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درمانگاه  درمانی  کادر  تمام  ابتالی 
امام  سرطانی  بیماران  تخصصی 
به  الرستان  )ع(  مجتبی  حسن 
به  را  درمانی  مرکز  این  کرونا، 

تعطیلی کشاند.
الرستان،  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  سخنگوی 
خبر  کلیپی،  انتشار  با  الرستان 
بیماران  تعطیلی درمانگاه تخصصی 
)ع(  مجتبی  حسن  امام  سرطانی 
کرونا  به  ابتال  دلیل  به  الرستان 
هم  مرکز  این  گفت:  و   کرد  تأیید 
بیماری  هیچ  و  است  تعطیل  اینک 
در آن مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

محمد علی اسروش، افزود: تخت ها 
و همچنین  در بخش های مختلف 
خالی  مرکز  این  انتظار  های  سالن 

از بیمار است.
از  کادر  تمامی  کرد:  تصریح  وی 

و هجوم  کووید ۱۹  بیماری  سخت 
تاکنون  کرونا  مرگبار  ویروس 
امکان جایگزین کردن پزشک فوق 
این  و  شهرستان  در  خون  تخصص 
می  نظر  به  و  نشده  محقق  مرکز 
وضعیت  چنین  با  مهم  این  رسد 
موجود همچنان قابل تحقق نباشد.

علوم  دانشکده  عمومی  مدیرروابط 

شهرستان  اسالمی  شورای  رسمی  نشست  در 
الرستان با سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
بحث  مختلفی  موضوعات  درخصوص  الرستان 
به  میالد الرستان  گزارش  به  نظر شد.  تبادل  و 
نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهرستان 
رسمی  نشست  هشتمین  و  بیست  الرستان، 
دوره  در  الرستان  شهرستان  اسالمی  شورای 
پنجم با حضور ۱۰ نفر از اعضا، در سالن جلسات 
شورای شهر الر برگزار شد.در این نشست، ابتدا 
رییس شورای شهرستان میالد خجسته حضرت 
زینب )س( و روز پرستار را تبریک گفت و برای 
کادر درمان به ویژه پرستاران پرتالش در روزهای 
بهروزی  و  موفقیت  آرزوی  »کرونا«  با  درگیری 

رفاه  و  تعاون کار  اداره  و رئیس  معاون مدیرکل 
اجتماعی الرستان، گفت: همه مؤسسات خیریه 
شهرستان های الرستان و اوز می بایست پرداخت 
از طریق حواله های  تنها  را  های حمایتی خود 
»ساتنا / پایا« و به شیوه ای خاص انجام دهند 

تا مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی شوند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی 
قاسمی  عبدالمهدی  الرستان،  کار  تعاون  اداره 
توضیح داد: این الزام سراسری مستند به بند ح 
تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور است 
و در راستای افزایش شفافیت عملکرد مؤسسات 
جلوگیری  نیز  و  نهاد  مردم  و  خصوصی  خیریه 
برای  خیریه  عنوان  از  احتمالی  استفاده  سوء  از 

بر اساس انتخاب ستاد بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹، 
شیرین  آب  )سامانه  محصول  پایلوت  ساخت 
کن جذبی دو بستره تک مرحله ای با مکانیزم 
بازیافت داخلی جرمی و حرارتی( معرفی شده 
توسط فوالد هرمزگان به عنوان محصول تحقیق 
و  صنعتی  تولیدی،  واحد های  برتر  توسعه  و 

معدنی کشور در سال ۹۹ انتخاب شد.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
زارع مدیر متالورژی، طراحی و  فارس، شاهین 
توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان، اظهار 
رقابت  افزایش  اخیر  سال  چند  طی  در  کرد: 
بر  را  سازمان ها  از  بسیاری  پیشرفت،  انگیزه  و 
تولیدات  بر  را  خود  فعالیت های  که  داشته  آن 
اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند 
که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات 
مسلما  و  است  فّناورانه  نوآوری های  ایجاد  و 
انجام تحقیقات در سازمان ها باهدف حمایت از 

نوآوری صورت می گیرد.
تعاملی  طی  راستا  همین  در  افزود:  وی 
فوالد  و شرکت  هرمزگان  دانشگاه  بین  سازنده 
عنوان  با  پروژه ای  تعریف  به  اقدام  هرمزگان 
پایلوت  ساخت  راستای  در  پژوهش  و  مطالعه 
تک مرحله ای  بستره  دو  جذبی  آب شیرین کن 
حرارتی  و  جرمی  داخلی  بازیافت  مکانیسم  با 
از تالش های مکرر صورت گرفته  کرد که پس 
واحدهای  و  هرمزگان  دانشگاه  اساتید  از سوی 
فوالد  توسعه  و  تحقیق  و  سیاالت  و  انرژی 
هرمزگان محصول فوق بر اساس انتخاب ستاد 
صنعت،  فناوری  و  پژوهش  هفته  بزرگداشت 
کسب  به  موفق   ۹۹ سال  در  تجارت  و  معدن 
عنوان محصول تحقیق و توسعه برتر واحدهای 

تولیدی صنعتی و معدنی کشور شد.

در  شده  مطرح  موضوعات  مهم ترین  زمین ها، 
حضور سرپرست بنیاد مسکن الرستان بود.پس از 
این بخش، برومند مهمان جلسه شورای اسالمی 
شهرستان ضمن تشکر از رییس شورا برای دعوت 
که  کرد  بیان  را  مطالبی  مفید،  نشست  این  به 

مهم ترین محورهای آن به این شرح است:
-برقراری نظم بیشتر در بنیاد و برخی جابجایی ها 

در کادر اداری
شوراهای  با  مسکن  بنیاد  مداوم  تعامل  -لزوم 

اسالمی
-انتقاد از کم کاری مدیران الرستان در رسیدگی 
در موضوع  به ویژه  روستاها  برخی  به محرومیت 

»مقاوم سازی خانه ها«
خصوص  در  مطالبات  شفاف  طرح  بر  -تأکید 

فعالیت های بنیاد
-آغاز و سرعت بخشی به طرح اقدام ملی مسکن 
الر/ شهر  در  نقطه  هفت  تعیین  با  الرستان  در 

از شورای شهر و شهرداری الر برای  درخواست 
همکاری بیشتر در این خصوص

»مسکن  ارتقای  برای  مجوزهایی  -دریافت 
محرومین« در الرستان

سند  صدور  برای  مشکالت  نسبی  شدِن  -حل 
روستایی و شهری، و ممنوعیت دریافت هزینه از 

مردم بابت نقشه برداری »شمیم«

گرفتن صفر ابتدای شماره تلفن(.
شیوه  به  پرداخت  انجام  از  پس  افزود:  قاسمی، 
یاد شده، اطالعات از شبکه بانکی دریافت و در 
خواهد  ثبت  و  بندی  طبقه  مخصوصی  سامانه 
مالیات عملکرد سال  معافیت  مبنای  گردید که 
۱۳۹۹ مؤسسات خیریه هنگام محاسبه در سال 

۱۴۰۰ خواهد بود.
اوز خواست  و  مؤسسات خیریه الرستان  از  وی 
داده  توضیح  پرداخت  شیوه  به  پایبندی  ضمن 
شده، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، پرسش 
امور  دفتر  الکترونیکی  پست  به  را  خود  های 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  حمایتی 

نشانی ngo@mcls.gov.ir ارسال نمایند.

و  ژاپن  کشور  انحصار  در  و  بوده  جدید  بسیار 
سنگاپور است و برای اولین بار چنین طرحی در 

ایران اجرا می شود.
هزينه كمتر توليد آب شيرين با آاليندگی بسيار كمتر

به  و  بندرعباس  شهر  در  پروژه  اجرای  زارع،   
مناسب شهر  پارامترهای طراحی  آوردن  دست 
مذکور  پروژه  قابل توجه  نکات  از  را  بندرعباس 
سازی ها  بهینه   با  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
آن،  تجاری سازی  صورت  در  و  طرح  این  در 
انرژی و هم  از نظر صرفه جویی در مصرف  هم 
باکیفیت  تولیدشده  آب  تمام شده،  قیمت  در 
با نمونه های تجاری  قابلیت رقابت  باال و  بسیار 
موجود در بازار را خواهیم داشت.وی سازگاری 
این طرح  دیگر  قوت  نقطه  را  زیست  محیط  با 
دلیل  به  کن  شیرین  آب  این  گفت:  و  دانست 
با  و  از آب دریا  امکان نمک زدایی ۱۰۰ درصد 
توجه به عدم بازگشت آب تغلیظ شده به دریا 
برخالف فّناوری های رایج، به اکوسیستم اطراف 
خود نیز هیچ گونه تنشی اعمال نخواهد کرد و 
از این منظر بسیار سازگار با محیط زیست است.

خون  تخصص  فوق  پزشک  جمله 
نیروهای  و  پرستاران  از  تن  و چند 
خدوم این مرکز به کرونا مبتال شده 
اند که به نظر می رسد تا بهبودی 
این مرکز  فعالیت  امکان  آنها  کامل 

درمانی وتخصصی وجود ندارد.
به  توجه  با  شد:  یادآور  اسروش، 
شرایط  این  در  درمان  کادر  کمبود 

این  تعطیلی  الرستان،  پزشکی 
زنگ  و  هشدار  را  درمانی  مرکز 
خطری به ویژه در آستانه شب یلدا 
دورهمی  و  تجمعات  از  وجلوگیری 
گفت:  و  دانست  خانوادگی  های 
برای  تعطیلی  این  که  است  ممکن 
دیگر  های  بخش  و  مراکز  سایر 
عفونی  بخش  جمله  از  بیمارستانی 
و کرونایی و یا بخش های آی سی 
یو نیز رخ دهد و این مناطق را نیز 

با بحران جدی مواجه کند.
اسروش، ابراز داشت: با توجه به بروز 
این چالش ها و امکان درگیری کادر 
و  همکاری  ها،  بخش  سایر  درمان 
همیاری مردم و شهروندان و جدی 
گرفتن خطرات ناشی از هجوم این 
ویروس مرگبار بیش از گذشته مورد 
تاکید و امری اجتناب ناپذیر خواهد 

بود.

برزین، همچنین هفته »پژوهش«  رام  کرد.علی 
و هفته »راهداری و حمل ونقل« را گرامی داشت 
و بر ضرورت کار جهادی در این دو حوزه تأکید 
کرد.در ادامه این نشست علنی، سرپرست بنیاد 
اعضا  مهمان  الرستان  اسالمی  انقالب  مسکن 
ضمن  شهر  و  بخش  شوراهای  نمایندگان  بود. 
تبریک مسئولیت ۶  و  برومند  به  خوشامدگویی 
ماهه وی در شهرستان، مسائل و معضالت مرتبط 

با بنیاد مسکن را مطرح کردند.
فرسوده،  بافت  و  ساز  و  وام های ساخت  موضوع 
مشکل  روستایی،  زمین های  کردن  سنددار 
شدن  کددار  بانک ها،  در  روستاییان  ضمانت 
پروژه های روستایی، و معضالت تفکیک و تعریض 

بر آن  انجام می شود و عالوه  پولشویی و فساد 
مؤسسات خیریه از این طریق می توانند با بهره 
گیری از پایگاه اطالعاتی وزارت تعاون کار و رفاه 
خود  پوشش  زیر  افراد  استحقاق  از  اجتماعی، 

اطمینان حاصل کنند.
چگونگی  توضیح  در  الرستان،  کار  اداره  رئیس 
در  گفت:  های حمایتی  پرداخت  اطالعات  ثبت 
هنگام انتقال پول از طریق حواله »ساتنا / پایا« 
الزم است در قسمت »شناسه پرداخت« یک کد 
ابتدا  از:  است  متشکل  که  درج شود  رقمی   ۲۴
ثبت  شماره  رقمی   ۱۱ عدد  سپس   ،۱۱۰ عدد 
مؤسسه خیریه و در انتها عدد ۱۰ رقمی شماره 
تلفن همراه رابط مؤسسه خیریه )بدون در نظر 

مدیر متالورژی، طراحی و توسعه فوالد هرمزگان 
در ادامه با بیان اینکه بیش از  ۹۷ درصد آب 
سطح زمین را آب شور تشکیل می دهد و ایران 
نیز برای مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی 
با بحران کم آبی مواجه است، تاکید کرد در این 
شرایط آب دریا به عنوان یک منبع تمام نشدنی 
می تواند مورداستفاده قرار گیرد و راه حل عملی 
با مشکل کم آبی روبرو شد،  بتوان  اینکه  برای 
از  نمک زدایی  برای  کم هزینه  روش های  ابداع 
آب دریا و تولید آب آشامیدنی است که در آن 
شرایط سازگاری با محیط زیست نیز دیده  شود.

ها  روش   این  از  یکی   : گفت  ادامه  در  زارع، 
در  است.وی  جذبی  آب شیرین کن  از  استفاده 
باره توضیح داد: در فّناوری  های رایج آب  این 
و  الکتریکال  انرژی  مصرف  میزان  کن   شیرین  
گرمایی بسیار زیاد است و به همین میزان هزینه 
مصرفی  قطعات  تأمین  و  نگهداری  و  تعمیرات 
بسیار باال است به گونه ای که معموالً هزینه آب 
باال و کیفیت آب تولیدی نیز  تولیدشده بسیار 
نامناسب است اما فناوری آب شیرین کن جذبی 

ابتالی همه کادر درمان درمانگاه بیماران سرطانی در الرستان به کرونا

نشست اعضای شورای اسالمی شهر
 با سرپرست بنياد مسکن انقالب اسالمی الرستان

رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی الرستان: 

ثبت اطالعات پرداخت های حمایتی، مبنای معافیت مالیاتی خیریه ها

رتبه برتر كشوری در زمينه طرح مبتکرانه فوالد هرمزگان درباره آب شيرين كن

سه کشته در تصادف تریلر 
و پژو در جنوب فارس

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر 
تصادف  حادثه  در  گفت:  فارس،  پزشکی 
در  نفر  سه  استان  این  در   ۴۰۵ پژو  و  تریلر 
این  افزود:  همتی،   حسن  باختند.  جان  دم 
حادثه   در محور قیر و کارزین - خنج )قبل 
از پل اسالم آباد( روی داد.وی، با اشاره به اعزام 
وقوع حادثه  به محل  آمبوالنس  یک دستگاه 
ادامه داد: شدت تصادف به حدی بود که سه 

سرنشین پژو ۴۰۵ در دم جان باختند.
شهرستان های قیر و کارزین و خنج به ترتیب 
جنوب  کیلومتری   ۲۶۵ و   ۱۶۹ فاصله   در 

شیراز واقع هستند.
***

کشف 9 تن ماده معدنی 
کرومیت قاچاق

 در شهرستان بختگان

غیر  بصورت  که  کرومیت  معدنی  ماده  تن   ۹
مجاز و توسط قاچاقچیان از عرصه های منابع 
بود  شده  دپو  محلی  در  و  استخراج  طبیعی 

کشف و ضبط شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر، علیرضا رضایی نیا سرپرست اداره منابع 
اعالم  با  بختگان  شهرستان  آبخیزداری  و 
توسط  قاچاق  محموله  این  گفت:  خبر  این 
عرصه های  از  استخراج  از  پس  سودجویان 
منابع طبیعی در محلی دپو شده بود که پس 
و  دادگستری  ریاست  دستور  با  شناسایی،  از 
هماهنگی با فرماندار شهرستان و با همکاری 
فرماندهی و نیروهای پاسگاه انتظامی بختگان 

توقیف شد.
مشخص  اولیه  بررسی های  در  افزود:  وی 
صورت  به  را  کرومیت ها  این  متخلفان  شد 
کرده  برداشت  دهمورد  منطقه  از  غیرقانونی 
را  همجوار  استان های  در  آن  فروش  قصد  و 

داشتند که در دام قانون گرفتار شدند.
رضایی نیا ادامه داد: در این راستا مالک اراضی 
شناسایی  بود  شده  دپو  آن  در  کرومیت  که 
قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  برای سیر  و 
تحویل داده شد.سرپرست اداره منابع طبیعی 
ضمن  بختگان،  شهرستان  آبخیزداری  و 
قدردانی از حمایت ها و همکاری خوب رئیس 
و  فرماندار شهرستان  و همچنین  دادگستری 
نیروهای پاسگاه انتظامی بختگان با مجموعه 
با  قاچاق  محموله  این  افزود:  طبیعی  منابع 
سیر  برای  امن  مکانی  به  قضائی  هماهنگی 

مراحل قانونی منتقل شد.

مرمت و بهسازی 
حمام تاریخی خنج

مرمت مرحله اول حمام تاریخی خنج انجام و 
مرحله دوم این بنای تاریخی دوره قاجار زیر 
نظر اداره کل میراث فرهنگی فارس آغاز شد.

به  به مرور زمان  را که  تاریخی  مرمت حمام 
صورت دفن شده درآمده است شهرداری خنج 
برعهده دارد.شهرام محمود پور شهردار خنج، 
گفت:  مرحله اول اجرای این طرح که شامل 
حفاری و خاکبرداری بود با صرف سه میلیارد 
رسید.  پایان  به  اعتبار شهرداری خنج  ریا ل 
ریال  میلیارد   ۶ با  مرمت  طرح  دوم  مرحله 
کارشناسان  نظارت  با  خنج  شهرداری  اعتبار 

میراث فرهنگی فارس در حال اجراست.
فرهنگی  میراث  اداره  مسئول  زمانی،  سمیر 
از  حمام  ساختمان  کرد:  اعالم  هم  خنج 
ارزش  و  شده  ساخته  ساروج  و  سنگ  مالط 
تاریخی دارد و قرار است این بنا بعد از مرمت 
و بازسازی به عنوان موزه مردم شناسی مورد 

استفاده قرار گیرد.

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

دسته  هندبال  لیگ  در  الرستان  هندبال  تیم 
بازی خود در  توانست در نخستین  یک کشور 
این رقابت ها برابر نماینده استان یزد به پیروزی 

قاطع دست یابد.
یک  دسته  لیگ  الرستان،  میالد  گزارش  به 
هندبال کشور یادواره سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، در گروه »ج« این رقابت ها با حضور 
۶ تیم از استان های مختلف کشور  به میزبانی 
مجموعه  رزمیوش  ورزشی  سالن  در  الر  شهر 

ورزشی تختی با انجام ۳ بازی آغاز شد.

در بازی افتتاحیه، تیم های آروین مهر شهرکرد 
با  بازی  این  که  رفتند  هم  مصاف  به  میناب  و 
نتیجه ۲۶ بر ۲۰ به سود تیم شهرکرد به پایان 
رسید.در بازی دوم روز نخست، تیم رعد تهران 
در یک بازی نزدیک و پایاپای با نتیجه ۲۵ بر 

۲۳ برابر تیم خرم آباد به برتری دست یافت.
تیم هندبال الرستان  روز،  این  پایانی  بازی  در 
قرار  یزد  حاتم  اسالمی  دانشگاه آزاد  تیم  برابر 
به  بر ۱۶  نتیجه قاطع ۲۵  با  توانست  گرفت و 

پیروزی برسد.

پیروزی قاطع نماینده هندبال الرستان
برابر تیم یزد در بازی نخست

فارس  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
باالی  روستا های  درصد   ۹۰ از  بیش  گفت: 
پُر سرعت  اینترنت  به  فارس  استان  خانوار   ۲۰

دسترسی دارند.
در  شده  تعیین  تکالیف  گفت:  سهرابی  مهرداد 
قانون برنامه ششم توسعه برای وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، تجهیز ۸۰ درصد روستا های 
باالی ۲۰ خانوار کشور به چهار خدمت آموزش، 
تا  الکترونیک  بانکداری  و  کشاورزی  سالمت، 

پایان برنامه است.
وی افزود: با مساعدت وزیر ارتباطات و فناوری 
الزم  دسترسی  ارتباطی،  طرح های  و  اطالعات 
 ۲۰ باالی  روستا های  درصد   ۹۰ از  بیش  برای 
خانوار استان به اینترنت پرسرعت ثابت و یا سیار 
یکی از اپراتور های تلفن همراه فراهم شده است.

زمینه  می شود  تالش  اینکه  بیان  با  سهرابی، 
هرچه  مانده  باقی  خانوار  درصد   ۱۰ دسترسی 
فارس  استان  اظهارداشت:  فراهم شود،  سریع تر 
دارای ۲ هزار و ۳۲۸ روستای باالی ۲۰ خانوار 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  است. 
وزارت  برنامه های  اولویت  کرد:  تصریح  فارس، 
زیر  توسعه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ارتباطی در مناطق کم تر برخوردار  ساخت های 
و  ارتباطی  عدالت  تحقق  هدف  با  روستایی  و 
کاهش شکاف دیجیتالی در این مناطق است تا 
از  بتوانند  این مناطق همچون شهر ها  ساکنان 
مزیت های عدالت ارتباطی که عدالت آموزشی 
آموزش های  از  آموزان  دانش  مندی  بهره  و 
نیز  را  کرونا  ویروس  تداوم  شرایط  در  مجازی 

شامل می شود بهره مند شوند. سهرابی با اشاره 
که  استان  مدارس  هوشمندسازی  برنامه  به 
صورت  استان  پرورش  و  آموزش  همکاری  با 
تحصیلی  سال  شروع  از  قبل  تا  گفت:  گرفت، 
و  شهری  مدرسه   ۹۵۱ و  هزار  سه  جدید، 
روستایی در استان به اینترنت پرسرعت  رایگان 
از ۲ هزار  تعداد، بیش  این  از  مجهز شدند که 
به  استان  روستایی  مناطق  در  مدرسه   ۸۹۴ و 

شبکه ملی اطالعات متصل شده اند.
و ۸۵۷  هزار  تعداد، یک  این  از  داد:  ادامه  وی 
مدرسه روستایی از طریق اینترنت ثابت و یک 
از طریق نصب تجهیزات و  هزار و ۳۷ مدرسه 
مودم سیار به اینترنت پرسرعت مجهز شدند و 
یک هزار و ۵۷ مدرسه نیز در شهر های استان 

به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند.

اتصال ۹۰ درصدی روستا های باالی 2۰ خانوار 
فارس به اينترنت پُر سرعت

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم نسترن چنگیزي فرزند محمد   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۶۱    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم بهرام چنگیزي  فرزند 
قربان   به شناسنامه  ۱۴۲ صادره از ح -الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳۷۹/۱۱/۴  در اقامتگاه دائمی خود شهر 

اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمد چنگیزي  فرزند بهرام  ش ش ۱۰۵  ت ت ۱۳۴۲  صادره از ح ۲ الرستان - اوز

۲-علي چنگیزي  فرزند بهرام  ش ش ۸۸  ت ت ۱۳۳۷  صادره از ح  الرستان -اوز فرزندان متوفي
۳-بلقیس بخشي زاده فرزند حسن  ش ش ۶۴۹  ت ت ۱۳۰۰  صادره از ح  الرستان -اوز همسر متوفي 

والغیر...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی 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.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز -محمود محبي 

 م/الف/۶۸۸

گام نخست تجهیز ایستگاه مطالعاتی گوزن زرد 
ایرانی در منطقه میانکتل شهرستان کازرون به 

سیستم های نظارتی تحت وب انجام شد.
ایستگاه مطالعاتی گوزن زرد ایرانی میان کتل، 
واقع در ارتفاعات شمالی دشت برم شهرستان 
های  دوربین  به  آذرماه سال جاری  از  کازرون 

مداربسته با قابلیت نظارت برخط مجهز شد.
جمال خداپرست، رئیس اداره  حفاظت محیط 
گزارشی ضمن  در  کازرون،   زیست شهرستان 
فصل  در  گفت:  ایستگاه  این  شرایط  تشریح 
در  ایرانی  زرد  گوزن  زیستگاه  مدیریت  جدید 
سیاست  بر  تاکید  ضمن  کازرون،  شهرستان 
های کلی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی 
بر گسترش کمی و کیفی زیستگاه،برنامه های 

تخصصی متنوعی در حال اجرا است.
انجام  همچون  برنامه ها  این  داد:  ادامه  وی 
مطالعات پیوسته و دقیق و همچنین تهیه و راه 
اندازی سیستم های حفاظتی-نظارتی مدرن در 
دست تدوین و اجرا بوده و تمرکز این اداره بر 
احیا و حفاظت گونه حساس گوزن زرد ایرانی 
مبتنی بر رعایت اصول علمی و استاندارد است.

مطالعاتی  ایستگاه  افزود:  همچنین  خداپرست 
میانکتل،یکی از معدود مراکز مهم نگهداری و 
است  کشور  در سطح  ایرانی  زرد  گوزن  تکثیر 
که در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان واقع 

به  تاکنون  و  تاسیس   ۱۳۷۲ سال  از  و  شده 
فعالیت خود ادامه داده است.

وحش  حیات  های  بیماری  از  پیشگیری  برای 
به  ۱۷۰هکتار  از  میانکتل  زیستگاه  عرصه 
۴۰۰هکتار افزایش یافته که تاثیر چشمگیر در 
افزایش جمعیت این گونه حیات وحش داشته 
است. گوزن زرد گونه ای است که در طبیعت 
برخی  در  و  شده  منقرض  و  شود  نمی  یافت 
سایت های کشور در اسارت تکثیر یافته است.

کازرون)در  های  شهرستان  در  احیا  سایت  دو 
۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز( و ارسنجان)۱۲۵ 
کیلومتری شمال شرق شیراز( در استان فارس 

برای زیست گوزن زرد ایجاد شده است.

گوزن زرد میانکتل فارس
 زیر ذره بین پایش و مراقبت قرار گرفت
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آگهی مزايده مرحله اول 
با استناد به صورتجلسه شماره 99/10شورای اسالمی شهر عمادشهر و صورتجلسه کمیته تطبیق فرمانداری الرستان  به شماره ص/5653/1886/99  این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش ماشین 
آالت به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان  تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مزایده به  شهرداری عمادشهر مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به صورت دستی در پاکت های سر بسته 

و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.
سپرده   به حساب  واریز وجه  یا  و  بانکی  معتبر  به صورت ضمانتنامه  سپرده  ارائه   .1

0108305576008 به نام شهرداری عمادشهر نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
2. چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.- 3. هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مزایده 
میباشد.) که برنده مزایده  قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید.(- 4. شهرداری 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.- 5. تاریخ گشایش پاکت ها در 
مورخ99/10/08راس ساعت 12 در دفتر شهردار میباشد- 6. آخرین مهلت جهت 

تحویل اسناد مربوط به مناقصه تا مورخه99/10/07راس ساعت 13:00 می باشد.
 7. شماره تماس 07152433050 و جهت هماهنگی بازدید خودرو با آقای موسوی 07152433500تماس حاصل فرمایید.

نوبت اول:۹۹/۰۹/22                نوبت دوم:۹۹/۰۹/3۰                                    سهراب محمدی - شهردار عمادشهر         م الف : 8956             شناسه آگهی :  1058236

ف
دي

ر

مبلغ سپردهقيمت كارشناسیرنگسوختسال توليدمدلنوع ماشين

2/700/000/000135/000/000سفیدبنزینS71395  دستیهایما1

250/000/00012/500/000نقره ایبنزین1387دستیروا2

تراکتور بهمراه دو 3
1/300/000/00065/000/000قرمزگازوئیل1375دستگاه تریلی و بیل

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 18 فارس 
غالمرضا قاسمي با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره ۸۹ تنظیم گردیده است مدعي 
است که تعداد یک فقره سند مالکیت دفترچه اي مربوط به ششدانگ یکبابخانه   پالك ۱۰۸۵۸/۱۳۱۶ واقع 
در بخش ۱۸ که ذیل ثبت ۳۷۹۲۵ صفحه ۴۴۲ دفتر ۲۶۴ امالك  بنام غالمرضا قاسمي ثبت و سند مالکیت 
آن صادر و به علت سهل انگاري مفقود گردیده و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق 
ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت آگهي مي شود  که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید. و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و 

به متقاضي تسلیم  خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۹/۳۰

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد و  امالك گراش         م/الف/۵۶۳

مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه، 
برای  اهلل  و حزب  ایران  از  درخواست  که  گفت 

خروج از سوریه هرگز مطرح نیست.
خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
و  سیاسی  مشاور  شعبان«  »بثینه  تسینم، 
درخواست  که  کرد  اعالم  اسد  بشار  رسانه ای 
دمشق از ایران و حزب اهلل لبنان برای خروج از 

سوریه به هیچ وجه مطرح نیست.
گفت وگو  »المیادین«  خبری  شبکه  با  که  وی 
دمشق  به  نمی تواند  کس  هیچ  افزود:  می کرد، 
دیکته کند که روابطش با ایران، حزب اهلل لبنان 

و مقاومت فلسطین چگونه باشد.
مشاور ویژه ریاست جمهوری سوریه در ادامه به 
سفر اخیر هیئت سوری به مسکو اشاره کرد و 

آن را مثبت ارزیابی کرد.
بثینه شعبان، گفت: نشست هیئت سوری با وزیر 

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
در  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
قطعنامه  محکومیت  ضمن  بیانیه ای 
پارلمان اروپا مبنی بر اعمال تحریم 
علیه مقامات جمهوری اسالمی ایران 
به ادعای نقض حقوق بشر، مداخله 
پارلمان  خارجی  روابط  کمیته 
کشورمان  داخلی  امور  در  انگلیس 
کمیته  آن  سخیف  توصیه های  و 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دولت  بشری  حقوق  ضد  موضع  و 
مجرم  یک  از  حمایت  در  فرانسه 
امنیت  کمیسیون  کرد.  محکوم  را 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
ضمن محکومیت موضع ضد حقوق 
از  حمایت  در  فرانسه  دولت  بشری 
یک مجرم، در این بیانیه یادآور شد: 
مخالفت  در  امروز  که  اروپا  پارلمان 
علیه  مجرمان  از  و حمایت  اعدام  با 
امنیت ملی کشورمان، قطعنامه صادر 
در  که  است  نهادی  همان  می کند، 
ناجوانمردانه دانشمندان  مقابل ترور 
بی گناه ایران نفس بر نیاورده و بلکه 
بر عکس همیشه حامی، پشتیبان و 
پناهگاه تروریست ها اعم از منافقین 
و  بوده  طلب  تجزیه  گروه های  تا 
در  را  تروریستی  گروه های  رهبران 

محل این پارلمان میزبانی می کند.
در  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 

روسی ما در هر زمینه ای که ممکن است برای 
در  بازسازی  مسیر  کردن  باز  و  تحریم ها  رفع 

سوریه اقدام می کند.
وی همچنین به موضوع بازگشت آوارگان سوری 
دولت سوریه  گفت:  و  کرد  اشاره  به کشورشان 
همه آنچه که برای بازگشت آوارگان سوریه به 

کشورشان الزم است، انجام می دهد.
که  کرد  اعالم  اسد،  رسانه ای  و  سیاسی  مشاور 
جلوگیری از مشارکت کارشناسان سازمان ملل 
بین  فاصله  میزان  آوارگان  امور  کنفرانس  در 

حرف تا عمل غربی ها را نشان می دهد.
مزدوران خود می  از  آمریکا  اینکه  بیان  با  وی 
کنند،  اجرا  می خواهد،  که  آنچه  همه  خواهد 
و  دموکراتها  هردوی  از  ما  منطقه  افزود: 
دولت  از  لذا  است،  دیده  رنج  جمهوریخواهان 
جدید آمریکا انتظار زیادی نخواهیم داشت، اما 
آمریکا  دارد خروج  اهمیت  ما  برای  که  چیزی 
»جیمز  که  شد  یادآور  است.بثینه  سوریه  از 
جفری« نماینده ویژه آمریکا در سوریه در آبان 
آمریکا  منتخب  رئیس جمهور  به  گذشته  ماه 
را  ترامپ  دونالد  سیاست های  کرد  توصیه 
درباره سوریه و ترکیه در پیش گیرد.وی ادامه 
متخصص   »Defense One« داد: جفری به سایت
تحلیل های دفاعی گفته بود که تصمیم ترامپ 
سربازان  کردن  خارج  درباره   ۲۰۱۹ سال  در 
آمریکایی از سوریه برای همگان غافلگیرکننده 
نظامی  از ۲۰۰  بیش  بعدا متقاعد شد  اما  بود، 
و   بمانند  باقی  سوریه  در  مختلف  دالیل  به  را 
اندازه  جفری   حرف های  دهد  می  نشان  این 

اروپا  پارلمان  اما  شدند  عام  قتل 
نه  بشر  حقوق  دروغین  مدعیان  و 
تنها این جنایت ها را محکوم نکردند 
بلکه همه گونه مساعدت و کمک را 
و  دولتی  تروریست های  اختیار  در 
غیردولتی قرار دادند که این موضع 
جنایتکارانه از ذهن ملت های منطقه 
و از تاریخ محو نخواهد شد و مقامات 
کشورهای اروپایی که عامل و آمر به 
این جنایت ها بوده اند باید در دادگاه 

محاکمه شوند.
است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
پارلمان  خارجی  روابط  کمیته 
بی شرمی  نهایت  در  انگلیس 
اسالمی  علیه جمهوری  نامه  توصیه 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  ایران 
در  این  می دهد  دولتش  به  اسالمی 
و  تجاوزات  سابقه  که  است  حالی 
بریتانیا  استعمار  گردن کشی های 
ضدبشری  جنایت های  و  جهان  در 
از  بسیاری  و  ایران  در  کشور  این 
طوالنی  فهرستی  منطقه  کشورهای 
دارد و شر و فساد و نکبت این کشور 
را  منطقه  ملت های  دامن  همچنان 
امنیت  است.کمیسیون  نکرده  رها 
در  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
فرانسه  دولت  کرد:  اعالم  بیانیه  این 
رد  اما  است  بشر  حقوق  مدعی  که 
پای جنایتش از شمال آفریقا تا غرب 

کتاب می خوانیم:
زبان  به  دشمن  مکالمات  صدای  بی سیم  )از 

التین شنیده می شود.(
هادی: کجایی حرف می زنه؟
فرمانده: انگلیسی، امریکایی.

عباس: )گوش تیز کرده.( امریکایی حرف می زنه.
تا  چند  عباس  می دونی  سلیمانی،  آقای  هادی: 

زبون بلده؟فرمانده: بله، شیش تا.
هادی: از کجا می دونید؟

فرمانده: ده بار تا حاال بهم گفته .
)صدای مکالمه دشمن قطع می شود.(

از  فهمیدی  چیزی  عباس؟  شد  چی  هادی: 
حرفاش؟عباس: اون طرف چه خبره؟

فرمانده: خیلی شلوغه. )لبخندی می زند.(
یه  یاد جنگ جهانی دوم می افته...  عباس: آدم 
پیغام بود به یه فرمانده بعثی که تحت آموزش 

خودشون بوده انگار ... واسه  ش یه زمین فوتبال 
رو ترسیم کردن. 

باشید  آخر  دفاع  خط  تو  برید  شما  گفتن  بعد 
گفت  بعد،   ... باشن  مهاجم  ذخیره  ها  بذارید  و 

مهاجم زودتر مصدوم می شه.
هادی: حاال معنی  ش چی هست؟

ذخیره  ها  فرمانده(  به  )رو  نباش.  خنگ  عباس: 
کیان فرمانده؟

افریقایی  سربازای  اردنی،  نیرو های  فرمانده: 
تقریباً  ما  دارن.  متحد  خیلی  بعثیا   ... عمانی  و 

داریم با سی تا کشور می جنگیم.
) هادی با تعجب به آن دو  نگاه می کند(

بعثیا  به  عباس: )به هادی( بی  شرف تو بی سیم 
می گه خودتون عقب وایسید، سربازای متحد رو 

سپِر خودتون کنید!
هادی: به خودشون هم رحم نمی کنن...

و  انجامید  به طول  خارجه روسیه چهار ساعت 
در آن همه مسایل مورد اهتمام مشترك مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
و  دمشق  دیدگاه های  تطابق  بر  تأکید  با  وی 
در  کرد:  تصریح  سوریه  اوضاع  درباره  مسکو 
این نشست به اوضاع سوریه و تحریم های یک 
شد.شعبان  پرداخته  سوریه  علیه  آمریکا  جانبه 
ادامه داد: آمریکا چگونه می تواند قوانین سازمان 
ملل درباره سوریه را نقض و اراضی آن را اشغال 

و نفت این کشور را غارت کند؟
مشاور اسد، افزود: اکنون جنگ بزرگی را دولت 
برای  المللی  بین  طرف های  و  روسیه  و  سوریه 
تجربه  آن  صحیح  مسیر  در  جهان  دادن  قرار 
طرح   و  راهکارها  اینکه  بیان  با  می کنند.وی 
علیه  تحمیلی  تحریم های  با  مقابله  برای  هایی 
ملت سوریه وجود دارد، تصریح کرد: هم پیمان 

و  تروریست  رژیم  مقامات  حالی که 
ترورها  انجام  به  اسرائیل  جنایتکار 
مقامات  کرده اند،  اقرار  ایران  در 
یا  اروپایی  پارلمان  نمایندگان  و 
از  ترس  یا  سرسپردگی  خاطر  به 
انتقاد  جرات  هرگز  صهیونیست ها 
در  نداشته اند.  را  جنایتکاران  آن  از 
آمده  بیانیه   این  از  دیگری  بخش 
پارلمان  نمایندگان  هرگاه  است: 
حمایت های  توانستند  اروپایی 
از  غربی  کشورهای  بی شرمانه 
و  تروریست ها  و  صهیونیست ها 
نهاده  دیکتاتورهای آدم کش را کنار 
هست  که  گونه  آن  را  واقعیات  و 
دنیا  عمومی  افکار  آنگاه  کنند  بیان 
دهد. گوش  آنها  حرف  به  می تواند 

تردیدی نیست که غربی ها با سوابق 
از  حمایت  در  که  تاریکی  و  منفی 
جنگ  و  دیکتاتورها  و  تروریستها 
هرگز  دارند،  کش ها  آدم  و  طلب ها 
ایران  عملکرد  از  انتقاد  شایسته 
ملی  امنیت  کمیسیون  نیستند. 
افزود: سال ها  بیانیه  این  در  مجلس 
عراق  سوریه،  در  جنایت  و  کشتار 
تروریست های دست  بدست  یمن  و 
کشورهای  برخی  و  آمریکا  ساخته 
و حکام جنایتکار هم پیمان  اروپایی 
هزار  صدها  که  گرفت  صورت  آنها 
شکل  فجیع ترین  به  بی گناه  انسان 

توافق[ هم  نوشتن  برای  استفاده  ]مورد  جوهر 
ارزش ندارد.

وی همچنین اعالم کرد که ممکن نیست روسیه 
از دمشق بخواهد ایران و یا حزب اهلل از اراضی 
هیچ  به  موضوعی  چنین  و  شوند  خارج  سوریه 

وجه مطرح نیست.
بثینه شعبان، گفت: از کلی کرافت می خواهیم 
کشورش  اشغالگری  که   ۲۲۵۴ قطعنامه  که 
علیه کشور ما را رد می کند، به شکل واقعی به 

رسمیت بشناسد.
وی همچنین به مداخله خارجی در کار کمیته 
و گفت:  کرد  اشاره  اساسی سویه  قانون  تدوین 
مزبور  کمیته  امور  در  خارج  از  که  هیئت هایی 
مشارکت می کنند، باعث کندی فعالیت کمیته 
قانون اساسی سوریه شده اند؛ چراکه آنها منفعت 
ملت  مصلحت  نه  می گیرند  نظر  در  را  خارجی 
سوریه را.مشاور اسد، در ادامه به حضور ترکیه 
کرد،  نشان  خاطر  و  پرداخت  سوریه  شمال  در 
به  که  دارد  را  انتظار  این  ترکیه  از  روسیه 
توافق  مورد  مناطق  از  نیروهایش  نشینی  عقب 
شعبان  دهد.بثینه  ادامه  اردوغان  و  پوتین  بین 
با  عربی  کشورهای  روابط  سازی  عادی  رد  در 
عرب  جهان  در  آنچه  گفت:  صهیونیستی  رژیم 
نیست. سازشگر  کشورهای  نفع  به  می گذرد، 

بهتر  آینده  ساختن  برای  عربی  های  ملت  اراد 
این مصاحبه  پایان  همچنان وجود دارد.وی در 
به تحوالت فلسطین اشاره و تأکید کرد که هیچ 
گزینه ای به جزء پایبندی به مسئله فلسطین و 

پایان اشغالگری وجود ندارد.

آسیا و تا باب المندب نمایان است و 
به مأمن خطرناکترین تروریست ها از 
جمله منافقین تبدیل شده است، به 
جای مخالفت با اعدام یک مجرم که 
سرویس  حفاظت  تحت  پاریس  در 
ضدحقوق  اظهارات  بوده،  فرانسه 
بشری مکرون در حمایت از تصاویر 
که  )ص(  اسالم  پیامبر  علیه  موهن 
مسلمانان  میان  در  از خشم  موجی 
را  انگیخت  بر  جهان  کشورهای 
یک  هیچ  که  حالی  در  دهد.  پاسخ 
به  اهانت  حق  بشر  حقوق  اسناد  از 
را  بیان  آزادی  بهانه  به  الهی  ادیان 

تجویز نکرده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
اقدام  این  خارجی ضمن محکومیت 
پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی 
فرانسه،  دولت  و  انگلیس  پارلمان 

کرد  موظف  را  خارجه  امور  وزارت 
فهرست  متقابل،  اقدام  هدف  با  که 
را  اروپایی  مقامات  از  برخی  اسامی 
اسالمی  شورای  مجلس  اختیار  در 

قرار دهد. 
در ادامه آمده است: نخست فهرست 
با  که  که  اروپایی  مقامات  اسامی 
اعمال تحریم های ظالمانه بویژه در 
زمینه دارو مرتکب جنایت ضدبشری 
علیه ملت ایران شده اند؛ دوم مقامات 
تروریستی،  گروه های  از  که  اروپایی 
حمایت  ها  طلب  تجزیه  و  منافقین 
قضات  سوم   و   اند  آورده  عمل  به 
بی گناه  شهروندان  علیه  که  اروپایی 
ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر 
اعمال  طرح  تهیه  برای  تا  اند  کرده 
شورای  مجلس  جانبه،  همه  تحریم 
اسالمی اقدام در این باره اقدام کند.

خبرنگار   از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
قاسم  »من  کتاب  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
درباره  شده  منتشر  اثر  تازه ترین  سلیمانی ام« 
سردار سلیمانی است. این کتاب به قلم مرتضی 
روانه  و  مهر چاپ  انتشارات سوره  در  کرم  شاه 
ام«  سلیمانی  قاسم  »من  کتاب  شد.  نشر  بازار 
با  که  گیرد  دربرمی  را  کوتاه  نمایشنامه  پنج 
و  بینی  جهان  با  مخاطب  بهتر  آشنایی  هدف 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  ابدئولوژی 
متن  زمینه  در  نمایشی  نیاز گروه های  تامین  و 
رشته  به  بزرگوار  شهید  این  برای  نمایشنامه 
تحریر درآمد.از جمله نمایشنامه های کتاب »من 
نمایشنامه های  به  می توان  ام«  سلیمانی  قاسم 
جمهوری«،  ریاست  »کاخ  مین«،  »مهندس 
کوتاه  نمایش  و  دوم«  »مفقود  »سرباز سردار«، 
»من قاسم سلیمانی ام« اشاره کرد.در بخشی از 

مشاور اسد: مسئله خروج ایران از سوریه، هرگز مطرح نیست

كميسيون امنيت ملی مجلس، قطعنامه ضد ايرانی پارلمان اروپا را محکوم كرد

»من قاسم سلیمانی ام« مجموعه ای از پنج نمایشنامه درباره سردار دل ها

موج های  نباشیم،  مراقب  اگر  گفت:  مصطفوی 
احتمالی بعدی کرونا سهمگین تر از موج فعلی 

خواهد بود.
عضو  اپیدمیولوژی،  استاد  مصطفوی،  احسان 
رئیس  ایران،  پاستور  انستیتو  علمی  هیات 
مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و باز پدید 
با اشاره به روند کاهش  ایران،  انستیتو پاستور 
بیماری کرونا، اظهار کرد: باید توجه داشت که 
این روند کاهنده هر چند مهم و امیدوار کننده 
است، اما شرایط فعلی را باید شکننده دانست و 
نباید به این سیر نزولی خوش بین بود. کاهش 
سر  محیط های  در  افراد  حضور  و  هوا  دمای 
سخت تر  زمستان  و  پاییز  در  را  اوضاع  بسته، 
از قبل کرده است؛ بنابراین اگر مراقب نباشیم 
و مدیریت مناسبی برای کنترل اپیدمی دنبال 
بعدی،  احتمالی  موج های  است  ممکن  نکنیم 

سهمگین تر از موج فعلی باشد.
برای  را  طالیی  فرصت های  ما  داد:  ادامه  وی 
ایم  داده  دست  از  گذشته  در  گیری  تصمیم 
از  قسمتی  کنیم.  عمل  بهتر  می توانستیم  که 
این موضوع متاثر از ذات ویروس بوده که یک 
بیماری نوپدید است و شناخت ما هنوز هم در 
مورد بسیاری از ابعاد ویروس کرونا کافی نیست 
تا بتوانیم تصمیمات درستی درباره آن بگیریم.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، افزود: 
و  کشور  نبودن  آماده  از  متاثر  هم  قسمتی 
برای پاسخ سریع و  بهداشت و درمان  ساختار 
و  است  ابعاد  این  با  اپیدمی  یک  به  هنگام  به 
می توان آن را ضعف مدیریتی و هماهنگی های 
ضعیف بین بخشی دانست، بخشی هم متاثر از 

تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن بوده که 
در ابعاد مختلف به ما ضربه زده و قسمتی هم 
مرتبط با مردم و عدم اعتماد کافی به دستورات 

و تبعیت الزم از توصیه های بهداشتی است.
و  ملی  سطوح  در  قوی  و  علمی  فکر  اتاق  به 

استانی نیاز داریم
و  نوپدید  های  بیماری  تحقیقات  مرکز  رئیس 
باز پدید انستیتو پاستور ایران بیان کرد: انتظار 
پیک  سه  گذراندن  و  ماه   ۹ از  پس  رود  می 
بعضی  در  است،  گذشته  آنچه  مرور  با  اپیدمی 
سیاست هایمان تجدیدنظر کنیم. اول آنکه نیاز 
اتاق فکر علمی و قوی در سطوح ملی  به یک 
تجزیه  بتواند  که  می شود  احساس  استانی  و 
سطح  در  شده  بیان  علمی  شواهد  تحلیل  و 
کشور و دنیا را به درستی انجام دهد و بهترین 
توصیه ها را به مدیران ستادی و اجرایی داشته 

باشد.
توان  تمام  از  اینکه ما هنوز  بیان  با  مصطفوی، 
علمی کشور در مدیریت اپیدمی کرونا استفاده 
مشارکت  دوم،  موضوع  کرد:  اظهار  ایم،  نکرده 
اجرای  و  گیری ها  تصمیم  در  مردم  دادن 
آن هاست تا مردم قسمتی از فرآیند های جاری 
باشند نه فقط هدف آن. مساله سوم، نظارت بر 
بهداشتی  توصیه های  درست  و  صحیح  اجرای 
اپیدمی  این  مدیریت  در  حال،  عین  در  است. 
مدیریتی  و  کنیم  عمل  قوی تر  و  منسجم  باید 
واحد را بپذیریم. اگر این موارد را مدنظر داشته 
و  موثرتر  عملکرد  بتوانیم  است  انتظار  باشیم، 
اثربخش تری در ماه های پیش رو در مقابله با 

کرونا داشته باشیم.

موج زمستانی کرونا، سهمگین تر خواهد بود

پایان  تا  عربستان  بودجه  کسر  رود  می  انتظار 
سال جاری به ۷۹ میلیارد دالر برسد یعنی ۲۹ 
میلیارد دالر بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در 
اوایل سال جاری. این در حالی است که ملک 
کرده  تأیید  حالی  در  را  بودجه ۲۰۲۱  سلمان 
است که پیش بینی می شود این کشور برای 
هفتمین سال پیاپی با توجه به عدم دسترسی 
به منابع درآمد غیر نفتی با کسری بودجه بالغ 

بر ۳۷.۶ میلیارد دالر رو به رو شود.
بنا بر آمار و ارقام ذخایر ارزی عربستان در حال 
ذخایر  حجم  که  رود  می  انتظار  و  است  اتمام 
سال  در  دالر  میلیارد   ۹۲ از  کشور  این  ارزی 
آینده  سال  در  دالر  میلیارد   ۷۶/۶ به   ۲۰۲۰
برسد. در حالی که این کشور به شدت با کسری 
بن سلمان می  است،  به گریبان  بودجه دست 
کوشد با نادیده گرفتن این حقیقت، و شکست 
در  ریاض  انزوای  و   ۲۰۳۰ انداز  چشم  طرح 
و  خودسرانه  اقدامات  از  ناشی  جهانی  جامعه 
کشور  این  سیاه  کارنامه  و  قلدرانه  رفتارهای 
بشری  حقوق  سنگین  های  پرونده  دلیل  به 
همچون ترور خاشقچی و حمله به یمن، خود را 

در پس ارقام و اعداد خیالی پنهان کند.
خورد؛  شکست  سرمایه  جذب  در  سلمان  بن 
رو  اقتصاد  در  گزاری  سرمایه  گزاران،  سرمایه 
دانند.  می  بزرگ  ریسک  را  عربستان  زوال  به 
ثابت  بورس  در  آرامکو  سهام  فروش  تجربه 
رغم  به  به جا هستند.  ها  نگرانی  این  کرد که 
ادعاهای وی درباره باال رفتن ده درصدی درآمد 
اما  جاری،  سال  با  مقایسه  در  آینده  سال  در 
به  دالر  میلیارد  از ۷۹  بودجه  رساندن کسری 
۳۷.۶ میلیارد معجزه ای است که ممکن است 

هیچگاه رخ ندهد.
هم  بیست  گروه  کنفرانس  در  سلمان  بن 

شرکت  و  کند  جذب  گزار  سرمایه  نتوانست 
کنندگان از چند ماه قبل شروع به تحریم این 
کنفرانس  به  کار  نهایت،  در  و  کرده  کنفرانس 
مجازی ناچیزی منتهی شد که هیچ دستاوردی 
توافق  با  که  این  کما  نداشت.  عربستان  برای 
)اوپک+ ( و سقوط ارزش نفت خام بعید به نظر 
بودجه  کسری  بتواند  کشور  این  که  رسد  می 
خود را جبران کند. عربستان ادعا می کند که 
رشد منفی اقتصادش حداکثر  ۳/۷ درصد است 
در حالی که صندوق بین المللی پول این آمار را 

بیشتر ۵/۴ درصد ذکر کرده است.
پادشاه عربستان اعالم کرده است که این کشور 
داده  کاهش   ۲۰۲۱ بودجه  در  را  ها  هزینه 
کشور  این  نظامی  نهادهای  که  حالی  در  است 
دارند.  آینده  سال  بودجه  از  را  سهم  بیشترین 
 ۴۶/۷ آینده  سال  بودجه  از  نهادها  این  سهم 
میلیارد دالر از مجموع ۲۶۴ میلیارد دالر برابر 
با ۱۸ درصد از کل بودجه است.عالوه بر همه 
اینها، این کشور همچنان باید گاو شیرده آمریکا 
خودش،  مردم  برای  که  حالی  در  بماند  باقی 

گاوی سترون است.

گاو »بن سلمان« موش زاييد
طناب كسری شديد بر گردن بودجه عربستان!



اصحاب  نشیب  و  فراز  پر  زندگی  داستان 
داستان  ترین  عجیب  از  یکی  شاید  کهف، 

های قرآن کریم باشد.
مکان  کهف  اصحاب  غار  محل  خصوص  در 
تفسیر  در  اما  است،  شده  ذکر  زیادی  هایی 
 ،۱۲ جلد  شیرازی،  مکارم  اهلل  آیت  نمونه 
صفحه ۴۳۸ در این خصوص گفته شده است 
»اینکه اصحاب کهف در کدام منطقه از روی 
کجا  در  غار  این  و  کردند  می  زندگی  زمین 
مفسران  و  دانشمندان  میان  در  داشته،  قرار 

گفتگو بسیار است.
 گرچه پیدا کردن محل دقیق این غار تأثیر 
و  تربیتی  نکات  داستان،  اصل  در  زیادی 
محل  دانستن  اما  ندارد  آن  تاریخی  اهمیت 
بیشتر  فهم  به  کمک  تواند  می  حادثه  این 

خصوصیات آن کند.
به هر حال، در میان احتماالت و اقوالی که 
به صحت  این زمینه وجود دارد دو قول  در 

نزدیک ترند:
نخست اینکه این حادثه در شهر »افسوس« 
قرار  آن  نزدیکی  در  غار  این  و  شده  واقع 
داشته است. ویرانه های این شهر، هم اکنون 
در نزدیکی »ازمیر« در »ترکیه« به چشم می 
»ایاصولوك« در کوه  قریه  و در کنار  خورد، 
شود  می  دیده  غاری  اکنون  هم  »ینایرداغ« 

که فاصله چندانی از »افسوس« ندارد.
این غار، غار وسیعی است که می گویند آثار 
به  و  خورد  می  چشم  به  آن  در  قبر  صدها 
همین  کهف«  »اصحاب  غار  بسیاری  عقیده 

است.
دهانه این غار به سوی شمال شرقی است و 
بزرگ  همین سبب شده که بعضی مفسران 
در اصالت آن تردید کنند، در حالی که این 
وضع مؤید اصالت آن است زیرا قرار گرفتن 
آفتاب به هنگام طلوع در سمت راست غار و 
مفهومش   ، در هنگام غروب در سمت چپ 
یا  و  به سوی شمال  غار  است که دهانه  آن 

اندکی متمایل به شمال شرقی باشد.
عدم وجود مسجد و معبدی در حال حاضر در 
کنار آن، دلیلی بر نفی اصالت آن نیز نخواهد 
بود، چه اینکه ممکن است با گذشتن حدود 

۱۷ قرن آثار آن معبد از بین رفته باشد.
نزدیکی  در  که  است  غاری  غار،  دومین   
واقع  »امان«  شهر  یعنی  »اردن«  پایتخت 
نام  به  روستایی  نزدیکی  در  است،  شده 
»رجیب« در باالی این غار، آثار صومعه ای 
دیده می شود که طبق پاره ای قرائن، مربوط 
از غلبه  به قرن پنجم میالدی است که بعد 
و  شده  مسجد  به  تبدیل  آنجا  بر  مسلمین 

محراب و مأذنه دارد.«
 عالوه بر موارد باال، در برخی از روایات، در 
روستایی به نام لوشه در غزناطه، غاری دیده 
شده که جسد چند نفر همراه با یک سگ در 
آن وجود دارد. در کنار این غار یک مسجد و 
قصری به نام رقیم و در قسمت شمالی شهر، 
دارد. همچنین  نام دقیوس وجود  به  شهری 
غاری در کشور آذربایجان غاری با مشخصات 

مشابه وجود دارد.
البته در کتب مختلف و تفسیرهای گوناگون 
از  مختلف  نامهای  به  دیگری  شهرهای  از 
و کوه »آنجلس «  سخن  جمله »فیالدرفیا« 

به میان آمده است.
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در  که  یادداشتی  در  منصورنژاد  محمد  دکتر 
ترویج  اینستاگرامی »کرسی یونسکو در  صفحه 

علم ایران« منتشر کرد، نوشته است:
)در  ناطق«  »هما  خانم  سرکار  مرحوم  »الف. 
گذشته ۱۳۹۴(، استاد پیشین تاریخ در دانشگاه 
تهران و سوربن و ... در  مقاله »تاثیر اجتماعی 
و اقتصادی بیماری وبا در دوره قاجار« )از سده 
گزارش  چهاردهم(،  قرن  اول  دهه  تا  سیزدهم 
نسبتاً مفصل و عجیبی از سیر بیماری ها در این 
سامان در این مقطع دارد. او از جمله می نویسد:

قمری،   ۱۲۳۶ سال  ایران  وبای  گسترش  »در 
از جمعیت چهل هزار نفره شیراز، دو سوم و یا 

دست کم بیست هزار نفر تلف شدند.«
طاعون،  اثر  بر  مازندران  در   ۱۲۴۷ سال  »در 

دویست هزار خلق تلف شدند.«
»وبا در سال ۱۳۱۰ بیست و سه هزار نفر تلفات 

از ایرانیان گرفت و ...«
پنهان  با  ناخوشی،  بروز  هنگام  حکومت  اما  »و 
را  مردم  رسمی،  فریبکاری  و  حقیقت  ساختن 
بیم  از  و کارگزاران  میان مهلکه رها می کرد  در 
مسدود شده راه ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک 
اعالم نمی داشتند و با برقرار کردن قرنطینه که 
هزینه های  و  غالت  و  آذوقه  گردآوری  مستلزم 

گوناگون بود مخالفت می ورزیدند و ...«
ب(چند نکته تحلیلی:

۱.  آمار تلفاتی که از عصر قجر در این مطالعه 

که  اختراعاتی  از  است  پر  ما  اطراف  جهان 
زندگی  به  نمی توانیم  دیگر  آنها  بدون  حاال 

روزمره مان ادامه دهیم از جمله: 
- کارت  اعتباری
ی  ت ها ر کا
همان  یا  اعتباری 
 ، رت ها یت کا د کر
کارت  نوعی 
هستند  پرداخت 
اشخاص  برای  که 
حقیقی یا حقوقی 

این  دارنده آن  به  این کارت  صادر می شوند. 
از  قرارداد،  نوع  پایه  بر  که  می دهد  را  امکان 
ساالنه  و  برخوردار شده  کاالهایی  و  خدمات 
بهای آن را بپردازد. کارت اعتباری برای اولین 
آمد.  به وجود  آمریکا  در  در سال ۱۹۵۰  بار 
چند  و  خود  بین  قراردادی  با  داینرز  شرکت 
پرداخت  سرویس  ایجاد  به  اقدام  رستوران 
کرد، طوری که با ارائه کارت داینرز مشتریان 
استفاده  رستوران  سرویس  از  می توانستند 
کرده و در پایان ماه به شرکت نامبرده بدهی 
اعتباری  کارت های  کنند.  پرداخت  را  خود 
اشکال گوناگونی  به  امروزه در سراسر جهان 

استفاده می شوند.

- اینترنت
باید  را  اینترنت 
سامانه ای  بزرگ ترین 
تاکنون  که  دانست 
انسان  دست  به 
مهندسی  طراحی، 
شده  است.  اجرا  و 
شبکه  این  ریشه 
عظیم جهانی به سال 
برمی گردد   ۱۹۶۰

تحقیقاتی  پروژه های  انجام  برای  پنتاگون  که 

و  مقدس  اماکن  از  یکی  رستم  زاهد 
در۴۵  باشدکه  می  الرستان  زیارتگاههاي 
مسیر  در  بریز   ، دهکویه  شمال  کیلومتری 
که  است  شده  واقع  داراب  الر  قدیم  جاده 
سال  طول  ودر  بوده  مسیرآسفالت  از  نیمی 
پذیرای مشتاقان و زائران زیادی از شهر های 

همجوار می باشد.
کلیه  که  باشد  می  ساختمان  چند  دارای 
آنها  در  واستراحت   استفاده  جهت  وسایل 

قرار دارد. 
چشمه ای مصفا از دل صخره ای  حوضچه 
مانند در طول سال جاری است ودر سالهای 
پر باران بصورت آبشاری زیبا چهره می نماید. 
دره ای است که اطراف آنرا کوههایی بلند و 
سر به آسمان  فرا گرفته و زیارتگاه در پایین 

دست دره واقع شده است .
آب چشمه نیز  بصورت لوله کشی تا پایین 
دست انتقال یافته است. کوههای آن یکی از 
مناطق غنی ازگیاهان دارویی از جمله انقوزه 
می باشد، که در اواخر بهار برداشت می شود. 
در  را  وحیوانات  پرندگان  حیات  آب،  وجود 
،که  است  بخشیده  دوباره  جانی  منطقه 
متاسفانه بعلت   شکار بی رویه نسل آنها  در 

حال انقراض می باشد. 
بدلیل رسیدگی توسط اهالی دهکویه وهرس 
درختان آن، مناظر دلنشینی از درختان سر 
وغیره  ،انار  ،مرکبات  نخل  کشیده  فلک  به 
نوازشگر  آنها   سایه  نوازند.  می  را  ها  چشم 

سیمای  زائران می باشد .

محالت: هلند ایران
فریدونشهر: سوئیس ایران
مراغه: پایتخت نجوم ایران

نجف آباد: شهر شهادت
الهیجان: عروس گیالن

لرستان: سرزمین گیسوان آبی، آبشارها
گرمسار: جزیره اقوام، شهر خورشید تابان

کلیبر: سرزمین صخره ها
قشم: سرزمین عجایب هفتگانه

دلیجان: شهر ایزوگام

گزارش شد، با مالحظه جمعیت کشور در آن 
متفاوت  بسیار  قاجاری  ایران  )جمعیت  عهد 
که   )... تا  میلیون   ۶ کمترین  از  گزارش شده: 
تلفات  بود،  کنونی  وضعیت  از  پایین تر  بسیار 
باالی  آمارهای  اگر  حتی  کرونا  ویروس  فعلی 
غیر رسمی هم مالك قرار گیرد، نسبت به آن 

فجایع، بسیار پایین است.
قاجار  عصر  باالی  تلفات  دالیل  از  یکی    .۲
بهداشت  سطح  بودن  پایین  بیماری ها،  از 
شرایط  که  است  عهد  آن  در  عمومی 
در  نیز  و  پهلوی  عهد  در  درمان  و  بهداشت 
به  نسبت  کشور  در  اسالمی  جمهوری  عصر 
آن  )در  است  یافته  ارتقا  بسیار  عصر،  آن 
داشتیم  الیقی  مدیران  و  مقامات  اگر  زمان  

بود  به دنبال ساخت شبکه ای مستحکم  خود 
اواسط دهه ۹۰  در  و  کرد  آزمایش  را  آن  که 
میالدی اینترنت به صورت یک شبکه همگانی 

و جهان شمول درآمد.

- کامپیوتر شخصی
رایانه  منشأ 
شخصی را می توان 
 ۱۹۸۰ سال  در 
ردیابی کرد. زمانی 
مایکروسافت  که 
استارت آپ  یک 
ناشناخته  تقریبا 
بیل گیتس،  بود، 
را  موافقت نامه ای 

مایکروسافت  کرد.  امضا  محرمانه  صورت  به 
یعنی   ۱۹۸۰ سال  در  خود  عامل  سیستم  با 
شد.  عامل  سیستم  کار  بازار  وارد  زنیکس، 
 MS-DOS عامل  مایکروسافت سیستم  سپس 
 ۱۹۸۰ نوامبر  در  سرانجام  و  کرد  تولید  را 
سیستم عامل جدیدی با نام CP/M تولید کرد 
که خیلی زود در کامپیوترهای شخصی مورد 

استفاده قرار گرفت.

- شبکه های اجتماعی
در  آن  از  پس 
نخستین   ۱۹۹۷
شبکه  سایت 
عی  جتما ا
نتی  ینتر ا
شد.  راه اندازی 
به  سایت  این 

آنها  تا  داد  پروفایل  ایجاد  اجازه  کاربرانش 
کنند.  ایجاد  دوستانشان  از  لیستی  بتوانند 

درست  و  به موقع  سیاست زدگی،  از  به دور  تا 
این هم  از  تلفات  در بحران ها تصمیم بگیرند، 

باشد(؛ کمتر  می توانست  بسیار 
۳.  جزییات ثبت شده از حوادث تلخ و تلفات 
دلیل  است.  اندك  نیز  پیشین  مقاطع  وسیع 
در  و  عمومی  نیز  و  سواد  نرخ  بودن  پایین  آن 
زمان  در  مختلف  رسانه های  نبودن  دسترس 
قاجاریه بود. امروزه با باال رفتن سطح تحصیالت 
)به ویژه در مقطع آموزش عالی( و مجهز شدن 
عصر  در  مجازی  رسانه های  به  جامعه  بدنه 
ایران،  اتفاق ویژه در اقصی نقاط  ارتباطات، هر 
به صورت سمعی و  بصری، گاه بازتاب ملی یابد 

و موج آفرینی کند.
تشکیل  آگاهی بخشی ها،  اطالع رسانی ها،   .۴

بعد  و  نشد  موفق  اجتماعی  شبکه  این  البته 
انفجار  از آن،  بعد  اما  از ۳ سال متوقف شد. 
سال  در  اجتماعی  وب سایت های  در  تجارت 
شبکه های  آمدن  وجود  به  باعث   ۲۰۰۲
لینکداین شد  و  اورکات  فرنداستر،  اجتماعی 
وب سایت های  قارچ گونه  شکوفایی  باعث  و 

شبکه های اجتماعی در اینترنت شد.

- گوگل
لری  گوگل توسط 
سرگئی  و  پیج 
سال  در  برین 
میالدی   ۱۹۹۸
شد  راه اندازی 
گوگل  اکنون  و 
شرکت  یک 
چند  فناوری 
آمریکایی،  ملیتی 

و  اینترنت  به  مربوط  خدمات  در  متخصص 
محصوالت مربوط به آن است. گوگل به دنیای 

اینترنت رنگ و لعاب دیگری داد.

- ویکی پدیا
نوعی  ویکی پدیا 
اطالعاتی  بانک 
از  مشترك 
به  محتواست 
که  افرادی  همه 
وب  به  دسترسی 
دارند  دسترسی 
می دهد  اجازه 

نام  با  یا  ناشناس  صورت  به  را  خود  مقاله 
حتی  یا  کنند  ویرایش  و  بنویسند  مستعار 
این  کنند.  استفاده  خود  واقعی  اسامی  از 

هم  به  یاری  و  مقابله  برای  مردمی  پویش های 
برخالف  که  می شود  سبب  زمان  این  در   ... و 
و  بازتاب  تاثیرات،  قجری،  عصر  بیماری های 
در  البته  )و  ایران  در  کرونا  ویروس  بازخورد 
سطح جهان(، در ابعاد متنوع و متعدد فوق العاده 
گسترده تر باشد و اگر خوب تدبیر علمی و عملی 
شود، نتیجه برای اتفاقات مشابه، بسیار پندآموز 
باشد. شاید برای علم و عمل در ایران، کرونا یک 

نقطه عطف قلمداد شود.
و  کرونا  به  مربوط  حوادث  ضبط  و  ثبت    .۵
تحلیل آن نیز با بیماری های مثل طاعون و وبا 
قابل قیاس نیست. در شرایط کنونی واقعا روزانه، 
دنیایی از داده درباره موضوع تولید می شود که 
اگر همتی برای »مدیریت دانش« تولیدی وجود 
ابعاد پزشکی، درمانی  داشته باشد، می تواند در 
و بهداشتی و نیز در سایر ابعاد )به ویژه فرهنگی 
تأثیرگذاری  و  قبول  قابل  ادبیات  به  اجتماعی( 

ختم شود.
۶.  نکات یاد شده به معنای دست کم گرفتن 
آثار ویروس کرونا نیست، بلکه ملت ما نشان داد 
بدترین  مقابل  در  ایستاد،  هم  کنار  جا  هر  که 
امن  موقعیت  به  تا  آمد.  بیرون  سربلند  حوادث 
نکات  رعایت  همگی  نرسیدیم،  زمینه  این  در 
هر  تلفات کمتر  با  تا  کرد  را خواهیم  بهداشتی 

چه سریع تر از این بحران عبور کنیم. 
منبع: همشهري

توسط   ۱۹۹۹ سال  آنالین،  دایره المعارف 
جیمی ولز تاسیس شد.

- بیت کوین
مخترع  هویت 
بیت کوین مشخص 
گفته  نیست. 
می شود »ساتوشی 
مخترع  ناکاموتو« 
است.  بیت کوین 
ولی در سال ۲۰۱۶ 
دانشمند  یک 
نام  به  استرالیایی 

کریگ رایت ادعا کرد که او مخترع بیت کوین 
مخترع  که  معتقدند  بسیاری  البته  است. 
بیت کوین  و  نیست  شخص  یک  بیت کوین 
بزرگ  برنامه نویسی  گروه  یک  از  محصولی 

است. 

- تاکسی اینترنتی
 ۲۰۱۰ سال  در   
جوان  زوج  یک 
تحت  را  برنامه ای 
عنوان اوبر یا همان 
اینترنتی  تاکسی 
سانفرانسیسکو  در 
کردند.  راه اندازی 
سادگی  و  سهولت 
محبوبیت  به  اوبر 

زدن  ضربه  با  کند.  رشد  تا  کرد  کمک  برنامه 
و  کنید  رزرو  تاکسی  می توانید  دکمه  یک  به 
ثبت   GPS طریق  از  را  خود  مکانی  موقعیت 
حساب  به  خودکار  صورت  به  هزینه  و  کنید 
این  امروزه  شود.  می  پرداخت  شما  کاربری 
برنامه میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد و 
بیش از ۷۰ درصد سهم بازار حمل ونقل مسافر 

شهری را از آن خود کرده است.

مهمان خانه است
 در ضلع شمال غربی عیان نشین)شاه نشین(  

می باشد.
دارای دو حوض کشکولی و چند ضلعی که یکی 
خلوت  حیاط  در  ودیگری  اصلی  حیات  داخل 

قرار دارد.
یک باغچه بزرگ نیز در وسط حیات نمایان است.

آریایی،  اقوام  جمله  از  و  باستان  دوران  مردم 
از هند و ایرانی - هند و اروپایی، دریافتند که 
اول  پاییز و شب  کوتاه ترین روزها، آخرین روز 
به  روزها  آن  از  پس  بالفاصله  و  است  زمستان 
از  می شوند،  کوتاهتر  شب ها  و  بلندتر  تدریج 
و  نامیده  زایش خورشید  را شب  آن  رو  همین 

آن را آغاز سال قرار دادند.
اوستایی،  فرهنگ  کهن  دوران  در  بدین سان 
اوستا،  در  و  می شد  شروع  سرد  فصل  با  سال 
واژه Sareda. Saredha »َسِرَد« یا »َسِرَذ« که 
مفهوم »سال« را افاده می کند، خود به معنای 

 

سه سرداب در ضلع غربی بنا وجود دارد که از 
حیاط خلوت راه پله دارد. 

 این بنا دارای یک نورگیر وبادگیر است.
 دو راه پله داردیکی از آنها در داالن و دیگری 
در ضلع شرقی بنا و در کنار آشپزخانه همراه با 

باالخانه می باشد.
بهداشتی  سرویس  با  مجزا  آشپزخانه  دارای 
اتاق پذیرایی در طبقه دوم آشپزخانه  با  همراه 

که در ضلع جنوب شرقی خانه قرار دارد.
 زیر سقف اتاق ها تیر ومئر می باشد. 

ضلع جنوبی بنا به علت تعمیر دستکاری شده و 
دارای تاالر اتاق  می باشد.

این خانه در ضلع شرقی اش دو خن) دو طبقه( 
می باشد.

بنا دارای سه حیاط که یکی اصلی و دو  این   
حیاط دیگر به صورت فرعی است.

 درب دوم آن در ضلع شمالی و درب کوچکی 
صفه  و  نشین  شاه  اتاق  و  حیاط  به  که  است 
منتهی می شود در این حیات خلوت سرویس 

بهداشتی دیگری نیز وجود دارد.

»سرد« است و این به معنی بشارت پیروزی 
اورمزد بر اهریمن و روشنی بر تاریکی است.

 ،۲۵۵ ص  بیرونی،  ابوریحان  آثارالباقیه  در 
از روز اول دی ماه، با عنوان »خور« نیز یاد 
موزه  نسخه  مسعودی  قانون  در  و  شده است 
شده،  ثبت  روز«  »ُخره  لندن،  در  بریتانیا 
روز«  »خرم  دیگر  منابع  برخی  در  اگرچه 

نامیده شده  است.
 سفره شب یلدا، »مَیزد« Myazd نام داشت و 
شامل میوه های تر و خشک، نیز آجیل یا به 
اصطالح زرتشتیان، »لُرك« Lork که از لوازم 
ویژگی  و  افتخار  به  بود،  ولیمه  و  این جشن 

»اورمزد« و »مهر« یا خورشید برگزار می شد.
روز پس از شب یلدا )یکم دی ماه( را خورروز 
به  و  می خواندند  گان؛  دی  و  خورشید(  )روز 

استراحت می پرداختند و تعطیل عمومی بود.
خور  و  یلدا  خود،  منابع  استناد  به  فردوسی 
روز، را به هوشنگ از شاهان پیشدادی ایران 
)کیانیان که از سیستان پارس برخاسته بودند( 
نسبت داده و در این زمینه از جمله گفته است:

که ما را ز دین بهی ننگ نیست 
به گیتی، به از دین هوشنگ نیست

همه راه داد است و آیین مهر 
نظر کردن اندر شمار سپهر
منبع: بيتوته

خانه محمودي  در  شهرقدیم الر خیابان میر 
برکه  روبروی  قنبربیگی   محله  عبدالعظیم 

ودهنشیر قنبربیگی   واقع شده است.
بنا مربوط به دوران زندیه می باشد.

 ورودي اصلی  بنا در غرب واقع شده که پس 
از آن وارد هشتي مي شویم پالن این هشتي 
به صورت هشت ضلعي که مشتمل بر ورودي، 
خروجي، راه پله و سه حجره مي باشد سقف 
و  کاربندي  داراي  و  گنبدي  صورت  به  آن 

نقوش آبي رنگ مي باشد.
 خانه ای بصورت چهار فصل می باشد.

دارای دو درب ورودی می باشد. ورودی اصلی 
آن دارای داالن ال شکل می باشد 

که  باشد  می  هشتی  دارای  ورودی  ابتدای 
اطراف این داالن نشیمنگاه می باشد 

وارد  دیگر  ای  تخته  درب  یک  توسط  سپس 
داالن و وارد حیاط می شوید.

 مصالح بکار برده شده: 
سنگ .خشت.ساروج و گچ ودر بعضی قسمت 

های آن سیمان است
درب های اتاق ها تماما چوب می باشد.

و  دری  وپنج  دری  سه  های  اتاق  دارای  بنا 

در  سال  شب  بلندترین  چلّه  شب  یا  یلدا  شب 
زمان  به  شب  این  است.  زمین  شمالی  نیم کره 
بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر )آخرین روز پاییز( 
روز  )نخستین  دی  ماه  اول  در  آفتاب  طلوع  تا 

زمستان( اطالق می شود.
را  یلدا  شب  اقوام  دیگر  از  بسیاری  و  ایرانیان 
جشن می گیرند. این شب در نیم کره شمالی با 
انقالب زمستانی مصادف است و به همین دلیل 
از آن زمان به بعد طول روز بیش تر و طول شب 

کوتاه تر می شود. 
تولد  به معنای »زایش زادروز« و  واژه »یلدا« 
فردای  که  باور  این  با  باستان  ایرانیان  است. 
بلندتر  روزها  خورشید،  دمیدن  با  یلدا  شب 
می یابد،  افزونی  ایزدی  نور  تابش  و  می شوند 
مهر  زایش  شب  را  زمستان  اول  و  پاییز  آخر 
آن  برای  و  می خواندند  خورشید  زایش  یا 
به  رو  این  از  و  می کردند  برپا  بزرگی  جشن 
زرتشتی  دین  در  )دی  دی  سال  ماه  دهمین 
ماه  که  می گفتند  آفریننده(  و  دادار  معنی  به 

بود. تولد خورشید 
برگزار  شب  این  در  که  جشن هایی  و  یلدا   

می شود، یک سنت باستانی است. 

مقایسه بیماری های واگیردار دوره قاجار با کرونا

مختصري از منزل تاریخی محمودی آشنایی با تاریخچه شب یلدا

معرفي چشمه
زاهد رستم

آشنايی با
لقب  شهرهای ايران)3(

مکان دقيق 
غار اصحاب كهف 

كجاست !؟ 

اختراعاتی که جهان را متحول کردند



به  باید  خودرو  تایر  از  بهتر  استفاده  برای 
نکاتی توجه کرد که باعث افزایش کارآیی و 

البته طول عمر آن خواهد شد.
میدانیم که برای تعویض تایرهای فرسوده با 
تایرهای نو باید هزینه زیادی متقبل شد و در 
تعویض  به  اقدام  مرتبه   ۲ سالی  که  صورتی 
تایرها کنیم مساله آزاردهنده خواهد بود. اما 
میتوانیم با رعایت چند نکته ساده عمر تایرها 

را افزایش بدهیم.
تنظیم مستمر باد

مقدار حداکثر بار و یا سرنشین خودرو برروی 
بدنه تایر حک می شود، در تایرهای سواری 
ماکزیمم  باد  مقدار  از   2psi حدود  میتوان 

کم کرد.
خودروهای  و  ها  تاکسی  ها،  اتوبوس  برای 

عمومی باید باد ماکزیمم را تنظیم کرد.
باد  کنترل  برای  خود  چشمان  به  هیچگاه 
اطمینان نکنید. باد تایر را هنگام خنک بودن 

تایر کنترل کنید.
توجه به ميزان باد تایر

دیواره  باعث سخت شدن  تایرها  بودن  پرباد 
های تایر شده و پستی و بلندی های سطح 
خودرو  های  تکان  و  ارتعاشات  باعث  جاده 

خواهد شد.
افزایش احتمال ترکیدن تایر در نتیجه برخورد 
با مانع و باعث مدور شدن قسمت وسط تایر و 

در نتیجه سایش این ناحیه می شود.
از طرفی کم باد بودن تایر نیزموجب می شود 
سطح تماس با جاده زیاد شده و این امر باعث 
ایجاد اصطکاك بیشتر تایر با جاده می شود. 
تایر بیشتر گرم می شود به طوریکه در موارد 
حاد باعث دو پوستی آن نیز می گردد و عالوه 
بر افزایش میزان سوخت خودرو، سایش تایر 

مخصوصا در شانه ها بیشتر می شود.
چک کردن فرسودگی

شاخص فرسایش تایرها را ماهانه چک کنید. 
تمام تایرها دارای شاخص هایی در بین آجها 
هستند. بیشتر اوقات این شاخصها در جایی 
پیدا  تالقی  تایر  لبه  با  آج  که  گرفتهاند  قرار 
آج  از  بلندتر  فرسایش  شاخص  اگر  میکند. 
یا  پنچری  از  تا  کنید  عوض  را  تایر  است، 

ترکیدگی آن جلوگیری کنید.
اکثر  دارید.  نگه  باالنس  همیشه  را  تایرها 
آپاراتیها  تمامی  و  خودرو  خدمات  مراکز 
کردن  باالنس  برای  مخصوصی  تجهیزات 
تایرها دارند. هنگامی که تایرها باالنس باشد 
قرار  یکدیگر  موازات  به  و  زمین  بر  عمود 
بیشتر  عمرشان  و  رانندگی  تجربه  میگیرند 

میشود.
شدن  کشیده  ضعیف،  هندلینگ  دیدن  با   
و  چپ  یا  راست  سمت  به  خودرو  دائمی 
تایرها  که  شد  متوجه  میتوان  فرمان  گیجی 

باالنس نیستند.

توهین ها مانند سکه تقلبی اند. ما ناگزیریم آنها 
را بشنویم، ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم. 
رسورجن

***
تجربه  و  دانش  به  از هر چیز،  بیش  حکمت 

تکیه دارد.
 فيلسوف حکيم اُُرد بزرگ خراسانی

***
دوست زمان احتیاج، دوست حقیقی است. 

ضرب المثل انگليسی
***

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود، یک شعر 
امکان چند کلمه  خوب بخواند و در صورت 

حرف منطقی بزند. 
یوهان ولفگانگ فون گوته

***
آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. 

فيلسوف حکيم اُُرد بزرگ خراسانی
***

با  را،  عزیزانمان  شود،  دیر  آنکه  از  پیش  تا 
سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم.

فيلسوف حکيم اُُرد بزرگ خراسانی
***

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در 
زندگی جز آرامش و آوای نوش نخواهند شنید. 
حکيم ابوالقاسم فردوسی توسی

***
چون  خاموشی  است،  نقره  چون  سخن  اگر 

زر پربهاست.
 لقمان

***
از  را  حقیقت  این  ساعت،  و  تقویم  نگذاریم 
یک  زندگی،  لحظه  لحظه  که  ببرد  یادمان 

معجزه است و در پس آن، حقیقتی.
 اج - جی - ولز

***
بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند.
 برنارد شاو

***
از  سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند 

فانوس کوچک، ستاره بسازد. 
فيلسوف حکيم اُُرد بزرگ خراسانی

***
به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه 

چیزی نمی آموزند.
 برنارد شاو

***
از  پیش  سال  بیست  باید  را  کودك  تربیت 

تولدش آغاز کرد. ناپلئون
***

گفتارش  و  رفتار  با  تواند،  می  آموزگار  یک 
کشوری را دگرگون سازد. 

فيلسوف حکيم اُُرد بزرگ خراسانی
***

حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه 
های طوالنی ساخته شده اند. سروانتس

***
فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است. 

گوستاو لوبون
***

اگر می خواهی زیاد عمر کنی، درجوانی پیر شو. 
مثل اسپانيایی
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صف

بیماری های  متخصص  منتظری  رضا  دکتر 
از  استفاده  ضرورت  بیشترین  گفت:  عفونی 
مکان  ویژه  به  عمومی  های  مکان  در  ماسک، 
های سربسته و گروهی است. استفاده از ماسک 
انتقال  زنجیره  قطع  و  کرونا  انتقال  کاهش  در 
موثر است و در این میان نکته مهم این است 

که ماسک ها باید یکبار مصرف باشند.
وی در خصوص عمر مفید ماسک های جراحی 
و زمان موثر برای استفاده از آنها گفت: ماسک 
مفید  عمر  هستند.  یکبارمصرف  جراحی  های 
استفاده از ماسک های جراحی حدود ۵ ساعت یا 
حداکثر یک روز کاری است و باید روزانه عوض 

شوند.
جراحی  های  ماسک  کرد:  تاکید  منتظری 
دوم  بار  برای  و  شده  داده  شو  و  شست  نباید 
های  ماسک  شوی  و  با شست  شوند.  استفاده 
جراحی به دلیل بازشدن منافذ الیاف موجود در 
ماسک و همچنین تغییر در ساختار آن، قابلیت 

تاثیرگذاری ماسک از بین می رود.
این  گفت:  هم   N۹۵ ماسک های  باره  در  وی 
ماسک ها از لحاظ کاربردی بهتر از ماسک های 
جراحی است و مدت زمان استفاده از آن یک 
روزهای  در  مجدد  استفاده  قابل  و  است  روز 
داشتن  دلیل  به  ماسک  نوع  این  نیست،  دیگر 

فیلتر احساس خفتگی به فرد نمی دهد.
این پزشک در خصوص نحوه استفاده از ماسک 

گرچه راه هایي برای کاهش خطر سرایت ویروس 
اما  دارد،  وجود  بزرگ  فروشگاه های  در  کرونا 
کارشناسان توصیه می کنند در صورت امکان از 

این کار پرهیز کنید.
فعالیت  یک  شلوغ  فروشگاه های  در  خرید 
می توانید  که  جایی  تا  باید  و  است  »پرخطر« 
در  جمله  از  را  شخصی  حضور  با  خرید 

سوپرمارکت ها محدود کنید.
آنالین  طور  به  را  خرید  می توانید  عوض  در 
بروند  باز  فضاهای  در  بازارهای  به  دهند،  انجام 
یا از محل های خرید با ماشین استفاده کنند که 
افراد خرید را به طور آنالین درون ماشین انجام 
می دهند و کارگران کاال را برای مشتریان درون 

ماشین می آورند.
اگر الزم است وارد فروشگاهی شود، ساعاتی را 
انتخاب کنید که احتماال شمار کمتری از افراد 
درون آن باشند. ماسک بزنید و فاصله دست کم 

۲ متری را با دیگران رعایت کنید.
درون  را  ممکن  زمان  کمترین  کنید  سعی 
فروشگاه بگذرانید. فقط خریدتان را انجام دهید 

بر اساس قانونی که در سال ۶۷ تصویب شد، 
تغییر تاریخ تولد افراد ممنوع اعالم شد، اما در 
شرایطی که فرد بتواند دالیل کافی برای تغییر 
سن خود داشته باشد و آن را ثبت کند تغییر 

سن در شناسنامه ممکن است.
خود  سن  می تواند  فرد  که  شرایطی  از  یکی 
را تغییر دهد این است که سن شناسنامه با 
این  در  باشد؛  سال   ۵ از  بیش  او  واقعی  سن 
حالت فرد باید به فرمانداری شهرستان محل 
اش  پرونده  تا  کند  رجوع  شناسنامه  صدور 
از  متشکل  که  سن  تشخیص  کمیسیون  در 
و  پزشک  احوال،  ثبت  اداره  رئیس  فرماندار، 
... است بررسی شود. فرد می تواند ادعای خود 
را با داشتن استشهاد نامه، برگه والدت به این 
کمیسیون ببرد تا مورد بررسی قرار گیرد، در 
درست  فرد  ادعای  اگر  بررسی ها  این  نتیجه 

باشد، تغییر سن او تایید می شود.
تفاوت  که  است  این  سن  تعییر  دیگر  شرط 
از ۵ سال  با سن واقعی اش کمتر  سنی فرد 

های پارچه ای هم گفت: برخی از ماسک های 
را  مجدد  استفاده  و  قابلیت شستشو  پارچه ای 
شوینده  مواد  مقابل  در  کرونا  ویروس  دارند. 
بسیار ضعیف است و افراد می توانند به دفعات 

از آنها استفاده کنند. 
برای  مصرف  بار  هر  از  بعد  که  این صورت  به 
یا  این ویروس  از گسترش و پخش  جلوگیری 
سایر میکروب ها آن را به خوبی با مواد شوینده 

و آب گرم با دمای باال شست و شو دهند.
ماسک های پارچه ای از جنس نخی یا غیره را 
می توان با آب داغ و مواد شوینده در ماشین 

و به سرعت خارج شوید.
از محلول ضدعفونی کننده دست که حداقل ۶۰ 
درصد الکل داشته باشد، هنگام خروج از فروشگاه 
رسیدید  خانه  به  که  هنگامی  و  کنید  استفاده 

دست هایتان را با آب و صابون بشویید.
گرچه صاحبان فروشگاه ها ممکن است کارهای 
آسودگی  احساس  ایجاد  برای  را  گوناگونی 
مشتریان از لحاظ سرایت کرونا انجام دهند، اما 
این کارها خطر انتقال ویروس را از بین نمی برد. 
بدن  دمای  فروشگاه ها  از  برخی  در  مثال  برای 
اما  می شود،  اندازه گیری  ورود  هنگام  مشتریان 
یک شخص دچار عفونت کرونا ممکن است تب 
منتشر  را  ویروس  وجود  این  با  و  باشد  نداشته 

کند.
مسئول  و  مشتریان  بین  پالستیکی  حفاظ های 
قطرك های  همه  جلوی  است  ممکن  صندوق 

تنفس از شخص دچار عفونت را نگیرد.
اگر هوای درون فروشگاه خفه است، ممکن است 
در  و  باشد  آن  درون  هوای  نشدن  تهویه  نشانه 

این صورت باید فروشگاه را ترك کنید.

دادگستری  به  باید  فرد  اینجا  در  که  باشد 
این  صحت  دادگاه  آن  از  بعد  کند.  مراجعه 
موضوع را پیگیری و با تغییر سن فرد موافقت 
می کند، در این حالت فرد با ارائه دادخواستی 
شناسنامه  کننده  صادر  احوال  ثبت  اداره  به 
فرد متقاضی، درخواست رسیدگی به موضوع 

را می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

لباسشویی شست و شو داد، همچنین می توان 
و  گرم  آب  از  استفاده  با  را  ای  پارچه  ماسک 
صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با دست شست 
و تا زمان استفاده در یک جای مناسب و تمیز 

نگهداری کرد.
از  پیشگیری  در  تنهایی  به  ماسک  از  استفاده 
ابتال به کرونا موثر نیست، اقشار مختلف جامعه 
باید از تماس نزدیک با دیگران خودداری کرده، 
موارد  در  فقط  و  نروند  شلوغ  مکان های  به 
 ۲ میزان  به  و  شده  خارج  منزل  از  ضروری، 
مردم  مشارکت  بگیرند.  فاصله  دیگران  از  متر 

کشور  و  است  تاثیرگذار  بسیار  کرونا  مهار  در 
را زودتر از حالت بحران این بیماری خارج می 

کند.
به  ماسک  از  استفاده  باید  منتظری،  گفته  به 
انجام  مناسب دست  و  همراه شستشوی مکرر 
ماسک  از  نامناسب  استفاده  مورد  در  و  شود 
عدم شستن دست  و  آن  به  زدن  مانند دست 
ها قبل و بعد از استفاده از ماسک، خطر انتقال 

ویروس افزایش می یابد.
انجام شده،  تحقیقات  اساس  بر  است؛  گفتنی 
قطرات  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال  میزان 
تنفسی یا ذرات هوا در هنگام استفاده از ماسک 
های پزشکی ۷۵ درصد کاهش می یابد و نتایج 
صورت  در  که  دهد  می  نشان  دیگر  مطالعه 
استفاده صحیح از ماسک های پزشکی تا ۱۰۰ 
تنفسی  ناحیه  از  ویروس  انتشار  امکان  درصد 
افراد کم می شود و اگر در مکان های عمومی 
۸۰ درصد افراد از ماسک استفاده کنند، امکان 

انتقال ویروس وجود نخواهد داشت.
فرد سالم ماسک  اگر  این تحقیقات،  اساس  بر 
بزند و با فرد ناقل که ماسک نپوشیده در تماس 
باشد، احتمال انتقال ۷۰ درصد است. همچنین 
اگر فرد سالم ماسک نزده و با یک فرد ناقل که 
ماسک پوشیده در تماس باشد، امکان انتقال ۵ 
درصد خواهد بود و در صورتی که هر دو ماسک 
بپوشند، امکان انتقال ویروس ۱/۵ درصد است.

غمگین و خسته، چشم به روزنه ای کوچک 
را  نمناکش  و  دوخته است. چشمان کم سو 
ولی  چرخاند،  می  سو  آن  و  سو  این  گاهی 
انگیزه ای برای برخاستن از جا ندارد. مظلوم 
و ساکت سرش را به زیر پتو می برد و وانمود 
می کند که خوابیده است، ولی درد بی امان 
اجازه خواب را به او نمی دهد. به ناگاه درب 
به  مهربان  ای  فرشته  و  شود  می  باز  اتاقش 
سمتش می آید، پتو را از روی صورتش کنار 
گوید:  می  و  خندد  می  رویش  به  زند،  می 
بلند شو، االن زمان خواب نیست. ببین، چه 
را  او  انگار  است! آهنگ صدایش  زیبایی  روز 
و  درد  از  اندکی  و  برد  می  دیگر  دنیایی  به 
رنجش را کاهش می دهد. پرستاران، دلگرمی 
بیماران بستری در بیمارستانها بوده و با کالم 
می  امیدوار  زندگی  به  را  آنان  رفتار خود،  و 

کنند. 

تاریخچه
حضرت  میالد  روز  االولی،  جمادی  پنجم 
می  پرستار  روز  را  تاریخ  آن  و  بوده  زینب 
روز  نام  به  روز  این  نامگذاری  علت  دانند. 
پرستار، این است که حضرت زینب پرستاری 
برعهده  را  بیماران  دیگر  و  خود  برادرزاده 
داشت. او تا آخرین نفس تالش کرد که دین 
چون  و  کرده  ادا  برادرش  به  نسبت  را  خود 
بال  زیر  را  او  یتیم  فرزندان  مهربان،  مادری 
گرم  آغوش  در  آنها  تا  بگیرد  خودش  پر  و 
پرستار  تنها  زینب،  حضرت  گیرند.  آرام  او 
بیمار  از  پرستاری  زیرا  نبود،  کربال  بیماران 
محسوب  مسئولیتهایش  کوچکترین  از  یکی 
می شد و هر چند پرستاری وظیفه سنگین و 
ارزشمندی است و پرستار متعهد باید با صبر 
و حوصله سختی و مشکالت را متحمل شود 
و چنین کاری از عهده هرکس بر نمی آید، 
ولی با این حال مقام زینب )س( آنقدر عظیم 

تمام نسلها و عصرها رساند. علت نامگذاری روز 
دو  بخاطر  پرستار  روز  به  زینب  حضرت  میالد 
مورد است: تجلیل از مقام و شخصیت آسمانی 
مراسم  این  برگزاری  با  که  زینب )س(  حضرت 
یادی از این بانو می شود و تقویت روحیه زینب 
گونه در میان پرستاران و تقدیر از زحماتشان در 

تاریخ روز پرستار.

کالم پایانی
بی  هنر  بیماران،  به  ورزیدن  مهر  و  پرستاری 
عالئم  از  مراقبت  تنها  پرستاری  است؛  نظیری 
حیاتی و جسمانی بیمار نبوده، بلکه دمیدن روح 
زندگی است در تنی رنجور؛ وزش نسیم محبت 
در  امیدواری  جویبار  ساختن  جاری  و  است 
بدنی خسته؛ پرستاری، حفظ جان بیمار هست 
پرستاری  نامالیمات؛  برابر  در  روحش  تقویت  و 
بر  نهادن  مرهم  و  است  بیمار  زخمهای  درمان 
طبابت  آمیختن  پرستاری  درونش؛  زخمهای 

جسم هست با طبابت روح.

از ویژگي هاي بارز او به شمار مي آمدند، در هم 
عیار  تمام  انقالبي  شخصیتي  او  از  و  آمیخته 
پدید آورد. جهاد، برادر عماد، در سال ۱۳۶۳ در 
عملیات علیه اشغالگران به شهادت رسید. فؤاد 
اسرائیل  جاسوسي  سازمان  توطئه  قرباني  نیز 
در  او  رسید.شرکت  شهادت  به  و  شد  موساد 
سلسله عملیات نظامي و کارساز علیه اشغالگران 
صهیونیست، باعث شد تا دشمنان از او به عنوان 
شخص اول در نبرد با مقاومت اسالمي یاد کنند.

علیه  عملیاتي  در   ۱۳۶۲ پاییز  در  مغنیه  عماد 
با  ولي  درآمد،  اسارت  به  کویت،  در  آمریکا 
پس  شد.  رهایي  به  موفق  گوناگون  ترفندهاي 
)سیا(،  آمریکا  جاسوسي  سازمان  که  بود  آن  از 
به  بدر  در  و  برد  وي  واقعي  شخصیت  به  پي 
دنبال دستگیري او، لبنان و خاورمیانه را زیر پا 
گذاشت. آمریکا، عماد مغنیه را دشمن سرسخت 
که  اندازه  بدان  مي دانست.  خود  خطرناك  و 

دریایي  تفنگداران  مقر  انفجار  مسئول  را  وي 
آمریکا در بیروت و کشته شدن ۲۴۱ کماندو و 
همچنین مقر چتربازان فرانسوي در بیروت و 
کشته شدن ده ها تن از آنان مي داند. همچنین 
شهادت  عملیات  نوبت  چندین  مسئول  را  او 
طلبانه علیه سفارت آمریکا در لبنان و کویت و 

ربودن هواپیمای امیر کویت مي داند.
زنده  براي  آمریکا  دالري  میلیون   ۲۵ جایزه 
و  از هراس جنایتکاران  نشان  یا مرده عماد، 
تروریست هاي دولتي از هرگونه مقاومت دارد. 
صهیونیستي  رژیم  و  آمریکا  آنچه  خالف  بر 
او  و  مي کنند  جّوسازي  مغنیه  عماد  علیه 
تنها  وي  مي نامند،  بزرگ  تروریستي  را 
لبنان  اسالمي  مقاومت  از  خالص  رزمنده اي 
اشغالگران،  از  کشورش  نجات  براي  که  بود 
تا پاي جان مبارزه کرد و بیش از ۲۶ سال، 
سازمان هاي اطالعاتي ۴۲ کشور از جمله سیا 

و موساد را به دنبال خود کشاند.
خارق العاده  توانایي هاي  شک،  بدون 
در  رضوان«،  »حاج  همان  یا  مغنیه  عماد 
در  بسزایي  نقش  حزب اهلل،  امنیه«  »لجنه 
آوردن  وارد  و  امنیتي  کمیته  پیشرفت 
اشغالگر  رژیم  بر  ناپذیر  جبران  ضربات 

است. داشته  قدس 
تاثیر این ضربات بر پیکره صهیونیسم جهانی 
به حدی بود که پس از شهادتش سخنگوی 
پس  جهان  کرد  اعالم  آمریکا  خارجه  وزارت 
پیمانانش(  هم  و  آمریکا  بخوانید   ( مغنیه  از 
امروزه  داشت.  خواهد  را  تری  آرام  روزهای 
از دین و کشور خویش در  هر کس بخواهد 
برابر اشغالگران دفاع کند، به تروریسم متهم 

مي شود که این چیز تازه اي نیست.

بوده که او را پرستاری دلسوز و عاشق بنامیم.
بار  خون  قیام  از  نگهداری  نقش  )س(  زینب 
این  او  اگر  قطعا  که  داشت  برعهده  را  حسین 
بار را بر دوش نمی گرفت، خون پاك برادرش 
نهضت  که  بود  دشوار  بسیار  و  شد  می  پایمال 
حسین به مردم ابالغ گردد و شاید بدون اسارت 
ساختن  رسوا  در  زینب  پیشگامی  و  خاندان 
حاکم، نام پیامبر نه تنها از مناره های مساجد، 
بلکه از تاریخ پاك و محو می گردید. زینب در 
پس آن مصیبت بزرگ، آنچنان بار سنگین پرچم 
والیت را بر دوش گرفت، در برابر کفر ایستاد و 
سخنرانی کرد که از آنجا حرکت توابین آغاز شد 
و تا نسلها آثار این حرکت عظیم هویداست. حرم 
حضرت زینب در سوریه امروزه زیارتگاه عاشقان 

بسیاری است.
به برکت زینب )س( و قیامش، همچنان بیرق 
انتقام مظلوم  به نشانه روز  های خونین عاشورا 
شوند،  می  افراشته  جهان  سراسر  در  ظالم  از 
به  را  حسین  خونین  پیام  که  بود  زینب  زیرا 

در  ۱۳۴۱ شمسي  سال  در  مغنیه  عماد حسن 
در  نبطیه  شهر  توابع  از  »عربصالیم«  روستاي 
جهان  به  دیده  لبنان،  جنوب  در  صور  استان 
گشود. مغنیه که در خانواده اي پنج نفره متشکل 
از پدر، مادر و دو برادرش به نام هاي »جهاد« و 
در  را  خود  عالي  تحصیالت  مي زیست،  »فواد« 

دانشگاه آمریکایي بیروت ادامه داد.
همکاري  فلسطین  آزادي بخش  سازمان  با  وي 
سراسري  حمله  از  پس  ولي  داشت،  مبارزاتي 
ارتش صهیونیستي در خرداد ماه ۱۳۶۱ به لبنان 
که تا بیروت پایتخت این کشور پیش رفت، پس 
راه  از  عرفات  نیروهاي  خروج  و  عقب نشیني  از 
به  و  گرفت  فاصله  گروه  این  از  بیروت،  بندر 
که  اللبنانیة«  المقاومة  »افواج  شیعي  جنبش 
توسط امام موسي صدر و شهید دکتر مصطفي 

چمران بنیانگذاري شده بود، پیوست.
از خودگذشتگي و شجاعت که  فراوان،  استعداد 

عمر مفید ماسک های مختلف چقدر است؟ / هشدار برای مصرف دوباره ماسک های جراحی

آيا خريد در فروشگاه ها در دوران كرونا بی خطر است؟

زندگینامه شهدای مقاومت
گوشه ای از زندگی شهيد عماد مغنيه )حاج رضوان(

راهکارهايی برای افزايش 
طول عمر تاير خودرو

 سخنان پند آموز
 و حکيمانه بزرگان )2(

چگونه می توان سن را 
در شناسنامه تغيير داد؟
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صف
گرم کردن دوباره

 این غذاها آن ها را 
سمی می کند 

۱. چغندر: اگر چغندر کامال سرد نشده باشد 
در  موجود  نیترات  کنید  گرم  دوباره  را  آن  و 
نیتریت تبدیل می شود که سمی  به  چغندر 

است.
۲. نیمرو: به علت وجود باکتری سالمونال در 

تخم مرغ نباید آن را دوبار گرم کنید.
۳. سیب زمینی: پوره سیب زمینی را بعد از 
این  وقتی  زیرا  نکنید  گرم  دوباره  سرد شدن 
غذا سرد شود موجب وجود باکتریایی به نام 

کلوستریدیوم بتولیسم می شود.
۴. اسفناج: اسفناج غذایی پرخاصیت است که 
با یک بار حرارت دیدن بخشی از خواص خود 
بعدی  شدن  گرم  در  و  دهد  می  دست  از  را 
ایجاد سم  بلکه  ندارد  تنها خاصیتی  نه  دیگر 

نیز می کند.
بماند موجب  اتاق  برنج در دمای  اگر  برنج:   .۵
رشد باکتریایی به نام باکیلوس سروس می شود.

۶.مرغ: مرغ با گذشت زمان پس از پخت تولید 
شمار بسیاری باکتری می کند.

را  دریایی  غذاهای  مانده  دریایی:  غذاهای   .۷
هرگز نخورید. باکتری ها در هوای گرم بیشتر 
رشد می کنند و هرچه بیشتر در هوای اتاق 

بمانند تعدادشان بیشتر می شود.
***

افزایش ریسک  ابتال به دیابت 
با مصرف تخم مرغ 

برای  غذاها  خوشمزه ترین  از  یکی  مرغ  تخم 
وعده صبحانه به شمار رفته و فواید متعددی 
که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه ای  اما  دارد، 
مصرف زیاد این ماده غذایی می تواند ریسک 

ابتال به دیابت را افزایش دهد.
استرالیای  دانشگاه  محققان  برنا؛  گزارش  به 
با دانشگاه پزشکی چین  جنوبی در همکاری 
مرغ  تخم  مصرف  تأثیرات  قطر،  دانشگاه  و 
این  کردند.  بررسی  را  چینی  بزرگساالن  در 
دیابت  به  ابتال  ریسک  می دهد  نشان  تحقیق 
یا  یک  روزانه  روتین  طور  به  که  افرادی  در 
گرم(   ۵۰ )معادل  مرغ  تخم  بیشتری  تعداد 

مصرف می کنند، ۶۰ درصد افزایش می یابد.
نشان  آن ها  تحقیقات  می گویند  محققان 
می دهد که مصرف زیاد تخم مرغ در طوالنی 
مدت )بیش از ۳۸ گرم در روز( ریسک ابتال 
به دیابت را در بزرگساالن به طور تقریبی ۲۵ 
درصد افزایش می دهد. به گفته او ریسک ابتال 
مرغ  تخم  زیاد  که  بزرگساالنی  در  دیابت  به 
مصرف کرده بودند )بیش از ۵۰ گرم یا معادل 
افزایش ۶۰ درصدی  یک تخم مرغ در روز(، 
نشان داده است. این پزشک می گوید ریسک 
بوده  از مردان  بیشتر  زنان  به دیابت در  ابتال 

است.
***

دانه ای ریز و شناخته شده 
که خواص گوشت را دارد

سراسر  در  محبوب  و  شده  شناخته  دانه  این 
برخی  در  که  دارد  زیادی  های  کاربرد  دنیا 
می  یاد  خوبی  به  نیز  آن   روغن  از  موارد 
کنند. این دانه برخالف شناخته بودنش کمتر 
از خواص آن آگاهی دارد. خواصی که  کسی 
می تواند با گوشت درحال رقابت باشد. شاید 
نخورید و  توصیه کنیم گوشت  به شما  حتی 
کنجد بخورید. دانه کنجد دارای مزایای بالقوه 
سال  هزاران  از  و  است  برای سالمتی  زیادی 
پیش در طب عامیانه استفاده می شده است. 
بیماری  برابر  در  را  شما  است  ممکن  ها  آن 
کنند.  محافظت  آرتروز  و  دیابت  قلبی،  های 
یاد می کنیم دقیقا  از آن ها  اما خواصی که 

چه هستند؟
کنجد ۳ برابر شیر کلسیم دارد.

دشمن پوکی استخوان است.
ضد ورم مفاصل و رماتیسم است.

ضد سرطان و قارچ است.
هوش و بینایی را تقویت می کند.

برای درمان کم  خونی مفید است.کنجد سرشار 
از آهن است. همچنین دارای فیبر باالیی است 

که به دستگاه گوارش کمک می کند.

گفته ها  برخی  خصوص  در  ریاحی   تقی  دکتر 
بیماران  ریه  کارکرد  اینکه  بر  مبنی  شایعات  و 
مثل  و  کرده  افت  بهبود  از  بعد  حتی  کرونایی 
موضوع  این  کرد:  عنوان  بود،  نخواهد  گذشته 
کرونا  دلیل  به  ریه  التهاب  اگر  نیست،  درست 
بیماران  اغلب  در  بیماری  بهبود  از  بعد  باشد، 
نیز به شرایط سابق  از بین رفته و کارکرد ریه 

برمی گردد.  
بیماران  در  ریه  التهاب  خصوص  در  ریاحی 
ریه  التهاب  یا  ذات الریه  شد:  یادآور  کرونایی 
بوده  انسان  سالمت  برای  تهدیدی  همیشه 
در  است،  ریه  التهاب  علل  از  یکی  هم  کرونا  و 
التهاب ریه هم طیفی داریم از درگیری خفیف 
تا شدید، درگیری ریه در درصد کم و ناچیزی از 
بیماران کرونایی شکل می گیرد، اما اغلب مردم 
فکر می کنند چون کرونا گرفتند حتما ریه آنها 
درگیر است، ما درگیری ریه را در همه بیماران 
ندارند،  عالمتی  هیچ  بیماران  از  خیلی  نداریم 
فرد در تماس بوده از سر کنجکاوی می رود یک 
اصال  اما  دارد  کرونا  که  می بیند  می دهد  تست 
هیچ عالمتی ندارد و این طور نیست که چون 
عالمت ندارد ریه از داخل در حال از بین رفتن 
است. درصد زیادی از بیماران هم عالئم دستگاه 
و  سرماخوردگی  مثل  دارند  را  فوقانی  تنفس 
تست  حتی  و  خورده   سرما  می کند  فکر  فرد 

استراحت  از  بعد  نمی دهد،  هم  آزمایش  و 
هم  خبردار  اصال  و  شده  عادی  شرایطش  هم 
نمی شود که کرونا گرفته، درصد کمی از بیماران 
کرونایی هستند که ریه شان درگیر می شود، حاال 
چرا در جامعه آن قدر بیمار زیاد است تا حدی 
که با کمبود تخت بیمارستانی مواجه می شویم، 
برعکس  کرونا  معرض  در  جمعیت  اینکه  برای 
و  سرماخوردگی  مثل  ویروسی  عفونت های 
آنفوالنزا تقریبا همه جمعیت کشور است، یعنی 
۷۰ درصد در معرض خطر هستند، حاال اگر این 
بیماری روی ریه اثر بگذارد درصد آن کم و اغلب 
خفیف است و عالئمی مثل سرفه های همراه با 
درد و غیرمتعارف دارد که حتی اغلب آنها نیاز 

به بستری هم پیدا نمی کنند. 
حتی ریه غالب کسانی که در آی سی یو بستری 
شدند بعد از بهبود کارکرد قبل خود را خواهد 
افرادی  از  ناچیزی   بسیار  و فقط درصد  داشت 
که زیر تهویه مکانیکی بودند یا بیماری زمینه ای 
دارند ممکن است درصد بسیار جزئی اثر کرونا 
یک باقیمانده ای در ریه بگذارد که این هم برای 
کسی که از دو راهی مرگ و زندگی برگشته یک 
دستاورد و غنیمت است، البته به غالب آنها هم 
گشت.  برخواهد  ریه  کارکرد  این  که  می گوئیم 
اصطالح فیبروز بر اساس دانسته ها و مشاهدات 
از  مردم  لذا  است.  دست  انگشتان  حد  در  ما 

اسید  میزان  افزایش  اثر  در  نقرس  بیماری 
اوریک بدن به وجود می آید و سبب عالئمی 
آرتروز حاد، داغ شدن  التهاب،  تورم،  از جمله 
می  کلیه  سنگ  و  بدن  مفاصل  قرمزی  و 
فرآیند  تواند  نقرس می  شود. تشخیص سریع 
درمان این بیماری را تسریع کرده و از عوارض 
جانبی آن به میزان قابل توجهی بکاهد. با این 
حال، سوالی که مطرح می شود این است که 
و  چیست؟  نقرس  به  ابتال  عالمت  نخستین 

مشخصاً چگونه می توان آن را درمان کرد.
محققان آمریکایی می گویند نخستین عالمت 
پا  بزرگ  انگشت  تورم  و  درد  نقرس  به  ابتال 
است. در گام نخست، حمله نقرسی در شبانگاه 
ادامه  با  بروز می کند. همزمان  بدون عالئم  و 
بدن،  در  اوریک  اسید  انباشت  و  ساخت  روند 
مناطق و مفاصل آسیب دیده ممکن است قرمز 
سوزنی  های  کریستال  شوند.انباشت  گرم  و 
باعث جلب  پا  انگشتان  اوریک در  شکل اسید 
توجه گلبول های سفید خون می شود. همین 
امر می تواند منجر به حمله دردناك و شدید 
انگشتان  تنها  موارد  این  در  که  شود  نقرس 
بیماری می  این  بود که درگیر  نخواهد  بزرگ 
را  مفاصل  از  کدام  هر  تواند  می  نقرس  شود. 
این بدان معناست که اسید  درگیر خود کند. 
است  درآمده  کریستال  صورت  به  که  اوریک 

توانایی تجمع در هر کدام از اندام ها را دارد.
دو دلیل برای افزایش اسید اوریک خون و در 
نتیجه حمالت نقرسی عنوان می شود. در مورد 

برخی  اما  است  بی ضرر  ها  پشه  بیشتر  نیش 
از آن ها می توانند عوارضی ایجاد کنند، پشه 
انسان پوست را گاز می  ها برای جذب خون 
آمدگی های  بر  ایجاد  باعث  گیرند که همین 

متورم و قرمز و خارش می شود.
 در برخی افراد بدن ممکن است به نیش پشه 
شوك  دچار  و  دهد  نشان  منفی  واکنش  ها 
شود، اگر در اثر نیش پشه دچار تاول، مشکل 
در تنفس یا تورم گلو شدید هر چه سریع تر 

به پزشک مراجعه کنید.
 ممکن است متوجه نشوید که یک پشه شما 
را نیش می زند اما تاول هایی که بر اثر نیش 
پشه ایجاد شده با خارش مداوم همراه هستند 

که می تواند روزها پس از نیش بماند.
 امروزه از کرم و پماد برای درمان جای نیش 

پشه استفاده می شود. 
 نکته:

روی  ضماد  گونه  هر  موضعی  اعمال  از  قبل 
پوست صورت و سایر نقاط حساس بدن، حتما 
اندکی از آن را روی بخش کوچکی از پوست 
دست تست کرده و ۲۰ دقیقه منتظر بمانید تا 
از عدم حساسیت پوستی خود مطمئن شوید.

 استفاده از جو دوسر
 بلغور جو دوسر به دلیل ترکیبات ضد التهابی 
ورم  و  خارش  درمان  به  تواند  می  دارد  که 

ناشی از جای نیش پشه کمک کند.
 مقادیر مساوی از جو دوسر و آب را در یک 
شود.  ایجاد  خمیری  تا  کنید  ترکیب  کاسه 
دستمال  یک  روی  را  خمیر  این  از  مقداری 
پارچه ای بمالید و به مدت ۱۰ دقیقه بر روی 
را  آن  سپس  بگذارید،  شده  تحریک  پوست 

پاك کنید.
جو  لیوان   ۱ است  زیاد  ها  نیش  جای  اگر   
دوسر را درون وان آب گرم بریزید و به مدت 

۲۰ دقیقه در آن دراز بکشید.
 كمپرس يخ

را  پوست  التهاب  تواند  می  سرعت  به  یخ 
کاهش داده و به درمان قرمزی، خارش و ورم 
جای نیش پشه کمک کند. یک قطعه یخ را به 
مدت پنج دقیقه مستقیما روی نیش بگذارید 
داده  قرار  نخی  پارچه ی  درون یک  را  آن  یا 

و به مدت ۱۰ دقیقه بر روی نیش بگذارید.
 استفاده از عسل

ضد  و  التهابی  ضد  خواص  دلیل  به  عسل 
درمان  بهترین  از  یکی  طبیعی  میکروبی 
پشه  نیش  برای  سنتی  طب  در  خانگی  های 

محسوب می شود.
 یک قطره کوچک عسل طبیعی را روی نیش 
پشه بمالید تا التهاب را کاهش داده و خارش 

پوست را درمان کند.
 استفاده از آلوئه ورا

التهابی  ضد  خواص  دلیل  به  ورا  آلوئه  ژل 
جای  درمان  به  تواند  می  دارد  که  طبیعی 

نیش پشه کمک کند.
ناحیه  روی  را  ورا  آلوئه  گیاه  ژل  مقداری 
خشک  بگذارید  بمالید،  پوست  شده  تحریک 
تکرار  را  کار  این  دوباره  بود  نیاز  اگر  و  شود 

کنید.
 استفاده از جوش شيرين

جوش شیرین یکی دیگر از روش های خانگی 

کارکرد  است  ممکن  که  کنند  خارج  ذهن شان 
ریه شان از بین برود چون بعد از بهبودی آثار آن 
هم از بین خواهد رفت و فقط مهم جلوگیری از 

سرایت به بقیه است.  
آوردن  آب  اصطالح  خصوص  در  همچنین  وی 
ریه نیز توضیح داد: این اصطالح بیشتر برای آبی 
به  ریه جمع می شود  بین جنبی  در فضای  که 
کار برده می شود، خود ریه پوست حائلی شبیه 
حالت  در  و  است  الیه  دو  که  دارد  پیاز  پوست 
که  روغنی  شبیه  کمی  بسیار  مایع  یک  عادی 
در چرخ برای روغن کاری است ترشح و جذب 
می شود و این دائم در چرخش است و به باز و 
بسته شدن ریه کمک می کند،  اما در مواردی 
غالبا  و  ریه  بیماری  از  ناشی  است  ممکن  که 
ناشی از بیماری قلبی باشد یا بعضا بیماری های 
هم  به  جذب  و  ترشح  بین  تعادل  این  عمومی 
می ریزد و در داخل این الیه ها مایع جذب شود، 
که در کرونا نیز این را داریم و برای درمان آن 
باید بیماری زمینه ای عامل از بین برود، اما اگر 
مایع زیاد باشد ممکن است یک یا دو نوبت مایع 
را تخلیه کنند تا بیمار حالش بهبود یابد، غالبا 
خود مایع ریه هیچ تهدیدی برای سالمتی بیمار 

نخواهد بود. 

سطح  آمدن  پائین  دالئل  خصوص  در  وي 
ریه  کرد:  عنوان  نیز  خون  و  ریه  در  اکسیژن 
شبیه درختی است که از سمت ساقه به داخل 
آن می روید، یعنی نای تنه درخت است و سمت 
راست و چپ شاخه های آن هستند که منشعب 
جریان  هوا  فقط  مسیر  این  داخل  شده اند، 
بتواند در  ریه  بافت  تا جایی که در سطح  دارد 
و  اکسیژن  تبادل  با خون  نزدیک ترین مجاورت 
دی اکسیدکربن کند، اتفاقی که درکرونا می افتد 
بین  از  نسج  و  شده  سنگین  ریه  که  است  این 
شلوغی  می کند،  پیدا  احتقان  بافت  و  می رود 
بافت باعث می شود که نتواند کار طبیعی خود 
را انجام دهد و بعد می شنویم که سطح اکسیژن 
در خون یا ریه بیمار افت کرده که این اتفاق به 

دلیل التهاب بافت ریه است.

 مرجع : خبرگزاری فارس

اول، بدن فرد شروع به تولید اسید اوریک می 
اسید  افزایش  دلیل  موارد  بیشتر  در  اما  کند. 
اوریک به رژیم غذایی و مصرف برخی داروها 
باز می گردد. برای مثال، مصرف گوشت قرمز 
را  اوریک خون  تواند میزان اسید  و جگر می 
افزایش دهد. همچنین سبک زندگی نادرست 
که در آن فرد از مشروبات الکلی و نوشیدنی 
های شیرین استفاده می کند می تواند خطر 

حمله نقرسی را افزایش دهد.
نقرس  است  داده  نشان  دانشمندان  تحقیقات 
باال،  خون  فشار  چاقی،  با  مستقیمی  ارتباط 
می  متخصصان  دارد.  دیابت  و  باال،  کلسترول 
گویند داشتن رژیم غذایی سالم، کاهش وزن، 
ورزش  نیز  و  خون،  فشار  و  کلسترول  کنترل 
کردن می تواند به میزان قابل توجهی از خطر 
بیماری نقرس در افراد بکاهد. در موارد تشدید 
بیماری، افراد می توانند با مراجعه به پزشک 

متخصص اقدام به دریافت دارو کنند.

نیش  سوزش  و  خارش  سریع  درمان  برای 
پشه محسوب می شود.

 ۱ قاشق غذاخوری جوش شیرین را با کمی 
آب ترکیب کنید تا خمیری ایجاد شود. این 
خمیر را بر روی نیش پشه بمالید و بگذارید 
خوب  سرد  آب  با  سپس  بماند،  دقیقه   ۱۰

بشویید.
 نکته:

روش  این  شدید،  پوست  سوزش  دچار  اگر 
درمانی را متوقف کنید.

 دمنوش ريحان
مطالعات معتبر نشان می دهد که یک ترکیب 
شیمیایی به نام اوژنول موجود در ریحان می 
تواند به درمان سریع خارش پوست ناشی از 

نیش پشه کمک کند.
 ۱ قاشق چای خوری برگ های خشک شده 
ریحان را به ۲ فنجان آب جوش اضافه کنید 
و بگذارید بماند تا سرد شود. حاال مقداری از 
نیش  بر روی جای  آرامی  به  را  این دمنوش 

بمالید و به آرامی ماساژ دهید.
ریحان  برگ  مقداری  توانید  می  همچنین   
تازه را ریز کرده و بر روی جای نیش بمالید.

 از سركه سيب غافل نشويد
قرن هاست که از سرکه سیب به عنوان یک 
پشه  نیش  جای  درمان  برای  طبیعی  روش 

استفاده می شود.
 -اگر نیش پشه دچار خارش و سوزش شده، 

یک قطره سرکه سیب را روی آن بمالید.
 -اگر نیش ها زیاد هستند، ۲ لیوان سرکه را 
در یک وان حمام آب گرم بریزید و به مدت 
باشید  بکشید. مراقب  ۲۰ دقیقه در آن دراز 
را  خارش  است  ممکن  گرم  آب  حمام  چون 

بدتر کند.
روش  این  داد،  رخ  پوستی  سوزش  -اگر   

درمانی را متوقف کنید.
 استفاده از پياز

 ۲ به مدت  و  بزنید  برش  را  پیاز  از  تکه  یک 
دقیقه مستقیما بر روی نیش پشه بمالید. بعد 
از پاك کردن پیاز، ناحیه را به خوبی بشویید.

  آويشن
دلیل خواص ضد  به  آویشن  گیاه  های  برگ 
پوست  التهاب  درمان  به  دارند  که  التهابی 

ناشی از نیش پشه کمک می کنند.
 -اگر آویشن تازه دارید، برگ ها را ریز خرد 
بمالید،  نیش  جای  روی  مستقیما  و  کنید 
آب  با  سپس  و  بماند  دقیقه   ۱۰ بگذارید 

بشویید.
به  آویشن  دمنوش  از  توانید  می  همچنین   
این منظور استفاده کنید، یک پارچه ی نخی 
را به دمنوش آویشن آغشته کرده و بر روی 

جای نیش بگذارید تا تسکین یابد.
 دمنوش بابونه

برای  دارویی  گیاهان  بهترین  از  یکی  بابونه 
درمان التهاب و سوزش پوست ناشی از نیش 

پشه می باشد.
بابونه را در یک فنجان   یک چای کیسه ای 
بماند،  دقیقه   ۳۰ دهید  اجازه  و  بگذارید  آب 
روی  مستقیما  را  ای  کیسه  چای  این  سپس 
جای نیش گذاشته و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند. 

ناحیه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.
 سير يادتون نره

بهترین  از  یکی  و  طبیعی  داروی  یک  سیر 
روش های خانگی شناخته شده برای درمان 

التهاب ناشی از جای نیش پشه می باشد.
مقداری سیر تازه را ریز خرد کنید و با روغن 
را  طبیعی  پماد  این  کنید،  ترکیب  نارگیل 
بمالید  پشه  نیش  جای  بروی  بر  آرامی  به 
را  پوست  ورم  تا  بماند  دقیقه   ۱۰ بگذارید  و 
کاهش دهد. پماد را از روی پوست پاك کرده 

و خوب بشویید.

نخستین عالمت بیماری نقرس چیست؟

ترفند های خانگی برای مقابله با سوزش و خارش نیش پشه

ريه بيماران مبتال به كرونا پس از بهبودی به حالت قبل باز می گردد؟

زمانی رخ می دهد که سلول های  روده  سرطان 
می کنند.  هدف  بی  تکثیر  به  شروع  بخش  آن 
سلول های  آمدن  وجود  به  باعث  امر  همین 
اضافی و در نهایت تومور روده می شود. سرطان 
روده چهارمین سرطان رایج در جهان است به 
طوری که ساالنه دو میلیون نفر به این عارضه 
مبتال می شوند که از این میان، نزدیک به یک 

میلیون نفر جان خود را از دست می دهند.
می گویند  انگلیسی  متخصصان  حال،  این  با 
خطر  کاهش  برای  ساده ای  راهکار های  همواره 
این  از  یکی  دارد.  وجود  روده  سرطان  به  ابتال 
که  است  سالم  غذایی  رژیم  داشتن  موارد 
می تواند خطر ابتال به سرطان روده را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد.
امر  این  در  سالم  یک صبحانه  ویژه خوردن  به 

بسیار با اهمیت است.
وعده  در  شده  فرآوری  و  قرمز  گوشت  مصرف 
به  ابتال  برای  صبحانه می تواند یک عامل خطر 
سرطان روده باشد. این بدان معناست که خوردن 
کالباس،  سوسیس،  مانند  گوشتی  فرآورده های 
گوشت طعم دار شده صنعتی و موارد شبیه به 
است. نامناسب  بسیار  صبحانه  وعده  برای  آن 

خوردن  بدانیم  که  می شود  بدتر  شرایط  زمانی 
غذا های سرخ کردنی یک فاکتور تاثیرگذار دیگر 

در  آمریکا  میشیگان  »دانشگاه  دانشمندان 
در  خون  شدن  لخته  علت  اخیرشان  مطالعه 
بیماران مبتال به COVID-19 را شناسایی کردند.

دانشگاه  دانشمندان  اسپوتنیک،  گزارش  به 
بادی  آنتی  شناسایی  به  موفق  اخیرا  میشیگان 
خودایمنی در خون شده اند که به سلول ها حمله 
عروق،  در  خون  لخته  ایجاد  باعث  و  می کند 
بسیارکوچک)میکروسکوپی(  رگ های  و  رگ ها 
لخته های  کرونا   به  مبتال  بیماری  در  می شود. 
خون بسیار کوچک ممکن است جریان خون در 

گوشت  و  است  روده  سرطان  خطر  افزایش  در 
به  که  آن  حاوی  گوشتی  فرآورده های  و  قرمز 
ابتال  خطر  می شوند  مصرف  شده  سرخ  صورت 
به سرطان را چند برابر افزایش می دهد.سرطان 
به وجود  افراد  برای  را  متعددی  روده مشکالت 
در  می توان  را  آن  نشانه های  نخستین  می آورد. 

اجابت مزاج مشاهده کرد.
که  است  عالئمی  رایج ترین  یبوست  یا  اسهال 
بیماران مبتال به سرطان از خود بروز می دهند. 
مشاهده لکه های قرمز یا سیاه در مدفوع از عالئم 
به  افراد زمانی که  این  بیماری است.  این  دیگر 
همواره  می کنند  مزاج  اجابت  و  می روند  توالت 
مدفوع  کامل  طور  به  که  دارند  را  احساس  این 

ریه ها را محدود کرده و باعث اختالل در تبادل 
اکسیژن شود. دانشمندان آمریکایی می خواهند 
بادی های  آنتی  چگونه  که  کنند  مشخص 
و  شدن  لخته  این  مقصر  می توانند  خودایمنی 
به  مبتال  افراد  حال  می شود  باعث  که  التهاب 

COVID-19 بسیار وخیم تر شود، باشند.
از  استفاده  مفاد  درمورد  دانشمندان  توضیحات 

پالسمای خون صحت یافتگان کرونا
بدن  در  دریافتند  دانشمندان  مطالعه،  این  در 

  19-COVIDبه مبتال  بیماران  از  نیمی  حدود 

موجود در روده بزرگ خود را تخلیه نکرده اند.
سرطان  به  مبتال  افراد  می گویند  متخصصان 
روده از خستگی غیرقابل توضیح، گیجی و تنگی 
از  است  ممکن  بیماران  این  دارند.  گالیه  نفس 
کاهش وزن، درد در شکم و یا درد در مقعد و 

مجاری پایانی روده بزرگ رنج ببرند. 
در صورت مشاهده این عالئم مراجعه به پزشک 
بتوانید  که  میزان  هر  است.به  ضروری  عمومی 
سرطان روده را سریعتر تشخیص دهید، می توان 
فرآیند درمان را زودتر آغاز کرد. تحقیقات نشان 
داده است ۹۰ درصد کسانی که از سرطان روده 
زود  را  بیماری  این  اند،  برده  در  به  سالم  جان 

تشخیص داده اند.

ترکیبی  بود،  وخیم  بسیار  آنها  وضعیت  که 
و  خطرناك  بادی های  آنتی  از  باالیی  سطح  از 
نوتروفیل های فوق فعال شده وجود دارد که این 
موضوع سبب تخریب و از بین رفتن گلبول های 

سفید آنها می شود.
نوتروفیل های  دانشمندان  مطالعه  این  طی 
تخریب شده و آنتی بادی هایCOVID-19 را با 
هم در موش ها بررسی کردند. آنها می خواستند 
تعیین کنند که آیا این ترکیب خطرناك به دلیل 

لخته شدن خون رخ می دهد یا خیر.
فعال  عفونت  به  مبتال  بیماران  بادی های  آنتی 
شدن  لخته  از  توجهی  قابل  میزان   19-COVID
خون در حیوانات را ایجاد کرده است که این از 

بدترین لخته هایی است که تاکنون دیده شده.
کردند  کشف  را  جدیدی  مکانیسم  دانشمندان 
که در آن نشان می دهد کدام بیماران مبتال به

COVID-19  ممکن است دچار لخته شدن خون 
آزمایش  برای  هنوز  یافته ها  این  گرچه  شوند. 
دیدگاه  یافته ها  این  اما  نیستند،  آماده  بالینی 
لخته شدن  به  مربوط  تحقیقات  در  را  جدیدی 
مبتال  بیماران  در  شدید  التهاب  ایجاد  و  خون 

COVID-19  ارائه می دهد.

راهکاری ساده برای جلوگیری از ابتال به رنج آورترین سرطان

علت لخته شدن خون بیماران مبتال به کرونا کشف شد
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صف
جستجوی حيات فرازمينی

آیا تمدنی بیگانه منشأ موج 
رادیویی ناشناخته است؟ 

گسترده ترین  از  یکی  در  ستاره شناسان 
است،  گرفته  انجام  کنون  تا  که  تحقیقاتی 
یافتن منشأ یک موج  برای  در حال جستجو 
رادیویی هستند که به نظر می رسد از جهت 
نزدیک ترین  قنطورس،  پروکسیما  ستاره 
ستاره به خورشید، به طرف زمین آمده است.

رادیویی  موج  یک  کشف  از  پس  سال  یک 
استرالیا،  در  پارکز  تلسکوپ  توسط  ناشناخته 
هنوز  آن  تحلیل  و  تجزیه  با  اخترشناسان 
نتوانسته اند عاملی زمینی )همچون تجهیزات 
آن  برای  عبوری(  ماهواره های  یا  مخابراتی 

بیابند.
برای کارکنان پروژه ۱۰۰ میلیون دالری رصد 
طریق  از  انفجاری  موج هایی  دریافت  امواج، 
یا  غربی  ویرجینیای  در  گرین بانک  رصدخانه 
به  عادی  امری  استرالیا  در  پارکز  تلسکوپ 

شمار می رود.
اما آنان تا کنون نتوانسته اند درباره این مورد 

آخر عاملی انسانی یا طبیعی پیدا کنند.
آنچه این موج رادیویی را منحصر به فرد کرده 
خود  نوع  در  موج  اولین  این  که  است  این 
تلسکوپ های  فعالیت  تمام طول  در  که  بوده 

رادیویی به سمت فضا نشانه رفته اند.
پروژه رصد امواج رادیویی برای یافتن نشان از 
حیات فرازمینی در سال ۲۰۱۵ توسط یوری 
در  فناوری  و  علم  بزرگ  سرمایه گذار  میلنر، 

دره سیلیکون در کالیفرنیا راه اندازی شد.
مرکز  این  به  وابسته  رادیویی  تلسکوپ های 
را  زمین  به  نزدیک  ستاره  میلیون ها  ساالنه 
شنود می کنند تا نشانی از امواج صوتی بیگانه 

یا سرگردان بیابند.
با این حال کار برای ردیابی و شناسایی امواج 
است  دشوار  و  پیچیده  بسیار  بیگانه  رادیویی 
که  چرا  کاه  انبار  در  سوزنی  یافتن  همچون 
زمین بی وقفه و در مقیاسی میلیاردی توسط 
و  انفجار ها  از  حاصل  مختلف  رادیویی  امواج 

فعل و انفعاالت کهکشانی بمباران می شود.
ناشناس  رادیویی  پیام  یک   ۱۹۹۷ سال  در 
توسط نهاد های آمریکایی یافت شد، اما مدتی 
بعد معلوم شد این موج متعلق به فضاپیمای 
مشترك  ماموریتی  در  که  است  بوده  سوهو 
را  خورشید  اروپا  فضایی  آژانس  و  ناسا  میان 

رصد می کند.
بر  سریع  نتیجه گیری  دانشمندان  رو  این  از 

اساس داد ه های ناکافی را رد می کنند.
بررسی  ناشناخته که در دست  رادیویی  موج 
قنطورس  پروکسیما  ستاره  سمت  از  است 
زمین  از  نوری  سال   ۴ فاصله  در  که  می آید 

قرار دارد.
این غولی گازی در کمربند قابل سکونت اش، 
آن  در  حیات  می تواند  که  منطقه ای  یعنی 
نام  به  زمین  مشابه  سیاره ای  آید،  وجود  به 
پروکسیما دارد هرچند وجود آب در آن ثابت 

نشده است.
با   ۲۰۱۷ سال  در  دانشمندان  پیشتر 
که  بودند  داده  نشان  رایانه ای  مدل سازی 
داشته  زمین  جو  مانند  جوی  سیاره  این  اگر 
مهیب  شعله های  و  شدید  تشعشعات  باشد، 
گرمای بسته از ستاره اصلی در مدت کوتاهی 

می توانند آن را از بین ببرند.
حیات  منشأ  هرچند  دانشمندان  از  پاره ای 
این  با  نمی کنند،  رد  را  فضا  در  فرازمینی 
حیاتی  چنین  اینکه  احتمال  می گویند  حال 
در منظومه همسایه وجود داشته باشد بسیار 

کم است.
استاد  و  نجوم  متخصص  دارتنل،  لوئیس 
مینستر  وست  دانشگاه  در  علمی  ارتباطات 
می گوید: »اگر حیاتی فرازمینی در آن ناحیه 
وجود داشته باشد پس تقریبا قطعی می توان 
سراسر  در  وسیع تری  مقیاس  در  باید  گفت 

کهکشان نیز گسترش یافته باشد.
وجود  با  و  کهکشان  سراسر  در  اینکه  شانس 
وجود  تمدن  دو  تنها  ستاره  میلیارد   ۴۰۰
داشته باشند و آن دو هم دقیقا کنار هم ایجاد 
شده باشند، چیزی است که فراتر از مرز های 

عقل و منطق است.«

امروزه  روبات ها  و  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
به صورت گسترده در صنایع مختلف مشاهده 
می شود.هوش مصنوعی به هوشمندی ماشین ها 
در شرایط مختلف اطالق می شود که در مقابل 
هوش  می گیرد.  قرار  انسان  طبیعی  هوش 
مصنوعی به ماشین ها این قابلیت را می دهد که 
واکنش هایی مشابه رفتار های هوشمند انسانی 
از جمله درك شرایط پیچیده و پاسخ مناسب 

را در موقعیت های مختلف نشان دهند.
زمانی که از هوش مصنوعی و روبات ها سخن 
می گوییم، منظورمان صنعت بخصوصی نیست. 
محبوبیت  باعث  مصنوعی  هوش  پذیری  وفق 
مختلف  حوزه های  و  صنایع  تمامی  در  آن ها 
تا  دفاعی  حوزه  از  مثال،  برای  است.  شده 
تولید،  فروشی،  خرده  آموزش،  سالمت،  حوزه 
کاربرد  مصنوعی  هوش  خودرو،  و  تندرستی، 

خاص خود را پیدا کرده است.
به  می توانند  روبات ها  می گویند  متخصصان 
کار های  از  بسیاری  مطمئن  و  ایمن  صورت 
است  کار  شروع  تازه  این  دهند.  انجام  را  ما 
هوش  کمک  با  ماشین ها  آتی  سال های  در  و 
بخش  وارد  روبات ها  و  می گیرند  یاد  مصنوعی 
بیشتری از حوزه های کاری شده و استفاده از 
آن ها رایج خواهد شد.امروزه در چه حوزه هایی 
قرار  استفاده  مورد  روبات ها  و  هوش مصنوعی 
می گیرند؟هوش مصنوعی و روبات ها به صورت 
به صورت  وظایف  انجام  منظور  به  قدرتمندی 
می توان  اند.  شده  ادغام  یکدیگر  با  خودکار 
هوش  آن ها  در  که  حوزه هایی  رایج ترین 
مصنوعی امروزه کمک حال بشر شده است را 

در موارد ذیل خالصه کرد:
1- دستيار مجازی و چت بات

دستیار های مجازی و چت بات ها )روبات هایی 
که می توانند با مشتریان گفت وگو کنند( باعث 
کاهش قابل توجه هزینه ها شده است. امروزه 
پاسخ  برای  شرکت ها  و  سایت ها  از  بسیاری 
از دستیار های مجازی  دهی به مشتریان خود 
بهره می گیرند. این دستیار ها قابلیت یادگیری 
دارند و می توانند با انسان ها ارتباط برقرار کنند. 
دستیار های مجازی طوری طراحی شده اند تا 

به صورت خودکار از دستورات پیروی کنند.
2- كشاورزی و دامپروری

با افزایش جمعیت و نیز به منظور کاهش نیروی 
انسانی در مزارع و دامپروری، هوش مصنوعی و 
روبات ها می توانند به انسان ها کمک کنند. در 
این حوزه استفاده از پهپاد های خودکار، ماشین 
آالت خودران کشاورزی و مواردی از این دست 
کشاورزان  کند.  کمک  کشاورزان  به  می تواند 
می توانند با کمک هوش مصنوعی بیشتر توجه 
خود را به جای درگیر شدن در فرآیند تولید، 

معطوف به کشت پایدار کنند.
3- پرواز خودكار

رایانه ای  دید  فناوری  از  خودکار  پرواز  در 
آسمان  در  پرواز  توانایی  که  می شود  استفاده 
به  را  موانع  با  برخورد  بدون  درست  مسیر  در 
هواپیما می دهد. با رونمایی از هوش مصنوعی 
هوش  است.  شده  هوشمندتر  پرواز  فرآیند 
پرواز،  امنیت  بر  نظارت  قابلیت  مصنوعی 
بسیاری  و  نجات،  عملیات  انجام  فیلم،  ضبط 
به وجود  این حوزه  در  را  دیگر  قابلیت های  از 

آورده است.
4- خرده فروشی

هوش مصنوعی به حوزه خرده فروشی کمک 
شایان توجهی کرده است. این هوش با تحلیل 
بهتر  شناخت  برای  فروشان  خرده  به  داده ها 
بازار هدف کمک کرده است. سایت های فروش 
پیشین  جستجو های  تحلیل  با  الکترونیک 
مشتری ها در هر منطقه، توصیه های الزم را به 
صاحبان کسب و کار ها ارائه می کنند. فراتر از 
این موضوع، سایت های فروش همانند آمازون 
به  مشتری،  پیشین  خرید  داده های  براساس 
وی پیشنهاد خرید محصوالت دیگر را مطرح 

می کنند.
5- حوزه امنيتی و نظارت

روبات ها امروزه با کمک هوش مصنوعی دارای 
گیرنده بسیار حساس، دوربین های با تشخیص 
سریع  پردازش  سرعت  با  رایانه های  و  باال، 
این موارد به تیم های امنیتی  هستند. تمامی 
در روند نظارت کمک می کند. متخصصان بر 
این باورند روبات ها می توانند به سادگی امنیت 

یک منطقه را برعهده بگیرند.
۶- تحليل ورزشی

هوش  پای  اما  باشد،  سخت  باورش  شاید 
نیز  ورزشی  تحلیل های  به  امروزه  مصنوعی 
یک  از  فراتر  چیزی  ورزش  است.  شده  باز 
بازی است که میلیون ها طرفدار دارد. امروزه 
ورزش یک صنعت چند میلیارد دالری است. 
مختلف  شرکت های  و  سازمان ها  رو،  این  از 
از هوش مصنوعی  استفاده  با  تالش می کنند 
تحلیل دقیقی از اطالعات تیم رقیب در اختیار 

تیم های ورزشی قرار دهند.
7- حوزه توليد

با ورود هوش مصنوعی، صنایع تولیدی دچار 
باعث  مصنوعی  هوش  شدند.  عظیم  انقالبی 
و  کارایی  افزایش  انبوه،  تولید  روند  تسهیل 
کاهش نیروی انسانی در این حوزه شده است. 
همچنین از زمانی که این حوزه از روبات های 
یادگیرنده استفاده می کند، روند تولید سرعت 
براساس  تولید  به  یافته است. کمک  بیشتری 
کنترل  تولید،  کنترل خودکار خط  بازار،  نیاز 
خسارات و کمک به نگهداری سریع، و کمک 
جمله  از  محصول  طراحی  باز  و  طراحی  به 
به  توانسته  که هوش مصنوعی  است  مواردی 

صنعت تولید کمک کند.
8- بازی ها

هوش مصنوعی و روبات ها به حوزه بازی های 
هوش  کرده اند.  پیدا  ورود  نیز  رایانه ای 
رایانه ای  بازی های  سازندگان  به  مصنوعی 
رفتار های  ایجاد  و  شخصیت ها  طراحی  در 
مشابه انسان در آن ها کمک کرده است. وفق 
مصنوعی  هوش  الگوریتم  یادگیری  و  پذیری 
بازی  محیط  است  داده  اجازه  سازندگان  به 

طبیعی و قابل باوری را طراحی کنند.

حوزه های کاربرد هوش مصنوعی

یک  توسعه  و  ساخت  به  موفق  ایرانی  محققان 
پزشکی  کاربردهای  برای  پیشرفته  بسیار  دستگاه 
شده اند که نمونه آن در دنیا بسیار کم نظیر است 
و حاال کشورهای مختلف برای تهیه آن پیش قدم 

شده اند.
یک موقعیت بحرانی مثل سیل یا زلزله را در نظر 
بگیرید؛ تعداد زیادی از مردم به مراقبت های پزشکی 
آسیب   درمانی  زیرساخت های  دارند،  نیاز  فوری 
دیده اند و در بسیاری از موارد، خرابی هایی که به 
بار آمده حضور و استقرار سریع تجهیزات پزشکی 
تیم های  وقتی  حتی  می کند.  مواجه  مشکل  با  را 
آسیب دیدگانی  باز  می شوند  مستقر  هم  امدادی 
هستند که به ویزیت تخصصی نیاز دارند و شرایط 
برای رساندن آن ها به بیمارستان های مجهز بسیار 
ایرانی  متخصص  شرکت  یک  حاال  است.  مشکل 
توانسته دستگاهی قابل حمل برای معاینه فوری و 
تخصصی بیمار از راه دور بسازد که این خأل جدی 
آن  ضعیف تر  نمونه  که  دستگاهی  می کند؛  پر  را 
با  آن  ایرانی  نمونه  و  بود  کشور  چند  انحصار  در 
قابلیت های پیشرفته تر نه تنها به تولید انبوه رسیده 
بلکه توسط سوییس و آلمان و روسیه نیز خریداری 
از  فراتر  بسیار  آن  کاربرد  که  فناوری  است.  شده 
مواقع بحران است و به توسعه خدمات پزشکی در 
مناطق محروم و صعب العبور نیز کمک می کند. در 
آشنا  بیشتر  پیشرفته  فناوری  این  با  گزارش  این 
راه  از  پزشکی  یا  مدیسین  تله  دستگاِه  می شوید. 
دور که بعد از چندین سال تحقیق به مرحله تولید 
است  قادر  و  دارد  نام  آ-۱۵«   « رسیده،  صنعتی 
۱۵ پارامتر عالئم حیاتی را با دقت بیمارستانی و 
سپس  می کند؛  اندازه گیری  و  بررسی  عمل،  اتاق 
قابل  بستر  هر  یا  اینترنت  سیم کارت،  طریق  از 
پزشکی  برای  را  بیمار  اطالعات  دیگری  دسترس 

که در یک نقطه دیگر حضور دارد، ارسال نماید. 
قابلیت  دستگاه  این  که  حیاتی  عالئم   ۱۵ از 
اندازه گیری آن را دارد ۷ عالئم شامل عالئم حیاتی 
اکسیژن  درصد  بررسی  قلب،  سیگنال  می شود؛ 
به ویژه در دوران همه گیری  خون و فشار خون - 
کرونا-  از جمله این موارد است.»آ-۱۵« قندخون 
و کلسترول خون نیز اندازه گیری می کند. همچنین 
به  را  بینی  و  حلق  گوش،  چشم،  نظیر  معایناتی 
مقدور  آن  در  رفته  کار  به  دوربین های  کمک 

می سازد. 
که  است  آن  دستگاه  این  کلیدی  و  مهم  قابلیت 
به  و  لحظه  همان  »در  را  حاصل  اطالعات  تمام 
صورت آنالین« برای پزشک ارسال می شود. حتی 
نوار قلبی که توسط دستگاه ایرانی انجام می شود 
با تمام سیگنال ها و جزئیات بالفاصله برای پزشک 

راه دور قابل نمایش و بررسی است.

دستگاه  کوچک ترین  ایرانی،  دستگاه  این 
نقل  و  حمل  قابلیت  که  دنیاست  در  تله مدیسین 
این  در  رفته  کار  به  دوربین های  است.  آسان  آن 
زخم های  و  پوست  است  قادر  همچنین  دستگاه 
به  می تواند  موضوع  این  و  کند  بررسی  را  پوستی 
وزارت بهداشت برای بررسی شیوع یک بیماری در 

منطقه ای خاص کمک کند.
و  دارد  سونوگرافی  قابلیت  همچنین  دستگاه  این 
حتی قادر به ارسال داده های به دست آمده برای 
می تواند  پزشک  است.  کشور  از  خارج  پزشک 
یا  و  بهیار  پرستار،  یک  توسط  را  خود  معاینات 
تکنسین انجام دهد و پس از دریافت اطالعات مورد 
نیاز نظر خود را درباره شرایط بیمار در همان لحظه 
اعالم کند. تمام اطالعاتی که این دستگاه از شرایط 
بیمار به دست می آورد داخل خود دستگاه ذخیره 

می شود و در نهایت برای پزشک ارسال می شود.
»آ-۱۵« توسط محققان ایرانی در شرکت فناوری 
پزشکی مدی تک توسعه یافته و پس از توسعه به 
مرحله تولید رسیده و حاال شرکت سازنده آن در 
حال تولید انبوه این دستگاه برای مصرف داخلی و 

حتی صادرات به دیگر کشورها است.
دستگاهی كه در دنيا نظيرش وجود ندارد

این  است  آن  از  حاکی  گرفته  بررسی های صورت 
نمونه  حتی  است  بی  نظیر  دنیا  سطح  در  دستگاه 
وجود  توسعه یافتگی  و  وسعت  این  به  آن  خارجی 
و  بررسی  حیاتی   عالئم   ۱۵ دستگاه  این  ندارد. 
اندازه گیری می کند که  این تعداد از عالئم حیاتی 
در دنیا بی نظیر است.مشابه این دستگاه را آمریکا 
ساخته که در حال حاضر در پنتاگون قرار دارد و 
مختلف  جنگ های  در  که  سربازهایی  برای  صرفا 
حضور دارند استفاده می شود.یکی دو دستگاه شبیه 
و کره جنوبی  رژیم صهیونیستی  را  تله مدیسین  به 
ساخته که به جهت توسعه یافتگی به دستگاه ایرانی 
نمی رسد و تنها قابلیت اندازه گیری ۶ الی ۷ عالئم 
یکسری  همچنین  دستگاه ها  این  دارد؛  را  حیاتی 

محدودیت ها برای ارسال اطالعات دارند.
حتی نمونه غیرنظامی که آمریکا به سایر کشورها 
ارائه می دهد، دچار محدودیت هایی است که وقتی 
در  آن  پایلوت  نمونه  اندونزی،   به  صادرات  برای 
یک جلسه با وزارت بهداشت این شکور ارائه شد، 
را جواب دهد و شکست  نتوانست تست های الزم 
خورد. پیشرفته ترین کشور در زمینه تله مدیسین 
در حال حاضر ایتالیاست که این دستگاه هم فقط 
اکسیژن خون، فشار خون و نوار قلب را اندازه گیری 
می کند و همان را هم به صورت آنالین ننمی تواند 
ارسال کند؛ اطالعات بیمار پس از پرینت به بیمار 
تحویل داده می شود و بیمار پزشک را در جریان 
این  بهتر،  وضعیت  در  یا  می  گذارد  خود  شرایط 

پرینت از طریق شبکه های اجتماعی نظیر واتسآپ 
پزشک  اینکه  امکان  می شود.  ارسال  پزشک  برای 
باشد  داشته  را  اطالعات  معاینه  لحظه  همان  در 
ایرانی  دستگاه  کارشناسان،  گفته  ندارد.به  وجود 
مشابهت  آمریکایی  نظامی  نمونه  با  است  ممکن 
آمریکایی  یافته  توسعه  دستگاه  اما  باشد.  داشته 
هنوز توسط هیچ فردی از نزدیک مشاهده نشده و 
اطالعات موجود درباره آن به شدت محدود است و 
صرفا مشخصاتی از آن در وبسایت پنتاگون منتشر 
شده است. این دستگاه، از نمونه ایرانی بزرگ تر و 
سخت تر  را  آن  حمل  طبیعتا  که  است  سنگین تر 

می کند و حدود ۲۵ هزار دالر قیمت دارد. 
* كمک تله مديسين به وزارت بهداشت

تله مدیسین به عنوان پرونده الکتریکی اطالعات را 
مدت  گذشت  از  پس  و  می کند  ذخیره  سرور  در 
داده ها  تحلیل  و  تجزیه  با  می تواند  کوتاهی  زمان 
به وزارت بهداشت امکان بررسی وضعیت سالمتی 
افراد یک منطقه را بدهد. به عنوان مثال داده های 
به دست آمده از معاینات صورت گرفته توسط این 
دستگاه در منطقه ای از کشور این امکان را فراهم 
از  بهداشت  وزارت  ویژه  به  و  پزشکان  می کند که 
منطقه ای  در  فشارخون  نظیر  بیماری  یک  شیوع 

خاص آگاه شوند.
*استقرار دستگاه در نقاط مختلف كشور

شده  آغاز   ۹۳ سال  از  »آ-۱۵«  دستگاه  طراحی 
را  مجوز  نخستین   ۹۵ سال  دستگاه  این  است. 
و  تحقیق  سال   ۴ الی   ۳ حدود  و  کرد  دریافت 
به  چه  دستگاه  این  انجامید.  طول  به  آن  توسعه 
نرم افزاری  جهت  به  چه  و  سخت افزاری  جهت 
و  یافته  توسعه  داخلی  محققان  از  گروهی  توسط 
عالوه بر لب تاب قابلیت ارسال داده بر روی تبلت 
را دارد.دستگاه »آ-۱۵« تست EMT را پشت سر 
اروپا  الکترومغناطیسی  سازگاری  تست  و  گذاشته 
را کسب کرده تا هم خودش به دستگاه دیگر نویز 
نویزاندازی  قابلیت  دیگر  دستگاه های  هم  نیندازد 

روی آن را نداشته باشند.
از این دستگاه ۱۱۰۰ عدد در داخل کشور مستقر 
جزء  مرزی  نقطه های  بهداشت  خانه های  و  شده 
مجهز  دستگاه  این  با  که  هستند  متعددی  موارد 
شده اند. بسیاری از بیمارستان های تأمین اجتماعی 
آ-۱۵  دستگاه  به  مجهز  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
هستند.  این دستگاه کار پزشک را انجام می دهد 
تولید  به کاهش هزینه ها می شود.  و همین منجر 
از  ارز  کمتر  خروج  به  تنها  نه  دستگاه  این  انبوه 
می تواند  آن  صادرات  بلکه  می کند  کمک  کشور 

برای دولت ارزآوری داشته باشد.
انتقال  درخواست  سوئیس  کشور  حاضر  حال  در 
تکنولوژی تله مدیسین را کرده، کشورهای روسیه، 
آلمان و تونس از جمله کشورهایی هستند که به 
طور قطعی برای استفاده از دستگاه ایرانی پیشقدم 
شده اند؛ تعدادی کشور دیگر نیز به دنبال استفاده از 
دستگاه »آ-۱۵« هستند که هنوز به مرحله نهایی 
نرسیده است. دستگاهی نظیر آ-۱۵ در شهرهای 
موتورسیکلت  توسط  ارسال  با  می تواند  پرترافیک 
با  و  داده  کاهش  را  مرگ  احتمال  بیمار  بالین  بر 
خریدن فرصت برای حضور بر بالین بیمار احتمال 
دولت ها کمک  به  آ-۱۵  دستگاه  یابد.  افزایش  بقا 
و  افزایش  را  بهداشتی  خدمات  سطح  تا  می کند 
هزینه ناشی از معاینات و درمان پزشکی را کاهش 

دهند.

محققان ايرانی از دنيا جلو زدند/ يک دستگاه تمام عيار برای پزشکی از راه دور

وقتی نمی توانیم کیفیت آنتن دهی اپراتور را باال 
گوشی  آنتن دهی  قدرت  ترفند  چند  با  ببریم؛ 

خودمان را بهتر کنیم.
  هیچ چیزی نا امیدکننده تر از تجربه آنتن دهی 
ضعیف تلفن همراه نیست. از تماس های رها شده 
بگیرید تا پیام هایی که ارسال نمی شوند و اینترنت 
ضعیفی که نمی توانید با آن صفحه ای را باز کنید 
یا استریم کند و با تاخیر و قطعی مکرر یک بازی 

زنده فوتبال!
سیگنال دهی ضعیف گوشی می تواند هم ناراحتی 
و اعصاب خردی شما را به همراه داشته باشد و 
هم جریان کار های شما را به تاخیر بیندازد. شما 
 BTS نمی توانید دکل های مخابراتی یا آنتن های
را بیشتر کنید، ولی ترفند هایی داریم که باعث 
بهبود قدرت سیگنال  های گوشی شما می شوند 

تا مشکالت آنتن دهی را کمتر کنید.
باتری گوشی را هميشه شارژ نگه داريد

و  ارسال  توانایی  روی  می تواند  کم  باتری  شارژ 
تاثیرگذار  گوشی  رادیویی  سیگنال های  دریافت 
از  بیشتر  آنتن دهی  روی  باتری  عملکرد  باشد. 
تصور شما است. همیشه سعی کنید شارژ باتری 
گوشی خود را باالی ۲۵ درصد نگه دارید. همراه 
داشتن یک پاوربانک و شارژر قابل حمل، به ویژه 
در مناطق کوهستانی، بیابانی و جاده ای که نیاز به 
قدرت ارسال سیگنال های بیشتری است؛ کمک 

می کند آنتن دهی بهتری داشته باشید.
از وای فای كالينگ استفاده كنيد

بهتر  خانگی  وای فای  سرعت  شما  برای  ممکن 
مواقع  این  در  باشد.  موبایل  آنتن دهی گوشی  از 
می توانید از قابلیت Wi-Fi Calling استفاده کنید. 
با چند تنظیم ساده می توانید در گوشی خود از 

تماس های تلفنی مبتنی بر وای فای بهره ببرید.
 Settings > Phone مسیر  آیفون  گوشی های  در 
مطمئن  و  کرده  طی  را   > Wi-Fi Calling
در  است.  فعال  و  روشن  قابلیت  این  که  شوید 
می تواند  ویژگی  این  اندرویدی  اسمارت فون های 
این  یافتن  برای  باشد.  مختلف  بخش های  در 
تنظیم می توانید وارد اپلیکیشن Settings شده و 
برای Wi-Fi calling جست وجو کنید. البته، باید 
در ایران و برای اپراتور های مختلف بررسی کنید 

این قابلیت فعال است یا خیر!
 ،Wi-Fi Calling قابلیت  از  استفاده  دیگر  روش 
که  است  سرویس هایی  یا  اپلیکیشن ها  نصب 
امکان استفاده از این گزینه را روی گوشی فراهم 
می کنند. بسیاری از اپلیکیشن های پیام رسانی با 
این قابلیت کار می کنند و اجازه می دهند تماس 

تلفنی داشته باشید.
تنظيمات گوشی را بررسی كنيد

درست  شما  گوشی  تنظیمات  شوید  مطمئن 
هستند. به اپراتور و شبکه موبایل درستی وصل 
شدید و قابلیت های استفاده از صدا و داده روی 
این اپراتور فعال است. با بررسی تنظیمات، ممکن 
است نیاز باشد از میان چندین شبکه موبایل یک 
اپراتور، شبکه بهتر و مناسب تر برای خودتان را 
بزنید  آزمایش  به  دست  اینکه  یا  کنید  انتخاب 
در  بیابید.  را  آنتن دهی  برای  شبکه  بهترین  تا 

 Settings > Cellular مسیر از  آیفون  گوشی های 
دسترسی  موبایل  شبکه  تنظیمات  به  می توانید 

 Settings را  مسیر  باید  اندروید،  در  کنید.  پیدا 
در  یا  کرده  دنبال  را   > Network & internet

 Settings تنظیمات  وارد  سامسونگ  گوشی های 
شوید.  > Connections > Mobile networks

ببینید  را  موبایل  نمی توانید اطالعات شبکه  اگر 
یا  شدید  وصل  گزینه  بهترین  به  دارید  یا شک 
خیر؛ می توانید تنظیمات شبکه موبایل را ریست 

کرده که بعضا برخی اوقات باعث بهبود آنتن دهی 
می شود.

تنظیمات  کردن  ریست  برای  آیفون  گوشی  در 
 Settings > General > شبکه موبایل گوشی مسیر
Reset > Reset Network Settings را پیش بروید. 
عبور  رمز های  کار  این  با  که  می کنیم  یادآوری 

شبکه و وای فای باید دوباره وارد شوند.
در تلفن همراه های اندرویدی، از یک دستگاه تا 
دستگاه دیگر با تنظیمات متفاوتی برای ریست 
در  مثال  هستیم.  روبرو  موبایل  شبکه  تنظیم 

 Settings > گوشی پیکسل ۴ باید مسیر تنظیمات
 System > Reset options > Reset Wi-Fi, mobile,
گوشی  در  ولی  بروید،  پیش  را   and Bluetooth

 Settings گلکسی اس ۱۰ سامسونگ تنظیمات
 > General management > Reset > Reset

network settings در دسترس هستند.
اپراتور خود را تغيير دهيد

هر شرکت مخابراتی و اپراتور موبایل یک پوشش 
مناطق  کدام  در  می دهد  نشان  که  دارد  شبکه 
آنتن دهی بهتری دارند و پوشش شبکه G ۳ یا ۴ 

G آن ها چگونه است.
و  موبایل شهر  اپراتور های  سایت  وارد  می توانید 
پوشش شبکه آن ها را برای منطقه خود بررسی 
اپراتور دیگر  اگر متوجه شدید یک  کنید و بعد 
پوشش شبکه بهتری دارد؛ اپراتور خود را تغییر 
دهید. گاهی اوقات یک اپراتور پوشش شبکه ۳ 
G در مکان شما دارد و G ۴ ضعیف است، ولی 

اپراتور دیگری دقیقا در G ۴ قوی تر است.
اتصال به آنتن های موبايل را تازه سازی كنيد

برخی اوقات گوشی شما سعی کرده در یک نقطه، 
موبایل  آنتن  یا  مخابراتی  دکل  نزدیک ترین  به 
آنتن دهی  قوی ترین  لزوما  که  شود  وصل   BTS

نیست.
کافی است یک بار آنتن دهی گوشی را تازه سازی 
به  اتصال  برای  دوباره  جست وجوی  با  تا  کنید 
قوی تری   BTS دکل  یک  به  موبایل،  آنتن های 
را  گوشی  است  کافی  کار  این  برای  شود.  وصل 

 airplane( برای چندین دقیقا روی حالت پرواز
عادی  حالت  به  دوباره  و  دهید  قرار   )mode

برگردانید.

چگونه قدرت آنتن دهی گوشی خود را افزايش دهيم؟



حضرت زینب )س(:
شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان که 
دشمن دشمنان ما باشند و نیز آنهائی که با قلب و زبان تسلیم ما 

هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

و از نشانه های یکی از آنان ) پرهیزگاران ( این است که در کار دین 
نیرومندش بینی و پایدار، نرمخوی هشیار، و در ایمان استوار، و در طلب 
دانش حریص و با داشتن علم بردبار، و در توانگری  میانه رو بینی، و در 
عبادت فروتن ، و به درویشی نکو حالی  نمودن ، و در سختی  شکیبایی 
کردن ،و جستجو کردن آنچه رواست، و شادمان بودن به رفتن راه راست. 

و دوری گزیدن از طمع که خوارکننده انسانهاست .

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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پاي ردس امام بيان
                                                             کارگزارانت را از کسانی انتخاب کن  

                                                                  هک اهل تجرهب و حيا هستند و از خاندانهاي 

                                              صالح و اگشیپم رد اسالم باشند ؛زریا اخالق 

آانن گرامی رت است وآربوشان محفوظ وطمعشان کمتر 

وعاقبت نگري شان فزون رت. پس روزي اینان 

را فراخ دار! هک فراخی روزي نیروشان دهد، ات رد پی 

اصالح خود ربایند، و بی نيازي شان بُوَد ات دست هب مالی هک 

رد اختيار دارند نگشایند.

منبع: نهج البالهغ

مردم  نماینده  دفتر  رئیس  نشست  در 
در مجلس شورای اسالمی در الرستان 
بر  اسالمی شهرستان  اعضای شورای  با 
»بنیاد  ظرفیت های  از  بهره گیری  لزوم 
و  امام«  فرمان  اجرایی  »ستاد  برکت«، 
بهتر  پیشبرد  برای  سازندگی«  »بسیج 

کارها تاکید شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی شورای اسالمی شهرستان 
هشتمین  و  بیست  ادامه   در  الرستان، 
که  الرستان  شهرستان  شورای  جلسه 
در مجموع حدود ۳ ساعت و نیم طول 
نماینده  دفتر  مسئول  علیشیر  کشید، 
نامدار  همچنین  و  الرستان  در  مجلس 
اعضای  رییس شورای شهر الر، مهمان 

پارلمان محلی الرستان بودند.
در این بخش، رام برزین رئیس شورای 
ضمن  الرستان  شهرستان  اسالمی 
خوشامدگویی به این دو مهمان، اهمیت 
را  شهرستان  اسالمی  شورای  جایگاه  و 
برشمرد و بر ضرورت همدلی و همکاری 
بیشتر برای بهبود شرایط منطقه تأکید 
کرد.رییس این شورای فرادست بر لزوم 
شهرداری ها  »شوراها،  کارگروه  تشکیل 
کمکی  بازوی  عنوان  به  دهیاری ها«  و 
نماینده  مجلس تأکید کرد و نخستین 
را  شهرستان  شورای  اعضای  خواسته 
شورای   ۴ مشترك  نشست  برگزاری 
حسین  با   انتخابیه  حوزه  در  فرادست 
زاده دانست.خلیل نامدار، رییس شورای 
اسالمی شهر الر، در ادامه جلسه، ضمن 
قدردانی از اقدامات و برنامه های شورای 
شهرستان، وحدت، همدلی و انسجام را 
حقیقی  پیشرفت  برای  راهکار  بهترین 
الرستان خواند و تأکید کرد: الزم است 
شورای  میان  مشترکی  جلساتی  چنین 
و  بخش  و  شهر  شوراهای  فرادست، 
که  باشد  داشته  تداوم  محترم  نماینده 
مناسب  راهکارهای  ارائه  به  نیاز  البته 

برای همه مسائل است.

الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
دیدار  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس  با 
میالد الرستان  گزارش  کرد.به  رایزنی  و 
علوم  دانشکده  روابط عمومی  از  نقل  به 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
الرستان؛  بهزاد رضایی رئیس دانشکده 
علوم پزشکی الرستان با کولیوند، رئیس 
درخصوص   ، کشور  اورژانس  سازمان 
مرکز  های  نیازمندی  و  مختلف  مسائل 
گفتگو  و  دیدار  الرستان   ۱۱۵ اورژانس 
کردند. در این جلسه که در محل سازمان 
اورژانس کشور برگزار شد، رضایی رئیس 
ضمن  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده 

و  پائیز  فصل های  با  همزمان  ساله  هر 
شیره خرما  تولید  کارگاه های  کار  زمستان، 
می گیرد. رونق  الر  در  »دوشاب«  یا 

فرآوری  کار  الرستان،  میالد  گزارش  به 
دور  بسیار  گذشته  از  خرما  محصوالت 
همچنین  و  ایران  جنوبی  شهرهای  در 
نخلستان  های  وجود  دلیل  به  الرستان 
این  در  خرما  وجود  و  متعدد  و  وسیع 
مردم  سفره  از  جدایی ناپذیر  بخش  مناطق، 
الرستان  است.در  کشورمان  از  خطه  این 
برای  خرما  مغذی  و  مقوی  محصول  از 
نظیر  معجون ها  و  شیرینی ها  انواع  تولید 
تََرك  ُکنگو،  چنگالو،  اُرمابریز،  رنگینک، 
شود. می  استفاده  دیگر  مورد  دهها  و 

محصوالتی  از  یکی  شیره خرما،  یا  دوشاب 
کارگاه های  توسط  آدابی خاص  با  که  است 
از  می گیرد.  قرار  فرآوری  مورد  سنتی 
تهیه  برای  آنکه  عالوه  بر  محصول  این 
قرار  استفاده  مورد  سنتی  شیرینی های 
به  و  خرما  با  همراه  مصرف  برای  می گیرد، 
نرم تر شدن خرما  و  داشتن  نگه  تازه  نوعی 

می گیرد. قرار  استفاده  مورد 
زمینه  در  کارگاه  چندین  حاضر  حال  در 
شیره خرما مشغول به فعالیت هستند و عالوه بر 
توزیع در سطح فروشگاه های شهر الر، به سایر 
به  مسافری  به شکل  و حتی  کشور  شهرهای 

کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.
در ادامه تصاویری درخصوص مراحل نحوه تهیه 
از کارگاه های شهر الر را  شیره خرما در یکی 
از لنز دوربین »محمد پاسيار« مشاهده می کنیم:

مسائل  نیز  اعضا  از  تعدادی  آن  از  پس 
کردند.  مطرح  را  خود  دغدغه های  و 
نمایندگان شوراهای بخش و شهر در کنار 
قدردانی از اقدامات نماینده الرستان بزرگ 
در مجلس یازدهم به ویژه حضور مداوم در 
روستاها و شهرها، چند موضوع مهم را به 
و  کردند.یکجانبه نگری  بیان  گالیه  عنوان 
انحصارگرایی در میان برخی مدیران مرکز 
معضالت  بعضی  به  بی توجهی  شهرستان، 
پروژه  نشدن  تکمیل  جمله  از  بخش ها 
روستایی  راه های  جویم،  بیمارستانی 
تعداد  محرومیت  و  باغ  صحرای  بخش 
مرکزی  بخش  روستاهای  از  زیادی 
الرستان، اصلی ترین گالیه اعضای حاضر 

در جلسه بود.
چند موضوع دیگر نیز در سخنان اعضای 
شورا مطرح شد که مسئول دفتر نماینده 
قول بررسی و پیگیری آنها را داد؛ از جمله 
لزوم تعیین تکلیف ارتقای راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، انتقاد از مصوبه ی پیوستِن 
محرومیت  و  الرستان  به  بیرم  ملی  بانک 
بخش بیرم از حق آالیندگی به رغم نزدیکی 

به صنایع انرژی بر المرد
بیرم  شهر  شورای  نماینده  میان  این  در 
و  مردم  نماینده  زاده  از  حسین  تشکر  با 
مسئول دفتر ایشان، از پیگیری های جدِی 
»یحیی صفرنژاد« از فعاالن اجتماعی شهر 

دانشکده  مسائل  مهمترین  نمودن  مطرح 
و  انسانی  نیروهای  کمبود  رفع  جمله  از 
پیش  اورژانس  های  پایگاه  تعداد  افزایش 

برخی  رفع  در  نماینده  با  و همکاری  بیرم 
معضالت این شهر قدردانی کرد.

در  شهرستان  شورای  اعضای  و  رییس 
خواستار  الر  شهر  شورای  رییس  حضور 
از  بهره گیری  و  شورا  این  با  بیشتر  تعامل 
تجربیات مرکز شهرستان به منظور پیشبرد 
برنامه ها در دیگر شهرهای الرستان شدند.

مصیب علیشیر مسئول دفتر نماینده مردم 
اعضای  پاسخ  در  مطالبی  هم  مجلس  در 
محورهای  مهم ترین  که  کرد  مطرح  شورا 

آن به این شرح است:
در  محرومیت  سطح  بودن  باال  به  اذعان 
زیاد  وسعت  کنار  در  شهرها،  و  روستاها 

حوزه انتخابیه
کارگروه های  تشکیل  کارکرِد  و  اهمیت 
و  شهرستان   ۴ در  تخصصی  و  مختلف 

بهره مندی از نمایندگان همه بخش ها
اداری  بدنه  در  نیروسازی  ضعِف  بر  تأکید 

استان و کشور از سوی الرستانی ها
با  الرستان  شورایی  جامعه  از  درخواست 
محوریت شورای شهرستان برای حضور در 

کنار نماینده و پیگیری امور دفترها
تأکید بر تداوم سفرهای منظم و هدفمند 

نماینده به شهرها و روستاهای الرستان
برکت«،  »بنیاد  ظرفیت های  از  بهره گیری 
»بسیج  و  امام«  فرمان  اجرایی  »ستاد 

سازندگی« برای پیشبرد بهتر کارها

اورژانس  سازمان  زحمات  از  بیمارستانی، 
فوریت  خدمات  توسعه  راستای  در  کشور 

های پزشکی تقدیر و تشکر کرد.

الرستان  شهرسازی  راه  و  مدیرکل 
الر  محور  دوم  باند  تکمیل  پروژه  از 
خواستار  و  کرد  بازدید  بندرعباس   –
این  اجرای  در  سریع  روند  ادامه 
الرستان  میالد  گزارش  به  شد.  پروژه 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
راه وشهرسازی الرستان، حسن شبانی 
توسعه  و  ساخت  مدیر  همراه  به 
راههای این اداره کل از پروژه تکمیل 
باند دوم محور الر – بندرعباس و پل 

بزرگ بست فاریاب بازدید کرد.
فعالیت  بررسی  بازدید، ضمن  این  در 
های انجام شده توسط پیمانکار و حل 

در  فعال  اعضای  و  سرود  رابطان 
انجمن سرود کانون فارس به  صورت 
»تئوری  آنالین  آزمون  در  جداگانه 
شرکت  نت خوانی«  و  سلفژ  مبانی 
کردند. به گزارش میالد الرستان به 
نقل از روابط عمومی اداره کل کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
در  سرود  رابط   ۲۲ فارس،  استان 
این آزمون شرکت کردند که »زهرا 
هنری  فرهنگی  مرکز  از  ایزدی« 
خرامه،» سودابه هاشم زاده« از مرکز 
زهرا   « سروستان،  هنری  فرهنگی 
هنری  فرهنگی  مرکز  از  احمدی« 
مرکز  از  کرهانی«  »لیال  و  فراشبند 
فرهنگی هنری شماره سه شیراز به 

عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
 ۹۸ از  نیز  اعضا  بخش  در 
»زهرا  آزمون  این  در  شرکت کننده 

خنجی،  نیکوکار  شهریاری«  »جاسم 
و  نصب  خرید،  برای  ریال  ۲۵میلیارد 
راه  اندازی دستگاه ماموگرافی به مرکز 
بهزیستی  اداره  نظر  زیر  توانبخشی 

خنج کمک کرد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اداره  مسئول  قائدی  امین  ایرنا،  از 
این  کرد:  اعالم  خنج  بهزیستی 
معاینه  انجام  و  باال  کیفیت  با  دستگاه 
بالینی توسط پزشک متخصص زنان و 
موثرترین  و  بهترین  تواند  می  زایمان 
راه برای تشخیص زود هنگام سرطان 
سینه باشد.وی ادامه داد: با کمک این 
نوع  این  موقع  به  تشخیص  و  دستگاه 
از سرطان، بخت درمان موفقیت آمیز 

بیماران چندین برابر افزایش می یابد.

خصوص  در  موجود  فنی  مشکالت 
این جاده ، سپس نشستی در کارگاه 
برگزار  آذرستان  عمران  شرکت 
این  به  اعتبار  تزریق  شد.درخواست 
طرح و اعالم میزان کارکرد پیمانکار و 
صورت وضعیت های پرداخت شده از 
در جلسه  این شرکت  پیمانکار  سوی 
مطرح شد که در ادامه مدیرکل راه و 
چشم  ترسیم  با  الرستان  شهرسازی 
روند  ادامه  مذکور،  طرح  برای  انداز 
این  از  مردمی  مندی  بهره  و  سریع 

پروژه را خواسته خود دانست.

هنری  فرهنگی  مرکز  از  کشاورز« 
از  کرمیان«  »فاطمه  فراشبند، 
زرین دشت،  هنری  فرهنگی  مرکز 
مرکز  از  حسن پور«  »سبحان 
فرهنگی هنری الرستان و »امیررضا 
استواری« از مرکز مرودشت، نفرات 

برگزیده این آزمون شدند.
در  شرکت کنندگان  عمل  سرعت 
آزمون  این  سواالت  به  پاسخ گویی 
که بسیار جذاب و مهیج برگزار شد، 

در انتخاب برگزیده ها مؤثر بود.
انجمن  اعضای  است همه ی  گفتنی 
برگزاری  طی  در  که  استان  سرود 
تمرین های  مجازی،  کارگاه های 
عملی را به صورت فایل های صوتی 
کردند،  دریافت  تاییدیه  و  ارسال 
استان  انجمن سرود  کارت عضویت 

را دریافت می کنند.

و  مرکز  مسئول  شهریاری،  اسماعیل 
کننده  دریافت  توانبخشی  مرکز  بانی 
دستگاه  این  گفت:  نیز  دستگاه  این 
فرزند  شهریاری«  »جاسم  همت  به 
با هزینه ۲۵  مرحوم »محمد شریف« 
شده  نصب  و  خریداری  ریال  میلیارد 

است.
و  توانبخشی  مجتمع  ساختمان 
با  مرکز  این  پزشکی  تجهیزات  همه 
افزون بر ۱۷۰ میلیارد ریال را  هزینه 
اسماعیل شهریاری و فرزند نیکوکارش 
کرده  اندازی  راه  شهریاری  اسحاق 
اداره  نظر  زیر  موسسه  این  اندکه 

بهزیستی شهرستان خنج قرار دارد.
و  شهر  شورای  را  مجتمع  زمین 

شهرداری خنج واگذار کردند.

تأکید مدیرکل راه  و شهرسازی الرستان
 برای تكمیل باند دوم محور الر- بندرعباس

برگزیده شدن نوجوان الرستانی در آزمون 
آنالین »تئوری مبانی سلفژ و نت خوانی«

كمک 25 ميليارد ريالی نيکوكار خنجی
 به مركز توانبخشی خنج

بهره گيری از ظرفيت  های
»بنياد بركت«، »ستاد اجرايی فرمان امام« و »بسيج سازندگی« در الرستان

دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان با رئیس سازمان اورژانس کشور

رونق گرفتن كارگاه های توليد »دوشاب« يا شيره خرما در الر
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