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مرکز آموزشی الرستان
به یک بیمارستان بین المللی تبدیل می شود

احداث کلینیک های فیزیوتراپی و بینایی نوزادان نارس در الرستان

همین صفحه

سالروز حماسه 9 دي
حماســه،  روز   1388 مــاه  دي  نهــم 
ايــران  مــردم  بصيــرت  و  بيــداري 
اســامي بــود كــه تــا پــاي جــان 
ــول  ــت از اص ــت و محافظ ــراي حراس ب
ــامي  ــاب اس ــاي انق ــام و آرمان ه اس
ايســتادند و در عمــل، ســخن امــام 
راحــل خمينــي كبيــر )ره( را بــه گــوش 
جهانيــان رســاندند كــه »اگــر  دشــمن 
ــتد،  ــا بايس ــن م ــر دي ــد در براب بخواه
ــم  ــا خواهي ــاي آنه ــام دني ــر تم در براب

ايســتاد.«
ملــت سلحشــور ايــران اســامي در ايــن 
روز كمــر فتنــه را شكســتند و پــوزه 
 . ماليدنــد  خــاك  بــه  را  فتنه گــران 
ــا  ــن روز ب ــامي در اي ــران اس ــردم اي م
عمــل خــود، دشــمن شناســي ايرانيــان 
را بــه جهــان نشــان داده و ثابــت كردنــد 
نيرنــگ  و  فريــب حيله گري هــا  كــه 
ــورد  ــد خ ــمن را نخواهن ــاي دش بازي ه
و بــا پشــتيباني از واليــت فقيــه، انقــاب 
اســامي را، محكــم و پشــت دشــمن را 
بــه خــاك مذلــت نشــاندند و در دي مــاه 
و فصــل ســرما درخــت انقــاب ثمــر داد 
ــاره  ــد ب ــه چن ــاره، ك ــه دوب و دشــمن ن
ــه  ــراي هميش ــه ب ــاره ك ــد ب ــه چن و ن

مأيــوس شــد.
بيــدار باشــيم، انقــاب را پــاس داريــم و 
بــا فرمــان ولــي امــر مســلمين حركــت 

كنيــم و بيــداري و تحــول بيافرينيــم.

ايرنا،  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
نامايمات  برخی  و  حاكم  شرايط  گرچه 
دوران سخت  از  ناشی  های  رنج  و  ها  ،سختی 
به  ويژه  توجه  و  پرداختن  اجازه  كرونايی 
را  سامت  نظام  برجسته  تحوالت  و  خدمات 
باور  به  اما  داده  قرار  شعاع  تحت  حدودی  تا 
بخش  صاحبنظران  و  كارشناسان  از  بسياری 
عمده ای از راه دشوار مقابله با بيماری كوييد 
اقدام  و  تحوالت  همين  سايه  در  امروزه   1۹

است. يافته  تحقق  ماندگار  های 
توسعه   ، اجرايی  های  پروژه  به  نگاهی  با 
پزشكان  حضور  درمانی،  و  بهداشتی  مراكز 
توسعه  و  پيشرفته  تجهيزات  متخصص، 
دانشكده  مجموعه  در  درمانی  های  شاخص 
سير  به  پيش  از  بيش  الرستان  پزشكی  علوم 

تحوالت اين حوزه می توان پی برد.
اجرای طرح های بهداشتی و درمانی از جمله 
ساخت 88 خانه بهداشت در طول كمتر از دو 
تخصصی  فوق  و  درمانی  مراكز  ساخت  سال، 
درمان  و  تشخيص  جامع  مراكز  توسعه   ،
احداث  و  ناباروری  درمان  مراكز  سرطان، 
كلينيک  های ويژه و رشد بيش از 1۲۰ مورد 
بويژه  بيمارستانی  های  تخت  به  جديد  تخت 
 ، روان پزشكی،  كودكان،  و  ويژه  های  بخش 
تنها  تجهيزات  تمام  با  سوختگی،  مسموميت، 
دولت  ماندگار  و  مهم  اقدام های  از  ای  گوشه 
قالب  در  و  خيرين  مشاركت  و  همكاری  با 
مناطق جنوبی  در  تحول سامت  اجرای طرح 
استان فارس و شهرستان الرستان بوده است.

۵۰ پروژه شاخص درمانی در الرستان
گفت:  الرستان،  پزشكی  علوم  دانشكده  رئيس 
درمانی  شاخص  پروژه   ۵۰ از  بيش  اينک  هم 
و آموزشی در حوزه سامت و بخش بهداشت 
و درمانی در سطح الرستان در حال اجراست.

اينک  هم  گفت:  زمينه  اين  در  رضايی،  بهزاد 
و  بهداشتی  طرح   1۷ آموزشی،  پروژه   11
ميانگين  با  درمانی  و  بيمارستانی  پروژه   1۶
در  درصد   ۷۰ باالی  فيزيكی  پيشرفت 

اجراست. در حال  شهرستان الرستان 
مساحت  با  دانشجويی  خوابگاه  كرد:  بيان  وی 
با  و  مربع  متر   3۲۰۰ از  بيش  زيربنايی  و 
ستاد  ساختمان  درصد،   3۵ فيزيكی  پيشرفت 
زيربنای  با  الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 
باالی  ميانگين  با  و  مترمربع   1۲۰۰ حدود 
با  دانشكده  آموزشی  ساختمان   ، درصد   1۰
مساحت ۷۲۰۰ مترمربع و ۶۵ درصد پيشرفت 
در  درمانی  مهم  های  طرح  جمله  از  فيزيكی 
الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده  در  اجرا  حال 

است.
در  واقع  استادسرا  ساختمان  همچنين  وی 
و  زيربنا  مترمربع   1۰8۰ با  دانشكده  پرديس 
ديگر  از  نيز  را  فيزيكی  پيشرفت  درصد   ۹8
در  سامت  حوزه  مهم  و  شاخص  های  پروژه 

كرد. عنوان  شهرستان  اين 
فرهنگی  مجتمع  ساختمان  گفت:  رضايی 
8۰۰ مترمربع و پيشرفت  با زيربنای  دانشكده 
بهورزی  آموزشگاه  ساختمان  ۶۰درصد،  باالی 
۶۵درصد پيشرفت  با 1۰4۰ مترمربع زيربنا و 
زيربنای  با  دارو  و  غذا  ساختمان   ، فيزيكی 
پيشرفت  درصد   4۰ و  مربع  متر    14۲۵
معاونت  ساختمان  همچنين  و  فيزيكی 
ميانگين  با  و  مترمربع   1۹۰۰ با  بهداشتی 
ديگر  از  درصد   3۵ باالی  فيزيكی  پيشرفت 
درمان  و  بهداشت  حوزه  مهم  های  طرح 
ظرف  آنها  اجرايی  عمليات  كه  است  الرستان 

سال های گذشته آغاز شده است.

طرح  ریال  میلیارد   8۰۰ از  بیش  اجرای 
و درمان بهداشت 

های  سال  ظرف  گفت:  همچنين  رضايی 
طرح  ريال  ميليارد   8۰۰ از  بيش  گذشته 
بهره  به  الرستان  در  درمانی  و  بهداشتی  های 

رسيد. برداری 
پانسيون  واحدی   18 ساختمان  افتتاح   ، وی 
علوم  دانشكده  سايت  در  متخصص  پزشكان 
 ۹۰ بر  افزون  اعتباری  با  الرستان  پزشكی 
های  طرح  مهمترين  از  يكی  را  ريال  ميليارد 

كرد. عنوان  اين شهرستان  حوزه سامت 

اين  اجرايی  عمليات  داشت:  اظهار  رضايی، 
متر   ۲3۰۰ زيربنای  با  مسكونی  واحد   18
مشاركت  با  و  تاكنون   ۹۵ سال  از  مربع 
علوم  دانشكده  دولتی  اعتبارات  و  خيرين 
پزشی الرستان آغاز كه با بهره برداری از اين 
در  متخصص  پزشكان  حضور  ميزان  واحدها 

از پيش تسهيل خواهد شد. بيش  شهر الر 
آموزشی  مركز  داخلی   ICU جديد  بخش 
الرستان  )ع(  رضا  امام  حضرت  بيمارستان 
با  و  ريال  ميليارد   43 بر  افزون  اعتباری  با 
آموزش  ،مركز  مربع  متر   4۹۰ زيربنای حدود 
پرستاری  دانشكده  آگوستيک  سالن  و  مجازی 
حضرت زينب )س( الرستان كه در  مساحت 
1۷/۵ مترمربع و با اعتبار يک ميليارد و 3۰۰ 
امام  تخصصی  درمان  مركز  ريال،  ميليون 
 ۵۷۵۰ مساحت  با  الرستان  مجتبی)ع(  حسن 
متر مربع و همچنين ساختمان اورژانس پيش 
افتتاحی  مهم  های  طرح  ديگر  از  بيمارستانی 
ظرف سال های اخير و در دولت تدبير و اميد 

در الرستان بوده است.
مهم  های  طرح  ديگر  از  همچنين  رضايی، 
در  اخير  های  سال  طول  در  كه  درمانی 
برداری  بهره  به  الرستان   شهرستان  سطح 
فوق  و  درمانگاه تخصصی  را شامل  اند  رسيده 
با  زاده  هاشمی  عبدالرحيم  سيد  تخصصی 
با  طبقه  سه  در  و  مربع  متر   ۵۲۶۰ زيربنای 
عنوان  تحقيقاتی  و  آموزشی  درمانی،  كاربری 

كرد.
الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده  رئيس 
اين  برای  شده  هزينه  اعتبار  ميزان  همچنين 

ميليارد   13۰ بر  افزون  را  درمانی  مهم  طرح 
ريال ذكر كرد.

هوايی  اورژانس  بالگرد  آشيانه  داد:  ادامه  وی 
 3۰4 زيربنای  با  نيز  الرستان  قائدی  شهيد 
ميليارد  پنج  بر  افزون  اعتباری  با  و  مربع  متر 
امام  بيمارستان  باز سازی بخش داخلی  ريال، 
افزون  اعتباری  با  الرستان  السام  عليه  رضا 
ساختمان  همچنين  و  ريال  ميليارد   1۵ بر 
پرستاری  دانشكده  كتابخانه و سالن مطالعاتی 
ديگر  از  ريال  1۲ميليارد  از  بيش  اعتباری  با 
و  تدبير  دولت  در  افتتاحی  مهم  های  طرح 

اميد در حوزه سامت بوده است.

بیمارستان  یک  به  الرستان  آموزشی  مرکز 
شود می  تبدیل  المللی  بین 

موفق  اجرای  بر  مبتنی  دستاوردهای  و  نتايج 
نگاه  و  سامت  تحول  طرح  بخش  رضايت  و 
و  همراهی  و  دولت  محور  توسعه  و  راهبردی 
جنوب  خطه  انديشان  نيک  و  مردم  همكاری 
فارس و شهرستان الرستان در انجام و اجرای 
امروز  درمان  و  بهداشت  مهم  های  طرح 
های  قطب  زمره  در  را  الرستان  شهرستان 
مهم پزشكی و درمانی در سطح استان فارس 

تبديل كرده است. و حتی كشور 
گفت:  الرستان،  پزشكی  علوم  دانشكده  رئيس 
های  قابليت  و  ها  ظرفيت  برخی  به  توجه  با 
المللی  بين  فرودگاه  وجود  جمله  از  ويژه 
اين  مردم  و  افراد  از  زيادی  شمار  حضور  و 
يكی  فارس  خليج  حوزه  كشورهای  در  خطه 
پزشكی  علوم  دانشكده  مدت  بلند  اهداف  از 
، تبديل مركز  ارتقای آن به دانشگاه  بر  عاوه 
قطب  يک  عنوان  به  الر  درمانی  و  آموزشی 
المللی  بين  درمانی  مركز  و  درمانی  توريسم 

بود. خواهد 
در  سامت  تحول  طرح  همچنين  رضايی، 
و  شاخص ترين  از  يكی  را  اميد  و  تدبير  دولت 
انقاب  از  پس  اجتماعی  مترقی ترين طرح های 
دستاوردهای  و  نتايج  كه  گفت  و  دانست 
محروم  مناطق  مردم  برای  به خوبی  آن 

رضايت بخش و قابل ملموس است.
متخصص  پزشک  كمبود  همچنين  گفت:  وی 
های  چالش  و  معضات  از  يكی  عنوان  به 
و  ها  شهرستان  در  سامت  نظام  اساسی 
متمادی  ساليان  طی  فارس   جنوبی  مناطق 
زيادی  حدود  تا  و  اكنون  چالش  اين  كه  بود 

است. شده  مرتفع 
ادامه در صفحه آخر

مرکز آموزشی الرستان به یک بیمارستان بین المللی تبدیل می شود
احداث کلینیک های فیزیوتراپی و بینایی نوزادان نارس در الرستان
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خانواده  سامت  و  حمايت  معاون 
 33۰۹ اهدا  از  فارس  امداد  كميته 
هزينه  كمک  و  جهيزيه  سری 
ريال  ميليارد   38۰ اعتبار  با  ازدواج 
كميته  حمايت  تحت  نوعروسان  به 

امداد اين استان خبر داد.
محمد بدری ، با بيان اينكه كميته 
امداد فارس ساالنه به طور ميانگين 
حمايت  تحت  نوعروس  هزار   ۵
اظهار  می كند  بخت  خانه  روانه  را 
داشت: از ابتدای سال تاكنون 3 هزار 
و 3۰۹ سری جهيزيه و كمک هزينه 
ازدواج با اعتبار 38۰ ميليارد ريال به 
نوعروسان تحت حمايت كميته امداد 
با  اعتبار  اين  كه  شده  اهدا  فارس 
مشاركت خيرين و مراكز نيكوكاری 

تامين شده است.
اينكه در سال  های قبل  بيان  با  وی 

بسته 1۵  در  جهيزيه  1۷۰۰ سری 
و 1۲ قلم كاال با سرانه ۲1۰ و 11۰ 

ميليون ريال به نوعروسان بود.
اقام  كنار  در  اينكه  بيان  با  بدری 
به  هم  فرهنگی  بسته  يک  جهيزيه 
نوعروسان اهدا می شود، خاطرنشان 
كرد: نوعروسان تحت حمايت كميته 

امداد قبل از دريافت جهيزيه بايد در 
كنند  شركت  امداد  مشاوره  كاس 
مهارت های  و  الزم  آموزش های  و 

زندگی را فرا بگيرند.
وی با بيان اينكه در حال حاضر هيچ 
جهيزيه  دريافت  برای  مددجويی 
در صف انتظار نيست و هيچ پشت 
كميته  در  جهيزيه  دريافت  نوبتی 
كنار  در  گفت:  نداريم،  فارس  امداد 
خانواده هايی  به  جهيزيه  اهدا  بحث 
تحت  وام هايی  داشتند  مشكل  كه 
ازدواج  قرض الحسنه  وام های  عنوان 
به مبلغ 1۰۰ تا 1۵۰ ميليون ريال 

پرداخت شده است.
اين  اعتبار  درصد   ۵۰ افزود:  بدری 
وام ها از محل اعتبارات مردمی و ۵۰ 
درصد هم از محل اعتبارات امدادی 

و منابع امدادی تامين شده است.

در سخت ترين  آموزش حتی  و خطير  مهم  امر 
شرايط نيز با تعطيلی و يا حتی وقفه روبه رو نشود.

بهزاد نوروزی چگينی، گفت: آموزش دهندگان ما 
در سراسر استان ركن اصلی در اجرای و عملياتی 
نمودن »پويش پاس« هستند و انتظار داريم با 
توجه به شرايط موجود كه به خاطر بيماری كرونا 
بر جامعه تحميل شده است آموزش دهندگان پويا 
و فعال ما تمام همت و تاش خود را در  زمينه 

اجرای موفق و اثرگزار اين پويش به كار گيرند.
فارس،  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
گفت: برای اجرا و عملياتی نمودن پويش پاس 
ابتدا دستورالعملی در باره نحوه استفاده از فضای 
مجازی در آموزش و تعليم به سوادآموان تهيه و 
تدوين شده است و مواردی نيز به عنوان اصول 
دروس  خاصه نويسی  و  آموزش  معيارهای  و 
مختلف مشخص گرديد تا روند آموزش در فضای 

مجازی مبتنی بر اصول علمی انجام شود.
با  فارس،  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
اشاره به اينكه مراكز يادگيری محلی سوادآموزی 
در  مركز   ۵۰ به   13۹8 سال  در  مركز   4۲ از 
مركز  چند  و  است  يافته  افزايش  جاری  سال 
صورت  به  سوادآموزی  هفته  در  نيز  يادگيری 
بيان  شد،  خواهد  افتتاح  حضوری  يا  و  مجازی 
كرد: فلسفه تأسيس و داير كردن مراكز يادگيری 
محلی نيز همين است كه در كنار آموزش هايی 
به  می شود  داده  سوادآموزی  مخاطبان  به  كه 
نيز  و  حرفه ای  و  فنی  شغلی،  مهارت های  آنان 

مهارت های اجتماعی نيز آموزش داده شود.
يعنی  سال  شعار  به  اشاره  با  چگينی  نوروزی 
با  يادگيری محلی  توليد« گفت: مراكز  »جهش 
توجه به شرح وظايفی كه دارند زمينه و مجال 
ايجاد  و  حرفه آموزی  راستای  در  را  مناسبی 

اشتغال و توليد فراهم می آورند.
وی گفت: جلب و تقويت مشاركت همه دستگاه ها 
و نهادها به خصوص بخش مردمی و غيردولتی، 
استفاده  اجتماعی،  مسئوليت  احساس  تقويت 
درست و بهينه از امكانات موجود در محل، تاش 
و  فرهنگی  آموزشی،  برای همسوسازی خدمات 
و  محلی  مسئوالن  به  هويت بخشی  و  اجتماعی 
افراد توانمند با صاحيت بومی از اركان مهم اين 

مراكز است.
با  فارس،  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
اشاره به طرح های مختلفی كه در حوزه معاونت 
اين  از  يكی  گفت:  می شود  انجام  سوادآموزی 
در  كه  است  كتابخوانی  حلقه های  طرح ها طرح 
3۶۵۰ حلقه حداقل 1۰ نفره و با هدف تثبيت 

سواد در نوسوادان اجرا می گردد.
از  را يكی ديگر  با خانواده«  وی طرح »خواندن 
گروهی  فعاليت های  در  كه  برشمرد  طرح هايی 
سوادآموزی )سه نفر به باال( و همچنين مخاطبان 
دوره انتقال انجام می شود و افزود: هدف از اجرای 
اين طرح  تثبيت آموخته های سوادآموزان دوره 
انتقال و تحكيم است كه تعداد 3 جلد كتاب در 
دوره سواد و ۶  جلد در دوره انتقال به سوادآموزان 

آموزش داده می شود.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس، افزود: 
با توجه به مشكات پيش آمده به خاطر بيماری 
به  كمک  هدف  با  محلی  يادگيری  مراكز  كرونا 
مردم و سوادآموزان اقدام به برگزاری كارگاه های 
تا آموزش دهندگان و  تهيه و توليد ماسک كرد 
سوادآموزان داوطلب با شركت در اين كارگاه ها 
بتوانند  اقدام به توليد ماسک كند و آنها را در 
اختيار ساير سوادآموزان و عموم مردم قرار دهند.

بيش  و  آموزش دهنده  اينكه 1۵۰۰  بيان  با  وی 
موازين  و  اصول  رعايت  با  سوادآموز  هزار   ۲ از 
كارگاه ها همكاری  اين  با  بهداشتی  پروتكل های 
اقدامات  مهم ترين  از  يكی  افزود  داشته اند، 
مجموعه سوادآموزی در راستای مقابله با بيماری 
كرونا توليد  بيش از 1۰۰ هزار ماسک بود كه در 
اختيار سوادآموزان و نيز عموم مردم قرار گرفت.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس  تهيه 
بيش از ۶ هزار بسته مواد ضدعفونی كننده توسط 
آموزش  دهندگان و توزيع آنها بين مردم را يكی 
ديگر از اقدامات مهم برشمرد و افزود: عاوه بر 
اين كار آموزش دهندگان مراكز يادگيری محلی 
را هم به طور مستمر ضدعفونی می كنند كه اين 
مسأله نقش مهمی را در عدم ابتای سوادآموزان 

و ساير اقشار مردم به بيماری كرونا دارد.

يک  ريال  ميليون   1۰۰ تا   ۷۰ با 
سری جهيزيه برای نوعروسان تامين 
می شد اما امسال به دليل باال رفتن 
بايد  ريال  ميليون   ۲1۰ قيمت ها 
هزينه شود، عنوان كرد: امسال كار 
ويژه ای كه در بحث جهيزيه كاال در 
اهدا  شد  انجام  فارس  امداد  كميته 

گفت:  فارس،  پرورش  و  آموزش  مديركل 
سال  در  كه  می دهد  نشان  آماری  برآوردهای 
گروه  در  فارس  استان  باسواد  جمعيت   13۹8
سنی 1۰ تا 4۹ سال به ۹۶/۵ درصد رسيده است.

خبرگزاری  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
خبری  نشست  در  اسماعيلی  فرهاد   ، تسنيم 
مجازی به مناسبت گراميداشت هفته سوادآموزی، 
اظهار داشت: برآوردهای آماری نشان می دهد كه 
فارس  استان  باسواد  جمعيت   13۹8 سال  در 
تا 4۹ سال كه گروه هدف  در گروه سنی  1۰ 

سوادآموزی است به ۹۶/۵ درصد رسيده است.
بی سوادان  مطلق  قدر  كاهش  به  اشاره  با  وی 
قياس  در   13۹۵ سال  سرشماری  به  توجه  با 
 ۵۵ سال  در  گفت:   13۵۵ سال  سرشماری  با 
جمعيت گروه سنی ۶ سال و بيشتر  فارس يک 
و  است  بوده  نفر   1۹۹ و  هزار   ۶3۹ و  ميليون 
نزديک 8۲۰ هزار نفر بی سواد بوده اند اما در سال 
۹۵ جمعيت فارس در اين گروه سنی 4 ميليون 
و 3۷۲ هزار و 43۵ نفر بوده كه تعداد بی سوادان 

48۷ هزار و 3۵۶ نفر بوده است.  
اين  گفت:  فارس،  پرورش  و  آموزش  مديركل 
موضوع نشان می دهد اگرچه جمعيت فارس در 
اين گروه ۷/۲ برابر شده است  اما تعداد بی سواد 

تقريباً نصف سال ۵۵ است.
درصد   ۵۵ سال  در  كرد:  عنوان  اسماعيلی 
باسوادی در استان فارس درگروه سنی 1۰ تا 4۹ 
سال نزديک به 4۹ درصد بوده كه  در سال ۹۵ 
به ۹۵/8 درصد رسيده و نزديک به 4۶/8 درصد 
رشد داشته و ميانگين باسوادی استان 1/1 درصد 

بيشتر از ميانگين كشوری بوده است.
اسماعيلی، سوادآموزی مناطق روستايی و محروم 
جامعه را در طی 41 سال گذشته قابل ستايش 
دانست و گفت: سرشماری سال ۹۵ نشان می دهد 
 ۹1/۵ فارس  شهری  جمعيت  باسوادی  درصد 
بوده  درصد و در مناطق روستايی 8۲/۵ درصد 
است كه اختاف باسوادی بين مناطق شهری و 
روستايی نه درصد است و اين در حالی كه در 
بين  باسوادی  درصد  اختاف  متوسط   ۵۵ سال 
مناطق شهری و روستايی نزديک به 3۵ درصد 
بوده است.مديركل آموزش و پرورش فارس بيان 
زنان  بين  باسوادی  درصد  فاصله  كاهش  كرد: 
باسوادی  درصد  اختاف  كاهش  نيز  و  مردان  و 
بين مناطق شهری و روستايی از بركات تأسيس 

سازمان نهضت سوادآموزی است.
نيز  معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس 
ابتكاری  را طرح  پاس«  اين نشست »پويش  در 
دشوار  شرايط  در  فارس  سوادآموزی  معاونت 
آموزش  پويش  كرد:  بيان  و  دانست  كرونايی 
از  )پاس(  مجازی  فضای  طريق  از  سوادآموزی 
سوادآموزی  موفق  و  ابتكاری  طرح های  جمله 
فارس در شرايط سخت و دشوار كرونايی بود تا 

اهدای بیش از 33۰۰ سری جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به مددجویان استان فارس

نرخ باسوادی در استان فارس 96/5 درصد است

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

از  يكی  محققان  تاش  سال   ۶ از  پس 
دستگاه  نخستين  بنيان،  دانش  شركت های 
و  علم  پارك  در  ملی  توليد  الپاراسكوپی 

فناوری شيراز ساخته شد.
باشگاه  از   نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
دوره  دانشجوی  ناظمی  جوان،  خبرنگاران 
شيراز  دانشگاه  پزشكی  مهندسی  دكتری 
از شش  ،گفت:  دستگاه  اين  سازنده  و  طراح 
سال قبل طراحی و ساخت ست الپاراسكوپی 
موفق  امسال  ماه  فروردين  و  كرديم  آغاز  را 
كه  اين  بابيان  شديم.وی  آن  ساخت  و 
در  كه  است  ماه  شش  مدت  دستگاه  اين 
استفاده  مورد  شيراز  نمازی  بيمارستان 
وزير  افزود:   است،  داده  جواب  و  قرارگرفته 
بهداشت قول مساعد برای خريد اين دستگاه 
همچنين  و  خريد  اجازه  شده  مقرر  و  دداده 
كشور  به  الپاراسكوپی  دستگاه های  واردات 

و  علمی  ملی  جشنواره  نخستين  دوم  مقام 
به  دانش آموزی  پژوهشسراهای  پژوهشی 

دانش آموزان استان فارس رسيد.
آموزش  اطاع رسانی  و  عمومی  روابط  اداره 
معاون  قول  از  خبری  در  فارس،  پرورش  و 
كرد:  اعام  فارس  پرورش  و  آموزش  متوسطه 
كارنامه  و  صورت گرفته  ارزيابی های  براساس 
آموزش  وزارت  سوی  از  اعام شده  عملكردی 
پرورش  و  آموزش  كل  اداره  پرورش،  و 
استان های  جمع  در  توانست  فارس  استان 
دوم  رتبه  جشنواره،  اين  در  شركت كننده 

كشوری را به خود اختصاص دهد.
از  جشنواره  اين  اينكه  بيان  با  قانونی،  رسول 
پژوهش سراهای  كشوری  قطب های  سوی 
درس  راهبری  دبيرخانه  و  دانش آموزی 
آزمايشگاه علوم تجربی و با مشاركت ستادهای 
تابعه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
ويژه دبيران و دانش آموزان برگزار شده است، 
ايجاد زمينه مشاركت و تقويت مهارت  افزود: 
استفاده  با  دانش آموزان  بين  در  گروهی  كار 
در  ايجاد شده  يادگيری  متنوع  محيط های  از 
پژوهش سراهای دانش آموزی، ايجاد زمينه برای 
طراحی و انجام پروژه های تحقيقی پژوهشی و 
فناوری دانش آموزی و تقويت و تعميق فرهنگ 
مطالعه تحقيق و پژوهش های فردی و گروهی 
مدارس  و  مناطق  همه  دانش آموزان  بين  در 
سراسر كشور از اهداف برگزاری اين جشنواره 
اين  ۹گانه  عناوين  تشريح  در  است.وی  بوده 
آزمايشگاهی،  مسابقات  كرد:  اظهار  جشنواره 
سلول های  مسابقات  كدنويسی،  مسابقات 
مسابقات  بازساختی،  پزشكی  و  بنيادی 

الپاراسكوپی  دستگاه های  از  و  شود  ممنوع 
توليدات داخلی استفاده و خريداری شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی شيراز، هم گفت: 
دستگاه الپاراسكوپی ساخته شده در شيراز به 

تائيد وزارت بهداشت رسيده است.
دستگاه  ست  نخستين  اين  گفت؛  لطفی 
با  دانشگاه  حمايت  با  كه  است  الپاروسكوپی 
رسيده  توليد  به  تومان  ميليون   ۶۰۰ هزينه 
يک  حدود  در  محصول  اين  خارجی  نمونه  و 
پيش  تومان  ميليارد  دو  تا   4۰۰ و  ميليارد 

بينی شده است.
بنيان  دانش  شركت  توسط  دستگاه  اين 
ساخته  نرگس«  گل  آوای  كوشان  »سخت 
الپاروسكوپی  دستگاه  از  نمونه   4 تاكنون  و 
توليد  شركت  اين  سوی  از   )rigid( ريجيد 
ودر بيمارستان نمازی مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.

زيست فناوری، مسابقات ادبيات و علوم انسانی، 
مسابقات دريا، مسابقات فناوری نانو، مسابقات 
مسابقات  و  ايرانی  طب  و  دارويی  گياهان 
جشنواره  اولين  عنوان های  جمله  از  نجوم 
دانش آموزی  پژوهش سراهای  پژوهشی  علمی 
هستند كه در مدت زمان سال تحصيلی برگزار 
امور  پيگيری  و  نظارت  شوند.كارشناس  می 
پژوهش سراهای استان فارس نيز درباره نحوه 
برگزاری اين جشنواره گفت: در اولين دوره اين 
جشنواره 1۰هزار و  ۵8۵ اثر توسط 14هزار و 
فارس  استان  در  و دختر  پسر  4۰۵دانش آموز 
از  اثر   14۲ تعداد  اين  از  كه  است  شده  ارائه 
184 دانش آموز باعنوان آثار برگزيده استانی 

به مرحله كشوری معرفی شد.
رضا پور خسروانی، با اشاره به اينكه در مرحله 
كشوری جشنواره نيز از بين  آثار ارسالی تعداد 
3۶ اثر متعلق به 4۷ دانش آموز حائز رتبه شده 
از 14  اثر  تعداد 1۲  اين  از  اظهار كرد:  است، 
اثر از ۲1 دانش آموز  دانش آموز رتبه اول، 14 
رتبه دوم و 1۰ اثر از 1۲ دانش آموز رتبه سوم 
كشوری را كسب كرده است و در مجموع استان 
فارس موفق به كسب رتبه دوم كشوری شد. 
با اشاره به اينكه به زودی آيين تقدير از  وی 
دانش آموزان و عوامل اجرايی افتخار آفرين در 
اولين جشنواره علمی و پژوهشی برگزار خواهد 
شد، گفت: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته 
دی ماه  پايان  تا  جاری  تحصيلی  سال  برای 
علمی  جشنواره  دوره  دومين  شيوه نامه   ۹۹
به  دانش آموزی  پژوهشسراهای  پژوهشی  و 

استان ها و مناطق ارسال خواهد شد.

ساخت نخستین دستگاه الپاراسکوپی 
تولید ملی در شیراز

مقام دوم دانش آموزان فارس 
در جشنواره ملی علمی و پژوهشی

یک کشته بر اثر تصادف 
تریلر با تانکر حامل سوخت 

در محور الر -بندرعباس

تصادف تريلر با تانكر حمل سوخت در محور 
الر به بندرعباس يک كشته برجای گذاشت.

روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
ويژه  شعبه  احمر  هال  جمعيت  عمومی 
كنترل  مركز  از  تلفنی  تماس  طی  الرستان، 
اورژانس 11۵ الرستان با جمعيت هال احمر 
شعبه ويژه الرستان مبنی بر برخورد تريلر و 
نجات  امدادو  تيم  تانكر حمل سوخت سريعا 
به  يک  تيپ  نجات  خودرو  دستگاه  يک  با 
منجر  كه  حادثه  شد.اين  اعزام  حادثه  محل 
تريلر درون پل و محبوس شدن  واژگونی  به 
راننده شده بود، پس از ارزيابی صحنه حادثه 

اقدام به رهاسازی مصدومان شد.
به  الر  محور   3۵ دركيلومتر  كه  تصادف  اين 
نفر  يک  است،  پيوسته  وقوع  به  بندرعباس 

فوتی و يک مصدوم سرپايی در برداشت. 
***

کشف موتورسیکلت
 پنج میلیاردی قاچاق

در الرستان

يک  كشف  از  الرستان   انتظامي   فرمانده 
 ۵ ارزش  به  قاچاق  موتورسيكلت  دستگاه 

ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
داود  سرهنگ   الرستان،  مياد  گزارش  به 
پايگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امجدی  
ماموران  داشت:  اظهار  پليس،  خبري 
مبارزه  طرح  راستای  در  الرستان،  انتظامي  
هدفمند  زنی  گشت  حين  قاچاق،  كاالی  با 
دستگاه  يک  به  استحفاظی  حوزه  سطح  در 
پاك  بدون  و  خارجي   ۶۰۰cc موتورسيكلت 
برخورد و با اقدامات فني آن را متوقف كردند.

ارزش  كارشناسان  اينكه  بيان  با  وي 
ريال  ميليارد   ۵ را  مكشوفه  موتورسيكلت 
يک  خصوص  اين  در  گفت:  كرده اند،  برآورد 

نفر دستگير و تحويل مراجع قضائي شد.
شهروندان  از  الرستان،  انتظامي  فرمانده 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  كرد  درخواست 
كاالی خارجي قاچاق و موارد مشابه، بافاصله 

مراتب را به پليس 11۰ اعام كنند.

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به  عباس   فرزند  اميدي   فاطمه  خواهان 
از    1 ش  ح   ۹۹۰۰338 كاسه   به  دادخواست  
اين شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان عباس آقا اميدي 
فرزند اميدعلي  به شناسنامه شماره 4۵4 صادره از 
ارد   در تاريخ  ۹۲/۰3/3۰ در شيراز بدرود گفته و 

ورثه حين الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  1-فاطمه 

۶4۹۹۷14۷۶3  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  ۲-خورشيد 

۶4۹۹8۹۶۶۶۷  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  3-زينب 

۶4۹۹۷1۶8۲۰  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  4-سكينه 

۶4۹۹۷1۰۲۵3  صادره از حوزه ارد  
ملي    شماره  به  آقا  عباس  فرزند  اميدي  ۵-حسن 

۶4۹۹۹۰۵۵۷۷  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  ۶-محمد 

۶4۹۹۷۰۷4۷3  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  عباس   فرزند  اميدي  ۷-قاسم 

۶4۹۹۷1۰۲۶1  صادره از حوزه ارد   
 8-علي اصغر اميدي فرزند عباس  به شماره ملي   

۶4۹۹۹۰1۹11  صادره از حوزه ارد   
ملي    به شماره  عباس   فرزند  اميدي  ۹-رحمت اله 

۶4۹۹۷۰۷481  صادره از حوزه ارد   
ملي    شماره  به  آقا  عباس  فرزند  اميدي  1۰-علي 
فرزندان  ارد   حوزه  از  صادره    ۶4۹۹۹۰38۹۲

متوفي
11- فاطمه نساء فريدوني نژاد فرزند علي اكبر به 
شماره ملي   ۶4۹۹8۹188۶   صادره از حوزه ارد  

همسر دائمي متوفي والغير...  
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در روزنامه مياد الرستان يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و يا 
وصيتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يک ماه به  شورا تقديم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختاف گراش 

-  زبردست                      م/الف/۷۰3

آگهي مزایده
در خصوص اجرائيه شماره ۹۹1۰4۲۷۵۲۷3۰۰۰۰۶ صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش جويم شماره پرونده 
۹۹۰۰۰۵۰ الف ح محكوم عليه داريوش آرام فرزند عزيزاله محكوم است به پرداخت 1۰۰۰ سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم بابت اصل خواسته  و هزينه دادرسي در حق محكوم ٌ له خانم نسيمه نوبهار با توجه به اين 
كه اجرائيه به محكوم عليه اباغ گرديده است در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا 
به درخواست محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرائيه يک باغ مشاع بين ورثه به مساحت 
3۰۰۰۰ متر مربع واقع در شمال روستاي جهاد آباد اول تنگ حاجي آباد است اراضي مورد ارزيابي فاقد سند 
رسمي مي باشد كه از طريق شوراي هيأت واگذاري و احياء اراضي واگذار گرديده و سطح باغ فوق به ميزان 
3۰۰۰۰ متر مربع معادل سه هكتار با حدود اربعه شماالً رودخانه فصلي، جنوباً اراضي منابع ملي، شرقاً باغ 
رجب حيدري، غرباً اراضي ملي منتهي مي گردد جهت مزايده توقيف شده است كه ملک فوق توسط كارشناس 
رسمي دادگستري با رعايت ماده ۷۵ قانون اجراي احكام مدني به قيمت پايه  سهم آقاي داريوش آرام به مبلغ 
1۵3۰۰۰۰۰۰۰ ريال  ارزيابي شده است. ملک مورد  مزايده  به تاريخ پنجشنبه ۹۹/11/۲ ساعت 1۰ صبح در 
محل اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي بخش جويم از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده  از قيمت پايه 
شروع مي شود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته خواهد شد %1۰ 
وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چک بانكي تضميني از خريدار  اخذ و الباقي  ظرف يک ماه از وي 
وصول مي شود و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليک، مورد مزايده به نام خريدار منتقل  خواهد 
شد. درصورتي كه در مهلت مقرر خريدار بقيه وجه  مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد ميگردد. در راستاي ماده 14۲ قانون اجراي احكام در صورت وصول 
اعتراض از ناحيه طرفين ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه مزايده تا رسيدگي اعتراض از سوي 
دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. متقاضيان مي توانند ظرف ۵ روز قبل از مزايده با اطاع  از 

اين اجرا از ملک مورد مزايده بازديد نمايند.
رئيس اجراي احكام دادگاه عمومي بخش جويم - منصور تقي زاده سروستاني       م/الف/۷۰1

مديرعامل بنياد فرهنگی بين المللی مادر با بيان 
اختافات،  جهان  در  می توانند  مادران  اينكه 
سفيران صلح و دوستی باشند، اعام كرد: مادران 
به  از گزينش  ايران، پس  سفير صلح و دوستی 

سراسر جهان معرفی خواهند شد.
دنيای  در  اينكه  به  اشاره  محمدی،با  غامرضا 
كنونی اختافات فرهنگی، نژادی، قومی، سياسی 
و تفاوت های عقيدتی، مذهبی و مرد ساالری در 
برخی جوامع وجود دارد، گفت: ای كاش قانونی 
وجود داشت كه در همه دنيا مادرها رهبر باشند. 
گرچه  رويا  اين  يادشده  علل  به  متاسفانه  اما 
غيرممكن نيست، تحقق آن در اين مقطع از زمان 

بسيار مشكل است.
مديرعامل بنياد فرهنگی بين المللی مادر، با بيان 
خلقت،  بدو  از  حتی  و  ديرباز  از  مادران  اينكه 
منشا محبت و مهربانی بوده اند، اظهار كرد: مادر 
نماد همدلی و همزيستی مسالمت آميز، صلح و 
جوامع  در  كه  اوست  و  است  آرامش  و  دوستی 
اختافات  رفع  برای  خانواده،  همچون  كوچكی 
و  صلح  باعث  خود  عطوفت  با  شده،  پيش قدم 

آشتی می شده است.
او با تاكيد بر اينكه مادران شايستگی دارند كه 
سفيران صلح و دوستی در سراسر جهان باشند، 
جايگاه  به  كه  اعتقادی  و  ايمان  با  داشت:  ابراز 
با  و  داريم  مادران  توانمندی  و  نقش  و  مقدس 
از زمان در  توجه به مشكاتی كه در اين برهه 
دنيا شاهد هستيم و نياز مبرم به صلح ودوستی 

آن قدردانی از مادران نمونه است. اين بنياد، نهاد 
فرهنگی بين المللی است كه به  صورت غيردولتی 
فعاليت و اهداف هفت گانه ای را دنبال می كند. 
ارتقا و بازآفرينی ارزش های قداست آميز مادر از 
تببين  فرهنگی،  و  اجتماعی  خانوادگی،  منظر 
جامعه ای  ساختن  در  مادران  نقش  تاثير  و 
به  جامعه  مسئوليت های  كردن  پُررنگ   ايدئال، 
آموزش  مادران،  حقوق  قبال  در  فرزندان  ويژه 
در  جوان  زنان  به  مادری  خطير  مسئوليت های 
به  نسبت  آنان  متقابل  رفتار  و  فرزندان  قبال 

مادران در زمره اين اهداف هفت گانه است.
همچنين ايجاد مراكز مشاوره برای مادران، فراهم  
تا دانشگاه  از مهد كودك  آوردن زمينه آموزش 
آيين  برگزاری  و  نمونه  مادران  انتخاب  نيز  و 
نكوداشت در هر ۲ سال يک بار از جمله اهداف 
اين بنياد است. اين بنياد، تا كنون در ۷4 كشور 

جهان نيز به ثبت رسيده است.

و آرامش، بنياد فرهنگی بين المللی مادر درصدد 
و  صلح  سفير  مادران  انتخاب  آيين  اولين  است 

دوستی را در كشور برگزار كند.
محمدی افزود: در نظر است از هر استان يک 
مادر نمونه به عنوان مادر سفير صلح و دوستی 
نمونه  مادر   33 ميان  از  نهايتاً  و  شود  انتخاب 
نمونه  مادر  پنج  كشور،  استان های  سفيران 
باعنوان سفيران صلح و دوستی ايران، به جهان 

معرفی شود.
مديرعامل بنياد فرهنگی بين المللی مادر درباره 
و  صلح  سفيران  مادران  انتخاب  شاخص های 
بايد  دوستی  و  صلح  نمونه  مادر  گفت:  دوستی 
مادر  بنياد  منشور  اصول  به  متعهد  و  معتقد 
باشد،  داشته  موفق  فرزند  دو  حداقل  باشد، 
يكی  از  دانش آموخته  و  عالی  تحصيات  دارای 
باشد،  خارجی  يا  داخلی  معتبر  دانشگاه های  از 
فرانسوی،  انگليسی،  زبان های  از  به يكی  مسلط 
اسپانيايی، آلمانی و عربی و نيز  عاقمند و فعال 

در حوزه گسترش صلح و دوستی باشد.
محمدی افزود: افراد می توانند براساس مشخصات 
يادشده فرد مورد نظر خود را به بنياد بين المللی 
مادر معرفی كنند؛ همچنين آيين پايانی معرفی 
بهبود  محض  به  دوستی  و  صلح  سفير  مادر 
وضعيت شيوع بيماری كرونا، در سال 14۰۰ طی 

مراسمی برگزار خواهد شد.
سال  مهرماه  يازدهم  در  مادر  بين المللی  بنياد 
13۹3 در شيراز راه اندازی شد و يكی از اهداف 

مادران، سفیران صلح و دوستی می شوند
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رئيس فراكسيون »السند الوطنی« پارلمان عراق 
گفت كه ترور سردار سپهبد شهيد »حاج قاسم 
»ابومهدی  و  قدس  نيروی  فرمانده  سليمانی« 
المهندس« معاون رئيس سازمان الحشد الشعبی 
عراق با سه فروند پهپاد از پايگاه نظامی »عين 

االسد« و پس از پرواز ۲۰ ساعته انجام شد.
االخيره«  »الرحله  مستند  در  االسدی«  »احمد 
العهد عراق كه  تلويزيونی  )آخرين سفر( شبكه 
به زوايا و ابعاد ترور فرماندهان شهيد حاج قاسم 
سليمانی و ابومهدی المهندس پرداخت ، گفت 
كه سه پهپاد از پايگاه »عين االسد« آمريكا در 
استان االنبار در غرب عراق ترور اين فرماندهان 

شهيد را انجام دادند.
پنجشنبه  صبح  از  پهپادها  اين  كه  گفت  وی 
بغداد  و  عراق  فراز  بر  ساعت   ۲۰ حدود  يعنی 

پرواز می كردند تا اينكه ترور را انجام دادند.
االسدی تصريح كرد كه سفير آمريكا در عراق با 
تماس  عراق  وزير  نخست  عبدالمهدی«  »عادل 
نه  و  سليمانی  ما  »هدف  كه  گفت  و  گرفت 
با وقاحت تمام گفت  اما  بوده است«  المهندس 

كه اين به منزله عذرخواهی نيست.
قاسم  سردار  آذرماه 13۹8   13 سحرگاه جمعه 
»ابو  همراه  به  قدس  سپاه  فرمانده  سليمانی 
الحشد  فرمانده  جانشين  مهندس«  مهدی 
بغداد  در  تروريستی  عمليات  يک  طی  الشعبی 

به شهادت رسيدند.
دو  با  كه  زمانی  مهندس  ابو  و  سليمانی  سردار 
خودرو از فروگاه بين المللی بغداد خارج شدند، 
توسط پهپادهای آمريكايی هدف قرار گرفتند و 

هر دو شهيد )ترور(شدند.

جزئیات جدید درباره ترور شهیدان سلیمانی و المهندس

ميزان  از   ۰/14 حدود  سوريه  در  نفتی  ذخاير 
ذخاير نفتی جهان را تشكيل می دهد. توليد نفت 
از سال ۲۰11 حدود 3۰۰ هزار  تا قبل  سوريه 
بشكه در روز بود ، اما اين رقم به ميزان زيادی 
كاهش يافت و با شروع بحران دراين كشور به 

حدود چهل هزار بشكه كاهش يافت.
مرزهای  نزديک  نفتی سوريه  های  ميدان  اكثر 
و  است  شده  واقع  تركيه  و  عراق  با  كشور  اين 
كه  »العمر« هست  نفتی  ميدان  آن  ترين  مهم 
در ديرالزور واقع شده و تحت كنترل نيروهای 
دموكراتيک سوريه )تحت حمايت آمريكا( است.

همچنين ميدان نفتی التنک كه دومين ميدان 
در  رود،  می  شمار  به  ديرالزور  در  بزرگ  نفتی 

كنترل قسد قرار دارد.
همچنين ، ميدان نفتی رميان در الحسكه كه 
حدود 13۰۰ چاه نفت و نيز ۲۵ چاه گاز دارد، 
و نيز ميدان های واقع نزديک منطقه مركده و 
تشرين كبيبيه در ريف غربی الحسكه نيز تحت 

كنترل قسد هستند.
به گفته ناظران، نيروهای سوريه دموكراتيک كه 
قبضه داعش خارج كردند،  از  را  ها  اين ميدان 
ماهيانه چندين ميليون دالر از فروش نفت اين 
ميدان های نفتی به دست می آورند.قيمت هر 
بشكه نفت 3۰ دالر است و قسد، هم اين نفت را 
به دولت سوريه و مناطق تحت سلطه معارضان 

افراد  آلرژيک  واكنش  درباره  اخباری  انتشار 
ايجاد  را  نگرانی هايی  كرونا  واكسن های  به 

كرده است.
به نقل از ای بی سی، تا كنون دست كم شش 
واكسن  دريافت  از  پس  متحده  اياالت  در  نفر 
به  شديد  آلرژيک  واكنش  نوعی  دچار  فايزر 
در  كه  شدند   )anaphylaxis( آنافياكسی  نام 
دنبال  به  را  مرگ  رسيدگی خطر  عدم  صورت 
هر  كه  انگليس  در  نفر  دو  پيش  چندی  دارد. 
دو سابقه آلرژی شديد داشتند، پس از دريافت 
بروز  آنافياكسی  شبيه  عايمی  فايزر  واكسن 
اين  بهداشتی  مقامات  دليل  همين  به  دادند. 
بروز  سابقه  كه  افرادی  كردند  توصيه  كشور 
از  پس  ماحظه«  »قابل  آلرژيک  واكنش های 
دريافت واكسن يا مصرف دارو و غذا را دارند، از 
اين واكسن خودداری كنند. سازمان غذا  زدن 
و داروی آمريكا نيز توصيه مشابهی كرده است.

آلرژيک  واقعاً  شده  ياد  واكنش های  آيا  اما 
آن  علت  است  مثبت  پاسخ  اگر  و  هستند 
چيست؟ محققان می گويند يک ماده شيميايی 
رفته  كار  به   )laxatives( ملين ها  در  اغلب  كه 
فايزر و مدرنا وجود دارد،  و در هر دو واكسن 

احتماالً مسئول بروز واكنش آلرژيک است.
محققان هنوز به طور دقيق علت بروز واكنش 
پيدا  را  فايزر  واكسن  تزريق  از  پس  آلرژيک 
فايزر  واكسن  تركيبات  از  يكی  اما  نكرده اند، 
كه  تركيب  اين  است.  كرده  جلب  را  آنها  نظر 
گفته  به  دارد،  نام   )PEG( گليكول  پلی اتيلن 
رييس مركز   ،)Peter Marks( ماركس«  »پيتر 
ارزيابی و تحقيقات بيولوژيک از سازمان غذا و 
واكنش  بروز  احتمالی«  »عامل  آمريكا،  داروی 
آلرژيک است.»پروی پاريک،« متخصص آلرژی 
 Langone پزشكی  مركز  از  ايمنی شناس  و 
پيتر  دكتر  با  نيويورك  دانشگاه  به  وابسته 
ماركس هم عقيده است و می گويد: »پلی اتيلن 
واكنش  بروز  اصلی  علت  احتماالً  گليكول 
واكسن  تركيبات  باقی  چون  است،  آلرژيک 
فايزر ليپيدها، نمک ها، شكر و تركيبات ديگری 
آلرژيک  واكنش  ايجاد  احتمال  كه  هستند 

می  عراق  كردستان  به  هم  را  آن  از  بخشی  و 
فروشد. به گفته »جيمز جفری« فرستاده سابق 
امريكا در سوريه، درآمدهای نفتی سوريه ساليانه، 
صدها ميليون دالر است و اغلب آن به نيروهای 
مناطق  به  وابسته  مراكز  و  دموكراتيک  سوريه 
خودگردان درشمال و شرق سوريه تحويل داده 
آمريكا  بدون حمايت   : می شود. جفری گفت 
را  خود  انسجام  بتواند  قسد  كه  ندارد  امكان   ،
دشوار  قسد  برای  داعش  كنترل  و  كند  حفظ 
است. چرا كه قسد، فاقد نيروی هوايی بوده و در 
ميان جوامع عربی اعتبار و جايگاه ندارد و به اين 
مساله می توان صرفا به عنوان بهانه هايی نگاه 
كرد كه آمريكا از آن برای توجيه حضور خود در 
اراضی كشور ديگر  اشغال  منزله  به  سوريه كه 

محسوب می شود، استفاده می كند.
به ويژه اينكه ، اكنون همه می دانند كه داعش با 
مسئوالن امريكايی ارتباط دارد و همه به اين امر 
واقف هستند كه اين مسئوالن چگونه از داعش 
و  منافع خود  تامين  ابزاری درجهت  عنوان  به 
توجيه دخالت خود در منطقه استفاده كردند. 
افزون براينكه كردها دركل منطقه وبه ويژه در 
سوريه، از گروه های اصلی تشكيل دهنده بافت 
جامعه به حساب می آيند و هيچ گاه وجود آنان 
در منطقه به حضور يا حمايت امريكايی مرتبط 

نبوده است.

توسط آنها كم است.
پلی اتيلن گليكول در بسياری از داروها از جمله 
داروهای يبوست به كار می رود و احتمال بروز 
اما  نادر  بسيار  آن  مصرف  با  آلرژيک  واكنش 
امكان پذير است. برخی از داروهای حاوی اين 
تركيب می توانند در برخی موارد افراد را دچار 
افرادی  بدن  در  همچنين  كنند.  آنافياكسی 
دارند،  را  گليكول  پلی اتيلن  مصرف  سابقه  كه 
مقادير زيادی پادتن عليه اين ماده توليد شده 
قرار  آنافياكسی  خطر  معرض  در  را  آنها  كه 

می دهد.
ما  كه  است  اين  مهم  »نكته  می گويد:  پاريک 
واكنش ها  اين  كه  نمی دانيم  قطعيت  با  هنوز 

واقعاً آلرژيک هستند يا نه. 
برخی اتفاقات ديگر نيز می توانند فرد را دچار 
واكنش آلرژيک كنند كه خطر كمتری دارند.« 
وازوواگال«  »سنكوپ  اتفاق ها،  اين  از  يكی 
رخ  زمانی  و  دارد  نام   )vasovagal syncope(
می دهد كه فرد به شدت دچار اضطراب شده 
)مثًا ترس شديد از سوزن( و با افت ناگهانی 

نرخ ضربان قلب و فشار خون، غش می كند.
با  وی می افزايد: »بروز واكنش آلرژيک واقعی 

تزريق واكسن بسيار نادر است.
 از لحاظ آماری، احتمال اينكه رعد و برق به 
آنافياكتيک  واكنش  بروز  از  بيشتر  بزند  شما 
واقعی به واكسن است. تنها عده كمی از افراد 
جنجال  كه  شده اند  آلرژيک  واكنش  دچار 
نيز  مردم  از  بسياری  اما  كرده،  پا  به  خبری 

واكسن را بدون مشكل دريافت كرده اند.«
آمريكا  بيماری  از  پيشگيری  و  كنترل  مركز 
از  تا پس  توصيه كرده  افراد  تمام  به   )CDC(
دريافت واكسن فايزر به مدت 1۵ دقيقه تحت 
تمام كسانی كه  باشند. همچنين  نظر پزشک 
نيم  بايد  دارند  شديد  آلرژيک  واكنش  سابقه 
 CDC .ساعت در مطب دكتر يا كلينيک بمانند
می گويد شش نفری كه در ابتدا به آنها اشاره 
طور  به  زمان  مدت  اين  گذشت  از  پس  شد 

كامل درمان شدند.

قسد با ١۰۰ هزار بشکه نفت در روز چه می کند؟

چرا واکسن کرونا واکنش آلرژیک ایجاد می کند؟

رژيم  و  آمريكايی  استكبار  با  مبارزه  گرچه 
محور  اعضای  تمامی  مشترك  هدف  اشغالگر، 
محور  حال  اين  با  است  منطقه  در  مقاومت 
آمريكايی، صهيونيستی و سعودی تاش می كند 
اسرائيل  و  آمريكا  با  پديده دشمنی  نشان دهد 
عربی »اصيل«  ماهيت  عربی  منطقه  در  به ويژه 
طريق  از  ايران  كه  است  پديده ای  بلكه  ندارد 
را  آن  عرب ها«  ميان  از  نيابتی اش  »نمايندگان 

تحميل كرده است.
نيز در  اسرائيل  ارتش  اظهارات اخير سخنگوی 
كه  شد  مطرح  واقعيت ها  جعل  همين  راستای 
گفته است: »اسرائيل اوضاع در عراق و يمن را 
برای  است  ممكن  ايران  كه  چرا  دارد؛  زيرنظر 
انتقام )خون شهيد محسن فخری زاده( حمله ای 
دهد.«  اسرائيل صورت  عليه  اين كشورها  از  را 
و  صهيونيستی  آمريكايی،  شّر  مثلث  واقع  در 
رژيم های مرتجع عربی و در راس آنها سعودی، 
در تاش برای بدنام كردن جنبش های مقاومت 
عراق،  در  الشعبی  الحشد  به ويژه  منطقه،  در 
اينگونه  تا  هستند  يمن  در  انصاراهلل  جنبش 
وانمود كنند كه اين جريان های منافع ايران را بر 
منافع كشورها و ملت های شان ترجيح می دهند.

سخنگوی  اظهارات  كه  كنيم  فرض  اگر  حتی 
مشكلی  است، چه  درست  اشغالگر  رژيم  ارتش 
ايران  ياری  به  مقاومت  گروه های  كه  دارد 
بشتابند؟ آيا ايران از قضيه فلسطين و ملت های 

قطر  امير  از  رسمی  طور  به  عربستان  پادشاه 
تا در نشست آتی شورای همكاری  دعوت كرد 

خليج فارس در رياض شركت كند.
عضو  كشور های  سران  عبدالعزيز  بن  سلمان 
شورای همكای خليج فارس را برای حضور در 
كرد.  دعوت  شورا  اين  اجاس  يكمين  و  چهل 
نام شيخ تميم بن حمد آل ثانی، امير قطر نيز 
در ميان دعوت شدگان به اين اجاس به چشم 

می خورد.
فارس  خليج  همكاری  شورای  هماهنگی  دفتر 
عربستان  پادشاه  كرد  اعام  بيانيه ای  طی  نيز 
نايف فاح الحجرف، دبير كل شورای همكاری 
خليج فارس را مامور دعوت از سران كشور های 
شورای  آتی  نشست  در  حضور  برای  عربی 

همكاری خليج فارس كرده است.
چهل و يكمين اجاس شورای همكاری خليج 
برگزار  رياض  در  ژانويه  پنجم  است  قرار  فارس 
بررسی  الرأی،  روزنامه  گزارش  اساس  بر  شود. 
كننده  محاصره  كشور های  و  قطر  ميان  بحران 
آن و احتماال آشتی چهار كشور عربی با دوحه 

در اين نشست صورت خواهد گرفت.
و  عربستان  سركردگی  به  كشور ها  از  گروهی 
ائتاف،  يک  تشكيل  با  ژوئن ۲۰1۷  در  امارات 
اقتصادی  و  ديپلماتيک  محاصره  تحت  را  قطر 
به  به جای  اين بحران  اين حال،  با  قرار دادند. 
زانو درآوردن قطر باعث شد تا دوحه به اشكال 
محاصره  شود.  بهره مند  آن  نتايج  از  مختلفی 
باعث شده تا قطر به دنبال تنوع بخشی به روابط 
منطقه ای و جهانی خود و كسب استقال عمل 

از رياض و ابوظبی برود.

سفير سابق رژيم صهيونيستی در سازمان ملل 
عادی  توافق  از  قبل  سال  چند  كه  كرد  فاش 
نيز به  امارات و رژيم صهيونيستی  سازی ميان 

دبی سفر كرده بود.
در  صهيونيستی  رژيم  سابق  سفير  دانون،  دنی 

عامت  هفت  لندن  سلطنتی  كالج  دانشمندان 
ويروس كرونا را كه نياز به واكنش سريع دارند، 

شناسايی كرده  اند.
پزشكی  علمی  گروه  كلينيک  حوزه  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اسپوتنيک ، 
بر سه عامت كاسيک كوويد1۹ شامل  عاوه 
بويايی،  و  دادن چشايی  دست  از  و  سرفه  تب، 
ظاهر  بيمار  پنجم  هر  از  بيمار  يک  در  كه 
نمی شود، دانشمندان كالج سلطنتی لندن بيش 
از ۲۰ نشانه اين بيماری را براساس اطاعات به 
دست آمده از طريق برنامه مطالعه عائم كوويد 

شناسايی كرده اند.
كه  بيماری  كالج هفت عامت  اين  دانشمندان 
اند  كرده   شناسايی  را  بود  آن ها  مراقب  بايد 
درد  اشتها،  كاهش  ضعف،  سردرد،  شامل:  كه 

عضانی، اسهال، گيجی و ضايعه پوستی است.
دانشمندان  اين  توسط  شده  منتشر  مطلب  در 
داريد،  كوويد-1۹  از  عائمی  اگر  است:  آمده 

اعام كرد. بنابراين، پاسخ به ترور شهيد محسن 
اين  بود.  خواهد  ايرانی  كاما  نيز  فخری زاده 
شهيد بزرگوار در تهران ترور شد و اسرائيل بايد 
منتظر پاسخ آن در زمانی باشد كه انتظار ندارد.

جهان  در  بودن  ابرقدرت  ادعای  كه  آمريكا، 
در  ايران  دست  به  دردناكی  سيلی  می كند،  را 
اسرائيل،  رژيم  بنابراين  خورد.  االسد«  »عين 
كه بسيار ضعيف تر از آمريكا است، بايد منتطر 
ايران را از جايی كه  ايران باشد و سيلی  پاسخ 
با  اشغالگر  رژيم  اين  بخورد.  نمی شود،  متوجه 
دروغ و نيرنگ نمی تواند جلو برود چرا كه ايران 
دارد  همپيمانانی  بلكه  ندارد  نيابتی  نمايندگان 
ولی  دارند.  مشتركی  آرمان های  و  اهداف  كه 

الجزيره  دولتی  از شبكه خبری  استفاده  ادعای 
خيزش های  تحريک  اخوان،  پيام  پخش  برای 
عربی در منطقه از جمله خطوط قرمز عربستان 
اعام شد كه در قالب شروط سيزده گانه از سوی 
رياض بيان شد.دوحه ممكن است همانند سال 
از  را  اخوان المسلمين  رهبران  از  برخی   ۲۰14
كشور خود بيرون كند، اما حاضر نيست به عنوان 
يک ميانجی منطقه ای ارتباط خود را با هيچ يک 
از كشور های منطقه قطع كند.برخی از حاكمان 
عربی منطقه خليج فارس، سال هاست كه نگران 
ظهور و حمايت قطر از اخوان المسلمين هستند 
و اين جنبش را خطری برای خود و سلطنتشان 
تا سرنوشت مشابهی  دارند  بيم  آن ها  می دانند. 
رئيس جمهور مصر  مبارك«  همچون »حسنی 
كه  بوده  دليل  همين  به  دهد.  رخ  آن ها  برای 
به  را  اخوان  بحرين  و  مصر  امارات،  عربستان، 

عنوان يک سازمان تروريستی معرفی كرده اند.
رابطه  كه  مدعی اند  غربی  تحليلگران  از  برخی 
را  عرصه ای  واشنگتن  و  تهران  با  قطر  خوب 
منتخب گشوده  رئيس جمهور  بايدن  برای جو 
تا بتواند از دوحه به عنوان عامل ميانجی برای 

بازگشت به برجام عمل كند.
همچنين گفته می شود كه رابطه خوب قطر با 
معارض  گروه های  بر  دوحه  فشار  اهرم  تركيه، 
سوری و ارتباط نزديک با طرفدار دولت رسمی 
ليبی از قطر يک كنش گر فعال منطقه ای ساخته 
اختافات  حل  در  مهمی  نقش  می تواند  كه 

منطقه ای ايفاء كند.
»نوحه ابوالداهاب« يكی از اعضای مركز بروكينگز 
دوحه، گفت: »سنگ بنای سياست خارجی قطر 

و  آمريكايی  نفوذ  برابر  در  اسامی  و  عربی 
همين  خاطر  به  و  نمی كند  ياری  صهيونيستی 
و  جنگ  و  فشار  و  تحريم  سال   4۰ آرمان، 
اعضای  از  چرا  است؟  كرده  تحمل  را  محاصره 
حق  از  كه  می شود  خواسته  مقاومت  محور 

چشم پوشی كند؟!
زمانی كه ايران در پاسخ جنايت ترور شهيد حاج 
قاسم سليمانی و ديگر همرزمانش توسط ارتش 
بزرگ ترين  بغداد،  در  متحده  اياالت  اشغالگر 
حمات  هدف  عراق  در  را  آمريكايی  پايگاه 
تاريخ  در  بی نظير  اتفاقی  كه  داد،  قرار  موشكی 
محسوب  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  جهان 
می شود، رسما مسئوليت خود در اين حمله را 

از  سال  سه  حدود  گذشت  از  پس  اكنون 
فكر  عربی  مرتجع  ائتاف  قطر،  محاصره  آغاز 
اينكه هيچ  با وجود  و  عقب نشينی در سر دارد 
يک از شروط عربستان برای لغو تحريم ها محقق 
نشده، رياض از طريق كويت برای دوحه پيغام 
حالت  به  پرتنش  روابط  اين  بلكه  تا  فرستاده 
اقتصادی  محاصره  بر  قطر  بازگردد.دولت  سابق 
ديگر   ۲۰18 نوامبر  از  قطر  است.  شده  چيره 
استفاده از ذخاير مالی خود را برای خنثی كردن 
آثار محاصره اقتصادی متوقف كرد و در نتيجه 
اميدواركننده ای  اقتصادی  انداز  چشم  اكنون 
به  عربستان  سركردگی  به  قطر  محاصره  دارد. 
است.  كرده  كمک  نيز  كشور  اين  خودكفايی 
كشاورزی  و  غذايی  مواد  و  دارو  داخلی  توليد 
در كنار سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين 
كريگ«  است.»آندرياس  يافته  افزايش  حوزه ها 
حوزه  تحليلگر  و  لندن  كينگ  كالج  مدرس 
توافق  تاكنون دو طرف  فارس، گفت كه  خليج 
كرده اند كه اقدامات رسانه ای خود عليه يكديگر 
را در راستای اعتمادسازی كاهش دهند. كريگ 
افزود: »در گام دوم، عربستان ممكن است مرز 
هوايی يا زمينی را به نشانه حسن نيت باز كند«. 
برخی از اين اقدامات اعتمادساز ممكن است در 
اجاس شورای همكاری خليج فارس در اواخر 
اختافات موجود در  اما  اعام شود،  ماه جاری 

قلب اختاف هنوز حل نشدنی است.
به گفته اين تحليلگر غربی، هسته اصلی اختاف 
كشور های عربی حوزه خليج فارس، روابط قطر 
اخوان  جنبش  و  حماس  از  حمايت  ايران،  با 

المسلين است.

فاكس نيوز  شبكه  با  مصاحبه  در  ملل  سازمان 
گفت: اين سفر در آن هنگام بسيار حساس بود، 
اما در حال حاضر ما به صورت هفتگی 14 پرواز 

از تل آويو به دبی داريم.
رئيس جمهور  بايدن،  جو  دولت  از  دانون  دنی 
»پويايی«  اين  تا  خواست  نيز  آمريكا  منتخب 
و  صهيونيستی  رژيم  ميان  صلح  توافق های  در 
كشورهای عربی را ادامه دهد. وی مدعی شد كه 
اين برقراری روابط ميان اين رژيم و كشورهای 

عربی مسئله ای خوب برای آمريكا است.
رئيس  پست  تصدی  حاضر  حال  در  كه  دانون 
گفت  دارد،  عهده  بر  را  ليكود  جهانی  حزب 
برجام  توافق  به  بايدن  دولت  است  اميدوار  كه 
جداگانه،  گزارش های  طبق  بازنگردد.  ايران  با 
دانون به مدت سه روز به دبی سفر كرده بود تا 
در يک كنفرانس توسعه محور برای سازمان ملل 
شركت كند. وی گفت كه در آن سفر محرمانه 

تحت حراست امنيتی شديد قرار داشت.

ريسک نكنيد، همراه با اعضای خانواده خود را 
قرنطينه كنيد و در اسرع وقت آزمايش دهيد.

پزشكان همچنين توصيه می كنند كه به صورت 
خانگی هر روز صبح چيزی با بوی شديد مانند 
صابون يا قهوه را برای اطمينان از سامتی خود 

استشمام كنيد.

اسرائيل  رژيم  و  آمريكا  دوگانه  محور  زمانی كه 
بخواهند ايران را هدف قرار دهند با پاسخ كاما 
ايرانی مواجه خواهند شد. البته آمريكا و اسرائيل 
ايرانی  پاسخ های  از  تلخی  بسيار  تجربه های 
دارند.بدخواهان و يتيمان صدام و بقايای داعش 
و جوكرهای آمريكايی به صورت فشرده تاش 
بدهند  ترويج  را  غلط  گفتمان  اين  تا  می كنند 
داعش،  بر  پيروزی  فرماندهان  خون  انتقام  كه 
ربطی  و  است  ايران  و  آمريكا  ميان  قضيه  يک 
ارزشی  نيز  عراق  ملت  حتی  و  ندارد  عراق  به 
شهيد  به ويژه  شهيد  فرماندهان  اين  خون  به 
دفاع  راه  در  را  جانش  كه  المهندس،  ابومهدی 
از شرف و كرامت عراقی ها و مقدسات عراقی ها 
قدا كرد، قائل نيستند. تاش های خبيثانه برای 
بدنام كردن الحشد الشعبی در عراق و جنبش 
انصاراهلل در يمن و معرفی كردن آنها به عنوان 
»نمايندگان نيابتی ايران« شكست خواهد خورد 
حزب اهلل  عليه  تاش ها  اينچنين  كه  همانطور 
فلسطين  اسامی  جهاد  و  جماس  و  لبنان 
اعتبار  از  است. ملت های عربی  شكست خورده 
و صداقت ايران و محور مقاومت به خوبی آگاه 
و  نفاق  و  نيرنگ  دروغ،  از  همچنين  و  هستند 
برای آمريكا و  مزدوری رژيم های مرتجع عربی 
اسرائيل در سايه حركت گروهی شان به سمت 

عادی سازی، كاما مطلع هستند.
سعید محمد

عمل  ديپلماسی  قطب  عنوان  به  كه  است  اين 
رسمی  و  غيررسمی  مذاكرات  شامل  اين  كند. 
بين گروه هايی مانند حزب اهلل و دولت لبنان در 
سال ۲۰۰8، طالبان و دولت افغانستان، حماس، 
فتح، گروه های شورشی دارفور و دولت سودان 
است. قطع روابط كامل با كشور ديگر هرگز از 
ويژگی های معمول سياست خارجی قطر نبوده 
چنين  هم  فعلی  شرايط  در  حتی  من  و  است 

چيزی را تصور نمی كنم«.
بزرگ  داشتن سومين ذخاير  اختيار  در  با  قطر 
اين محاصره  با موفقيت  گاز طبيعی در جهان، 
است  مايل  اين وجود،  با  را پشت سر گذاشت. 
كه تحريم برداشته شود تا پولی كه برای خنثی 
خرج  هوايی  و  دريايی  زمينی،  محاصره  كردن 
می كند را صرف آماده سازی برای برگزاری جام 

جهانی فوتبال در ۲۰۲۲ كند.
جدايی  كه  است  معتقد  دوحه  بروكينگز  مركز 
هم  قطر  و  نيست  مطرح  اكنون  ايران  از  قطر 
استمرار  كرد.  نخواهد  اعتنايی  موضوع  اين  به 
دليل فصل  به  تنها  نه  قطر  و  ايران  همكاری ها 
مشترك دو كشور در يک ميدان غول پيكر گازی 
است، بلكه مربوط به موضوع وابستگی قطر به 
ايران پس از آغاز محاصره است. از آنجايی كه 
تحريم عرضه كاال های اساسی را نشانه رفته بود، 
ايران اولين كشوری بود كه مايحتاج ضروری از 
جمله بندر ها و حريم هوايی خود را به روی قطر 
كامل  طور  به  قطر  محاصره  اگر  كرد. حتی  باز 
برداشته شود، هيچ تضمينی وجود ندارد كه اين 
خصومت دوباره باز نگردد؛ بنابراين بهترين اقدام 

از سوی قطر، حفظ روابط با ايران است.

ایران نه نماینده نیابتی دارد و نه به نماینده نیابتی نیاز دارد!

دعوت ملک سلمان از امیر قطر برای حضور در ریاض
 عقب نشینی کامل عربستان از شروطی که هرگز برآورده نشد!

سفیر رژیم صهیونیستی
 چند سال قبل از عادی سازی به امارات سفر کرده بود

هفت عالمت کووید ۱9  که نیازمند واکنش فوری هستند



شركت هواپيمايی ملی ايران در بهمن هزار و 
سيصد و چهل خورشيدی از ادغام دو شركت 
ايرانيان ايرويز و ايرنين اير سرويس ايجاد شد.

افزايش درآمد های  نيمه دوم دهه چهل،  در 
عمومی  درآمد های  سطح  باالرفتن  نفتی، 
موجب  رفاهی  امكانات  و  شرايط  ايجاد  و 
افزايش جاذبه های توريستی و آمار مشتريان 
هواپيمايی شد، هما به سرعت گسترش يافت 

و خطوط متعدد داخلی و خارجی داير كرد.
را  هما  بوئينگ  و  جت  فروند  چند  خريد 
يكی  حتی  و  آسيا  ايرالين  معتبرترين  به 
كرد.  بدل  جهان  معتبر  هوايی  خطوط  از 
تا  جهان  نقاط  دورترين  به  پرواز هايی  با 
آن روز  تا  كه  و...  پرو  و  برزيل  و  نيويورك 
هيچ يک از خطوط هواپيمايی آسيا نداشتند. 
عنوان  ميادی  هفتاد  دهه  در  بطوری كه 
شركت های  ميان  در  را  ُرشدترين«  به  »رو 

هواپيمايِی جهان به خود اختصاص داد.
نفت،  ملی  شركت  از  پس  هما  شركت 
همچنين  و  ايران  در  شركت  پردرآمدترين 
از  يكی  عنوان  به  پرواز  ايمنی  بنياد  از سوی 
امن ترين خطوط هوايی دنيا شناخته شده بود. 
ارائه  يكی  هما  شركت  برتری  موارد  از 
مطلوب  كترينگ  و  رفاهی  سرويس های 
مهمانداران  اشتغال  و  جذب  ديگری  و  بود 
و  ايران  از  آموختگانی  دانش  با  هواپيمايی 
كشور های ديگر با درنظر گرفتن شرايط عالی 

تحصيلی تخصصی بود.
منبع: برترین ها
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)هنر  نقره  و  طا  روی  بر  ميناكاری  هنر 
مينای مليله(، يكی از قديمی ترين هنرهای 
تزئينی ايران است كه از گذشته های بسيار 
دور برای تزئين ظروف و زيور آالت استفاده 
می شده و پيشينه آن به زمان هخامنشيان 
كه  چرا  گردد.  می  بر  آن  از  قبل  شايد  و 
ايران  در  شيشه  اوليه  پيدايش  خاستگاه 
سيليس  مينا  تهيه  اوليه  )ماده  بوده  باستان 
ديگر  كشورهای  به  ايران  طريق  از  و  است 

راه يافته است(
ترين  برجسته  كه  نيست  شكی  رو  اين  از 
ايرانی  رشته  اين  هنرمندان  ترين  بزرگ  و 
نارنجی  مينای  نكته  اين  مصداق  اند.  بوده 
رنگی است كه بر روی تخت سفری نادرشاه 
افشار به زيبايی هر چه تمام تر به كار رفته 
جهان  جای  هيچ  در  را  آن  نمونه  كه  است 

نمی توان پيدا كرد.
در سال 13۰4 پوپ محقق آمريكايی كه به 
ايران آمده است در يک سخنرانی در جمعی 
از مسئوالن مملكتی و عاقه مندان به هنر 
در  و  پرداخت  حال  و  درگذشته  تشريح  به 
چند جمله راجع به ميناكاری گفت: قطعات 
مينا كاری مرصع از اختراعات ايرانی است و 
نمونه بسيار عالی آن جام خسرو است. اين 
در  و  بردند  چين  به  آغاز  همان  در  را  هنر 

آنجا مبدأ و اساس هنر ملی شان شد. 
نقره كاری با مفتول كه شكل ابتدايی مليله 

 براك شهركی است در استان فارس در كنار 
شهرك  اين  الرستان.  بين المللی  فرودگاه 
لطيفی  و  خور  الر،  همچون  شهرهايی  با 

همسايه است.
نيز  تعدادی  و  تسنن  اهل  براك  مردم  بيشتر 
در  براك  مردم  غالب  هستند.  تشيع  اهل 
كشورهای حاشيه خليج فارس مشغول به كار 
هستند. روستای براك در فاصله 4 كيلومتری 

مشرق شهر الر واقع است. 
همگی  كه  مجاور  روستاهای  خاف  بر 
در  روستا  اين  شده،  واقع  كوه  نزديكی  در 
خود  به  گودی  حالت  كه  پست  منطقه ای 
می گيرد بنا شده است و اين امر باعث سرازير 
شدن آب زيادی به روستا می شده و در مسير 
بود كه  ايجاد شده  آن نخلستان های وسيعی 
اثر احداث فرودگاه همگی آن ها  بر  متأسفانه 

از بين رفت.

خليج  نگين  فارس،  خليج  مرواريد  كيش: 
فارس

كوهرنگ: شهر برف و بوران
فيروزه: استانبول كوچک

قزوين: پايتخت خوشنويسی ايران
جيرفت: هندوستان كوچک

اردكان: يونان كوچک، نگين كوير ايران، شهر 
گفتگو و لبخند

آبادان: برزيل ايران
بلداجی: شهر گز
رشت: شهر باران

پارس اباد: مهد كشاورزی

و  تاريخي  بناهاي  از  دانيال  شيخ  مناره 
و  خنج  شهرستان  گردشگري  جاذبه هاي 
به  كه  است  هجري  هشتم  قرن  به  متعلق 
سلغور  تهمتن بن  قطب الدين  سلطان  دستور 
بود  دانيال  شيخ  مريدان  از  كه  هرمز  حاكم 

ساخته شده است.
اين بنا دارای بيست متر ارتفاع است و مواد 
بكار رفته در آن سنگ قرمز رنگ يكپارچه، 
همچنين  است  كاشي  و  ساروج  گچ،  مات 
كتيبه هايي به خط ثلث و كوفي دارد و بر پايه 
يک هشت ضلعي استوار، ساخته شده است.

صورت  به  كه  ضلعي  هشت  باالي  قسمت 
گل  صورت  به  الوان  كاشي  با  است  مدور 
آن  باالي  قسمت  در  و  شده  تزئين  جعفري 
كتيبه هايي به شكل مربع و لوزي قرار دارد 
و نام پيامبران اولوالعزم، خاتم النبين، خلفاي 
راشدين و نام مبارك ائمه اطهار عليهم السام 

بر روي اين كتيبه ها مشاهده می شود.
به  و در سال 13۵3  با شماره ۹۷۵  بنا  اين 
عنوان يكی از آثار ملی ايران به ثبت رسيده 

داشته  رواج  اشكانيان  ميان  در  بود  كاری 
و  آتش  درخشان  هنر  ميناكاری  است. 
خاك است و با رنگ های پخته و درخشان 
كه سابقه آن به 1۵۰۰ سال پيش از مياد 

كه  می شده  ناميده  بُرراق  قديم  در  براك 
كه  داشته  قرار  فعلی  نزديک شهرك صنعتی 
زيارت پير بُراق يا سيد ابوالعراق )وفات 111۶ 
مكان  همين  در  نيز  قمری(  هجری  ذيقعده 
بُراق  روستای  وی  آمدن  از  قبل  و  دارد  قرار 
و  قحط  اثر  بر  بعدها  البته  داشته است.  وجود 
قا و حمله سرداران نادر به منطقه الرستان 
به منظور سركوبی محمد شاه بلوچ كه مردم 
اقدام كرده بودند و  از وی  منطقه به حمايت 
اين امر موجب غارت و چپاول و كشتار مردم 
گرديد  متروكه  نيز  منطقه  اين  شد،  منطقه 
اين  اثر  بر  نيز  ديگری  مناطق  كه  همچنان 
حمات متروكه شد.... و مردم بومی مجبور به 
فرار به مناطق ديگر شدند و پراكنده گشتند. 
جمع  و  بعد  سال ها  به  روستا  حيات  تجديد 

طول  در  فلز  روی  بر  آن  ظهور  و  رسد  می 
سده ششم تا چهارم پيش از مياد و پس از 
سال ۵۰۰ پيش از مياد مشاهده می شود. 
نقاط ديگر  از  ايران بيش  هنر ميناكاری در 

شدن افراد بومی قبلی و افرادی از قوميت ها 
و مذاهب مختلف در كنار هم می رسد كه در 

همين مكان فعلی آن را بنا نهادند. 
دوران  از  مانده  بجا  آثار  و  بناها  مورد  در 
اشاره  محيا  سيد  زيارت  به  می توان  گذشته 
شروای  محيای  سيد  همان  احتماالً  كه  كرد 
وجود  آثار،  ديگر  از  می باشد.  نامی  )شاعر( 
از  بيش  طول  به  كدام  هر  ساروجی  بند  دو 
1۰۰۰ متر است كه از آن برای جابجايی آب 
استفاده می شده و نشانگر تاش مردم در امر 

كشاورزی بوده است. 
در ضمن يكی از آن بندها قديمی تر و مربوط 
به چند صد سال پيش است. در يک كيلومتری 
شرق روستا مجموعه نخل و گز می باشد كه به 
انبارهای  باغ« می گويند. وجود آب  آن »چاه 

های  نمونه  از  يكی  و  است  داشته  تجلی 
قديمی آن  از عهد صفويه شارون جهانگرد 
فرانسوی متذكر شده است كه قطعه مينايی 
بر طرحی  مشتمل  بوده  اصفهان  كارهای  از 
بته  و  گل  زمينه  بر  حيوانات  و  پرندگان  از 

به رنگ آبی كم رنگ و سبز و زرد و قرمز.
در زمان اشكانيان تزئين بر روی فلز، عملی 
معمول و مرسوم بوده و رسم معمول هنری 
درخشان  و  عظيم  هنر  های  پايه  زمان  اين 
در  كه  آنچه  از  است،  برافراشته  را  ساسانی 
مكشوفه  آثار  از  و  شده  پيدا  شوش  مقبره 
در  فلزكاری  كه  دريافت  توان  می  همدان 
برخوردار  زيادی  ارزش  از  اشكانيان  زمان 
بوده است. در اين زمان ترصيع و مينا كاری 

هم رواج داشته است.
به عنوان مثال می توان از ديوارهای شوش 
كه با آجرهای مينا كاری شده پوشيده شده 
اند، نام برد، در آنها تصوير گاو و شاه و نيز 

حيوانات ديده می شود.
هنر  نظر  از  ايران  گذشته  ادوار  بررسی 
در  هنر  اين  كه  دهد  می  نشان  ميناكاری 
متنوع  ها  دوره  تمام  از  ساسانيان  عهد 
افراد  نيز  است.امروزه  بوده  تر  كامل  و  تر 
فعال و دلسوخته ای در استانهای خراسان، 
حرفه  اين  به  خوزستان  و  تهران  اصفهان، 
مشغولند كه می توان با حمايت از آنان، به 
اعتای اين هنر كم نظير ايران دست يافت.

متعدد و كانال های متعدد آب كشی نشان از 
منطقه ای ويژه كشاورزی و اقتصاد دارد. 

آب  سبک  كه  است  اين  توجه  جالب  نكته 
انبارهای اين مكان با جاهای ديگر بطور كلی 
شبيه  ساختمان  وجود  نيز  و  است  متفاوت 
آن  بودن ساكنان  زرتشتی  احتمال  آتشكده، 
افراد  توسط  زيادی  حفاريهای  می رساند.  را 
تاكنون  متأسفانه  ولی  شده  انجام  جو  سود 
انجام  آن  در  باستان شناسی  كاوش  هيچ 

نشده است. 
منطقه  اين  در  متأخر  بناهای  ديگر  از 
خانه هايی است كه با نقشه مهندسی ساخته 
منزل   4 و  وسط  در  استخری  دارای  و  شده 
مسكونی بزرگ در چهار طرف و زير هر منزل 
آب انباری طويل كه محل ذخيره آب ساكنين 
ارده  كارگاه  نيز  و  بوده است.  اتاق  داخل  از 
قناتهای  و  استخر  و  و چاه  آهنگری  و  سازی 
مكان  اين  است.  آبراه های ساروجی  و  متعدد 
پايتخت تابستانی حكام و خوانين الر و گراش 
بوده  است. وجود چندين زيارت نشان دهنده 
سكونت افرادی وارسته و عارف بوده است كه 
گويند پيرو فرقه ای به نام شيدايی بوده اند كه 
مصلح  شيخ  االولياء  قطب  آن ها  سلسله  سر 

الدين شيدا )شيخ مرشد( بوده  است. 
شيدا  حاجی  بركه  به  پير  آن  عبادت  مكان 
به  می توان  عارفان  ديگر  از   . است  معروف 
مير  نيز  و  العارفين شيخ محمد شيدا  قطب 
اعتقاد  آن ها  به  مردم  كه  برد  نام  حاجات 

داشتند.  زيادی 

می شود.
موزه نظامی در باغ عفیف آباد شیراز

شروع  سرد  ساح  های  از  نظامی  موزه 
انواع  شامل  سرد  ساح های  می شود. 
های  لباس   و  گرز  سپر،  شمشيرها، 
است.  قديم  دوران  در  جنگ  مخصوص 
شمشير اشخاصی همچون شاه عباس نيز در 

اين موزه نگهداری می شود. 
در اين موزه انواع تير و كمان های مختلف و 
جليقه های ضِد گلوله در معرض ديد عموم 
شاهان  از  بسياری  تفنگ  است.  قرارگرفته 
و  شاه  فتحعلی  ناصرالدين شاه،  مانند  ايران 
اينجا ديده می شود. نيز در  مظفرالدين شاه 

باغ عفیف آباد
از  الگو  با  مكان  اين  نيز  معماری  جنبه  از 
ساخته  هخامنشی  و  ساسانی  دوره  معماری 
الگو  با  آن ها  ستون های  سر  كه  چرا  شده؛ 
جمشيد  تخت  سرستون های  از  گرفتن 
طراحی شده  است. ساختمان كاخ دارای دو 
اتاق   3۰ به  نزديک  آن  در  كه  است  طبقه 

تاالر وجود دارد. 
موزه عفیف آباد شیراز

اين مجموعه در سال 13۵1 در فهرست آثار 
ملی ايران به ثبت رسيده است.

حركت خودجوش و انقابی طيف های مختلف 
مردم در فضای غبارآلود فتنه ی سنگين سال 
88 حضوری مجاهدانه و نمايشی نمادين و جلوه 
ای از آمادگی و شور و شعور و سرزندگی را رقم 
زد و پاسخی درخور و دندان شكنی بود به اهانت 
ها و توهين به ارزش های مقدس اين مرز و بوم 
به ويژه اصل مترقی واليت مطلقه فقيه و نقطه 
عطفی در دهه چهارم انقاب اسامی ايجاد كرد 
كه وحشت عظيمی در دل دشمنان خارجی و 

عوامل داخلی استكبار افكند.
با  تا  بود  برآن  باطلش  خيال  با  كه  استكباری 
با  و  اسامی  نظام  معاندان  و  مخالفان  كمک 
بكارگيری امكانات گسترده رسانه های خبری و 
تبليغاتی در اينجا هم انقاب مخملی راه بيندازد. 
اما هوشياری و بصيرت رهبری و مردم، نقشه 
حماسه  و  ساخت  آب  بر  نقش  را  شان  های 
ای خلق شد كه به نقطه ی عطفی در تاريخ 
پر فراز و نشيب انقاب اسامی مبدل گرديد؛ 
ايران  آگاه  ملت  آن  پرتو  در  كه  ای  حماسه 
نسبت  خويش  مجدد  وفاداری  اعام  ضمن 
بلوغ  ديگر  بار  انقاب،  ارزش های  و  اصول  به 
و  شرايط سخت  در  را  خود  سياسی  شعور  و 
رخ  به  هميشه  مثل  كشور  ساز  سرنوشت 

جهانيان كشيد.

دارد  زيادی  گردشگری  های  جاذبه   شيراز 
باغ  های آن هنر گل كاری و  از  و در يكی 

معماری ايرانی مشهود است 
 باغ عفيف آباد يكی از مراكز تفريحی تاريخی 
استان فارس است كه در دوره حكومت ناصرالدين 
قوام  به درخواست ميرزا علی محمدخان  شاه 
قمری  هجری   1۲84 سال  در  دوم،  الملک 
محله های شيراز  از  يكی  در  )1۲4۶ شمسی( 

)عفيف آباد كنونی( ساخته شد.
مربع  متر  باغ وسعتی حدود 1۲۷۰۰۰  اين 
باغ  های  از  صفويه  دوره  در  باغ  اين  دارد. 
اين  در  بود.  پادشاهان  گردشگاه  و  مهم 
مورد  صفوی  شاهان  توسط  باغ  اين  دوران 

استفاده قرار می گرفت.

فضای داخلی بنای باغ عفیف آباد شیراز
دارد،  قرار  ارتش  اختيار  در  كه  مكان  اين 
بازسازی  و  تا 134۹ مرمت  از سال 134۲ 
باغ های  بزرگترين  از  يكی  باغ  اين  شد. 
شيراز  گلشِن  باغ  به  قديم  در  و  شيراز 
و  زيبا  بر فضای  است. عاوه  داشته  شهرت 
سرسبز باغ عفيف آباد شيراز، اين باغ يكی 
را  ايران  نظامی  موزه های  كم نظيرترين  از 
دارد. طبقه همكف يا زيرزمين اين مجموعه 
و  است  ايران  ساح  موزه  دومين  فرهنگی 
شناخته  عبرت  موزه  نام  با  آن  دوم  طبقه 

»مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان 
عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را 

خیره کرد.«
  مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

با بصيرت  و  بر مردم خدا جوی  درود و تحيت 
و  حساس  مقاطع  در  همواره  كه  زمين  ايران 
حضور  با  اسامی  انقاب  تاريخ  ساز  سرنوشت 
نقشه  و  ها  فتنه  خود،  جانبه  همه  و  حماسی 
های استعماری دشمنان خارجی و سرسپردگان 

داخلی آنها را نقش بر آب كرده اند. 
معنادار  ميثاق  بزرگ  حماسه  تجلی  روز  ۹دی 
است.  رسيده  فرا  واليت  عظمای  مقام  با  امت 
روز  انقاب،  فرزانه  رهبر  فرموده  به  كه  روزی 
تاريخ  در  ماندگار  حركتی  و  خدا  قدرت  تجلی 
حجت  اتمام  مردم  حركت  اين  و  است  انقاب 

برای همه است.
۹دی روز بيداری و خروش و حضور ملتی است 
و ساالر شهيدانشان  نظامش  به مقدساتش،  كه 

توهين شده بود و كاسه صبرشان لبريز.
در۹ دی ملت هميشه بيدار و آگاه ايران اسامی 
به  بصيرت  با  همواره  كه  داد  نشان  ديگر  يكبار 
وصايای امام راحلشان گوش می دهند و جايگاه 
و  ماندگار  ميراث  و  امامت  و  واليت  قدسی 
جاودان عاشورا و كربا تا هميشه تاريخ خطوط 

قرمزشان است.

آشنایی با هنر میناکاری بر روی طال و نقره

زیباترین باغ تاریخی ایران در شیراز  9دی، روز تجلی حماسه بزرگ
 میثاق امت با مقام عظمای والیت 

آشنایی با
لقب  شهرهای ایران)4(

مناره شیخ دانیال
 از جاذبه های تاریخی

 در فارس

مختصري از
 تاسیس معتبرترین 

ایرالین آسیا

عکس برکه ده مهر

عکس صحراي بگال 

تاریــخ در احــادیث

پيامبر خدا صلی اهلل عليه و آله :
رَِحَم اهلّل ُ َمن َحِفَظ لِسانَُه ، و َعَرَف زَمانَُه ، َو اسَتقاَمت َطريَقُتُه .

رحمت خدا بر آن کس که زبانش را نگه بدارد و زمانش را بشناسد 
و راه و روش درست را بپیماید .



در  كه  است  حساسی  سنی  دوره  نوجوانی 
از  از پدر و مادر و خانواده،  آن بچه ها بيش 
گروه دوستان تاثير می پذيرند و دوستانشان 
می توانند به راحتی مسير زندگی آنها را عوض 
كنند. در عين حال، نوجوان ها معموال از پدر 
بگذارند  آزاد  را  آنها  كه  می خواهند  مادر  و 
دوستی هايشان  و  آمدها  و  رفت  به  كاری  و 
از همين جا  اغلب  اما اشتباه  باشند.  نداشته 

شروع می شود.
استقال  و  طلبی  آزادی  كه  است  درست 
خاصيت دوره نوجوانی است اما آزاد گذاشتن 
فرزند نوجوانتان به اين معنا نيست كه نسبت 
باشيد.  بی تفاوت  اطرافيانش  و  كارها  به 
با  كنيد  شويد، سعی  دماغ  موی  آنكه  بدون 
دوستانه  ارتباط  نوجوانتان  فرزند  دوستان 
يا  كنيد  خانه دعوت  به  را  آنها  كنيد.  برقرار 
سعی  برويد.  نيک  پيک  خانواده هايشان  با 
از دوستان  كنيد اسم و مشخصات هر كدام 
گاهی  از  هر  و  بسپاريد  به خاطر  را  فرزندتان 
تنها  كنيد.  گفتگو  فرزندتان  با  آنها  درباره 
عين  در  می توانيد  كه  است  صورت  اين  در 

صميمت، بر فرزندتان نظارت داشته باشيد.

ازدواج پيوند دو خانواده )و نه دو فرد( است 
زندگی  در  عشق  و  آرامش  دنبال  به  اگر  و 
يكديگر  خانواده  به  بايد  هستيد  مشتركتان 
احترام بگذاريد. حتی اگر از نظر شما خانواده 
همسرتان دارای خلقيات بدی هستند، نبايد 
در گفتگوهای عادی روزمره، شوخی يا حتی 
دعواها شخصيت آنها را زير سوال ببريد. چه 
خوشتان بيايد و چه نه، همه ما تا پايان عمر 
به خانواده هايمان متصل هستيم و احترام به 
آنها مهم ترين خط قرمزمان است. خانواده ما، 
هويت ما است و وقتی در دعواهای زناشويی 
به  می كشيد  وسط  را  يكديگر  خانواده  پای 
طور مستقيم به شخصيت، هويت و ريشه های 
همسرتان توهين كرده ايد. درست است كه 
گاهی عامل اختافات زن و شوهر، خانواده ها 
هستند اما بايد هميشه مرز روشن و پررنگی 
خانواده  به  توهين  و  خودتان  مشكات  بين 
شما  همسر  شايد  كه  باشد  يادتان  بكشيد. 
هر  با  مطمئنا  اما  ندهد،  بروز  را  ناراحتی اش 
توهين و تمسخر شما از درون خرد می شود 
و روزی خشم و سرخوردگی او دامن شما و 

زندگی تان را خواهد گرفت. 
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همواره  زندگی  مختلف  مراحل  طی  والدين 
هستند.  خود  فرزندان  با  مرتبط  مسائل  درگير 
گفتگو، بحث و حتی مشاجره بارها و بارها تكرار 
برخورد  و  درست  رويكرد  اتخاذ  اما  شود  می 
قابليتی  فرزندان،  حساس  روحيه  با  مناسب 
رفتاری  های  مهارت  از  مستقيما  كه  است 
والدين سرچشمه می گيرد. اگر گفتگوهای خود 
نظر  در  »مذاكره«  يک  عنوان  به  را  فرزندان  با 
داشته باشيم، والدين هر روز و هر لحظه در حال 

مذاكره با فرزندان خود هستند.
هرگاه در گفتگو با فرزندان، پاسخ منفی والدين 
و مخالفت آنها در برابر يكديگر قرار می گيرند، 
در حقيقت وارد مذاكره ای شبيه مسابقه طاقت 
فرسای طناب كشی شده ايم. حال، قدرت كدام 

تيم بيشتر است؟!
 بسياري از والدين با اشاره به عدم پذيرش پاسخ 
منفی يا همان »نه«  توسط فرزند، به اين نكته 
كوچكترين  برای  حتی  پيوسته  كه  دارند  تاكيد 
مسائل مجبور به آغاز بحث هستند و در نهايت 
در  نيز  منفی  پاسخ  درك  و  پذيرش  ظرفيت 
والدين  برای  اين مسائله  و  ندارد  فرزندان وجود 
بسيار نااميدكننده خواهد بود. بی شک اگر جزء 
های  مقاومت  اين  گرفتار  باشيد؛  والدين  گروه 
خسته كننده در برابر مخالفت های خود شده ايد!

و  قواعد  به  اشراف  و  »مذاكره«  رو  اين  از 
مسير  در  مهم  های  قابليت  از  يكی  آن  قوانين 
زندگی والدين محسوب می شود زيرا منظور از 
»مذاكره« دستيابی به توافق از طريق گفتگو و 

بحث دوستانه است. 
اگر  -بويژه  فرزند  با  گفتگو  هنگام  اوقات  گاهی 
مخالفت  به  متمايل  و  مبارز  شخصيتی  دارای 
والدين  برای  دادگاه  در  حضور  احساس  باشد- 
مانع  كه  زمانی  مثال  برای  شود.  می  ايجاد 
بيرون رفتن و يا بازی فرزند دختر خود با گروه 
در  را  ما  سرعت  به  وی  شويم،  می  همساالن 

جايگاه شاهد قرار می دهد و سوال می كند:
 »آيا شما از من نخواسته ايد تا بجای نشستن 
اين  از  هايی  سرگرمی  ساير  و  تلويزيون  پای 
با  و  داشته  اجتماعی  فعاليت  مقداری  دست، 
زمان خود حتی  تمام  آيا  بازی كنم؟!  دوستانم 

ايام تعطيل را بايد در خانه تنها باشم؟!«
با اين گارد غافلگير كننده از جانب فرزند، دفاع از 

تصميم خود)به عنوان والدين( را آغاز می كنيم:
 »البته درست می گويی، اما امروز، روز خوبی 
برای گردش بيرون و يا بازی با دوستان نيست. 
من به شدت خسته ام و فردا نيز بايد صبح زود 
آماده حضور در محل كار شوم، از طرفی هنوز 

اتاقت را نظافت نكرده ای! .« و...

راهی بسوی مذاکرات واقعی
بحث و گفتگو يا همان مذاكره در اين حالت تا 
و  والدين خسته شده  كه  يابد  می  ادامه  جايی 

ميدان را به فرزندان واگذار می كنند.
حال اين پرسش مطرح می شود كه مذاكره با 
فرزندان بايد از چه طريق و چگونه باشد؟ فرض 
پولی  ميزان  و  كارهای خانه  انجام  درباره  كنيد 
پرداخت  فرزندتان  به  آن  برای  توانيد  می  كه 
كنيد با وی گفت و گو می كنيد. ممكن است 
به وی بگوييد: »به تو در هفته 1۰ هزار تومان 
خواهم داد اگر اتاقت را تميز كنی و اتاق نشيمن 
را هر جمعه جارو بزنی.« و فرزند شما اين گونه 
پاسخ دهد: »اگر زباله ها را هم دم در بگذارم 1۵ 

هزار تومان دريافت می كنم؟« اين مذاكره بين 
فرزند و والدين است.

شما درباره مزايا و معايب درخواست مطرح شده 
خود  فرزند  به  پاسخ  از  پيش  و  كنيد  می  فكر 
همراه  به  نهايت،  در  كنيد.  می  بررسی  را  آنها 
هم موافقت درباره تصميمی منصفانه يا سازش 
سبک  در  طايی  نكته  اين  و  شود  می  حاصل 

مذاكره ميان والدين و فرزندان است.
كه  آن  از  پس  فرزندتان  با  گو  و  گفت  و  بحث 
محسوب  مذاكره  ديگر  گرفتيد  را  خود  تصميم 
قصد  مواردی  چنين  در  رو،  اين  از  شود.  نمی 
نظر  مورد  راه  يافتن  و  دور زدن شما  فرزندتان 

خود است و نه يک نقطه مشترك.

چگونه بیش از حد مذاکره نکنیم!
فرسايشی  مذاكرات  كردن  كم  برای  تاش 
تثبيت  برای  تاش  از  آسانتر  بسيار  منزل،  در 
تعيين  پيش  از  »پاسخ  اعام  از  پس  موقعيت 
شده« به فرزندان خواهد بود. از اين رو ، مراحل 

ذيل را مد نظر قرار دهيد:
1. پيش از ارائه »پاسخ«، مقداری »فكر« كنيد. در 
برخی مواقع ممكن است فرزندتان طی يک ساعت 
پنجاه درخواست مطرح كند! در اين ميان، »نه« 
گفتن بدون در نظر گرفتن و بررسی درخواست 
ها ساده ترين روش است! اين روندی سريع و با 
استرس كمتر در آن لحظه محسوب می شود، اما 
در بلند مدت می تواند افزايش استرس به واسطه 
پشيمانی از پاسخ های عجوالنه را موجب شود. 
بی ترديد، اگر به فرزند خود بگوييد: »اجازه بده 
برای چند دقيقه فكر كنم« حتی اگر درخواستی 
جزئی و ساده را مطرح كرده است، مشكلی برای 

دو طرف ايجاد نخواهد شد.
و  كنيد  فكر  شده  مطرح  درخواست  درباره   .۲
پاسخی مناسب و به موقع ارائه كنيد. اگر به فرزند 
خود می گوييد »برای چند دقيقه به من وقت بده 
تا فكر كنم« اين چند دقيقه را به چند ساعت 
مبدل نكنيد. تاخير در ارائه پاسخ نااميدی فرزند 
را موجب شده و احتمال شنيدن پاسخ منفی از 

وی در قبال نظر شما را، افزايش می دهد.
مد  را  آن  داليل  منفی  پاسخ  ارائه  از  پيش   .3
زمانی  معمول  طور  به  مذاكره  دهيد.  قرار  نظر 
رخ می دهد كه والدين به آن چه فرزندشان می 
دارای  كودكان  دهند.  می  منفی  پاسخ  خواهد، 
خواسته های بسياری هستند. آنها می خواهند 

به مكان هايی كه دوست دارند بروند، كارهايی 
را كه دوست دارند انجام دهند، چيزهايی را كه 
دوست دارند خريداری كنند و غيره. اين مساله 

می تواند بيش از حد خسته كننده باشد.
برخی مواقع والدين بدون آن كه فكر كنند، به 
صورت خودكار پاسخ منفی می دهند. اين پاسخ 
منفی می تواند موقعيت نامناسب تری را ايجاد 
والدين  در  احساس  اين  كه  ای  گونه  به  كند؛ 
شرايط  كنترل  به  قادر  ديگر  كه  شود  ايجاد 

موجود نيستند. 
4. پيش از پاسخ دادن تمامی اطاعات الزم را 
جمع آوری كرده و انتظارات خود را شفاف بيان 
می  درخواست  شما،  ساله   1۰ پسر  اگر  كنيد. 
چه  كه  اين  از  برود،  دوستش  خانه  به  تا  كند 
اين  كنيد.  كسب  كامل  آگاهی  دارد  منظوری 
كه »چگونه به آنجا خواهد رفت؟« »چه كسانی 
كه  اين  و  بود؟«  خواهند  وی  دوست  منزل  در 
»قصد دارند چه كارهايی انجام دهند؟« به طور 
پاسخ  شرايطی  چه  تحت  كنيد  مشخص  دقيق 
اگر   « مثال،  عنوان  به  بود.  خواهد  مثبت  شما 
به  توانی  دارند می  در خانه حضور  والدين وی 
خانه دوستت بروی و همراه هم در حياط آنها 

بازی كنيد.«

چه زمانی »نه« بگوییم
و  ايد  كرده  فكر  ای  مساله  به  كه  هنگامی   .1
پاسخ شما منفی است. فرزند 1۶ ساله شما قصد 

دارد به مهمانی دوست خود برود كه با شرايط 
حاكم بر اين مهمانی موافق نيستيد. بی ترديد، 
فرزندتان انتظار شنيدن پاسخ منفی را ندارد زيرا 
با تمام وجود قصد دارد به اين مهمانی برود. وی 
به هر شيوه ای متوسل می شود تا در مذاكره 
جلوگيری  منفی  پاسخ  از  و  بزند  دور  را  شما 
استفاده  است  ممكن  مواردی  چنين  در  كند. 
جای  و  كردم  فكرامو  »من  مانند  عباراتی  از 
يا »می  است«  منفی  ندارد. جوابم  بحث وجود 
بروی  مهمانی  اين  به  داری  دوست  دانم چقدر 
قصد  كه  موقع  هر  ندارد.  وجود  بحث  جای  اما 
بحث درباره موقعيتی را داشته باشم پيش تر به 
من  پاسخ  مورد  اين  در  اما  دهم  می  اطاع  تو 
منفی است.« مورد توجه والدين قرارمی گيرد. 
شما نيازی نداريد تا از تصميم خود دفاع كنيد؛ 

پاسخ بايد قاطع باشد.
و  نكرده  فكر  ای  مساله  درباره  كه  هنگامی   .۲
پاسخ  بيشتر  تامل  اندكی  با  اما  ايد  گفته  »نه« 
بر  نيز  اين شرايط  در  داد. حتی  مثبت خواهيد 
پاسخ منفی اوليه خود تكيه كنيد زيرا در غير اين 
صورت فرزندتان در می يابد اگر كمی صبر داشته 
باشد برخی مواقع »نه« می تواند به »بله« تبديل 
شود. حتی ممكن است خيلی صادقانه به فرزند 
خود بگوييد »با عجله تصميم گيری كرده ايد و 
از تصميم گيری  بعد قول می دهم پيش  دفعه 
اندكی فكر كنم. اما پاسخ فعلی من منفی است.«

منازعات  و  بحث  به  واكنش  در  كه  هنگامی 
به تصميم گيری می كنيم هر  اقدام  فرزندمان 
به  دهند.  می  دست  از  را  چيزهايی  طرف  دو 
عنوان والدين، با احساس نااميدی، سرخوردگی 
هم  فرزندانمان  شويم.  می  مواجه  ناكارآمدی  و 
كه  دهند  می  قرار  نظر  مد  را  اشتباه  ايده  اين 
آن  به  رسيدن  راه  مشاجره  و  استدالل  بحث، 
چيزهايی است كه در مسير دستيابی به آنها با 

پاسخ منفی مواجه شده اند.
همچنين، اين تصور اشتباه شكل می گيرد كه 
والدين و فرزندان در سطحی مشابه قرار دارند. 
اما اين گونه نيست. والدين دارای قدرت مطلق 
هستند و برخی مواقع پاسخ آنها بايد منفی و نه 
باشد. نيازی نيست ديكتاتور باشيد اما در عين 
حال پاسخ مثبت به هر چيزی نشانه دمكراسی 

نيست. 

روزهای سخت قرنطينه كه در خانه هستيم 
خوب است به فكر هم نوعانمان باشيم، احسان 
و نيكوكاری از جمله مفاهيم ارزشمندی است 
قرآن  خصوص  به  دينی،  های  آموزه  در  كه 
است.  قرارگرفته  ای  ويژه  توجه  مورد  كريم 
به هم  را كه  نيكی  پاداش  نيز  خدای متعال 
تضمين  ما   به  را  ميدهيم  انجام  نوعانمان 
َفلَُه  بِالَْحَسَنِه  جاَء  »َمْن  فرمايد:  می  نموده، 
َعْشُر أَْمثالِها« »هر كس كار نيكی به جا آورد، 

ده برابر آن پاداش دارد.«
و  احسان  روايات،  اساس  بر  همچنين 
بد  مرگهای  از  جلوگيری  عامل  نيكوكاری 
معرفی شده است. امام صادق)ع( می فرمايد: 
ْوِء؛ كارهای  »َصَنائُِع الَْمْعُروِف تِقی َمَصاِرَع السَّ
نيک، )انسان را از(مرگهای بد باز می دارند.«

كمک كردن به  مستمندان مخصوصا كسانی كه 
قشر پايين جامعه هستند و شغل ثابت ندارند و 
سرپرست خانواده هستند و انفاق به نيازمندان 
از زيباترين خصلت های نيكوی مؤمنان است 
و به همين دليل، موردتوجه فراوان در متون 
دينی واقع شده است؛ به گونه ای كه می توان 
آن را در كنار نماز، برجسته ترين عبادت مورد 

تأكيد قرآن دانست.
كمک كردن می تواند يا به صورت عقد قرض 
باشد يا می تواند به صورت هبه ، انفاق، صدقه 
يا در هر قالبی باشد تا در اين روزها سخت ، 
هيچ سرپرست خانواده ای در پيش فرزندان 

خود شرمنده نشود.
١.قرض

قانونگذار در ماده ۶48 قانون مدنی  درباره ی 
عقد فرض می گويد: »قرض عقدی است كه 
به موجب آن، يكی از طرفين، مقدار معينی از 
مال خود را به طرف ديگر تمليک می   كند كه 
طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار، جنس 
و وصف رد كند و در صورت تعذب رد مثل، 

قيمت يوم الرد را بدهد.«
نكته مهم در قرض دادن تعهدات قرض گيرنده 
از  گرفته  كه  را  مالی  مثل  بايد  او  كه  است 
جهت مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده 
اگر يک  (؛ مثا  رد كند )ماده ی ۶48 ق. م 
عينا  بايد  باشد،  گرفته  قرض  طارم  برنج  تن 
يک تن برنج طارم نيز بازگرداند. مگر اينكه 

خدا مسئلت نمی شود
اسامی،  جامعه  در  افراد  مهم  وظايف  از  يكی 
كمک و دستگيری از نيازمندان و فقرای جامعه 
توانمندی  و  امكانات  اندازه  به  كس  هر  است. 
در  موجود  های  خاء  كه  دارد  وظيفه  خويش 
را  آنان  كمبودهای  و  جبران  را  افراد  زندگانی 
نيازمند  خداوند،  كه  همان گونه  باشد.  پاسخگو 
می كند،  امتحان  نداری  و  فقر  با  را  فقير  و 
در  و  می آزمايد.  گونه  اين  نيز  را  ثروتمندان 
به  كمک  خانگی  قرنطينه  زمان  ،در  زمان  اين 
اشخاصی كه شغل مناسب ندارند و منبع درآمد 
ثروتمندان  بر  الهی  آزمايش  ندارند يک  خاصی 

محسوب ميشود
كمک به افراد نيازمند اگر همراه با خلوص نيت 
تأثيرات  دارای  باشد  پروردگار  رضای  به خاطر  و 
بی شماری است. برخی از آثار آن در همين جهان 
مشاهده می شود و برخی از آثار آن در جهان ديگر، 

به عنوان پاداش های اخروی، ظاهر می گردد.
چه خوش گفت خواجه شمس ُالّديْن محّمِد بن 
بهاُءالّديْن محّمْد حافِظ شيرازی در يكی از غزل 

خويش كه :
گفتم: »هوای ميكده غم می برد ز دل«

گفتا: »خوش آن كسان كه دلی شادمان كنند«
با شاد كردن دلی ميتوانيم در امتحان الهی سر 

افراز باشيم.
دکتر پیمان عباسیان، استاد فقه و حقوق 

- خودخواه و خودرأی نباشید
خودخواه و خودرأی نباشيد تا بتوانيد لذت های 

معنوی را درك كنيد.
 - به رشد یکدیگر کمک کنید.

درجات  به  رسيدن  به منظور  بايد  شوهر  و  زن 
و...  اشتغال  تحصيل،  ادامه ی  واالتر،  معنوی 
شرايط رشد و پيشرفت يكديگر را فراهم كنند.

 - به یکدیگر هدیه دهید.
به همسرتان هديه بدهيد چون نشان می دهد به 

او توجه داريد.
-دیدگاه خود را به نحو صحیح بیان کنید

مساله بعدی است كه بسيار برای زوج ها ضرورت 
دارد؛ آنها بايد ياد بگيرند احساسشان را به نحوی 
سالم مطرح، ديدگاهشان را بيان و نظر مخالف يا 

موافقشان را به شيوه ای صحيح اعام كنند.
معموال زوج ها قبل از ازدواج برای جلب رضايت 
به  اما  می دهند  انجام  كاری  هر  مقابل،  طرف 

محض ازدواج، همه آنها را كنار می گذارند!
اولویت  را در  -زوج های موفق یکدیگر 

قرار می دهند
همسران  نامزدی،  دوران  در  و  ازدواج  از  پيش 
وقتی  می كنند.  يكديگرتعارف  به  مدام  جوان 
برای  را  صندلی  يكی  می روند،  رستوران  به 
ديگری بيرون می كشد، اول غذا را به او تعارف 
باز می كند و به  اتومبيل را برايش  می كند، در 
پس  ولی  می دهد؛  گوش  دقت  با  حرف هايش 
می شود  فراموش  رفتارها  اين  انگار  ازدواج،  از 
اولويت  بر همسر  و  اتومبيل  بچه،  كار،  مانند  و 

در  را  يكديگر  موفق  پيدا می كنند. همسران 
اولويت اول قرار می دهند. البته منظور ما اين 
رسمی  تمام  رفتاری  شوهر  و  زن  كه  نيست 
برای  مدام  يكی  و  باشند  داشته  يكديگر  با 
منظور  بلكه  كند!  باز  را  اتومبيل  در  ديگری 
اين است كه به حرف های همسرشان عاقه 
در  و  می گيرند  جدی  را  او  می دهند،  نشان 
او  با  احترام آميز  كلمات  با  ديگران  مقابل 
آنها هيچ  ديگر،  عبارت  به  صحبت می كنند. 
وقت يكديگر را سرسری نمی گيرند و از كنار 
افكار، حرف ها، احساسات، عايق و مشكات 

يكديگر به سادگی نمی گذرند.
-برای عذر خواهی پیش قدم باشید

بر  مشاجره  هر  از  بعد  كه  شوهری  يا  زن 
است  برنده  هميشه  دارد،  اصرار  عذرخواهی 
را  خود  همسر  محبت  و  مهر  كه  كسی  و 
انكار می كند، هيچ كار مفيدی برای زندگی 
تر  بايد مايم  نمی دهد.  انجام  مشترك شان 
باشيد و راهی پيدا كنيد كه مسووليت اعمال 

خود را به گردن بگيريد.
- عیب های خود را ببینید.

فقط به دنبال عيب جويی از همسرتان نباشيد، 
عيوب خود را نيز رفع كنيد.
 - بی ریا و صادق باشید.

كنيد،  برخورد  اطرافيان خود صادقانه  با  اگر 
را  شما  هم  آنان  خودتان،  راحتی  عاوه بر 

آسان تر می پذيرند.
-زمان بیشتری در کنار هم باشید.

خود  مشترك  زندگی  از  گل  يک  مانند  بايد 
خورشيد  نور  آب،  بدون  گل،  كنيد.  مراقبت 
بنابراين،  نخواهد كرد.  مراقبت هرگز رشد  و 
بايد برنامه ريزی كنيد تا مدت زمان بيشتری 

را در كنار همسر خود باشيد.
- قدرشناس باشید.

قدر محبت های پدر، مادر، همسر و دوستان تان 
را بدانيد و سپاس گزار الطاف خداوند باشيد تا 
مورد  آن چه  شويد.  راضی  او  تقديرهای  به 
تا  ندهيد  انجام  را  نيست  خداوند  رضايت 

اطمينان و عزت نفس بيش تری بيابيد.

گردد  ناياب  مال  تعهد  اين  به  عمل  هنگام  به 
كه در اين صورت قرض گيرنده می  تواند قيمت 
مال را به معادل قيمت روز مال بپردازد، اما اگر 
مال مورد قرض از ماليت افتاده باشد می  توان 
گفت كه قرض گيرنده بايد آخرين قيمتی را كه 
مال ارزش داشته به قرض دهنده بپردازد )ماده ی 
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هبه عقدی است كه به موجب آن يک نفر مالی 
را به رايگان به شخص ديگری تمليک می كند؛ 
به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجانی به 

ملكيت ديگری در می آورد.
در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب 

و عين موهوبه.
»واهب« كسی است كه مالش را تمليک می كند.

در  او  ملكيت  به  مال  كه  است  »متهب« كسی 
می آيد.

»عين موهوبه« نيز مالی است كه مورد هبه واقع 
و بخشش می شود.

به شخص  قالب هبه  در  را  پول  ميتوانيم  حتی 
نيازمند بدهيم

۳.انفاق
يا  انفاق در معنای كلی و لغوی يعنی هزينه و 
صرف كردن داشته ها، پرداخت كردن هر چيز 
و در معنای اصطاحی دينی همان معنای انفاق 
فی سبيل ا... را می دهد كه در آن اجر از غير 

-زوج های موفق استقالل فردی خود را 
حفظ می کنند

مستقل  ازدواج  از  پيش  شما  كه  هم  قدر  هر 
همسرتان  به  را  شما  ازدواج،  باشيد،  بوده 
زندگی  از  زندگی تان  كه  چرا  می كند؛  وابسته 
است.  كرده   تغيير  مشترك  زندگی  به  شخصی 
اين وابستگی به خصوص اگر شما صاحب فرزند 
شده باشيد بيشتر هم خواهد شد. ولی زوج های 
موفق می دانند كه هرقدر هم زوجی يكديگر را 
دوست داشته باشند و به يكديگر عشق بورزند، 
هركدام برای خود حريم شخصی دارد و شرط 
و  حريم  به  هركدام  كه  است  اين  ازدواج  دوام 
اگر  بگذارند.  احترام  ديگری  شخصی  زندگی  
من”  خود   برای  و  ما ”   ” بگويند  مدام  زوج ها 
 ،“ من   ” عايق  و  سرگرمی ها  از  نشوند،  قائل 
ناراحتی های ” من” و مشكات ” من” صحبت 
ايجاد  وابستگی  آنها  بين  كه  عاقه ای  نكنند، 
خواهد  كمرنگ  زمان  مرور  به  است،  كرده 
شد؛ چرا كه حس می كنند مدام وقف خانواده 
ناديده  خودشان  و  هستند  همسرشان  و 
و  گرفته اند  قرار  بی توجهی  مورد  شده  گرفته 
داده اند.  دست  از  را  خود  شخصی  موجوديت 
سرد  به  می تواند  درازمدت  در  احساس  همين 

شدن روابط بين زوج ها بينجامد.
-از فریاد زدن پرهیز کنید

پرخاشگری و فرياد زدن و جيغ كشيدن زندگی 
و  آرام  گفتگوی  اندازد.  می  مخاطره  به  را  تان 

منطقی شما را به پيش خواهد برد. 

آداب مذاکره با فرزند؛ قابلیتی حیاتی

نکات ضروری برای شروع زندگی مشترک موفق ) بخش دوم(

...::: اشتباه های رایج :::...
شرط و شروط

آزادی دادن به نوجوان

...::: توصیه عاشقانه :::...
به خانواده یکدیگر 

احترام بگذارید

احسان به همنوعان در روزهای کرونایی

آگهي فقدان سند مالکیت بخش ۱8 فارس الر
آقاي فرشيد ادب جو با تسليم  دو برگ استشهاديه 
تنظيم  الر   18۰ شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  كه 
گرديده است مدعي است كه تعداد يک جلد سند 
پنجاه  و  هفتصد  و  هزار  دوازده  به  مربوط  مالكيت 
سهم مشاع از پانزده هزار و هشتصد و سي و هفت 
سهم عرصه و اعيان پاك 38۶۹/4۵ واقع در بخش 
 - -دفتر  صفحه     - ثبت  ذيل  كه  الر  فارس   18
سند  و  ثبت  رجبيان  محمدحسن  بنام  اماك 
مالكيت به شماره  چاپي ۵۶4۷۰۷ صادر و به موجب 
سند  ۹۵/۹/۲4-۲۲83۲  دفتر 34۹ الر مع الواسطه 
سهل انگاري  علت  به  و  شده  منتقل  نامبرده  به 
مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند 
المثني نموده است. مراتب طبق ماده 1۲۰ اصاحي 
آگهي مي شود كه هر كس  ثبت   قانون  آئين نامه 
يا  و  كرده  معامله اي  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت 
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده 
انتشار آگهي  به ثبت محل مراجعه و  از  روز پس 
يا  مالكيت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض 
خاصه معامله، تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار:۹۹/1۰/۰۹

شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و اماك 
الرستان            م/الف/۷۰۲

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان يعقوب اكبري  فرزند حاجي بابا به شرح 
دادخواست  به كاسه ۹۹۰۰348/۲ از  اين شورا  
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حاجي بابا اكبري فرزند 
از  حسينعلي  به شناسنامه شماره 18۵ صادره 
گراش  در تاريخ  ۹8/1۲/۰۵ در اقامتگاه دائمی 
آن  حين الفوت  ورثه  و  گفته  بدرود  گراش  خود 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
به  بابا  حاجي  فرزند  اكبري  1-محمدحسين 
حوزه  از  صادره    ۶۵۶۹۷۹۹۶۷3 ملي    شماره 

گراش  
شماره  به  بابا  حاجي  فرزند  اكبري  ۲-يعقوب 

ملي   ۶۵۶۹۹4۵33  صادره از حوزه گراش  
3-يونس اكبري فرزند حاجي بابا به شماره ملي   

۶۵۶۹۹۰۹۹۷۵  صادره از حوزه گراش  
4-فوزيه اكبري فرزند حاجي بابا به شماره ملي   

۶۵۶۹8۹۷۲۹۲  صادره از حوزه گراش  
شماره  به  بابا  حاجي  فرزند  اكبري  ۵-مرضيه 

ملي   ۶۵۶۹۹۰۵۹۶1 صادره از حوزه گراش
۶-صفيه اكبري فرزند حاجي بابا به شماره ملي   

۶۵۶۹8۲۵1۲۷  صادره از حوزه گراش  
۷-مريم اكبري فرزند حاجي بابا به شماره ملي   
فرزندان  گراش   حوزه  از  صادره    4۷۲344۰1۷8

متوفي
به  اميدعلي  فرزند  گراشي  علي پور  فاطمه   -8
حوزه  از  صادره     ۶۵۶۹8۶۲۷31 ملي    شماره 

گراش  همسر متوفي والغير...  
درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينک 
مرتبه  يک  الرستان  مياد  روزنامه  در  را  مزبور 
اشخاصي  يا  شخص  هر  تا  نمايد  می  آگهی 
نزد  متوفی  از  وصيتنامه اي  يا  و  دارند  اعتراضی 
آنها باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به  

شورا تقديم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
اختاف  حل  شوراي  اول  شعبه  دفتر  مسئول 

گراش -  زبردست           م/الف/۵۷۶
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معرفی کتاب 
»تالوت رود«

 به قلم زیبا جنیدی 

نوشته »زيبا جنيدی«  كتاب »تاوت رود« 
از  زيبايی  اشعار  حاوی  كتاب  اين  است. 
زيبا جنيدی است كه در 4۲ صفحه توسط 
سال  در  آذرگان  آسمان  سيمرغ  انتشارات 

13۹۹ به چاپ رسيده است.
در بخشی از اين كتاب می خوانيم:

خداي الست

با خودم عاشقانه می گفتم:

دیگرش آشنا نخواهم دید

این گل سرخ بی وفا را من

هرگزش باوفا نخواهم دید

چشم هایم به روی عالم بود

وه عجب خالق ُگلی دارم!

هرکجا رنگ عاشقی دارد

ومن ازعاشقی پلی دارم

دستهایم به روی باران بود

آه عاشق شدن هنوز هست هست...

لیلی هست دیدگان سیاه 

دیدگان خمار، عاشق ، مست...

با خودم زیرلب چه می گفتم؟!

یک نفر پاسخ دل مرا بدهد ؟!

اومگر بی خبرنرفت؟!یادش هست

یک نفر...بوی آشنا بدهد...

غم سرابی شد و جوابی داد

از جوابش هنوز سرمستم

ای انا الحق به لب خموش خموش!

زعالمی رستم!! ازجوابش 

اناالحق سرمست من همانم 

ازچه کس دوری ای خدای الست!

تو زمینی و آسمان با توست

کافر عشق هستی ای زبانت بست!!

رمان »ناقوس«
 در جهرم منتشر شد

جهرمی،  جوان  نويسنده  اثر  ناقوس  رمان 
در  فوتش  از  پس  سال  يک  رازانی  محمد 

منتشر شد. جهرم 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس 
محمد  مرحوم  كرد:   جهرم،اعام  شهرستان 
انتشار شعر در  را  ادبی خود  فعاليت  رازانی 
كرد  آغاز  نيكمهر  انتشارات  اشعار  مجموعه 
عاقه مند  گمانه زن  ادبيات  به  آن  از  بعد  و 

شد.
رمان  اين  افزود:  نعمت اللهی  محسن 
به  1۲8 صفحه  با  تخيلی  ژانر  در  دنباله دار 
مصلی نژاد  عبدالرضا  شهيد  انتشارات  همت 
قيمت  به  و  نسخه   ۵۰۰ شمارگان  با 

۲۵۰هزار ريال منتشر شده است.
وی بيان كرد: محمد رازنی  در بهمن 13۷8 
 13۹8 سال  در  و  گشود  جهان  به  چشم 
مترسک های  و  ناقوس  كتاب  دو  نگرش 
آن  انتشار  از  قبل  و  برد  پايان  به  را  ديوانه 

در سانحه ای دار فانی را وداع گفت.
است  رمان چند جلدی  اين  كرد:  بيان  وی 
مرحوم  خانواده  طرف  از  وی  يادبود  به  و 
فروردين  در  آن  دوم  جلد  كه  شده  منتشر 

ماه سال آينده منتشر خواهد شد.
به گفته وی، عوايد هر دو كتاب صرف امور 

خيريه خواهد شد.

 كتاب »بهار كه امد و برف ها آب شدند ... « با 
زير عنوان »تاملی در معنای زندگی«، نوشته 
سيد محمد رضا دربندی در 11۲ صفحه و به 
قيمت ۲3۰۰۰۰ ريال در انتشارات دفتر نشر 

فرهنگ اسامی منتشر شد.
كتاب »بهار كه آمد و برف ها آب شدند« سه 
اين كتاب  اول  فصل مستقل دارد؛ در فصل 
داستان  شدم«  زنده  بدم،  »مرده  عنوان  با 
در  كه  است  نويسنده ای  خاطری  پريشان 
تقی  محمد  استاد  محضر  به  جوانی  دوران 
جعفری می رسد و اين استاد راه به او نشان 
به  مرحله  جذاب  بيانی  با  كتاب  می دهد. 

مرحله ما را با خود همراه می كند.
برف ها  و  آمد  كه  »بهار  كتاب  دوم  در فصل 
با عنوان »رواق تنهايی« حاصل  آب شدند« 
مطالعات نويسنده در حوزه »هدف و فلسفه 
اين  است.  درآمده  تحرير  رشته  به  زندگی« 
اول  فصل  مكمل  نوعی  به  می توان  را  فصل 

مسلما قبل از سن سه سالگی، حداقل با حروف آشنا 
می شوند. در مجموع، برای باسواد شدن، كودكان بايد 
بتوانند حروف را هم به ترتيب و هم به صورت اشكال 
ديگر تشخيص دهند. عاوه بر اين، اصوات، هم بايد با 

حروف مطابقت داشته باشند.
بعاوه، هنگام آموزش الفبای انگليسی به پيش دبستانی 
ها، چند عامل بايد در نظر گرفته شوند، بدين صورت، 
و  شناسايی  )ب(  الفبا،  كردن  اشاره  خواندن/  )الف( 
مطابقت حروف بزرگ و كوچک، )ج( شناخت اصواتی 
نوشتن  و  ايجاد می كند، و )د( ترسيم  كه هر حرفی 

حروف.
تجربه خودش  تا  دارد  تمايل  نويسنده  كتاب،  اين  در 
در زمينه ی آموزش الفبای انگليسی به كودكان را با 
شما به اشتراك بگذارد. هر يک از حروف، با استفاده 
از  يعنی،  آموزش داده می شود-  نوين،  از روش های 
ترسيم(  يا  نوشتاری)  سبک  سپس،  آن.  آوای  طريق 
اين،  بر  داده می شود. عاوه  نشان  هايی  فلش  با  آن 
مثال های مختلفی هم برای هر حرفی ارائه می شوند. 

در  پوستينی  و روی  وارد شد  دست داشت، 
گوشه اتاق نشست و به من اشاره كرد نزدش 
بروم. چای را به من تعارف كرد و زيرسيگاری 
جذابی  شكل  به  و  كشيد  خود  سمت  به  را 
سيگار را با كبريت روشن كرد و درحالی كه 
يک دست را با تكيه به زانو زير چانه گذاشته 
بود، متفكرانه و درحالی كه دود سيگار را از 
در  »من  گفت:  می كرد  خارج  دهان  و  بينی 

خدمت شما هستم.«
كه  دربندی  محمدرضا  سيد  آثار  ديگر  از 
به  می توان  شدند  منتشر  اخير  سال  دو  در 
كتاب  اين  كرد.  اشاره  آسمان«  »زيرنگاه 
را  كربا  واقعه  از  احساسی  و  جديد  روايتی 
از زبان حضرت زينب )س( بيان می كند. در 
تا  عاشورا  غروب  از  كه  اتفاقاتی  روايت  اين 
طلوع صبح روز پس از اين واقعه رخ می دهد، 

بيان می شود.
»زيرنگاه  عنوان  با  را  ديگری  كتاب  دربندی 

ماه« به رشته تحرير درآورده و منتشر كرده 
است. اين كتاب عاشقانه ای از زندگی حضرت 
روايتی  در  )س(  فاطمه  و حضرت  )ع(  علی 
داستان گونه و احساسی است. اين نويسنده 
آسمانی  زوج  اين  هوای  و  حال  بيان  به 

می پردازد.

نويسنده  نوشته    »  ALPHABET PLUS« كتاب 
الفبای  كتاب  است.  شهپر«  »ميثم  الری  جوان 
زبان  اين  ابتدايی  آموزش  برای  راهنمايی  انگليسی، 
صفحه   ۶4 در  و  تدوين  شهپر  ميثم  توسط  كه  است 
انتشارات  وسيله  به  رنگی  به صورت  و  رحلی  قطع  به 
جنگل در سال جاری 13۹۹ در يكهزار نسخه به چاپ 

رسيده است. 
معرفی محتوایی کتاب به قلم نویسنده:

بطور كلی،عامل اصلی برای يادگيری يک زبان، توسط 
اصلی  آوايی  ساختار  الفبا،  زيرا  است،  الفبا  كودكان، 
تقريبا همه ی زبان ها را نشان می دهد. در حدود دو 
سالگی، كودكان عاقه به يادگيری الفبا را از خودشان 
نشان می دهند. در حالی كه برخی از كودكان، نسبت 
ممكن  اما  هستند،  سريع  نسبتا  حروف،  يادگيری  به 
تمرين  برای  بيشتری  زمان  به  نياز  ديگر  برخی  است 

داشته باشند.
دبستانی،  پيش  از  قبل  بايد،  كودكان  حال،  اين  با 
و  بگيرند  قرار  الفبا  بر  تسلط  برای  خودشان  درمسير 

در  عسگری  محمد  امير  اثر  »نارتقال«  كتاب 
اثری  رمان  اين  شد.  منتشر  ايجاز  انتشارات 
خوب برای افكار خسته است. امير، شخصيت 
اصلی رمان روز هايی سخت و بحرانی  را پشت 
در  كه  می برد  رنج  گذشته ای  از  سرمی گذارد. 
حال فراموشی آن است؛ همين فراموشی دليل 

تازه ای برای پيشرفت افسردگی اش است.
امير می تازد تا به جلو فرار كند، غافل از اينكه 
دامی  نزديک  آينده ای  در  سياهش  گذشته 
افسردگی  كه  دامی  است.  كرده  پهن  برايش 
مردی  و  می كند  تبديل  ديوانگی  به  را  امير 
نيلوفر  می كارد.  روحش  بی  كالبد  در  جديد 
را  تمام وجودش  كه  اوست  از جنس  دختری 
باتاق نجات دهد؛  اين  از  را  امير  تا  می گذارد 
اما انگار هيچ عضوی از كائنات قدرت مقابله با 

ديوانگی امير را ندارد.
درباره  كتاب  نويسنده  عسگری،  محمد  امير 
»نارتقال«  كتاب  گفت:  »نارتقال«  كتاب 
ايجاز  درنشر  است كه سال ۹۹  رمانم  دومين 
و در 144 صفحه منتشرش كردم. اين كتاب 
و  زمان  اصل  به  نبودن  مقيد  دارد.  فصل   1۰
مكان اصلی ترين ويژگی تكنيكی و فنی كتاب 
است. رويداد های آن در همان جايی می گذرد 

كه زمان و مكان ايجاب می كند.
زمان های  بين  كردن  از سفر  ابايی  افزود:  وی 

به قلم: استاد اکبر اکسیر، شاعر و طنزپرداز

از  كلمه  كه  جا  آن  است.  كام  تعالی  طنز، 
شود.  می  آغاز  طنز  ماند،  می  باز  گفتن 
كه  است  دلسوزی  و  شجاع  انسان  طنزپرداز 
چون نمی تواند صريح و محكم اعتراض خود 
ادب  و  اخاق  بن بست  در  يا  نمايد،  ابراز  را 
تعارفات گير می كند،  پاگير  و  اصول دست  و 

منظور خود را با لعاب طنز ارائه می دهد.

كشورهای  در  اگر  بندرعباس  جای  به  بگويم 
ارشاد،  وزارت  می كرد.  زندگی  اسكانديناوی 
خانه كتاب و مطبوعات تا به حال چه گلی بر 
سر امثال راشد زده است ما چقدر راشد پشت 
پوسند  از گمنامی می  كه  داريم  ارشاد  ادارات 
از بی كتابی ناله می كنند از وحشت تحقير اين 
و آن در پستوی خانه می لولند و زندگی را بر 

اهل و عيال جهنم می سازند.
***

دوم  چاپ  به  شانی  نشر  از  »پُزناله«  كتاب 
اميدوار  و  شاد  خبر  خود  اين  است.  رسيده 
به  ايران  طنزپرور  مردم  است.  كننده ای 
اين  در  ويژه  به  دارند  مبرم  نياز  راشدها 
و  قرنطينه  از  كه  كرونايی  مرگبار  هياهوی 

اند. دلتنگ  خانگی  حصر 
وزارت ارشاد با خريد كتاب های طنز و پخش 
می تواند  غمزده  خانواده های  بين  آن  رايگان 
داشته  انديشه  و  لبخند  اشاعه  در  مهمی  سهم 
به  گويم  می  تبريک  عزيز  راشد  به  من  باشد. 
ها  غم  برابر  در  اش  هوشيارانه  مقاومت  خاطر 
می  درود  بزرگ  راشد  به  مرگبار.  خبرهای  و 
فارس  خليج  ابتدای  تا  خزر  انتهای  از  فرستم 
كه ميهن عزيز ما را به عطر طنز آغشته اند و 
از  شعری  اند.  بخشيده  جامعه  به  را  فرحناكی 
زبان خالوراشد به آقای راشد انصاری را با هم 

نمی خواهد«  شناسنامه  »ليلی  كتاب    
انتشارات  در  حجتی  سادات  عطيه  اثر 
از  كتاب  اين  به  منتشر شد.  نيستان  كتاب 
اينكه  اول  كرد؛  اعتنا  می توان  منظر  چند 
ايران است كه در قالب  آثار قديمی  يادآور 
شطحيات منتشر شدند؛ متونی شوريده كه 
غليان  و  پرخروش  احساسات  شاهد  آن  در 

كرده هستيم.
را  آثار  از  دست  اين  نمونه های  عالی ترين 
مهدی  سيد  كتاب های  برخی  در  می توان 

شجاعی و احمد عزيزی ديد.
»ليلی  عنوان  با  كتابش  در  حجتی 
می كند  سعی  نمی خواهد«  شناسنامه 
ادبيات  در  روايت  و  نويسندگی  سنت  به 
در  و  باشد  داشته  نگاهی  نيم  ايران  معاصر 
با  آثار  از  اين دست  به  نزديک  روايی  قالب 
نويسنده  اين  می گويد.  سخن  مخاطبانش 
خاصه  نمی كند  گويی  زياده  كتابش  در 
می نويسد و تاحد زيادی احساسات مخاطب 
راوی در كنار  زنانه  نجابت  انگيزد.  برمی  را 
را  او  اش،  نويسنده  دلدادگی  شيرين  طعم 
به پرده دری در بيان حس و حالش نسبت 
باعث  مسئله  وا می دارد. همين  به محبوب 
»ليلی  كتاب  متن  به  بتوان  است  شده 

مختلف در كتاب »نارتقال« وجود ندارد؛ برای 
مطالعه  هنگام  مخاطب  است  ممكن  همين 
چند صفحه اول كتاب سردرگم شود؛ اما پس 
از اينكه چشمش به اين شيوه نگارشی عادت 
كند، از مطالعه آن لذت می برد. به عبارت ديگر 
به  افسردگی  از  حركت  داستان  اصلی  پيرنگ 

سمت جنون و ديوانگی است.
نويسنده كتاب »نارتقال« ادامه داد: شخصيت 
اصلی رمان »نارتقال« شخصی است كه دنبال 
خودش  اينكه  با  همزمان  می گردد.  مرگ 
خواهان مرگ است، مرگ هم به او نزديک و 
نزديک تر می شود. مانند بيماری  كه نمی تواند 
برود.  ماجرا  انتهای  تا  بايد  و  كند  رها  را  او 
اضمحال  و  روحی  انزوای  كه  ميزان  هر  به 
شخصيت اصلی داستان پيش می رود، داستان 

را ماورايی تر می يابيم.

جنوب  ی  خطه  در  ما  طنزانديش  طنزپرداِز 
قلم  با  عمری  كه  است  انصاری  راشد  استاد 
همدردی  مردم  با  خود  شيرين  و  پروا  بی 

كرده است.
او به طور  او بی محابا دوست داشتنی است، 
بوته  اين  پروانه  باهوش ترين  انگيزی  شگفت 
او نيک می داند نوشته هايش برای  زار است. 

پر كردن صفحات تحميلی نان نيست.
بندرعباس  گرفت.   طا  از  مجسمه  بايد  را  او 
ابراز  نمی شود  رويش  اما  می داند،  را  او  قدر 
كند، گاهی يک پيشنهاد به ضرر طرف مقابل 
جناب  شهردار،  آقای  می گويم  می انجامد. 
كاران  مقاطعه  و  پيمانكاران  ای  شهر  شورای 
انتقاداتی  حرمت  به  بياييد  صد!  ماده  اصيل 
زّرين  مجسمه  است  كرده  شما  از  راشد  كه 
شانس  از  و  كنيد  نصب  شهر  دروازه  بر  را  او 
راشد متوجه می شويم كه از دروازه شهر، خوِد 
راشد را آويخته اند  آن هم به جرم خنده های 
نابهنگامی كه به لب شهروندان بخشيده است.

منتشر  و  چاپ  راشد  از  كتاب  پشت  كتاب 
ها.  انتشاراتی  ترين  قوی  توسط  می شود 
مثل  خاطره  و  زخم  و  لبخند  تشنه  مردم 
اين  يمن  به  راشد  و  می برندشان  زر  ورق 
شاسی  ماشين  عزيزش  هواداران  استقبال 
بلند و خانه الكچری دارد. نخنديد يادم رفت 

می شنويم علی بركت اهلل!
او فلسفه ی بهار را می فهمد

تشویش دل َهزار را می فهمد
دلواپِس سفره ی طعام فقراست

غمنامه این دیار را می فهمد
نیکی و شرف، عزت و انسانیت

 بی  شائبه این چهار را می فهمد
این خطه اگر درد فراوان دارد

درد دل این تبار را می فهمد!

شناسنامه نمی خواهد« اعتنا كرد.
اطناب  بدون  جمله های  كوتاه،  فصل های 
محتوايی  و  معنايی  ارتباط  و  نويسنده 
ديگری  نكات  از  ديگر هم  با بخش  هربخش 
توجه  متن  به  بتوان  باعث می شود  كه  است 

و اعتنا كرد.
شناسنامه  »ليلی  كتاب  نام  از  كه  همانطور   
نوعی  كتاب  اين  است  نمی خواهد« مشخص 
كه  می كند  بيان  را  شوريدگی   و  شيدايی 
بامداد  هر  در  و  نمی شناسد  جغرافيا  و  مرز 
و  فكری  زيست  از  افقی  هر  در  شامگاهی  و 
تعريف  را  آن  می توان  اش  نويسنده  جسمی 
در  را  آن  بايد  ظهر  اذان  هنگام  البته  كرد. 
خراسان و نگاه نويسنده به خورشيد اين ديار 

جستجو كرد.
نمی خواهد«  شناسنامه  »ليلی  كتاب  حجتی 
در  و  آغاز می كند  از محبوبش  توصيف  با  را 
ادامه متن را به اوج می رساند. او مقام محبوب 
و  می برد  باالتر  داشتن سطحی  دوست  از  را 
نگاهش را در قامتی الهی و فراانسانی می بيند 
و سعی می كند از المان های زيست انسانی و 
برای  پيرامونش  مختصات طبيعی زيست در 

توصيف شيدايی و شوريدگی بهره ببرد.
اغراق های  دام  در  آنكه  بی  كتاب  نويسنده 

با  كه  ناب  شعری  مانند  و  بيفتد  شاعرانه 
برانگيزاننده ترين  حس  كلمات  ساده ترين 
با  می كند،  روايت  را  شاعر  احساسات 
مختصات  در  كه  كلمه هايی  و  عبارت ها 
فكری اش مرتب كرده است، تصويری ناب 
ترسيم  را  محبوبش  و  ميان خود  ارتباط  از 
كتاب  اتفاقی،  چنين  اعتبار  به  می كند. 
ممتاز  اثری  نمی خواهد«  شناسنامه  »ليلی 
كتابی  است؛  مخاطبانش  برای  بديل  بی  و 
با  را  اش  عاشقانه  لحظه های  ناب ترين  كه 

محبوب ازلی ترسيم و بازگو می كند.

برای درك بهتر، انواع فعاليت های جالب هم در كتاب 
معرفی می شوند. الزم به ذكر است كه الفبای آوايی، 
مصوت  ها، حروف صامت، اعداد، رنگ ها و اشكال هم 
اين  خوانندگان،  اينكه  برای  اند.  آمده  كتاب  اين  در 
موارد را بهتر ياد بگيرند و گوش دهند، همه درس ها 
 )CD-ROM(همراه با فايل صوتی بصورت يک سی دی

همراه كتاب است.
با  قياس  در  كتاب  اين  منحصربهفرد  خصوصيات 
نمونههای داخلی و خارجی موجود كه آن را از جهاتی 
اعداد،  آموزش  شامل  است  ساخته  سايرين  با  متمايز 
رنگ ها و اشكال در كنار آموزش الفبای انگليسی است. 
هايی  مثال  بار  اولين  برای  كتاب  اين  در  همچنين 
خود  نوع  در  كه  است  شده  ارائه   Silent letters از 
است. همراهی  نشده  ديده  مشابه  در كتب  و  بی نظير 
صوتی  فايلهای  شامل  آموزشی  سيدی  با  كتاب  اين 
استاندارد  خط   4 تمرين  دفترچه  وجود  كليپها،  و 
ساير  از  آموزان  زبان  تمرين  جهت  كتاب  انتهای  در 

خصوصيات اين كتاب است.

كتاب دانست.
»اسوه«  عنوان  با  كتاب  اين  سوم  فصل  در 
خاطراتی از استاد محمد تقی جعفری روايت 
می شود. در اين فصل با بيان ويژگی های افراد 
موفق و راه يافته روبه رو می شويم كه الگويی 
موثر برای استفاده نسل سوم و چهارم انقاب 

اسامی ايران به مخاطبانش ارائه دهد. 
دربخشی از كتاب آمده است: 

باالی هر قفسه، با قلم نی و به خط نستعليق، 
موضوع كتاب های آن قفسه نوشته شده بود: 
اصول فقه، فقه، ادبيات عرب، تفسير، اخاق، 
تاريخ،  فلسفه  تاريخ،  منطق،  فلسفه،  عرفان، 
رمان، فلسفه غرب و.. زمين هم با فرش های 

كهنه الكی رنگ تبريز پوشيده شده بود.
همين طور كه محو اين فضای معنوی شده 
بودم، ضربه ای به درخورد و او »يااهلل« گويان، 
بی  پی  و  قهوه ای  قبای  و  سفيد  عمامه  با 
در  را  استكان چای  دو  كه  درحالی  جوراب، 

معرفی کتاب ALPHABET PLUS نوشته میثم شهپر

»بهار که آمد و برف ها آب شدند« الگویی برای نسل چهارم انقالب

»نارتقال« منتشر شد

غم نامه ی این دیار را می فهمد...

معرفی مجموعه شعر و نثر طنز »پُزناله« از راشد انصاری

»لیلی شناسنامه نمی خواهد« راوی شیدایی و شوریدگی ِ بدون مرز

باور  تاثیرات  کتاب  خواندن 
عملکرد  و  ذهن  روی  نکردنی 
انسان در زندگی فردی و اجتماعی 
مطالعات  همچنین  میگذارد 
نشان داده اند که خواندن اثرات 

مثبت قوی بر مغز دارد.
میتوانید  شما  ذهنی،  تحرک  با 
بیماری  و  عقل  زوال  بیماری  از 

آلزایمر جلوگیری کنید.

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد 

که خواندن، کار روزانه اش باشد.

سقراط
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صف
روحيه و افزايش وزن فقط آغاز مواردی است كه اگر 
دچارشان  است  ممكن  باشيد  نداشته  كافی  خواب 
شويد. شما به احتمال زياد قبًا با آن مواجه بوده ايد   
در حال غلت زدن در رختخواب هستيد و حتی اگر از 
به خواب  توانيد  نمی  باشد، شما  زمان خواب گذشته 
كافی  اندازه  به  مطمئناً  و  شده  صبح  اينكه  يا  برويد. 

نخوابيده ايد.
است.”  مهم  ما  بدن  ايمنی  و  سامتی  برای  خواب 
واضح است كه مهم است، بنابراين نخوابيدن دقيقاً چه 

كمبودی در بدن شما ايجاد می كند؟ 
عوارض نداشتن خواب کافی

۱. خلق و خوی شما تغییر می کند
اگر احساس كرديد كه نسبتاً احساس دمدمی مزاجی 
داريد، توجه به اين نكته مهم است كه بين روحيه و 

نحوه خوابيدن شما رابطه مستقيمی وجود دارد.
دكتر آونا می گويد: “اغلب اوقات اگر خواب با كيفيتی 
را  فرد  هوشياری  و  روحيه  تواند  می  باشيد،  نداشته 
و  نوسانات خلقی  با  قرار دهد. كم خوابی  تأثير  تحت 
افسردگی همراه است.” اگر به دنبال راهی هستيد كه 
تقويت  را  خود  روحيه  كمی  خواب  كمبود  هنگام  در 

مسمومیت عالئم 
co چیست؟  با گاز 

عائم مسموميت با منواكسيد كربن شبيه به 
عائم سرماخوردگی دارد و متاسفانه افرادی كه 
با اين گاز مسموم می شوند ، می پندارند دچار 
استراحت  به  تمايل  و  اند  سرماخوردگی شده 
 co با گاز و خوابيدن دارند. عائم مسموميت 

عبارتند از :
سردرد-ضعف جسمانی-سرگيجه و بی قراری-
تهوع و استفراغ-خميازه كشيدن بيش از حد-
شديد-خستگی- آلودگی  ديد-خواب  كاهش 

كاهش قدرت عضانی
اگر اين عائم را داشتيد ، سريعا از فضای آلوده 
دور شويد تا به مسموميت شديد دچار نشويد .

اقدامات مهم در صورت گاز گرفتگی
از محيط آلوده خارج شويد و يا فرد مسموم را 

از اين محيط دور كنيد.
لباس های تنگ فرد مسموم را آزاد كرده و يقه 

پيراهن را باز و كمربند او را در آوريد.
عمليات اكسيژن دهی را آغاز كنيد.

سعی كنيد راه های تنفسی بيمار را باز كنيد و 
سپس با اورژانس تماس بگيريد .

بهداشتي پیام هاي 
بهداشت مو:

مي رويد  آن  روي  بر  مو  كه  سر  پوست 
مرتب  بايد  كه  است  بدن  پوست  قسمتي از 

شست وشو وتميزنگه داشته شود.
-موها را مرتباً شانه و يا برس بكشيد.

-آلودگي سر به شپش و ِرشک خطر ويژه اي 
دارد زيرا اين انگلها باعث خارش و يا عفونت 
بيماريهاي ديگر  پوست مي شوند و مي توانند 
جهت  مشاهده  صورت  در  كنند،  منتقل  را 
درماني  بهداشتي  مراكز  به  سريعاً  درمان 

مراجعه نماييد.
-هرگز از شانه، كاه، مقنعه و روسري ديگران 

استفاده نكنيد.
هفته  در  دوبار  حداقل  و  روزانه  -استحمام 

الزم است.
-درصورت مشاهده جوش هاي   چركي، پوسته 
 پوسته شدن، لكه هاي سفيد رنگ و يا هرگونه 
فوراًبه  ضايعه غيرطبيعي در روي پوست سر 

پزشک مراجعه نماييد.
بهداشت پا:

-پاها و جورابهايتان را هر روز با آب و صابون 
و  خانه  به  برگشت  از  بعد  بخصوص  بشوييد 

ورزش و بازي.
-از پوشيدن كفشهاي تنگ، پاشنه بلند و يا 

كامًا صاف خودداري كنيد.
-در خارج از منزل بدون كفش راه نرويد، زيرا 
باعث ايجاد زخم، عفونت و يا ترك در پاشنه 

پا مي شود.
-در صورت وجود ترك در پاشنه پا، پاها را چند 

دقيقه در آب ولرم بخيسانيد و چرب كنيد.
يا  رنگ،  سفيد  لكه هاي  ديدن  صورت  -در 
خارش بين انگشتهاي پا و يا ضخيم و خشن 
شدن ناخنها سريعاً به پزشک مراجعه نماييد.

عسل و درمان بیماري ها

گلودرد  تسكين  مركبات:  و  عسل  شربت 
وآنفوالنزا

 ليمو عسل : ضد سرماخوردگی
 دارچين و عسل : حال خوش

 زنجبيل و عسل : ضد معده درد
 ميخک و عسل : ضد دندان درد

 سركه سيب و عسل : ضد رفاكس
شير،پرتقال وعسل : نرم كننده پاشنه پا
عسل و شكر خام : ضد خشكی پوست

عسل و ماست : ضد آكنه و جوش
عسل و آب نارگيل : استحكام عضات

عسل و ليمو ترش : كاهش وزن
 عسل و زردچوبه : زخم های دهانی

عسل و سركه : شست و شوی سينوس ها
عسل و آب پرتقال : ضد اضطراب

 عسل و آناناس : ترك سيگار
عسل، برگ بو و كرفس : درد شكمی
عسل و روغن كرچک : قطع سكسكه

بوی  دارچين:رفع  و  عسل  خانگی  دهانشويه 
بددهان

از بدن در برابر عوامل بيماری زا دفاع می كند و دوباره 
به  منجر  است  ممكن  خواب  كمبود  شود.  می  شارژ 

سرماخوردگی های مكرر و بيماری های ديگر شود.”
4. حافظه شما آنقدر قوی نیست

و  بخشد  بهبود  را  خود  تواند  می  بدن  خواب  “هنگام 
خود را برای روز بعد آماده كند. هنگامی كه خود را از 
خواب مناسب محروم می كنيد، بدن نمی تواند خود 
را ترميم كند و مغز شما نمی تواند مسيرهايی را ايجاد 
ياد بگيريد، به خاطر  كند كه به شما كمک می كند 
بسپاريد و از نظر شناختی رشد كنيد، به همين دليل 
است كه حافظه شما اغلب يک روز پس از يک خواب 

نامناسب شبانه بدتر می شود.”
انجام  به  قادر  است  ممكن  نيست.  ماجرا  تمام  اين  و 
كارهايی نباشيد كه به طور طبيعی كامًا از پس آنها 
كارهای  روی  “تمركز  تواند  می  حتی  آمديد.  برمی 
روزمره را دشوارتر كند و كار با ماشين آالت می تواند 
خطرناك باشد. كار با اتومبيل در حالی كه خواب كمی 
در حالت مستی  رانندگی  اندازه  به  تواند  می  داشتيد 

كنيد، شايد بهتر است سعی كنيد هركدام از غذاهايی 
را كه باعث افزايش روحيه شما می شوند بخوريد.

2. می توانید وزن اضافه کنید
باشيد،  داشته  كمتری  خواب  هرچه  است،  درست 
ممكن است در نهايت وزن بيشتری هم داشته باشيد.

تعادل  تواند  می  خواب  “كمبود  گويد:  می  آونا  دكتر 
هورمون های بدن شما را مختل كند، خصوصاً هورمون 
می  كنترل  را  خون  قند  و  گرسنگی  ميزان  كه  هايی 
و  ولع  به  منجر  خواب  كمبود  دليل  همين  به  كنند. 
سالم  برای  كافی  خواب  “داشتن  شود.”  می  پرخوری 

غذا خوردن و كنترل وزن مهم است.”
3. بدن شما نمی تواند خودش را ترمیم کند

قربانی  به  تبديل  را  شما  تواند  می  كافی  خواب  عدم 
بر  عاوه  شدن  بيمار  و  كند  بيشتری  های  بيماری 

نداشتن خواب كافی فقط يک فاجعه است.
دكتر آونا توضيح می دهد: “شما همچنين در مبارزه 
با عفونت و بيماری دوران سخت تری خواهيد داشت.” 
“سيستم ايمنی بدن هنگام خواب سخت كار می كند، 

مخاط چسبناك و لزج درون سوراخ های بينی 
از جمله عوامل كليدی در حفظ سامت انسان 
عنوان  به  را  ماده  اين  می توانيد  شما  است. 

مرطوب كننده طبيعی در نظر بگيريد.
مخاط ماده مهمی است كه بدن برای محافظت 
از خود در برابر مواد خارجی، مانند ويروس ها 
و باكتری ها توليد می كند. مخاط به دو روش 
به  مخاط  نخست،  می كند.  محافظت  بدن  از 
عنوان يک مانع فيزيكی عمل می كند. مخاط 
به  را  خارجی  ذرات  و  دارد  چسبنده  حالتی 
را  آن ها  می تواند  بدن  سپس  و  می اندازد  دام 
دفع كند. دوم، مخاط از خواص ضد ميكروبی 
برخوردار است، زيرا ماده ای چسبنده و مبتنی 
و  آنزيم ها  مانند  تركيباتی  از  كه  است  آب  بر 
شكل  می كنند،  مبارزه  عفونت  با  كه  پادتن ها 

گرفته است.
از اين رو، جای شگفتی نيست كه بينی انسان 
ليتر مخاط  روزانه به طور متوسط حدود يک 
توليد می كند. بيشتر اين مخاط بلعيده می شود 

و فرد حتی از آن آگاه نمی شود.
اما طی فصل آلرژی يا زمانی كه با يک عفونت 
تنفسی مبارزه می كنيد، ممكن است اين گونه 
را  بينی  مسير های  مخاط  كه  برسد  نظر  به 
مسدود كرده و موجب گرفتگی و احساس پری 

اين  كنيد  تاش  می كشيد،  سيگار  اگر  نكته: 
عادت مضر را ترك كنيد. مواد شيميايی موجود 
بدن  برای  را  مخاط  پاكسازی  سيگار  دود  در 
غليظ  مخاط  شكل گيری  به  كه  می كند  دشوار 

و راكد در بينی منجر می شود.
مخاط سفید

ابتای  معنای  به  می تواند  رنگ  سفيد  مخاط 
مانند  تنفسی  عفونت  يک  به  احتمالی 

سرماخوردگی باشد.
هستيد،  مبتا  عفونت  نوع  اين  به  كه  زمانی 
ابتدا حالت آبكی و شفاف به خود  مخاط بينی 
می گيرد. اما پس از يک يا چند روز، مخاط غليظ 
شده و سفيد رنگ می شود. اين به ديلی افزايش 
به  سلول هايی  توسط  شده  توليد  پروتئين های 
نام نوتروفيل است كه با عفونت مبارزه می كنند.

مخاط سبز یا زرد
روز  است چند  ممكن  رنگ  زرد  يا  مخاط سبز 
تنفسی  دستگاه  ويروس  يک  به  ابتا  از  پس 
گلبول های  از  رنگ ها  اين  شود.  ظاهر  فوقانی 
سفيد مرده سرچشمه می گيرند كه تعداد زياد 

آن ها می تواند موجب رنگی سبز شود.
اغلب فرض می شود رنگ سبز  در شرايطی كه 
مانند  باكتريايی  عفونت  يک  معنای  به  مخاط 
به  تنها  اين  مواقع  بيشتر  در  است،  سينوزيت 
رخ  تنفسی  ويروس  يک  عادی  دوره  واسطه 

می دهد.

خواص و فواید برگ اکالیپتوس
۱. سرشار از آنتی اکسیدان

برگ های اكاليپتوس منبع عالی آنتی اكسيدان 
ها به خصوص فاونوئيدها هستند كه از بدن 
از  ناشی  آسيب  و  اكسيداتيو  استرس  برابر  در 

راديكال های آزاد محافظت می كنند.
اكاليپتوس  در  موجود  اصلی  فاونوئيدهای 
لوتئولين،  ايزورامنتين،  ها،  كاتچين  شامل 
باشد.  می  كوئرستين  و  فلورتين  كائمفرول، 
تركيبات خطر  اين  از  غنی  غذايی  های  رژيم 
ابتا به برخی سرطان ها، بيماری های قلبی و 

زوال عقل را كاهش می دهند.
آنتی  اين  خوب  منبع  نيز  اكاليپتوس  چای 
اكسيدان ها می باشد و مصرف آن به طور كلی 
حال  اين  با  است،  خطر  بی  بزرگساالن  برای 
از  ناشی  مسموميت  معرض خطر  در  كودكان 
اين  نوشيدن  از  قبل  و  دارند  قرار  اكاليپتوس 

دمنوش بايد با پزشک مشورت شود.
2. کاهش عالئم سرماخوردگی

يک  عنوان  به  و  گسترده  طور  به  اكاليپتوس 
استفاده  سرماخوردگی  برای  طبيعی  درمان 
در  استفاده  مورد  اصلی  مواد  از  و  شده 
محصوالت سرماخوردگی و سرفه محسوب می 
شود. اكاليپتوس يک ماده ضد التهاب طبيعی 
است و به نظر می رسد به كاهش مخاط و باز 
شدن نايژه ها و برونشيول های ريه ها كمک 
سينوئل  يا  اكاليپتول  آن  عامل  كه  كند  می 
موجود در اين برگ ها می باشد كه در روغن 

اكاليپتوس نيز يافت می شود.
مخاط،  تجمع  و  التهاب  كاهش  با  اكاليپتول 
گرفتگی  سرفه،  مانند  سرماخوردگی  عائم 
بينی و سر درد را تسكين می دهد و در كاهش 

عائم آسم مفيد است.
رايحه  توانيد  می  سرماخوردگی  تسكين  برای 
روغن اكاليپتوس را استنشاق كنيد، اين روغن 
می  استفاده  احتقان  ضد  مواد  از  بسياری  در 
خوراكی  صورت  به  نبايد  هرگز  اگرچه  شود 

مصرف شود.
3. درمان خشکی پوست

افزايش محتوای سراميد پوست  با  اكاليپتوس 

۶. سامت دهان و دندان
اكاليپتول موجود در برگ های اكاليپتوس برای 
سامت دندان مفيد است. همچنين گفته شده 
برگ های اكاليپتوس حاوی مقادير زيادی اتانول 

باشند  C )نوعی پلی فنول( می  و ماكروكارپال 
كه با كاهش باكتری های عامل حفره و بيماری 
می  كمک  دندان  و  دهان  سامت  به  لثه  های 
كنند. به نظر می رسد عصاره برگ اكاليپتوس 
در كاهش تجمع پاك دندان، خونريزی لثه و 
التهاب لثه مفيد می باشد و به همين دليل به 
می  استفاده  آن  از  ها  دهانشويه  تهيه  در  وفور 

شود.
7. دفع کننده حشرات

روغن اكاليپتوس يک عامل دفع طبيعی حشرات 
و حتی شپش است كه علت اصلی آن اكاليپتول 

موجود در برگ های اين گياه می باشد.
به گفته مركز كنترل و پيشگيری از بيماری ها 
ليمو  اكاليپتوس  از روغن  بايد  اين منظور  برای 

استفاده كنيد.
نحوه استفاده از برگ اکالیپتوس

می  اكاليپتوس  برگ  خواص  از  استفاده  برای 
جمله  از  مختلف  های  شيوه  به  آن  از  توانيد 

دمنوش يا روغن بهره ببريد.
زيادی  كاربرد  آروماتراپی  در  اكاليپتوس  روغن 
و  آرامش  برای  آن  رايحه  از  توان  می  و  دارد 
درمان سرماخوردگی استفاده كرد. اين روغن به 
صورت موضعی و رقيق شده برای رفع احتقان 

نيز استفاده می شود.

در آن شده است. اما بار ديگر، اين چيز خوبی 
است.

خود  پاكسازی  و  عفونت  با  مبارزه  برای  بدن 
توليد مخاط را به عمد افزايش می دهد. به بيان 
آزاردهنده  است  ممكن  بينی  آبريزش  ديگر، 

باشد، اما مضر نيست.
رنگ مخاط بینی به چه معناست

مخاط شفاف
نام موسين ها  به  از مولكول های طوالنی  مخاط 
در تركيب با آب شكل گرفته است. از اين رو، 
رنگ عادی و پيش فرض آن به طور كلی شفاف 

است.
مواجه هستيد،  زياد  مخاط شفاف  توليد  با  اگر 
آلرژی ها و تاش بدن  از  نشانه ای  اين می تواند 
يا  گرده  غبار،  و  گرد  مانند  ذراتی  دفع  برای 

پوست حيوانات باشد.
در اين موارد، بهترين درمان استفاده از اسپری 
فلوناز  مانند  نسخه  بدون  استروئيدی  بينی 
روز  در  بار  چند  سالين  بينی  اسپری  با  همراه 
به پاكسازی مسير های بينی است.  برای كمک 
كافی  عائم  تسكين  برای  اقدامات  اين  اگر 
نبودند، يک آنتی هيستامين بدون نسخه مانند 
)الگرا(  فكسوفنادين  يا  )كاريتين(  لوراتادين 

می تواند كمک كند.

سرماخوردگی سودی به همراه نخواهد داشت. 
اين كار می تواند احتمال مقاومت در برابر آنتی 

بيوتيک را نيز افزايش دهد.
چه زمانی برای مخاط سبز به پزشک مراجعه کنیم

اگر به يک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مبتا 
يا  داشته  ادامه  روز   1۰ از  بيش  كه  ايد  شده 
پس از گذشت يک هفته شرايط آن بدتر شده 
است، به پزشک مراجعه كنيد. اين ممكن است 
نشانه ای از تبديل شدن عفونت ويروسی به يک 
عفونت باكتريايی باشد كه برای درمان آن به 

تجويز آنتی بيوتيک نياز است.
مخاط صورتی یا قرمز

اگر به دليل سرماخوردگی با شدت زياد فين 
بينی  تحريک  موجب  می تواند  كار  اين  كنيد، 
مدتی  برای  می تواند  خون  شود.  خونريزی  و 
را  مخاط  رنگ  و  بينی چسبيده  حفره  اطراف 
دهد.  تغيير  صورتی  حتی  يا  روشن  قرمز  به 
تحريک بينی می تواند به واسطه هوای خشک 

نيز شكل بگيرد.
هستيد  مواجه  قرمز  يا  صورتی  مخاط  با  اگر 
اسپری  از يک  روز  بار در  تا سه  می توانيد دو 
يا قطره بينی سالين برای مرطوب نگه داشتن 
همچنين،  كنيد.  استفاده  بينی  مسير های 
هوا  كننده  مرطوب  دستگاه  يک  از  استفاده 
هنگام شب در اتاق خواب می تواند به افزايش 

رطوبت هوا كمک كند.

زمانی كه ويروس از بين می رود، مخاط خشک 
اما  می گردد.  باز  عادی  به شرايط  بينی  و  شده 
اگر اين شرايط شما را آزار می دهد، پنج تا 1۰ 
گرم  آب  بخار  معرض  در  گرفتن  قرار  دقيقه 
می تواند به رقيق شدن مخاط و تسكين احتقان 
يک  از  می توانيد  كند.همچنين،  كمک  بينی 
اسپری بينی سالين استفاده كنيد كه به نرم و 
شل شدن مخاط كمک كرده و راحت تر می توان 

آن را از طريق فين كردن دفع كرد.
بدون  دارو های  می توانيد  شما  همچنين، 
نسخه كه روی آن ها واژه »سينوس« به چشم 
می خورد و بيشتر احتمال دارد حاوی يک ماده 
ناديده  را  باشند  فنيل افرين  مانند  احتقان  ضد 
تنفس  به  است  ممكن  دارو ها  اين  بگيريد. 
تورم  زيرا  كنند،  بينی كمک  از طريق  راحت تر 
در حفره های بينی را كاهش می دهند، اما نقشی 
در  همچنين،  ندارند.  مخاط  توليد  كاهش  در 
صورت ابتا به فشار خون باال مصرف آن ها بی 
خطر نيست و همچنين در بلند مدت نيز نبايد 

از آن ها استفاده كرد.
در شرايطی كه محصوالت مالشی مانند آن هايی 
كه حاوی اكاليپتوس يا منتول هستند می توانند 
آن ها  اما  كنند،  بينی كمک  تسكين شرايط  به 

نيز توليد مخاط را كاهش نمی دهند.
عفونت های  برای  نيز  بيوتيک ها  آنتی  مصرف 
مانند  ويروس  از  ناشی  فوقانی  تنفسی  دستگاه 

سراميد  كند.  كمک  پوست  خشكی  درمان  به 
نوعی اسيد چرب در پوست و مسئول حفظ سد 
محافظتی و رطوبت آن است و به نظر می رسد 
سطح آن در بدن كسانی كه از خشكی پوست، 
يا  درماتيت  مانند  پوستی  اختاالت  يا  شوره 

پسوريازيس رنج می برند كمتر می باشد.
به  اكاليپتوس  برگ  عصاره  از  موضعی  استفاده 
باعث   A ماكروكارپال  تركيب  بودن  دارا  دليل 
رطوبت  حفظ  پوست،  سراميد  توليد  افزايش 
به  و  شود  می  پوستی  سد  از  بهتر  محافظت  و 

كاهش قرمز، خارش و خشكی كمک می كند.
در  اكاليپتوس  برگ  عصاره  دليل  همين  به 
مو  و  پوست  از  مراقبت  محصوالت  از  بسياری 

استفاده شده است.
4. تسکین درد

فراوان  التهابی  ضد  تركيبات  حاوی  اكاليپتوس 
از جمله سينئول و ليمونن است كه می توانند 
به عنوان تسكين دهنده درد عمل كنند. گفته 
برای  اكاليپتوس  روغن ضروری  استنشاق  شده 

كاهش درد مفيد است.
5. آرامش بخش و ضد استرس

اكاليپتول موجود در برگ های اكاليپتوس دارای 
خواص ضد اضطراب و استرس بوده و با كاهش 
)سيستم  سمپاتيک  عصبی  سيستم  فعاليت 
سيستم  فعاليت  افزايش  و  استرس(  به  واكنش 

عصبی پاراسمپاتيک موجب آرامش می شود.

در صورت تمايل می توانيد برگ های خام و 
كامل اكاليپتوس را داخل آب حمام بريزيد.

چای اکالیپتوس چیست؟
تازه،  به صورت  معموال  اكاليپتوس  های  برگ 
خام و كامل مصرف نمی شوند، يكی از روش 
های رايج استفاده از اين برگ ها تهيه دمنوش 
برای  زيادی  فوايد  كه  باشد  می  اكاليپتوس 

سامتی دارد.
است  رنگ  رنگ سبز كم  به  اكاليپتوس  چای 
و رايحه قوی چوبی يا كاجی مانند دارد. برای 
شده  خرد  های  برگ  از  دمنوش  اين  تهيه 
درخت استفاده می شود نه روغنی كه از اين 

برگ ها استخراج می شود.
خواص و فواید چای اکالیپتوس

همچون  تركيباتی  دليل  به  اكاليپتوس  چای 
آنتی  خواص  دارای  ها  تانن  و  فاونوئيدها 
از آن به  التهابی می باشد و  اكسيدانی و ضد 
تسكين  برای  استنشاقی  يا  خوراكی  صورت 
می  استفاده  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  عائم 
شود.بخار چای اكاليپتوس به باز شدن مجاری 

تنفسی و رفع گرفتگی بينی كمک می كند.
طرز تهیه چای اکالیپتوس

برای درست كردن چای اكاليپتوس می توانيد 
اكاليپتوس  برگ  يا  آماده  از كيسه های چای 
زير  روش  به  منظور  اين  برای  كنيد.  استفاده 

عمل كنيد:
خرد  اكاليپتوس  برگ  خوری  چای  قاشق   1

شده داخل ليوان بريزيد.
گراد  سانتی  درجه  تا ۹۵  دمای ۹۰  تا  را  آب 
گرم كنيد، اگر دماسنج نداريد آب را به جوش 
آورده و بگذاريد يک دقيقه بماند تا دمای آن 

اندكی كاهش يابد.
ها  برگ  روی  آب  ليتر  ميلی   1۷۰ اندازه  به 
حداكثر  تا  دلخواه  مدت  به  بگذاريد  و  بريزيد 
1۰ دقيقه دم بكشد. در اين حين می توانيد از 

بخار آن استنشاق كنيد.
در  و  كرده  صاف  را  آن  چای،  مصرف  از  قبل 
صورت تمايل مقداری عسل به آن اضافه كنيد. 
عسل برای تسكين گلو درد مفيد است. برای 
افزايش خواص تسكين دهنده اين دمنوش می 
توانيد مقداری نعناع فلفلی يا بابونه نيز به آن 

اضافه كنيد.

خطرناك باشد.”
5. می توانید طول عمر خود را کوتاه کنید

اما  اغراق شده می رسد  نظر  به  اين  دانيم كه  ما می 
نداريد می  كافی  وقتی خواب  است  متاسفانه، درست 

توانيد سالها از زندگی خود كم كنيد.
دكتر آونا هشدار می دهد: “عوارض جانبی بدنی خواب 
افزايش  خون،  فشار  افزايش  تواند  می  نداشتن  كافی 
ايمنی  قلبی و ضعف سيستم  يا حمله  احتمال سكته 
بدن باشد. كمبود خواب در مدت زمان طوالنی حتی 

می تواند طول عمر شما را كوتاه كند.”
مطمئن  تا  دهيد  انجام  توانيد  می  كاری  چه  بنابراين 

شويد كه به اندازه كافی خواب با كيفيت داريد؟ 
كنيد  سعی  كنيد:  شروع  واضحی  مراحل  با  بايد  شما 
آرام باشيد، از دنج بودن اتاق خوابتان اطمينان حاصل 
كنيد و حتی مصرف الكل و كافئين را كاهش دهيد. 
اگر همه اين راهكارها شكست خورد، اگر چراغ سبز از 
پزشک تان دريافت كرديد هميشه می توانيد به يک 

مكمل متوسل شويد.

در صورت نداشتن خواب کافی چه اتفاقی برای بدن شما می افتد؟

رنگ مخاط بینی؛ خبر می دهد از ِسّر درون

غذاهای مفید برای چشم
آب  ليوان  شش  حدود  روزانه  نوشيدن 
خنک نيم ساعت قبل از غذا و دو ساعت 
ونه  يخ  نه  خنک  البته  غذا  از  بعد  نيم  و 

آبی كه در آن يخ باشد.
رنگی  ميوه جات  و  از سبزيجات  استفاده 
مثل  هستند  بتاكاروتن  مواد  دارای  كه 
هويج. زردك، كدو حلوايی، گوجه فرنگی، 

انبه، خرمالو، 
از چشم محافظت  برای  توصيه  مهمترين 

مزاج  واجابت  معده  مناسب  كاركرد 
كه  كودكانی  از  دسته  است.آن  راحت 
مزاج  يبوست  آنها  اكثر  می شوند  عينكی 

دارند
کانال طب الرضا )علیه السالم(



امام جواد )ع( فرمودند:
القصد الی اهلل تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح باألعمال؛

با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن، رساتر از به 
زحمت انداختن اعضا با اعمال است.

خود  گاری  رست و  اصالح  ربای  حاضر  حال  رد  و  باشید  خود  نفس  مالک 

کالت وظیفه شناسی و اطاعت از اوامر الهی و از آلودگی  بکوشید، رد مش

وند، خودداری کنید. هب گناه و انفرمانی خدا
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رد محضر امام سجاد)ع(

                                                             ای خداوندی هک رحمت می آوری رب آن

                                                        کس هک بندگان تو رب او رحمت نمی آورند. 

                                                ای خداوندی هک می پذریی آن را هک رانده 

ره شهر و دیار است. 

هب  نیاز  دست  هک  را  آانن  نمی  کنی  تحقیر  هک  خداوندی  ای 

سوی تو رداز کنند…

تو  هب  هک  کس  ره  هب  می شوی  زندیک  هک  خداوندی  ای   

زندیک گردد. 

هک  را  کس  آن  می خوانی  فرا  خود  زند  هب  هک  خداوندی  ای  و 

از تو روی گردانیده است. 

این منم هک آهنگ ردگاه تو کرده ام و خواهم هک احسان و 

فضل نیکوی خویش از من ردیغ نداری. 

کن  اجابت  مرا  دعای  و  بشنو  مرا  مناجات  زمزهم  پس 

ربارب  رد  و  مرسان  پایان  هب  من  نومیدی  با  مرا  امروز  و 

خواسته اهیم دست رد هب سینه من  مزن . 

دعای چهل و ششم صحیفه سجادهی

اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  مديركل 
فارس، از اتصال 1۲ روستای ديگر استان 
به شبكه ملی اطاعات و دسترسی اين 
با  همراه  پرسرعت  اينترنت  به  روستاها 
پوشش جمعيتی بالغ بر 1۵ هزار 448 

نفر طی هفته گذشته خبر داد.
ارتقای  با  گفت:  سهرابی،  مهرداد 
سايت های موجود در استان، بستر الزم 
نوين و  به سرويس های  برای دسترسی 
خدمات الكترونيک شبكه ملی اطاعات 
در 1۲ روستای استان فراهم شده است.

از اجرای اين طرح ها را  سهرابی، هدف 
كاهش شكاف ديجيتالی و ارتقای سطح 
كيفی ارتباطات در تمام نقاط استان به 
ويژه نقاط روستايی كم برخوردار، تحقق 
هزينه های  كاهش  ارتباطی،  عدالت 
گردشگری  و  اشتغال  رونق  روستاييان، 
در نقاط محروم و برخورداری از خدمات 
و  تجارت  كشاورزی،  سامت،  آموزش، 
بانكداری الكترونيک بر بستر امن شبكه 
ملی اطاعات در مناطق روستايی استان 

ادامه از صفحه اول
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ظرف  الرستان  در  ١۸۸پزشک  جذب 
هفت سال گذشته

الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده  درمان  معاون 
در  كه  متخصصی  پزشكان  تعداد  گفت:  هم 
تا ۹۹ جذب  از سال ۹3  و  اميد  تدبيرو  دولت 
پزشكی الرستان شده   علوم  دانشكده  مجموعه 

188 نفر هستند.
محمد هادی شمسايی، اظهار داشت: با توجه به 
بروز بيماری كرونا و افزايش ميزان فعاليت كادر 
درمان بويژه در بيمارستان های معين كرونايی 
نياز به پزشكان متخصص بيش از پيش احساس 
می شد كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
منطقه  اين  به  ای  ويژه  توجه  تاكنون  پزشكی 

داشته است.
 3۶ تعداد  نيز  امسال  مهرماه  كرد:  بيان  وی 
به  مختلف  های  رشته  در  متخصص  پزشک 
كه  شدند  اضافه  دانشكده  اين  درمانی  كادر 
فعاليت خود را در بيمارستان ها و مراكز درمانی 

شهرهای الر، خنج، اوز و بيرم آغاز كردند.
شمسايی اضافه كرد: اين تعداد پزشک متخصص 
و  اعصاب  بيماريهای  ارتوپدی،  های  رشته  در 
بيهوشی،  عروق،  و  قلب  عفونی،  داخلی،  روان، 
راديولوژی،  چشم،  عمومی،  جراح  پوست، 
گوش  اورژانس،  طب  اطفال،  زنان،  روانپزشک، 
با  و حلق و بينی و آسيب شناسی هستند كه 
الر،  های  بيمارستان  در  مناسب  بندی  تقسيم 

خنج، اوز و بيرم مشغول به خدمت شدند.
وی بيان كرد:توزيع و آغاز فعاليت اين پزشكان 
اساس  بر  درمانی  مراكز  و  ها  بيمارستان  در 
اولويت ، با نگاه عادالنه و به فراخور نياز مردم 

منطقه بوده است.

افزایش ١٢۰ تخت بیمارستانی
امام  درمانی  و  آموزشی  بيمارستان  سرپرست 
های  سال  ظرف  گفت:  نيز  الرستان،  )ع(  رضا 
اخير بيش از 1۲۰ تخت در بخش های مختلف 
در شهرستان  بيمارستانی  های  تخت  تعداد  به 

الرستان اضافه شده است.
زنان،  های  بخش  كرد:  بيان  پور،  والی  امين 
همچنين  و  درمانی  شيمی  جراحی،  داخلی، 
بيمارستان  اوليه  طراحی  در    PICU بخش 

الرستان نبوده و ظرف سه سال گذشته تاكنون 
اين بخش های جديد راه اندازی شده اند.

در  اخير  های  سال  ظرف  داشت:  ابراز  وی 
جديد  های  بخش  تجهيز  و  ساخت  با  مجموع 
و بازسازی بخش های قديمی اين مركز، 1۲۰ 
امام  بيمارستان  پيشين  تخت   ۲4۰ به  تخت 

رضا)ع( شهر الر افزوده شده است.
با اشاره به اينكه افزايش تعداد تخت  والی پور 
ها در بيمارستان الرستان به خاطر جلوگيری از 
اعزام بيماران به ساير استان ها و مراكز درمانی 
و بيمارستان های خرج از الرستان بوده است، 
گفت: هم اينک تعداد تخت های موجود و فعال 
در اين مركز اموزشی و درمانی افزون بر 34۰ 

تخت در بخش های مختلف است.

مركز  در  مطلوب  خدمات  ارائه  گفت:  وی 
آموزشی درمانی الرستان تا حدود زيادی هزينه 
های گزاف بر دوش بيماران را كاهش داده است.

رضا)ع(  امام  درمانی  آموزشی  مركز  رئيس 
الرستان، ابراز اميدواری كرد در آينده نزديک با 
راه اندازی بخش های اتاق عمل جديد و بخش 
قلب و عروق و ديگر بخش ها همچنان شاهد 
افزايش تعداد تخت ها و خدمات با كيفيت تر و 
مطلوب تر به مردم اين خطه و رونق و توسعه 

بيش از پيش اين مركز درمانی خواهيم بود.
كلينيک های فيزيوتراپی و بينايی نوزادن نارس

امام  درمانی  و  آموزشی  بيمارستان  سرپرست 
كلينيک  ايجاد  از  همچنين  الرستان  ع  رضا 
نوزادان  بينايی  درمانی  كلينيک  و  فيزيوتراپی 
سخن  الر  زاده  هاشمی  درمانگاه  در  نارس 
درمانی  شيمی  درمانگاه  داشت:  اظهار  و  گفت 
مرحوم صالح پور در زمينه های شيمی درمانی 
ديگر  از  استخوان  مغز  پيوند  مركز  و همچنين 
اقدام ها و دستاوردهای مهم و برجسته دولت 
الر  درمانی  و  آموزشی  مركز  در  اميد  تدبيرو 

ظرف سال های اخير بوده است.
انديشان  نيک  و  خيرين  اينكه  بيان  با  وی 
الرستان در بخش عمده ای از طرح های مهم 
حضور  نيز  درمان  و  بهداشت  حوزه  شاخص  و 
حضور  گفت:   ، اند  داشته  فعاالنه  مشاركت  و 
خيرين در كنار نگاه ويژه دولت به حوزه سامت 
بهترين پشتوانه و نقطه عطف در سير تحوالت 

رخ داده در حوزه سامت الرستان بوده است.
و  بيمارستان  اورژانس  توسعه  كرد:  عنوان  وی 

به  زنان  بخش  كودكان،  اورژانس  جداسازی 
از  مراجعات  به حجم  توجه  با  جداگانه  صورت 
منطقه  در  كه   picu بخش   اطراف،  شهرهای 
ديگر  از  است  آن  دارای  الر  تنها  شيراز  از  بعد 
در  در حوزه سامت  دولت  ماندگار  های  اقدام 

اين شهرستان است.
 nicu تخت  افزايش  كرد:  بيان  مسئول  اين 
نوزادان كه تجهيزات آن تهيه شده است، توسعه 
بخش  icu داخلی كه موجب افزايش تختها به 
۲۰ تخت و كاهش اعزام بيماران به مراكز ديگر 
خواهد شد، نوسازی بخش داخلی، برنامه ريزی 
برای جداسازی بخش داخلی مردان و زنان در 
ادامه پروژه های مشاركتی با خيرين خواهد بود.

الرستان،  رضا)ع(  امام  بيمارستان  سرپرست 
تاسيسات  تجهيز  و  نوسازی  به  همچنين 
بيمارستان با كمک خيرين اشاره كرد و گفت: 
تاسيسات آن است  بيمارستان  قلب تبنده يک 
كه اگر با مشكل روبرو شود می تواند بيمارستان 
در  »ژنراتور«،  نصب  و  با خريد  اما  كند  فلج  را 
احتمالی  های  خاموشی  مقابل  در  بيمارستان 

دچار مشكل نخواهيم شد.
با  بيمارستان  نوسازی ورودی  به  وی همچنين 
كمک خيرين در آينده ای نزديک سخن گفت 
و افزود: اتاق عمل بيمارستان هم هم اينک از 

پنج اتاق به هشت اتاق عمل افزايش پيدا كرد.

در  کودکان  بیهوشی  و  آرآی  ام  انجام 
بیمارستان الر

سرپرست مركز آموزشی و درمانی الر همچنين 
گفت: با تجهيز بخش ام آر آی به دستگاه پايش 
با  بخش  اين  خدمات  از  برخی  خون،  اكسيژن 

بيهوشی انجام می شود.
با  و  دقيق  تصاوير  ثبت  برای  كرد:  بيان  وی 
كودك  خردساالن،  آی  ار  ام  مركز  در  كيفيت 
حين  در  بتواند  و  باشد  كامل  آرامش  در  بايد 
به  مربوط  دستورالعمل های  از  تصويربرداری، 

نفس كشيدن نيز پيروی كند.
والی پور گفت: چنانچه احساس ترس، اضطراب 
منجر  كه  سانحه ای  علت  )به  شديد  درد  يا  و 
داشته  وجود  است(  شده  تصويربرداری  به 
در  مشكل  ايجاد  به  منجر  است  ممكن  باشد، 

تصويربرداری ام آر آی برای كودكان شود.
وی افزود: آنگونه كه بهمراه  داشتن اشيای فلزی 

می  تواند منجر به انحراف نتايج ام ار ای شود، 
هم  نوزادان  و  كودكان  و حركت  تكان  خوردن 

می تواند همين اختال را به وجود آورد.
والی پور به برخی مزايا و اهداف راه اندازی اين 
اشاره  نيز  كودكان  برای  درمانی  مهم  دستگاه 
بيهوشی  كاركرد  با  دستگاه  اين  گفت:  و  كرد 
كودكان حفظ آرامش و دوری از اضطراب برای 

كودك را فراهم می كند.

قطب  به  الرستان  شدن  تبدیل  قابلیت   
توریسم درمانی

معاون استاندار فارس و فرماندار ويژه الرستان 
و  دولت  ويژه  توجه  و  ها  تاش  گفت:  نيز 
همچنين مشاركت و نگاه توسعه محور خيرين 
و نيک انديشان شهرستان الرستان را به يكی از 
قطب های مهم توريسم درمانی تبديل خواهد 

كرد.
جليل حسنی اضافه كرد: دانشكده علوم پزشكی 
نگاه  و  با همراهی و مشاركت خيرين  الرستان 
 ۹۰ حدود  توانست  سال  دو  ظرف  دولت  ويژه 
مناطق  دورترين  و  روستاها  در   بهداشت  خانه 
محروم و روستايی اين خطه تكميل ، تجهيز و 

راه اندازی كند.
وی گفت: اين  اقدام بدون شک در كمتر جايی 
از كشور و يا در استانی انجام شده است و آن 
دولت  مثبت  تعامل  و  افزايی  هم  دليل  به  هم 
وخيرين بوده كه اين پروژه ها ظرف كمتر از دو 

سال شروع و به بهره برداری رسيده اند.
وی با اشاره به نقش و كاركرد حوزه بهداشت و 
درمان در شاخص های توسعه ای هر منطقه نيز 
مهمترين  از  يكی  گفت: بخش سامت همواره 
و  ای  توسعه  مهم  معيارهای  از  و  ها  شاخص 

ضروريات و نيازهای مبرم جامعه است.
حسنی ابراز داشت: بدون شک با بررسی عميق 
تر و موشكافانه به موضوع سامت، يكی از دولت 
های موفق كه بيشترين توجه و اهتمام را نسبت 
به بهبود اوضاع و ارتقای سطح رضايمندی مردم 
از حوزه سامت داشته دولت تدبير واميد بوده 

است.
حسنی بيان كرد: دولت از سال ۹3 و با اجرای 
از  با درك صحيح  و  نظام سامت  تحول  طرح 
شده،  ريزی  برنامه  كار  يک  و  موجود  شرايط 
عقانی و مدبرانه به مهمترين نياز اساسی كشور 

بويژه محرومان جامعه پاسخ مثبت داد.
فرماندار ويژه الرستان، به برخی مشكات ناشی 
و  مالی مردم در زمينه درمان  منابع  از كمبود 
هزينه های هنگفت در بيمارستان ها اشاره كرد و 
افزود: يكی از نقاط مثبت اين طرح اين بوده كه 
بيشترين هدف و راهبرد دولت از تحوالت انجام 
شده در حوزه سامت بايد متوجه مردم و البته 

مناطق محروم شود.
ميدانی  های  بررسی  و  آمارها  داشت:  ابراز  وی 
و نيز رضايتمندی مردم تاكنون نشان می دهد 
كه خدمات انجام شده در حوزه سامت بهترين 
و مناسب ترين شاخص در عملكرد و سنجش 

ميزان توجه اين دولت به مردم بوده است.
چشمگير  های  اقدام  و  تحوالت  به  حسنی 
سال  در  الرستان  شهرستان  در  سامت  حوزه 
يكی  گفت:  و  كرد  اشاره  تاكنون  گذشته  های 
از دستاوردهای عظيم و نتايج مثبت اين طرح 
از  ارجاعی  بيماران  شمار  محسوس  كاهش  ها 
بويژه مركز استان  منطقه به شهرهای همجوار 

فارس بوده است.
با توجه به اجرای طرح های  وی گفت: اكنون 
و  خدمات  سطح  ارتقای   ، درمانی  و  بهداشتی 
امكانات  ترين  روز  به  و  ترين  پيشرفته  تجهيز 
مراكز  و  ها  بيمارستان  در  پزشكی  و  درمانی 
درمانی منطقه ميزان حضور و ارجاع بيماران به 
ساير استان ها و شيراز تا حد قابل ماحظه ای 

كاهش يافته است.
همواره  كرد:  تصريح  الرستان،  ويژه  فرماندار 
و دغدغه های  و مشكات  ها  بيشترين چالش 
شهرهای  و  بزرگ  الرستان  منطقه  در  جدی 
سامت  نظام  حوزه  به  مربوط  فارس  جنوبی 
خدمات  گيرندگان  و  دهندگان  ارايه  سوی  از 

درمانی بود.
حسنی، ابراز داشت: دولت با نيازسنجی درست 
بهبود  به  اقدام  گام  نخستين  در  و  موقع  به  و 
و  ها  بيمارستان  ساماندهی  درمان،  وضعيت 
طرح  اجرای  با  و  كرد  ها  تعرفه  كردن  واقعی 
هزينه  توجهی  قابل  ميزان  به  سامت  تحول 

های هنگفت درمانی را برای مردم كاهش داد.
وی گفت: بدون شک يكی از دستاوردهای مهم 
در زمينه تحوالت و اقدام های ماندگاردولت در 
حوزه سامت كاهش پرداختی از جيب مردم به 
ويژه خانواده های فقيرو نيازمند بود كه ساليان 
پرداخت  دغدغه  بيماری  رنج  از  بيش  متمادی 

هزينه های بيمارستانی و درمانی را داشتند.

دانشکده علوم پزشکی الرستان در مبارزه 
با کرونا هم درخشید

الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده  مجموعه 
كرونا  با  مقابله  و  مديريت  زمينه  در  همچنين 
عملكرد مثبت و قابل قبولی ظرف بيش از 1۰ 
از  ارزيابی  جديدترين  در  و  داشته  گذشته  ماه 
سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی، 
در اين راستا نيز رتبه نخست را بين بيش از 1۵ 
دانشگاه و دانشكده علوم پزشكی كشور كسب 

كرده است.
معاون بهداشتی دانشكده علوم پزشكی الرستان، 
ارزيابی  و  بازرسی  دفتر  گفت:  زمينه  اين  در 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عملكرد 
رعايت  ميزان  از  ارزيابی  نتايج  آخرين  پزشكی 
مسايل بهداشتی در دانشكده ها و دانشگاه های 
علوم پزشكی كشور را اعام كرد كه  بر اساس 
آن دانشكده علوم پزشكی الرستان با ۹۷ درصد 
و  اماكن  در  بهداشتی  های  پروتكل  رعايت  در 
مراكز و اصناف مختلف رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است.
در  رتبه  اين  كسب  كرد:  اضافه  يگانه  وحيد 
و  اين مناطق  فهيم  وهله نخست متوجه مردم 
مثبت  تعامل  و  همكاری  البته  و  ها  شهرستان 

اصناف و اماكن مختلف است.
وی ادامه داد: نبايد نقش تعيين كننده و ممتاز 
رسانه ها در زمينه ترغيب و تنوير و جهت دهی 
بهداشتی  مسايل  رعايت  برای  عمومی  افكار 
در  سليمانی  شهيد  طرح  موفق  اجرای  بويژه 

مراحل مختلف آن را نيز ناديده گرفت.
شهرستان  وضعيت  تغيير  داشت:  ابراز  يگانه 
های الرستان، اوز و خنج  از قرمز و نارجی به 
زرد را شايد بتوان مزد رعايت مسايل بهداشتی 
و  اماكن  و  اصناف  برتر  عنوان  اين  كسب  و 

شهروندان فهيم دانست.

عنوان كرد.
سهرابی، با بيان اينكه با برنامه ريزی های 
ارتباطات روستايی در  توسعه  انجام شده، 
برخوردار  كمتر  و  روستايی  نقاط  ساير 
استان را نيز به تدريج شاهد خواهيم بود، 
محل اجرای اين طرح ها را در 1۲ روستای 
استان و در شهرستانهای بوانات، مرودشت، 
خفر، الرستان، المرد، فيروزآباد و سپيدان 

عنوان كرد.
ارتقای  و  افتتاح  با  كرد:  خاطرنشان  وی 
اين سايت ها، دسترسی چهار هزار و ۹8۹ 
خانوار روستايی بالغ بر 1۵ هزار و 448 نفر 
به  اينترنت پرسرعت تلفن همراه از محل 
اجباری  عمومی  خدمات  طرح  اعتبارات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات فراهم 

شده است.  
انجام  افتتاح های  با  كرد:  اظهار  سهرابی، 
شده، روستاهای دوراه، سماء جان و فنجان 
از توابع شهرستان بوانات، روستاهای منگان 

و مهجن آباد از توابع شهرستان مرودشت، 
توابع  از  پرزيتون  و  آبگل  روستاهای 
شهرستان فيروزآباد، روستای ابنو از توابع 
از  شهرستان سپيدان، روستای الورخشت 
فيش  ده  روستای  المرد،  شهرستان  توابع 
روستای  و  الرستان  شهرستان  توابع  از 
تحت  خفر  شهرستان  توابع  از  برايجان 
اول  اپراتور  پرسرعت  اينترنت  پوشش 

)همراه اول( قرار گرفتند.
وی همچنين از راه اندازی اينترنت پرسرعت 
روستای سيوند از توابع شهرستان مرودشت 

توسط اپراتور دوم )ايرانسل( خبر داد.
در  شده  انجام  اقدامات  ادامه  در  سهرابی 
هفته گذشته ، از ايجاد سايت جديد همراه 
دو  ارتباطی  پوشش  توسعه  جهت  اول 
روستای شول بزی و شيرمحمدی از توابع 
بر  بالغ  جمعيتی  با  مرودشت  شهرستان 
18۰۰ نفر  از محل اعتبارات طرح خدمات 

عمومی اجباری وزارت ICT خبر داد.

ويژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
وسعت،  به  توجه  با  گفت:  الرستان، 
منطقه  زياد  پراكندگی  و  جمعيت 
الرستان، می بايست به اين شهرستان 
بيشتری  اعتبارات  و  شود  ويژه  توجه 
منطقه  اين  برق  های  زيرساخت  برای 

در نظر گرفته شود.
از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
محمدعلی  الرستان؛  ويژه  فرمانداری 
عزيزی معاون مهندسی شركت توزيع 
استاندار  معاون  با  فارس  استان  برق 
محل  در  الرستان  ويژه  فرماندار  و 

فرمانداری ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار معاون استاندار و فرماندار 
ويژه الرستان در سخنانی برق رسانی 
به تمامی مناطق بزرگ الرستان اعم از 
دانست  مطلوب  را  روستايی  و  شهری 
و  متعال  خداوند  ياری  به  افزود:  و 

برق  كش  زحمت  پرسنل  همت 
استان و شهرستان امروز شاهديم كه 
برق  نعمت  از  شهرستان  اين  سراسر 

برخوردارند.
توجه  با  كرد:  تاكيد  حسنی،  جليل 
زياد  پراكندگی  و  به وسعت، جمعيت 
اين  به  بايست  می  الرستان،  منطقه 
شهرستان توجه ويژه شود و اعتبارات 
بيشتری برای زيرساخت های برق اين 

منطقه در نظر گرفته شود.
وی در ادامه سخنانش، خواستار افزايش 
و  پشتی  الك  چراغ  و  برق  ترانس 
و  روشنايی معابر در شهرها، بخش ها 
روستاها و محله هايی كه دچار افت ولتاژ 
و كمبود نور و روشنايی می باشند، شد.

شركت  معاون  نشست،  اين  ادامه  در 
توزيع برق استان فارس و دامن كشان 
شهرستان  برق  توزيع  شركت  مدير 
الرستان نيز به ايراد سخن پرداختند.

اعتبارات بیشتری برای زیرساخت های 
برق منطقه الرستان در نظر گرفته شود

اتصال ۱2 روستای فارس به شبکه ملی اطالعات

مرکز آموزشی الرستان به یک بیمارستان بین المللی تبدیل می شود
احداث کلینیک های فیزیوتراپی و بینایی نوزادان نارس در الرستان


