
رهاسازی آب سد 
سلمان در دشت های 

شهرستان خنج 

2

برجسته ترین 
رخداد های بین المللی 

در سال ۲۰۲۰

ملخ های صحرایی
 در راه الرستان

3

2

2

ویژه / شهادت سردار سلیمانی

2

ارتقای سامانه آب شیرین کن بخش بیرم

افتتاح واحد 
مددکاری کمیته 
امداد در بخش 

بنارویه

2

84

برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید 
سپاه الرستان

درمان نابینایی افراد 
مسن با کمک

 شبکیه مصنوعی

5

بذرکاری ۱۵۰۰ هکتار
 از ارتفاعات »کوه پردی« الرستان

صفحه آخر

افتتاح و کلنگ زنی چهار پروژه فرهنگی ورزشی 
سپاه و خیرین در الرستان

امام جمعه الرستان، با اشاره به اینکه هنر شهید 
و  ایمان  توانست در سایه  بود که  این  سلیمانی 
اخالص خود، انقالب را به بهترین وجه صادر کند 
حکیم  رهبر  سکانداری  واسطه  به  امروز  گفت: 
انقالب و مجاهدت های مردم و نیروهای انقالبی 
جبهه حق در یکی از قویترین و مقتدرانه ترین 

دوران خود به سر می برد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
و  االسالم  حجت  الرستان  جمعه  امام  دفتر 
المسلمین سیدمختار موسوی خرم اظهار داشت: 
فتنه سال ۸۸ یک برنامه پیچیده بین المللی بود 
که توسط استکبار جهانی و ایادی او برای ضربه 
بود  شده  اجرا  و  طراحی   اسالمی  نظام  به  زدن 
که با بصیرت ملت و هدایت های حکیمانه رهبر 

معظم انقالب ناکام ماند.
حجت االسالم موسوی خرم، با بیان اینکه سپاه 
پاسداران از ابتدای تشکیل تاکنون مسیر تکاملی 
نماد  امروز  و  را طی کرده  آفرین  اقتدار  و  عزت 
عزت و اقتدار و عظمت نظام اسالمی است گفت: 
محدود  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  خدمات 
موضوعات  و  اسالمی  جغرافیای  مرزهای  در 
خلوت  حیات  در  توانسته  بلکه  نیست  نظامی 
آمریکا،)آمریکای التین( حضور و اهداف انقالب 

را تحقق بخشد.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
مدیر  هاشمی  مهدی  سید  الرستان،  ویژه 
به  فارس  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 
همراه شهرام تقدم و مصطفی پروین معاونت 
امالک و مسئول حفاظت اطالعات اداره کل 
معاون  با  فارس  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
استاندار استاندار و فرماندار ویژه الرستان در 

محل فرمانداری دیدار و گفتگو کردند.
ویژه  فرماندار  صمیمانه،  دیدار  این  در 
الرستان و مدیر کل ثبت اسناد استان فارس 
در  ثبتی  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در 
شهرستان، تسریع در صدور اسناد و تثبیت 

با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در  جویم  بخش  اشتغالزایی  طرح  دو  فارس 

روستای منصورآباد مورد بازدید قرار گرفت.
به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد الرستان 
در  اشتغالزایی)گاوداری(  طرح  دو  جویم،  از 
مورد  بخش جویم  توابع  از  منصورآباد  روستای 
بازدید مدیر کل کمیته امداد فارس قرار گرفت.

در این بازدید که عزت اله رضایی رئیس اداره 
کمیته امداد بخش، غالمحسین جعفری نماینده 
شورای اسالمی شهرجویم و پرسنل کمیته امداد 
نیز حضور داشتند، مشکالت مددجویان دارای 
گردید  مقرر  و  بررسی  اشتغالزایی  های  طرح 

مساعدت الزم در این زمینه بعمل آورده شود.
ایتام  دارای  بی سرپرست  از دو خانواده  سپس 
تبلت  تهیه  شامل  آنان  مشکالت  و  سرکشی  
کشی  گاز  و  مسکن  تعمیر  آموز،  دانش  جهت 
منزل این مددجویان در دستور کار قرار گرفت.

در پایان نیز طی نشستی در محل اداره کمیته 
و  مسائل  جویم،  بخش  خمینی)ره(  امام  امداد 

انتظار ما این است که در این خصوص نگاه ویژه 
ای به بخش کهن جویم شود.

در حاشیه این بازدیدها با توجه به اینکه پیش 
از این، مددجویان بخش بنارویه تحت حمایت 
کمیته امداد جویم بوده اند،یک واحد مسکونی 
با  بنارویه  روستای دهفیش  در  مددجو   جهت 
سیستم  تهیه  زمینه  در  مدیرکل  مساعد  قول 

به سالگرد شهادت سردار سلیمانی  اشاره  با  وی 
گفت: هنر شهید سلیمانی این بود که توانست در 
سایه ایمان و اخالص خود، انقالب را به بهترین وجه 
صادر کند تصریح کرد: امروز به واسطه سکانداری 
و  مردم  های  مجاهدت  و  انقالب  حکیم  رهبر 
نیروهای انقالبی جبهه حق در یکی از قویترین و 

مقتدرانه ترین دوران خود به سر می برد.
امام جمعه الرستان خاطر نشان کرد: در دوران 
فرمایشات  گاه  امیرالمومنین  حضرت  خالفت 
فرماندهان  برخی  توسط  حضرت  دستورات  و 
مورد بی مهری واقع می شد اما امروز شاهد آن 
هستیم که فرمایشات و دستورات رهبر معظم 
انقالب زمین نمی ماند و هنگامی که فرمودند 
سوریه باید حفظ شود این اتفاق افتد و سوریه از 

چنگال داعش آزاد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
بومی سازی و توجه به توصیه های رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب گفت: با عمل به این بیانیه 

شاهد تحقق افق تمدن اسالمی خواهیم بود.
ادامه  در  الرستان  علمیه  های  حوزه  مسؤل 
الزم  شرط  سازی  کادر  و  سازی  هویت  گفت: 
تحقق تمدن اسالمی بوده و الزم است در این 
مسیر برنامه ریزی و همکاری شود و.حوزه های 
علمیه آماده اند به وظیفه خود عمل کنند.حجت 
االسالم موسوی خرم یادآور شد: الرستان دارای 
و  است  انقالبی  فعالیتهای  در  درخشانی  سابقه 
منطقه وظیفه  انقالبی  و گسترش وجهه  حفظ 
همه مسؤالن است و چاره ای جز هویت سازی 
انقالبی  و  جهادی  رویکرد  با  مدیران  پرورش  و 
منطقه  اینکه  بیان  با  خرم  نداریم.موسوی 
الرستان دارای جوانان متعهد و متدینی است که 
در عرصه های مختلف انقالب حضور پیدا کرده 
اند، اضافه کرد: وظیفه ما به عنوان مسئول در 
نظام اسالمی این است که این رویکرد را حفظ و 
تقویت و با افزایش سطح بصیرت از کید دشمنان 

غافل نباشیم.

تسریع  زمین،  متولی  دستگاه های  مالکیت 
چگونگی  و  حدنگار  جامع  قانون  اجرای  در 
اداری  ساختمان  احداث  عملیات  اجرای 
کردند.فرماندار  نظر  تبادل  و  بحث  الرستان 
همچنین  دیدار،  این  در  الرستان  ویژه 
و  خودرو  انسانی،  نیروی  افزایش  خواستار 
و  اسناد  ثبت  اداره  برای  اداری  تجهیزات 
و  اسناد  ثبت  امالک الرستان شد.مدیر کل 
امالک استان فارس نیز قول مساعد داد که 
درخواست های مطرح شده توسط فرماندار 
اسکندری  دیدار  این  در  کند.  پیگیری  را 
الرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رییس 

نیز حضور داشت.

مشکالت این مرکز بررسی شد.
کمیته  مجموعه  از  تشکر  ضمن  نیز  بذرافشان 
تالش  داشت:  اگر  بیان  جویم  بخش  امداد 
مضاعف باشد،خدمات نیز مضاعف می شود و به 
ویژه در بحث مسکن مددجویان بایستی جّدیت 

را سرلوحه کار قرار داد.
وی افزود: عمل صالح تنها به عبادت نیست و 
هر نوع کمکی به مستمندان عمل صالح شمرده 
به  و  ببندد  همت  کمر  انسان  اگر  و  شود  می 
بینش و ایمان قلبی برسد می تواند کمک کند 
که خیرین نیز همراه و همگام با کمیته امداد 
و  بیماران  به  مسکن،کمک  ساخت  زمینه  در 
دانش آموزان،جمع آوری زکات،صدقه و... یاری 

رسان باشند.
غالمحسین جعفری، عضو شورای اسالمی شهر 
جویم، نیز ضمن تشکر از زحمات رییس کمیته 
امداد جویم بیان داشت: شورای شهر نیز مثل 
بدون  امداد  کمیته  مجموعه  درکنار  همیشه 
و  نماید  می  همکاری  چشمداشتی  هیچگونه 

سرمایشی و گرمایشی افتتاح گردید.
با  مسکونی  واحد  این  است:  ذکر  به  الزم 
کمک ۳۰۰ میلیون ریالی کمیته امداد،۳۰۰ 
میلیون ریال وام بنیاد مسکن و ۲۰۰ میلیون 
اردوی  همکاری  با  امداد  بالعوض  وام  ریال 

جهادی احداث گردیده است.
آرزو جهان پیما

قول مساعد مدیرکل ثبت اسناد و امالک فارس در پیگیری درخواست های فرماندار الرستانامام جمعه الرستان: هنر سردار سلیمانی، صدور انقالب بود

بازدید مدیر کل کمیته امداد فارس از طرح های اشتغالزایی بخش جویم
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با حضور فرمانده سپاه فجر فارس، سالن ورزش 
های رزمی و پایگاه استعدادیابی شهید سلیمانی 

شهر جویم افتتاح شد.
از  الرستان  میالد  خبرنگار  شهروند  گزارش  به 
سالن  بصیرت،  روز  دی   ۹ مناسبت  به  جویم، 
استعدادیابی شهید  پایگاه  و  رزمی  ورزش های 
سپاه  فرماندهی  با حضور  جویم  شهر  سلیمانی 
فرماندهی  همراه،  هیئت  و  فارس  استان  فجر 
های  حوزه  فرماندهان  الرستان،  ناحیه  سپاه 
مقاومت بسیج شهر جویم، مسئول دفتر نماینده 
جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  الرستان،  در 
الرستان، جمعی از مسئولین شهرستان و بخش 
و بسیجیان با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال به همت 
جوانان  و  ورزش  نمایندگی  و  فارس  فجر  سپاه 
این  شهدای  ورزشی  مجموعه  در  جویم  بخش 

شهر افتتاح شد.
فارس،  فجر  سپاه  فرمانده  بوعلی  یداله  سردار 
حضرت  شهادت  تسلیت  ضمن  آیین  این  در 
آستانه  در  و  دی   ۹ گرامیداشت  زهرا)س(، 
کرد:  اظهار  سلیمانی  سردار  شهادت  سالگرد 

با  قم  اساتید  بسیج  راهبردی  اندیشکده  رئیس 
بیان اینکه دفاع از والیت هزینه دارد و نیازمند 
بصیرت است، گفت: حضرت فاطمه زهرا)س( در 
زمان مهجور بودن اهل  بیت)ع( همه را متوجه 
این موضوع کرد که تنها راه نجات بشریت تأسی 

به سیره امام و ولی زمانه است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
مراسم گرامیداشت هفته  آنا، حمزه مهرابی در 
مقاومت سپهبد حاج  و شهادت سردار  بصیرت 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  سلیمانی  قاسم 
زهرا)س(  فاطمه  کرد: حضرت  اظهار  الرستان، 
در زمان مهجوربودن اهل بیت)ع(، پیام حمایت 
رساند  دشمنان  و  دوستان  گوش  به  را  ولی  از 
راه  تنها  که  موضوع کرد  این  متوجه  را  و همه 
امام و ولی زمانه  نجات بشریت تأسی به سیره 
افزود: تقارن شهادت حضرت فاطمه  است. وی 
زهرا)س( و ۹ دی  روز بصیرت و شهادت سپهبد 
قاسم سلیمانی ما را به یاد این موضوع می اندازد 

از  بیش  داریم  قصد  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
اندازی  راه  استان  در  استعدادیابی  پایگاه   ۳۰۰

کنیم.
پیش از این نیز امیر جاهدی فرمانده سپاه ناحیه 
الرستان ضمن تشکر از حضور مسئولین افزود: 

مدافعی خستگی ناپذیر، جان خود را در معرض 
خطر قرار داد.

عالی  نمونه  را  سلیمانی  سردار  مهرابی، 
والیت پذیری دانست و ادامه داد: شهید سلیمانی 
رهبری  از  تبعیت  سایه  در  را  عاقبت به خیری 

می دانست و خواستار اصالح هرگونه رفتاری که 
باعث زاویه با والیت می شود، بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان، نیز 
کشور  پیشرفت  و  سعادت  مسیر  ادامه  گفت: 
فقط با تدبیر والیت و تبعیت از ولی فقیه حکیم 
ارتقا و بینش سیاسی  امکان پذیر است و بدون 

و اجتماعی، این مهم در دسترس نخواهد بود.
حضرت  مکتب  شناخت  بیان  با  زارع،  مهدی 
نیاز  جامعه  امروز  کرد:  اضافه  زهرا)س(  فاطمه 
به بصیرت، پیرامون مسیر مشخص اهل بیت)ع( 

و سیره مبارک بزرگواران دارد.
وی شهید سلیمانی را نمونه عالی والیت مداری 
دانست و خاطرنشان کرد: اصل والیت پذیری و 
رشید  سردار  این  تا  شد  باعث  ولی  از  حمایت 
بر  اشراف  و  اوضاع  از  کامل  شناخت  با  اسالم 
دسیسه شوم دشمن، مانع از استیال و حاکمیت 
تروریست های وهابی و تکفیری بر منطقه شود.

پایگاه استعدادیابی خواهران جویم اولین و تنها 
فارست  استان  در  استعدادیابی خواهران  پایگاه 
ورزش  نمایندگی  مسئول  بیاتی،  است.مهدی 
از  قدردانی  ضمن  نیز  جویم  بخش  جوانان  و 
فجر  سپاه  فرماندهی  ویژه  به  مسئولین  حضور 
فارس بیان داشت: بخش کهن جویم با قدمتی 
فارس،  جنوب  سبز  نگین  عنوان  با  ساله   ۸۵
رشته های ورزشی زیادی دارد که امیدواریم با 
وجود پتانسیل و استعدادهای ورزشی خوبی که 
این  به ورزش  ای  ویژه  نگاه  منطقه جویم دارد 
خطه به ویژه تسریع در راه اندازی زمین چمن 
مصنوعی شود . در حاشیه این مراسم نوجوانان 
ووشوکار و دختران تکواندوکار به اجرای حرکات 

نمایشی پرداختند.
خواهران)فاطمه  تکواندوی  مربی  از  پایان  در 
و  و جوانان  ورزش  نمایندگی  حسینی(،مسئول 
تکواندوکاران  و  ووشوکاران  از  همچنین جمعی 
و  ورزش  نمایندگی  و  فارس  فجر  سپاه  توسط 

جوانان بخش جویم تقدیر بعمل آمد.
آرزو جهان پیما

اولین  و  استعدادیابی  پایگاه   ۲۳ جویم  پایگاه 
پایگاه استعدادیابی خواهران است که در استان 
با  جویم  ورزشکاران  امیدواریم  و  شده  افتتاح 
توجه به استعداد های خوبی که دارند موفق به 

کسب مقام های کشوری شوند.

که دفاع از والیت، هزینه دارد و نیازمند بصیرت 
اساتید  بسیج  راهبردی  اندیشکده  است.رئیس 
شهید  فرد  منحصربه   خصوصیات  بیان  با  قم 
سلیمانی، عنوان کرد: این مبارزه نستوه هیچ گاه 
به عنوان  همواره  و  نکرد  جدا  والیت  از  را  خود 

افتتاح سالن ورزش های رزمی شهید سلیمانی در جویم

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بصیرت  در دانشگاه آزاد اسالمی

با هدف تقویت و بهبود پوشش گیاهی 1۵۰۰ 
شهرستان  پردی  کوه  ارتفاعات  از  هکتار 
الرستان با استفاده از بذر گیاه دارویی آنغوزه و 

بادام کوهی سبز و احیاء شد.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
اداره  رئیس  رضایی  منصور  جوان،  خبرنگاران 
گفت:  الرستان،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
مناطق  در  آبی  و  خاکی  فرسایش  کاهش 

در  استاندار  و جانشین  فارس  استاندار  معاون 
براساس  گفت:  کرونا،  با  مقابله  استانی  ستاد 
وزارت  از سوی  اعالم شده  رنگ بندی  آخرین 
تمام  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
شیوع  زرد  وضعیت  در  استان  شهرستان های 

ویروس کرونا قرار دارند.
قاسم پور  به گزارش میالد الرستان، عبدالرضا 
افزود: هرچند  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت 
قرار  زرد  وضعیت  در  استان  شهرستان   ۳۶
بدانیم  و  باشیم  مراقب  باید  اما  است  گرفته 
کوچکترین بی احتیاطی و عادی انگاری دوباره 
قرمز  وضعیت  به  را  استان  شهرستان های 

و  مدیره  هیات  رییس  سوی  از  ابالغی  با 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، عنایت انصاری فرد به عنوان مدیر جدید 

فرودگاه یاسوج منصوب شد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت  عمومی 
اظهار  ابالغ  این  در  امیرمکری  سیاوش  ایران، 
ظرفیت  از  فرد  انصاری  که  کرده  امیدواری 
پیشبرد  برای  خود  تجارب  و  موجود  های 
استان  توسعه  های  برنامه  و  شرکت  اهداف 
مدیر  های  ماموریت  جمله  کند.از  استفاده 
توان  می  ابالغ  این  در  یاسوج  فرودگاه  جدید 
ارتقای  و  ایمنی  مدیریت  سیستم  استقرار  به 

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
حسین  فارس،  استان  آبفا  شرکت  عمومی 
تعویض  از  آبفا الرستان  امور  مختاری مدیر 
الکتروپمپ، تأسیسات سر چاهی و لوله های 
استحصال آب چاه آبرسانی روستای رمیجان 

الرستان خبر داد.
وی اظهار داشت: پس از فعالیت های مستمر 
و  بهره برداری  اکیپ  شبانه روزی  کوشش  و 

شیب دار و حساس به فرسایش ، ارتقاء سطح 
منابع  از  اصولی  حفاظت  در  مردم  آگاهی 
طبیعی ، حفظ و گسترش پوشش گیاهی در 
عملیات  اهداف  مهمترین  از  ارتفاعات جنگلی 

بذرکاری است.
بذرکاری در عرصه های منابع  بیان کرد:  وی  
طبیعی به ویژه نقاط صعب العبور در دستورکار 

قرار گرفته و به زودی انجام می شود.

همچنان  خواست  مردم  از  برمی گرداند.وی 
بهداشتی  پروتکل های  دقیق  و  شدید  رعایت 
تا هرچه سریعتر  قرار دهند  را در دستور کار 
و  مدیریت  توسعه  شود.معاون  ریشه کن  کرونا 
منابع استاندار فارس، گفت: مراسم ها، برنامه ها، 
تمام  در  تجمع ها  و  جمعه  نمازهای  یادبودها، 
شهرستان های استان همچنان تعطیل خواهد 
تمام  گرفتن  قرار  کرد:  بیان  پور،  بود.قاسم 
زرد  وضعیت  در  فارس  استان  شهرستان های 
شیوع کرونا نتیجه همکاری مردم است و انتظار 
پروتکل های  رعایت  در  آنان  همکاری  داریم 

بهداشتی همچنان تداوم داشته باشد.

سطح خدمات فرودگاهی در جهت پاسداشت 
حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی موثر با 
نهادهای حفاظتی-  و  شرکت های هواپیمایی 
با  مرتبط  های  مجموعه  دیگر  و  امنیتی 
خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش 
مهارت هاو بهبود شرایط کاری »منابع انسانی 
به  و  شناسایی  بر  تاکید  ضمن  متخصص« 
هدف  با  جوان  و  مستعد  نیروهای  کارگیری 
اصولی  نگهداری  سازی،  کادر  و  همتاپروری 
موثر  برداری  بهره  و  موجود  های  زیرساخت 
و اقتصادی از ظرفیت های فرودگاهی، توسعه 
با  درآمدها  موقع  به  وصول  و  کارها  و  کسب 
تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتالف منابع، 
کاهش هزینه ها، رعایت دقیق قوانین و مقررات 
و هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تعامل موثر 
با مسووالن ارشد استان به منظور استفاده از 
ظرفیت های فراهم شده در حوزه فرودگاهی 
مناطق  از  پروازی  جدید  مسیرهای  ایجاد  و 

مختلف اشاره کرد.
به  بنا  فرد  انصاری  عنایت  شود  می  یادآور 
هشت  مدت  به  ها  فرودگاه  شرکت  خواسته 
به  الرستان  فرودگاه  در   ۹۵ آذرماه  تا  و  سال 

خدمت مشغول بوده است.

اتفاقات آب امور آبفا الرستان، الکتروپمپ و 
تاسیسات سر چاهی چاه آب شرب روستای 
دچار  که  الرستان  شهرستان  رمیجان 
زمان  کمترین  در  بود  پمپ شده  سوختگی 

ممکن تعویض و بازسازی شد.
از  آب  استحصال  لوله های  گفت:  مختاری 
چاه مذکور که به مرور زمان دچار فرسودگی 
شده بود با لوله های UPVC تعویض گردید 
و این منبع آب مجددا در مدار بهره برداری 
قرار گرفت با بهر ه برداری مجدد از این چاه، 
از  رمیجان  روستای  مشترکین  به  آبرسانی 

سرگرفته شد.
آبرسانی  تأسیسات  گذشته  ماه های  طی 
و  شهری  شرب  آب  چاه های  از  بسیاری 
و  تعویض  الرستان  شهرستان  روستایی 
شدن  مطلوب تر  که  است  شده  نوسازی 
و  شهرستان  این  مردم  به  آبرسانی  خدمات 
رضایت مندی عمومی را در پی داشته است.

بذرکاری ۱5۰۰ هکتار
 از ارتفاعات »کوه پردی« الرستان

همه شهرستان های فارس
 در وضعیت زرد کرونا قرار گرفتند

مدیرکل سابق فرودگاه الرستان، 
مدیر فرودگاه یاسوج شد

آبرسانی به مشترکین روستای »رمیجان« الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال اخبار 
بنارویه، مددکاری کمیته امداد بنارویه با حضور 
بنارویه،  بخشدار  فارس،  امداد  کمیته  مدیرکل 
نماینده،  دفتر  رییس  الرستان،  فرماندار  معاون 
و  شهر  مسئولین  دیگر  و  شهر  اسالمی  شورای 

بخش بنارویه و جویم افتتاح شد.

نگاه می کنیم، می بینیم برگرفته از قرآن است، 
اندیشه  در  ایتام  و  محرومین  از  حمایت  گفت: 
به  اشاره  با  است.بذرافشان،  و ساری  امام جاری 
اینکه همین تفکر باعث شد پس از ۲۲ روز بعد از 
پیروزی انقالب برای حمایت مستضعفین و فقرا 
نهاد کمیته تاسیس شد، افزود: حداقل میانگین 
فرصت اشتغال در فارس در امسال 1۴ هزار شغل 
فقط کمیته امداد ایجاد کرده است.وی با اذعان 
به اینکه در حوزه اشتغال کمیته فارس مقام اول 
الگوبرداری می  کشور است و استان های دیگر 
کنند، تصریح کرد: ساالنه ۴۰۰ واحد مسکونی، 
۸ هزار سرویس بهداشتی، ازدواج آسان و جهیزیه 
است.این  شده  گرفته  صورت  خوبی  و...خدمات 
مسئول با اشاره به اینکه مردمان نیک اندیش و 
خیرین که کنار ما هستند ما حرف برای گفتن 
داریم، خاطر نشان کرد: همه مسئولین فارس پای 

کار هستند تا گره از کار مردم بردارند.

اینکه سال  بیان  با  امداد فارس  مدیرکل کمیته 
مسئولین  دادیم،  قول  بنارویه  مردم  به  گذشته 
پیگیری  هم  ما  و  بودند  پیگیر  خیلی  بنارویه 
شود،  افتتاح  بنارویه  مددکاری  واحد  تا  کردیم 
ادامه داد: این واحد با یک کارشناس مسئول و دو 

نفر مددکار شروع به کار خواهد کرد.
وی اضافه کرد: از مردم و مسئولین خواهش دارم 
که همکاری کنند تا زیرساخت ها آماده شود تا 

این واحد تجهیز شود.
در پایان حجت سحابی به عنوان اولین مسئول 
مددکاری کمیته امداد بنارویه معارفه شد. سحابی 
۳۵ سال سن، 1۵ سال سابقه کار در کمیته و 
دارای مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی است. 
و  است  خنج  شهرستان  َگرُمشت  اهالی  از  وی 
پیش از این معاونت توسعه مشارکتهای مردمی 
برعهده  را  )ره( خنج  امام خمینی  امداد  کمیته 

داشته است.

های  پرونده  تمامی  نمایندگی  این  افتتاح  با 
این  از  و  منتقل  بنارویه  به  از جویم  مددجویان 
پس تمامی امورات مددجویان در بنارویه انجام 

خواهد شد.
فارس  امداد  کمیته  مدیرکل  مراسم،  این  در 
امام)ره(  اندیشه حضرت  به  وقتی  اینکه  بیان  با 

افتتاح واحد مددکاری کمیته امداد در بخش بنارویه

اعالم  خنج   شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سلمان  سد  آب  مکعب  متر  میلیون   ۳۰ کرد: 
برای آبیاری اراضی دشت های الغر و سیف آباد 

اختصاص یافت و در این دشت ها رهاسازی شد.
بستان اسالمی در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال 
برای سومین سال متوالی است که دشت های 
سد  کشاورزی  آب  از  خنج  آباد  سیف  و  الغر 
سلمان قیر و کارزین به عنوان حقابه بهره مند 

نباتات  حفظ  مدیر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
جهاد کشاورزی فارس در گفت و گو با خبرگزاری 
صدا و سیما، گفت: این ملخ های ۶ تا ۸ سانتی 
متری که تا بلوغشان هر کدام حداقل نیم کیلو 
را می خورند  و برگ درختان  از علف های مراتع 

از ابتدای بهمن ماه وارد استان فارس می شوند.
دبیری افزود: بر اساس پیش بینی ها امسال ملخ 
اقتصادی  آفت  هزار  بین  در  آفت  مهمترین  ها 

بیرم  بخش  آبفای  اداره   رئیس 
ارتقای  و  بهسازی  با  گفت:  الرستان، 
کن   شیرین  آب  و  آب  تصفیه  سامانه 
خدمات  بیرم،  بخش  باالده  روستای 
سطح  لحاظ  از  کن  شیرین  آب  این 

کمی و کیفی افزایش یافت.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  نژاد  اکبر  رستم  ایرنا، 
آب شرب مردم  روستای باالده بخش 
بودن  قابل شرب  غیر  دلیل  به  بیرم  
آب  طریق  از  موجود،  های  چاه  آب 
آب  و  شود  می  تامین  کن  شیرین 
چاه ها صرفا برای  مصارف بهداشتی 

استفاده می شود.
عامل  مدیر  بازدید  از  پس  افزود:  وی 
شرکت آب و فاضالب استان فارس از 
سیستم های تصفیه آب در بخش بیرم 
و بررسی های کارشناسی ، تصمیم به 

روستاهای باالده و آبکنه و  بخش بیرم 
از این آب سالم بهره مند شدند.

بیرم  بخش  آبفای  اداره   رئیس 
ارتقای  و  بهسازی  با  گفت:  الرستان، 
کن   شیرین  آب  و  آب  تصفیه  سامانه 
خدمات  بیرم،  بخش  باالده  روستای 
سطح  لحاظ  از  کن  شیرین  آب  این 
رستم  یافت.  افزایش  کیفی  و  کمی 
شرب  آب  داشت:  اظهار  نژاد  اکبر 
به  بیرم   بخش  باالده  روستای  مردم  
چاه  آب  بودن  شرب  قابل  غیر  دلیل 
های موجود، از طریق آب شیرین کن 
صرفا  ها  چاه  آب  و  شود  می  تامین 
می  استفاده  بهداشتی  مصارف  برای  

شود.
عامل  مدیر  بازدید  از  پس  افزود:  وی 
شرکت آب و فاضالب استان فارس از 
سیستم های تصفیه آب در بخش بیرم 

و بررسی های کارشناسی ، تصمیم به 
کن  شیرین  آب  ارتقای  و  بهسازی 
آب  این  شد.  گرفته  باالده  روستای 
تولید  توانایی  تاکنون  کن  شیرین 
روز  شبانه  در  را  آب  مکعب  متر   ۳۰
داشت که با توجه به افزایش تقاضا در 
روستای باالده ، آبکنه و بخش بیرم و 
لزوم افزایش تولید توسط این دستگاه 
و همچنین برای افزایش توان خدمت 
عملیات  مردم،  به  مطلوب  رسانی 
کن  شیرین  آب  این  ارتقای  اجرایی 

آغاز شد.
اکبرنژاد، ادامه داد : با اصالح و ارتقای 
فیلترهای  تعویض  و  تصفیه  سیستم 
میکرونی و اصالح لوله کشی و استقرار 
افزایش  بر  عالوه  جایگاه   مناسب 
متر   ۳۰ از  دستگاه  تولید  ظرفیت 
مکعب  متر   ۶۰ به  سالم  آب  مکعب 
آب  کیفی  سطح   ، روز  شبانه  در  آب 
مردم  و  یافت  افزایش  نیز  تولیدی 
بخش  و   آبکنه  و  باالده  روستاهای 
بیرم از این آب سالم بهره مند شدند.

می شوند.وی بیان کرد: این حق آبه در دو فصل 
تعلق  کشاورزانی  به  تابستانه  و  زمستانه  کشت 
اند و  با سازمان آب قرارداد بسته  می گیرد که 
هزینه را پرداخت کرده اند.اسالمی گفت:یکی از 
اهداف احداث سد سلمان تامین آب زراعی 1۲ 
هزار هکتار از اراضی پایین دست در دشت های 
افزر و علی آباد در شهرستان قیر و کارزین و الغر 
و سیف آباد بخش مرکزی شهرستان خنج بوده 
است و امسال بیش از دو هزار هکتار اراضی این 
زراعی  آب  از  خنج  مرکزی  بخش  در  دشت  دو 
مهم  از  آباد  می شوند.دهستان سیف  مند  بهره 
ترین قطب های کشاورزی شهرستان خنج است 
که عمده محصوالت زراعی مانند خرما، مرکبات، 
و  کنجد  جالیزی،  محصوالت  و  کلزا  و  گندم  

چغندر قند در این منطقه تولید می شود

استان  از  تری  وسیع  پهنه  که  هستند  دنیا 
رستم،  ممسنی،  کازرون،  شهرستان های  شامل 
الرستان و داراب را تحت تأثیر هجوم خود قرار 
با  مقابله  راستای  در  اظهارداشت:  می دهد.وی 
ملخ صحرایی امسال ۲ آمادگاه شیراز و داراب با 
۵۰ سمپاش در آماده باش کامل به سر می برند 
و برای 1۵ هزار هکتار سمپاشی هم سم مورد 

نظر انبار شده است.
فارس  کشاورزی  جهاد  نباتات  حفظ  مدیر 
گفت: در کنار اقدامات جهاد کشاورزی استان، 
و  مزارع  و  باغات  به  کشاورزان  روزانه  سرکشی 
مقابله  برای  آن ها  ادوات کشاورزی  بودن  آماده 
با این آفت به وسیله سم رایگانی که در اختیار 
آن ها قرار می گیرد می تواند این ملخ هارا زودتر 

در استان زمین گیر و نابود کند.

کن  شیرین  آب  ارتقای  و  بهسازی 
آب  این  شد.  گرفته  باالده  روستای 
تولید  توانایی  تاکنون  کن  شیرین 
روز  شبانه  در  را  آب  مکعب  متر   ۳۰
داشت که با توجه به افزایش تقاضا در 
روستای باالده ، آبکنه و بخش بیرم و 
لزوم افزایش تولید توسط این دستگاه 
و همچنین برای افزایش توان خدمت 
عملیات  مردم،  به  مطلوب  رسانی 
کن  شیرین  آب  این  ارتقای  اجرایی 
آغاز شد.اکبرنژاد، ادامه داد : با اصالح 
تعویض  و  تصفیه  سیستم  ارتقای  و 
لوله  اصالح  و  میکرونی  فیلترهای 
کشی و استقرار مناسب جایگاه  عالوه 
از  دستگاه  تولید  ظرفیت  افزایش  بر 
متر   ۶۰ به  سالم  آب  مکعب  متر   ۳۰
مکعب آب در شبانه روز ، سطح کیفی 
آب تولیدی نیز افزایش یافت و مردم 

ملخ های صحرایی در راه الرستانرهاسازی آب سد سلمان در دشت های شهرستان خنج 

ارتقای سامانه آب شیرین کن بخش بیرم
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پلتفرم  ملون،  کارنگی  دانشگاه  محققان 
که  کرده اند  ارائه  جدیدی  زیست حسگری 
ثانیه  چند  طی  می تواند  نانو  از  استفاده  با 
را  کرونا  ویروس  اختصاصی  آنتی بادی های 

تشخیص دهد.
ابزار  یک  که  این  عالوه بر  جدید  فناوری  این 
کمیت  به  می تواند  است،  بیماری  تشخیص 
پاسخ ایمنی بیمار نسبت به واکسن های جدید 

با دقت باال کمک کند.
از  محققانی  همکاری  با  که  پروژه  این  نتایج 
دانشگاه پیتسبورگ انجام شده در قالب مقاله ای 
در نشریه Advanced Materials به چاپ 

رسیده است.
یعنی  ویروس،  آنتی بادی  پلتفرم وجود دو  این 
گیرنده  اتصال  دامنه  و  سنبله   1  S پروتئین 
)RBD(، را در یک قطره بسیار کوچک خون 

)حدود ۵ میکرولیتر( شناسایی می کند.
و  باشد  کم  بسیار  می تواند  آنتی بادی  غلظت 
حتی در غلظت های زیر یک پیکوموالر )۰٫۱۵ 
تشخیص  آنتی بادی  نیز  میلی لیتر(  در  نانوگرم 
داده می شود.فرآیند تشخیص از طریق واکنش 
الکتروشیمیایی درون یک دستگاه میکروسیالی 
دستی اتفاق می افتد که نتایج را تقریباً بالفاصله 
به یک رابط ساده در یک تلفن هوشمند ارسال 
می کند.رهول پانات، استادیار مهندسی مکانیک 
در کارنگی ملون که از روش های ساخت مواد 
افزودنی ویژه برای تحقیقات مختلف از رابط های 
نظارت زیستی  تا دستگاه های  کامپیوتر  و  مغز 
استفاده می کند، درباره این پروژه می گوید: »ما 
از یک فناوری پیشرفته برای تولید دستگاهی 
به منظور تشخیص سریع آنتی بادی کووید 1۹ 

استفاده کردیم.«

آئروسل،  به چاپ سه بعدی جت  که  ابزار  این 
قابل  افزودنی  مواد  تولید  برای  دارد  شهرت 
استفاده است. با این فناوری می توان با کارایی 
باال و دقت قابل توجه فرآیند تولید را انجام داد. 
از جنس  الکترود هایی  است  قادر  این دستگاه 
طال را با قیمت کم و در مقیاس نانو با استفاده 
به صورت  که  کند  چاپ  آئروسل  قطرات  از 

تف جوشی این قطرات با هم پخته می شوند.
این کار باعث ایجاد یک سطح ناهموار و نامنظم 
را  الکترود ها  سطحی  مساحت  که  می شود 
افزایش داده و در ادامه واکنش الکتروشیمیایی 
آنتی بادی ها  که  جایی  می یابد،  افزایش  نیز 
شده  داده  پوشش  آنتی ژن های  به  می توانند 
روی الکترود متصل شوند. هندسه خاص این 
الکترود ها اجازه می دهد تا پروتئین بیشتری را 
برای شناسایی بارگیری کنند، در نتیجه نتایج 

بسیار دقیق و سریع به دست می آید.
کمی  بسیار  خطای  سرعت  دارای  تست  این 
آنتی بادی  بین  اتصال  واکنش  که  چرا  است 
بسیار  دستگاه  در  استفاده  مورد  آنتی ژن  و 
فوری  بسیار  تست  این  است.نتایج  انتخابی 
به دست می آید که این موضوع در طی بیماری 
پانات  دارد.  زیادی  اهمیت  کرونا  گیر  همه 
می گوید: »از آنجا که روش ما می تواند پاسخ 
ایمنی به واکسیناسیون را کّمی سازی کند، این 

فناوری اهمیت زیادی پیدا می کند.«
و  درمان  برای  بیماری  سریع  تشخیص 
پیشگیری از بیماری های واگیردار یک مسئله 
از این پلتفرم می توان  بهداشت عمومی است. 
برای تشخیص سریع نشانگر های زیستی سایر 
زیکا  و  وی  آی  اچ  ابوال،  مانند  عفونی  عوامل 

استفاده کرد.

تشخیص کرونا فقط در ۱۰ ثانیه
بسیاری  میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  گرچه  کرونا 
نشست های  و  کرد  خانه نشین  را  مردم  از 
بین المللی را هم کم رنگ یا لغو کرد، اما پر از 
رخداد های برجسته است. برخی از این رویداد ها 
بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  موضوعات  بر 
سیاسی،  خاستگاه  هم  شماری  تاثیرگذارند. 
اما  دارند،  فرهنگی  یا  اقتصادی  دیپلماتیک، 
مخاطبان  جهانی  گستره  مولفه  یک  در  همه 

مشترکند.
تحلیلگران بین المللی بر این باورند که دست کم 
سال  در  رویداد  هزاران  میان  از  رخداد   ۴۰۰
۲۰۲۰ حایز ارزش های خبری با طیف مخاطبان 
از  خبرنگاران،  عرف  اساس  بر  است.  فراقاره ای 
میان این رویدادها، 1۰ فقره خبر را که معتقدم 
بیشترین فراوانی داشته اند برای شما به اشتراک 
می گذارم. این رویداد ها فرایند مدار است و بعضا 
بود.  رسانه ها  قاب  در  یا  خبری  سرخط  روز ها 
تا  است  ممکن  رویداد ها  این  از  برخی  پیامد 

سال ها باقی بماند.
۱- شهادت حاج قاسم سلیمانی:

سردار سلیمانی که به دعوت نخست وزیر عراق 
همراه  به   ۹۸ ماه  دی   1۳ بود  بغداد  راهی 
ابومهدی المهندس، معاون حشد الشعبی عراق، 
و همراهان در فرودگاه با موشک های آمریکایی 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  رسید.  شهادت  به 
بر  را  تروریستی  اقدام  این  مسئولیت  آمریکا، 
به  سلیمانی  شهید  پیکر  تشییع  گرفت.  عهده 
شمار  فقط  که  بود  دنیا  در  رستاخیزی  سان 
 ۲۵ بر  افزون  را  مراسم  در  شرکت کنندگان 
مرد  این  شهادت  کردند.  براورد  نفر  میلیون 

میدان، تاریخ ساز شد.
2-موشک باران عین االسد:

نیترات بود ۲۲۰ کشته و حدود ۷ هزار زخمی بر 
جای گذاشت حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، 

در پی این انفجار از قدرت کناره گیری کرد.
۶- سقوط قیمت نفت:

تا   ۹۹ ماه  اردیبهشت  اول  آمریکا  نفت  قیمت 
۳۰۰ درصد سقوط نسبت به روز پیش از ان به 
منفی ۳۷ دالر رسید. افت قیمت نفت آمریکا به 
بود که تولیدکننده های  این معنی  به  زیر صفر 
بهایی  فقط  نه  نفت  تحویل  ازای  در  آمریکایی 
به  هم  پولی  بلکه  نمی گرفتند،  مشتریان  از 
سنگین  هزینه  از  اندکی  تا  می دادند  مشتریان 

انبارداری را بکاهند.
۷- جنگ قره باغ:

بین   ۹۹ مهرماه   ۶ از  قره باغ  ناگورنو  جنگ 
باری  اتش  با  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری 
مواضع یکدیگر آغاز شد. الهام علی اف، والدیمیر 
جمهور  رؤسای  پاشینیان،  نیکول  و  پوتین 
ارمنستان،  نخست وزیر  و  روسیه  و  آذربایجان 
مشترک  بیانیه  جنگ،  شروع  از   ۴۴ از  پس 
شد  قرار  اساس،  این  بر  کردند.  امضا  آتش بس 
نیرو های ارمنستان از ۷ شهر متعلق به جمهوری 
آذربایجان که طی ۲۷ سال گذشته در تصرف 

داشتند، عقب نشینی کنند.
8- برگزیت:

از  پس   ۹۹ ماه  دی   ۴ اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا 
درباره  تاریخی  توافقی  به  سرانجام  سال  چهار 
بریتانیا  از خروج  بر روابط پس  مقررارت حاکم 

اقدام  به  واکنش  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
سلیمانی،  سردار  شهادت  در  آمریکا  تروریستی 
بامداد روز 1۸ دی ماه ۹۸ اقدام به موشک باران 
پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق کرد. اقدام 
ایران، محافل سیاسی، امنیتی و اطالعاتی جهان 
سال  بار طی ۷۵  نخستین  این  غافلگیرکرد.  را 
به  آمریکا  نظامی  پایگاه  یک  که  است  گذشته 
حمله  مورد  کشور  یک  سوی  از  آشکار  صورت 

مستقیم قرار می گیرد.
3 استیضاح دونالد ترامپ:

متحده  ایاالت  رئیس جمهور  پنجمین  و  چهل 
آمریکا، پس از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا 
در خصوص سوءاستفاده از قدرت و کارشکنی در 
کار کنگره آغاز شد. مجلس سنا که در اختیار 
جمهوری خواهان است 1۶ بهمن ماه ۹۸ طرح 
با ۵1 رای  را  استیضاح  به جلسه  احضار شهود 
مخالف در برابر ۴۹ رای موافق رد کرد. ترامپ 
سومین رییس جمهور در تاریخ آمریکاست که 

در در کنگره استیضاح شد.
4- جنبش جان سیاه پوستان مهم است:

پس  است  مهم  سیاه پوستان  جان  جنبش 
در  سیاهپوست  فلوید  جورج  شدن  کشته  از 
درشهر  پلیس  دست  به   ۹۹ ماه  خرداد   ۵
فراگیر  آمریکا  در  مینه سوتا  ایالت  مینیاپولیس 
آن  تصاویر  که  رویدادی  در  آمریکا  پلیس  شد. 
منتشر شد زانوی خود را حدود ۹ دقیقه روی 
گردن این فرد سیاه پوست گذاشت تا زمانی که 

او بر اثرخفگی جان سپرد.
5- انفجار بندر بیروت:

 ۹۹ مرداد   1۴ روز  لبنان  پایتخت  بیروت  بندر 
انفجار  این  شد.  تخریب  مهیب  انفجاری  اثر  بر 
که ناشی از آتش گرفتن انبار۲۷۵۰ تن آمونیوم 

یافتند.  دست  برگزیت،  به  موسوم  اتحادیه،  از 
به   ۲۰1۶ سال  همه پرسی  در  بریتانیا  مردم 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. دیوید 
کامرون و ترزا می ، دو تن از نخست وزیران حزب 
پیامد های  اثر  بر  بودند که  بریتانیا،  محافظه کار 

برگزیت مجبور به کناره گیری از قدرت شدند.
۹- انتخابات آمریکا

ایاالت  ریاست جمهوری  جنجالی  انتخابات 
متحده آمریکا روز1۳ آبان ۹۹ منجر به پیروزی 
دونالد  شد.  دموکرات  حزب  نامزد  بایدن  جو 
سفید  کاخ  در  مستقر  جمهور  رئیس  ترامپ، 
این  است،  جمهوری خواه  حزب  به  وابسته  که 
انتخابات را متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکا 
شکست  پذیرش  به  حاضر  تاکنون  او  دانست. 

نشده است.
۱۰- کرونا:

بیماری کرونا یا کووید 1۹ از نخستین روز های 
دنیا  بصورت شگفت آوری درهمه  سال میالدی 
فراگیر شد. شمار قربانیان ان از مرز یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر گذشت. همه تحوالت سیاسی، 
فرهنگی، ورزشی و حتی مناسبات اجتماعی را 
لغو  بگونه ای که سبب  قرار داد  تاثیر  هم تحت 
و حتی دورهمی های  فعالیت های گروهی  تمام 

خانوادگی شد.

حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل

برجسته ترین رخداد های بین المللی در سال 2۰2۰

و  روانی  جنگ  اصلِی  خطوط  جمله  از 
سالها  این  طی  اسالمی  ایران  دشمنان  سیاسی 

برخی  و  داخلی  اذناب  بیرونی،  است. دشمن  بوده  انقالب«  »مرگ  تئورِی  در  دمیدن 
وادادگان همواره از این سخن گفته اند که با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقالب و با تغییر 
و تحوالت ُرخ داده در متن جامعه، امروز موجود زنده ای تحت عنوان »انقالب اسالمی« 
واقعیت عینی و خارجی ندارد. در این خِط تبلیغاتی که بعضا با پشتیبانی فکری و محتوایِی 
چهره های تئوریک نیز همراه شده ادعا این است که آرمان ها و ارزش ها و خِط سیر 
حاکم بر انقالب ملت ایران از بین رفته و آنچه باقی مانده صرفا نظامِی سیاسی است که 
کامال به دور از ارزشهاست. از سوی دیگر همواره ادعا می شده که مردم نیز از آرمانها 
و اصول و اهداف انقالبی انصراف داده و به دنبال اهداف و سبک زندگی و خواسته های 
دیگری هستند؛ خواسته هایی که نه تنها ذیل اهداف و ارزش های انقالب اسالمی نیستند 

که در تضاد با آنها نیز  قرار دارند.
اما این همه با حادثه ی شهادت حاج قاسم سلیمانی در چشم برهم زدنی نیست و نابود 
شد. حضور کم سابقه و چند ده میلیونی مردم در مراسمات تشییِع شهید و همچنین 
دنیا  به  قاطعیت  با  برنامه ها  و  راه پیمایی ها  اقسام  و  انواع  در  ملت  توده های  حضور 
اعالم کرد که نه تنها انقالب اسالمی به عنوان یک پدیده ی انسانِی زنده به حیات خود 
ادامه می دهد بلکه مردم نیز پای آرمانها و اصول و ارزشهای این انقالب ایستاده و از 
استمرار خِط انقالبی گری در کشور حمایتی همه جانبه و مستحکم می کنند. واقعیت این 
او نماد و  است که حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرد و به مثابه ی یک »نماد« بود. 
تجسم آرمان گرایِی انقالبی، پایبندی به ارزش ها، مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن 
و مبارزه ی جدی و مستمر و اثرگذار با استکبار و نظام سلطه بود و لذا: »شهادت او، زنده 
بودن انقالب در کشور ما را به رخ همه ی دنیا کشید. عّده ای میخواستند وانمود کنند که 
انقالب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده -البّته عّده ای هم سعی میکنند 

که این اتّفاق بیفتد- ]اّما[ شهادت او نشان داد که انقالب زنده است.«1398/10/18

کلیدی  عناصر  و  مولفه ها  جمله  از 
گام های  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  در 

بعدی آن موضوع وحدت و انسجام ملی ایرانیان بوده است تا آنجا که امام خمینی 
رحمه اهلل در مقام رهبرِی نهضت درباره ی اهمیت این مقوله فرمودند: »رمز پیروزی 
ایران همین بود؛ اتّکال به خدا، برای خدا و وحدت کلمه، وحدت کلمه و وحدت غرض 

و مقصد.« صحیفه امام، جلد۶، صفحه 33۷
وحدت، حول اصول و اهداف و آرمان ها موجب اقتدار و قدرتی روزافزون شد. البته 
این مولفه ی کلیدی نیز آماج توطئه ها و طراحی های دشمن و وابستگان به دشمن 
قرار گرفت. دوقطبی سازی های اجتماعی و سیاسی، انشقاق در اقشار گوناگون ملت 
و ایجاد اختالف و بدبینِی داخلی از جمله خطوط همیشگی دشمنان بوده است. یکی از 
نقاط اصلی مورد هدف دشمن در ماجراهایی چون فتنه ی 88 و اغتشاشات ضدامنیتی، 
تضعیِف وحدت و انسجام ملی در ایران بود؛ هدفی که در برخی بُرهه ها نیز تاحدودی 
دشمن به آن دست یافت. طبیعتا تضعیف این عنصر قدرِت ملی نیز به نوبه ی خود 
بزرگ ترین زمینه و فرصت را برای دشمنان برای تشدید فشارها از جمله تحریم و... 
ایجاد می کرده است. البته در این میان برخی ناکارآمدی های مدیریتی و ناکامی ها 

نیز در تشدید اختالفات موثر بوده است.
یکی از ثمرات و برکات شهادت حاج قاسم سلیمانی اما وحدت حداکثری ملت ایران 
بود چراکه حاج قاسم سلیمانی فرزند رشید و مجاهِد ایثارگری بود که رهاورد جهاد 
شبانه روزی اش عزت و امنیت برای ایران و همه ی ملت بود و لذا: »این وحدتی که 
خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطّهر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین 

مردم دیده شد باید محفوظ بشود، محفوظ بماند.«1398/10/18

به شهادت رساندن  آمریکای مستکبر 
حلقات  از  یکی  را  سلیمانی  قاسم  حاج 

مهِم تضعیف قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی و عامل ضعف و عقب نشینی و شکست 
آن می پنداشت. دشمن در محاسبات مادی خود دچار این توهم شده بود که برخی 
نارضایتی های برآمده از مشکالت اقتصادی و معیشتی و ضربات ناشی از تحریم هاِی 
بی سابقه ی اقتصادی، ملت و حاکمیت ایران را در چنان تنگنا و فشاری قرار داده است 
که ضربه ی به شهادت رساندن شخصیتی چون حاج قاسم سلیمانی نیز بر این مشکالت 
افزوده و عامل عقب نشینی و اضمحالل ایران اسالمی می شود. اما ترور ناجوانمردانه 
و خون بر زمین ریخته شده ی این جنگجو و مبارِز دالور و سلحشور عمال معادالت 

را تغییر داد.
مادی  معادالت  بی نظیر،  مقیاسی  در  حادثه  این  از  ناشی  مردمی  و  ملی  جلوه های 
به نفع جمهوری  را  ایران، منطقه و جهان  برهم زد و صحنه ی سیاسِی  را  مستکبرین 
اسالمی و ملت ایران دچار تغییِر اساسی نمود. قدرت و انسجام ملی  و فراملی برآمده 
از شهادت حاج قاسم آنچنان بود که زمینه ساز یک تحرک گسترده و مهم در پاسخ 
از  اسالمی  جمهوری  تاریخی  اقدامی  در  و  اینک  مختلف شد.  در سطوح  به دشمن 
و  می کند  موشکی  سنگین  حمله ی  آمریکایی ها  نیروهای  اصلی  پایگاه  به  خود  خاک 
ضرباتی سهمگین بر دشمن وارد می آورد و این ضربه ی سخت را فقط یک »سیلی« 
می داند: »یک سیلی ای دیشب به اینها زده شد. آنچه در مقام مقابله مهم است -این 
کارهای نظامِی به این شکل، کفایت آن قضّیه را نمیکند- این است که بایستی حضور 

فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود.«1398/10/18
و در سوی مقابل آمریکا، از پاسِخ متقابِل نظامی ناتوان است. این ُرخداد به خودِی 

خود نقطه ی عطِف تاریخی در تغییر هندسه ی عالم محسوب می شود.
در پرتو این اقتدار ملی، جمهوری اسالمی رسما گفتمان و راهبرد »اخراج آمریکا« از 
منطقه ی غرب آسیا را بر سر دست گرفته و این گفتمان از سوی ملتها و جنبش های 
انقالبی و اسالمی مورد تجاوب قرار گرفته است. اینک مبارزین عراق و لبنان و یمن 
و... در این گفتمان و راهبرد با جمهوری اسالمی همراه شده و اُبهت آمریکا به عنوان 
رأس نظام سلطه و قدرت مادِی برتر در دنیا شکسته شده است و اینچنین بود که 
رو  به  است  ممکن  کردند؛  احساس خضوع  ایران  مّلت  مقابل عظمت  در  »دشمنان 

نیاوردند اّما چاره ای ندارند.«1398/10/18

واقعیت های  از  یکی 
ایران اسالمی طی این سال 

ها اثرگذاری توطئه های فرهنگی و تبلیغاتی دشمن در برخی از افراد بوده است. حجم 
گسترده ی جنگ روانی و تهاجم فکری و فرهنگی، خواه ناخواه موجب برخی مسمومیت های 
ذهنی و فرهنگی شده بود که اینها نیز به نوبه ی خود اثرات سوء سیاسی و اجتماعی داشت. 
جنگ نرم و نفوذ و تهاجم گسترده ی رسانه ای، واقعیتی بود که دشمن از مسیر آن به دنبال 
منصرف کردن مردم از خط ارزش ها و انقالبی گری، وارونه نمایی واقعیت ها، تصویرسازی 

غلط از وضعیت کشور و جابجایی »شهید« و »جالد« بوده است.
از جمله خطوط اصلی برنامه ها و توطئه های دشمن در این عرصه که با همراهی و 
مشارکت برخی جریانات وابسته یا واداده  ی داخلی دنبال شده، نابودِی »خط مقاومت 
منطقه ای« و »بی اعتبارسازی موضوع صدور انقالب اسالمی« است. دشمن همواره این 
گزاره را القا می کرد که »منافع ملی« ایران در نقطه ی مقابل حضور منطقه ای و دفاع 
از مستضعفان و مظلومان و سایر مسلمین است. دقیقا در راستای چنین توطئه ای در 
جریان اغتشاشات و فتنه گری های داخلی شعارهایی مطرح شد که در آنها به صراحت 
مطالبه ی بی تفاوتی نسبت به اوضاع جهان اسالم از جمله فلسطین و لبنان و سوریه و 
عراق و... دیده می شد. شعارها و مطالباتی که طراحی آن در کاخ سفید و اتاق های 
قابل  این جریان  از جهت کمی  انجام می پذیرفت. هرچند  جنگ روانی سیا و موساد 
توجه نبود اما این فضاسازی ها بر بخش هایی از مردم اثر تبلیغاتِی سوء می گذاشت. 
جنگ روانِی دشمن سعی داشت به افکار و اذهان عمومِی ملت ایران این گزاره را القا 
کند که حضور منطقه ای جمهوری اسالمی، حضوری هزینه ساز و بر ضد منافع ملی و 

رفاه و آسایش ایرانیان است.
در این سوی ماجرا اما با این شهادِت تحول آفرین، ماجرا از اساس دچار تغییر شد. حاج 
توانست در مقابل طرِح »بی ثبات سازی  تفکر و جریانی است که  نماِد  قاسم سلیمانی 
منطقه« و »عملکرد فاجعه بار گروه های تکفیری تروریست« از جمله داعش ایستادگی 
کند. این جریان طرح مستکبرین برای ناامن سازی کشورها  را ناکام گذاشت، شکستی 
تمام عیار بر جریانات تروریسِت تکفیری تحمیل کرد و به این ترتیب امنیت ایران اسالمی 
بصیرت«  و  »بیداری  یک  با شهادتش موجب  سلیمانی  قاسم  حاج  نمود.  تأمین  نیز  را 
عمومی و فراگیر شد و شبهات و توطئه گری  های دشمن در این زمینه نابود شد؛ در 
حقیقت »شهید سلیمانی چشمهای غبارگرفته  را باز کرد با این شهادت.« 1398/10/18

حقیقت این است که انقالب اسالمی ملت ایران انقالبِی »ضدآمریکایی« بود: »وقتی در سال پنجاه 
و هفت مبارزه پیروز شد و انقالِب پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت یک انقالب ضّد آمریکایی 

به ثمر رسیده بود.«1390/8/11
 این انقالب در مسیر نظام سازی و دستیابی به اهداف خود نیز هیچگاه بدون دشمن و دشمنی نبوده 
است. دشمن اصلی نظام اسالمی »نظام سلطه« و »طاغوت اعظم« یعنی دولت مستکبر آمریکا بوده 
و هست. در سطوحی پایین تر نیز رژیم متجاوز و اشغال گر صهیونیستی، ارتجاع منطقه و جریانات 
معاند و منافق همواره با جمهوری اسالمی دشمنی کرده و می کنند. اما یکی از برنامه های اصلی و 
مستمر همین دشمنان اساسا بی اعتبارسازی موضوعی تحت عنواِن »دشمن و دشمنی« بوده است. 
دشمن با تکرار کلیدواژه ی »توهم توطئه« همواره و طی این سالها به دنبال این بوده که به ملت 
ایران اینگونه القا کند که مقوله ی دشمن و دشمنی یک توهم یا دروغ برساخته ی نظام جمهوری 
اسالمی است. آنچه از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای تحت عنوان توطئه ی »بزک آمریکا« نامگذاری 
شد ناظر به این مسئله بود: »یکی از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر، این است که کسانی 
را وادار کنند به بََزک کردن چهره ی آمریکا؛ به اینکه این جور وانمود بکنند که آمریکایی ها اگر هم 
یک روزی دشمن بودند، امروز دیگر دشمنی نمیکنند؛ هدف این است. هدف این است که چهره ی 
دشمن برای مّلت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال 

کند و خنجر را از پشت فرو کند؛ هدف این است.« 139۴/8/12
در حالیکه حقیقت صحنه این است که دشمنِی دشمن حتی فراتر از اصل انقالب و نظام اسالمی 
اّول شروع شد... دشمنِی  از روز  اسالمی  با جمهوری  ایران است: »دشمنِی آمریکا  متوجه ملت 
آنها با »انقالب« بود و هست؛ دشمنِی آنها با مردمی است که این انقالب را پذیرفته اند و قبول 
با  و رژیم مستکبر  که دشمنِی آمریکا  کنند  وانمود  این جور  بعضی  که  است  غلط  این  کرده اند. 
اشخاص است - با امام دشمن بودند یا امروز با علی خامنه ای دشمنند - این جور نیست؛ دشمنِی 
آنها با اصل این مفهوم است، با اصل این حرکت است، با اصل این جهت گیرِی توأم با ایستادگی و 
استقالل طلبی و عّزت طلبی است و با مّلتی که اینها را پذیرفته است و دارد عمل میکند؛ دشمنی با 
اینها است... تصریح کردند که با مّلت ایران دشمنند؛ با مّلت ایران مخالفند؛ امروز هم هر حرکتی 
از سوی آمریکایی ها و هم پیمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد، برای به زانو درآوردن مّلت 

ایران است؛ برای تحقیر مّلت ایران است.« 1393/11/19

 چهارم: وحدت ملی ایرانیان یکم: زنده بودن انقالب

پنجم: ضعف و شکست دشمن
 سوم: رشِد چشمگیر دشمن شناسیدوم: باز شدن چشم های غبارگرفته
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صف

کلنا قاسم سلامیىن 
ای هک شیطان و ابن شیطانی

انم ما را مبر هب آسانی
اهل سر دادنیم ما، هستیم

لشکر سید خراسانی
ملتی از بسیجیان هستیم

مالک اشتران اریانی
عاشقان، لشکر امام زمان

و سفیهان جنود سفیانی
قطعه قطعه شویم و خوش باشیم

نی رسم ما را مگر نمیدا
مرگِ بستر  ربای ما ننگ است

بگذریم از جهان هب آسانی
ما یکی هن، زهاراه هستیم

کلنا اقسم سلیمانی
سیدمحمد مریهامشی

ای کاش تو بودی، علمدار
ای کاش زمین جنس دگر داشت
ازتو؛ از قلب جگرسوز بهاران
ای کاش، زمان بود، زمین بود؛

تو بودی.
شهر خالی،قلب خالی،

خانه ایران کجاست؛
***

ای توسردار شجاعت، ای ولی ،
یار علی؛ ای پادشاه بی بدیل

ای پناه اشک مظلوم،
ای کرامت سرفراز از قلب تو
ای شجاعت محترم از یمن تو

ای سراپا حیدری؛
جاده این زندگی جایی ندارد در نبودت... 

قلب من یکسر شکست از جای خالی،قاب خالی
خانه از بوی تو خالی؛

بچه ی گریان زاری
مادر دیوانه نالید؛

ای برادر!
مصرع و عشق و غزل جایی ندارد،

ظلمت و ویرانی و توهین و تشویق،
با نبودت...

بی سالمت، بی کالمت
هیچ جایی ،هیچ صبحی،

ارزشی،قدرتی،
تار و پودی هم ندارد؛

جایی از این تکه خالیست،ایران کهن، دنیا َنماَند بی نبودت...
ای پدر...

ای تو سرمشق کرامت،
ای نوای تو، صدای تو،سکوت تو،تدبیر والیت

ای جوانمرد!!
ای تو آزاد از سرا بند ذاللت،ای تو سردار،

ای تو مهر از روی تو ماهان دیگر
قاسم من،قاسم کرب و بالی این زمین؛برخیز...
جان دیگر ندارد این زمین؛از جای برخیز....

***
شهر خالی،

خانه از بوی تو خالی،خانه ی ایران زمین خالی؛
دست خالی،قلب خالی از نبودت؛
کفر و ظلم و سرخی چشمان پاییز؛

دل ربوده،جان ربوده؛
بی سر وسامان شده این خاک، برخیز 

درد دنیا،قلب دنیا تنگ گشته؛
زندگی های زمین کمرنگ گشته؛

سخت گشته نان خریدن،سخت گشته جان خریدن،
آسمان از نفِس سخت زمین؛دلسنگ گشته؛

روزمان، شب ؛ شب مان همرنگ ظلمت؛
کفر و ظلم و سرخی چشمان پاییز،

جان ربوده از کف این مردمان...از جای برخیز...
***

ای سراپا اشک مظلوم، ای قداست از دل پاک تو لبریز،
ای والیت،حر چشمانت،قدرت دستان بی باکت؛

بلرزاند زمین را،بلرزاند تمام کاخ دشمن را؛
بکوباند تمام ظلمت و تاریکِی وحشت دنیا را...

پدر!
ای سراسر گرمی این زندگی،

قاسم من،ای پدرجان عزیز،ای قلب تاریخ،؛
امر و نهی و منکرو واجب بدست توست،

گرمی وغوغایی و سرزندگِی جان؛ِز اسم توست...
ای تو سردار؛ای سلیمان جهان،

به تو از دور سالم،
به تو با قلب شکسته، 
به تو با جانی شکسته،

به تو از وصله ی ناجور ؛سالم
***

من از آن کوچکترین ذره ی زنگار زمینم؛
که دو دستم ،که دلم،چشمم،

کم اورده، کنار اسم تو،کنار یادتو؛
من از آن گنجشکک پاییزی زرد زمینم؛

بی پناهم،خسته ام،جانم شکسته؛
واژه هایم همه سرد،

قلمم جان سکوت،و نوایم بینوایی است.
تشنگی هایم فراوان،

خستگی هایم دوچندان،
من دگر نایی ندارم،

چشمم اشک است
بالهایم همه طوفانی این گرگ زمین است؛

بی پناهم،خسته ام،جانم شکسته...
و تو سردار

قاسم من! ای تو هم نسل پیمبر،
ای سراپای وجودت نوری از دربار حیدر

ای سالمت، ای سعادت،
ای کرامت،ای عظیم،

من و قلب کوچکم؛
در تنم جز مهر تو چیزی نداریم؛

آفتاب کودکی هایم به جز چشم پدر جایی ندیده؛
تو مرا باخود ببراز شردنیا؛تو مرا باخود ببر،تا ناکجا؛

تا دل دریایی پاک بهشت،تا بهار.
تو مرا باخود ببر تا قنوت ربنا؛تا صدای گرم عشق،

تا والیت،تا امامت،تا بهشت؛
قاسم من؛مرد من؛ سردار دل های شکسته؛ ای علمدار؛

»یا مرا با خود ببر یا بازگرد.«

ر  فاطمه ظریف پورعلمدا

»حاج قاسم می گفت دوست دارم طوری شهید شوم که همه ذرات بدن من را متاثر کند و چیزی از من باقی 
نماند...«

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بامداد جمعه 13 دی ماه سال 98 به همراه ابومهدی
      المهندس از فرماندهان حشد الشعبی عراق و جمعی از همراهانش پس از عمری مجاهدت، 

در جریان حمله تروریستی پهپادهای آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
حاج  نزدیک  دوستان  از  خالقی  محمود  وی،  سالروز شهادت  نخستین  آستانه  در 

قاسم نقل قولی از عالقه آن شهید به نحوه شهادتش داشته است.
قاسم  حاج  دیدارهایمان  از  یکی  در  است:  گفته  خصوص  این  در  وی 
می گفت دوست دارم طوری شهید شوم که همه ذرات بدن من را 
متاثر کند و چیزی از من باقی نماند و بعد آقای حکیم را مثال زد 

و گفت دوست دارم مثل او شهید شوم.
شهید محراب، آیت اهلل سید محمدباقر حکیم از علمای بزرگ شیعه 
عراق،  اسالمی  انقالب  اعالی  مجلس  بنیانگذار  رئیس  و  و  عراق  در 
از  و  شیعه  تقلید  مرجع  حکیم  محسن  سید  العظمی  آیت اهلل  فرزند 
شاگردان دو مرجع تقلید دیگر شهید آیت اهلل سید محمدباقر صدر و آیت اهلل 

سید ابوالقاسم خویی بود.
وی همچنین از بنیانگذاران حزب الدعوه االسالمیه بود و سال ها با حزب بعث حاکم 

بر عراق مبارزه کرد و بعد از آزادی از زندان، مبارزات خود را از ایران ادامه داد.
با سرنگونی رژیم بعث، در سال 1382 به عراق بازگشت و در نجف اقامت گزید و در 
هفتم شهریور همان سال، وقتی در حال خروج از صحن مبارک حضرت امیرالمومنین علی)ع( بود، بر 

اثر یک انفجار تروریستی )بمب تعبیه شده در یک خودرو( به شهادت رسید.

حاج قاسم می خواست مثل چه کسی شهید شود؟

1. روزی که قاسم، سال 1۳۳۵ در روستای قنات ملک کرمان به دنیا آمد، دونالد ترامپ ده ساله در نیویورک برای 
هم کالسی هایش قلدری می کرد و فکر نمی کرد ۶۰ سال بعد کودکی از قنات ملک مقابلش بایستد و حریفش باشد.

۲. قاسم تا سیزده سال در روستا نفس کشید، اما باید می رفت کرمان تا خودش را برای مبارزات چهل ساله اش 
آماده کند. در کرمان درس خواند و کار کرد تا این که روحانی جوانی به نام کامیاب، سر راهش قرار گرفت و دست 
قاسم را در دست انقالبیون گذاشت. این روحانی که بعدها به دست منافقین ترور شد، قاسم سلیمانی را با آیت اهلل 
خامنه ای آشنا کرد و از قاسم، یک جوان انقالبی ساخت تا جایی که او یکی از رهبران تظاهرات خیابانی برای 

پایان دادن به حکومت پهلوی در کرمان بود.
۳. پس از پیروزی انقالب، به کارمندی در اداره آب کرمان اکتفا نکرد. عضویت افتخاری سپاه پاسداران را پذیرفت و 
با شروع جنگ در شهریور ۵۹ برای یک مأموریت 1۵ روزه به جبهه رفت، اما این مأموریت هشت سال طول کشید.

۴. استعدادهای قاسم و تعهد و توانش در امور نظامی، از او یک فرمانده کارکشته و باانگیزه ساخت تا آن جا که خیلی زود 
یعنی در اواخر سال 1۳۶۰ محسن رضایی حکم فرماندهی لشکر ثاراهلل را به او داد. قاسم سلیمانی در عملیات مختلفی 

مثل والفجر ۸، کربالی ۴، کربالی ۵، تک شلمچه و... شرکت داشت و به خوبی نقش یک فرمانده توانا را ایفا کرد.
۵. آذرماه سال ۶۰ برای اولین بار سردار مجروح شد؛ هم طعم زخم های انفجار خمپاره گلوله را چشید و هم غم 

از دست دادن یاران هم رزمش را حس کرد.
۶. باالخره جنگ تمام شد، ولی نه برای حاج قاسم رزمنده که برای او فقط جبهه دفاع، از غرب و جنوب، به شرق 
کشور جابه جا شد تا با قاچاقچیان مواد مخدر و دشمنانی که از مرز افغانستان به ایران می آمدند، رودررو شود. 
مبارزه موفق با اشرار شرق کشور نشان داد که سلیمانی یک گزینه شایسته برای فرماندهی نیروی قدس سپاه 

است. سال 1۳۷۹ حکم انتصاب او از سوی مقام معظم رهبری صادر شد.
۷. سردار قاسم سلیمانی در جنگ های ۳۳ روزه حزب اهلل نقش اثرگذاری داشت. به گفته سید حسن نصراهلل: وی 
شریک کامل در آزادسازی لبنان در سال ۲۰۰۰ بود. در جنگ ۳۳ روزه در تهران بود و به هر شکلی بود به بیروت 

آمد و با ما زیر بمباران ماند.
۸. هجوم داعش در خرداد 1۳۹۳ به شمال عراق جبهه جدیدی روبه روی حاج قاسم گشود. مقابله با داعش در عراق 
و سوریه او را به یک قهرمان بزرگ و الگوی محبوب مقاومت تبدیل کرد. از این زمان، مجالت خارجی پر شد از 

عکس های سردار سلیمانی و مطالبی که رشادت ها و مهارت هایش را در جنگ های نامنظم تشریح می کردند.
۹. نابودی تسلط داعش دستاورد بزرگ سردار سلیمانی بود که او را در سال 1۳۹۷ به دریافت »ذوالفقار« یعنی 
آن،  سردمداران  و  آمریکا  سلطه گران  کرد.  مفتخر  رهبری  معظم  مقام  از دست  ایران  نظامی  مدال  بزرگ ترین 
جماعت وحشی داعش را به منطقه خاورمیانه آورده بودند تا با ایجاد ناامنی، افزون بر داشتن بازاری بزرگ برای 
نقش  با  نقشه شان  متالشی شدن  اما  بنشینند،  و ذخایر خاورمیانه  منابع  آسوده خاطر سر سفره  اسلحه،  صدور 
محوری سردار سلیمانی، سدی بزرگ روبه روی این رؤیای خام شد. حاال فرزند قنات ملک، حریف نیویورک زاده اش 

را ضربه فنی کرده بود. این شکست برای آمریکا هم تحقیرآمیز بود و هم بسیار پرهزینه.
1۰. به شهادت رساندن قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافری معمولی جابه جا می شد و همیشه در میان مردم 
بود، کار سختی نبود، اما دشمن که دشمنش را شناخته بود و جرئت نداشت رودرروی این دالور مبارزه کند در 

ساعت 1 بامداد جمعه 1۳ دی 1۳۹۸ ناجوانمردانه به شیر میدان شلیک کرد و باعث شد که سردار قاسم سلیمانی به شهید قاسم سلیمانی ارتقا یابد و در جهانی وسیع تر و با امکانات و تجهیزاتی بیشتر با 
نیویورکی زاده و دار و دسته اش مبارزه کند.

11. از 1۴ تا 1۸ دی ماه، حضور میلیون ها مسلمان که در فراق قهرمانشان، قلبی شکسته و چشمی به اشک نشسته داشتند، بزرگ ترین تشییع جنازه تاریخ ایران را بعد از رحلت امام خمینی )ره( به سردار دل ها 
اختصاص داد. جاودانه ترین تصویرها از سوگ همه چهره های متنوع و متفاوت ایران تا اشک جان سوز رهبر، در مراسم »بدرقه تا بهشت« حاج قاسم رقم خورد.

1۲. »حضرت آقا، عبای نماز شب خود را دادند تا حاج قاسم را با آن دفن کنند. آقا با این عبا 1۴ سال نماز شب خوانده اند. این دومین عبای شب آقا بود که شهیدی با آن دفن می شد. اولین بار سر شهادت 
حاج احمد کاظمی بود.« این افتخار و این پیام را یکی از مسئوالن و هم رزمان سابق سردار منتشر کرد.

1۳. سردار، سفارش کرده بود که قبرش کنار مزار شهید محمدحسین یوسف الهی باشد؛ شهیدی که در خاطرات او، ردی پررنگ دارد. محمدحسین، رفیق خدا بود و از عرفای جبهه، از همان ها که یک شبه ره 
صدساله را پیمودند. این سالک جوان، زیباترین نماز شب ها را می خواند و مشکالت را با الهام هایی که به او می شد، حل می کرد. کتاب »حسین پسر غالمحسین« داستان زندگی اوست.

1۴. شهید سپهبد قاسم سلیمانی اکنون به حکم قطعی قرآن زنده تر و زیبنده تر از گذشته میان ما حضور دارد؛ او امروز فقط یک فرمانده نیست که یک اسطوره بزرگ است؛ اسطوره مقاومت در برابر ظلم و ظالم، 
اسوه اخالص و کار بی منت برای خدا، سرمشق تالش، ساده زیستی، شجاعت، نمونه مسئولیت پذیری، مجاهدت و خدمتگزاری به مردم و قهرمان مبارزه در راه آرمان، بی آنکه از »غیر خدا« ترسی داشته باشد.
منبع: بصیرت

نکاتی  از زندگی سردار سلیمانی

مرد یب مهتای موشک های فوق العاده راامتحان رکدند مرد امتحان پس داده را آن که در موج بال »قاُلوا َبلی« سرداده راامتحان رکدند بعد از جان به نرخ آبرو فرق های بنی آقازاده و آزاده رایک جهان با چشم خود دیدند در چشمان او این هواپامیی از روی خطا افتاده رافرصیت شد ناکسان پریاهن عامثن کنند فتنه دارد یم فربید مردمان ساده رافتنه دارد برگ های تازه ای رو یم کند آب دارد یم کشد هر روز این سجاده رافتنه شرعی، فتنه عریف، فتنه قاونىن شهد کو گریز از یتغ، گردن های در قالده را؟وای از آن روزی که دست فتنه گرها رو شود گریم از میدان به در رکدید حاجی زاده راما مهه سردار حاجی زاده امی از این به بعد چشم  واکن تا ببیین گرد و خاک جاده رادارد از آن سوی این غوغا سواری یم رسد
یلع سلیمیان

فتنه دارد برگ های تازه ای رو می کند
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از  طوالنی  تاریخچه ای  دارای  آلوئه ورا 
کاربردهای گسترده در طب سنتی است. این 
دارو در طب سنتی هند برای درمان یبوست، 
کولیک، بیماری های پوستی و عفونت استفاده 

می شود.
زمینه  در  محقق  حسینی  فالح  حسن  دکتر 
پژوهشکده  این  علمی  هیات  عضو  و  دیابت 
 ، این گیاه  اظهار کرد: قسمت مورد استفاده 
شده  خشک  و  تازه  صورت  به   ورا  آلوئه  ژل 
جمله  از  متعدد  ترکیبات  حاوی  و  است 
لیگنین،  قندها،  معدنی،  مواد  آنزیم ها، 
اسیدهای  و  سالیسیلیک  اسید  ساپونین ها، 
اثر آنتی  با    E و  E،E آمینه و ویتامین های
 ،E1۲ویتامین حاوی  همچنین  و  اکسیدانی 

اسید فولیک و کولین است.
دیابتی،  اثرات ضد  آزمایشگاهی  در مطالعات 
ضد التهابی، بهبود اختالالت سیستم ایمنی، 
اثرات مسهلی، ضد میکروبی و ضد ویروسی از 
ژل برگ این گیاه، همچنین اثرات ضد دیابتی 
ژل برگ این گیاه در مطالعات متعدد بالینی 

گزارش شده است.
و  قندخون  کنترل  در  ورا  آلوئه  آب  فواید 

کاهش وزن
که  ماهه  دو  بالینی  مطالعه  در  وی  گفته  به 
دارویی  گیاهان  پژوهشکده  محققان  توسط 
جهاددانشگاهی بر روی بیماران دیابتی انجام 
شد دریافتیم که تجویز ۶۰۰ میلی گرم عصاره 
صبر زرد روزانه موجب بهبود بیماری دیابت، 
و  خون  قند  لیپیدها،  سطح  کاهش  شامل 
هموگلوبین گلیکوزیله می شود. همچنین در 
عصاره  میلی گرم   ۳۰۰ تجویز  دیگر  مطالعه 
صبر زرد در روز موجب بهبود بیماری دیابت 

شد.
با تجویز ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم عصاره خشک 
عوارضی  ماهه  دو  بالینی  مطالعه  در  روز  در 
مصرف  صورت  در  گیاه  این  نشد.  مشاهده 
بیش از حد می تواند زیان بار باشد و عوارضی 
روده،  کولیت  اسهال،  شکمی،  درد  مانند 
اختالل در جذب پتاسیم و انقباض رحمی و 
سقط جنین دارد و مصرف آن در کودکان زیر 

1۲ سال ممنوع است.
انقباض  مانند  عوارضی  دلیل  به  همچنین 
در  آن  مصرف  از  جنین،  سقط  و  رحمی 

بارداری و شیردهی اجتناب شود.

گروهی از محققان دانشگاه وندربیلت آمریکا 
کشف کرده اند که انسداد یک مسیر خاص 
را  سرطان  تومور  ضد  ایمنی  عالمت دهی، 
افزایش و رشد و انتشار )متاستاز( آن را در 
مدل های سرطان پستان و مالنوم پوست را 

کاهش می دهد.
از  نظری  بینش  و  حمایت  یافته ها،  این 
پتانسیل درمانی داروهایی را که هم اکنون در 
آزمایش های بالینی برای انواع مختلف سرطان 

در حال آزمایش هستند، افزایش می دهد.
عوامل  پیچیده  تعامل  بر  تحقیقات  این 
عالمت دهی و سلول های سیستم ایمنی در 
تومور  هستند.  متمرکز  تومور  محیط   ریز 
پاسخ  از  باید  ماندن،  زنده  و  رشد  برای 
از  یکی  بگریزد.  خود  برابر  در  بدن  ایمنی 
می دهند،  انجام  تومورها  که   روش هایی 
از  مجموعه ای  که  است  عواملی  ترشح 
سلول ها به نام سلول های سرکوبگر مشتق 
می گیرند،  کار  به  را   )MDSC( میلوئید  از 
منشاء  استخوان  مغز  از  که  سلول هایی 
می گیرند و می توانند پاسخ ایمنی باواسطه 

سلول T را سرکوب کنند.
تحقیقات  استاد  ریچموند،  آنچ  دکتر 
به  داروسازی  استاد  و  اینگرام  سرطان 
عوامل  که  مدت هاست  خود  گروه  همراه 
های  سیتوکین  از  )گروهی  کموکاین 
از  مترشحه  کم(  مولکولی  وزن  دارای 
تومور و گیرنده های آن ها را در سلول های 
سرکوبگر مشتق از میلوئید، به ویژه گیرنده 
یک   CXCR۲ می کنند.  بررسی   CXCR۲
گیرنده اصلی کموکاین است که درحرکت 
به  میلوئید  از  مشتق  سرکوبگر  سلول های 
از  قبل  جایگاه  و  تومورها  گسترش  سمت 

متاستاز نقش دارد.
در  را  فرضیه  این  »ما  گفت:  ریچموند 
اصلی  گیرنده  بتوانیم  اگر  که  داشتیم  نظر 
میلوئیدی  سلول های  در  را  کموکاین 
رفت وآمد  می توانیم  دهیم،  قرار  هدف 
سلول های سرکوبگر مشتق از میلوئید را به 
محیط زیست تومور کاهش دهیم و درنتیجه 
را  درحال توسعه  تومور  به  ایمنی  پاسخ 

افزایش دهیم.«

تاثیر گیاه آلوئه ورا 
بر بیماری دیابت

راهبردی جدید در 
کاهش رشد تومور 
سرطانی و انتشار آن

بررسی  پژوهشگران در  از  بین المللی  یک گروه 
ابداع  مصنوعی  شبکیه  یک  توانستند  جدیدی 
در  نابینایی  از  پیشگیری  به  می تواند  که  کنند 

افراد مسن کمک کند. 
مدیکال اکسپرس،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
به سرپرستی »دانشگاه  بین المللی  یک پژوهش 
 University of Madrid(»مادرید کمپلوتنسه 
به  قدم  یک  را  پژوهشگران   ،)Complutense
حل مشکل نابینایی ناشی از »تباهی لکه زرد« 
کرده  نزدیک تر   )AMD( ماکوال«  »دژنراسیون  یا 
شبکیه  نخستین  پژوهشی،  گروه  این  است. 
مصنوعی بیوهیبریدی را با استفاده از فیبروئین 

ابریشم و سلول های شبکیه ابداع کرده اند.
آن،  است که طی  ماکوال، مشکلی   دژنراسیون 
بین  از  به  و  می گیرد  صورت  عصبی  تخریب 
بروز  حتی  و  مرکزی  بینایی  تدریجی  رفتن 
می شود.  منجر  نابینایی  مراحل  پیشرفته ترین 
مکانیسم های  عارضه،  این  بروز  اصلی  علت 
ناهمگن و پیچیده ای هستند که درک ناچیزی 

لیمو یکی از پرطرفدار ترین چاشنی های غذایی 
نوع سبز که  دو  لیمو  از  است.  ایرانیان  بین  در 
زرد  نوع  یک  و  هستند  آبگیری  ریز  های  لیمو 
که به لیمو سنگی معروف هستند موجود است. 
لیمو ها خواص زیادی  این  در پوست هر دوی 

وجود دارد که شما هربار بعد از آبگیری آن را 
دور می ریزید. 

لیمو ترش تازه  سرشار از ریز مغذی  های معجزه  

غذا هایی که ما روزانه آنها را مصرف می کنیم 
در سالمت ما نقش گسترده ای دارند. اما عالوه 
بر آنکه چه می خوریم زمان خوردن نیز بسیار 
زیادی  تغییرات  باعث  تواند  می  و  بوده  مهم 

شود.
خرما به دلیل فیبر و قند باالیی که دارد مورد 
برای  دلیل  همین  به  گیرد.  می  قرار  توجه 
زمانی  چه  که  دارد  وجود  سوال  این  بسیاری 

از مهم ترین مواد غذایی است که  روغن یکی 
به طور روزانه مصرف می شود و تاثیرات عمده 
ای را بر روی سالمتی ما می گذارد. روغن های 
بر روی سالمتی می  متفاوتی  تاثیرات  مختلف 

گذارند و باید در مصرف آنها دقت شود.
چند  که  بود  هایی  روغن  از  یکی  پالم  روغن 
آن  دلیل  به  دلیل مشکالتی که  به  سال پیش 
ایجاد شد بر سر زبان ها افتاده و به عنوان یک 

روغن بد در ذهن ها نقش بست.
پالم  روغن  از  استفاده  که  است  حالی  در  این 
طبیعی و تازه نسبت به بسیاری دیگر از روغن 
ایجاد  برای سالمتی  ها خطرات بسیار کمتری 

می کند.
نوع  به  زیادی  بسیار  حد  تا  موضوع  این  البته 
استفاده از روغن نیز بستگی دارد. هنگامی که 
می  استفاده  کردن  سرخ  برای  روغن  از  شما 

بلند  موهای  مهم  قاتلین  از  یکی  مو  شدن  وز 
شما است. وز شدن مو باعث آسیب به مو، شوره 
سر و گره خوردگی موها می شود. این امر البته 
بیشتر به دلیل عادت ها و سبک غلط نگهدای و 

از آنها وجود دارد. دژنراسیون ماکوال، دلیل اصلی 
کاهش برگشت ناپذیر بینایی در افراد باالی ۶۵ 

سال به شمار می رود.
الیه  یک  به  باید  مصنوعی  شبکیه  سلول های   
ابریشم  فیبروئین  جنس  از  نازک  بسیار  زیستی 
بیولوژیکی  ماده  یک  زیستی،  الیه  این  بپیوندند. 
است که با بافت های انسانی، 1۰۰ درصد سازگاری 
شبکیه  سلول های  از  می تواند  الیه  این  دارد. 

آسا است. وقتی آب آن را گرفتید، پوست های به 
جا مانده از فرآیند آب گیری را نیز نگهدارید تا از 

خواص آن بهره مند شوید. 
پوست  از  طالیی  پودر  آوردن  بدست  برای  اما 
لیمو باید چه کاری انجام دهیم؟بعد از اینکه این 
به  آبگیری،  فرآیند  بعد  پر خاصیت  پوست های 
خوبی خشک شد آن ها را آسیاب کنید )نیمه 

درشت باشد)
با عطر و طعم بی  این پودر لیمو طالیی رنگ، 
نظیرش  مقوی در هضم برای کبد و معده است.

هضم  تقویت  با  مزاحم  و  اضافی  بلغم  تولید  از 
جلوگیری می کند، تقویت هضم می کند.

و  آکنه  بیماران کبد چرب، فشارخون،  پس در 
چاقی عالی اثر می کند.

توصیه می شود قبل و بعد غذا در حد یک قاشق 
می  ماه  سه  از  کمتر  در  کنید.  میل  چایخوری 
تواند باعث درمان تمام مشکالت تیروئیدی شود.

برای خوردن خرما مناسب تر است.
بهترین زمان ها برای خوردن میوه خرما:

1. هنگام صبحانه- ۲. برای اسنک بعد از ظهر- 
به   .۵ ورزش-  از  قبل   .۴ گرسنگی-  هنگام   .۳

عنوان اسنک پیش از خواب
توجه داشته باشید که اگر تازه یک وعده بزرگ 
خرما  خوردن  اید  گذاشته  سر  پشت  را  غذایی 

پیشنهاد نمی شود.

مناسب  گزینه  یک  تواند  می  پالم  روغن  کنید 
باشد.

اما در عین حال بسیاری از روغن های گیاهی 
مناسب  نا  کامال  هایی  گزینه  بازار  در  موجود 
به شمار می روند و می تواند در دما های باال 
یرای  که  کنند  ایجاد  را  نامناسبی  ترکیبات 

سالمتی فوق العاده مضر هستند.
جای  به  غذا  کردن  سرخ  برای  کنید  سعی 
زیتون  یا روغن  نارگیل  از روغن  ها  این روغن 
می  نیز  حیوانی  های  چربی  کنید.  استفاده 
کردن  سرخ  برای  مناسبی  های  گزینه  توانند 

غذا باشند.
روغن  ذرت۳.  روغن   .۲ سویا  روغن   .1
کانوال)کلزا(۴. روغن پنبه دانه۵. روغن سبوس 
آفتاب  روغن  انگور۷.  هسته  روغن  برنج۶. 

گردان۸. روغن کنجد

مراقبت از موها است. 
شستن  از  بعد  مو  شدن  وز  از  پیشگیری  برای 
ماسک  و  مو(  ساقه  )روی  کننده  نرم  از  موها 

)برای کل موهای تان( استفاده کنید.
استفاده  پالستیکی  های  شانه  یا  بُرس  ها  از 

نکنید. حتما نوع چوبی را انتخاب کنید.
 از شانه هایی با دندانه های پهن استفاده کنید.

را مرطوب  موقع شانه کردن موها کمی آن ها 
کنید و سپس شانه بزنید. حتی می توانید شانه 
را  تان  موهای  بعد  و  کرده  نمدار  را  تان  چوبی 

شانه کنید.
 در هنگام شانه کردن کم کم از سر مو شروع 

کنید به سر تان برسید.
از بالش هایی با روکش ابریشم و یا نخی استفاده 

کنید.
تا می توانید سعی کنید موهای تان در معرض 

باد و خورشید قرار نگیرد.

مصنوعی محافظت کند و با بافت های اطراف ادغام 
شود. روی این الیه با ژلی پوشانده شده است که 

می تواند پس از پیوند، تا مدتی باقی بماند.
مزانشیمی  زده شده، سلول های  پیوند   شبکیه 
تولیدکنندگان  عنوان  به  که  دارد  بر  در  نیز  را 
مولکول های  و  عصبی  محافظ  مولکول های 
تقویت  به  و  می کنند  عمل  عصب  ترمیم کننده 
و  شده  زده  پیوند  سلول های  میان  عملکرد 

سلول های بیمار می پردازند.
 پژوهشگران برای ساخت این شبکیه مصنوعی، 
یک الیه فیبروئین ابریشم با ویژگی های مکانیکی 
موسوم  چشم  از  الیه ای  مانند  که  کردند  ابداع 
این  می کند.  عمل   »Bruch’s membrane« به 
الیه، حاوی سلول هایی است که از شبکیه عصبی 
عملکرد  یک  آن،  از  پس  می کنند.  پشتیبانی 
شبکیه  سلول های  تا  گرفت  صورت  بیولوژیکی 
و  اپیتلیال  سلول های  و  شوند  متصل  بتوانند 
شبکیه  سلول های  روی  نیز  عصبی  سلول های 
پرورش یافتند. پژوهشگران نهایتا در یک بررسی 
درون کشتگاهی، به بررسی ویژگی های ساختاری 

و عملکردی بیوهیبرید پرداختند.
غیرقابل  بیماری  یک  ماکوال،  دژنراسیون   
درمان است و درمان های کنونی فقط می توانند 
بیماری  روند  و  دهند  تسکین  را  آن  نشانه های 
گام مهمی در حل  پژوهش،  این  را کند کنند. 
کردن مشکل نابینایی افراد مبتال به دژنراسیون 

ماکوال به شمار می رود.

درمان نابینایی افراد مسن با کمک شبکیه مصنوعی

ماندن در خانه شاید به ما در محافظت از ابتال 
به این بیماری عالم گیر کمک کند اما بسیاری 
از ما طی ماه های اخیر شکم خود را پر از مواد 
سمی کرده ایم، غذاهای اصلی را با ماکارونی های 
آماده و میوه را با بیسکویت و دانه های مغذی را 

با چیپس و پفک جایگزین کرده ایم. 
۱. از حذف کربوهیدرات خودداری کنید

رایج تری  روند  به  کربوهیدرات  حذف  روز  هر 
سازمان  نکنید.  را  کار  این  اما  می شود  تبدیل 
که  ایده  »این  می گوید:  همگانی  سالمت 
سردرگمی  باعث  هستند،  بد  کربوهیدارت ها 
کربوهیدرات ها  اهمیت  درباره  افراد  از  بسیاری 
نوع،  برای سالمت بدن شده است. مساله مهم 
غذایی  رژیم  در  کربوهیدرات  کمیت  و  کیفیت 

ماست.«
دارند،  کمی  خیلی  کربوهیدرات  که  رژیم هایی 
غالت  گذارند.  اثر  فرد  روحیه  بر  است  ممکن 
پاسخ قضیه هستند، غذاهایی نظیر نان قهوه ای، 
از  پر  کینوآ  و  قهوه ای  برنج  قهوه ای،  پاستای 
آرامی  به  که  هستند  غنی  کربوهیدرات های 
درصد   ۲۰ حدود  مغز  می شود.  ترشح  بدن  در 
می کند  مصرف  را  بدن  نیاز  مورد  انرژی  کل 
مصرف  شکر  همواره  باید  دلیل  همین  به  و 
سوتر  خانم  شود.  تامین  مغز  سوخت  تا  کرد 
می گوید: »این باعث کمک کردن به تمرکز هم 
می شود.« افرادی که صبح خود را با کاسه ای از 
که  هستند  این  شاهد  می کنند  آغاز  دوسر  جو 
جریان پایداری از انرژی به مغزشان می رسد که 
سوتر  خانم  است.  یاری رسان  ادراک  قوه  برای 
همچنین  کربوهیدرات ها  از  دسته  »این  گفت: 
می توانند بر روحیه فرد تاثیر گذارند و در تولید 

سروتونین نقش دارند.« 

۲. کمی سراغ ماهی ها بروید

برای دریافت مقادیر قابل توجهی از چربی امگا 
۳ راهنماهای سالمت دولت می گوین د ما باید 
وعده  یک  از جمله  ماهی،  وعده  دو  هفته  »هر 
چرب  ماهی های  کنیم.  مصرف  چرب«  ماهی 
مانند سلمون، ماهی خال خالی، شاه ماهی، موتو 
ماهی و ساردین از منابع بی نظیر امگا۳ هستند 
می شوند.  یافت  فروشگاه ها  در  به راحتی  که 
را  آن ها  همگانی  سالمت  سازمان  گفته  به  اما 
کباب  یا  پخته  آب پز،  که  »ماهی  نکنید:  سرخ 
شده باشد انتخاب سالم تری از ماهی سرخ شده 

است.« 
خانم سوتر توضیح داد حدود ۶۰ درصد مغز از 
چربی ساخته شده است و ما باید با چربی های 
امگا۳ به آن برسیم: »امگا۳ به تمام سلول های 
مغز وارد می شود و عملکردهای متفاوت فراوانی 
تا کمک  از تنظیم روحیه گرفته  در بدن دارد، 
ضدالتهابی  تاثیر  همچنین  ماده  این  تمرکز.  به 

هم دارد.« 
3. کمی رژیم گیاهخواری بگیرید

منابع  از  همه  گردو  و  کتان  تخم  چیا،  دانه 
خوبی  خیلی  جایگزین  و  بوده  اومگا۳  گیاهی 
برای افرادی هستند که رژیم گیاهخواری دارند. 

خانم سوتر می گوید: »بدن ما در تبدیل اومگا۳ 
دریافتی از دانه ها در مقایسه با همان مقادیر از 
همین  برای  نیست.  کارآمد  خیلی  ماهی چرب 
گیاهخواران یا خام گیاهخواران باید این دانه ها را 
هر روز مصرف کنند.« چه گیاهخوار باشید یا نه، 
روغن دانه چیا یا تخم کتان می تواند به عنوان 

سس ساالدی خوشمزه و مفید استفاده شود. 
4. توت و میوه زیادی استفاده کنید

و  منابع خوب  منجمد  یا  تازه  میوه های  و  توت 
شیمیایی  ماده  همان  هستند،  زردینه  از  غنی 
می شود.  آن ها  متنوع  رنگ  باعث  که  گیاهان 
سی  ویتامین  غنی  منبع  همچنین  میوه ها  این 
بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  باعث  که  هستند 
شده و بدن برای مبارزه با میکروب های زمستانه 
همگانی  سالمت  سازمان  دارد.  نیاز  آن  به 
برای  میوه ها  این  از  گنده  مشت  یک  می گوید 
شاتوت«   1۰  -  ۹« مثال  برای  بار،  هر  مصرف 

مناسب است.
۵. به شکم و روده خود برسید

غذاهای تخمیر شده مانند ماست طبیعی یا کفیر 
به  می تواند  که  هستند  زنده  باکتری های  از  پر 
سالمت بدن انسان کمک کند. خانم سوتر توضیح 
داد: »حدود ۷۰ درصد از سیستم ایمنی بدن در 

روده های ما قرار دارد. این گونه نیست که مصرف 
ماست به ناگهان باعث تقویت چشمگیر کارکرد 
سیستم ایمنی بدن شود ولی تحقیق جالبی قرار 
است به زودی در زمینه میکروباکتری های روده 
منتشر شود. این تحقیق به این نظر نگاهی انداخته 
که باکتری های روده می توانند با سلول های ایمنی 

بدن ارتباط برقرار کنند.« 
کلم ترش، کیمچی و کومبوچا نیز از دیگر منابع 
مشابه  کارکردی  و  تخمیرشده هستند  غذاهای 
باکتری های  این  از  بیشتری  مقادیر  ولی  دارند 
مفید در ماست یافت می شود. عالوه بر کلسیم 
به  و  شده  یافت  ماده  این  در  که  وپروتئین 

سهولت و ارزان در دسترس است. 
6. زرده تخم مرغ مصرف کنید

زرده تخم مرغ منبع غنی ویتامین ها، از جمله 
ویتامین دی و آنتی اکسیدانت ها است که قابلیت 

حل شدن را در چربی دارد. 
ما  دی  ویتامین  »برای  می گوید:  سوتر  خانم 
غیرممکن  چون  داریم  هم  دارویی  مکمل های 
است که بتوان تنها از منابع غذایی مقادیر کافی 
این ویتامین را دریافت کرد. اما تخم مرغ از منابع 
عادی  کارکرد  به  دی  ویتامین  است.  آن  غنی 
به شدت  و  می کند  کمک  بدن  ایمنی  سیستم 

برای سالمت ماهیچه و استخوان مهم است.« 
پروتئین است  این غذا همچنین منبع بی نظیر 
سوتر  خانم  است.  مفید  بدن  تنظیم  برای  که 
هیچ  اما  دارد  کلسترول  مرغ  »تخم  می گوید: 
خون  در  کلسترول  سطح  افزایش  با  ارتباطی 
از  همگانی  سازمان سالمت  گفته  به  و  ندارد.« 
همه بهتر است که »تخم مرغ را بدون افزودن 
کرد  توصیه  سوتر  خانم  پخت«.  روغن  یا  نمک 

رژیم  داشتن  برای  روز  در  تخم مرغ  دو  حدود 
غذایی سالم و متعادل مناسب است. 

۷. به دنبال رنگین کمان باشید

در هر وعده غذا سعی کنید تا جایی که می شود 
رنگ های طبیعی به بشقاب خود اضافه کنید، با 
»رنگین کمان  یک  مختلف  سبزیجات  و  میوه ها 

گیاهی« بسازید. 
امر آن است که هر  این  سوتر می گوید: »دلیل 
ماده شیمیایی  از وجود  رنگ در گیاهان حاکی 
گیاهان  شیمیایی  مواد  این  و  است  متفاوتی 
در  ویژه  به  دارند  بدن  در  متفاوتی  کاربردهای 
باکتری های روده. هر چه تنوع بیشتری در میوه ها 
و سبزیجات داشته باشید میکروباکتری های روده 

هم متنوع تر خواهند شد.«
 ۸. از روغن زیاد استفاده کنید

نارگیل  و روغن  انگور  دانه  زیتون، روغن  روغن 
غذاهایی  یا  کرده  درست  که  ساالدهایی  بر  را 
اشباع نشده  چربی  کمی  تا  بریزید  پخته اید  که 
خیلی  قلب  سالمت  برای  که  آورید  دست  به 
خوب است. این روغن ها منبع ویتامین  ای هم 
هستند که برای سالمت قلب یاری رسان بوده و 

به سالمت پوست هم کمک می کند. 
چربی  جایگزین  اشباع نشده  چربی  وقتی 

سطح  کاهش  باعث  شود  بدن  در  اشباع شده 
کلسترول بد می شود. ویژگی های آنتی اکسیدان 
و ضد التهاب روغن زیتون نیز باعث فایده بیشتر 

آن عالوه بر کاهش کلسترول است.« 
9. از قوطی کنسرو استفاده کنید

این وجود دارد که محصوالت کنسروی  هراس 
چندان سالم نباشند اما گوجه فرنگی کنسروشده 
منبع غنی لیکوپن است که ماده رنگرز این میوه 

است و سرشار از آنتی اکسیدان است. 
بیشتری در یک قوطی کنسرو  لیکوپن  معموال 
گوجه فرنگی  کیسه  یک  به  نسبت  گوجه فرنگی 

تازه وجود دارد. 
۱۰. مایعات فراوان بنوشید

به گفته سازمان سالمت همگانی ما باید »مقدار 
فراوانی از مایعات )۶ تا ۸ لیوان در روز( بنوشیم.« 
که  بوده ام  شاهد  »من  می گوید:  سوتر  خانم 
در  می کنند  فراموش  من  مراجعان  از  بسیاری 
که  است  چیزی  این  بنوشند.  آب  روز  طول 
خانه  در  اگر  اما  نمی شود  تاکید  آن  بر  معموال 
کار کرده و آب کافی دریافت نکنیم می تواند بر 

روحیه و حافظه ما اثر گذارد.« 
میوه ها  انتخاب  دنبال  به  غذا می خورید  وقتی   
و  خیار  مانند  آبدارند  که  باشید  سبزیجاتی  و 
هندوانه، که بدون توجه مستقیم، باعث افزایش 

آب بدن شما می شوند.

توصیه خوردن این مواد غذایي در  دوران کرونا

بهترین زمان برای خوردن خرما چه زمانی است؟یک پودر طالیی شگفت انگیز از پوست لیمو

این روغن ها حتی از روغن پالم هم بدتر هستند بزرگترین قاتل موهای بلند خود را بشناسید
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درب ضد سرقت از نظر ساختاری، قفل، لوال و جنس با 
درب های معمولی تفاوت دارد. در این نوع درب قفل ها 
بسیار تقویت شده اند و تقریباً در صورت قفل شدن، غیر 

قابل باز کردن هستند.
درب ضد سرقت

از  بیش  امنیتی  دارای  که  ساختمانها  ورودی  درب   
استاندارد  از  آن  تولید  در  و  بوده  معمولی  های  درب 
که  شود  می  نامیده  امن  درب  میشود  پیروی  خاصی 
البته بطور عامیانه به آن درب ضد سرقت می گویند 
آن  نام  از  که  همانگونه  سرقت  ضد  درب  بعبارتی  یا 
مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود 
خراب  دستکاری،  گونه  هر  مقابل  در  و  شده  سارقین 
بر خالف  باشد  اطمینان  قابل  و  ایمن  نمودن  اهرم  و 
درهای معمولی اینگونه درب ها در برابر فشار، برش، 
اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار باالیی بهره 
مند بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی 
حتی با نرده های حفاظتی )آکاردئونی( دارند که باید 
این  استانداردهای  از  گرفته  قرار  استفاده  مورد  درب 
محصول برخوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار 
یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد 
جهانی این محصول باشد.درب ضد سرقت که امنیت 
خانه را تامین می کند، ویژگی های دیگری مانند ضد 
حریق بودن، عایق در برابر گرما و سرما، رطوبت و صدا 
را نیز دارا می باشد. یکی از آیتم هایی درب ضد سرقت 
این است که از استانداردهای الزمه زمان وقوع حریق و 
زمین لرزه برخوردار بوده تا مانع کمک رسانی نیروهای 

امدادی نباشد.

سطحی درب به داخل ساختمان را ناممکن سازند. در 
در  فوالدی  های  الیه  ضخامت  تنها  نه  موارد  اینگونه 
بلکه  یابند  می  فزونی  میلیمتر  دو  به  درب  طرف  دو 
الیه میانی هم از طریق ایجاد شبکه مستحکم فوالدی 
ضد  اسید،  ضد  برش،  ضد  ویژه  مواد  تزریق  بهمراه 
تخریب و ضد مته در میان آن مقاوم گردیده و در برابر 

نفوذ مستحکم است.
- صرف نظر از استانداردهای امنیتی مورد نیاز در تولید 
و انتخاب درب ضدسرقت، از دیگر خصوصیت هایی که 
این درب ها باید دارا باشند میتوان به پوشش های روی 
قرار  سرقت  ضد  درب  که  درصورتی  کرد.  اشاره  درب 
است در اماکن مرطوب یا اماکن صنعتی بکار برده شود، 

پوشش الیه بیرونی باید ضد رطوبت و ضد اسید باشد.
- روزنه و یا چشمی ها یک لنز های کوچکی هستند 
که در درب ضد سرقت قرار داده میشوند تا افراد بتوانند 
پشت درب را مشاهده کنند. در درب های ضد سرقت 
ساختمانی که اینگونه درب ها معموالً در فضای بیرونی 
یابد  فزونی  درب  امنیت  که  این  برای  گیرند  می  قرار 
چشمی ها و نیز در کوب را به روی درب قرار نمی دهند.

- االرام ها یکسری هشدار برای کاربران درب ضد سرقت 
ضد  های  درب  امنیت  به  که  مواردی  که  باشند  می 
سرقت آسیب وارد خواهند کرد را عنوان می کنند از 
جمله ی این االرام ها میتوان به هشدار باز بودن درب، 
هشدار های نتیجه ی فشار و یا جا به جایی به روی درب 

و ... اشاره کرد.
- پیچ لوال یک پیچ طوالنی میباشد که برای مراقبت از 
باز کردن و جا به جایی درب تعبیه شده اند. در صورتی 
که افراد اقدام به باز کردن پین های لوال کنند این پیچ 
لوال مانع از باز شدن درب خواهد شد. درب هایی که 

دارای امنیت باالیی هستند )درب ضد سرقت( طوری 
دیگران  چشم  از  درب  های  لوال  تا  میشوند  ساخته 

محفوظ بمانند.
انواع درب ضد سرقت

درب ضد سرقت دارای انواع گوناگونی است و در بازار 
ایران به صورت سه دسته اصلی ارائه می شود، که شامل 
درب ضد سرقت ترک، درب ضد سرقت چینی و درب 
میتوان گفت  به طور خالصه  است.  ایرانی  ضد سرقت 

تفاوت این درب ها شامل موارد زیر است:
1- درب ضد سرقت ایرانی به لحاظ کیفیت نسبت به 

نوع ترک پایین تر ولی قابل رقابت با آن و نسبت به نوع 
چینی باالتر است و با توجه به اینکه در داخل کشور تهیه 

می شود، قیمت مناسب تری نسبت به نوع ترک دارد.
۲- اکثراً انواع درب ضد سرقت چینی کیفیت پایین و قیمت 

پایینی دارند )البته نوع باکیفیت آن نیز وجود دارد.(.
قیمت  البته  و  باال  کیفیت  ترک  سرقت  درب ضد   -۳
در،  رویه  جنس  کیفیت  شامل  کیفیت  دارد.  باالیی 
کیفیت لوالها و پنهان بودن لوالهای از بیرون، کیفیت 
رنگ در، وزن در )که بیانگر کیفیت الیه فلزی داخلی 

در است( می باشد.

اولین چیزی که به محض ورود به هر فضایی افراد را 
مجذوب خود می کند، نوع چیدمان، مبلمان و بطور 
کلی دکوراسیون داخلی آن محیط می باشد. شاید 
در نگاه اول، توجه به معیارهای زیبایی شناسی در 
اداری، آنقدرها مهم و  طراحی اصولی یک محیط 
پر اهمیت به نظر نرسد؛ اما وقتی شما هم بعنوان 
یک کارمند و یا پرسنل کادر اداری، بخش عمده 
ساعات روز خود را در این محیط ها سپری نمایید، 
پی خواهید برد که یک محیط اداری شیک و مدرن 
چقدر میتواند بر روی عملکرد کارکنان و نوع ارتباط 

آنها و بطور کلی بازدهی و کیفیت کار تاثیر بگذارد.
طراحی محیط اداری

از  بیشتر  اگر  اداری  اهمیت طراحی محیط های 
باشد مطمئن  منازل  طراحی دکوراسیون داخلی 
قبیل  این  که  چرا  نیست!!!  آن  از  کمتر  باشید 
محیط ها بر خالف فضای منازل، تنها طبق نظر 
و سلیقه یک شخص نباید طراحی شوند. طراحی 
به  باید  اداری  های  محیط  بودن  مدرن  و  شیک 
گونه صورت پذیرد که ضمن رعایت همه اصول 
باشد.آشنایی  نیز  پسند  عامه  زیبایی،  و  طراحی 
به  به اصول دکوراسیون داخلی، مباحث مربوط 
زیبایی شناسی و توجه به عواملی نظیر مبلمان 
انعطاف پذیر، رنگ محیط، نورپردازی و... همگی 
تا  دهند  می  هم  دست  به  دست  هم،  کنار  در 
مدرن  و  شیک  فضای  یک  به  را  اداری  محیط 
و  زیبایی  عین  در  که  فضایی  نمایند.  تبدیل 
ساختار اصولی، با کمک لوازم و مبلمانی راحت 
و دیگر فاکتورهای الزمه، بتواند همراه با ساختن 
کار  وری  بهره  و  بازدهی  در  لوکس،  محیطی 

شرکت هم مثمر ثمر باشند.
انتخاب مبلمان

تعیین  سپس  و  کار  محل  شدن  مشخص  با 
و مبلمان  لوازم  نوبت خرید  مدل چیدمان، حال 
که  است  اداری  مبلمان  رسد.انتخاب  می  اداری 

یکی از دغدغه های همیشگی آقایان اصالح و مرتب 
هم  دلیل  همین  به  است.  صورت  مو های  کردن 
داشتن یک ریش تراش خوب و مناسب می تواند 
خیال آن ها را به مراتب راحت تر کند. اما چگونه 
می توان در خرید ریش تراش هوشمندانه عمل کرد 
تا در نهایت هم بتوان به محصولی ایده آل و مناسب 

دست یافت؟ 
انواع ریش تراش

موجود  بازار  در  امروزه  که  تراش هایی  ریش 
دو دسته بندی  در  می رسند  فروش  به  و  هستند 

کلی قرار می گیرند:
ریش  ماشین های  از  نوع  این  دوار:  تراش  ریش 
تراش دارای مکانیزم تیغه های دواری هستند که 
به صورت کاماًل انعطاف پذیر فرآیند اصالح صورت 
دستگاه  این  تیغه های  می رسانند.  انجام  به  را 
می تراشد.  را  آن  و  کرده  بلند  را  صورت  مو های 
حرکت دادن این نوع از ماشین های ریش تراش بر 
روی گوشت صورت بسیار راحت است و به همین 
دلیل نیز شما می توانید آن را در جهات مختلفی 
حرکت داده و صورت خود را اصالح کنید. از دیگر 
مزایای ریش تراش های دوار صدای کم موتور این 
دستگاه هاست. استفاده از این نوع ریش تراش ها 
صورت  روزانه  اصالح  به  مایل  که  کسانی  برای 
ضخیمی  بسیار  مو های  اینکه  یا  و  نیستند  خود 
این  باید  حال  این  با  بود.  خواهد  مناسب  دارند 
را نیز اضافه کنیم که ریش تراش های دوار برای 
پوست ها حساس مناسب نیستند و نسبت به مدل 

دیگر، وزن نسبتاً زیادی دارند.
تراش ها  ریش  از  نوع  این  فویلی:  تراش  ریش 
دارای تیغه های نوسانی در پشت ورقه های فلزی 
سوراخ مانند هستند. قسمت فویلی این دستگاه 

حس همکاری و افزایش کار گروهی و تیمی بین 
کارمندان، بعنوان روشی مدرن، مورد پسند اکثر 
فضاها و محیط های اداری واقع شده اند.استفاده 
است  ای  شیشه  یا  و  ای  پرده  های  پارتیشن  از 
با ایجاد امکان دید بین کارکنان و مشارکت  که 
بین آنها، به خلق محیطی صمیمانه و دوستانه تر 

کمک می کند.
رنگ آمیزی

در  بخش  آرامش  و  شاد  های  رنگ  از  استفاده 
کارمندان  و  افراد  به  بودن  القاي حس خوشایند 
بی تاثیر نخواهد بود. البته در استفاده از این آیتم، 
نباید شرایط و محدودیت هایی که فضای اداری 
با آن مواجه است را نادیده گرفت. همچنین نباید 
کامال  کادر  یک  اداری  محیط  که  کرد  فراموش 
باید در  ها  این رنگ  انتخاب  و  باشد  رسمی می 
کنار زیبایی و تاثیر بخشی، با رنگ بندی درست 
تا مورد پسند و رضایت همگان  باشند  و اصولی 

واقع شوند.
نورپردازی

شیوه  و  نوع  به  توجه  آمیزی،  رنگ  کنار  در 
نورپردازی،  است.  مهم  بسیار  هم  نورپردازی 
آن،  درست  بردن  بکار  عدم  که  است  موضوعی 
خود میتواند القاکننده حس خستگی و بی حالی 
یک  در  کار  الزمه  چراکه  شود.  کارمندان  در 
محیط اداری، نور می باشد؛ عاملی که در افزایش 
نخواهد  تاثیر  بی  نیز  کارکنان  عملکرد  و  کارایی 
گزینه  بهترین  قطعا  طبیعی  نور  از  استفاده  بود. 
اداری  های  محیط  در  ولی  باشد،  می  انتخابی 
استفاده  طوالنی،  مدت  برای  کار  انجام  بدلیل 
را  کافی  اندازه  و  شدت  با  مصنوعی  نورهای  از 
ضرروی کرده است. استفاده از چراغ ها و المپ 
... میتواند در تبدیل محیط اداری  های مدرن و 
تاثیر گذار باشد. همه  به فضایی شیک و لوکس 
این موارد، تنها چند نمونه از راهکارهایی هستند 
که میتوانند شما را در طراحی یک محیط اداری 

شیک و مدرن راهنمایی کنند.

دنبال  به  باید  هم  دلیل  همین  به  شد.  نخواهد 
ریش تراش هایی باشید که وزن کمتری دارند و 
دیگری  مسئله  هستند.  خوش دست تر  اصطالحاً 
که می تواند در انتخاب ریش تراش موردنظر شما 
تأثیرگذار باشد سهولت تمیز شدن دستگاه است. 
به طور کلی سه روش برای تمیز کردن دستگاه 
ریش تراش وجود دارد. در روش اول، بیشتر ریش 
با  تراش ها نوعی برس و فرچه کوچک دارند که 
کمک آن می توان دستگاه را به خوبی تمیز کرد. 
در روش دوم بسیاری از مدل های ریش تراش این 
با آب به خوبی  امکان را دارند که بتوانید آن را 
سوم  روش  در  نیز  نهایت  در  دهید.  شست وشو 
به مدل های خاص تری هستند،  مربوط  غالباً  که 
کمک  با  دستگاه  خودکار  کردن  تمیز  سیستم 
مایع بهداشتی می تواند دستگاه شما را به خوبی 
تمیز کند. البته باید بگوییم که این مدل از ریش 

تراش ها غالباً قیمت بسیار باالیی دارند.
بازار  در  که  تراشی  ریش  دستگاه های  بیشتر 
موجود هستند امکان اصالح خط ریش را دارند 
با کمک آن ها می توان مو های جلوی گوش و  و 
کرد.  اصالح  نیز  را  بلند  مو های  سایر  همین طور 
توصیه ما این است که به سراغ ماشین های ریش 
تراشی بروید که طول تیغه اصالح خط ریش آن ها 
متوسط باشد، چراکه اگر این تیغه ها کوتاه باشند 
اصالح خط ریش به خوبی صورت نمی گیرد و اگر 
اصالح،  در  دقت  و  ظرافت  باشد  بلند  خیلی  هم 

نتیجه ای نخواهد داشت.
بیشتر آقایان ترجیح می دهند که صورت خود را 
زیر دوش اصالح کنند. به همین دلیل هم بهتر 
است که به دنبال ماشین های ریش تراشی بروید 
بسیاری  مدل های  امروزه  هستند.  آب  ضد  که 
اگر  دارد که حتی  بازار وجود  در  تراش  از ریش 
آب  ضد  سری های  دارای  نباشد  آب  ضد  کاماًل 
است که شست و شوی آن را برای شما به مراتب 
کنیم  اضافه  باید  میان  این  در  می کند.  راحت تر 
آب،  نفوذ  برابر  در  تراش ها  ریش  مقاومت  که 
برابر  در  مقاومت  دارد.  متفاوتی  درجه بندی های 
رطوبت و همین طور سطح حفاظت ماشین ریش 
تراش در برابر چیز هایی مثل گردوغبار با پارامتر 
می تواند  پارامتر  این  می شود.  داده  نشان   IPxy
میزان قابل استفاده بودن دستگاه ریش تراش شما 
در حمام و یا استفاده هم زمان ریش تراش و کف 

ریش را مشخص کند.

انواع آکواریوم
می گیرید  آکواریوم  خرید  به  تصمیم  وقتی 
اولین قدمی که باید بردارید آشنایی با انواع 
آکواریوم است. به طور کلی انواع آکواریوم به 

این موارد تقسیم می شوند:
-آکواریوم آب شیرین: این نوع از آکواریوم ها 
با  اما  می کنند،  استفاده  شیر  آب  همان  از 
زیادی  مقدار  البته  و  امالح  در  تفاوت  کمی 
تفاوت در میزان کلر! این نوع از آکواریوم ها 

رنگ و شکلی به ساختار کلی و چیدمان محیط 
اداری می بخشد. مبلمانی که در انواع مدل های 
و  با طرح و نقش های خاص  مدرن و کالسیک 
متنوعی، زیبایی منحصر به فردی را به فضا می 
دهند. میزهای اداری، میز کارمندی، کنفرانس و 
کانترها هم که در برخورد اول مورد توجه پذیرش 
در  را  ای  عمده  گیرند، سهم  می  قرار  دهندگان 

زیبایی محیط اداری دارند.
اکسسوری اداری

با صرف کمترین هزینه  فاکتورهایی که  از دیگر 
در زیباسازی و لوکس کردن محیط اداری نقش 
دارد، اکسسوری ها می باشند. استفاده از گل و 
و  شادابی  موجب  تنها  نه  محیطی،  هر  در  گیاه 
نشاط فضا می شود، بلکه در پیدایش حس و حال 
انرژی بخش و ایجاد روحیه ای متفاوت در افراد 
کمک می کند. به همین دلیل، استفاده از فالور 
کاری،  محیط  با  متناسب  گیاهانی  و  ها  باکس 
قطعا میتواند با ایجاد فضایی زیبا، تاثیر ویژه ای را 

در حس و حال کارمندان بگذارد.
استفاده از پارتیشن

برای  پارتیشن  المان  از  استفاده  اغراق  بی 
حفظ  ضمن  اداری،  فضاهای  موقت  جداسازی 
حریم شخصی کارمندان، شکل ساختاری جذاب 
و خاصی را به محیط می دهد. بخصوص در این 
برهه زمانی که فضاهای باز اداری، به جهت ایجاد 

سمت  به  را  آن  و  کرده  بلند  را  صورت  مو های 
تیغ دستگاه هدایت می کند. به همین دلیل هم 
کاماًل  دستگاه ها  این  با  صورت  اصالح  معموالً 
مرتب و تمیز خواهد بود. این نوع از دستگاه های 
ریش تراش معموالً دارای ۳ یا ۴ تیغه هستند که 
به شما کمک می کنند تا اصالح صورت سریع و 
همین طور تمیزتری داشته باشید. با این حال باید 
فویلی صدای  تراش های  ریش  موتور  که  بگوییم 
بلند  به کوتاه کردن مو های  قادر  و  بلندی دارند 
ماشین های  دسته بندی،  این  بر  عالوه  نیستند. 
ریش تراش از جنبه های متفاوت تری نیز به انواع 
مختلفی دسته بندی می شوند، برای مثال برقی یا 

باتری بودن آن ها:
تراشی  ریش  ماشین های  باتری:  با  تراش  ریش 
دسته  دو  به  نیز  خود  می کنند  کار  باتری  با  که 
می شوند.  تقسیم  شارژ  غیرقابل  و  شارژ  قابل 
معموالً مدل های جدید این نوع از ریش تراش ها 
باتری های قابل شارژ دارند و به همین دلیل نیز 
دارند.  دنبال  به  را  راحت تری  استفاده  و  کاربرد 
تراش  ریش  ماشین های  شارژ  قابل  باتری های 
غالباً هزینه دستگاه را باالتر می برند، اما با وجود 
این مسئله نسبت به باتری های غیرقابل شارژ که 
نیاز به تعویض مرتب دارند هزینه نهایی کمتری 
برقی:  تراش  ریش  داشت.  خواهند  همراه  به  را 
تراش ها دیگر دغدغه چگونگی  از ریش  نوع  این 
کارکرد باتری را ندارند و با کمک یک پریز برق به 
خوبی کار می کنند، اما مسئله ای که در رابطه با 
این نوع از ریش تراش ها وجود دارد موقعیت پریز 
برق است. در چنین حالتی شما باید به دنبال یک 
پریز برقی باشید که در نزدیکی آینه قرار داشته 
باشد تا بتوانید در زمان اصالح به خوبی خود را 
در آینه ببینید. عالوه بر این مسئله دیگری که در 
داشته  نظر  در  باید  برقی  تراش های  ریش  خرید 
باشید طول سیم برق آن هاست. سیم برق ریش 
که  باشد  بلند  اندازه ای  به  باید  برقی  تراش های 
بتوانید دست خود را به راحتی حرکت داده و به 

اصطالح راه دست داشته باشید.
نکات خرید ماشین ریش تراش

تراش  اولین مسائلی که در خرید دستگاه ریش 
باید مدنظر قرار دهید راحتی ارگونومیک دستگاه 
ریش  که دستگاه  است  بهتر  کلی  به طور  است. 
تراش شما قابلیت ارگونومیک و طراحی مناسبی 
داشته باشد. به همین دلیل هم در زمان استفاده 
خسته  شما  دست  تراش  ریش  از  طوالنی مدت 

معموالً نیازمند تجهیزاتی اعم از تانک )شیشه 
هوا،  پمپ  بخاری،  تصفیه،  فیلتر  آکواریوم(، 
مگنت  تزئینی،  لوازم  دماسنج،  نور،  منبع 
و...  درپوش  دستی،  تور  کاردک،  یا  آکواریوم 

نیاز دارند.
آکواریوم ها  از  نوع  این  شور:  آب  -آکواریوم 
این  باید  البته  دارند.  خیره کننده ای  زیبایی 
راه اندازی آکواریوم  بگوییم که خرید و  نیز  را 
برای خرید  آب شور کار نسبتاً سختی است. 

چیلر،  مثل  تجهیزاتی  به  شور  آب  آکواریوم 
راکتور،  کلسیم  ساز،  ازن  هوا،  پمپ  بخاری، 
تانک،  تستر،  انواع  بیوبال،  محلول ها،  داروها، 
فیلتر  بیولوژیکی،  فیلتر  مکانیکی،  فیلتر 
شیمیایی، اسکیمر، نمک مخصوص، موج ساز، 
نیازمند  و...  یووی  بستر،  روشنایی،  دنیتراتور، 

خواهید بود.
نیز  آکواریوم  از  نوع  این  پلنت:  -آکواریوم 
این  با  دارد.  را  به خود  زیبایی های مخصوص 
نوع از آکواریوم سبزی و زیبایی آکواریوم شما 
تجهیزات  شد.  خواهد  برابر  چند  و  چندین 
آکواریوم پلنت نیز شامل تانک، بستر، سیستم 
مگنت  هوا،  پمپ  فیلتر،  مناسب،  نور   ،co۲
گیره  و  قیچی  دماسنج،  کاردک،  یا  آکواریوم 

مناسب پلنت و... می شود.
کدام  هر  که  بگوییم  می توانیم  کلی  طور  به 
خودشان  معایب  و  مزایا  آکواریوم ها  انواع  از 
با آب شور  آکواریوم هایی  ماهی های  دارند.  را 
رنگی  تنوع  و  دارند  بیشتری  زیبایی  معموالً 
و  دقت  ماهی ها  این  است.  بیشتر  نیز  آن ها 
زمان  نتیجه  در  و  دارند  نیاز  بیشتری  توجه 
بیشتری را نیز از شما می خواهند. این در حالی 
است که نگهداری از ماهی های آب شیرین به 
مراتب راحت تر است و زمان کمتری را اشغال 

با  تانک هایی  از  که  است  بهتر  می زنید  آن  از 
حجم کمتر از ۴۰ لیتر خودداری کنید. 

در  موجود  آکواریوم های  اندازه  کلی  طور  به 
بازار به این شرح هستند:

نکته دیگری که در زمان خرید آکواریوم خود 
باید توجه کنید انتخاب ماهی ها و همین طور 
شرایط نگهداری از آن هاست. به طور کلی بهتر 
است که اگر اولین تجربه نگهداری از آکواریوم 
درون  ماهی های  از  نگهداری  برای  دارید  را 
مشاوره  کامل  طور  به  فروشنده  از  آکواریوم 
اضافه  باید  این  بر  عالوه  بگیرید.  راهنمایی  و 
کرد که برخی از ماهی ها گوشت خوار هستند 
این  دارند.  بلند  یا  و  کوتاه  عمری  برخی  و 
یعنی تنوع و تفاوت انواع ماهی های آکواریوم 
بسیار زیاد است و شما نمی توانید بدون هیچ 
به خرید ماهی  پیش زمینه و اطالعاتی دست 

آکواریوم بزنید.
احتماالً شما هم ترجیح می دهید که آکواریوم 
و  زیباتر  تزئینی  وسایل  کمک  با  را  خود 
دلنشین تر کنید. برای این کار هم الزم است 
بروز خطری  از  تا  ببرید  به کار  را  دقت کافی 
احتمالی برای ماهی هایتان جلوگیری کنید. تا 
جای ممکن از خرید و تهیه وسایل تیز و برنده 
و یا وسایلی از جنس آهن، آلومینیوم، مس و... 

خواهد کرد. به همین دلیل نیز اگر تجربه اول 
نگهداری از آکواریوم شماست بهتر است که به 

سراغ آکواریوم آب شیرین بروید.
نکات خرید آکواریوم

آکواریوم  از  نگهداری  و  خرید  کلی  طور  به 
زیادی  نسبتاً  هزینه های  صرف  نیازمند 
به  که  می کنید  فکر  اگر  نتیجه  در  است، 
از  نمی توانید  خود  بودجه  محدودیت  دلیل 
به سراغ  می توانید  برآیید  آکواریوم خود  پس 
طبیعی  بروید.  ساده تر  و  کوچک تر  مدل های 
آکواریوم  انواع  به  مربوط  تجهیزات  که  است 
در مدل های مختلف آن ها تا حدودی متفاوت 
باید  شما  چیز  هر  از  پیش  بنابراین  هستند، 
نیز  نهایت  در  و  کنید  توجه  خود  بودجه  به 
هزینه های  با  که  بروید  گزینه هایی  سراغ  به 

موردنظر شما هماهنگ باشند.
کوچک تر  ابعاد  با  آکواریوم هایی  از  نگهداری 
نسبت به مدل های بزرگ تر به مراتب سخت تر 
است، چراکه کوچک ترین تغییراتی در شرایط 
تأثیر  می تواند  آکواریوم ها  این  در  موجود  آب 
بسیار زیادی را در فضای آکواریوم و به دنبال 
باشد،  داشته  ماهی ها  زندگی  و  سالمت  آن 
بار  اولین  برای  اگر  که  بگوییم  باید  بنابراین 
است که دست به خرید آکواریوم و نگهداری 

جلوگیری کنید.
عالوه بر خطرات ناشی از وسایل برنده، تجزیه 
شدن فلزات در آب نیز می تواند برای ماهی ها 
خطرناک باشد. از تزئیناتی مانند صدف و... که 
کاماًل طبیعی هستند و برای ماهی ها نیز هیچ 

خطری ندارند استفاده نمایید.
است  دیگری  مهم  مسئله  نیز  آکواریوم  وزن 
که حتماً باید به آن توجه کنید. به طور کلی 
آکواریوم ها وزن زیادی دارند و به همین دلیل 
از  نگهداری  برای  را  مناسبی  باید شرایط  نیز 

آن ها در فضای خانه مهیا سازید. 
برای درک بهتر این موضوع می توانیم بگوییم 
آب  که حجم  آکواریوم هایی  کلی  طور  به  که 
دارای  معموالً  است،  لیتر   ۶۰ از  بیشتر  آن ها 
وزنی بیشتر از ۴۵ کیلوگرم هستند. در نتیجه 
دقت  خودت  آکواریوم  پایه  انتخاب  در  باید 
باالیی به کار بگیرید تا استحکام خوبی داشته 
باشد و بتواند برای مدتی طوالنی این وزن را 

بر روی خود نگه دارد. 
مسئله وزن آکواریوم در رابطه با آکواریوم های 
رومیزی نیز اهمیت می یابد، چراکه میز، کانتر و 
یا هر سطح دیگری که می خواهید آکواریوم را 
بر روی آن قرار دهید باید محکم و استوار باشد.

اجزای درب ضد سرقت
قفل  گوناگون  انواع  به  دارد  امکان  - درب ضد سرقت 
های ضد سرقت مجهز شده باشد. هر یک از این قفل 
ها دارای میزان امنیت های مختلفی هستند. مهم ترین 
و اصلی ترین اجزا در درب ضد سرقت، قفل ها هستند. 
بدین ترتیب موقع خرید درب ضد سرقت حتماً به قفل 
آن توجه کنید. همچنین لوال در اغلب درب های ضد 
سرقت از خارج و یا از هر دو طرف پنهان است و این امر 
مانع از باز شدن درب به وسیله اهرم کردن لوال می شود. 
درب ضد سرقت معموالً از الیه های گوناگون تشکیل 
از جنس  شده است. جنس الیه داخلی آن ها معموالً 
فوالد است که با یک الیه از جنس های متنوع مثل ام 
دی اف، اچ دی اف، فلز، شیشه و غیره روکش شده است. 
فضای خالی موجود در درب ضد سرقت هم غالبا توسط 
پشم سنگ پر می شود که این امر سبب می شود درب 

ضد سرقت عایق صدا و حرارت نیز باشد.
- درب ضد سرقت می بایست با توجه به مکان مورد 
به  شود،  انتخاب  متفاوت  های  خصوصیت  با  استفاده 
عنوان مثال میتوان از درب های ساده فلزی که از دوالیه 
ورق سخت به ضخامت یک میلیمتر در دو طرف درب و 
یک الیه عایق صدا و دما بعنوان الیه میانی در ساختمان 
به  سارقین  وسیله  به  سروصدا  ایجاد  امکان  که  هایی 
خاطر تخریب درب مقدور نمی باشد استفاده نمود ولی 
در جاهایی مثل کارخانجات و کارگاه های برون شهری 
که سارقین امکان تخریب در را به راحتی دارا هستند 
استفاده کرد  نوع خاص درب های ضد سرقت  از  باید 
تا امکان نفوذ سارقین بعد از برش و تخریب الیه های 

آشنایی با اجزای درب ضد سرقت و انواع آن

چگونه یک محیط اداری شیک و مدرن طراحی کنیم؟  راهنمای خرید ریش تراش، آقایان بخوانند
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معادل حداقل یک  دارای قطری  را که  گلدانی 
انتخاب  است  گیاه  گلدان  از  بیشتر  سانتیمتر 
کنید.سپس آنرا با صابون و آب شستشو دهید 
و مقداری مخلوط خاک کاکتوس در کف گلدان 
گلدان  وسط  در  را  کوچکتر  گلدان  دهید،  قرار 
بزرگتر مستقر کنید.بین دو گلدان را با مخلوط 
خاک گلدانی کاکتوس تا فاصله یک سانتیمتری 
لبه گلدان پر کنید.سپس خاک را فشار داده و 
را  درونی  گلدان  استحکام،  از  اطمینان  از  پس 
خارج کنید.در صورت لزوم با استفاده از دستکش 

گیاه را از گلدان قدیمی به بیرون هدایت کنید.
با حرکت دادن گیاه، تا حد ممکن خاک اطراف 
و  قطع  را  مرده  ریشه های  و  تخلیه  را  ریشه ها 
آفات و بیماری های احتمالی را کنترل کنید.گیاه 
را درون خاک جدید قرار دهید.چنانچه نیاز به 
خاک بیشتری بود، اضافه نموده و سطح خاک 
را فشرده کنید.گلدان را حرکت  دهید تا کامال 
جای  هنوز  گلدان  کند.چنانچه  نشست  خاک 
خالی برای خاک داشت کمی خاک به آن اضافه 
گلدان  تعویض  شود.هنگام  پر  گلدان  تا   کنید 
باشد، زیرا هنگام خارج  نباید خشک  خاک آن 
کردن گیاه از گلدان، خاک در اثر خشک بودن 
خاصیت چسبندگی ندارد از ریشه جدا می شود و 

به تارهای ِکشنده گیاه صدمه وارد می آید.
بهتر است پس از کاشت گلدان را در محل نسبتا 
روز  چند  زیاد  رطوبت  یا  و  سایه  از  دور  گرم، 
نگهداری کرد.پس از کاشت کاکتوس درگلدان 
جدید باید چند روز از آبیاری کاکتوس ها خوداری 

حشرات و موجودات زیادی هستند که می توانند 
برای درختان میوه مزاحمت ایجاد کنند و فرآیند 
رشد و تولید میوه آن ها را دچار اختالل کنند. 
خوار  شیره  حشرات  و  خوار  برگ  های  کرم  از 
حمله  ها  ریشه  به  که  جوندگان  انواع  تا  گرفته 
می کنند. یکی از شایع ترین آفت های درختان 
میوه مایت عنکبوتی است. این حشرات هشت پا 
که از خویشاوندان نزدیک عنکبوت ها و ساس ها 
محسوب می شوند به مانند عنکبوت ها از قابلیت 
تار تنی برخوردارند و در صورتی که جمعیت آن 
ها زیاد باشد می تواند سالمت و شادابی درخت 

را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
مایت های عنکبوتی حشراتی بسیار ریز هستند و 
از نظر چشم غیر مسلح فقط به شکل یک نقطه 
دیده می شوند. مایت عنکبوتی ماده تنها حدود 
1-۲ میلی متر طول دارد و دارای لکه های تیره 
رنگ بر بدنش است. این حشره همچنین موهایی 
کوتاه در اطراف بدن خود دارد. الرو این حشره 
شباهت زیاد به حشره بالغ دارد با این تفاوت که 
کوچک تر است. تخم های مایت عنکبوتی کروی 
نزدیک شدن  با  شکل و شفاف هستد، هر چند 
به زمان باز شدن تخم ها، رنگ آن ها به کرمی 
تغییر می کند. مایت های عنکبوتی مانند بیشتر 
به  مورد  این  در  که  مناسب  در شرایط  حشرات 
معنی هوای گرم و متعدل است، به سرعت تولید 
مثل می کنند و در کمتر از یک هفته می توانند 
از الرو های تازه متولد شده به حشرات بالغ آماده 

های  میوه  و  گذارد  می  تاثیر  آینده  سال  دهی 
سال کنونی تنها در صورتی تحت تاثیر آفت قرار 
بوده  سنگین  خیلی  آفت  هجوم  که  گیرند  می 
این  در  افتاد.  اتفاق  تابستان  یا  بهار  اوایل  از  و 
میان معموال درختانی که دچار کم آبی شده و 
از سالمت کمتری برخوردار هستند، بیشتر تحت 

تاثیر حمله آفت قرار می گیرند.
 روش کنترل مایت های عنکبوتی به صورت طبیعی

جلوگیری  برای  که  اقداماتی  ترین  مهم  از  یکی 
انجام داد،  توان  از گسترش مایت عنکبوتی می 
حافظت و نگهداری مناسب از درخت و سالمت 
سال  تر  گرم  فوصل  در  مثال  طور  به  است.  آن 
داشته  اختیار  در  کافی  آب  باید  حتما  درخت 
باشد تا بهتر بتواند با شرایط مختلف محیطی از 
جمله آفت ها مقابله کند.خوشبختانه مایت هاي 
دارند که  عنکبوتی شکارچیان طبیعی مختلفی 
کرد.  ها حساب  آن  روی  بر  تا حدی  توان  می 
معموال تعادل تولید مثل و مرگ مایت ها توسط 
شکارچیان و انگل ها زمانی بر هم می خورد که 
از آفت کش هایی با تاثیر گذاری وسیع استفاده 
شود یا رفتار طبیعی شکارچیان به واسطه گرد 
است که  دلیل  به همین  و خاک مختلف شود. 
معموال انفجار جمعیتی مایت ها پس از استفاده 
راه  ترین  افتد.ساده  می  اتفاق  ها  کش  آفت  از 
پاشش  عنکبوتی  مایت های  با  مقابله  برای  حل 
شدید جریان آب به برگ ها و شاخه های درخت 
است که باعث جدا شدن بیشتر مایت ها و از بین 
رفتن گرد و خاک می شود. در صورتی که هجوم 
درخت  از  بخش  چند  به  محدود  تنها  ها  مایت 

است، می توان درخت را هرس کرده و آن شاخه 
ها را جدا کرد.

مقابله با مایت ها به کمک مواد شیمیایی
که  شود  استفاده  باید  زمانی  شیمیایی  مواد 
جز  راهی  و  باشد  زیاد  بسیار  ها  مایت  جمعیت 
باشد.  نمانده  باقی  شیمیایی  مواد  از  استفاده 
بر طیف  که  آفت کش های عمومی  از  استفاده 
چندان  گذارند  می  اثر  حشرات  از  ای  گسترده 
رفتن  بین  از  باعث  که  چرا  نیست  مطلوب 
شکارچیان و دشمنان طبیعی آفت های می شود. 
به همین دلیل معموال از صابون های آفت کش 
استفاده می شود. صابون  باغبانی  یا روغن های 
بر روی  باید مستقیما  اثر گذاری  برای  یا روغن 
آفت ها پاشیده شود و به همین دلیل الزم است 
همه بخش های درخت، به خصوص پشت برگ 
ها کامال آغشته گردند. عالوه بر این دو ترکیب، 
سولفور مایع و مایت کش هم می تواند برای از 

بین بردن مایت عنکبوتی موثر باشد.

همه ما ایرانی ها با حنا آشنایی داریم. معموال 
از  و  میدانند  را  حنا  قدر  بیشتر  ها  مادربزرگ 
ترین  از مهم  استفاده می کنند. حنا یکی  آن 

گیاهان دارویی است.
این گیاه از دیرباز در ایران مورد احترام بوده و 
در مراسمی با عنوان حنابندان قبل از برگزاری 

عروسی مورد استفاده قرار می گرفته است.
شباهت نام این گیاه با گل حنا Busy lizzie که 
نباید  دارای گل های رنگارنگ و جذابی است 

باعث شود تا این دو را با هم اشتباه بگیریم.
تولید  حنایی  رنگ  صورتی  در  حنا  برگهای 
یک  با  و  شده  ساییده  کامال  که  کنند  می 
این  برای  شود.  مخلوط  رقیق  اسیدی  محلول 
هم  غلیظ  چای  یا  لیمو  آب  از  اسیدی  مایع 
 ۶ باید  استفاده می شود. حنای مخلوط شده 
تا ۲۴ ساعت باقی بماند تا قابل استفاده باشد. 
استفاده از اسانسهای دیگر مانند اوکالیپتوس، 
بهتر شدن رنگ کمک  به  تواند  .. می  و  مورد 
کند. حنا معموال به صورت پودر شده به فروش 
نسبتا  کار  پودر  به  آن  تبدیل  زیرا  رسد  می 
مشکلی است. حرارت دادن حنا، چه وقتی بر 
روی پوست گذاشته شده است و چه قبل آن 
باعث پر رنگ شدن آن می شود. از سویی دیگر 
کلردار  آبهای  و  مانند صابون  قلیایی  ترکیبات 

باعث کم رنگ شدن آن می شود. 
جنوبی  مناطق  در  حنا  گیاه  های  درختچه 
بوشهر،  و  بندرعباس  اطراف  جمله  از  ایران 

درختچه گونه ای گیاه است که به خاطر کوتاهی 
قد و نیز داشتن بیش از یک تنه اصلی از روی 
زمین یا نزدیک به زمین از درخت جدا می شود.
درختچه ها معموالً کوتاه تر از ۵-۶ متر هستند.

یا  درخت  می توانند  گیاهان  از  بزرگی  گروه 
درختچه به شمار آیند.گیاهان کوچک و کم ارتفاع 
را بوته می نامند.درختچه ها معموالً شاخ و برگ 
انبوه و فشرده ای دارند و در صورت هرس شدن 

به زودی شاخ و برگ خود را بازمی یابند.
درختچه ها می توانند همیشه سبز یا خزان کننده 
آپارتمانی  گیاه  و  گل  بخش  روح   باشند.حضور 
در خانه همیشه دلیلی برای لذت بردن از فضا 
گیاه  انواع  از  گونه ای  درختچه ها  بود.  خواهد 
آپارتمانی هستند که به شکلی مینیاتوری یادآور 
درخت ها بوده و در بسیاری از ورودی ها، راهروها 
و منازل به عنوان عنصر دکوراتیو و حیات بخش 

دکوراسیون منزل استفاده می شوند.
درختچه های  آپارتمانی و انواع آن

لحاظ  به  توان  می  را  آپارتمانی  های  درختچه 
مابین  چیزی  ها  آن  ارتفاع  و  گیاهی  زیست 
که  گرفت  نظر  در  ای  باغچه  گیاهان  و  درختان 
در زندگی آپارتمانی امروزی به دونوع درون خانه 
میشوند.درختچه  تقسیم  ای  خانه  بیرون  و  ای 
بودن  باطراوت   و  علت  سبز  به  آپارتمانی  های 
موثر  نقش  روز های سال همواره  از  بسیاری  در 
بیرونی  و  داخلی  نمای  تزیین  در  ای  عمده  و 
حس  علت   وبه  دارند   را  ما  های  ساختمان 
نشاط در فضای خانه و هم چنین محوطه سازی 
قرار  استفاده  مورد  آپارتمان  بیرون  فضای  در 
این  از  استفاده  فواید  از  یکی  البته  مي گیرند. 
موجودات زیبا طبیعت می باشد که بنا به شرایط 
آب و هوایی محل زندگی، مراحل مراقبت و هم 
چنین ثمر دار یا بی ثمر بودن آنها را به زیر شاخه 

های فراوانی  تقسیم مي شوند.

نیز مقاوم است.
ندارد.  زیادی  های  بیماری  و  آفات  حنا 
آن  علت  که  ریشه  سیاه  پوسیدگی 
علت  که  برگی  لکه  و   Corticium koleroga
از  است   Xanthomonas lawsoniae آن 

های حنا هستند. بیماری  مهمترین 
تکثیر این گیاه از طریق کشت بذر و یا قلمه 
است. این گیاه حتی اگر بدون مراقبت به حال 
خود رها شود ، بدون نیاز به احتیاجات خاکی 

زیاد ، سریع رشد میکند .
و  خانه  محیط  در  داری  نگه  قابلیت  الوسونیا 

همچنین محیط بیرونی را دارد.
آبیاری الوسونیا: 

الفسونیا در تابستان  آبیاری زیادی می خواهد. 
دارد  قرار  بیرونی  در محیط  اگر  که  به طوری 
اگر در  انجام شود و  آبیاری  باید  بار  روزی دو 
میان  در  روز  یک  است  خانه  داخل  محیط 

آبیاری نیاز دارد.
آبیاری کم یا دمای خیلی زیاد باعث زرد شدن 

نوک برگها میشود.
دمای مورد نیاز الوسونیا: 

نیاز  متوسط  و  خنک  دمای  به  الوسونیا 
دارد، اگر میخواهید آن را در محیط بیرونی 
بکارید باید زیر سایه و نیم سایه باشد و اگر 
نور  مستقیم  تابش  از  میدارید  نگه  خانه  در 

کنید. دور  آفتاب 
خاک مورد نیاز الوسونیا: 

مناسبترین خاک برای الوسونیا مخلوط خاک 
است،  ماسه  و  شن  با  گیاه  و  گل  مخصوص 
و  سنگین  نیمه  های  خاک  اکثر  در  الوسونیا 

سنگین میتواند رشد کند.

انتخاب هوشمندانه درختچه های آپارتمانی بیرون 
ساختمان

های  درختچه  یعنی  طبیعی   عنصر  وجود 
یک  ساختمان  بیرون  فضای  در  آپارتمانی 
نمای  طراحان  طرف  از  هوشمندانه  انتخاب 
ای  ایده  اید.  می  به حساب  بیرونی ساختمان 
و  و سیمان  روح سنگ  بی  فضای  که  زیرکانه 
جدول های منتهی به درب ورودی و خروجی 

ساختمان را جان دوباره می بخشد.
و  آب  مناسب  بیرونی  آپارتمانی  های  درختچه 

هوای ایران
اصطالح  به  آپارتمانی  های  درختچه  از  برخی 
ایران دوست وجود دارند که تقریبا در تمامی 
نقاط کشور به خوبی می توان از زیبایی آنها در 

تمام طول فصول بهره برد  مانند:
درختچه ناندینا

این درختچه برای شرایط دمایی از ۲۳ - درجه 
است. مناسب  صفر  باالی  درجه   ۵۰ حدود  تا 

نمای بسیاری زیبایی دارد و به کار گیری آن 
باعث  خورشید  نور  مستقیم  دمای  مقابل  در 
است  میگردد.جالب  آن  رویایی  رنگ  تغییر 
بدانید که به مانند تنوع خرید یک شلوار این 
درختچه نیز دارای تنوع رنگ می باشد و همین 
بهشتی  بامبوی  به  را  درختچه  این  زیبا  جلوه 

معروف کرده است.
شمشاد ترون

های  درختچه  پرکاربردترین  از  دیگر  یکی 
این  آیند  می  حساب  به  ،شمشادها  آپارتمانی 
زیباي  بسیار  تراکم  که  سبز  همیشه  هان  گیا 
پذیر  انعطاف  شرایط  و  آن  سبز  های  برگ 
زندگی آن در ایران آن را به پای ثابت فضای 

بیرونی ساختمان در ایران تبدیل کرده است.

آیا تاکنون پس از خرید گیاه آپارتمانی با لکه 
های تیره و بدشکل روی گیاه و چسبندگی 

سطح آن مواجه شده اید؟
ای  دوده  کپک  نام  به  آفتی  امر  این  علت 

است.
روی  ای  دوده  کپک  که  بدانید  است  خوب 

عسلک تشکیل میشود .
پس عسلک عالوه بر اینکه برای گیاه مشکل 
اثاثیه  ایجاد میکند بلکه موجب آلوده شدن 

منزل و اطراف گلدان نیز می شود.
اما عسلک چیست؟

اوقات  برخی  که  چسبناکی  و  شفاف  شیره 
عسلک  را  میشود  دیده  گیاه  برگهای  روی 

چابهار(،  )اطراف  بلوچستان  و  استان سیستان 
استان  نرماشیر(،  و  بم  )کرمان،  کرمان  استان 

خوزستان )اطراف اهواز( و یزد رویش دارد.
شرایط نگهداری گل الوسونیا

 حنا گیاهی است به صورت درختچه یا درختی 
از  عاری  جوان  گیاه  که  متر   ۷ تا   ۲ طول  به 
شاخه  باشد.  می  خاردار  مسن  گیاه  ولی  خار 
های جوان این گیاه همواره چهارگوش، برگها 
سرنیزه  یا  کشیده  یا  مرغی  تخم  یا  انگشتی 
تیز  نوک  و  نوکدار  اندکی  همواره  و   پهن  ای 
پهنک  مشبک،  اندکی  و  ای  شانه  رگبندی  با 

قدری بر روی دمبرگ یراق ساز است.
کاسه گل به طول ۳ تا ۵ میلیمتر و جام گل 
چندین برابر کاسه گل ، سفیدرنگ یا در ابتدا 
زرد پریده رنگ و اندکی پس از آن سرخ رنگ با 
میوه های خشک و شکوفا که حاوی دانه هایی 

خیلی کوچک است.
ماده  و  گلوکوزید  حاوی  حنا  برگهای 
ماده  باشد.  می  هنوتانیکاسید  و  رنگی 
 -1 با  مشابه  الوسون  نام  به  آن  رنگی 
گیکوزیدهای  نفتوکینون،  هیدروکسی 
کینویید،  گزانتون،  کومارین،  فنلی، 
فالونوئیدهایی  گلوکوزیدبتاسیتوسترول، 
O-۷-گلیکوزیدی  مشتق  و  لوتئولین  نظیر 

آن، چربی ، رزین و تانن می باشد.
نیاز  باال  به دماهای  بهترین عملکرد  برای  حنا 
گراد  سانتی  درجه   ۲۵ دما  بهینه  ولی  دارد 
رسی،  مانند  خاکها  انواع  به  گیاه  این  است. 
ولی  است  سازگار  غذایی  مواد  بدون  و  شنی 
و  سنگین  رسی،  خاکهای  در  را  رشد  بهترین 
حاصلخیز دارد. به رطوبت پایین و خشکی هوا 

درختچه های آپارتمانی  داخلی
در  آپارتمانی  های  درختچه  از  استفاده  ایده 
فضای خانه یک ایده  کامال اقتصادی و پرکاربرد 
به حساب می اید.درختچه ها به فضای داخلی 
خانه ما زیبایی و زندگی میبخشند و این حس 
ارامش  ایجاد  تاثیرات خود را در  نشاط همواره 
گذارد.البته  کانون خانواده می  در  و صمیمیت 
تمام این مزیت ها زمانی به اوج خود می رسد 
که درختچه ها در گلدان مناسب ،خاک مناسب 
و هم چنین زاویه ومقدار نوردهی مناسب خود 

نگهداری شوند.
انواع درختچه های آپارتمانی درون خانه ای

از برخی از درختچه های آپارتمانی درون خانه 
گیاه  اشاره کرد.این  گیاه یشم  به  توان  ای می 
ظاهری گوشتی و ضخیم دارد به نور یک پنجره 
آفتاب گیر قانع است و به لحاظ شرایط نگهداری 
فقط  و  است  آپارتمان دوست  اصطالحا  بسیار، 
یکبار  هفته  دو  هر  و  مانده  سبز  همیشه  برای 
سری  از  نیز  پاچیرا  دارد.درختچه  نیاز  آب  به 
درختچه هایی است که عالوه بر ظاهری بسیار 
سبز و زیبا شرایط نگهداری بسیار راحتی دارد 
و در اکثر فصول سال نیز این طراوت و سبزی 
را حفظ خواهد کرد.مشهود ترین فایده درختچه 
های آپارتمانی در تزیین فضای خانه می باشد 
.اگر برخی از نکات را در چیدمان درختچه های 
آپارتمانی به کار گیریم فضای خانه را به طرز 

شگفت انگیزی می توانیم طراحی کنیم . 
درختچه های آپارتمانی بیرونی

عمدتا  ای  خانه  بیرون  آپارتمانی  های  درختچه 
عالوه بر نقش تزیین خانه در تقسیم بندی فضای 
در  زیبا   هندسی  های  نقش  یا  و  محوطه  چمن 
.اینکه  هستند  موثر  تزئیینی  های  گل  اطراف 
بر  نیز  یا بی ثمر  انتخاب کنیم  درختچه ثمر دار 
اساس آب و هوا و شرایط ساختمان تعیین میگردد.

بر عکس اسمش اصال مثل  میگویند. عسلک 
عسل مطلوب نیست .

بلکه مشاهده آن نشانه وجود آفت یا بیماری 
در گیاه است.

حشراتی  مدفوع  واقع  در  چسبناک  ماده  این 
زنگ  و  میکنند  تغذیه  گیاه  از  که  است 
محسوب  گیاه  و  گل  برای صاحبان  هشداری 

میشود.
عسلک ذخیره غذایی مناسبی برای قارچهای 

بیماری زای گیاهان است.
به  گیاه  که  میشود  سبب  خصوصیت  همین 

بیماریهای قارچی مبتال شده و آسیب ببیند.
مورچه ها نیز از حشرات تولید کننده عسلک 
در مقابل شکارچیان محافظت میکنند تا منبع 

غذایی خود را از دست ندهند.
برگ  روی  عسلک  کننده  تولید  حشرات 

گیاهان آپارتمانی
- شته ها:

شته ها نوعی حشرات گالبی شکل هستند که 
بدن نرمی دارند.

این حشرات بسته به نژادشان به رنگهای سبز، 
صورتی، قرمز یا سیاه دیده می شوند.

معموال شته ها فقط به چند نوع گیاه خاص 
حمله میکنند

بنابراین جای خوشبختی است که آفت شته 
در گلخانه ای که تنوع گیاهی دارد، گسترش 

پیدا نمیکند.
شکل  تغییر  و  خوردن  پیچ  موجب  ها  شته 
دادن برگها و همچنین زردی و پژمردگی آنها 

میشوند.
- حشره پولک دار:

حشره پولک دار در دو نوع زره پوش و نرم تن 
قابل مشاهده است .

عسلک  تن  نرم  دار  پولک  حشره  فقط  البته 
تولید میکند.

به راحتی میتوان این آفت را با آفت کش دفع 
کرد زیرا پوشش محافظ ندارند.

برجستگی  به شکل  تن  نرم  دار  پولک  حشره 

کاهش  به  منجر  میتواند  آفت  شدید  هجوم 
برگ یا میوه و خشک شدن ترکه ها شود.

- مگس سفید:
عسلک پنبه یا مگس سفید بالغ شبیه به شب 

پره سفید کوچک است.
این آفت را به راحتی میتوان دید.

از  ابری  بدهید،  مالیمی  تکان  را  گیاه  اگر 
مگسهای سفید از روی برگ گیاه بلند میشوند.

این حشرات قدرت پروازی چندانی ندارند پس 
شما  آپارتمانی  گیاه  های  برگ  روی  دوباره 

مینشینند.
وارد  گیاه  به  زیادی  آسیب  سفید  مگسهای 

های قهوه ای روشن روی برگها دیده میشود.
گیاهان  برگ  و  ساقه  شکنندگی  موجب  که 

آپارتمانی می شود.
زمانی که این حشره بالغ میشود دیگر قادر به 

حرکت نیست.
لذا ادامه تغذیه آن از برگ گیاه است که باعث 

پژمردگی و ریزش برگ میشود.
- شپشک آرد الود:

اکثر انواع شپشک آرد آلود رشته های مومی 
ترشح میکنند.

پوشانده  را  آنها  بدن  تدریج  به  ها  رشته  این 
و ظاهری پنبه ای روی گیاه ایجاد میکنند .

احتمال دارد کلونی شپشک آرد آلود به شکل 
یک زایده روی گیاه دیده شود.

.اما آزار دهنده هستند و ترشحات  نمیکنند 
گیاه  ظاهر  میکنند،  تولید  که  چسبناکی 
به  که  صورتی  در  ویژه  به  میکند  خراب  را 

قارچهای کپک دوده ای آلوده شوند.
آسیبهای عسلک گیاهان آپارتمانی

گیاهی که دچار آفت شده به مرور آب خود 
پیچ  میشودبرگها  زرد  و  داده  دست  از  را 

میخورند و رشد گیاه کند میشود.
زندگی  عسلک  روی  بر  که  ای  دوده  کپک 
میکند باعث ایجاد لکه های تیره و بد شکل 
بر روی گیاه میشود.بنابراین باید عسلک را از 

گیاه پاک کنید و عامل آن را از بین ببرید.

تعویض  زمان  می توان  آسانی  به  کرد.معموال 
خاک گلدان را تشخیص داد،زیرا با کاهش مواد 
غذائی خاک، رشد متوقف شده و جثه کاکتوس 
کوچک می ماند و مشکالتی از قبیل زرد شدن 
و گل ندادن و ضعیف شدن گیاه پیش می آید.

علت این است که از یک طرف کیفیت فیزیکی 
خاک تغییر می کند،یعنی قابلیت نفوذ پذیری آن 
کم شده و تهویه در خاک صورت نمی گیرد.از 
طرف دیگر کیفیت شیمیایی خاک تغییر کرده 
است.یعنی مواد غذایی خاک گلدان که محدود 
است به تدریج توسط گیاه جذب شده، نقصان 
تامین  گیاه  نیازغذائی  کلی  طور  می یابد.به 
بار  یک  سال  هر  هست  الزم  نمی شود.بنابراین 
خاک گلدان تعویض شود .بهترین زمان تعویض 
فصل  اواخر  کاکتوس ها  گلدان 
اوائل  یعنی  گیاه  استراحت 

بهار می باشد.

عنکبوتی  های  شوند.مایت  تبدیل  مثل  تولید 
تغذیه می  توده ای  به صورت گروهی و  معموال 
تجمع  برای  را  ها  برگ  پشت  معموال  و  کنند 
انتخاب می کنند. از خصوصیات بارز مایت های 
این حشرات  تار است. متاسفانه  تولید  عنکبوتی 
به گونه ای فرگشت یافته اند که می توانند تمام 
طول سال از درخت تغذیه کنند. بنابراین درخت 
این  به  ابتال  صورت  در  سبز  همیشه  میوه  های 
آفت به سادگی از آن رهایی نخواهند یافت. البته 
وضعیت درختان برگ ریز هم چندان بهتر نیست 
از  فرار  برای  ماده  عنکبوتی  های  مایت  که  چرا 
های  شکاف  و  ها  فلس  زیر  به  زمستان  سرمای 

پوست و بستر گیاه در خاک پناه می برند.
 تاثیر مایت عنکبوتی بر درختان میوه

مایت عنکبوتی به دلیل سوراخ کردن برگ های 
این حشره  کند.  وارد می  آسیب  آن  به  درخت، 
را  سطحی  پوشش  دهانی  اندامگان  کمک  به 
سوراخ کرده و محتوای سلول ها و شیره ای که 
در درخت و حتی میوه وجود دارد را مصرف می 
کند. حضور مایت های عنکبوتی در مرحله اول 
با ظهور خطوط روشن بر روی برگ ها مشخص 
می شود. برگ های سبز به تدریج به زرد، قرمز 
یا برنزی تغییر رنگ داده و با  ادامه روند فعالیت 
آفت، در نهایت از درخت جدا می شوند. از دست 
و  شادابی  رفتن  دست  از  باعث  ها  برگ  رفتن 
دهی  محصول  کاهش  همچنین  و  گیاه  طراوت 
می شود. البته حضور مایت ها عمدتا بر محصول 

مقابله با مایت عنکبوتی درختان میوهجابجا کردن گلدان کاکتوس ها

)LAWSONIA INERMIS( شرایط نگهداری گل الوسونیا یا حنا

چسبناک شدن برگ گیاهان آپارتمانی
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رعایت  با  آئینی  طی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
پروتکل های بهداشتی و با حضور فرمانده سپاه فجر 
خانواده  انتظامی،  و  نظامی  مقامات  فارس،  استان 
اقشار  و  محلی  مسووالن  بسیجیان،  شهدا،  معظم 
مختلف مردم در سالن ۹ دی شهر الر، فرمانده جدید 

ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان معرفی شد.

در این مراسم، سرهنگ امیر جاهدی فرمانده سابق 
اینکه  بیان  با  سخنانی  در  الرستان  ناحیه  سپاه 
خداوند را شاکر هستیم که در عصری به ما فرصت 
اوج  در  انقالبی  اسالم  که  داده  را  و خدمت  حیات 
در  ها  ابرقدرت  تمام  پوشالی  هیمنه  و  بوده  عزت 
شکرگزاری  داشت:  اظهار  است،  شده  شکسته  هم 
است  مقدسی  نهاد  در  خدمت  واسطه  به  دیگرم 
که امام مسلمین آن را مولود انقالب نامید. وی با 
بیان اینکه نهادی که امام مسلمین از آن مطالباتی 
مبنی بر برپاداری از همه ارزش های انقالب اسالمی 
دارد، افزود: نه تنها در چارچوب مرزهای جمهوری 
اسالمی بلکه فراتر از مرزهای این خطه و شهادت 
نوید  این  رزمانش  هم  و  یاران  و  سلیمانی  سردار 
به قله رفیع آخرالزمان  به روز  را می دهد که روز 

نزدیک می شویم.
جاهدی، با اشاره به اینکه شکرگزاری دیگر من به 
واسطه خدمت به مردم عزیز این خطه به خصوص 
را شجره  آن  مسلمین  امام  که  الرستان  بسیجیان 
طیبه نامید خواهد بود، تصریح کرد: آثار این شجره 
این  به  و  دید  جهان  سراسر  در  توان  می  را  طیبه 
فرصت  خداوند  که  بالیم  می  خودمان  به  واسطه 

خدمت در این نهاد انقالبی داده است.
اینکه  بیان  با  الرستان،  ناحیه  سپاه  سابق  فرمانده 
مردم الرستان آوازه مبارزه با استعمار و استکبار آنها 
به بلندای تاریخ است و به پشتوانه یک فقیه مجاهد 
از  کرد:  نشان  خاطر  اند،  برافراشته  را  مبارزه  َعلَم 
همکاری و همیاری همه بسیجیان و مردم سرزمینم 

تشکر و قدردانی دارم.
امام  بسیج،  مقاومت  پایگاه های  فرماندهان  از  وی 
به  و غیره  ادارات  تمام  فرماندار الرستان،  و  جمعه 
ادامه  سپاه،  انقالبی  مجموعه  با  همراهی  منظور 
داد: آنچه که انجام داده ایم در واقع تکلیف دینی 
که  هستیم  این  شرمنده  و  است  بوده  انقالبی  و 

نتوانستیم بیش از این خدمت کنیم.
با  سخنانی  در  نیز  الرستان  جمعه  امام  ادامه،  در 
گرامیداشت دهه بصیرت، گفت: غائله فتنه سال ۸۸ 
که یک برنامه پیچیده بین المللی برای ضربه زدن 
به جمهوری اسالمی ایجاد شده بود با بصیرت ملت 

همیشه در صحنه ایران نقش بر آب شد.
حجت االسالم و المسلمین سیدمختار موسوی خرم، 
با بیان اینکه از زمان تحقق شجره طیبه ایجاد سپاه، 
توسط  آفرین  اقتدار  و  آفرین  عزت  تکاملی  مسیر 
سپاه طی شده و امروز سپاه نماد عزت و اقتدار و 
عظمت انقالب اسالمی است، افزود: امروز خدمات 
در  محدود  حتی  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

مرزهای دینی ما نیست و حتی توانسته در حیاط 
خلوت آمریکا هم خدمت رسانی کند.

وی با اشاره به اینکه هنر شهید سلیمانی این بود 
که توانست انقالب را به بهترین وجه صادر کند که 
آن در سایه اخالص این شهید بوده است، تصریح 
کرد: به واسطه مجاهدت های حماسه سازان بزرگ 
در مکتب جمهوری اسالمی جبهه حق در یکی از 
می  سر  به  خود  دوران  ترین  مقتدرانه  و  قویترین 
زمانی  نشان کرد:  امام جمعه الرستان، خاطر  برد. 
دوران  در  امیرالمومنین  اگر  که  داشتیم  تاریخ  در 
خالفت خود موردی را می فرمودند اصحاب آن را 
گوش نمی کردند اما امروز فرزند خلف این مکتب 
عمل  به  فرمایند  می  را  موردی  اگر  رهبری  یعنی 
باید  سوریه  فرمایند  می  ایشان  اگر  رسید.  خواهد 

ازاد شود این اتفاق می افتد.
معظم  رهبر  فرموده  به  بنا  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
عمل  انقالب  دوم  گام  های  توصیه  به  اگر  انقالب 
اسالمی  تمدن  افق  تحقق  شاهد  پایان  در  شود 
خواهیم بود، ادامه داد: این تحقق دارای یک شرط 
ما  باید  که  است  کادرسازی  هم  ان  که  است  الزم 
در مسیر کادرسازی و هویت سازی برنامه ریزی و 
همکاری و همیاری الزم را داشته باشیم. امام جمعه 
الرستان، با اشاره به اینکه وظیفه ماست که بیانیه 
گام دوم انقالب را در منطقه خودمان بومی سازی 
کنیم، یادآور شد: الرستان دارای سابقه درخشانی 
و  ای جز هویت سازی  ما چاره  و  است  از گذشته 

پرورش مدیران با رویکرد جهادی نداریم.
دارای  الرستان  خطه  اینکه  بر  تأکید  با  موسوی، 
موضوع  هر  در  که  است  متدین  و  متعهد  جوانانی 
پیدا  حضور  است  بوده  حضور  به  نیاز  که  انقالبی 
مسئول  عنوان  به  ما  وظیفه  کرد:  اضافه  اند،  کرده 
در انقالب اسالمی این است که این رویکرد را حفظ 

و تقویت کنیم.

الرستان  ویژه  فرماندار  مراسم،  این  در  همچنین 
ضمن گرامیداشت روز ۹ دی، روز بصیرت و تسلیت 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و فرا رسیدن 
اولین سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 
با ۵  اینکه شهرستان الرستان  بیان  با  در سخنانی 
بخش و ۸ شهر از وسیع ترین شهرستان های استان 

به فرد  از ویژگی های منحصر  افزود:  فارس است، 
این شهرستان که نه تنها در کشور بلکه در خارج 
از کشور نام و نشان دارد وجود خیرین و نیکوکاران 

این منطقه است.
بیش  توسعه الرستان  و  رشد  جلیل حسنی گفت: 
از آنکه منابع محور باشد انسان محور است، هدف 
افراد خِیر است که  فراوان  از تالش  ناشی  و  محور 
همت خود را در راه تالش برای پیشرفت شهرستان 

قرار داده اند.
از  بخشی  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار  معاون 
حضور  و  وجود  از  ناشی  شهرستان  زیرساخت های 
خیرین عزیز است، خاطر نشان کرد: چنین مردمی 
جو  مشارکت  شد،  گفته  که  ویژگیهایی  چنین  با 
بهداشت  جمله  از  ها  عرصه  تمامی  در  و  هستند 
اماکن  ها،  حسینیه  و  مساجد  ساخت  درمان،  و 
یار  امنیتی،  حوزه  در  زیرساخت ها  حتی  آموزشی، 
راستای  در  که  اندازه  همان  به  هستند،  مسئولین 
کمک به منافع منطقه گام بر می دارند و یار دولت 

هستند.
وی در ادامه از خدمات چندین ساله سرهنگ امیر 
جاهدی فرماندهی سابق تشکر کرد و برای سرهنگ 
مقاومت  ناحیه  جدید  فرماندهی  افسری  عیسی 

بسیج سپاه الرستان آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم همچنین سردار یداهلل بوعلی فرمانده 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  فارس  استان  فجر  سپاه 
و  حرم  مدافع  شهدای  و  سلیمانی  سردار  خاطره 
همچنین سالروز شهادت حضرت زهرا)س(، گفت: 
پشتوانه  به  الری)ره(  سیدعبدالحسین  اهلل  آیت 
مردم الرستان توانست در مقطعی حکومت اسالمی 
این  برای  افتخاری  اقدام  این  و  کند  پایه ریزی  را 
معظم  رهبر  شد  باعث  که  است  بزرگ  سرزمین 
بکار  خطه  این  مردم  را  برجسته ترین  لقب  انقالب 
قاسم  حاج  رشادت های  برشمردن  با  وی  ببرند. 
سلیمانی در دوران دفاع مقدس و همچنین مقابله 
کشورهای  علیه  عالم  مستکبران  دسیسه های  با 
غرب آسیا، افزود: سردار سلیمانی با اعتقادی راسخ 
خداوند  به  اتکا  با  توانست  و  شد  حاضر  میدان  در 
متعال بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب مردم 
کشورها، به یاری آنان شتافت و بر دشمن غلبه کرد.

از  تمجید  با  فارس،  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
فرمانده  جاهدی  امیر  سرهنگ  ساله   ۶ عملکرد 
ادامه  الرستان،  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  سابق 
پای کار،  خوش فکر،  فردی  جاهدی  سرهنگ  داد: 
دلسوز، برنامه ریز، معتقد به ارزش ها و نسبت و به 
ارائه خدمت به محرومین و محرومیت زدایی در خط 

مقدم قرار داشته است.
بوعلی، با اشاره به اینکه سرهنگ جاهدی برای ادامه 
خدمت به سپاه فجر استان فارس منتقل می شود، 
برای وی در نظر گرفته  تصریح کرد: چند قسمت 
شده که با مشورت خود او به نتیجه خواهیم رسید 

و اعتقاد دارم سرهنگ جاهدی بتواند با استفاده از 
تجربیاتش برای کل استان فارس منشاء خیر باشد.

نیروهای  کم  حضور  نسبت  تأسف  ابراز  با  وی 
نباید  کرد:  نشان  خاطر  استان،  در سطح  الرستان 
افرادی که از خطه الرستان هستند، تعصب داشته 
استان  و  بمانند  در خود الرستان  که حتما  باشند 
فارس متعلق به همه مردم آن دارد و کسانی که در 
ستاد سپاه استان فارس قرار می گیرند باید مربوط 
مدیریت  ظرفیت  همه  از  و  باشند  استان  همه  به 

استان فارس استفاده شود.
اینکه  بیان  با  فارس،  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
از  الرستان،  سپاه  جدید  فرمانده  افسری  سرهنگ 
پائین ترین رده ها کار خود را آغاز کرده است، ادامه 
داد: سرهنگ افسری فرمانده ناحیه عشایری استان 
فارس بوده و وی نیز اهل مطالعه، برنامه ریز و دارای 

قدرت تعامل مناسب است.
فلسفه  فارس،  استان  در  سپاه  ارشد  فرمانده  این 
مردم  همه  ظرفیت  از  استفاده  را  بسیج  تشکیل 
از  استفاده  از  سپاه  هدف  کرد:  عنوان  و  برشمرد 
است  سازمان هایی  به  کمک  مردمی،  ظرفیت های 

که قرار است برای خدمت به مردم فعالیت کنند.
بوعلی با تأکید بر اینکه فرمانده سپاه باید بداند که 
وجه تمایز سپاه در این است که جنبه معنوی آن 
برجسته تر از جنبه مادی باشد، اضافه کرد: توجه به 
دین، اسالم و ارزش های آن باید در رفتار، تعامل و 

ارتباط با مردم و جریان های مختلف معلوم باشد.

در پایان این مراسم، فرمانده جدید ناحیه مقاومت 
مهمترین  برشمردن  با  الرستان  سپاه  بسیج 
مردمی،  بسیج  سازماندهی  گفت:  خود  برنامه های 
آموزش و سازماندهی نیروها، تعامل با ادارات فعال 
تهاجم  با  مقابله  راستای  در  فرهنگی  عرصه  در 
فرهنگی و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی 

از جمله این برنامه هاست.
شعار  تحقق  از  حمایت  افسری،  عیسی  سرهنگ 
سپاه  در  آتی  برنامه های  دیگر  از  را  تولید  جهش 
بسیج  سازمان  سیاست  افزود:  و  برشمرد  الرستان 
جهش تولید در راستای فرمان مقام معظم رهبری 

است.
وی با تأکید بر لزوم تحقق جهش تولید در راستای 
و  اقتصادی  جنگ  در  دشمن  حربه های  با  مقابله 
جای جای  کرد:  تصریح  اشتغال،  ایجاد  همچنین 
ایران اسالمی می بایست در تراز نام انقالب اسالمی 
باشد و زمانی این مهم میسر می شود که معضالتی 
و  بیکاری  اعتیاد،  حاشیه نشینی،  طالق،  همچون 

غیره کم شود.
رفع  برای  کرد:  اضافه  الرستان  سپاه  فرمانده 
مشکالت با همکاری مسووالن برنامه ریزی بومی و 

منطقه ای داشت.

حضور  با  فرهنگی  و  ورزشی  طرح  چهار 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
امام  و  فارس  استان  فجر  سپاه  فرماندهی 
در  ریال  میلیارد   ۷۰ اعتبار  با  الر  جمعه 

الرستان افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
ویژه الرستان، بمناسبت ۹ دی روز بصیرت 
حسنی  جلیل  حضور  با  مراسمی  در  و 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
استان  فجر  سپاه  فرماندهی  بوعلی  سردار 
فارس، حجت االسالم والمسلمین موسوی 
خرم امام جمعه الرستان، سرهنگ عبداهلل 
استان،  فجر  سپاه  بازرسی  مسئول  زاده 
مسئولین،  شهرستان،  تامین  شورای  اعضا 
پایگاه  فرماندهان  بسیجیان،  پاسداران، 
معظم  خانواده  از  جمعی  و  مقاومت  های 
 ۴ خیرین،  و  معتمدین  ایثارگران،  شهداء، 
طرح فرهنگی ورزشی درالرستان با اعتبار 
آنها  ساخت  یا  و  افتتاح  ریال  میلیارد   ۷۰

آغاز شد.

شهید  صالحین  سالن  ابتدا  مسئولین، 
بدنسازی  باشگاه  و  المهندس  ابومهدی 
مجموعه  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
را  الر  شهر  پارک  روبروی  دی   ۹ ورزشی 

افتتاح کردند.
مربع  متر   ۵۰۰ که  ورزشی  باشگاه  این 
بر 1۳ میلیارد  بالغ  اعتباری  با  زیربنا دارد 
ریال توسط خیرین با مشارکت سپاه ناحیه 

الرستان احداث شده است.
 در ادامه مقبره و المان شهدای گمنام شهر 

الر نیز به بهره برداری رسید.
 قطر این مقبره، 1۲ متر و ارتفاع آن 1۰ 
متر که شامل هشت طاق است که به نیت 
)ع(  الرضا  موسی  بن  علی  آقا  هشتم  امام 
از هشت سال دفاع مقدس  الهام گرفته  و 
 1۲ نیز  معنوی  طرح  این  برای  باشد.  می 

مشارکت  با  خیرین  توسط  ریال  میلیارد 
سپاه ناحیه الرستان هزینه شده است.

 مسئولین سپس مجموعه ورزشی و چمن 
محله  در  واقع  شهید  سرداران  مصنوعی 
برای  نمودند.  افتتاح  نیز  الرستان  کهویه 
ریال  میلیارد  هشت  نیز  طرح  این  اجرای 
مشارکت  با  الرستان  ناحیه  سپاه  توسط 
الر  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 

احداث شده است.

این مجموعه  گفتنی است مساحت زمین 
خیر  توسط  است،  مربع  متر   1۸۰۰ که 
حاج رضا علی استوار و وارثین مرحوم حاج 

محمد جهانشاه اهدا شده است.
مرکز  ساخت  آغاز  کلنگ  نیز  ادامه  در 
آفرینش های فرهنگی هنری بسیج مرحوم 
محمود  شهید  پدر  قنادی  احمد  حاج 

قنادی هم به زمین زده شد.
به  زمینی  در  است  قرار  نیز  مرکز  این 
مساحت ۲ هز ار متر مربع با زیربنای ۷۲۰ 
این  اجرای  برای  شود.  ساخته  مربع  متر 
نیز ۴۰ میلیارد ریال توسط خیرین  طرح 
هزینه  الرستان  ناحیه  سپاه  مشارکت  با 

خواهد شد.

افتتاح و کلنگ زنی چهار پروژه 
فرهنگی ورزشی سپاه و خیرین در الرستان

برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه الرستان

تکریم و معارفه 
جاهدی و افسری، فرماندهان سپاه الرستان

طی آئینی با حضور فرمانده سپاه فجر استان فارس، از تالش های سرهنگ امیر جاهدی فرمانده 
سابق سپاه الرستان تجلیل و سرهنگ عیسی افسری به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه الرستان 

منصوب شد.گزارش تصویری این مراسم، از لنز دوربین محمد پاسیار و علی یگانه الری:


