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خواسته های ایران در برابر ۴+۱
آغاز مرحله چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا

 »طرح شهید حاج قاسم سلیمانی« در الرستان
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بازگشت تیم هندبال الرستان به کورس صعود
بُرد شیرین برابر میناب

برداشت ۲۴ هزار 
تن میگوی پرورشی 

در هرمزگان
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تکاپوی شبانه روزی پرستاران در بخش کرونا 
بیمارستان امام رضا)ع( الر

آیین شب یلدا، والدت 
حضرت زینب)س( و روز 

پرستار در جویم

8

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور  با 
پرستاران  از  الر؛  جمعه  امام  و  الرستان 

تجلیل شد. الرستان  بیمارستان شهرستان 
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
با سعادت  مناسبت والدت  به  ویژه الرستان؛ 
پرستار  روز  بزرگداشت  و  زینب)س(  حضرت 
معاون  حسنی  جلیل  حضور  با  مراسمی  در 
حجت  الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار 
جمعه  امام  موسوی  والمسلمین  االسالم 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  تاش  خیل  الر، 
دانشکده  رئیس  فرمانداری، رضایی  اجتماعی 
وی،  معاونین  الرستان،  پزشکی  علوم 
مردم  نماینده  دفتر  رئیس  علیشیر  مصیب 
شهرستان های الرستان، خنج، گراش و اوز، 
دانشکده  و  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  روسای 
از  جهاندیده  زینب)س(،  حضرت  پرستاری 
کادر  از  جمعی  و  الر  شهر  اسالمی  شورای 
پرستاران  از  دانشکده،  بهداشتی  و  درمانی 

تجلیل شد. شهرستان الرستان 
ورزشی  چمن  زمین  در  که  مراسم  این  در 
زینب)س(  حضرت  پرستاری  دانشکده 
های  پروتکل  تمامی  رعایت  با  الرستان 
برگزار  فیزیکی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 
سخنانی  در  الرستان  ویژه  فرماندار  شد؛ 
خط  در  پرستاران  و  پزشکان  کرد:  اظهار 
از  بزرگی  بسیار  فداکاری  و  هستند  مقدم 
همه  از  صمیمانه  که  دهند  می  نشان  خود 

آنها تشکر و سپاسگزاری می کنم.
شریف  از  یکی  پرستاری  شغل   : افزود  وی 
ترین  سخت  حال  عین  در  و  مشاغل  ترین 
طور  به  که  است  بشری  جامعه  های  شغل 
مستمر و شبانه روزی برای نجات جان انسان 

ها در تالشند.

ضمن  الرستان،  کرونا  با  مقابله  ستاد  رییس 
تقدیر از مردم فهیم و کادر پزشکی و درمانی 
و  ها  گیری  سخت  از  هدف  گفت:  الرستان، 
تاکید بر اجرای پروتکل های بهداشتی، رسیدن 
شهرستان به وضعیت سفید و خروج از وضعیت 

نارنجی است.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 

و با هرگونه تجمعی بخصوص در باغ شهری ها 
برخورد خواهد شد.

حسنی، به تجمع و دورهمی ها در روستاهای 
مردم  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  شهرستان 
به  را  یلدا  شب  دورهمی  و  نکنند  همکاری 
کنند،  برگزار  خانوادگی  و  تجمعی  صورت 

وضعیت کرونایی خطرناک و حاد خواهد شد.
وی افزود: خواهش ما این است که مردم عزیز 
یلدای  شب  امسال  خودشان  سالمتی  برای 
متفاوتی داشته باشند تا شهرستان از وضعیت 

کرونایی خارج شود.
تجمعات  کرد:  تاکید  فارس،  استاندار  معاون 
و  است  ممنوع  ها  باغ شهری  در  دور همی  و 
در صورت مشاهده، عالوه بر پلمپ باغ، پرونده 
واحد متخلف به مراجع قضایی نیز ارجاع داده 

خواهد شد.

حسنی، ادامه داد: پرستاران با رنج و زحمت 
و از خودگذشتگی به یاری خانواده هایی می 
چرا  هستند،  آسیب  معرض  در  که  شتابند 
از  یعنی جلوگیری  بیمار  نجات جان یک  که 

آسیب های بیشتر برای خانواده ها.
اینکه  بیان  با  فارس،  استاندار  معاون 
خانواده  و  همراهان  و  بیماران  رضایتمندی 
پرستاران  گرو خدمت صادقانه  در  آنان  های 
ریزی  برنامه  و  و خدمات  فعالیت ها  از  است، 
بخصوص  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
خدمت  کرد:  تاکید  و  تقدیر  عزیز  پرستاران 
هم  آن  ها  درمانگاه  و  ها  بیمارستان  در 
طاقت  و  سخت  کاری  روز،  شبانه  طول  در 

فرساست.
داشت:  اذعان  الرستان،  ویژه  فرماندار 
بی تردید مردم عزیز نیز، تالش ها و فداکاری 
فراموش  را  عزیزمان  پرستاران  و  پزشکان 

کرد. نخواهند 
و  تقدیر  ضمن  سخنانش  ادامه  در  حسنی، 
بار  بازاریان  و  اصناف  و  مردم  آحاد  از  تشکر 
دیگر از آنها خواست تا با همدلی، مراقبت و 
پیشگیری  برای  بهداشتی  توصیه های  رعایت 
از شیوع بیشتر ویروس  کرونا، از دورهمی ها 
و ترددهای غیرضرور جداً خودداری نمایند.

ما،  موفقیت  شرط  کرد:  تاکید  حسنی 
دستگاه های  و  مردم  همه جانبه  همکاری 

با کروناست. با ستاد مقابله  اجرایی 
موسوی  والمسلمین  االسالم  ادامه حجت  در 
دانشکده  رئیس  رضایی  و   الر  جمعه  امام 
سخن  ایراد  به  نیز  الرستان  پزشکی  علوم 

پرداختند.
شهرستان  شاغل  پرستاران  از  پایان  در 

شد. تجلیل 

پایگاه  با  گفتگو  در  حسنی  جلیل  الرستان، 
اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا شهرستان، از 
مردم شریف و فهیم این خطه به جهت رعایت 

پروتکل های بهداشتی قدردانی کرد.
در  مستمر  تالش  تردید  بی  داد:  ادامه  وی 
و  حوزه سالمت  های  شاخص  توسعه  راستای 
آن  مدیریت  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله 
های  دستگاه  و  نهادها  همه  همکاری  نیازمند 
جز  ویروس  این  کامل  کنترل  و  است  اجرایی 
با مشارکت آحاد مردم در رعایت دستورالعمل 

های بهداشتی امکان پذیر نخواهد بود.
رییس ستاد مقابله با کرونا شهرستان الرستان، 
خانوادگی  های  همی  دور  که  این  هشدار  با 
وضعیت  یلدا،  شب  در  بخصوص  تجمعات  و 
کرونایی شهرستان را وخیم خواهد کرد، گفت 
: محدودیت های کرونایی در شب یلدا تشدید 

ستاد  بازرسی  و  نظارت  تیم  کرد:  تاکید  وی 
بازرسان  از  متشکل  شهرستان  کرونا  با  مقابله 
دانشکده علوم پزشکی، نیروی انتظامی، بسیج،  
اماکن، اداره صمت و اتاق اصناف، با محوریت 
فرمانداری بازدید ها و نظارت های خود را در 
انجام می  ها  باغ شهری  سطح شهر بخصوص 

دهند.
از  دیگر  بار  پایان  در  الرستان،  ویژه  فرماندار 
بزرگ   الرستان  منطقه  شریف  و  فهیم  مردم  
بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و همکاری 
همه جانبه با ستاد مقابله با کرونا شهرستان و 
همچنین از تالش تمامی دست اندرکاران این 
ستاد بخصوص کادر بهداشت و درمان تقدیر و 
تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد  با عنایت حق 
ویروس  این  زمان ممکن  در سریعترین  تعالی 

منحوس در کل جهان از بین رود.

تجلیل از پرستاران و مدافعان سالمت 
شهرستان الرستان

هدف از سخت گیری ها، رسیدن الرستان به وضعیت سفید کروناست

جناب آقای فرماندار:
برای احداث فاضالب شهر الر چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

خواسته فوق، یکی از مطالبات مردم از استاندار فارس بوده که پیگیری و تحقق آن از ضروریات است.
عکس : آرشیو
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از  کشور  مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن ملی برای 
تومان  میلیون  متری 3/3  تا  واحد های ۲ طبقه 

خبر داد.
جواد حق شناس، در حاشیه بازدید از پروژه کوثر 
دولت  برنامه  گفت:  شیراز  آباد  سلطان  شهرک 
برای احداث ۱3۸ هزار واحد مسکن ملی سهمیه 
بنیاد مسکن، وقتی محقق می شود که متقاضیان 
وجه اولیه را واریز کرده و زمین مورد نیاز برای 

آنان هم تامین شده باشد.
وی افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با وجود 
نداشتن مسئولیت تامین زمین طرح اقدام ملی 
مسکن، به دلیل اهمیت موضوع و برای همکاری 
با اجرای این طرح، برای ۱۰۰۰ واحد زمین تامین 

کرده است.
افزایش هزینه ساخت مسکن ملی

حق شناس، از افزایش هزینه تمام شده ساخت 
متری  تا  طبقه  دو  واحد های  برای  ملی  مسکن 
3/3 میلیون تومان خبر داد و افزود: مسکن ملی 
متولی  و  است  جامعه  متوسط  دهک های  برای 
مسکن دهک های اول تا سوم، نهاد های حمایتی 
مانند بهزیستی و کمیته امداد و سایر دستگاه ها 

استاندار فارس، با تقدیر از خدمات شبانه روزی 
استان گفت:  پرستاران  ویژه  به  و  کادر سالمت 
آنها در بحران کرونا تمامی تالش خود را به کار 
بستند و جانانه پای کار ایستادند، کادر سالمت 
استان در روزهایی که بیماران به خدمات آنان 
تا  و  نکرده  دریغ  هیچ خدمتی  از  داشتند،  نیاز 

پای جان ایستادند.
عنایت ا...  رحیمی در آیین تجلیل از پرستاران 
در شیراز به مناسبت روز پرستار ، گفت: در این 
خود  جان  از  سالمت،  کادر  و  پرستاران  بحران 

گذشتند.
و خاطره شهدای  یاد  گرامیداشت  با   رحیمی  
عرصه  شهدای  ویژه  به  شهدا،  امام  و  کشور 
و  زینب)س(  حضرت  میالد  تبریک  و  سالمت 
روز پرستار، هدف از حضور در این آئین را ادای 
استان  سالمت  شهدای  شامخ  مقام  به  احترام 

عنوان کرد.
چهار  از  بیش  تجربه  داد:  ادامه  فارس  استاندار 
است  داده  نشان  ایران  اسالمی  انقالب  از  دهه 
تهدید،  تحت  ایرانی  جامعه  زمان  هر  ما  مردم 
تحریم و فشار قرار گیرد، منسجم تر و متحدتر 
قد  کمک،  برای  اقشار  و  ها  گروه  همه  و  شده 

علم می کنند.
که  مشکالتی  برخی  به  اشاره  با  رحیمی،   
روزهای  در  ویژه  به  دنیا،  بزرگ  کشورهای 
نخست اپیدمی کرونا با آن درگیر شدند، اظهار 
کرد: در جامعه ایرانی با وجود تحریم ها، مردم از 

احداث  روند  آخرین  خصوص  در  همچنین  وی 
تحت  که  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  مسکن 
و  مستقیم  شکل  به  مسکن  بنیاد  مسئولیت 
افزود: ۲۹ هزار  غیرمستقیم احداث خواهد شد، 
ملی  اقدام  طرح  متقاضیان  از  نفر  هزار   ۹3۴ و 
مسکن تحت مسئولیت بنیاد تاکنون واریز وجه 

داشته است.
بنیاد مسکن متعهد به ساخت خانه برای حدود 

3۰ هزار نفر است
در  بنیاد مسکن  اینکه  بر  تاکید  با  حق شناس، 
حال حاضر متعهد به احداث و تکمیل واحد های 
است،  نفر  و ۹3۴  هزار  برای ۲۹  ملی  مسکونی 

بیماران خواند و با اشاره به تالش هایی که برای 
رفع چالش های حوزه پرستاری صورت گرفته، 
نسبت به رفع دیگر موارد نیز ابراز امیدواری کرد.

 رحیمی، یادآور شد: در بحران کروناویروس اگر 
موفقیتی در استان فارس حاصل شده است، پس 
از لطف خداوند، نتیجه تالش و سپس همدلی 
اما  است،  مردم  و  ها  تمامی مسووالن، سازمان 

معنادارترین شاخص، تالش کادر سالمت بود.
باید  استان  پرستاران  خدمات  و  توانمندی 

گردآوری و مستندسازی شود
امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان 
با  نیز در آئین گرامیداشت روز پرستار،  فارس، 
کادر سالمت  خدمات  های  توانمندی  به  اشاره 
و  گردآوری  اهمیت  بر  استان،  پرستاران  و 

مستندسازی این تالش ها تاکید کرد.
 آیت ا...   لطف ا...  دژکام، در این آئین ضمن 
تبریک میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار 
و آرزوی اجر دنیوی و اخروی برای پرستاران و 
کادر سالمت، گفت: ما همواره مدیون خدمات 
پرستاران بوده ایم و در این بحران مشخص شد 
که آنان چه خدماتی را به جامعه ارائه می دهند 

که باید مورد تقدیر قرار گیرد.
داد:  ادامه  فارس،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
را  کشورها  همه  جهان،  سطح  در  کرونا  بحران 
درگیر کرد و تمامی نیروهای بهداشتی درمانی 
کشورها برای نجات مردم خود تالش کردند که 
این خدمات تا سال ها بعد در اذهان باقی می 
ماند.وی دفاع از خدمات جامعه پرستاری و کادر 
سالمت کشور در این بحران را نیازمند گردآوری 
و مستندسازی برای ارائه در جوامع علمی دنیا 
دانست تا بتوان توانمندی های این نیروها را به 

زبان علمی اثبات کرد.
آیت ا...  دژکام، تفاوت معنادار آمار جانباختگان 
را  کشور  مناطق  دیگر  به  نسبت  فارس  استان 
نمودی از این توانمندی و اثبات برتری دانشگاه 
ارائه  با  باید  که  برشمرد  شیراز  پزشکی  علوم 
استان  افتخارات  مجموعه  بر  علمی،  مجامع  به 

افزوده شود.
سی ام آذرماه امسال روز پرستار نام گرفته است.

سرپرست معاونت آبزی پروری اداره کل شیالت 
هرمزگان از پایان فصل برداشت میگوی پرورشی 
سرپرست  بارانی،  داد.مسعود  خبر  استان  در 
معاونت آبزی پروری اداره کل شیالت هرمزگان 
گفت: امسال حدود ۲۴ هزار تن میگوی پرورشی 
از 56۰۰ هکتار از مزارع استان برداشت شد که 

را  کشور  در  پرورشی  میگوی  تولید  نخست 
سال  هر  گفت:  است،  داده  اختصاص  خود  به 
به  استان  پرورشی  میگوی  از  حدود ۸۰ درصد 
کشور های حوزه خلیج فارس، کشورهای اروپایی 
صادر  آسیا  شرق  کشورهای  و  روسیه  جمله  از 

می شود.

پروژه ها  برخی  در  امام   ۱۰۰ حساب  هستند، 
سرپناه  نیز  اقشار  این  برای  که  می کند  کمک 
مناسب ساخته شود؛ اما در طرح اقدام ملی تامین 

هزینه بر عهده متقاضی است.
همچنین  مسکن،  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
مسکن  بنیاد  و   ۱۰۰ حساب  کمک  به  اشاره  با 
آسیب  اقشار  برای  مناسب  سرپناه  احداث  برای 
با  شهری  مسکن  واحد  هزار   ۱۷ گفت:  پذیر، 
امام،   ۱۰۰ حساب  مالی  ظرفیت  از  بهره مندی 
آورده متقاضیان و مشارکت مردمی، طی امسال 

ساخته و تحویل متقاضیان می شود.
تعیین تکلیف 3۰ هزار واحد مسکن ملی

وی ادامه داد: بنیاد مسکن عالوه بر برنامه احداث 
۱3۸ هزار واحد مسکن ملی که هم اکنون نزدیک 
به 3۰ هزار واحد آن تعیین تکلیف شده است، 
احداث واحد های مسکونی شهری را با بهره مندی 
از ظرفیت مالی حساب ۱۰۰ امام )ره( در برنامه 
دارد.حق شناس، اضافه کرد: بنیاد در احداث ۱۷ 
هزار مسکن شهری در سراسر کشور، با متقاضیان 
وارد تعامل شده و بخشی از کار انجام شده است 
که انتظار می رود تا پایان سال این واحد ها تکمیل 

و تحویل متقاضیان شود.

خودگذشتگی کرده و پای کار ایستادند تا هیچ 
کمبودی احساس نشود.

روزهای  در  دارم  خاطر  به  داد:  ادامه  وی 
او  همکاران  و  لطفی  دکتر  بحران،  این  نخست 
برای تامین وسایل محافظت از کادر سالمت و 
مردم، چه میزان دغدغه داشتند و با راهنمایی 
و حمایت امام جمعه شیراز و همکاری نیروهای 
دیگر  و  ارتش  انتظامی،  و  نظامی  سپاه،  بسیج، 

مسووالن، چالش ها برطرف شد.
بیمارستان  اندازی  راه  فارس،  استاندار 
از  نمودی  را  مومنانه  های  کمک  و  پشتیبان 
برای  فارس  استان  در  همدلی  و  مشارکت  این 
مدیریت کروناویروس خواند که خاطرات بسیار 
ارزشمندی را در آینده بر جای خواهد گذاشت.

و  تعاون  روحیه  با  اینکه  بر  تاکید  با  رحیمی،   
مودت در هر بحران و تهدیدی پیروز می شویم، 
گفت: پرستاران ما با وجود برخی مطالباتی که 
داشتند، اجازه ندادند در این بحران، خدشه ای 
ایثارگرانه تالش  و  ایجاد شود  آنان  در خدمات 

کردند.
آمار  کاهش  در  فارس  دستاوردهای  وی 
در  مبتالیان،  تعداد  به  نسبت  جانباختگان، 
دنیا  سراسر  حتی  و  کشور  آمارهای  با  مقایسه 
را نشان دهنده تبحر، تخصص و دانش مجموعه 
و  تالش  کنار  در  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

همت آنان عنوان کرد.
نجات  فرشتگان  را  پرستاران  فارس،  استاندار 

گفت: متقاضیانی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان 
واریز کرده باشند از طرح خارج می شوند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور، یکی از مشکالتی که در اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن مانع ایجاد کرده و موجب کندی روند 
کار شده را موضوع صدور پروانه ساختمانی دانست 
و خواستار ایجاد تعامل در این زمینه شد و گفت: 
برنامه ریزی برای ساخت حدود ۱۴۰ هزار واحد 
مسکن اقدام ملی در شهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر 
و برخی شهر های باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که 
مورد توافق با وزارت راه و شهرسازی بوده را بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی پذیرفته است.

۲ هزار تن بیشتر از پارسال بود.
بارانی، با بیان اینکه میگو های پرورشی هرمزگان 
از گونه وانامی هستند، افزود: برداشت  میگوی 
تیرماه  اواسط  از  هرمزگان  استان  در  پرورشی 

آغاز شد و اواخر آذرماه به پایان رسید.
رتبه  هرمزگان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افزایش هزینه ساخت مسکن در طرح اقدام ملی

پرستاران فارس، در کارزار کرونا جانانه پای کار بودند

برداشت 24 هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان

بُرد  یک  کسب  با  الرستان  آقایان  هندبال  تیم 
شیرین توانست بار دیگر خود را به جمع مدعیان 

صعود ملحق کند.
سری  ادامه  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
بزرگساالن  یک  دسته  لیگ  هندبال  مسابقات 
حاج  شهید  سردار  یادواره  ج-  گروه   - کشور 
ورزش  سالن  میزبانی  به  سلیمانی  قاسم 
روز  در  دیدار  سه  الر،  شهر  رزمیوش  مرحوم 

برگزار شد. سوم 
 در نخستین بازی این روز تیم های صدرنشین و 
قعرنشین رعد پدافند تهران و دانشگاه آزاد حاتم 
یزد به مصاف هم رفتند که این بازی با حساب 

3۴ بر۲۱ به سود تیم تهرانی به پایان رسید.
آروین مهر  و  آباد  تیم های خرم  بازی دوم،  در 
هم  باز  که  شدند  روبرو  یکدیگر  با  شهرکرد 
از  توانست  پایانی  لحظات  در  شهرکرد  نماینده 
شکست بگریزد و نتیجه را در عدد ۲۰ به تساوی 

بکشاند.
در بازی سوم نیز تیم های الرستان و میناب به 

مصاف هم رفتند و نماینده الرستان با نتیجه 3۰ 
بر ۲۷ به برتری دست یافت.

رعد  های  تیم  سوم  روز  پایان  تا  نتایج،  این  با 
 ،۴ الرستان   ،5 شهرکرد  امتیاز،   6 با  پدافند 
بدون  یزد  و  میناب   ،3 آباد  خرم   ،3 شهرکرد 
ششم  تا  نخست  های  رده  در  ترتیب  به  امتیاز 
قرار دارند. این دوره از مسابقات به صورت دوره 

ای به میزبانی شهر الر تا ۲ دی ماه ادامه دارد.

بازگشت تیم هندبال الرستان به کورس صعود
بُرد شیرین برابر میناب

کشف ۲۴8 میلیارد کاالی قاچاق
 در فارس

بر ۲۴۸  بالغ  از کشف  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق خبر داد.

سردار رهام بخش حبیبی، بیان داشت: ماموران 
روزی  شبانه  تالش  با  اقتصادی  امنیت  پلیس 
با  آلوده  نقاط  سازی  پاک  طرح های  اجرای  و 
همکاری سایر عوامل انتظامی، طی ۷۲ ساعت 
گذشته موفق شدند 6۹ خودرو سبک و سنگین 
حامل کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی مأموران انتظامی از این 
و  قاچاق  کاالی  انواع  زیادی  مقادیر  خودروها، 
پارچه،  پوشاک،  شامل  قانونی  مدارک  فاقد 
تجهیزات الکترونیکی، لوازم یدکی و سایر اقالم 
با  فارس،  استان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف 
نظر  به  بنا  قاچاق  کاال های  ارزش  اینکه  بیان 
بالغ بر ۲۴۸ میلیارد ریال  کارشناسان مربوطه 
این رابطه  اظهار داشت: در  برآورد شده است، 
33 فقره پرونده تشکیل و ۸۴ متهم نیز دستگیر 
شدند. سردار حبیبی، با اشاره به اینکه در این 
راستا ۱۱ فقره پرونده قاچاق کاال با ارزش باالی 
5۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است، تأکید 
کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
نامگذاری شده  به عنوان سال »جهش تولید« 
از  قاچاق یکی  با کاالی  امان  است، مبارزه بی 
استان  انتظامی  فرماندهی  اصلی  اولویت های 

فارس است.
***

کشف ۱3۴ کیلو تریاک در داراب
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۱3۴ 

کیلو تریاک در شهرستان داراب خبر داد.
ماموران  داشت:  اظهار  ملک زاده  یوسف  سردار 
پلیس مبارزه با مواد مخدر »داراب« با اشراف 
مواصالتی  و کنترل دقیق محور های  اطالعاتی 
عملیات  یک  در  شهرستان،  این  به  منتهی 
کامیون  و  تیبا  سواری  دستگاه   ۲ به  ضربتی 
مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف 

کردند.
بازرسی  در  شدند  موفق  ماموران  افزود:  وی 
نوع  از  مواد مخدر  کیلو  آن خودروها، ۱3۴  از 
قاچاقچی  نفر  رابطه 3  این  و در  تریاک کشف 

را دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان، با بیان اینکه 
متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شدند، بر عزم جدی پلیس در برخورد با 

سوداگران مرگ تاکید کرد.
طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ افزایش رضایتمندی 

مردم را به دنبال داشته است
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس، 
با بیان اینکه مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ پل 
ارتباطی مردم با پلیس است، گفت: اجرای طرح 
تجمیع خطوط ۱۱۰ افزایش رضایتمندی مردم 

را به دنبال داشته است.
داشت:  اظهار  نژاد،  عبادی  محمد  سرهنگ 
درخواست ها،  به  بخشی  سرعت   ۱۱۰ سامانه 
کاهش هزینه های کنترل جرم و افزایش رضایت 
مندی مردم را به دنبال دارد و با تجمیع خطوط 

این مرکز، بهره وری آن باالتر رفته است.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان فارس، 
با  استان  کجای  هر  در  حاضر  حال  در  گفت: 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود، مرکز استان به 
آن تماس پاسخ داده و سپس به شهرستان های 

مربوطه ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موقع به مسائل و 
مشکالت انتظامی مردم نقش بسزایی در ارتقاء 
افزود:  بین شهروندان دارد،  اعتماد عمومی در 
افزایش تماس های مردمی با مرکز ۱۱۰ پلیس، 
نشان از اعتماد باالی مردم به خدمتگزاران خود 

در نیروی انتظامی است.
ماموریت های  تجمیع  نژاد،  عبادی  سرهنگ 
اقدامات این  از مهمترین  پلیسی ۱۱۰ را یکی 
معاونت عنوان کرد و گفت: رسیدگی به موقع به 
مسائل و مشکالت انتظامی مردم نقش بسزایی 

در ارتقاء اعتماد عمومی دارد.
استان  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
فارس، تأکید کرد: نیروی انتظامی در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی و مخالن نظم و امنیت 

مردم از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی کند.
***

کشف کاالی قاچاق میلیاردی
 در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف کاالی قاچاق 
به ارزش 3 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال در این 

شهرستان خبر داد.
ماموران  کرد:  بیان  نیکبخت  محمد  سرهنگ 
با  مبارزه  طرح  اجرای  در  »ممسنی«  انتظامی 
قاچاق کاال و ارز، حین ایست و بازرسی مقطعی 
در محور »کوه چنار- نورآباد« به یک دستگاه 

هیئت  گفت:  الرستان،  کشتی  هیئت  دبیر 
از  پیامی  انتشار  با  فارس  استان  کشتی 
کشتی  هیئت  مجازی  مسابقات  برگزاری 
الرستان که با نظم خاصی در حال برگزاری 

است تشکر و قدردانی کرد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
غالمرضا  الرستان،  کشتی  هیئت  عمومی 
غالمحسین نژاد گفت: در پیام هیئت کشتی 

استان فارس آمده است:
هیئت کشتی استان فارس از زحمات و تالش 
های هیئت کشتی الرستان در امر برگزاری 
مسابقات مجازی که پس از چند ماه تعطیلی 
باعث ایجاد انگیزه دوباره و شور و هیجان در 
میان کشتی گیران این شهرستان شده است 

کمال تشکر و قدردانی را دارد.
هیئت  مجازی  مسابقات  داشت:  اظهار  وی 
و  سلیمانی  شهید  یادواره  الرستان  کشتی 
شهید دکتر فخری زاده با حضور 6۱ کشتی 

اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.
خودرو،  آن  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  وی 
تنباکو  بسته   ۹5۰ و  هزار   ۱۷ شدند  موفق 
میوه ای که به طرز ماهرانه ای در نقاط مختلف 

اتوبوس جاسازی شده بود را کشف کنند.
اینکه  بیان  با  ممسنی،  انتظامی  فرمانده 
 3 را  قاچاق  محموله  این  ارزش  کارشناسان 
اند،  برآورد کرده  ریال  میلیون  و 6۰۰  میلیارد 
عنوان داشت: یک نفر در این رابطه دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شد.
***

دستگیری اعضای باند 
سارقان درون خودرو 

فرمانده انتظامی شهرستان المرد، از شناسایی و 
دستگیری اعضای باند 3 نفره سارقان حرفه ای 
و کشف 33 فقره سرقت محتویات خودرو خبر 
در  کرد:  بیان  پور،  زارع  مهراب  سرهنگ  داد. 
خودرو  محتویات  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی 
در برخی از مناطق شهر المرد، تیم ویژه ای از 
به صورت  را  پلیس تشکیل و موضوع  ماموران 

ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی 
و تخصصی موفق شدند در این راستا مخفیگاه 
شناسایی  را  سارقان  نفره   3 باند  یک  اعضای 
را  آن ها  قضائی،  مراجع  با  هماهنگی  از  پس  و 

دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان المرد، تصریح کرد: 
متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی پلیس، 
اعتراف  خودرو  محتویات  سرقت  فقره   33 به 
کردند. سرهنگ زارع پور، با بیان اینکه متهمان 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 
در  می توانند  شهروندان  کرد:  اظهار  شدند، 
صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب 
را به مرکز ۱۱۰ یا به نزدیکترین پایگاه پلیس 

اطالع دهند.
***

دستگیری سارق ساختمان های 
نیمه کاره با ۲0 فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان خنج، از شناسایی و 
دستگیری یک سارق و کشف ۲۰ فقره سرقت 

از ساختمان های نیمه کاره خبر داد.
پی  در  داشت:  عنوان  کریمی  کرامت  سرهنگ 
وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه 
به  موضوع   ، خنج  شهرستان   سطح  در  کاره 
صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

انجام  با  آگاهی  پلیس  ماموران  افزود:  وی 
اطالعاتی و تالش شبانه روزی، موفق  کار های 
از  پس  و  شدند  سارق  نفر  یک  شناسایی  به 
هماهنگی با مقام قضائی آن را دستگیر کردند.

در  اینکه  به  اشاره  با  خنج،  انتظامی  فرمانده 
بازجویی به عمل آمده از متهم، ۲۰ فقره سرقت 
از ساختمان های نیمه کاره کشف شد، تصریح 
کرد: سارق حرفه ای پس از سیر مراحل قانونی 

روانه زندان شد.
***

کشف 33 تن گوشت احتکار شده
در بندرعباس

تن   33 کشف  از  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
و  میلیارد   ۱3 ارزش  به  شده  احتکار  گوشت 

۹۰۰ میلیون ریال در بندرعباس خبر داد.
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
سراسری  طرح  اجرای  در  گفت:  هرمزگان 
قاچاق  و  اساسی  کاال های  احتکار  با  مبارزه 
عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  یافته،  سازمان 
اقدامات خاص  و  اطالعاتی  کار  انجام  با  استان 
احتکار  گوشت  زیادی  مقادیر  وجود  از  پلیسی 
بندرعباس  شهر  محله های  از  یکی  در  شده 
در  ویژه  صورت  به  را  موضوع  و  شدند  مطلع 
افزود:  جعفری  دادند.سردار  قرار  کار  دستور 
به  قضایی  مقام  با  هماهنگی  ضمن  ماموران 
همراه ماموران تعزیرات حکومتی و اداره صمت 
یک  از  بازرسی  در  و  اعزام  نظر  مورد  محل  به 
انبار در یکی از محله های شهر بندرعباس 33 
تن انواع گوشت احتکار شده شامل گوشت مرغ، 
و  کشف  را  گوساله  گوشت  و  گوسفند  گوشت 
محموله  ارزش  اینکه  بیان  با  کردند.وی  ضبط 
ریال  میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد   ۱3 شده  کشف 
است، گفت: متهمان این پرونده شناسایی شده 

اند و تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

گیر از شهرستان اوز، بخش جویم الرستان و 
سه باشگاه شهید ابراهیم هادی، امام حسین 
برگزاری  حال  در  الر   آذرم  یاد  زنده  و  )ع( 
به  پایان  ادامه داد: در  نژاد  است.غالمحسین 
ترتیب  به  ها  رقابت  این  سوم  تا  اول  نفرات 
همراه  ریال  میلیون  یک  و  دو  سه،  مبلغ 
کشتی  هیئت  سوی  از  تندیس  و  مدال  با 

الرستان اهدا می شود.

قدردانی هیئت کشتی فارس از برگزاری 
مسابقات مجازی هیئت کشتی الرستان

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  یعقوب   فرزند  اسدي  ابراهیم  آقای 
این  حقوقي     ۹۹/۸3 کالسه  به  که  درخواستي 
شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر 
شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
شماره  به  آمان اله  فرزند  اسدي  یعقوب  مرحوم 
ملي ۲5۱۱۷6۰۷۷۰ صادره از  الرستان  در تاریخ  
۱3۹۹/۰۹/۱۹  در اقامتگاه دائمی خود مارمه بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
م  ش  یعقوب   فرزند  اسدي  ۱-ابراهیم 

  ۲5۱۲۱۱55۷۷
م  ش  یعقوب   فرزند  اسدي  ۲-ادریس 

۲5۰۰۲۷۸۴۱۷
م  ش  یعقوب   فرزند  اسدي  3-فاطمه 

۲5۱۱۸6۴55۱
۴-زهرا اسدي فرزند یعقوب  ش م ۲5۰۰۱۱۷3۱6

م  ش  یعقوب   فرزند  اسدي  5-عایشه 
6۷۱۰۰۲۷۸6۴ فرزندان متوفي

6-گلي اسدي فرزند داداله ش م ۲5۱۱۷۷۸۲5۴  
همسر متوفي  

ملي  شماره  به  ابوالحسن  فرزند  حقیقي  ۷-فاطمه 
۲5۱۱۰۰6۸3۹

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

قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه 
-علي سهیلي          م/الف/6۸۹
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 56۴-99/8/5 شوراي اسالمي شهر الر نسبت به 
فروش یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی ۴3۱۴/88 با کاربری تجاری به مساحت ۱0۱/8۴  مترمربع 
به آدرس شهر قدیم- بین دو شهر - شهرک صابرین  از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري 
و شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده 

پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  356/۴۴0/000 ریال می باشد که می بایست فیش 
مخصوص واحد درآمد اخذ و  به حساب شماره ۱007903۲9766 بانک شهر  و یا ارائه ضمانت نامه 
بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد.- ۲- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازای هرمترمربع 
70/000/000 ریال جمعًا به مبلغ7/۱۲8/800/000  ریال می باشد.- 3-سپرده نفرات اول تا سوم در 
صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.- 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به 
پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 6-  کلیه هزینه های 
آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 7- 
آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/۱0/۱۱ و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 

99/۱0/۱3 است.
  انتشارنوبت  اول: 99/09/26                                      انتشار نوبت دوم: 99/10/02

محمدرضا قنبرنژاد - شهردار الر             م الف : 9350        شناسه آگهی :   ۱060۴۱3

آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم

و  وزارت خانه ها  به  سایبری  گسترده  حمالت 
را در عرصه  پیامد هایی  آمریکا  نهاد های دولتی 
بین المللی برای این کشور در پی خواهد داشت.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی 
بزرگ ترین  آمریکا  نوشت:  یادداشتی  در  الیوم، 
قدرت جهان اکنون به سبب حمله سایبری به 
سازمان ها و رایانه های بیش از 3۰ آژانس مهم 
تجارت،  خزانه داری،  وزارت  همچون  آمریکایی 
داخلی در آشفتگی  امنیت  آژانس های  و  انرژی 
بی سابقه به سر می برد. این نفوذ همچنین شامل 
برخی پایگاه های مهم در بیش از ۱۰ کشور از 
شد  کانادا  و  بلژیک  اسرائیل،  انگلیس،  جمله 
رئیس  ترامپ،  دونالد  که  است  این  عجیب  و 
جمهور شکست خورده آمریکا، در قبال آن کامال 

سکوت کرده است.
حمله  این  پرده  پشت  که  طرفی  از  ترامپ  اگر 
سایبری قرار دارد، اطالعی ندارد، نشان می دهد 
او در حالت مستی به سر می برد. دیوید سینگر، 
کتاب  چندین  سایبری  تسلیحات  درباره  که 
بزرگ ترین  را  حمالت  این  است،  کرده  تالیف 
شکست های اطالعاتی در دوران معاصر می داند.

انگشت  آمریکا،  امور خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
گفت  و  گرفت  نشانه  روسیه  سمت  به  را  اتهام 
به  سایبری  حمله  در  روسیه  که  است  روشن 

تعدادی از نهاد های آمریکایی دست دارد.
حمالت  نوع  این  رصد  یا  تحلیل  هرگونه  برای 
سایبری، پیامد ها و معانی آن باید به برخی نکات 

اصلی توجه کرد:
-نخست: در سایه ظهور برخی قدرت های بزرگ 
و  ندارند  آمریکا  پیشرفت  از  کمی  دست  که 
بارزترین آن ها روسیه و چین هستند و در سایه 

در یادداشت روزنامه ایران می خوانیم: گفت وگو 
همواره شایسته و محل تقدیر است. اکنون ایران 
بر  اصرار  که  دارد  قرار  کشوری  چهار  برابر  در 

صبوری ایران در برابر بدعهدی ترامپ داشتند.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم مهدی ذاکریان 
بین الملل،  مسایل  صاحبنظر  و  دانشگاه  استاد 
امتیاز  نابودی های  شاهد   ۴+۱ و  ایران  نوشت: 
پیشه  را  استراتژیک  صبر  ایران  بودند.  برجام 
کرد. ۱+۴ نتوانست مانع تحریم اقتصادی و مالی 
نه  و  روسیه  نه  نه چین،  شود.  امریکا  نامشروع 
قابل توجهی  این موضوع قدم  اروپا در  اتحادیه 
برنداشتند البته ۱+۴ امریکا را در انجام هر اقدام 

سیاسی بین المللی علیه ایران ناکام گذارد.

ابن سینا فیلسوف ایرانی مسلمان می گوید اگر 
یک دروغ گفتی و هزار بار آن را توجیه کردی 
ولیعهد  حکایت  این  دروغ،   ۱۰۰۱ شود  می 

امارات محمد بن زاید است.
حوالی یک ماه پیش و در گرماگرم اوج گیری 
سپس  و  زاید  بن  اقدام  به  نسبت  ها  واکنش 
بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل و تالش 
برای تحکیم روابط با رژیم صهیونیستی، امارات 
اعالم کرد اعطای روادید ورود به اتباع ۱3 کشور 
عموما مسلمان به کشورش را ملغی کرده است. 
در همین حال و دقیقا در همان زمان از امارات 
اعطای  برای  اختصاصی  دفتری  که  رسید  خبر 

روادید به اتباع اسرائیل دایر شده است!
به  واکنش  در  و  ماه  ازگذشت یک  و پس  حاال 
اماراتی  همتای  از  پاکستان  خارجه  وزیر  سوال 
اش و گالیه او از این اقدام امارات، شیخ عبدا...  
دلیل  به  امارات  گوید  می  دروغ  به  زاید  بن 
روادید  لغو  به  کرونا  از گسترش  ناشی  خطرات 

نابودی پیمان ورشو استفاده کرد.
احتماال این پوتین بود که به شیوه ای، هیالری 
پیشین  انتخابات  پایانی  ساعات  در  را  کلینتون 
آمریکا سرنگون کرد و برای تحقق این دستاورد 
آورد،  کار  روی  را  ترامپ  شد،  اشاره  آن  به  که 
بدون آنکه اثری از خود بر جا بگذارد که باعث 
شود.  توطئه  این  مال شدن  بر  یا  او  محکومیت 
آنچه این مسئله را تایید می کند، شکست همه 
برای  بسا  چه  و  است  پرونده  این  در  تحقیقات 
این تحقیقات  نتایج  از رسوایی عمدا  جلوگیری 

سانسور شده باشد.
آمریکا  توطئه  ویژه  به  توطئه  نظریه  به  ما 
باراک  خاطرات  که  کسی  هر  داریم.  ایمان 
خاطرات  و  آمریکا،  سابق  جمهور  رئیس  اوباما، 
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه دولت اوباما، 
عربی«  »بهار  کارگیری  به  چگونگی  درباره 

در توییتی اعالم کرد: شورای هماهنگی مقاومت 
عراق از همان ابتدای کار، عدم حمله به سفارت 

آمریکا را در دستور کار خود قرار داده است.
درست است که گروه های مقاومت عراق، حمله 
کور و بی هدف به منطقه سبز را - که معموال 
فقط به نفع آمریکا تمام می شود و دست این 
کشور را برای حمله گروه های مقاومت باز می 
پیوسته  تأکید  اما  اند؛  کرده  محکوم   ،  - کند 
گونه  هر  »تخلیه  ضرورت  بر  ا...   حزب  کتائب 
مناطق  در  آمریکایی  نظامی  تأسیسات  و  مرکز 
مسکونی بغداد« و تأکید دبیر کل جنبش اهل 
های  پایگاه  به  »حمله  که  موضوع  این  بر  حق 
آسمانی  ادیان  همه  آمریکایی، طبق  اشغالگران 
بار  است«،  مسلم  حق  یک  زمینی،  قوانین  و 
دیگر بر حق ملت عراق در مبارزه با اشغالگران 
خود  کشور  از  آنها  کامل  اخراج  تا  آمریکایی 
تعلل  صورت  در  اساس،  این  بر  گذاشت.  صحه 
و  عراق  پارلمان  مصوبه  اجرای  در  اشغالگران 
های  پایگاه  همه  بستن  و  کشور  این  از  خروج 
را  آنها  که  است  عراق  ملت  حق  خود،  نظامی 
ادیان  بر اساس همه  براند.مقاومت عراق  بیرون 
آسمانی و قوانین زمینی حق دارد به پایگاه های 
اشغالگران آمریکایی در این کشور حمله کند و 

نشان دادند چه می خواهند. روابط حسنه با همه 
کشورهای نظام جهانی که بر پایه سلطه جویی و 
اشغال سرزمین های دیگران عمل نمی کنند. به 
همین روی ملت ایران این خواسته ها را دنبال 
سایر  کنترل  معنی  به  سیطره  نفی  می کند: 
دولت ها توسط یک کشور، بازگشت همه طرف ها 
احترام  ضمانت   ،۲۲3۱ قطعنامه  تعهدات  به 
کامل نسبت به برجام با جبران کامل خسارات 
وارده در سه سال گذشته، پی ریزی بنیان یک 
امنیتی  همکاری  یک  شکل گیری  در  گفت وگو 
منطقه ای که قدرت برتر آن نه در دستان کشور 
یا کشورهای متجاوز به سرزمین دیگران، بلکه با 
محوریت قربانیان جنگ مانند ایران باشد.اکنون 
ایران  از  وزیری  با  مجازی  گفت وگوی  در   ۴+۱
اساسی  ارزش  های  نیکی  به  که  است  روبه رو 
آزادی،  امنیت،  می داند.  را  ایران  ملت  اکثریت 
نظم، عدالت و رفاه ملت ایران اولویت های ما در 
ایران در  به همین روی،  هر گفت وگویی است. 
این گفت وگوی مجازی وزرای خارجی، خواهان 

جبران غیرمجازی خسارت های گذشته است.
بازار  در  نتوانست  ایران  سال،  سه  این  در 
دهد.  ادامه  خود  بهینه  صادرات  به  جهانی 

با آن، بشکل مستمر در خیابان ها  در مواجهه 
حاضر می شوند و خواهان برکناری او می شوند. 
ثانیا حجم پیشرفت کرونا ، اسرائیل را در شمار 
است  قرارداده  خاورمیانه  مناطق  ترین  پرمبتال 
پیشرفت  امارات مدعی  نیست  باالخره معلوم  و 

به وضوح  که  آمریکا  داخلی  بحران های  تشدید 
ریاست  اخیر  انتخابات  از  ناشی  اختالفات  در 
جمهوری بازتاب داشت، روند پسرفت و چه بسا 

فروپاشی عظمت آمریکا آغاز شده است.
که  است  پوتین  روسیه  امروز،  روسیه  -دوم: 
اتحاد جماهیر  برژنف )رهبر پیشین  با روسیه 
متفاوت  کال  یلتسین  و  گورباچوف  شوروی(, 
پیشرفته  بسیار  نظامی  و  اقتصادی  نظر  از  و 
اختیار  در  را  سایبری  قدرت  عوامل  و  است 
به  امروز  روسیه  شیوه های  رو  این  از  دارد. 
کامال  و  پیشرفته  فناوری های  به  تکیه  سبب 
مقابل  که  سرد  جنگ  شیوه های  با  متفاوت 
خورد،  شکست  آمریکا  نوین  فناوری  قدرت 

است. پیشرفته  بسیار 
-سوم: جهان غرب که آمریکا زمامدار آن است و 
در صد سال گذشته بر توانایی های جهان تسلط 
یافت و این تسلط پس از جنگ جهانی دوم به 
اوج خود رسید، در حال حاضر با همان سرنوشت 
بلوک شرق به زمامداری اتحاد جماهیر شوروی 
رو به روست. از این رو ما با نظام جهانی جدید 
و چند شاخه رو به رو هستیم که چه بسا ائتالف 
را  آن  اصلی  گام های  روسیه،  و  چین  عظیم 

ترسیم می کند.
اگر  نکرده ایم  اغراق  نوشت:  ادامه  در  عطوان 
بگوییم که روسیه پوتین، رئیس سابق سازمان 
)کا گ ب(،  سابق  شوروی  اطالعات  و  امنیت 
و  ترامپ  دونالد  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
خیانت  از  بسا  چه  و  او  مالی  طمع  و  حماقت 
دقیقا  می کند،  استفاده  آمریکا  تخریب  برای  او 
ویرانی  برای  گورباچوف  از  آمریکا  که  همانطور 
شوروی سابق و از هم گسیختگی بلوک شرق و 

بی  »حمله  عراق،  ا...   حزب  کتائب  که  وقتی 
پادگان نظامی در سفارت آمریکا  به یک  هدف 
می  عادی  شهروندان  جان  تهدید  باعث  که  را 
شود« را »رفتاری حساب نشده و غیر منضبط« 
این  عوامل  می خواهد  مسئولین  از  و  داند  می 
حادثه را شناسایی و دستگیر کند، همین ثابت 
می کند که نه تنها گروه های مقاومت عراق در 
اند بلکه طرف ها و  این عملیات دست نداشته 
عامالن این حمله، اهدافی را دنبال می کنند که 

با منافع ملت عراق در تضاد است.
جنبش »عصائب اهل حق« نیز در اقدامی مشابه، 
مزدورانش  و  آمریکا  دست  از  را  ها  بهانه  همه 
گرفت. شیخ قیس خزعلی، دبیر کل این جنبش 

ولی این ناکامی ریشه در تدبیرهای ارزنده وزیر 
محترم امور خارجه داشت. دیپلماسی حرفه ای 
و علمی ما سبب شکست های پیاپی ترامپ در 
برابر ایران در مجامع بین المللی شد. به عبارتی 
ایران برای اولین بار آبروی امریکا را در مجامع 
اکنون رئیس جمهور  و  او رفت  برد.  بین المللی 
منتخب آن کشور سخن از برجام می راند. بایدن 
را  امنیت  شورای  قطعنامه  باید  برجام  از  پیش 
عمل کند. مشخصه حاکمیت در ایران استقالل 

از سایر دولت هاست.
ایران از این رو بر این باور است که در گفت وگوی 
پیگیری  را  ایران  مردم  خواسته های   ۴+۱ با 
حداکثری  انتخابات های  در  ایرانیان  می کند. 

اتباع این کشورها مبادرت کرده است.
این درحالی است که اوال حجم و میزان مبتالیان 
به  اشغالی  های  سرزمین  داخل  در  کرونا  به 
قدری باالست که شهرک نشینان قریب به 3۰ 
هفته است که در واکنش به ناکار آمدی نتانیاهو 

غرق  و  عربی  منطقه  کردن  متالشی  برای 
از  پس  و  خونین  مرج  و  هرج  در  آن  کردن 
برای  عربی  دولت های  برخی  شتابزدگی  آن 
با اسرائیل را مطالعه کند،  عادی سازی روابط 
به همان نتیجه ای می رسد که به آن رسیدیم 

و درباره آن هشدار دادیم.
بزرگ ترین  است:  آمده  مطلب  این  انتهای  در 
بایدن،  جو  اولویت های  رأس  در  که  خطری 
رئیس جمهور آینده آمریکا -اگر مقدر شد وارد 
کاخ سفید شود- خواهد بود، چگونگی رویارویی 
آن  همپیمانان  و  روسی  چینی  جدید  محور  با 
کشورش  در  داخلی  فروپاشی  روند  توقف  و 
دو  این  در  او  نمی کنیم  گمان  است.  )آمریکا( 
زمینه موفق شود، چراکه آنچه پیش خواهد آمد، 
در  فقط  اکنون می بینیم  آنچه  و  است  بزرگ تر 
حد »پیش غذا« برای یک مهمانی بزرگ است.

انتقام خون  گرفتن  و  آزادی خاک کشور  برای 
نمی  فروگذار  تالشی  هیچ  از  مقاومت،  شهدای 
کند. اما همان طور که شیخ خزعلی گفته است 
مقاومت  است.  نرسیده  هنوز  حرکت  این  وقت 
عراق تصمیم می گیرد که چه زمانی برای حمله 
به اشغالگران باید اقدام کرد و به آنها اجازه نمی 
چنین  انجام  و  مزدوران  از  استفاده  با  که  دهد 
حرکت های نمایشی - که فقط به نفع خودشان 
و  کند  وارد  لطمه  مقاومت  حیثیت  به   - است 

زمان عملیات را بنا بر منافع خود تغییر دهند.
نقشه آمریکا برای به دام انداختن مقاومت عراق 
تعیین  خودشان  که  جنگی  به  آن  کشاندن  و 
نمی  آن هستند،  دامنه  و  مکان  و  زمان  کننده 
صدر،  مقتدی  شخص  بفریبد.  را  کسی  تواند 
رهبر جریان صدر، اولین کسی بود که به حمله 
به منطقه سبز واکنش نشان داد. او در توییتی 
پایان  برای  ها  آمریکایی  با  »مذاکره  خواستار 
داخلی  امور  در  مداخله  و  اشغالگری  به  دادن 
این  بین  این  در  توجه  جالب  شد.نکته  عراق« 
از  ای  بیانیه  صدور  با  آمریکا  سفارت  که  است 
همه رهبران، سیاستمداران و دولتمردان عراقی 
و  گرفته  را  اقدامات  قبیل  این  جلوی  خواست 
کرد  فراموش  اما  کند  محاکمه  را  آن  عوامل 

پیش  مدتها  مقامات  و  مراجع  همین  دقیقا  که 
عراق  در  آمریکا  جنایات  و  جرایم  به  توجه  با 
قاسم  پیروز، شهیدان  فرماندهان  ترور  از جمله 
آمریکایی  از  المهندس،  مهدی  ابو  و  سلیمانی 
دولت  و  کند  ترک  را  کشورشان  خواستند  ها 
عراق را ملزم به اجرای مصوبه اخراج اشغالگران 
ها  آمریکایی  این  واقع  در  اند.  کرده  آمریکایی 
هستند که در عراق دست به قتل و ترور فرزندان 
باز  سر  مردم  فرمان  اجرای  از  و  زده  این کشور 
بیگاه  و  گاه  فریبکاری های  و  ها  زنند.بازی  می 
سبز  منطقه  به  حمله  در  آمریکایی  اشغالگران 
برای برهم زدن ثبات و امنیت عراق نمی تواند 
خاطره شهدا را از ذهم ملت عراق پاک کند. این 
به  بزرگ  نظامی  پایگاه  پذیرای یک  ملت هرگز 
نام »سفارت آمریکا« با هزاران نظامی و انبارهای 
سالح سنگین در قلب بغداد نخواهند بود؛ آن هم 
سفارتی که با سامانه پدافند موشکی حفاظت می 
شود و فرودگاه مستقلی برای تردد هواپیماهای 
به مدت ۲۴  بالگردها  و  دارد  پیکر  غول  نظامی 
ساعته بر فراز آن گشت زنی می کنند. بنا بر تمام 
به  اینکه  جز  ندارد  ای  چاره  آمریکا  دالیل،  این 
حاکمیت ملی عراق احترام گذاشته و نیروهایش 
را خارج کرده و پایگاه هایش را ببندد که غیر از 

این، هیچ گزینه دیگری به نفعش نیست.

سعید محمد - العالم

از  بهره مندی  و  ایرانی  بازرگانان  مؤثر  حضور 
تهدیدهای  پیچ و خم  مالی جهانی در  امکانات 
وزارت خزانه داری امریکا با مانع روبه رو می شد. 
و  تردید  با  ایران  به  نسبت  جهانی  دادوستد 

بی انگیزگی مواجه بود.
امنیت  مردم،  رفاه  با  مغایرت  در  همگی  اینها   
آنان، نظم جامعه و به تبع آن آسیب به آزادی و 

عدالت در کشور می شد.
در  امریکا  و  اروپا  زمزمه های  ادعای  وانگهی 
توافقی دیگر، زبان منطق نیست. زبان دیگرانی 
است که نمی خواهند ایران به نتیجه برسد. آیا 
۱+۴ در دام آنها خواهد افتاد؟ راستی دشمنی با 

برجام چه دالیلی دارد؟
با  همراه  سعودی  و  امارات  اسرائیل،  ترامپ، 
اپوزیسیون خارج چرا با عده ای از داخل کشور 
در مخالفت با برجام ائتالف می کند و همه آنها 
نمی دانم  دقیق  گرفته اند؟  قرار  جبهه  یک  در 
ولی  نیست،  دست  در  این باره  در  مستنداتی  و 
نتیجه عمل همه آنها ضعیف شدن مردم ایران 
است. نه اینکه برجام به تنهایی سبب قوی شدن 
آسیب  همواره  تحریم ها  بلکه  خیر!  شود،  مردم 

نخست را به مردم وارد کرده اند.

نمی  چگونه  درمنطقه!  فنون  و  علوم  همه  در 
و دم دستی  ازمایش هایی ساده  انجام  با  تواند 
کشور  از۱3  تنها  کرونا  به  مبتالیان  ورود  از 
اما  و  اورد  بعمل  ممانعت  خاکش  به  مشخص 
هم  و  گذارد  می  باز  هم  ها  اسرائیلی  بر  را  راه 
ایا ملغی کردن روادید  ان را تسهیل می کند؟ 
بازگذاردن دروازه های ورود  و  اتباع ۱3 کشور 
خدمتی  خوش  جز  معنایی  ها  اسرائیلی  برای 
با  روابط  برقراری  و  سازی«  »عادی  مساله  به 
زاید  بن  که  است  آن  واقعیت  دارد.؟  اسرائیل 
راه را برمسلمانان برای ورود به کشورش بست 
تا از هرگونه اعتراض و واکنش احتمالی ایشان 
در  اسرائیل  با  روابطش  سازی  عادی  مساله  به 
داخل خاکش جلوگیری کند و البته خواسته یا 
ناخواسته این پیام را برای جهان صادر کرد که 
»تروریست  زمره  در  فلسطین  هوادار  مسلمانان 
جای  کاردرواقع  این  با  زاید  بن  هستند.  ها« 

جانی و بی گناه را عوض کرد!

پیامد ها و معانی حمالت سایبری بزرگ اخیر به نهاد های آمریکایی

حمله به منطقه سبز و تله لو رفته آمریکا

خواسته های ایران در برابر 4+1

وقتی امارات هم ویزا نمی دهد و هم دروغ می گوید!

ایران،  آلرژی  و  ایمونولوژی  انجمن  رییس 
گفت: جوانان این مرز و بوم به دانش ساخت 
واکسن کرونا دست یافته اند و محصول احتماال 

تا 6 ماه دیگر وارد بازار می شود.
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
نیاز  رفع  برای  مدت  این  در  وجگانی،  محمد 
منابع  از  واکسن  خرید  به  نسبت  باید  داخل 
کرد:  اضافه  کنیم.وی  اقدام  جهان  مختلف 
و  بود  خواهد  بر  زمان  داخلی  واکسن  تولید 
کشور  خارج  از  واکسن  تهیه  دلیل  همین  به 
در  مردم  تا  شود  دنبال  تمام  جدیت  با  باید 
این زمینه نگرانی نداشته باشند.رییس انجمن 
ایمونولوژی و آلرژی ایران در ادامه خاطرنشان 
کرد: توانمندی ایران در ساخت واکسن بسیار 
و  هیاهو  هرگونه  از  دور  به  است.  بینانه  واقع 
واکسن  ساخت  توان  کنم  می  تاکید  تبلیغات 
ساخت  روند  گفت:  داریم.اوجگانی  را  کرونا 
اغراق  گونه  هیچ  بدون  فناورانه  محصول  این 
معنی  این  به  است،  انجام  حال  در  مبالغه  و 
و  دارد  علمی  مبنای  یک  واکسن  ساخت  که 
از دانش و توان علمی  با بهره گیری  محققان 
واکسن  این  به  دستیابی  برای  تالش  در  خود 
ایران در آستانه  اینکه  به  اشاره  با  هستند.وی 
سه  حداقل  گفت:  است،  کرونا  واکسن  تولید 
بالینی  کارآزمایی  شروع  آستانه  در  مرکز 
است،  جلوتر  آنها  از  یکی  که  هستند  انسانی 
آنها  فاز حیوانی و مطالعات آزمایشگاهی را با 

موفقیت پشت سر گذاشته اند.
در بیان واقعیات علمی، افراط و تفریط نکنیم

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اظهار 
ساخت  مانند  علمی  واقعیات  بیان  در  داشت: 

واکسن نباید افراط و تفریط کنیم.

معاون وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن از 
به دلیل  نوزاد در یمن  فوت ساالنه ۱۰۰ هزار 
ائتالف سعودی-اماراتی خبر  و جنگ  محاصره 
داده است. این یعنی هر 6 ساعت دو نوزاد در 

این کشور از محاصره، جان می دهند.
با  امارات  و  سعودی  ائتالف  که  جنایتی  شاید 
حمایت های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در 
جنایت  هیچ  با  نمی توان  را  مرتکب شده  یمن 
جهانی  عصر  در  که  چرا  کرد.  مقایسه  دیگری 
جامعه  انظار  مقابل  در  و  ارتباطات  و  شدن 
و  مردم  وحشیانه  عام  قتل  به  اقدام  جهانی 
کودکان یمن می کند. سازمان های حقوق بشر 
و  نمایشی  بیانیه های  صدور  یا  سکوت  با  نیز 
بی خاصیت از کنار این جنایت ها به راحتی آب 
خوردن عبور می کنند و آل سعود را در تشدید 
می کنند.  تشویق  یمن  در  خود  جنایت های 
قربانی شدن نوزادان در جنگ 6 ساله یمن یکی 

از دردناک ترین قسمت های این جنایت هاست.
»نجیب القباطی« معاون وزارت بهداشت دولت 
نجات ملی یمن در همین ارتباط اعالم کرده، 
به دلیل جنگ یمن و محاصره این کشور ساالنه 
 ۲ هر  یعنی  شده  متولد  تازه  نوزاد  ۱۰۰هزار 
ساعت، شش کودک فوت می کنند. القباطی به 
ائتالف سعودی شش  گفته،  »المسیره«  شبکه 
پزشکی  تجهیزات  ورود  مانع  که  است  سال 
دلیل  به  صنعا  و  می شود  یمن  به  پیشرفته 
محاصره و جنگ قادر به استخدام کادر پزشکی 

جدید نیست.
محاصره از همان دوران جنینی!

گفته  هم  را  این  وی  فارس،  گزارش  طبق 
دوره  همان  از  را  یمنی  کودکان  محاصره،  که، 
سوء  و  می گیرد  هدف  مادر  شکم  در  جنینی 

وجگانی، همچنین به مردم توصیه کرد که به 
صورت واقع بینانه و علمی روند تولید واکسن 
این  جوانان  باشند  مطمئن  و  کنند  دنبال  را 
کرونا  واکسن  ساخت  دانش  به  بوم  و  مرز 
تکنولوژی  ما  داد:  ادامه  اند. وی   یافته  دست 
و  کشته  ویروس  مانند  هایی  واکسن  ساخت 
می  و  داریم  کشور  داخل  در  را  ریکامبیننت 

توانیم آنها را تولید و به بازار عرضه کنیم.
بیان  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
هایی  واکسن  ساخت  دانش  ایران  اینکه 
دارد،  کشور  داخل  در  را  ان.ای  آر.  ام.  مانند 
افزاری  نرم  نظر  از  هرچند  کرد:  خاطرنشان 
و  نداریم  مشکلی  متخصص  انسانی  نیروی  و 
انجام  توانیم  می  را  آزمایشگاهی  حد  در  کار 
دهیم، اما زیرساخت الزم برای تولید انبوه آن 
و  واکسن  تحقیقات  نداریم.وجگانی موسسه  را 
تولید  مراکز  مهمترین  از  را  رازی  سازی  سرم 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  کشور  در  واکسن 
موسسه جزو هفت مرکز جهانی تولید واکسن 
برای  توانست  مختلف  سالیان  در  که  است 
واکسن  دام،  و  انسان  متفاوت  های  بیماری 
مجموعه  در  داشت:  اظهار  کند.وی  تولید 
تحقیقاتی سرم و واکسن سازی رازی بیش از 
5۰ محصول از واکسن تا سرم و انواع فراورده 
های بیولوژیک تولید می شود. واکسن هایی از 
فلج اطفال تا سه گانه در این مجموعه ساخته 

می شود که افتخاری برای کشور است.
هم  ایران  پاستور  انستیتو  داد:  ادامه  وی 
این زمینه دارد، در  باالیی در  توانمندی های 
از  دیگر  برخی  اخیر  های  سال  در  حال  عین 
به  بخش های دولتی و حتی بخش خصوصی 

این عرصه ورود پیدا کرده اند.

افزایش  حال  در  باردار  مادران  میان  در  تغذیه 
است. القباطی افزود، دوقلوهای به هم چسبیده  
تازه متولد شده در بیمارستان »سبعین« صنعا 
نیازمند انتقال فوری به خارج برای اجرای عمل 
و  هستند  تخصصی  مرکز  یک  در  جدا سازی 
این  برابر  در  مانعی  صنعا  فرودگاه  بودن  بسته 
به  قادر  جنگ  و  محاصره  دلیل  است...به  امر 
پزشکی  اقدام  انجام  یا  دوقلوها  این  جدا سازی 
سابق نیستیم. وزیر بهداشت دولت نجات ملی 
بین المللی  فرودگاه  بودن  بسته  ادامه  هم  یمن 
صنعا را برای نیازمندان این کشور »خطرناک« 
نجات  برای  خواست  ملل  سازمان  از  و  دانست 
این  طریق  از  را  پروازی  یمنی  بیماران  جان 
از  نیز  المتوکل«  ببیند.»طه  تدارک  فرودگاه 
بهداشت جهانی و سازمان های مربوط  سازمان 
به مسائل انسانی و سازمان ملل و صلیب سرخ 
جهانی و یونیسف خواست با ارسال هواپیمایی 
وضعیت  که  را  »السیامی«  دوقلو های  جان 

بحرانی دارند، نجات دهند.
بیمارستان  در  دوقلوها  این  که  گفت  او 
وضعیت  و  آمده اند  دنیا  به  صنعا  »السبعین« 
درمان  برای  که  می کند  اقتضا  آنها  اضطراری 
المتوکل«  شوند.»طه  منتقل  یمن  از  خارج  به 
بسته  و  یمن  علیه  ائتالف  ساله  چند  محاصره 
را  محاصره  این  اثر  بر  صنعا  فرودگاه  ماندن 
محکوم کرد و گفت: »ممانعت از پروازها در این 
هزار  ده ها  روی  بر  آن  شدن  بسته  و  فرودگاه 
مبتال  مزمن  بیماری  های  به  که  یمنی  کودک 
به خارج کشور هستند،  از سفر  ناتوان  و  شده 
)محاصره   ۲۰۱6 سال  از  که  است  شده  باعث 
فرودگاه( تا به امروز هزاران نفر از آنها جان خود 

را از دست بدهند«.

دانش ساخت واکسن کرونا در کشور وجود دارد

محاصره یمن،
 ساالنه جان 100 هزار نوزاد را می گیرد
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تمرین کاردیو چیست؟
هر فعالیتی که ضربان قلب شما را تا 5۰ الی 
افزایش  قلبتان  ضربان  ماکزیمم  درصد   ۷5
شود.  شناخته  کاردیو  بعنوان  می تواند  دهد، 
می توانید  تقریباً  ماکزیمم،  کردن  پیدا  برای 
با کسر سنتان از ۲۲۰ )مثاًل اگر ۴۰ سالتان 
است، می شود ۲۲۰ -۴۰ مساوی با ۱۸۰( آن 
قلبتان  ضربان  تا  کافیست  کنید.  محاسبه  را 
اصال مهم  پیدا کند،  افزایش  آن محدوده  در 
نیست که این کار را با دویدن انجام دهید یا با 
دوچرخه سواری، رقص، تنیس، اسکیت برد یا 

هر فعالیت دیگری که ترجیح می دهید.
چرا باید کاردیو انجام دهیم؟

کالری  بیشتر  وزنه  با  کار  از  حتی  -کاردیو 
سوزی می کند.

-قلب برای تقویت نیاز به ورزش دارد و کاردیو 
همین کار را برای آن انجام می دهد.

می دهید،  انجام  کاردیو  تمرینات  که  -زمانی 
گردش خون بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.

قلب  ضربان  تعداد  می شود  باعث  -کاردیو 

چقدر باید ورزش کنیم؟
برای شروع ورزش کردن، نیازی نیست ساعت ها 
ورزش کنید. پیشنهاد می شود تمرینات ورزشی را 
با حداقل ۱5۰ دقیقه فعالیت ایروبیک متوسط در 
هفته شروع کنید. برای این ۱5۰ دقیقه می توانید 
هر طور که می خواهید برنامه ریزی کنید . به طور 
مثال، می توانید 5 بار در هفته به مدت 3۰ دقیقه 
ورزش کنید، یا یک روز در میان 35 تا ۴۰ دقیقه 

فعالیت ورزشی داشته باشید.
نکته ی مهم این است که ورزش را با سرعت کم 
شروع کنید و سپس با افزایش توان فیزیکی بدن، 
شدت تمرینات را زیاد کنید. ورزش کردن روزانه 
استراحت  اما  است،  بدن ضروری  برای سالمتی 

دادن به بدن هم اهمیت زیادی دارد.
برای شروع ورزش کردن، نیازی نیست ساعت ها 
ورزش کنید. پیشنهاد می شود ورزش کردن را با 
حداقل ۱5۰ دقیقه فعالیت ایروبیک متوسط در 

هفته شروع کنید.
ندهید،  استراحت  بدن تان  به  ورزش  از  بعد  اگر 

مشکالت رایج هنگام دویدن برای افراد چاق
سری  یک  با  دویدن  شروع  هنگام  چاق  افراد 
این  از  بعضی  می شوند .  مواجه  رایج  مشکالت 
مشکالت در همه ی دوندگان )چه چاق و چه 
الغر( رخ می دهد. اما بعضی از مشکالت فقط 
برای دوندگانی اتفاق میفتد که چاق تر هستند.

این  حل  برای  زیادی  روش های  خوشبختانه 
از  بعضی  به  ادامه  در  دارد.  وجود  مشکالت 
مشکالت دویدن برای افراد چاق و راه  حل های 

آن ها می پردازیم.
دشواری در تنفس

افزایش  قلب تان  ضربان  می دوید،  که  زمانی 
دریافت  برای  می شوید  مجبور  و  می کند  پیدا 
این  بکشید.  نفس  سریع تر  بیشتر،  اکسیژن 
که  است  مشکل ساز  دلیل  این  به  موضوع 
تنفس های  سریع، اغلب سطحی هستند و این 
یعنی برای بدن اکسیژن کافی تامین نمی کنند.

تمرکز  مشکل،  این  مدیریت  برای  روش  یک 
است.  دویدن  هنگام  نفس کشیدن  نحوه ی  بر 
سپس  و  عمیق تر  شکمی  تنفس  کنید  سعی 
بدن  موضوع  این  باشید.  داشته  عمیقی  بازدم 
شما را از کربن دی اکسید پاک می کند و سبب 
اکسیژن  از  کافی  ذخایر  شما  بدن  می شود 

داشته باشد.
این  حل  در  شما  به  هم  ریتمیک  تنفس 
مشکل کمک می کند. تا جایی که امکان دارد 

قدم هایتان را با تنفس تان تنظیم کنید. 
تا سه قدم هوا را به داخل بکشید، سپس در دو 
قدم بعدی هوا را بیرون دهید. این کار به شما 
در تنفس عمیق تر و بهبود ظرفیت ریه هایتان 

کمک می کند.
اگر احساس می کنید در نفس کشیدن مشکل 
پیاده  روی  صرف  را  دقیقه ای  چند  دارید، 
سبک تر کنید. به کمک این روش تنفس برای 
این  انجام  وجود  با  اگر  می شود.  آسان تر  شما 
کار باز هم در تنفس مشکل داشتید، احتماال 
مشکل تان شدید است. بنابراین حتما به پزشک 

مراجعه کنید.
درد پا و مفاصل

آسیب  شما  مفاصل  و  پا  به  می تواند  دویدن 
می دارید،  بر  که  قدمی  هر  کند.  وارد  جدی 

شیوع  خاطر  به  کماکان  که  روزها  این  در 
ورزشی  باشگاه  به  نمی توانیم  کرونا  ویروس 
تناسب  به  رسیدن  برای  کار  بهترین  برویم، 
ایده آل،  تناسب  و  وزن  از  نشدن  دور  و  اندام 

آوردن باشگاه ورزشی به منزل است. 
طناب ورزشی

ورزش  برای  کاربردی  وسایل  از  یکی  طناب 
در منزل به حساب می آید. عالوه بر این که با 
برای  می شود،  یافت  بازار  در  مناسب  قیمت 
است.  ویژه  موقعیت  یک  هم  تازه کار  افراد 
برای  را  بدن تان  می توانید  زدن  طناب  با 
ورزش های سنگین آماده کنید.  با ۱۰ دقیقه 
طناب زدن می توانید کالری زیادی بسوزانید و 

بدن روی فرمی هم داشته باشید.
دمبل

با تهیه و استفاده از دمبل می توانید حرکات 
علت  به  دمبل  دهید.  انجام  زیادی  و  متنوع 
هم  راحتی  جابه جایی  و  امکان حمل  سبکی 
انجام  می توانید  دمبل  با  که  حرکاتی  دارد. 
نیم تنه  و  پایینی  نیم تنه  تقویت  باعث  دهید 
باالیی می شود. پس حتما آن را به سبد خرید 

وسایل ورزشی تان اضافه کنید.

کاهش یافته و قلب شما سالم تر از قبل کار کند.
کاردیو  از  و  دارند  اندام  تناسب  که  -افرادی 

استفاده کرده اند مغز سالم تری دارند.
-دویدن خلق و خو را دگرگون کرده و شما را 

سرحال خواهد آورد و مانع افسردگی است.
- تمرینات کاردیوی منظم، به ما کمک خواهند 

کرد تا خواب بهتری داشته باشیم.
استخوان  پوکی  دچار  معموال  مسن  -خانم های 

می شوند؛ کاردیو مانع این بیماری می شود.
معموال  می دهند  انجام  کاردیو  که  -افرادی 

اعتماد به نفس بیشتری دارند.
چگونه ورزش کاردیو را آغاز کنم؟

حاال که با سوال کاردیو چیست پاسخ دادیم باید 
به سراغ روش آغاز این تمرینات بپردازیم. قبل 
است  مهم  تمرین جدیدی،  برنامه  هر  از شروع 
که بدانید آیا از سالمتی کافی برخوردار هستید. 
بنابراین قبل از شروع حتما آزمایش بدهید و با 
جسمانی تان  وضعیت  خصوص  در  خود  پزشک 
صحبت کنید و از سالمت بدن اطمینان حاصل 
کنید. بعالوه مهم است که کوچک شروع کنید 

کشیدگی  همچون  آسیب ها یی  به  ابتال  احتمال 
 Stress( عضالنی و شکستگی استرسی استخوان
این  می کند .  پیدا  افزایش  شما  در   )Fractures
موضوع همچنین می تواند منجر به »سندرم بیش 

تمرینی یا تمرین زدگی«  شود.
ورزش کردن بیش از حد می تواند سیستم ایمنی 
را ضعیف کند و خطر ابتال به انواع عفونت، عدم 
تعادل هورمون ها، افسردگی و خستگی مزمن را 

افزایش دهد.
نمونه ی یک برنامه ی ورزشی برای یک هفته 

در ادامه، یک نمونه برنامه ی ورزشی را برای یک 
هفته آورده ایم. این برنامه ی ورزشی سبک است 
و انجام آن به تجهیزات ورزشی نیاز ندارد. انجام 
این تمرینات، روزانه فقط 3۰ تا ۴5 دقیقه از وقت 

شما را می گیرد.
این برنامه را می توانید بر اساس توانایی فیزیکی 
انجام  با  می توانید  حتی  کنید.  تنظیم  بدن تان 

برخی تغییرات آن را چالش برانگیز کنید.
یا  متوسط  با سرعت  دویدن  دقیقه  -شنبه: ۴۰ 

فشار وزن تان به مفاصل و پایتان وارد می شود. 
به همین دلیل است که دویدن به روش صحیح، 
مناسب  ورزشی  کفش  پوشیدن  همچنین 

ضروری است.
زیر  روش های  کمک  به  را  خود  مفاصل  و  پا  درد 

کاهش دهید:
قوز  و  باشید  صاف  حالت  در  دویدن  -هنگام 

نکنید. قدم هایتان تا حد ممکن سبک باشد.
پا،  انگشتان  یا  پاشنه  جای  به  دویدن،  -هنگام 

وسط پایتان با زمین برخورد داشته باشد.
هنگام  اگر  و  کنید  توجه  بدن تان  نیازهای  -به 
دویدن احساس درد و ناراحتی کردید، دویدن را 

متوقف کرده و استراحت کنید. 
بدتر  پایتان  درد ساق  و  ورم  بدوید،  درد  با  اگر 
آسیب های  می تواند  موضوع  این  که  می شود، 

جدی ای به شما وارد   کند.
طوری  را  ورزشی تان  برنامه   همه،  از  -مهم تر 
تنظیم کنید که برای شما سخت و طاقت  فرسا 
مخصوص  برنامه   هستید،  مبتدی  اگر  نباشد. 

دوندگان مبتدی را دنبال کنید.
-به طور ناگهانی و بیش از حد تعداد قدم هایتان 
را افزایش ندهید. به مرور زمان و به آهستگی، 
سرعت و مسافتی که می دوید را افزایش دهید. 
پا،  و  مفاصل  درد  تسکین  در  شما  به  کار  این 
کمک  آسیب دیدگی  احتمال  کاهش  همچنین 

می کند.
کمک  زمینه  این  در  شما  به  هم  زیر  توصیه های 

می کنند:
یک  نه  )و  زمان  مرور  به  را  دویدن تان  -شدت 

دفعه( افزایش دهید.
-قبل از دویدن حتما بدن تان را گرم کنید.
-حرکات کششی را به درستی انجام دهید.

-چند روز در هفته تمرینات هوازی انجام دهید.
زانو درد ناشی از دویدن در افراد چاق

دوندگان  تمام  برای  می تواند  عارضه  این 
به  بیشتری  فشار  دویدن،  اما  باشد.  مشکل ساز 
از  عارضه  این  می  کند.  وارد  چاق  افراد  مفاصل 
طریق درد اطراف کشکک زانو توصیف می شود. 
به دلیل فشار و وزن  زانوی شما  به مرور زمان 

وارد شده به آن ضعیف می شود.
و  استراحت  عارضه،  این  برای  درمان  رایج ترین 

استفاده از یخ است. 
برنامه ی  به  پایبندی  با  می توانید  همچنین 
فیزیکی تان  توانایی  با  متناسب  که  ورزشی 
پیشگیری  زانوهایتان  آسیب دیدگی  از  است، 
تدریج  به  را  دویدن  سرعت  و  شدت  کنید. 

افزایش دهید.
بدن تان  به  زانوهایتان دچار مشکل شد،  اگر 
تا  کنید  مشورت  پزشک  با  دهید.  استراحت 
مشکل  یک  نشانه ی  درد  این  شوید  مطمئن 
برای  شود  نیاز  است  ممکن  نیست.  جدی تر 

درمان، به متخصص ارتوپد مراجعه کنید.
نکته ی پایانی

یک  بیشتر  چاق  افراد  برای  دویدن  شاید 
اگر  اما  واقعیت.  یک  تا  برسد  نظر  به  رویا 
کنند،  رعایت  را  الزم  توصیه های  چاق  افراد 
می توانند بدون به راحتی به دویدن بپردازند.

الغر  دوندگان  تمام  که  باشید  داشته  یاد  به 
نیستند. هیچ وقت اجازه ندهید وزن زیادتان 

مانع دویدن شما شود.
توان  با  متناسب  ورزشی  برنامه ی  یک   
کفش  و  لباس  و  کنید  دنبال  را  فیزیکی  تان 
زمان  هر  نبینید.  آسیب  تا  بپوشید  مناسب 
دویدن  کنید.  استراحت  بود،  الزم  که  هم 
بیش از حد شما را در معرض آسیب ها قرار 

می دهد.

 توپ تناسب اندام

اگر از حالت و ظاهر و ستون فقرات و حالت 
به  ما  پیشنهاد  نیستید؛  راضی  بدن تان  کلی 
شما توپ تناسب اندام است. توپ تناسب اندام 
این صورت عمل می کند که  وقتی روی  به 
زمین قرار دارد، مثل زیرانداز ثابت نخواهد بود؛ 
پس برای این که بتوانید به تعادل و حالت مد 
نظرتان برسید، باید تالش کنید. همین تالش 
به  توپ  روی  نشستن  برای درست  تمرین  و 
شما کمک می کند به حالت ایده آل تان برسید. 
استفاده  اندام  تناسب  توپ  از  حال  به  تا  اگر 
ویدئوهای  حتما  می شود  پیشنهاد  نکرده اید 

آموزشی در این زمینه را ببینید.
)Ab Wheel( رول/ چرخ شکم 

تکه  برای کسانی که می خواهند شکم شش 
داشته باشند، بهترین ورزش و تمرین استفاده 

از رول شکم است.
رول شکم وسیله بسیار کاربردی است و نیاز 
با هربار چرخاندن  به تمرین و پشتکار دارد. 
رول شکم و انجام حرکات ورزشی روی رول 
بیش از ۲۰ عضله در بدن شما درگیر می شود 
و با تمرین های زیاد استفاده از آن بسیار راحت 

است.   
TRX بند و کش 

و  آسان  حمل  دلیل  به   TRX کش  و  بند 
مناسبی  بسیار  انتخاب  بودن شان  کاربردی 

و زمان فعالیت و شدت تمرین را به مرور افزایش 
راه  آسان ترین  و  ایمن ترین  روی  پیاده  دهید. 
برای شروع است. مدت زمان پیاده روی و سرعت 
پیاده روی را به مرور افزایش دهید. و باید بدانید که 
موفقیت در بلند مدت اتفاق خواهد افتاد و هرگز 
با انجام ورزش های شدید در روزهای ابتدایی به 
نتیجه مناسب نخواهید رسید. اگر به بیماری های 
مشورت  پزشک  با  باید  هستید  مبتال  ذیل 
قلبی-آرتروز- خون-بیماری  کنید:دیابت-فشار 

مشکالت ریوی-آسیب دیدگی قدیمی و مزمن
چگونه از تمرینات کاردیو بیشترین بهره را ببریم؟

برای اینکه بهترین نتیجه ممکن را از تمرینات 
این  کنید.  توجه  نکاتی  به  باید  بگیرید  کاردیو 
نکات مانع از بروز آسیب دیدگی در هنگام انجام 

ورزش در شما می شود.
-گرم کردن: قبل از شروع حتما 5 تا ۱۰ دقیقه 
آماده  را  عضالت  و  بدن  کششی  حرکات  با 

تمرینات سخت کنید.
به  را  تمرین خود  اینکه  جای  به  کردن:  -سرد 
دقیقه   ۱۰ تا   5 مدت  به  کنید،  قطع  یکباره 

سالمت ریه و استخوان هاست. برخی از تمریناتی 
که کاردیو با شدت کم شناخته می شود عبارت 
با  هوازی  رقص  و  دویدن  روی،  پیاده  از:  است 

تأثیر کم است.
کاردیو بدون شدت

هستید  آرتروز  مانند  بیماری هایی  دچار  اگر 
را  کاردیو  تمریات  از  سبک  این  می توانید 

پیاده روی تند
-یکشنبه: استراحت

دقیقه،   ۱۰ مدت  به  تند  روی  پیاده  -دوشنبه: 
به  استراحت  و  تمرین  دور   ۲ این  انجام  سپس 
مدت ۱ دقیقه بین هر ست )نه بین هر حرکت 
ورزشی(، در پایان انجام حرکات کششی. دور اول: 
پا، ۱۰  3 ست شامل ۱۰ حرکت النچ برای هر 
پوش آپ، ۱۰ دراز و نشست. دور دوم: 3 ست 
حرکت  نیمکت، ۱۰  با  دیپ  حرکت  شامل ۱۰ 

پروانه، ۱۰ ایر اسکوات
-سه شنبه: استراحت

-چهارشنبه: 3۰ دقیقه دوچرخه سواری یا دویدن 
با سرعت آهسته

-پنجشنبه: استراحت
-جمعه: پیاده روی طوالنی به مدت ۴۰ دقیقه

چند توصیه برای شروع ورزش به ورزشکاران مبتدی
۱.بدن تان را هیدراته نگه دارید

نوشیدن مایعات در طول روز برای حفظ میزان 
آب مورد نیاز بدن ضروری است. نوشیدن مایعات 
بهینه،  در طول ورزش کردن در حفظ عملکرد 
گرم  آب وهوای  در  کردن  ورزش  هنگام  به ویژه 
اهمیت دارد. عالوه بر این، آبرسانی بدن بعد از 
به ریکاوری و آماده کردن بدن  ورزش می تواند 

برای جلسه بعدی ورزش کمک کند.
۲. تغذیه ی مناسب داشته باشید

رژیم  باید  بهتر،  ورزشی  عملکرد  داشتن  برای 
غذایی ای  مواد  و  باشید  داشته  متعادلی  غذایی 

بخورید که سالم و مقوی هستند.
مصرف کربوهیدرات به دلیل اینکه قبل از ورزش 
است.  مهم  بسیار  می کند،  تقویت  را  عضالت 
مصرف کربوهیدرات بعد از ورزش هم در تامین 
دوباره ی منابع گلیکوژن و کمک به جذب بهتر 
ریکاوری،  دوره ی  طی  عضالت  در  آمینواسیدها 

اهمیت دارد.
پروتئین هم به ریکاوری عضالت بعد از ورزش، 
توده ی  ایجاد  و  آسیب دیده  بافت های  ترمیم 

بهتر بودن آن ها  به معنای  باال ضرورتا  با شدت 
به  با سرعت کم  برنامه ی ورزشی  نیست. شروع 
شما کمک می کند به روتین ورزشی خود در بلند 
مدت پایبند باشید و بهترین نتایج را از آن کسب 

کنید.
چگونه انگیزه مان را برای ورزش کردن حفظ کنیم؟

و  کنید  حفظ  را  انگیزه تان  بتوانید  اینکه  برای 
ورزش کردن را به یک عادت تبدیل کنید، باید از 
ورزش کردن لذت ببرید. همانند نمونه ی برنامه ی 
ورزشی که قبل تر به آن اشاره کردیم، می توانید 
انجام دهید،  را  تمرین  اینکه فقط یک  به جای 
تمرینات را با هم ترکیب کنید و از انجام آن ها 

لذت ببرید.
و  یوگا  کالس   یا  ورزشی  باشگاه  در  عضویت 
انجام  یا  خصوصی  مربی  استخدام  پیالتس، 
خوبی  گزینه های  همگی  گروهی،  ورزش های 
برای افزایش انگیزه و لذت بردن از ورزش هستند. 
ثبت  را  پیشرفت هایتان  می توانید  این،  بر  عالوه 
یا  وزنه برداری  رکورد  ثبت  مثال،  طور  به  کنید. 
مدت زمان دویدن می تواند انگیزه ی شما را برای 

افزایش رکورد قبلی باال ببرد.

عضالت را سرد کنید.
-تمرین با همراه: ورزش کردن با یک هم تیمی 
میزان عملکرد و کیفیت ورزش شما را افزایش 

می دهد.
-هفته ای ۱5۰ دقیقه: پیشنهاد ما این است که 
روزانه 3۰ دقیقه و هر هفته 5 روز تمرین کاردیو 

انجام دهید.
دسته بندی اصلی تمرینات کاردیو چیست

دسته  سه  به  کاردیو  تمرینات  کلی  صورت  به 
کلی تقسیم بندی می شوند: کاردیو با شدت باال، 

کاردیو با شدت کم و کاردیو بدون شدت
کاردیو با شدت باال

به هر نوع تمرینی که در آن هر دو پا در یک 
بازه زمانی از سطح زمین بلند می شود، کاردیو با 
شدت باال گفته می شود. در این نوع از تمرینات 
جاذبه  نیروی  برابر  در  تعادل  حفظ  برای  شما 
الزم است از بدن کمک بگیرید. تمریناتی مانند 
طناب زدن و یا رقص های هوازی از تمرینات با 

شدت باال است.
کاردیو با شدت کم

هرگونه تمرین کاردیو که طی آن یک پا همیشه 
می شود.  گفته  کم  با شدت  تمرین  زمین  روی 
کاردیو با شدت یک ورزش مناسب برای افزایش 

کنید.  انتخاب 
در این نوع تمرین میزان کوبش و فشار زیاد وزن 

بدن کاهش یافته است. 
به عنوان مثال هنگام دوچرخه سواری وزن بدن 
بر روی الستیک و قاب دوچرخه قرار می گیرد. 
تمریناتی مانند دوچرخه سواری )ثابت( و یا شنا 

کردن در این دسته قرار می گیرند.

عضالنی کمک می  کند. تحقیقات نشان می دهند 
چربی  سوزاندن  به  سالم  چربی های  مصرف  که 
نیاز عضالت در حین  بدن، حفظ سوخت مورد 
انرژی در مدت طوالنی تر کمک  ورزش و حفظ 

می کند.
گرم  را  بدن تان  ورزشی  تمرینات  شروع  از  3.قبل 

کنید
اهمیت  ورزش  شروع  از  قبل  بدن  کردن  گرم 
زیادی دارد. انجام این کار می تواند به پیشگیری از 
آسیب دیدگی بدن و بهبود عملکرد ورزشی کمک 
کند. همچنین انعطاف پذیری شما را افزایش دهد 
و به کاهش درد عضالت بعد از ورزش کمک کند.

می توانید بدن تان را با تمرینات هوازی، یا شکل 
آسان تر تمریناتی که قصد انجام  آن  ها را دارید، 
آسان تر  پیاده روی شکل  مثال،  برای  گرم کنید. 
بدن تان  کردن  گرم  برای  بنابراین  است.  دویدن 
قبل از دویدن می توانید برای چند دقیقه پیاده 

روی کنید.
۴.استراحت کنید

ورزشی  تمرینات  انجام  از  بعد  کردن  استراحت 
می کند  کمک  بدن  به  چون  است،  مهم  خیلی 
به حالت طبیعی برگردد. چند دقیقه استراحت 
کردن بعد از ورزش، به برگرداندن جریان خون 
درد  کاهش  حتی  و  عادی  حالت  به  تنفس  و 

عضالنی کمک می کند.
از جمله کارهایی که می توانید برای استراحت بعد 
از ورزش انجام دهید، می توان به پیاده روی سبک 
بعد از تمرینات ایروبیک، یا انجام حرکات کششی 

بعد از تمرینات مقاومتی اشاره کرد.
5.به نیازهای بدن تان توجه کنید 

به  ندارید،  عادت  روزانه  کردن  ورزش  به  اگر 
کنید.  توجه  بدن تان  نیازهای  و  محدودیت ها 
اگر هنگام ورزش کردن احساس درد یا ناراحتی 
می کنید، ورزش کردن را متوقف و قبل از ادامه 
کمی استراحت کنید. ورزش کردن با بدن درد، 

عوارض خطرناکی به دنبال دارد.
همچنین به یاد داشته باشید که انجام ورزش های 

نکته ی پایانی
چالش  می تواند  جدید  ورزشی  روتین  شروع 
اهداف  داشتن  حال،  این  با  باشد.  برانگیز 
برنامه ی  به  پایبندی  در  شما  به  واقع بینانه، 

ورزشی در بلند مدت کمک کند.
ورزش کردن را می توانید با فعالیت های ورزشی 
متنوعی شروع کنید. چند نوع تمرین ورزشی 
مختلف را انتخاب کنید و هر چند وقت یکبار، 

به این تمرینات تنوع دهید.
را  کردن  ورزش  باید  که  باشید  داشته  یاد  به 
و  زمان  مرور  به  و  کنید  کم شروع  با سرعت 
تمرینات  شدت  فیزیکی ،  توانایی  افزایش  با 
که  نکنید  فراموش  دهید.  افزایش  را  ورزشی 
باید بعد از ورزش، چند دقیقه استراحت کنید 

تا آسیب نبینید.
گرو ه های  در  شدن  عضو  یا  پیشرفت   ثبت 
را  انگیزه تان  می کند  کمک  شما  به  ورزشی، 
حفظ کنید و به اهدافی که تعیین کردید دست 
پیدا کنید. خوردن غذاهای سالم و آبرسانی به 
بدن هم برای شروع ورزش اهمیت زیادی دارد.

برای باشگاه ورزشی خانگی است. استفاده از 
این وسیله هم بسیار ساده و راحت است؛ به 
این صورت که بند یا کش مدنظرتان را به درز 
باالی در یا چیزی شبیه آن متصل کنید. بعد 
می توانید حرکت های متنوعی را تمرین کنید 
افزایش  را  بدن تان  پذیری  انعطاف  و  نیرو  و 

دهید.
  وزنه های مچ دست و پاشنه پا

را  دشوارتر  ورزش  حرکات  می خواهید  اگر 
پاشنه  و  دست  مچ  وزنه های  از  کنید  تجربه 
پا استفاده کنید. استفاده از این وزنه ها ساده 
هم  روزمره  کارهای  انجام  هنگام  و  است 

می توانید از آن ها استفاده کنید.  
   آینه

اقدام آخر و نسبتا مهم، تهیه آینه قدی بلندی 
ببینید.  آن  در  را  خودتان  بتوانید  که  است 
هدف از تهیه آینه قدی این است که هنگام 
انجام حرکات ورزشی و تمرین ها، خودتان را 
ببینید و بتوانید حالت جسمانی ایده آل برای 

تمرین را حفظ کنید.

ورزش کاردیو چیست و چگونه با آن به تناسب اندام برسیم

برای شروع ورزش باید چکار کنیم؟)۲(

راهنمای دویدن برای افراد چاق)3( چگونگی ورزش در خانه در روزهای کرونایی
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گشت زدن در فروشگاه ها یا مرور کردن سایت 
ها همان چیزی است که همه ما در هنگام خرید 
هدیه اشتباه می کنیم زیرا شاید هدیه برای آن 
روش  این  و  نباشد  مناسب  نظر  مورد  شخص 

اشتباه است.
هر  از  تر  مهم  دادن  هدیه  امسال،  خصوص  به 
و  آشفته  سال  یک  بود.  خواهد  دیگری  زمان 
آور  شادی  موارد  همه  ما  است،  بوده  پرتنش 
مانند تولد، عروسی، سالگرد و اعیاد را از دست 

داده ایم. 
خرید هدیه را از کجا شروع کنیم؟

مناسبتی می  برای هر  انداز خرید هدیه  چشم 
ویژه هنگامی  به  باشد  فرسا  بسیار طاقت  تواند 
که بیش از یک نفر را برای خرید در اطراف تان 

داشته باشید.
نوشتن لیستی از افرادی که قرار است برای آنها 
هدیه بفرستید و اینکه چقدر می خواهید برای 

آنها هزینه کنید، مفید خواهد بود.
فکر  این  به  حتی  اینکه  از  قبل  بودجه  تعیین 
کنید که چه چیزی را می خواهید بخرید، بسیار 
مهم است. امسال نگه داشتن منابع مالی برای 
تنظیم  بنابراین  بود،  خواهد  مهم  واقعاً  مردم 
به  حتی  اینکه  از  قبل  کار،  ابتدای  در  بودجه 

دنبال هدیه خریدن بروید، بسیار اهمیت دارد.
به موارد شخصی فکر کنید

بنا بر نظریه های قدیمی خواندن که در روش 
خوانی  تند  های  روش  بنای  زیر  مطالعه  های 
قرار گرفته، چنین فرض شده است که سرعت 
است،  چشم  سریع  حرکات  به  وابسته  مطالعه 
کلمات  روی  از  یعنی هر چقدر چشم سریع تر 
بگذرد، ذهن نیز سریع تر اطالعات موجود در 
کلمات را درک می کند. بر خالف این نظریه در 
روان شناسی یادگیری جدید که از یک رویکرد 
خبرپردازی یا پردازش اطالعات سر چشمه می 
گیرد، اینگونه استدالل می شود که عامل مهم 
پردازش اطالعات در ذهن  در سرعت مطالعه، 
خواننده است. یعنی هر چه ذهن آدمی اطاعات 
دریافتی را سریع تر پردازش کند، سرعت درک 
بود.  خواهد  بیشتر  نیز  او  مطالعه  سرعت  ولذا 
فرآیند  به  افراد در خواندن  تفاوت های فردی 
به  نه  است  وابسته  مرکزی  اطالعات  پردازش 

فرآ یند های حسی پیرامونی. 
روش پس ختام:

این روش شامل 6 مرحله وکلمه ی پس ختام 
که  شده  تشکیل  مراحل  این  اول  حروف  از 

عبارتند از:
1-پیش خوانی:

کلیات  دریافت  منظور  به  اجمالی  معنای  به 
موضوع و سازمان دهی کلی مطلب است . در 
این روش، خواننده قبل از خواندن دقیق، کل 

مطلب رامرور و بررسی می کند.
2- سوال کردن:

که  فصلی  هر  یا  کتاب  از  قسمت  هر  برای 
مطرح  هائی  پرسش  ،میتوان  میشود  مطالعه 

هر رابطه احساسی و عاطفی حجم زیادی از انرژی 
روحی و گاهی جسمی ما را مصرف می کند. پس 
زمانی که رابطه ای دچار مشکل می شود یا به هم 
می خورد، می تواند منجر به درد روحی و عاطفی 
شدیدی شود. بعد از هر شکست عاطفی، بی شک 
خاطره  او  با  که  فردی  نزد  ما  وجود  از  بخشی 
داشتیم باقی می ماند و او به جزء جدایی ناپذیری 
در  دائم  ما  می شود؛  تبدیل  ما  زندگی  تجربه  از 
ذهنمان با او حرف می زنیم، گاهی هم ذهنمان 
با ما حرف می زند و ما را وارد بازی خود می کند. 
بازی ای که در آن دائم خودمان سرکوب می شویم 
و مقصر اصلی این اتفاق را خودمان می دانیم. اما 
ما باید یاد بگیریم که درگیر بازی ذهن نشویم 
امیدی  نا  چاه  درون  به  افتادن  از  را  خودمان  و 
و حسرت رها کنیم و به زندگی ادامه دهیم .یک 
فرض  به  دارد.  نشانه هایی  سمی  عاطفی  رابطه 

مرد در خارج منزل با صدها مشکل و گرفتاری 
مواجه مي شود، با افراد مختلف سر و کار پیدا 
مي کند، آنگاه با افکار پریشان و اعصاب خسته 
با  اگر  شخصی  چنین  گردد،  مي  منزل   وارد 
کوچکترین حادثه ناگواری  برخورد کند عصبانی 
مي شود، در آن حال ممکن است از خود بیخود 
که  کند.خانمی  توهین  فرزندانش  و  به زن  شده 
ومشکالت  گرفتاریها  باشد  هوش  با  و  فهمیده 
زار  حال  به  نموده  مجسم  نظر  در  را  شوهرش 
در  گذاشته  جگر  بر  دندان  کند،  مي  ترحم  او 
مقابل عصبانیت ها و داد و فریادهای او سکوت 
 مي کند. وقتی مرد عکس العملی ندید به زودی 
از عصبانیت می افتد. و ازکردار خویش پشیمان 
جبران  و  عذرخواهی  صدد  در  بلکه  شود.  مي 
برمي آید. ساعتی بعد کدورت ها رفع شده زن 
همان  با  گردند.  مي  باز  اول  حالت  به  شوهر  و 
مهر و صفای سابق بلکه زیادتر به زندگی ادامه 
 « فرمود:  السالم(  صادق)علیه  امام  دهند.   مي 
عقل  مالک  نباشد  خود  خشم  مالک  که  کسی 

خود نیست« 
موقع،  این  در  خانم  نیست   بهتر  آیا 
نظر  در  را  و حساس شوهرش  موقعیت خطرناک 
و  بگذارد  جگر  بر  دندان  دقیقه  چند  و  بگیرد 
عکس العملی از خود نشان ندهد؟ و بدینوسیله 
خطرات  و  مقدس ازدواج  پیمان  انحالل  از 
آیا  کند؟  جلوگیری  جنایت  و  قتل  و  احتمالی 
سکوت چند دقیقه مشکل تر است یا تن دادن به 
این همه نتایج وآثار تلخ؟! مبادا خیال کنید ما 
مي خواهیم بدینوسیله از مرد دفاع کنیم و او را 
بی تقصیر معرفی نماییم. نه هرگز چنین قصدی 
نداریم. البته مرد هم تقصیردارد. نباید دق و دل 
دیگران را به سر خانواده بیگناهش خالی کند. 
نتوانسته  اکنون که  مرد  این است:  بلکه منظور 
بی جهت  یا  با جهت   و  کند  کنترل  را  اعصابش 
فراست  و  عقل  با  باید  شده  همسرش  عصبانی 
برای حفظ  و  کند  درک  را  او  موقعیت خطرناک 
از خطرات  و جلوگیری  زناشویی  کانون مقدس 
احتمالی، فداکاری  نموده دندان بر جگر بگذارد 
و سکوت اختیار کند. معموالً خانم ها چنین فکر 
شوهرم سکوت  خشم  مقابل  در  اگر  کنند:  مي 
مي  دست  از  را  وقعیت خودم  و  احترام  کنم 
دهم و خوار و خفیف  مي شوم. در صورتي که 

شما با هم یکسان نیستید
جدای از تفاوت های خانوادگی، تربیتی و 
ژنتیکی که ممکن است با همسرتان داشته 
تفاوت  کلی  طور  به  مردان  و  زنان  باشید، 
هایی با همدیگر دارند. به طور مثال مردان 
به  از یک روز کاری دوست دارند که  بعد 
آرامش برسند و استراحت کنند، تلویزیون 
نگاه کنند و یا روزنامه بخوانند تا از فشار 
روز کاسته شود، اما در مقابل زنان دوست 
دارند که صحبت کنند تا به آرامش برسند. 
اگر شما این تفاوت را درک کنید، بسیاری 
تا  است  ممکن  که  هایی  و جدل  بحث  از 
را  باشند  دارا  یکدیگر  با  ها  زوج  ها  سال 
های  راه  البته  داشت.  نخواهید  یکدیگر  با 
وجود  زمینه  این  در  توافق  برای  متفاوتی 
دارد. ممکن است سریالی بیابید که زنتان 
نیز به آن عالقه داشته باشد تا با آرامش آن 
را نگاه کنید یا در مقابل موضوعی را بیابید 
که شوهرتان به آن عالقه دارد تا در مورد 

آن صحبت کنید.
رابطه زناشویی خوبی داشته باشید

می  خوب  زناشویی  رابطه  یک  داشتن  با 
کشش  روحی  کشش  بر  عالوه  توانید 
جسمی نیز به یکدیگر داشته باشید و با این 
کار رابطه تان را محکم تر کنید. باید تالش 
کنید  توجه  یکدیگر  نیازهای  به  که  کنید 
دو  هر  برای  تان  رابطه  که  کنید  سعی  و 
لذت بخش باشد و برای همسرتان سهمی 
بیشتر از خودتان در این روابط بخواهید.در 
مورد آینده رابطه تان و حتی بچه صحبت 
کنیدحتی اگر هنوز موقعیت آن را ندارید 
و یا تصمیمی در مورد آن ندارید در مورد 
نقشه هایتان  بچه صحبت کنید، در مورد 
برای بهبود مالی، کاری، تحصیلی و یا هر 
چیز دیگر با هم صحبت کنید. سعی کنید 
در مورد آنها به توافق برسید و برنامه ای 
مشترک در مورد تمام مراحل زندگی تان 

داشته باشید.
فکر کنید که همسرتان چه توقعاتی از شما دارد

فکر  دارد  آنچه که آن شخص دوست  مورد  در 
سرگرمی  کنید.  یادداشت  را  آن  و  کنید  جدی 
آیا  چیست؟  آنها  های  عالقه  و  ها  مهارت  ها، 
برای  ای  جرقه  تواند  می  آنها  جدید  سرگرمی 

الهام هدیه باشد؟
پخت  به  تان  دوستان  از  یکی  اگر  مثال  برای 
می  شما  بنابراین  دارد  عالقه  خانگی  های  نان 
کیفیت  با  زیتون  روغن  یک  آنها  برای  توانید 
نگرانند  مردم  از  کنید.بسیاری  خریداری  عالی 
که آنچه آنها هدیه می دهند ارزش مادی ندارد 
ندارد،  بستگی  آن  هزینه  به  هدیه  موفقیت  اما 
این واقعاً به این معناست که نشان می دهد شما 
به او گوش داده اید و شما واقعاً آن شخص را می 
شناسید.همیشه به دنبال چیزهای گران قیمت 

نباشید فقط کافیست کمی بیشتر فکر کنید.
های  گزینه  انتخاب  حال  در  چگونه  کرونا  ویروس 

هدیه ما است
اگر درباره عالقه های آنها چیز زیادی نمی دانید 
یا واقعاً فکر نمی کنید که چه چیزی برای آنها 
سرگرم کننده است که بخرید، به وضعیتی که 
هدایایی  و  کنید  فکر  داریم  قرار  آن  در  امسال 
را  شود  واقع  مثبت  نتیجه  در  است  ممکن  که 

تهیه کنید.
ممکن  مسافرت  به  مربوط  چیزی  مثال  برای 
برای  سفر  زیرا  نشود  واقع  استقبال  مورد  است 

کرد و با مطالعه ی بیشتر به آن ها پاسخ داد 
. سوال ها را باکلمات چگونه ، چه کسی چرا ، 

چه چیز وغیره باید مطرح کرد.
3ـ خواندن:

می  مطالعه  کتاب  یا  متن  کل  مرحله،  این  در 
شود و به پرسش های مطرح شده پاسخ داده 
یا  سادگی  با  باید  خواندن  سرعت  شود.  می 

پیچیدگی متن تناسب داشته باشد.
4ـ تفکر:

آن  به  مطالعه  موضوع  مورد  در  اندیشیدن 
می  کمک  آن  سپاری  یاد  به  و  دهد  می  معنا 
کند. به منظور یادگیری بهتر مطالب، از پیش 
وفرعی  اصلی  نکات  داده،  ارتباط  آموخته شده 
و  داده  پیوند  یکدیگر  وبه  کرده  شناسایی  را 

تناقضات موجود در متن را حل کرد. 
۵ـ از حفظ گفتن:

آن  مطالب  باید  قسمت،  هر  مطالعه  از  پس 
این  شود.  بازگو  ساده  زبان  به  خواننده  توسط 
کدام  که  کند  می  معلوم  مطالب،  بازگویی 
باید  و  نشده  گرفته  یاد  خوبی  به  ها  قسمت 

مجددا مطالعه شود.
6ـ مرور کردن:

بدون  که  است  این  کردن  مرور  راه  بهترین 
مطرح  های  پرسش  به  اصلی  متن  به  مراجعه 

شده پاسخ داده شود.
 در صورتی که خواندن متن، نتواند به پرسش 
ها پاسخ دهد، الزم است به متن اصلی مراجعه 
کرده و مجددا اقدام به مطالعه قسمت فراموش 

شده نمایید.  

اینکه این نشانه ها را شناختید، بعد از آن چگونه 
باید از رابطه خارج شوید به شکلی که کمترین 

آسیب را ببینید؟
بیان احساسات

رابطه  در  باید  که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی 
به  خود  احساسات  بیان  بدهید،  انجام  عاطفی 
درباره  کردن  صحبت  است.  عاطفی تان  شریک 
احساسات منفی معموالً به بحث و جدل کشیده 
می شود. اگر شریک عاطفی شما آدمی زودجوش 
که  است  بهتر  است،  احساسی  حد  از  بیش  یا 
حرف دل خود را بنویسید. حتی اگر او به اندازه 
کافی بالغ و منطقی است که بتوان با او گفتگو 
از ورود به موضوع به  کرد، بازهم نوشتن پیش 
خودتان  کردن حس  بیان  می کند.  کمک  شما 
این  در قالب یک پیام مکتوب، به طرف مقابل 
فرصت را می دهد که به گفته های شما فکر کند 

و پاسخ سنجیده تری بدهد .
کمک بگیرید

حرف های  همان  به واسطه  معموالً  افراد 
ذهنی شان و باتوجه به اینکه دائم در حال گیر 
افتادن در یک بازی ذهنی با خودشان هستند، 
این  چراکه  بازمی گردند  خود  سمی  روابط  به 
تنها رابطه ای است که می شناسند و شاید حس 
راحت تری از بازگشت به خوِد شکسته شده شان 
گیر  سمی  روابط  در  که  افرادی  باشند.  داشته 
یا  خانواده  اعضای  دوستان،  کمک  به  افتاده اند 
باقی  متعهد  تغییر  به  تا  دارند  نیاز  مشاورانی 
خواستن،  کمک  زیاد  برای  را  خودتان  بمانند. 

سرزنش نکنید. 

حال  در  مرد  اگر  است.  عکس  بر  کاماًل  قضیه 
دشنام  و  توهین  مورد  را  عصبانیت همسرش 
به طور  العملی ندید بعداً  او عکس  از  قرار داد و 
حتم پشیمان خواهد شد. سکوت او را یک نوع 
عالقه اش  و  شمارد،  مي  ادب زندگی  و  فداکاری 
مي  فکر  عادی  حال  در  شد.  خواهد  برابر  چند 
کند که با اینکه به همسرم توهین کردم و مي 
توانست پاسخ دهد لیکن بردباری نمود و سکوت 
اختیار کرد معلوم مي شود زن فهمیده و دانایی 
این  در  است.  زندگی عالقه مند  و  به من  است، 
خواهد  پشیمان  خویش  کردار  از  یقیناً  صورت 
شد. اگرهمسرش را مقصر بداند عفوش مي کند 
وجدان  درمحکمه  شده  عصبانی  بیخود  اگر  و 
محکوم مي گردد و عذرخواهی مي نماید. پس 
چنین زن فداکاری نه تنها کوچک نمي شود بلکه 
شخصیت و بزرگی او برای شوهرش  و دیگران به 

اثبات خواهد رسید. 
بد  مقابل  در  زنیکه  فرمود:»هر  اسالم  پیغمبر 
ثواب  خدا  کند  شوهرش  بردباری  اخالقی های 
آسیه دختر)مزاحم ، همسرفرعون(را به وی عطا 

خواهد کرد.« 
رسول خدا فرمود:»عفو و بخشش عزت و بزرگی 
صاحبش را زیادتر مي کند.عفو داشته باشید تا 

خدا شما را عزیز گرداند.« 
سرگرمي های مرد 

بعضی از مردها دوست دارند در خانه اشتغاالت 
و سرگرمي های  مخصوصی داشته باشند، یا انواع 
های  عکس  یا  کنند.  مي  جمع آوری  را  تمبرها 
 مختلف را جمع آوری مي کنند، یا نمونه خط ها 
و امضاها را تهیه مي نمایند، یا کتابهای خطی و 
چاپی را جمع مي کنند، یا به پرورش حیوانات از 
قبیل مرغ  و بلبل و قناری ابراز عالقه مي کنند، 
به  یا  نقاشی و کارهای هنری می پردازند،  به  یا 
خواندن  به  یا  دهند،  مي  نشان  عالقه  گلکاری 
قبیل  این  شوند.  مي  مجالت  مشغول  و  کتاب 
تفریحات  بهترین  از  توان  مي  را  ها  سرگرمي 
منافعی  بلکه  ندارند  نه تنها ضرری  سالم شمرد. 
هم در بر دارند. مرد را به خانه مأنوس وعالقه مند 
های  خستگي  و  روحی  های  نگراني  می سازند، 
اعصاب را برطرف  مي سازند، بیکاری و فراغت، 
غم و غصه تولید مي کند، و اشتغال به کار یکی 
رود.  مي  بشمار  روانی  بیماران  معالجه  طرق   از 
باشند  مشغولیاتی داشته  همیشه  که  کساني 
کمتر به ضعف اعصاب و بیماریهای روانی مبتال 
و  هستند  عالقه مند  خانه  به  چون   شوند،  مي 
خیابانها  در  ولگردی  از  دارند  دائمی  اشتغاالت 
وآلوده شدن به عادتهای خطرناک و پا نهادن به 

مراکز فساد تا حدی  مصونیت دارند. 

محّمدرضا  فاریابی

خواسته  احساسات،  مورد  در  همیشه  ما 
ها و احتیاجات خودمان تمرکز می کنیم. 
تان  به ذهن  اولین چیزی که  سعی کنید 
رسید را نگویید، شما به مرور می آموزید 
که همان حرف ها را می توانید با کلماتی 
خوشش  آن  از  همسرتان  که  کنید  بیان 
با  را  ساعتی  چند  خواهید  می  اگر  بیاید. 
خود خلوت کنید، هیچگاه به همین رکی 
توانید بگویید  بلکه می  بیان نکنید.  را  آن 
اگر چند ساعتی را استراحت کنم می توانم 
مثال  یا  دهم.  گوش  هایت  حرف  به  بهتر 
لباسی  آیا  که  پرسد  می  شما  از  او  وقتی 
که پوشیده است خوب است، تنها به پاسخ 
به  کمی  بلکه  نکنید  اکتفا  معمولی  های 
داشته  توجه  اما  کنید.  اشاره  نیز  جزییات 
نگویید.  دروغ  او  به  گاه  هیچ  که  باشید 
تنها بار خشونت یا بی احساسی کلمات را 

بگیرید.
اشتباه هایتان را بپذیرید

گاهی زوج ها حتی بعد از سال ها زندگی 
که  بگیرند  یاد  اند  نتوانسته  مشترک 
اشتباهاتشان را بپذیرند و معذرت خواهی 
های  درگیری  باعث  موضوع  همین  کنند. 

است.  برخوردار  محدودیت  از  ما  از  بسیاری 
چیزی برای خانه ممکن است بیشتر مفید باشد 
زیرا بسیاری از ما زمان زیادی را در خانه صرف 
می کنیم.هدایای سالمتی و مراقبت از خود نیز 

در لیست اولویت های افراد قرار خواهد 
گرفت. مردم بیشتر به خرید محلی و 
کیفیت  با  چیزهایی  خرید  همچنین 

چیزهایی  تا  دهند  می  اهمیت 
این  شوند.  خراب  سرعت  به  که 
سال  پنج  طی  که  است  روندی 

بوده  آن  رشد  شاهد  گذشته 
ایم. این امر خصوصاً در مورد 
بودجه  که  بیشتری  افراد 
محدودتری دارند بیشتر مورد 

توصیه  است.  توجه 
با  هدیه  یک  شود  می 
تا  بخرید  عالی  کیفیت 

سه هدیه متوسط.

 با اراده باشید
اتمام حجت  با خود  و  بمانید  تصمیم خود  سر 
تصمیم تان  زیر  نیست  قرار  هیچ گاه  که  کنید 
نفر،  یک  ترک  از  پس  معموالً  چراکه  بزنید. 
است.  واکنش طبیعی  این  او می شویم.  دلتنگ 
مغز ما تمایل دارد خاطرات خوب او را به یاد ما 
بیاورد و بدی ها را فراموش کند. دلتنگی فریب 
دهنده است و منجر به این وسوسه می شود که 
بازگردیم؛  او را بگیریم و به رابطه  دوباره سراغ 
اما هرگاه این وسوسه به سراغتان آمد، به خود 
یادآوری کنید که شما این تصمیم را با تأمل و 
مشورت فراوان گرفته اید و هدف از آن چه بوده 
است: اینکه زندگی شما را بهتر کند. به قول آن 
دیالوگ معروف فیلم درباره الی: »یک پایان تلخ 
بی پایان است .«درست است  تلخی  از یک  بهتر 
که چنین تصمیمی دردناک بوده و رنجی فراوان 
به شما تحمیل کرده است، ولی این را هم باید 
همیشه  اندوه  و  رنج  که  کنید  گوشزد  خود  به 
نکنید.  انبار  خود  درون  را  آن  نمی ماند.  پابرجا 
چه بسا گریه کردن بتواند شما را سبک تر کند. 
درگیر  نکنید  سعی  و  دهید  زمان  خودتان  به 
لحظات  آن  در  و  شوید  خود  درونی  هیجانات 

تصمیم های بی منطق بگیرید .

برای شخصی که همه چیز دارد چه بخریم؟
همیشه یک نفر وجود دارد که به نظر می رسد 
داشته  الزم  است  ممکن  که  را  چیزهایی  همه 

باشد دارد. 
بنابراین در نهایت برای آنها کاالهایی که تازگی 

داشته باشد در واقع معنایی ندارد.
واقعاً  که یک شخص  است  نادر  بسیار  واقع  در 
واقعاً  اگر  اما  باشد  داشته  را  چیز  همه 
مشکل دارید، چیزی را خریداری کنید 
که دوست دارید اگر به جای گیرنده 

بودید دریافت می کردید.
چیزی  خرید  جای  به  توانید  می  آیا 

درست کنید؟
خواهید  می  یا  دارید  کمی  پول  اگر 
مهارت های تازه پیدا شده خود 
خانگی  هدایای  دهید،  نشان  را 
به  توانند  می  ساز  دست  و 
بیشتر  نه  اندازه-اگر  همان 

-تأثیرگذار باشند.

خودتان را در اولویت بگذارید
حال که تصمیم خود را گرفته اید )چه رابطه را 
ترک کنید و چه برای اصالحش تالش کنید(، 
گذراندن  کنید.  مراقبت  خود  از  که  است  مهم 
این دوره استرس زیادی به شما تحمیل می کند؛ 
پس باید همه سعی خود را بکنید تا فضای ذهن 
شما آکنده از احساست مثبت باشد. با دوستان 
وقت بگذرانید. عبادت کنید و خالصه هرکاری 
می آورد،  ارمغان  به  برایتان  خوبی  حس  که  را 

انجام بدهید. 
 تصمیم عجوالنه نگیرید

با شریک عاطفی تان حرف زدید،  اینکه  از  پس 
و  ماندن  ارزش  رابطه  که  بگیرید  تصمیم  باید 
تالش کردن دارد یا خیر. برای درک این مسئله، 
او  آیا  کنید.  فکر  مقابل  طرف  واکنش های  به 
و  می شد  عصبانی  یا  می کرد؟  دفاع  خودش  از 
اینها  از  ... هرکدام  یا  را سرزنش می کرد؟  شما 
ترک  را  رابطه  ببینید  باید  که  است  نشانه ای 
کنید یا اصالح. چیزی که در این بین مهم است 
این است که نباید اجازه بدهید رفتارهای سمی 
از جانب او دوباره تکرار شود و شما را وارد یک 

بازی فریب کند. 

زیادی می شود. شما یاد بگیرید در همین 
ابتدای ازدواج یاد بگیرید که یک زوج نباید 
هیچ گاه از اعتراف در مقابل یکدیگر واهمه 
داشته باشد. همچنین سعی کنید بیاموزید 
که در زندگی مشترک شما نیز اشتباهات 

همسرتان را ببخشید.
در هنگام صحبت ساکت نباشید

این  نباشید،  ساکت  ها  بحث  در  گاه  هیچ 
همسرتان  برای  است  ممکن  شما  سکوت 
نشانه ای از بی احترامی باشد یا فکر کند 
او  برای  یا  و  دهید  نمی  گوش  او  به  شما 
ارزشی قائل نیستید. حتی اگر حرفی برای 
زدن ندارید سعی کنید با چهره تان نشان 
دهید که به بحث عالقه مندید و یا با چند 
نشان  را  خود  مخالفت  یا  موافقت  کلمه 
کاری  ریزه  همین  باشید  مطمئن  دهید. 
در صمیمی شدن شما نقش بسیار مهمی 

بازی خواهد کرد.
با همدیگر وقت بگذرانید

گاهی شما سه ساعت در کنار هم هستید 
و تلویزیون نگاه می کنید اما با هم بودن را 
حس نمی کنید. بنابراین زمان با هم بودن 
زمان  این  از  کنید  سعی  و  ندارد  اهمیتی 

بیشترین استفاده را برای تفریح و شناخت 
را  بودن  هم  با  زمان  این  قدر  ببرید.  هم 
بدانید. همسرتان بهترین دوست شما است 

با او خوش بگذرانید.
هدیه بخرید

گاهی با خرید یک هدیه همسرتان را بیشتر 
خوشحال می کنید تا دو برابر رقم آن را به او 
بدهید.خرید یک جواهر یا عطر می تواند کار 
خوبی باشد اما در واقع احساس شما را به او 
نشان نمی دهد. برای خرید هدیه باید وقت 
گذاشت، عالیق همسرتان را به دقت بررسی 
کنید و بفهمید به چه چیزهایی عالقه دارد 
یا در آن روزها احتیاج دارد. گاهی خرید یک 
از  بیشتر  خیلی  کتاب  یا  موسیقی  دی  سی 
قیمتش همسرتان را خوشحال می کند. باید 
در  که  بفهمانید  او  به  تان  هدیه  انتخاب  با 
از البالی صحبت  و  اید  کرده  فکر  آن  مورد 
های روزانه اش به عالقه او پی ببرید. گاهی 
خرید یک بلیت سینما می تواند او را غافل 

گیر و خوشحال کند.
را  شما  زندگی  هایتان  خانواده  ندهید  اجازه 

خراب کند
یک  با  تان  مشترک  زندگی  از  قبل  شما 
این  در  کردید  می  زندگی  دیگر  خانواده 
باشد  برای شما سخت  شاید  اول  روزهای 
نوین  ای  خانواده  شما  که  بیاموزید  که 
خانواده  به  باید  شما  اید.  داده  تشکیل 
هایتان بیاموزید که دیگر برادر یا خواهر یا 
بچه کوچک شان نیستید. با احترام با آنها 
زندگی  برای  را  مرزی  ولی  کنید  برخورد 
خانواده  و  خودتان  برای  تان  خصوصی 
خصوصیات  شخصی  کنید.هر  ترسیم  تان 
بر  عالوه  کنید  تالش  دارد  را  خود  خاص 
این توصیه ها خودتان روز به روز همسرتان 
را بیشتر بشناسید و با او با عشق و توجه 
درک  با  که  باشید  مطمئن  کنید.  رفتار 
متقابل می توانید روز به روز زندگی بهتری 
داشته باشید و انرژی و حمایت دو نفر را 

به جای یکنفر در زندگی تان حس کنید.

راهنمای خرید هدیه برای دیگران

روش های یادگیری موثرپایان دادن به یک رابطه سمی

اگر عصبانی شد سکوت کن 

باید و نباید های عاشقی)2(
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۱. فرفیون صورتی
 E u p h o r b i a
این  علمی  نام 
خانواده  از  و  گیاه 
که  است  یوفوریا 
شیره ی  حاوی 
بسیار  شیری رنگ 

سمی است. فرفیون ها جز گسترده ترین گونه های 
قلمرو گیاهان هستند. شیرآبه گیاه فرفیون سمی 
بوده و در صورت تماس با چشم باعث کوری و یا 
پوست  با  آن  زیاد  تماس  می شود.  بینائی  کاهش 
افزایش  باعث  و  پروتئین ها می شود  باعث تجزیه 
این  قسمت های  همه  می شود.  سرطان  احتمال 
گیاه سمی است. در چندین موارد شیرابه این گیاه 
را برای از بین بردن زگیل های پوستی، روی آنها 
در  که  تجزیه کننده  مواد  احتماال چون  ریخته اند. 
شیرابه فرفیون وجود دارد باعث تجزیه پروتئین ها 
و از بین بردن زگیل پوست می شود. احتماال این 
اثبات  به  سنتی  طب  در  فرفیون  شیرابه  کاربرد 
رسیده باشد، ولی باز هم دالیل و مستندات کافی 
در این مورد وجود ندارد و همیشه باید مواظب بود.

۲. ریشه شیرین شمالی
با  گیاه  این 
علمی  نام 
 H e d y s a r u m
از   boreale
نخود  خانواده ی 
گیاه  این  است. 

و  خطرناک  دسته اش،  و  است  دسته ای  معموال 
کشنده است. این گیاه به خاک خشک، نور آفتاب 
زیاد عالقه دارد و پروانه های زیادی به خود جذب 
می کند، تا هنگامی که طعمه اش را شکار می کند، 

پیش از مرگ منظره ی زیبایی نشانش دهد. 

3. تاتوره
علمی  نام  با  گیاه  این  از  که  است  قرن  چندین 
Datura stramonium برای دارو استفاده می شود. 

این سفر  استفاده شود،  از آن  باال  اگر در دوز  اما 
از  پیش  دقیقا  می رود.  دورتر  توهمی خیلی خیلی 
ایست قلبی، گویش نامنسجم، اختالل هماهنگی، 

سریع  قلب  ضربان 
خشک،  پوست  و 
را  داغ  یا  و  سرخ 

تجربه می کنید.
این  چنین  هم 
گیاهان  جزو  گیاه 

داروئی محسوب می شود. از این گیاه ماده آتروپین 
بدست می آید که خاصیت ضدسم دارد. خود این 
این  آوند های  در  موجود  آب  می باشد.  گیاه سمی 
بازماندن  باعث  شود  ریخته  چشم  در  اگر  گیاه 

مردمک چشم می  شود. 

۴. گل خون
نام  با  گیاه  این 
 Scadoxus علمی 
به   ،multiflorus
خون،  گل  نام های 
چرخ  سمی،  ریشه 
چندین  و  کاترین 

نام خوفناک دیگر شناخته می شود. این گیاه دارای 
دام ها  برای  ویژه  به  و  است  سمی  های  آلکالوئید 
هنگام چرا خطرناک است. از نظر پزشکی، از این 
روده،  و  معده  مشکالت  سرفه،  درمان  برای  سم 
سرماخوردگی تب، آسم، جذام، رگ به رگ شدن و 

کبودی استفاده می شود.

5. گل شوکران
طرز  به  شوکران 
سمی  دیوانه واری 
اجزا  تمامی  است. 
سمی  گیاه  این 
هستند. ماده سمی 
از  و   Coniin آن 

خانواده آلکالوئیدها است. پزشکان ایرانی و یونانی 
بسیار  دارویی  استفاده های  قدیم  در  ماده  این  از 
گیاه  از  سمی تر  جوان،  و  نرسیده  گیاه  می بردند. 

رسیده و بالغ است.
و  بوده  اعصاب  سیستم  بروی  مستقیما  سم  تاثیر 
پس از عوارضی چون حالت تهوع و لکنت زبان از 
مرگ  باعث  تنفسی  سیستم  افتادن  کار  از  طریق 

می شود. 

6. سرخدار انگلیسی
درختی  سرخدار 
از  برگ  سوزنی 
سرخداریان  تیره 
بوده   )taxaceae(
ماده  نوع  میوه  که 
آن به رنگ قرمز و 

نوع نر آن به رنگ زرد که هر دو غیر سمی است. 
بذر سرخدار توسط پرندگان از جمله قرقاول پخش 
تاکسین  حاوی  گیاه  این  دانه  و  ساقه  و  می شود. 
است که یک آلکالویید بسیار سمی است که اثرات 
استفاده  درمانی  شیمی  در  و  دارد  ضدمیتوزی 

می شود. 

7. خرزهره 
بخش های  تمام 
شامل  خرزهره 
دانه،  گل،  برگ، 
پوست،  ساقه، 
آن  شیره   . ریشه 
حاوی  و  سمی 

گلیکوزیدهای قلبی می باشند. با این حال دانه های 
گیاه دارای بیشترین غلظت از این گلیکوزیدها بوده 
و در نتیجه سمی تر هستند به طوری که خوردن 
چند عدد از آنها می تواند به مرگ افراد منجر شود. 
پس از خشک شدن سمیت خرزهره حفظ می شود. 
این گیاه حتی پس از جوشانده شدن نیز همچنان 
و دود حاصل  بخار  باقی می ماند. همچنین  سمی 
از سوختن شاخ و برگ گیاه حاوی گلیکوزیدهای 
کاردیوتوکسیک می باشد. خوردن یک برگ و یا ۸ 
تا ۱۰ عدد از دانه های خرزهره توسط انسان بالغ 

می تواند منجر به مرگ شود.

8. گیاه روغن کرچک
گونه ای  کرچک 
یک  زراعی  گیاه 
ساله است که در 
نام های  با  ایران 
بید  کرچک، 
بزانجیر  و  انجیر 
می شود.  شناخته 

میوه آن کپسول خاردار و مدوری است که حاوی 
سه عدد دانه با پوسته منقوش و مغز سفید است. 
گیاه کرچک در واقع به طور عمده برای تهیه روغن 
آن پرورش داده می شود که در پزشکی به عنوان 
مسهل قوی کاربرد دارد. وقتی دانه های آن توسط 
کودکان و بزرگساالن خورده می شود، تا چند روز 
از مسمومیت نشان نمی دهد، مگر  عالئم عمده ای 
این که دانه ها جویده شود که باعث بروز زودرس 

عالئم می شود.

9. خربق سفید
یا  سفید  خربق 
در  عموما  وراتروم 
مناطق  نزدیکی 
در  و  کوهستانی 
شمالی  نیمکره 
زمین می روید. این 
خوشه های  گیاه 

دارد.  رنگ  سفید  گل های  از  متعددی  مارپیچ 
خواهد  ارمغان  به  مرگ  زیبا  گیاه  این  از  ذره  هر 
در  آن  آذین  تا گل  گرفته  ریشه  از  که  آورد، چرا 
آنجایی  از  هستند.  کشنده  و  سمی  مهلک  حدی 
آلکالوئیدهای  از  باالیی  این گیاه دارای مقادیر  که 
آن  تصادفی  خوردن  است،  سمی  استروئیدی 

می تواند منجر به مرگ شود. 

۱0. جاکوبه ولگاریس
ولگاریس  جاکوبه 
رگورت  یا  
 )R a g w o r t (
است  گیاهی 
طبق  که  وحشی 
کارشناسان  نظر 
نقش  رغم  علی 

عاملی  عنوان  به  گیاه  این  محیطی،  زیست  مهم 
مضر و سمی برای سالمت انسان شناخته می شود. 
دست  که  کرده  تصدیق  جهانی  سالمت  سازمان 
یافت  گیاه  این  در  خطرناک  آلکالوئید  هشت  کم 
می شوند که اثرات سمی خود را به مرور زمان در 
کبد انسان نشان داده و در نهایت منجر به سیروز 

کبدی می گردند. 

معرفي چند نوع  گیاه سمی و کشنده با ظاهری فریبنده

درخت مگس گیر ناتینگهام

های  برگ  با  یک گل سفید وحشی  ناتینگهام، 
کرکی و ته رنگ صورتی است. عصر که می شود، 
گیاه،  این  کند.  می  پر  را  هوا  آن  غلیظ  رایحه 
حشرات شب پر و بیدها را به سمت خود جذب 
با  را  ناتینگهام  قلعه  دیوارهای  یکبار،  کند.  می 
این گل های زیبا پوشاندند و به همین دلیل این 
گل به این نام معروف شد. این گل ها در طول 
در  قلعه  این  و ساز  و ساخت  بازسازی  عملیات 
قرن نوزدهم خراب شدند. مگس گیر ناتینگهام، 
دارای ساقه های باریک و نیزه ای شکل و برگ 

های آویزان شبیه قاشق است.
گل  ساعت ۴

گل های زیبای این گیاه دائمی ترد و شکننده، 
شبها می شکفد. این گیاه در بهار و تابستان گل 
می دهد. این گل ها در رنگ هایی چون قرمز، 
زرد، صورتی و آبی تا سفید یافت می شوند. برای 
رشد، به تابش کامل نور آفتاب نیازمند است و 
گل های آن در ساعت ۴ عصر شروع به شکفتن 

هوا در حال سردتر شدن است و زیبایی باغ در 
به خزان  تابستان در حال تبدیل شدن  و  بهار 
اما فقط به این دلیل که زمستان در راه  است. 
است، به این معنی نیست که باغ شما باید بمیرد. 
گیاهان زیادی وجود دارند که در زمستان زنده 
زمستانی  و سبزیجات  از گل  برخي  مانند.  می 
وجود دارد که به زیبایی و طراوت باغ شما در 

تمام طول سال کمک خواهد کر مانند:
گل همیشه بهار

گل های زرد یا طالیی روشن، که مانند سکه 
که  هستند  کننده  یادآوری  همیشه  هستند، 
سرانجام بهار از راه می رسد. این گل ها ساالنه 
اجازه نمی دهد  با نشاط و شاداب هستند، و 
و  شادابی  روی  بر  تاثیری  سرد  هوای  و  آب 

سرزندگی آن ها ندارد.
گل داودی

این گیاه ،اغلب به صورت ساالنه رشد می کند، 
با توجه به شکل آن ها را طبقه بندی می کنند. 
بسته به تعداد و شکل گلبرگ ها هر کدام از 
آن ا نامی را به خود اختصاص می دهند. مثال 

خوشه ایی، عنکبوتی، منگوله ای، فوجی و...

می کند. به همین دلیل نیز به این اسم نامیده 
می شود. حصار و پرچین های عالی را می شود 
از آنها ساخت. زمانی که گل های این گیاه می 
شکفند، عطر فوق العاده ای در فضا پخش می 

شود.
براهما کمال

نیز  کمال  براهما  به   ،Saussurea Obvallata
می  شبها  که  است  زیبایی  گل  است.  معروف 
این  به  هندو،  خدای  براهما،  از  بعد  و  شکفد 
و  هند  بومی چین،  گیاه،  این  نامیده شد.  اسم 
برمه است. یکبار در سال و شب هنگام گل می 
دهد و کاربردهای دارویی زیادی دارد. این گل 
در مناطق سردسیری و کوهستان ها رشد می 
کند. راس گل عمال ارغوانی است و طبیعت آن 
سبز  به  مایل  زرد  رنگ  به  هایی  الیه  به شکل 
قایقی شکل محصور  کاغذی  در جلد  که  است 

شده است.
گل های میوه اژدها

و  جنوبی  آمریکای  مکزیک،  بومی  اژدها،  میوه 
جنوب  کشورهای  در  میوه  این  است.  مرکزی 
نیز کشت  مالزی  و  ویتنام  آسیا همچون  غربی 
می شود. آنها در تایوان، اسرائیل و جنوب چین 
نیز تولید می شوند. این گیاه، گل های زیبایی 
شکفتن  شروع  شکفند.  می  شب  در  که  دارد 
آنها ساعت ۷ عصر است و در ساعت ۱۲ شب، 
زیبا،  بزرگ  های  گل  این  شوند.  می  باز  کامال 

تیره  سیاه  زمینه  سبز،  های  برگ  مجاورت  در 
ای  منظره  و  دهند  می  شکوفه  میوه  همراه  و 
باشکوه را به نمایش می گذارند. گل دهی آنها از 

اکتبر آغاز می شود و تا ماه می ادامه می یابد.
پایپ کاکتوس هلندی

کاکتوس  پایپ  یا   Epiphyllum Oxypetalum
بزرگ  و  گلدار  های  گونه  از  یکی  هلندی، 
این  است.  برزیل  تا  مکزیک  بومی  کاکتوس 
گیاه می تواند تا ۲۰ فوت )6,۱ متر( رشد کند. 
شاخه های آن، سبز تیره است و نیاز به خاک 
حاصلخیز و مرطوب دارد. در اواخر بهار و اوایل 
تابستان رشد می کند؛ حدودا 3۰ می. این گیاه، 
به  گل  هر  دهد.  می  گل  روز  دو  تا  یک  فقط 
تنهایی می تواند حدود ۱۱ اینچ )۲۷,۹ سانتی 
متر( در طول و 5 اینچ )۱۲,۷ سانتی متر( در 
غروب  خورشید  که  همانطور  کند.  رشد  عرض 
می  شدن  باز  به  شروع  نیز  گل  این  کند،  می 
کند. این گل، عطری بسیار نافذ و نشاط بخش 
فضا پخش  در  به محض شکوفا شدن  که  دارد 

می شود.

سیکالمن

تعداد کمی از گل ها مانند سیکالمن “زمستان” 
شکوفه می دهند و زیبا هستند. گل های زیبا 
باالی  در  قرمز  و  صورتی  سفید،  های  رنگ  به 
می  قرار  جذاب  و  محکم  های  برگ  از  انبوهی 
رشد  معتدل  هوای  و  آب  در  گیرند. سیکالمن 
می کند. گیاهان کوچک تر و سخت تر بهتر با 
فضای بیرون سازگار هستند، اما تا زمانی که در 
معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد، در یک 
گلدان مناسب سالم خواهند ماند. این گل را در 
معرض سایه و آب معمولی قرار بدهید و آن ها 
شکوفه های روشن و رنگی را برای باغ شما در 

پاییز و زمستان فراهم می کنند.
یاس زمستانی

یاس  گل  روی  رنگ  سبز  و  باریک  های  ساقه 
منظره  در  زیبایی  یک  خلق  باعث  زمستانی 
در  روشن  زرد  های  گل  شود.  می  زمستانی 
زمستان یا اوایل بهار ظاهر می شوند، پیش از 
آنکه گل های دیگر فرصت اظهار وجود داشته 
تواند شرایط کمتری  باشند. یاس زمستانه می 

را تحمل کند اما پربارترین شکوفه را در آفتاب 
مرتب  برای  داد.  خواهد  خوب  خاک  و  کامل 
کردن آن، قبل از رشد در فصل بهار آن را هرس 
کنید و در طول سال برای کنترل رشد نیز از 

رشد بیش از حد آن جلوگیری کنید.
صنوبر آبی

درخت صنوبر آبی یک گیاه کامال زیباست که 
در زمستان رشد می کند. از استفاده از حشره 
کش ها روی این درخت خودداری کنید، زیرا 
آبی  رنگ  به  که  را  سوزنی  پوشش  توانند  می 

صنوبر می دهد، از بین ببرد.
شمشاد

شمشاد یکی دیگر از گیاهانی است که می تواند 
ریشه  بیافزاید.  شما  باغ  زیبایی  به  زمستان  در 
زمستان  در  محافظت  برای  آن  عمق  کم  های 
به پوشش مالچ قابل توجهی نیاز دارد. این گیاه 
رایج  آفات  برابر  در  و  تغییرات  سایر  به  نسبت 
مقاوم است. و می توان به عنوان پرچین های 

زیبا از آن ها استفاده کرد.

گل ها و گیاهان مناسب فصل زمستان کدامند؟)1(گل هاي دوست داشتنی که تنها در شب می شکفند)2(

  ۱. گوجه فرنگی مناسب با آب و هوای 
خود را انتخاب کنید

انواع مختلفی از گوجه فرنگی وجود دارد. این 
چند عامل اصلی را در نظر بگیرید:

آب و هوا و طول فصل رشد در منطقه ای که 
شما زندگی می کنید بسیار مهم است. اگر در 
آب و هوای شمالی و خنک زندگی می کنید، 
حتی  شما  های  فرنگی  گوجه  است  ممکن 
دنبال  به  باشند.  نداشته  هم  وقت سرخ شدن 
گونه هایی باشید که برای آب و هوای خنک 
به  نیازی  یعنی  باشند.  مناسب  کوتاه  فصل  و 
بالغ  زود  و  باشند  نداشته  رشد  طوالنی  دوره 
 ”Early Girl“ فرنگی  گوجه  بذر  مثال  شوند. 
مناطق  در  برای کاشت  بذرها  بهترین  از  یکی 
سردسیر است و  5۰ روز پس از کاشت بالغ می 
شود. انواع مختلفی از گوجه فرنگی نیز وجود 
جنوب  گرم  مناطق  در  کاشت  برای  که  دارد 
 Arkansas“ و ”Heatmaster“ مناسبند.مانند

Traveller” که مقاوم در برابر گرما هستند.
  ۲. نوع گوجه فرنگی

 این نکته را در نظر بگیرید که از گوجه فرنگی 
قرار است چه استفاده ای شود. آیا گوجه فرنگی 
برای درست کردن رب و سس می خواهید؟ یا 
یک برش ساده در کنار غذا و ساندویچ؟ مسلما 

میتواند  که  است  مغذی  مواد  از  سرشار  برنج 
نیازهای گیاه رو به خوبی تامین کند و در واقع 
یک کود کامال ارگانیک برای گیاهان به حساب 

می آید.
زمانی که برنج را آب می کنید نشاسته موجود 
تا حدودی خارج میشود و موقع آبکش  در آن 
کردن ویتامین های گروه B از آنها جدا میشود 

چون محلول در آب هستند.
 نشاسته موجب شادابی گیاه میشود. همچنین 
برنج سرشار از نیتروژن، پتاسیم و فسفر و دیگر 
تغذیه  موجب  میتواند  که  است  ضروری  مواد 

گیاه بشود.
دو روز در هفته میتوانید گیاهان را با آب برنج 

آبیاری کنید. 
برنج را در آب خیس کنید. خوب چنگ بزنید 
و بعد یکی دو. ساعت اجازه دهید برنج در آب 
بماند. بعد از این مدت برنج را در صافی بریزین 
و آبش را جدا کنید.حاال از این آب برای آبیاری 

گلها و گیاهان استفاده کنید.
اگر خواستید از آب برنج موقع آبکش کردن و 
پخت برنج استفاده کنید، باید آبش بدون نمک 

و روغن باشد.
مقداری از آن آب را بردارید، با کمی آب معمولی 

مخلوطش کنید و به گیاه بدهید.
البته زیاده روی در آبیاری به هیچ عنوان توصیه 

نمیشود.

) English Ivy ( 14. هدرا

قلمه های گیاه هدرا یا عشقه می توانند مدت 
طوالنی در آب رشد کنند و ساقه های خود 
را به زیبایی در مسیر دلخواه شما پیچ دهند. 
از یک گیاه هدرا چند  اینکار می توانید  برای 
قلمه تهیه کنید و برگهای زیرین آن را جدا 

کنید و در آب قرار دهید.

15. گیاه قلب ارغوانی
) The Purple Heart Plant (

برگ  از  متفاوت  ارغوانی یک گونه  قلب  گیاه 
رنگ  آنها،  مشترک  وجه  تنها  و  است  بیدی 
قلب  یک  داشتن  برای  است.  برگها  بنفش 
های  قلمه  باید  ای  شیشه  ظرف  در  ارغوانی 
مناسبی تهیه کنید و برگهای انتهایی آن ها 
را جدا کرده و ساقه را در آب قرار دهید. این 
گیاه به سرعت رشد می کند و در شرایط نوری 

مناسب گلهای ظریف زیبایی تولید می کند.

را  ای  گونه  باید  گوجه،  رب  کردن  درست  برای 
انتخاب کنید که دارای گوشت بیشتری باشد تا در 
نهایت رب خوشمزه و غلیظ تری را به شما بدهد.

3. عادات رشد
قبل از کاشت گوجه فرنگی، باید اطالعاتی را در 
به  را دارید  زمینه گونه ای که قصد کاشت آن 
دست آورید. مثال این که گوجه کی باید چیده 
شود تا از خطر سرمازدگی در امان باشد. یا این 
مناسب  گلدان  در  کاشت  برای  گونه  کدام  که 
باید از قیم استفاده  است. یا این که چه زمانی 
کنید تا از افتادن میوه ها بر روی زمین جلوگیری 
کنید. آفات و بیماریهای گیاه را بشناسید و راه 

مبارزه و کنترل با آن ها را بلد شوید.
  ۴. نور کافی

با  اگر  است.  خورشید  نور  عاشق  فرنگی  گوجه 
نور  تأمین  کارید،  می  را  گوجه  بذر  از  استفاده 
به  بذر گوجه فرنگی  مستقیم بسیار مهم است. 
۱۴ تا ۱۸ ساعت نور مستقیم خورشید نیاز دارد 

تا قدرت جوانه زنی و رشد را پیدا کند.
و  شدند  داده  پرورش  گلخانه  در  ها  گوجه  اگر 
منتقل  زمین  به  را  ها  آن  نشاء  میخواهید  شما 
کنید، به منظور جلوگیری از شوک احتمالی، با 
در  روز  در  ساعت  دو  مدت  به  ها  ان  قراردادن 
مدت  این  کم  کم  و  کنید  شروع  نور  مجاورت 

زمان را افزایش دهید.
نقطه  گیرترین  آفتاب  زمین،  در  کاشت  هنگام 
زمین خود را با حداقل ۷ ساعت آفتاب مستقیم 
در روز انتخاب کنید. نور خورشید سبب تولید 

محصول بیشتر می شود.
  5. خاک گرم با PH مناسب

را  فرنگی  نشاء گوجه  باشید خیلی زود  مراقب 
در زمین نکارید. آنها عاشق گرما هستند. دمای 
تا   ۱5 از  بیش  مداوم  طور  به  باید  شما  خاک 
از  قبل  هفته  چند  باشد.  سانتیگراد  درجه   ۱۸

زمانی که میخواهید در گلدان بکارید، این کار را 
انجام دهید. چند برگ از ساقه در باال باشد کافی 
خود  های  ساقه  امتداد  در  فرنگی  گوجه  است. 
ریشه می زند بنابراین این کار به آنها کمک می 

کند تا ریشه های قوی تری ایجاد کنند.
  7. مالچ را فراموش نکنید

فراموش نکنید که یک پتو از مالچ روی سطح 
خاک قرار دهید! این ماده به حفظ رطوبت کمک 
می کند )گوجه فرنگی آب خود را دوست دارد!(.  
مالچ های خوبی برای انتخاب کردن وجود دارد 
- پوست کاج خرد شده، کاه ، برگ های خرد 
شده، تکه های چمن، برگهای کمپوست یا حتی 
یک الیه ضخیم روزنامه.  طی تحقیقاتی مشخص 
شده است که پالستیک قرمز ۱۲ تا ۲۰ درصد 

باردهی را افزایش می دهد.
  8. برگهای پایین را بچینید

به حدود  فرنگی  از رسیدن گیاهان گوجه  بعد 
۱۰۰ سانت ، قدیمی ترین برگ ها را از پایین  
مشکالت  کاهش  باعث  کار  این  بچینید.  ساقه 
قارچی گیاه می شود زیرا برگهایی که در سایه 
قرار می گیرند و یا روی خاک می افتند مستعد 

ابتال به بیماری قارچی می شوند.
  9. گوجه فرنگی را هرس کنید

برابر میوه های   گیاهان هرس شده حدود دو 

با  را  باشید، خاک  را داشته  اینکه قصد کاشت 
پالستیک گرم کنید.

زهکشی  و خوب  غنی  در خاکی  فرنگی  گوجه 
شده و کمی اسیدی با پی اچ  6,5 تا 6,۸ رشد 
می کند. دو هفته قبل از کاشت گیاهان گوجه 
تقویت  را  آن  باز، خاک  فضای  در  فرنگی خود 
کود  خاک  سانتی   3۰ حدود  عمق  در  کنید! 

کمپوست را مخلوط کنید.
  6. گوجه فرنگی را عمیق بکارید

وقتی گوجه فرنگی می کارید، کمی عمیق تر از 

هرس نشده میوه می دهند، اما رسیدن میوه به 
مدت زمان بیشتری نیاز دارد. هرس همچنین 

بر عطر و طعم میوه تأثیر می گذارد. اما چرا؟
با هرس کردن شاخ و برگهای بیشتری به وجود 
باشد،  بیشتر  گیاه  برگ  و  شاخ  هرچه  آید.  می 
فتوسنتز بیشتری انجام می شود که قند بیشتری 
در میوه تولید می کند. شاخ و برگ اضافی بر روی 
میوه سایه می زند و  میوه را از گرمای تابستان 
عایق می کند و همین امر باعث می شود تا میوه 

کندتر برسد و طعم آن بهتر شود.
  ۱0. آبیاری مناسب

میلیمتر  تا 5۰  به ۲5  هفته  هر  فرنگی  گوجه 
آب نیاز دارد.

کار  بهترین  دهید.  آب  عمیقاً  را  ها  گوجه 
استفاده از شیلنگ است. شیلنگ را در باغچه 

رها کنید و اجازه دهید گیاهان سیراب شوند.
آبیاری  مداوم  طور  به  که  نکنید  فراموش 
ناهموار می تواند زمینه را برای  آبیاری  کنید. 
پوسیدگی گیاه فراهم کند و همچنین ممکن 
است باعث ترک خوردن میوه ها شود. گیاهانی 
که دچار تنش کم آبی می شوند، کلسیم را از 
فرستند  می  ها  شاخه  به  و  کرده  خارج  میوه 
بی کیفیت  این کار موجب  تا گیاه رشد کند. 

شدن محصول می شود.

نکات مهم کاشت گوجه فرنگی در منزل

استفاده از آب برنج 
برای گیاهان

گیاهانی که می توانید 
در آب نگهداری کنید)3(
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قابل  و  ساده  دلیلي  با  را  فقیه  والیت 
فهم براي همگان اثبات کنید.

بیان دلیلي روشن براي اثبات والیت فقیه 
که براي همگان قابل فهم باشد مقدمه اي 

را الزم دارد،
ـ  تطبیق  ـ  )تفسیر  قانون  نیازمندیهاي 

اجرا(
خداي متعال براي اداره جامعه احکامي را 
نیاز  از موارد  نازل فرموده که در بسیاري 
به شخصي دارد که آنها را تفسیر و تبیین 
دنیا چنین  قوانین  تمام  کند همانطور که 
این بوده  قانونگذاران  اینکه تالش  اند، گو 
به علت  بیان کنند ولي  را روشن  آنها  که 
مقررات  گاه  زبان،  نارساییهاي  و  ویژگیها 

نیاز به تفسیر دارند.
بر  احکام  تطبیق  براي  این  بر  افزون 
ابهاماتي  گاه  نیز  آنها  موارد  و  مصادیق 
حادثه  فالن  آیا  اینکه  یعني  دارد،  وجود 
خاص، مصداقي از این قانون خاص است، 
یا مصداقي از قانون دیگر، این امر مشکل 
در  که  است  قانون  اجراي  راه  در  دیگري 

تمام قوانین دنیا وجود دارد.
پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، 
به  نیاز  قانوني  هر  میرسد.  اجرا  به  نوبت 
مجري دارد براي اداره یک جامعه براساس 
احکام و قوانیني خاص باید فرد یا افرادي 
باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به 

عهده بگیرند.

شایسته ترین مجري احکام اسالم
اجراي  براي  فرد  بهترین  است  روشن 
احکام و قوانین اسالم کسي است که در 
هر سه مورد ایده ال باشد، یعني بهترین 
بهترین  و  مفسر  بهترین  شناس،  قانون 
براي  اي  انگیزه  هیچ  که  باشد،  مجري 
در  اشتباهي  هیچ  و  باشد  نداشته  تخلّف 
فهم و تفسیر و اجراي قانون براي او پیش 
خصوصیتي  چنین  ما،  فرهنگ  در  نیاید. 
»عصمت« نام دارد، و با وجود معصوم، او 
بر تمام افراد دیگر ـ به حکم عقل ـ براي 

اجراي قانون اولویت دارد. 
نمیتواند  شخص  یک  که  بزرگ  جوامع  در 
چنین  بگیرد،  عهده  به  را  امور  تمام  اداره 
و  باشد  قدرت  ِهَرم  رأس  در  باید  فردي 
او  والیت  و  نظارت  با  باید  مدیران  تمامي 

امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. 
)صلي  اکرم  رسول  معصوم،  مصداق  برترین 
عالیترین  در  که  وسلم(است  وآله  علیه  ا...  
مراحل اخالقي قرار دارد و به اجماع و اتّفاق 

نظر همه فرقه هاي اسالمي معصوم است. 
پیامبر  از  پس  شیعیان،  ما  عقیده  به 
وسلم(امامان  وآله  علیه  ا...   )صلي  اکرم 
داراي  که  دارند  قرار  السالم(  معصوم)علیهم 
معصوم  امامان  تا  پس  اند.  عصمت  ویژگي 
به  نوبت  و  دارد  وجود  آل  ایده  این  باشند 
که  غیبت  زمان  در  اّما  نمیرسد،  آنان  غیر 
و  نیست  ما  میان  در  آلي  ایده  چنین  عماًل 
نمیتوانیم با او مرتبط باشیم تا از حکومتش 
این  در  کنیم؟  چه  باید  گردیم،  مند  بهره 
زمینه آیات و روایاتي وجود دارد که تکلیف 
درصدد  ما  چون  ولي  میکند،  روشن  را  ما 
ِخَرد  از  فقط  هستیم،  اي  ساده  دلیل  بیان 
و  میگیریم  کمک  محترم  خوانندگان 

باید کرد؟  میپرسیم چه 
بدون تردید اگر ایده آل را معصومان)علیهم 

عصر  در  میگوید:  عقل  السالم(بدانیم، 
قدرت  هرم  رأس  در  باید  کسي  غیبت 
معصوم  امام  به  جهت  هر  از  که  باشد 
شناسي،  دین  در  یعني  است،  تر  شبیه 
و  احکام  اجراي  براي  صالحیت  و  تقوا 

باشد.  بهترین  اسالم،  قوانین 
حکومت  بدون  نمیتواند  جامعه  که  وقتي 
معصوم  امام  به  دسترسي  ما  و  باشد 
که  برویم  کسي  سراغ  به  باید  نداریم، 
که  کسي  دارد،  او  با  را  فاصله  کمترین 
و  بیشتر  دیگران  از  اسالم،  از  شناختش 
براي  و  باالتر  همه  از  تقوایش  و  عدالت 
اجراي احکام و قوانین اسالم، مناسبترین 
فرد باشد، این صفات در ولي فقیه تجلّي 
عموم  روش  نیز  دیگر  امور  در  میکند. 
بهترین  نزد  ابتداء  که  است  همین  مردم 
به  دسترسي  اگر  لیکن  میروند  متخصص 
رجوع  کساني  به  نبود،  ممکن  بهترین 
میکنند که در تخصص و ویژگیها به فرد 

ایده آل نزدیکتر باشند. 
اسالم  به  رجوع  جز  معنایي  فقیه  والیت 
امام  به  دیگران  از  که  عادلي  شناس 

ندارد. نزدیکتر است،  معصوم 
ا...   آیت   - ها  پاسخ  و  ها  پرسش  منبع: 

محمدتقی مصباح یزدی

در  بچهها  کرده  گره  مشت  با  جبار  مقابل  در 
آغوششان و به نهضت کمک کردند.«

وجود  به  رهنمود  این  در  امام خمینی  حضرت 
خصیصههای »تعهد« و »شجاعت« و »مبارزه« 
علیه حکومت جور در حضرت زینب )س( تصریح 
میکند و زنان مسلمان ایران را در تبعیت از این 
سه خصلت واال از بانوی قهرمان کربال خالص و 
صادق معرفی میکند که اینان در اوج انقالب و 
در شرایط سخت و در حالی که رژیم تا دندان 
از جانب همه قدرتهای استکباری  مسلح را که 
جهان از جمله آمریکا و انگلیس و اسرائیل مورد 
پیشروی  میگرفت  قرار  جانبه  همه  حمایتهای 
داشتند، فریاد اسالمخواهی از گلو برآوردند و به 
خاک و خون غلتیدند تا نهضت مقدس اسالمی 

در نگاه حضرت امام خمینی، حضرت زینب )س( 
در به حرکت و قیام واداشتن زنان مسلمان ایران 
و رویارویی آنان با رژیم ستمشاهی نقشی الگویی 
داشت و موجب شد در تظاهرات بزرگ و خونینی 
که در تقابل با نیروهای دشمن در خیابانها برگزار 
به  رساندن  یاری  در  زنان  انبوه  حضور  میشد، 
نهضت اسالمی و زمینه سازی برای طی مراحل 

منتهی به شکست نظام جبار متجلی شود.
به پیروزی رسید و  انقالب اسالمی در شرایطی 
موجب ساقط شدن رژیم ستمشاهی شد که تمام 
را  نفسگیر  و  و گردنههای سخت  نشیبها  و  فراز 
پشت سر گذاشت و عالوه بر تحمل رنج و سختیها 
و مرارتهای فراوان خون هزاران شهید را تقدیم 

اسالم کرد و هزاران معلول را بر جای نهاد.
مرارتها  این  پذیرش  در  مسلمان  زنان  بیتردید 
و سختیها هم خود به طور مستقیم و با حضور 
زندان  و  تبعید  با  هم  و  مبارزه  صحنههای  در 
اعضای  سایر  و  فرزندان  و  شوهران  شهادت  و 
بزرگ  سهمی  خویش  وابستگان  و  خانواده 
موثر  آفرینیهای  نقش  این  نبود  اگر  و  داشتند 
و مستمر نهضت اسالمی به پیروزی نهایی نائل 

نمیآمد.
و  مستقیم  تقابل  در  ما  مسلمان  زنان  برای 
غیرمستقیم با رژیم جبار پهلوی حضرت زینب 
بود  تبعیت  و  پیروی  برای  الگو  بهترین  )س( 
چنان که حضرت امام خمینی به این حضور و 
نقش الگوگیری و پیروی آنان از حضرت زینب 

)س( اینگونه تصریح میکند:
ایستاد و آن خطبه  در مقابل حکومتهای جبار 
را خواند و آن حرفها را زد... زنی که در مقابل 
»جباری ایستاد که اگر مردها نفس میکشیدند 
همه را می کشتند و نترسید و ایستاد و محکوم 

کرد، او حکومت را، یزید را محکوم کرد...
زن چنین مقامی باید داشته باشد. زنهای عصر 
ایستادند  همانها هستند.  به  شبیه  بحمدا...   ما 

با شهامتها و جانبازیهای آنان مراحل سخت را 
طی کند و به پیروزی نهایی برسد.

زنان  قهرمانانه  مبارزات  و  حضور  صحنههای 
استعمار  و  داخلی  استبداد  علیه  ایران  مسلمان 
خارجی و حماسههای جاودانهای که در انقالب 
تاریخ  اوراق  در  تنها  نه  اسالمیآفریدند  بزرگ 
و  ضبط  و  ثبت  نیز  جهان  تاریخ  در  که  ایران 
نبود  این  و  شد  دنیا  آزادگان  شگفتی  موجب 
مگر در اثر وجود مبارک و پرثمر حضرت زینب 
و  اخالقی  و  اعتقادی  واالی  ارزشهای  و  )س( 
در  یافته  تجلی  سیاسی  و  اجتماعی  و  رفتاری 
این موجود شریف که او را به صورت یک الگوی 
بزرگ برای همه عصرها تثبیت و معرفی میکند 
و به راستی زنان مسلمان جامعه ما با پیروی از 

این شخصیت عظیم نقشی تعیین کننده در 
پیروزی نهضت اسالمی ایفا کردند.

خود  پیام  و  متن  در  خمینی  امام  رهنمود 
زنان  و غیرمستقیم  نقش مستقیم  دو  به هر 
در  دارد.  اشاره  اسالمی  نهضت  در  مسلمان 
شجاع  و  فداکار  زنان  این  رویارویی  و  تقابل 
از بین رفتند  تانکها  یا در زیر  آنان  از  برخی 
و یا با گلولههای شلیک شده توسط نیروهای 
دشمن به خاک و خون کشیده شدند و روح 
پاکشان به ملکوت اعلی پرواز کرد و در جوار 

رحمت حضرت حق آرمید.
به در  آنان که جان سالم  از  لکن گروههایی 
بردند با از دست دادن همسران و فرزندان و 
نزدیکان و یا معلول شدن آنان مواجه شدند 
به اسالم  و همچنان در مسیر تداوم خدمت 
و انقالب با تحمل رنجها و مرارتهای ناشی از 

این خسارت حرکت کردند.
حقیقت  این  خمینی  امام  اندیشههای  در 
به  مردان  از  بیش  ایران  محترم  »زنهای  که 
میدان رفته و سد عظیم شاهنشاهی را درهم 
نیز میآمیزد و  با حقیقتی دیگر  شکستند. « 

در رهنمود ذیل متجلی می شود:
و  معلولین  و  شهدا  خانوادههای  »شما 
اجازه  هرگز  که  دادید  نشان  مجروحین 
نمیدهید استعمار بر مقدرات این کشور سایه 

افکند.«
به این ترتیب زنان مسلمان ایران به تبعیت از 
حضرت زینب )س( و با الگوگیری از صالبت و 
شجاعت و احساس تعهد و مسئولیت الهی در 
حضور در صحنه مبارزات سیاسی در انقالب 
اسالمی فعاالنه و دالورانه شرکت کردند و به 
طور مستقیم و غیرمستقیم بار سنگین مرارت 
ها و سختی های آن را تحمل نمودند تا نسل 
امروز ما در استقالل و اقتدار و عزت و شرافت 

زندگی کند.

ِإْعَطاِء  ِمْن  َتْسَتِح  اَل  السالم(:  )علیه  َقاَل  67-َو 
الَْقِلیِل، َفِإنَّ الِْحْرَماَن أََقلُّ ِمْنُه.

شرم  اندک  بخشش  علیه السالم[:از  فرمود  او  ]و 
آن  از  بدتر  ساختن  نومید  که  چرا  مباش،  زده 
ذکر  باال  عبارت  شبیه   ۴۲۲ حکمت  در  است. 
شده است که مي فرماید: اْفَعُلوا الَْخْیَر َوالَ تَْحِقُروا 
َوال  َکِثیٌر،  َوَقلِیلَُه  َکِبیٌر  َصِغیَرُه  َفإِنَّ  َشْیئاً،  ِمْنُه 
ِمنِّي  الَْخْیِر  بِِفْعِل  أَْولَی  أََحداً  إِنَّ  أََحُدُکْم:  یَُقولَنَّ 
رِّ أَْهاًل، َفَمْهَما  َفَیُکوَن َوا... ِ َکذلَِک، إِنَّ لِلَْخْیِر َوالشَّ

تََرْکُتُموُه ِمْنُهَما َکَفاُکُموُه أَْهُلُه.
اندازه  کار نیک را به جا بیاورید و آن را به هر 
ُخرد  نظر  در  هرچند  زیرا  مشمارید  ُخرد  باشد 
بسیار  نماید،  اندک  و هرچند  است.  بزرگ  آید، 
باشد. نباید یکي از شما بگوید: که فالن در انجام 
به خدا سوگند  از من است؛  کار نیک سزاوارتر 
و  اهل خیرند  زیرا گروهي  بسا که چنین شود. 
گروهي اهل شر، که هرگاه یکي از آن دو را رها 
این که  انجام دهند.  به جاي شما  اهلش  کنید 
انسان اندک بخششي نماید بهتر از آن است که 
از  هیچ بخشش ننماید شرِم هیچ ندادن بیشتر 

شرم کم دادن است.
اهمیت  حائز  انفاق   و  بخشش  در  که  آنچه 
است، کمّیت نیست بلکه اخالص است اگر نّیت 
مي گرداند  بزرگ  را  آن  خداوند  باشد  خالصانه 
تا  برابر  ده  پاداش  و  مي دهد  عظمت  آن  به  و 

هفتصد برابر و... مرحمت مي فرماید.
***

َو  الَْفْقِر،  ِزیَنُة  الَْعَفاُف  السالم(:  )علیه  َقاَل  68-َو 
ْکُر ِزیَنُة الِْغَنی. الشُّ

شکر  و  فقر  زیور  علیه السالم[:پاکدامني  فرمود  ]و 
زیور توانگري است.

از  کّف  را  عفاف  خود،  شرح  در  الهیجي  نواب 
هرچند  مي داند  آن  از  کردن  دوري  و  محرمات 
شهوات  مقابل  در  پاکدامني  عفت  خاص  معني 

سه تا دانشجو بودیم توی دانشگاهی در یکی از 
شهرهای کوچک قرار گذاشتیم همخونه بشیم.

اغلب  و  بودند  کم  ای  اجاره  های  خونه 
قیمتشون باال .

می خواستیم به دانشگاه نزدیک باشیم قیمت 
شم به بودجه مون برسه.تا اینکه خونه ی پیر زنی 
را نشانمان دادند . نزدیک دانشگاه ،تمیزو از هر 

لحاظ عالی. فقط مونده بود اجاره بها!!!...
گفتند این پیرزن اول می خواد با شما صحبت 

کنه، رفتیم خونه ش و شرایط مون رو گفتیم.
پیرزن قبول کرد اجاره را طبق بودجه مون بدیم

که خیلی عالی بود .
فقط یه شرط داشت که همه مونو شوکه کرد

اون گفت که هرشب باید یکی از شماها برای 
نماز منو به مسجد ببره در ضمن تا وقتی که 

اینجایید باید نمازاتون رو بخونید.
واقعا عجب شرطی !!!!!

همه مون مونده بودیم  چه کنیم ؟ من کسی 
بودم که همیشه دوستامو که نماز می خوندن 
مسخره می کردم . دوتا دوست دیگه م ندیده 
بودم نماز بخونن .اما شرایط خونه هم خیلی 

عالی بود.
پس از کمی مشورت قبول کردیم.

شرطو  اگه  باشین  اینجا  ترم  یه  گفت  پیرزن 
التحصیلی  فارغ  تا  تونین  می  کردین  اجرا 

همینجا بمونین .
خالصه وسایل خونه مونو بردیم خونه ی پیرزن. 
رو  پیرزنه  از دوستام  یکی  قرار شد  اول  شب 

ببره تا مسجد که جنب خونه بود.
بعد  ساعت  کرد.نیم  همراهیش  و  رفت  پاشد 
نماز  مسجد  برم  شدم  مجبور  گفت  و  اومد 

جماعت شرکت کنم.
همه مون خندیدیم.
شب بعد من رفتم .

 با اینکه برام سخت بود رفتم صف آخر ایستادم 
و تا جایی که بلد بودم نماز جماعتو خوندم.

برگشتنی پیرزن گفت شرط که یادتون نرفته ؟
من صبحها ندیدم برای نماز بیدار شید !

جنسي است و کّف از محرمات و خویشتن داري 
در برابر گناهان، معني عام آن است به عبارت 
شهوات  از  خاص  نوعي  جنسي  شهوت  ساده تر 
آدمي است حرص، طمع، ولع، آرزوهاي طوالني، 
تبعیت از هوا و هوس، دست درازي نزد لئیمان 
و مانند اینها ریشه  در شهوت دارد و اینها اکثراً 
اینها  برابر  در  عفت  و  مي شود  محسوب  گناه 
از  برابر گناهان نگه داشتن و  یعني خود را در 
حرص، آز، طمع و هوا و هوس اجتناب کردن. 
دوري کردن از اینها زینت فقر است و فقیر را 
افزون  را  او  اجتماعي  ارزش  و  محترم مي سازد 

مي نماید.
قلمداد  شکر  را  بي نیازي  زینت  بعد،  عبارت 
مي فرماید طبیعي است که منظور، شکر عملي 
است و آن عبارت است از قرار دادن نعمت هاي 
آن  در  خداوند  رضایت  که  مسیري  در  الهي 
غنا  زینت  و  پاکدامني  فقر   زینت  پس  باشد 

سپاسگزاري است.
ابي الحدید آورده که حکیمان گویند »علم  ابن 
شکر،  بدون  نعمت  و  باطل  سخن  عمل  بدون 

خوبي بیهوده است. 
هامش  در  )ع(  امیرالمومنین  امام  پیام  صاحب 
که  آورده  )ره(  مفید  شیخ  قول  از  باال  عبارت 
و  زینه البلوي«  بُر  »والصَّ ارشاد جمله  در  ایشان 

صبر زینت آزمایش و امتحانات است.
اما شرح ابن میثم و عبده نه تنها از عبارت سوم 
و  است  دوم  عبارت  فاقد  بلکه  نکرده اند  بحثي 
عبارت  در هامش  نهج البالغه  از  پرتوي  صاحب 
خطي  نسخ  از  یک  هیچ  در  مي نویسد  فوق 
اما  نشد  یافت  الغني(  زینه  )والشکر  دوم  جمله 
و در  است  آمده  از نسخه هاي چاپي  بعضي  در 
تحف العقول ص ۹۰ ذکر شده است. به هر حال 
منابع  از  استفاده  نشان دهنده  نسخه ها  تفاوت 

مختلف غیر از منابع نهج البالغه است.

کوک  مونو  ساعت  فردا  از  گفتم  دوستام  به 
کردیم ، صبح زود بیدار شدیم چراغو روشن 

کردیم و خوابیدیم.
شب ، بعد از مسجد ، پیرزن یک قابلمه غذای 

خوشمزه که درست کرده بود برامون آورد.
واقعا عالی بود بعد چند روز غذای عالی.

نماز  میرفتیم  یکیمون  شب  سه  هر  کم  کم 
جماعت ، برامون جالب بود.

چراغو  و  پامیشدیم  صبح  که  ماه  یک  بعد 
روشن می کردیم ، کم کم وسوسه شدم نماز 

صبح بخونم  .
نماز  به  کردم  شروع  شدم  می  بیدار  که  من 
صبح خوندن. بعد چند روز دوتا دوست دیگه 

هم نماز صبح خودشونو می خوندند.
واقعا لذت بخش بود .لذتی که تا حاال تجربه 

نکرده بودم.
مسجد  به  پیرزن  با  تا  سه  هر  ترم  آخر  تا 
میرفتیم نماز جماعت .خودمم باورم نمی شد.

نماز خون شده بودم...
داشت. خاصی  هوای  و  حال  خونه  اون  اصال 

وقتا  بعضی  بودیم.  کرده  تغییر  تامون  هرسه 
هم پیرزن از یکی مون خواهش می کرد یه 

سوره کوچک قرآن را بامعنی براش بخونیم.
تازه با قرآن و معانی اون آشنا می شدم.

چقدر عالی بود.
بعد از چهار سال تازه فهمیدیم پیرزن تموم 
اون سوره ها را حفظ بوده ، پیرزن ساده ای 
در یک شهر کوچک فقط با عملش و رفتارش 

همه مونو تغییر داده بود.
چنین  که  سپاسگزارم  چقدر  بزرگ  خدای 

فردی را سر راهم گذاشتی
خداجو با خداگو فرق دارد

حقیقت با هیاهو فرق دارد
خداگو حاجی مردم فریب است

خداجو مومن حسرت نصیب است
خداجو را هوای سیم و زر نیست

بجز فکر خدا،فکر دگر نیست
راستی چقدر شیوه امر به معروف مهمه.

کتاب و کتاب خوانی یکی از پایه های فرهنگی 
به  آدمی  رود.  می  شمار  به  انسان  زندگی  در 
وسیله مطالعه کتاب و تفکر در مفاهیم آن دانش 
خویش را می افزاید و در بُعد اجتماعی چگونه 
دیگران  و  خود  برای  را  خود  حیات  و  زیستن 

هموار می نماید. 
اهمیت کتاب خوانی در قرآن

ای  اندازه  به  اسالم  دین  در  کتابخوانی  اهمیت 
است که معجزه ی حضرت محمد صلی ا...  علیه 
و آله از نوع کتاب است و در این کتاب مقدس 
ا...   بر پیامبر اکرم صلی  هم نخستین آیاتی که 
علیه و آله وسلم نازل شده با امر به خواندن و 

الفاظ کتاب، قلم، و علم توام شده است. 
اسالم؛ تفکر متن محور و متکی بر وحی

گفت  به  را  بشر  خود  بزرگ  منطق  با  اسالم 
وگویی علمی دعوت نموده است :» ِکَتاٌب أَنَزلَْناُه 
َر أُْولُوا الْلَْباِب؛  بَُّروا آیَاتِِه َو لَِیَتَذَکّ إِلَْیَک ُمَباَرٌک لَِّیَدّ
نموده  نازل  تو  بر  که  پربرکت  است  کتابی  این 
 ایم تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان مغز) و 

اندیشه( متذکر شوند«.) ص/ ۲۹(
توجه اسالم به کسب علم

اسالم، به علم و دانش اهمیتی ویژه و ارزشی فوق 
العاده می دهد تا جایی که فرمان داده شده است که:

» اُْطُلب الِعلَْم ِمَن الَمهِد إلَی اللَّحِد«
» از گهواره تا گور دانش بیاموز«. و یا حضرت 
محمد )ص( فرمان می دهند که:» طلب دانش 

بر هر مسلمانی فرض است« 
 منبع: بیتوته

اهمیت کتاب خوانی 
در احادیث و قرآن

ْکَنی   الُسّ تَِطیُب  اَل  می فرماید:  صادق)ع(  امام 
الَْعْذِب  الَْغِزیِر  الَْماِء  َو  ِیِّب  الَطّ الَْهَواِء  بَِثاَلٍث:  ااَِلّ 
به  مگر  نیست  گوارا  زندگی  اَرهًْ  الَْخَوّ االْْرِض  َو 
زمین  فراوان،  آب  پاک،  هوای  اصل:  سه  این 

حاصلخیز.
)تحف العقول، ج ۱، ص 3۲۰(

بنابراین از نظر امام صادق)ع( از حقوق ابتدایی 
هر انسانی دستیابی به محیط و مسکنی است 
بدان  اساسی  نیازهای  به  آن  در  بتواند  که 
دست یابد و آسایش را تجربه کند؛ زیرا چنین 
آسایشی به طور طبیعی می تواند بستری برای 
تامین  دیگری  امور  با  البته  که  باشد  آرامش 

می شود که در جای خود بیان می شود.
به هر حال، آسایش تن و بدن از لوازم آرامش 
آرامش  در  شخص  اینکه  برای  و  است  روان 
او  بدنی  آسایش  می بایست  گیرد،  قرار  روانی 

تامین شود.
حقوق  مهم ترین  آنکه  از  پس  صادق)ع(  امام 
انسانی فرد را بیان می کند، به حوزه اجتماعی 
اجتماعی  موجودی  انسان  زیرا  می دهد؛  توجه 
است و نمی تواند در دنیا بدون ارتباط با دیگران 
باشد  تجربه کند که سعادت بخش  را  زندگی 

تامین  را  او  تمام  و  کامل  آرامش  و  آسایش  و 
ارتباط  وحیانی  درآموزه های  رو  همین  از  کند؛ 
می شود  برقرار  اجتماع  و  فرد  میان  تنگاتنگی 
سعادت  گرو  در  فردی  سعادت  که  جایی  تا 

اجتماعی دانسته می شود. 
َعْن  بَلٍَد  ُکِلّ  اَْهُل  یَْسَتْغِنی  اَل  می فرماید:  ایشان 
ثاََلثٍَة یَْفَزُع اِلَْیِهْم فِی اَْمِر ُدنَْیاُهْم َو آِخَرتِِهْم َفاِْن 
َعِدُموا َذلَِک َکانُوا َهَمجاً : َفِقیٍه َعالٍِم َوَرع؛ٍ َو اَِمیٍر 
و  شهر  هیچ  ثَِقهًْ؛  بَِصیٍر  َطِبیٍب  َو  ُمَطاٍع؛  ٍر  َخِیّ
از سه چیز نیست و بدون آن  اجتماعی بی نیاز 
امر دنیا و آخرت ایشان تامین نمی شود به طوری 
که اگر این امور سه گانه نباشد مردم همانند گله 
گوسفند رها هستند و اجتماع تشکیل نمی شود 

و هرج و مرج، آن مردم را فرا می گیرد:

۱.فقیه عالم با ورع ، مسئول دین مردم
از نظر آن حضرت)ع( یک اجتماع، نیازمند فرد 
دین شناسی است که در دین ژرف می نگرد و 
ملکوت  و  باطن  محسوسات،  و  ظواهر  از  فراتر 
او  شناخت  حقیقت،  در  می شناسد.  را  چیزها 
نسبت به هستی از جمله هستی انسان، نگرشی 
مبتنی بر تعقل و تفکر صحیح است؛ زیرا فقیه 
از نظر قرآن کسی است که دارای تعقل و تفکر 

است که در قلب سلیم صورت می گیرد. )حج، 
آیه ۴6؛ اعراف، آیه ۱۷۹(

مسئولیت  که  فردی  صادق)ع(  امام  نظر  از 
طوری  همان  می گیرد،  عهده  به  را  مردم  دین 
و  تبیین  و  تحلیل  قدرت  نظر  از  می بایست  که 
عقلی  باالی  ظرفیت  از  و  باشد  قوی  اندیشه، 
است،  بودن  فقیه  همان  که  باشد  برخوردار 
همچنین باید عالم باشد؛ یعنی از عقل خویش 
بهره گیرد و به دانش و علم دست یافته باشد؛ 
متفکر  و  فقیه  و  عاقل  که  کسانی  هستند  زیرا 

هستند؛ ولی جاهل علمی هستند. 

حاکم فرمانبردار، مسئول امور اجتماعی
شخصی  تا  است  الزم  نیز  اجتماعی  امور  در 
نظر  از  گیرد.  عهده  به  را  مسئولیت  شایسته، 
در  اجتماعی  مسئولیت های  صادق)ع(  حضرت 
قالب امارت تعریف می شود؛ یعنی شخص دارای 
قدرت فرمان و امر است و از چنین حق طبیعی 
که  نیست  شکی  کند.  امر  که  است  برخوردار 
امارت و حکمرانی  هر کسی نمی تواند عهده دار 
مصادیق  از  امارت  زیرا  باشد؛  اسالمی  جامعه 
والیت الهی است که تنها برای کسانی است که 
و  انتخاب  امور  اولیای  عنوان  به  را  ایشان  خدا 

منصوب کرده است.
خویش  امارت  در  می تواند  امیر  زمانی  البته 
و  کرده  اطاعت  وی  از  مردم  که  باشد  موفق 
مطاع  به  آن  از  که  باشند  فرمان هایش  مطیع 

یاد می شود.

طبیب متخصص و متعهد، مسئول سالمت 
و درمان

فقیه  بیان  با  که  طوری  همان  صادق)ع(  امام 
عالم ورع به دین  و روان مردم توجه می دهد تا 
یک تمدن و اجتماع سالم ایجاد شود، همچنین 
به امر جسم مردم نیز توجه می دهد تا سالمت 

تن و روان جامعه تحقق یابد. 
بدان  به سخن دیگر، تخصصی که هر پزشکی 
کار  به  را  آن  پزشکی  کار  در  باید  و  دارد  نیاز 
گیرد، روان شناسی است؛ زیرا بدون روان کاوی و 
روان شناسی نمی توان درد را به درستی شناخت 

و به درمان بر اساس دارو پرداخت.
الزم  تعهد  از  پزشک  است  الزم  این  بر  افزون 
نمی توان  پزشکی  هر  به  زیرا  باشد؛  برخوردار 

اعتماد کرد.
منبع : روزنامه کیهان

مهم ترین نیازهای فردی و اجتماعی انسان از نظر امام صادق)ع(

زینب گونه« یعنی چه؟
الگوپذیری از حضرت زینب )س( در انقالب اسالمی

داستان جالب امر به معروف



امام حسین فرمودند:
نیا؛ ال یأَمُن َیوَم الِقیاَمِة إال َمن خاَف اهلَل ِفی الدُّ

هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا 
ترس باشد.

 رباردت را ضاعی مکن هچ ردزمینه ی 
ّ

کاء روابط دوستاهن و رافقت صمیماهن ، حق هب ات

تضییع حقوق، روابط دوستی انبود می شود و آنکس هک حّقش را تباه ساختی ربای تو 

ربارد نخواهد بود.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور  با 
ویژه الرستان؛ آغاز گام چهارم بسیج 
ملی مبارزه با کرونا ) طرح شهید حاج 
کلید  الرستان  در  سلیمانی(  قاسم 

خورد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
حضور  با  الرستان،  ویژه  فرمانداری 
و  استاندار  معاون  حسنی  جلیل 
تاش  خیل  الرستان،  ویژه  فرماندار 
عمرانی  و  سیاسی  معاونین  دالور  و 
دانشکده  رئیس  رضایی  فرمانداری،  
معاون  یگانه  پزشکی الرستان،   علوم 
از  عسکری  و  جهاندیده  بهداشتی، 
کارشناسان  از  جمعی  و  شهر  شورای 
الرستان،  درمان  و  بهداشت  شبکه 
گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا 
)طرح شهید حاج قاسم سلیمانی( به 
هدف  با  محور  خانواده  و  محله  شیوه 
در  کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره  قطع 

الرستان آغاز شد.
و  استاندار  معاون  مراسم،  این  در 
محله  طرح  الرستان  ویژه  فرماندار 
محور مقابله با کرونا با همکاری مراکز 
سالمت، پایگاه های بسیج، هالل احمر، 
شهرداری ها و مشارکت خانواده  ها به 

صورت محله محور اجرایی می شود.
با  است  امید  افزود:  حسنی،  جلیل 
موارد  میزان  طرح  این  موفق  اجرای 
ابتالی جدید به ویروس کرونا کاهش 

محسوسی پیدا کند.
با  داد:  ادامه  الرستان،  ویژه  فرماندار 
که  می شود  تالش  برنامه  این  اجرای 
خانواده ها را در خصوص بیماری کرونا 

یلدا  مراسم شب  متنوع  های  برنامه 
با توجه به شرایط کنونی جامعه در 

جویم بصورت مجازی برگزار شد.
خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
میالد الرستان از جویم، در راستای 
سالمتی  و  درمان  کادر  به  احترام 
متنوع  برنامه های  ویژه  مردم، 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  یلدایی 
کرونایی و در سالروز والدت حضرت 
همت  به  پرستار  روز  و  زینب)س( 
و  بخش  پرورش  و  آموزش  اداره 
شورای  و  شهرداری  همکاری  با 
بسیج  مقاومت  حوزه  شهر،  اسالمی 
دانش آموزی شهید اجرایی، هیئات 

هوشیار کنیم و به کمک مراکز بهداشتی 
زنجیره  قطع  باعث  بسیج  و  ودرمانی 

انتقال ویروس شویم.
خانواده  های  طرح،  این  در  افزود:  وی 
محور  سه  در  کرونا  بیماری  درگیر 
خدمات  حمایت  و  نظارت  مراقبت، 

دریافت خواهند کرد.
بسیج  چهارم  گام  کرد:  تصریح  حسنی، 
کاهش  هدف  با  کرونا  با  مبارزه  ملی 
زنجیره  قطع  با  بیماری  شیوع  میزان 
و  انتقال، کاهش میزان بستری و مرگ 

میر بیماران مبتال به کروناست.
پزشکی الرستان،  علوم  دانشکده  رییس 
هم در سخنانی بیان کرد: در گام چهارم 
دنبال  به  کرونا  با  مبارزه  ملی  بسیج 
مدیریت و کنترل بیماری با شیوه محله 
محور هستیم. در این مرحله از ظرفیت 
سالمت«  پایگاه  یک  خانه،  »هر  برنامه 

استفاده می شود.
محله  طرح  اکنون  داد:  ادامه  رضایی 
و  می شود  آغاز  کرونا  با  مقابله  محور 
خانواده ها  در  سالمت  سفیر  بر  تکیه  با 

و  امیرالمومنین)ع(  محبین  مذهبی 
جویم  مهدی)عج(  حضرت  منتظران 
علوم  دانشکده  ریاست  حضور  با 
شورای  شهردار،  الرستان،  پزشکی 
آموزش  اداره  ریاست  شهر،  اسالمی 
و کادر درمان مرکز  پرورش بخش  و 
سالمت جویم در سالن شهید رجایی 
این شهر بصورت مجازی برگزار شد.

نمایش  اجرای  خوانی،  حافظ 
چکاوک(،  پردازی  طنز  طنز)گروه 
کادر  از  تجلیل  موسیقی،  اجرای 
تقدیر  جویم،  سالمت  مرکز  درمانی 
های  برترین  و  برتر  خوانان  حافظ  از 
با  محیطی  فضاسازی  ووشو،  ورزش 

در خصوص مراقبت ها و فاصله گذاری 
کرونا  از  پیشگیری  جهت  اجتماعی 

پرداخت.
و  آموزش  ریاست  زمانی،  حسین 

و  و خیرین  بسیج  از ظرفیت  استفاده  و 
احمر،  هالل  و  نهاد  مردم  سازمان های 
بر  محور  چند  در  را  جدیدی  گام های 
افزایش  شامل  محورها  این  می داریم. 
پیشگیری  راستای  در  عمومی  آگاهی 
در  نظارت  تشدید  و  کنترل  بیماری،  از 
همه سطوح، بیماریابی گسترده و درمان 
با  و  سرپایی  مراکز  گسترش  با  سرپایی 

افزایش تست ها خواهد بود.
مسئول  مکاری  جواد  سرگرد  ادامه،  در 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  عملیات 
کامل  آمادگی  در خصوص  نیز  الرستان 
مطالبی  طرح  این  در  بسیجی  نیروهای 

را مطرح کرد.
با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  طرح  در 
مشارکت دانشکده علوم پزشکی، معاونت 
هالل  نیرو های  بسیجیان،  بهداشتی، 
در  بهداشتی  داوطلب  مأموران  و  احمر 
همه محالت انجام می شود که این طرح 
منحوس  ویروس  کنی  ریشه  پایان  تا 

کرونا ادامه دارد.

یلدایی  سنتی  نمادهای  از  استفاده 
های، پخت نان سنتی و هنر قالی بافی 
برنامه  جمله  از  جویمی  بانوان  توسط  

های این آیین بود.
مسعودی  امید  اجرای  با  برنامه  این 
بصورت  فارس  سیمای  و  صدا  مجری 
فارس  شاد،کانال  برنامه  از  زنده 
فرهنگی و کانال مدیران فارس  پخش 

شد.
الزم به ذکر است، در حاشیه این برنامه 
علوم  دانشکده  رییس  رضایی  بهزاد 
والدت  تبریک  ضمن  الرستان  پزشکی 
تقدیر  و  یلدا  زینب)س(،شب  حضرت 
مطالبی  بیان  به  سالمت،  مدافعان  از 

پرورش منطقه جویم نیز مناسبت های 
از همکاری  و  تبریک گفت  را  روز  این 

برنامه تشکر کرد. تمامی عوامل 
پیما آرزو جهان  خبرنگار: 

ماندگار«  »قصه های  برگزیده  راویان 
در کانون پرورش فکری فارس معرفی 

شدند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری مهر، هم زمان با شب یلدا 
مهرواره  پایانی  مراسم  برگزاری  با  و 
صورت  به  که  ماندگار«  »قصه های 
فکری  پرورش  کانون  در  مجازی 
کودکان ونوجوانان فارس برگزار شد، 
معرفی  مهرواره  این  برتر  قصه گویان 

شدند.
فراخوان مهرواره »قصه های ماندگار« 
هم زمان با بیست و هشتمین هفته ی 
کتاب و کتاب خوانی در کانون فارس 

اعالم شد.
مربیان،  مهرواره،  این  مخاطبان 
مادربزرگ ها  پدربزرگ ها،  نوجوانان، 
قصه گویی  به  عالقه مندان  همه  و 

بودند.
انتخاب  با  این اساس عالقه مندان  بر 
ارسال  با  و  کهن  متون  از  قصه هایی 
)حداکثر  قصه  روایت  کوتاه  فیلم 
۱۰ دقیقه( تا ۲۰ اذر ۱3۹۹ فرصت 

داشتند آثار خود را ارسال کنند.

در اختتامیه این مهرواره که هم زمان 
مجازی  صورت  به  و  یلدا  شب  با 
برگزار شد ۱۲ برگزیده در بخش های 
مادربزرگ ها،  و  پدربزرگ ها  نوجوان، 

عالقه مندان و مربیان معرفی شدند.
از  الری  بخش  فرح  حورا  فاطمه 
مرکز  از  پذیرش  عسل  الرستان، 
شیراز   ۲ شماره  هنری  فرهنگی 
فرهنگی  مرکز  از  علیزاده  آیلین  و 
قصه گویان  جهرم،   ۱ شماره  هنری 

برتر بخش نوجوان بودند.
عبدالرضا میرزانیا از الرستان، سلطان 
عبدالصمد  و  خوی  از  دریادل  علی 
رحمانیان از جهرم نیز پدربزرگ های 
قصه گوی برگزیده این مهرواره شدند.

سمیرا  نیز  عالقه مندان  بخش  در 
اکبرپور از مرودشت، هاجر قنبری از 
صدرا، مریم ساالریان و سارا معرفی 
معرفی  برگزیده  عنوان  به  جهرم  از 

شدند.
این مهرواره در بخش مربیان خدیجه 
از  کهنسال  حوا  و  خوی  از  وجدانی 
کسب  شایسته  را  فارس  استان  مهر 

عنوان برتر شناخت.

نوجوانان الرستانی در جمع برگزیدگان 
مهرواره »قصه های ماندگار« فارس

آغاز مرحله چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا
 »طرح شهید حاج قاسم سلیمانی« در الرستان

آیین شب یلدا، والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار در جویم

تکاپوی شبانه روزی پرستاران در بخش کرونا بیمارستان امام رضا)ع( الر

قرآن رکمی فشرده از متام خلقت و متام چیزهایی ]است[ که در بعثت باید انجام 
بگرید، قرآن رکمی یک سفره ای است که خدای تبارک و تعایل به وسیلۀ 
مقدار  به  یک  هر  آن  از  بشر  متام  که  است  گسرتده  بشر  بنی  در  ارکم  پبغمرب 
استعداد خودش استفاده کند. این کتاب و این سفرۀ گسرتده در شرق و غرب 
فیلسوف،  عامل،  عایم،  بشر،  متام  که  است  کتایب  قیامت  تا  وحی  زمان  از  و 

عارف، فقیه، مهه از او استفاده یم کنند.« 
یعين کتايب است که در عنی حال که نازل شهد است از مرحله غیب به مرحله 
در   ، هستمي  طبیعت  عامل  در  که  مجعیتي  ما  پیش  است  شهد  گسرتده  و  شهود 
عنی حال که متنزل شهد است از آن مقام و رسیهد است به جايي که ما بتوانمي 
 ، عامي  مردم  مهه  که  هست  او  در  مسایلي  حال  عنی  در  کنمي  استفاده  او  از 
که  هست  او  در  مسایلي  و  کنند  مي  استفاده  او  از  عامل  غری  و  عامل  و  عارف 
است  بزرگ  عرفاي   ، است  بزرگ  فالسفه   ، است  بزرگ  علماي  به  مختص 
وتاند  مني  کسي  خدا  اولیاي  از  غری  را  او  مسائل  از  بعضي   . است  اولیا  و  ابنیا  و 

ادراك کند مگر با تفسری که از آنان وارده مي شود ... 
مسائلی  و  یم گرید  قرار  استفاده  مورد  هست،  بشر  در  که  استعدادی  مقدار  به 
که  هست  مسائلی  و  یم کنند  استفاده  آهنا  از  اسالم  بزرگ  عرفای  که  هست 
که  هست  مسائلی  و  یم کنند  استفاده  آن  از  اسالم  حکمای  و  فالسفه 
و  مهه  برای  است  مهگاین  سفره  این  و  یم کنند  استفاده  آن  از  بزرگ  فقهای 
این طوایف از آن استفاده یم کنند. مسائل سیایس، مسائلی اجامتعی، مسائل 
فرهنگی و مسائل ارتیش و غری ارتیش، مهه در این کتاب مقدس هست. 
انگیزه نزول این کتاب مقدس و انگیزه بعثت نیب ارکم برای این است که 
این کتاب در دسرتس مهه قرار بگرید و مهه از او به اندازه سعه وجودی و 
فکری خودشان استفاده کنند. مع األسف، نتوانستمي ما و نتوانسته است بشر 
مقدس  کتاب  این  از  استفاده  باید  که  طوری  آن  اسالم  علمای  نتوانسته اند  و 
بشود، استفاده کنند. باید مهگان افکار خودشان را به اکر یبندازند و مغزهای 
خودشان را متوجه کنند به این کتاب بزرگ، تا اینکه این کتاب بزرگ را به 
طوری که هست و به طوری که ما یم وتانمي از او استفاده کنمي مهه استفاده کنند. 
و قرآن آمهد است برای استفاده مهه طبقات، هرکس به مقدار استعداد خود، 
اوست  تعلمي  به  متعمل  که  آن  و  ارکم  رسول  از  غری  که  است  آیات  بعض  البته 
منی وتاند بفهمد و به وسیله آهناست که ما باید بفهممي. و بسیاری از آیات است 
یبندازند  اکر  به  را  خودشان  فکرهای  مهه  که  است  مهگان  دسرتس  در  که 
و  دنیا  این  زندگی  را،  زندگی  مسائل  و  کنند  متوجه  را  خودشان  مغزهای  و 

زندگی آن عامل را، از این کتاب مقدس استفاده کنند. 
آشنايي با قرآن

برگرفته از آثار امام خميني

قـــرآن
كتاب تمام بشر

به مناسبت روز پرستار، محمد پاسیار عکاس خبری میالد الرستان با حضور در بخش کرونا بیمارستان امام رضا)ع( شهر الر از بخشی از تالش های پرستاران گزارش 
تهیه کرده است:


