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سرپرست کانون پرورش فکری کودکان 
فیزیکی  پیشرفت  از  فارس،  نوجوانان  و 
فرهنگی  مرکز  درصدی   ۹۵ از  بیش 

هنری اوز خبر داد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
با  کامرانی  سعیدرضا  مهر،  خبرگزاری 
با  اوز،  هنری  فرهنگی  مرکز  در  حضور 
فرماندار این شهر دیدار کرد و سرپرست 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  کل  اداره 
سرپرست  نشست  در  فارس  نوجوانان  و 
کانون و فرماندار شهرستان اوز در رابطه 
با برآورد هزینه تکمیل ساختمان و رفع 

نیازهای مرکز اوز بحث و گفتگو شد.
شهرستان  فرماندار  پور،  علی  علی اصغر 
اوز با اشاره به اهمیت اقدامات کانون در 
کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودک 
سازنده،  سرگرمی های  تولید  نوجوان،  و 
در  آموزشی  و  پژوهشی  اقدامات  انجام 
ویژه  نگاه  و  نوجوانان  و  کودکان  حوزه 
به کتاب و کتاب خوانی در بین کودکان 
اقدامات  برشمردن  ضمن  و  نوجوانان  و 
منجر  که  شهرستان  گذشته  سال  چند 
دوست دار  شهر  عنوان  به  اوز  معرفی  به 
کتاب کودک و کسب مدال برنز یونیسف 
شد، خواستار تسریع در راه اندازی کانون 
در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
امکانات  و  تجهیزات  تأمین  و  اوز  شهر 
مورد نیاز ساختمان در دست احداث شد.

ضمن  نیز  فارس،  کانون  سرپرست 
بانیان خیر پروژه، عبدالرحمان  از  تقدیر 
خضری، محمد خضری و محمد فقیهی 
و اشاره به این موضوع که ساختمان در 

اوز،  شهرستان  در  کانون  احداث  دست 
مجموعه ای کم نظیر در سطح استان بوده 
پرورش  برای  را  مناسبی  بسیار  بستر  و 
کودکان و استعدادیابی آنها برای توسعه 
آتی شهرستان فراهم خواهد آورد، گفت: 
شهر،  یک  و  جامعه  یک  پیشرفت  برای 
بستر  آوردن  فراهم  مهم،  موضوع  اولین 

فرهنگی است.
مرکز  کمبودهای  از  گزارشی  کامرانی 
اوز را ارائه داد و تسریع در تأمین مربی 
جهت  در  گامی  را  مرکز  کار  نیروی  و 
پرورش  و  کانون  اهداف  بهتر  پیشبرد 

کودکان ونوجوانان دانست.
شهرهایی  جمله  از  اوز  شهر  افزود:  وی 
است که در حوزه مسائل فرهنگی، پیشرو 
از  بوده و در حوزه کتاب و کتاب خوانی 
در  است  کشور  برتر  شهر  هفت  جمله 
مراکز  همگی  دیگر  شهر   ۶ که  حالی 
حوزه  در  همچنین  هستند؛  استان ها 
کتاب و کتاب خوانی، مدال برنز سازمان 
شده  تقدیم  اوز  شهرستان  به  یونیسف 
شهرستان،  این  که  وجودی  با  و  است 
جمعیت  نسبت  به  است  تأسیس  تازه 
نسبت  به  که  است  کتاب خانه   ۶ دارای 
دیگر شهرستان ها از نظر سرانه کتاب، با 
نیکوکارانش در وضعیت  همت خیران و 

خوبی است.
مرکز فرهنگی هنری اوز با اعتباری بالغ 
بر ۳۰ میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی 
 ۵۰۰ متراژ  به  زیربنایی  در  درصد   ۹۵
مترمربع در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر 

ساخته شده است.

پیشرفت 95 درصدی
 مرکز فرهنگی هنری اوز

عکس : آرشیو

قابل توجه مسئول اداره صنعت و معدن و تجارت الرستان

احداث کارخانه آرد الرستان به کجا انجامید؟

حدود یک سال قبل، از تأسیس 
کارخانه آرد الرستان صحبت بود 
و تقدیر و تشکرها دیده می شد به 
نظر می رسد این نیز مانند سایر 

مسائل، به کما رفته است.
ضمن تشکر از مسئول اداره صمت 
باره  این  در  است  امید  الرستان 
داشته  مردم  برای  خوشی  خبر 

باشد.
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سپاه  ناحیه  اجتماعی  معاون 
»هر  طرح  اجرای  آغاز  از  الرستان 
شهرستان  در  خدمت«  یک  خانه 
خانه  »هر  طرح  گفت:  و  داد  خبر 
برای  سالمتی  نذر   ، خدمت«  یک 
منظور  به  که  است  خانه  اهالی 
با  مبارزه  شرایط  در  خدمت رسانی 

بیماری کرونا انجام می شود.
با  گو  و  گفت  در  پیرمراد  علیرضا 
این  در  الرستان  میالد  خبرنگار 
توجه  با  فرد  هر  داشت:  اظهار  باره 
به تخصص، توانایی، ظرفیت و  وقتی 
اختیار  در  را  آن  می تواند  دارد  که 
را  ای  گره  و  دهد  قرار  نیازمندان 
این  بگشاید.  آن ها  مشکالت  از 
طرح برای همه شاغلین در اصناف 
بنا، خیاط و  نانوا،  از جمله  مختلف 

رییس پارک ملی بمو شیراز از انجام 
سرشماری وحوش در این پارک خبر 
داد و گفت: در این سرشماری تعداد 
۳ هزار و ۸۵ راس قوچ و میش، کل 
پهنه طبیعی شمارش  این  در  بز  و 
درصدی   ۱۴ رشد  بیانگر  که  شد 
علی  است.  گذشته  سال  به  نسبت 
از  نفر   ۲۰ اینکه  بیان  با  آرندی   
، محیط  کارشناسان محیط زیست 
بانان و انجمن های دوستدار محیط 
حضور  سرشماری  دراین  زیست 
دالیل  ترین  مهم  از  افزود:  داشتند 
افزایش جمعیت حیات وحش پارک 
های  پایش  و  ها  تالش  بمو،  ملی 
پارک  یگان  ماموران  روزی  شبانه 

پیش بینی می شود امسال حدود ۱۵۰۰ هکتار 
به  گراش  شهرستان  کشاورزی  زمین های  از 

کشت انواع محصوالت جالیزی اختصاص یابد.

گفت:  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مزارع  درصد   ۵۵ حدود  جاری  زراعی  سال  در 
کشت  گواهی  دارای  بذور  با  استان  این  گندم 
برای مزارع  این میزان  شده است در حالی که 

گندم کل کشور حداکثر ۳۴ درصد است.
به  فارس  استان  اینکه  بیان  با  پژمان  حسین 
مورد  شده  گواهی  گندم  بذور  تامین  لحاظ 
موفق  استان های  جمله  از  کشاورزان  نیاز 
هکتار  هزار   ۴۲۰ بر  بالغ  کرد:  تصریح  است، 
گندم در این استان کشت شده که ۲۷۰ هزار 
آن  هکتار  هزار   ۱۵۰ و  آبی  صورت  به  هکتار 

کشت دیم است.
سطوح  برای  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
بذور  انواع  تن  هزار   ۸۰ حدود  مذکور  کشت 
امسال  کرد:  اظهار  است،  بوده  نیاز  مورد  گندم 
 ۴۸ شامل  گندم  بذور  از  تن  هزار   ۵۳ حدود 
پنج  و  استاندارد  و  شده  گواهی  بذر  تن  هزاز 

با  طرح  این  کرد:  تصریح  است، 
محرومین  به  خدمت رسانی  هدف 
باشد؛  می  جامعه  نیازمندان  و 
این  به  پیوستن  با  مردم  ان شاءاهلل 
طرح و خدمت به محرومین در حد 

گفت: همچنین فعالیت ماموران به 
از حضور مردم و  منظور جلوگیری 
شکارچیان درفصل زایش واقدامات 
از  جلوگیری  منظور  به  پیشگیرانه 

و  شان، سالمتی  ظرفیت  و  توانایی 
اهالی خانه خود  برای  را  تندرستی 

نذر کنند.
عالقه مندان  گزارش،  این  اساس  بر 
و  خانوادگی  نام  و  نام  می توانند 
زیر  های  شماره  به  را  خود  مهارت 
جهت  را  خود  نقد  وجه  یا  ارسال 
شماره  به  طرح،  این  از  حمایت 

کارت های واریز کنند:
هماهنگی و نام نویسی خواهران:

۰۹۹۰۶۵۸۶۷۸۷
شماره کارت:

۱۱۵۳-۱۰۰۵-۸۱۷۰-۶۲۷۳
هماهنگی و نام نویسی برادران:

 ۹۱۹۶ ۱۸۰ ۰۹۱۷ 
بانک رسالت به نام مصطفی بینا:

۲۷۶۰-۳۲۰۹-۷۲۱۰-۵۰۴۱

آتش  سریع  مهار  و  سوزی  آتش 
سوزی ها از دیگر دالیل تاثیرگذارتر 

رشد حیات وحش بوده است.
در  ایران  ملی  پارک های  از  بمو 
که  پارک  این  است.  فارس  استان 
نامش را از کوه بمو گرفته است در 
شیراز  شهر  شمال  کیلومتری   ۱۰
قرار دارد.این پارک حدود ۴۰ سال 
است مورد حفاظت قرار گرفته و در 
شهرستان های  زرقان  و شیراز و در 
مسیر تخت جمشید واقع شده است. 
هکتار  هزار   ۴۸ بمو  ملی  پارک 
مناطق  از  یکی  و  دارد  وسعت 
فارس  استان  در  طبیعی  چهارگانه 

است.

پیش  و  آغاز  گراش  در  جالیزی  محصوالت 
از  هکتار    ۱۵۰۰ حدود  امسال  می شود  بینی 
کشت  به  شهرستان  این  کشاورزی  زمین های 

انواع محصوالت جالیزی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه کشت محصوالت جالیزی در 
این شهرستان به دو روش زیر پالستیک و فضای 
باز انجام می شود، افزود: کشت زیر پالستیک به 
دلیل حفظ رطوبت، کنترل علف های هرز و زود 
که  باالتری  هزینه  به  توجه  با  محصول،  رسی 
سوی  از  دارد  کشت  روش های  سایر  به  نسبت 

کشاورزان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
زیر  کشت  محصوالت  کرد:  اضافه  مرادی 
خربزه،  هندوانه،  شامل  گراش  در  پالستیک 
بادمجان  و  فرنگی  گوجه  خیار،  شمام،  طالبی، 
است، که برداشت آن از فروردین ماه آغاز و تا 

پایان خرداد ماه ادامه دارد.

ریزی  برنامه  بعد  سال  گندم  بذور  تامین  برای 
می شود

با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
تخصصی  شرکت   ۲۰ به  قریب  اینکه  به  اشاره 
فرآوری و تامین کننده بذور گواهی شده گندم 
با ظرفیت تقریبی ۷۵۰ تن در روز در این استان 
وجود دارد که بخش عمده آن ها در شهرستان 
مرودشت واقع است، بیان کرد: هم اکنون برنامه 
مورد  گندم  بذور  تامین  برای  الزم  ریزی های 
نیاز کشاورزان در سال بعد و جلوگیری از تکرار 

مشکالت سال جاری در حال انجام است.
در  گندم  بذر  مدیریت  برای  پژمان؛  گفته  به 
سنوات آتی، عالوه بر تعیین قیمت مناسب که 
دارد،  تقاضای کشاورزان  میزان  در  اصلی  نقش 
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از ظرفیت 
اتحادیه  و  روستایی  تعاون  کل  اداره  انبار های 
ذخیره  برای  فارس  استان  تولید  تعاونی های 
کمک  کشاورزان  بذری  نیاز  تامین  و  سازی 
با  بذور  به  بیشتری  تا کشاورزان  خواهد گرفت 

کیفیت دسترسی پیدا کنند.
ویژه  به  و  دنیا  در  موجود،  شواهد  اساس  بر 
کشور های عمده تولید کننده گندم مثل آمریکا، 
روسیه، چین، کانادا و استرالیا میزان مشارکت 
 ۴۰ از  متوسط  طور  به  بذور  تامین  در  دولت 
درصد بیشتر نیست و کشاورزان عمده ی تولید 
کننده گندم و کشت و صنعت ها، عموما خود 

نسبت به تامین بذور اقدام می کنند.

هر شغل و مهارتی که حال خوشی 
هدیه  نیازمند  خانواده های  به  را 

دهد، شامل می شود.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین 
دالیل تشکیل بسیج، خدمت رسانی 

،همکاری جوامع محلی و همکاری 
ویژه  به  دولتی  های  سازمان  سایر 
قضایی  دستگاه  و  انتظامی  نیروی 
است. رییس پارک ملی بمو شیراز، 

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سرپرست  مرادی  حسن  جوان،  خبرنگاران 
جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: کشت 

هزار تن دانه گندم مرغوب توسط سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس تامین و توزیع شد.

او با تاکید بر اینکه بیشترین حجم بذور گواهی 
جاری  زراعی  فصل  در  کشور  در  گندم  شده 
کشاورزان  اختیار  در  و  تهیه  فارس  استان  در 
بذور  پایین تر  قیمت  افزود:  است،  گرفته  قرار 
گواهی شده نسبت به دانه گندم خود مصرفی 
به  گندم  کشت  سطوح  افزایش  کشاورزان، 
دقیق  بینی  پیش  عدم  و  دیم  کشت  خصوص 
تقاضای  تا  شد  باعث  بارندگی ها  آغاز  زمان 
کشاورزان برای خرید بذور گواهی شده افزایش 
هنگام  زود  بارندگی های  پژمان؛  اعتقاد  یابد.به 
نسبت به پیش بینی های سازمان هوا شناسی از 
بیستم آبان ماه و سه بارش پی در پی و با فاصله 
یک هفته از یکدیگر، تمایل کشاورزان به کشت 
برای استفاده از آب باران به عنوان خاکاب اول 
را بیشترکرد و موجب شد تا تقاضای کشاورزان 
برای بذور گواهی شده در یک دوره زمانی کوتاه 

سه هفته ای تشدید شود.
او با بیان اینکه دالیل مورد اشاره فشار شدیدی 
بر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین 
بذور گواهی شده یا دانه مرغوب گندم وارد نمود، 
اضافه کرد: بر اساس سوابق و تجارب موجود، در 
از  دو دهه گذشته حدود ۵۰ درصد کشاورزان 
بذور خود مصرفی استفاده و حداکثر ۵۰ درصد 
بذر مورد نیاز خود را از وزارت جهاد کشاورزی 

دریافت می کردند.

اجرای طرح »هر خانه یک خدمت« علیه کرونا در الرستان

افزایش 14  درصدی  شمار زیستمندان در پارک بمو شیراز 

کشت محصوالت جالیزی در ۱۵۰۰ هکتار از زمین های شهرستان گراش

تامین بذور گواهی شده گندم در فارس بیشتر از میانگین کشوری

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

عملیات بذرکاری با کاشت گیاه دارویی آنغوزه 
در بخشی از عرصه های مرتعی منطقه کوه هوا 

شهرستان خنج انجام شد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کشکولی  احمدی  محسن  جوان،  خبرنگاران 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
از  هکتار  هزار  دو  گفت:  خنج،  شهرستان 
اراضی منطقه کوه هوا با استفاده از بذر گیاهی 
بارندگی های  بیان کرد:  آنغوزه احیاء شد. وی 
اخیر در این منطقه فرصت بسیار خوبی برای 
کاشت  مستعد  اراضی  و  طرح ها  در  بذرکاری 
گونه های دارویی و صنعتی را فراهم کرده است 
که انتظار می رود با توسعه این گونه طرح ها 

استان  مجازی  دارت  پیکارهای  دوره  سومین 
رده  در  و  دختران  و  پسران  بخش  در  فارس 

پایه ها برگزار شد و برترین ها معرفی شدند.
کمیته  مسوول  الرستان،  میالد  گزارش  به 
با خبرنگار  فارس در گفت و گو  استان  دارت 
رقابت ها ۲۷ پسر و  این  اعالم کرد: در  ایرنا، 
از شهرستان های شیراز، الرستان،  ۱۹ دختر 
گراش، فسا، جهرم ، نی ریز، آباده و بوانات با 

به گزارش میالد الرستان، آریا طالبی قهرمان 
بین  آنالین  شطرنج  مسابقات  دوره  ششمین 
المللی الرستان شد.دراین دوره از رقابت ها که 
با حضور ۴۷ شطرنج باز از سراسر جهان، در ۹ 
دور به روش سوئیسی به صورت آنالین برگزار 

گردید ؛ نتایج زیر بدست آمد :
مقام اول: آریا طالبی از الرستان با کسب ۷/۵ 

امتیاز و پوئن شکنی ۳۷/۲۵
 ۷ با کسب  از گرجستان  راپاواکاها  دوم:  مقام 

امتیاز پوئن شکنی ۳۲/۵
با  الرستان  از  پورداوود  غالمرضا  سوم:  مقام 

محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  مجلس 
صنایع دستی گفت: به منظور استفاده از ظرفیت 
احیا،  واگذاری  وزارتخانه  این  ماده ۲۷،  قانونی 
مرمت و بهره برداری از بنا های تاریخی ثبت شده 

در فهرست میراث ملی را در دستور کار دارد.
به  تاریخی  بنا های  این  کرد:  تصریح  وی 
سرمایه گذارانی که صالحیت آن ها احراز شده 
و توان سرمایه گذاری، مرمت و احیای بنا های 
تاریخی را دارند، برای مدت معلوم و براساس 

قرارداد مشخص، واگذار می شود.
وزارت  مجلس  امور  و  مدیریت  توسعه  معاون 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
کار  دستور  این  راستای  در  شد:  یادآور 
فارس پس  استان  تاریخی  بنای   ۹ وزارتخانه، 
مورد  کاربری  تعیین  کمیته  در  شناسایی  از 
این  واگذاری  فراخوان  و  گرفتند  قرار  بررسی 
۹ بنای تاریخی به منظور انتخاب سرمایه گذار 

مناسب اعالم شده است.
اثنی عشر،  تاریخی  بنای   ۹ گفت:  خیاطیان 
توالیی، صالحی، برکت، علمدار، عطروش، عابدی، 

بهبود  نیز  و  گیاهی  پوشش  افزایش  شاهد 
وضعیت معیشت دامداران و بهره برداران این 

عرصه ها باشیم.

هم پیکار کردند.
مهرداد ایوب زاده ادامه داد: در بخش دختران،  
قهرمانی  سکوی  بر  بوانات  از  کشاورز  هیوا 
ایستاد،  زهره جهانبازی از ناحیه یک آموزش 
فاطمه  شد،   قهرمان  نایب  شیراز  پرورش  و 
پرنیان از ناحیه  چهار آموزش و پرورش شیراز 
صورت  به  الرستان  از  افزون  سال  انیس  و 
مشترک سوم شدند. وی اضافه کرد: همچنین 
از مرودشت  ابوالفضل زارعی  در بخش پسران 
نشان طال را برگردن آویخت، ابوالفضل  البرز 
دوست از جهرم صاحب نشان نقره شد، امین 
حیدری منفرد از ناحیه  ۲ آموزش و پرورش 
شیراز و شایان نکیسا هم از الرستان به مدال 

برنز دست یافتند.
از  عسکری  :مبینا  گفت  دارت  کمیته  مسوول 
محمد  و   شیراز  پرورش  و  آموزش   ۲ ناحیه 
با  بازیکنان  عنوان  به  آباده  از  معارفی  حسین 

اخالق معرفی شدند.

کسب ۶/۵ امتیاز و  پوئن شکنی ۳۱/۷۵
با  الرستان  از  دلشاد  محسن   : چهارم  مقام 

کسب ۶/۵ امتیاز و پوئن شکنی ۳۱

کازرونیان و منطقی نژاد، با کاربری موزه، گالری 
به  فارس  استان  صنایع دستی و کافی شاپ در 

سرمایه گذاران دارای صالحیت واگذار می شود.
این  در  شرکت  عالقه مندان  داد:  ادامه  وی 
دی   ۱۴ یکشنبه  روز  تا  می توانند  فراخوان 
اسناد مورد نیاز را به صورت حضوری از اداره 
به صورت  یا  و  وزارتخانه  پشتیبانی  امور  کل 
وزارتخانه  رسمی  وب سایت  از  غیرحضوری 
دریافت کنند و پس از تکمیل فرم ها و اسناد 
دبیرخانه  به  دی ماه   ۲۴ اداری  وقت  پایان  تا 

مرکزی این وزارتخانه تحویل دهند.
وزارت  مجلس  امور  و  مدیریت  توسعه  معاون 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
 ۲۸ تاکنون   ۹۹ سال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با 
سرمایه گذاران  به  فارس  استان  تاریخی  بنای 
افزود:  است،  شده  واگذار  خصوصی  بخش 
خوبی  عملکرد  فارس  استان  در  خوشبختانه 
واگذاری  با  داشتیم،  بنا ها  واگذاری  حوزه  در 
مرمت، احیا و بهره برداری این ۹ خانه تاریخی، 
امسال ۳۷ بنای تاریخی این استان برای احیا و 

بهره برداری واگذار شده است.

کاشت آنغوزه در عرصه های منابع طبیعی خنج

دو الرستانی در جمع برترین های
 دارت مجازی پسران و دختران فارس

قهرمانی شطرنج باز الرستانی در مسابقات
 آنالین بین المللی

انتشار فراخوان واگذاری مرمت
 9 بنای تاریخی در فارس

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله 
با کرونا، گفت: براساس رنگ بندی جدید اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از ۳۶ شهرستان استان، ۳۳ شهرستان 
وضعیت  در  شهرستان  سه  و  زرد  وضعیت  در 

نارنجی شیوع ویروس کرونا قرار دارند.
پور  قاسم  عبدالرضا  الرستان،  میالد  گزارش  به 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: تنها 
شهرستان های شیراز، جهرم و خفر در وضعیت 
هیچ  و  دارند  قرار  کرونا  ویروس  شیوع  نارنجی 

شهرستان قرمزی در استان نداریم.
قرار گرفتن استان فارس در این وضعیت، نتیجه 

همکاری و همراهی مردم به خصوص اصناف و 
بازاریان است.

محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا چهار صبح 
در شیراز همچنان ادامه دارد و ورود خودروهای 
دارای وضعیت  به شهرستان های  نیز  غیربومی 

نارنجی ممنوع است.
همه محدودیت های طرح جامع محدودیت های 
کرونایی به قوت خود باقی است،  در شهرهای 
زرد ممنوعیتی در تردد خودرویی وجود ندارد و 

مشاغل گروه شغلی یک، ۲ و سه فعال هستند.
ها  شهرستان  تمامی  در  آموزش  همچنین 

همچنان به صورت مجازی خواهد بود.

اعالم رنگ بندی جدید شهرستان های فارس در وضعیت شیوع ویروس کرونا
دستگیری اعضای باند سارقان 

قطعات خودرو در الرستان

باند  دستگیری  از  الرستان  انتظامی  فرمانده 
اماکن  و  خودرو  قطعات  سارقان  نفره  پنج  

خصوصی با ۲۳ فقره سرقت خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
امجدی  داود  سرهنگ  جوان،  خبرنگاران 
اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
قطعات خودرو و اماکن خصوصی در  الرستان 
در  سارقان  دستگیری  و  شناسایی  موضوع   ،

دستور کار پلیس قرار گرفت.
انجام  با  آگاهی  پلیس  ماموران  افزود:  وی 
موفق  میدانی،  بررسی های  و  فنی  اقدامات 
شدند اعضای باند ۵ نفره سارقان را شناسایی 

و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
اینکه  بیان  با  الرستان،  انتظامی  فرمانده 
سارقان در بازجویی اولیه به ۲۳ فقره سرقت 
قطعات خودرو و اماکن خصوصی اقرار کردند، 
عنوان داشت: در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۶ 
دستگاه کولر گازی، ۳ دستگاه موتورسیکلت، 
موبابل  ۲ دستگاه  و  باطری خودرو  ۲۰ عدد 

آیفون مسروقه کشف شد.
کارشناسان  اینکه  بیان  با  امجدی،  سرهنگ 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۲ را  مکشوفه  اموال  ارزش 
سارقان  گفت:  کرده اند،  برآورد  ریال  میلیون 
پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

مردم  امنیت  کرد:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
خط قرمز پلیس است و شهروندان در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از 

طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
***

توقیف یک دستگاه کامیون 
کشنده حامل بولدوزر قاچاق 

در الرستان

توقیف یک  از  فارس  استان  انتظامي  فرمانده 
دستگاه  یک  حامل  کشنده  کامیون  دستگاه 
بولدوزر قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در 
الرستان،  میالد  گزارش  داد.به  خبر  الرستان 
با  گفت وگو  در  حبیبي  رهام بخش  سردار 
داشت:  اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
ماموران انتظامي پاسگاه  چهاربرکه  الرستان 
این  به  ورودی  محورهاي  کنترل  حین 
کشنده  کامیون  دستگاه  یک  به  شهرستان، 
آن  و  مشکوک  بولدوزر  دستگاه  یک  حامل 
پس  گفت:  کردند.وی  متوقف  بیشتر  براي  را 
از توقف تریلر و بررسی مدارک مشخص شد 
بولدوزر از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده 
اینکه  بیان  با  استان  انتظامي  است.فرمانده 
ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان، 
۶۰ میلیارد ریال برآورد شده، تصریح کرد: در 
سیر  براي  و  دستگیر  نفر  یک  خصوص  این 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.
***

حادثه مرگبار در محور الر -جهرم 
با یک کشته و دو مصدوم

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
تماس  طی  الرستان،  احمر  هالل  عمومی 
 ۱۱۵ اورژانس  کنترل  مرکز  از  تلفنی 
ویژه  شعبه  احمر  هالل  جمعیت  با  الرستان 
الرستان  مبنی بر، برخورد خودرو سواری با 
به  از جاده که منجر  انحراف  و  موتورسیکلت 
واژگونی خودرو سواری شده است، تیم امداد 
محل  به  بریز  صفایی  شهید  پایگاه  نجات  و 

حادثه اعزام شد.
این حادثه که در کیلومتر ۳۷ جاده الرستان 
به جهرم به وقوع پیوسته است، پس از ارزیابی 
صحنه حادثه، دو مصدوم و یک نفر فوتی این 

حادثه تحویل عوامل مربوطه شد.
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بن  محمد  ولیعهدی  زمان  از  سال  سه  حدود 
از  زور  به  را  سمت  این  که  گذرد  می  سلمان 
محمد بن نایف پسر عموی خود گرفت تا عماًل 
را  عربستان  و خارجی  داخلی  مسائل  مدیریت 

بر عهده بگیرد.
اما محمد بن سلمان در سطح داخلی و خارجی 
در  خود  برای  و  اول  درجه  در  عربستان  برای 
درجه دوم چه دستاوردی داشته است؟ شرایط 
کنونی آشکارا وضعیت فعلی محمد بن سلمان 
بن  محمد  دستاورد  همه  دهد.  می  نشان  را 
سلمان طی سالیان گذشته رابطه اش با ترامپ 
ترک  را  کاخ سفید  آتی  روزهای  بوده که طی 
که  بایدن  با  را  سلمان  بن  محمد  و  کند  می 
ناخرسند  سلمان  بن  مدیریتی  شیوه  از  ظاهرا 

است، تنها می گذارد.
هیچ  ولیعهدی  دوران  طی  سلمان  بن  محمد 
اعتماد  آنان  به  تا  نگذاشته  خود  برای  دوستی 
کند. در سطح داخلی نیز به دلیل استبداد رای 
حاشیه  به  و  اخراج  برای  تالش  و  در حکومت 
امکان  که  خانواده  این  فرزندان  همه  راندن 
رسد  نمی  نظر  به  باشند،  داشته  وی  با  رقابت 

مورد قبول فرزندان خاندان حاکم باشد.
به  بن سلمان  محمد  نیز  در سطح همسایگان 

پاسدار  دریادار  سردار  سپاه نیوز،  گزارش  به 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
این  معاونین  و  فرماندهان  از  تعدادی  با  همراه 
از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک در  نیرو   

خلیج فارس، بازدید کرد.
این  در  تنگسیری  دریادار  گزارش،  این  به  بنا 
آمادگی  وضعیت  آخرین  بررسی  ضمن  بازدید 
های رزمی رزمندگان مستقر در جزایر و گفتگو 
با آنان، بر حفظ آمادگی توان رزم و هوشیاری 
محیط  و  حوزه  بر  اطالعاتی  کامل  اشراف  و 

حساس ماموریتی خود تاکید کرد.
اظهار  همچنین  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
تداوم  در  بازدیدکه  این  از  هدف  داشت: 
وضعیت  عینی  مشاهده  و  قبلی  بازدیدهای 
منطقه برنامه ریزی شده است، بررسی آخرین 
وضعیت توان آمادگی های رزم و عرض خداقوت 

به رزمندگان دریا دل می باشد.
دریادار تنگسیری تصریح کرد: بحمدهلل بررسی 

رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان با اشاره 
برای  دیگر  راهی  دنبال  به  آویو  تل  اینکه  به 
این  با  جنگ  احتمال  که  گفت  است  مقابله 
به  میالدالرستان  گزارش  به  دارد.  وجود  رژیم 
صفی  هاشم  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
الدین رئیس شورای اجرایی حزب اهلل لبنان در 
مصاحبه با رادیو »النور« لبنان گفت: فضا برای 
یک جنگ بزرگ مهیا نیست؛ اما احتمال جنگ 
با اسرائیل وجود دارد، این سخن از باب حس 
مسئولیت پذیری است، نه از باب ایجاد ترس و 

وحشت در دل مردم.
وی افزود: اسرائیل امروز به دنبال یافتن راه و 

قطر  با  را  اش  رابطه  و  داد  جنگ  اعالن  یمن 
و  کرد  رهبری  را  آنجا  محاصره  و  کرد  قطع 
امروز نیز فقط با شریک خود محمد بن زیاد و 
امرای بحرین ارتباط دارد که با توجه به انقالب 
هستند،  وی  برکناری  خواهان  که  مردمی 

مشروعیت چندانی ندارند.
اما محمد بن سلمان هنوز به آنان پایبند است 
به  نمانده  باقی  برایش  آنان  اینکه کسی جز  یا 
نخستین  در  سخنانش  در  امروز  که  ای  گونه 
نشست شورای هماهنگی عربستان و بحرین به 
خود  ریاست  با  کشور  دو  میان  هماهنگی های 
بن حمد  و سلمان  بحرین  عهد  ولی  ریاست  و 
آل خلیفه ولی عهد بحرین،به عمق و استحکام 

رابطه عربستان سعودی و بحرین تاکید کرد.
روابط  نیز  منطقه  سطح  در  سلمان  بن  محمد 
خود را با پاکستان و ترکیه قطع و روابط خود 
با ایران را بحرانی کرد و به نظر می رسد امروز 
در منطقه تنهاست و نتوانسته با اروپایی ها نیز 

روابط خوبی داشته باشد.
با  آینده محمد بن سلمان  این است  اما سوال 
در  که  هایی  بحران  این  همه  و  ترامپ  رفتن 
می  چه  آورده  بار  به  خارجی  و  داخلی  سطح 

شود؟

های میدانی ما نشان می د هد نیروها، سامانه ها 
و تجهیزات در تمامی شرایط، در سطح مطلوبی 
از آمادگی ها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع 

و امنیت کشور عزیزمان قرار دارند.

گزینه های دیگری برای مقابله با مقاومت است 
که این نشان دهنده شکست آن است.

اجازه  که  ایم  گفته  ما  افزود:  الدین  صفی 
نمی دهیم مردم لبنان گرسنه بمانند و همچنان 
در  ما  که  طرحی  هستیم.  خود  سخن  این  بر 
بر روی آن هستیم یک دفعه مطرح  کار  حال 

نشده و مبتنی بر همکاری و همبستگی است.
کرد:  تاکید  اهلل  حزب  اجرایی  شورای  رئیس 
هدف  به  اینکه  بدلیل  آمریکا  حاضر  حال  در 
خود نرسیده ناامید شده است و ما نیز از ابتدا 
گفته ایم که، تحریم های آمریکا موجب تضعیف 

حزب اهلل نخواهد شد.

تمام دستاوردهای بن سلمان در دوران ولیعهدی!

تاکید فرمانده نیروی دریایی سپاه
 بر آمادگی برای صیانت از مرزهای آبی ایران

حزب اهلل: احتمال جنگ با اسرائیل وجود دارد

در  کشوری  تقسیمات  بحث  است  مدتی 
استان فارس، حداقل در میان مردم و ساکنان 
شهرستان  ویژه  به   ، مختلف  های  شهرستان 
استان  مرکزیت  مستحق  را  خود  که  هایی 
شده  تبدیل  روز  موضوع  به  دانند  می  جدید 
است . مردم به خوبی می دانند استان فارس با 
مساحت بیش از ۱۲۲هزار کیلومتر مربع پس 
و خراسان  بلوچستان  و  ، سیستان  کرمان  از 
با جمعیت  و  پهناور  استان  جنوبی چهارمین 
بالغ بر چهار میلیون هشتصد و پنجاه هزار نفر 
پس از استان های تهران ،خراسان رضوی و 
اصفهان نیز چهارمین استان پرجمعیت کشور 
محسوب می شود .اما اگر وسعت جغرافیایی 
و جمعیت مالک قانع کننده ای برای تقسیم 
های  شهرستان  تعداد  قطعا   ، نیست  استان 
برای  دلیل  ترین  کننده  قانع  تواند  می  تابعه 

تقسیم محسوب گردد. 
مردم به خوبی می دانند ارایه خدمات مفید و 
رضایت بخش در یک سیستم اداری که سی 
وشش شهرستان بزرگ و کوچک زیر مجموعه 
آن را تشکیل می دهند اگر غیر ممکن نباشد 
از  چه  .اگر  بود  خواهد  دشوار  بسیار  قطعا 
یک  بعنوان  توان  نمی  ایران  امروز  جامعه 
ایران  ملت  لیکن   کرد  یاد  کتابخوان  جامعه 
در  بخصوص   ، نیست  سواد  بی  جامعه  یک 
و  دقیق  بسیار  احقاق حق  قبیل   از  مواردی 
حسابگر است . آنها می دانند موضوع تقسیم 
استان فارس به دو و حتی سه استان جدید 
 ، افتاد  می  اتفاق  قبل  ها  سال  بایست  می 
از مرز شانزده  تعداد شهرستان ها  زمانی که 
و  الزم  بندی  تقسیم  این  گذشت  شهرستان 
مجموعه  زیر  حاضر،  حال  .در  بود  ضروری 
شهرستان  وشش  سی  فارس  استانداری 

راتشکیل می دهد .
باالترین  کنید  تصور  شرایطی  چنین  در 
شرایط  بهترین   در  و  استان  اجرایی  مقام 
از  و  داده  جلسه  تشکیل  هفته  در  روز  یک 
حوزه  مشکالت  و  مسایل  بخواهد  فرمانداران 
این ذهنیت  با   ، بیان کنند  مدیریتی خود را 
ساعت  دو  اداری  جلسه  یک  مفید  زمان  که 
»۱۲۰دقیقه« باشد  و بخشی از زمان جلسه به 
سخنان رییس اختصاص یابد ، بایک محاسبه 
ساده هر فرماندار حدود  سه دقیقه زمان دارد 
تمام مسایل ، مشکالت و خواسته های خود 
را به سمع و نظر جناب استاندار برساند . آیا 
چنین زمان محدودی برای رسیدگی به آالم  
مردم منطقی است ؟ قطعا جواب منفی است 
موضوع   ، روزمره  امور  در  دارند  مردم حق  و 
دغدغه خود  را  استان  در  تقسیمات کشوری 
استان  کنند.  دنبال  با جدیت  را  وآن  دانسته 
فارس خوشبختانه از ابعاد مختلف یک استان 
مستعد و صاحب نام است ، از نظر کشاورزی و 
باغداری از وجود شهرستان هایی چون شیراز 
بوده  برخوردار  داراب  و  جهرم   ، مرودشت   ،
توانمندی  از  کار  و  و کسب  تجارت  بعد  از  و 
شهرستان هایی چون الرستان ، خنج ، گراش 
واوز بهره می برد که هر کدام نام وجایگاهی 

دارند .
از  آگاهی  با  مناطق  این  مردم  است  طبیعی 
جایگاه خود ،  هنگام درخواست خدمات بهتر 
از مرکز استان  ، در واقع از حقوق  و بیشتر 
تردیدی   . کنند  می  دفاع  خودشان   اولیه 
نیست که مسئوالن کشوری برای اتخاذ یک 
و  استان  تقسیم  یعنی  مهم  بسیار  تصمیم 
انتخاب یک شهرستان به منظور مرکز استان 
جدید  نخست به سراغ معیار هایی که قانون 
حال  این  با  رفت،  خواهند  است  کرده  معین 
سوال  این  با  احتماال   معیارها   آن  کنار  در 

به  را   » »سپاهان  اصفهان   ، رستم  خاندان 
خاندان گودرز و الرستان »الد« را به خاندان 
خردمندانه  اقدام  این  .با  بخشید  گرگین 
کیخسرو  می توان نتیجه گرفت که  الرستان 
مناطقی چون  ردیف  در  ها  اسطوره  در عصر 
از هویتی  اعتبار و  سیستان و اصفهان دارای 
برخوردار  معتبر  ای  و شناسنامه  آمیز  افتخار 

بوده است . 
از آن زمان به بعد الرستان در مقاطع مختلف 
در  تاریخ  گواه  به  و  پرداخت  نقش  ایفای  به 
ساز  تاریخ  جغرافیایی  های  حوزه  سایر  کنار 
، نام خویش را به یادگار ثبت کرد . در عصر 
ها در طی چند  پرتغالی  که  صفویه هنگامی 
و  زده  چمبره  فارس  خلیج  دهانه  بر  قرن 
با آن ها را نداشت  هیچ قدرتی یارای مقابله 
، سرانجام این دالوران الرستانی بودند که به 
قشون   ساالر  خان»سپه  قلی  امام  فرماندهی 
این بخش مهم  با خون خود آزادی  صفوی« 
فارس  وخلیج  ایران  جنوب  از   استراتژیک  و 

را رقم زدند.
همچنین در این عصر،  شهر کهن و تاریخی 
و  شده  محسوب  ایران  بارانداز  مهمترین  الر 

بزرگترین بازار داد و ستد کشور بود .
جاده مواسالتی بندر لنگه -الر -شیراز قدیمی 
به  و  است  کشور  مرور  و  عبور  جاده  ترین 
اخیر  دهه  پنج  در  مسئوالن  مهری  بی  رغم 
همچنان پر رفت وآمد ترین جاده کشور لقب 

مهم هم روبرو شوند، کدام شهرستان یا حوزه 
خواهد  را  عنوان  این  شایستگی  جغرافیایی 
داشت ؟ در چنین شرایطی چنانچه همه ابعاد 
مدیریتی در نظر گرفته شده و خدای ناکرده 
نفوذهای نابجا و سفارشات بی منطق سد راه 
تصمیم گیرندگان نشود ، پاسخ چندان دشوار 
کرده  سعی  نویسنده  مجال  این  در   ، نیست 
و کهن  ترین  قدیمی  از  یکی  معرفی  با  است 
ترین حوزه های جغرافیایی کشور »الرستان 

« راه را بر تصمیم گیرندگان هموار سازد . 
ایران  بزرگ  ملت  که  آگاهیم  واقعیت  این  از 
را  تاریخ  از  مرحله  سه  خود  حیات  طول  در 
تجربه کرده است ، مرحله نخست از آن بنام 
می  نام  گویی  افسانه  یا  سرایی  افسانه  تاریخ 
برند ، مرحله دوم بعنوان تاریخ اسطوره ها یا 
و مرحله سوم  است  تاریخ  اسطوره سازی در 
تاریخ  از  مرحله  این  هنوز  که  مکتوب  تاریخ 
هرکدام  در  ایرانیان  تردید  بدون  دارد.  ادامه 
به  خود  از  نقشی  گذشته  تاریخی  مراحل  از 
الرستان  منطقه  .پیرامون  اند  نهاده  یادگار 
اسطوره  یعنی  از مرحله دوم  نیز خوشبختانه 
درتاریخ نقشی پررنگ و ارزشمند بجای مانده  
است .برای مثال در عهد کیانیان و در روزگار 
کیخسرو ،  این پادشاه فرهمند  ، هنگامی که 
تصمیم گرفت ایران را براساس اقالیم تقسیم 
خاندانی الیق  به  را  اقلیم  هر  و  کرده   بندی 
به  را  سیستان   ، بسپارد  نامدار  و  شایسته  و 

از قدیمی  . مردم الر و الرستان  گرفته است 
وکار  کسب  عرصه  مردان  ترین  وکهن  ترین 
وتجارت هستند و این واقعیت بر هیچ محقق 

و پژوهشگری پنهان نیست .
جامعه  نخستین  الر  مردم  صفویه  روزگار  در 
انسانی تحت ستم ایران بود که بدون حمایت  
از خواب  و هوشمند  مقتدر  رهبر  فکری یک 
غفلت بیدار شد و برای تضمین  آزادی بدنبال 
شخصی واجد شرایط که بتواند رهبری مردم 
آن    سخت  شرایط  در   ، بگیرد   برعهده  را 
و  سامرا  به  را  شهر  وبزرگان  معمرین  زمان  
ایام  همان   که  حالی  در   ، کرد  اعزام  نجف 
رهبران دینی  از جمله حاجی میرزا جواد در 
محمد  میرزا   ، اصفهان  در  نجفی  آقا   ، تبریز 
حسن آشتیانی در تهران و سید علی اکبر فال 
اسیری در شیراز برای بیدار کردن مردم تحت 
ظلم و ستم  در آن شهر ها متحمل زحمات 
زیاد شده و با مشقت فراوان توانستند مردم را 

به جنب وجوش درآورند . 
الرستان  مردم  قجری  حاکمیت  اواخر  در 
ملتی  نخستین  ایران  پهناور  کشور  تاریخ  در 
بودند که تحت زعامت یک عالم دینی عنوان 
نخستین خاستگاه حکومت اسالمی را به خود 
در  الرستانی  تفنگچیان  و  دادند  اختصاص 
اجرای حکم جهاد رهیر دینی خود برای دفاع 
انگلیسی ها عازم  شیراز  با  از مردم و مقابله 

شدند .
نقاط  معدود  از  الرستان  جغرافیایی  حوزه 
فرهنگی  از  افتخار  با  که  است  استان  جنوب 
یکپا رچه به نام » فرهنگ الرستانی« و زبان 
مشترک »زبان الری« بهره می برد. نام و آوازه 
الرستان یک هویت وشناسنامه سراسر افتخار 

آمیز در کشور است . 
پاس  به  نیز  امروز  الرستان  خوشبختانه 
تالش های خستگی ناپذیر ساکنانش از همه 
استان  مرکزیت  قبول  برای  الزم  معیارهای 
این حوزه جغرافیایی   . برخوردار است  جدید 
هم  روستاهای  و  شهرها  بیشترین  دارای 
فرهنگ و هم زبان بوده و در میان مردم توابع 
یک ارتباط خاص معنوی برقرار است . وجود 
بین  فرودگاه  چون  اساسی  های  زیرساخت 
حوزه  به  نزدیکی   ، وستد  داد  بازار   ، المللی 
تا  طوالنی  فاصله  بخصوص  و  فارس  خلیج 
شیراز مرکز استان فارس از جمله نقاط قوت 
تاریخی الر  به مرکزیت شهر  استان الرستان 
به  گذرا  نگاهی  اینکه  آخر  .کالم  باشد  می 
روند تقسیمات کشوری نشان می دهد برای 
انتخاب شهرستانی به عنوان مرکز یک استان  
ومقررات  قوانین  چهارچوب  رعایت  لزوما   ،
خشک و بی روح نیست ، بلکه ابعاد مدیریتی 
به   . است  دخیل  انتخاب  دراین  نیز  دیگری 
حدود  با  تهران  که  حالی  در  مثال  عنوان 
سیزده میلیون سکنه مرکز استان است ، ایالم 
می  نیز  نفر جمعیت  هزار  و هشتاد  پانصد  با 
تواند مرکز یک استان موفق باشد .همچنانکه 
با سی وشش شهرستان تشکیل  یک  فارس 
با  خاص  دالیل  به  بنا  قم  است  داده  استان 
یک شهرستان هم می تواندمرکز یک استان 
درحالیکه  شهرها  مبحث  در   . شود  محسوب 
زاهدان با پانصد و هشتاد و هفت هزار نفر یک 
شهر می باشد در همان استان تیس از توابع 
وپنج  شصت  و  یکصد  با  کنارک   شهرستان 
با این اوصاف  نفر تشکیل یک شهر میدهند. 
با گذشته  الر  تاریخی  و   کهن  چنانچه شهر 
ای سراسر افتخار بعنوان مرکز استان الرستان 
منظور نشود احتماال از فعل نخواستن استفاده 

شده است . 

نوشته : حسن هوشمند

الر والرُاستان

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای عامر داوري فرزند علي اصغر به شرح درخواستي 
ثبت  شورا   این  حقوقي  کالسه ۹۹/۸۷    به  که 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم علي اصغر 
ملي ۲۵۱۱۷۳۸۶۶۱  به شماره  اکبر  فرزند  داوري 
صادره از  الرستان  در تاریخ  ۱۳۹۱/۱۲/۱۵  در 
اقامتگاه دائمی خود روستاي الغران بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۱-عامر 

  ۲۵۱۱۰۰۲۲۶۴
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۲-اکبر 

  ۲۵۱۱۰۰۳۱۴۷
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۳-نادر 

۲۵۰۰۱۲۴۶۰۶
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۴-فروزان 

۲۵۱۱۰۰۲۹۳۰
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۵-فاطمه 

۲۵۱۱۸۳۵۹۸۳
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۶-ثریا 

۲۵۱۲۱۱۳۸۴۱
م  ش  اصغر  علي  فرزند  داوري  ۷-لیال 

۲۵۱۱۸۶۴۳۰۴ فرزندان متوفي
ملي  شماره  به  عبد اله  فرزند  اجرائي  ۸-سلطنت 

۲۵۱۱۷۶۱۲۲۱ همسر متوفي  والغیر...
مقدماتی  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه 

- علي سهیلي       م/الف/۶۹۸

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای نبیله زارع  فرزند احمد  به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۹۳    
این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم معصوم بني عباسي فرزند عبدا... 
به شناسنامه  ۷۲ صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲۴  
در اقامتگاه دائمي خود اوز  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به
۱-محمد زارع  فرزند احمد  ش ش  ۲۹ ت ت ۱۳۴۴  صادره از ح 

شهري شهرستان  اوز
۲-شمسي زارع  فرزند احمد  ش ش  ۴۹۰۹ ت ت ۱۳۴۵  صادره از 

ح شهري الرستان  اوز
۳-داریوش زارع  فرزند احمد  ش ش  ۳۶ ت ت ۱۳۴۸  صادره از ح 

شهري شهرستان  اوز
۴- سمیر زارع  فرزند احمد  ش ش  ۱۵۵ت ت ۱۳۵۰ صادره از ح  

الرستان - اوز
از ح  زارع  فرزند احمد  ش ش  ۱۰ت ت ۱۳۵۳  صادره  ۵-نسیم 

شهري شهرستان - اوز
۶-نسرین زارع  فرزند احمد  ش ش  ۷۹ت ت ۱۳۵۵ صادره از ح ۲ 

الرستان - اوز
۷-نبي زارع  فرزند احمد  ش ش  ۲۱ت ت ۱۳۵۸  صادره از ح شهري 

الرستان - اوز
از ح  احمد  ش ش  ۷۴ت ت ۱۳۶۲  صادره  فرزند  زارع   ۸-نبیله 

کنسولي شهر دبي 
۹-مریم زارع  فرزند احمد  ش ش  ۱۲۱ت ت ۱۳۶۳  صادره از ح 

مرکزي شهرستان الر فرزندان متوفي
۱۰-احمد زارع  فرزند محمد  ش ش  ۳۵۱۲ ت ت ۱۳۱۵  صادره از 

ح شهري الرستان - اوز همسر متوفي والغیر...
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
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.
محمود   - اوز  شهرستان  شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

محبي              م/الف/۶۹۶

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای الیاس شب نما فرزند عبدعلي  به شرح 
درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۹۷    این شورا  
حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
مرحوم محمدعلي شب نما فرزند محمدسعید 
به شناسنامه  ۴۸ صادره از ح - الرستان - اوز   
در تاریخ  ۱۳۹۹/۴/۷  در شیراز  بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-صفیه خرمي  فرزند محمدرسول  ش ش  
۶۶ ت ت ۱۳۲۴  صادره از ح شهري الرستان  

اوز)همسر متوفي(
محمدعلي  ش ش  فرزند  ۲-الیاس شب نما 
۱۲۵  ت ت ۱۳۵۳  صادره از ح ۲ الرستان 

- اوز
ش  ش  محمدعلي   فرزند  شب نما  ۳-فائزه 
۵۳۹۷  ت ت ۱۳۴۸  صادره از ح ۲ الرستان 

- اوز
ش  ش  محمدعلي   فرزند  شب نما  ۴-فریده 
۵۳۹۶ ت ت ۱۳۴۷  صادره از ح ۲ الرستان 

- اوز
ش  ش  محمدعلي   فرزند  شب نما  ۵-عالیه 
کنسولي  ح  از  صادره    ۱۳۵۳ ت  ۲۰۰  ت 

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

گواهی صادر خواهد شد.
شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

شهرستان اوز - محمود محبي 
م/الف/۶۹۷

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۶۶ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰۴/۲۳
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  حسن   فرزند  الري  اسدي  محمد 
۶۵۶۹۸۰۸۷۱۰ صادره از گراش در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴۲/۲۰ مترمربع پالک فرعي 
از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۸۹۱
واقع درقطعه  از۱۰۸۲۷ اصلي  پالک ۲۷۹۴ فرعي 
خریداري  گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش 
مع الواسطه از مالک رسمي جعفر اسدي الري محرز 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
آگهي مي شود در  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
نمایند.بدیهي است در  تقدیم  به مراجع قضایي  را 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش            م/الف/۵۵۳

همه  از  ساکنانش  ناپذیر  خستگی  های  تالش  پاس  به  نیز  امروز  الرستان  خوشبختانه 
جغرافیایی  حوزه  این   . است  برخوردار  جدید  استان  مرکزیت  قبول  برای  الزم  معیارهای 
دارای بیشترین شهرها و روستاهای هم فرهنگ و هم زبان بوده و در میان مردم توابع یک 
ارتباط خاص معنوی برقرار است . وجود زیرساخت های اساسی چون فرودگاه بین المللی ، 
بازار داد وستد ، نزدیکی به حوزه خلیج فارس و بخصوص فاصله طوالنی تا شیراز مرکز استان 

فارس از جمله نقاط قوت استان الرستان به مرکزیت شهر تاریخی الر می باشد .
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شغل نجاری از آن دست شغل هایی است که 
به سمتش می روند و  افراد  این روزها دوباره 
می خواهند با داشتن کارگاه نجاری درآمدی 

برای خود داشته باشند .
یکی از مهمترین دغدغه های افراد برای برپایی 
باید  کجا  از  که  است  این  نجاری  کارگاه  یک 
شروع کرد ؟ مکان کارگاه باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد ؟ چه آموزشهایی را باید ببینند و 
نیاز خواهند  برای شروه  لوازمی  و  وسایل  چه 
این  به  پاسخ  شروع  برای  مهم  نکته  ؟  داشت 
و  نجاری چیست  از  هدفتان  که  سوال هست 
چه محصولی را میخواهید تولید کنید ؟ آیا می 
خواهید به سراغ محصوالت بزرگ مانند مبل 
یا می  و  بروید  و دراور  و کمد  و تخت خواب 
خواهید کارهای کوچک و تزئینی درست کنید 
و شاید هم هدفتان تولید آثار هنری دست ساز 
به  تواند  می  نکته  این  دانستن   . است  چوبی 
شما بسیار کمک کند تا بتوانید لوازم درستی 
را خریداری کنید و مکان مناسب را برگزینید .

مكان کارگاه نجاری :
است  کارهایی  از  دسته  آن  جزو  نجاری، 
و  میکند  ایجاد  زیادی  صدای  سرو  اصوال  که 
نیز  زباله  اره  خاک  وجود  دلیل  به  همچنین 
تولید میکند ، حال تهیه مکان مناسب بستگی 
تولید  دنبال  به  اگر   ! دارد  شما  تولیدات  به 
بنابراین  هستید  بزرگ  و  حجیم  محصوالت 
محیط  از  و  بوده  کارگاهی  حتما  باید  محیط 
محیط  آن  اطراف  اگر  ویا  باشد  دور  مسکونی 
مسکونی است به گونه ای باشد که سروصدا و 
به دنبال  اگر  باشند ولی  قابل کنترل  زباله ها 
هنری  تولیدات  یا  و  هستید  کوچک  تولیدات 
شاید با یک مکان ۱۵ متری هم بتوانید کارتان 
را شروع کنید ولی چیزی که اهمیت دارد این 
بسیار  تهویه  باید  نظر  مورد  مکان  که  است 
خوب داشته باشد . همچنین باید بدانید که آیا 
میخواهید از صفر چوب را به صورت خام تهیه 
الزم  تولید  برای  که  کارهایی  تمام  و  نمایید 
است که توضیح خواهیم داد را خودتان انجام 
میکنید  برونسپاری  را  اول  مرحله  یا  و  دهید 
انجام  خودتان  نیز  را  رنگ  کا  میخواهید  یا  و 
دهید و یا نه چرا که اگر بخواهید همه کارها 
نیاز به سه قسمت در  انجام دهید  را خودتان 
کارگاه دارید قسمتی که کارهای برش اولیه و 
سمباده کاری ها انجام میشود که تولید خاک 
اره میکند ، قسمتی که کارهای وصل نمودن 
قسمتهای مختلف انجام میشود و چسب کاری 
و میخ کاری ها انجام میشود و قسمتی مجزا 
برای رنگ کاری که باید آری از هرگونه گرود 

و خاک باشد .
بنابراین مکان کارگاه نجاری حتی االمکان باید 
محدوده  در  واگر   ( مسکونی  محدوده  از  دور 
خاک  و  گرد  و  صدا  لحاظ  از  است  مسکونی 
عایق شود ( و دارای تهویه بسیار مناسب باشد 
صدای  پیشرفته  های  دستگان  امروزه  البته   .
نیز  را  خاک  و  گرو  مسئله  و  کرده  تولید  کم 
با مکنده های صنعتی میتوان تا حدودی رفع 
کرد ولی شاید برای کارگاهی برای شروع کار 

بسیار گران و هزینه بر باشد .
لوازم و دستگاه های الزم برای نجاری :

 : مانند  است  کار  الزمه  که  هست  لوازمی 
انواع  و  انبردست  و  ، میخ کش  نجاری  چکش 
پیچ گوشتی ، انواع گیره دستی ، انواع منگنه و 
میخکوب ها این ها لوازم اولیه ای است که الزم 
نیست یکجا تهیه کنید و زمانی که کار را شروع 
کنید بر حسب نیازتان می توانید آنها را تحمیل 
کنید مثال شاید منگنه کوب نیاز نداشته باشید 
یا یپچ گوشتی خاصی نیاز داشته باشید بنابراین 
در خرید لوازم عجله نکنید و بگذارید تا کار به 

شما بگوید که چه چیز نیاز دارید .
در خصوص دستگاه ها :

تمامی  انجام  و  خام  چوب  تهیه  هدفتان  اگر 
کارهای نجاری از صفر است ۳ دستگاه حتما 
نیاز است : اره فلکه ، دستگاه گندگی و دستگاه 
کنارگیری ، اره فلکه برای بریدن و خرد کردن 
میزان  کردن  یکنواخت  برای  گندگی   ، چوب 
قائمه  برای  گیر  کنار  و  چوب  نظر  مورد  قطر 
کردن کناره های چوب . ولی تمامی این کارها 
انجام  نیز  چوب  فروش  مزاکز  در  میتوانید  را 
مورد  های  چوب  مبلغی  پرداختن  با  و  دهید 
این سه  بنابراین   . نمایید  تهیه  را  خود  اندازه 
دستگاه نیاز کارگاه های بزرگ و تولیدات انبوه 

است .

تولید میوه خشک
با توجه به گرانی نرخ اجاره ها، افزایش هزینه 
هایمان  خیلی  که  دیگر  موارد  خیلی  و  ها 
خانگی  مشاغل  اندازی  راه  هستیم،  درگیرش 
درآمدی  به  در محیط کوچک  بتواند  که  ایی 
البته  که  جذابیست  نکته  برساندمان  کارآمد 
امروزه در سراسر دنیا همین مشاغل خانگی، رو 
به افزایش بوده و مورد استقبال بسیاری از زنان 

و مردان واقع شده است!
 با داشتن شغل خانگی، هزینه ایاب و ذهاب به 
محل کار ندارید، مالیات اگر در ابعاد کوچک 
بمانید ندارید،ترافیک ندارید و از همه مهمتر 
کار  و  است  خودتان  برای  بکنید  تالشی  هر 

بیشتر نتیجه بهتری برای خودتان دارد!
یکی از مشاغل خانگی پرطرفدار، تولید چیپس 
این  در  که  است  میوه خشک  همان  یا  میوه 
مقاله راه و چاه و تمام نکاتی که برای راه اندازی 
اش باید بدانید در اختیارتان میگذاریم تا اگر 
شرایطش را داشتید بتوانید با اطالعات کامل 

وارد شده و از درآمدش بهره مند شوید.
مزایای مشتری ساز چیپس میوه:

ماندگاری بسیار باال، حفظ خواص میوه، قابلیت 
استفاده از طعم میوه های مختلف در فصولی 
استفاده  ندارد،  برداشت  و  که آن گونه کشت 
از میوه هایی که در اقلیم های خاص قابلیت 
کشت ندارد مثال توت فرنگی در نقاط بسیار 
گرم، وزن و حجم کمتر نسبت به میوه تازه و 
در نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل و صادرات، 
افزایش قابلیت استفاده با خشک کردن برخی 
میوه ها مثل خرما و ده ها دلیل دیگر، همه 
برای  میکنند  تضمین  که  هستند  مواردی  از 
این محصوالت همیشه مشتریان مشتاقی در 

سراسر دنیا حضور خواهند داشت.
امكانات مورد نیاز برای تولید خانگی:

اتاق  یک  خانه،  در  میوه  چیپس  تولید  برای 
همچنین  کافیست،  برای شروع  هم  متری   ۶
تجهیزات خشک کردن میوه شامل دو دستگاه 
خشک کن و خردکن میوه است که انواع ایرانی 
بازار  در  پایینی  قیمت  و  مناسب  کیفیت  آن 
دارند به عالوه وجود یک یخچال صندوقی هم 
برای کارتان الزم است، در نهایت یک دستگاه 
کوچک وکیوم برای بسته بندی نیاز دارید که 
هرچه بسته های خود را در حجم کمتر تولید 
کنید بهتر است چرا که بسته های ۲۵۰گرمی 
برای این محصول در بازار بیشترین طرفدار را 
دارد و به خاطر قیمت باالی محصول، حجم 

کمتر، بیشتر مورد توجه خانواده هاست.
مراحل تولید میوه خشک شده:

-تهیه و خرید میوه تازه و حمل تا محل تولید
سعی کنید ضمن تهیه میوه از میادین تره بار 
یا اگر دسترسی دارید، از کشاورز و باغدار، میوه 
هایی را انتخاب و تهیه کنید که سالم، تازه و 

درشت تر باشند تا دور ریز کاهش یابد.
-کنترل کیفیت اولیه

شاخ و برگ ها، میوه های خراب و فاسد، سنگ 
و خاک و خالصه هرگونه ناخالصی یا خرابی را 

در این مرحله باید جدا کنید .
-دسته بندی پیش از شست و شو

یک سری میوه ها دارای آسیب فیزیکی یا کرم 
خوردگی یا خرابی جزیی هستند و سایر میوه ها 
سالم، در این بخش این دو دسته را از هم جدا 
کنید و میوه های کامال سالم را با میوه هایی 
که حتی خرابی جزیی دارند یک جا قرار ندهید

-شست و شو و گندزدایی
را  ها  میوه  میتوانید  شما  خانگی  محیط  در 
بصورت دستی بشویید اما این کار مصرف آب 
را باال می-برد و نه تنها به صرفه نیست بلکه 
به منابع آبی و محیط زیست آسیب میرسانید، 
)توصیه تجربی-معنوی: اگر میخواهید به سود 
و برکت برسید، به هیچ کس و هیچ چیز آسیب 

نرسانید(
برای کاهش مصرف آب میتوانید دو حوضچه 
تهیه  کارتان(  ابعاد  به  لگن)بسته  یا  وان  یا 
کنید، آنها را مملو از آب کنید و میوه ها را در 

بلکه  نیست،  بندی  بسته  گرانترین  همیشه 
خالقانه ترین و زیبا ترین بسته بندی همیشه 

عالی ترین است.
موارد مهم در بسته بندی:

-بسته بندي باید به گونه اي باشد که حفاظت 
صحیح و کامل از کاال را در برابر هر گونه آسیب 
طی مراحل نگهداري و ترابري فرآورده تأمین 

نماید.
یا  کارتن  در  توان  می  را  -میوه جات خشک 
با استفاده از کاغذ مومی یا نایلکس یا  جعبه 
بسته  مجاز  و  مناسب  پالستیکی  هاي  بسته 
شود  گیري  بهره  کارتن  از  اگر  نمود.  بندي 
به  ایران  ملی  استاندارد  با  آن  ویژگیهاي  باید 
شماره ۳۶ مطابقت داشته باشد و اگر از جعبه 
خشکبار«  جهت  کارتن  »ویژگیهاي  چوبی 
استفاده می شود باید ویژگیهاي جعبه چوبی با 
استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳۵ »به چوبی 
جهت صادرات خشکبار« مطابقت داشته باشد.

-لوازمی که براي بسته بندي به کار برده می 
بدون هر  و  تمیز، خشک  نو،  باید سالم،  شود 

گونه آلودگی و بوي نامطبوع باشد.
کیلوگرم   ۱۰ از  نباید  بسته  هر  خالص  -وزن 

بیشتر باشد.
-فروش

این بخش در واقع دو مرحله دارد، یکی قبل از 
هر اقدامی برای تولید و دیگری پس از تولید!

فروش قبل از تولید:

ابتدا  تولیدی،  کار  هرگونه  برای  اقدام  از  قبل 
از یک تولید کننده یا حتی فروشنده،محصول 
مورد نظر را تهیه کنید و ببینید که آیا میتوانید 

برایش مشتری پیدا کنید؟
چند بار این کار را انجام دهید و حداقل یکماه 
این خرید و فروش را ادامه دهید، اگر مجبور 
شدید به قیمتی که میخرید بفروشید چراکه 
در این مرحله سود مهم نیست، مهم اینست 
که با مدل واقعی رفتار بازار و مشتریان آشنا 
شوید تا بتوانید برآورد کنید که این کار چقدر 
برایتان آورده دارد و قیمت تمام شده تان نهایتا 
چقدر باید باشد پس، از بازاریابی قبل از تولید 
تان  گیری  سفارش  دیدید  اگر  نشوید!  غافل 
خوب است و چند مشتری ثابت پیدا کرده اید 
آن وقت اقدام به تولید کنید و هرگز به یک 
اکتفا نکنید چراکه ممکن است یک  مشتری 

روز به هر دلیلی دیگر از شما خرید نکند.

دستگاه ضروری برای هر کارگاه نجاری
که  است  هایی  دستگاه  جمله  از  دستگاه  دو 
وجودش در هر کارگاه نجاری ای واجب است 
و  بر«  فارسی  »اره  یکی   : کاربرد  پر  بسیار  و 

دیگری »اره رومیزی«.
لبه  کردن  فارسی  بر  عالوه  بر«  فارسی  »اره 
مورد  دقیق  های  دادن  برش  برای  میتواند  ها 
استفاده قرار گیرد و اره رومیزی برای برشهای 

دقیق طولی بسیار کارآمد است .
می  دستگاه  دو  این   : فرز  اور  و  بر  عمود  اره 
اره   ، دهند  انجام  را  بسیاری  کارهای  توانند 
با دست  برای برش های عمودی که  بر  عمود 
انجام میشود مناسب است و اور فرز هم برای 
میتواند  چوب  روی  و  ها  کناره  در  طرح  انواع 
مورد استفاده قرار گیرد ولی هر دو دستگاه باید 
بسته به نیاز شما تهیه شود و الزمه همه کارگاه 

ها نیست .
کارگاه  در  باید  پمپ   : باد  پمپ  و  میخکوب 
میتواند کارگشا باشد مخصوصا اگر از ابزارهایی 
بادی همچون میخکوب بادی و پیستوله بادی 
برای رنگ بخواهید استفاده کنید ولی میتوان 
اگر  ولی  نیست  برای شروع کار ضروری  گفت 
بتوانید پمپ بادی مناسب تهیه کنید بد نیست 
و  ذخیره  منبع  باد  پمپ  تهیه  در  مهم  نکته   .
قدرت آن است اگر بخواهید کارهای رنگ و یا 
انجام دهید بهتر است مخزن  میخ زنی مداوم 
نباشید  کار مجبور  باشد که وسط  بزرگ  شما 
برای پر شدن مخزن کار را تعطیل کنید . ولی 
برای کارهای سبک و تولیدات هنری و سبک 
شاید پمپ باد کوچک نیز کار را راه بیاندازد . 
شروع  کارتان  تا  بگذارید  و  نکنید  عجله  پس 
میگوید  خودش  شما  کار  نوع  و  حجم  و  شود 

چه باید بخرید .
در خصوص آموزش ها :

یعنی  آموزش  بدون  کاری  هر  به  شدن  وارد 
آزمون و خطا و این یعنی از دست دادن زمان 
و  بگیرید  یاد  بخواهید  تا  شما  برای  هزینه  و 
ناپذیر است  ای که جبران  شاید گاهی حادثه 
آموزشی  کالهای  نجاری  شغل  خصوص  در   .
حتما  میکنیم  پیشنهاد  و  دارد  وجود  زیادی 
در یک دوره ابتدایی نجاری شرکت کنید تا با 
اصول اولیه آشنا شوید و بعد از آن بهتر است 
به  استادکار شروع  فردی  کنار  در  مدتی  برای 
آن  اصول  و  نجاری  کار  با محیط  تا  کار کنید 
آشنا شوید و بعد از آن اقدام به کار به صورت 

مستقل نمایید .
نجاری و خطرات آن :

همراه  به  دارد  کارگاهی  حالت  که  شغلی  هر 
خود خطراتی را نیز دارد و نجاری نیز مستثنی 
و  ایمنی  اصول  کردن  رعایت  با  ولی  نیست 
ایمن  و  استاندارد  های  دستگاه  از  استفاده 
میتوان تا حدود زیادی جلوی آسیبها را گرفت .

آسیب های دست و آسیب های دستگاه تنفس 
مهمترین آسیب های شخل نجاری است باید 
بدانید که حتما برای استفاده از دستگاه ها از 
دستکش های ضد برش و ایمن استفاده کنید 
و قبل از کار با هر دستگاه کامال به دگمه ها 
و ضامن های آن آشنا شوید ، حتما در کار با 
دستگاه هایی که تولید صدا میکنند از گوشی 
استفاده کنید تا به گوش شما آسیب وارد نشود 
کار  مراحل  تمامی  در  اینکه  نکته  مهمترین  و 
رنگ  و  برش چوب  هنگام  در  نجاری مخصوال 

کاری از ماسک استفاده کنید .
شغل نجاری و صنایع هنری :

میتوان  را  چوبی  هنری  تولیدات  از  بسیاری 
زیرمجموعه نجاری قرار داد ولی بسیاری از این 
هنر ها نیاز به داشتن کارگاهی پر از تجهیزات 
داشتن  با  یا  و  خانه  در  حتی  میتوان  و  ندارد 
اتاق کوچک آنها را انجام داد و به عنوان  یک 

محصوالت هنری چوبی به فروش رساند .
نجاری  زیرمجموعه  از هنرهای  یکی  همچنین 
راه  برای  شاید  که  است  چوب  خراطی  هنر 
دستگاه  یک  فقط  خراطی  کارگاه  یک  اندازی 
مهارت  ولی  باشد  نیاز  مقارها  انواع  و  خراطی 
پیدا کرد در هنر خراطی خود نیازمند آموزشها 

و تمرین های بسیاری است .

حوضچه اول به مدت ۱۰ دقیقه غوطه ور کنید 
سپس میوه ها را به حوضچه دوم که حاوی آب 
و درصد استانداردی از ترکیب مواد گندزدایی 
) طبق اعالم مراجع ذیصالح، مثال پرکلرین به 
منتقل  باشد  ام(  پی  پی  دهم  تا ۵   ۳ نسبت 
میکنید و ۵ تا ۱۰ دقیقه هم در حوضچه دوم 

می مانند تا ضدعفونی شوند.
-آبکشی

باید  ها،  میوه  ای  مرحله  دو  شستن  از  پس 
مواد  تا  شوند  آبکشی  فشارآب  با  دقیت  به 
ضدعفونی کننده از تمام سطح میوه پاک شود، 
بهتر است برای این قسمت از تبدیل های پودر 
با ترکیب آب و  کننده آب استفاده کنید که 
هوا و افزایش فشار خروجی، هم مصرف آب، 
پاک کنندگی  باعث  بیشتر  فشار  و هم  کمتر 

بهتر میشود.
-کنترل کیفیت دوم

یا  صفحه  روی  باید  شده  شسته  های  میوه 
تا  شوند  پخش  مشبک  و  مقاوم  های  طوری 
ضمن خشک شدن آب شست و شو، مجددا از 
نظر کیفیت و سالمت بررسی شوند تا چیزی از 

زیر دستتان در نرفته باشد.
-پوست گیری و حذف زوائد

هسته،   ، دست  یا  دستگاه  با  قسمت  این  در 
زوائد لک دار یا خراب و سایر قسمت های غیر 
خوراکی و میوه هایی که بدون پوست خشک 
میشوند مثل موز، پوست شان باید از میوه جدا 

شود
-خرد کردن

در این بخش میوه ها را باز به صورت دستی 
نظرتان  اشکال مورد  و  اندازه  به  با دستگاه  یا 

خرد می کنید
-غیرفعال سازی آنزیم یا بالنچینگ

برای  اما  نباشد  یا  باشد  میتواند  قسمت  این 
ماندگاری بهتر، کیفیت باالتر و در نتیجه ظاهر 
مشتری پسند تر، بهتر است میوه ها را از داخل 
انزیم ها  تا  دستگاهی بنام بالنچر عبور دهید 

غیرفعال شوند.
-خشک کردن

بعد از تمام مراحل فوق که در متن طوالنیست 
اما در عمل کوتاه، میوه ها را باید در دستگاه 
را خشک  میوه  هوا  با جریان  که  خشک کن 
میکند قرار گیرند، در روش های خانگی روی 
خشک  را  ها  میوه  هم  آفتاب  زیر  یا  شوفاژ 
میکنند اما ظاهر و کیفیت مطلوب و پولسازی 

در نتیجه کار نخواهید دید!
-دسته بندی نهایی

بهتر است محصوالتتان را از نظر کیفیت و حتی 
سایز دسته بندی کنید، محصوالت با کیفیت 
پایین تر را میتوانید به صورت عمده )مثال چند 
کیلویی( و محصوالت بهتر را به صورت سبک 
)مثال چند گرمی( بسته بندی کنید، حسن این 
کار افزایش محصوالت سبد فروشتان است و 
برای خریداران گزینه های متفاوت تری دارید 
که این ماجرا، احتمال خرید را در هر مراجعه 

افزایش میدهد.
-بسته بندی محصول نهایی

این بخش یکی از مهمترین قسمت های تولید 
و عرضه هر محصولی است، بسته بندی زیبا، 
باشد  دارای طراحی جذاب  مرتب که  و  تمیز 
در فروش و مشتری پسند کردن محصوالتتان 
بسیار بیشتر از چیزی که فکرش را بکنید موثر 
است و هر هزینه ی حساب شده و درستی در 
این زمینه در واقع هزینه نیست بلکه سرمایه 
گذاری به حساب میآید! ظاهر و طراحی بسته 
بندی خودش بهترین تبلیغ برای محصولتان 
خرج  به  خساست  بخش  این  در  پس  است 
عالی  بندی  بسته  که  کنید  توجه  و  ندهید 

فروش بعداز تولید:
یاد  را  آن  حتما  نیستید  بلد  بازاریابی  اگر 
بگیرید، مهمتر از تولید، فروش و بازاریابیست، 
اگر نمیتوانید کالس بروید کتاب بخوانید و اگر 
نمیتوانید به هر دلیلی بازاریابی کنید، بازاریاب 
استخدام کنید، به هر حال این بخش را مهم 
امکان  درصد  یک  نکنید  فراموش  و  بگیرید 
دارد که در اولین مراجعه تان بتوانید محصول 
بفروشید پس نا امید نشوید و انقدر به بازاریابی 
ادامه دهید تا مشتریانتان را پیدا کنید. بهترین 
کار  این  در  دغدغه  بدون  فروش  برای  راه 
گرفتن سفارش قبل از تولید است. قنادی ها و 
سوپرمارکت ها بهترین خریداران چیپس میوه 
هستند. تبلیغات محلی برای این کار می تواند 
بسیار تاثیرگذار باشد و اگر بتوانید مصرف میوه 
خشک منطقه سکونت تان را تامین کنید بازی 

را برده اید!
 برخی از مغازه دارها و تولیدکنندگان، میوه های 
بی کیفیت را خشک کرده یا میوه های چند ساله 
را به مردم ارایه می دهند به همین دلیل مردم 
استقبال کمی از میوه های خشک در برخی از 
فروشگاه ها و مغازه ها می کنند پس برای خاص 
و شناخته شدن، کیفیت باال و قیمت پایین تر 

از رقبا را فراموش نکنید.
محاسبات مالی

به ۱۰  نیاز  میوه  معموال هر یک کیلو چیپس 
کیلو میوه خام دارد و ضایعات حاصل از این کار 
را هم می توانید به دامداری ها به منظور خوراک 
ارگانیک  کودهای  تولید  شرکت های  و  دام 
بفروشید و عمال برای این کار دورریز نخواهید 
داشت. سود حاصله از این کار ۳۰ تا ۵۰ درصد 
برای  می شود  پیشنهاد  البته  می شود؛  برآورد 
رقابت با تولیدکننده های صنعتی و حضور در 
اول،  اقل در چند سال  بازار، سعی کنید حد 
سود کمتری در نظر بگیرید و قیمت های تان 

پایین تر باشد که مشتری جذب تان شود.
سواالت احتمالی ذهن کارآرفرین تان را پیش 

بینی کرده و جواب شان را نوشته ام:
ارگان های حامی:

در  مشاغل  اندازی  راه  برای  سازندگی  بسیج 
میوه  همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  عرصه های 
خشک کردن، شخص را به بانک مهر اقتصاد 
برای  را  بانکی  وام  فرد  تا  می کند  معرفی 

راه اندازی کارگاه خود دریافت کند.
حمایت آموزشی :

سازمان جهاد کشاورزی -فنی و حرفه ای
حمایت بازاریابی و فروش

سازمان میادین -فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
و شهروند )درصورت داشتن پروانه و مجوز های 

الزم(
ارگان نظارتی:

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي بر 
بسته بندی محصول نظارت دارد

دستگاه صادر کننده مجوز  :
سازمان جهاد کشاورزی استانها

به چه مجوزهایي نیاز دارد و مدارک موردنیاز آنها 
چیست ؟

اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی

مراحل و مدارک موردنیاز دریافت مجوز:
جهادکشاورزی  مدیریت  به  الزم  مدارک  ارائه 

شهرستان و طی سایر مراحل اداری
بازارهاي هدف محصوالت  :

بازارهاي محلي- داخلي و خارجي
قابلیت صادرات محصوالت  :

و  کیفي  و  بهداشتي  موازین  رعایت  درصورت 
قابلیت  صادرات   ، استاندارد  موسسه  الزامات 

محصول وجود دارد .
محقق و نویسنده : محمدعرفان زارعی

شغل نجاری و ملزومات شروع کارگاه نجاری صفر تا صد تولید میوه خشک در خانه

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۲۲۰۰۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي جویم حوزه ثبت ملک جویم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي یعقوب عابدي  فرزند زینل  به شماره شناسنامه 
۱۱ و کد ملي ۲۵۱۱۷۷۱۱۷۹ صادره از الرستان در ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتي   به مساحت ۵۰ )پنجاه( هکتار تحت پالک ۹ فرعي از ۱۱۴۹ 
اصلي مفروز و مجزي شده از یک فرعي از ۱۱۴۹ واقع در قطعه سه بخش 
۲۰ فارس مشهور به جروجت احمد محمودي  محرز گردیده است. ملک 
فوق خریداري از آقایان ابراهیم ابراهیمي و حمزه الهي بوده که نامبردگان از 
مالک رسمي آقاي محمد کریم کریمي شش بلوکي خریداري نموده اند. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

قاسم برخورداري  - رئیس ثبت اسناد و امالک جویم         م/الف/۶۹۵      

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۲۳۴ مورخه ۹۹/۰۹/۱۲  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حاجي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک 
خوش اندام فرزند غفور   بشماره شناسنامه ۱۷۲ صادره از الرستان 
)اوز(  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۹۳/۳۰ متر مربع 
تحت پالک ۱۸ فرعي از ۹۸۴۱ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
۹۸۴۱  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از 
وراث آقاي کامیاب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک 
ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۹۹

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۱۶- ۹۹/۰۹/۱۵ هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملي  بشماره  محمدعلي  فرزند  مطلق   محمدي  محمود  آقاي  متقاضي 
۶۵۶۹۸۶۷۸۴۹ صادره از گراش در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده  ۵۲ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۱۳ 
۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از۱۰۸۲۷  فرعي   ۱۱۹۳ پالک  از 
شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي حاج زین العابدین 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  قاسمي زاده 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/۵۷۰
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صف

نحوه شستشوی بالش و روبالشی به دلیل اینکه 
ارتباط زیادی با پوست صورت و مو های شما 
بالش  دارند بسیار اهمیت دارد و در صورتیکه 
و روباشی آلوده و کثیف باشند ممکن است که 

دچار بیماری و ریزش مو شوید.
 روبالشی های خود را هفته ای یکبار و بالش 
های خود را برای اطمینان بیشتر سالی یکبار 

شستشو دهید.
 شستشوی روبالشی زیاد کار پیچیده ای نمی 
باشد تنها کافی است که روبالشی را از بالش جدا 

نموده و آن را مانند لباس های دیگر بشویید.
 برای شستشوی داخل بالش نیز اول مطمئن 
کسب  از  پس  نباشد.  پر  آن  داخل  که  شوید 
اطمینان محتویات داخل بالش را می توانید جدا 
کرده و آن را داخل ماشین لباسشویی ریخته تا 

فرآیند شستشوی بالش انجام شود.
 راه و روش ساده دیگر :

کیسه پارچه ای بزرگتر از بالش خود پیدا کرده 
و محتویات بالش را در آن ریخته و درون ماشین 

لباسشویی بیاندازید تا شسته شوند.
 پس از شستشوی محتویات بالش را در فضای 
و  دهید  قرار  آفتاب  مستقیم  تابش  در  و  آزاد 
را  محتویات  کامال خشک شوند. پس  بگذارید 
درون رو بالشی قرار داده و مجددا از آن استفاده 

نمایید.
 روش شستن بالش ها با دست

اگر می خواهید بالش هایتان را با دست بشویید 
به نکات زیر توجه کنید:

 ۱- برای شستن بالش ها به دستورالعمل خاص 
یا برچسب روی بالش ها توجه کنید.

۲- برای شستن بالش از یک وان استفاده کنید.
 ۳- هنگامی که بالش ها را در وان انداختید به 
آن پودر لباسشویی اضافه کنید و به آرامی آن را 

بشویید و آبکشی کنید.
 ۴- بگذارید کامال بالش ها خشک شود در غیر 

این صورت ممکن است داخل آن گلوله شود.
 روش شستن بالش ها در ماشین لباسشویی

یکی از راه های شستشوی بالش ها انداختن آن 
ها در ماشین لباسشویی است که برای این کار 
بهتر است دو بالش را کنار هم به صورت صاف 
قرار داده و شستشو را آغاز کنید و با این کار در 

اتالف انرژی صرفه جویی کنید.
چگونه  لباسشویی  ماشین  در  بالش  شستن  روش   

است؟
۱- ماشین لباسشویی را روشن کنید آن را روی 
گرم ترین حالت قرار دهید و تنظیمات اندازه بار 

را روی حالت بار سنگین قرار دهید.
حرکت  حال  در  آب  به  لباسشویی  پودر   -۲
ماشین لباسشویی اضافه کنید. مقدار پودر هم 
باید متناسب با مقدار بار باشد تا بالش به خوبی 

شسته شود.
 ۳- نصف فنجان کربنات سدیم به آب اضافه 
و  ها  لکه  کردن  پاک  به  کربنات سدیم  کنید. 

سفید شدن بالش ها کمک می کند.

هزینه های  از  یکی  بچه گانه  لباس های  خرید 
ضروری هر خانوار است و ساالنه خانواده ها مبالغ 
زیادی را خرج خرید پوشاک بچه گانه می کنند. 
نقش  می تواند  هزینه ها  این  در  صرفه جویی 
مهمی در کاهش هزینه خانوار و کمک به اقتصاد 
خانواده داشته باشد، راه هایی هست که به کاهش 
مخارج پوشاک کودکتان کمک می کند بدون آن 
که مجبور باشید لباس های کهنه و بی کیفیت را 

به تن آن ها بپوشید.
1. ضخامت پارچه

هنگام خرید لباس بچه حتما به ضخامت پارچه 
لباس توجه کنید. پارچه را به سمت نور بگیرید و 
اگر پارچه نازک بود و به آسانی طرف دیگر آن را 
دیده می شود، درباره خریدش بیشتر فکر کنید؛ 
چون احتماال با چند بار شسته شدن کیفیتش را 
از دست خواهد داد و بزودی بدلیل تحرک زیاد 

بچه ها پاره خواهد شد.

چرا حتما باید 
دستگاه سبزی خردکن 

استاندارد باشد؟ 
لوازم  از  یکی  برقی  خردکن  سبزی  دستگاه 
خانگی مورد نیاز اکثر خانواده ها می باشد. 
دستگاه  این  های  تیغه  چرخش  سرعت 
اگر  و  است  دقیقه  در  دور   ۱۴۰۰ حدود 
باشد  نشده  انجام  آن  روی  ایمنی  تمهیدات 
همین  به  باشد.  خطرناک  بسیار  تواند  می 
این  برای  استاندارد  کامل  رعایت  دلیل 
داشتن  ایمنی  بهترین  الزامیست.  دستگاه 
برق  برای  چراغدار  وصل  و  قطع  کلید 
ورودی و میکروسوئیچ حفاظتی در دستگاه 

برای قطع و وصل آن می باشد.
ایمنی سبزی خردکن نکات 

قرار  کودکان  دسترس  در  را  -دستگاه 
ندهید. 

استاندارد  نشان  با  کن  خرد  سبزی  -از   ۲
کنید. استفاده 

۳ -درب ناودانی از بیرون باز نمی شود. پس 
سعی در باز کردن آن نکنید.

باید  و  است  تیز  بسیار  دستگاه  -تیغه ی   ۴
وشستشوی  جابجایی  هنگام  را  دقت  نهایت 

آن به عمل آورد.
فرو  آب  در  را  موتور  ۵ -قسمت محفظه ی 

نکنید.
دستگاه  از  تیغه،  شدن  کند  -هنگام   ۶

نکنید. استفاده 
 ۲۰ تا   ۱۵ حداکثر  کردن  خرد  از  -پس   ۷
دهید  استراحت  موتور  به  سبزی،  کیلوگرم 

تا کامال خنک شود.
پریز  از  را  دوشاخه  کار،  اتمام  از  -پس   ۸

کنید. خارج 

 با شروع فصل سرما و سرد شدن هوا نیاز به یک 
سیستم گرمایشی خوب خواهیم داشت. شاید در 
تمام ساختمان ها از موتور خانه استفاده نکنند. 
شاید هم با توجه به استفاده از موتور خانه بازهم 
منزلمان به خوبی گرم نمی شود. پس نیاز داریم 
استفاده  جداگانه  گرمایشی  سیستم  یک  از 
نماییم.بهترین و ارزان ترین سیستم گرمایشی، 

گرمایش با گاز است.
که  است،  گازی  بخاری  وسیله  ترین  مناسب 
هم از نظر ایمنی تایید شده است و هم از نظر 

گرمایشی بسیار مناسب است.
راهنمای نصب بخاری گازی به همراه نكات ایمنی

زیرا  ببندید  را  کولر  دریچه  زمستان  فصل  در 
ساختمان  دودکش  به  نسبت   ، کولر  کانال 
ارتفاع و قطر بیشتری دارد و می تواند به عنوان 

دودکش عمل کند .
باز بودن دریچه کولر جریان خروج  در صورت 
می  انجام  معکوس  صورت  به  دودکش  از  دود 
خروج  و  دودکش  از  هوا  ورود  عمل  زیرا  شود 
کولر  کانال  از  احتراق  محصوالت  و  حرارت 

صورت گیرد.
استفاده  گرمایشی  وسیله  یک  عنوان  به  شومینه  از 

نكنید
وسیله  یک  عنوان  به  شومینه  از  استفاده 
گرمایشی  وسایل  سایر  به  نسبت  گرمایشی 

توصیه نمی شود زیرا :
۱. عمل احتراق در شومینه درون محفظه نیست 

را به خوبی چک و بررسی کنید.
4. یک لیست خرید درست کنید

حتما قبل از خرید یک لیست از لباس های مورد 
نیاز برای کودک خود تهیه کنید و قبل از شروع 
خرید، به خود قول دهید که فقط آنچه را که در 
این لیست است خریداری کنید؛ و به این ترتیب 
که هیچ وسوسه ای برای خرید آن همه لباس های 
وجود  فروشگاه ها  در  موجود  جذاب  بچه گانه 
نداشته باشد، چرا که بسیاری از خرید ها بخاطر 
تحت تأثیر قرار گرفتن شما می باشد و کاماًل غیر 

ضروری هستند. 
5. لباس های فصلی را کمی بزرگتر انتخاب کنید

بزرگ شدن  و  رشد  در حال  مدام  بچه ها  چون 
چند  سال  یک  طول  در  نتیجه  در  هستند 
کت  می خواهید  اگر  پس  می کشند.  قد  سانتی 
نیم  است  بهتر  بخرید  زمستان  برای  کاپشن  یا 
سایز بزرگ تر را انتخاب کنید که هر سال مجبور 
به خرید جدید و پرداخت هزینه مجدد و گزاف 
نباشید! به همین منظور می توانید لباس هایی با 
سایز مورد نظرتان مانند لباس هودی دخترانه با 
انواع مدل های  رنگ صورتی زیبا و شیک را در 
موجود در بازار مثل زیپ دار، جلو بسته یا کاله 

دار خریداری کنید.
۶. اگر هدیه می خرید

بهتر  هدیه  عنوان  به  بچه  لباس  خرید  برای 
است قبل از خرید، در مورد سایز لباس با مادر 
اندازه های دقیق تری داشته  تا  او مشورت کنید 
باشید و بیخودی هزینه لباسی که سایز نیست و 
بی استفاده می شود را ندهید. به عالوه بیش تر از 
مدل های راحت و ساده که همیشه مد هستند 
مثل تی شرت ساده یا شلوارک استقبال کنید. 

محل اتصال وجود ندارد و محصوالت احتراق به 
محیط بر می گردد.

این  ساختار،  نوع  علت  به  زمان  گذشت  -با 
دودکش به حالت آویزان درمی آید و به شکل 

اولیه باقی نمی ماند.
به جای دودکش بخاری از دودکش شومینه استفاده 

نكنید
بهتر است از دودکش شومینه به جای دودکش 
می  لزوم  در صورت  اما  نکنید  استفاده  بخاری 
انجام  را  کار  این  ذیل  شرایط  رعایت  با  توانید 

دهید:
-دودکش را به صورت اصولی نصب کنید و تا 

پشت بام هدایت نمایید .
را  شومینه  به  بخاری  دودکش  ورود  -محل 

آببندی کنید .
-زانویی و شیب باید رو به باال باشد.

-شومینه باید مورد استفاده قرار نگیرد و جمع 
شود .

-سنسور اعالم کننده گاز Co را در محیط نصب 
نمایید.

های  لوله  خروج  برای  انقطاع  درز  از  استفاده 
دودکش بخاری ممنوع

درز  از  بخاری  دودکش  های  لوله  خروج  برای 
انقطاع استفاده نکنید زیرا در این فضا ، امکان 
پذیر  امکان  دودکش  اصولی  و  صحیح  نصب 
درون  به  سمی  گازهای  است  ممکن  و  نیست 

واحدهای مسکونی وارد شود.

شمع و یا شعله کبریت را در محل دریچه و مبدأ 
دودکش بگیرید . شعله شمع و کبریت باید به 
سمت داخل دودکش کشیده شود. اگر تغییری 
در شعله ایجاد نشود نشان می دهد که مکش 

دودکش مناسب نیست.
مسیر دودکش ها را بایک وزنه و طناب محکم از 
پشت بام تا محل دریچه و مبدأ دودکش بررسی 

کنید تا باز باشد .
نكات ایمنی برای استفاده از بخاری های گاز سوز
-از سالم بودن دودکش بخاری مطمئن بشید.

-درصورتی که احساس کردید سوختن بخاری 
ناقصه و یا باشعله ی آبی نمی سوزه، نسبت بهش 
از  ناشی  نقص  این  ممکنه  نباشید،  بی تفاوت 

نرسیدن هوای کافی به بخاری باشه.
-اگر بعد از فصل سرما بخاری رو جمع می کنید، 

 

روغن  قطره  چند  شوینده  مواد  به   -۴
اسطوخودوس اضافه کنید تا رایحه بالش مطبوع 

شود.
 ۵- پس از شستشو بالش ها را در قسمت خشک 
کن قراردهید تا بالش ها کامال خشک شوند و 
حالت پف کرده و شکل قبلی خود را به دست 

آورند.
 می توانید با رعایت یک سری از نکات طول عمر 
مفید بالش ها یا لحاف پری خود را تا چندین 

سال افزایش دهید.
 اولین و ساده ترین نکته این است که همیشه 
با  های  روبالشی  از  خود  پر  های  بالش  برای 
تا  اینکار  زیرا  کنید.  استفاده  مناسب  کیفیت 
حد زیادی بالش شما را از گرد و خاک و سایر 
البته  کند.  می  حفظ  محیطی  های  آلودگی 
فراموش نکنید که روبالشی ها را به شکل مرتب 

شستشو دهید.
 نحوه شستن بالش های فومی ؟

برای شستشوی بالش های فومی متاسفانه، نمی 
استفاده کنید زیرا  لباسشویی  از ماشین  توانید 
فوم داخل آن جمع می شود. برای شستشوی 
این بالش ها در ماشین لباسشویی می توانید از 
یک پارچه ی نمدار استفاده کرده و آن را روی 
سطح داخلی بالش بکشید و یا آن را نم دار کرده 
و در لباسشویی و فقط روی مرحله ی خشک 
کن گذاشته و به مدت ۲۰ دقیقه بگذارید تا تمیز 
شود. اگر داخل بالش کثیف نیست و روکش آن 
قابل درآوردن است می توانید روکش آن را در 
و  تکاندن  به  تنها  و  بشورید  جداگانه  و  آورده 

گرفتن گرد و غبار داخل بالش اکتفا کنید.
شستن بالش ابری

لباسشویی  را در ماشین  بالش  این  توانید  نمی 
بشویید و باید طبق دستورالعمل های مراقبتی 
در برچسب عمل کنید. برای حذف گرد و غبار 
از یک متکای ابری از جاروبرقی استفاده کنید. 
برای اینکه این کار به راحتی انجام شود سطح 
اینست  دیگر  حل  راه  بیاورید.  پایین  را  مکش 
که برای ۲۰ دقیقه بالشت را درون خشک کن 
ماشین لباسشویی بدون هیچ گونه گرمایی قرار 
دهید. همچنین برخی از بالشت های ابری قابل 
شستشو با دست هستد البته حواستان باشد که 

اینکار را به آرامی انجام دهید.
باشید که  یاد داشته  به  را  نکته  این  پایان   در 
آن  مالفه  حتما  بالشت  داشتن  نگه  تمیز  برای 
را بصورت ماهانه بشویید. همچنین هرچه قدر 
هم که شما در تمیزی متکایتان تالش کنید اما 
باالخره پس از مدتی کارایی خود را از دست می 
دهند و باید آن ها را تعویض کنید. اما از کجا 
بدانید که کی اینکار را انجام دهید؟ بالشتتان را 
از وسط تا کرده و سپس آن را رها کنید. اگر به 
شکل اولیه خودش بازنگشت زمان آن رسیده که 

یک بالش مناسب تهیه کنید.

2. تعیین بودجه
قبل از خرید، بودجه تعیین کنید و به بچه ها آن 
بگویید  آن ها  به  بزرگتر که شدند  دهید.  یاد  را 
چه  خرج  اینکه  و  کنند  خرج  پول  چقدر  که 
چیز هایی کنند. در اینصورت نه تنها برای پول 
خود  فرزند  به  بلکه  اید  کرده  برنامه ریزی  خود 
برای  داده اید.  یاد  را  پول  کردن  نحوه خرج  نیز 
و  لباس  خرید  جهت  می توانید  کار  این  تمرین 
پوشاک بچه گانه از بین مدل های متنوع به خرید 

اینترنتی با دلبند خود بپردازید.
3. درز های لباس 

برای خرید لباس مناسب و باکیفیت کمی وسواس 
به خرج دهید و به دقت درز ها و دوخت لباس را 
نگاه کنید. لباسی که درز های آن محکم نباشد 
و دوخت نامناسبی داشته باشد؛ قطعا کیفیت و 
ماندگاری باالیی به ویژه بعد از چند بار استفاده 
و شست و شو نیز نخواهد داشت؛ بنابراین درز ها 

و در محیط باز صورت می گیرد بنابراین خطر 
مسمومیت بیشتر از وسایل گرمایشی دیگر است 

.
۲. در شومینه احتمال وقوع خطا و اشتباه بیشتر 
است زیرا دمپر دریچه مسدود کننده )دودکش (

و تنظیم دستی وجود دارد.
۳.در شومینه عمل احتراق در محیط باز صورت 
علت  به  سوزی  آتش  بروز  بنابراین  گیرد  می 

بازیگوشی کودکان بسیار زیاد است.
زمان هوشیاری  در  از شومینه  است  بهتر  پس 
و بیداری استفاده کنید . توصیه می شود برای 
باالبردن ضریب ایمنی محل، از سنسور حساس 

به گاز CO استفاده نمایید.
استفاده از دودکش هایی با لوله آکاردئونی مجاز 

نیست زیرا :
-بدنه این دودکش ها به علت استحکام ناکافی، 
حرارت و رطوبت پس از مدتی سوراخ می شوند.

خارج  سبب  آکاردئونی  لوله  وزن  -همچنین 
شدن آن از محل اتصال به دهانه دودکش های 
دیواری شده و سبب می شود محصوالت احتراق 

به محیط بازگردد.
-احتمال ایجاد پیچ و خم های نامناسب درطول 

این نوع دودکش ها وجود دارد.
-در این لوله ها افت فشار زیاد است و در مکش 

سیال)دود( اثر منفی می گذارد.
-در این نوع دودکش ها به دلیل نبود قطعاتی 
که در هم قرار گیرد احتمال آببندی شدن در 

معموال  آزادشان  استایل  دلیل  به  لباس ها  این 
مشکل سایز کمتری هم ایجاد می کنند.

۷. به دنبال حراجی ها باشید
اگر از حراج های آخر فصل خرید کنید می توانید 
متقابال  و  کرده  پس انداز  را  بیشتری  هزینه 
به  کنید.  انتخاب  را  باکیفیت تری  لباس های 
لباس بچه می توانید  برای خرید  همین منظور، 
سری به فروشگاه های آنالین بزنید. معموال این 
فروشگاه ها قسمتی دارند که همیشه تخفیف های 

خوبی دارند. 
8. کمی قبل از هر فصل خرید کنید

اکثر خرده فروش ها حداقل یکی دو هفته یکبار 
جنس های جدید برای فروش عرضه می کنند. به 
را  قبل  همین خاطر مجبور هستند جنس های 
کنار بگذارند. این یعنی اجناس هر فصل )مثال 
شلوارک و صندل برای تابستان، دستکش و کاله 
برای زمستان( یک ماه زودتر در قفسه های مغازه 
خیلی  قیمت ها  دلیل  همین  به  می گیرد  قرار 
خرید  جای  به  است.  خودشان  فصل  از  کمتر 
لباس در همان فصل بگذارید وقتی که قیمت ها 
شکسته می شود خرید کنید، در اینصورت برای 

چند ماه آینده می توانید از آن ها استفاده کنید.

از بخاری های فاقد دودکش در محل بسته استفاده 
نكنید

اگر می خواهید از بخاری فاقد دودکش در مکان 
های پر رفت و آمد استفاده کنید که اکسیژن 
کافی را برای آن محیط فراهم می کند به شرطی 
بالمانع است که تمامی ضوابط و استاندارد های 
صحیح برای نصب این وسایل به کار برده شود 
اما از بخاریهای بدون دودکش در محلهای بسته 
و کوچک مانند اتاق خواب و حمام پرهیز کنید.

توجه  مهم  نکات  این  به  بخاری  نصب  هنگام 
کنید :

باید  بخاری  تادهانه  دودکش  فاصله  ۱.مقدار 
خیلی کم باشد .

۲.بخاری، آب گرم کن، پکیچ و.. و دستگاه های 
گازسوز که در کف نصب می شوند باید از اطراف 
داشته   cm فاصله ۷۵  باال  از  و   cm فاصله ۴۵ 

باشند.
 cm ۷۵ ۳.فاصله اجاق گاز خانگی از باال نیز باید

باشد.
۴.فاصله بخاری دیواری از اطراف و باال باید ۱۰۰ 

cm باشد.
سه  دودکش  عملکرد  از صحت  اطمینان  برای 

آزمایش زیر را انجام دهید :
 . را لمس کنید  بزنید و آن  به دودکش دست 
این دلیل است که  به  باشد  اگر دودکش سرد 
گازهای سمی حاصل از احتراق دستگاه گازسوز 

به طور کامل از آن خارج نمی شود .

حتما انتهای شیر رو با در پوش مسدود کنید 
و موقع وصل مجدد از افراد با صالحیت کمک 

بخواید.
بدید هوای  اجازه  این که همیشه  -نکته دیگه 

کافی برای تنفس شما به اتاق برسد.
بخاری  سالمت  و  گاز  صحیح  سوختن  -از 
مطمئن بشید. شما می تونید از متخصصان این 

کار کمک بگیرید.
با  که  وسایلی  بقیه  و  بخاری  تبدیل  -از 
سوخت های دیگه مورد استفاده قرار می گیرند 

به وسایل گازسوز،  جدا خودداری کنید.
ظروف  رختخواب،  لباس،  پرده،  گرفتن  -قرار 
پالستیکی، و بقیه اشیا قابل اشتعال در مجاورت 
وقوع  باعث  نکرده  خدایی  می تونه  بخاری 

آتش سوزی در منزل شما بشه.

نحوه شستشوی بالش و روبالشی  نکاتي برای صرفه جویی بیشتر در پول هنگام انتخاب لباس برای بچه ها

برای نصب بخاری گازی حتما این نکات ایمنی رعایت شود!

بعضاً  و  رنگ  پر  نقش  ما  زندگی  در  رنگ ها 
ایفا می کنند و ما بدون توجه  بسیار موثری را 
آن ها  از  استفاده  عدم  طور  همین  و  آن ها  به 
دچار مشکالت عدیده ای در زندگی شخصی و 
پدیدار  باعث  رنگ ها  می شویم.  خود  اجتماعی 
همین  و  شده  خو  و  خلق  احساسات،  شدن 
طراحان  تا  است  شده  محکمی  دلیل  موضوع 
و معماران و مالکان فضا )خانه یا اداره( به فکر 
تولید  و  نگه داشتن مداوم  روز  به  تنوع،  ایجاد 

خالقیت برای تغییر رنگ بیافتند.
نقاشی روی دیوار پذیرایی

از مهم ترین مکان ها در هر  پذیرایی یکی  اتاق 
در  دیگر  مکان  هر  از  بیشتر  و  است  خانه ای 
است،  خانواده  افراد  و  میهمان ها  دید  معرض 
داخلی  دکوراسیون  طراحی  در  باید  پس 
جذاب  و  خالقانه  ایده های  انواع  از  پذیرایی 
استفاده کنید. کشیدن نقاشی با مناظر طبیعی 
روی دیوار در شما احساس نشاط و شادابی را 

زنده می کند.
طرح های انتزاعی روی دیوار

تان  عالقه  مورد  رنگ  با  را  دیوارتان  سطح 

انتزاعی  و  گرافیکی  طرح  یک  بپوشانید سپس 
رنگی مکمل  و  قلمو  به وسیله  و  انتخاب کنید 
یا متضاد رنگ اصلی دیوار این نقش ها را روی 

دیوار ایجاد کنید.
استفاده از اسفنج

قرار  استفاده  مورد  که  است  سال ها  روش  این 
خشک  اسفنج  یک  است  کافی  تنها  می گیرد، 
را به رنگ آغشته کنید و با آن به سطح دیوار 
مورد نظرتان ضربه بزنید. این عمل را چند بار 
باید  کنید که ضربه های تان  انجام دهید، دقت 
مورد  غلظت  میزان  به  تا  باشد  مداوم  و  آرام 
رنگ  مختلف  طیف های  از  اگر  برسید.  نظرتان 
استفاده کنید، به کار نهایی خود عمقی ظریف 

و نامحسوس می بخشید.
ایده  ترین  جالب  از  یکی  دیوار،  روی  نقاشی 
ها برای تغییر دکوراسیون داخلی است که در 
تأثیر  درست،  رسم  و  مناسب  طراحی  صورت 
فراوانی بر زیبایی خانه و محل کار می گذارد.

نقاشی با شابلون دیواری
روی  نقاشی  برای  آسان  راه حلی  استنسیل 
متفاوت  استنسیل های  هستند.  دیوار ها 

مثل  گوناگون  رنگ های  و  طرح ها  به 
خوشنویسی ها و تایپو گرافی ها در بازار موجود 
است به سادگی می توانید آنها را تهیه کنید و 

به دیوار خود جلوه بی نظیری ببخشید.
نمای آجری در دیوارهای داخلی

نمای آجری  توهم وجود  توانید  راحتی می  به 
بیاورید.  به وجود  را روی دیوارهای خانه خود 
نه  ابعاد  با  تخته  یک  به  احتیاج  کار  این  برای 
که  ای  تخته  داشت،  خواهید  بزرگ  چندان 
آن  از  بعد  کنید.  بلند  راحتی  به  را  آن  بتوانید 
که  داشت  خواهید  احتیاج  اسفنج  تعدادی  به 
سطح این تخته را بپوشانند، اسفنج ها را روی 
مهر در  به شکل یک  را  آن  و  بچسبانید  تخته 
سراغ  به  و  بزنید  آن  روی  آجر  رنگ  بیاورید، 

دیوار ها بروید.
نقاشی روی دیوار اتاق خواب

اتاق  دکوراسیون  برای  ایده ها  بهترین  از  یکی 
خواب، کشیدن نقاشی های زیبا و چشم نواز روی 
دیوار اتاق خواب است. شما می توانید طرح های 
دلخواه خود را روی دیوار اتاق خواب منزل تان به 
راحتی و در ابعاد دلخواه نقاشی کنید و از تماشای 
آن نهایت لذت را ببرید. دکوراسیون اتاق خواب 
برای داشتن  تأثیر گذار است و  روی خواب شما 
تجربه خواب مفید و کافی باید فضای مناسبی را 

در درون اتاق خواب ایجاد کنید.
ایجاد نقش های برجسته

عالقه تان  مورد  رنگ  با  را  دیوارتان  سطح 
بپوشانید و زمانی که رنگ ها هنوز کامل خشک 
نشده اند، با استفاده از قلم مو هایی با سری بلند 
کاری طرح های  پتینه  کاردک های  و همچنین 
ایجاد  عمودی  و  افقی  بافت های  مانند  مختلف 
باز  طرح ها  این  ایجاد  برای  دست تان  کنید. 
فکر  که  کنید  انتخاب  را  طرحی  هر  است،  باز 
خانه تان  داخلی  دکوراسیون  با  بیشتر  می کنید 

ست است.
منبع: چیدانه

تأثیر نقاشی روی دیوار بر دکوراسیون داخلی
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در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم 
فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده 
، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک 
از  چکانها  قطره   . دارد  نام   « قطره  چکان   «
طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل 
می  کاهش  را  لوله  شبکه  در  موجود  فشار   ،
حدود  تا  تخلیه  کاهش  ِدبی  موجب  و  دهند 

لیتر بر ساعت می شوند .
آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها 
نیمرخ خاک جریان  در  ثقل  و  کاپیالرتی  ی 
به وسیله هر  بنابراین سطحی که   ، یابد  می 
قطره چکان  خیس می شود با عوامل محدود 
کننده جریان افقی آب محدود می گردد . در 
سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و 
حتی در صورت نیاز  کمتر امکان پذیر است. 
با  دائمی  گیاهانی  که  تاکها  و  درختان  .برای 
فاصله زیاد از یکدیگر می باشند ، قطره چکا 
مجزا  شده  ساخته  های  واحد  صورت  به  نها 
آب  انتقال  خط  به  زایده  یک  و  توسط  بوده 
 «  ،  « جکان  قطره  فرعی  لوله   « به  مرسوم 
شیلنگ لوله فرعی » یا » لوله فرعی » متصل 

می گردند . 
های  لوله  صورت  به  چکانها  قطره  برخی 
اسپاگتی شکل بوده و چند خروجی دارند . این 
امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل 

افزایش در  هزینه است . برای گیاهان ردیفی 
و  نیشکر   ، فرنگی  نند گوجه  ما  دائمی  کمتر 
توت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکانها را با 
هم به صورت یک  واحد قابل جدا ساختن می 
 ۳۶ تا   ۹ فواصل  به  سوراخهایی  یا  که  سازند 
اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره 
های متخلخلی دارند که آب ار  آنها به بیرون 
تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره 
ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم 

به » مانفولد » متصل می شوند  .     
محاسن آبیاری قطره ای   :  

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به 
هر گیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود 
باالتر  مکش  پیداش  از  قبل  را  خاک  رطوبت 
اثر مصرف آب  به وسیله گیاه از طریق تبخیر 
سیستم  یک   . سازد  می  طرف  بر   ، تعرق  و 
آب  موثر  ربرد  کا  علت  به  ای  قطره  آبیاری 
 ، مزایای  آگرونومیکی  کارگردارای  نیروی  و 
آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است .
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها : 
برداری  بهره  های  هزینه  ای  قطره  آبیاری 
در  اساسی  مسئله  این  و  دهد  می  کاهش  را 
قطره  های  سیستم   . جدید  است  روش  این 
سیستم  سایر  به  نسبت  کمتری  آب  به  ای 
های متداول آبیاری نیاز دارد . مثالً  در باغات 

ای  قطره  با  سیستم  آبیاری   ، جوان  درختان 
یا  بارانی  آبیاری  نیاز  مورد  آب  نصف  تنها 

سطحی مصرف می کند .
در  جوئی  ، صرفه  درختان  تر شدن  مسن  با 
اما  یابد  می  کاهش  ای  سیستم  قطره  با  آب 
با  موثر  آبیاری  باغداران  بسیاری  برای  هنوز 
سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت باالی 
آب ، اهمیت دارد . هزینه  کارگر برای آبیاری 
را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره 
ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده 
و سیستم به کار انداخته شود . این  تنظیم ها 
که  گیرد  می  انجام  اتوماتیکی  وسایل  توسط 

نیاز به کارگر چندانی ندارد  .  
   عملیات زراعی آسانتر :  

   از آنجا که بیشتر سطح خاک هرگز با آبیاری 
هرز  علف  رشد   ، شود  نمی  خیس  ای  قطره 
و  کارگر  هزینه  نتیجه  در   . یابد  می  کاهش 
پائین  هرز  علف  کنترل  برای  مواد  شیمیایی 
آبیاری قطره ای  با  . همچنین چون  آید  می 
خاک کمتری خیس می شود ، عملیات زراعی 
دیگر در باغات را  می توان الینقطع ادامه داد . 
مثاًل در گیاهان ردیفی ، فاروهائی که کارگران 
روی آنها راه می روند نسبتاً خشک و محکم 

باقی می ماند . 
تزریق  آبیاری  آب  در  توان  می  را     کودها 
کارگر  نیروی  یه  نیازی  کار  این  با  که  نمود 
برای پخش آنها روی زمین نیست . برای این 
منظور  کودهای بسیار محلولی در بازار موجود 
طریق  از  کودپاشی  آنها  خدید  انواع  و  بوده 
 . است  ساخته  گسترده  را  ای  قطره  سیستم 
بعلت کنترل بیشتر  روی محل و زمان پخش 
کود با سیستم قطره ای ، کارایی کود پاشی 

افزایش یافته است  .  
   به کارگیری آ ب شور :  

   آبیاری های مکرر رطوبت خاک را در حدی 
خیلی خشک  حالت  دو  بین  که  میدارد  نگه 
و خیلی تر نوسان نمی کند و بیشتر قسمت 

درصد   ۵۰ حدود  تا  آبیاری  خالل  در   چکان 
پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب 
، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب 
ادامه می  دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان 

دیگر کمتر آب دریافت می کنند .  
   شرایط خاک :  

   بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی 
برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و 
تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . 
با دبی  تخلیه ۱ گالن برساعت ، خاک بایستی 
دارای سرعت نفوذ نهایی ۰/۵ اینچ بر ساعت 
قطره  اطراف  در  شده  تر  دایره  قطر  تا  باشد 
چکاناز ۲ فوت  تجاوز نکند . معموالً خاکهای 
شنی ، بویژه با الیه بندی افقی اندک ، برای 
 . باشند  می  مناسب  بسیار  ای  قطره  آبیاری 
اینگونه الیه بندی برای  آبیاری قطره ای مفید 
است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و 
را مرطوب می سازد  از خاک  حجم بیشتری 
دارای  که  خاکهای  است  داده  نشان  تجربه   .
بوده  ای  قطره  آبیاری  مناسب  متوسط  بافت 
، اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید 

کرده اند  .  
   تجمع نمک :  

خطر  و  یافته  تجمع  خاک  سطح  در     نمکها 
زیرا  سازد  می  فراهم  گیاه  برای  ای  بالقوه 
گیاه  ریشه  ناحیه  به  را  امالح  بارانهای سبک 
منتقل می سازد .  بنابراین ، وقتی بعد از دوره 

 . است  برخوردار  کافی  از  هوای  خاک  های 
نمکهای   ، آبیاریها  بین  خاک  ماندن  خیس 
 . میدارد  نگه  تر  رقیق  را  محلول  در  موجود 
بهمین جهت در سیستم قطره ای  می توان از 
آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی 

آبیاری استفاده کرد .  
   مورد استفاده در خاکهای صخره ای و 

شیب های تند : 
توان  می  را  ای  قطره  آبیاری  های  سیستم 
طوری طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی 
اراضی  . در  باشد  استفاده  قا بل   به نحو موثر 
درختان  بین  فاصله  اگر  حتی   ، ای  صخره 
نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان 
آبیاری قطره  ای را به نحوی موثر به کار گرفت 
زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می 

شود  .     
معایب آبیاری قطره ای  :  

 ، چکانها  قطره  گرفتگی   ، باال  نسبتاً     هزینه 
لکه  و  نامنظم  و پخش  ایجاد شوری موضعی 
لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم 

های آبیاری  قطره ای بشمار می آیند  .  
   گرفتگی :  

   چون خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند 
، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می 
شوند . گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ، غیر 
به  صدمه  نتیجه  در  و  آب  پخش   یکنواختی 

گیاه می گردد .
در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود 
لوله ها  تصفیه  از ورود به شبکه  است و قبل 
داخل  در  ذرات   ، دیگر  موارد  در   . نمی شود 
خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها 
بین آبیاریها وارد آب می شوند .اکسید آهن ، 
 کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در 
بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند . 
تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش 

مشکل گرفتگی  قطره چکانها می گردد .
   یکنواختی :  

فشار  دارای  ای  قطره  چکانهای  قطره     بیشتر 
سرویس پائینی هستند ) ۳ تا ۲۰ پی اس آی ( 
. اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره 

بایستی  آبیاری   ، آید  می  باران  نمک  تجمع 
طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه ۵ سانتی متر 
باران وارد خاک شود و نمکها  را از ناحیه ریشه 

گیاه خارج سازد .  
زیر  در  نمکها   ، ای  قطره  آبیاری  خالل     در 
سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک 
با قطره چکان نیز تجمع می یابد . خشک شدن 
خاک بین  آبیاریها موجب حرکت معکوس آب 
خاک و اتنقال نمک از پیرامون ناحیه خیس 
به طرف قطره چکان می گردد حرکت  شده 
آب بایستی همیشه دور  از قطره چکان باشد 

تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود .  
   خطرات :  

قطع  موجب  ای  نشده  کنترل  حوادث     اگر 
آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می 
آب  گرفتن  برای  ها  ریشه  توان  زیرا   . شود 
خاک  کوچک  نسبتاً  حجم  غذائی  به  مواد  و 
خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله 
برای رفع  اتیلن را می جوند  های فرعی پلی 
این مشکل و کنترل جوندگان ،  بایستی از لوله 
های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد  .  

یا  اصلی  آب  انتقال  لوله  خط  شکستن     با 
مقداری   ، تصفیه  سیستم  نکردن  کار  درست 
مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه 
دچار  قطره چکانها  از  زیادی  ،  تعداد  حوادث 
گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض 

گردند .

آبیاری قطره ای چیست و چگونه کار می کند؟

هوا در حال سردتر شدن است و زیبایی باغ در 
به خزان  تابستان در حال تبدیل شدن  و  بهار 
اما فقط به این دليل که زمستان در راه  است. 
است، به این معنی نيست که باغ شما باید بميرد. 
گياهان 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:
نعنای گربه ایی

گربه  نعنای  کننده  بنفش خیره  رنگ  ترکیب 
ایی و طبیعت معطر آن، آن را به یک جایگزین 
عالی و سخت برای اسطوخودوس تبدیل می 
کند. عالوه بر این، این گل بسیار مقاوم است 
و  دارد  نیاز  کمی  آفتاب  نور  به  که  آنجا  از  و 
نامساعد خاک را تحمل  خشکسالی و شرایط 
برای  مناسب  گیاه  یک  تواند  می  کند  می 

کاشت در زمستان باشد.

افزایش  باعث  باغات  در  هرز  های  علف  وجود 
خطر سرما زدگی در در مناطق سردسیر خواهد 
شد. علف های هرز در سطح باغ مانع از رسیدن 
نور خورشید به زمین می شود و خاک زیر آن 
ها همچنان سرد باقی می ماند، در نتیجه باعث 

صدمه دیدن درختان می شود.
علف های هرز مقدار قابل توجهی آب که باید 
به مصرف گیاهان زراعی برسد خود مصرف می 
کنند . وجود علف های هرز در کف و کنار جوی 
ها کند شدن حرکت آب و درنتیجه نفوذ بیشتر 
آب در زمین می شود. علف هاي هرز برای جذب 
. قدرت  قابلیت زیادی دارند  مواد غذایی خاک 
جذب اغلب آن ها قوی تر از گیاهان زراعی است 
چهار  را  فسفر  و  ، نیتروژن  وحشی  خردل  مثال 

برابر گندم در خود ذخیره می کند.

این سوالی است که بیشتر افرادی که پرورش و کاشت 
گل و گیاه رو دوست دارند با آن مواجه میشوند.

میاوریم و  را گیر  قلمه هایی  از وقت ها  خیلی 
دوست داریم خیلی زود آن ها را ریشه دار کنیم.

که  داریم  منزل  در  گیاهی  و  گل  هم  گاهی 
دوست داریم قلمه گیری از آن را انجام بدهیم.

ولی قلمه گیاه خیلی سخت میگیرد و امکان از 
بین رفتن آن وجود دارد.

از بین تمام مواد طبیعی که برای ریشه دار کردن 
گیاهان وجود دارد عسل گزینه خوبی هست.

قلمه گیاهان به دو دسته تقسیم میشوند:
• علفی • چوبی

تمام گیاهانی که به راحتی در آب ریشه میزنند و 
ساقه های نرم و شکننده دارند مانند انواع پتوس 

ها- گندمی و .... جزو دسته علفی ها هستند.
تمام گیاهانی که ساقه آن ها چوبی هست حاال چه 

را  خاصی  مواد  معموال  هرز  گیاهان  ی  ریشه 
ترشح می کنند که به صورت سم بسیار قوی 
عمل کرده و رشد گیاهان را محدود یا متوقف 
می کند . علف های هرز به این وسیله شرایط 
محیطی را به نفع رشد خود تغییر داده و باعث 

کاهش کمی و کیفی محصول می گردند .
وجود علف های هرز باعث کاهش ارزش محصول 
زراعی می شود یکی از پارامترهای تعیین کننده 
، مقدار مواد خارجی  ی قیمت مواد کشاورزی 
با محصول اصلی است . هر چه مقدار  مخلوط 
این مواد بیشتر باشد ارزش محصول کمتر است 
. سیر وحشی بوی شدیدی در گندم ایجاد و آن 
را بد طعم می کند به طوری که ارزش غذایی 
را برای آرد کردن از دست می دهد . بذر برخی 
علف های هرز را نیز نمی توان از بذر محصوالت 
زراعی جدا کرد. مثال جدا کردن بذر پیچک از 
بذر غالت یا جدا کردن بذر سس از بذر یونجه 

تقریبا غیر ممکن است.
برخی از علف های هرز میزبان آفات و بیماری 
فیارد  موزائیک  ویروس    : هستند  گیاهی  های 
روی  را  زمستان  گندم،   سیاه  زنگ  ، اسپورهای 
  ) اروپایی  ) چمن  آگروستیس  هرز  های  علف 
وجو دم موشی می گذراند .بعضی از آفات مثل 
زنجره ها روی علف های هرز تاج خروس پناه 
می گیرند . زنگ زرد غالت نیز زمستان را روی 

زرشک و گندمیان وحشی می گذراند .

نرم و چه سفت جزو قلمه چوبی به حساب می آیند.
قبل از قلمه گیری باید بررسی کنید که چه فصلی 

از سال برای قلمه گرفتن گیاه مناسب هست.
گیاهان علفی معموال نیازی به هورمون نداشته 
اما گیاهان چوبی  زنند.  و خیلی زود ریشه می 
هورمون  از  است  بهتر  و  زنند  می  ریشه  سخت 

برای ریشه دار کردن آن ها استفاده کرد.
استفاده از هورمون ریشه زایی چه طبیعی و چه 
شیمیایی باید به اندازه باشد. چرا که مصرف زیاد 
رفتن  بین  از  و  سوختن  باعث  ها  هورمون  این 

قلمه میشود.
قبل از این که گیاه را به هورمون آغشته کنید 
به منظور جلوگیری از انتقال هر گونه بیماری و 
قارچ از گیاه به هورمون بهتر است که مقداری از 
هورمون ریشه زایی را داخل یک کاسه بریزید و 

بعد مصرف کنید.

گل هوستا
این گل برای رشد به نور کمی نیاز دارد. ریشه 
معرض  در  نباید  ها  آن  گوشتی  و  کوتاه  های 
با مالچ پوشانده  یخ زدگی باشد، بنابراین حتماً 
شود. مساحت وسیع گیاه هوستا باعث می شود 
سریعتر آب آن کم شود، بنابراین مالچ به حفظ 
رطوبت در خاک کمک می کند. به غیر از این، 
هوستا به حفاظت زیادی در زمستان نیاز ندارند.

آماده سازی باغ برای زمستان
پیازهایی را که در بهار گل می دهند بکارید.

گیاهان در حال خشک شدن را هرس و برگ 
های مرده را بردارید.

را  آبیاری  های  سیستم  و  باغی  های  شیلنگ 
تخلیه کنید تا آب درون آن یخ نزند.

تا  کنید  پخش  خود  باغ  تمام  در  را  کمپوست 
مواد مغذی را برای ماندگاری گل و گیاهان خود 

در زمستان فراهم کنید.

گل ها و گیاهان مناسب فصل زمستان کدامند؟)2(چه موادي برای ریشه زایی گیاهان خوب است ؟زیان علف های هرز در باغات و مزارع کشاورزی

گل محبوبه شب از انواع گیاهان همیشه سبز با 
قابلیت کاشت آسان در فضای باغچه است. این گیاه 
گونه ای از گیاهان جنس CESTRUM از خانواده 

گوجه فرنگی ها SALONACEES می باشد. 
گیاه محبوبه شب یا )یاس شب( درختچه ای 
است که ارتفاع آن تا ۳ متر می رسد. این گیاه 
تمام مدت  در  است،  نقاطی که هوا مالیم  در 
سال گل می دهد. گل ها به رنگ زرد و سبز 
شیپوری  قسمت  که  معنی  )بدین  باشند  می 
انتهای  گل زرد است و همانطور که به سمت 
مالیم  سبز  برنگ  رود  می  مانند  قیفی  لوله 

تبدیل می شود(.
عطر  بوی  هوا  شدن  تاریک  و  شب  شروع  با  و 
که  زمانی  رسد.  می  مشام  به  آنها  از  مطبوعی 
گلریزان خاتمه یافت، بجای گلها دانه های گرد 
کوچکی که میوه درختچه می باشد ظاهر می شود. 

میوه و برگ این گیاه دارای مواد سمی می باشد.
گلهای این گیاهان خیلی کوچک و لوله ای یا 

باز است. دوره  از گلهای فضای  گیاه خرزهره 
های  رنگ  آن  های  گل  و  طوالنی  گلدهی 
و  آلویی  زرد  صورتی،  سفید،  شامل  مختلف 
خرزهره  متراکم  های  بوته  دارد.  الکی  سرخ 
و  باغ گسترده شده  دیوار چوبی  بر  ی سفید 

خلوت باغ را به طرز موثری پاس می دارد.
سخت،  چوب  سبِز  همیشه  گیاه  این  ارتفاع 
انتخابی، به ۲ تا ۴ متر می  بسته به گونه ی 
رسد. البته ی گونه های پاکوتاهی هم هست 
که بلندیشان از ۱ متر کمتر است. خرزهره ها 
بسیار  شکن  باد  و  حایل  و  حریم  ایجاد  برای 
اند، زیرا نه فقط بادهای شدید را بلکه  خوب 
بادهای نمکی را نیز تحمل می کند. بوته ای 
پردوام داردکه در ۳ تا ۵ سالگی بالغ می شود، 
ی  دوره  دهد.  می  گل  زندگی  ابتدای  از  اما 
گل دهی آن طوالنی است و رنگ های بسیار 
گیالسی،  سرخ  صورتی،  سفید،  دارند:  خوبی 
و  پَر  کم  به صورت  آلویی،  زرد  و  سرخ الکی 

قیفی شکل می باشد و بصورت خوشه ای در سر 
شاخه ها قرار دارند.

گوناگون  انواع  در  شب  محبوبه  های  گل  رنگ 
زرد،  سبز،  سفید،  رنگهای  به  و  است  متفاوت 

قرمز، بنفش تیره دیده می شوند.
در شب  معطر  گلهای  دارای  آن  انواع  از  بعضی 

هستند.
هرس گل:

رشد گیاهان محبوبه شب نامنظم و نامرتب است 
رویند.  می  اطراف  به  نامنظم  بطور  ها  شاخه  و 
گیاه،  به  دادن  شکل  و  کردن  منظم  منظور  به 
هرسال پس از پایان گلریزان می توان ساقه های 

قدیمی را هرس نمود.
دما و نور:

در نقاطی که هوا زیاد سرد نمی شود می توان گل 
محبوبه شب را در فضای آزاد و در محل آفتابگیر 
کاشت. ولی در نقاطی که هوا خیلی سرد می شود 
بهتر است آنها را به داخل گلخانه منتقل سازند و 

پُرپَر. شکل متداولی برای گل کاران هست که 
ِکِرم  با برگ های رنگین  با بقیه متفاوت است: 
که  است  آن  خرزهره  نقایص  از  یکی  سبز.  و 
تمام قسمت های گیاه اگر خورده شود مسموم 
کننده است، لذا در صورت حضور بچه ها در باغ 
خرزهره  درخت  چوب  حتی  بود.  مواظب  باید 
دود  زیرا  شود،  سوزانده  خانه  محیط  در  نباید 

آن می تواند به غذاها سرایت کند.
اقلیم:

برای نواحی خیلی سرد مناسب نیست. بهترین 
تا  را  اما یخبندان  دارد،  اقلیم گرم  را در  رشد 
حدی تحمل می کند. در زمین های لم یزرع، 
اگر آب کافی به آن برسد، خوب رشد می کند.

میزان نور و دما:
برای داشتن بهترین رشد به آفتاب کامل نیاز 

دارد. مناطق بادخیز را نیز تحمل می کند.
خاک:

خیلی  سنگین  خاک  جز  ها  خاک  ی  همه 

یا در کنار دیوار آفتابگیر بکارند.
آبیاری:

گل محبوبه شب به آبیاری منظم، حداقل سه 
بار در هفته نیازمند است. در فصل گرما تعداد 
دفعات آبیاری به یک بار در روز افزایش پیدا 
می کند. آبیاری مرتب این گیاهان در تابستان 

ضرورت دارد.
خاک مناسب:

برای رشد گیاه محبوبه شب استفاده از خاک 
 PH نرم و مرغوب ضرورت دارد. مناسب ترین
خاک برای رشد گیاه هفت تا هفت و نیم است.

کوددهی:
استفاده از کودهای محلول حاوی فسفات آمونیم 
هر سه هفته یک بار به منظور تقویت گیاه توصیه 

می شود. )مخصوصا در پرورش گلدانی(
ازدیاد:

امکان  بذر  و  قلمه  طریق  از  گیاه،  این  تکثیر 
پذیر است. در نقاطی که هوا مالیم و مرطوب 
باشد بذر این گیاه در زمین ریخته و پراکنده 
کند  می  جدید  های  نهال  تولید  و  شود  می 
تازه ظاهر  های  نهال  ها  پاجوش  از  همچنین 
می شود. ریشه این گیاه خیلی قوی و استوار 

است.
پرورش در گلدان:

متوسط  اندازه  در  را  گلدانی  کاشت،  برای 
انتخاب کرده و بذرها را در عمق ۸ سانتیمتری 
خاک بکارید. خاک سبک غنی از خاک برگ 
شب  محبوبه  گیاه  پرورش  برای  آلی  کود  و 
نور  معرض  در  را  ها  گلدان  است.  مناسب 
سایه  نیم  مکانی  در  و  خورشید  غیرمستقیم 

قرار دهید.
منبع : رزبانو

رشد  بهترین  اما  کند،  می  تحمل  را  خیس 
را در خاک سبک تر بازهکشی خوب دارد.

تکثیر:
پاییز  اوایل  در  که  خشبی  نیمه  های  قلمه 
گرفته شوند، به سهولت ریشه دار می شوند.

آبیاری:
تحمل  را  خشکی  طوالنی  های  دوره  اگرچه 
هوای  در  را  رشد  بهترین  ولی  کند،  می 

با آبیاری سنگین گهگاهی دارد. خشک 
کوددهی:

خاک  گاه  هر  اما  نیست،  ضروری  چندان 
اوایل  در  توان  باشد می  و شنی  فقیر  خیلی 

بهار غذای کامل گیاهی به کار برد.
مشکالت:

واقع  سپردار  حشرات  ی  حمله  هدف  گاهی 
زمستانه  روغن  با  را  آن  باید  و  شود  می 
بیماری  نوعی  به  کرد.همچننین  سمپاشی 
تولید  که  شود،  می  مبتال  باکتریایی  گاِل 
می  ها  گل  نیان  و  ساقه  روی  بر  برآمدگی 
اسرع  در  باید  را  مبتال  های  شاخه  نماید. 
هرس  هنگام  را  قیچی  کرد.  هرس  وقت 

کنید. ضدعفونی  مرتب 
گل دهی:

و  تابستان  سراسر  تا  بهار  اواخر  از  معموالً 
افشانی مشغول  به گل  پاییز  در  گاهی  حتی 

است.
هرس)پیرایش(:

در  کنید.  هرس  را  ها  شاخه  نوک  بهار  در 
مناطق حاره بهترین وقت هرس بعد از دوره 
و  که شاخ  را  هایی  بوته  است.  دهی  ی گل 
بپیرایید  چندان  اند  شده  پراکنده  برگشان 

که شکل مناسب خود را بازیابند.

معرفی گیاه خرزهرهنگهداری و کاشت گل محبوبه شب
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آب  تودی«،  نیوز  »مدیکال  گزارش  به 
برنج به مایع نشاسته ای حاصل از خیساندن 
یا جوشاندن برنج گفته می شود. امکان آماده 
می  یا  دارد  وجود  خانه  در  برنج  آب  کردن 
توان محصوالت مراقبت از پوست حاوی آب 

برنج را خریداری کرد.
آیا آب برنج برای پوست مفید است؟

پوست  برای  فوایدی  است  ممکن  برنج  آب 
با  مطالعات  حاضر  حال  در  اما  باشد.  داشته 
کیفیت باال درباره آثار آب برنج زیاد نیستند. 
برای اثبات اینکه آب برنج دارای فواید قابل 
انجام  نیازمند  دانشمندان  است،  توجهی 

مطالعات بیشتر در مقیاس بزرگتر هستند.
آنتی اکسیدان ها

مانند  هایی  اکسیدان  آنتی  حاوی  برنج 
اینوزیتول است. آنتی اکسیدان ها به مبارزه 
های  مولکول  آزاد،  های  رادیکال  آثار  با 
ناپایداری که به سلول های سالم بدن آسیب 
می رسانند، کمک می کنند. شرکت ها اغلب 
آنتی اکسیدان ها را به محصوالت مراقبت از 

پوست اضافه می کنند.
با   ۲۰۱۸ سال  در  کوچک  ای  مطالعه 
برنج  آب  ژل  آثار  کننده  شرکت   ۱۲ حضور 
کرد.  آزمایش  روز   ۲۸ برای  را  پوست  روی 
پژوهشگران دریافتند که برنج دارای فعالیت 
آنتی اکسیدانی مشابه با اسید اسکوربیک یا 

ویتامین C بوده است.
کاهش پیری پوست

برنج  آب  که  این  درباره  محدودی  شواهد 
کاهش  را  پوست  پیری  سرعت  است  ممکن 

دهد، وجود دارند.
 ،)Elastase( االستاز  فعالیت  برنج  آب 
را  دارد  نقش  پوست  پیری  در  که  آنزیمی 
کاهش می دهد. این نشان می دهد که آب 
برنج ممکن است از پتانسیل کاهش تشکیل 
پوست  روی  خطوط  و  ها  چروک  و  چین 

برخوردار باشد.
کاهش تحریک پوست

حاوی  آب  در  استحمام  آثار  پژوهشگران 
نشاسته برنج را روی دو گروه آزمایش کردند. 
و  آتوپیک  اگزما  به  مبتال  افرادی  گروه  یک 
با  آنها  پوست  که  بودند  افرادی  دیگر  گروه 

سدیم لوریل سولفات )SLS( تحریک شده بود.
پژوهشگران دریافتند که توانایی بهبودی پوست 
برای افراد گروهی که پوست آنها تحریک شده 
بود به میزان ۲۰ درصد افزایش داشت. این افراد 
دو بار در روز برای ۱۵ دقیقه در ترکیب نشاسته 

برنج استحمام می کردند.
در  پوستی  سد  بهبود  به  روش  این  همچنین، 

افراد مبتال به اگزمای آتوپیک کمک کرد.
درمان شوره سر

پژوهش های اولیه نشان می دهند که آب برنج 
تخمیر شده ممکن است رشد برخی انواع قارچ 

را مهار کند.
مطالعه ای آزمایشگاهی نشان داد که آب برنج 
سرئوس  باسیلوس  باکتری  حاوی  روزه  یک 
 A زویترمایسین  های  بیوتیک  آنتی  که  است 
آنتی  مواد  این  کند.  می  تولید  را  کانوزامین  و 
بیوتیک می توانند رشد ماالسزیا فورفور که در 

بروز شوره سر نقش دارد را مهار می کنند.
طرز تهیه آب برنج

وجود  برنج  آب  تهیه  برای  مختلفی  های  روش 
دارند:

برای  را  برنج خام  نیم فنجان  خیساندن: یک و 
۳۰ دقیقه در دو تا سه فنجان آب خیس کنید.

برابر  دو  در  آن  با جوشاندن  را  برنج  جوشاندن: 

مقدار آبی که به طور عادی برای پخت و پز 
استفاده می کنید، بپزید.

پس از پایان کار، آب برنج را از صافی عبور 
بریزید  تمیز  بطری  یا  کاسه  یک  در  و  داده 
و بالفاصله استفاده کنید. باقیمانده آب برنج 
تمیز در یخچال  توانید در یک ظرف  را می 

نگهداری کنید.
از  شده  تخمیر  برنج  آب  کردن  آماده  برای 
روش خیساندن استفاده کرده و پیش از این 
که آن را در یخچال قرار دهید، اجازه دهید 
اتاق  دمای  در  روز  دو  تا  برای یک  برنج  آب 

باقی بماند.
آیا خطری وجود دارد؟

تازه  برنج  آب  بودن  مضر  بر  مبنی  شواهدی 
وجود،  این  با  ندارند.  وجود  پوست  برای 
همانند هر محصول زیبایی دیگر، بهتر است 
محصوالت حاوی آب برنج ابتدا روی قسمت 

کوچکی از پوست آزمایش شوند.
آب برنج برای حدود یک هفته قابل استفاده 
است و توصیه می شود آب برنجی که بیش از 

این مدت باقی مانده است، دور ریخته شود.
از آب  نباید  برنج آلرژی دارند  به  افرادی که 

برنج استفاده کنند.

بروز می کند. با این وجود، یکی از عالئم سکته 
مغزی را در لبخندی که فرد در چهره دارد باید 
جستجو کرد. سرویس سالمت همگانی انگلیس 
قسمت های  که  آنجا  از  می گوید:  باره  این  در 
کنترل بخش های مختلف  مغز مسئول  مختلف 
به  بستگی  مغزی  سکته  عالئم  هستند،  بدن 

بخشی از مغز دارد که درگیر شده است.
فلج شدن یکی از رایج ترین و اصلی ترین عالمت 
وقوع سکته مغزی است که می تواند هر بخشی 
تحقیقات  مثال،  برای  کند.  درگیر  را  بدن  از 
افرادی که دچار سکته مغزی  نشان داده است 
می شوند زمانی که لبخند می زنند نیمی از بخش 
دهانشان دچار افتادگی می شود و نمی توانند به 

اختالالتی  مرگبارترین  از  یکی  مغزی  سکته 
فرد  باختن  جان  به  منجر  اگر  حتی  که  است 
داشته  درپی  می تواند  سنگینی  عوارض  نشود، 
باشد. سکته مغزی زمانی رخ می دهد که خون 
و  اختالل شده  مغز دچار  از  به قسمتی  رسانی 
مغز  از  قسمت  این  نتیجه،  در  می شود.  متوقف 
داشته  را  خود  طبیعی  عملکرد  نمی تواند  دیگر 
شدن  بسته  در  مغزی  سکته  اصلی  علل  باشد. 
یا پاره شدن رگ های خون رسان به مغز نهفته 
با این حال، شناسایی سریع وقوع سکته  است. 
و  کرده  تسریع  را  درمانی  روند  می تواند  مغزی 

جان بیمار را نجات دهد.
عالئم سکته مغزی اغلب بسیار سریع و ناگهانی 

را  صورتشان  عضالت  کامل  و  طبیعی  طور 
شدگی  فلج  مشخص،  طور  به  کنند.  کنترل 
ناشی از سکته مغزی غالباً یک بخش از بدن 

را درگیر می کند.
دو  هر  کنید  سعی  می گویند:  متخصصان 
بیاورید.  باال  همزمان  طور  به  را  خود  دست 
اگر یکی از دستانتان می افتد و نمی توانید آن 
را در هوا نگه دارید، احتمال زیاد دچار سکته 

مغزی شده اید.
زیر  عالئم  می گویند  انگلیسی  دانشمندان 
رایج ترین نشانه های وقوع سکته مغزی است:

به طوری که  افتادگی یک طرفه صورت   -۱
شدگی  فلج  ندارد.  زدن  لبخند  توانایی  فرد 
یک طرفه صورت می تواند دهان و چشم ها را 

درگیر کند و باعث افتادگی آن ها شود.
۲- فرد توانایی بلند کردن هر دو دست خود 
ممکن  همچنین  ندارد.  همزمان  طور  به  را 
است در یکی از بازو ها و دستان خود احساس 

بی حسی یا ضعف کند.
مشکل  دچار  کردن  صحبت  در  فرد   -۳
و  است  نامفهوم  و  گنگ  سخنانش  می شود. 
یا نمی تواند به طور درست کلمات را ادا کند. 
در درک سخنان  است  وی همچنین ممکن 

دیگران ناتوان باشد.
۴- عالئم کمتر رایج سکته مغزی نیز می تواند 
در  مشکل  تعادلی،  مشکالت  گیجی،  شامل: 
عمل بلع، سردرد شدید و ناگهانی، و از دست 

دادن هوشیاری باشد.

شواهد علمی نشان دهنده این واقعیت است که 
دستخوش  ماه  در  بار  دو  حداقل  کرونا  ویروس 
احتمالی  اثرات  اما  می شود  ژنتیکی  تغییرات 
درمان های  شناسایی  روی  بر  تغییرات  نوع  این 
نشده  مشخص  هنوز  واکسن  حتی  و  دارویی 
سراسر  در  کوویدـ۱۹  عفونت  همه گیری  است. 
جهان باعث شده که بیماری های تنفسی مانند، 
بهداشتی  نگرانی  یک  به  ذات الریه  و  آنفلوآنزا 

جدی تبدیل شود.  
اثر  در  می توانند  ریه ها  معتقدند،  کارشناسان 
عواملی چون عفونت کوویدـ۱۹، التهاب شدید یا 
پنومونی باکتریایی ثانویه، آسیب ببینند. بیشتر 
نسبتا  ویروسی،  نوع  از  ذات الریه  به  ابتال  موارد 
معرض  در  دو  هر  و جوان  پیر  اما  است  خفیف 
خطر این عفونت قرار دارند. کودکان خردسال و 
افراد مسن )باالی ۶۵ سال( بیشترین خطر ابتال 

به ذات الریه و عوارض ناشی از آن را دارند.
آنان می گویند، اگر ضریب حساسیت مردمی را 
باال نگه داریم یقیناً شاخص رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک 

افزایش خواهد یافت.  

ذات الریه و کرونا  
ذات الریه  یا  پنومونی  محمودی:  دکترفهیمه 
علل  که  است  ریه  عفونت  یا  التهاب  بیماری 
مختلفی دارد از بیماری های ویروسی تا باکتریال 
مختلفی می تواند باعث ایجاد این بیماری شوند.  

وی با بیان این مطلب که یکی از عوامل ایجاد 
است  کوویدـ۱۹  اخیر  ماه  چند  در  الریه  ذات 
می افزاید:  است  ویروس  کرونا  آن  عامل  که 
همراه  تب  با  موارد  اغلب  در  ریه  عفونت  عالیم 
است البته بدون تب هم می تواند باشد ولی در 
عالیم  از  است.  همراه  تب  با  موارد  درصد   ۹۰
سینه،  دردقفسه  به  می توان  بیماری  این  دیگر 
قفسه  روی  فشار  احساس  و  نفس  سرفه،تنگی 

سینه اشاره کرد.  
آوری  یاد  بیماری  این  درمان  مورد  در  وی 
بیماری  عامل  به  بیماری  این  درمان  می کرد: 
زا بستگی دارد معموالً حتی عوامل قارچی هم 
وجود دارند که می توانند نوع خاصی از عفونت 
را در ریه ایجاد کنند. اگر عفونت باکتریال باشد 
برای درمان از آنتی بیوتیک استفاده می شود و 
اگر ویروسی باشد از دارو هایی استفاده می شود 
بتواند  تا  تقویت کند  را  فرد  ایمنی  که سیستم 

دوره بیماری را طی کند.  
این پزشک با بیان این مطلب که با شیوع فصل 
تأکید  می شود  شایع  هم  بیماری  این  سرما 
فعال تر  سرما  در  ویروس ها  از  خیلی  می کند: 
بیماری های  این  به  مبتالیان  تعداد  و  می شوند 
تنفسی هم بیشتر می شوند. در این فصل چون در 
و پنجره ها بسته می شود،تهویه کمتر و تجمعات 
بیشتر است عاملی برای انتقال بیماری ها و ایجاد 

عفونت های ریه است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه پزشکان 
تشخیص  هم  از  را  کرونا  و  پنومونی  می توانند 
و  بالینی  تشخیص  می کند:  نشان  خاطر  دهند 
تست های پارا کلینیکی و آزمایشات انجام شده 
ورادیو گرافی به تشخیص بیماری کمک می کند.

ناگهانی  شیوع  آنفلوآنزا  در  مثال  عنوان  به 
تب  داریم ولی معموالً  به همراه تب  را  بیماری 

روش  یک  توسعه  به  موفق  محققان   : ایرنا 
به  قادر  که  شده اند  تصویربرداری  غیرتهاجمی 
و  اولیه  مراحل  در  کبد  بیماری های  تشخیص 

نظارت بر روند درمان است.
توجه  با  کبد چرب  ویژه  به  و  کبد  بیماری های 
غذایی  رژیم  سمت  به  تمایل  و  چاقی  رشد  به 
چرب و پرکالری، در سراسر جهان رو به افزایش 
کبد  بیماری های  دقیق  تشخیص  معموال  است. 
از نمونه برداری صورت می گیرد که  با استفاده 

روشی بسیار تهاجمی است.
جمله  از  کبد  بیماری های  از  بسیاری  منشاء 
اکسیداتیو  استرس  کبد،  التهاب  و  فیبروز 
)oxidative stress( است. استرس اکسیداتیو 
به تولید رنگدانه هایی به نام lipofuscin در کبد 

و اندام ها و سلول های دیگر منجر می شود.
در  ام آی تی  دانشگاه  محققان  جدید  مطالعات 
آمریکا نشان می دهد با تشخیص این رنگدانه ها 
نام  به  تصویربرداری  پیشرفته  روش  یک  با 
در  را  کبد  بیماری های  می توان  اتوفلورسنس 
می توان  طرفی  از  داد.  تشخیص  اولیه  مراحل 

روند درمان را نیز ارزیابی کرد.
در این روش تشخیص بافت آسیب دیده با دقت 
باال و با استفاده از فناوری های با طول موج کوتاه 
مادون قرمز و نزدیک مادون قرمز انجام می شود. 

در کوویدـ۱۹ نداریم معموالً در آنفلوآنزا بیشتر 
دارای  کووید  حاضر  حال  در  کووید.  تا  است 
عالیم پوستی و گوارشی است که این عالیم در 

آنفلوآنزا کمتر است.  
دکتر محمودی می گوید: راههای پیشگیری هم 
واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  راه های  مشابه 
مهم  خیلی  اجتماعی  فاصله  رعایت  است  دار 
باید  فرد  بیماری  دوره  طول  در  واینکه  است 
از  باید  به طور منظم  استراحت کند.  در منزل 
همه  شرایط  در  چون  و  کند  استفاده  داروها 
ماسک  از  همه  می شود  توصیه  هستیم  گیری 

استفاده کنند.  
صورت  در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
می کند:  تأکید  کنیم  باید  چکار  کرونا  به  ابتال 
عالئم این ویروس با سرعت باال در کشور پخش 
می شود و این امر باعث مبتال شدن افراد زیادی 
در ایران شده است. حتماً عالئم این بیماری را 
عالئم  از  یک  هر  یا  تب  به  اگر  بگیرید.  جدی 
اولیه کرونا مبتال بودید، سریع به مراکز درمانی 
عالئم  این  موارد  برخی  در  کنید.  مراجعه 
می توانند متفاوت باشند. سعی کنید دو بار در 
روز دمای بدنتان را چک کنید تا باعث شود از 

داشتن تب در بدن خود با خبر شوید. 

ذات الریه و نشانه های آن  
ریه ها  شدید  بسیار  التهاب  یا  عفونت  ذات الریه 
است در این بیماری حبابچه های هوایی موجود 
در ریه ها پر از چرک و سایر مواد مایع می شود 
مواجه  مشکل  با  خون  به  اکسیژن  رسیدن  و 
کاهش  درخون  موجود  اکسیژن  اگر  می گردد. 
یابد سلول های بدن به درستی کار خود را انجام 
علت های  سایر  و  علت  همین  به  داد.  نخواهند 
بدن  انتشار عفونت در داخل  ثانویه که موجب 

می شود، امکان دارد فرد از بین برود.
از  ناشی  عفونت  اثر  در  معموالً  بیماری  این 
سایر  اثر  در  نیز  گاهی  و  باکتری  یا  ویروس 
میکروارگانیسم ها، برخی داروها و شرایط دیگر 

مانند بیماری خودایمنی رخ می دهد.
معموالً نشانه های ذات الریه پس از ۲۴ تا ۴۸ 
سرعت  است  ممکن  اما  می کند.  بروز  ساعت 
بروز آنها آهسته تر باشد و چند روز طول بکشد. 
سرفه  اغلب  عفونی  پهلو  سینه  به  مبتال  افراد 
تنگی  لرز شدید،  با  با خلط، تب همراه  همراه 
نفس، درد قفسه سینه گزنده یا شدید در حین 
نفس کشیدن، و افزایش تعداد تنفس را تجربه 
گیجی  است  ممکن  مسن  افراد  در  می کنند، 
باشد.  الریه  ذات  بیماری  عالمت  مشهودترین 
عالئم و نشانه های متداول در کودکان زیر پنج 
سریع  تنفس  و  سرفه  تب،  از:  عبارتند  سال 
تعیین کننده  خیلی  تب  تنفس٫  در  اشکال  یا 
شایع  بیماری های  از  بسیاری  در  زیرا  نیست، 
در  است  ممکن  و  می دهد،  رخ  نیز  دیگر 
سوء  و  شدید  بیماری  به  مبتال  که  کسانی 
این،  بر  عالوه  نشود.  مشاهده  هستند،  تغذیه 
سرفه اغلب در کودکان کمتر از ۲ ماه مشاهده 
ممکن  شدیدتر  نشانه های  و  عالئم  نمی شود. 
پوست،  کبودی  باشد:  زیر  موارد  شامل  است 
کاهش تشنگی، تشنج، استفراغ مداوم، افزایش 
یا کاهش شدید دمای بدن، و یا کاهش سطح 

آگاهی.

شیوه  دلیل  به  که  است  عارضه ای  چرب   کبد 
چرب،  غذاهای  مصرف  کم تحرک،  زندگی 
به  توجه  با  می آید.  بوجود  پرکالری  و  شیرین 
گزارش محققان کلینیک کلیولند آمریکا، وجود 
چربی در کبد طبیعی است؛ ولی زمانی که این 
میزان افزایش یابد، یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ درصد 
از وزن کبد شود، عارضه ای به نام کبد چرب به 

وجود می آید.
وجود  الکلی  غیر  و  الکلی  چرب  کبد  نوع  دو 
الکل  مصرف  دلیل  به  الکلی  چرب  کبد  دارد. 
در  آهن  اندازه  از  بیش  تجمع  می آید.  بوجود 
بدن و چاقی، احتمال ابتال به کبد چرب الکلی 
به  ابتال  قطعی  دلیل  هنوز  می دهد.  افزایش  را 
ولی  نیست؛  مشخص  الکلی  غیر  چرب  کبد 
وزن،  اضافه  سن،  می دهند  احتمال  محققان 
باال، مهمترین عوامل خطر  و کلسترول  دیابت 

این عارضه باشند.
از  استفاده  الکلی  غیر  چرب  کبد  دیگر  علل 
خود  بیماری های  هپاتیت،  مختلف،  داروهای 
کاهش سریع  ارثی،  کبد  بیماری های  یا  ایمنی 

وزن و سوء تغذیه است.
محققان امیدوارند با استفاده از این روش بتوانند 
بدون نمونه برداری، بیماری سایر اندام های بدن 

را تشخیص دهند.

دومین  رییس  معین  برنا؛ مصطفی  گزارش  به 
همایش ملی التهاب گفت: نفوذ ویروس کووید 
سلول  در   ACE۲ های  گیرنده  طریق  از   ۱۹
فعال  موجب  هوایی،  های  راه  پوششی  های 
شدن سلول های دفاعی T و B، مونوسیت ها، 
ماکروفاژها و به دنبال آن ساخته شدن پادتن 
اختصاصی بر علیه ویروس در فرد مبتال و تولید 
التهابی می شود  پیش  فاکتورهای  از  بسیاری 

که التهاب شدید بدن را به همراه دارد.
و  ایمنی  سیستم  العاده  فوق  واکنش  این 
نام  سایتوکاینی«   »طوفان  که  بدن  دفاعی 
های  بافت  در  جراحت  ایجاد  موجب  دارد،  
اندام درگیر شده می شود. چنانچه این فرآیند 
و  تنفسی  نارسایی  باشد،  التهابی خیلی شدید 
که  دهد  می  رخ  خون  اکسیژن  سطح  کاهش 
شود  می  گفته  شدید   تنفسی  اختالل  آن  به 
های  مراقبت  واحد  در  فوریت  با  باید  بیمار  و 
ویژه بستری شود و در صورت لزوم به دستگاه 

تنفس کمکی وصل شود.
این التهاب شدید همچنین می تواند در سایر 
اندام های حیاتی مانند کلیه، قلب، مغز باعث 
اختالل در  مواردی  و در  آنها  اختالل عملکرد 
آمبولی  و  لخته  ایجاد  و  خون  انعقاد  سیستم 
بیماران  و میر  احتمال مرگ  افزایش  شود که 

را در پی دارد.
 احتمال وقوع نوع خطرناک عفونت کووید ۱۹ 
تنها در حدود هفت تا هشت درصد از بیماران 
و  چاق  افراد  سالمندان،  مردان،  در  و  است 
دیابت،  مانند  ای  زمینه  بیماری  که  افرادی 

بیماری های مزمن تنفسی، نقص ایمنی دارند، 
بیشتر می شود.

بسیار  بیماری  بروز  از  پیشگیری  تردید  بدون 
بخواهیم  که  است  این  از  تر  مهم  و  موثرتر 
درمان  را  کرونا  ویروسی  عفونت  دچار  بیماران 
کنیم چرا که هنوز واکسن یا درمان اختصاصی 
و موثری برای کووید ۱۹ وجود ندارد و درمان 
های کنونی کم اثر، پرعارضه و پرهزینه هستند.

به عالیم  به محض شک  بیمار در هر صورت   
بالینی کووید ۱۹ باید از اطرافیان فاصله بگیرد 

و سریعاً با پزشک معالج خود مشورت کند.
های  توصیه  رعایت  گفت:  همچنین  معین 
زدن  اجتماعی،  گذاری  فاصله  مانند  پزشکی 
در  غیره  و  ها  دست  منظم  ماسک، شستشوی 
و  خانه  در  ماندن  شود  می  اعالم  که  مواردی 

در  شهری  بین  و  شهری  سفرهای  نداشتن 
پیشگیری از این عفونت که به شدت مسری و 

خطرناک است، سرنوشت ساز است.
کرد:   تصریح  آلرژی  و  آسم  تخصص  فوق  این 
همچنین وقتی بیمار به علت حمله آسم مجبور 
در  شود،  بیمارستان  یا  اورژانس  به  مراجعه  به 
ویروسی  آلودگی  با  تماس  احتمال  محیط  آن 
و  بود  خواهد  بیشتر  کرونا  بیماری  به  ابتال  و 
درمان  اگر  آسم،  و  بینی  آلرژی  دچار  بیماران 
نشده باشند، به علت عطسه و خارش بینی یا 
سرفه مکرر، اگر ناقل ویروس کرونا باشند، می 
توانند محیط را آلوده کنند و اطرافیان خود را 
با  ارتباط  بنابراین  قرار دهند،  در معرض خطر 
و  دور  راه  از  هرچند  مناسب  درمان  و  پزشک 

با تلفن یا فضای مجازی باشد، ضروری است.

اندام هایی که بر اثر کرونا دچار التهاب می شوند

رایج ترین نشانه های وقوع سكته مغزی
آغاز فصل سرد و بیماری های تنفسی

بیماری های کبدی با تصویربرداری شناسایی می شوند آب برنج را به این دالیل دور نریزید

یکی از عادت های سالم که اخیراً کشف شده، 
رژیم  در  ادویه ها  برخی  بردن  کار  به  عادت 

غذایی برای تقویت چربی سوزی است.
محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق 
اضافه  دارای  زن   ۸۸ تصادفی  طور  به  ایران 
وزن یا چاقی را برای مدت سه ماه به دو گروه 
تقسیم کردند. هر دو گروه مشاوره تغذیه ای 
دریافت کردند و میزان کالری دریافتی روزانه 
کاهش  کالری   ۵۰۰ متوسط  طور  به  آن ها 
 ۳ آن  اعضای  که  گروه ها  این  از  یکی  یافت. 
نفر بود روزانه کمی کمتر از یک قاشق چای 
خوری پودر زیره به همراه ماست میل کردند.

پس از پایان این سه ماه، مشاهده شد افرادی 
که زیره مصرف می کنند، سه برابر گروه دوم 
که به رژیم آن ها زیره اضافه نشده بود، وزن 
کم کردند. همچنین گروهی که زیره مصرف 
تقریباً  را  خود  بدن  چربی  درصد  می کردند، 
برابر   ۳ تقریباً  که  دادند،  کاهش   ٪  ۱۴.۶۴
گروه دوم بود که از حدود ۴.۹۱ ٪ چربی بدن 

خود را از دست دادند.
دارد؛  وجود  زیره  برای  دیگری  مهم  فواید 
واحد   ۲۳ کردند  مصرف  زیره  که  گروهی 
را  گلیسیرید  تری  یا  خون  چربی  کاهش 
داشتند، در حالی که گروه دیگرفقط ۵ واحد 
کاهش این نوع چربی را داشتند. گروهی که 
به آن ها زیره داده شده بود، به طور متوسط 
آن ها  بدن  مضر  کلسترول  سطح  واحد   ۱۰
کاهش یافت، در حالی که گروه دوم فقط نیم 

واحد کاهش کلسترول بد داشتند.
ماده  این  است.  فیتواسترول  از  سرشار  زیره 
یکی از مواد شیمیایی شناخته شده است که 
از جذب کلسترول در بدن جلوگیری می کند. 
فواید  مورد  تحقیق  اولین  این  که  آنجا  از 
نویسندگان  است،  وزن  کاهش  برای  ادویه 
مانند  زیره،  داشتند  انتظار  تحقیق  این 
میزان  موقت  طور  به  گرم،  ادویه های  سایر 

متابولیسم را در بدن افزایش دهد.
بنابراین، هرکسی که می خواهد الغر شود باید 
قرار  روزانه خود  رژیم  در  را  زیره  کند  سعی 
دهد. می توان آن را با ماست مخلوط کرد یا 
یک قاشق چای خوری زیره آسیاب شده به 
غذا ها  سایر  و  ساالد ها  عالقه،  مورد  غذا های 
اضافه کرد، زیرا عالوه بر مزایای کاهش وزن، 

طعم خوشمزه ای به غذا می بخشد.

با این ادویه در
کم ترین زمان

 الغر شوید

غالبا برخی از نوشیدنی ها مانند قهوه، چای، 
کاکائو و امثال آن به عنوان اولین گزینه برای 
تقویت انرژی و سرزندگی معرفی می شوند، 
که  است  داده  نشان  جدید  پژوهش  یک  اما 
یک میوه خاص نیز دارای ویژگی هایی برای 
تقویت نشاط و پویایی به میزان بسیار باالست.

نیوزیلند  در  اوتاگو  دانشگاه  پژوهشگران 
سرشار  دلیل  به  کیوی  میوه  که  اند  دریافته 
بودن از ویتامین سی، کلید تقویت پویایی و 

نشاط است.
در این پژوهش ۱۶۷ نفر در سن ۱۸ تا ۳۵ 
سی  ویتامین  که  داشتند  مشارکت  سالگی 
تقسیم  گروه  سه  به  و  بوده  کم  آن ها  بدن 
از  دوم  گروه  کیوی،  از  اول  گروه  شدند. 
قرص های ویتامین سی و گروه سوم از دارونما 

استفاده کردند.
به صورت  کنندگان  هفته شرکت  طی چهار 
روزانه دو عدد کیوی زرد یا طالیی که سرشار 
از ویتامین سی است و نیز قرص آن را مصرف 

کردند.
و  شادابی  میزان  که  دریافتند  پژوهشگران 
در  کردند  مصرف  کیوی  که  گروهی  پویایی 

مقایسه با دو گروه دیگر بهتر بود.
ها  پژوهش  آنکه  رغم  علی  گویند  می  آنها 
ارتباط ویتامین سی با عملکرد بدن و سیستم 
اخیر  پژوهش  اما  اند،  کرده  اثبات  را  ایمنی 
با  ارتباط  در  سی  ویتامین  متفاوت  نقش  بر 
سالمت و عملکرد روان و فواید این ویتامین 

برای آن تمرکز داشته است.
که  داده اند  توضیح  همچین  پژوهشگران 
ویتامین سی عملکرد بسیاری در بدن، مغز و 
تقویت تولید هورمون ها و گیرنده های عصبی 
از جمله آدرنالین، سیروتونین و اوکسیتوسین 
که سطح تنش را کنترل، خلق و خو را تنظیم 

و احساس راحتی را تقویت می کند، دارد.
از  ویتامین سی  تقویت سطح  آنها می گویند 
به  کیوی،  مانند  کاملی  خوراکی های  طریق 
دستیابی بدن بر عناصر نشاط بخش دیگر که 
برای سالمتی بدن و مغز مفید است، کمک 

می کند.

میوه ای شادی آور که 
بمب ویتامین C  است



امام باقر )ع( فرمودند:
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پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.

ر نماید ذلیل و خوار خواهد شد.
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الرستان،  شهرستان های  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 
اسالمی با بیان اینکه طی ۶ ماه نخست 
تومان  میلیارد   ۴۰۰ حدود  توانستیم 
برای حوزه انتخابیه بودجه های عمرانی 
آمار  متاسفانه  گفت:  کنیم،  جذب 
بسیار  بنده  انتخابیه  حوزه  در  بیکاری 
باالست و نگاه مردم به یک جوان نگاه 
اشتغالزایی است و سعی بنده بیشتر در 
این راستاست که امیدواریم با استفاده از 
ظرفیت موجود و تفکرات نوین گام های 

خوبی را در منطقه برداریم.
حسین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفتگو  در  حسین زاده 
وظیفه  گفت:  ملت،  خانه  خبرگزاری 
نحوه  بر  نظارت  و  قانون گذاری  مجلس 
اینکه  به  توجه  با  ولی  است  آن  اجرای 
توزیع عادالنه در بخش تخصیص منابع 
دیگر  شیوه ای  به  باید  نمیگیرد  صورت 

این موضوع را حل کرد.
هرچه  رسیدگی  برای  بنده  افزود:  وی 
موجود  مشکالت  و  موضوعات  به  بهتر 
آنها را به ۳ بخش؛ نگاه ملی، برنامه ریزی 
استانی و اقدام منطقه ای تقسیم کردم. 
حوزه  در  موجود  مشکالت  و  مسائل 
انتخابیه بنده با توجه به مساحت استان، 

بیشتر مربوط به زیر ساخت  هاست.
بالغ  جمعیتی  کرد:  اظهار  حسین زاده 
در ۴ شهرستان، ۱۳  نفر  هزار  بر ۴۰۰ 
بخش، ۱۵ شهر و ۲۵۶ روستا  زندگی 
اینترنت،  آبرسانی،  مشکل  که  می کنند 
از عمده  برق و وضعیت جاده ها  نوسان 

شهر  بلوارهای  در  موجود  نخل های 
الر عالوه بر آنکه نیاز به هرس کردن 
دارند، می توان نخل های اضافه روئیده 
بلوارهای  سایر  آن،  حواشی  در  شده 

شهر را نیز با درخت نخل سبز کرد.
خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
از  نخل،  درخت  الرستان،  میالد 
و  کشور  جنوب  در  اصیل  درختان 
می شود.  محسوب  الرستان  منطقه 
درخت نخل که در زبان الری به آن 
مقاومت  با  می شود،  گفته  »فسیل« 
زیاد، با نیاز آب کم و سازگار با هوای 
گرم، از جمله درختانی است که از آن 
سبز  فضای  زیباسازی  برای  می توان 

بهره برد.
از گذشته، در سطح برخی از میادین 
درخت  الر،  شهر  سطح  بلوارهای  و 
نخل غرس شده که عالوه بر زیبایی، 
موجب بهره گیری از محصول خرمای 

آن صورت می گیرد.
به جهت اهمیت توجه به فضای سبز 
در مبلمان شهری و همچنین توسعه 
تا  است  نیاز  بلوارها،  و  میادین  مداوم 
موقعیت  و  زیرساخت ها  با  متناسب 
آب و هوایی هر خطه نسبت به کاشت 

درختان اقدام کرد.
سازگاری  جهت  به  نخل  درخت 
و  الرستان  جغرافیایی  موقعیت  با 
می تواند  آن،  بودن  ثمرده  همچنین 
در  که  باشد  پیشنهادهایی  از  یکی 
باغچه های  اعم  شهر  مختلف  نقاط 
بلوارها،  پارک ها،  منازل،  جلوی 
حاشیه جاده ها و غیره مورد استفاده 

قرار گیرد.
باالیی  مقاومت  دارای  نخل،  درخت 
است که پس از طی مراحل رشد نیاز 
رسیدگی  حتی  و  آب  به  کمی  بسیار 
انجام  با  می توان  فقط  و  دارد  مستمر 
چند سرکشی در طول سال، از برکات 

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه 
خبرنگاران جوان، منصور رضایی رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان، 
سیاست های  اجرای  منظور  به  گفت: 
ابالغی سازمان مبنی بر مدیریت َچرا در 
از پوشش گیاهی  مراتع و نیز حفاظت 
عرصه های مرتعی، هفت طرح مرتعداری 

در شهرستان الرستان تهیه شد.
مرتعداری  طرح های  کرد:  بیان  وی 
عرف  نیمه  صحرای  مراتع  به  مربوط 

مشکالت این مردم است.
وی گفت: متاسفانه آمار بیکاری در حوزه 
نحوی  به  باالست  بسیار  بنده  انتخابیه 
واحد  یا  کارخانه  یک  منطقه  این  در  که 
نفر   ۱۰۰ باالی  کار  نیروی  که  تولیدی 
یک  به  مردم  نگاه  ندارد.  را  باشد  داشته 
جوان، نگاه اشتغالزایی است و سعی بنده 
نیازمند  البته  این راستاست که  بیشتر در 
با  تا  و دولت است  بیشتر مجلس  همدلی 
استفاده از ظرفیت موجود و تفکرات نوین 

گام های خوبی را در منطقه برداریم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
در هر ۴ شهرستان الرستان، خنج، گراش و 
اوز دفتر رسیدگی به مشکالت مردم را دایر 
و کارگروه های ۱۲ گانه از جوانان، نخبگان 
به  را  کارها  و  دادیم  تشکیل  معتمدین  و 
صورت جدی پیگیری میکنم و قرار بر این 
ها  رسانه  در حضور  یکبار  ماه  هر ۶  است 
گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهیم.

آن بهره برد.
شهر  نقاط  از  زیادی  بخش  خوشبختانه 
الر به ویژه بلوارهای آن با درخت نخل 
تزئین و سبز شده است و اکنون پس از 
چند سال به رشد کافی رسیده، محصول 
هر  کنار  در  حتی  و  نشسته  ثمر  به  آن 
نخل های  زیادی  تعداد  آن ها  از  کدام 

اضافه روئیده است.
حاشیه  در  شده  روئیده  نخل های  بچه 
که  الر  شهر  بلوارهای  در  اصلی  درخت 
است، موجب  نیز  زیاد  بسیار  آنها  تعداد 
از درختان زیبای  نازیبا  تا ظاهری  شده 

نخل جلوه کند.
سازمان  محوریت  با  الر،  شهرداری 
خارج  با  می تواند  خود  سبز  فضای 
کنار  در  که  اضافه ای  نخل های  کردن 
به  را  آن  است،  روئیده  اصلی  درخت 
سایر نقاطی که نیاز غرس درخت دارد، 
فضای  توسعه  بر  عالوه  تا  کنند  منتقل 
به  بلوارها، رسیدگی  سبز، زیباتر شدن 
خرید  به  نیاز  دیگر  موجود،  درختان 
نهال نخل که بعضاَ قیمت باالیی دارد، 
نباشد و در آینده نیز با فروش محصول 
خرمای آن، برای شهرداری درآمدزایی 

کرد.
***

شمالی، الور مادیان، قالت قوره، روستای 
برکه،  دوازده  و  کلو  برکه  باغ،  و  کارگاه 
برکه  برکه زهرا  تنگ شور عرق چین و 

مخو الرستان است.
رضایی، با اشاره به اینکه مراتع به عنوان 
منابع ارزشمند طبیعی از لحاظ اقتصادی 
و زیست محیطی دارای اهمیت بسیاری 
مردم  مشارکت  با  کرد:  تصریح  هستند 
پوشش  مرتعداری،  طرح های  اجرای  در 
گیاهی و علوفه حفظ و تولید گونه های 

 ۶ این  طی  کرد:  خاطرنشان  زاده  حسین 
تومان  میلیارد   ۴۰۰ حدود  توانستیم  ماه 
عمرانی  های  بودجه  انتخابیه  حوزه  برای 
جذب کنیم. حضور خیرین نیز در این راستا 
پررنگ بوده که یکی از این موارد اخذ مجوز 

بیمارستان در شهرستان گراش بوده است.
انرژی مجلس شورای  این عضو کمیسیون 
نیز  ورزش  حوزه  در  کرد:  تصریح  اسالمی 
اقدامات خوبی انجام شده  و برای ورزشگاهی 
در یکی از روستا حدود ۶۰ میلیارد تومان 
از خیرین سرمایه گذاری شده  یکی  توسط 
است که برای تکمیل و تجهیز آن دستور  
۵ میلیارد تومان را از دکتر نوبخت گرفتیم.

در  گراش  خنج،  الرستان،  مردم   نماینده 
مجلس شورای اسالمی، عملکرد خود طی 
۶ ماهه اخیر را  تشریح کرد و افزود: طی 
نامه درخواست  بالغ بر  ۲ هزار  این مدت 
مردمی دریافت کردیم که طبق طبقه بندی 

های الزم سعی در رسیدگی آنها داشتیم.

جوابیه شهرداری الر
 به پیشنهاد شهروند خبرنگار 

میالد الرستان
انتشار  پی  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
با  نخل  کاشت  »توسعه  عنوان  با  مطلبی 
الر«  شهر  های  بلوار  نخیالت  از  استفاده 
صدور  با  الر  شهرداری  عمومی  روابط 
جوابیه ای به این مطلب واکنش نشان داد.

در این جوابیه آمده است:
بخشی از پاجوش نخل های کاشته شده در 
آزادگان،  بلوارهای شهید سردار سلیمانی، 
نخیالت  از  الفقهایی  نخبه  و  زاده  هاشمی 
بلوار  و  سطح شهر )مثال دارالرحمه قدیم 
از  دیگر  بخشی  و  است  و...(  زاده  هاشمی 
صحرای  )مثال  خصوصی  بخش  نخیالت 
نیمه، لطیفی( توسط کارگران زحمت کش 
دهه  در  الر  شهرداری  سبز  فضای  واحد 

اخیر از سطح زمین انتقال یافته است.
لذا با احترام به نویسنده متن منتشر شده، 
موضوع مطرح شده موضوع جدیدی نبوده 
الر  شهرداری  کارشناسان  توسط  قبال  و 

پیگیری می شده است.
الزم به ذکر است پاجوش های باقی مانده 
قابلیت  فعال  الر  شهر  سطح  های  نخل 
انتقال  مناسب  زمان  هر  و  نداشته  انتقال 

باشد این کار انجام خواهد شد.

دارویی نیز افزایش می یابد.
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
در  داد:  ادامه  الرستان،  شهرستان 
طرح های مرتعداری عالوه بر حفاظت از 
آب، خاک و پوشش گیاهی نکاتی مانند 
شرایط  در  مراتع  مجاز  چرای  ظرفیت 
لحاظ  از  مرتع  استعداد های  موجود، 
افزایش تولید، اراضی مستعد کشت برای 
علوفه کاری و تعداد دام موجود در مرتع 

نیز مورد توجه قرار می گیرد.

واحدهای تولیدی برتر صنایع غذایی، 
در  الرستان  بهداشتی  و  آرایشی 
دارو  و  غذا  معاونت  ساالنه  ارزشیابی 

معرفی شدند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی الرستان،  
دانشکده  دارو  و  غذا  معاون  اسعدیان 
اظهار داشت: با توجه به گزارش های 
واصله، واحدهای تولیدی برتر صنایع 
الرستان  بهداشتی  و  آرایشی  غذایی، 
در ارزشیابی ساالنه معاونت غذا و دارو 

معرفی شدند. 
نظارت  اداره  مدیر  افزود:غفاری،  وی 
بهداشتی،  و  آرایشی  غذایی،  مواد  بر 
غذایی،  صنایع  تولیدی  واحدهای 
شهرستان  بهداشتی  و  آرایشی 
و  ساالنه  ارزشیابی  در  الرستان، 
بر  بهداشتی،  و  فنی  شرایط  بررسی 
از  ارسالی  های  لیست  چک  اساس 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، 
باالترین  حائز  که  هایی  تولیدی 
امتیازات گردیده اند را به شرح ذیل 

معرفی کرده است:
نگین  غذایی  صنایع  شرکت   -۱
فرآورده  انواع  کننده  تولید  الرستان 
تجاری  نام  با  بستنی  و  لبنی  های 
یل  اردشیر  مدیرعاملی  به  و  بابابرفی 

و مسوولیت فنی سرشار
بهنام  بیرم  ۲- شرکت صنایع غذایی 
آرین تولید کننده انواع کنسرو ماهی 
به  – فرس  ناخدا  تجاری  نام های  با 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی الرستان، 
با اشاره به آخرین  دکتر وحید یگانه 
دانشگاه های  و  شهرها  وضعیت 
ها  پروتکل  رعایت  در  کشور  سراسر 
اظهار داشت: دفتر بازرسی و ارزیابی 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  عملکرد 
آموزش پزشکی آخرین نتایج ارزیابی 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
مختلف  های  دانشگاه  و  دانشکده  در 

کشور را اعالم کرد.
وی تصریح کرد: در این بین دانشکده 
درصد    ۹۷ با  الرستان  پزشکی  علوم 
در  بهداشتی   های  پروتکل  رعایت 
اماکن و مراکز رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است.
علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
از  دارد  جا  افزود:  الرستان،  پزشکی 
و  همراه  همیشه  و  فهیم  مردم  همه 
اوز  و  خنج  الرستان،  رسانه  اصحاب 
تقدیر کرده که با عزمی جزم و همتی 
واال در عمل به پروتکل های بهداشتی 
خود را پایبند دانسته و دوستان خود 

بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر 
پزشکی  علوم  دانشکده  غیرواگیر 
مرکز   ۱۸۶ فعالیت  از  الرستان، 
الرستان، خنج  در  درمانی  و  بهداشتی 

و اوز خبر داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  شرفی  سجاد 
اینکه  بیان  با  الرستان،  میالد 
پسماندهای  شامل  عفونی  پسماندهای 
مظنون به داشتن عوامل زنده بیماری 
میکروبی،  کشت  های  محیط  مانند  زا 
از  ناشی  پسماندهای  آزمایشگاه، 
جداسازی بیماران عفونی، بافت ها، مواد 
بیماری  به  مبتال  فرد  که  تجهیزاتی  یا 
همچنین  و  اند  داشته  تماس  عفونی 
است،  بیماران  این  از  شده  دفع  مواد 
برنده  و  تیز  پسماندهای  داشت:  اظهار 
  )set(دستگاه تزریق،  سوزن  شامل 
آنفوزیون، تیغه چاقو، چاقو، تیغ، شیشه 

های شکسته و غیره است.
عفونی  پسماندهای  اینکه  بیان  با  وی 
در  شده  تولید  برنده  و  تیز  نوک  و 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 
جزء پسماندهای ویژه بوده و باید مطابق 
بهداشت  وزارت  های  دستورالعمل  با 
مدیریت و دفع شوند، افزود: مراکز ارائه 

مدیر عاملی قاسم اسدی و مسوولیت 
فنی رضایی

الری  مسقطی  حلوا  تولید  واحد   -۳
محمد امین کریمی تولید کننده انواع 
حلوا مسقطی الری با نام تجاری ترنج 
و به مدیر عاملی محمدامین کریمی 

و مسوولیت فنی عبادتکار
و  آرایشی  برتر صنایع  تولیدی  واحد 

بهداشتی شهرستان :
گستر  عالم  سلولزی  صنایع  شرکت 
انواع دستمال  کننده  تولید  الرستان 
های  نام  با  بهداشتی  نوار  و  کاغذی 
پامیلی،  الرشید،  الد،  مه  تجاری 
شریفه، بهناز و با مدیر عاملی احمد 

حاجی پور و مسوولیت فنی عباسی.
این خبر، مسوولین  معاونت، طی  این 
بهداشتی  و  غذایی  صنایع  برتر  فنی 
شهرستان را نیز به شرح ذیل اعالم کرد:

مسوولین فنی برتر کارخانجات فعال 
صنایع غذایی و بهداشتی شهرستان:

نگین  لبنیات  شرکت  از  سرشار   -۱
عالم  شرکت  از  عباسی  و  الرستان 

گستر
۲- خلیل آزاد از مرکز مشارکت زنان 

نیکوکار
مسوولین فنی برتر کارگاه های فعال 

صنایع غذایی شهرستان:
حلوا  تولید  واحد  از  زاده  نقی   -۱
از  صادقی  و  جنوب  توکل  مسقطی 

واحد تولید حلوا مسقطی فدک
حلوا  تولید  واحد  از  صادقی   -۲

مسقطی رز

را نیز در این مسیر همراه کرده اند.
وی همچنین از همه کارکنان عرصه 
ویژه  به  الرستان  درمان  و  بهداشت 
مدت  این  در  که  بهداشتی  پرسنل 
شبانه روز در راستای تحقق این مهم 
تالش کرده و سالمت مردم را اولویت 

کاری خود قرار دادند تشکر کرد.
این  کرد:  خاطرنشان  یگانه،  دکتر 
های  پروتکل  رعایت  در  دانشکده 
رعایت  با  ها  فرودگاه  در  بهداشتی 
کنار  در  پروتکل  درصدی   ۱۰۰
رتبه  البرز  و  خوی  های  دانشگاه 
داده  اختصاص  خود  به  را  نخست 
پرسنل  و  کل  مدیر  از  دارد  جا  که 
آیت  اهلل  آیت  المللی  بین  فرودگاه 
همکاری  این  بخاطر  الرستان  اللهی 

و همراهی تقدیر کنم.
وی گفت: الزم است از تمامی اعضای 
ستاد مبارزه با کرونا شهرستان های 
الرستان، خنج و اوز که در این مدت 
همکاری الزم را با مجموعه بهداشت 
و درمان و دانشکده داشته اند تشکر 
را  ها  همکاری  این  ادامه  و  کرده 

درخواست کنم.

درمانی  یا  بهداشتی  خدمات  دهنده 
تولید کننده پسماندهای عفونی هستند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر 
با  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده 
اینکه پسماندهای عفونی  در  به  اشاره 
بیمارستان الر روزانه توسط  دستگاه امحا 
زباله های بیمارستانی، بی خطر و تبدیل 
به پسماند عادی شده و جهت دفع به 
تصریح  شود،  می  تحویل  شهرداری 
مطب ها  در  تولیدی  پسماندهای  کرد: 
و مراکز بهداشتی درمانی شهر الر پس 
از تفکیک در محل تولید، روزانه توسط 
بخش خصوصی جمع آوری و خارج از 
محدوده شهری در جایگاه دفع پسماند 

شهری دفع می شود.
تعداد  کرد:  اضافه  کارشناس،  این 
تحت  درمانی  بهداشتی  مرکز  کل 
پزشکی  علوم  دانشکده  پوشش 
خنج  و  الر  شهرهای  در  الرستان 
مراکز  بیمارستان ها  و  مطب ها  شامل 
روستایی  و  شهری  جامع  خدمات 
ضمیمه  بهداشتی  پایگاههای  و 
های  آزمایشگاه  غیرضمیمه  و 
پزشکی  پرتو  مراکز  طبی  تشخیص 

۱۸۶ مورد است.

معرفی واحدهای تولیدی برتر الرستان 
در ارزشیابی ساالنه غذا و دارو

الرستان، صدرنشین رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور

فعالیت ۱۸6 مرکز بهداشتی درمانی
 در الرستان، خنج و اوز

حسین زاده: نگاهم اشتغالزایی است

جذب 4۰۰ میلیارد تومان برای الرستان، خنج، گراش و اوز

توسعه کاشت نخل  با استفاده از نخیالت بلوارهای شهر الر

تهیه هفت طرح مرتعداری در اراضی ملی الرستان

                                                               محمد بن منور بن اوبسعيد بن اوبطاهر بن
لخري )عارف  لخري، وناده اوبسعيد اوبا                                               اوبسعيد  اوبا
سلجوقي  سنجر  سلطان  عهد  در  كه  است  پنجم(  قرن   نامي 
در  نيست.  دست  در  زيادي  اطالع  وي  از  مي زيست. 
تذركه ها آمهد است كه در بني سال هاى 553 تا 559 هجرى 
اىب سعيد  الشيخ  مقامات  ىف  التوحيد  »اسرار  معروف  كتاب 
خود،  جد  احوال  در  را  امليهىن«  لخري  اىب ا بن  فضل اهلل 
از  يكي  اسرارالتوحيد  كتاب  است.  ونشته  باب  سه  در 

كتاهباي ارزمشند نرث فارسي است.
***

تلخ و شیرین

ونباوه  خيارى  را  او  برزگرى  وبد.  نشسته  دهقاین  روزى 
يكی  را  كیس  برگرفت.هر  خانه  حساب  دهقان,  آورد. 
بداد و يكی فرا غالم داد كه بر پاى ايستاده وبد. دهقان 
خورد.  یم  و  بايستاد  و  ركد  خدمت  مناند.غالم  هيچ  را 

خواجه را نيز آرزو آمد. 
به  اى  پاره  و  ركد  پاره  غالم  ده.  من  به  اى  گفت:پاره 
اى  وبد.گفت  برد,تلخ  دهان  به  چون  دهقان  داد.  خداوند 

غالم! خيارى بدين تلخی و وت بدين خویش یم خورى ؟!
   گفت:از دست خداوندى كه چندين سال شريين خورده 

ام, به يک تلخی چه عذر آرم كه رد كمن؟...
)اسرارالتوحید(

محمد بن منّور

همت  به  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خادمیاران رضوی الرستان و خیرین 
السالم  حجت  حمایت  با  و  محلی 
والمسلمین موسوی خرم، امام جمعه 
بخش  »گرما  جشنواره  الرستان، 
امام  از  نیابت  به  نیازمندان«  منازل 
برکت  پر  میالد  شب  در  مهربانی ها 

حضرت زینب)س( اجرا شد.
رزمایش  قالب  در  که  جشنواره  این 

کمک های مومنانه انجام گرفت، ۳۰ 
عدد بخاری، ۳۰ عدد آبگرمکن، ۵۰ 
خوراکی  اقالم  مقادیری  و  پتو  تخته 
نیازمند  و  مستمند  خانواده های  به 
از قبل توسط خادمیاران رضوی  که 
در  شد.  اهدا  بودند  شده  شناسایی  
گرما  اجرای جشنواره  از  مرحله  این 
بخش منازل نیازمندان بیش از ۶۵۰ 

میلیون ریال هزینه شده است.

خادمیاران رضوی الرستان، گرما را به 
منازل نیازمندان هدیه کردند


