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جنجالی آمریکا شد
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 و دورهمی تلخ نکنیم
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طلسم پست برق 400 كيلوولت الرستان
 چه زماني شكسته مي شود؟

استان  جنوب  ملی  بانک  شعب  سرپرست 
شده  اتخاذ  تصمیم  مصوبه  لغو  از  فارس، 
شعبه  ملی  بانک  گرفتن  قرار  درخصوص 
بیرم در زیر مجموعه بانک ملی المرد خبر 
داد و گفت: بانک ملی بیرم به زیرمجموعه 

دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد ملی مقابله با 
کرونا استان تهران در حاشیه دیدار با رئیس 
از  ما  اینکه هدف  بیان  با  بنیاد مستضعفان 
این دیدار تقدیر از خدمات بنیاد مستضعفان 
است، گفت:  بوده  ماه گذشته  در طول ۱۰ 
از نخستین ساعات مشاهده اولین مبتال به 
بسیار  همکاری  و  مشارکت  کرونا  ویروس 
زیادی بین بنیاد مستضعفان و کادر درمان 
بوده است و روحیه جهادی این بنیاد باعث 
در  گسترده ای  اقدامات  تاکنون  که  شده 
این حوزه شکل بگیرد.وی با بیان اینکه در 
آستانه روز پرستار برنامه متنوع حمایتی و 
حوزه  این  در  گسترده ای  تشویقی  اقدامات 
قرار داده ایم، گفت: در  در دستور کار خود 
تهران سعی  استان  و همچنین  ملی  عرصه 
مشکالت  و  ابعاد  از  بخشی  کرد  خواهیم 
اقتصادی در این حوزه را بررسی و آن ها را 

برطرف کنیم.
با  مقابله  مسیر  ادامه  در  داد:  توضیح  زالی 
ویروس کرونا کما کان این همکاری ها ادامه 
ما  نیاز  اعالم  صورت  در  و  داشت  خواهد 
توسط  معنوی  و  مادی  لجستیک  اقدامات 

بنیاد مستضعفان صورت می گیرد.
استان  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  رئیس 
تجهیزات  از  بخشی  اینکه  بیان  با  تهران، 
مستمر  استفاده  دلیل  به  بیمارستان ها 
بنابراین  و  شده  استهالک  دچار  آن ها  از 
شده  داده  مستضعفان  بنیاد  به  درخواستی 
این تجهیزات هرچه سریع تر  امیدواریم  که 

منتشر شد. 
و  هجمه  ایجاد  به  منجر  خبر  این  انتشار 
در  رسانه  اصحاب  و  مردم  گسترده  انتقاد 
آن  پی  در  و  شد  مجازی  و  حقیقی  فضای 
مسئوالن الرستان نیز به اشکل مختلف این 
مورد  مرتبط  مسئوالن  سوی  از  را  موضوع 
به  را  مردم  نارضایتی  و  داده  قرار  پیگیری 

آنان منتقل کردند.
آخرین  از  اطالع  برای  و  خصوص  این  در 
میالد  خبرنگار  مسئوالن،  پیگیری  جزئیات 
الرستان، گفت وگوی کوتاهی را با حسینیان 
رئیس شعب بانک ملی الرستان و سرپرستی 
این بانک در جنوب استان فارس انجام داد.

صورت  پیگیری های  با  اینکه  بیان  با  وی 
مسئوالن  و  مردم  نارضایتی  اعالم  و  گرفته 
الرستان به مدیران بانک ملی، تصمیم اتخاذ 
ملی  بانک  گرفتن  قرار  درخصوص  شده 

در مرحله اول و در مرحله دوم به کل کشور 
توسط بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: با 
توجه به نیاز قرنطینه بخشی از کادر درمان 
بنیاد  افراد  این  ایزوالسیون  و  بیماران  و 
اقامتگاه های  و  هتل ها  تمامی  مستضعفان 
این  که  داده  قرار  ما  اختیار  در  را  خود 
بسیار  نقش  کرونا  مسیر  ادامه  در  اقدامات 

موثری در کاهش ابتال دارد.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در استان تهران هم گفت: تاکنون بار ها 
اعالم کرده ایم که شرایط تهران شکننده و 
ناپایدار است و در روز های آغازین رفتار های 
تا  هنوز  ما  و  بوده ایم  شاهد  را  سینوسی 
کرونا  بیماری  سازی  کن  ریشه  و  کاهش 
کاهشی  آمار  کرد:  بیان  داریم.زالی  فاصله 
صورت  به  فوتی ها  همچنین  و  مبتالیان 
روزانه است و ممکن است که در هفته های 

آینده این آمار ها مجددا افزایش یابد.
رئیس ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه ما 

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  عنوان  به  که  فارس، 
گفت:  است،  کار  به  مشغول  نیز  الرستان  اسالمی 
بررسی احیای هفته فرهنگ الرستان در دستور کار 

است.
پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
و ارشاد اسالمی استان فارس؛ در دیدار صمیمانه 
با  شهرستان  مختلف  های  انجمن  مسئولین 
ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان که 
کل  اداره  مطبوعاتی  فرهنگی  معاونت  مسئولیت 
بررسی  دارد،  برعهده  نیز  فارس  ارشاد  و  فرهنگ 
مسایل محوری برنامه های پیش رو در سه ماهه 
آینده که جنبه اجرایی داشته باشد مورد بحث و 

عمومی  روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
معاون  و  رئیس  فرودگاه الرستان، نشست  اداره کل 
حوزه بانک ملی منطقه الرستان با مدیرکل و معاون 
اللهی  آیت  اهلل  آیت  المللی  بین  فرودگاه  اجرایی 
الرستان برگزار شد. در این دیدار، در خصوص مسائل 

بانک ملی الرستان بازگشت.
پیش  چندی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
با تصمیم مسئوالن  اینکه  اخباری مبنی بر 
الرستان  بیرم  شهر  شعبه  ایران  ملی  بانک 
به زیرمجموعه بانک ملی المرد رفته است، 

بسته های  از  برخی  افزود:  شود،  تامین 
غذای  تامین  جمله  از  حمایتی  و  تشویقی 
گرم و میان وعده و همچنین اهدای برخی 
بنیاد مستضعفان  با همکاری  تاکنون  هدایا 

انجام شده است.
و  هدیه  کارت  هزار   ۸ شد:  آور  یاد  زالی، 
درمان  کادر  برای  ارزنده  هدایای  همچنین 
است  شده  تامین  مستضعفان  بنیاد  توسط 
و البته تامین و نوسازی برخی از تجهیزات 
بیمارستان ها از دیگر اقدامات این حوزه به 
مستند  تهیه  از  همچنین  می رود.وی  شمار 
نگار که در رابطه با رشادت های کادر درمان 
اقدامات  گفت:  و  داد  خبر  بوده  پرستار  و 
بنیاد مستضعفان و همچنین اقدامات کادر 
درمان در این مستند به تصویر کشیده شده 
است و سعی خواهیم کرد رشادت های کادر 
نمایش  به  را  تاریخی  بزنگاه  این  در  درمان 
به  هدیه  کارت  اهدای  از  زالی،  بگذاریم. 
تمامی کادر درمان و پرستاران استان تهران 

شعبه بیرم در زیر مجموعه بانک ملی المرد 
شده  لغو  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از 
است، اظهار داشت: علت اتخاذ این تصمیم 
امنیت  ضریب  باالبردن  و  هزینه ها  کاهش 

مالی و جانی بوده است.
استان  جنوب  ملی  بانک  شعب  سرپرست 
هیچ  تصمیم  این  اینکه  به  اشاره  با  فارس، 
کشوری  تقسیمات  موضوعات  به  ارتباطی 
نداشته است، افزود: با توجه به نگرانی های 
مردمی، مصوبه فوق لغو و بانک ملی شعبه 
بیرم طبق روال گذشته به زیرمجموعه بانک 

ملی الرستان بازگشته است.
احساس  از  تمجید  ضمن  حسینیان، 
در  کرد:  تصریح  الرستان،  مردم  مسئولیت 
استان  جنوب  در  شعبه   ۱۸ حاضر  حال 
الرستان  ملی  بانک  زیرمجموعه  در  فارس 

قرار دارد.

در هفته های اخیر شاهد ابتال های خانوادگی 
با  خانوادگی  دورهمی های  گفت:  هستیم، 
توجه به نزدیک شدن به شب یلدا یکی از 
به  کرونا  دوران  در  اقدامات  خطرناک ترین 

شمار می رود.
همانند  یلدا  شب  در  مردم  حماسه  خلق  منتظر 

روز ۱3 فروردین هستيم
وی توضیح داد: امیدواریم مردم شب یلدای 
برگزار  متفاوت  کامال  صورت  به  را  امسال 
ماه  فروردین   ۱۳ روز  همانند  ما  و  کنند 

حماسه دیگری را از مردم شاهد باشیم.
زالی همچنین درباره آخرین اخبار از واکسن 
کرونا هم گفت: ۱۲۳ پروژه فعال در حوزه 
واکسن کرونای تولید داخل داشته ایم که ۳ 
پروژه از آن هم اکنون از سایر پروژه ها جلوتر 
است. در حال حاضر آماده انجام تست های 
انسانی است. در زمینه واردات واکسن کرونا 
هم اقدامات گسترده ای صورت گرفته و در 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی در این 
حوزه اخذ شده که واکسن های مورد تایید 
شود.  کشور  وارد  جهانی  بهداشت  سازمان 
که  شیوه نامه هایی  با  متناسب  هم  واکسن 
برای آن تعریف شده در ابتدا برای گروه های 

پر خطر تزریق می شود.
پایان  در  تهران  کرونا  با  مقابله  ستاد  رئیس 
اظهار کرد: امیدواریم با تامین منابع مالی با 
اقداماتی چابک تر در این شرایط که رقابت در 
حوزه واکسن شکل گرفته است بتوانیم در این 

حوزه اقدامات گسترده تری را انجام دهیم.

بررسی قرار گرفت.
در این دیدار مهدی امید بخش، با اشاره به اینکه 
بررسی آیین نامه تدوین شده از سوی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی الرستان جهت اهدا نشان الرستان 
های  شخصیت  و  هنری  و  فرهنگی  مفاخر  به 
تأثیرگذار در حوزه های مختلف در حال انجام است 
گفت: بررسی احیای هفته فرهنگ الرستان نیز در 

دستور کار گنجانده شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان، افزود: 
مشخص نمودن برنامه های تاثیر گذار فرهنگی و 
هنری برای اجرا در سال ۱۴۰۰ با محوریت انجمن 
ها و تثبیت فعالیت انجمن های فرهنگی و هنری 
در سال پیش رو نیز از دیگر فعالیت هایی است که 

در حال برنامه ریزی می باشد.

مربوط به ارائه خدمات شعبه بانک ملی در ترمینال 
مسافری این فرودگاه گفتگو و تبادل نظر شد.

در ادامه محمد حسینیان، سرپرست شعب بانک ملی 
در جنوب استان فارس در خصوص راه اندازی باجه 

ارزی در فرودگاه الرستان قول مساعد داد.

بانک ملی بيرم به زیرمجموعه بانک ملی الرستان بازگشت

»هفته فرهنگ الرستان« احيا می شودآخرین اخبار از واکسن کرونا در کشور/ ابتالی خانوادگی خطرناک ترین نوع شیوع کرونا

رایزنی برای راه اندازی باجه ارزی در فرودگاه الرستان

11 سال از وعده فوق 
نیرو  وزارت  مي گذرد 
چرا در تحقق آن تعلل 

مي نماید؟
سزاوار است مسئولین 
برق شهرستان و استان 
از  مردم  نماینده  و 
مجدانه  نیرو  وزارت  
مشکل  تا  بخواهند 

مرتفع شود.
عكس : آرشيو
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از  چله،  شب  همان  یا  یلدا  شب 
ایرانی  جشن های  قدیمی ترین 
شب  آخرین  در  سال  هر  که  است 
پاییز، به عنوان بلندترین شب سال، 
دلیل  به  اما  می شود  گرفته  جشن 
شرایط  امسال  کرونا  ویروس  شیوع 

متفاوت تر از همیشه است.
به  مبتالیان  بستری  روند  چند  هر 
با  از آن  ناشی  کرونا و مرگ و میر 
در  هوشمند  محدودیت های  اجرای 
نسبی  کاهش  حدودی  تا  کشور، 
در  شرایط  هنوز  اما  است،  داشته 
استان های  و  شهر ها  از  بسیاری 
آن  بیم  و  است  شکننده  کشور 
سهل  برخی  تاثیر  تحت  می رود 
اصول  نکردن  رعایت  و  انگاری ها 
افزایش  شاهد  دیگر  بار  بهداشتی، 
روند ابتال و مرگ و میر ناشی از این 

بیماری باشیم.
موجود  تحقیقات  آخرین  اساس  بر 
در دنیا، مهمانی  ها و دورهمی  های 
کوچک بیشترین تاثیر را در شیوع 
از طرفی  دارند.  کووید ۱۹  بیماری 
سرد  فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با 
سال و بسته بودن درب و پنجره ها 
مناسب در  تهویه  نبود  و  منازل  در 
انتقال  قدرت  سربسته،  محیط های 

بمانند تا با قطع زنجیره کرونا شاهد 
استمرار روند کاهش ابتال و مرگ و 

میر ناشی از این بیماری باشیم.
شیرینی شب یلدا را حفظ کنیم

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با  شیراز  درمانی  بهداشتی  خدمات 
یلدا،  شب  بودن  نزدیک  به  اشاره 
با  تا  استان خواست  مردم  از عموم 
بهداشتی  توصیه های  گرفتن  جدی 
دورهمی های  برگزاری  از  پرهیز  و 
مناسبت  این  شیرینی  یلدا،  شب 

باستانی را حفظ کنند.
مجموعه  گفت:  لطفی،  مهرزاد 
ایرانی  جامعه  از  جزئی  نیز  سالمت 
بوده و شب یلدا مناسبتی ارزشمند 

با تالش متخصصان شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی و بازگشت دیزل ژنراتور به 
چرخه تولید، بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال صرفه جویی اقتصادی حاصل شد.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عملیاتی  منطقه  رئیس   ، جوان  خبرنگاران 
ژنراتور  دیزل  دستگاه  یک  گفت:  پارسیان، 
VOLVO PENT با توان ۲۵۰ کیلو وات که به 

الرستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
و  جایی  جابه  مشغول  روزها  این 
کابل  به  سیمی  های  شبکه  تغییر 
دلیل  به همین  و  است  خودنگهدار 
نیز خاموشی های با برنامه در دستور 

کار این شرکت قرار گرفته است.
 مدیر توزیع نیروی برق شهرستان 
های  شبکه  تمام  گفت:  الرستان، 
این  در   سیمی  ضعیف  فشار 
شهرستان که متوسط عمر آنها کمتر 
از ۲۵ سال تخمین زده می شود تا 
کابل  به  جاری  سال  ماه  دی  پایان 

خودنگهدار تبدیل می شوند.
داشت:  اظهار  کشان،  دامن  امین 
درفرآیند اجری این طرح که حدود 
در  خودنگهدار  کابل  کیلومتر   ۳۰
شبکه  جایگزین  شهرستان  سطح 
 ۱۴۵ ،همزمان  شود  می  سیمی 
نیز  توزیع  فرسوده شبکه های  پایه 

تعویض خواهند شد.
الرستان،  برق  نیروی  توزیع  مدیر 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خصوصی  بخش  فعاالن  از  نمایندگی  به  فارس 
کشور،  کل  دادستان  به  نامه ای  در  استان،  این 
نحوه  با  ارتباط  در  خصوصی  بخش  انتظارات 
عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در قبال 

قراردادهای بانکی را مطرح کرد.
از  نقل  به  فارس،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط 
بانک  مدیرعامل  نامه  به  اشاره  با  رازقی،  جمال 
شورای  رییس  بخشنامه   صدور  به  که  پاسارگاد 
عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور 
ابعاد  اتاق  این  که  آنجا  از  افزود:  شد،  منتهی 
حقوقی این موضوع را بررسی کرده اعالم می دارد 
که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان 

تحریم های ظالمانه خرید آن کار دشواری است 
ژنراتور  دیزل  تعمیر  که  است  حالی  در  این  و 
موجود تنها حدود ۴۵۰ میلیون ریال هزینه در 

بر داشته است.
ژنراتور  این دیزل  تعمیر شده  وی، قسمت های 
لنگ،  میل  بندی،  نشت  سیستم های  شامل  را 
رادیاتور  استارتر،  برق،  تابلو  اگزوز،  پیستون، 
افزایش  منظور  به  گفت:  و  کرد  عنوان  و... 
روی  بر  ایمنی  ادوات  برخی  نیز  ایمنی  ضریب 
دیزل  این  گفت:  نجفی  است.  شده  نصب  آن 
متخصصان  فنی  دانش  بر  تکیه  با  ژنراتور 
کاالی  تدارکات  و  ترابری  مکانیک،  تعمیرات 
تعمیرات  مهندسی  و  پارسیان  عملیاتی  منطقه 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و 
با همکاری بخش خصوصی و استفاده از منابع 
داخلی، تعمیر و راه اندازی شد. منطقه عملیاتی 
عملیاتی  فعال  میدان  چهار  شامل  پارسیان 
تابناک، هما، شانول و وراوی است که در جنوب 
استان فارس و در مجاورت شهرستان های المرد، 
مهر، خنج و پارسیان قرار دارد و خوراک مورد 

نیاز پاالیشگاه گاز پارسیان را تأمین می کند.

است  نگهدارنده  سیم  یک  به  نیاز 
که جنس این سیم برای کابل های 
فشار قوی از فوالد و برای کابل های 
فشار ضعیف از آلیاژ آلومینیوم است.

این مدیر گفت: در حقیقت این کابل 
ها برای تامین و توزیع جریان برق 
کارایی  ویژگی  با  در خطوط هوایی 

باال و هزینه کم به کار می رود.
مزایای  از  برخی  به  کشان،  دامن 
اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: 

یکی از اهداف اساسی تبدیل شبکه 
خودنگهدار  کابل  به  سیمی  های 
افزایش تاب آوری شبکه های توزیع 
های  شبکه  سازی  باز  ضرورت  و 

فرسوده است.
وی بیان کرد: مقاوم سازی و افزایش 
برق  خطر  حذف  شبکه،  پایداری 
با  زیست  محیط  حفظ  گرفتگی، 
درختان،  هرس  حذف  یا  کاهش 
زیباسازی مبلمان شهری وهمچنین 
های   شبکه  سرقت  خطر  حذف 
در  مثبت  مزایای  دیگر  از  مسی 
کابل  به  مسی  های  شبکه  تعویض 
خودنگهدار است.دامن کشان ، شمار 
مشترکان برق در این شهرستان را 
حدود ۹۷ هزار نفر اعالم و بیان کرد: 
مصرفی  برق  مشترکان  درصد   ۷۷
درصد  نیم  و  دو  خانگی،  حوزه  در 
 ۱۴ عمومی،  درصد   ۶ کشاورزی، 
درصد تجاری و نیم درصد صنعتی 

است.

متن نامه بانک پاسارگاد عالوه بر تعارض آشکار با 
مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور، با دستور 
رییس قوه قضاییه و همچنین رای وحدت رویه 
شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز 

در تعارض است.
جهت  به  فارس  بازرگانی  اتاق  گفت:  رازقی 
آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک 
پاسارگاد اقدام به اخذ نظر وکالی دادگستری در 
امور بانکی کرده که مستند این نظریات موجود 

و قابل ارائه است.
وی ادامه داد: انتظار داریم تا دادستان کل کشور 
در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق 
ویژه  به  بانکی  سیستم  از  تسهیالت  گیرندگان 
استقالل  عرصه  تالشگران  که  کنندگان  تولید 
تحریم  با  مبارزه  مقدم  خط  سربازان  و  کشور 
هستند و همچنین به منظور رفع تاثیرات منفی 
توسط  متخذه  تصمیمات  و  در ذهن  بانک  نامه 
سایر  و  کشور  قضات  و  دادگستری  کارشناسان 
مدیران اداری و قضایی، خنثی کردن آثار منفی 
احتمالی آن نامه بر جهش تولید کشور که حسب 
راهبردی  اهداف  از  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
و  است  کشور  به  اقتصادی  تحمیلی  جنگ  در 
همچنین پیشگیری از تاثیرات منفی نامه مذکور 
به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور 

دستورات الزم را ابالغ فرمایید.

صورت  به  و  شده  بیشتر  ویروس 
تصاعدی افزایش می یابد.

و  مهمانی  مردم  می رود  انتظار 
جشن  و  خانوادگی  دورهمی های 
موکول  آینده  سال  به  را  یلدا  شب 
کنند و در شب یلدا به صورت تلفنی 
شبکه های  کمک  به  آنالین،  یا  و 
اجتماعی با دوستان و آشنایان خود 

تماس برقرار کنند.
حرمت  به  مردم  است  امید 
بهداشت  کادر  که  سختی هایی 
متحمل  مدت  این  در  درمان  و 
دورهمی  های  و  مهمانی  اند،  شده 
به  را  یلدا  شب  جشن  و  خانوادگی 
سال آینده موکول کنند و در خانه 

با  امسال  اما  ماست،  همه  برای 
توجه به بحرانی که در سراسر دنیا 
تحوالت جدیدی را به وجود آورده 
به  را  یلدا  نیز شب  ایران  در  است، 

گونه ای دیگر برگزار می کنیم.
توصیه  این  گرفتن  جدی  وی 
بهداشتی مبنی بر پرهیز از برگزاری 
این  در  خانوادگی  دورهمی های 
خود  سالمت  حفظ  موجب  را  شب 
و عزیزانمان و از سویی دیگر، حفظ 

خاطره شیرین این شب دانست.
ریزی  برنامه  بر  همچنین  لطفی، 
برای اجرای طرح شهید حاج قاسم 
ظرفیت  از  استفاده  با  سلیمانی 
نمونه  انجام  برای  نظارتی  تیم های 
منتخب  پایگاه های  در  گیری 
و  پیگیری  راستای  در  دانشگاه، 
سطح  در  مبتال  افراد  کردن  دنبال 
استان و با هدف قطع زنجیره انتقال 

بیماری تاکید کرد.
بهداشت  معاون  از  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه، خواست تا پیش بینی ها و 
اقدامات ضروری خود را با توجه به 
تولید و ورود واکسن کرونا در آینده 
نزدیک به کشور، با استفاده از تیمی 
در  اجرایی،  و  علمی  متخصص، 

اولویت دستور کار خود قرار دهد.

تولید خارج  از مدار  دلیل برخی اشکاالت فنی 
راستای  در  و  تولید  جهش  سال  در  بود  شده 
از  پس  ظرفیت ها  تمامی  از  بهینه  استفاده 
قطعات  برخی  تعویض  و  اساسی  تعمیرات 
افزود:  نجفی،  محمد  بازگشت.  تولید  مدار  به 
یک  تامین  شده،  انجام  برآورد های  اساس  بر 
هفت  ژنراتور  دیزل  نوع  این  از  جدید  دستگاه 
میلیارد ریال هزینه در بر دارد که البته به دلیل 

های  شبکه  تعویض  کار  کرد:  بیان 
سیمی برق در این شهرستان که بر 
اساس یک طرح ملی از اوایل آذرماه 
برنامه  اساس  بر  شده  آغاز  امسال 
ریزی تا پایان دی ماه امسال در این 

شهرستان نیز به اتمام می رسد.
دارای هادی  کابل های خودنگهدار 
آلومینیومی و عایق پلی اتیلن شبکه 
برای  و  لینک هستند  کراس  یا  ای 
ها  پایه  برروی  ها  کابل  این  نصب 

رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، 
با  مطروحه  دعاوی  تخصصی  ابعاد  روشنگری 
استناد به واقعیات موجود است که یکی از این 

واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است.
وی ادامه داد: بنا براین انجام عملیات کارشناسی 
توسط آنها باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات 
عملکرد  ارزیابی  و مالک  پذیرد  مربوطه صورت 

آنان قانون و مقررات مربوطه است.
منتشره، مدیر  نامه  اساس  بر  اظهار داشت:  وی 
عامل بانک پاسارگاد از رییس شورای عالی کانون 
که  کرده  تقاضا  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
پرونده های  در  را  خود  محاسبات  کارشناسان 
انجام  بانکی  قراردادهای  مفاد  اساس  بر  بانکی 
قبل  چندی  که  است  حالی  در  این  و  بدهند 
مراجع  به  بخشنامه ای  در  قضاییه  قوه  ریاست 
بانکی  مقررات  مجموعه  که  شد  متذکر  قضایی 
اول  درجه  در  بایستی  موضوع  این  و  بوده  آمره 

اهمیت قرار گیرد.
نیز  بانکی  پرونده های  در  کرد:  بیان  رازقی 
مالک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در 
خصوص میزان سود متعلقه، مقررات آمره قانونی 
است بنابراین روشن است که حفظ استقالل و 
صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آرا 
قضایی می شود، منوط به عدم وارد آوردن فشار 
افزود:  فارس،  بازرگانی  اتاق  آنهاست.رییس  به 

شب یلدا را با مهمانی و دورهمی تلخ نكنيم

صرفه جویی شش میلیاردی با بازگشت دیزل ژنراتور به چرخه تولید

تعویض شبكه  های سيمی به كابل، دليل خاموشی  های با برنامه در الرستان است

تقاضای فعاالن بخش خصوصی فارس از دادستان کل کشور

جاده مرگ
 باز هم حادثه آفرید

جاده  در  پراید  دستگاه  دو  برخورد  اثر  بر 
راهی  و  مصدوم  نفر   ۳ جان،  جویم-فرشته 

بیمارستان شدند.
به گزارش شهروند خبرنگار میالد الرستان از 
جویم-  جاده  در  رانندگی  سانحه  این  جویم، 

فرشته جان رخ داده است.
مرگ  جاده  به  که  جان  جویم-فرشته  جاده 
نیز مشهور است سالیانه تعدادی از هموطنان 
را راهی بیمارستان یا به کام مرگ می کشاند.

فضای  و  ها  رسانه  در  بارها  اینکه  رغم  علی 
واقع  بحث  مورد  جاده  این  مجازی،مشکالت 
شده، اما تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته 

است.
مرگ)جویم-فرشته  جاده  ذیربط،  مسئولین 
تلفات  باعث  این  از  بیش  تا  دریابید  را  جان( 

نشود.
خبرنگار: آرزو جهان پیما/جویم

***

کشف جسد در سالن 
پذیرایی یک منزل

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
 ۴۰ برادر  قتل  جرم  به  قاتلی  دستگیری  از 
ساله اش و دفن وی در سالن پذیرایی منزلی 

در پاسارگاد خبر داد.
پایگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبری پلیس،کاووس محمدی درباره جزئیات 
مرکز  اعالم  پی  در  داشت:  اظهار  پرونده  این 
یک  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 
شهرستان  »خلیلیه«  شهرک  در  قتل  فقره 
دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  پاسارگاد، 

کار ماموران قرار گرفت.
معاون اجتماعی پلیس فارس، افزود: ماموران 
انتظامی پاسارگاد پس از بررسی صحنه قتل و 
بازجویی از نزدیکان فرد متوفی، مطلع شدند 
قاتل ۳۲ ساله پس از درگیری در خانه، برادر 
۴۰ ساله خود را با جسم سخت به قتل رسانده 

و در سالن پذیرایی منزل دفن کرده است.
همان  در  ماموران  اینکه  بیان  با  محمدی 
لحظات اولیه با ترفندهای خاص پلیسی موفق 
داشت:  عنوان  کنند،  دستگیر  را  قاتل  شدند 
ندامت  اظهار  ضمن  اولیه  بازجویی  در  متهم 
و پشیمانی، انگیزه اش را از این کار اختالفات 

خانوادگی عنوان کرده است.
وقوع  از  تاسف  ابراز  با  انتظامی  مقام  این 
چنین حادثه ای، خاطر نشان کرد: خانواده ها 
مشکالت خانوادگی خود را قبل از منجر شدن 
به خشونت با میانجیگری و یا ارجاع به مرکز 
مشاوره و متخصصین امر، حل و فصل کنند 
جامعه  در  دلخراش  حوادث  وقوع  شاهد  تا 

نباشیم.
***

کشف بیش از هفت 
میلیون نخ سیگار قاچاق 

در هرمزگان

انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
در  استان  انتظامی  ماموران  گفت:  هرمزگان 
اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز با تالش 
قاچاق  زمینه  در  فعال  باند  یک  جانبه  همه 

سیگار و اقالم دخانی را شناسایی کردند.
سردار جعفری افزود: ماموران با انجام اقدامات 
یک  کامیون،  دستگاه  یک  اطالعاتی  و  فنی 
پژو  سواری  خودروی  سه  و  اتوبوس  دستگاه 
و  شناسایی  را  قاچاق  کاالی  حامل   ۴۰۵
نخ  میلیون   ۶ آن ها  از  بازرسی  در  و  متوقف 

سیگار کشف کردند.
در  و  دیگر  عملیاتی  در  ماموران  گفت:  وی 
بازرسی از یک باب منزل متعلق به قاچاقچیان 
۱ میلیون و ۵۲۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف 

و ضبط کردند.
ارزش  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
سیگار های قاچاق کشف شده را ۲۹ میلیارد و 
۶۹۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: در این 
پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  متهم   ۵ رابطه 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای 

معرفی شدند.

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

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
صنعت  جشنواره  آنالین  برگزاری  از  فارس 

چاپ خبر داد.
صابر سهرابی ، با اعالم برگزاری آنالین هفتمین 
دوره جشنواره استانی گرامیداشت صنعت چاپ، 
گفت: فرهنگ و فرهنگ سازی هنرصنعت چاپ 
به عنوان بخش سخت افزاری و سرمایه بِر تولید 
محصوالت فرهنگی به شمار می آید که همواره 
فرهنگ در  اشاعه  از محورهای  یکی  عنوان  به 

جوامع مطرح و کاربردی است.
سال  هفتمین  برای  امسال  اینکه  اعالم  با  وی 
پیاپی جشنواره صنعت چاپ به صورت آنالین با 
سخنرانی رئیس اتحادیه چاپخانه داران برگزار 
می شود، گفت: این برنامه پنجشنبه ۲۷ آذرماه 
تاالر  سبز  سالن  در  صبح   ۱۰ ساعت  جاری 
حافظ به همراه تجلیل از پیشکسوتان، چاپخانه 
برگزار  فارس،  استان  نمونه  چاپچیان  و  داران 
مشخص  که  برگزیدگان  همه  از  و  شد  خواهد 
شده اند فیلم و کلیپی تهیه شده و در روز برنامه 
سپس  و  می شود  آورده  برگزیده ها  اسم  ابتدا 

فیلم و کلیپ آنها پخش می شود.
به  اشاره  با  فارس  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
گذاری،  سرمایه  پایش  و  چاپ  صنعت  اهمیت 
ظرفیت های  همواره  چاپ  صنعت  کرد:  بیان 
است،  داده  جای  خود  در  را  بیشماری 
برنامه هایی  با  است  شایسته  که  ظرفیت هایی 
و  دقیق  شناخت  و  شده  کارشناسی  و  مدون 

مدیرکل شیالت هرمزگان از بهره برداری از 
پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی در قفس 

در آینده ای نزدیک در هرمزگان خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی با اشاره 
بهره  با  نفر   ۴۰۰ بر  بالغ  اشتغال  ایجاد  به 
در  ماهی  تنی  هزار  پنج  پروژه  از  برداری 
قفس در هرمزگان گفت: خوشبختانه استان 
دریا  اقتصاد  مسیر  در  حرکت  با  هرمزگان 
محور گام های خوب و سازنده ایی برداشته 

است.
در  شیالت  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای  در  موفقی  های  گام  جاری  سال 
اقتصاد  و  دریامحور  اقتصاد  های  سیاست 
بهره  به  گفت:  است  برداشته  مقاومتی 
برداری رسیدن این طرح ها و تداوم چرخه 
فعالیت  موفقیت  از  نشان  شیالت  در  تولید 

توسعه  و  پیشرفت  بتواند  آن  اهالی  تخصصی 
الزم را حاصل کند.

سهرابی، ادامه داد: نقش محوری صنعت چاپ 
محصوالت  ارزش  زنجیره  و  تولید  چرخه  در 
در  بزرگی  شاخص  شک  بی  تولید  دست  در 
به  توجه  با  و  می کند  ایفا  ملی  ناخالص  تولید 
سرمایه گذاری و متعاقباً مسیر صادرات یکی از 
مهم ترین ارکان اقتصاد غیر نفتی است و بخش 
دیگر تأثیر این صنعت در ورود محصوالت جدید 
به بازار داخلی و صادراتی است. صنعت چاپ با 
بهرمندی از ترکیب طرح رنگ و نقش بستر ساز 
مناسبی برای بازارهای محصوالت جدید است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 
در پایان اظهار کرد: در بحث فرهنگ و فرهنگ 
بخش  عنوان  به  چاپ  هنر صنعت  نیز   سازی 
محصوالت  تولید  سرمایه بِر  و  سخت افزاری 
عنوان  به  همواره  که  می آید  بحساب  فرهنگی 
جوامع  در  فرهنگ  اشاعه  محورهای  از  یکی 

مطرح و کاربردی است.
و دانش  اطالعات  این صنعت چرخه  همچنین 
اما  دارد،  برعهده  مجالت  و  کتاب  مسیر  از  را 
در دنیای امروز صنعت چاپ عالوه براین موارد 
محصوالت  تولید  در  شگرفی  و  بزرگ  تأثیر 
نیز  را  آنها  تولید  چرخه  و  بسته بندی  دارای 
بر موارد ذکر  به عهده دارد، هرچند که عالوه 
شده می توان به حوزه تبلیغات و اطالع رسانی 

تجاری صنعت چاپ نیز اشاره کرد.

بیماری  و  تحریم  شرایط  در  شیالتی  های 
کرونا در کشور دارد که این مهم نشان داد 
از توسعه فعالیتهای شیالتی در  که حمایت 
هر شرایطی باعث رونق تولید و اشتغال زایی 

می شود و باز نخواهد ایستاد.
و  رونق  راستای  در  کرد:  تصریح  دریایی 
تنی  پنج هزار  پروژه  به زودی  تولید  جهش 
راه  قشم  صلخ  دریای  در  ماهی  پرورش 

اندازی خواهد شد.
افزود:  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 
آغاز  پروژه  این  قفسهای  مونتاژ  خوشبختانه 
سال  پایان  تا  شود  می  بینی  پیش  و  شده 
این  قفس  در  ماهی  پرورش  تن  هزار  پنج 

پروژه به بهره برداری برسد.
بدون  کنون  تا  طرح  این  گفت:  دریایی 
دریافت تسهیالت انجام شده و نقش مهمی 

در ارتقای تولید خواهد داشت.

جشنواره صنعت چاپ فارس، آنالین برگزار می شود

افتتاح پروژه پنج هزار تنی پرورش ماهی در قفس

به منظور حفاظت از پوشش گیاهی و عرصه های 
مرتعی، طرح مدیریت چرا در ۲۶ هزار هکتار از 

مراتع شهرستان اوز اجرا شد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سرپرست  محمدپور  بهنام  جوان،  خبرنگاران 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
ابالغی  سیاست های  به  توجه  با  گفت:   ، اوز 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و 
در راستای اجرای برنامه های ۹ در ۹۹ در بخش 
شهر  مراتع  در  چرا  مدیریت  طرح  مراتع،  امور 

اوز اجرا شد.
وی، با اشاره به اجرای این طرح در سطح ۲۶ 
اوز،  شهرستان  مراتع  از  هکتار   ۵۴۴ و  هزار 
بیان کرد: طرح مدیریت چرا در مراتع مناطق 
کهنه به مساحت ۱۴ هزار و ۷۶۴ هکتار، قالت 
به  هیرم  و  هکتار   ۵۰۰ و  هزار   ۷ مساحت  به 
شده  اجرایی  هکتار   ۲۸۰ و  هزار   ۴ مساحت 
از  حفاظت  کرد:  تصریح  پور،  محمد  است. 
تجدید  خاک،  و  آب  منابع  و  گیاهی  پوشش 
و  تخریب  از  جلوگیری  مرتعی،  گیاهان  حیات 

از جمله  اکوسیستم عرصه های طبیعی  ارتقای 
اهداف مهم اجرای طرح مدیریت چرا است.

و  گشت  اکیپ های  استقرار  با  داد:  ادامه  وی 
مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی و سرکشی 
بی  ورود  کاهش  شاهد  ملی  اراضی  از  مستمر 
رویه دام به مراتع و شناسایی دامداران متخلف 

هستیم.

اجرای طرح مدیریت چرای دام
در 2۶ هزار هكتار از مراتع اوز
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 564-99/8/5 شوراي اسالمي شهر الر نسبت به فروش یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی 4314/88 با کاربری 
تجاری به مساحت 101/84  مترمربع به آدرس شهر قدیم- بین دو شهر - شهرک صابرین  از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 

نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  356/440/000 ریال می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و  به حساب شماره 100790329766 
بانک شهر  و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد.- 2- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازای هرمترمربع 70/000/000 ریال جمعًا به 
مبلغ7/128/800/000  ریال می باشد.- 3-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.- 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.- 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 7- آخرین مهلت شرکت 

در مزایده پایان ساعت اداري 99/10/11 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/10/13 است.
  انتشارنوبت  اول: 99/09/2۶                                      انتشار نوبت دوم: 99/۱0/02

محمدرضا قنبرنژاد - شهردار الر             م الف : 9350        شناسه آگهی :   1060413

آگهی مزایده فروش زمين نوبت دوم

از  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
پژوهش  سازمان  بودجه  درصدی   ۲۵۶ افزایش 

و نوآوری های دفاعی خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا از روابط 
امیر سرتیپ حاتمی وزیر  عمومی وزارت دفاع، 
نشست  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
مدیران  حضور  با  که  وزرا  ایثارگر  مشاوران 
دفاع  وزارت  ستاد  محل  در  کشور  شهید  بنیاد 
برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند 

روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« به نقل از منابع 
آگاه گزارش کرد، »جرد کوشنر« داماد، مشاور 
و فرستاده رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به 
به  دوحه  پیوستن  برای  درخواستی  قطر حامل 
صهیونیستی  رژیم  با  سازش کننده  کشورهای 
ریاست جمهوری  دوره  از  مانده  باقی  مدت  در 

»دونالد ترامپ« بوده است.
این  به  قطری  مقامات  گفت:  آگاه  منبع  این 
درخواست کوشنر پاسخ منفی داده اما در قبال 
انعطاف  خود  از  آمریکا  درخواست های  دیگر 

داشته اند.
کوشنر در دوازدهم آذرماه با »تمیم بن حمد« 
رسانه های  اعالم  به  بنا  و  کرد  دیدار  قطر  امیر 
قطری در دیدار مذکور درباره همکاری راهبردی 

با  ریشه ای  برخورد  رییس جمهوری  اول  معاون 
تخلفات و مسدود کردن گلوگاه های فساد را الزمه 
سالمت نظام اداری عنوان کرد و گفت: برجسته 
شدن برخی موارد فساد در رسانه ها نباید باعث 
شود که سالمت نظام اداری کشور زیرسوال برود.

هماهنگی  ستاد  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: سالمت نظام 
اداری کشور نیازمند برخورد ریشه ای با تخلفات 
و مسدود کردن روزنه ها و گلوگاه های فساد است.

در  دولت  افزود:  رییس جمهوری  اول  معاون 
همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای 
شناسایی گلوگاه های فساد در دولت تشکیل داده 
شده اند  مکلف  نیز  اجرایی  دستگاه های  و  است 
شناسایی  برای  مستمر  به صورت  را  کارگروهی 

و مسدودسازی گلوگاه های فساد تشکیل دهند.
سازمان  رییس  گزارش  به  اشاره  با  جهانگیری، 
امور اداری و استخدامی کشور درخصوص نتایج 
و  سالمت  درباره  جامعه  ادراک  سنجش  طرح 
فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن 
باعث شود  نباید  در رسانه ها  فساد  موارد  برخی 
که سالمت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته 
به  اداری هر چند کوچک  نظام  در  وجود فساد 
هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با 
برخورد  قاطعانه  و  با جدیت  اقتصادی  مفسدین 
باید قدردان زحمات  اینکه  بر  تاکید  با  شود.وی 
خصوص  به  کشور  خدوم  مدیران  تالش های  و 
خاطرنشان  باشیم،  کنونی  سخت  شرایط  در 
از  تخلف  است گاهی شاهد  اگرچه ممکن  کرد: 

سفیر ایران و معاون وزیر راه یمن در خصوص 
همکاری های دو جانبه در مسیر بازسازی یمن 

رایزنی کردند.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
یمن،  در  ایران  سفیر  ایرلو«  »حسن   ، مهر 
در  یمن  راه  وزیر  معاون  الذاری«  »محمد  با 

خصوص روند بازسازی این کشور رایزنی کرد.
بر اساس این گزارش، در جریان نشست ایرلو و 
الذاری، درباره همکاری های دو جانبه در زمینه 

راه، ساخت وساز و دیگر حوزه ها رایزنی شد.
معاون وزیر راه یمن در این دیدار تأکید کرد که 
جمهوری  تخصص  از  تا  دارد  تالش  کشور  این 
پل ها،  احداث جاده ها،  زمینه  در  ایران  اسالمی 
تونل ها و بازسازی شهرهای مسکونی به ویژه در 

کشور وارد نکرده اند.
افراد  این گونه  تخلف  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
نیست چرا که هم  اغماض  قابل  به هیچ عنوان 
تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بسیار 
زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد 
سوء استفاده گر کرده است و هم کاالهایی که باید 
به کشور وارد کنند کاالهایی مهم و حیاتی بوده 
به  باید  اقتصادی  این شرایط سخت  در  و  است 
این  است  الزم  که  می رسید  مردم  عموم  دست 
بدون  آنها  با  و  شناسایی  دقیق  صورت  به  افراد 
والمسلمین  شود.حجت االسالم  برخورد  اغماض 
غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه 
نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس 
فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، 

و فنی شهید در  همه  بخش هایی که وی بدان ها 
اشتغال داشت. « سرتیپ حاتمی، با بیان اینکه 
در  وقفه  ایجاد  دنبال  به  حادثه  این  در  دشمن 
روند حرکت علمی و سرعت پیشرفت جمهوری 
افزود:  بود  نوین  فناوری های  عرصه  در  اسالمی 
نوظهور  عرصه های  در  فهمید  به خوبی  دشمن 
و بدیع به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا 
اقتدار  ایران  اسالمی  برای جمهوری  کردیم که 
کرد  تالش  اقدام  این  با  لذا  است؛  بوده  آفرین 
روحیه مردم را تضعیف و به امنیت و اقتدار ایران 
خدشه وارد سازد.وزیر دفاع ادامه داد: موضوعات 
موشکی ما خار چشم دشمنان شده و ما هر روز 
کرده ایم  تقویت  را  موشکی خود  قدرت  و  توان 
از  اولی تر  شهادت  فرهنگ  که  بدانید  باید  اما 
فرهنگ  که  ملتی  و  است  پیشرفت ها  این  همه 
شهادت داشته باشد سلطه پذیر نیست و دشمن 
نمی تواند بر آن ملت فائق آید.  در واقع چیزی 
که کشور را در برابر زورگویی و بی منطقی های 
نظام استکبار بیمه می کند، فرهنگ شهادت آن 
ملت است.وی با بیان اینکه سازمان پژوهش های 
قبل  به  نسبت  بیشتری  با جدیت  دفاعی  نوین 
و  کارکنان  تمامی  گفت:  کرد،  خواهد  تالش 

مدیران وزارت دفاع بعد از ترور این شهید واال 
مقام عزم خود را برای ادامه راه فخری زاده جزم 
کردند و دولت خدمتگزار جمهوری اسالمی نیز 
و  پژوهش  سازمان  بودجه  شایسته،  اقدامی  در 

نوآوری دفاعی را ۲۵۶ درصد افزایش داد.
سرتیپ حاتمی با بیان اینکه شهدا، جانبازان و 
داده اند،  انجام  خوبی  به  را  خود  کار  ایثارگران 
گفت: آنها با اهدای جان خود و در طبق اخالص 
خود  حیاتی  عنصر  ارزشمندترین  گذاشتن 
تکلیف خود را به خوبی انجام دادند و ما وظیفه 
داریم به بهترین نحو یاد و خاطره این عزیزان 
باید  ما  داریم.  نگه  زنده  را  فرهنگ شهادت  و  
قدردان شهدا، خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان 
نتوانستیم  نیز  تاکنون  و  باشیم  رزمندگان  و 
نماییم  ادا  را  عزیزان  این  از  بخشی  واقعی  حق 
و ضروری است رسیدگی به آن بخش با سرعت 

و  اهتمام بیشتری دنبال شود.
وزیر دفاع  گفت: اگر کسی در هر لباسی کاری 
و جانفشانی  انجام می دهد  از میهن  دفاع  برای 
و  باشد  داشته  خاطر  اطمینان  باید  می کند 
و  تالش  قدردان  همواره  کسانی  بداند  یقین 

مجاهدت های او خواهند بود.

وزارت  کرد:  اظهار  زاده  فخری  محسن  شهید 
دکتر  شهادت  هوای  و  حال  در  همچنان  دفاع 
دانشمند  این  فقدان  داغ  و  هست  زاده  فخری 
معظم  رهبر  گفت:  می کند.وی  سنگینی  ما  بر 
فخری  دانشمند  شهید  ترور  از  پس  انقالب 
دست  همه   را  مهم  موضوع  فرمودند:»دو  زاده 
 اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، 
قطعی  مجازات  و  جنایت  این  پیگیری  نخست 
عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش علمی 

و  منطقه ای  مسایل  و  واشنگتن  و  دوحه  میان 
بین المللی بحث و تبادل نظر شد.

ُعمان
این منبع در پاسخ به سوال رأی الیوم مبنی بر 
اینکه آیا ُعمان هم پس از مغرب روابط خود را 
با رژیم صهیونیستی عادی سازی خواهد کرد یا 
خیر، گفت، اخیرا با مقامات عمانی دیدار داشته 
و آنها چنین تصمیمی ندارند همانطور که کویت 

فعال قصد چنین کاری ندارد.
امارات،  کشورهای  اخیر  مدت  در  کنون  تا 
با  را  خود  روابط  مغرب  و  سودان  بحرین، 
و  کرده اند  عادی سازی  صهیونیستی  رژیم 
نیز  دیگری  کشورهای  مدعی اند  صهیونیست ها 

به این روند می پیوندند.

سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور 
به  تا خدمتگزاری  با دلسوزی در تالش هستند 

مردم را روز به روز ارتقاء دهند.
باید  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  اول  معاون 
جامعه  ادراک  فرهنگی،  کار  و  شفاف سازی  با 
مردم  شود.  اصالح  کشور  اداری  نظام  به  نسبت 
اقدامات  و  دستگاه ها  خدمات  جریان  در  باید 
مثبت انجام شده برای شفاف سازی و الکترونیکی 
جهانگیری  گیرند.  قرار  اداری  فرآیندهای  شدن 
دستگاه های  گزارش  استماع  از  پس  همچنین 
نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطالعات درباره 
برخورد با متخلفین ارزی با اشاره گفت: متأسفانه 
برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کاالهای 
اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کاالیی به 

شرایطی که امکانات اقتصادی و زیر ساخت  های  
تخریب  سعودی  ائتالف  حمله  دلیل  به  یمن  

شده استفاده کند.
شهرسازی  زمینه  در  ایران  تجربیات  از  الذاری 
ابراز  یمنی  مسئول  کرد.این  تمجید  عمران  و 
کشور  این  مهندسان  برای  که  کرد  امیدواری 
و  خسارت  ارزیابی  برای  آموزشی  دوره های 
عمران و بازسازی یمن برگزار شود و مهندسان 
ایران  به  ادامه تحصیل  برای  بتوانند  این کشور 
سفر کنند.سفیر ایران نیز در جریان این نشست 
از آمادگی کشورمان برای همکاری با صنعاء در 
خصوص بازسازی ویرانی های یمن سخن گفت.

تجربیات  انتقال  آماده  ایران  که  کرد  بیان  وی 
خود در زمینه عمران و شهرسازی به یمن است.

گفت: الزم است بررسی و مطالعه دقیقی در این 
خصوص انجام شده و مشخص شود ادراک جامعه 
از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه 
راهکارهایی باید برای اصالح این وضعیت به کار 
نایب  گیریم.سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی 
این  در  هم  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رییس 
نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور درخصوص طرح سنجش ادراک 
و تجربه شهروندان درباره سالمت و فساد اداری 
کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی ها 
باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص 
شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه 
میزان  از  بیش  در کشور  اداری  فساد  به  نسبت 
واقعی آن باشد.در این جلسه که وزیر دادگستری، 
دادستان عمومی و انقالب تهران، رییس سازمان 
بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطالعات، نماینده 
نمایندگان  و  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 
حضور  نیز  ستاد  عضو  اسالمی  شورای  مجلس 
داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی 
و  ادراک  نتایج طرح سنجش  از  گزارشی  کشور 
تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره 

سالمت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.
در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطالعات نیز 
گزارشی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه کرد و 
این مفاسد  بروز  و زمینه های  به تشریح علت ها 
عدم  قاچاق،  و  غیررسمی  تجارت  که  پرداخت 
ایفای  عدم  و  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 

تعهدات واردکنندگان از جمله این دالیل بود.

افزایش 25۶  درصدی بودجه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی

مخالفت قطر و ُعمان با درخواست
 مشاور ترامپ برای عادی سازی روابط با تل آویو

جهانگيری: الزمه سالمت نظام اداری کشور، مسدود کردن گلوگاه های فساد است

ایران، آماده همکاری با یمن 
در زمینه بازسازی این کشور است

الکترال  یا  آمریکا  انتخابات  گزینندگان  مجمع 
نامزد  بایدن  جو   ،)Electoral college  ( کالج  
حزب دموکرات را رسما به عنوان رئیس جمهور 

جدید آمریکا انتخاب کرد.
انتخاباتی  )کالج(  گزینندگان  مجمع  اعضای 
رای گیری  پایان  از  پس  آمریکا  متحده  ایاالت 
 ۲۴( دسامبر   ۱۴ با  مصادف  دوشنبه  روز 
جمهوری  رئیس  عنوان  به  را  بایدن  آذرماه(، 

جدید آمریکا برگزیدند.
منابع خبری آمریکا گزارش دادند که با اعالم 
آرای اعضای کالج الکترال در  ایالت کالیفرنیا، 
انتخابات  قطعی  پیروز  عنوان  به  بایدن  جو 
این  رئیس جمهور  چهل و ششمین  و  جنجالی 

کشور انتخاب شد.
در  دموکرات  حزب  نامزد  گزارش،  این  به  بنا 
 ۲۷۰ نصاب  حد  از  الکترال  رأی   ۳۰۲ نهایت، 
دست  به  را  جمهوری  ریاست  برای  الزم  رأی 
 ۲۰۲۰ جنجالی  انتخابات  نهایی  برنده  و  آورد 
رئیس  ترامپ  دونالد  شد.همزمان،  آمریکا 
دادگستری  وزیر  بار«  »ویلیام  آمریکا  جمهور 
معاون  و  برکنار  را  کشور  این  کل  دادستان  و 
او را به عنوان به سرپرست وزارت دادگستری 
انتخاب کرد.ترامپ در این باره در صفحه توئیتر 
کریسمس،  از  قبل  بار  »ویلیام  نوشت:  خود 
روسن«  و »جف  کرد  خواهد  ترک  را  سمتش  
معاونش سرپرستی وزارت دادگستری آمریکا را 

بر عهده خواهد گرفت«.
خود،  توئیت  ادامه  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
عملکرد ویلیام بار را »شاخص« خواند و روابط 

خود با او را »بسیار خوب« توصیف کرد.
 نشست گزینشگران موسوم به »الکترال کالج« 

ادامه  در  هم  آمریکا  داخلی  امنیت  وزارت 
حمالت هکری به نهادهای مهم ایاالت متحده 

هدف دستبرد اطالعاتی قرار گرفت.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
منابعی  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  تسنیم، 
اعالم کرد هکرهای سطح باال که احتماال برای 
دولت روسیه کار می کنند به ارتباطات داخلی 
پیدا  دسترسی  آمریکا  داخلی  امنیت  وزارت 
سایبری  حمالت  از  بخشی  حمله  کرده اند.این 
است که خبر آن منتشر و در آن به وزارتخانه 

های خزانه داری و بازرگانی آمریکا اشاره شد.
هکرهای  کرد  اعالم  رویترز   خبرگزاری 

عضو شورای عالی سیاسی یمن، در توییتی 
آماده  کند،  درخواست  عربستان  اگر  نوشت: 
بر  را  کشور  این  بنادر  امنیت  تامین  تا  ایم 
عهده بگیریم، به ویژه آن که به نظر می رسد 
آمریکا و انگلستان در این کار ناتوان هستند.

به  حمله  داد:  ادامه  الحوثی  علی  محمد 
نفتکش در جده، یک اقدام تروریستی است 
و نهادهای امنیتی و نظامی یمن، برای مقابله 
با تروریسم آمریکا و اذناب آن، تجربه کافی 
ائتالف  نوشت:  دیگری  توییت  در  دارند.وی 
ادامه  خود  تجاوزات  به  سو  یک  از  سعودی 
می دهد و از سویی دیگر هم ادعای آمادگی 
انجام مذاکره می کند. پاسخ ما از سال ۲۰۱۹ 
تا کنون این است با تداوم حمالت و محاصره 

یمن مذاکره ای در کار نخواهد بود.

ساعت  از  آذر(   ۲۴( دسامبر   ۱۴ دوشنبه  روز 
»ورمونت«  ایالت  از  محلی  وقت  به  صبح   ۱۰
آمریکا  مختلف  ایالت های  سپس  و  شد  آغاز 
هم نشست مشابه را در پایتخت ایالتی برگزار 

کردند.
»ورمونت«،  ایالت های  منتخب  اعضای 
»نیوهمپشایر«، »ایندیانا« و »تنسی« در کالج 
ایالت هایی بودند  از جمله نمایندگان نخستین 
که روز دوشنبه گرد هم آمده و و به طور رسمی 

رأی خود را به صندوق انداختند.
که  کالیفرنیا  ایالت  گزینندگان  آن،  از  پس 
روز  دارد،  انتخاباتی  کالج  را در  بیشترین عضو 
شرق  وقت  به  عصر   ۵ ساعت  راس  دوشنبه 
و  انداختند  صندوق  به  را  خود  رأی  آمریکا 
انتخابات  بایدن را رسما به عنوان برنده نهایی 
برگزیدند.اکنون فقط آرای چهار گزیننده باقی 
مانده است که طبق پیش بینی  کارشناسان، آنها 
نیز به احتمال قوی جو بایدن را به عنوان رئیس 

جمهور جدید آمریکا انتخاب خواهند کرد.
تاریخ  در  باید  نیز  آمریکا  کنگره  ترتیب،  بدین 
را  بایدن  پیروزی  به طور رسمی  ژانویه،  ششم 
اعالم و در بیستم ژانویه نیز قدرت اجرایی را به 
او واگذار کند، هر چند دونالد ترامپ هنوز به 
شکست خود در برابر بایدن اعتراف نکرده است.

به مناسبت  سخنانی  در  آذرماه  هفتم  ترامپ، 
اینکه کل دنیا در  بر  با تأکید  عید شکرگزاری 
حال خندیدن به روند انتخابات آمریکا هستند، 
به  هم  گزینندگان  مجمع  اگر  که  کرد  عنوان 
اشتباه خواهند شد  مرتکب  دهند،  رأی  بایدن 
خواهد  ترک  را  سفید  کاخ  این صورت  در  که 

کرد.

اطالعات  خارجی  دولت  یک  حمایت  مورد 
به  را  آمریکا  خزانه داری  وزارت  ای میل های  و 

سرقت برده اند.
کرده  اعالم  فوق  حمله  به  آشنا  افراد  از  یکی 
واحد  نهاد  از یک  فراتر  بسیار  رویداد  این  بود: 
است، این یک کمپین جاسوسی سایبری عظیم 
قرار  هدف  را  آمریکا  منافع  و  دولت  که  است 

داده است.
که  است  بزرگی  نهاد  داخلی،  امنیت  وزارت 
مسئولیت امنیت مرزها و امنیت سایبری را در 
آمریکا بر عهده دارد و اخیرا نیز مسئول تامین 

امنیت توزیع واکسن کرونا شده است.

سعودی(  )ائتالف  آنها  داد:  ادامه  الحوثی 
مذاکره را صرفا برای مذاکره می خواهند و به 

حمالت و محاصره خود ادامه می دهند.
عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین در 
برای  آمریکا  با  عرب ها  نوشت:  دیگر  توییتی 
نتیجه اش  و  کرده اند  ائتالف  یمنی ها  کشتار 
آن شده است که آمریکا حکومت های عرب 
تا  کرد  وادار  و  تحقیر  را  خودش  هم پیمان 
روابط با اسرائیل را در وقت های اضافه بازی، 

عادی کنند.
کاری،  چنین  نتیجه  نوشت:  ادامه  در  وی 
با  روابط  سازی  عادی  یمنی ها،  کشتار 
اسرائیلی ها، محاصره یمن و مبادالت تجاری 

بین اعراب و رژیم اسرائیل بوده است.
انحطاط  است:  نوشته  پایان  در  الحوثی 
نادرست  سیاست  بر  شاهدی  سقوط  و 

حکومت های سازش کار عربی است.
عربی  متحده  امارات  میان  سازش  قرارداد 
سه  شامگاه  صهیونیستی  رژیم  با  بحرین  و 
شنبه )۲۵ شهریور ۱۳۹۹( به صورت رسمی 
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  حضور  در 
کوچک  کشور  دو  این  و  شد  امضا  آمریکا 
عرب حاشیه خلیج فارس رابطه چندین ساله 
و  آشکار  صهیونیست ها  با  را  خود  غیرعلنی 

رسمی کردند.

»بایدن« رسما پيروز انتخابات جنجالی آمریكا شد

وزارت امنيت داخلی آمریكا،هدف حمله سایبری قرار گرفت

الحوثی: حاضریم در تأمين امنيت بنادر عربستان 
همكاری كنيم
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....:::: پیگیری ها ::::....

پاسخ مدیر مخابرات الرستان 
درخصوص علل اختالل در 

سامانه ۱۱8

خبرنگار  پیگیری  به  الرستان  مخابرات  مدیر 
در  اختالل  علل  درخصوص  الرستان  میالد 

پاسخگویی سامانه ۱۱۸ پاسخ داد.
برخی  بروز  پی  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
سرویس  سوی  از  خدمات  ارائه  در  اختالالت 
از  عده ای  مخابرات،   ۱۱۸ تلفنی  سامانه 
پیگیری  پیام هایی خواستار  ارسال  با  شهروندان 
علت این موضوع شدند. به همین جهت خبرنگار 
میالد الرستان این مسئله را از غالمرضا فروزش 
مدیر اداره مخابرات الرستان پیگیری کرده است.

سپس  و  شهروندان  درخواست  ابتدا  ادامه،  در 
را  الرستان  مخابرات  مدیر  با  مصاحبه  متن 

می خوانیم:
متاسفانه مدت زیادی است که در زمان تماس 
به  ما  تماس  مخابرات الرستان،  سامانه ۱۱۸  با 
مخابرات شیراز متصل می شود که عالوه بر آنکه 
اشتباه  را  درخواستی  های  شماره  اوقات  اغلب 
آشنایی  هیچ  دهند،  می  گیرنده  تماس  تحویل 
با شهر الر ندارند و برای چندمین بار که تماس 
و  اسم  براساس  توانند  نمی  شود،  می  گرفته 

آدرس محل مورد نظر خدمات ارائه کنند.
برخالف  چرا  که  است  مطرح  سوال  این  جای 
سابق محل مرکز ۱۱۸ الر به شیراز منتقل شده 

است؟ آیا در سایر شهرها نیز چنین است؟
به  نیاز  مورد  خدمات  حداقل  از   ۱۱۸ سامانه 
به  شهرستانی  در  نباید  چرا  است،  شهروندان 
جنوب  شهرستان  چهار  که  الرستان  وسعت 
مستقر  خدمت  این  دارد،  زیرپوشش  را  فارس 

شود؟

...::: صدای شهروند :::...
بوی تعفن رودخانه پارک 

حاشيه، مردم را آزار می دهد
میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
در  ساکن  شهروندان  از  عده ای  الرستان، 
از  الر  شهر  حاشیه  پارک  رودخانه  حاشیه 
روان آب های  مسیر  بهسازی  در  توجه  عدم 
مربوط به این رودخانه گالیه دارند و معتقدند 
رودخانه  ساله  الیروبی چندین  عدم  دلیل  به 
جنب پارک حاشیه، منجر به آن شده تا پس 
از نزول هر باران، شاهد جمع شدن آب در این 

رودخانه باشیم.
جمع شدن آب در رودخانه و راکد ماندن آن به 
دلیل مسدود بودن مسیر خروجی آن، منجر به 
آن شده تا پس از مدتی این آب ها بوی تعفن به 
خود بگیرد و به محلی برای پرورش انواع حشرات 
و پشه ها شود که همین موضوع می تواند باعث 

انتقال بیماری هایی نظیر سالک شود.
به گفته شهروندان، به جهت بوی بد ناشی از 
این آب راکد و همچنین وجود انواع پشه های 
محدوده  اطراف  ساکنین  درشت،  و  ریز 
می بایست  اجبار  به  حاشیه  پارک  رودخانه 
درب و پنجره اتاق های منازل را در تمام طول 

شبانه روز ببندند.
از  ناشی  روان آب های  گزارش،  این  به  بنا 
بارندگی تمام محدوده شهرجدید الر به ویژه 
پارک  رودخانه  سمت  به  بازندگی  زمان  در 
حاشیه سرازیر می شود و این رودخانه منتقل 
کننده حجم زیادی از آب های بخش بزرگی از 
شهر الر محسوب می شود که انتظار می رود با 
اقدام به موقع مسئوالن شاهد توجه بیشتری 

به رودخانه پارک حاشیه باشیم.
درخصوص مشکل فوق، به شکل حضوری و از 
طریق فضای مجازی با چند تَن از مسئوالن 
تاکنون  اما  است  شده  گذاشته  میان  در  نیز 
اقدامی برای حل مشکل صورت نگرفته است.

ذکر این نکته الزم است که از چندی پیش کار 
احداث سیل بند و جداره سازی قسمت زیادی 
از رودخانه پارک حاشیه از سوی شهرداری الر 
با الیروبی  انتظار می رود  و  اجراست  در حال 
این  حل  شاهد  نیز  راکد  آب های  هدایت  و 

مشکل شهروندان باشیم.
میالد الرستان حق پاسخگویی برای مدیران 
را  مشکل  این  به  مربوط  مسئوالن  و  اجرایی 

محفوظ می داند.

پُرتر شدن جیب  باعث  روز  هر  ها  تدبیری  بی  
دالالن و بی حاصل شدن تالش های چندماهه 
منجر  نهایت  در  که  شده  دیده  رنج  کشاورزان 

به بدهی های سنگین برای این قشر می شود.
 ۹۵ الرستان،  مهرخویی  هرمود  روستای  در 
کشت  به  روستا  این  های  زمین  از  هکتار 

بادمجان اختصاص دارد.
کشاورزان پس از هزاران رنج و مشقت، محصول 
بادمجان خود را برداشت می کنند و بیرون می 
ریزند. بعضی ها نیز دست رنج خود را به میدان 
تره بار می فرستند که فقط کرایه ماشین حمل 
بار را درمی آورند و معموال کیلویی ۵۰۰ تومان 
یا پالستیکی ۵۰۰۰ تومان از آن ها می خرند. 
تومان   ۱۷۰۰ پالستیک  هر  خرید  پول  فقط 
است و این یعنی خالی پول کارگر، سم و کود را 

از جیب پرداخت کرد.
در ادامه این سوژه مهم از طریق روابط عمومی 
قرار  پیگیری  مورد  الرستان،  جهادکشاورزی 
سعیدی  زبان  از  کوتاه  نقل قولی  در  که  گرفت 
تولیدات گیاهی جهاد  بهبود  اداره  نژاد مسئول 
صنعت،  اداره  با  بود؛  آمده  الرستان  کشاورزی 
غرفه  اختصاص  خصوص  در  تجارت  و  معدن 
جهت ارائه محصول توسط کشاورزان به صورت 
تعاونی  و  تربار  و  میوه  میادین  در  مستقیم 

روستایی برای خرید تضمینی تماس بگیرند.
با  الرستان  میالد  خبرنگار  توسط  موضوع  این 
صنعت،  اداره  رئیس  ابراهیم زاده  علی محمد 

معدن و تجارت الرستان در میان گذاشته شد.
شده،  مطرح  مطالب  به  پاسخ  در  مسئول  این 
پیگیر  می بایست  کشاورزی  جهاد  خود  گفت: 
غرفه باشد یا اینکه از طریق شورای تنظیم بازار 
پیگیر باشند تا از طریق شهرداری جهت ایجاد 

غرفه اقدام شود.
رئیس اداره صمت الرستان، با اشاره به اینکه ما اعالم 
کردیم اگر شهرداری مکانی جهت عرضه مستقیم 
بخش  بدهند،  اختصاص  کشاورزی  محصوالت 
خصوصی آمادگی ایجاد مکان را دارد، تصریح کرد: 

در این صورت ما هم حمایت می کنیم.
نیست  ما  وظیفه  غرفه  تعیین  کرد:  اضافه  وی 

و مکان هم نداریم که غرفه اختصاص بدهیم.
به گزارش میالد الرستان، بی برنامه گی در مقابله 
با دالالن در عرصه های مختلف اقتصادی، منجر 
به آن شده تا هر روز باعث چاق تر شدن جیب 

دالالن و کوچک تر شدن سفره مردم باشیم.
و  توضیحات  درج  آمادگی  الرستان  میالد 
این  در  مربوطه  مسئوالن  کامل تر  پاسخگویی 

زمینه را دارد.

این موضوع را ضمن درج در  خواهشمند است 
میالد الرستان از مسووالن محترم نیز پیگیری 

کنید.
مدیر اداره مخابرات الرستان در پاسخ به مباحث 
اینکه  بیان  با  شهروندان،  سوی  از  شده  مطرح 
سراسری  طرح  یک   ۱۱۸ سامانه  تجمیع سازی 
است که در کل کشور در حال اجراست، اظهار 
داشت: خود ما نیز از منتقدان این طرح هستیم 
اما متاسفانه طرحی که از سوی مخابرات ایران 

ارائه شده و باید اجرا شود.
دالیل  اینکه  به  اشاره  با  فروزش،  غالمرضا 
متعددی برای اجرای این دارند که یکی از آنها 
مربوط به نیروی انسانی است، افزود: این موضوع 
فارس  استان  در سطح  و  نیست  برای الر  فقط 

یکپارچه سازی ۱۱۸ صورت گرفته است.
نزدیک  آینده  ای  در  احتماالَ  اینکه  بیان  با  وی 
در سطح چند استان همجوار و نهایتاَ در سطح 
کشور تجمیع پاسخدهی ۱۱۸ صورت می گیرد، 
تصریح کرد: به هرحال هر طرحی در مراحل اولیه 
ممکن است نواقصی داشته باشد اما بدون شک 
مخابرات ایران نه تنها دنبال ایجاد نارضایتی در 
بین مشترکین نیست بلکه قائل به این است که 
تمرکز مراکز پاسخگویی به مشترکین، به دلیل 
ایجاد بستر نظارت و کنترل راحت تر، می تواند 

منجر به بهبود خدمت رسانی شود.
***

بادمجان دست دالل هر كيلو 
500 تومان، دست مردم

 هر كيلو چهار هزار تومان!
به گزارش میالد الرستان، در پی دریافت مطلبی 
از سوی یکی از اهالی روستای »هرمودمهرخویی« 
خصوص  در  الرستان  مرکزی  بخش   توابع  از 
محصوالت  فروش  عدم  در  دالالن  نقش  عدم 
کشاورزی، این موضوع از طریق خبرنگار میالد 
الرستان مورد پیگیری قرار گرفت. در ابتدا متن 
ارسالی از سوی مخاطب میالد الرستان می آید:

ها  بادمجان  برای  الرستان  جهادکشاورزی 
تدبیری بیندیشید؛ بادمجان دست دالل کیلویی 
۵۰۰ تومان، دست مردم کیلویی ۴ هزار تومان!

با باال رفتن قیمت دالر و چند برابر شدن قیمت 
های کود و سم و سایر نهاده های کشاورزی هر 
کیلو بادمجان برای  کشاورزان ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ 
تومان هزینه دارد اما دالل آن را کیلویی ۵۰۰ 
بازار  در  بادمجان  طرف  آن  از  می خرد!  تومان 

کیلویی۴ هزار تومان به مردم فروخته می شود!

گزارش  به  و شهرسازی الرستان  راه   مدیرکل 
درخصوص  الرستان  میالد  خبرنگار  شهروند 
کردن  دوبانده  پروژه  احداث  عملیات  ادامه 

محور الر به بستک واکنش نشان داد.
به گزارش میالد الرستان، در پی انتشار فیلم 
و متنی از سوی گروه شهروند خبرنگار میالد 
الرستان در صفحات رسمی این پایگاه خبری 
در روزنامه، کانال های پیام رسان های وات ساپ، 
اینستاگرام، ایتا و سروش، وب سایت و همچنین 
تلویزیون  شبکه  خبری  بخش  در  آن  بازتاب 
ادامه  در  کم تحرکی  عنوان»  با  فارس  استان 
بستک«،  سمت  به  الر  محور  سازی  دوبانده 
حسن شبانی مدیرکل راه وشهرسازی الرستان 
در یک ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه فارس 

درخصوص موضوع مطرح شده پاسخ داد.
این مسئول در این گفت وگوی خبری با اشاره 
در  بستک  به  الر  اصلی  راه  پروژه  اینکه  به 
استان  در  الرستان  های  شهرستان  محدوده 
فارس و همچنین بستک در استان هرمزگان 
محور  این  کل  طول  داشت:  اظهار  دارد،  قرار 
در  آن  کیلومتر   ۶۸ که  است  کیلومتر   ۱۲۰
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  استحفاظی  حوزه 

الرستان قرار دارد.
وی با بیان اینکه این طرح با اعتباری در حدود 
۸۰ میلیارد تومان در حال فعالیت است، افزود: 
با اجرای این پروژه، طول مسیر الر به بستک 

به ۹۰ کیلومتر کاهش پیدا می کند.

اشاره  با  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
محور  این  از  کیلومتر   ۵ حدود  در  اینکه  به 
 ۷ کرد:  تصریح  است،  رسیده  بهره برداری  به 
کیلومتر دیگر از پروژه راهسازی الر-بستک در 

حال حاضر در دست اجراست.
شبانی، با بیان اینکه اکنون مراحل احداث این 
پروژه تعطیل نشده است، خاطر نشان کرد: در 
بخش این محور کار در حال اجراست که یک 
تا   ۱۰ کیلومتر  واریانت  به  مربوط  آن  قسمت 
ترانشه  حال  در  دستگاه  چندین  بوسیله   ۲۷
قرار دارند که با اجرای آن ۱۰ کیلومتر از طول 

مسیر کاسته می شود.
وی از اجرای ۸۰ درصد از ۱۰ کیلومتر نخست 
کار دوبانده سازی جاده الر-بستک خبر داد و 
و  ابنیه  احداث  مراحل  از  بخشی  کرد:  عنوان 
همچنین آسفالت این بخش باقی مانده   است 
کیلومتر   ۱۰ اجرایی  عملیات  زودی  به  که 

شروع می شود.
اشاره  با  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
منتظر  آسفالت  عملیات  انجام  برای  اینکه  به 
محض  به  داد:  ادامه  هستیم،  قیر  دریافت 
عملیات  انجام  کار  قیر،  محموله  دریافت 
نخست محور الر  کیلومتر بخش  آسفالت ۱۰ 
به سمت بستک به زودی صورت خواهد گرفت.

این مسئول، اضافه کرد: در انتهای این محور 
طول  به  بیگلری  شهیده  نام  با  تونل  یک  نیز 

۴۵۰ متر در حال احداث است.

 اثری از
آلبر كامو

 شيشه باالی
خودرو

 خوراكی از
تخم مرغ

 سرفه به
زبان الری

 جزیره ای
در ژاپن

 قلعه
نظامی

رمز جدول
هماتوم

اپی دورال
از ورزش ها  دست

نخورده
ساز كليسا

موفق كلمه

 باران
زودگذر

 سخن
موزون

 پشت
 درانداز
چوبی

واحد سطح

خاطره ها  پلمپ
شركتی

 از نزوالت
آسمانی

وحدت

 نوعی
چراغ

 قسمتی از
مغز

صدا و نوا  پارچه
ارتجاعی

بسيار سرخ  پيامبر
كشتی ساز

حرفه  مجبور
كردن

 درخت
 زبان

گنجشک

 درجه ی
باالتر

پيكر خيالی وابسته

 آشكار و
روشن

هادی

تيره و تار

 نگارشی از
 سيد احمد

خمينی

دربه در مهربان

شهر شمالی ماه سرد

از سازها  چراغ
دریایی

 جهان و
عالم

دعا كردن

باور  چرک
 سر نوزاد

الری

نگاه خيره

سالح مار حقه زدن پادشاه

جدا
بر عكس 

 آتشدان
حمام

بی سواد ناچار

اشاره به دور جد و آبا مستراح

 نوعی
زیرانداز

طعم فلفل  دگرگونی
ها

 مایع
زندگانی

 روحانی
بودایی

 می آید
الری

 كبوتر
چاهی

 ساخت و
پاخت

مذهب

 ظرف
روغنی

 حيوانات
وحشی

ش جمع شهيد گ  حيوان
 مقدس
هندو

ا  از سنگ
 های

گرانبها

گ  سوغات
اصفهان ش انباز و  اثر موریس

بالنشو

 روستایی
در الر

حركت هوا  كلمه
انتخاب  ورقه ی

جيره بندی
تپه نظامی

ه د ا ب ل  تن پوشی
نمدین ز ی ر ک ا خ

نام زنانه

د ن و ا م د از قله ها ا ی و پ  نامی
پسرانه

 ضربه ای
 از پادشاهاندر واليبال

اشكانی

ا گ گاه بی انتها د ا ل ب شهر ک پ س ا
پایه فلز سرخ

 وعده های

نيک
ز ب  حيوانی

خانگی س ا ل م  شيره
چغندر ن ی پول ژاپن

نوعی نان  خوراكی از
تخم مرغ

 معادل سه
كيلو

ن شهر بلقيس ن ش سنگریزه ر ا س ن سایه ن م
غم دیده  كوشش در

راه خدا

و س جهت ی د ا ش  ميمون
الری ی م ا بی سواد

شتر عرب منور گردهمایی

ی ب ا ر ا م   خزنده ی
دریا ن م ج ن ا

د ا ب م غ آروق ج و ر ا س  سيمان
قدیم

 شهر
 آذربایجان

غربی

 شهری در
پاكستان

ه  از غصه
مردن ل ا د م  گردن آویز

قهرمان ر و ه ا ل

ا د می آید الری ل ا ه س ا  بيماری
 بيرون
روش

د ن  چوب
خوشبو

 از مصالح
ساختمانی

ميل

 از
 محصوالت
درختان

ق ب پشه بزرگ ر ا واحد سطح ن ر ت قطار  درخت
 زبان

مخفف دیگرگنجشک  پلمپ
شركتی

سوره زنان

چ چهره و رخ ل د عضو تپنده ب ا ی غ  غير
حضوری ن و

رمق آخر
پهلوان

و ر و گ ن ا ک  حيوانی
 نماد

استراليا
ب ی س  ميوه

سالمتی

 پوشاک
زمستانی

ب و ک ر ا د پرنده نجار و ت ل ا پ

پاسخ جدول شماره  ۱۶۱8 طراح:هادی شاكرپور

با حل این جدول 
به  آن،  رمزیابی  و 
عمومی  اطالعات 
پزشکی  نظر  از  خود 
این  کنید،  اضافه 
نیست  بیماری  یک 
یا  تصادف  اثر  بر  بلکه 
باعث  و  شدید  ضربه 
و  جمجمه  شکستگی 
مننژیال  عروق  پارگی 
و  آید  می  وجود  به 
میر  و  مرگ  میزان 
ناشی از این به 30٪ تا 

50٪ می رسد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
شورا   این  از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست   شرح  به  عبداله  فرزند  جعفري   شعبان  خواهان 
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله جعفري  فرزند 
شعبان   به شناسنامه شماره ۱۲۳۶ صادره از اوز در تاریخ  ۸۹/۵/۱۲ در ارد بدرود گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-شعبان جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۰۳۰۴۳  صادره از ارد 
۲-یاسین جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۶۷۸۳۱  صادره از ارد
۳-حمید جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۲۵۰۰۰۴۱۱۷۴  صادره از ارد
۴-کبري جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۷۰۷۹۴  صادره از ارد

۵-مرجان جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۰۰۱۲۷۲۳  صادره از الرستان
۶-زینب جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۰۶۱۹۰  صادره از اوز

۷-سکینه جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۰۵۴۵۳  صادره از ارد
۸-فاطمه جعفري فرزند عبداله  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۰۳۹۵۷  صادره از ارد   فرزندان متوفي

۹-زلیخا غالمي فرزند علي  به شماره ملي ۶۴۹۹۷۸۵۶۴۴  صادره از اوز  همسر متوفي والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي 

م/الف/۵۶۴

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان مرتضي پورشمسي فرزند دل دوست به شرح دادخواست  به کالسه پیوستي از  این شورا  
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دل دوست پورشمسي  
فرزند معصومعلي   به شناسنامه شماره ۵۴۰۲ صادره از گراش در تاریخ  ۹۸/۹/۱۰ در زینل آباد 

بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-مصطفي پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۵۶۹۹۱۱۴۳۰  صادره از گراش

۲- مرتضي پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۴۹۹۷۸۶۳۸۱  صادره از ارد
۳-صدیقه پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۴۹۹۹۷۹۷۶۷  صادره از زینل آباد

۴-فاطمه پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۵۶۹۸۲۸۹۴۰  صادره از گراش 
۵-سمنبر پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۴۹۹۷۸۶۳۷۳  صادره از زینل آباد

۶-شهربان  پورشمسي فرزند دل دوست  به شماره ملي ۶۵۶۹۸۲۸۹۳۲  صادره از گراش  فرزندان 
متوفي

۷- پري پورشمسي فرزند حیدر  به شماره ملي ۶۵۶۹۷۹۶۱۹۴  صادره از گراش همسر متوفي 
والغیر...  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي 

م/الف/۵۶۵

واكنش مدیركل راه  و شهرسازی الرستان
 به فيلم شهروند خبرنگار ميالد الرستان

جوالن سگ های ولگرد در خيابان های شهر الر

یک   ، دوم  متری  چهل  خصوص  به  شهر  سطح  در  ولگرد  سگ های  تاز   و  تاخت 
معضل مهم و اساسی است که غفلت از آن می تواند سبب ایجاد مشکالت جدی برای 

شهروندان شود.
از جمله این مشکالت می توان به حمله  ور شدن سگ ها به مردم و ترساندن افراد 
شود که شایسته است ارگان های مرتبط، نسبت به جمع آوری این سگ ها از سطح 

شهر اقدام کنند.
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زندگی  شروع  و  ازدواج  از  پس  جوان  زوجهای 
مشترکشان وارد دنیای تازه ای می شوند . دنیایی 
دارند  مشترکی  برنامه های  و  اهداف  آن  در  که 
روابطشان  که  دارد  آرزو  شوهری  و  زن  هر   .

عاشقانه ، صمیمی و پایدار باشد.
 -فکر عوض کردن اخالق همسر اشتباهی 

بزرگ است.
فقط  همسرتان  کردن  عوض  برای  تالش 
زندگی  و  کرده  دار  جریحه  را  او  احساسات 
به  بالغ  افراد  کند.  می  خراب  را  شما  مشترک 
طرز چشم گیری تغییر نمی کنند. همسر خود 
فرد  به  منحصر  خاطر  به  را  او  و  کرده  قبول  را 
بودنش و تفاوت هایی که با دیگران دارد، دوست 

بدارید.
 - صبور و باگذشت باشید.

صبر و گذشت موجب می شود دوستی صمیمی 
برای همسرتان باشید.

اقتصادی  وضعیت  از  را  همسرتان   -  
موجود، آگاه کنید.

هم فکری،  با  تا  باشید  مطلع  هم،  درآمد  از 
برنامه ریزی بهتری انجام دهید.

- داشتن اعتماد به نفس 
داشتن اعتماد به نفس، سعی در شناخت طرف 
و  رابطه  در  خونسردی  و  آرامش  حفظ  مقابل، 

صداقت را نام برد.
- به یاد خدا باشید و از او کمک بخواهید.

با یاد خدا، دل ها آرام می گیرد و مطمئن باشید 
خداوند به شما کمک خواهد کرد.

 - عاشقانه زندگی کنید.
هیچ کاری  انجام  از  عشق،  به  رسیدن  برای 

کوتاهی نکنید.
 - معناجو باشید.

حساسیت های رفتاری همسرتان را بشناسید تا 
موجب بروز اختالل در روابط تان نشود.

-انعطاف پذیری مناسب زوج در رابطه
که  است  اجتماعی  هوش  شاخصه های  از  یکی 
تطابق فرد با زندگی اجتماعی را بیشتر می کند 
و انعطاف ناپذیری باعث کوتاه شدن عمر زندگی 

مشترک می شود.
مستقیم  را  مسائل شان  موفق  -زوج های 

مطرح می کنند
زمانی که شما دوران پیش از ازدواج یا نامزدی 
آینده تان  همسر  از  انتظاراتی  می گذرانید،  را 
دارید که با انتظارات تان در زیر یک سقف تفاوت 
دارد. مثال ممکن است در دوران نامزدی شوهر 

گوشه هایی از سبک 
زندگی حضرت زهرا )س( 

در بيانات رهبر انقالب

الگویی برای درس گرفتن و گرایش قلب ها
که  را  علیها(  ا...  )سالم  زهرا  فاطمه ی 
معرفی  آن چنان  کنید،  معرفی  می خواهید 
زن  یک  مسلمان،  انسان  یک  که  کنید 
زندگی  آن  از  مسلمان  جوان  یک  مسلمان، 
آن  به  نسبت  خود  دل  در  بگیرد؛  درس 
و  حکمت  و  طهارت  و  قداست  مجسمه ی 
معنویت و جهاد، احساس خشوع و خضوع و 
ما  است.  انسان  طبیعت  این،  کند.  وابستگی 
انسان ها تابع و متمایل به کمالیم. اگر بتوانیم 
می کنیم؛  کنیم،  ایجاد  خودمان  در  را  کمال 
به  است،  کمال  صاحب  که  کسی  آن  اگرنه، 

طور طبیعی انسان به او گرایش دارد.
***

رمز »یازهرا«
هیچ کس - نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقالب 
- در دوران دفاع مقدس به رزمندگان نگفت 
که رمز »یا زهرا« برای حمالتتان بگذارید، یا 
اما هرچه که شما  ببندید؛  سربند »یا زهرا« 
مقدس،  دفاع  دوران  طول  در  میکنید،  نگاه 
نامهای  همه ی  از  زهرا  حضرت  مبارک  اسم 
و  است  مطرح  بیشتر  دیگر  مبارک  و  مطهر 
مبارک  نام  همچنین  میشود؛  آورده  بیشتر 
نام  دو  این  فداه(.  )ارواحنا  بقیةا...  حضرت 
دستور،  بدون  طبیعی،  طور  به  انقالب،  در 
طور  همین  قبلی،  مطالعه ی  یک  بدون 
روئیده  عواطف  از  و  ایمان ها  از  و  دل ها  از 
نشانه ی  است؛  مبارکی  نشانه ی  این  است؛ 
ملکوتِی  عنصر  آن  عالم،  دو  بانوی  آن  توجه 
لحاظ  از  وجود  عرصه ی  در  بی نظیر  الهِی 
نورانیت - بعد از پدر بزرگوار و امیرالمؤمنین 

)علیه الّسالم( - است.

همسرتان را بهبود ببخشید.
مقابل،  طرف  شخصیتی  موضوعات  به  توجه 
مهارت حل تعارض، رابطه زناشویی موفق، توجه 
ریزی  برنامه  مقابل،  طرف  جنسی  نیازهای  به 
تربیت  مورد  در  توافق  به  رسیدن  اقتصادی، 
فرزند،  تعامل در ارتباط با دوستان و آشنایان 
و نیز توجه به اعتقادات مذهبی طرف مقابل را 

نام برد.
- هدفی مشترک را در نظر بگیرید.

هدف  همسرتان،  و  خود  برای  هم فکری  با 
آن،  به  رسیدن  برای  و  باشید  داشته  مشترکی 

یکدیگر را کمک کنید
- پیش از صحبت، تفکرکنید. 

آن  عواقب  به  قبل،  از  می  زنید،  حرفی  هرگاه 
نشوید.  پشیمان  و  شرمنده  بعد،  تا  فکرکنید 
و جسمی همسرتان  روحی  به شرایط  توجه  با 

حرف بزنید و از پرحرفی بپرهیزید.
 - تا جایی که می توانید، با یکدیگر غذا بخورید.

جمع شدن افراد خانواده دور میز یا سفره ی غذا، 
موجب افزایش روابط عاطفی و احساس نزدیکی 

بیش تر آنان خواهد شد.
-صداقت که باید دوطرفه باشد

را  باید زمینه صداقت  از طرفین  یعنی هر یک 
فراهم کند و بعد انتظار رفتار صادقانه از طرف 
صادقانه  رفتار  و  صداقت  باشد.  داشته  مقابل 
ناشی  معموال  بی صداقتی  اما  است  »باید«  یک 
در  و  است  منافع  برای حفظ  گاهی  و  ترس  از 
است  ترس  از  ناشی  نداشتن صداقت  ها،  بحث 
که دردسرساز می شود. خیلی از زوج ها یکدیگر 
را محدود یا تهدید می کنند و وقتی همسرشان 
آن رفتار را دور از چشمشان انجام داد، او را به 

نداشتن صداقت متهم می کنند.

با  قمی  حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حضرت  مشترک  زندگی  بودن  الگو  به  اشاره 
شاخصه   مهمترین  علی)ع(،  امام  و  زهرا)س( 
احترام  و  محبت  حاکمیت  را  زندگی  این 

متقابل بر تمام ابعاد آن عنوان کرد.
وي گفت: امام علی)ع( به رغم همه تنگناهای 
مالی و فشارهای زندگی، همواره می فرمودند 
با دیدن زهرا)س(  به منزل برمی گردم  وقتی 

همه غم ها و اندوه ها از خاطرم می رود.
ایشان سؤال کردند  از  اکرم)ص(  پیامبر  وقتی 
دادند:  پاسخ  است؟  همسری  چگونه  فاطمه 
»بهترین همراه در مسیر عبادت خداوند«؛ در 
واقع این پاسخ امام)ع( نشان از مهر و محبتی 
پایدار  را  مشترک  زندگی  این  اساس  که  دارد 
و  اهمیت مهرورزی  بیانگر  و  و متعالی ساخته 
محبت در استحکام و اعتالی زندگی مشترک 

است.
در  که  را  ای  عالقه  و  کنید همین شور  سعی 
برای  دارید  مشترک  زندگی  و  ازدواج  اوایل 
اظهار  نیز حفظ کنید و همین  بعد  سال های 
عالقه ها و صحبت های عاشقانه ای که اکنون 
عمر،  پایان  تا  است  پررنگ  شما  ارتباطات  در 

چاشنی زندگی پُر فراز و فرودتان باشد.
های  داشته  از  تر  مهم  همسر  اخالق  و  ایمان 

مالی اوست 
بندی  اولویت  در  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
مالک های یک همسر مناسب، همواره ایمان 
و اخالق بر مسائل مادی ارجحیت دارد، تصریح 
اما  است  ایمان  با  و  اخالق  با  مردی  اگر  کرد: 
توان مالی کمی دارد این نباید در چشم همسر 
او ضعف تلقی شده و مورد سرزنش قرار گیرد، 

مشترک  زندگی  که  حاال  ولی  باشد،  دانشجو 
برای گذران  دارد  انتظار  شروع شده، همسرش 
زوج های  باشد.  داشته  کافی  درآمد  زندگی شان 
یک  زیر  و  کنند  عروسی  اینکه  از  پیش  موفق 
سقف بروند، به صراحت درباره انتظارات شان از 
یکدیگر با هم گفت و گو می کنند. هرگز در این 
موقعیت رو دربایستی نکنید و همه خواسته ها و 
انتظارات تان را مطرح کنید. هرگز با این فکر که 
پس از ازدواج همسرتان مطابق میل شما رفتار 
بسیاری  در  چون  نکنید؛  ازدواج  کرد،  خواهد 
سهل انگاری  همین  نیست.  طور  این  مواقع 
می تواند بنای تنش و فشار عصبی را در زندگی 
به  همسران  از  یکی  هم  اوقات  گاهی  بگذارد. 
موافقت  این  ولی  می دهد؛  تن  دیگری  خواسته 
او  در  سرخوردگی  احساس  موجب  اجباری 
همسرش  سلطه  زیر  می کند  حس  و  می شود 
قرار گرفته و مورد ظلم واقع شده است و همین 

باعث تیرگی روابط می شود.
 - به خلوت یکدیگر احترام بگذارید.

گاهی اوقات افراد نیاز دارند با خود خلوت و تفکر 
کنند؛ در این صورت، آرامش همسرتان را به هم 

نزنید.
 - به  فکر ایجاد تغییرهای مثبت در خود 

و همسرتان باشید.
و  تعالی  به سمت  حرکت  در  تغییر  سعی کنید 
بالندگی باشد و پیش از تغییر، راه های درست 

ایجاد آن را بدانید.
-مراقب رابطه خود با خانواده همسرتان باشید.

تنها  همسرتان،  خانواده  با  شما  دعوای  هنگام 
کسی که آزرده خاطر می شود، همسرتان است 
که احساس می کند بین شما گیر افتاده است. 
دست به هر کاری بزنید تا رابطه خود با خانواده 

زیرا بسیاری از این مسائل مالی در گذر زمان 
و  سخت  آن  تغییر  آنچه  اما  شد  خواهد  حل 
ایمان  بود، اخالق و  چه بسا غیرممکن خواهد 

فرد است.
اهمیت هدیه دادن و وقت گذاشتن 

برای خانواده
های  راه  بهترین  از  یکی  را  دادن  هدیه  وي 
در  او  انگیزه  تقویت  و  زن  از  شوهر  قدردانی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مشترک  زندگی 
با  بودن  برای  توانند  می  که  آنجا  تا  مردان 
همسر خود وقت بگذارند و به آنان توجه کنند؛ 
پیامبر اکرم)ص( در این خصوص می فرمایند: 
اینکه مرد برای خانواده اش وقت می گذارد و 
در  اعتکاف  از  بیشتر  ثوابش  است،  آنان  کنار 

مسجد است.
با  همراه  نباید  خانواده  جمع  در  مرد  بودن 
به  باشد،  دهنده  آزار  رفتارهای  و  بداخالقی 
گونه ای که افراد خانواده با حضور او احساس 
رسول  باشند؛  نداشته  خاطر  امنیت  و  راحتی 
اکرم)ص( در این رابطه می فرمایند: کسی که 
داخل  در  و  باشد  اخالق  خوش  منزل  بیرون 
منافق  کند  بداخالقی  اش  خانواده  با  منزل 

است.
کارشناس مذهبی، شاکر بودن و نگاه به داشته 
ها در زندگی مشترک را نیز مهم و قابل توجه 
از  رضایت  و  قدردانی  عدم  افزود:  و  دانست 
داشته ها، روابط زوجین را سرد و زمینه  چالش 
می  فراهم  را  عاطفی  مانند طالق  مهمی  های 
تهدید جدی  تواند  می  آن  پیامدهای  که  کند 

برای زندگی مشترک باشد.
منبع: حوزه نی

آثار فردی و خانوادگی
 هدیه دادن و وقت گذاشتن برای خانواده

نكات مهم و طالیی برای شروع زندگی مشترک )بخش اول(

فریاد کشیدن و جیغ زدن کودکان یک مشکل آزار 
دهنده برای والدین است، جیغ زدن کودک دالیلی 
دارد و البته راهکارهای مناسبی برای متوقف کردن 

جیغ زدن کودک وجود دارد.

چگونگی متوقف كردن جيغ زدن كودک
فرض کنید کودک شما در پارک ، هنگام بازی ، در 
مغازه و یا اتوبوس و ... مدام در حال جیغ زدن می 
باشد و نمی دانید که چگونه باید با او برخورد کنید 

و او را آرام سازید.
اول از همه این که باید بفهمید علت جیغ کشیدن 
چگونه  که  بگیرید  یاد  باید  چیست.  شما  کودک 
که  زمانی  مخصوصا  کنید.  کنترل  را  او  احساسات 
کودک شما چیزی را دوست ندارد و شروع به احساس 
خشم می کند . عالوه بر آن جیغ زدن همچنین می 

تواند منجر به گریه و یا کج خلقی شود.
ممکن است که او این رفتار را برای به دست آوردن 
که  این شما هستید  نتیجه  در  دهد.  انجام  چیزی 
کودک  اگر  باشید.  می  او  های  درخواست  مسئول 
متوجه شود که با جیغ زدن می تواند به اهدافش 
دست پیدا کند ، پس به انجام این کار ادامه می دهد 
و در نتیجه دوباره و دوباره این کار را تکرار می کند.

 ، باشید  داشته  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  نکته 
که  هستند  اسفنجی  مانند  کودکان  که  است  این 
همه چیز را به خود جذب می کنند. آن ها همه 
یا خواهر  و  والدین  اگر  را کپی می کنند.  رفتارها 
 ، یا برادرانشان بر سر یکدیگر فریاد و داد بکشند 

کودک شما نیز این کار را انجام می دهد.

راه هایی كه كودک برای ابراز خود استفاده 
می كند

فریاد  که  دهید  نشان  خود  کودک  به  باید  حتما 
کشیدن راهی مناسب برای رسیدن به خواسته ها 
نیست و فرقی ندارد که او چه سنی دارد و چه چیزی 
می خواهد. پس باید برای او شفاف سازی کرده و 

بفهمانید که با جیغ کشیدن کار را بدتر می کند.
باشد  کم  بسیار  شما  کودک  سن  که  وقتی  البته 
با حرکات و فعالیت های شما بیشتر می آموزد   ،
برای  مرحله  اولین  بنابراین  دادنتان.  توضیح  با  تا 
این است   ، از جیغ کشیدن  متوقف کردن کودک 

که خودتان سر او داد نزنید.
با این کار او می فهمد که فریاد زدن کار درستی 
نیست و راه های بیشتر و بهتری برای ابراز خودش 
پس   ، بزنید  داد  او  سر  هم  شما  اگر  دارد.  وجود 
تبدیل می شوید  او  برای  نامناسب  الگوی  یک  به 
برای جیغ  نصایحتان  و  ها  با صحبت  نتیجه  در  و 

نکشیدن ، بدتر او را گیج می کنید.
با همسرتان  اگر  و  کنید  کنترل  را  خشم خودتان 
مشکل دارید، سعی کنید که آن را در یک محیط 

خصوصی و با آرامش حل و فصل کنید.
از طرفی به او گوشزد کنید که اگر داد و فریاد کند 
، به او توجه نمی کنید. او می تواند هرچقدر که می 
خواهد جیغ بکشد اما کمکی از شما برایش ساخته 
نیست. سعی کنید که در این مواقع خودتان را به 

کرونا و گسترش تکنولوژی سبب شده بسیاری از 
کودکان و نوجوانان به جای بازی و جست وخیز 
تنها با گوشی موبایل و فضای مجازی سرگرم شوند.

کرونا بسیاری از مردم را خانه نشین کرده و در 
این میان کودکان و نوجوانان بیشتر از همه این 
دوران سخت را تجربه کرده اند. کمتر کسی گمان 
می کرد که بحرانی به عظمت کرونا بتواند دنیا را 
در چنگال خود احاطه کند و تنها راه نجات از آن 

در خانه ماندن و دوری از تجمعات باشد.
توان گفت کودکان دهه ۶۰  به جرات می  حاال 
و ۷۰، بسیار خوش شانس بودند که هر روز در 
کوچه خیابان ها بازی می کردند، پسرها با یک 
توپ راه راه پالستیکی در کوچه ها می دویدند و 
گل کوچیک بازی می کردند و با شلوار پاره، دست 

و پای خاکی و زخمی به خانه باز می گشتند.
دخترها هم بساط ظروف پالستیکی خود را به 
همراه عروسک ها روی تخت داخل حیاط می 
خاله  میان  در  را  زندگی  رسم  و  راه  و  گشودند 
بازی های خویش جست و جو می کردند، آن 
ها هر روز بازی می کردند، دوستان جدیدی می 
متفاوت  های  تربیت  و  ها  فرهنگ  با  و  یافتند 

آشنا می شدند.
از  دیگری  های  جلوه  کرونایی  روزهای  حاال 
زندگی زیر بار محدودیت ها را به ما نشان می 
تکراری  روزهای  که  نوجوانانی  و  کودکان  دهد، 
را پشت سر می گذرانند و هر روزشان همانند 
دیروز با تلویزیون، رایانه، موبایل و شاید اندکی 
مجازی  فضای  طریق  از  هم  آن  خواندن  درس 

رقم می خورد.
دختران و پسرانی که حاال میانه چندانی با بازی 
های کودکی ندارند و دغدغه هایشان در همان 

گوشی موبایل یا تبلت خالصه شده است.
های  ای  محله  هم  و  روند  نمی  کوچه  به  دیگر 
و  مهدکودک  به  حتی  شناسند،  نمی  را  خود 
مدرسه هم نمی روند و دوست صمیمی ندارند و 

طعم دوستی را نمی چشند. 

کار دیگری سرگرم کنید و اجازه دهید که آرام شود 
یا  آرامش درخواست و  با  اجازه دهید که  و سپس 

احساسش را به شما بگوید.

جيغ  از  كودک  تا  كشد  می  طول  مدت  چه 
كشيدن دست بكشد ؟

قطعا که این تغییر آسان نیست. در وهله اول ترک 
این کار سخت است زیرا ساکت کردن او کار آسانی 
نیست. هرچقدر که خودتان نیز به رفتار غلط بیشتر 

ادامه دهید ، این پروسه را طوالنی تر می کنید.
اگر او این کار را در مکان های عمومی هم انجام 
می دهد ، هرگز در مورد طرز فکر دیگران و نگاه 
آن ها نگران نباشید و همیشه با هر رفتار درست 
و غلطی، افراد زیادی هستند که ناعادالنه شما را 
را حفظ  ، پس خونسردی خود  قضاوت می کنند 

کنید و به آن ها بی توجه باشید.
ممکن است که ندانید در یک مکان عمومی چگونه 
جیغ کشیدن کودک خود را در سریع ترین زمان ممکن 
متوقف کنید. اگر اقدامات و نکات باال در منزل در نظر 
بگیرید و سعی در اجرای آن ها داشته باشید، در نتیجه 
قلق کودک خود را در بیرون از منزل نیز به دست می 

آورید ، پس تمرین کردن را از خانه آغاز کنید.
این مشکل است و هیچ چیز  صبر، کلید و حالل 
مانند آن به شما و فرزندتان کمک نمی کند. حتما 
از  و  بشمارید  صد  تا  و  بکشید  عمیق  نفس  یک 
در  فرزندتان  بلند  صدای  دلیل  به  خود  اطرافیان 

کمال ادب عذرخواهی کنید.
در همان لحظه نیز هرچیزی که کودکتان می خواهد 
را به او ندهید. اگر نیازهای او را در زمان هایی که آرام 

است، برطرف کنید، درس عالی به او داده اید.

علت جيغ و فریاد كشيدن كودكان
احساس ناتوانی در برقراری ارتباطات : والدینی که 
آشنایی  آنها  با جیغ کشیدن   ، دارند  بچه کوچک 
جیغ  کودکان  که  است  این  هم  آن  علت  دارند. 
برقرار  ارتباط  برای  کلیدی  ابزار  یک  را  کشیدن 
تر می شوند  بزرگ  که  دانند. همزمان  کردن می 
، می فهمند که چگونه باید صدای خود را تنظیم 
کرده و از آن استفاده کنند . بعد از آن می فهمند 
که با فریاد کشیدن می توانند چه تغییراتی را در 

محیط اطراف و رفتار انسان ها ایجاد کنند.
برای  واژه  و  فکر  دارای  کودکان   : انرژی  تخلیه 
ارتباط صحیح نیستند و فشار شدید احساسات و 
تجربه ها را از طریق فریاد زدن تخلیه می کنند. 
فریاد کشیدن باعث تخلیه انرژی شدید آن ها می 

شود و زبانی برای بیان احساساتشان می باشد.
این  کودکان  زدن  جیغ  علت  گاهی  سردرگمی: 
 ، دهند  می  انجام  چه  آن  انجام  از  آنها  که  است 

مطمئن نیستند.
فرد  به  شما  که  ندارند  دوست  کودکان  حسادت: 
با  شما  که  هنگامی  بنابراین  کنید  توجه  دیگری 
شخص دیگری صحبت می کنید ، شروع به جیغ 
زدن می کنند زیرا حس می کنند که برای شما بی 

اهمیت هستند.

با فرزندان خود وقت بگذرانید
عادله صفت گل، روانشناس بالینی در این زمینه 
خیال  و  بازی  بدون  کودکی  دنیای  مي گوید: 
معنایی ندارد، زیرا بازی سبب لذت و رشد فکری 
و شناختی کودک می شود، در گذشته کودکان 
بیشتری  جمعی  دسته  و  گروهی  های  بازی 
می  خرج  به  خالقیت  ها  بازی  در  و  داشتند 
دادند و اگرچه ساده تر بود، اما اجتماعی تر هم 
محسوب می شد، زیرا چندین کودک هم سن و 

سال با هم مشغول به بازی می شدند.
متاسفانه در این روزهای کرونایی که شرایط هر 
بازی  به  بیشتر  ها  بچه  می شود  تر  روز سخت 
های مجازی و رایانه ای روی آورده اند و دائم یک 
جا نشسته اند و با انجام بازی های رایانه ای و 
موبایلی روی انگشتان، چشم و مهره های گردن 
جسمی  لحاظ  از  و  آید  می  فشار  کمرشان  و 
شرایط آزاردهنده ای را در دوران نه چندان دور 

تجربه خواهند کرد.
گوشی  با  را  زیادی  وقت  کودک  که  هنگامی 
از  باشد،  نداشته  چندانی  تحرک  و  کند  سپری 
لحاظ روحی جلوی خالقیتش گرفته می شود، 
ای  رایانه  های  بازی  برخی  دادن  انجام  اگرچه 

جیغ  علت  نیز  مواقع  از  برخی  جسمی:  مشکالت 
خاطر  به  آنها  است.  مشکل جسمی  کودکان  زدن 
اینکه نمی توانند مشکل خود را بیان کنند شروع به 
جیغ زدن می کنند بنابراین در این مواقع به فرزند 
خود توجه کنید و مشکل جسمی او را برطرف نمایید.

بیان  برای  شیرخوار  کودکان   : کودک:  نیازهای 
نیازهای خود مانند گرسنگی، خیس کردن، نیاز به 
خواب ، برانگیختن توجه مادر و دردهای مختلف 
جسمانی و... شروع به جیغ زدن می کنند و دلیل 
های  مهارت  تکامل  عدم  ها  آن  زدن  جیغ  اصلی 
بیان  به منظور  زبان  از  برداری  بهره  زبانی و عدم 
این  با  شدید  برخورد  عدم  باشد.  می  ها  خواسته 
جیغ  هنگام  در  سریع  گویی  پاسخ  عدم  و  رفتار 
کشیدن می تواند از ادامه این رفتار جلوگیری کند.

راهكارهای كاربردی در مواجهه با
 جيغ كشيدن كودک در مكان های عمومی

جلب  برای  شما  کودک  اگر   : نکنید  اعتنا  او  به 
اهمیت  و  نکنید  اعتنا  او  به   ، زند  توجه جیغ می 
انجام  را  کار  این  نباید  جا  همه  در  البته  ندهید. 
باید  مادر  که  دارد  موقعیت  به  بستگی  زیرا  داد 
اساسی  نیازهای  که  زمانی  دهد.  تشخیص  را  آن 
آمیز  مخاطره  هم  محیط  و  نیست  مطرح  کودک 
نمی باشد و جیغ زدن برای جلب توجه است ، به 

او بی اهمیت باشید.
مسئله  این  با  اینکه چگونه   : نگاه کنید  را  او   -
مواجه می شوید ، یک رکن اساسی در این بخش 
است و بهتر است که در چنین مواقعی به سمت 
با  کنید.  نگاه  او  به چشمان  و  بروید  کودک خود 
این کار او می فهمد که کسی صدای او را شنیده 
و نیازی به جیغ زدن ندارد و در نتیجه سعی می 
کند که احساسات خود را بهتر مدیریت کند. با این 
کار می توانید صبر خود را نیز پرورش دهید و زود 

از کوره در نروید.
در  که  هستید  کسی  تنها  شما   : باشید  آرام   -
این مواقع حساس می توانید به فرزندتان آموزش 
صحیح بدهید. پس آرامش خودتان را حفظ کنید. 

انتظارات او را بپرسید و او را محدود نکنید.
موقعیت را تغییر دهید : اگر کودک شما جیغ می 
کشد با تغییر موقعیت حواس او را به جای دیگر 
متمرکز کنیم. خواهید دید که او موقعیت قبلی را 

فراموش می کند و خیلی زود آرام می شود.
او را سرگرم کنید : هنگامی که کودکتان جیغ می 
کشد سعی کنید ذهن او را به سمت مسائل دیگر 
سوق دهید و با هر روشی که می توانید او را سرگرم 
کنید. برای سرگرم کردن کودکتان می توانید کتابی 

را برایش انتخاب کنید یا با او بازی کنید.
از  اگر پس   : خواسته های او را برطرف نکنید 
جیغ کشیدن خواسته کودک را برطرف کنید، او 
یاد می گیرد که برای رسیدن به خواسته هایش 
از جیغ استفاده کند و به سرعت به خواسته اش 
دارد  سن  سال  دو  از  بیش  کودکتان  اگر  برسد. 
هرگز پس از جیغ زدن او خواسته هایش را برطرف 
نکنید. اما اگر کودک در دوران شیر خوارگی قرار 
را برطرف کنید زیرا در  نیازهایش  باید  دارد شما 
سنین شیرخوارگی کودکان بیش از هر چیز تابع 

خواسته های زیستی خود هستند.
منبع : نمناک

ممکن است تا حدودی خالقیت را تقویت کند 
و دقت و  توجه فرزندان را باال ببرد، اما بعضی 
را پرخاشگر،  از لحاظ روحی آن ها  بازی ها  از 

اخمو، شکننده، افسرده و زود رنج می کند.
متاسفانه با توجه به شرایط کنونی که با آن درگیر 
و  با گوشی  بازی کردن کودکان  هستیم جلوی 
سرگرمی در فضای مجازی را نمی توانیم بگیریم، 

اما می توانیم آن ها را مدیریت کنیم.
 باید برای کودکان خود زمان بگذاریم و آن ها 
را به سمت فعالیت های حرکتی و بازی هایی 
که تحرک فرزند را می طلبد سوق دهیم، حتی 
می توان بازی های جدید در خانه اختراع کرد و 

تمرکز و دقت فرزندان خود را باال ببرد.
و  اسم  )خالقیت(،  بگو  و  ببین  مثل  هایی  بازی 
های  بازی   ،) واژگان  و  سرعت  )افزایش  فامیل 
فرزندان  تمرکز  برای  شکستم(  )گردو  حرکتی 
بسیار خوب است و در خانه هم قابلیت اجرا دارد.

به فضای مجازی،  اعتیاد  وابستگی زیاد و 
نتیجه استفاده نادرست 

در بررسی نکات مثبت فضای مجازی باید گفت؛ 
فضایی امن، که کودک در خانه می تواند استفاده 
کند و با توجه به عالیق و استعدادهایی که دارد 

در مسیر شکوفایی و رشد قرار گیرد.
برای استفاده از فضای مجازی حتما باید خانواده 
نظارت داشته باشد و حتی زمان مشخصی را در 
روز تعیین کنند، زیرا استفاده نادرست و بیش از 
حد عالوه بر آسیب های جسمی می تواند آسیب 
های روحی ایجاد کند و وابستگی زیاد و اعتیاد 

به فضای مجازی را به وجود آورد.
بازی، آموزش و پرورِش خالقیت کودکان  برای   
و نوجوانان و برنامه های با محتوا و کتاب محور 
توصیه می شود خانواده ها فرزندان خود را با سامانه 
و سایت هایی که به همین منظور و مخصوصا در 

فضای مجازی فعالیت می کنند آشنا سازند.

رنگ فراموشی بر بوم بازی های كودكانهچگونگی برخورد با جيغ زدن كودكان
 در هياهوی كرونا و گوشی هاي هوشمند
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ساخت دارو استفاده می شوند.بسیاری معتقدند 
که زیستگاه این گیاهان از ابتدا در اروپا، به ویژه 
یونان بوده است. مردم با استفاده از برگ های آن 
دمنوش تهیه می کنند که مزایای بسیار زیادی 
برای سالمتی دارد.با این حال می توان آن ها را به 

عنوان داروی موضعی نیز مورد استفاده قرار داد.
هیستریک،  عصبی،  های  فشار  درمان  برای 
و  یائسگی  عالئم  ذهنی،  و  فیزیکی  خستگی 

افسردگی نیز استفاده می شود.
مزایای سالمتی برگ ها و دمنوش های گل بنفشه:

طور  به  را  آنها  باید  مزایایی  چنین  کسب  برای 

نماد  را  بنفش  های  گل  مردم  پیش  ها  مدت 
اما  و  دانستند  می  سادگی  و  فروتنی  وفاداری، 
امروزه مردم دوست دارند که از این گل به عنوان 
تزیین باغچه های یا میز های خانه شان استفاده 
کنند.اما آیا واقعا می دانید که این گیاه می تواند 

برای سالمت بدن بسیار مفید باشد؟
قلبی  های  برگ  است.  ای  بوته  و  علفی  گیاهی 
زمین  اکثرا روی  دارد که  دراز  با دمبرگ  شکل 
پخش می شوند و هیچ ساقه ای ندارد.گل های 
های  برگ  و  هستند.ریشه  معطر  و  رنگ  بنفش 
برای  کنند،  می  رشد  زمین  باالی  در  گیاه  این 

گل گینورا )شب تاب( 
و راهنمای نگهداری از آن 

 gynura علمی  نام  با  گینورا  گل 
نیز  تاب  شب  گل  نام  به  که   aurantiaca
معروف است، یکی از یباترین گل های آپارتمانی 
که  بنفشی  رنگ  وجود  دلیل  به  گل  است.این 
در  و  است  برخوردار  ای  ویژه  جذابیت  از  دارد 

عین حال نگهداری بسیار ساده و راحتی دارد.
این گیاه بومی مناطق مرکزی آسیا خصوصاً هند 
با  هایی  برگ  دارای  است.همچنین  اندونزی  و 
است  رنگ  بنفش  پرزهای  و  مانند  خز  پوشش 
که در هیچ یک از گیاهان زینتی دیگر مشاهده 
با  مخصوص  زاویه  از  ان  تماشای  و  گردد  نمی 
نظر  از  نور خورشید لذت بخش است.رنگ گل 
ظاهری بسیار به گل سپر فارسی شباهت دارد، 
منتهی وجود پرزهای روی این گل سبب متمایز 

شدن ان می شود.
رشد گل گینورا در نقاط آفتابی ساختمان بهتر 
صورت می گیرد،گیاه به صورت پیچ درآمده وتا 
چند متر رشد و نمو می کند.جهت نمایان شدن 
بهتر و بیشتر رنگها در برگ احتیاج به نور قوی 
دارد. پشت پنجره پر نور بهترین مکان است ولی 

باید مواظب اشعه مستقیم افتاب بود.
نور مورد نياز

گینورا دوست دار نور زیاد ولی غیرمستقیم است و 
با نور مستقیم خورشید سازگاری ندارد. این بدان 
معنی است که در حالی که باید در نزدیکی یک 
پنجره قرار داده شود، باید با استفاده از پرده نور غیر 
مستقیم را برایش فراهم کرد.در صورت کمبود نور 

رنگ برگ ها از بین رفته و سبز می شوند.
مكان قرار دادن

باالیی  نسبتاً  رطوبت  گیاهان،  از  بسیاری  مانند 
را ترجیح می دهد، بنابراین آشپزخانه یا حمام 
مرطوب  و  روشن  نقاط  اگر  است.  خوبی  گزینه 
یک  و  گیاه  رشد  المپ  از  استفاده  با  ندارید  را 

دستگاه مرطوب کننده مشکل حل می شود.
درجه حرارت

باشد.  مناسب  گینورا  برای گل  باید  اتاق  دمای 
یعنی اگر دمای محیط برای شما مناسب است، 
واقع  در  بود.  گیاه هم همین طور خواهد  برای 
دمای  معرض  در  گیاه  تا  باشید  مراقب  باید 
زیاد قرار نگیرد. همچنین دمای زیر ۱۵ درجه 

سانتیگراد مناسب این گیاه نیست.
آبياری مناسب

از  از قسمت های پیچیده مراقبت  آبیاری یکی 
زیادی  رطوبت  به  گیاه  این  زیرا  است،  گینورا 
به  آب  از  محرومیت  صورت  در  و  دارد  احتیاج 
بدان  این  اما  افتاده می شود.  و  پژمرده  سرعت 
خیس  همیشه  گیاه  پای  باید  که  نیست  معنا 
)مثل همیشه(  نیاز  مورد  دقیق آب  باشد!مقدار 
به میزان نوری که دریافت می کند و همچنین 
کنید  سعی  اما  دارد،  بستگی  زهکشی  و  خاک 
پاییز(  تا  )بهار  رشد  های  ماه  طی  در  را  خاک 
آبیاری  تابستان  دارید.در  نگه  مرطوب  کمی 
پیشنهاد  یکبار  ای  هفته  زمستان  در  و  روزانه 
می گردد. چنانچه درجه حرارت پایین تر از ۱۵ 

درجه است آبیاری را متوقف کنید .
تكثير

قلمه ۱۰ سانتی در  به آسانی توسط  تکثیر آن 
خاک یا ورمیکوالیت و یا حتی در یک لیوان آب 
پذیر است. در صورت حذف جوانه های  امکان 
انتهای گیاه در هر شش ماه یکبار، گیاه حالت 
پرپشت به خود می گیرد . گلهای ریز زرد رنگ 
از  قبل  به محض مشاهده  و  بدبوست  آن کمی 

بازشدن باید حذف گردند.

منظم مصرف کنید تا بهترین نتایج را بگیرید. 
۱. كاهش فشار خون:

برگ های این گیاه به دلیل وجود آلکالوئیدها و 
میشوند.  خون  فشار  کاهش  باعث  فالوونوئیدها 
خونی  رگهای  روی  بر  بخش  آرام  خاصیت  زیرا 
دارند.در نتیجه جریان خون آسان تر می شود و 
همانطور که می دانیم در کل گردش خون نرمال 
از سوی دیگر،  افزایش فشار خون میشود.  مانع 
فالوونوئیدها می توانند به عنوان یک دیورتیک 
نیز عمل کند و برای افرادی که دارای فشار خون 

باال هستند بسیار مناسب می باشد.
بنابراین می توان گفت که برگ های این گیاهان 
برای قلب مفید است زیرا باعث حفظ فشار خون 
طبیعی می شود که برای سالمتی قلب الزم است.

2. تسكين سرفه:
جوشانده برگهای بنفش یا چای داغ آن می تواند 
میزان  حاوی  زیرا  باشد.  قوی  کننده  دفع  یک 
برای  که  است  ساپونین  و  موکیالژ  از  مفیدی 
مشکالت ریوی مفید میباشند. این گیاه معموال 

برای درمان برونشیت نیز توصیه می شود.
3. ضد درد:

اسیدهای سالیسیلیک موجود در گل های بنفشه 
کشنده عالی برای دردهای التهابی و غیره هستند. 
عملکرد مشابه آسپرین دارد که سر درد، آرتریت و 
دردهای دیگر به علت التهاب را کاهش می دهد.

4. كمک به هضم:
به  بنفشه  برگهای  در  محلول  فیبر  یا  موکیالژ 
کاهش سطح کلسترول بد کمک می کند. عالوه 
بر این، برای بهبود سالمت فلور روده بسیار موثر 
است.فلور روده را برای ورود باکتری های خوب 
غذا آماده می کند و شرایط هضم را فراهم می 
نماید. فیبر های رژیمی نیز می تواند حرکات روده 
را بهبود بخشند و برخی از مشکالت هضم، مانند 

نفخ و یبوست را از بین ببرند.
5. تصفيه كننده خون:

ثابت شده است که می توان از دمنوش برگ های 
بنفشه برای تصفیه خون استفاده کرد.بدین معنی 
که، برای افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدن 
مفید هستند و به دفع سریع ضایعات و سموم از 
بدن کمک می کنند. همچنین غدد لنفاوی که 
مسئولیت حذف سایر مواد ناخواسته از خون را 

دارد، نیز کمک می کند. 
۶. درمان مشكالت پوستی:

مفید  نیز  پوست  برای  گیاهان  این  های  برگ 
از مشکالت  برخی  برای  بهترین درمان  هستند. 
پوستی نسبتاً دائمی مانند اگزما، پسوریازیس و 
آکنه است.در این مورد درمان می توانید آن را 
به صورت موضعی یا کمپرس استفاده کنید. این 
برگ همچنین به طور موثر خارش و التهاب روی 

پوست را نیز از بین میبرد و درمان می کنند.

7. كاهش التهاب:
برگ های این گیاه، یک امالح ضد التهابی قوی 
عفونت  مانند  التهاب  انواع  تواند  می  که  است 

سینوسی، برونشیت و گلو درد را کاهش دهد. 
8. كاهش تب:

و  اثرات تسکین دهنده  توانند  ها می  برگ  این 
از  که  هنگامی  باشند.  داشته  ای  کننده  خنک 
دمنوش بنفشه مینوشید، تاثیر فوق العاده ای بر 
روی کاهش تب دارد. همینطور به دلیل خواص 
ضد التهابی که دارد، می تواند التهاب ناشی از تب 

را از بین ببرد. 
9. درمان سرطان:

برخی تحقیقات خاص نشان می دهند که برگ 
مرحله  درمان  و  پیشگیری  در  بنفشه  های گل 
سطح  به  توجه  با  هستند.  مفید  سرطان  اولیه 
با  تواند  می  دارد،  که  اکسیدانی  آنتی  باالی 
رادیکال های آزاد که عامل اصلی رشد سرطان 
هستند مبارزه کند.مصرف منظم این دمنوش به 
رشد  توقف  یا  کاهش  به  قادر  طور چشمگیری 

تومور و سرطان در مراحل اولیه است.
۱۰. درمان هموروئید:

برگ های بنفشه غنی از زیتن هستند که اغلب 
به عنوان یک راه حل برای هموروئید می باشد. 
به این دلیل که زیتن نقش ضد التهابی دارد که 
را  میشود  خونریزی  باعث  که  عضالتی  التهاب 

درمان میکند. 
منبع : نمناک

تأثير گلهاي بنفشه بر روي كم خوابي

۱0 دليل مرگ كاكتوس ها
بیماری های  ها  ساکولنت  و  کاکتوس ها  رفتن  بین  از  دالیل  مهم ترین  از  یکی  بيماری های قارچی:   
بیماری های قارچی می باشد.  بتوان گفت ۸۰ درصد مرگ کاکتوس ها به دلیل  قارچی می باشد شاید 
تهویه نامناسب، رطوبت باال در اثر آبیاری زیاد، وجود گیاهان بیمار در اطراف کاکتوس ها از دالیل اصلی 
به وجود آمدن بیماری های قارچی می باشد. با قرنطینه گیاهان تازه خریداری شده همچنین آبیاری 
منظم و اصولی، تهویه مناسب و رعایت اصول بهداشتی می توان از ابتالی کاکتوس ها به بیماری های 

قارچی جلوگیری کرد.

آبیاری زیاد می باشد. عدم وجود  از عوامل مهم در خراب شدن کاکتوس ها  یکی دیگر  آبياری زیاد: 
سوراخ کف گلدان و یا آبیاری بیش از اندازه و مرطوب بودن دائمی خاک گلدان باعث ایجاد بیماری های 
قارچی و پوسیدگی ریشه و انتقال پوسیدگی به تنه گیاه و در نهایت مرگ کاکتوس خواهد شد. آبیاری 
آبیاری زیاد خودداری شود. در  از  انجام پذیرد همچنین در فصل خواب گیاه  باید منظم  کاکتوس ها 
فاصله بین دو آبیاری خاک باید کاماًل خشک شود. میزان آبیاری به نوع گیاه و اندازه و محل نگهداری 

آن بستگی دارد.

آبياری كم: همچنان که آبیاری بیش از حد باعث از بین رفتن گیاه می شود در آبیاری کم هم باعث 
از بین رفتن گیاه می شود. اگر آبیاری بسیار کم انجام شود گیاه آب بافت های خود را از دست داده و 
خشک می شود. همچنین در آبیاری کم ریشه ها از بین رفته و هنگامی که مجدد آبیاری می کنید چون 

گیاه ریشه ای برای جذب آب ندارد باعث پوسیدگی طوقه خواهد شد.

نور كم: کاکتوس ها به نور زیادی برای رشد و بقا نیاز دارند زمانی که مقدار نور دریافتی کم باشد گیاه 
به صورت علفی و باریک رشد کرده و از حالت طبیعی خارج خواهد شد و در صورت ادامه گیاه از بین 

خواهد رفت.

 نور زیاد: بیشتر کاکتوس هایی که در گلخانه پرورش داده می شوند تحمل آفتاب مستقیم به خصوص 
آفتاب  دچار  گیرد  قرار  مستقیم  آفتاب  معرض  در  گیاه  که  در صورتی  و  ندارند  را  تابستان  فصل  در 

سوختگی خواهد شد.

خاک نامناسب: خاک کاکتوس باید داری زهکشی مناسبی باشد و به اصطالح 
از خاک سبک که می تواند ترکیبی از ماسه و پیت ماس باشد استفاده کرد.

خاک سفت و سنگین باعث پوسیدگی ریشه در اثر نگه داشتن مقدار آب زیاد 
در خود می شود.

دمای باال: کاکتوس ها  تحمل زیادی به گرمای هوا دارند ولی زمانی که دما از 
حدود ۵۰ درجه سانتی گراد بیشتر می شود بافت های داخل گیاه دچار پختگی 

شده و از بین می روند.

تحمل  را  سانتی گراد  درجه   ۵ حدود  دمای  کاکتوس ها  اکثر  پایين:  دمای 
می کنند ولی زمانی که دما به زیر صفر درجه می رسد بافت های داخل گیاه 

که دارای مقدار زیادی آب هستند دچار یخزدگی شده و گیاه از بین می رود.

عدم شناخت نيازهای كاكتوسها: همه کاکتوس ها دارای خصوصیت ها و نیازهای 
آنها یکسان نیست.  یا آب  نیازهای نوری، دما  خاصی هستند به عنوان مثال 
نگهداری کرد و  آنها  از  بهتر  نیازهای آن می توان  و  نوع کاکتوس  با شناخت 

درنتیجه عمر گیاه افزایش خواهد یافت.

با  بدانیم و  را  آنها  نیازهای  باشیم!  با کاکتوس ها مهربان  عشق به كاكتوس ها: 
نخواهند شد.  باشید که خراب  این صورت مطمئن  در  نگهداری کنیم  عشق 
کاکتوس ها گیاهان کم توقعی هستند فقط با اندکی توجه می توان از آنها در 

هر جایی نگهداری کرد.

هنگامی که از گیاهان مراقبت می کنید، چه گیاهان 
باغ  گیاهان  چه  باشد  منزل  داخل  و  آپارتمانی  تان 
و باغچه ای، گاهی متوجه میشوید برگهای گیاهان 
گیاه  های  برگ  شدن  زرد  است.  شده  زرد  ناگهان 
ممکن است به بروز مشکالتی در گیاه اشاره داشته 
تواند  باشد. علت زرد شدن برگ ها چند دلیل می 

داشته باشد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم:
  آب دهی خيلی كم: 

یکی از دالیل زرد شدن برگ های گیاه این است که 
آب کافی دریافت نمی کند. اگر گلدانتان برگهایش 
ببینید  و  بررسی کنید  را  زرد شده است، خاک آن 
گلدان خشک  خاک  تمامی  اگر  نه.  یا  است  خشک 
است، علت زرد شدن برگهای گیاهتان همین است و 
راه حل آن تنها آب دهی کافی به گیاه است. گلدان 
را حتما در ظرف )زیر گلدانی( بگذارید تا آب اضافی 
که به گیاه می دهید، داخل زیر گلدانی جمع شود 
دریافت  بیشتری  نیاز آب  بتوانند هنگام  ها  ریشه  و 

کنند.

گلدان  از  باید  دوم،  گلدان  در  گیاه  دادن  جای  برای 
استفاده  تازه  از خاک  استفاده کنید و حتما  بزرگتری 
کنید اما مقداری از خاک پیشین گیاه در اطراف ریشه 
کردید،  عوض  را  گیاه  گلدان  وقتی  بماند.  بگذارید  را 
به گیاه آب بدهید و حتما به دقت گیاه را تحت نظر 
خیر.  یا  شود  می  مشاهده  بهبودی  ببینید  تا  بگیرید 

وضعیت گیاه باید ظرف یک تا دو هفته بهبود یابد.
 عدم دریافت نور خورشيد: 

یکی دیگر از دالیل زرد شدن برگ های گیاه، می تواند 
عدم دریافت نور خورشید باشد. در صورتی که مشکل 
انتقال گیاه به مکانی که آفتاب  با  گیاهتان این است، 
که  شود.هنگامی  می  رفع  مشکل  کند،  دریافت  کافی 
شما عامل زرد شدن برگ ها را واکاوی می کنید، می 
توانید به سرنخ های جدیدی برسید. کمبود مواد مغذی 
طور  به  نیست.  گیاه  های  برگ  شدن  زرد  دلیل  تنها 
های  برگ  در  بیشتر  پتاسیم  و  نیتروژن  کمبود  مثال 
قدیمی خودشان را نشان می دهند. این در حالی است 
که کلروز نیتروژن در تمام نواحی برگ ها و و رگه های 
آن نسبت یکنواختی دارد.اما کلروز پتاسیم تمایل دارد 

  آفت حشرات: 
در صورتی که هنوز نمی دانید چرا برگ های گیاهتان 
آبی  کم  آن  و مطمئن هستید مشکل  است  زرد شده 
نبوده است، باید بررسی کنید نوعی حشره یا آفت در 
ها و حشرات گوناگونی  آفت  یا خیر.  دارد  گیاه وجود 
وجود دارند که به گیاه آسیب می رسانند. ممکن است 
روز  این  به  و  شده  دچار  آفت  نوعی  به  نیز  شما  گیاه 
استفاده  که  دارند  وجود  کشی  آفت  باشد.مواد  افتاده 
از آنها برای گلدان های خانگی بی خطر است و گیاه 
شما را از آفت میرهاند اما در صورتی که حیوان خانگی 
بیمار  گیاه  با  تماس  واسطه  به  باشید  مراقب  دارید، 
نشود. روغن چریش یکی از بی خطرترین آفت کش ها 
است که برای شما، کودکان کم سن و حیوانات خانگی 

تان خطری ندارد.
  زردی یا كلروز: 

ناهنجاری  وضعیت  میتواند  گیاه  برگهای  زردی  علت 
به نام کلروز باشد. کلروز به وضعیتی گفته میشود که 
برگها رنگدانه سبز خود به نام کلروفیل را از دست می 
دهند و زرد می شوند. دالیل مشخصی برای زرد شدن 

برگهای گیاه به علت کلروز وجود دارد.
 كمبود مواد مغذی یا مشكالتی در ریشه گياه: 

علت زرد شدن برگهای گیاه میتواند آسیب دیدن ریشه 
گلدان  در  ها  ریشه  که  شرایطی  همچنین  باشد.  ها 
خیلی به هم چسبیده و تنگاتنگ هستند و نیز شرایط 
کمبود مواد مغذی می تواند منجر به زرد شدن برگ 

ها شود.
این مشکالت را می توان با تغییر گلدان یا افزودن کود 
به خاک گیاه حل کرد. گاهی اوقات ریشه گیاهانی که 
برگ هایشان زرد شده است، از سوراخ ته گلدان بیرون 
زده اند که در این حالت باید گلدان آن را که در واقع 
برای گیاه کوچک شده، عوض کرد. گاهی همین کار 
ساده کافی است و ریشه های آسیب دیده و یا در هم 
این کار حل می شود. با  گره خورده نیز مشکل شان 

های  رگ  بین  در  حتی  و  شود  شروع  ها  برگ  لبه  از 
برگ تشکیل شود. زرد شدن برگ های جدید می تواند 
به دلیل کمبود آهن و کلسیم باشد. زرد شدن حاصل 
از کمبود آهن بیشتر در برگ های جوان با رگ های 

کوچک نمایان می شود.
برخالف کمبود مواد مغذی در گیاه که معموال به شکل 
شود.  می  دیده  گیاه  کل  در  منظم  و  متقارن  کامل 
مشکالت حاصل از آفت زدگی گیاه بطور معمول کامال 
از گیاه تان را  نامتقارن بوده و ممکن است هر بخش 

درگیر کند.
از  ناشی  تواند  گیاه می  برگ  و  وجود مشکل در شاخ 
قارچی،  های  بیماری  برخی  حتی  و  حشرات  حمله 
دیدگی  آسیب  موارد  از  برخی  در  باشد.  باکتریایی 
شدن  زرد  به  منجر  تواند  می  حشرات  توسط  گیاهان 
برگ گیاه شود. با روش های غیر سمی مثل استفاده 
از گیاهان مقاوم در برابر آفات، روغن نباتی برای به دام 
که  آلی  های  از حشره کش  استفاده  افتادن حشرات، 
بی خطر بوده و خاصیت تجزیه شدن در خاک را دارند 

استفاده کنید.

علت زرد شدن برگ گیاهان آپارتمانی چیست؟
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صف

و سرایت ویروس وجود دارد. هر کدام از این الیه ها مانند 
پنیر سوئیسی سوراخ دارند و وقتی سوراخ ها تراز می شوند، 
خطر عفونت افزایش می یابد. اما وقتی چندین الیه با هم 
ترکیب می شوند به طور قابل توجهی خطر کلی عفونت را 
کاهش می دهد. واکسیناسیون یک الیه محافظتی دیگر 

ایجاد می کند.
برای جلوگیری از مبتال شدن به بیماری کووید-۱۹، رعایت 
همه موارد )همه الیه ها( حفاظتی الزم است، نه فقط یکی 
از آنها. این همان چیزی است که متاسفانه مردم ما را با 
مشکل روبرو می کند. ما می خواهیم باور داشته باشیم که 
ناگهان صدها میلیون دوز واکسن در دسترس خواهد بود و 
ما می توانیم به کار خود برگردیم و اوضاع به حالت عادی 

چربی های سالم باید قسمت مهمی از برنامه غذایی 
ساخت  به  قادر  بدن  اگرچه  باشند.  کسی  هر 
اسید های چرب نیست، اما برای سالمتی بسیار مهم 
هستند. این چربی ها باید از طریق مواد غذایی یا 
مکمل ها تامین شوند. اگر می خواهید بدانید که 
دریافت  را  چرب  اسید های  از  کافی  میزان  آیا 

می کنید این نشانه ها را در خود ردیابی کنید: 
افسردگی: دارو های درمان افسردگی می توانند 
دارند.  جانبی  عوارض  اغلب  اما  باشند،  مفید 
اسید های چرب  که  می دهند  نشان  مطالعات 
امگا ۳ و مصرف غذا های حاوی اسید های چرب 
مانند ماهی و آجیل برای درمان انواع خاصی از 

افسردگی بسیار مفید هستند.  
پوست خشک: کمبود اسید های چرب می تواند 
خشکی  یا  شدن  پوسته  پوسته  برای  عاملی 
پوست باشد. همچنین اگزمای آتوپیک، جوش 
و حتی پسوریازیس می تواند نشانه ای از مشکل 

برنامه خواب  اجباری،  نشینی  و خانه  کرونا 
است  ریخته  هم  به  را  ما  بیشتر  بیداری  و 
کمبود  یا  آشفته  خواب  که  بدانید  باید  اما 
بدن  ایمنی  سیستم  خود  نوبه  به  خواب 
ابتال  مستعد  را  شما  و  می کند  تضعیف  را 
توصیه  بنابراین  کرد.  خواهد  بیماری  به 

می کنیم: 
 ۱- ساعت خواب و بیداری ثابت خود را در 
تمام طول هفته و حتی آخر هفته ها حفظ 
تنظیم  را  شما  بدن  ساعت  کار  این  کنید. 
به  راحت تر  شب ها  می کند  کمک  و  کرده 
خواب  از  نیز  شب  طول  در  و  رفته  خواب 

نشوید.  بیدار 
مشکل  به  خوابیدن  برای  شب ها  اگر   -۲ 
در  ویژه  به  زدن  چرت  از  می خورید 
چرت  اگرچه  کنید.  خودداری  بعدازظهرها 

اخیراً درباره چگونگی شکست ویروس کرونا ، کارشناسان 
علمی به »مدل پنیر سوئیسی« در دفاع از این همه گیری 
اشاره کرده اند. اگر به شکل ارسالی توجه شود درک این 
استعاره به آسانی امکان پذیر است: چندین الیه محافظتی 
که به صورت برش های پنیر سوئیسی تصور می شوند، مانع 
از گسترش ویروس کرونا )SARS-CoV-2( و سرایت آن 
به ما می شود. هر الیه معرف یکی از روش های پیشگیری 
ماسک  اجتماعی،  فاصله  است:  ویروس  این  با  عفونت  از 
زدن، بعالوه شستن دستها، به عالوه آزمایش و ردیابی، به 
عالوه تهویه، به عالوه پیام رسانی دولتی و قرنطینه. نکته 
مهم در این طرح این است که هیچ الیه ای کامل نیست. 
یعنی با رعایت یکی یا دو تا از این الیه ها باز خطر نفوذ 

تأثير تخم مرغ
 بر تقویت شش ها  

سالمت  به  غذایی  مواد  از  برخی  مصرف 
روند  بهبود  باعث  و  کرده  کمک  شش ها 
یکی  مرغ  تخم  شد.  خواهد  کرونا  بیماری 
بر  عالوه  که  است  خوراکی  مواد  همین  از 
طور  به  دارد،  که  باالیی  تغذیه ای  خواص 
ویژه بر بهبود عملکرد سیستم تنفسی هم 
به  مبتال  بیمار  اگر  بنابراین،  است.  مؤثر 
کرونا در منزل دارید، بهتر است تخم مرغ 

را در برنامه غذایی او جای دهید.  
سفیده تخم مرغ برای ساخت پادتن به کار 

رفته و در مقابله با عفونت کمک می کند.
آلوئون  برای  خود  نوبه  به  مرغ  تخم  زرده 
ریه مناسب است.  یا کیسه هوایی  تنفسی 
ساخته  چربی  از  ایمنی  سلول های  دیواره 
شده است بنابراین، تخم مرغ و چربی های 
حیوانی را نباید از رژیم غذایی حذف کرد. 

گفتنی است که تخم مرغ حاوی ویتامین 
سیستم  قاتل«  »سلول های  کو  است    A 
همچنین  می کند.  تحریک  را  بدن  ایمنی 
خاصیت  هم  مرغ  تخم  درون    E  ویتامین

آنتی اکسیدانی دارد. 

زمانی  تا  افتاد.  نخواهد  اتفاق  امرکاماًل سریع  این  برگردد. 
که واکسن ها به طور گسترده در دسترس و مصرف قرار 
نگیرند، ما باید ماسک ها، رعایت فاصله اجتماعی و سایر 
و  از خود  محافظت  برای  را  بهداشتی  پیشگیرانه  اقدامات 

دیگران ادامه دهیم.
باید خاطر نشان کرد که همه ما داری یک مسئولیت جمعی 
بین  غلط«  اطالعات  »نشر  که  داشت  توجه  باید  هستیم. 
مردم مانند موشی است که مشغول خوردن و ایجاد سوراخ 
های جدید در این الیه ها برای انتقال ویروس است. یکی 
از اولین اصول پاسخ همه گیر پیام رسانی روشن و سازگار 

از منابع معتبر است. 
مفهوم پنیر سوئیسی، اولین بار توسط پروفسور جیمز تی 
برجسته  استاد  اکنون  که  شناختی،  روانشناس   ، ریسون 
عنوان  با  خود  کتاب  در  است،  انگلیس  منچستر  دانشگاه 
»خطای انسانی« گرفته شده است و به عنوان »مدل پنیر 
سوئیسی از حوادث« شناخته می شود. سوراخ های موجود 
در برش های پنیر نشان دهنده خطاهایی است که جمع 
می شوند و منجر به حوادث ناگوار می شوند. سال هاست 
که این مدل به طور گسترده توسط تحلیلگران ایمنی در 
صنایع مختلف، از جمله پزشکی و هواپیمایی مورد استفاده 
برای روشن  اکنون  قرار می گیرد. استعاره پنیر سوئیسی 
شدن ذهن مردم با خطر عفونت و همه گیری ویروس کرونا 

بکار برده می شود. 
واقعی  قدرت  که  است  مدل  نوعی  سوئیس،  پنیر  مدل 
خطاپذیری در انسان را نشان می دهد. خطا مربوط به هیچ 
یک از الیه های محافظتی یا ترتیب آن ها نیست. موفقیت 
در گرو استفاده از چند الیه محافظتی یا برش های پنیر 
است. هر برش سوراخ یا خرابی دارد و بسته به نوع رفتار 
ما در پاسخ به هر مداخله، این سوراخ ها می توانند از نظر 

تعداد و اندازه و مکان تغییر کنند.
ماسک ها را به عنوان یک نمونه از الیه ها در نظر بگیرید. 
ویروس  استنشاق  و کاهش  آلوده شدن  هر ماسکی خطر 
برای آلودگی را برای شما و اطرافیان کاهش می دهد. اگر 
قرار  خود  بینی  زیر  در  را  آن  اگر  نباشد،  مناسب  ماسک 
دهید، اگر فقط یک تکه پارچه باشد، اگر پارچه ای شل 
باشد، اگر دریچه ای فیلتر نشده داشته باشد، در محافظت 
را  آن  اگر  داشت.  خواهد  کمتری  تأثیر  دیگران  و  از شما 
نشویید، یا اگر دستان خود را پس از لمس آن تمیز نکنید. 
هر یک از این ها نمونه هایی از یک سوراخ هستند. و این 
فقط در یک الیه است. برای اینکه تا آنجا که ممکن است 
ایمن باشید و اطرافیان خود را ایمن نگه دارید، استفاده از 
برای  یا همان الیه های حفاظتی  پنیر  بیشتر  برش های 
جلوگیری از تراز شدن سوراخ ها و ایجاد نفوذ ویروس از 

سوراخ ها مهم است.
 فاصله اجتماعی یکی از موثرترین مداخله ها است. ویروس 
پا ندارد، بنابراین اگر از نظر جسمی با مردم فاصله بگیرید، 
باید  کنید.  می  جلوگیری  قطرات  با  مستقیم  تماس  از 
حداالمکان از ورود به فضاهای بسته و سقف دار جلوگیری 
البته این امر در زمستان که هوا سرد میشود کمی  کرد. 
کار،  دفتر  بدنسازی،  سالن  اتوبوس،  مانند:  است،  مشکل 
رستوران و مراکز خرید و سوپرمارکت ها. این بدان دلیل 
آئروسل  در  تواند  می   2-SARS-CoV دانیم  می  که  است 
)قطرات کوچک شناور( عفونی باقی بماند و می دانیم که 
گسترش آئروسل گسترش فراگیر Covid-۱۹ را توضیح می 
دهد. سعی کنید با دیگران در آن فضاهای بسته نباشید، اما 
اگر مجبور هستید، وقت خود را در آنجا به حداقل برسانید 
)اگر می توانید از خانه کار کنید( و ماسک بزنید. هر چند 
رفتن،  بیرون  نروید.  غذایی  مواد  خرید  به  بار  یک  وقت 

مهمانی ها، اجتماعات را متوقف کنید. بعداً می توانید این 
کارها را انجام دهید.

 یک نکته مهم در این مقاله علمی استفاده از اصطالح»نشر 
اطالعات غلط« در جامعه است، که انتشار اطالعات غلط 
مانند آن موش است که می تواند هر یک از آن الیه های 
پنیر را فرسایش دهد و سوراخ اضافه در الیه ها درست کند. 
افرادی که در اطالعات علمی کافی ندارند ممکن است با 
صدای بلند و با اطمینان اعتماد به نفس، بی تأثیر بودن یک 
الیه خاص، مثال ماسک، را فریاد بزنند. وقتی به متخصصان 
مراجعه می کنید یا به مقامات بهداشت عمومی محلی خود 
اطالعات  جهانی،  بهداشت  سازمان  یا  بهداشت  وزارت  یا 

موثقی پیدا خواهید کرد.
برای کاهش خطر ابتال به این بیماری خطرناک برای خود 
و اطرافیان باید به یاد داشته باشیم که همه ما عضوی از 
یک جامعه هستیم و اگر هرکدام به وظیفه خود عمل کنیم، 
می توانیم یکدیگر را ایمن تر نگه داریم، که برای خود ما 
نیز نتیجه خوبی دارد. هنگامی که ما به سخنان افرادی که 
هیچ تجربه و تخصصی در محافظت از سالمتی و ایمنی ما 
ندارند گوش می دهیم، جان خود و عزیزان مان را بخطر می 
اندازیم، زیرا از آنها دعوت کرده ایم تا در زندگی ما تأثیرگذار 

باشند. 

فریبرز حق پرست
مدرس دانشكده پرستاری و مامایی،

 دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

در دریافت اسید های چرب باشند. 
ناخن های شکننده: ناخن های شکننده و جدا 
شدن الیه های ناخن می تواند از نشانه های مهم 

کمبود اسید های چرب امگا ۳ در بدن باشد. 
بی خوابی: اگر سطح باالتری از امگا ۳ در بدن 

داشته باشید، خواب بهتری خواهید داشت.  
بیماری قلبی: اسید های چرب به کاهش خطر 
قلبی  بیماری های  و  باال  کلسترول  به  ابتال 
کمک می کنند. حتی اگر قباًل به بیماری قلبی 
مبتال شده اید، مصرف امگا ۳ می تواند عملکرد 

قلب را بهبود بخشد. 
درد و التهاب مفاصل: اسید های چرب امگا ۳ 
می توانند به بهبود التهاب و درد مفاصل کمک 

کنند.  
اشکال در تمرکز: اگر با تمرکز پایین دست به 
گریبانید، ممکن است به امگا ۳ بیشتری نیاز 
داشته باشید. کمبود امگا ۳ ممکن است عملکرد 

روز  طول  در  را  شما  انرژی  می تواند  زدن 
منجر  شما  بودن  سرحال  به  و  کرده  حفظ 
شب  خواب  برای  که  صورتی  در  اما  شود 
خواب  به  راحتی  به  و  برخورده  مشکل  به 
روزانه  کوتاه  باید حتی چرت های  نمی روید 

را ترک کنید. 
مدیریت  به  کمک  برای  روشن  نور  از   -۳ 
در  کنید.  استفاده  خود  شبانه روزی  ریتم 
عصر و شب از کاربرِد چراغ های با نوِر زیاد 
در  را  خود  صبح،  هنگاِم  و  کنید  خودداری 
عوامل  این  دهید.  قرار  آفتاب  نور  معرض 
شبانه روزی  ریتم های  که  می شود  باعث 

شما کنترل شود. 
 ۴- ورزش را نیز فراموش نکنید. حتی ورزش 
سبک و در فضای خانه هم از نداشتن هیچ 
کیفیت  می تواند  و  است  بهتر  فعالیتی  نوع 

شناختی، حافظه و تمرکزتان را تحت تأثیر قرار 
دهد. 

خستگی: احساس بی حالی، کم بودن سطح 
نشانه  می تواند  مداوم  فرسودگی  و  انرژی 
کمبود اسید چرب امگا ۳ باشد. ثابت شده که 
اسید های چرب امگا ۳ عالئم خستگی را بهبود 
می بخشد و ممکن است به افرادی که سندرم 

خستگی مزمن دارند، کمک کند. 

ساعت  هر  در  بخشد.  بهبود  را  شما  خواب 
کنید  ورزش  می توانید  بخواهید  که  روز  از 
اما این امر نباید به بهای کم کردن از زمان 

خواب مورد نیازتان تمام شود. 
استعمال  و  سنگین  غذاهای  مصرف  از   -۵ 
دخانیات و کافئین در عصر و شب خودداری 
را  خواب  می توانند  کافئین  و  سیگار  کنید. 
غذایی  وعده های  خوردن  کنند.  مختل 
ناراحتی  باعث  می تواند  پرادویه  یا  سنگین 
را  خوابیدن  که  شود  سوء هاضمه  از  ناشی 
سه  یا  دو  می توانید  اگر  می کند.  دشوار 
وعده های  خوردن  از  خواب  از  قبل  ساعت 
کنید.  خودداری  حجیم  و  سنگین  غذایی 
 ۴۵ بودید،  گرسنه  هنوز  که  صورتی  در 
از خواب یک میان وعده سبک  دقیقه قبل 

امتحان کنید.  را 

مدل پنير سوئيسی 

۸ نشانه کمبود اسید های چرب در بدن

اهميت خواب خوب در دوران كرونا

از  بخشی  تنها  کرونا  بیماری  قربانیان  آمار  و  مبتالیان 
اثرات این بیماری است. بسیاری از بخش های زندگی ما 
دچار مشکالتی شده و اکنون و با گذشت چندین ماه از 
شیوع کرونا اثرات این تغییرات را بیشتر حس می کنیم. 
از افسردگی و اضطراب تا چاقی. مشکالتی که برای حل 
به راحتی حل  بگذاریم و شاید  باید مدت ها وقت  آنها 

نشوند و منشأ مشکالت بزرگتری هم شوند.  
 آن روی قرنطينه

در  قرنطینه  آغاز  کرونا  بیماری  ابتدای شیوع  از همان 
بسیاری از کشورها بسیاری از مربیان و متخصصان تغذیه 
آنها  نسبت به تغییر سبک زندگی مردم و چاق شدن 
هشدار دادند. تعطیلی باشگاه های ورزشی، خانه نشین 
از  باعث شده که زمان زیادی  شدن مردم و دورکاری 
روز کاماًل بی حرکت باشیم و حتی برای خرید مایحتاج 
کاال  تحویل  سرویس های  به  و  نرویم  بیرون  خانه  از 
سفارش خرید دهیم. از طرفی روی آوردن به خوردن 
غذا و تنقالت برای کنار آمدن با استرس ناشی از شیوع 
کرونا این نگرانی ها را جدی تر کرد . بسیاری از ما ورزش 
می کردیم یا حداقل مسیری را پیاده روی می کردیم اما 
کرده  پیدا  تغییر  بسیار  ماه  این چند  در  برنامه هایمان 
غذا  نشینی  خانه  از  ناشی  تحرکی  کم  بر  عالوه  است. 
خوردن برای کنار آمدن با نگرانی ها به چاقی و اضافه 
وزن دامن زده است .  از طرفی با تعطیلی ها خیلی ها به 
فکر درست کردن نان و شیرینی و پیتزا در خانه افتادند 

که به روند اضافه وزن کمک می کند .
 دستورالعملی برای حركت

این چاق شدن در دوران کرونا تنها مخصوص کشور ما 
نیست و تمام کشورهای جهان با آن مواجه هستند. به 
همین دلیل هم سازمان جهانی بهداشت دستورالعملی 
این دوران منتشر  افراد در  برای فعال ماندن و سالمت 
خطرات  و  وزن  اضافه  بیشتر  فعالیت  با  تا  است  کرده 

موقعیت  با  متناسب  می تواند  و  می دهند  شرح  کمردرد 
بدنی خود ورزش کنید .

و  بروید  راه  خانه  در  مدام  ندارید  را  کار  این  امکان   اگر 
حتی کارهایی مثل صحبت کردن با تلفن را در حالی که 
را مدت  بهانه قرنطینه بدن  به  انجام دهید.  راه می روید، 
طوالنی در حال نشسته یا خوابیده قرار ندهید. با کودکان 
بازی کنید، به نظافت خانه مشغول شوید، باغبانی کنید و 

بی دلیل تحرک داشته باشید .
نشوید،  غافل  عمیق  نفس  و  مدیتیشن  از  اینها  کنار   در 
و  میوه  مصرف  نکشید،  سیگار  بگیرید،  ولرم  آب  دوش 
و  بنوشید  آب  کافی  میزان  به  دهید،  افزایش  را  سبزی 

نمک و شکر نخورید تا سالمتی تان حفظ شود .
مدیریت وزن در ذهن

یکی دیگر از مواردی که باید این روزها حواس مان به آن 
باشد این است که بخش زیادی از این چاق شدن و اضافه 
وزن ذهنی است. دکتر پیمان دوستی روانشناس می گوید: 
از  که  است  روانشناختی  بعد  یک  دارای  وزن  »مدیریت 

تاکید  جهانی  بهداشت  سازمان  شود .  کمتر  آن  از  ناشی 
می کند که نباید بدن را به مدت طوالنی در وضعیت سکون 
قرار دهیم و چند دقیقه حرکات کششی ساده و راه رفتن 
در منزل نقش مهمی در عملکرد عضالت و استخوان ها و 
بهبود گردش خون دارند. فعالیت بدنی منظم فشار خون 
را کاهش می دهد، وزن را کنترل می کند، احتمال حمله 
قلبی و سکته مغزی، دیابت و سرطان را کاهش می دهد. 
ـ  به کووید  نسبت  این شرایط می توانند حساسیت  تمام 
افسردگی،  بروز  احتمال  کاهش  دهد.  کاهش  هم  را   ۱۹
بهبود خلق و خو و کاهش احتمال زوال شناختی نیز از 
در  که  مشکالتی  است.  منظم  بدنی  فعالیت  فواید  دیگر 

دوران همه گیری کرونا بیشتر شاهدش هستیم .
برای  الزم  بدنی  فعالیت  میزان  جهانی  بهداشت   سازمان 

گروه های سنی مختلف را مشخص کرده است :
  کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۷ ساله: همه کودکان و نوجوانان 
فعالیت  روز  در  دقیقه   ۶۰ حداقل  باید  ساله   ۱۷ تا   ۵
مهمترین  فعالیت  این  باشند.  داشته  شدید  تا  متوسط 

عامل در تقویت عضالت و استخوان هاست .
بدنی  فعالیت  دقیقه   ۱۵۰ سال:   ۱۸ باالی   بزرگساالن 
متوسط در طول هفته یا حداقل ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی 
ضروری  بزرگساالن  برای  هفته  طول  در  زیاد  شدت  با 
است. این زمان در بهترین حالت به ۳۰۰ دقیقه در هفته 
می رسد. تمرکز فعالیت های فیزیکی روی تقویت عضالت، 
استخوان ها و سیستم تنفسی است و در افراد میان سال و 

سالمند عالوه بر این موارد در افزایش تعادل است .
باشگاه های  تعطیلی  دلیل  به  که  بگویند  خیلی ها   شاید 
داشته  را  بدنی  فعالیت  از  اندازه  این  نمی توانند  ورزشی 
باشند اما بهتر است برای جبران این مسأله از برنامه های 
که  برنامه هایی  به خصوص  بگیرید  آنالین کمک  ورزشی 
توسط افراد حرفه ای آموزش داده می شوند چون حرکات 
یا  زانودرد  مانند  با محدودیت هایی  افراد  برای  را  مختلف 

چشم بسیاری از مردم به دور مانده است. با توجه به نقش 
میزان  یا  و  تحرکی  پرخوری، کم  در  استرس  زیاد  بسیار 
استرس  به حجم  توجه  با  و  آزاد می کند  بدن   که  قندی 
شیوع   ،۱۹ کوویدـ  پاندمی  شرایط  در  مردم  تجربه شده 
زندگی  سبک  تغییر  است.  یافته  افزایش  نیز  وزن  اضافه 
به تجربه  نیز، منجر  پاندمی کرونا  با دوره  جدید منطبق 
شرایط استرس زا و البته تغییر عادات خوردن در بسیاری 
دالیلی  به  ما  استرس،  بر  مضاف  است.  شده  مردم  از 
روانشناختی ممکن است برنامه های غذایی و ورزشی خود 
را دنبال نکنیم و یا سبک زندگی غیر سالمت محوری را 

پیشه کنیم .«
 به گفته او برخی مردم به هنگام تجربه تنش، سعی دارند 
یا  چرب  غذایی  مواد  به  آوردن  روی  خصوصاً  خوردن  با 
شیرین، از تجربه تنش خود بکاهند. هرچند این راهکار در 
کوتاه مدت برای برخی اثربخش است، اما در بلند مدت نه 
از بین رفتن تنش نمی شود، بلکه مشکالتی  تنها موجب 

مربوط به سالمتی و اضافه وزن را نیز به وجود می آورند .

پوست خشک

پوست چرب

اگزما

تيرگی زیر چشم

جوش و آكنه

چين و چروک

چاقی را هم به عوارض کرونا اضافه کنید

با مشكالت پوستی خداحافظی كنيد 

اگر چین و چروک های شما فقط روی پیشانی تان است، قند می تواند 
مقصر باشد. 

پوست پیشانی با دستگاه گوارش ارتباط دارد.
 بنابراین اگر مقدار زیادی مواد شیرین باعث اختالل در باکتری های 
روده شود، ممکن است خطوطی در این ناحیه از صورت شکل بگیرد. 

اگرچه استراحت شبانه نقش مهمی در رفع تیرگی زیر چشم دارد اما 
اغلب، این تیرگی به خاطر احتباس آب است. این بدان معناست که 
آب کافی نمی نوشید. راه دیگر رفع این حلقه های تیره می تواند کاهش 

مصرف شیر باشد. 
مصرف لبنیات می تواند منجر به التهاب در سراسر بدن، حتی زیر چشم 
افراد به نوعی عدم تحمل الکتوز دارند، این  از آنجا که %۶۵  شود؛ و 

مورد ممکن است در مورد شما هم صدق کند.  

نمک می تواند مقصر خشک شدن پوست باشد. هنگامی که نمک زیادی 
می خورید، بدن با نگه داشتن آب، مشکل را جبران می کند، که نه تنها 
منجر به پف صورت می شود، بلکه پوست خشک و ترک خورده را هم 

همراه دارد. 

نان سفید، ماکارونی، کیک و شیرینی و موادی که دارای قند ساده 
گلیسمی  شوند. شاخص  بروز جوش صورت  باعث  می توانند  هستند 

باالی این مواد روی قند خون و انسولین تأثیر می گذارد.  

باشد.  لبنیات  از حد  از مصرف بیش  ناشی  چربی زیاد پوست می تواند 
شیر می تواند چربی پوست و آکنه را افزایش بدهد.  

می شد  تصور  سابق  می کند.  دار  خارش  و  زبر، خشک  را  پوست  اگزما 
قند مقصر بروز اگزما در پوست است، اما تحقیقات اخیر نشان می دهند 

مصرف زیاد گوشت می تواند اگزما ایجاد کند. 



امام محمد باقر)ع( فرمودند:
ن قالَها َو اِن لَم َیعَمل بِها؛ ِیَبِه ِممَّ ُخُذوا الَکِلَمه الطَّ

سخن نیک را از هر کسی، هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.

گاری هستید بی خبری و غفلت را رتک گودیی و  اگر طالب نجات و رست

ویپسته مالزم کوشش و مجاهده کنید.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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حامدپور غالمرضا 
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۱۲ سال پیش که قصد سفر به استان فارس 
را  پرور  و شهید  ساز  منطقه حماسه  این  و 
و  هیجان،  و  شور  یکپارچه  شهر  داشتید  
بود  مسلمین  امر  ولی  میزبانی  برای  آماده 
برکت  ،به  منطقه  این  که  امیدوار   همه   .
سرشارو  معنویت  از  حضرتعالی  قدوم  
فاصله  محرومیت  از  له  معظم  درایت   با 
بعد  در  اما  برسد،  پیشرفت  به  و  گرفته 
خاصی  اتفاق  متاسفانه  زدایی  محرومیت 
نیفتاد. روز موعود فرا رسید 19 اردیبهشت 
این  تاریخ  در  ماندگار  روز  یک   1387
علمای  با  دیدار  روز  آن  است.  منطقه 
شیعه  همدلی  و  وحدت  بانی  که  بزرگوار  
منطقه  و  الر  با  و حضرتعالی  بودند  و سنی 
علمایی   . دارید  کاملی  آشنایی  الرستان 
محرومیم  حضورشان  فیض  از  امروز  که  
ا..  آیت  .مرحوم  شناختید  می  خوب  را  
شناخت  پایه  که  الری  عبدالحسین  سید 
برومند  فرزندان  و  است  منطقه  از  شما 
موسوی  و  اللهی  آیت  حضرات  مرحوم  آن 
الری  و در ادامه، زیارت قبور مطهر شهدا 
اما  شهر   ورزشگاه  در  مردمی   دیدار  و 
از  الرستان  منطقه  و  الر  مردم  امروز   ...
در  نامی  فقط  درخشان  های  چهره  آن 
خاطره ها دارد آنان چون چراغی راهنما و 
راز  و  نجواها  مردم  و  بودند  مردم  پناهگاه 
نهادند،  می  درمیان  آنها  با  را  خود  نیاز  و 
زبان  بر  هجران  غم  افسوس  فقط  امروز  اما 
از خواجه شیراز مدد   . است  مردم جاری 

که: گیرند  می 
قیامت که گفت واعظ شهر حدیث هول 
 حکایتی است که از روزگار هجران گفت

زدنی  مثال  وحدت  از  که  آنجا  آقا!  حضرت 
نمونه  کشور  سطح  در  که  گفتید  مردم 
است... از رشادت ها و فداکاری های مردم 

... بزرگ گفتید  و منطقه الرستان  الر 

به  سخن  پتروشیمی  احداث  پیشنهاد  از 
همه  که  افسوس  اما  و....   آوردید  میان 
شایسته  چه  ماند.  باقی  حرف  حد  در  چیز 
به  ای  نماینده  له،  معظم  طرف  از  است 
چند  که  بدانید  تا  اعزام   منطقه  این 
رسیده  اجرا  مرحله  به  حضرتعالی  مصوبه 
است؟ می دانید چرا؟ برای اینکه عده ای 
کند،   رشد  شهرستان  این  خواهند  نمی 
نداریم  دولت  در  نیرویی  ما  اینکه  برای 
کند.  اجرایی  و  پیگیری  را  مصوبات  که 
و  مجلس  نمایندگان  و  امام جمعه  صدای 
نرسیده  جایی  به  کنون  تا  هم  فرماندار 

است. 
سیاسی  مقامات  مقاالت،  برخی  در 
مخاطب  را  وزارت  و  استان  و  شهرستان 
قرار داده ام  و این بار به خاطر استیصال 
گستردگی  با  که  باطنی  میل  رغم  علی  و 
مملکت  امور  همه  در  حضرتعالی  فعالیت 
و  غرب  ظالمانه  تحریم  دوره  خصوصا   (
مزاحمت  ایجاد   ) کرونا  منحوس  بیماری 
مخاطب  را  شما  دانم  می  ادب  خالف  را 
این  حضرتعالی  ورود  با  تا  دهم  می  قرار 

گره کورباز واین طلسم شکسته  شود. 
شما  با  صریح  خیلی  خواهم  می  رهبرا  
سخن بگویم،  چون  این منطقه  با عنوان 

اما  است.  ها  زبان  سر  بر  بزرگ  الرستان 
کشور،  در  طوالنی  سابقه  با  منطقه  این 
دمیدن  با  و  شده  واقع  طمع  مورد  امروز 
و  روستاها   ، کینه  ایجاد  و  اختالف  آتش 
مناطق را از مرکز شهرستان جدا می کنند 
و این شهرستان هر روز کوچک و کوچکتر 
به  الرستان  و  الر  متاسفانه   و  شود  می 
اینکه  بدون   . است  شده  رها  خدا  امان 
می  امتیاز  از  بدهند،  مرکز  این  به  امتیازی 
گذریم حتی با آنچه که دولت هم می دهد 

. کنند  می  مخالفت 
اداره  دو  پیش  سال  چند  نمونه  عنوان  به 
صنعت  اداره  و  کشاورزی  )جهاد  الرستان 
همان  یافت  ارتقا  کل  اداره  به   ) معدن  و 
منطقه  این  پیشرفت  راه  سد  که  کسانی 
را  مصوبه  و  شدند  بکار  دست  هستند 
بهره  واجازه  کردند  تلقی   یکن  لم  کان 
با  مردم  و  ندادند  منطقه  مردم  به  مندی 
مسیر  از  که  پذیرفتند  نجابت  و  صبوری 
فقط  اما   شود   دنبال  موضوع  قانونی 
نرسیده  جا  هیچ  به  و  وعده...  و   وعده  
از  دیگر  یکی  ارتقای  با  هم  امروز  و  ایم 
ادارات این منطقه ) اداره کل راهداری 
جسارتا  شود،  می  مخالفت  ونقل(  حمل  و 
همین  یک  مورد را رسیدگی فرمایید تا 
کسی  چه  مخالف  شخص   ، شود  مشخص 

است ؟

ایجاد  از  جلوگیری  واهی  بهانه  به 
بودن  قانون  خالف  و  منطقه  در  حساسیت 
می  فرق  موضوع  دیگر  ای  نقطه  در  اما   ،
یک  شود.   می  اجرایی  آنجامصوبه  در  کند 
سابق  نماینده  و...  عجبا  قانون  دو  و  کشور 
از  داشت  اظهار  مجلس  در  منطقه  مردم 
و  سیستان  از  فارس  در  حساسیت  کی 
کسی  اما  است؟  شده  بیشتر  بلوچستان 

نداد. پاسخی 
 ما مخالف پیشرفت هیچ منطقه ای نیستیم 
از  جزیی  کند  پیشرفت  جا  هر  که  چرا 
را  مردم  تبعیض  اما  است  ایران  خاک 
رنج می دهد ، که به بررسی و مداقه نیاز 

دارد.
*چرا باید در جمهوری اسالمی، امکانات 
ضابطه  اساس  بر  نه  پیشرفت  زمینه های  و 
با نفوذ برخی افراد در الیه های قدرت  که 
و  باشد  دولت  هیئت  و  فارس  استان  در 
نیروهای انقالب از این رویه بسیار نگران و 

گاه دل سرد نموده است . 
بدو  از  کشوری،  تقسیمات  *بیشترین 
منطقه  این  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
 ( بخش     ۵ شدن  جدا  است   داده  روی 
ارتقا  (و  اوز   ، گراش   ، خنج   ، مهر   ، المرد 
 . است  بنده  های  گفته  موید  شهرستان  به 
عهد  در  الرستان  منطقه  واقفید  حضرتعالی 

ا...  آیت  مرحوم  ناپذیر  خستگی  مجاهد 
نیروهای  بوسیله  الری  عبدالحسین  سید 

اما... . قوام تحت فشار بوده 
*جاده  شیراز - جهرم -الر - بندرعباس، 
قصد  که  است  هموطنانی  مسیر  ساله  هر 
و  دارند  جنوبی  جزایر  و  بنادر  به  مسافرت 
هرساله تلفات زیادی در این مسیر رخ می 
قانونی  راه  هر  از  منطقه  این  مردم  و  دهد 
ای  نتیجه  اما  اند  برداشته  ممکن،گام 
چکانی،  قطره  اعتبارات  تزریق  اند.  نگرفته 

. است  نموده  را کند  این مسیر  پیشرفت 

شهرسازی،  و  راه  وقت  وزیر   92 سال   *
از  کیلومتر   25 نمودن   عملیاتی  دستور 
تا  که   داد  را  عباس   بندر  به  الر  مسیر  
نشده  آسفالت  هم  کیلومتر   ۱ حتی  کنون 
تا  است  کافی  مورد  یک  همین  فقط  است، 
است  نگرفته   صورت  اقدامی  هیچ  بدانید 
اعتبارات  دیگر  جاهای  در  که  حالی   در 

. یابد  می  تخصیص  میلیاردی 

قالب  در  شما  سفر  مصوبات  از  برخی  به 
ده ها طرح  اشاره می کنم:

مراکز  مددجویان  و  محرومان  به  کمک   
طرح  اجرای  مسکن،   احداث  حمایتی، 
،توسعه  سیالب  کنترل  و  آبخیزداری  های 
های  طرح  اجرای  داروئی،  گیاهان  کشت 
پزشکی،  تجهیزات  روستایی،خرید  هادی 
توزیع  شبکه  اصالح  و  آبرسانی  های  طرح 
آب، برق رسانی، تهیه جهیزیه نیازمندان و 
اتمام  به  و  گردیده  عملیاتی  بعضا  که  غیره 

است  رسیده 
اما در سفر حضرتعالی، سه  مصوبه بزرگ 
شیراز- آهن  راه  مطالعه   ( شامل  کالن  و 

الرستان(  اقتصادی  ویژه  منطقه   ( الر( 
که  شد  مصوب  الرستان(  پتروشیمی   (
این  از  سال   12 گذشت  از  پس  متاسفانه 
مرحله  به  مذکور  مصوبات  مهم،  مصوبات 
کالن   های   طرح  اند.  نرسیده  اجرا 
از  حتی  اقتصادی  های  طرح  خصوصا 
تا  است  نیامده  بیرون  هم  کاغذ  روی 

جوانان  اشتغال  زمینه  در  تحولی  شاهد 
. باشیم  منطقه  این 

ما،  مردم  های  ضعف  ترین  مهم  از  یكی 
استان  سطح  در  مدیریتی  نيروی  »نداشتن 
های  سال  این  در  که  است  وزارت«  و 
با نفوذ برخی به الیه های مدیریتی  اخیر 
خود  سمت  به  را  اعتبارات  تمام  کشور، 
تغییر  رویه  این  است  شایسته  کشند.  می 
که  هایی  شهرستان  رواست   آیا  کند. 
حقوق  از  ندارند  وزارت  سطح  در  نیرویی 
مردم  بهانه  به  و  باشند  محروم  خود  حقه 
مسئولیت  با  دارند  توقع  وزیر،  منطقه 

نمایند؟! گری  البی  خویش 
کند   می  ایجاب  محوری  عدالت  نگاه 
نیازمندی  اساس  بر  اعتبارات  تخصیص 
های هر شهرستان باشد، اما برخی  از چه 
مجراهایی و با چه عناوینی در صدد جذب 

؟ هستند  بودجه 

به  فارس  اتصال  فریبنده  عنوان  با  گاه 
با  گاه  (و  دارد  تامل  جای  این   که   ( دریا 
قطب  برای  اعتبار  تخصیص  چون  عناوینی 
این  البته   ) )المرد  کشور  جنوب  صنعتی 
این  تخصیص  از  کس  هیچ  نمایم  اضافه  را 
توزیع  از  گالیه  اما  نیست  ناراحت  اعتبارها 
عاملی  متاسفانه  که  است  روابط  اساس  بر 
شده  ها  شهرستان  دیگر  ماندگی  عقب  بر 
عدم  و  ها  پیگیری  به  توجه  با  و  است  
قشر  و خصوصا  مردم  ها  درخواست  اجابت 
گذرانند   می  را  روزگار  با سختی  که  جوان 

و به آینده امید دارند تا چه پیش آید ؟ 
به عنوان نمونه چند مورد از رابطه گری و 

گردد: می  ذکر  تبعیض 
راه  آزاد  برای  اعتبار  تخصیص   - الف 
میلیارد   400 بر  بالغ  پارسیان  به  المرد  
تومان که وزیر جدید صمت در اولین سفر 
استانی خود و در نخستین مصاحبه عنوان 
کرد، این در حالی است که محور جهرم - 
الر - بندر عباس سال هاست که بر زمین 
می  تزریق  آن  به  که   اعتباراتی  و  مانده 
این محور بسیار  شود و  آمار کشته ها در 
مسیر الر به بندرعباس ) به عنوان  باالست 
(هر  کشور  خطرناک  محور   10 از  یکی 
است  هایی  انسان  جان  تلفات  شاهد  ساله 
که در این راه کشته می شوند. تا کی باید 
کسی  چه  ؟  باشد  داشته  ادامه  تلفات  این 
این  که  باشد  هایی  خون  جوابگوی  باید 

؟ نماید  را گلگون می  مسیرها 

تابناک در  54000 نفری  تاسیس شهر  ب- 
ساخته  است  قرار  که  شهر  این    : المرد 
اعتباراتی  چه   ) شود  توجه  خوب   ( شود 

را به سمت خود جذب می کند؟ در حالی 
انواع  با  منطقه  این  مردمان  همزمان  که 
بعضی   در  ستیزند  در  مشکالت  و  کمبودها 
خوردن  آب  حتی   ) بیرم  بخش   ( مناطق 
استان  به  گزارش  نیست  تامین  هم  مردم 
باشد  باید جوابگو  است چه کسی  هم شده 
هاست  دولت  حق  ها  ساخت  زیر  ؟تامین 
مگر  رسند؟  نمی  مردم  این  داد  به  چرا  اما 
مردمان این دیار از جای دیگری آمده اند؟ 
به دولت کمک کرده  با جان و دل  خیرین 
مردم  نیست   روا  تبعیض  اما  کنند  می  و 

هستند  بیشتر  توجه  شایسته 
سفر  اقتصادی  مصوبات  دانید  می  آیا  ج- 
در  هنوز    ) پتروشیمی  )مثال  حضرتعالی 
است  نرسیده  اجرا  مرحله  به  منطقه  این 
کارشناسی  طرح  این  که  بهانه  این  به  ؟ 
دیگر  در جاهای  است  نیست  عجیب  شده 
الرستان  منطقه  در  اما  شده  کارشناسی 

خیر؟

شهرستان  دو  برای  اعتبار  تخصیص  ج- 
تومان:  میلیارد   100 بر  بالغ  مهر  و  المرد 
فقط این مورد را نگاه کنید اما با وجود نظر 
ارتقای  با   شهرسازی  و  راه  وزارت  مثبت 
نقل الرستان    و  راهداری و حمل  اداره کل 
که  جایی  تا  ؟  چرا  کنند.  می  مخالفت 
جعفر  دکتر  )جناب  مجلس  وقت  نماینده 
سخن  ایراد  به  علنی   سخنرانی  (در  پور 
این رویه غلط راعلنی می کند  پرداخته  و 
.این  کند  می  مواخذه  را  شوندگان  مانع  و 
 ( کشور  نقطه  دیگر  در  که  است  حالی  در 
راهداری  کل  اداره  ارتقای  (با  ایرانشهر 
موافقت می شود و دستور معاون اول رئیس 
ادارات  ارتقای  با  موافقت  بر  مبنی  حمهور 
ایرانشهر و الرستان و نظر مثبت وزارت راه 
که  بودجه  و  برنامه  سارمان  و  شهرسازی  و 

یکی اجرایی و دیگری در انتظار.... 
عمومی  کتابخانه  اتمام  برای  الرستان  د( 
و  کمک  انتظار  در  سال    7 مدت  که 
سرانجام  به  تا  است  دولت  مساعدت 

برسد،  در پله اول مانده است. 

ه - در بخش جویم یک بیمارستان که ۱۰ 
سال از ساخت آن می گذرد همچنان چشم 
به تزریق اعتبارات دارد  که متاسفانه هنوز 

در اول راهیم.

گفتنی ها زیاد است این چند مورد از باب 
امور  جریان  در  حضرتعالی  تا  بود  وظیفه 
های  دل  در  امید  نگذارید  و  گیرید  قرار 

این مردم به یاس مبدل شود .
امنیتی   ، ،انتظامی  سیاسی  نیروهای  از 
هر  به  را  دل  درد  این  رود  می  انتظار 
معظم  مقام  عرض  به  دانند  می  که  شکل 

برسانند. رهبری 
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته


