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صفحه 3

لزوم مردمی بودِن تالش های فرهنگی و کارهای 
گوناگون در برنامه ی سالگرد شهید سلیمانی

و  برادران  از  میکنم  تشّکر  خیلی  اّوالً   
سالگرد  بزرگداشت  ستاد  این  که  خواهرانی 
همچنین  و  دادند،  ترتیب  را  سلیمانی  شهید 
حرم  شهدای  تکریم  و  تجلیل  تشکیالت 
تشکیل  را  اسالم  دنیای  بزرگ  شهدای  و 
دادند؛ همچنین آن مجموعه ای که خانواده ی 
به  دادند  تشکیل  عزیزمان  شهید  محترم 
اینها  همه ی  سلیمانی«؛  »مکتب  عنوان 
است  مفیدی  و  خوب  و  الزم  بسیار  کارهای 
و ان شاءاهلل بایستی با توانایی، با هوشیاری، با 
دّقت دنبال بشود؛ و همه ی سعی خودتان را 
باشید همین  داشته  توّجه  هم  را  این  بکنید. 
مرحوم  قضایای  کردند،  بیان  سردار  که  طور 
مردمی  قضایای  عزیزمان،  سلیمانی  شهید 
واقعاً  -که  مردم  خود  بایستی  یعنی  است؛ 
عالقه دارند؛ که خب نشان دادند در تشییع 
کارهای  مختلف،  بخشهای  در  آن-  مانند  و 
گوناگون، تالشهای فرهنگی و غیره، مشارکت 
منحصر  را[  ]کارها  باشند؛  داشته  ابتکار  و 

نکنیم در یک مجاری خاّصی.

شهید سلیمانی، هم قهرمان مّلت ایران و هم قهرمان 
اّمت اسالمی

 اّما آنچه من به این مناسبت راجع به شهید 
هرگز  را  او  یاد  من  که  عزیزمان،  سلیمانی 
ابومهدی  فراموش نمیکنم، و همچنین شهید 
تعالی  علیهما( میخواهم  مهندس )رضوان  اهلل  
سلیمانی  شهادت  که  است  این  بکنم،  عرض 
حادثه ی  یک  است،  تاریخی  حادثه ی  یک 
این در  برود؛  تاریخ  یاد  از  معمولی نیست که 
تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه ی روشن. و 
شهید ]سلیمانی[، هم قهرمان ملّت ایران شد 
نکته ی  این  شد؛  اسالمی  اّمت  قهرمان  هم  و 
اساسی است. ایرانی ها هم به خودشان افتخار 
روستای  از یک  آنها  میان  از  مردی  کنند که 
مجاهدت  میکند،  تالش  برمیخیزد،  دورافتاده 
به  میشود  تبدیل  میکند،  خودسازی  میکند، 
چهره ی درخشان و قهرمان اّمت اسالمی؛ که 
این  در  بعد  دیگر،  جمله ی  سه  دو  من  حاال 

مورد عرض میکنم.

درایت،  مقاومت،  شجاعت،  مظهر  سلیمانی،  شهید 
تیزهوشی، فداکاری و معنوّیت

اینکه  به خاطر  ایران است،  اّما قهرمان ملّت   
و  خودش  فرهنگی  داشته های  ایران  ملّت 

معنوی خودش و انقالبی خودش را و ارزشهای 
خودش را در او متبلور دید، در او مجّسم دید. 
ایشان هنوز زنده بود و رفت  و  آمد میکرد -خیلی 
هم معمولی؛ هیچ پیرایه ای هم برای خودش قائل 
نبود- که من میدیدم در این خیابانها عکسهای 
او را زده اند و به او افتخار میکنند. وقتی شهید 
شد، فقط انقالبی ها نبودند که او را تکریم کردند 
و  واقع  عالم  و  ذهن  در  او  برای  بزرگداشت  و 
اقشار نسبت  ]بلکه[ همه ی  ایجاد کردند  خارج 
نسبت  نمیرفت  انتظار  که  کسانی  -حّتی  او  به 
ابراز احساسات  این جور  انقالبی،  به یک عنصر 
خاطر  به  چرا؟  کردند؛  احساسات  ابراز  بکنند- 
ایران  و  ایرانی  فرهنگی  ارزشهای  تبلور  همین: 

بود؛ این خیلی باارزش است.
از طرفی دارای شجاعت و روحیه ی مقاومت بود؛ 
شجاعت و مقاومت جزو خصلتهای ایرانی است. 
زبونی و عقب نشینی و انفعال و مانند اینها ضّد 
روحیه ی ملّی ما است. آنهایی که اّدعای ملّّیت 
میکنند و عماًل زبونی از خودشان نشان میدهند، 
مظهر  بود،  مظهر شجاعت  او  و  تناقضند.  دچار 
و  میکردند  مشاهده  همه  را  این  بود؛  مقاومت 

میدیدند.
بود، خیلی  تیزهوشی  و  درایت  دارای  از طرفی 
تیزهوش بود؛ ]در این مورد[ خیلی نکات هست. 
مذهبِی  بظاهر  جریاِن  یک  بروز  مسئله ی  این 
را  مقاومت  علیه   و  فرقه ها  از  یکی  به  متمایل 
من  به  که  کرد؛  پیش بینی  قبل  مّدتها  ایشان 
دارم  من  که  چیزی  آن  ]طبق[  گفت  گفت. 
از  آورد  -اسم  اسالم  دنیای  وضع  در  میبینم 
وجود  به  دارد  جریانی  یک  کشورها-  از  بعضی 

از مّدتی داعش به وجود آمد. آدم  می آید؛ بعد 
بادرایتی بود، آدم باهوشی بود. در ادا ره ی اموری 
که با کشورها ارتباط داشت و او در آنها دخیل 
این  میکرد؛  رفتار  درایت  و  عقل  کمال  با  بود، 
در  دائماً  ما  میکردم. خب،  کاماًل حس  بنده  را 
حال ارتباط بودیم در مسائل گوناگون؛ بادرایت 
است،  ایرانی  خصوصّیات  از  یکی  هم  این  بود. 
یکی از خصوصّیات داشته های فرهنگِی ما ملّت 

ایران است.
نوع دوستی  و  فداکاری  روحیه ی  طرفی  از 
و  ملّت  آن  و  ملّت  این  برایش  یعنی  داشت، 
مانند اینها ]مطرح[ نبود؛ نوع دوست بود، واقعاً 
حالت فداکاری برای همه داشت. از طرفی اهل 
واقعاً  بود؛  آخرت جویی  و  اخالص  و  معنویّت 
معنوی بود، واقعاً اهل معنا و اهل اخالص بود، 
و اهل تظاهر نبود. خب اینها مجموعه ی مکارم 
اخالق است، اینها مکارم باارزشی است. این را 
آدم؛  این  در  کرد  پیدا  تبلور  این  دیدند؛  مردم 
بیابانهای فالن کشور و فالن کشور و روی  در 
و  رفت،  گوناگون  دشمنان  مقابل  در  و  کوه ها 
این ارزشهای فرهنگی ایرانی را در واقع مجّسم 
کرد، متبلور کرد، نشان داد؛ پس قهرمان ملّت 

ایران شد.

شهید سلیمانی، اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت 
در دنیای اسالم

است؛  اسالمی  اّمت  قهرمان  گفتیم  طرفی،  از   
و  خود  حرکات  با  سلیمانی  شهید  چون  چرا؟ 
مکّمل  هم  -شهادتش  خود  شهادت  با  باالخره 
بسیج  و  برانگیختگی  رمز  اسم  بود-  معنا  این 

مقاومت در دنیای اسالم شد. االن در دنیای 
مقابل  در  مقاومت  بنای  که  جایی  هر  اسالم 
زورگویی استکبار را داشته باشند، مظهرشان 
در  است.  سلیمانی  شهید  رمزشان  اسم  و 
کشورهای مختلف او را احترام میکنند، تکریم 
پخش  را  نامش  میزنند،  را  عکسش  میکنند، 
در  میکنند.  درست  مجلس  برایش  میکنند، 
واقع ایشان نرم افزاِر مقاومت را و الگوی مبارزه 
را به ملّتها تعلیم کرد، به ملّتها سرایت داد، در 
ملّتها رایج کرد؛ اینها خب نقشهای خیلی مهم 
به  ایشان  لذاست که  و بسیار حّساسی است؛ 
معنای واقعی کلمه، یک شخصّیت برجسته و 

یک چهره ی قهرمانِی اسالمی است.

شهید سلیمانی، قهرماِن شکست استکبار
بودنش  زنده  زمان  در  هم  سلیمانی،  شهید   
شهادتش  با  هم  داد،  شکست  را  استکبار 
شکست داد؛ اینها اّدعا نیست، اینها چیزهایی 
زنده  زمان  در  است.  اثبات شده  که  است 
بودنش استکبار را شکست داد، دلیلش اینکه 
هفت  ما  گفت:  آمد  آمریکا  رئیس جمهور 
تریلیون دالر خرج کردیم در عراق و هیچ چیز 
گیرمان نیامد؛ ]حّتی[ مجبور شد شب تاریک 
در  آمریکایی  پایگاه  یک  در  وقتی  یک  بیاید 
عراق بنشیند و برود.این را همه ی دنیا قبول 
کردند که آمریکا در عراق و سوریه -بخصوص 
در عراق- به مقاصد خودش نرسیده؛ چرا؟ چه 
کسی در این قضیه فّعال بود؟ قهرمان این کار 
سلیمانی بود. بنابراین در زمان حیاِت خودش 

اینها را شکست داد.
داد.  را شکست  دشمنان  هم  شهادت  از  پس 
این تشییعی که در ایران شد، تشییع عجیب 
همچنین  و  ]بود[؛  فراموش نشدنی ای  واقعاً  و 
تشییع میلیونی ای که در عراق شد؛ در نجف،  
میلیونی  تشییع  تشییع شد،  ایشان  بغداد  در 
با  مهندس  ابومهدی  و شهید  ایشان  عجیبی؛ 
تشییع،  این  واقع  در  شدند.  تشییع  همدیگر 
نرم  جنگ  ژنرال های  بزرگداشت ها،  بعد  و 
اینهایی که در جنگ  استکبار را متحّیر کرد. 
نرِم استکبار برجسته اند و در واقع آنها هستند 
که دارند فّعالّیت میکنند و ژنرالهای جنگ نرم 
آمریکا و استکبار هستند، اصاًل متحّیر ماندند 
که این چه وضعی است؛ این که بود، این چه 
بود؛ این چه حرکت عظیمی است که آنها را 

شکست داد.
ادامه در صفحه 8

امام خامنه ای: انتقام از آمران و قاتالن شهید سلیمانی در هر زمان که ممکن باشد قطعی است
چهار توصیه رهبر انقالب به مردم و مسئوالن

ساخت مرکز خدمات جامع سالمت
 اتباع خارجی در شهر الر

مرکز خدمات جامع سالمت غیر ضمیمه مهدیه 
)اتباع ( و مرکز مشاوره بیماری های هپاتیت 
پایان سال ۲۰۲۰ توسط کمیساریای عالی  تا 
و درسال ۲۰۲۱  اتمام می رشد  به  پناهندگان 

تجهیزات آن توسط کمیساریا تامین شود.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
روند  جلسه  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  پروژه  پیشرفت 
مشاوره  مرکز  و  )اتباع(  مهدیه  ضمیمه  غیر 
بیماری هپاتیت با حضور سروش نجف آبادی 
نماینده وزارت بهداشت در کمیساریای عالی 
علوم  دانشکده  رییس  رضایی  پناهندگان، 
پزشکی، یگانه معاون بهداشتی، مسئوالن فنی 
سالمت  خیرین  مجمع  و  معاونت  اجرایی  و 
بهداشتی  معاونت  آموزش  سالن  در  دانشکده 

برگزار شد.
در این جلسه، مقرر شد مرکز خدمات جامع 
مرکز  و   ) )اتباع  مهدیه  ضمیمه  غیر  سالمت 
سال  پایان  تا  هپاتیت  بیماریهای  مشاوره 
پناهندگان  عالی  کمیساریای  توسط   ۲۰۲۰
اتمام برسد و درسال ۲۰۲۱ تجهیزات آن  به 

توسط کمیساریا تامین شود .
قرار  نیز  هپاتیت  مشاوره  مرکز  درخصوص 
است وزارت بهداشت فضای فیزیکی و دستگاه 
و کیت ها را تامین کند و خیرین نیز هزینه 

درمان بیماران برعهده گیرند.
مرکز  دانشکده،  سالمت  خیرین  همچنین 
مرکزغیر  سازی  محوطه  و  زایمانی  تسهیالت 

ضمیمه مهدیه را عهده دار شدند.
پیشرفت  و  ساخت  مراحل  روند  از  پایان  در 

پروژه بازدید میدانی انجام شد.

امید؛
 آغازی برای موفقیت 

در زندگی

4

شناسایی
 دو ذخیره گاه جنگلی
 در الرستان و خنج 

چگونه حساس ترین 
دوره رشد فرزندانمان 
را بدون بحران طی 

کنیم؟

8

4

2

سفره نیازمندان الرستان به »نان« و »نمک« و 
»نبات« رضوی متبرک شد

یلدا و نگرانی از دورهمی های خانوادگی در 
الرستان

1

امام خامنه ای: انتقام از آمران و قاتالن شهید 
سلیمانی در هر زمان که ممکن باشد قطعی است

سه استاد دانشگاه 
شیراز، در زمره 

دانشمندان برتر کشور 
شناخته شدند

2

82

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دولتی، 
مرکز رشد و شرکت نفت الرستان

اتکا بودجه ۱۴۰۰ به 
حجم باالیی

 از درآمدهای نفتی 
قابل توجیه نیست

8
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علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
به  نسبت  الرستان،  پزشکی 
شلوغی  و  خانوادگی  دورهمی های 
یلدا  شب  آستانه  در  بازار  و  شهر 
دو  افزایش  گفت:  و  داد  هشدار 
حدودی  تا  اصناف  فعالیت  ساعت 
بهداشت  نگرانی مجموعه  و  دغدغه 
کرونا  مدیریت  ستاد  و  درمان  و 

شهرستان را بیشتر کرده است.
ایرنا  با  گو  و  در گفت  یگانه،  وحید 
در  بویژه  بازار  رصد  داشت:  اظهار 
بین  میدان مرکزی شهر جدید الر 
روزهای  ظرف   ۱۹ تا   ۱۷ ساعات 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مجموعه  گفت:  فارس،  استان 
بخش  به  همیشه  فارس  استانداری 

کشاورزی توجه خاصی داشته اند.
بررسی  نشست  در  پژمان  حسین 
شده  وارده  خسارت های  وضعیت 
به  اخیر  سیل  در  ویژه  به  امسال 
افزود:  استان،  کشاورزی  بخش 
در  داشت  اذعان  می توان  نوعی  به 
اقلیمی   ۱۳ از  فارس  پهناور  استان 
است؛  شده  تعریف  دنیا  در  که 
دارد  زمان  هم  را  اقلیم ها  بیشتر 
منطقه  شهرستان  هر  در  یعنی 
و  دارد  وجود  معتدل  و  گرم  سرد، 
بنابراین دستورالعمل هایی که داریم 
جا  همه  در  نمی تواند  ما  استان  در 
قابلیت کاربرد داشته باشد و در هر 
باید شرایط خاص حاکم  منطقه ای 

بر آن اعمال شود.
فن  دفتر  توسط  کرد:  تصریح  وی 
جهاد  سازمان  نوین  آوری های 

کنند و انجام امورات خود را تنها به 
بین  و  اصناف  فعالیت  پایانی  زمان 

ساعات ۱۷ تا ۲۰ موکول نکنند.
اصناف  کرونایی،  های  محدویت 

الرستان را مسئولیت پذیرتر کرد
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
گفت:  همچنین  الرستان،  پزشکی 
زمینه  در  پذیری  مسئولیت  میزان 
بهداشتی  اصول  و  مسایل  رعایت 
دو  با  این شهرستان  اصناف  توسط 
درصد رشد ظرف سه هفته گذشته 
شهید  طرح  اجرای  با  و  تاکنون 
سلیمانی و محدودیت های کرونایی 

به ۹۴ درصد رسیده است.
یگانه، اظهار داشت: پیش از اجرای 
درصد   ۹۲ کرونایی  محدودیت های 
ملزم  را  خود  بازاریان  و  اصناف  از 
می  بهداشتی  مسایل  رعایت  به 

دانستند.
البته در کنار اعمال  وی بیان کرد: 
نظارت ها  و  تذکرات   ، محدودیت ها 
مراتب  به  نیز  الرستان  بازار  بر 
اجرای  زمان  از  و  داشته  افزایش 
کرونایی  های  محدودیت  طرح 
واحد صنفی متخلف و  تاکنون ۴۴ 

هزینه کرد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کرد:  تقاضا  همچنین  فارس  استان 
تخریب  فقط  پرداخت خسارت،  در 
عرصه ها و ابنیه در نطر گرفته نشود 
شدن  تلف  مانند  موارد  همه  بلکه 

دام ها نیز در نظر گرفته شود.
خوبی  به  کشاورزی  بخش  حوداث 

مدیریت می شود
مدیریت  مدیرکل  آزادی،  رحیم 
گفت:  نیز  فارس  استانداری  بحران 

الرستان  رضوی  خدمت  های  کانون  مسئول 
امام  متبرک حضرت  نان  کارت  اهدای ۱۴۰  از 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، 
با اشاره به آغاز عملیات احداث بیمارستان ۵۰۰ 
تخت خوابی جدید تامین اجتماعی شیراز واقع 
گفت:  شهر  این  حسینی الهاشمی  بزرگراه  در 
آن  مکانی  موقعیت  به  توجه  با  بیمارستان  این 

عملکرد فرا منطقه ای خواهد داشت.
رضایی  محمود  الرستان،  میالد  گزارش  به 
کوچی، افزود: با توجه به اینکه تعداد افراد تحت 
عدد  استان  در  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش 
باالیی است و به نسبت سرانه تخت بیمارستانی، 
دیگر  استان های  از  بسیاری  به  نسبت  فارس 
هیات  است،  داشته  مالحظه ای  قابل  فاصله 
تعاون،  وزیر  و  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیره 
کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفتند برای جبران 
این کمبود یک بیمارستان جدید در این استان 

احداث کنند.
متر  هزار   ۵۰ را  بیمارستان  این  زیربنای  وی، 

قالب  در  مذکور  کارتهای  توزیع  اینکه  بیان  با 
اظهار  گرفته،  انجام   ۳ مهربانی  سفره  طرح 
جهت  بانکی  کارت   ۱۴۰ طرح  این  داشت:در 
قبل  از  که  هدف  های  خانواده  بین  نان  خرید 

شناسایی شده اند توزیع گردیده است.
 ۴/۵ را  متبرک  نان  کارت  هر  ریالی  ارزش  وی 
میلیون ریال و ارزش مجموع کارت های اهدایی 
در این طرح را معادل ۶۳۰ میلیون ریال عنوان 
به  خداپسندانه   اقدام  این  افزود:   و  نموده 
با  و  و خادمیاران رضوی  بزرگوار  همت خیرین 
مشارکت ۵۰درصدی آستان قدس رضوی و در 
به همراه  ها  مهربانی  امام  عملی  راستای سیره 
نمک و نبات متبرک آستان قدس رضوی تهیه و 

توزیع گردیده است.

داشته باشد و احداث شود که بیمارستان بزرگ 
طرح  در  که  افقی  به  توجه  با  اجتماعی  تامین 
به  پاسخگویی  بر  عالوه  می تواند  شده  دیده 
استان،  در  پوشش  تحت  افراد  درمانی  نیازهای 

استان های جنوبی را هم پوشش دهد.
این  احداث  مکان  افزود:  کوچی،  رضایی 
تمام  با  عمومی  بیمارستان  یک  که  بیمارستان 
حوزه های تخصصی است در محل تالقی راه های 
ورودی به کالنشهر شیراز از سمت خوزستان و 
بوشهر واقع شده با توجه به این موقعیت و اینکه 
در آینده ادامه آزادراه شیراز- اصفهان به سمت 
می تواند  می کند  عبور  نقطه  همین  از  بوشهر 

خدمات فرا استانی هم ارائه دهد.
فارس  استاندار  پیگیری های  با  کرد:  بیان  وی 
و  اجرایی  دستگاه های  همکاری  و  همراهی  و 
خدمات رسان استان از جمله شهرداری شیراز و 
حوزه استانداری روند آغاز عملیات اجرایی این 

پروژه سرعت گرفت.
احداث  برای  شده  پیش بینی  زمین  گفت:  وی 
در  است  دولتی  اراضی  از  که  بیمارستان  این 
زمین  به  توجه  با  اما  است  هکتار   ۱۴ حدود 
آن  توسعه  امکان  است  اختیار  در  که  مناسبی 
بیمارستان  یک  اینک  شیراز  دارد.  وجود  نیز 
تامین اجتماعی به نام بیمارستان شهید بهشتی 
تخت   ۳۰۰ دارای  که  دارد  سعدی  دروازه  در 
بیمارستانی است و در سال ۱۳۵۷ تاسیس شده 
است. این بیمارستان وابسته به سازمان تامین 
اجتماعی و تحت نظارت مدیریت درمان تامین 

اجتماعی استان فارس فعالیت می کند.

و  چشمگیر  افزایش  بیانگر  گذشته 
شب  خرید  برای  شهروندان  هجوم 
این  ادامه  شک  بدون  که  یلداست 
برای  را  شهرستان  وضعیت  روند 
با چالش  آینده  روزها و هفته های 
مواجه  شمارمبتالیان  باالرفتن  و 

خواهد کرد.
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
در صورت  گفت:  پزشکی الرستان، 
بدون  شهروندان  نکردن  رعایت 
شک محدودیت های شدید قبلی از 
اصناف  فعالیت  زمان  کاهش  جمله 
نیز دردستور کار قرار خواهد گرفت.

می  نظر  به  اینکه  بیان  با  یگانه، 
خطر  هنوز  شهروندان  برخی  رسد 
گفت:  اند،  نگرفته  جدی  را  کرونا 
و تحلیل های  بررسی ها  اساس  بر 
آماری از مبتالیان به کرونا در سطح 
منطقه الرستان ، مهمترین علت و 
از  ناشی  مبتالیان  میزان  بیشترین 
تجمعات  و  دورهمی های خانوادگی 

غیر ضروری است.
وی افزود: مردم و شهروندان باید در 
طول روز و با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی اقدام به خرید روزانه خود 

نقاط  کشاورزی استان فارس، تمام 
دارای ریسک پدیری باال در هنگام 
مخاطرات شناسایی و جانمایی شده 
به  الزم  اعتبارات  به  نیاز  و  است 
حوادث  وقوع  از  پیشگیری  منظور 

غیر مترقبه هست.
پژمان، درخواست کرد: برای مواقع 
صحرایی  ملخ  حمله  مانند  ضروری 
از  خاصی  محل  منطقه،  یک  در 
که  شود  گرفته  نظر  در  اعتبارات 
محل  ان  از  بتوان  وقت  فوت  بدون 

اصول  رعایت  به  نسبت  توجه  کم 
بهداشتی نیز پلمب شده اند.

ابتدای  از  داشت:  ابراز  یگانه، 
تاکنون  کرونایی  محدودیت های 
معاونت  مشترک  بازرسی های  در 
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی 
اتاق  صمت،  اداره  فرمانداری،   ،
سپاه  و  انتظامی  نیروی  اصناف، 
شهرستان  سطح  در  اصناف  از 
الرستان، تعداد ۲ هزار و ۲۹۴ واحد 

صنفی مورد نظارت قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه در این بازرسی های 
مشترک مراکز تهیه و توزیع، اماکن 
بیش  خدماتی  صنوف  و  عمومی 
قرار  نظارت  مورد  صنوف  سایر  از 
گرفتند، اظهار داشت: در فرآیند این 
پلمب  بر  عالوه  نیز  بازرسی  تعداد 
۴۴ واحد صنفی به ۱۸۸ واحد نیز 

تذکر کتبی داده شد.
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
بیشترین  گفت:  الرستان  پزشکی 
رعایت  زمینه  در  تخلف  میزان 
اجرای  و  بهداشتی  اصول  نکردن 
به  محدودیت های کرونایی مربوط 

صنوف خدماتی بوده است.

اخیر  سال های  در  اینکه  رغم  علی 
از  اعم  زیادی  مترقبه  غیر  حوادث 
صحرایی،  ملخ  هجوم  زلزله،  سیل، 
با  ولی  ایم،  داشته  را  کرونا  شیوع 
نیرو های خوب مثل مدیران  وجود 
کشاورزی  جهاد  کارکنان  سایر  و 
مدیریت  ایم  توانسته  حمداهلل  به 
داشته  آن ها  با  مقابله  در  را  خوبی 

باشیم.
شده،  داده  بالعوض  مبالغ  به  وی 
امهال  و  شده  پرداخت  تسهیالت 
تسهیالت اشاره و اظهار کرد: برای 
مقابله با بحران های طبیعی نیازمند 
به  بیشتری  اعتبارات  تخصیص 
ویژه برای بخش کشاورزی هستیم 
وزارت  بحران  کل  مدیر  از  و 
با  که  خواست  جهادکشاورزی 
توجه به گستردگی استان فارس و 
اقلیمی خاص ان سهم این  شرایط 
استان را بیشتر از سال های گذشته 

در نطر بگیرند.

رضا)ع( در الر خبرداد.
هادی جهانگیری در گفت و گو  با میالدالرستان 

مربع برشمرد و افزود: این پروژه بیمارستانی که 
عملیات اجرایی آن از ابتدای همین هفته توسط 
پیمانکار آغاز شده طی مدت زمان حدود چهار 
تومان  میلیارد  بر ۵۰۰  بالغ  اعتباری  با  و  سال 
پیمانکار  نخست  گام  در  که  شد  خواهد  اجرا 
اسکلت  ماه   ۱۸ مدت  ظرف  است  موظف 

ساختمان را احداث کند.
با ظرفیت جدید در  بیمارستان  این  افزود:  وی 
بخش  شیراز  بهشتی  شهید  بیمارستان  کنار 
تامین  حوزه  در  درمانی  خدمات  از  عمده ای 

اجتماعی را پوشش خواهد داد.
به  داشت:  اظهار  فارس،  استانداری  معاون 
مراکز  اکثر  در  اجتماعی  تامین  اینکه  رغم 
پیشرفته  درمانگاه های  استان  شهرستان های 
درمانی  خدمات  که  کرده  احداث  تخصیصی  و 
را به فراخور جمعیت منطقه ارائه می دهند اما 
نیاز بود که یک بیمارستان با عملکرد منطقه ای 

یلدا و نگرانی از دورهمی های خانوادگی در الرستان

فارس، دارای اقلیم متنوع و با شرایط کشاورزی خاص است

سفره نیازمندان الرستان به »نان« و »نمک« و »نبات« رضوی متبرک شد

آغاز عملیات احداث بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در شیراز

توزیع ۱6۰ بسته معیشتی 
توسط فرهنگیان،

 بین دانش آموزان نیازمند
و  آموزش  بدنی  تربیت  و  پرورشی  معاون 
و  خیرین  همت  به  گفت:  الرستان،  پرورش 
بسته   ۱۶۰ الرستانی  فرهنگیان  از  جمعی 
معیشتی بالغ بر ۳۸۰ میلیون ریال بین دانش 

آموزان نیازمند و خانواده آنان توزیع شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
آموزش  ومدیریت  کل  اداره  معاونت  عمومی 
وپرورش الرستان، ابوذر ایزدی در  این زمینه 
با  همزمان  و  امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
سلیمانی  سردار  نیکوکاری  مرکز  اندازی  راه 
در مکان مدیریت آموزش و پرورش الرستان، 
نیازمند در سطح مدارس  آموز  ۱۳۰۰ دانش 
الرستان شناسایی و به دفعات مورد حمایت 
قرار گرفته اند.وی افزود: در مرحله قبلی این 
همراه  تلفن  گوشی  دستگاه   ۱۷۰ رزمایش 
آموزان  دانش  مجازی  آموزش  تداوم  جهت 

نیازمند تهیه و به آنان هدیه شده است.
این  همچنان  اینکه  به  اشاره  با  ایزدی، 
شما  سخاوتمندانه  دستان  منتظر  عزیزان 
خاطر  هستند،  بزرگوار  فرهنگیان  و  خیرین 
مرکز  به  وجه  واریز  های  راه  کرد:  نشان 
کارت:  شماره  سلیمانی،  سردار  نیکوکاری 
 USSD کد  یا   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۹۴۸۵
شماره  یا   #۵۹۶۴*۸۸۷۷* گیری(  )شماره 
و  ملی۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱  بانک  حساب 

شناسه:۸۸۰۶۲۴۱۱۹ است.
***

کشت سیب زمینی
 خارج از فصل در خنج

برای  فصل  از  خارج  سیب زمینی  کشت 
نخستین بار در شهرستان خنج آغاز شد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری صدا و سیما، بستان اسالمی مدیر 
کشت  زمان  گفت:  خنج  کشاورزی  جهاد 
خنج،  گرمسیری  شهرستان  در  سیب زمینی 
فصل بهار است، اما امسال برای نخستین بار 
در این شهرستان کشت این محصول در اواخر 

پاییز به صورت آزمایشی آغاز شده است.
هدف  با  زمینی  سیب  کشت  افزود:  وی 
از  هکتار  ده  در  محصول  این  استمرار کشت 
خنج  گزی  دشت چهل  کشاورزی  زمین های 
خنج  کشاورزی  جهاد  می شود.مدیر  انجام 
گفت: در صورت عملکرد مناسب سیب زمینی 
خارج از فصل، میزان کشت این محصول در 

سطح افزایش خواهد یافت.

یک کشته و چهار زخمی 
در حادثه رانندگی

 محور قیر-خنج
وقوع  از  فارس،  استان  اورژانس  سخنگوی 
سانحه رانندگی در محور  قیر به خنج با یک 

فوتی و ۴ مصدوم خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، حسن همتی از برخورد وانت 
دوراهی  -خنج  قیر  محور  در  تریلی  با  پیکان 
کارزین خبر داد و اظهار داشت: این سانحه یک 
راهی  را  تن   ۴ و  کشاند  مرگ  کام  به  را  نفر 

بیمارستان امام محمدباقر قیروکازرین کرد.
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی فارس، تصریح کرد: برای امدادرسانی 
دستگاه  سه   تصادف،  این  دیدگان  حادثه  به 
آمبوالنس )۲ اورژانس-۱ هالل احمر( به محل 
اعزام شده بود. علت این سوانح رانندگی توسط 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

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

شیمی  رشته های  در  شیراز  دانشگاه  استاد  دو 
ایران  جوان  علمی  سرآمدان  عنوان  عمران  و 
را کسب کردند و یک استاد دانشگاه در رشته 
مکانیک سیاالت نیز در زمره ۱۵دانشمند برتر 

در همکاری جامعه و صنعت شناخته شدند.
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دستیابی  هدف 
سرآمدان  فدراسیون  جهانی،  علمی  مرجعیت 
ایران را در سال ۱۳۹۴ راه اندازی کرده  علمی 
است. این فدراسیون، ساالنه ۱۰۰ نفر از اعضای 
دستاوردهای  دارای  که  را  کشور  علمی  هیأت 
فدراسیون(  آیین نامه  )مطابق  برتر  پژوهشی 

بوده، شناسایی و حمایت می کند.
از  نفر   ۲۵ افراد،  این  بر  عالوه   طرح  این  در 
سن  با  استادانی  که  جوان  علمی  سرآمدان 
کمتر از ۴۵ سال را دربر می گیرد نیز انتخاب و 
حمایت  می شوند.دکتر سیدجعفر حسینی، عضو 
محمدرضا  دکتر  و  شیمی  بخش  هیأت علمی 
عمران  مهندسی  بخش  هیأت علمی  نیکو عضو 
۱۳۹۹   عنوان  سال  در  شیراز،  دانشگاه 
و  کردند  کسب  را  جوان«  علمی  »سرآمدان 

مشمول حمایت های فدراسیون سرآمدان علمی 
این، دکتر محمدمهدی  بر  ایران شده اند.افزون 
شیراز  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  علیشاهی، 
عضو  جمع۱۴۱  از  سیاالت،  مکانیک  رشته  در 
هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت 
و  متعدد  کاربردی  پروژه های  اجرای  دلیل  به 
کمک به رفع نیازهای صنعتی کشور و توسعه 
مراکز تحقیقاتی دانشگاهی مورد نیاز کشور در 
زمره ۱۵ دانشمند برتر در همکاری با جامعه و 

صنعت شناخته شد.

سه استاد دانشگاه شیراز، 
در زمره دانشمندان برتر کشور شناخته شدند

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای ایرج نوبخت فرزند احمد  به شرح درخواستي 
ثبت  شورا   این  حقوقي     ۹۹/۷۵ کالسه  به  که 
وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده 
داده که شادروان  مرحوم  توضیح  و چنین  نموده 
ملي  شماره  به  اکبر  علي  فرزند  نوبخت  احمد 
تاریخ   در  الرستان   از   صادره   ۲۵۱۱۷۳۷۴۹۳
بنارویه  خود  دائمی  اقامتگاه  در    ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به

۱-ایرج نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۰۸۷۷۶۵۸  
۲-بهادر نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۱۷۹۷۸۲۸
۳-بهمن نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۱۸۰۶۰۶۱

م  ش  احمد   فرزند  نوبخت  ۴-داریوش 
۲۵۱۰۸۸۷۱۸۱

م  ش  احمد   فرزند  نوبخت  ۵-احسان 
۲۵۱۱۸۲۹۵۲۵

۶-پروانه نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۱۸۱۹۴۳۰
۷-میترا نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۱۸۵۹۴۰۸
۸-معظم نوبخت فرزند احمد  ش م ۲۵۱۲۰۸۱۷۹۶

م  ش  احمد   فرزند  نوبخت  ۹-مریم 
۲۲۸۲۳۶۸۴۸۷فرزندان متوفي

ملي  شماره  به  نعمت اله  فرزند  شیباني  ۱۰-زهرا 
۲۵۱۰۸۷۲۱۳۳ همسر متوفي  والغیر...

مقدماتی  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه 
- علي سهیلي         م/الف/۶۸۶

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای علي اصغر غیاثي فرزند عبدالحسین  به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۷۷   حقوقي این شورا  ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم امیررضا غیاثي 
فرزند علي اصغر به شماره ملي ۶۷۱۰۰۴۴۶۹۶ صادره از  الرستان  در تاریخ  ۱۳۹۹/۴/۲۶  در اقامتگاه دائمی 

خود بنارویه بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-علي اصغر غیاثي فرزند عبدالحسین  ش م ۲۵۱۰۸۷۶۹۸۸ پدر متوفي 
۲-فریده فخرائي فرزند حمزه  ش م ۲۵۱۱۸۲۲۸۶۵ مادر متوفي  والغیر...

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  از  اینک شورا پس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه - علي سهیلي                  م/الف/۶۸۷

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سرپل  های  و  عامالن  همه  گفت:  مجلس، 
فخری  زاده  شهید  ترور  لجستیک  و  پشتیبانی 
دستگیر  نیز  افراد  این  از  عده ای  و  شناسایی 

شدند.
مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
شهید  ترور  از  جدیدی  جزئیات  تشریح  ضمن 
محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشورمان، 
عملیات های  بحث  در  متأسفانه  داشت:  اظهار 
تروریستی توسط سرویس های مخوف امنیتی-

اسالمی  جمهوری  شده  شناخته  دشمن  که 
ایران هستند- ما شاهد یک عدم هماهنگی بین 

مسئوالن مربوطه و ذیربط هستیم.
مباحث  برای  کشور  امنیتی  کارگروه  *تشکیل 

تروریستی
وی افزود: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هم این موضوع مطرح شد که 
بین مسئوالن  باید کارگروه مشترکی  ما حتما 
که  افرادی  و  نظامی  امنیتی،  نظارتی،  حوزه 
نه فقط در  امنیتی هستند  دست اندرکار حوزه 
این  مباحث  تمام  در  بلکه  اخیر  ترور  موضوع 

موضوع تشکیل دهیم.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  محمودوند 
موضوعی  ملی  امنیت  شورای  مسئول  اینکه 
آن  خالف  دیگری  فرد  و  کند  مطرح  را 
مسئله ای مطرح کند، آسیب جدی به کشور 
کار  بدون  خود  جانب  از  کسی  هر  است. 
کند  مصاحبه  امنیتی  اشرافیت  و  کارشناسی 

می آید. وجود  به  مشکالتی  قطعا 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  عضو 
از  بنده  کرد:  عنوان  ادامه  در  اسالمی  شورای 
همه مسئوالن، وزارت خارجه، نهادهای امنیتی، 
خواهش  نظارتی  و  حفاظتی  حوزه  نظامی، 
می کنم اگر هم مطلبی عنوان می کنند براساس 
اشرافیت  و  علمی  موضوع  و  چارچوب  اصول، 
باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد: در مسئله 
ترور موضوعی که خیلی برای من دردناک بود، 
و  کشور  دلسوز  اسم  به  عده ای  که  است  این 
و  می کردند  مصاحبه  رسما  امنیتی  نهادهای 
موضوع  در  است.  ضعیف  ما  امنیت  می گفتند 
قرار  هدف  مورد  را  شخصیت ها  حفاظت  ترور، 
می دادند که اینها ضعیف هستند. این نوع نگاه 
ملت  و  کشور  کردن  ضعیف  جز  مصاحبه ها  و 

هیچ رهاوردی ندارد.
وی افزود: بیست سال است که دشمن به صورت 
به  امنیتی حریف-  -یعنی سرویس های  خاص 
دنبال این بودند که شهید فخری زاده را در یک 
بودند  مصّر  و  بزنند  آسیب  تروریستی  عملیات 
انواع  برسانند.  شهادت  به  را  بزرگوار  این  که 
ترفندها را هم به کار رفتند و بارها محیط های 
امنیتی را مدنظر داشتند؛ در همین رابطه هم 
می گفت  و  می کرد  مصاحبه  اطالعات  وزیر 
دستگیر شد.  تیم جاسوسی  فالن  و  تیم  فالن 
از زدن  به جایی رسید که دشمن  پروسه  این 
اولین بار  برای  و  شد  ناامید  بزرگوار  شهید  این 
از یک طرح تروریستی و خالقیت و نوآوری در 
جهان استفاده کرد که رسماً و عماًل در یک کار 
برای  طرحی  چنین  از  لذا  شده  اجرا  عملیاتی 
استفاده  عزیز  شهید  این  رساندن  شهادت  به 

مجلس  در  خرم آباد  مردم  نماینده  کردند. 
کرد:   اضافه  رابطه  همین  در  اسالمی  شورای 
است،  بسته  دشمن  روی  به  راه ها  تمام  وقتی 
از یک طرح عملیاتی مخوف و با ابزار پیشرفته 
از  نشان  این  آیا  می کند؛  استفاده  نرم افزاری 
و  اقتدار  نشان  یا  ماست؟  امنیتی کشور  ضعف 
قدرتی است که تاکنون نتوانسته اند با این حربه 
و شبیخون موفق باشند و نهایتا با این شبیخون 

هدف خود را پیاده کردند.
مطالب  هماهنگی  با  معاونانش  و  ظریف  آقای   *

خود را مطرح کنند
این  می گویند  امنیتی  کارشناسان  افزود:  وی 
طرح و با این کیفیت را برای چنین فردی پیاده 
من،  عقیده  به  دادند،  لو  را  خود  یعنی  کردند 
نشان  امنیتی،  حوزه  کارشناسی  کار  حوزه  در 
اینکه  کما  ماست  امنیتی  عظمت  و  اقتدار  از 
ضعیف  می گویند  که  اینها  شخصیتی  حفاظت 
از  افراد  هوشمندترین  خدا  لطف  به  هستند 
لحاظ فیزیکی و تجهیزاتی بوده و با این اقتدار 

انجام وظیفه می کنند.
خارجه  وزارت  در  که  فردی  آن  از  گفت:  وی 
این موارد را مطرح کرده می خواهم و البته خود 
آقای ظریف و معاونانش با هماهنگی نهادهای 
تخصصی مطالب خود را مطرح کنند، چرا که 
زمانی که یک مطلبی در تریبون رسمی مطرح 
شد، مطرح این موضع گیری و کتمان کردن آن 
فایده ای ندارد و عموما موارد با هماهنگی باشد.

عامالن  دستگیری  و  شناسایی  از  جدید  جزئیات   *
ترور شهید فخری  زاده

حمله  عامالن  خصوص  در  ادامه  در  وی 
تروریستی شهید فخری زاده گفت: این موضوع 
در حد نصب آن اسلحه و خودرویی که در آن 
این  که  افرادی  و  شده  منفجر  و  بوده  محیط 
برای دشمن  را  اقدامات پشتیبانی و لجستیک 
انجام دادند و همچنین سرپلی که با اینها ارتباط 
داشته همه شناسایی شدند. اینکه بخواهم ریز 

مطلب را توضیح بدهم اجازه ندارم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سخنانش  خاتمه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
این  در  که  است  این  موضوع  اصل  کرد:  بیان 
خوب  بسیار  اقدامات  خدا  لطف  به  هم  قضیه 
که  افرادی  و  گرفت  صورت  بازدارنده ای  و 
عملیات  این  امکانات  و  تجهیزات  هماهنگی 
تروریستی را داشتند شناسایی شدند و عده ای 
افراد نیز دستگیر شدند و نتیجه نهایی  این  از 
در  نظام،  ذیربط  مسئوالن  صالحدید  با  حتماً 

رسانه ملی اعالم خواهد شد.
فارس

همه عامالن و سرپل  های ترور شهید فخری  زاده 
شناسایی و عده ای دستگیر شدند
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آگهی مزایده نوبت اول فروش زمین تفکیکی شکفته
شهرداری بیرم در نظر داردبه موجب مجوز شماره 5/2۱8مورخ ۱399/۰9/۱2 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش سهم خود از زمین 

مسکونی  واقع در خیابان ساحلی هوا)تفکیکی شکفته( طبق شرایط امور مالی شهرداریها به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده :

بایستی  مزایده  در  کنندگان  ۱-شرکت 
خود  تقاضا  مورد  زمین  قطعه  بابت 
در  که  را  مزایده  در  شرکت  سپرده 
جدول فوق قید گردیده به حساب سیبا 

از  2-مزایده  نمایند.-  ارایه  سپرده  مبلغ  معادل  بانکی  معتبر  نامه  ویا ضمانت  نموده  واریز  بیرم  شهرداری  نام  به  ملی  بانک   3۱۰۰۰۰۱9۱8۰۰7
قیمت پایه شروع وبه باالترین قیمت اعالم شده متقاضی فروخته می شود .- 3-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست قیمت پیشنهادی خود را 

همراه فیش واریزی شرکت در مزایده در پاکت سربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.- ۴-مهلت تحویل 
پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخه 99/۱۰/۰9 می باشد.- 5-برنده اول مزایده می بایست پس از اعالم وابالغ شهرداری نسبت 
به پرداخت و واریز بهای قطعه زمین مورد برنده اقدام نماید.- 6-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.- 7-به پیشنهادات مبهم و مشروط و یا مخدوش ،وسفید ویا فاقد فیش بانکی مربوط به سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.- 9-پیشنهادهای قیمت در مورد اشخاص حقیقی باید به امضای فرد پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد ودر مورد اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تایید شود)ارایه معرفی نامه از سوی شرکت الزامی است (.- ۱۰-پرداخت هزینه 
کارشناسی وآگهی به عهده برنده مزایده می باشد.- ۱۱-تشکیل کمیسیون مزایده ورسیدگی به پیشنهادات در مورخه 99/۱۰/۱۰روز چهارشنبه  
راس ساعت ۱2در مکان شهرداری برگزار می گردد.- ۱2-افرادی که مشمول قانون مداخله در معامالت دولتی باشند حق شرکت در مزایده 

نخواهند داشت. در ضمن متقاضیان می توانند در ساعات اداری با شماره تلفنهای 52553۱55- 52553۴55- داخلی 7 تماس حاصل فرمایند.

نوبت چاپ اول :1399/09/22                نوبت چاپ دوم:1399/09/29  
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در زمان شیوع کرونا پروازهای فرودگاه کم شد، اما 
به رتبه چهارم کشور صعود کردیم

بیماری کرونا بر روند فعالیت های فرودگاهی  و 
فرودگاه الرستان تاثیرات زیادی داشته، بگونه ای 
که بسیاری از پروازها لغو شده است اما میتوان 
آن  پروازهای  که  فرودگاههایی   ازمعدود  گفت 
کامل  بصورت  بین المللی  پروازهای  بخصوص 
باطل نشد فروگاه الرستان بود و دلیل آن اقامت 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  در  منطقه  مردم 
های  هماهنگی  نتیجه  اتفاق  این  البته  است.  
فشرده صورت گرفته توسط مسئولین نیز بوده 
است. واقعیت این است که هم در  تعداد پرواز 
و هم مسافر پروازهای داخلی و خارجی بخاطر 
شرایط کرونا کاهش چشمگیری به وجود آمده 

است.
در  همواره  عادی،  حالت  در  الرستان  فرودگاه 
رتبه ششم تعداد پروازهای خارجی قرار داشته 
است اما در شرایط بیماری کرونا با تالش های 
صورت گرفته در جهت عدم لغو پروازها  به رتبه 
فرودگاه  با  مقطعی  در  و  کرده   صعود  چهارم 
شیراز در تعداد پرواز  و مسافر برابری می کرد. 
شرایط منطقه ایجاب می کند که ما جهت رفاه 
مردم  بصورت ویژه پیگیر مسائل باشیم. اصلی 
مسافر  و  رجوع  ارباب  تکریم  ما  رسالت  ترین 

است.

کاهش  کشور  المللی  بین  پروازهای  درصد   80  
یافت، اما در فرودگاه الرستان ۵0 درصد افت پرواز 

وجود داشته است
نخست  ماهه  هفت  در   ، رسمی  آمارهای  طبق 
درفرودگاه  المللی  بین  پروازهای  جاری  سال 
درصد   ۹۶ ویروس  شیوع  دلیل  به  کشور  های 
مسافر، ۸۱ درصد پرواز و ۸۵ درصد  جابجایی 
بار کاهش داشته است ، اما درفرودگاه الرستان 
این کاهش ها زیر ۵۰ درصد بوده است. در حال 
حاضر با توجه به دستورالعمل ها، پروازها با ۶۰ 
واقع  در  که  گیرد  می  صورت  ظرفیت  درصد 
کاهش  بدلیل  مسافر  کاهش  از  زیادی  بخش 

ظرفیت پذیرش مسافر پرواز هم خواهد بود.

الرستان، رتبه اول رعایت پروتکل های بهداشتی در 
فرودگاه های کشور را کسب کرده است

بهداشتی  های  زمینه  در  هم  مختلفی  اقدامات 
روزهای  در  الرستان  المللی  بین  فرودگاه  در 
دوربین  نصب  جمله  از   ، شده  انجام  کرونایی 
سطوح  عفونی  ضد  سنج،  تب  حرارتی  های 
فرودگاهی  اماکن  مسافری،  ترمینال  مختلف 
پرواز  از  بعد  و  قبل  و...  هندلینگ  تجهیزات  و 
،استقرار دستگاه ضد عفونی دست در ترمینال 
مسافری و بخش اداری، استقرار مداوم پرسنل 
ترمینال مسافری  در  درمان  و  بهداشت  محترم 
دستکش  و  ماسک  توزیع  پروازها،  زمان  در 
های  برچسب  نصب  مسافران،  و  کارکنان  بین 
مرتبط  بنرهای  نصب  اجتماعی،  گذاری  فاصله 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
بین کانترها و نصب تلق روی آنها ، ممانعت از 
ورود همراه مسافر به سالن پرواز و ... .  دراین 
خصوص فرودگاه بین المللی الرستان در سطح 
وزارت  کارشناسان  های  ارزیابی  بر  بنا  کشور 
بهداشت توانست رتبه اول اجرای پروتکل های 
ویروس  شیوع  با  مقابله  جهت  در  بهداشتی 
کرونا را کسب نماید. البته این مهم با همکاری  

پیگیری  با  ایرعربیا  و  دبی  فالی  شده  تعلیق  مجوز 
نماینده مردم مجددا اخذ شد

هواپیمایی  سازمان  توسط  زمانی  بازه  یک  در 
خارجی  های  شرکت  برخی  مجوز  کشوری 
ایرعربیا  و  دبی  فالی  که شرکت  گردید  تعلیق 
هم جز آنها بودند. با پیگیری هایی که از سوی 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی صورت 
پذیرفت مجوز پروازهای  فالی دبی  اخذ شد و 
هم  ایرعربیا  پروازهای  مجوز  است.  برقرار  فعال 
کمی  مسافر  بدلیل  اما  شد  اخذ  مدتی  از  بعد 
داشت  شارجه  به  شیراز  مسیر  پروازهای   که  
برقرار  شرکت  این  پرواز  هنوز  نیز  الرستان  در 
نشده است.  در حال حاضر مقصد خارجی این 
تهران  داخلی   مقصد  و  قطر  و  امارات  فرودگاه 
می باشد. نکته مهم این است که با وجود کاهش 
داخلی  مسیر  در  اما  کرونایی،  ایام  در  پروازها 
تهران افزایش پرواز رخ داده  و سه پرواز هفتگی 
به مقصد تهران در حال حاضر  به چهار پرواز در 

هفته افزایش یافته است.

نیازمند  ولی  نیستیم  پروازها  باالی  قیمت  موافق 
فضای رقابتی جهت تعدیل قیمت هستیم

تا چندی پیش مقرر بود تا پنجاه درصد قیمت 
بلیط هواپیما افزایش یابد ولی با مخالفت هایی 
که از سوی سازمان هواپیمائی صورت گرفت تا 
بدلیل  اما  گردید  مرتفع  موضوع  این  حدودی 
ظرفیت  درصد   ۶۰ از  استفاده  و  کرونا  شیوع 
صورت  ها  قیمت  افزایش  برخی  هواپیماها 
پذیرفت که دلیل آن جبران فاصله گذاری بین 
مسافران در هواپیما بوده است. فرودگاه الرستان 
موجب  زیرا  نیست  بلیط  نرخ  رفتن  باال  موافق 
اوقات سو  اما برخی  کاهش مسافر خواهد شد. 
استفاده هایی از خبرها میشود و معموال هزینه 
گیرد.  می  قرار  مدنظر  ها  خبرگزاری  در  سقف 
زمانی که فضا رقابتی باشد این قیمت ها تعدیل 
می شود در حالیکه در مسیر الر به تهران هم 
به نرخ اعالم  قیمت های بسیار کمتری نسبت 

شده وجود دارد.

نوع  تفاوت  مسیر هوایی، چارتر برخی شرکت ها و 
با فرودگاه  بلیط  تفاوت قیمت  هواپیما عوامل اصلی 

های همجوار
مدیریت  به  مربوط  هواپیما  بلیط  گذاری  نرخ 
گذاری  نرخ  این  مبنای  و  نیست  فرودگاه  یک 
خصوص  در  است.  کشوری  هواپیمائی  سازمان 
عامل  همجوار  های  شهرستان  با  قیمت  تفاوت 
قاعدتا  که   است  هوائی  مسیر  گذاری  نرخ 
برخی  در  باشد.  متفاوت  ها  قیمت  کمی  باید 
فرودگاههای همجوار نیز  معموال بدلیل شرایط 
خاص  و استفاده شرکت ها جهت ماموریت های 
پرسنل شان ،آژانس های هواپیمائی هم حمایت 
هایی در آن مناطق داشته  و پروازها را چارتر 
کرده اند، اما اغلب پروازهای ما بصورت مسافران 
اختالف،  این  دالیل  از  دیگر  یکی  است.  عادی 
تهران  مسیر  در  ایرباس  پروازهای  از  استفاده 
است که  از ظرفیت بیشتری برخوردار است و 
در فرودگاههای همجوار معموال این اتفاق اغلب 
توسط هواپیمای فوکر و ای تی آر صورت می 
گیرد که زمان طوالنی تری را نیز جهت رسیدن 

به مقصد نیاز دارد.

در  اما  است،  مناسب  نسبتا  آن  درآمدهای  
مجموع باز زیان ده به حساب می آید. در سال 
گذشته با همین وجود پروژه های بزرگی  افتتاح 
در خصوص  ها  تحریم  بدلیل  متاسفانه  گردید. 
عدم استفاده پروازهای خارجی از آسمان ایران 
پیدا  کاهش  ،بسیار  فرودگاهها  شرکت  درآمد 
کرده است. همچنین تحریم ها بیشترین تاثیر 
را بر روی صنعت هواپیمائی کشور در مقایسه با 

سایر حوزه های حمل و نقل داشته است.

انسانی  نیروی  استقرار  دار  و  گیر  در  کارگو 
سوی  از  شرایط  تمام  است،  ایر  ایران  سوی  از 

فرودگاه فراهم شده

بازدیدهای  اندازی کارگو  طی  راه  در خصوص 
و  مربوطه  مسئولین  سوی   از  گرفته  صورت 
بررسی امکانات  حدود یکسال است که شرایط 
در  گیرد.  اتفاق صورت  این  تا  است  شده  مهیا 
های  شرکت  از  یکی  بود  گردیده  مقرر  ابتدا 
هواپیمایی پروازهای کارگو را انجام دهد. اساسا 
بندرعباس خود  در فرودگاه ها مانند  شیراز و 
شرکت هواپیمایی مکانی را جهت انبار پروازهای 
کارگو می سازد و با استقرار نیرو این کار را انجام 
میدهد. در الرستان ابتدا با هواپیمایی ایران ایر 
مقررشد  و  برقرار   جلساتی  اتفاق  این  برای 
قسمتی از فرودگاه  برای این کار در اختیار آنها 
قرار گیرد. اما شرکت ایران ایر به دلیل کمبود 
پرداخت  مالی  مسائل  احتماالً  و  انسانی  نیروی 
اجاره بها سالن از این کار منصرف شد. در ادامه 
گرفت  صورت  رایزنی  خصوصی  شرکت  یک  با 
تا طبق استانداردها، تجهیزات را مستقر نماید. 
فرودگاه  کارگو  درقسمت  نیز  سردخانه  حتی 
هما  شرکت  مدیریت  تغییر  با  اما  شد  آماده 
مجددا استانداردهای جدیدی معین شد، بگونه 
ای که  هنوز این شرکت پای کار نیامده است. 
در واقع طوالنی شدن این فرآیند بدلیل فرآیند 
است  ایر  ایران  مرتبط  انسانی   نیروی  استقرار 
فرودگاه  جانب  از  الزم  شرایط  تمامی  وگرنه 

فراهم شده است. 

بهره  کارگو  بار  حمل  جهت  مسافری  پروازهای  از   
می گیریم

از سوی دیگر  اگر مقدار بار زیاد باشد نیز پیش 
صنعتی  در شهرک  سردخانه  از  تا   شده  بینی 
انجام  بررسی های  با  البته  استفاده گردد.   نیز 
در  بار  کمبود  بدلیل  بار،  مخصوص  پرواز  شده 
منطقه، نمیتوان برقرار نمود زیرا نیازمند حداقل 
۴۰ تن بار در هر پرواز است که شاید تضمین 
بار در منطقه از طریق پرواز مشکل  این مقدار 

شیراز- به  الر  مسیرهای  برای  ریزی  برنامه  کرونا 
کیش و مشهد را به تعویق انداخته است

یکی از اقدامات خوبی که  نهایی شدن آن در 
حال انجام بوده ایجاد  مسیر پرواز شیراز - الر 
- کیش از طریق هواپیمائی ایران ایر  می باشد 
که قول هایی هم داده شد که طی امسال این 
و  کرونا  ویروس  بدلیل شیوع  اما  رخ دهد   امر 
صورت  مسیر  این  از  استقبالی  اینکه  احتمال 
حتی  است.  نداده  رخ  اتفاق  این  فعال  نپذیرد 
در خصوص مسیر الر- مشهد هم برنامه ریزی 
صورت گرفته اما شرایط حال حاضر این مهم را 

پروازهای  بود   گردیده  مقرر  نرساند.  نتیجه  به 
 ATR برجامی  هواپیماهای  با  شیراز  الرستان- 
بگیرد که مشکل کمبود  با ظرفیت کم صورت 
پائین هواپیما مرتفع  مسافر هم بدلیل ظرفیت 
گردد اما متاسفانه بدلیل شرایط کرونا فعال این 
اتفاق رقم نخورده است. البته تاکنون از طریق 
فرودگاه الرستان از هواپیماهای ATR  برجامی 
بهتراست  اما  گردیده  استفاده  دبی  مسیر  در 
داخلی  مسیرهای  در  هواپیما  این  از  استفاده 
باشد زیرا محدودیت بار برای آن وجود دارد و 

مناسب مسیر دبی نمی باشد

آژانس های هوایی منطقه و ادارات چندین صندلی 
را چارتر کنند تا پرواز مشهد رونق بگیرد

اعالم  الرستان  المللی  بین  فرودگاه  کل  اداره 
پرواز  چارتر  قصد  شرکتی  اگر  کند  می  آماگی 
هماهنگی  باشد  داشته  را  خاصی  مقصد  به 
می  انجام  به  آنها  از  را  خود  های  حمایت  و 
خدمات  مختلف  آژانس های  با  بارها  رسانیم.  
هوائی شهرستان جلسه برگزار و درخواست شده 
که هر شرکت تعداد محدودی مثال دو صندلی 
هواپیما را بصورت چارتر رزرو و تضمین نمایند 
اما  نمود  برقرار  را  مشهد  مسیر  پرواز  بتوان  تا 
نگرفت. اصل  این همکاری ها صورت  متاسفانه 
برقراری پرواز در یک مسیر تضمین مسافر است 
که اگر صورت پذیرد مسیرهای مختلفی را می 
توان برقرار کرد. این همکاری می تواند از سمت 
ادارات هم رخ دهد و مثال برای پرسنل خود طی 
هر ماه مسافرت های هوایی ماموریتی،تفریحی 

و... لحاظ کنند این امر میسر خواهد بود.

شرکت  و  فرودگاه  های   غرفه  برای  کرونا  ایام  در 
های هواپیمایی مستقر تخفیف اعمال شد

بیشترین  اعمال  با  شده   سعی  کرونا  ایام  در 
در  موجود  های  غرفه  از  بها  اجاره  در  تخفیف 
فرودگاه حمایت گردد. از شرکت های هواپیمائی 
موجود حمایت شده  بدلیل شرایط  هم  مستقر 
و تخفیفاتی را برای آنها در نظر گرفته شده و 
ایم.  را فعال دریافت نکرده  حتی مطالبات خود 
اگر  و  دارد  درآمد-هزینه  جنبه  فرودگاه  البته 
بر  باید  باشد   پروژه های جدید  ایجاد  بر  قصد 
این  البته  دهد.  رخ  اتفاق  این  درآمدها  اساس 
های  فرودگاه  مجموع  در  کرد  بیان  باید  را 
مشهد  خمینی،  امام  فرودگاه  سه  فقط  کشور 
ده  سود  شیراز(  نیز  مقاطعی  در  )و  مهرآباد  و 
درآمد،  جنبه  از  دیگر  های  فرودگاه  و  هستند 
هزینه ای در مجموع زیان ده می باشند. البته 
الرستان  فرودگاه  المللی  بین  پروازهای  بدلیل 

از  بخشی  شد  گرفته  تصمیم  نهایت  در  باشد. 
کارگو  بار  مخصوص  مسافربری  هواپیماهای 
نیز  موضوع  این  شود.  جابجا   بار  و  گیرد  قرار 
با شرکت ها مطرح شده و آنها نیز پذیرفته اند 
که همکاری نمایند. مزیت دیگر استفاده از پرواز 
که  است  این  کارگو   بار  مسافری جهت حمل 
می توان به مقاصد مختلفی بار  ارسال نمود در 
حالیکه هواپیمای باربری فقط به یک مقصد می 
توانست بار را انتقال دهد. در نهایت با پیگیری 
از  کارگو  گفت  توان  می  گرفته  صورت  های 
نظر این اداره کل موضوع نهایی شده و به امید 
اداره  خواهدشد.  عملی  اقدام   این  بزودی  خدا 
است  شرکتی  دنبال  به  الرستان  فرودگاه  کل 
مقاصد  به  بتوان  تا  دارد  زیادی  پروازهای  که 
روی  بر  اصلی   نظر  داد.  انتقال  را  بار  زیادتری 
محقق  امر  این  اگر  اما  است  ایر  ایران  شرکت 
نشد شرکت های دیگری هم اعالم آمادگی کرده 
اند تا  همکاری نمایند و به امید خدا قطعا این 
اتفاق  رقم خواهد خورد. تمام امکانات  فراهم 
شده  و از لحاظ ایمنی و امنیتی نیز مجوزهای 

الزم اخذ شده است.
البته در هر صورت پروازهای باری را نیاز منطقه 
الرستان می دانیم و باتوجه به فرمایشات مقام 
قطعا  تولید  جهش  سال  در  رهبری  معظم 
پیگیری های الزم را صورت می دهیم تا زودتر 

موضوع انتقال بار کارگو عملیاتی شود.

دو خودروی امدادی جدید به فرودگاه اضافه شده 
است

اساسا  درشرایطی میتوان شرکت ها را به حضور 
و فعالیت در منطقه ترغیب کرد که زیرساخت 
های منطقه توسعه پیدا کند. فرودگاه الرستان 
دارای دستگاه های ناوبری پیشرفته ای هست. 
از لحاظ ایمنی نیز بخش آتش نشانی و هدایت 
بروزی  خودروهای  به  فرودگاه  هواپیما  زمینی 
مجهز شده اند و دو خودرو امدادی به آنها اضافه 
بخش  این  در  کاملی  تجهیزات  و  است  شده 

وجود دارد.

فرودگاه  در  همزمان  هواپیمان   ۵ خاص  شرایط  در 
می توانند بنشینند

در بحث سطوح پروازی ظرفیت پارک هواپیما  
در  هواپیما   ۳ حاضر  حال  در  و  یافته   افزایش 
اپرون به صورت همزمان می توانند بر روی باند 
باشند و در شرایط خاص نیز امکان پذیرش ۵ 
هواپیما میسر است اما باز هم به دنبال توسعه 
این مورد هستیم. با ورود شرکت خدمات هوایی 
در  نیز  مسافران  به  بهتر  رسانی  سامان خدمت 

دستور کار قرار گرفته است.

وجود  هایی  محدودیت  فرودگاه  باند  توسعه  برای 
دارد

های  شرکت  و  منطقه  مسئولین  از  تقاضایمان 
و  مسافر  تضمین  با  که  است  این  هواپیمایی 
تا  کنند  کمک  هواپیما  صندلی  کردن  چارتر 
بتوان مسیرهای پروازی را افزایش داد زیرا هر 
در  دارد.  مسافر  تضمین  به  نیاز  پروازی  مسیر 
در  اما  است  کامل  ها   زیرساخت  حاضر  حال 
آینده به فکر توسعه اپرون هستیم و امیدواریم 
توسعه  را  پرواز  باند  آینده  سالهای  طی  بتوان 
فرودگاه  باند  تطویل  بحث  برای  البته  که  داد 

محدودیت هایی وجود دارد.

منطقه  ،مسئولین  بزرگ  الرستان  شریف  مردم 
و  بویژه زحمات مسئولین فرودگاهی وکارکنان 
واحدهای مختلف این فرودگاه محقق شده است

دانشکده های علوم پزشکی الرستان و گراش مجوز 
جهان  های  فرودگاه  تایید  مورد  کرونا   PCR تست 

را کسب کردند
در ابتدا نام فرودگاه الرستان در لیست فرودگاه 
های دارای خدمات آزمایشگاه های تأیید شده 
تست مولکولی PCR برای پروازهای بین المللی 
وجود نداشت و اگر مسافری میخواست به خارج 
کرونا  تست  شیراز  در  باید  کند  پرواز  کشور  از 
قاعدتا  که  کرد  می  پرواز  الر  از  بعد  و  داد  می 
این به صرفه و صالح مسافر نبود.  مدت اعتبار 
نتایج این آزمایشها  نیز ۹۶ ساعت است. در این 
خصوص  با پیگیری های بعمل آمده و مساعدت 
و اقدام شایسته مسئولین دانشکده علوم پزشکی 
الرستان این امر در الرستان میسر شده و اکنون 
این تست در آزمایشگاه تحت پوشش دانشکده ، 
درمحل مجزا ویژه ی مسافران ، با هزینه دولتی 
انجام میشود که مورد تایید فرودگاه های بین 
المللی است واخیرا دانشکده علوم پزشکی گراش 
اتفاقی  این مجوز را کسب کرده است  که  هم 
مثبت و قابل تقدیر در راستای افزایش سرعت و  

کاهش تجمع و حجم مراجعین میباشد.

به خاطر شرایط کرونا فعال از الر به قطر و امارات 
پرواز وجود دارد

در حال حاضر  مجوز اخذ شده پروازهای بین 
باطل  کدام  هیچ  الرستان  فرودگاه  در  المللی 
نشده  و از فرودگاه الرستان می توان به  مقاصد 
امارات، کویت، قطر و عمان پرواز داشت. اما بنا 
به شرایط بهداشتی و محدودیت هایی که وجود 
انجام  پرواز  قطر  و  امارات  به  تنها  فعال  دارد 
میشود.  شرایط سخت اعمال شده در خصوص 
کرونا  در کشورهای حوزه خلیج فارس  بر تعداد 

پروازها نیز تاثیر گذاشته است.

پروازهای  افزایش  الرستان،  فرودگاه  سیاست 
داخلی و ایجاد رقابت در پروازهای خارجی است

سیاست  اداره کل فرودگاه بین المللی الرستان 
برای پروازها، افزایش مسیر پروازهای داخلی و 
ایجاد رقابت بین شرکت ها در پروازهای خارجی 
است. در حال حاضر سه شرکت فعال ایران ایر، 
قشم ایر و فالی دبی  برای پرواز به امارات در 
حال خدمت رسانی اند که فضا را رقابتی و نرخ 

ها را تعدیل نموده است.

گفتگوی اختصاصی با مدیرکل فرودگاه بین المللی الرستان )۱(

از پروازهای مسافری حمل کارگو تا تبدیل ترمینال قدیم 
به جایگاه CIP و توسعه باند و چارتر پرواز مشهد و کیش

مدیر کل فرودگاه بین المللی الرستان در سخنانی با بیان اینکه دانشکده های علوم پزشکی الرستان و گراش مجوز تست 
PCR کرونا مورد تایید فرودگاه های جهان را کسب کرده اند از تالش جهت ایجاد مسیرهای  پروازی الر به شیراز-کیش 
و مشهد و پیگیری ویژه کارگو و وضعیت توسعه باند فرودگاه خبر داده و پیشنهاد تبدیل ترمینال قدیم به جایگاه CIP را 

برای اولین بار رسانه ای نمود.
امین اهلل صولتی، مدیر کل فرودگاه بین المللی الرستان، در اولین بخش از گفتگوی اختصاصی با میالد الرستان بیان می دارد:
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داشتن نوجوان در این روزها کم دردسری نیست مراقبت 
های زیاد و مخصوص خود را دارد اگر به قول خودشان 
زیاد پیله کنی از دست میروند اگر هم زیاد آزاد بگذارید 
باز هم ممکن است مشکل ساز شود پس برخورد والدین 

با نوجوانانشان بسیار حائز اهمیت است.
بلوغ آغاز میشود و  با  از رشد است که  نوجوانی دورهای 
از  دوره  این  است.  بزرگسالی  به  کودکی  از  گذر  مرحله 
سنین ۱۱-۱۲ سالگی آغاز و تا ۱۸-۱۹ سالگی هم ادامه 
روانشناختی  و  اجتماعی  جسمی،  تغییرات  با  و  مییابد 

همراه است. 
دوران  ترین  تنش  پر  و  ترین  بحرانی  از  یکی  نوجوانی 
زندگی محسوب میشود، چراکه در این مرحله از زندگی 
تحوالت جسمانی، دگرگونیهایی در احساسات، تمایالت، 
عواطف و تخیالت افراد به وجود میآید که در این راستا 
نگرانی،  زودرنجی،  ثباتی،  بی  و  تعادل  عدم  به  میتوان 

ناامیدی و افسردگی اشاره کرد.
جسمانی،  زمینه  در  را  تغییراتی  نوجوانی  دوران  در 

در علم روانشناسی، درد به تنهایی مشکل آفرین 
نیست اما زمانی مشکل ایجاد می شود که درد 
را  این معنا که درد  به رنج کنیم،به  را تبدیل 
یک  به  که  دهیم  بازتاب  خودمان  برای  چنان 
وقت  آن  و  پیچیدگی ختم شود  و  گستردگی 
تنها میتوانیم در مقابل آن درمانده و مستاصل 
باشیم و رنج را تجربه کنیم .ویروس کرونا و یا 

هر بحران دیگری شامل دو قسمت است:
نسبت  است  که خوب  اقداماتی   : اول  قسمت 
به آن آگاهی پیدا کنیم ، تا حد امکان خود را 
متعهد به انجام راهکارها بدانیم و مانع شویم تا 

یک مساله ، گستردگی پیدا کند.
قسمت دوم: پیگیری و قرار گرفتن در معرض 
اطالعات و اخبار بگونه ای که هر لحظه تنش 
را  روانی  قوای  و  کند  بیشتر  را  درماندگی  و 
تحت تاثیر قرار دهد. قسمت دوم است که یک 
موضوع دردناک را تبدیل به رنجی عمیق میکند 
و حاال دیگر رنجی که تحمل میکنیم آسیبی 
به مراتب بیشتر از موضوع کرونا در پی خواهد 
داشت. بدن ، برای مقابله با ویروس و جنگیدن 

با آن نیاز به یک سیستم دفاعی قوی دارد.

فاطمه خادملو جامعه شناس و آسیب شناس 
مسائل اجتماعی و خانواده درباره تاثیر کارتون 
های ترسناک و تخیلی بر کودکان، اظهار کرد: 
ابزارهای  از  یکی  رسانه  اطالعات،  عصر  در 
آموزش  فراغت،  اوقات  گذران  برای  قدرتمند 
و حتی سایر حوزه ها مانند تجارت، شهرت و 
... شده است. از میان انواع رسانه، رسانه های 
اولویت  در  ها  رسانه  سایر  به  نسبت  تصویری 

مصرف قرار دارند.
میان  از  اینکه  به  اشاره  با  شناس  جامعه  این 
و  کودکان  گروه  نیز  رسانه  کنندگان  مصرف 
نوجوانان با توجه به شرایط زندگی این روزها، 
جزء مصرف کنندگان اصلی این رسانه هستند، 
به  و  کرونا  بیماری  همچون  دالیلی  افزود: 
ویژگی  همچنین  و  مجازی  آموزش  آن  دنبال 
شناخت  برای  نوجوانان  و  کودکان  کنجکاوی 
اتفاقات جدید دنیا و همچنین ویژگی هیجان 
خواهی آنان موجب شده تا این پرمصرف بودن 

قابل توجیه باشد.
از این نظر که رسانه ها یکی از قدرتمندترین 
پذیری  فرهنگ  و  پذیری  جامع  های  کانال 
به عبارتی  فرزندان در عصر کنونی هستند؛ و 
ارتباطی، وسیله ای قوی برای شکل  ابزار  این 
دهی رفتار انسان ها به طور کلی، و کودکان و 
نوجوانان به طور ویژه اند؛ و از آنجایی که رسانه 
بخصوص برنامه های تلویزیون، یا سی دی ها 
و دی وی دی های خانگی و ... تأثیرات خود را 
به طور غیرمستقیم و در ناخودآگاه فرد میگذارد 

به  زمان،  گذر  و  تکنولوژی  پیشرفت  به  توجه  با 
تدریج، مشکالت روانی، افسردگی، مصائب و موقعیت 
اما سؤال  بیشتر می شود.  زای مردم هم  های تنش 
دارد که  اینجاست که چه موتور محرک های وجود 
باعث حرکت انسان و تالش برای رسیدن او به اهداف 
متعددی  های  انسان  مثال؛  طور  به  شود؟  می  خود 
متفاوتی  دالیل  به  که  دارند  وجود  جهان  سراسر  در 
هشدار  به  آنها  وضعیت  حتی  و  خوردهاند  شکست 
خود  طبیعی  زیست  به  همچنان  اّما  است  رسیده 

که انگیزه، امید، هدف و تالش برای خواسته ها همیشه 
در گرِو موقعیت های خوب نیست. هرچند که این موارد 
که  این  با وجود  میتوانند  افراد  اما  نیستند  بیتأثیر هم 
زننده  رقم  خودشان  اّما  است  نشدنی  بگویند،  دیگران 

اتفاق های خوب زندگی شان باشند.
امید  وجود  با  رابطه  در  روانشناس،  شمسایی،  راحیل 
دانشمندانی  تحقیقات  براساس  کرد:  اظهار  زندگی  در 
گرای  مثبت  روانشناسان  و  کانی  الیت  دیشیزر،  چون؛ 
دیگر، کرامت انسانی است که احساس امید را در افراد 
به وجود می آورد که این می تواند بیانگر میزان قوی 
بودن انسان در تمامی ابعاد زندگی خود باشد. چرا که 
هر انسانی منحصر بفرد، قابل ارزش و غیر قابل مقایسه 
و  افراد  کردن  بندی  طبقه  اینرو،  از  است.  دیگران  با 
قطع،  طور  به  شرایطشان،  و  ها  آن  دانستن  هم  مثل 
کار اشتباهی است.براساس پژوهش های نظریه پردازان 
روانشناسی مثبت گرا، افرادی که دارای مشکالت فردی، 
زندگی  به  امید  هستند  بیشتری  و جسمانی  اجتماعی 
بیشتری در مقایسه با دیگران دارند. زیرا این گونه افراد 
برای حل کردن مسائل اینچنینی خود به دنبال روش ها 
و راه حل های گوناگونی هستند که در نتیجه به تمامی 
این موارد نیز دست پیدا می کنند. اما سوال این است 
که این روش ها چه هستند که این افراد با وجود سختی 
های چند ساله زندگی شان باز هم امیدوارانه به زندگی 

خود ادامه می دهند؟
های  ارزش  و  امیدها  جهان،  این  در  فردی  هر 
وجه  این  تمامی  که  دارد  خود  برای  منحصربفردی 
تمایزها در ذهنشان، با سواالتی که از آن ها پرسیده می 

شود و باعث فکر کردنشان می شود به وجود می آید.
به  امید  که  هایی  انسان  بر  تا حدی  موجود،  مشکالت 
زندگی خود را ازدست داده اند، فائق آمده که این افراد 
با وجود داشتن توانمندی های مختلف، اّما باز هم آن 
درمانگر  این جا وظیفه  در  گیرند که  نادیده می  را  ها 

آیاماسکزدنشمارامضطربمیکند؟
در  بودن  از  )ترس  و حتی »کالستروفوبی«  افراد شود  برخی  در  اضطراب  باعث  است  روی صورت ممکن  زدن  ماسک 

فضاهای محصور( ایجاد کند.
هنگامی که ما دچار اضطراب می شویم، سریع تر نفس می کشیم تا اکسیژن بیشتر به خون برسانیم و ضربان قلبمان هم 

سریعتر می شود. در این هنگام در واقع سیستم هشدار بدن ما کار فرگشتی  یا تکاملی اش را انجام می دهد.
برای اینکه بتوانید بر این اضطراب غلبه کنید، اول باید بدانید که ماسک زدن برای شما خطری ایجاد نمی کند. پوشاندن 
صورت با ماسک های معمول تغییری در میزان اکسیژن یا دی اکسیدکربن خون ایجاد نمیکند و به ریه های شما آسیبی 
نمي زند.در قدم بعد، بر نفس کشیدنتان متمرکز شوید: نفس های آهسته و عمیق بکشید که به برطرف شدن اضطراب شما 
کمک می کند.در اغلب موارد اضطراب شما به طور قابل توجهی با روبرو شدن با ترس تان و تحمل ناراحتی ابتدایی و عادت 

کردن به آن برطرف می شود.
بسیاری از افراد برای مثال کارکنان مراقبت های بهداشتی مجبور شده اند برای نخستین بار در عمرشان در سر کارشان 

همیشه ماسک به چهره داشته باشند، اما به این کار عادت کرده اند.

هورمونی، جنسی، هویت، تحصیل، عزت نفس و... شاهد 
هستیم و همچنین آرمان گرایی، خودآگاهی، تمرکزگرایی 

در این دوران شکل میگیرد.
زندگی  از  دورهای  هیچ  در  نوزادی  دوره  از  نظر  صرف 
اندازه دوره نوجوانی در فرد روی نمیدهد و  تغییراتی به 
بر  را تجربه میکنند که  بلوغ  نوجوانان  این دوره  در طی 
رشد جسمانی، فیزیولوژیکی و روانشناختی تاثیر میگذارد.

مرجان کربالیی روانشناس کودک و نوجوان در این باره 
گفت: نوجوانان بحران هویت )پیشرفت شخصیت نوجوان 
و تبدیل به بزرگسالی ثمربخش( را تجربه میکنند، مسائل 
و مشکالت عاطفی آنها افزایش مییابد، از نظر هوشی به 
تفکر انتزاعی دست پیدا میکنند و ارتباط آنها با گروه های 

همسال افزایش می یابد.
دوره نوجوانی به علت تعارض هایی بین تغییرات جسمانی 
رشد  خاطر  )به  نوجوان  به  جامعه  فشار  و  بلوغ  از  ناشی 
ناگهانی  تغییرات  و  آشوب  دوره  عاطفی(  و  اجتماعی 
با  زایمان(  اتاق  )در  تولد  بدو  از  کودکان  است.  هیجانی 

در  کورتیزول  ترشح  موجب  اضطراب  و  استرس 
قابل  به شکل  را  خون میشود و سیستم دفاعی 

مالحظه ای تضعیف می کند
چند راهکار برای کنترل هیجانات منفی:

۱( به جای اینکه انرژی جسمی و روانی خود را 
صرف دنبال کردن اخبار نگران کننده کنید، این 
انرژی را به اجرای راهکار های پیشگیرانه و توصیه 

ها اختصاص دهید.
 ۲( شما در مورد آن چه خارج از کنترل است ، 
مسئولیتی ندارید و کاری از دستتان بر نمی آید، 
تعداد  از  حاکی  که  اخباری  گیری  پی  بنابراین 
را  شما  های  نگرانی  فقط   ، است  جانباختگان 

بیشتر می کند. 
به  پرداختن   ، مراقبه  عمیق،  های  نفس   )۳
معنویات به شما آرامش میدهد و سطح کورتیزول 

خون را پایین می آورد.
در مقابله با بحران های زندگی دو راهکار عمده را 

میتوان در پیش گرفت:
راه حل مساله مدار: حل موضوع به شکل مساله 
مدار یعنی تمام راهکارهای منطقی و عقالنی که 
امکان اجرایی شدن دارد را اجرا کنیم. در مورد 

پدیده اجتماع مواجه میشوند و این فرایند تا اواخر عمر 
انسان با وی همراه است.اجتماعی شدن برای انسان بسیار 
از طریق یک  ضروری است که به صورت سلسله مراتب 

فرهنگ به انسان منتقل میشود.
اجتماعی  برای  که  عواملی  میان  از  اینکه  بیان  با  وی 
شدن تاثیر می گذارند، والدین مهمترین عامل هستند، 
نظر  از  دارند  نیاز  نوجوانان  که  آنجا  از  کرد:  اضافه 
به یک هویت  باشند،  والدین  از  عاطفی و مالی مستقل 
مستقل دست یابند و ارزش های خود را حاکم سازند، 

تعارض با والدین شروع می شود.
والدین  بین  اختالفات  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
خود  اوج  به  سالگی   ۱۵ یا   ۱۴ حدود  در  نوجوانان  و 
میرسد، ادامه داد: بیشتر تعارض ها در مورد مسائل جزئی 
نوع  و  صورت  و  مو  آرایش  پوشیدن،  لباس  سبک  نظیر؛ 
موسیقیهای مورد عالقه است، همچنین ممکن است بر اثر 
مسائل مهم تر، نظیر: رفتار جنسی، استفاده از مواد مخدر، 
مسئولیت  الکلی،  مشروبات  از  استفاده  کشیدن،  سیگار 

های خانوادگی، عادت های مطالعه و نوع دوستان باشد.
خاطر  به  بیشتر  بیایید  کنار  نوجوان  با  نمیتوانید  اینکه 
رفتاری است که شما دو نفر )والد-فرزند( انتخاب کردهاید.

و  شده  بزرگ  چون  شده،  عوض  نوجوانتان  فرزند  رفتار 
را  رفتاری  نیز  شما  و  است  آورده  در  سرها  توی  سری 
انتخاب میکنید که پدرها و مادرهای نسلهای گذشته آن 

را روی نوجوانان نافرمان آزموده اند.
وی  اما  است،  طبیعی  شما  توسط  کردن  کنترل  هرچند 
مانند  او  با  باید  هم  شما  رفتار  پس  نیست  کودک  دیگر 
یک فرد عاقل و بالغ باشد. وقتی در کنار فرزند نوجوانتان 
نیستید نمیتوانید رفتارش را کنترل کنید. وقتی هم با او 

هستید فقط کمی میتوانید او را کنترل کنید.

تقویت  پیشگیرانه،  راهکارهای  کرونا،  ویروس 
سیستم دفاعی بدن ، محافظت از خود در برابر 
استرس و اضطراب ناشی از اخبار و........... را شامل 

می شود. 
راه حل هیجان مدار:

به همان میزان که مراقبت از جسم اهمیت دارد 
، مراقبت از روان هم ضروری و مهم است. حال 
آنکه تمام راه حل های مساله مدار اجرا شده و 

راه  روان خود  از  محافظت  برای  میتوان  حاال 
حل های هیجان مدار را اجرا کرد.منظور از راه 
حل هیجان مدار کلیه ی فعالیتهایی است که با 
ایجاد و تقویت هیجان های سالم، تاب آوری را 
افزایش می دهد. تماشای فیلم، خرید اینترنتی، 
مطالعه ی کتاب، استراحت، رسیدگی به گل و 
گیاه، نظافت خانه، آشپزی و....... نمونه هایی از 

راه حل هیجان مدار می باشد

اما چیزی که میتوانید آن را کنترل کنید، رفتار خودتان 
است. با زورگویی میتوانیم اعمال دیگران را موقتاً کنترل 
به  آنها  کنیم.  کنترل  نمیتوانیم  را  افکارشان  ولی  کنیم، 
محض رهایی از چنگال ما و دور شدن از ما کاری را که 

دوست دارند انجام خواهند داد.
از آنجایی که نوجوان با دگرگونی های مهمی مواجه شده 
و باید با نقش های تازه در محیط اجتماعی سازگار شود 
ممکن است با استرس و فشار روانی همراه باشد در این 
سن نوجوانان دلبسته تجربه های خود شده و فاقد یک 
و  تعارضات  است،  ممکن  و  باز هستند  نگرش  یا  دیدگاه 
ناکامیهایی را تجربه کنند که به جای آنکه نشان دهنده 
از  باشد،  رشد  به  نسبت  نوجوان  بهنجار  های  پاسخ  ی 

آشفتگی های روانی حکایت کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از اختالالت و مشکالت 
اختالالت  و  سازگاری  اختالالت  صورت  به  نوجوانان 
برای  تشخیصی  عوامل  شایعترین  که  است،  شخصیتی 
اختالالت  گفت:  آید،  می  حساب  به  نوجوان  جامعه 
سازگاری عالئمی هستند که به صورت واکنشهای موقتی 
بدون  فرد  استرسی شدید، در یک  تجربه  به یک  نسبت 

هیچگونه مشکل جدی و واقعی نمایان میشود.
ای  ناسازگارانه  رفتاری  الگوهای  شخصیتی  اختالالت 
بزهکاری  نظیر:  اجتماعی،  ضد  ماهیت  اغلب  که  هستند 
مزمن، بی بند و باری و گریز از مدرسه دارند. مهمترین 
عامل موثر در مشکالت روانشناختی نوجوانان سبک های 

تربیتی یا اختالل در شبکه ارتباطی خانواده است.
و خودشناسی  به خودآگاهی  باید  دوران  این  در  نوجوان 
دست یابد، چراکه آگاهی در دوران کودکی تنها در حد 
دختر خوب و پسر خوب است، اما در دوره نوجوانی جنبه 
جدیدی پیدا میکند.دختران و پسران در دوران نوجوانی 

گروه  در  را  خود  میکنند  ایفا  که  هایی  نقش  دلیل  به 
و  شناخت  به  دست  خود  درباره  و  کنند  می  جدا  هایی 
خودشناسی می زنند، در این مرحله جنبه های مختلف 

وجودشان را شناسایی کرده و هویت سازی می کنند.
آرام و ساکت است،  این دوره  نوجوانی در  هنگامی که 
باید شک کرد، چراکه در این دوران باید حتما مخالفت 
را  هایی  حرف  خانواده  مقابل  کند،  ابراز  را  خود  های 
آن  در  مشکالتی  از  نشان  بودن  مطیع  همچنین  بزند، 

نوجوان است.
نوجوانان در نقش های خود تفکیک قائل هستند و خود 
را ایفا کننده نقش های مختلف می دانند، به عنوان مثال 
نوجوانان در دوران بلوغ میگویند همان طور که فرزند یک 
خانواده هستم و وظایف خاصی دارم، به عنوان یک دوست 

نیز وظایف مشخصی دارم.
با  که  والدینی  اند،  کرده  ثابت  ها  پژوهش  اکثر  تقریباً 
کودکان خود مهربان نیستند )والدینی که از روش های 
انضباطی بسیار سختگیرانه یا بسیار بی بند و بار استفاده 
بر  مبتنی  که  آن  جای  به  انضباطی  شیوه  کنند(  می 
استدالل باشد، مبتنی بر تنبیه بدنی است، یا آنهایی که از 
نظر روانی و فیزیکی از فرزندان خود سوء استفاده میکنند 
بیشتر احتمال دارد که فرزندانی با مشکالت روانشناختی 

داشته باشند.
به جای نصیحت و سرزنش کردن به صورت کامال فعال 
به  زودتر  کار  این  با  دهید.  گوش  آنها  های  صحبت  به 
هویت منسجمی دست پیدا خواهند کرد و حس استقاللی 
نتیجه  بروز پیدا کرده شکوفا خواهد شد. در  آنها  که در 
برای پیشگیری از بروز انواع اختالالت رفتاری و روانی در 
کودکان و نوجوانان بهترین راه، تغییر و اصالح سبک های 

تربیتی و یادگیری مهارت های ارتباطی است.

یافته،  شکل  ناخودآگاه  این  مدت  دراز  در  و 
بخش مهمی از روان انسان می شود و در ادامه 
باورهای انسان را شکل می دهد و در نهایت، 
رفتار را که بخش خروجی یا برونداد انسان است 
را تحت تاثیر قرار می دهد، بسیار اهمیت دارد.

در  اهمیت  درجه  این  اینکه  بیان  با  خادملو 
حساسیت  از  نوجوانان  و  کودکان  خصوص 
افکار،  زیرا  داد:  ادامه  است،  برخوردار  باالتری 
باورها و رفتارهای این گروه سنی در حال شکل 
گیری است و مسیر زندگی آنان را بیشتر تحت 
انتخاب نوع  این حیث،  از  تاثیر قرار می دهد. 
کارتون و فیلم برای گروه سنی کودک و نوجوان 

از اهمیت به سزایی برخوردار است.
پرورش  برای  تخیلی  های  فیلم  یا  ها  کارتون 
موثر  و  مفید  بسیار  تواند  می  کودکان  تخیل 
باشند، اما اگر همین فیلم ها از تخیالت منفی 
توانند  می  باشند  کرده  استفاده  ترسناک  یا 
به  بگذارند؛  نوجوان  و  کودک  بر  مخربی  تاثیر 
می  سازنده  و  مثبت  تخیل  که  میزان  همان 
تواند بر رشد خالقیت و تفکر کودک و نوجوان 
باشد، تخیل  روبه رشدی داشته  و  تکاملی  اثر 
انسانی  عواطف  با  ناسازگار  باورهای  و  منفی 
بگذارد. تاثیر روبه زوال و منفی  تواند  نیز می 

فیلم هایی  یا  نوع کارتون  به  توجه  رو،  این  از 
که کودکان و نوجوانان انتخاب می کنند و یا 
درجه  از  کنند،  می  انتخاب  آنان  برای  والدین 
اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا این انتخاب 
ها می تواند بر افکار اولیه، باورهای بنیادی و در 
آینده، رفتارهای کودک و نوجوانان موثر باشد و 
چه بسا الیه های پنهانی را در روان فرزندمان 
شکل دهد که امکان تغییر آن بسیار سخت و 
یا گاه غیرممکن باشد.کارتون های ترسناکی که 
کودکان از آن ها استفاده می کنند ترس های 
غیرواقعی و بدنبال آن اضطراب های غیرواقعی 
را در روان آن ها شکل می دهند که اثرات آن 
بر شخصیت فرد در سالهای آینده زندگی اش 

بروز می کند.

برای خود  که  است  دیده شده  بسیار  و  میدهند  ادامه 
انگیزه و اهداف مختلفی را طرحریزی میکنند و با فرمان 
امیدواری جلو می روند و حتی لحظه ای متوقف نمی 

شوند.
در مقابل، انسان های متفاوتی هم در این جهان زندگی 
فرهنگی،  مالی،  لحاظ  از  که  این  وجود  با  که  میکنند 
مقایسه  در  آنها  وضعیت  اقتصادی،  و  شغلی  تحصیلی، 
احساس  اّما  است  بهتر  دیده  آسیب  های  گروه  با 
اینها نشان میدهد  و  سرخوردگی و بی هدفی میکنند 

برای  را  موجود  زیادی مشکالت  تا حد  که  است  این 
فرد آسیب دیده کمرنگ تر کند و امید واقعی را به او 
نشان دهد و اهداف مهمی که رسیدن به آن ها، برای 

او دست یافتنی است را بازسازی کند.
نکته حائز اهمیت این است که امیدهای مذکور، همان 
نباید هیچ  امیدهای درونی خود فرد است و درمانگر 
گونه امید واهی را به فرد آسیب دیده بدهد. چرا که 
درمانگران برای این گونه افراد، انگیزه نمی سازند بلکه 
باشد  هم  کم  تواند  می  حتی  که  شان  انگیزه  همان 
افراد آسیب  انگیزه  به آن ها نشان می دهند. زیرا  را 
دیده تحت تاثیر مشکالت و مسائل اجتماعی موجود 
پوشیده شده اند و درمانگران با مصاحبه های بالینی، 
امید و انگیزه های این افراد را برای آن ها نمایان می 
کنند تا بتوانند حتی سخت ترین مشکالت اجتماعی، 

فردی و خانوادگی خود را به را حتی حل کنند.
این که حل کردن مسائل  به  اشاره  با  این روانشناس 
زندگی با باال بردن امید افراد، امری تحقق پذیر است، 
موفقیت  و  توانایی  دارند  وظیفه  روانشناسان  افزود: 
ذهنشان  در  و  دهند  نشان  ها  آن  به  را  افراد  های 
و  قدرتمند  اشخاص  میان،  این  در  که  کنند  نهادینه 
پای  مشکالت،  تمامی  وجود  با  که  هستند  توانمندی 
زندگی خود ایستاده اند و الگوهای خوب و موفقی هم 
برای دیگران به حساب می آیند که می توانند باعث 
تغییرات مثبت در زندگی آن ها شوند.تغییرات خوب 
که  هستند  موثر  حدی  به  بودن،  سیستمی  دلیل  به 
روبرو شوند  تغییراتی  با چنین  دیده  افراد آسیب  اگر 
به خاطر آورند و لمس  را  انگیزه های خود  و  امید  و 
دیگر  افراد  در  اینچنینی  تغییرات  باعث  قطعا  کنند، 
هم می شوند که رمز موفقیت در جامعه کنونی نیز، 
چنین تغییرات مثبت و انگیزشی است. وی اذعان کرد: 
این که افراد جامعه، صرفا نیمه خالی و یا پر لیوان را 
ببینند کار درستی نیست. زیرا درون هر دو نیمه لیوان 

توانایی  و سختی ها و آسانی های زندگی هر فردی، 
هایی وجود دارد که اگر دائم از مشکالت و یا آسانی 
های زندگی اش بگوید چراغ امید و توانایی های خود 
را کم سوتر می کند. نکته مهم در زندگی و تعامل های 
خود  روابط  در  ها  انسان  اگر  که  است  این  اجتماعی 
ضعف  نقاط  کردن  برجسته  جای  به  اطرافیانشان،  با 
یکدیگر، نقاط قوت را بیشتر ببینند، باعث می شوند 
که این نقاط قوت برای خود فرد نیز برجسته تر جلوه 
کند و کمتر به مشکالتشان فکر کنند و به دنبال آن، 

مشکالت زندگی هم رنگ ببازند.
وی با اشاره به وجود مشکالت در زندگی تمامی افراد، 
ادامه داد: خداوند مهربان در قرآن کریم می فرمایند: 
»ما انسان را در سختی آفریدیم. « و بزرگترین امیدها، 
قدرت انسان و توانایی اوست که باعث نادیده گرفتن 
این مشکالت و بیرون رفتن آن ها از زندگی می شوند.

تمام  با  که  دارند  وجود  زیادی  افراد  ما،  جامعه  در 
مشکالت و حتی با وجود معلولیت های خود، در حال 
زندگی کردن و کسب موفقیت هایی هستند که حتی 
ممکن است هیچ روانشناسی در کنار آن ها نبوده است 
اّما همچنان با امید، به زندگی خود ادامه می دهند و 
نتایج مطلوبی هم  پیشرفت های متعددی کرده و به 

دست پیدا می کنند.
که  کنیم  نگاه  کودکان  به  باید  امید،  آموختن  در  ما 
هنگام یادگیری راه رفتن، چندین بار زمین می خورند 
راه  از  دارند،  که  امیدی  با  دوباره  و  بلند می شوند  و 
ادامه می  این کار  به  رفتن خود دست نمی ِکشند و 
مشکالت،  بر  غلبه  برای  باید  هم  ما  بنابراین،  دهند. 
امیدهای زندگیمان را برجسته تر کنیم و در ارتباط با 
دیگران، توانایی هایمان را بیشتر نشان دهیم و به بیان 
نقاط مثبت خود بپردازیم و از جمالتی چون »چقدر 
تو  با  که  خوشحالم  »چقدر   ، ای.«  شده  زیبا  امروز 

دوست هستم« و... استفاده کنیم.

چگونه حساس ترین دوره رشد فرزندانمان را بدون بحران طی کنیم؟

خطرات تماشای کارتون های ترسناک براي کودکان

امید؛ آغازی برای موفقیت در زندگی

چطور تاثیر روانی اخبار بد را کنترل کنیم؟ 
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صف

افراد  از  برخی  پاپ کورن،  تهیه  با وجود سادگی روش 
اشتباه  پرطرفدار دچار  این خوراکی  تهیه  در  هنوز هم 

می شوند.
از یک ماده مخفی  ۱- نخستین مورد، استفاده نکردن 
در  که  کورن هایی  پاپ  به  معموال  که  ماده ای  است؛ 
دلیلی  و  می کنند  اضافه  می شود،  فروخته  سینما ها 
که  افرادی  برای  میدهد.  متمایز  طعم  آن  به  که  است 
نمی دانند این ماده مخفی چیست، باید بگوییم این ماده 

»فالواکول« نام دارد.
فالواکول نام یک پودر چاشنی و طعم دهنده است که 
آن  پخته شود،  به طور کامل  پاپ کورن  اینکه  از  قبل 
از نمک  این چاشنی  را به ظرف پخت اضافه می کنند. 
از  ترکیبی  و  چاشنی دست ساز  عالی،  بسیار  کیفیت  با 

رنگ های خوراکی غیرمضر ساخته شده است. 
۲- دومین اشتباه، پیروی نکردن از دستوری است که 

کوکیاناری
مواد الزم: دانه انار  ۱/۵    پیمانه- آرد سفید  ۱    پیمانه- بیکینگ 
پودر  ۱    قاشق چای خوری-نمک   یک چهارم قاشق چای خوری-

موز  ۲    عدد-روغن زیتون  ۱    قاشق چای خوری-وانیل  ۱    قاشق 
چای خوری-شیر  ۱    پیمانه-شکالت چیپسی   یک چهارم پیمانه-

دانه انار   مقداری برای تزیین
طرز تهیه: 

فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم کنید. دانه های انار را 
در میکسر ریخته و بعد از صافی رد کنید تا آب انار جدا شود. در 
یک کاسه آرد، بیکینگ پودر و نمک را با هم مخلوط کرده و کنار 
بگذارید. موز خرد شده را همراه با روغن و وانیل میکس کنید تا 
پوره شود. حاال پوره موز، آب انار و شیر را با هم مخلوط کنید و 
آرد را به مواد بیفزایید و هم بزنید تا خمیر نرمی حاصل شود. در 
انتها شکالت چیپسی ها را هم به مایه شیرینی اضافه کرده و به 
هم زدن ادامه دهید .   سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید. حاال 
۱ قاشق از خمیر را بردارید، گرد کرده و کمی فشار دهید. سپس 
آن را روی سینی فر قرار دهید. دانه های انار را روی شیرینی  قرار 
داده و کمی فشار دهید و همه مواد را به این شکل آماده کنید. 
تا شیرینی ها  قرار دهید  فر  دقیقه داخل  به مدت ۴۰  را  سینی 

بپزند. وقتی سرد شدند، آنها را سرو کنید. 
***

پخته  چه  و  خام  چه  سبزی  مصرف  از  فرار 
بنابراین راه   برای حفظ سالمت خوب نیست. 
کردن  طعم  خوش  منظور  به  ساده ای  های 
سبزیجات برای کسانی که آن را دوست ندارند 

وجود دارد.
اضافه کردن نمک

اضافه کردن کمی کره و نمک می تواند طعم 
است  کافی  دهد.  تغییر  را  غذاها  از  بسیاری 
تفت  تابه  در  کره  کمی  یا  نمک  و  آب  کمی 
البته  بریزید.  سبزیجات  روی  را  آن  و  دهید 
اضافه کردن نمک و چربی ممکن است بخشی 
از مزایای مصرف غذایی را که تا پیش از این 
که  کند  خنثی  می شد،  محسوب  سالم  کاماًل 
به  که  چربی  و  نمک  میزان  به  مسئله  این 
به هر حال  دارد.  بستگی  اضافه می شود،  غذا 
ترکیبات  این  اضافه شدن  با  حتی  سبزیجات 
همچنان مواد مغذی خود را به بدن خواهند 

رساند.
استفاده از همه نوع سبزی 

بد  یا  طعم  کم  موارد  شامل  فقط  سبزیجات 
طعم و تلخ مشهور مثل کلم ، کاهو و ... نیست. 
طعمی  شده  سرخ  فرنگی  نخود  مثال  به طور 
در  دارد.  مشابه  سبزی های  از  متفاوت  کاماًل 
حقیقت راحت ترین و ساده ترین راه برای طعم 
دادن به سبزیجات تفت دادن آن است که هم 
بافت آن را خشک و ترد می کند و هم طعم آن 

را بهبود می بخشد.
باعث مشخص تر شدن  کردن همچنین  سرخ 
سبزیجات  از  بسیاری  طبیعی  شیرینی  طعم 
هویج  دلمه ای،  فلفل  شیرین،  نخود  می شود. 
که  هستند  شیرین  سبزی های  جمله  از   ... و 
دست کم مشکل طعم متمایل به تلخ برخی از 

سبزیجات را ندارند.
استفاده از سبزی ها در چاشنی

بسیار  یا  پوره  را  مختلف  سبزیجات  می توان 
خرد کرد و داخل سس یا به عنوان محتویات 
کوفته(  داخل  )مثاًل  غذا  یک  دهنده  تشکیل 
... استفاده کرد. باکمی ادویه می توان طعم  و 
سبزیجات را به خوبی پنهان کرد و بدون تحمل 

9. روغن رزماری
یک  عنوان  به  قدیم االیام  از  رزماری  روغن 
مو  ریزش  درمان  در  موثر  گیاهی  داروی 
خواب  از  قبل  شب  هر  می شود.  شناخته 
ابرو های خود را با روغن رزماری ماساژ دهید و 

صبح روز بعد با آب ولرم بشویید. 
10. روغن بادام

تلخ  بادام  روغن  از  است  بهتر  مو ها  برای 
از  سرشار  طبیعی  روغن  این  کنید.  استفاده 
پروتیئن هایی است که ضمن احیای سلول های 
پوست، ساقه ی مو را نرم و لطیف و ریشه ی آن 
هر شب  ماه  یک  مدت  به  می کند.  تقویت  را 
بر  را  گرم  بادام  روغن  مقداری  خواب  از  قبل 
روی ابرو ها بمالید و صبح روز بعد با آب ولرم 

بشویید.
11. سیر

را  مو ها  رشد  انگیزی  حیرت  شکل  به  سیر 
مقداری  با  روش  این  اما  می بخشد؛  سرعت 
روی  حد  از  بیش  اگر  و  است  همراه  سوزش 
پوست بماند، باعث سوختگی و التهاب پوست 
می شود. یک عدد سیر را از وسط نصف کنید 
و آن را روی تار های ابرو بمالید. پس از چند 

ساعت با آب ولرم شستشو دهید.
12. وازلین

هر روز مقداری وازلین را روی ابرو های کم پشت 
خود بمالید و با یک براش خوب پخش کنید.

به  پا  به تازگی  نوزادی که  یادگیری مهارت خواباندن 
این دنیا گذاشته است، بخش زیادی از مشکالت تازه 
پدر و مادر شده ها و نزدیکانشان را حل می کند. با او 

ارتباط چشمی طوالنی برقرار نکنید
به هیچ وجه قبل از خواب، نوزاد را هیجان زده نکنید. 
نوزاد،  با  شما  معنادار  و  طوالنی  چشمی  ارتباط 
هیجانی  و  نوزاد  نخوابیدن  برای  عامل  محرک ترین 

شدن او است.
نوزاد را سیر کنید

نیمه شب  که  است  کودکانی  آن  از  شما  کودک  اگر 

شدن نوزاد کمک می کند.
فضا را خوشبو کنید

بعضی نوزادان با بوی مطبوع یک یا ۲ قطره خوشبوکننده 
تخت خوابشان،  کنار  دستمال  روی  طبیعی  روغن  یا 
زودتر به خواب می روند. البته استفاده از خوشبوکننده ها 

تا قبل از ۶ ماهگی نوزاد توصیه نمی شود.
کودک را نوازش کنید

منتقل  تخت خوابش  به  خواب  برای  را  نوزاد  وقتی 
می کنید، سعی کنید دستتان را با مهربانی روی شکم، 

بازوها و سر کودک بگذارید تا او را آرام کنید.
زمان مناسب را انتخاب کنید

است.  مهم  بسیار  معین،  خواب  زمان  کردن  مقرر 
شدن  بیدار  زود  به  کودک  خواباندن  زود  خوشبختانه 
خواب  برعکس،  و  شد  نخواهد  منجر  صبح  در  کودک 
از  دیرتر  صبح ها  نوزاد  می شود  باعث  شبانه،  مناسب 

خواب بیدار شود.
لباس خواب مناسب تن نوزاد کنید

الیاف  از  که  پارچه هایی  به  نوزادان  اوقات  بعضی 
مصنوعی دوخته شده اند، حساسیت دارند که می تواند 
مانع خوابیدن نوزاد شود. بنابراین از لباس هایی استفاده 

کنید که از الیاف طبیعی مانند کتان تهیه شده اند.
دمای محیط را اندازه نگه دارید

حتماً خودتان هم می دانید که نوزاد در دمای مناسب، 
اتاق  بهتر می خوابد؛ بنابراین به توصیه پزشکان، دمای 
تا  نگه دارید  سانتی گراد  درجه   ۲۱ تا   ۱۸ بین  را  نوزاد 

کودکتان راحت تر و زودتر بخوابد.
اتاق را تاریک کنید

فرارسیدن  متوجه  تا  کنید  نوزاد کمک  به  این که  برای 
اتاق او را تاریک کنید. الزم به ذکر  زمان خواب شود، 
تا  نکنید  استفاده  خواب  چراغ  از  است  بهتر  که  است 

سرآشپز مشهور »آلتون براون« از آن استفاده می کند و 
آن هم استفاده از یک کاسه استیل ضد زنگ است که 
به  عالی  کورن،  پاپ  همان  یا  داده  بو  ذرت  تهیه  برای 

شمار می رود.
۳- سومین اشتباه در تهیه پاپ کورن، اعتماد کردن به 
زمان سنج )تایمر( است. چه پاپ کورن بر روی گاز در 
مخصوص  دکمه  از  چه  و  شود  درست  مشخصی  زمان 
صورتی  در  کنید،  استفاده  مایکروویو  در  داده  بو  ذرت 
که تکیه شما صرفا بر زمان شمار ه های معکوس باشد، 

ممکن است در نهایت برخی از ذرت های شما بسوزد.
از روغن یک اشتباه رایج است  ۴- عدم استفاده کافی 
که باعث می شود ذرت به خوبی آماده نشود؛ برای همین 
سوم  یک  برای  روغن  فنجان  نصف  از  می شود  توصیه 

فنجان دانه های ذرت استفاده شود.
یخچال  در  ذرت  دانه های  نگهداری  دیگر،  اشتباه   -۵

طرزتهیهپاستایریحان
)خردشده(:  متوسط  غذاخوری-پیاز  قاشق  یک  کره:  الزم:  مواد 
یک عدد-سیر )رنده شده(: دو تا سه حبه-ریحان تازه )خردشده(: 
)ریحان،  خودتان  انتخاب  به  خشک  فنجان-سبزیجات  یک 
رزماری، آویشن، مریم گلی(: یک قاشق غذاخوری-خامه صبحانه: 
فلفل  و  غذاخوری-نمک  قاشق  دو  یا  یک  فنجان-آب لیمو:  یک 

سیاه: به مقدار الزم-پاستا )پخته شده(: ۵۰۰ گرم
طرز تهیه :

۱. کره را در ماهیتابه ای بیندازید تا آب شود، سپس پیاز خردشده 
را به آن اضافه کنید و تفت دهید تا نرم و طالیی شود. ۲. سیر 
خوب  و  کنید  اضافه  را  خشک  سبزیجات  و  ریحان  رنده شده، 
را  صبحانه  خامه   .۳ کنید.  صبر  دیگر  ثانیه   ۳۰ کنید.  مخلوط 
اضافه کنید و بگذارید ۶ تا ۷ دقیقه بجوشد تا خوب نرم شود. 
۴. ترکیبات سس پاستا را درون مخلوط کن بریزید تا خوب هم 
آب لیمو  آن  به  و  برگردانید  ماهیتابه  درون  را  سس   .۵ بخورد. 
بجوشد.  دیگر  کمی  بگذارید  و  بیفزایید  سیاه  فلفل  و  نمک  و 
اکنون سس پاستا آماده است. ۶. در یک قابلمه بزرگ، مقداری 
وقتی  بیفزایید؛  آن  به  را  پاستا  آمد  وقتی جوش  بریزید.  آب 

پاستایتان نرم شد، محتویات قابلمه را درون آبکش بریزید.
۷. پاستا را دم نکنید، بلکه آن را با سس مخلوط کنید. حاال 

می توانید آن را میل کنید.

طعم، از مواد مغذی آن بهره مند شد.
جایگزین های سالم

بخش زیادی از مواد مغذی سبزیجات در میوه ها 
هم وجود دارد. به طور مثال ویتامین A که بیشتر 
در اسفناج و هویج وجود دارد، در میوه هایی مثل 
فولیک  است.  موجود  هم  طالبی  و  زردآلو  انبه، 
اسید را به جز مارچوبه و کلم بروکسل، می توان 

در خردل سبز، پرتقال و موز هم پیدا کرد.
نکات الزم جهت پخت سبزیجات

پخته  لعابي  ظرفهاي  در  سبزیجات  است  بهتر 
و  حفظ  براي  نکند.  تغییر  آنها  رنگ  تا  شوند 
در  کمي  مقدار  سبزیجات  ویتامین  نگهداري 
پختن  از  بعد  بطوریکه  شود،  ریخته  آب  سبزي 
در  اگر  ولي  باشد.  شده  تبخیر  آن  اضافي  آب 
پخت سبزیجات رنگ آن مطرح باشد، باید میزان 
بعد  و  آورده  جوش  به  ظرفي  در  را  آب  زیادي 
سبزي را در آب جوش بریزید و دِر ظرف را باز 
بگذارید. به این طریق رنگ سبزي به هیچ وجه 
عوض نخواهد شد. بعد از پخته شدن آنها را از 
آب درآورده و در صافي بریزید تا آب آن خارج 
شود.   سبزیجاتي که بوي تند و نامطبوعي دارند 
مانند کلم، گل کلم، شلغم و غیره به مدت زیادي 

می شود  سبب  مسأله  این  که  بطوری  است؛  فریز  یا  و 
شما نتیجه عکس بگیرید؛ چراکه دانه های ذرت خشک 
می شوند و در نتیجه به هنگام آماده سازی نمی توانند به 
خوبی باز شوند. بهترین گزینه برای نگهداری دانه های 

ذرت، مکانی سرد و در ظرفی در بسته است.
سوی  از  کورن  پاپ  نکردن  آماده  دیگر،  اشتباه   -۶
به وسیله  راهی است که  این  خودتان در خانه است. 
بندی  بسته  مواد  از  استفاده  خطر  می توانید  شما  آن 
می کنند،  استفاده  شیمیایی  مواد  از  که  را  تجاری 

کنید. جلوگیری 
در  را  دانه های ذرت  فنجان  شما می توانید یک چهارم 
باالی  و  ریخته  قهوه ای رنگ  داخل یک کیسه کاغذی 
این کیسه کاغذ را اندکی مچاله کنید تا دانه های ذرت 
این طرف و آن طرف پرتاب نشوند. پس از ان کیسه را 
داخل مایکرویو قراردهید تا به سرعت آماده شود؛ حتی 
را در  بو داده  برای ذرت  ندارد دکمه مخصوص  لزومی 

مایکروویو بزنید.
۷- استفاده نادرست از ظرف: در حالی که توصیه می شود 
نظرات  کنید،  استفاده  سنگین تر  کف  با  ظرف های  از 
اما کارشناسان  دارد؛  رابطه وجود  این  نیز در  متضادی 
الزم  استفاده،  مورد  ظروف  نوع  از  صرفنظر  می گویند 
را جابه جا  باید ظرف  باشید که  به خاطر داشته  است 
کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام دانه های ذرت به 

طور یکنواخت از حرارت برخوردار می شوند.
۸- از دیگر اشتباه های رایج، نمک زدن به دانه های ذرت 
از قبل است؛ چرا که این مسأله سبب می شود دانه های 
در  ذرت  تهیه  همچنین  شوند.  و سفت تر  قوی تر  ذرت 
درجه حرات باال و به شکل خیلی سریع که باید از آن 

اجتناب شود.

از  بیشتر  ما  پخت  زمان  اگر  شوند.  پخت  نباید 
شود،  مي  شدیدتر  آنها  بوي  باشد  معمول  حد 
با پخت  آنها  زیرا ترکیبات گوگردي موجود در 
طوالني تجزیه شده و تولید مواد بدبو مي کنند. 
در مورد بقیه سبزیجات اگر زیادتر از حد معمول 
پخته شوند رنگ آنها تیره مي شود زیرا حرارت 
زیاد روي اسید سبزي اثر نموده و رنگ آن تغییر 
را  سبزیجات  بخواهیم  اینکه  براي  کند.    مي 
خشک کنیم ابتدا باید سبزي را به دقت شست 
و تمیز کرد و در آبکش ریخت. آب آن که رفت 
در سایه پهن مي کنیم تا کاماَل خشک شود. در 
تا  باید خیس کرد  موقع مصرف سبزي خشک 
خشک  سبزي  گرم   ۱۰۰ شود.هر  آماده  و  نرم 

مساوي است با ۲ کیلو سبزي تازه.
- پخت گل کلم و کلم برگ

آن  نمود سپس  باز  را  کلم  برگهاي  تمام  باید   
را در آب جوش و نمک بیاندازیم و به مدت ۵ 
دقیقه بگذارید بپزد تا برگها نرم شود. گل کلم را 
از همدیگر جدا کرده و در ظرف آب جوش کمي 

نمک ریخته و به مدت ۵ دقیقه مي جوشانیم.
-پخت هویج

و  بگیرید  کاماَل  را  هویج  پوست  است  بهتر 

درست  وجه  هیچ  به  هویج  پوست  تراشیدن 
نیست چون اگر توجه داشته باشید شیارهایي 
شیارها  آن  که  دارد  وجود  هویج  سطح  در 
باعث مي شود گل و الي در هویج باقي بماند 
و ضمن پختن رنگ تیره اي به خود بگیرند. 
پخت  موقع  آن  رنگ  بخواهیم  اینکه  براي 
ریزیم  مي  شیرین  جوش  کمي  نشود  عوض 

و دِر ظرف را باز مي گذاریم.
- نعناع داغ

در  را  روغن  ابتدا  باید  داغ  نعناع  تهیه  براي 
ظرف مناسب ریخت و روي حرارت قرار مي 
اضافه  روغن  به  و  پودر کرده  را  نعناع  دهیم. 
نباشد.  داغ  روغن  باشید  داشته  توجه  کنید. 
حرارت  روي  از  سریع  دادیم  تفت  که  کمي 
بردارید تا رنگ آن تیره نشود چون عطر نعناع 

از بین مي رود.
- پیاز داغ

نه  که  کرد  دقت  باید  پیاز  کردن  براي سرخ 
آن  رنگ  اینکه  نه  و  شود  سیاه  و  سرخ  زیاد 
سفید بماند. پیاز داغ خوب باید طالیي رنگ 
و  بیشتر  روغن  در  را  پیاز  است  بهتر  و  باشد 
سرخ  از  بعد  و  کرده  سرخ  مالیم  حرارت  با 
در  را  پیاز  گرفت.  را  آن  اضافي  روغن  شدن 
اول سرخ کردن نباید زیاد به هم زد زیرا آب 
مي اندازد و دیرتر سرخ مي شود. همین که 
به هم زد  را مرتب  باید آن  پیاز رنگ گرفت 
تا کاماَل طالیي شود. براي تهیه ۲ تا ۳ قاشق 
پیاز  عدد   ۴ تا   ۳ کرده  سرخ  پیاز  غذاخوري 

متوسط و حدود ۲۰۰ گرم روغن الزم است.
-سرخ کردن بادمجان

براي اینکه تلخي بادمجان گرفته شود و روغن 
گرفتن  پوست  از  پس  شود،  مصرف  کمتري 
کنید  درست  نمک  و  آب  مقداري  بادمجانها 
و آنها را به مدت ۴ ساعت در آب نمک قرار 
و  بشویید  و  ریخته  آبکش  در  سپس  دهید. 
کنید.  داغ سرخ  روغن  در  بعد  کنید.  خشک 
و  بگیرید  را  آنها  روغن  شدن  سرخ  از  پس 

مصرف کنید.

13. سرم تقویتی
ترکیبات درون برخی از سرم ها قادرند تا زمانی 
که فولیکول های مو آسیب ندیده باشند، رشد 

مو ها را تحریک و تقویت کنند. 
14. کاشت مو یا میکروبالستیک ابرو

ریشه ی  درمان  برای  راهی  هیچ  که  زمانی 
وجود  طبیعی  مو های  مجدد  رشد  و  ضعیف 
یا  ابرو  کاشت  گزینه  آخرین  باشد،  نداشته 
موی  رشد  که  است  ابرو  میکروبالستیک 
را  ابرو  ظاهر  هر شکل  به  اما  نیست؛  طبیعی 

کامل می کند.
کاشت  مانند  درست  ابرو  موی  کاشت  فرایند 
ترجیح  نیز  افراد  از  برخی  است.  سر  موی 
را  پراکنده  ریزش های  و  پشتی  کم  می دهند 
پنهان  موقت(  )تتوی  ابرو  میکروبالستیک  با 

کنند.
1۶. پوشاندن قسمت های خالی ابرو با آرایش

برای پوشاندن موقت ریزش های پراکنده، یک 
مداد آرایشی خوب را انتخاب کرده و کشیدن 
با مداد را امتحان کنید. هرچند استفاده  ابرو 
عامل  خود  مدت  دراز  در  ابرو  مداد  از  مداوم 
اما  ابروست؛  ریزش  و  ریشه ها  شدن  سست 
استفاده کوتاه مدت از یک محصول با کیفیت 

مانعی ندارد.
منبع: ستاره

خواب  از  قبل  تغذیه  می شود،  بیدار  خواب  از  گرسنه 
می تواند مفید باشد.

تخت کودک را خلوت کنید
فضای خواب کودک را از هر وسیله اضافی خالی کنید. 
این که  بر  عالوه  عروسک،  یا  اضافی  بالشتک  و  ملحفه 
ممکن است خطرناک باشند و احتمال خفگی یا تنگی 
ذهنی  ناآرامی  باعث  دهند،  افزایش  را  کودک  نفس 

کودک قبل از خواب می شوند.
نوزاد را حمام کنید

آب گرم و بعد از آن نوازش آرام با حوله حمام، به آرام 

نوزاد، تاریکی شب را احساس کند.
نوزاد را ماساژ دهید

نوزادان و کودکان نوپا که پیش از خواب، ۱۵ دقیقه 
فقط  که  کودکانی  از  سریع تر  می شوند،  داده  ماساژ 

برایشان قصه گفته شده است، به خواب می روند.
نوزادتان را به خواب نیمروزی دعوت کنید

عالوه بر تمام فواید خواب نیمروزی که به شما فرصت 
انجام کارهای شخصی تان را می دهد، خواب نیمروزی 
برای رشد ذهنی و جسمی کودک، بسیار اهمیت دارد. 
به خاطر این باور غلط که اگر کودک در روز نخوابد، 
حذف  را  نیمروزی  خواب  می خوابد،  بیش تر  شب ها 

نکنید، چون دقیقاً برعکس است.
از پوشک مخصوص شب استفاده کنید

مانع  که  باشد  عواملی  از  می تواند  هم  خیس  پوشک 
از  شب  طول  در  است  بهتر  شود.  نوزاد  خوابیدن 
پوشک هایی که قدرت جذب بسیار باال دارند استفاده 
کنید تا اگر نوزاد با پوشک خیس خوابش برد، مجبور 

نباشید او را بیدار کنید.
به نوزاد پستانک بدهید

دادن پستانک در زمان خواب به کودک کمک می کند 
تا آرام شود و به خواب برود. البته وقتی نوزاد به خواب 
خاطر  به  تا  کنید  خارج  دهانش  از  را  پستانک  رفت، 

افتادن پستانک از دهانش بیدار نشود.
بهترین راهکار را خودتان بیابید

یا  شب  تمام  در  کودک  دادن  تکان  درباره  ما  همه 
نشستن در خودرو و گردش آرام شبانه شنیده ایم، اما 
هیچ فردی نمی تواند قضاوت کند که کدام شیوه برای 
بود. بهتر است شیوه های  نوزاد شما کارآمدتر خواهد 
از  و  پیدا  است،  مناسب  شما  نوزاد  برای  که  را  امنی 

آن ها استفاده کنید.

یک برنامه خواب منظم داشته باشید
هیچ شکی در این که یک برنامه منظم خواب می تواند 
است،  رسیده  فرا  خواب  زمان  که  بفهماند  کودک  به 
نوزادتان  برای  منظم  خواب  برنامه  یک  ندارد.  وجود 

تنظیم و به آن عمل کنید.
حالت های نوزاد را بشناسید

به جای آن که منتظر بمانید تا بحران اصلی فرا برسد، 
باشید.  نوزاد  خستگی  نشانه های  شناخت  دنبال  به 
یا  بمالد، گریه کند  را  نوزاد چشم هایش  است  ممکن 
کاماًل  است  ممکن  نوزادان  از  بعضی  بکشد.  خمیازه 
پرانرژی تر شوند  زمان خستگی،  در  و  باشند  برعکس 

که این حالت، باعث گمراهی والدین می شود.
صدای متناوب ایجاد کنید

در رحم مادر، جنین به شنیدن صداهای متناوب مانند 
صدای نفس یا تپش قلب مادر عادت می کند، بنابراین 
و  تهویه  دستگاه  صدای  شنیدن  با  نوزادان  از  بعضی 
به طورکلی لوازمی که صدای متناوب تولید می کنند، 

بهتر به خواب می روند.
الالیی بخوانید

الالیی خواندن، به طورکلی یک روش بسیار عالی برای آرام 
کردن کودک خواب آلود است و تحقیقات نشان داده اند که 

الالیی خواندن به کاهش استرس هم کمک می کند.

اشتباهاتی که به هنگام تهیه پاپ کورن مرتکب می شوید

درمان خانگی ریزش مو و ابرو )2(

 روش های خواباندن نوزاد بدخواب

راه های ساده  برای خوش طعم کردن سبزیجات 
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چنان فواره بی برگشت رفتی تا کجا باال
چنان دست دعا رفتی از اول بیصدا باال

در اقلیمم نباشد جایگاهی از تو باالتر
مرا از پله هایت می بری تا انتها باال

چه گیسویی پریشان تر ز گیسوی تو در باد است
که سر را می بََرد روز تماشا تا خدا باال

نباید با تو رنگ سبز را تنها به یاد آورد
بََرد رنگین کمان پیش تو دست خویش را باال

سر سفره نشستن با تو شیرین است شیرینم
َرَود فرهاد از قّد تو بی چون و چرا باال

به درمان می رسد هر درد با دست کریم تو
بَِبر درد مرا تا پَنگ تا دارالشفا باال

به لبهای رطب زادت بگو من بوسه می خواهم
چه خوش باشد نشستن در ُچُغل پایین و یا باال

چه پَرَوندی زند دستم که تا پَنَگت رسد دستم
به عشق شاَغنی ات می روم تا پَنگ تا باال

تو ای سایه ترین سایه ندارم جز تو باالسر
تواِش سایه ی ِگز و سایه ی ُکنار ای حضرت واال

َپنگ = شاخه ی درخت نخل که خرما از آن 
آویزان است

َپرَوند = طنابی که با آن از نخل باال می روند
ُچُغل= وسط پنگهای نخل

ِگز = درخت گرمسیری
ُکنار = درخت سدر

شاغنی=خرمای شاهانی
تواِش =تو هستی خلیل رویینا

معرفی رمان
»مثل بیروت بود«

نوشتن رمان برپایه اتفاقات واقعی کار راحتی 
و  هنری  جنبه  از  باید  هم  که  چرا  نیست. 
و هم  باشد  را داشته  داستانی عناصر جذاب 
تخیالت  نفع  به  را  واقعیت  و  ماند  واقع  بین 
رفتن  راه  اثری،  چنین  نوشتن  نکرد.  مصادره 

بر لبه تیغ است.
اولین رمان  بلنددوست« همانند  اسعد  »زهرا 
خود، تصمیم گرفته است بر لبه تیغ راه برود. 
هم به تخیالتش تا آنجا که توان دارد مجال 
پرواز بدهد و هم از واقعیت بگوید بی  آنکه آن 

را بخواهد به نفع خود مصادره کند.
است.  سارا  جدید  دوست  زهرا،  ماجرا،  راوی 
دوستی  ای که مجال زیادی بر رشد پیدا می  
مدافع  از شهدای  یکی  کند. سارا که همسر 
حرم است مغموم از غربت و تنهایی و درک 
نشدن توسط دیگران، زیر فشار کمر خم کرده 
است و سرانجام دربرابر آن تاب نمی  آورد و به 

همسر شهیدش می  پیوندد.
اما این تمام ماجرا نیست. دانیال، برادر سارا 
که حاال به سبزپوشان سپاه پاسداران پیوسته 
او  قتل  خبر  می  شود.  مفقود  ناگهان  است 
توسط اعضای سپاه پاسداران در فضای رسانه  
ای می  پیچد و فضایی مه  آلود را شکل می  
دهد. در این میان، زهرا که او نیز پدر و برادری 
سپاهی دارد، با فردی ناشناس آشنا می  شود 
می   تری  پیچیده   ماجراهای  درگیر  را  او  که 

کند.
نگاهی  با  تا  است  کرده  تالش  نویسنده 

منتقدانه، بی  آنکه طرفداری از گروه و مسلک 
خاصی بکند، روایتی داستانی از اتفاقات آبان 
که  روایتی  بگذارد.  مخاطب  پیش چشم   ۹۸
است.  احساسی  و  دلنشین  نثری  از  سرشار 
و  است  داده  جال  را  آن  نویسنده  که  نثری 
متناسب با فضای فکری و روحی راوی داستان 

است.
زنده  و  جان  دار  نیز  کتاب  های  شخصیت  
هستند. زنده بودنشان تنها به نفس کشیدن 
در  نیست.  اخالقشان  و  ظاهر  توصیفات  و 
دوراهی  در  که  آنجا  است.  هایشان  تصمیم  
از  واقع  در  گیرند.  می   قرار  سخت   های 
جذابیت  های رمان »مثل بیروت بود« همین 
بدتر  و  بد  انتخاب  بین  دوراهی  های سخت 
بر  به  لحظه  لحظه   که  هایی  انتخاب   است. 
هیجان داستان می  افزاید و پرده دیگری را از 

چشمان مخاطب کنار می  زند.

و گفت: هس چیز مجویید هک نیابید:

تذرکه  االولیاء-عطار نیشابوری

عمل  میزان  علم او هب  لمی هک  عا

و  نیابید  هک  مجودیی؛  بود  راست 

علم بمانید. بی 

عمل  با  او  اخالص  هک  عاملی 
و  نیابید  هک  مجودیی؛  بود  موافق 

بی عمل بمانید.

رباردی بی عیب مطلبید 

هک نیابید و بی ربارد بمانید.

دوش آمد آن خیال تو رهگذری 

گفتم رب ما باش ز صاحب نظری

ات صبح  دو  چشم من  بگفتش بتری 

مهمان  منی  هب آب چندانکه خوری

والان م

روزی هارون الرشید بهلول را خواست و او را به سمت نماینده ی تام االختیار خود به 
بازار بغداد فرستاد و به او گفت: اگر دیدی کسی به دیگری ظلم و تعدی می کند و 
یا کاسبی در امر خرید و فروش اجحاف میکند همان جا عدالت را اجرا کن و خطا 

کار را به کیفر برسان.
بهلول ناچار قبول کرد و یک دست لباس مخصوص ُمحتسبان پوشید و به بازار رفت. 
برای فروش جلویش گذاشته که  را  پیرمرد هیزم فروشی دید که هیزم هایش  اول 
ناگهان جوانی سر رسید و یک تکه از هیزم ها را قاپید و به سرعت دور شد. بهلول 
خواست داد بزند که بگیریدش که جوان با سر به زمین افتاد و تراشه ای از چوب به 

بدنش فرو رفت و خون بیرون جهید، بهلول با خود گفت: حقت بود.
راه افتاد که برود بقالی دید که ماست وزن میکند و با نوک انگشت کفه ترازو را فشار 

میدهد تا ماست کمتری بفروشد.
بهلول خواست بگوید چه میکنی؟ که ناگهان االغی سررسید و سر به تغار ماست 
بقال کرد و بقال خواست االغ را دور کند تنه االغ تغار ماست را برگرداند و ماست 

بریخت و تغار شکست.
بهلول جلوتر رفت و دکان پارچه فروشی را نگاه کرد که مرد بزاز مشغول زرع کردن 
پارچه بود و حین زرع کردن با انگشت نیم گز را فشار میدهد و با این کار مقداری از 

پارچه را به نفع خود نگه میدارد.
جلو رفت تا مچ بزاز را بگیرد و مجازاتش کند ولی با کمال تعجب دید موشی پرید 
داخل دخل بزاز و یک سکه به دهان گرفت بدون اینکه پارچه فروش متوجه شود به 

ته دکان رفت.
بهلول دیگر جلوتر نرفت و از همان دم برگشت و پیش هارون رفت و گفت: محتسب 

در بازار است و احتیاجی به من و دیگری نیست... .

در خانه بمانید
در خانه بمانید که بیرون خبری نیست

غیر از غم و بیماری و فوتی اثری نیست
در دور همی های شما جشن» کووید« است

تنها ثمرش بهر تو شش های سفید است
کووید چموش و خر ! و افسار بریده است

یک قاتل و یک جانی خاموش و دریده است
بیرون خبری نیست بجز خنده ی ویروس

آن فسقلی فتنه گر و ذره ی منحوس
در خانه بمان مشتی اگر طالب فیضی

یا بار سفر بند اگر در پی غیظی
باید به چه رو گفت که کووید چموش است؟

یک قاتل بی دشنه و چاقو و خموش است؟
لب های تو را گر که ببوسد ُکنَدت منگ

با سرفه ی تو خلق شود صوت بد آهنگ
لبخند َزَند، در ریه ات جشن بگیرد

تکثیر شود ، دارو و درمان نپذیرد
آن قدر کند لوس خودش را که شوی زار

چون کار کووید است فقط فتنه و آزار
هر چند چموش است ولی با کف صابون

یا با زدن ماسک شود ذله و الجون
»جاوید« بزن ماسک و نزن این همه چانه

با ماسک چه زیبا بشود صورت و چانه!!

محمد جاوید

محتسب در بازار است

»گرگ باالن دیده« یا »باران دیده«؟
فارسی زبانان و حتی برخی از بزرگان ادب فارسی، اصطالح »گرگ باالن دیده« را که کنایه از افراد آزموده، سرد و گرم چشیده و 

دنیا دیده است به غلط  »گرگ باران دیده« می گویند و می نویسند!
به کار بردن واژه »باران« در این اصطالح، اساسا نادرست است؛ زیرا همه  گرگ ها باران و برف دیده اند و بیان این امر بدیهی، 

هیچ خاصیتی ندارد  و اگر باران دیدن، علت با تجربه شدن گرگ باشد، این شامل تقریبا همه  حیوانات است نه فقط گرگ ها.
 شکل درست این اصطالح »گرگ باالن دیده« است.

اما »باالن« چیست؟ »باالن«، دام و تله مخصوص گرگ است و گرگی که چند بار از دشواری و خطر »باالن« و دام، نجات یافته 
باشد پختگی و آزمودگی الزم را در شکار پیدا کرده است و به سادگی گول نمی خورد.

افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی اند که با اندیشه های عاقالنه از همه دشواری ها و بالها رهایی یافته و راه و رسم 
زندگی را فرا گرفته اند. عامه مردم چون معنی واژهٔ »باالن« را نمی دانند، آن را به »باران« تغییر داده و بدین ترتیب اصطالح را 

به »گرگ باران دیده« تبدیل می کنند.

اسب سرکش در سینه لیلی
لیلی گفت: موهایم مشکی ست، حلقه حلقه و مواج، دلت توی حلقه های موی من است. نمی خواهی دلت را 

آزاد کنی؟ نمی خواهی موج گیسوی لیلی را ببینی؟
مجنون دست کشید به شاخه های آشفته بید و گفت: نه نمی خواهم، گیسوی مواج لیلی را نمی خواهم؛ دلم را هم.
لیلی گفت: چشم هایم جام شیشه ای عسل است، شیرین، نمی خواهی عکست را توی جام عسل ببینی؟ 

شیرینی لیلی را؟
مجنون چشم هایش را بست و گفت: هزار سال است عکسم ته جام شوکران است، تلخ. تلخی مجنون 

را تاب می آوری؟
لیلی گفت: لبخندم خرمای رسیده نخلستان است. خرما طعم تنهای ات را عوض می کند. نمی خواهی خرما بچینی؟

مجنون خاری در دهانش گذاشت و گفت: من خار را دوست تر دارم.
لیلی گفت: دست هایم پل است. پلی که که مرا به تو می رساند. بیا و از این پل بگذر.

مجنون گفت: اما من از این پل گذشته ام . آن که می پرد دیگر به پل نیازی ندارد.
لیلی گفت: قلبم اسب سرکش عربی ست؛ بی سوار و بی افسار. عنانش را خدا بریده ، این اسب را با 

خودت می بری؟
مجنون هیچ نگفت. لیلی که نگاه کرد، مجنون دیگر نبود؛تنها شیهه اسبی بود و ردپایی بر شن. لیلی دست بر 

سینه اش گذاشت صدای تاختن می آمد.
اسب سرکش اما در سینه لیلی نبود...

عرفان نظرآهاری

شعر طنز
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صف

من با خیال از نردبان
آهسته باال می روم

باالتر از رنگین کمان
آن سوی دنیا می روم

دنیای رویای مرا
پروانه زیبا می کند

پر می گشاید خنده را
مهمان گلها می کند

همراه با رنگین کمان
مهمان گلها می شوم

در باغها سر می کشم
پنهان و پیدا می شوم

تا عطر یاس و نسترن
در کوچه جاری می شود

باغ خیال من پر از
سار و قناری می شود

احمد خدادوست

مادرم می گوید
هست شاعر عکاس

عکس می گیرد او
با تمام احساس

مثل یک ماهیگیر
صید را می بیند

شکل ماهی از آب
سوژه را می چیند

عکس می گیرد از
لحظه ها درخاطر

قاب زیبایی هاست
کار و بار شاعر

کمال شفیعی

در چشم های مادر
صد دشت آفتابی

صد کوهسار پر برف
صد آسمان آبی

در چشم های مادر
خوبی و مهربانی

در چشم های مادر
آواز باد و باران

شادابی هزاران
گلزار در بهاران

در چشم های مادر
امید و شادمانی

محمود کیانوش

با رنگین کمان

در چشم های مادرهست شاعر عکاس

بسم ا...  الرحمن الرحیم،
 نام خداوندی است که تا او 

نخواهد، صبا پرده ی ُگل نشکفاند و باد 
گیسوی شمشاد نجنباند.

بی حکم او ُزمّرد، بیجاده نشود، بی صنع او الله پُر ژاله 
نگردد. جنبش ریشه و گردش پّشه بی حکم او نیست. 
هر دیده ای که نه در جمال آن نام نَِگَرد، بر دوخته باد!

و هر دل که نه در محّبت این نام قرار گیرد، سوخته 
باد! هر قدمی که نه در راه موافقت

 حق پوید، به تیغ قطعیت پِی کرده باد! 

کلیات سعدی 
 تصحیح محمدعلی فروغی

بخل زیاد
که رطب  دید  را  »ابواالسود«  شخصی 

بر  او  دست  از  رطب  دانه  یک   می خورد. 
آن  تا  کرد  پیش دستی  شخص  آن  افتاد.  زمین 

و  برداشت  را  به  سرعت خرما  ابواالسود  بقاپد.  را 
گفت: »نمی گذارم خرما را شیطان بخورد.«

مرد گفت: »به خدا برای شیطان که سهل است، 
اگر جبرئیل، میکائیل و اسرافیل هم از آسمان 

نازل شود، نمی گذاری که بخورند.«

زهرا الربیع
تجهیزات شاهنشاه

روز هفتم ماه که شاه به قصر فیروزه 
مي رفت، چند نفر سرباز که حراست آن جا 

فرموده  مقدمه  بدون  بودند.  دیده  مي کنند،  را 
بودند اگر کسي بیاید و بخواهد اسباب این جا را 

ببرد و این سربازها هم مجبور به دفاع و تیراندازي 
شوند، آیا از عهده برمی آیند؟ حکم شده بود آن ها 
را حاضر کرده بودند. اوالً تفنگ را نمي توانستند 

پُر کنند. ثانیاً تفنگ ها خالي نمي شد! اگر هم 
مي شد به نشانه نمي خورد.

خاطرات اعتمادالسلطنه

مناظره
یکی از علمای دین را مناظره افتاد 

با یکی از کفار. نتوانست بر او غالب شود 
چندین  با  »تو  گفتش:  کسی  شد.  تسلیم  و 

علم، ادب، فضل و حکمت نتوانستی کافری را 
در مناظره شکست دهی؟«

گفت: »علم من قرآن است و حدیث و او به 
این ها معتقد نیست و نمی شنود؛ پس مرا 

شنیدن کفر او به چه کار آید؟«
گلستان سعدی

پرستش
یکي از وزرا پیش ذوالنون مصري 

به  شب  و  »روز  گفت:  و  رفت  عارف 
لطفش  به  امید  و  مشغولم  سلطان  خدمت 

دارم؛ ولي از عذابش هم ترسان هستم. حال من 
چگونه است؟« ذوالّنون بگریست و گفت: »اگر 

وَجّل را چنین پرستیدمي، از  من خداي َعزَّ
جمله ي صّدیقان بودمي«

گلستان سعدی

خلیفه
را  بهلول  هارون الرشید  روزي 

گفت: »آیا مي خواهي خلیفه باشي؟« بهلول 
گفت:  هارون  نمي  دارم.«  دوست  »نه،  گفت: 

به چشم  من  »براي آن که  بهلول گفت:  »چرا؟« 
خود مرگ سه خلیفه را دیده ام؛ ولي خلیفه تا 

به حال مرگ دو بهلول را ندیده است.«
منهاج السرور 

 قرني گلپایگاني

با گذشتگان قدمی بزنیم

قدیمی ترین داستان دنیا
کدام است؟

دنیا،  تمدن  ترین  قدیمی  در  که  نیست  عجیب 
است،  کرده  نقل  بشر  که  را  داستانی  ترین  قدیمی 
پیدا کنیم. این داستان افسانه وار روی 12 لوح گلی 
با  و  از آن گم شده  کنده شده است. قسمت هایی 
خاک اطرافش یکی شده است اما آنچه از 2000 سال 
داستان  هم  هنوز  برجامانده،  مسیح  میالد  از  قبل 

دلکشی است.
خواهم  می  می شود:  شروع  جمالت  این  با  قصه 
را  چیز  همه  که  کنم،  معرفی  جهانیان  به  را  کسی 
دیده است. می خواهم درباره کسی بگویم که همه 
چیز را می داند. او راز عظیمی را فهیمد، او پنهانی را 
طوفان  از  قبل  زمانهای  همه  دانش  او  نمود.  کشف 
فرای  او  کرد،  سفر  فاصله  ماورای  به  او  بازیافت.  را 
خستگی سفر کرد. و داستانش را در لوح های گلی 

نقش نمود.



ْ مَن هُم
َّ الْغَِنيَّ هُوَ الْغَِنيُّ ِبنَفِْسِه ِإن

لَيَْس الْغَِنيُّ هُوَ الْغَِنيَّ ِبمَاِلِه
وَ كَذَا الْكَِريمُ هُوَ الْكَِريمُ ِبخُلِْقِه

لَيَْس الْكَِريمُ ِبقَوِْمِه وَ ِبآِلِه
وَ كَذَا الْفَِقيهُ هُوَ الْفَِقيهُ ِبحَاِلِه

لَيَْس الْفَِقيهُ ِبنُطِْقِه وَ مَقَاِله

 غنی بوَد ای دوست
ً

غنی هموست هک ذاات

هن آن هک هست توانگر هب مال و مُكنت و پوست

كريم نیز همان كو هب خُلق و خوی كريم

كرم هب قوم و هب تیره نباشد، آن جا دوست

فقيه، عالم داان هب كار خويشتن است

هب دانش عملی نَی هب حرف و گفتِ نكوست

کیان اند
توانگر آن است که توانگر هم به درون خویش باشد. که توانگر، توانگر مال نیست.

نیز، گهرمند آن است که گهر به خوي خویش دارد. که ُگهر به تیره و تبار نیست.
نیز، دانا آن است که دانا به کار خویشتن است که دانا، داناي زبان و سخن نیست.

حضرت زینب کبری)س(:
هرکس عبادات و کار های خود را خالصانه برای خدا انجام 
دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او 

تقدیر می نماید.

آدمی هب گفتارش سنجیده می شود و هب رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو هک 

کّفه ی سخنت سنگین شود و كاری کن هک قیمت رفتارت باال رود.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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ادامه از صفحه اول

سیلِی سخت به آمریکا؛ غلبه ی نرم افزاری بر هیمنه ی پوچ 
استکبار

سیلی  اّولین  افتاد،  اتّفاق  او  در شهادت  آنچه  البّته   
زمان،  آن  تا  و  شد  زده  آمریکا  به  که  بود  سختی 
مردمی  حرکت  همین  آمریکا  به  سیلی  مهم ترین 
عظیمی بود که انجام گرفت؛ بعد هم که خب برادرها 
یک سیلی ای زدند؛ لکن سیلی سخت تر عبارت است 
این  استکبار؛  پوچ  هیمنه ی  بر  نرم افزاری  غلبه ی  از 
بشود.  زده  باید  که  است  آمریکا  به  سخت  سیلی 
]با[  ما  مؤمن  نخبگان  و  ما  انقالبی  جوانان  بایستی 
این  و  بشکنند  را  استکباری  هیمنه ی  این  هّمت، 
این یک؛ یکی هم  بزنند،  آمریکا  به  را  سیلی سخت 
ملّتها و  این هّمت  از منطقه است که  آمریکا  اخراج 
سیاستهای مقاومت را میطلبد که بایستی این کار را 
انجام بدهند؛ این، سیلی سخت است. البّته اینها غیر 
از انتقام از قاتل است؛ اینهایی که گفتیم، مربوط به 
مجموع استکبار و آمریکا است؛ قاتل سلیمانی و آمر 
به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند؛ آن به 
جای خودش محفوظ است. اگر چه به گفته ی یک 
عزیزی، کفش پای سلیمانی هم بر سِر قاتل او شرف 
دارد و سِر قاتل او هم برود، فدیه ی کفش سلیمانی 
کردند،  غلطی  باالخره  اّما  هست  این  نمیشود؛  هم 
انتقام پس بدهند؛ هم آمر، هم قاتل بدانند  بایستی 
که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد -ما دنبال 

وقت ممکن هستیم- باید انتقامشان را پس بدهند.

چند توصیه به مسئولین و مّلت عزیز: 
۱( قوی شدن در حوزه های اقتصاد، علم، فّناوری 

و نظامی
 خب حاال این جلسه، جلسه ی خوبی است و مزیّن است 
به نام شهید سلیمانی. من سه چهار توصیه میخواهم 
عرض بکنم در این جلسه که این توصیه ها خیلی مهم 
است:اّوالً به مسئولین کشور و ملّت عزیزمان میخواهم 

شاعر  قول  به  بشوند؛  قوی  کنند  سعی  بکنم  توصیه 
خراسانی ما: »برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی«.

در  بشوید، هم  قوی  اقتصاد  در  بشوید؛ هم  قوی  باید 
علم قوی بشوید، هم در فّناوری باید قوی بشوید، هم 
در دفاع نظامی باید قوی بشوید؛ باید قوی بشوید. تا 
قوی نشوید، دشمنها به شما طمع خواهند کرد، به شما 
تعّرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه ی 
اّول که توصیه ی همیشگی من است و من خودم تا توان 
دارم و تا توفیق از طرف پروردگار داشته باشم، این قضّیه 

را دنبال میکنم؛ مسئولین هم موّظفند دنبال کنند.

2( عدم اعتماد به دشمن
قطعی  توصیه ی  این  نکنید؛  اعتماد  به دشمن  ثانیاً   
رفع  برای مسیر  نکنید.  اعتماد  به دشمن  است.  من 
کشور  آینده ی  شدن  درست  برای  مردم،  مشکالت 
به وعده ی این و آن اعتماد نکنید؛ این توصیه ی به 
نیست؛  خوبان  وعده ی  وعده ها  این  است.  مسئولین 
وعده ی بَدان و اشرار است اّما آن هم از هر صد تایش 
دشمنی  نبرید.  یاد  از  را  دشمنی ها  نکند!  وفا  یکی 
کردند. دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با 

ممکن  یا  دارد،  وجود  اختالفاتی  مذاکره.  خب،  شد. 
این اختالفات را  با مذاکره  است وجود داشته باشد؛ 
حل کنید. مگر شما نمیگویید با دنیا مذاکره کنیم؛ 
با  کرد،  مذاکره  میشود  دنیا  با  چطور  خب،  خیلی 
بروید  خب  کرد؟  مذاکره  نمیشود  داخلی  عنصر 
مذاکره کنید، حل کنید. بعضی از حرفهایی که آدم 
است،  اختالف افکنی  حرفهای  می شنود،  روزها  این 

حرفهای وحدت آفرین نیست.

۴( خنثی کردن تحریم
 مطلب چهارم و آخر؛ من قباًل هم گفته ام،  حاال هم 
تکرار میکنم: رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی 
کردن تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟ ما که 
نمیتوانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع 
تحریم کند اّما خودمان میتوانیم این تحریم دشمن را 
خنثی کنیم. پس این مقّدم است، این درست است؛ 
رفع  دنبال  نمیگویم  البّته  باشیم.  این  دنبال  بیشتر 
اگر بتوانیم تحریم را رفع  تحریم نباشیم؛ چرا، واقعاً 
کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البّته چهار 
بوده  بنا  از سال ۹۵  ]یعنی[  تأخیر شده  است  سال 
همه ی تحریمها یکباره برداشته بشود ]اّما[ تا االن نه 
فقط برداشته نشده، زیاد هم شده. تأخیر شده ]اّما[ 
اگر بتوانیم با روش درست، عاقالنه، با روش اسالمی 
و ایرانی، با روش عّزتمندانه تحریم را برطرف کنیم، 
به  عمده  نیندیشید؛  این  به  اّما  کنیم.  برطرف  باید 
بیندیشید که دست شما است  خنثی کردن تحریم 
با  و دنبال کنید،  بکنید.  را  این کار  و شما میتوانید 
من  توصیه ی  این  کنید؛  تالش  کنید،  کار  همدیگر 
]اّما[  میکنم  حمایت  کشور  مسئولین  از  من  است. 
باشند.  پایبند  اهداف ملّت  به  این است که  شرطش 
ملّت  همه ی  به  متعال  خدای  ان شاءاهلل  امیدواریم 
تا  بدهد  توفیق  کشور  مسئولین  همه ی  به  ایران، 

بتوانند کارهای بزرگ را انجام بدهند.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

شما چه کرد. ]البّته[ این فقط مال ترامپ نیست که 
حاال مثاًل فرض کنید چون ترامپ رفت، بگویند تمام 
شد؛ نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملّت 
ایران بدی کرد و سه کشور اروپایی هم همین جور. 
این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی را انجام دادند 
و لئامت را و دورویی و نفاق را در مقابل ملّت ایران 

نشان دادند. این هم توصیه ی دّوم.

3( حفظ اّتحاد مّلی
ما  را حفظ کنید. کشور  ملّی  اتّحاد   توصیه ی سّوم: 
احتیاج به اتّحاد دارد؛ اتّحاد ملّت ایران. ملّت ایران در 
خیلی از امور صدایشان صدای واحد است، خواستشان 
خواست واحد است، ]اّما[ مسئوالن میتوانند این را از 
بین ببرند. هنر مسئوالن ما این است که این اتّحاد را، 
این همصدایی را تّکه تّکه کنند، ملّت را تّکه ِتّکه کنند، 
باشند  ببرند! مسئولین کشور مراقب  بین  از  را  اینها 
کار  با همدیگر  قّوه  کنند. سه  زیاد  را  اتّحاد  این  که 
کنند و هم افزایی کنند؛ مخصوصاً رؤسای سه قّوه. اگر 
چنانچه این هم افزایی، این اتّحاد، این همکاری انجام 
بگیرد، مطمئّناً این اتّحاد ملّی روز به روز قوی تر خواهد 

بین   جانبه  سه  همکاری  تفاهم  وعده 
مرکز  الرستان،  عالی  آموزش  مجتمع 
و  الرستان  فناور  های  واحد  رشد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در  مهم  این  و  شده  عملیاتی  ایران 

هفته پژوهش به امضا رسید.
مردادماه  الرستان،  میالد  گزارش  به 
مشترک  نشست  در  که  بود   ۹۹
نماینده مردم در  رئیس دفتر  علیشیر 
پخش  ملی  شرکت  مسئوالن  معیت 
امیر  با  الرستان  نفتی  های  فرآورده 
فارس  منطقه  مدیر  کریمی،  بنی 
ناحیه  اداری  ساختمان  محل  در 
و  موضوعات  طرح  بر  عالوه  الرستان 
نفتی  های  فرآورده  توزیع  مشکالت 
ارتباط هر چه بیشتر  منطقه  موضوع 
شهرستان  دانشگاهی  و  علمی  مراکز 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  با 
نفتی، واگذاری پروژه های پژوهشی به 
مراکز علمی الرستان به عنوان یکی از 
درخواستهای آن جلسه از مدیر ارشد 

شرکت نفت در فارس اعالم گردید.
آن  از  ماه   ۴ حدود  از  پس  و  حال 
پژوهش  هفته  با  همزمان  و  دیدار 
بین  جانبه  سه  همکاری  نامه  تفاهم 
مرکز  الرستان،  عالی  آموزش  مجتمع 
و  الرستان  فناور  های  واحد  رشد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
میالد  گزارش  گردید.به  منعقد  ایران 
عمومی  روابط  از  نقل  به  الرستان 
پیشنهاد  به  الرستان،  دولتی  دانشگاه 
گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز  و 
مسئول  علیشیر  مصیب  پیگیری 
دفتر نماینده در الرستان، تفاهم نامه 
مشترک همکاری بین مجتمع آموزش 
و  الرستان  رشد  مرکز  الرستان،  عالی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران منعقد شد.
حضور  با  نامه    تفاهم  انعقاد  جلسه 
پخش  شرکت  مدیر  کریمی  بنی 
فارس،  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
سوخت  هوشمند  سامانه  رئیس  راسخ 
رئیس  حسنیان  فارس،  ای  منطقه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
الرستان ، علیشیر رئیس دفتر نماینده 
رئیس  پور  قناعت  الرستان،  در  مردم 
الرستان  فناور  های  واحد  رشد  مرکز 
و دکتر طاهری رئیس دانشگاه دولتی 
سوخت  انبار  رئیس  تقوی  و  الرستان 

در  دیجیتال  تحول  و  سازی  هوشمند 
منطقه تالش های قابل توجهی صورت 

پذیرفته است.
در ادامه، قناعت پور رئیس مرکز رشد 
از  تقدیر  با  سخنانی  طی  الرستان 
کنار  در  که  الرستان  دولتی  دانشگاه 
شکل  به  توانمند  دانشجویان  پرورش 
در  بنیان  دانش  های  شرکت  گیری 
مرکز رشد فناور الرستان نیز کمک می 
ساخت  برای  خیرین  اقدام  گفت:  گند 
های  شرکت  استقرار  و  فناوری  برج 
تحسین  قابل  در الرستان  بنیان  دانش 
و تقدیر است و یکی از مهمترین اهداف 
و  جذب  الرستان  فناور  و  رشد  مرکز 
جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

دراین حوزه است.
مصیب علیشیر رئیس دفتر نماینده در 
الرستان نیز ضمن قدردانی از حضار و 
با  های  طرح  به   نماینده  مثبت  نگاه 
این  موضوعات نفتی و گازی، گسترش 
طرح ها را از اهداف وی در الرستان و 
کل حوزه انتخابی برشمرد و عقد تفاهم 
نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی را اولین قدم برای رسیدن به این 

مهم دانست .
به  نامه  تفاهم  این  شود  می  یادآور 
همکاری  های  زمینه  توسعه  منظور 
مشترک و همه جانبه علمی ، پژوهشی 
ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  فناوری  و 
توسعه  و  تقویت  هدف  با  موجود  های 
و  فنی  دانش  بکارگیری  و  ها  همکاری 
فناوری روز در جهت اجرای طرح های 
منعقد  کاربردی  و  مطالعاتی  پژوهشی، 
شده است.ترویج برنامه های پژوهشی و 
تحقیقاتی مشترک، تبادل استاد، ایجاد 
فرصت های مطالعاتی، انجام طرح های 
تحقیقاتی از موضوعات مهم تاکید شده 

در این تفاهم نامه است.

کنفرانس  ویدیو  صورت  به  الرستان 
برگزار شد.

شرکت  مدیر  نشست،  این  ابتدای  در 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش 
از  یکی  را  فارس  استان  فارس، 
فرآورده  های  کننده  بزرگترین مصرف 
تامین  و  برشمرد  کشور  نفتی  های 
میزان سوخت مورد نیاز استان را امری 

چالش برانگیز دانست.
خصوص  در  ادامه  در  کریمی،  بنی 
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  وضعیت 
به  و  ارائه  را  توضیحاتی  نفتی  های 
دانشجویی  مختلف  های  پروژه  انجام 

تأکید کرد.
دولتی  دانشگاه  رئیس  ادامه،  در 
از  تشکر  ضمن  سخنانی  در  الرستان 
رئیس  مردم   نماینده  های  پیگیری 
راستای  در  الرستان  در  وی   دفتر 
انعقاد تفاهم نامه مذکور، اظهار داشت: 
و  قدمت  با  الر  عالی  آموزش  مجتمع 
دانشگاهی  مراکز  از  یکی  کوتاه  عمر 

فعال در حوزه پژوهشی است.
 ۲۷ اینکه  به  اشاره  با  طاهری، 
آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی، مرکز 
از  برخی  از جمله  و   محاسبات سریع 
تاسیس  افزود:  است  دانشگاه  امکانات 
توسط  بنیان  دانش  شرکت  چندین 
دانشگاه   ، اساتید  و  التحصیالن  فارغ 
رسانده  مجتمع  برای  عطفی  نقطه  را 

است.
نامه  تفاهم  عقد  اینکه  بیان  با  وی 
جمله  از  بزرگ  های  دانشگاه  با  هایی 
بتوانیم  تا  شده  سبب  شیراز  دانشگاه 
با  های  دانشگاه  این  های  ظرفیت  از 
سابقه درانجام پروژه های پژوهشی در 
صورت نیاز استفاده کنیم، تصریح کرد: 
در دانشگاه دولتی الرستان در چندماه 
های  ساخت  زیر  ایجاد  جهت  اخیر  

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین دانشگاه دولتی، مرکز رشد و شرکت نفت الرستان

امام خامنه ای: انتقام از آمران و قاتالن شهید سلیمانی در هر زمان که ممکن باشد قطعی است
چهار توصیه رهبر انقالب به مردم و مسئوالن

فارس،  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: در راستای حفاظت از ذخائر 
ذخیره   ۸ تعداد  جنگلی،  ارزشمند 
گاه جنگلی در محدوده ۵ شهرستان 

استان شناسایی و ثبت شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
صمد  عبدالحسن  مهر،  خبرگزاری 
راستای  در  اقدام  این  افزود:  نژاد 
سازمان  عملکردی  جهش  اهداف 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
اساس  بر  نیز  و   ۹۹ در   ۹ طرح  و 
بهره  و  حفاظت  قانون   ۵۰ ماده 
و  جنگلی  عرصه های  از  برداری 

مرتعی انجام گرفته است.
را  ها  ذخیره گاه  این  مساحت  وی 
۱۰ هزار و ۴۷۲ هکتار عنوان کرد 
و افزود: مناطق پایینو، تودج و کوه 
ُخم در شهرستان استهبان، منطقه 
غنیمی سروستان، منطقه بن دشت 
کوه  و  خنج  کورده  دشت،  زرین 
ذخیرگاه های  جمله  از  الر  پردیس 

شناسایی شده جدید می باشند.
موجود  گونه های  گفت:  نژاد،  صمد 
شامل  عمدتاً  گاه ها  ذخیره  این  در 
بَنه، َکهور و  درختان جنگلی اُرس، 

درختچه ارژن است.
سال های  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جنگلی  گاه  ذخیره  شش  گذشت 
قیر،  استهبان،  شهرستان های  در 
داشته  وجود  فیروزآباد  و  ممسنی 
است افزود: محدوده ذخیره گاه های 
تأیید  و  بررسی  از  پس  نیز  جدید 
روزنامه های  در  فنی  کمیته  در 
ابالغ  و  آگهی  استان  کثیراالنتشار 

عمومی گردید.
مدیر کل منابع طبیعی استان، ضمن 
حفاظتی  ضرایب  افزایش  به  اشاره 
از  جلوگیری  و  جنگلی  گونه های 

ارزشمند  رویشگاه های  این  تخریب 
انجام  های  ریزی  برنامه  با  گفت: 
شده جهت جلوگیری از انقراض و یا 
این گونه های خاص، تمامی  تهدید 
شناسایی  جنگلی  گاه های  ذخیره 
طبیعی  منابع  عرصه های  در  شده 
تدابیر  و  اقدامات  با  فارس  استان 
قرار  ویژه  مراقبت  تحت  حفاظتی 

خواهند گرفت.
از  بیشتر  حفاظت  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  ها  ذخیره گاه  این 
طبیعی  رویشگاه های  از  محافظت 
و  گیاهی  نادر  های  گونه های  با 
در حال انقراض با مشارکت هرچه 
و  است  پذیر  امکان  مردم  بیشتر 
سبز  گنجینه  این  از  حفاظت  با 
گیاهی تا حد قابل توجهی از خطر 
تخریب  یا  و  گونه ها  این  انقراض 

رویشگاه ها جلوگیری خواهد شد.
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
ادامه  در  فارس،  آبخیزداری 
عملیات  اجرای  داشت:  اظهار 
قرق،  بهداشتی،  و  اصالحی 
ایجاد  بذرکاری،  و  کاری  نهال 
از  حریق  از  جلوگیری  و  بر  آتش 
شده  بینی  پیش  اقدامات  جمله 
گاه های  ذخیره  از  حفاظت  برای 

ارزشمند جنگلی است.
اینکه  بیان  با  پایان  در  صمدنژاد، 
ظرفیت های  از  جنگلی  گونه های 
نمادی  و  بشری  حیات  ارزشمند 
به  طبیعی  سرمایه های  از  کهن 
مرتع  دامداران،  از  می روند،  شمار 
تشکل ها  مردمی،  گروه های  داران، 
محیطی  زیست  سمن های  و 
توسعه  و  حفاظت  در  خواست 
طبیعی  منابع  با  گاه  ذخیره  این 

همکاری الزم را داشته باشند.

شناسایی دو ذخیره گاه جنگلی
 در الرستان و خنج 

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: از 
آنجا که احتمال عدم دستیابی به فروش 
روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
این  است،  باال  آینده  سال  در  روز  در 
عدم تحقق هم در کسری بودجه نمایان 
خواهد شد لذا اتکا بودجه ۱۴۰۰ به این 
حجم از درآمد نفتی قابل توجیه نیست.

الیحه  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
نفتی  درآمد های   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
که باعنوان منابع حاصل از فروش نفت 
شده  یاد  آن  از  نفتی  فرآورده های  و 
به  نسبت  درصدی   ۳۱۳ رشد  با  است 
به ۱۹۹.۲ هزار  بودجه سال ۹۹  الیحه 
این میزان  میلیارد تومان رسیده است. 
درآمد نفتی قرار است با احتساب نفت 
میلیون  دو  روزانه  فروش  و  دالری   ۴۰
نکته  شود.  محقق  بشکه  هزار   ۳۰۰ و 
جالب توجه این الیحه پیش بینی فروش 
اوراق  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ حدود 
سلف نفتی است که تحقق آن نیازمند 

تصویب در مجلس است.
زاده  حسین  حسین  منظور  همین  به 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی 
خبرگزاری خانه ملت، در تحلیل بخش 
به  که  سال ۱۴۰۰  بودجه  الیحه  نفتی 
تازگی تقدیم مجلس شده است، گفت: 
براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور، در سال آینده صادرات روزانه ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام و 
میعانات گازی پیش بینی شده است که 
میلیارد  هزار   ۲۰۰ حدود  رقم  این  از 
رقم  این  می شود،  کشور  عاید  تومان 
سال  بودجه  قانون  رقم  با  مقایسه  در 
پیدا  افزاش  درصد   ۲۵۰ حدود   ۱۳۹۹
واقعیت های  به  توجه  با  اما  است  کرده 

موجود در فضای بین المللی و تحریم های 
شده  تحمیل  کشور  به  که  ظالمانه ای 
است، دستیابی به این هدف کار ساده و 

آسانی نیست.
نماینده مردم الرستان و خنج و گراش و 
اوز در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
بسیاری از مشتریان سنتی نفت ایران در 
کشور،  به  شده  تحمیل  تحریمی  فضای 
تولیدکنندگان  به سمت  را  تقاضای خود 
به  توجه  با  افزود:  دادند،  سوق  دیگر 
نگرانی هایی که در مورد در نظر گرفتن این 
حجم از صادرات در کشور وجود دارد به 
نظر می آید احتمال عدم دستیابی به هدف 
فوق بسیار باال باشد و این عدم تحقق هم 
لذا  شد  خواهد  نمایان  بودجه  کسری  در 
اتکا بودجه ۱۴۰۰ به این حجم از درآمد 

نفتی قابل توجیه نیست.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
منظور  به   کشور  در  کرد:  بیان  اسالمی، 
ذخیره  فرصت  و  ظرفیت  از  استفاده 
اهداف  تحقق  راستای  در  و  نفتی  منابع 
اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام فروشی، 
برای  و  است  شده  ایجاد  ظرفیت هایی 
»قانون  دهم  مجلس  در  منظور  این 
دستی  پایین  صنایع  توسعه  از  حمایت 
از  استفاده  با  میعانات گازی  و  نفت خام 
و  تصویب شده  مردمی«  گذاری  سرمایه 
را  آن  به  مربوط  آئین نامه های  دولت هم 
تنظیم و ابالغ کرد اما برای اجرای دقیق 
خام  از  پرهیز  راستای  در  که  قانون  این 
فروشی و ایجاد زنجیره ارزش است، باید 
متولی  نهادهای  و  اجرایی  دستگاه های 
صندوق  ازجمله  مذکور،  قانون  ذینفع  و 
کنند  مشارکت  و  همکاری  ملی  توسعه 
خام  از  پرهیز  همانا  -که  قانون  هدف  تا 

فروشی است- محقق شود.

اتکا بودجه 1400 به حجم باالیی
 از درآمدهای نفتی قابل توجیه نیست


