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اجرای طرح
 کنترل دام در 65 هزار 
هکتار از مراتع الرستان
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بهره مندی یک شهر و ۱۴ روستای بخش صحرای باغ 
از نعمت گاز

عکس : آرشیو همین صفحه

با تکمیل عملیات گازرسانی به یک شهر و ۱۴ 
روستای بخش صحرای باغ الرستان، مردم این 
برای گازرسانی  آرزوی دیرینه خود  به  منطقه 

رسیدند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
مرز  در  الرستان  باغ  صحرای  بخش  تسنیم، 
استان فارس و استان هرمزگان قرار گرفته و 
آب و هوای آن در زمستان سرد و خشک به 
به ۶ درجه  طوری که دمای هوا در زمستان 
برای  این  از  پیش  منطقه  این  مردم  می رسد. 

گرم کردن خانه های خود در زمستان از وسایل 
گرمایشی برقی، نفت سوز یا کپسول گاز استفاده 

می کردند.
مردم  دیرینه  آرزوهای  و  نیازها  از  گازرسانی 
بخشدار  علمدار،  احمد  است.  بوده  منطقه  این 
 ۱۰۰ تکمیل  از  خبر  الرستان  باغ  صحرای 
داده  بخش  این  به  گازرسانی  طرح  درصدی 
بر  عالوه  طرح  این  اجرای  با  است:  گفته  و 
باغ  صحرای  بخش  روستای   ۱۴ عمادشهر، 
آبکوهی،  گاوبست،  کردشیر،  دیده بان،  شامل 

تل کشی، کارگاه، باغ، کشکویه، ده میان، خلور، 
از مزایای  دشتی، زروان، حسین آباد و هرمود 

آن بهره مند می شوند.
طرح گازرسانی به صحرای باغ الرستان، شامل 
این  بخشدار  به گفته  است که  ۳۱۷ کیلومتر 
بر  افزون  آن  برای  شده  هزینه  اعتبار  منطقه 
۱۰۰ میلیارد تومان است که هم اکنون آماده 

افتتاح و بهره  برداری است.
ویژه الرستان چندی  فرماندار  جلیل حسنی، 
فرآورده های  پخش  رئیس  با  دیدار  در  پیش 
تمام  به  گازرسانی  اتمام  نوید  الرستان،  نفتی 
شهرهای الرستان را تا پایان سال داده و گفته 
است: از مجموع ۸ شهر الرستان شهرهای الر، 
لطیفی، خور و بیرم از گاز برخوردار هستند و 
و دهکویه  بنارویه  شهرهای عمادشهر، جویم، 
نیز در حال اجرای عملیات گازرسانی هستند.

روستای   ۱۷۸ مجموع  از  افزود:  حسنی، 
شهرستان الرستان ۷۹ روستا باالی ۲۰ خانوار 
گازرسانی  حال  در  یا  و  شده اند  گازرسانی 
هستند و ۹۹ روستا دیگر نیز مشمول اجرای 

عملیات گازرسانی نیستند.

بهره مندی یک شهر و ۱۴ روستای بخش صحرای باغ از نعمت گاز

پوزش
و اعتذار

در خبر پیام درگذشت آیت ا... شیخ محمد تقی مصباح یزدی شماره ۱636 مورخ 
که  بود  شده  چاپ  یزدی  محمد  شیخ  ا...  آیت  عکس  اشتباه  به   ،۱399/۱0/۱۴

بدینوسیله از خوانندگان عزیز پوزش می طلبیم.
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از اجرای این طرح را مدیریت موثر تولید بیان 
کرد. وی افزود: رقم کشت شده در مزارع مورد 
کلزا  کاشت  تاریخ  و   ۵۰ هایوال  نوع  از  بررسی 
از تاریخ ۲۲ مهرماه تا ۲۰ آبان ماه سال جاری 
مورد  گیاهان  رشدی  مرحله  که  است  بوده 
آزمایش مرحله روزت تا اوایل ساقه دهی است.

نمونه  این  در  اظهار کرد:  مقام مسئول،  این 
برداری که مراحل سمپاشی علیه علف های 
هرز و تغذیه سرک اول را به خوبی پشت سر 
کادر  از  استفاده  با  ها  بوته   ، است  گذاشته 
انتخاب و طول و قطر ریشه ، وزن تر بوته ها 
، تعداد بوته ها در مترمربع ، تعداد علف هرز 
اندازه  مترمربع  در  برگ  پهن  و  برگ  نازک 
آزمایش  انجام  منظور  به  ها  بوته  و  گیری 

برگی به آزمایش منتقل شد .
کلزا  کشت  زیر  سطح   : کرد  بیان  مظفری 
این  که  است  هکتار   ۵۱۴ بنارویه  بخش  در 
آزمایش در مزرعه پایلوت منطقه شرفویه در 
بوته   ۱۰ گیری  نمونه  با  و  هکتار   ۵ سطح 
نیز  بیرم  بخش  در  وی  گفته  .به  شد  انجام 
نمونه  کلزا  هکتار   ۴۸۰ کشت  زیر  سطح  با 
در  ۲۸ هکتار  در سطح  مزرعه   ۳ از  برداری 
روستاهای باالده، محمدقاسمی و بیرم انجام 

شده است .

از  الرستان،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
های  بخش  مزارع  در  کلزا  تغذیه  طرح  اجرای 

بنارویه و بیرم این شهرستان خبر داد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت  عمومی 
کشاورزی الرستان ، محمدجواد مظفری هدف 

اجرای طرح تغذیه کلزا در مزارع الرستان حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

در  بود  مسلمانان  و  اسالم  از  دفاع 
به شهادت  ایران  از  جغرافیایی غیر 
در  سلیمانی  سردار  افزود:  رسید، 
به  خاصی  عالقه  مهرورزی  بحث 
و  داشت  شهدا  فرزندان  و  شهدا 
آن  بودن  کامل  انسان  نشانه  این 
بزرگوار را می رساند که در آخر نیز 
پاداشی به نام شهادت نصیبش شد 
و ما امروز گرچه دلتنگ او هستیم  
و  رفته  حق  راه  که  دانیم  می  اما 
باید  نیز  اسالمی  ایران  فرزندان 

راهش را ادامه دهند.
بخشدار جویم، ویژگی دیگر شهید 
والیت  و  والیتمداری  را  سلیمانی 
امروز  داد:  ادامه  و  دانست  پذیری 
همه ما باید آن را الگوی خود قرار 
از  نیز  اش  نامه  در وصیت  و  دهیم 
کلماتی استفاده کرده که نشان می 
از عرفان رسیده  ای  به درجه  دهد 
بود. در ادامه، عیسی افسری فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان 
سردار  شهادت  تسلیت  ضمن  نیز 
سلیمانی، ایام فاطمیه و گرامیداشت 
دهه بصیرت و همچنین قدردانی از 
برگزارکنندگان این بزرگداشت بیان 
داشت: مردم در ۹ دی سال ۸۸ گل 
همچنان  ها  فتنه  هرچند  کاشتند 
ادامه دارد و امروز دشمن از طریق 
تریبون  و  مجازی-حقیقی  فضای 

میانگین کشور پایین تر و ۴/۵ - و میانگین سن 
کشور  وضعیت  به  نسبت  که  است   ۲۴ ازدواج 

نامناسب تر است.
فارس  در  طالق  میزان  شد:  یادآور  رحیمی 
مناسب تر  کشور  میانگین  وضعیت  به  نسبت 
است و در حالی که نرخ طالق فارس عدد ۳/۷  
است، اما این نرخ در کشور به عدد ۴/۳ می رسد. 
همچنین نسبت طالق به ازدواج در فارس عدد 

۲۱/۸ و در کشور ۲۵/۷  است.
استان  در  زنان  باسوادی  نرخ  کرد:  بیان  وی 
فارس نیز ۸۵/۹ و درکشور ۸۴/۲ و بیمه شدگان 
اصلی سازمان تامین اجتماعی استان ۳/۷ و در 
این  در  مناسبی  وضعیت  که  است   ۴/۳ کشور 

حوزه نداریم و نیازمند توجه ویژه است.
درصد  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استاندار 
آسیب های اجتماعی در فارس ۴ دهم درصد و 
در کشور ۱/۸ درصد است، افزود: آمار خودکشی 
و  زنان  فرار  میزان  و  میانگین کشوری  از  بیش 
است  نفرجمعیت  در صدهزار  منزل  از  دختران 

که این میزان در کشور ۴/۷ درصد است.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین 
فارس  استان  در  زنان  سیاسی  مشارکت  به 
اشاره کرد و گفت: در استان با توجه به حضور 
زنان در حوزه های تصمیم گیری و فعالیت های 
اجتماعی نسبت به میانگین کشوری از وضعیت 

می خواهد جوانان ما را به سمت و 
سوی خود بکشاند اما ما باید بیدار 

و آگاه باشیم.
وی افزود: دشمنی با ایرانی جماعت 
نیست  انقالب  و  اسالم  به  مربوط 
وجود  استقاللی  و  پیشرفت  وهرجا 

داشته باشد دشمن نفوذ می کند.
بیان  با  الرستان،  سپاه  فرمانده 
مشکالت  مردم  امروز  اینکه 
اقتصادی)بیکاری-مسکن-ازدواج( 
نباید  مسئولین  کرد:  اضافه  دارند، 
شب و روز بشناسند، مسئول مورد 
یک  باید  هرکدام  و  است  سوال 
اشتغال  بایستی  باشند،  سلیمانی 
ایجاد کنند و بنابر وظیفه در حد و 
اندازه و مکتب خود هرآنچه در توان 
دارند بکار گیرند تا مشکالت مردم 

به ویژه جوانان رفع گردد.
شعار  با  اینکه  به  اشاره  با  افسری 
اگر  شد،  نخواهد  درست  کار  دادن 
مدام بگوییم فالن کار نمی شود و 
تالش فایده ای ندارد به درماندگی 
در  مهمی  بحث  که  خودآموخته 
این  و  رسیم  می  است  روانشناسی 
برای کشور سم محسوب می شود، 
تصریح کرد: من به مردم خوب این 
هرچه  که  دهم  می  قول  منطقه 
نفس دارم و طبق وظیفه ام  انجام 

دهم.
های  برنامه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

سازندگی  بسیج  مقاومتی،  اقتصاد 
و جهش تولید، اولویت کار ماست، 
خاطر نشان کرد: اگر حرف بزنیم و 
ندارد،  ای  فایده  هیچ  نکنیم  عمل 
نباید ناامید شد و همانگونه که می 
دانیم کشور ما در بحران اقتصادی و 
به ویژه بحث ویروس کرونا فعالیت 
جمله:  از  خوبی  های  پیشرفت  و 
تولید ماسک-دستگاه های اکسیژن 
از  که  داشته  کرونا  واکسن  و حتی 
  ۱۷ و   ۱۶ رتبه  در  علم  تولید  نظر 
گردنه  از  امیدواریم  و  باشیم  می 
کنیم  عبور  نیز  اقتصادی  مشکالت 

و به موفقیت برسیم.
قبور  گلباران  گزارش،  این  بر  بنا 
مداحی،  گمنام،  شهدای  مطهر 
بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
نیکوکاری  مرکز  از  الرستان  سپاه 
فرماندهان  با  دیدار  و  رضا)ع(  امام 
های  حوزه  شوراهای  ها  پایگاه 
و  نخبه   جوانان  و  بسیج  مقاومت 
بسیج  کانون  بسیجی،  مخترع 
جلسه  و  جویم  بخش  فرهنگیان 
فرماندهان  با  اندیشی  هم  و  اداری 
جهت  بسیج  مقاومت  های  حوزه 
رفع مشکالت بسیجیان، محرومیت 
زدایی و برطرف نمودن موانع اجرای 
دیگر  از  بسیج   اعتالی  های  طرح 
برنامه هایی بود که در حاشیه این 

آیین بزرگداشت صورت گرفت.

مناسب تری برخوردار هستیم.
او ادامه داد: مشارکت مدنی زنان در فارس نیز 
۱/۸ درصد و درکشور ۳/۳ است که نیاز به توجه 

بیشتر دارد.
رحیمی اظهار کرد: هر میزان اعتبار که معاونت 
زمینه  در  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان 
طرح های پژوهشی و اقدامات مربوط به مناسب 
نیز  استان  کند،  تامین  زنان  وضعیت  سازی 
قالب  در  اعتبار  میزان  همین  به  دارد  آمادگی 
طرح های پژوهشی و عملیاتی و اجرایی به حوزه 

زنان و خانواده اختصاص دهد.
مجموعه  نظر  مد  طرح  دو  به  همچنین  وی 
تصمیم گیران استان در سال ۹۹ در حوزه زنان 
این خصوص خاطرنشان  در  و  اشاره  خانواده  و 
برای  عمومی  فرهنگ  شورای  توان  از  کرد: 
افزایی  توان  و  متعالی  خانواده  طرح  دو  تحقق 
فارس  استان  اجتماعی در  آوری  تاب  ارتقای  و 
داد:  ادامه  فارس،  می شود.استاندار  گرفته  بهره 
این دو طرح در شورای فرهنگ عمومی فارس 
اجرایی  دستگاه های  همه  و  رسیده  تصویب  به 

نیز در راستای اجرای آن کمک خواهند کرد.
و  آموزشی  برنامه   ۵۳ حدود  رحیمی،  گفته  به 
پژوهشی و ۵۰ برنامه حمایتی منطبق با مصوبه 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ملی  کار  تقسیم 
برنامه  یک  قالب  در  متعالی  خانواده  طرح  در 

مقدماتی تعریف شده است.
 وی تصریح کرد: با به کارگیری توان و ظرفیت 
گروه های  و  خیریه ها  نهاد،  مردم  سازمان های 

مردمی این طرح به نتیجه خواهد رسید.
این نکته  بر  تاکید  با  استاندار فارس، همچنین 
که اجرای این طرح ها منجر به کاهش معضالتی 
در حوزه خانواده و زنان خواهد شد، گفت: یقین 
دارم با توجه به روحیه فرهیختگی و فرهنگی و 
مقدس  به شرع  که  التزامی  و  اعتقاد  همچنین 
خوبی  تالش های  دارد،  وجود  فارس  در  اسالم 
اجرایی  دستگاه های  همکاران  مجموعه  توسط 
بانوان  و  خانواده  حوزه  مشکالت  رفع  مورد  در 

انجام خواهد شد.

سردار  سالگرد  بزرگداشت  مراسم 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
همرزمان شهیدش در جویم برگزار 
شهروند  گروه  گزارش  به  شد. 
جویم،  از  الرستان  میالد  خبرنگار 
شهادت  سالگرد  بزرگداشت  مراسم 
حاج قاسم سلیمانی  به همت حوزه 
جویم،  سپاه  بسیج  مقاومت  های 
بخشداری و دادگاه عمومی بخش و 
با همکاری هیئت مذهبی منتظران 
فرمانده  حضور   با  و  مهدی)عج( 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان 
و جمعی از مسئولین ادارات بخش، 
و  بسیج  فرماندهان  روحانیون، 
مطهر  قبور  جوار  در  بسیجیان 
شهر  صبا(  گمنام)بوستان  شهدای 

جویم برگزار شد.
داود شفیعی بخشدار جویم در این 
تسلیت  در سخنانی ضمن   مراسم 
و  سلیمانی  سردار  شهادت  سالروز 
درگذشت  همچنین  و  همرزمانش 
ویژگی  به  یزدی  مصباح  اله  آیت 
سلیمانی  شهید  ارزنده  های 

پرداخت.
سلیمانی  شهید  اینکه  بیان  با  وی 
قدس  سپاه  در  مسئولیت  زمان  از 
تا لحظه شهادتش سالهای سال در 
عرصه  مقاومت حضور داشت و بنابر 
وظیفه دینی و الهی خود که همان 

باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
استاندار  رحیمی  عنایت اهلل  جوان،  خبرنگاران 
توسعه  و  ریزی  برنامه  در جلسه شورای  فارس 
استان که با حضور معصومه ابتکار، معاون زنان 
و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان 
اولویت  با  جانبه  همه  و  پایدار  توسعه  اینکه 
شد،  خواهد  محقق  انسانی  نیروی  به  بخشی 
جنس  دو  قالب  در  انسانی  نیروی  کرد:  عنوان 
مونث و مذکر معنا می یابد و مستلزم بهره مندی 

از توان هر دو است.
رحیمی، همچنین به بعضی از شاخص ها و آمار 
و ارقام حوزه زنان و خانواده استان فارس اشاره 
میانگین  با  شاخص ها  این  مقایسه  به  و  کرد 

کشوری پرداخت.
به گفته او، درصد خانوار دارای سرپرست زن در 
استان ۱۳/۴۵ و در کشور ۱۲/۷، نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان ۱۶/۵ و در کشور ۱۴ درصد، نرخ 
اشتغال زنان ۸۰/۱ و در کشور ۷۷/۴درصد، نرخ 
اشتغال زنان که زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله را تشکیل 
می دهد برابر با کشور و نرخ بیکاری زنان ۱۹/۹  
و در کشور ۲۲/۶، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا 
۲۹ ساله ۴۲/۲ است که این مهم با نرخ کشور 

مساوی است.
ادامه  فارس،  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
داد: نرخ ساالنه ازدواج در این استان نسبت به 

برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در جویم

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فارس ۱6/5 درصد است

برق  ترکیبی  نیروگاه های سیکل  مجری طرح 
نیروگاه  گازی  واحد  نخستین  گفت:  حرارتی، 
هنگام با ظرفیت۳۰۷ مگاوات به عنوان اولین 
از مجموعه نیروگاه های کالس F دولتی  واحد 

ایران در استان هرمزگان وارد مدار شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا نصراللهی، 
پیشرفته ترین  جزو  مجموعه  این  گفت: 
که  است  دنیا  سطح  در  موجود  نیروگاه های 
توسط متخصصان ایرانی در کشورمان ساخته 
و نصب شده و در مسیر بهره برداری قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه طرح احداث نیروگاه های 
ارتقای  راستای  در   F کالس  ترکیبی  سیکل 

شدت  کاهش  و  کشور  برق  شبکه  راندمان 
کار  دستور  در  تولید  بخش  در  انرژی  مصرف 
با  قرارداد  این  داد:  ادامه  است،  گرفته  قرار 
ظرفیت پنج هزار مگاوات و در هشت موقعیت 
به  هنگام  نیروگاه  که  شده  جغرافیاییتعریف 
استان هرمزگان  اولین مجموعه آن در  عنوان 
و در مجاورت نیروگاه بخار بندرعباس احداث 
این  در  سرمایه گذاری  میزان  نصراللهی،  شد. 
برشمرد  یورو  میلیون   ۵۰۰ حدود  را  نیروگاه 
گازی  توربین  دو  دارای  نیروگاه  این  افزود:  و 
 ۲۹۲ بخار  بخش  و  مگاواتی   ۳۰۷ اف  کالس 
با  مگاوات   ۹۰۶ ظرفیت  به  مجموعاً  مگاواتی 

راندمان ۵۸ درصد در حال ساخت است.

نخستین نیروگاه کالس F دولتی ایران
 وارد مدار تولید شد

کشف لودر قاچاق
 در محور الر-جهرم

تالش  با  گفت:  استان،  انتظامي  فرمانده 
دشت  زرین  شهرستان  انتظامی  مأموران 
ریال  میلیارد   ۳۲ ارزش  به  قاچاق  لودر  یک 
توقیف شد. به گزارش میالد الرستان، سردار  
رهام بخش حبیبی، در گفت و گو با خبرنگار 
ماموران  داشت:  اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه 
انتظامي شهرستان زرین دشت هنگام کنترل 
 - الرستان  محور   در  عبوری  خودروهای 
یک  حامل  کشنده  کامیون  یک  به  جهرم، 
دستگاه لودر مشکوک و آن را متوقف کردند.

بررسی  و  کامیون  توقف  از  پس  افزود:  وی 
مبادی  از  لودر  این  شد  مشخص  مدارک 
غیرقانونی وارد کشور شده و قاچاق می باشد.

اینکه  بیان  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان 
تصریح  است،  شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۳۲
و  دستگیر  متهم  یک  خصوص  این  در  کرد: 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائي 

شد.
***

کشف 132 کیلوگرم 
تریاک در الرستان

کشف  از  استان،  انتظامی  فرمانده  جانشین 
۱۳۲ کیلو گرم تریاک در شهرستان الرستان 
سردار   الرستان،  میالد  گزارش  داد.به  خبر 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده،  ملک  یوسف 
ماموران  داشت:  اظهار  پلیس،  خبري  پایگاه 
از  الرستان  شهرستان  عمومی  امنیت  پلیس 
مخدر  مواد  فروش  و  خرید  بر  مبنی  خبری 

توسط قاچاقچیان، مطلع شدند.
محورهای  کنترل  از  پس  داد:  ادامه  وی 
مواصالتی توسط مأموران انتظامی، در نهایت 
یک خودرو پراید در یکی از محورهای فرعی 
این شهرستان شناسایی و به آن دستور ایست 
داده شد که راننده بدون توجه اقدام به فرار 
کرد. جانشین فرمانده انتظامی استان فارس، 
گفت: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، در 
نهایت خودرو متوقف و در بازرسی از آن ۱۳۲ 

کیلوگرم تریاک کشف شد.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  زاده،  ملک  سردار 
خصوص یک متهم دستگیر و ضمن تشکیل 
افزود:  شد،  معرفی  قضائی  مرجع  به  پرونده 
برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در 

دستورکار پلیس فارس قراردارد.
***

کشف محموله قاچاق
 در قالب بسته های پستی 

در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان، گفت : با هوشیاری 
 ۱۰ بندرعباس  انتظامی  ماموران  تالش  و 
میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق در بازدید از 

یک دفتر پستی کشف شد.
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
هرمزگان گفت: ماموران انتظامی کالنتری ۱۱ 
مطلع  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  بندرعباس 
شدند که قاچاقچیان در قالب بسته های پستی 

اقدام به انتقال کاالی قاچاق می کنند.
از  پس  ماموران  افزود:  جعفری،  سردار 
مقام  هماهنگی  با  پستی  دفتر  شناسایی 
 ۲ و  شدند  اعزام  نظر  مورد  محل  به  قضایی 
البسه، ۱۲۵ جفت کفش،  ثوب  و ۴۸۱  هزار 
۴۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی، ۱۴۶ عدد عینک 
آفتابی، ۲۵ عدد شامپو و ۲۳۱ جین جوراب 
قاچاق در قالب بسته های پستی آماده ارسال، 
کشف کردند. وی با بیان اینکه ارزش محموله 
کشف شده ۱۰ میلیارد ریال است، افزود: در 

این رابطه یک متهم دستگیر شد.

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۶۶- ۹۹/۰۷/۱۳ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
فرزند عبدالرحیم بشماره ملي ۶۵۶۹۸۶۲۸۶۳ در ششدانگ یک  ابراهیمي  آقاي محمد  بالمعارض متقاضي 
باب انباري به مساحت ۱۶۵۶ مترمربع پالک ۱۲۸۴۱ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
این که تحدید  با عنایت به  ۱۰۸۲۷/۲۳۲۶ واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده 
حدود پالک ۱۰۸۲۷/۱۲۸۴۱ تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی 
تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱۱/۰۷ تعیین و عملیات تحدید 
از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد 
که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                    م/الف/۵۸۲

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 - اول  هیأت   ۹۹/۰۴/۱۱  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۱۹ و   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۳۳ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سکینه بني اسدي  فرزند حسن   بشماره 
ملي ۶۵۶۹۸۹۶۹۳۸ و  آقاي علي کامیاب  فرزند عبدل  بشماره ملي ۶۵۶۹۹۸۷۰۵۴ در ششدانگ یک باب 
ساختمان تجاري مسکوني به مساحت ۲۴۹/۲۰ مترمربع پالک ۱۲۷۳۳ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک ۱۰۸۲۷/۹۲۹ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده با عنایت به 
این که تحدید حدود پالک ۱۰۸۲۷/۱۲۷۳۳ تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست 
انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱۱/۰۷ تعیین و 
عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ 
قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز 
پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش        م/الف/۵۸۳

از  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کاشت کامیلنای پاییزه در سطح ۸۰ هکتار 
به صورت دیم در سال زراعی جاری در این 

استان خبر داد.
حسین پژمان با اشاره به سازگاری کامیلنا 
گفت:  استان،  این  مختلف  مناطق  در 
دیم  شرایط  در  گیاه  این  عملکرد  متوسط 
بیشترین  و  هکتار  در  تن   ۱/۲۵ فارس  در 
شهرستان  در  گذشته  سال  در  عملکرد 

رستم ۲.۸۵ تن در هکتار بوده است.
به گفته او؛ کامیلنا برای اولین بار به صورت 
سال  در  هکتار  یک  سطح  در  تحقیقی 
سنوات  در  و  خرامه  شهرستان  در   ۱۳۹۵
سروستان،  الر،  شهرستان های  در  بعد 
در  ارسنجان  و  مرودشت  سپیدان،  رستم، 

سطح ۵۰ هکتار کاشته شد.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
فارس، با بیان اینکه کامیلنا در شرایط دیم 
بیشترین  و  می شود  کاشته  پاییز  فصل  در 
افزود:  است،  فصل  این  به  مربوط  عملکرد 
به صورت آبی نیز در فصل بهار نیز امکان 

کاشت دارد.

انواع  با  کامیلنا  کاشت  کرد:  تصریح  پژمان 
و  می شود  انجام  کار ها  دانه  ریز  و  کارند ها 
برداشت این محصول با کمباین غالت و با 
امکان  الزم  تنظیمات  و  کلزا  مخصوص  هد 

پذیر است.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گیاهی  کامیلنا  اینکه  به  اشاره  با  فارس 
مقاوم به کم آبی و شوری است، ابراز کرد: 
این گیاه به سرمای زمستانه و انواع آفات و 

بیماری ها مقاومت دارد.
گرم  کیلو  هر  جهانی  قیمت  می گوید:  وی 
بسته  آن  روغن  و  دالر   ۱۰ کاملینا  دانه 
 ۳۰ تا   ۲۰ لیتر  هر  بین  برند  و  کیفیت  به 

دالر است.
 Comelina sativa علمی  نام  با  کامیلنا   
براسیکاسه  یا  بیان(  )چلیپا  بو  تیره شب  از 
راست،  ساقه  ودارای  علفی  گیاهی  است؛ 
اندازه  و  متر  تا ۱۲۰ سانتی   ۳۰ آن  ارتفاع 
کونوال  دوم  یک  تا  چهارم  یک  کاملینا  بذر 
یا  کمرنگ  زرد  کاملینا  بذر  رنگ  و  بوده 
رشد  دوره  و  زرد  به  مایل  قهوه ای  نارنجی 

کاملینا ۸۵ تا ۱۰۰ روز است.

توسعه کاشت کامیلنا در استان فارس
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آگهی مناقصه)مرحله اول(
شهرداری بیرم در نظر داردبه استناد مجوز 5/226 مورخه 99/09/25 شورای محترم 

اسالمی شهر بیرم ، نسبت به عملیات اجرای آسفالت خیابان وحدت ،خیابان شهدا ،خیابان امام خمینی)ره( 
،ترمیم کانال گاز سطح شهر  ،خیابان شهرک ایثارگران)ورزش-کارگر(  ،خیابان 4 بیت العباس وخیابان 
12 آزادگان )یازده رسالت (به متراژ20000 هزار متر مربع از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه 
پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمل می آیدضمن بازدیداز محل، پس از نشرآگهی نوبت دوم ،با توجه 
به موارد زیر به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری بیرم مراجعه نمایید.ضمنا سایر 

اطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است .
شرایط مناقصه

1-مبلغ برآورداولیه هفده  میلیارد )17/000/000/000( ریال می باشد.- 2-مدت انجام کار 2 ماه می باشد.- 
3- تامین اعتبار ازمحل بودجه عمرانی  شهرداری می باشد. -4-پیشنهاد دهندگان  بایستی 5درصدمبلغ 
برآورد اولیه را به صورت نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 3100001918007 نزد بانک ملی به 
نام شهرداری بیرم بعنوان تضمین شرکت در مناقصه  بانضمام پیشنهاد مربوطه به دبیرخانه شهرداری تحویل 
ورسید اخذ نمایند.- 5-قرارداد شامل تعدیل ومابه التفاوت قیمت مصالح نمی شود.- 6- هرگاه برنده اول 
ودوم وسوم مناقصه حاضربه انعقادقرارداد نشوندسپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد- 
7-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 99/10/25می باشد.- 8- هزینه 
اثر  ترتیب  وناخوانا  مخدوش  پیشنهادهای  به  بودوشهرداری  مناقصه خواهد  برنده  عهده  به  آگهی  درج 
نخواهد داد.- 9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد- 10- پیشنهادات واصله در روزشنبه  
مورخ 99/10/27در محل شهرداری باز وخوانده می شود.- 11- شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از 
پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.- 12-شهرداری در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبرنده مناقصه پس از تحقق نمودن نام وی می بایست ظرف 
مدت سه روز جهت اخذقرارداد به شهرداری مراجعه نماید.- 13-افرادی که مشمول قانون مداخله در 
ساعات  تواننددر  می  متقاضیان  .در ضمن  داشت  نخواهند  مناقصه  در  باشندحق شرکت  دولتی  معامالت 

اداری با شماره تلفن 07152553155تماس حاصل فرمایند.
آگهی نوبت اول :   99/۱0/08                     آگهی نوبت دوم :   99/۱0/۱5
عبداله زارع درنیانی - شهردار بیرم                  شناسه آگهی : ۱0683۴7      م الف : 987۴

گفت:  آسیا،  غرب  مسائل  کارشناس  یک 
دنبال  آمریکا  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد 
قانونی  گریزگاه های  از  تا  است  بحران آفرینی 
اما  کند  استفاده  قدرت  در  بیشتر  ماندن  برای 
ماجراجویی  اجازه  وی  به  آمریکایی  ژنرال های 

علیه ایران و محور مقاومت را نمی دهند.
زاده«  هانی  »حسن  میالدالرستان،  گزارش  به 
در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به برخی تحرکات 
تحرکات  کرد:  اظهار  منطقه  در  آمریکا  نظامی 
اخیر آمریکا و اعزام زیردریایی اتمی این کشور 
زیردریایی  عزیمت  کنار  در  فارس،  خلیج  به 
انجام  دیدارهای  و  منطقه  به  اسرائیل  اتمی 
شده بین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نشان می دهد که دونالد ترامپ رییس جمهوری 
ایاالت متحده در چندهفته باقی مانده از دوره 
قصد  سفید،  کاخ  در  خود  جمهوری  ریاست 
دارد تحت تاثیر فشارهای البی صهیونیستی و 
اسرائیل دست به ماجراجویی و بحران آفرینی 

در منطقه بزند.
اگر  قانون آمریکا،  اینکه به موجب  بیان  با  وی 
روزهای  آخرین  در  آمریکا  جمهوری  رییس 
ریاست جمهوری خود و قبل از انتقال قدرت به 
رییس جمهوری منتخب با یک بحران منطقه 
این  امنیت  که  شود  مواجه  المللی  بین  و  ای 
برای  می تواند  دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 
بماند،  باقی  سفید  کاخ  در  تری  طوالنی  مدت 
مند  عالقه  ترامپ  که  می رسد  نظر  به  گفت: 
و  باشد  قانونی  گریزگاه های  این  از  استفاده  به 
دست به ایجاد یک بحران جدید بزند که بتواند 

مدت زمان بیشتری در کاخ سفید باقی بماند.
ترامپ  حضور  منطقه،  مسائل  کارشناس  این 
اسرائیل،  عربستان،  برای  را  سفید  کاخ  در 
این  نژادپرستان  و  آمریکا  صهیونیستی  البی 
به  باتوجه  افزود:  و  دانست  مهم  بسیار  کشور 
گمانه زنی  این  ترامپ،  شخصیتی  ویژگی های 
بعید نیست و ظاهرا در دیداری بین نتانیاهو و 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و بن سلمان، 
کلیه  پرداخت  برای  را  خود  آمادگی  عربستان 
کرده  اعالم  ایران  علیه  ماجراجویی  هزینه های 
اسرائیل  رژیم  اینکه  بیان  با  زاده  است.هانی 
هم دنبال تضعیف محور مقاومت و استفاده از 
ترامپ  جمهوری  ریاست  از  مانده  باقی  دوران 
کرد:  خاطرنشان  است،  ایران  به  حمله  برای 
محاسبات ژنرال های پنتاگون بیشتر به واقعیت 
تصمیمات  برابر  در  آنها  بارها  و  است  نزدیک 
ماجراجویانه ترامپ برای حمله به ایران هشدار 
سیاستمداران  به  نسبت  آنها  ظاهرا  و  اند  داده 
اجازه  و  هستند  تر  بین  واقع  خیلی  آمریکایی 

ماجراجویی به ترامپ نخواهند داد.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
و یارانش و تاکید جمهوری اسالمی بر گرفتن 
انتقام این شهیدان تصریح کرد: گمانه زنی دیگر 
سالگرد  آستانه  در  تحرکات  این  که  است  این 
المهندس  ابومهدی  و  شهادت سردار سلیمانی 
صورت می گیرد و آنها با در نظرگرفتن احتمال 
وقوع تحرکاتی از سوی محور مقاومت، دست به 

این مانور زده اند.

یادآوری  با  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
امنیتی  و  نظامی  رسانه ای،  سازی  جریان 
گسترده درباره آمدن زیردریایی آمریکا و بمب 
افکن های B۵۲ این کشور، گفت: این تحلیل 
خاطر  به  صرفا  تحرکات  این  که  دارد  وجود 
وحشت  همپیمانانش  و  آمریکا  که  است  این 
شدیدی از این دارند که ایران دست به اقدامی 
این یک  و  بزند  آمریکا در منطقه  علیه منافع 

مانور تبلیغاتی و نظامی است.
در  آمریکا  تحرکات  اینکه  بیان  با  زاده،  هانی 
منطقه االن فروکش کرده و ظاهرا زیردریایی 
اتمی آمریکا خلیج فارس را ترک کرده و بمب 
افکن های B۵۲ هم از منطقه خارج شده اند، 
افزود: این گمانه زنی احتمالش بسیار باالست 
اما در هر حال نباید غافل بود تا اول بهمن ماه 
که ترامپ در کاخ سفید است و مسئوالن باید 
هوشیار باشند و تمام تحرکات آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را رصد کنند.
اسرائیل  هم  و  عربستان  هم  کرد:  تصریح  وی 
از حضور جو بایدن رییس جمهوری دموکرات 
دارند  وحشت  سفید  کاخ  در  متحده  ایاالت 
عربستان  و  اسرائیل  جایگاه  وی  آمدن  با  زیرا 
مانند  و  کرد  خواهد  پیدا  تنزل  منطقه  در 
گذشته نخواهند توانست با دست باز دست به 

ماجراجویی بزنند.
هفته های  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس  این 
پیش رو تا اول بهمن را دوران حساس ارزیابی 
ذهن  از  دور  احتمالی  هرگونه  گفت:  و  کرد 
سیاسی  و  امنیتی  نظامی،  مقامات  و  نیست 
باید هوشیار باشند زیرا این روزها شاهد پرتاب 
که  هستیم  بغداد  سبز  منطقه  در  راکت هایی 
هم  یا  آمریکا  پرداخته  و  ساخته  است  ممکن 
پیمانانش بو بهانه جویی علیه  محور مقاومت 

یا ایران باشند.
اخیرا  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
به  نسبت  مجازی  فضای  در  هایی  پیام  طی 
تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
واکنش نشان داد و در حساب شخصی خود در 
از  از عراق حاکی  توئیتر نوشت: اطالعات تازه 
آن است که عوامل آتش افروز اسراییل در حال 
توطئه چینی برای حمله به آمریکایی ها هستند 
تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ای ساختگی 

به جنگ بکشانند.
آمریکا  جمهوری  رییس  به  خطاب  ظریف 
هرگونه  باش.  تله  مراقب  ترامپ،  کرد:  تصریح 
خواهد  همراه  جدی  متقابل  پاسخ  آتش بازی، 
دوستان  همان  علیه  خصوص  به  داشت 

صمیمی ات.
این  در  توییتی  در  هم  خارجه    امور  وزیر 
در  کرونا  با  مبارزه  جای  به  نوشت:  خصوص 
آمریکا، ترامپ و همپالگی هایش میلیاردها دالر 
برای ارسال بمب افکن های B۵۲ و ناوگروه به 
منطقه ما به باد می دهند.  اطالعات به دست 
آمده از عراق حاکی از توطئه ای برای ساخته و 
پرداخته کردن بهانه ای برای جنگ است. ایران 
به دنبال جنگ نیست، اما »آشکارا و مستقیم« 
دفاع  خود  حیاتی  منافع  و  امنیت  مردم،  از 

خواهد کرد.

هانی زاده: نظامیان آمریکا به ترامپ
 اجازه ماجراجویی نمی دهند

و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
مهمی  نقش  همواره  آن  نیرو های 
کشورمان  ارضی  تمامیت  حفظ  در 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
یکی  ارتش  زمینی  نیروی  داشته اند. 
از نیرو هایی است که در هنگام حمله 
نوک  در  کشورمان  به  بعثی  ارتش 

پیکان دفاعی کشورمان قرار داشت.
منطقه  در  لشکر  قوی ترین  نیرو  این 
اهواز  زرهی  لشکر ۹۲  که  آسیا  غرب 
بود را در اختیار داشت. این لشکر به 
قدری قدرتمند بود که وقتی رزمایش 
کشور های  ارتش  می کرد،  برگزار 
در  باش  آماده  حالت  به  همسایه 
بعثی  ارتش  که  هنگامی  می آمدند.  
این  کرد؛  حمله  کشورمان  به  عراق 
بسیاری  قهرمانان  و  دالوران  که  نیرو 
را به خود دیده است و نام بسیاری از 
آن ها برای ما آشناست و برخی دیگر 
از آن ها نیز گمنام و یا کمتر شناخته 
شده هستند در مقابل متجاوز ایستاد. 
مهمی  عملیات های  قهرمانان  همین 
که  دادند  انجام  دوران  این  در  را 
می خواهیم یکی از این دالورمردان را 

معرفی کنیم.
کدام فرمانده ارتش با یک گردان در برابر 

۱2 گردان کماندوی بعثی مقاومت کرد؟
امیر سرلشکر شهید غالمرضا مخبری 
خالق  و  مبتکر  ازفرماندهان  یکی 
در  که  است  ارتش  زمینی  نیروی 
قوچان  در   ۱۳۲۳ سال  ماه  دی   ۲۳
و  رضوی  خراسان  استان  توابع  از 
فرهیخته  و  مذهبی  خانواده  یک  در 
چشم به جهان گشود. دوران ابتدایی 
را  دبیرستان  و  »دارا«  دبستان  در  را 
به  و  گذراند  زادگاهش  محل  در  هم 
سال  در  گری  نظامی  به  عالقه  علت 
۱۳۴۳ وارد دانشگاه افسری ارتش در 
سال  سه  گذشت  از  پس  شد.  تهران 
توانست تا با درجه ستوان دومی از این 
برای  و  شده  التحصیل  فارغ  دانشگاه 
رفت.  شیراز  به  مقدماتی  دوره  طی 
دوره مقدماتی را که به اتمام رساند به 

ایران طی نامه ای به آژانس بین المللی انرژی 
 ۲۰ سازی  غنی  آغاز  برای  عزمش  از  اتمی 

درصدی خبر داده است.
ایران  دولت  آنکه  یعنی  رسانی  اطالع  این 
شورای  مجلس  که  را  طرحی  تا  است  مصمم 
زاده  فخری  شهید  ترور  از  بعد  ایران  اسالمی 
به تصویب رساند و آن را به قانون تبدیل کرد 

عملیاتی کند.
همچنین این اقدام یعنی آنکه یکی از بندهای 
این طرح در خصوص مسائل هسته ای  ۶ گانه 
ایران وارد فاز عملیاتی میشود و البته بندهای 
های  طرف  عملی  بی  صورت  در  نیز  بعدی 

قرارداد یکی پس از دیگری اجرایی خواهند.
فرارسیدن  با  همزمان  تصمیم  این  اینکه 
تحقق  جامه  سلیمانی  سردار  شهادت  سالگرد 
که  دارد  همراه  به  را  پیام  این  میکند  تن  به 
ایران به هیچ وجه زیر بار برجامک های جدید 
وجه  هیچ  به  و  رفت  نخواهد  غرب  نظر  مورد 
هیچ ضمیمه یا الحاقی های را با محوریت توان 
موشکی و اقتدار منطقه ایش نخواهد پذیرفت.

برخی  به  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
ایران  در  کرونا  واکسن  ساخت  علیه  هجمه ها 

واکنش نشان داد.
با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  رئیسی  علیرضا 
کرونا، درباره ارز تخصیصی برای خرید واکسن 
کرونا، گفت: ۵۲ میلیون دالر برای خرید واکسن 

کرونا از طریق کوواکس تخصیص یافته است.

تحت امر شهید مخبری در خاطر های 
آمده،  خون«  »میان  کتاب  در  که 
مخبری  شجاعت  و  »ابتکار  می گوید: 
لذا در  بود؛  آنی  مستحق یک تشویق 
همان حال عملیات با بیسیم از تیمسار 
زمینی  نیروی  فرمانده  صیادشیرازی، 
درجه  دادن  برای  که  کردم  دعوت 
تشویقی به این سرباز مخلص و فداکار 
برساند.  سابله  پل  به  را  خود  اسالم 
صیادشیرازی  تیمسار  که  هنگامی 
از  یکی  نداشتیم  درجه  چون  رسید، 
ایشان  به  و  کندم  را  خود  درجه های 
به  را  آن  خودشان  دست  با  تا  دادم 

شانه های مخبری نصب کنند.«
ارتش  زمینی  نیروی  وقت  فرمانده 
به  نیازمند  کردستان  که  بود  معتقد 
گذشته  خود  از  و  شجاع  فرماندهانی 
سرهنگ  هم  دلیل  همین  به  و  دارد 
لشکر  به  مخبری  غالمرضا  دوم 
سمت  به  و  شد  منتقل  سنندج   ۲۸
یکم«  تیپ  فرماندهی  »معاونت 

منصوب شد.
عروج به سوی معبود...

سال  ماه  دی  از  روز  یازدهمین  عصر 
غالمرضا  سرهنگ  که  بود   ۱۳۶۱
مخبری پس از بازدید از گردان ۱۱۶ و 
در حالی که به طرف سردشت در حال 
»داش  کوه های  دامنه  در  بود  حرکت 
به  انقالب  ضد  کمین  در  ساوین« 
زرهی   ۲ تیپ  پادگان  رسید.  شهادت 
زنجان، مزین به نام این فرمانده ارتش 

جمهوری اسالمی ایران است.
خاطرات همرزمان شهید مخبری از او

مخبری  شهید  همرزمان  از  یکی 
مقدس  دفاع  در  او  رشادت های 
از  یکی  می کند:  روایت  چنین  را 
در  مخبری  شهید  رشادت  جلوه های 
دفاع مقدس این بود که او تنها با یک 
گردان در مقابل ۱۲ گردان کماندویی 
با  مرد،  گردان  یک  اما  ایستاد.  بعثی 
مخبری  و  غیرت  از جنس  فرماندهی 
امام  به  زیبا  چه  و  کرد  را  خود  کار 
عرضه داشت: »تا لحظ های که نیروی 

متقابل  پاسخ  بازی  آتش  هرگونه  است:  کرده 
جدی به همراه دارد و در همین حال فرمانده 
به  سفر  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
جزیره ابوموسی رسما اعالم کرده است: ما هم 
اعالم  بیان  در  هم  و  ایم  داده  نشان  عمل  در 
علیه  دشمن  سوی  از  که  عملی  هر  کنیم  می 
ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع و 

سال قدمت دارد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، بیان کرد: 
ما واکسن های بسیاری مانند ثالث و هپاتیت ب 
تولید می کنیم. هر چند که واکسن سازی کار 
پیچیده ای است اما اینطور نیست که توانمندی 
بسیاری  باشیم.  نداشته  را  واکسن  ساخت 
کشورها مانند ایران، هند، چین و ترکیه در این 

زمینه اقداماتی انجام داده اند.
چند درصد کرونا مثبت ها قرنطینه را ترک می کنند؟

وی درباره میزان بیماران کرونایی که قرنطینه 
شهید  طرح  اجرای  با  افزود:  می کنند،  ترک  را 
سلیمانی به دلیل رصد محله محور افراد کرونا 
مثبت، آمار شکست قرنطینه بسیار کاهش پیدا 
کرده است و فکر نمی کنم بیش از ۲۰ درصد 
کرونا مثبت ها قرنطینه را ترک کنند، زیرا رصد 
محور  محله  صورت  به  کرونایی  بیماران  تلفنی 
انجام می شود و  افرادی که نیاز به خرید داشته 
باشند، خریدهای آن ها توسط تیم طرح شهید 

قزوین  عضویت تیپ لشکر ۱۶ زرهی 
درآمد.غالمرضا دوره مقدماتی را که به 
پایان رساند، دوره عالی فرماندهی  و 
ستاد در دافوس را هم در سال ۱۳۵۷ 
گذراند که این ایام با پیروزی انقالب 
شده  مصادف  آن  اتفاقات  و  اسالمی 
بود.   انقالب اسالمی که پیروز شد، او 
نیز مانند سایر ارتشیان وفادار به امام، 
ارتش  در  خدمت  به  کشور  و  انقالب 
و   ۱۳۵۸ سال  در  مخبری  داد.  ادامه 
گوناگون  حوادث  و  ناآرامی ها  بروز  با 
در کردستان با عنوان فرماندهی یگان 
به  قزوین  زرهی   ۱۶ لشکر  از  اعزامی 
این منطقه رفت تا ضد انقالب را تار و 
مار کند. ماموریت او در این مناطق تا 
۶ ماه ادامه داشت که همه این مدت 
در منطقه مهاباد گذشت. اما این پایان 
مخبری  غالمرضا  شهید  سرگرد  کار 
در  یعنی  آن  از  پس  یکسال  و  نبود 
بعثی  رژیم  تهاجم  با  و   ۱۳۵۹ سال  
فرمانده  به عنوان  نیز  او  به کشورمان 
دوم  تیپ  مکانیزه  پیاده   ۱۲۵ گردان 
فرماندهی  به  قزوین  زرهی   ۱۶ لشکر 
منطقه  به  لطفی  سیروس  سرهنگ 

خوزستان و دهالویه اعزام شد.  
فرماندهی که در آزادسازی بستان نقش 

موثری داشت
فرماندهان  از  یکی  مخبری  سرگرد 
موثر در آزادسازی بستان در عملیات 
طریق القدس بود و با حضور در منطقه 
این  آزادسازی  در  فعالی  نقش  رقابیه 
منطقه و به خصوص پل سابله که در 
داشت.  بود،  حیاتی  بسیار  نهایی  فتح 
همراه همرزمش شهید سرتیپ  به  او 
 ۹۲ لشکر  در  نیاکی  منفرد  مسعود 
زرهی قزوین چنان رشادت و شجاعتی 
شهید  سپهبد  که  داد  نشان  خود  از 
علی صیاد شیرازی در منطقه عملیاتی 

به او درجه سرهنگی اهدا کرد.
سرتیپ سیروس لطفی که در عملیات 
باالتر  رده  فرمانده  ظاهراً  سابله  پل 
تشریح  از  بعد  بود،  مخبری  شهید 
نیرو های  پیروزی  و  عملیات  وضعیت 

تعقیب  در  ایران  جدیت  همین  دلیل  به  شاید 
سالگرد  در  آنها  بر  تاکید  ویژه  به  و  اهدافش 
شهادت سردار سلیمانی باشد که طی روزهای 
باال  احتمال  خصوص  در  تبلیغات  تیغ  اخیر 

گرفتن شرایط درمنطقه تیز شده است.
وزیر  را  احتمالی  تیزی  و  تندی  این  هرچند 
ایران بی پاسخ نگذاشته و رسماً اعالم  خارجه 

علیه  ها  هجمه  برخی  به  واکنش  در  رئیسی، 
ساخت واکسن کرونا در ایران، اظهار کرد: به ما 
یا یک  ناسا شده  ایرانی رئیس  بگویند یک  اگر 
ایرانی در آلمان یک فناوری اختراع کرده است، 
باور می کنیم اما اگر این فناوری در ایران اختراع 
شود، بسیاری باور نمی کنند این در حالی است 
که واکسن سازی در انستیتو پاستور ایران ۱۰۰ 

در  خون  که  ای  لحظه  تا  و  ایمان 
و سربازان  این جوانان وطن  رگ های 
اسالم در جریان است، نه تنها صدام، 
بلکه هر یک از مزدورانی که بخواهند 
ایران  خاک  بهسوی  را  خود  چشم 
امام  ماند«.  نخواهند  زنده  بدوزند، 
همانطوری  حقید،  به  »شما  فرمود: 
که امام سیدالشهدا )ع( به حق بود و 
یزید و بنیامیه را رسوا کرد. شما هم 
آبادان،  مثل  بزرگ  نبرد های  این  در 
که  کردید  کاری  بستان  چزابه،  تنگه 

اعجاز بود.«
شهید مخبری به امام خمینی )ره( چه گفت؟

امیر سرلشکر شهید غالمرضا مخبری 
در یکی از سخنرانی های خود در نزد 
مطرح  را  سخنانی  )ره(  خمینی  امام 

می کند که به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت وفات حضرت فاطمه زهرا 
)س( به حضور حضرت امام زمان )عج( و 
از  تشکر  با عرض  و  امام خمینی،  حضرت 
حضور امام، به خاطر پذیرش رزمندگان به 
حضورشان، بنده به نمایندگی از رزمندگان 
حضور  در  اآلن  که  چزابه  و  بستان  قسمت 
به طور  امام هستیم، می خواستم چند کلمه 
شهیدپرور  ملت  و  امام  حضور  به  خالصه 
و  عراق  مزدور  کشور  کنم.  عرض  ایران 
که  عراق  پوچ  جنگنده های  و  سربازان 
کشور  داخل  مسائل  از  قبل  ماه   ۱۷ در 

داخل  به  و  بودند  کرده  سوءاستفاده  ما 
انحطاط  حال  در  کردند،  رسوخ  ما  کشور 
می روند.  بین  از  روز  به  روز  بدبختی  و 
کاماًل  قبل  ماه ها  از  انحطاط  این  نشانه های 
شکست  است.  گردیده  مشخص  و  روشن 
حصر آبادان، فتح بزرگ بستان، نشانه های 
و  صدامیان  و  صدام  که  بود  خوبی  بسیار 
می کنند،  حمایت  را  صدام  که  آن هایی 
برقرار  را  فرار  بایستی  دیگر  که  بدانند 

ترجیح دهند.
بستان  فتح  از  پس  نفهمید.  هم  باز  صدام 
این  از  زیادی  بسیار  تعداد  و  من  خود  که 
رزمندگان افتخار شرکت در آن را داشتیم، 
برای  بزرگی  بسیار  درس  می توانست 
باشد، زیرا اجسادی که در  مزدوران عراق 
اسالم  سربازان  ایران،  سربازان  پای  جلوی 
افتاده بود خود نشانه بسیار بارزی از انحطاط 
دیگر  یکبار  خواست  صدام  بود.  دشمن 
را  چزابه  عملیات  بیازماید.  را  خود  قدرت 
شده  نگران  امام  حضرت  کرد.  آزمایش 
با تدارکی که دیده بود  بودند، زیرا صدام 
حق داشت که آن ادعا را بکند. صدام حق 
داشت با آن تدارک چندماه های که پس از 
وضعیت  آن  با  و  بود  دیده  بستان  شکست 
آن ادعا را قبل از حمله بکند و بگوید که 
من بستان را گرفته ام؛ ولی همه شاهد بودند، 
خدای بزرگ شاهد بود که در آن شب در 
شب ۱۷/۱۱ فقط یک گردان رزمنده، فقط 
یک گردان با تعدادی برادران سپاه و بسیج، 
جلوی یورش ۱2 گردان کماندوی دشمن 
را مردانه گرفتند و اجازه ندادند که صدام 

به آن ادعای کثیف خودش برسد.
حضرت امام!

که  لحظه ای  تا  که  باشید  داشته  اطمینان 
در  خون  که  لحظه ای  تا  و  ایمان  نیروی 
سربازان  و  وطن  جوانان  این  رگ های 
بلکه  تنها صدام  نه  است،  در جریان  اسالم 
چشم  بخواهند  که  مزدورانی  از  یک  هیچ 
زنده  بدوزند  ایران  به سوی خاک  را  خود 

نخواهند ماند.«
خبرنگاران جوان

بارها  موضوع  این  و  می دهیم  پاسخ  مستحکم 
ثابت شده است که ما هیچ تهدید و تعرضی از 
سوی دشمنان را رها نکرده و او را به حال خود 
وا نمی گذاریم.تکمله کالم سیاسیون و نظامیان 
کالم  در  روزها  این  تهدیدات  قبال  در  ایرانی 
آمده  ایران  فضای  هوا  نیروی  فرمانده  صریح 
پنهان  و  پیدا  عاقبت  تمام  بصراحت  که  است 
را  اخیر  روزهای  تبلیغات  و  تهدیدات  همه 
روشن کرد و گفت: وقتی رهبر انقالب فرمودند 
»اگر غلطی از اسرائیل سر بزند، تل آویو و حیفا 
فرمان  یک  این  می کنیم«،  یکسان  خاک  با  را 
ایجاد  را  قدرت  این  باید  ما  و  بود  سراسری 
می کردیم و این تالش سال هاست که به صورت 

شبانه روزی در حال انجام است.
ایران  سراسری  آمادگی  اعالم  یعنی  کالم  این 
در مقابل هرتهدید. بنظر می رسد این سطح از 
آمادگی هرگز به دشمن اجازه ندهد تا از سطح 
همواره  چونانکه  رود  فراتر  تهدید  در  تبلیغات 
روش دشمن آن بوده است که تنها درتاریکی 

میرقصیده است!

سلیمانی که در آن محله است، انجام می شود. 
همچنین به افراد در صورت نیاز بسته معیشتی 

داده می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد: 
خطر عادی انگاری بیماری کرونا با کاهش موارد 
شدت  با  کرونایی  محدودیت های  دارد.  وجود 
و  جامعه  عموم  جو  خوشبختانه  و  دارد  ادامه 
با  هنوز  و  نیست  گذشته  مانند  هم  مسئوالن 

بازگشایی صنف خاصی موافقت نشده است.
هتل ها  در  کرونایی  بیمار  هزار  یک  از  کمتر 

قرنطینه هستند
و  هتل ها  تخت های  از  استفاده  درباره  رئیسی 
کرونایی،  بیماران  قرنطینه  برای  مسافرخانه ها 
در  نقاهتگاهی  تخت  هزار   ۱۱ کرد:  یادآوری 
این  که  کردیم  ایجاد  مسافرخانه ها  و  هتل ها 
تعداد تخت قابلیت افزایش به ۱۰۰ هزار مورد را 
دارد، اما از این طرح استقبال نشد و کمتر از یک 

هزار نفر از این تخت ها استفاده کردند.

کدام فرمانده ارتش با یک گردان در برابر 12 گردان کماندوی بعثی ایستاد؟

آغاز غنی سازی 20 درصدی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی، یعنی چه؟

واکنش به هجمه ها علیه واکسن ایرانی کرونا
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-بپذیرید که دیگر مجرد نیستید.
هر  نتوانید  دیگر  ازدواج  از  بعد  است  ممکن 
زمان و هر جور که می خواهید رابطه هایتان 
را مدیریت کنید و این ممکن است برای شما 
مسئولیت  ازدواج  از  بعد  شما  نباشد.  راحت 
هایی نسبت به همسرتان دارید، هر چه زودتر 
این موضوع را قبول کنید، بحث و جدل های 
کمتری را تجربه خواهید کرد. اگر شما طوری 
کاری  هر  و  هستید  آزاد  گویا  که  کنید  رفتار 
کنید  ادعا  و  بدهید  انجام  خواهید  می  که 
نباید به کسی حساب پس دهید به زودی به 
آن  به جای  بازخواهید گشت.  دوران مجردی 
به  را که نسبت  به خودتان عشقی  توانید  می 
همسرتان داریدو محبتی که او نسبت به شما 
با هم  که  پیمانی  به  و  کنید  یادآوری  را  دارد 
بسته اید اهمیت بدهید. مثال اگر با همسرتان 
در مورد موضوعی به توافق رسیده اید نباید آن 
ایجاد  تغییری  است  قرار  اگر  بدهید.  تغییر  را 
بزنید  با همسرتان حرف  باید درباره آن  کنید 
نباید  دهید.  قرار  موضوع  جریان  در  را  او  و 
خودسرانه کاری بکنید و همسرتان ناراحت و 

یا نگران کنید.
- خوش اخالق باشید.

- زوج های موفق صبورند و قادرند تعارضات بین 
خود را حل کنند

همیشه بین دو نفری که زیر یک سقف زندگی 
می کنند، تفاوت عقیده و سلیقه پیش می آید و 
گاهی اوقات این تفاوت ها باعث دردسر و تنش 
رفتار  دو  زوج ها  حالت  این  در  می شوند.  هم 
سعی  کرده  تحمل  یا  می گیرند:  پیش  در  را 
کنند  حل  را  آمده  وجود  به  تعارض  می کنند 
و یا تحمل نمی کنند و فورا به آخرین راه فکر 
از  دست  جدایی،  به  کردن  فکر  با  و  می کنند 
تالش می کشند و امید به بهبود اوضاع و حل 
مشکل را از دست می دهند. البته اشتباه نکنید 
و همسرآزاری درست  اعتیاد، خشونت  تحمل 
را  ظالمانه  شرایط  این  تحمل  نباید  و  نیست 
با صبر و بردباری اشتباه کرد؛ ولی اگر همسر 
مطابق  که  می دهد  انجام  را  کاری  فقط  شما 
عقیده  مخالف  عقیده ای  یا  نیست  شما  میل 
شما دارد، باید تالش کنید تا به تفاهم برسید.

-صمیمیت بیشتری در رابطه ایجاد کنید.
صمیمیت  زناشویی  رابطه  در  توانید  می  شما 
یک  عنوان  به  آن  باشید.به  داشته  بیشتری 
و  شما  اگر  نکنید.  نگاه  نیاز  رفع  یا  و  وظیفه 
یا همسرتان در این مورد مشکلی دارید درباره 

این مشکل باهم صحبت کنید.
- اهل عمل و مسؤولیت پذیر باشید.

انجام  فکر  به  دیگران،  از  توقع داشتن  به جای 
مسؤولیت ها و وظایف خود باشید.

- خانواده گرا باشید.
همیشه برای خانواده تان اعتبار قائل شوید و به 

 رشد و پیشرفت هم کمک کنید.
 - عذرخواه باشید

را  دیگران  عذر  نیز  خود  و  باشید  عذرخواه 
بپذیرید.

-با هم صحبت کنید.
یا همسرتان تصور کنید که  ممکن است شما 
اولویت زندگی نیستید و یا کنار گذاشته شده 
اید. در مورد این موضوعات با همسرتان صحبت 
دلیل  به  زناشویی  مشکالت  از  بسیاری  کنید. 
سکوت های طوالنی در این موضوعات است و 
همین مساله ساده جرقه ای است برای اینکه 
یکی از شما به سوی فرد دیگری کشیده شودو 

با او در مورد احساساتش صحبت می کند.
کنار  تغییرات  با  هم  کنار  در  موفق  -همسران 

می آیند
پس از گذشت چندین سال از ازدواج، همسر 
شما همانی نیست که در گذشته به دست او 
حوادث  خاطر  به  بلکه  کرده اید؛  ازدواج  حلقه 
پیش  از  متفاوت  شخصیتی  دارای  گوناگونی 
واقع خود شما هم  چنین شده اید.  است. در 
شرایط  اکنون  که  می دانند  موفق  زوج های 
فرق کرده  است و همسرشان دیگر همان آدم 
قبلی نیست و قواعدی که با هم برای زندگی 
تغییر  باید  بودند  کرده  وضع  خانوادگی شان 
کند. برای اینکه زندگی همچنان پایدار بماند 
باید  نرسد،  آسیبی  خانواده  خوشبختی  به  و 
هر دو انعطاف پذیر بوده خودشان را با شرایط 
برای  جدیدی  قوانین  و  دهند  وفق  جدید 

زندگی مشترک شان وضع کنند.
- مثبت بیندیشید و اضطراب را از خود دور سازید.

خیر  خداوند  جانب  از  هرکاری  بپذیرید  اگر 
است، در زندگی اضطراب نخواهید داشت.

- هرگز دشنام ندهید و جدال نکنید.
بحث و جدل، آتش کینه را در دل شعله ور ساخته 

و حرمت میان زن و شوهر را خدشه دار می کند.

توسعه  و  برنامه ریزی  مدیرکل  کریمی  اعظم 
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
و  هزار   ۲۸۹  ،۱۳۹۹ سال  نخست  ماهه   ۶ در 
این  که  شد،  ثبت  کشور  در  ازدواج  فقره   ۲۹۰
 ۲۸۸ با  برابر  قبل  سال  مشابه  مدت  در  میزان 
هزار و ۵۴۰ فقره ازدواج است.به گفته وی، شمار 
طالق ثبت شده در ۶ ماه سال ۹۹ نیز برابر با 
۸۳ هزار و۴۷۷ و در مدت مشابه سال قبل برابر 
با ۸۱ هزار و ۹۰۹ فقره در کل کشور است.بنابر 
اظهارات کریمی، آمار ازدواج در ۶ ماهه نخست 
سال ۹۹ سه دهم درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش و میزان طالق نیز در ۶ ماهه 
نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نزدیک به دو درصد افزایش را تجربه کرده است.

گرچه به اعتقاد این مسئول، شیوع کرونا با وجود 
به  اضافی  هزینه های  اقتصادی،  مشکالت  بروز 
منظور برگزاری تشریفات ازدواج را کاهش داد و 
این عامل هم بی شک بر تشکیل زندگی مشترک 
برگزاری  و  بود.تجمل گرایی  نخواهد  بی اثر 
به  خانواده ها  برخی  در  تشریفاتی  مراسم های 
عنوان یکی از مهمترین موانع ازدواج و تشکیل 
یک  اما  کرونا  شیوع  می شد؛  محسوب  خانواده 
فرصت به منظور تغییر سبک زندگی و تشکیل 
خانواده )به دور از تجمل گرایی( بود.تعدادی از 
قرنطینه  به  اما  روانشناسی  حوزه  صاحب نظران 
اجباری، کنار هم بودن اعضای خانواده و فرصت 

واژه آسایش ریشه در آسودگی دارد؛ ممکن است 
کسی پول زیادی داشته باشد ولی آسایش نداشته 
باشد و در برابر او کسی با داشتن تندرسی تن وجان 
و   پول اندک، آسوده خاطر باشد.امروز با همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ و پیامدهایش، آسوده بودن کیمیا 
نگاهی  دیگر  یک بار  است  الزم  شاید  و  است  شده 
دوباره به خود بیاندازیم و بیاندیشیم چگونه می توان 

زندگی نویی را آغاز کرد.
کدام رویکرد جواب می دهد؟

برخی انسان ها از آسایش و خواب خود می زنند تا به 
رفاه و خوشبختی برسند، آنان در آرزوی داشتن خانه 
معلق  تخت های  با  رویایی  اتاق خواب های  و  بزرگ 
جانجاپ و با روکش ابریشم و پتوهای پنبه ارگانیک، 
غوطه ورند و تن به کارهای توانفرسا می دهند تا به 
آرزوهای خود برسند و هنگامی که می رسند دچار 
بدخوابی و کم خوابی و بی خوابی می شوند؛ و پولی را 
داروهای  و  روانپزشک  که پس انداز کرده  اند هزینه 

خواب آور می کنند؛ آیا ارزشش را دارد؟
کار  به  را  توان خود  در جامعه همه  دیگر  گروهی 
می بندند تا با پول شان، کسان دیگر از جمله خانواده 
و خویشان را خوشبخت کنند و هنگامی که موفق 
ناسپاسی  پای  به  را  آنان  ناخشنودی  نمی شوند 

می گذارند و سرخورده می شوند.
توانسته  اند احساس خوشبختی در دیگران  نه  زیرا 
به وجود آورند و نه خود احساس خوشبخت بودن 
من  آیا  می پرسند  خود  از  آنان  سرانجام  دارند؛ 

از  روحی  و  جسمی  نوازش  به  آنقدر  بچه ها 
نوازش  این  اگر  که  محتاج اند  والدینشان  سوی 
و  کالمی  عشق  و  )محبت  مثبت  صورت  به  را 
بخواهند  است  ممکن  نکنند،  دریافت  آغوش( 
نوازش منفی بگیرند. نوازش منفی یعنی هر نوع 
توجهی که با سرکوب، دعوا، خشم و توجه منفی 
وقتی  که  است  همین  برای  است.  همراه  شما 
چند ساعتی از فرزندتان غافل می شوید او شروع 
می کند.  بدقلقی  و  گیری  بهانه  پرخاشگری،  به 
کودک با این رفتارها سعی در جلب توجه شما 

آنها  رفتار  زوج ها،  اصلی  مشکل  وقت ها  خیلی 
رفتار  یک  از  مقابل  طرف  تفسیر  بلکه  نیست، 
رابطه  در  شدن  نگران  است  ممکن  مثال  است. 
دیگر  زوج  ولی  باشد  عشق  نشانه  زوج  یک 
این  با  کند.  تصور  کنترلگری  را  رفتار  همین 
حساب چه باید کرد؟ سعی کنید در وهله اول 
با نگاه مثبت به رفتار همسرتان بنگرید و فرض 
به  دارد.  نیت  حسن  او  که  بگذارید  این  بر  را 
و شریک  نیست  میدان جنگ  زندگی  هر حال 
آزارتان  او  رفتار  اگر  اما  نیست.  دشمنتان  شما 

را  شرایط  این  تجربه  والدین  همه 
داشته اند : کودک ۳ ساله ای که در 
پا  نبات  آب  یک  داشتن  برای  مغازه 
روی  را  و خودش  کوبد  می  زمین  به 
زمین می اندازد. یا بچه ۸ ساله ای که 
برای به دست آوردن یک وسیله بازی 
در میان جمع داد و بیداد می کند و 
به شما توهین می کند. ممکن است 
درزمانی شاهد این وضع باشید و فکر 
چنین  گاه  هیچ  شما  فرزند  که  کنید 
به  از یک چشم  بعد  اما  نخواهد کرد. 
در  هم  شما  که  بینید  می  زدن  هم 
دانید  نمی  و  هستید  شرایطی  چنین 
چه باید بکنید. بنابراین اگر هم هنوز 
مطلب  این  نیست  بد  ندارید  فرزندی 
را بخوانید تا برای برخورد با شرایطی 

ازاین دست آماده شوید.
پرسیده  خودتان  از  است  ممکن 
به  دادن  نظم  قدر  این  باشید که چرا 
کودکان معضل بزرگی شده؟ شاید به 
را  کار  این  والدین  باشد که  این علت 
مانند مسابقه طناب کشی می بینند. 

بحران می تواند احساس نیاز به ازدواج را افزایش 
عمدتاً  بحران  شرایط  در  کرد:  عنوان  دهد« 
خواهد  افزایش  انسان ها  در  تنش  و  اضطراب 
یافت؛ اما این مساله لزوماً احساس نیاز به همدم 

وازدواج را اثبات نمی کند.
به گفته حاتمی، در شرایط بحران بروز مشکالت 
اقتصادی ومعیشتی بدون شک مسائلی همچون 

ازدواج را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیر بحران های اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا بر 

واقعه ازدواج
و  مشاور  و  روانشناس  عسکری پور  مهدی 
ایرنا  خبرنگار  به  رابطه  این  در  دانشگاه  مدرس 
شیوع  با   ،۱۳۹۹ سال  در  ایران  جامعه  گفت: 
ویروس کرونا و تعطیلی برخی کسب وکارها با 

بحران های اقتصادی متعددی روبه رو شد.
شیوع این بیماری همچنین سبب افزایش مرگ 
ومیر و بالتبع از دست دادن نزدیکان برای برخی 

از خانواده ها بود.
از دست دادن نزدیکان و اعضای خانواده می تواند 
روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نیازهای  دلیل  به 
احساس نیاز به ازدواج را افزایش دهد. به عنوان 
مثال، یک دختر تنها، با فوت پدر ومادر بی شک 

نیازمند پشتوانه مالی، اجتماعی وعاطفی است.
به عقیده عسکری پور، اما ازدواج بنابر این دالئل 
نیز می تواند با آسیب های متعددی همراه باشد.
منبع: ایرنا

متغیرند و رفاه ممکن است از دست برود یا آسایش 
با  برخی  و  دلپسندند  دو  هر  باز  ولی  نباشد  ابدی 
آن که هرگز هیچکدام را به دست نمی آورند ولی 
همان  با  و  می دارند  خوش  دل  بدان  همچنان 
برخی  ابدی می گذارند.در جهان  بستر  به  رویا سر 
را  خود  کارآمدی  جلوه  و  هستند  رفاهی  دولت ها 
بیشتر با پدیده های رفاه در جامعه نشان می دهند 
همین  و  دارند  دیگر  چیزهای  به  کاری  کمتر  و 
که  آن  با  مردم  که  جاها  برخی  در  می شود  سبب 
در رفاه بسر می برند احساس آسایش نداشته باشند.

برخی دولت های جهان نیز به امنیت می پردازند و با 
هرگونه هنجارشکنی برخورد می کنند؛ از این رو در 
این میان، رفاه و آسایش مردم ندید گرفته می شود و 
دولت ها برای توجیه کوتاهی های خود از برنامه های 
خویش که منجر حاکمیت قانون و ایجاد امنیت در 

مرزها شده فاکت می آورند.
فلسفه زندگی

حقیقی  آسایش  و  آرامش  به  باید  انسان  بی گمان 
برسد نه سطحی و رویی؛ خوشبختی همواره یکی 
همه  و  است  بوده  انسان  آرزوهای  بنیادی ترین  از 
را  کسی  و  هستند  خوشبختی  پی  در  انسان ها 
نمی توان یافت که آرزویی مخالف این داشته باشد؛ 
بدبختی خود گام  راه  نادانسته در  حتی کسی که 
بر می دارد آرزویش دست یازی به خوشبختی ست. 
با این همه اگر بخواهیم به حقیقت خوشبختی پی 
ببریم، آرای جامعه کمتر یکدست و یکسان است و 
هرکس تعریف شخصی و احساس شخصی خودش 

را از خوشبختی دارد.

این کار به فرزندتان می آموزد که شما 
آنقدر به او اهمیت می دهید که از او 
انتظار انجام وظایفش را داشته باشید.

زندگی همیشه شیرین نیست : 
نظم  با  اینکه  از  والدین  ما  از  بسیاری 
بخشی به کودک او را مضطرب کنیم 
ترسیم.  می  بگذاریم،  فشار  تحت  و 
فرزندتان  به  اگر شما  باشد  یادتان  اما 
در  ندهید،  یاد  را  قوانین  از  پیروی 
به  بیشتری دشت  با مشکالت  جامعه 

یاد  باید  کودک  شد.  خواهد  گریبان 
سرسره  صف  در  پارک  در  که  بگیرد 
بایستد و با نوبت سوار تاب شود. این 
او فردایی شاد  سختگیری امروز برای 
باید  شما  نگرانی  زد.  خواهد  رقم  را 
وقتی بیشتر شود که به او این مهارت 
است  پذیری  قانون  از  ناشی  را که  ها 

نیاموخته باشید.
ادامه دارد
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ

- به عهد خود وفا کنید.
تالش  تمام  می دهید،  همسرتان  به  قولی  اگر 

خود را برای عمل کردن به آن، به کار گیرید.
 - یک رابطه سالم زناشویی نیاز به تالش و از خود 

گذشتگی دارد.
به  قلب  صمیم  از  زندگیتان  شروع  اگردر 
و  باشید  کنارش  که  اید  داده  قول  همسرتان 
در همه جنبه های زندگیتان شریک زندگیش 
پایبند  آن  به  باید  زندگی  طول  در  باشید، 
و  فرهنگی  رفتاری،  جزیی  اختالفات  باشید. 
خانوادگی می تواند شما را کالفه کند اما باید 
باید  بنابراین  کنید.  مدیریت  را  اختالفات  این 
در مورد اختالف نظری که ممکن است شما 
و همسرتان در مورد مفهوم وفاداری دارید نیز 
با هم صحبت کنید و سعی کنید به یک جمع 
بندی برسید و تالش کنید نسبت به هم وفادار 
باشید. برای یک زوج مسن هیچ چیز زیبا تر از 
این احساس نیست که مدت طوالنی را با هم و 

با وفاداری و عشق سپری کرده اند.
زندگی  مراقب  موفق،  شوهر های  و  زن   -

مشترک شان هستند
که  شمایی  است  ممکن  اوقات  گاهی 
دارید،  همسرتان  با  خوبی  زندگی  سال هاست 
ابد  تا  شما  خوشبخت  زندگی  که  کنید  فکر 
نمی تواند  چیز  هیچ  و  داشت  خواهد  دوام 
این  ولی  کند.  خدشه دار  را  شما  پایدار  رابطه 
را بدانید که تغییرات آهسته و پیوسته شرایط 
زندگی  به  آمده  وارد  جزئی  صدمه های  و 
می شوند،  انباشته  هم  روی  سال ها  طی  که  
می توانند پایدار ترین عشق ها را هم نابود کنند. 
باید  دردناکی  اتفاق  از چنین  پیشگیری  برای 
و  بنشینید  همسرتان  با  یکبار  وقت  چند  هر 
زندگی و شرایط کنونی را مرور کنید و ببینید 
این  با  هستید  مشترک تان  زندگی  کجای  که 
شده  باخبر  یکدیگر  احساسات  از  گفت وگوها 
و مطمئن خواهید شد که هر دو از زندگی تان 
راضی هستید. هرگاه یکی از شما ناراضی باشد 
یا به مشکلی در رابطه تان برخورده باشید، باید 
این  به  کنید.  تالش  آن  کردن  برطرف  برای 
ترتیب مشکالت روی هم انباشته نمی شوند و 
خواهد  امان  در  آسیب ها  گزند  از  شما  رابطه 
حل  پس  از  نمی توانید  که  دیدید  اگر  بود. 
مشکل برآیید، حتما از یک فرد حرفه ای کمک 
خجالت  کمک  درخواست  برای  و  بخواهید 
این کار را پشت  اگر  باشد که  یادتان  نکشید. 
خود  آنکه  بی  است  ممکن  بیندازد  گوش 
برگه های طالق  و  دادگاه  میز  بفهمید، جلوی 
قرار گیرید. اگر ازدواج کردن مشکالتی داشته 
دشوار تر  بسیار  مشترک  زندگی  حفظ  باشد، 
فرد دیگر  است. مهارت زندگی در کنار یک  
دارد،  را  خود  فرد  به  منحصر  خصوصیات  که 
است  مهارت هایی  مجموعه  داشتن  نیازمند 
ارتباط  هنر  مجموعه  این  جزء  مهم ترین  که 
چطور  اینکه  است.  دیگران  با  کردن  برقرار 
بفهمانیم،  و  بفهمیم  دهیم،  گوش  بتوانیم 
نتیجه بگیریم و شرایط نامناسب را به بهترین 
دهیم،  تغییر  همسران  و  خود  نفع  به  وجه 
برای  که  است  هنر هایی  از  مورد  چند  تنها 
بخشی  الزم اند.  مشترک  زندگی  یک  دوام 
ازدواج  از  پیش  می توانند  مهارت ها  این  از 
حین  در  تنها  دیگر  بخشی  و  آیند  دست  به 
زندگی مشترک کسب خواهند شد. کسب این 
نبودش  که  است  دیگری  هنر  خود  مهارت ها 

شرایط را برای زوج ها سخت خواهد کرد.
- دلی آرام و نیک خواه داشته باشید.

و  صلح  برقراری  راه های  از  یکی  دل آرامی، 
صفا بین شما و همسرتان است. برای رسیدن 
از  شد.  نزدیک  خداوند  به  باید  آرامش،  به 
مثبت اندیشی،  دل آرام،  همسر  ویژگی های 

ایمان، جاذبه ی فکری و امیدواری ست.

 - همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید.
اما خوبی هایی هم  نقایصی دارند  افراد  اگرچه 
مثبت همسر خود  نکات  به  دارند. سعی کنید 

فکر کنید.
 - رازدار باشید.

هم اسرار همسرتان را نزد دیگران و هم اسرار 
دیگران را نزد همسرتان فاش نکنید.

این  در  هم  را  خانوادگی  مسائل  به  رسیدگی 
رئیس  حاتمی  می کنند.محمد  عنوان  زمینه 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این 
باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: آمار قطعی 
رشد ازدواج باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در 
این  رشد  بر  مبنی  رسمی  منابع  تایید  صورت 
اجباری  وقرنطینه  کرونا  ویروس  شیوع  واقعه، 
می تواند یکی از علل موثر بر رشد ازدواج باشد.

محمد حاتمی افزود: در دوران قرنطینه اعضای 

به وجود آمده ام که کارهایی انجام دهم که دیگران 
خوشبختی  دیگر  باشند؟برخی  خوشنود  من  از 
زیر  به  رفتن  بهای  به  و  می جویند  ازدواج  در  را 
می رسانند  سرانجام  به  را  پیوندی  سنگین ،  بدهی 
نمی یازند. حتی  آنچه که می خواهند دست  به  اما 
بچه دارشدن نیز مشکل شان را حل نمی کند.  پرسش 
این است که چرا برای انجام کاری از راه درست اش 
وارد نمی شویم؛ چرا برای به دست آوردن چیزی که 
خود  داشته  به  یا  می کوشیم؛  نیست،  ما  توان  در 
خوشنود نیستیم و به زیاده خواهی دچار می شویم؛ 
از  بزرگی  بخش  شاید  که  اندیشیده ایم  هرگز  آیا 
از  برآمده  افسوس خوردن هامان  و  استرس)فشار( 
خود  از  امروز  انسان  چرا  باشد.  آزمندی)حرص( 
احساس خوشنودی)رضایت مندی( ندارد؛ سبب اش 
یا توقع  از ماست  چشمداشت های بی شمار جامعه 
بی جا از خود.برای رسیدن به خوشبختی باید انجام 
هر کار برای رسیدن به هدفی معین باشد تا اگر به 
نتیجه نرسید، کوشش ها بیهوده جلوه ندهد؛ بهتر 
است در انجام هرکاری هدف روشنی وجود داشته 
باشد؛ اگر هرخیزشی هدفمند باشد انگیزه الزم نیز 
برای آن نیز به وجود خواهد آمد و خشنودی دست 
خواهد داد؛ و اگر برای جامعه باشد خشنودی مردم 
سبب خشنودی ما خواهد شد؛ بهتر است هدف این 

نباشد که دیگران ستایش مان کنند.«  
نقش  انسان  خوشبختی  در  خود  از   »خوشنودی 
زیادی دارد؛ بسیاری از مردم دائم در حال افسوس 

دارد؛ حتی اگر این جلب توجه منفی است.
بنابراین، بار دیگر که کودکتان بهانه گیری کرد، 
آغوش  در  را  او  فقط  او  با  بحث  و  به جای جر 
گذراندن  وقت  دقیقه  ببوسید.چند  و  بگیرید 
و  می دهد  خاتمه  را  او  بیقراری های  کودک  با 
اجازه  است.  او  بدخلقی های  درمان  بهترین 
بدهید کودک تا زمانی که می خواهد در آغوش 
محبت ها  از  نوع  این  باشد  یادتان  بماند.  شما 
سن و سال نمی شناسد و حتی نوجوان ها هم به 

آغوش پدر و مادرشان محتاج هستند. 

نمی توانید  هم  اندیشی  مثبت  با  و  می دهد 
کنید.  صحبت  او  با  کنید،  فصل  و  حل  را  آن 
دارید  رفتارش چه حسی  به  بگویید که نسبت 
بشنوید.  را  او  توضیحات  چیست.  برداشتتان  و 
رفتار همسرتان  تعدیل  به  مکالمه  شاید همین 
نوع  به خاطر  زوج ها  منجر شود. خیلی وقت ها 
تربیت یا جهان بینی متفاوتشان متوجه تفاوت 
در برداشت ها نمی شوند. بنابراین مهم است که 
این تفسیرها را با هم در میان بگذارید و به یک 

نقطه مشترک برسید.

از یک طرف می ترسند که بچه را با 
آزادی بیش از حد لوس و بد اخالق بار 
بیاورند و از طرف دیگر ترس دارند که 
مبادا با کنترل بیش از حدشان کودکی 
عبوس و بی عاطفه عایدشان شود. اما 
آنچه برای تربیت یک کودک منظم و 
قانونمند و در عین حال خوش رفتار 
و مهربان الزم است، داشتن یک رویه 
درباره  خواهیم  می  که  است  متعادل 

آن توضیح دهیم.
قوانین پایه

اولین قدم برای موفقیت در نظم دهی 
این است که چند قانون پایه را برای 
کودک مشخص کنید. این قوانین باید 
افراد  همه  و  بوده  یکسان  همه  برای 
تعداد  باشند.  مقید  آن  به  خانواده 
 ۴ باشد  زیاد  خیلی  نباید  قوانین  این 
یا ۵ قانون کلی که برای همه اعضای 

خانواده یکی باشد، کافی است.
همه با هم : 

بدهید  یاد  کودک  به  ابتدا  همان  از 
که همه خانواده با هم و در کنار هم 

از  بیش  را  بودن«  هم  »کنار  فرصت  خانواده 
به  رسیدگی  اساس  این  بر  و  می یابند  گذشته 

مسائل خانوادگی افزایش پیدا می کند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی خانواده 
در  اجباری  قرنطینه  و  است  فرزندان  ازدواج 
دوران شیوع بیماری این فرصت را برای والدین 

فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور 
همچنین در پاسخ به این پرسش که«آیا شرایط 

و مالمت اند و با چرا ها خود را تیرباران می کنند، چرا 
این کار را به موقع انجام ندادم، چرا در زمان ارزانی 
اینک  تا  نداشتم  برنامه دیگری  نخریدم، چرا  خانه 
خود  انسان ها  از  نمی شد.بسیاری  بد  مالی ام  وضع 
کم بین هستند و نیمه  خالی لیوان خود را می بینند، 
و  می پندارند  بزرگ  را  نیاورده اند  دست  به  آنچه 
می شمارند .  «  »الگوها  ناچیز  را  خود   دستاوردهای 
و نقش های ایده آلی که در جامعه برای ما تعریف 
دامن  آن  به  ارتباط جمعی  رسانه های  و  می شود 
باال  خودمان  از  انتظارمان  می شود  سبب  می زنند، 
باشد و به آهستگی فرسوده مان کند؛ چون همیشه 
دور  ایده آل  الگوهای  از  را  دوندگی ها خود  با همه 
خوش بینی،  خوشبختی،  می بینیم.«»احساس 
مثبت اندیشی، روحیه خوب و مانند این ها را نباید به 
کنار از ژنتیک، شیمی بدن، تجارب کودکی، پرورش 
آزمون وخطاها دید.  و  و تجربیات فردی  خانوادگی 
همه دوست دارند احساس موفقیت داشته باشند، 
پذیرفته شوند، مورد تأیید قرار گیرند، عشق بورزند، 
از روز خوش بهاری لذت ببرند؛ نقش جامعه باید این 
باشد که زمینه را برای این که یک شهروند به این ها 
برسد فراهم سازد؛ به سخن دیگر نقش جامعه هم 
در داشتن احساس خوشبختی انسان ها مهم است.« 

رفاه یا آسایش، پول داشتن یا آرامش
دغدغه رفاه و آسایش ویژه انسان بوده و از وجودش 
مانند  دو  این  به  خود  در  آدمی  نیست؛  زدودنی 
و  ناپایدار  گرچه  می کند؛  نیاز  احساس  اکسیژن 

هستید و به هم کمک می کنید. یک 
می  خانواده  این  در  هم  نوپا  کودک 
تواند به بقیه کمک کند حتی اگر این 
کمک تنها باال بردن دستهایش موقع 

در آغوش گرفتن او باشد.
احترام متقابل : 

از  والدین  شکایات  شایعترین  از  یکی 
آنها  که  است  این  بالعکس  و  ها  بچه 
شما  باشد  یادتان  کنند.  نمی  گوش 
و  باشید  الگو  باید  والدین  عنوان  به 
شما  به  کند  می  سعی  کودک  وقتی 
چیزی بگوید به او گوش کنید و دست 
بردارید.  انجام می دهید  که  کاری  از 
توجه خود را به کودک معطوف کنید 
انتظاری  چنین  هم  او  از  بتوانید  تا 

داشته باشید.
پایداری کلید موفقیت : 

اینکه کودکتان را درباره قوانین  برای 
وظایفی  و  قوانین  درباره  نکنید،  گیج 
و  پایدار  کنید  می  محول  او  به  که 
تزلزل ناپذیر باشید. از حرف وقانونتان 
کنید.  پافشاری  آن  بر  و  نیایید  کوتاه 

نکات ضروری برای شروع زندگی مشترک موفق
 )بخش دوم(

چند دلیل برای افزایش ازدواج

چگونه می توان به آسایش رسید؟در به در از پی خوشبختی

روش های آموزش نظم به کودک در سنین مختلف)1(

اشتباه های رایج:::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::

معجزه در آغوش گرفتن کودک
توصیه عاشقانه:::::::::
برداشتتان را با هم درمیان بگذارید :::::::::::::::::::::::::::::::
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تلفن  بازیافت  یا  بخشیدن  فروش،  قصد  اگر 
باید  ابتدا  اندرویدی قدیمی خود را دارید، در 
اطالعات شخصی موجود در آن را کامال پاک 
کنید. برای پاکسازی اطالعات شخصی موجود 
یا  ریست  فکتوری  عملیات  باید  دستگاه  در 
دهید.این  انجام  را  کارخانه  مجدد  تنظیمات 
بخواهید  اگر  اما  است،  ساده  تقریبا  فرآیند 
گوشی خود را پس از این که اطالعاتش را پاک 
این صورت  در  بدهید،  دیگری  فرد  به  کردید 

چند اقدام اضافی باید انجام دهید.
چگونه یک دستگاه اندرویدی را پاک کنیم؟

در   )Reset( »ریست«  گزینه  دقیق  موقعیت 
بخش تنظیمات )Setting(، به نسخه سیستم 
عامل اندرویدی بستگی دارد که دستگاه از آن 

استفاده می کند. در اکثر تلفن ها می توانید:
وارد  و  رفته  برنامه  تنظیمات  قسمت  به   -۱

گزینه »سیستم« شوید.
۲- سپس »ریست« و »ریست فون« را انتخاب 

کرده و انتخاب خود را تایید کنید.
گزینه  به  رسیدن  برای  تلفن ها  از  برخی  در 
 )advanced( »ریست« باید گزینه »پیشرفته«
را انتخاب کنید.در گوشی سامسونگ، مراحلی 
کنید،  انتخاب  تلفن  »ریست«  برای  باید  که 
اندکی متفاوت است. باید وارد بخش تنظیمات 

کل  مدیریت  قسمت  به  سپس  و  شوید 
آنجا  در  و  بروید   )General Management(

مدل های  که  است  دهه  چندین  دانشمندان 
روند  تا چگونگی  ایجاد می کنند  هوایی  و  آب 
گرمایش در کره زمین را پیش بینی کنند. این 

مدل ها تا چه حد دقیق هستند؟
مدل های اقلیمی نمی توانند آینده را به طور 
در  دانشمندان  اما  کنند،  بینی  پیش  دقیق 
که  هستند  جدیدی  روش های  تدوین   حال 
کمک می کنند با اطمینان بیشتری به آینده 

شود. نگریسته 
محاسبات  اساس  بر  هوایی  و  آب  مدل های 
هم  به  مختلف  عوامل  سازی  مدل  و  ریاضی 
و  زمین  یخ،  اقیانوس،  جو،  همچون  پیوسته 
خورشید استوار شده است. اگرچه چنین پیش 
که  است  سیستم هایی  بر  مبتنی  بینی هایی 
دانشمندان آن ها به خوبی می فهمند، هنوز هم 

در این  راهکار نوعی ابهام وجود دارد.
بینی های  پیش  می کنند،  بیان  پژوهشگران 
موجود در مورد گرم شدن کره زمین غیر قابل 
رویکرد های  به  دلیل  این  به  و  اعتماد هستند 
از مشکالتی که هنگام  نیاز است. یکی  جدید 
دارد،  وجود  کالسیک  مدل های  از  استفاده 

دامنه وسیع پیش بینی است.
نکته این است که وقتی دانشمندان پیش بینی 
) CO۲ می کنند، برای مثال، بسته به غلظت

گاز کربنیک( در جو، چقدر دمای کره زمین 
افزایش  مورد چنان  آن ها در  افزایش می یابد، 
و  متوسط  مقادیر  هم  که  می کنند  صحبت 
مثاًل  می گیرد.  بر  در  را  بار  فاجعه  مقادیر  هم 

از سیستم عامل  کامال جدیدی  نسخه 
ویندوز در راه است و می خواهد نحوه 
تعامل ما با رایانه های شخصی را تغییر 
ایده های ما درباره  دهد و حتی شاید 
دستگاه هایی  چه  کامپیوتر ها  اینکه 

هستند را هم عوض کند.
در ادامه همه آن چیزی که باید درباره 
در  اینکه  و  بدانید  ایکس   ۱۰ ویندوز 
دستگاه هایی  چه  روی   ۲۰۲۱ سال 

عرضه می شود را مرور می کنیم.
نسخه ویژه ای از ویندوز ۱0

که  است  واضح  شروع،  برای 
نسخه  یک  چیست.   ۱۰X  Windows
 ۱۰ ویندوز  از  شده  به روزرسانی 
سیستم عامل  این  بعدی  نسخه  یا 
به  که  است  نسخه ای  بلکه  نیست؛ 
طور ویژه برای دستگاه های دارای دو 
صفحه نمایش، سبک وزن و کم هزینه 
بود  قرار  ابتدا،  طراحی شده است. در 
عرضه   Surface Neo دستگاه  با  همراه 
تاخیر  با  دستگاه  این  فعال  ولی  شود، 
مایکروسافت  و  است  شده  روبرو 
دستگاه های  روی  را  آن  می خواهد 
و  منتقل  معمولی تری  و  ارزان تر 
صفحه نمایش  دو  از  پشتیبانی  بعد 
سیستم عاملی  کند.عرضه  اضافه  را 
صفحه  نمایش  دو  از  بود  قرار  که 
با  دستگاه هایی  روی  کند؛  پشتیبانی 
یک صفحه نمایش، کار را پیچیده تر از 
آن چیزی می کند که تصور می کنید. 
پنجره  دو  بخواهد  است  ممکن  کاربر 

به  موفق  بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی 
عفونی کننده  تنظیف  دستمال های  انواع  تولید 
آنتی سپتیک به صورت خشک با فناوری نانو شد.

معاونت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
علمی و فناوری، یکی از شرکت های دانش بنیان 
تولیدکننده محصوالت بهداشتی با حمایت ستاد 
بهشتی  شهید  دانشگاه  و  نانو  فناوری  توسعه 
ضدعفونی کننده  تنظیف  دستمال های  انواع 
نانو  فناوری  با  را  به صورت خشک  آنتی سپتیک 

به تولید رساند.
لوازم  کردن  ضدعفونی  برای  دستمال ها  این 
کف  شست وشوی  و  بهداشتی  سرویس  منزل، 
ساختمان کاربرد دارند. خط تولید این دستمال 
ها با حضور دکتر علی اصغر نجیمی، رئیس گروه 
نانو در محل کارخانه این شرکت  صنعت ستاد 

افتتاح شد.

دانشمندان  میالدی   ۲۰۲۰ سال  در 
از  اعم  زمین  جالب  راز های  از  برخی 
قاره  از  تکه هایی  پنهان،  رودخانه های 
گمشده و بقایای جنگل های بارانی را 

کشف کردند.
وب سایت »الیف ساینس« ۱۰ مورد 
در  که  را  شناسی  زمین  اکتشافات  از 
درآورد،  لرزه  به  را  دنیا   ۲۰۲۰ سال 
منتشر کرده است که در این گزارش 

با این موارد آشنا می شویم:
انفجار تاریخی در یلوستون

یلو  کانون  که  دریافتند  دانشمندان 
گرم  آب  چشمه های  زیر  در  استون 
 ۹ به  نزدیک  شهر  این  ملی  پارک 
میلیون سال پیش، با وقوع دو انفجار 

در این نقطه، آتشفشان فوران کرد.
مجاری  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 
آن  رسوبات  و  قدیمی  آتشفشانی 
شواهدی  تحقیقات  تیم  منطقه،  در 
این  از  پیش  که  آتشفشانی  فوران  از 
ناشناخته بود را کشف کرد که نام آن 
ابَر  انفجار »مکمولین کریک« و  ابَر  را 

آتشفشان Landing Grey گذاشتند.
رکودشکنی   Grey’s Landing فوران 
آتشفشان  بزرگترین  اکنون،  و  کرده 
حدود  می شود.  شناخته  یلوستون 
فوران  این  پیش،  سال  میلیون   ۸.۷۲

ساده تر  و  تمیزتر  استارت  منوی 
اینکه  جای  به  وظیفه  نوار  می شود؛ 
ابزار ها و آیکون های اساسی را از چپ 
وسط  در  کند؛  مرتب سازی  راست  به 
قرار داده و بخش Action Center نیز 

کامال بازطراحی شده است.
اولین نمایش Surface Neo در سال 20۱9

 ۱۰ ویندوز  نسخه های  اکثر  مانند 
روی  بیشتر   File Explorer ایکس، 
و  بهتر   OneDrive با  و  متمرکز  وب 
شده  ادغام   ۱۰ ویندوز  از  محکم تر 
جهات  برخی  از  ویندوز  این  است. 
و  بود  خواهد   ChromeOS به  شبیه 
از برخی جهات دیگر شبیه به اندروید 
می شود. عمدتا از روی وب و به طور 
تطبیق پذیری  برای  شده  مهندسی 
چندین  دارای  دستگاه ها  با  بیشتر 
صفحه نمایش و بحث رسپانسیو بودن 

اجرا می شود.
تغییراتی که روی  با  نیز  امنیت کاربر 
شده  داده  ایکس   ۱۰ ویندوز  هسته 
است؛ بهبود یافته است. به طور مثال، 
قدیمی  برنامه های  اجرای  نحوه  به 
یک  در  که  کردیم  اشاره   Win۳۲
می شوند.  اجرا  مجازی  کوچک  جعبه 
سیستم عامل  این  بخش های  سایر  در 
نمی توانند  بدافزار ها  و  ویروس ها  هم 
سیستم  یا  رجیستری  تنظیمات  به 

دسترسی داشته باشند.
پشتیبانی از دو صفحه نمایش

 ۱۰ ویندوز  بزرگ  مزایای  از  یکی 
دو صفحه نمایش  از  پشتیبانی  ایکس، 
موبایل مشابه زمانی است که شما یک 
مانیتور دوم به پی سی یا لپ تاپ وصل 

انجام  برای  بیشتری  فضای  کردید. 
از  استفاده  و  دارید  اختیار  در  کار ها 
برنامه ها در کنار هم و به طور همزمان 
جابه جایی  روند  می شود.  راحت تر 
فایل ها و پوشه ها ساده تر شده و فقط 
با کشیدن و رها کردن می توانید آن ها 

را به نقطه دیگری منتقل کنید.
برای  ابتدا  ایکس   ۱۰ ویندوز 
دستگاه های تک صفحه نمایشی عرضه 

می شود و بعد دو نمایشگر!
 ۲۰۱۹ سال  اواخر  از  مایکروسافت 
نوید عرضه ویندوز ۱۰ ایکس را داده 
است، ولی با تاخیر در عرضه دستگاه 
گفته  انچه  از  دیرتر   ،Surface Neo
قرار  کاربران  دسترس  در  بود؛  شده 
می گیرد. البته، مطمئن هستیم برخی 
سال  در  مایکروسافت  محصوالت  از 
این ویندوز خواهیم دید.  با  را   ۲۰۲۱
محصوالتی که برای مصارف آموزشی، 
آنالین  یادگیری  و  دانش آموزی 
باالتری  اولویت  و  هستند  مناسب تر 
دارند. سپس، شاهد عرضه دستگاه های 

مصرف کننده نهایی خواهیم بود.
با  قبال  را   Surface Duo مایکروسافت 
زیادی  کاربران  و  کرد  عرضه  اندروید 
امیدوار هستند که Surface Neo حتما 
در  منتشر شود.  ایکس  ویندوز ۱۰  با 
کمی  بسیار  رسمی  خبر های  حالی که 
درباره ویندوز ۱۰ ایکس مایکروسافت 
ماه  چند  در  امیدواریم  ولی  داریم، 
بیشتری  جدی  خبر های  شاهد  آینده 
این  با  اولین دستگاه رسمی  یا  باشیم 

ویندوز عرضه شود.

مقدار مشخصی از ماده را با سرعت الزم و زمانی 
تولید  به  موفق  ما  بپاشیم.  پارچه  روی  طوالنی 
نازل هایی شده ایم که نه مواد نانویی از آن عبور 
می کنند و نه در آن رسوخ می کنند بلکه ثبات 

پاشش دارند.

کشف بخشی از یک قاره گمشده 
یک  پیش،  سال  میلیون   ۱۵۰ حدود 
قاره گمشده به تکه های بزرگ تقسیم 
شد که به تازگی فقط یک تکه بزرگ 
است.  شده  کشف  کانادا  زیر  آن  از 
دانشمندان این کشف را هنگام مطالعه 
الماس  حاوی  آتشفشانی  نوعی سنگ 
از  که  دادند  انجام  کیمبرلیت  نام  به 
کیلومتری( جزیره   ۴۰۰( مایلی   ۴۰۰
بافین در شمال کانادا جمع آوری شد.

مانده  باقی  با  کیمبرلیت  معدنی  مواد 
رفته  دست  از  مدتهاست  که  قاره  آن 
محل  که  شده  باعث  و  دارد  مطابقت 
که  باشد  نقطه ای  عمیق ترین  نمونه 

شواهدی از این قاره پیدا شده است.
کشف چند رودخانه در سواحل

دانشمندان رودخانه های عظیم حاوی 
آب سرد و نمکی را کشف کردند که 
اقیانوس  اعماق  به  استرالیا  از سواحل 
هنگامی  رودخانه ها  این  می ریزد. 
تشکیل می شوند که آب های کم عمق 
گرما را در نزدیکی ساحل در زمستان 
ماه های  در  تبخیر  می دهند.  دست  از 
این  شدن  شورتر  باعث  تابستان 
آب های  به  نسبت  عمق  کم  آب های 
سرد  وقتی  بنابراین  می شود،  عمیق 
می شود، آب متراکم و شور غرق شده و 
مانند یک رودخانه زیر آب در اقیانوس 
حرکت می کند.این رودخانه ها هزاران 
مغذی،  مواد  و  می کنند  طی  را  مایل 
به  را  آالینده ها  و  حیوانی  گیاهی، 

اقیانوس منتقل می کنند.
یخ های  زیر  باستانی  جنگل  یک  کشف 

قطب جنوب
آخرین  است  ممکن  جنوب  قطب 
بقایای  دارید  انتظار  که  باشد  مکانی 
آنجا  را در  باستانی  بارانی  یک جنگل 
پیدا کنید، اما این همان چیزی است 
این  غربی  قسمت  زیر  دانشمندان  که 
قاره پیدا کرده اند. بقایای این جنگل 
در رسوبات حفر شده در کف دریا در 
کشف  کاج  جزیره  یخچال  نزدیکی 

شده است.

گزینه »ریست« را خواهید یافت.
می شود،  انجام  »ریست«  که  هنگامی   -۳
روز  مثل  که  داشت  خواهید  دستگاهی 
هیچ  و  بودید  کرده  خریداری  که  است  اولی 

اطالعاتی در آن وجود ندارد.
دستگاه  در  را  ریست  فکتوری  حفاظت  چگونه 

اندرویدی غیرفعال کنیم؟
اگر قصد دارید تلفن را به فرد دیگری بدهید، 
حذف  را  ریست«  فکتوری  »حفاظت  باید 
که  می شود  این  از  مانع  مذکور  گزینه  کنید. 
یک دزد تلفن شما را پاک کرده و آن را انگار 
که متعلق به خودش بوده است، استفاده کند. 
از  گوشی  اطالعات،  کردن  پاک  از  پس  حتی 
وارد  خود  گوگل«  با»حساب  می خواهد  شما 
شوید مگر این که پیش از آن ابتدا »حفاظت 
قصد  اگر  کنید.  غیرفعال  را  ریست«  فکتوری 
دارد تلفن را بازیافت یا نابود کنید، می توانید 
برای  کنید.  پوشی  مرحله چشم  این  انجام  از 

حذف »حفاظت فکتوری ریست« باید:
۱- قفل صفحه گوشی را غیرفعال کنید.

سپس  و  شوید  »تنظیمات«  قسمت  وارد   -۲
گزینه »اکانتس و بک آپ« را انتخاب کنید.

۳- وارد قسمت »اکانتس« شوید.
۴- سپس »گوگل اکانت« را انتخاب کرده و با 
انتخاب گزینه »حذف اکانت«، انتخاب خودتان 

را تایید کنید.

برابر شود،  CO۲ دو  اگر مقدار  گفته می شود 
میانگین دمای جهانی یه میزان  ۱/۹ تا ۴/۵ 
درجه سانتیگراد افزایش می یابد اما مطالعات با 
چنین پیش بینی های گوناگونی بسیار دشوار 

است.
دانشمندان  توسط  شده  ارائه  جدید   رویکرد 
بر اساس  را  آلمان، مدل های آب و هوایی  در 
داده های تاریخی ارائه می دهد تا وابستگی های 
نظری. این روش امکان ارزیابی حساسیت آب 
و هوا و ابهام در آنرا بر اساس مشاهدات فراهم 

می کند.
دانشمندان روش خود را با پیش بینی دما در 
سیاره ما تا سال ۲۱۰۰ آزمایش کردند و نشان 
دادند که دقیقاً چه زمانی باید انتظار افزایش 

دمای هوا  را داشته باشیم. 
در حال حاضر، دانشمندان نقطه بحرانی را در 
از  قبل  سطح  از  باالتر  سانتیگراد  درجه   ۱/۵

صنعتی تخمین زده اند.
بین  بشر  که  می دهد  نشان  قبلی  مدل های 
شدن  گرم  درجه  این   ۲۰۵۲ وسال   امروز 
تجربه  را  سانتیگراد  درجه   ۱/۵ میزان   به 

خواهد کرد. 
فاصله  این  توجهی  قابل  طور  به  جدید  مدل 
 –  ۲۰۲۷ سال های  دوره  و  می دهد  کاهش  را 

۲۰۴۲ را نشان می دهد. 
محققان همچنین دریافتند که گرمایش مورد 
انتظار ۱۰-۱۵ درصد کمتر از آنچه پیش بینی 

شده بود، خواهد بود.

را همزمان در یک صفحه باز کند و با 
آن ها تعامل داشته باشد یا یک برنامه 
و  باشد  صفحه نمایش  باالی  نیمه  در 
مجازی  صفحه کلید  یک  پایین  نیمه 
قرار بگیرد. از طرف دیگر شاید کاربر 
بخواهد از یک دستگاه تاشو به صورت 
تک صفحه نمایش برای مشاهده فیلم 

استفاده کند.
ویندوز  در  صفحه نمایش  دو  از  پشتیبانی 

۱0 ایکس
 X ۱۰ با همه این پیچیدگی ها، ویندوز
دو صفحه نمایش  یا  از یک  راحتی  به 
پشتیبانی می کند و مزایایی که ترسیم 
همان طور  دارد.  همراه  به  را  می کند 
می رسد  نظر  به  کردیم؛  اشاره  که 
از ورود  مایکروسافت می خواهد پیش 
دو  با  بلندپروازانه ای  پروژه های  به 
صفحه نمایش، از این سیستم عامل در 
لپ تاپی سنتی و دستگاه های معمولی 

رایج بهره ببرد.
چیزی فراتر از یک الیه نرم افزاری

ویندوز ۱۰ ایکس چیزی فراتر از یک 
موجود  نرم افزار های  برای  باالیی  الیه 
براساس  واقع،  در  است.  مایکروسافت 
یک ایده و ابتکار کامال جدید دیگری 
ساخته   Windows Core OS نام  به 
و  سبک  نسخه  یک  که  است  شده 
اصلی از ویندوز ۱۰ است و به همین 
این  می شد.  گفته   Core هم  دلیل 
انواع  برای  راحتی  به  می تواند  نسخه 
مختلف دستگاه ها و فرم فاکتور ها در 

 Windows.شود اجرا  و  طراحی  بازار 
 ۱۰ ویندوز  می شود  باعث   Core OS
بیشتر از گذشته ماژوالر و انعطاف پذیر 
منظور،  این  به  دستیابی  برای  باشد. 
ویندوز  قدیمی  ویژگی های  از  برخی 
پیشین  دهه های  نسخه های  در  که 
جاسازی  نسخه  این  در  بودیم،  شاهد 
هر  از  بتواند  نهایت  در  تا  است  شده 
سخت افزار و دستگاهی پشتیبانی کند 

که البته کمی زمان بر است.

الهه پورمحسنی رئیس هیئت مدیره شرکت در 
این مراسم به تفاوت عمده این محصول نسبت 
در  موجود  آنتی باکتریال  دستمال های  سایر  به 
دستمال هایی  معموالً  گفت:  و  کرد  اشاره  بازار 
خیس  دارند،  ضدعفونی کنندگی  قابلیت  که 
شرکت  این  فناوران  اما  هستند  مرطوب  و 
بار در دنیا دستمالی  توانسته اند برای نخستین 

خشک با خاصیت آنتی باکتریال تولید کنند.
وی اظهار داشت: این دستمال ها عالوه بر اینکه 
بین  از  نیز  را  محیط  آلودگی  نمی شوند،  آلوده 
از  پس  بار  سه  تا  دو  ها  دستمال  این  می برند. 

شست وشو نیز ویژگی خود را حفظ می کنند.
هیات علمی  عضو  قمی  حمیدرضا  ادامه  در 
شرکت  این  مؤسس  و  بهشتی  شهید  دانشگاه 
طرح،  این  اجرای  از  ما  اصلی  هدف  افزود: 
خواص  بتوانند  که  است  پارچه هایی  تولید 

حدود ۸۹۰۰ مایل )۲۳۰۰۰ کیلومتر 
و  آیداهو  جنوبی  مناطق  از  مربع( 
آتشفشان  بقایای  با  را  شمالی  نوادای 

پوشانده است.
زمین  هسته  به  نزدیک  وحشی  توده های 

بسیار عظیم هستند
توده های عظیم به اندازه یک قاره در 
مرز گوشه جامد و هسته خارجی مایع 
دانشمندان  اکنون  و  دارند  قرار  زمین 
است  ممکن  توده ها  این  که  معتقدند 
بزرگتر از آنچه تصور می کردند باشد. 
طبق برآورد های قبلی، در صورت باال 
نقطه  به سطح زمین، دو  آمدن آن ها 
از  بلندتر  برابر   ۱۰۰ اندازه  به  بزرگ 

کوه اورست خواهند بود.
اما دانشمندان پس از مطالعه چندین 
ای،  لرزه  داده های  مورد  در  دهه ای 
اکنون تخمین زده اند که نقطه بزرگ 
وحشی تر  بسیار  آرام  اقیانوس  زیر  در 

است.
برابر  در  شمال  دریای  گمشده  جزایر 

سونامی مقاومت می کنند
یک  پیش،  سال   ۸۰۰۰ به  نزدیک 
سونامی بین انگلیس و هلند رخ داد و 
بیشتر مناطق را در خود غرق کرد. اما 
تحقیقات نشان می دهد برخی از جزایر 
ممکن است در برابر سونامی مقاومت 
انسان  زیستگاه  سال  هزاران  و  کرده 
عصر حجر را فراهم کنند. اگرچه بعد 
از سونامی مدتی باالی آب باقی مانده 
بود، اما باال رفتن سطح دریا سرانجام 
پس از نزدیک به ۱۰۰۰ سال منجر به 

طغیان جزایر شد.
از  جزایر  که  اند  فهمیده  دانشمندان 
شدن  جمع  از  پس  تنها  رفته  دست 
دهانه  نزدیک  دریا،  کف  از  رسوبات 
سونامی  انگلیس  شرق  در  رودخانه 

باقی مانده اند.

نمایش مفهومی ویندوز ۱0 ایکس
سیستم عامل  این  حاضر،  حال  در 
روی   ۱۰X  Windows نام  تحت 

 Xbox Series مانند  سخت افزار هایی 
 ۲  HoloLens همراه  به   Series S و  X

 Core نصب شده است.توسعه ویندوز
OS به این معنی است که ویندوز ۱۰ 
دسکتاپ  اپلیکیشن های  نمی تواند   X
در  شروع  برای  را   Win۳۲ قدیمی 
زبان دیگر،  به  اجرا کند.  سال ۲۰۲۱ 
فتوشاپ  مانند  برنامه هایی  شروع  در 
نخواهند  و مرورگر کروم در دسترس 
می توانید  شما  که  چیزی  آن  بود. 
اصلی  اپلیکیشن های  کنید؛  اجرا 
و  اج  مرورگر  مانند  مایکروسافت 

برنامه های تحت وب است.
و  جدید  ویژگی های  در  اساسی  تغییرات 

قدیمی ویندوز
به   Win۳۲ از  پشتیبانی  نهایت،  در 
شد.  خواهد  افزوده  سیستم عامل  این 
هرچند این برنامه ها به دالیل امنیتی 
و  بسته  محیط  یک  در  عملکردی  و 
حفاظت شده اجرا خواهند شد. وقتی 
دیگر  می شوند؛  بسته  برنامه ها  این 
نمی توانند روی سیستم دخالت کرده 
تاثیرگذار  دستگاه  باتری  عمر  روی  یا 
 ۱۰ ویندوز  تئوری،  لحظا  به  باشند. 
تدریجی  کندی  دچار  نباید  ایکس 
شود و روی سخت افزار های ضعیف تر، 

سریع تر خواهد بود.
 Control اجزای قدیمی ویندوز مانند
در   Device Manager و   Panel
می روند.  بین  از  ایکس   ۱۰ ویندوز 

آنتی باکتریال داشته باشند.
روی  آنتی باکتریال  مواد  نشاندن  افزود:  وی 
را می طلبد  فناوری خاصی  بی بافت،  پارچه های 
پیاده کنیم. در  را  فناوری  این  توانستیم  ما  که 
این روش باید بتوانیم با کمک یک سری نازل ها 

سال  میلیارد  یک  حدود  زمین  هسته 
قدمت دارد

دانشمندان تخمین زده اند که هسته 
داخلی و جامد زمین )کره ای از آهن با 
پهنای ۱۵۰۰ مایل »۲۴۴۲ کیلومتر« 
تا  میلیارد   ۱ بین  زیاد  احتمال  به   )
میلیارد سال پیش تشکیل شده   ۱/۳
در  موجود  شرایط  بازآفرینی  با  است. 
این تیم  هسته در مقیاس بسیار کم، 
مدت  چه  که  کند  محاسبه  توانست 
با  مذاب  آهن  توده  تا  می کشد  طول 
داشته  مطابقت  هسته  فعلی  اندازه 
باشد. پنجره زمانی که نزدیک به یک 
میلیارد سال طول می کشد با نوسانات 
سیاره  مغناطیسی  میدان  در  تاریخی 
تا  میلیارد   ۱ بین  که  دارد  مطابقت 
رشد  پیش  سال  میلیارد   ۱۱.۵/۵

چشمگیری داشته است.
زمین  داخلی  هسته  شدن  متبلور 
پیشرفته  مغناطیس  این  است  ممکن 
فرآیند  این  زیرا  باشد،  فراهم کرده  را 
هسته  در  گرما  شدن  آزاد  باعث 
باعث  گرما  می شود.  مایع  خارجی 
که  مایع می شود  در  دار  موج  حرکت 
میدان  برای  را  انرژی  خود  نوبه  به 

مغناطیسی تأمین می کند.

نحوه پاک کردن اطالعات شخصی 
از گوشی اندرویدی

بشریت در چه سال هایی با باالترین سطح 
گرمایش جهانی روبرو خواهد شد؟

درباره ویندوز ۱۰ ایکس بیشتر بدانید

افتتاح خط تولید دستمال های خشک آنتی باکتریال

اکتشافات تکان دهنده سال 2020 در حوزه زمین شناسی
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به   )Myokymia( میوکیمیا  یا  پلک  پرش 
اسپاسم غیر ارادی و تکرار شونده ماهیچه های 
پلک چشم گفته می شود. پرش پلک معموالً در 
پلک باالیی رخ می دهد، اما می تواند هر دو پلک 

باال و پایین را تحت تأثیر قرار دهد.
 برای بیشتر مردم، این اسپاسم ها بسیار خفیف 
پلک  آرام  و  جزئی  کشش  به  شبیه  و  هستند 
است  ممکن  دیگران  می شوند.  احساس  چشم 
موجب  که  کنند  تجربه  را  قوی تر  اسپاسمی 
این شرایطی  بسته شدن کامل چشم می شود. 
بلفارواسپاسم شناخته  نام  به  است که  متفاوت 
تا  ثانیه  چند  برای  معموالً  اسپاسم ها  می شود. 

یک یا دو دقیقه ادامه می یابند.
 وقوع پرش پلک چشم غیر قابل پیش بینی است. 
پرش پلک ممکن است برای چندین روز رخ داده 
و از بین برود. پس از آن، ممکن است برای هفته ها 

یا حتی ماه ها پرش پلک چشم را تجربه نکنید.
بدون درد و بی ضرر است،   پرش پلک چشم 
اما ممکن است موجب ناراحتی و آزار فرد شود. 
بیشتر اسپاسم ها خود به خود و بی نیاز از درمان 
بهبود می یابند. در موارد نادر، اسپاسم های پلک 
اولیه  دهنده  هشدار  نشانه  است  ممکن  چشم 
ویژه  به  باشند،  مزمن  حرکتی  اختالل  یک  از 
اگر اسپاسم ها با دیگر حرکات غیر قابل کنترل 

صورت همراه هستند.
 دالیل پرش پلک چشم

بدون  است  ممکن  چشم  پلک  اسپاسم های 

7. چای سبز

در  سبز  چای  فواید  به  تقریبا  ما  همه 
پیشگیری  کلسترول،  کاهش  چاقی،  درمان 
آشنا   ... و  کبدی  بیماری های  آلزایمر،  از 
که  داده  نشان  اخیر  تحقیقات  اما  هستیم. 
مبتال  دیابت  به  که  افرادی  برای  چای سبز 
به  سبز  چای  که  چرا  است؛  مفید  هستند، 
کمک  متابولیک  سیستم  بهتر  عملکرد 
پلی  به  معروف  ترکیبات  همچنین  می کند. 
خون،  قند  تنظیم  در  سبز،  چای  در  فنول 
بیماری  به  ابتال  نتیجه خطر  موثر است. در 

را کاهش می دهد.
8. گزنه

گزنه گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه 
آن چهار گوش بوده و بطور قائم تا ارتفاع یک 
متر باال می رود. این گیاه در خرابه ها، باغ ها 
عبور  آن  از  چهارپایان  که  مرطوب  نقاط  و 

 - نور  به  حساسیت  افزایش   - دید  تاری   -
اسپاسم های صورت

پرش پلک چشم چگونه درمان می شود؟
از  نیاز  بی  چشم  پلک  پرش  موارد  بیشتر 
بین  از  هفته  یا  روز  چند  درمانی خاص طی 
این گونه نیست، شما می توانید  می روند. اگر 
با از بین بردن یا کاهش دالیل بالقوه به بهبود 
پرش  دالیل  شایع ترین  کنید.  کمک  شرایط 
پلک چشم شامل استرس، خستگی و مصرف 

کافئین می شوند.
می توانید  چشم  پلک  پرش  تسکین  برای   

موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
- کافئین کمتری مصرف کنید.

- به میزان کافی بخوابید.
یا  مصنوعی  اشک های  با  را  چشم  سطح   -

قطره های چشم روان سازی کنید.
روی  می شود  آغاز  اسپاسمی  که  زمانی   -

چشم های خود کمپرس گرم قرار دهید.
 گاهی اوقات، تزریق سم بوتولینوم )بوتاکس( 
خودی  به  خود  بلفارواسپاسم  درمان  برای 
ممکن  بوتاکس  می شود.  استفاده  خوش خیم 
ماه  چند  برای  را  شدید  اسپاسم های  است 
رفتن  بین  از  با  وجود،  این  با  دهد.  تسکین 
نیاز  اثر آن ممکن است به تزریق های بیشتر 

داشته باشید.
 عمل جراحی برای برداشتن برخی ماهیچه ها 
برای  می تواند  نیز  چشم  پلک  در  اعصاب  و 
به  خود  بلفارواسپاسم  شدید  موارد  درمان 

خودی خوش خیم استفاده شود.

9. سیاه گیله

گیاه  گونه  یک  نام  قره قات،  یا  سیاه گیله 
که  است  واکسینیوم  سرده  از  درختچه ای 
معموال در جنگل های شمال کشور، از جمله 
گیاه،  این  میوه  می روید.  )اسالم(  گیالن 
خوراکی و به رنگ ارغوانی تیره یا سیاه است. 
زیر  سطح  و  تیره  سبز  سیاه گیله  برگ های 
متمایل به سفید است. برگ های این گیاه در 
طب سنتی، در درمان بیماری دیابت استفاده 
می شود. تحقیقات روی حیوانات آزمایشگاهی 
کرده  تایید  را  گیاه  این  دیابتی  ضد  اثرات 
است. ماده موثر این گیاه به نام آنتوسیانوزید 
الکل  محلول  توسط  که  می باشد  میرتیلین 
مواد  فعال ترین  و  می شود  استخراج  اسیدی 
استخراجی است که دارای اثر مشابه انسولین، 
ولی ضعیف تر از آن است. جالب آن که اثر ضد 
دیابتی تجویز تک دوز این دارو تا چند هفته 

در بدن باقی می ماند.
منبع: بهداشت نیوز

آنجایی  از  دهند.  رخ  شناسایی  قابل  دلیلی 
جدی  مشکل  یک  از  نشانه ای  کمتر  آن ها  که 
بررسی  مورد  معموالً  بروزشان  دلیل  هستند، 
پلک چشم  پرش  وجود،  این  با  نمی گیرد.  قرار 
گرفته  شکل  زیر  موارد  واسطه  به  است  ممکن 

یا تشدید شود:
پلک  بر  فشار  و  خستگی   - چشم  تحریک   -
- خستگی - کمبود خواب - فشار جسمانی - 
عوارض جانبی دارو - استرس - استفاده از الکل، 

کافئین، یا تنباکو
ممکن  یافته اند،  مزمن  حالت  اسپاسم ها  اگر   
است به بلفارواسپاسم خود به خودی خوش خیم 
مبتال شده باشید که نامی برای چشمک زدن یا 

پلک زدن غیر قابل کنترل و مزمن است.
 این شرایط معموالً هر دو چشم را تحت تأثیر 
قرار می دهد. دلیل دقیق آن نامشخص است، اما 
موارد زیر ممکن است اسپاسم ها را تشدید کنند:

- بلفاریت یا التهاب پلک چشم - چشم صورتی 
یا التهاب ملتحمه - خشکی چشم - محرک های 
یا  خورشید،  روشن،  نور  باد،  مانند  محیطی 
نور  به  حساسیت   - خستگی   - هوا  آلودگی 
سیگار   - کافئین  یا  الکل  مصرف   - استرس   -

کشیدن
در  خوش خیم  خودی  به  خود  بلفارواسپاسم   

زنان نسبت به مردان شایع تر است.
 این شرایط احتماالً با گذشت زمان وخیم تر شده 

و ممکن است در نهایت موجب موارد زیر شود:

ریشه  می روید.  رو  خود  حالت  به  می کنند، 
ناحیه ای که سبز  بوده و در  این گیاه خزنده 
می شود، به تدریج تمام منطقه را فرا می گیرد.

ترکیبات  از  وسیعی  طیف  حاوی  گزنه  گیاه 
فنول ها،  پلی  جمله  از  آنتی اکسیدانی 
فالونوئید ها، لکتین و استرول ها می باشد. طبق 
مطالعات صورت گرفته، این گیاه، در کاهش 
سطح گلوکز خون و ریسک بیماری های قلبی 
خون،  ضد فشار  ویژگی های  خاطر  به  عروقی 
است.  بوده  موثر  التهاب  و ضد  آنتی اکسیدان 

همچنین گیاه گزنه از طریق مهار آنزیم های 
آمیالز  )آلفا  غذا  قند  جذب  روی  گذار  تاثیر 
تولید  عناصر  شکل  تغییر  گلوکزیداز(،  آلفا  و 
قند در بدن و محافظت از سلول بتا پانکراس 
)محل سنتز انسولین( روی کنترل قند خون 

در دیابتی ها موثر می باشد.

خوراکی  از  کودک  نمودن  باز  زبان  منظور  به 
های حاوی ویتامین ) ب ( به کودک بدهید و 
همچنین از سبزیجات تازه چیده شده ، میوه ها 
، آب سیب ، آب انگور ، پنیر و آفتاب استفاده 

کنید .
دو مثقال تخم خرفه - تخم گشنیز - مغز تخم 
واز صافی  بجوشانید  کرده  تهیه  زبان گنجشک 
بگذرانید و روزی سه قاشق غذاخوری آب آن را 

به طفل بدهید.
از دو  تا قبل  به کودکانی که لکنت زبان دارند 

سالگی روزانه یک قاشق آب انار داده شود.
نیم  زبان کنجشک ۲۵ گرم مقداری  دانه برگ 
کوب کرده و به همراه کمی نبات و ۱ لیوان آب 
یک  وعده  هر  و  کرده  دم  ساعت  یک  مدت  به 

قاشق چایخوری میل نمایید.
عاقرقرها ۱۰ گرم ، تخم خرفه ۱۰ گرم ، زبان 
بدون هسته ۷۵  مویز سیاه   ، گنجشک ۵ گرم 
بعد  و  ساییده  مویز  جز  به  را  مواد  همه   ، گرم 
از ساییدن به همراه مویز بکوبید تا خمیری به 
دست آمده ورز دهید تا به قطر یک لوله خودکار 
شده و به اندازه قرص های کوچک خرد کرده و 

روزانه یک عدد از این قرص ها را میل نمایید.
چهار مثقال عاقرقرها را دم کنید بعد از صافی 
بگذرانید و با نبات سائیده مخلوط نموده و روزی 
سه مرتبه و در هر بار یک قاشق مربا خوری به 
طفل بدهید. عاقرقر ها ۲۵ گرم ، نبات ۱۰۰ گرم 
را با هم ساییده و هر روز یک قاشق چایخوری 

همراه با مقداری آب گرم میل کنید.
تخم کبوتر کودکان را به حرف می آورد؟

از جمله خوراکی هایی که در طب سنتی، برای 
فصاحت کالم و سرعت تکلم کودکان مفید است 
تخم بلدرچین و اردک می باشد که برای مصرف 
این مواد خوراکی نکات و دستور العمل هایی را 

باید رعایت کرد .
بسته  در  را  بلدرچین  و  اردک  تخم  باید  ابتدا 
بندی های دارای مجوز و تأییدیه های بهداشتی 
الزم که تاریخ تولید و مصرف دارند، بخرید و از 
مراکزی که از سالمت محصوالت آن ها باخبرید 

تهیه کنید.

دارای  شترمرغ  تخم  است.  مفید  خونی  کم  به 
آهن، اسیدفولیک و کالری باالیی است اما روی 

کمتری از تخم مرغ دارد.
تخم اردک

تخم کامل اردک نسبت به تخم مرغ غلیظ تر و 
دیرهضم تر است و سبب افزایش وزن می شود 
بنابراین برای افراد الغر بسیار مفید است. تخم 
و  است   D ویتامین  و   ۳ امگا  از  سرشار  اردک 
سرفه و تنگی سینه را درمان می کند و مصرف 
هستند  خونریزی  دچار  که  افرادی  برای  آن 
تخم  از  بیشتر  فایده  برای رسیدن  است.  مفید 
اردک به بدن بهتر است آن را آب پز با کره یا 
روغن زیتون مخلوط و مصرف کنید و یا تخم 

اردک را با چربی خودش سرخ کنید.
تخم بلدرچین

های  ویتامین  شامل  بلدرچین  تخم  مصرف 
A،B12 و B6 و برابر با تخم مرغ است و برای 
درست  و  کنند  می  باز  زبان  دیر  که  کودکانی 
 ۱۰۰ هر  است.  مفید  بزنند،  حرف  توانند  نمی 
کیلوکالری   ۱۵۸ دارای  بلدرچین،  تخم  گرم 

انرژی می باشد .
تخم کبک

تخم کبک حاوی ویتامین های گروه B و آهن 
می باشد و پروتئین باال و چربی پایینی دارد و 

زیبایی  فاکتورهای  از  یکی  می توان  را  پوست 
بانوان  خصوص  به  افراد  همه  بنابراین  دانست 
باشند.  داشته  زیبایی  پوست  کنند  می  سعی 
گاهی اوقات تنها استفاده از محصوالت بهداشتی 
مراقبت از پوست کافی نیست بلکه باید از مواد 
غذایی و انواع ویتامین ها استفاده کرد تا درنهایت 

یک پوست زیبا و سالم داشته باشیم.

 A ویتامین
که  است  هایی  ویتامین  جمله  از   A ویتامین 
آن  به  نسبت  کافی  اطالعات  افراد  معموال 
ندارند و درنتیجه کمتر به کمبود این ویتامین 
و  زبر، خشک  بدنشان پی می برند.  پوستی  در 
پوسته پوسته از عالئم کمبود ویتامین A است. 
خشکی پوست یکی از عواملی است که عالوه بر 
ایجاد چین وچروک بر روی سطح پوست صورت 

سبب می شود تا دچار پیری زود رس شوید. 
ویتامین  طبیعی  صورت  به  می توانید  شما 

1. شیر بدون چربی
شیر کم چرب و بدون چربی می تواند بخشی 
هرکسی  اما  باشد  سالم  غذایی  رژیم  یک  از 
حدود  کند.  نمی  هضم  خوبی  به  را  لبنیات 
به عدم  نوزادی  از  بزرگساالن پس  ۶۵ درصد 
تحمل الکتوز دچار می شوند. این نه تنها برای 
سیستم گوارش شما مضر است، بلکه می تواند 

در صورت شما نیز بازتاب بدی داشته باشد. 
شیر پر از هورمون های رشد است که حتی 
پس از پاستوریزاسیون می تواند در بدن شما 
باقی بماند. این هورمون های خوراکی بر روی 
می  تأثیر  انسولین  مانند  بدن  های  هورمون 
تولید  افزایش  به  منجر  تواند  می  که  گذارند 
چربی و ایجاد جوش شود. چند هفته به سراغ 
شیر بادام یا شیر برنج بروید تا ببینید پوست 

شما پاک می شود یا خیر.

2. نوشابه
التهاب در بدن شما می تواند باعث افزایش 
زیادی  تعداد  به  منجر  احتماالً  و  شود  وزن 
تواند  می  همچنین  شود.  مزمن  بیماری 
منجر به التهاب پوست شما شود. شکر یکی 
بنابراین  است،  غذایی  مواد  ترین  التهابی  از 
ایجاد  به  منجر  تواند  می  آن  زیاد  مصرف 
تنها  نه  با کاهش مصرف شکر،  جوش شود. 
تأثیر زیادی روی سالمتی تان خواهید دید، 

بلکه می تواند پوست شما را شفاف کند.
قندی  نوشیدنی های  است،  التهابی  اگر شکر 
راهی مطمئن برای التهاب بدن است. بدن شما 
آن را سریعتر جذب می کند، باعث افزایش قند 

برای کودکانی که دیر زبان باز می کنند و یا نمی 
توانند به درستی صحبت کنند تخم بلدرچین را 
۱۵ روز در ماه و به صورت یک روز در میان آب 
با مقداری عسل،  پز کنید و زرده عسلی آن را 

مخلوط و به فرزندتان بدهید.
مصرف تخم اردک نیز برای افزایش سرعت تکلم 
تخم  عسلی  زرده   ، است  کننده  کمک  ها  بچه 
اردک را باروغن زیتون مخلوط کنید یا درروغن 
با عسل  و  دهید  تفت  را کمی  آن  زرده  زیتون 
ترکیب کنیدو سپس روزی یک زرده را ۱۰-۱۵ 
روز در ماه به کودک خود که خوب حرف نمی 
از  این تخم را پس  باید مصرف  اما  زند، بدهید 
یکی ۲ ماه، قطع و سپس دوباره همین کار را 

تکرار کنید.
انواع تخم پرندگان برای به حرف آمدن کودکان

تخم غاز
انواع تخم های خوراکی  تخم غاز یکی دیگر از 
است که دارای ویتامین B12، فوالت و پروتئین 
است . میزان پروتئین تخم غازاز تخم مرغ حدود 
۳/۵ برابر بیشتر است و چربی و کلسترول باالیی 

دارد.
تخم شترمرغ

که  باشد  می  غذایی  مواد  جزو  مرغ  شتر  تخم 
مصرف آن برای خانم های باردار یا افراد مبتال 

بسیار زود هضم است و سیستم گوارشی یا قوای 
جنسی را تقویت می کند.

تخم مرغ
مزاج زرده تخم مرغ گرم و سفیده آن سرد و تر 
تازه  که  است  آن  مرغ  تخم  نوع  بهترین   . است 
باشد یعنی در همان روز تخمگذاری شده باشد و 
بزرگ باشد . زرده تخم مرغ تقویت کننده قلب 
نقاهت  و در دوره  نیروی جنسی است  و  و مغز 
مفید  خون  دادن  دست  از  هنگام  و  ها  بیماری 

است و باید مصرف گردد.
تخم مرغ باید به شکل نیم برشت یا همان عسلی 
تغذیه  قابلیت  صورت  این  در  زیرا  شود  پخته 
باالی دارد و مواد خوب و سالم تولید می کند و 
فضوالت اندکی دارد. این شکل از پخت تخم مرغ 
مناسب ترین و زودهضم ترین و خون سازترین 

شکل پخت است.
جوشاندن زیاد تخم مرغ سبب دیر هضم شدن 
با  در معده های رطوبتی می شود و اصالح آن 
آویشن وفلفل و نمک است.بهتر است تخم مرغ 
به  دسترسی  عدم  صورت  در  و  یخچال  در  را 
یخچال در جای خنک و در نمک نگهداری کرد.

برای مزاج های سرد و معده های ضعیف مصرف 
زیاد تخم مرغ ضرر دارد . نمک و فلفل و سرکه 
شدن  لطیف  موجب  که  است  مرغ  تخم  مصلح 
زرده تخم مرغ خام  تخم مرغ می شود.خوردن 

برای تصفیه صوت و سوزش مثانه فایده دارد .
لزج  و  تولید خلط خام  مرغ سبب  تخم  سفیده 
می شود و دیر هضم است و تنها معده های گرم 
می توانند آن را هضم کنند . مصرف زیاد سفیده 

تخم مرغ در دوره بارداری توصیه نمی شود.
مصرف زیاد و طوالنی مدت تخم مرغ لک های 
طحال  در  و  کند  می  ایجاد  صورت  در  پوستی 
شود.مصرف  می  سرد  بادهای  موجب  معده  و 
صفرا  کیسه  دارای سنگ  بیماران  در  مرغ  تخم 

یا مستعد آن مضر است.
و  تیهو  و  دراج  و  تذرو  تخم  مرغ،  تخم  از  بعد 
کبک قرار دارد. تخم اردک و مرغابی و تخم های 
مشابه آن ها غلیظ و دیرهضم است و سبب تولید 

خلط فاسد می شود و بوی بد دارد.

انواع  مصرف  طریق  از  را  بدنتان  نیاز  مورد   A
مرغ،  تخم  هویج،  قبیل  از  میوه ها  و  خوراکی ها 
از  که  صورتی  در  کنید.  تامین  و...  کاهو  شیر، 
تنها  می برید  رنج  شدت  به   A ویتامین  کمبود 
دارویی  می توانیدمکمل های  پزشک  تجویز  با 

ویتامین A را مصرف کنید.

K ویتامین
خیار، سبزیجات، کاهو، کلم و دیگر میوه های 
سبز رنگ و  شیر ودیگر فرآورده های لبنی حاوی 
مقدار زیادی ویتامین K هستند که به شما برای 
داشتن پوستی زیبا و در عین حال سالم کمک 
از  معموال  افراد  از  بسیاری  می کند.  فراوانی 
هستند  شاکی  چشمشان  زیر  گودی  و  تیرگی 
و سعی در برطرف کردن این عارضه به وسیله 
انواع کرم ها و مواد شیمیایی دارند این در حالی 
به  تنها  نه   K با دریافت ویتامین  تنها  است که 
تقویت و حفظ سالمت حافظه و قلب تان کمک 

خون و پاسخ التهابی می شود. یکی از بزرگترین 
عامالن قند نوشابه است که می تواند در هر وعده 

۳۴۰ میلی لیتر تا ۴۰ گرم ارائه کند. 
3. سفیده تخم مرغ

برای سالمتی شما  ایده که زرده تخم مرغ  این 
تغذیه ای است، خصوصاً  مضر است یک شایعه 
که  اند  داده  نشان  مطالعات  که  دلیل  این  به 
تأثیر  شما  خون  کلسترول  بر  زرده  کلسترول 
منفی نخواهد گذاشت اما دلیل دیگری که شما 
این  از  را بخورید یکی دیگر  باید کل تخم مرغ 
موارد است: زرده سرشار از ویتامین هایی است 
باشد.  می  ضروری  پوست  شفافیت  برای  که 
املت سفیده تخم مرغ  وقتی هر روز صبح یک 
تنظیم  اصلی  های  ویتامین  کنید،  می  درست 
کننده زرده تخم مرغ، از جمله بیوتین “ویتامین 
 B زیبایی” را از دست خواهید داد. این ویتامین

می کنید بلکه از این طریق می توانید عالوه بر 
برطرف کردن گودی و تیرگی زیر چشم بطور 
از  ناشی  که  را  صورتتان  پوست  تیرگی  کلی 

کمبود ویتامین K است،برطرف کنید.

E ویتامین
در کنار پوست، مو نیز یکی دیگر از عوامل و 
مشخصه های زیبایی است که هم بانوان و هم 
آقایان به آن توجه می کنند. سفیدی مو یک امر 
طبیعی است، اما برخی از افراد دچار سفیدی 
زود رس مو می شوند که مسائل مختلفی در 
آن دخیل است که یکی از این موارد کمبود 
ویتامین  کمبود  عوارض  از  است.   E ویتامین 
پوستی  زخم های  نیست؛  مو  سفیدی  تنها   E
از  دیگر  یکی  تبخال  یا  و  اگزما  تاول،  ازقبیل 
عوارض کمبود این ویتامین در بدن فرد است. 
روش  می تواند   E ویتامین  روغن  از  استفاده 
مناسبی برای از بین بردن انواع زخم ها و جای 

جوش در سطح پوست باشد.

B ویتامین
زمانی که شما در هر وعده غذایی و یا میان 
جوی  برنج،  مرغ،  تخم  موز،  از  هایتان  وعده 
طبیعی  طور  به  می کنید  استفاده  و...  دوسر 
 B ویتامین  زیادی  بسیار  میزان  ناخواسته  و 
جذب بدن شما می شود که می تواند سالمت و 
زیبایی پوست و موی شما را نیز تضمین کند.

جایگزین  می توان  راحتی  به  را   B ویتامین 
دانست.  پوست  به  بخش  رطوبت  کرم های 
کمبود این ویتامین در بدن شما باعث می شود 
به شدت با ریزش مو و التهابات پوستی روبرو 
شوید، زیرا ویتامین B به دلیل داشتن خاصیت 
ضد التهابی به محافظت از پوست شما کمک 

می کند.

به رشد مو و تقویت ناخن های انگشت  معموالً 
معروف است اما تحقیقات نشان داده است که به 
محافظت از پوست در برابر ایجاد جوش و آکنه 
و همچنین بثورات و خشکی نیز کمک می کند.

4. پیتزا
مطمئنا پیتزا خوشمزه است اما می تواند دلیل 
تنها  نه  باشد.  ناخوشایند  های  جوش  برخی 
را  پوست شما  تواند  پنیر می  از  لبنیات حاصل 
آزار دهد بلکه پیتزا سرشار از چربی اشباع است 
را  التهاب  و  است  مضر  روده  سالمت  برای  که 
التهاب  تواند  می  سالم  روده  دهد.  می  افزایش 
را از بین ببرد که به گفته محققان ممکن است 
بسیاری  زیرا  بگذارد  تأثیر  ما  پوست  بر سالمت 
از  اگزما و پسوریازیس  آکنه،  مانند  از مشکالت 

التهاب ناشی می شود.

با این  گیاهان دارویی دیابت را ضربه فنی کنید)2(دانستنی هایی درباره پرش پلک چشم

درمان به حرف آمدن کودکان با طب سنتی

غذاهایی که باعث ایجاد جوش می شوند )1(پروتئین هاي زیباکننده پوست

کدو تنبل،
 داروخانه ای کامل و 
گنجینه ای از ویتامینها

کدو تنبل میوهای است که برای بسیاری از 
دردها مفید بوده و در فصل سرما یک تقویت 

کننده مناسب به شمار میرود.
کدو تنبل داروخانه کاملی به شمار میرود که 
و  بیماریها کمک کرده  از  بسیاری  درمان  به 
سالمت و تناسب اندام انسان را حفظ میکند.

کدو تنبل؛ کلید تناسب اندام
تنبل  کدو  که  کرد  اعالم  آلمان  تغذیه  مرکز 
به  زیرا  دارد،  سالمتی  برای  زیادی  فواید 
اندام کمک کرده و مواد مغذی بدن  تناسب 

را تأمین میکند.
تنبل  کدو  که  است  داده  توضیح  مرکز  این 
گنجینهای از مواد معدنی و ویتامینها به شمار 
میرود، زیرا غنی از پتاسیم، کلسیم، منیزیم، 

روی و ویتامین C است.
کدو تنبل همچنین غنی از ماده »بتاکاروتن« 
است که یک آنتی اکسیدان به شمار رفته و 
برای  ترتیب  این  به  و  دارد  التهابی  ضد  اثر 
سالمتی چشم، پوست و به ویژه مو مفید به 

شمار میرود.
کدو تنبل دارای چربی و کالری پایین است، 
واحد   ۲۶ حدود  حاوی  آن  گرم   ۱۰۰ زیرا 
کالری و ۰.۶ گرم چربی است، همچنین هضم 

آن آسان بوده و ادرار آور است.

آشنایی با خواص
 جگر مرغ

جگر مرغ حاوی مقدار زیادی پروتئین است و 
مقادیر باالیی از پروتئین را به همراه حداقل 

کالری فراهم میکند.
رژیم  در  آن  گنجاندن  و  مرغ  جگر  مصرف 
ماده غذایی  این  دارد.  فراوانی  فواید  غذایی، 
A و  از منابع غنی ویتامینهای گروه  سرشار 

D است.
جگر مرغ حاوی مقدار زیادی پروتئین است و 
مقادیر باالیی از پروتئین را به همراه حداقل 
 ۹ شامل  پروتئین  این  میکند.  فراهم  کالری 
آمینو اسید است، این آمینو اسیدها به عنوان 
میکنند  عمل  ما  بدن  برای  سازنده  بلوکهای 
یک  عنوان  به  محصول  این  مصرف  بنابراین 

ماده غذایی خوب به همه توصیه میشود.
افرادی که از کمخونی رنج میبرند، میتوانند 
در  کامل  غذای  یک  عنوان  به  مرغ  جگر  از 

وعدههای غذایی استفاده کنند.
به طور معمول زنان و کودکان بیشتر درگیر 
این  مصرف  و  هستند  کمخونی  بیماری 
فرآورده دامی تا حد زیادی میتواند در درمان 

بیماری آنها تاثیرگذار باشد.
افرادی که میزان چربی و کلسترول منفی آنها 
باالست نمیتوانند از جگر مرغ استفاده کنند 
و بهتر است از مصرف آن خودداری کنند و 
به جای آن کسانی که میزان چربی بدن آنها 
این محصول  از  در حد نرمال است میتوانند 

استفاده کنند.
آهن  از  غنی  منبع  یک  عنوان  به  مرغ  جگر 
گروههای  ویتامینهای  انواع  و  شده  شناخته 

مختلف را در خود جای داده است.
 آنچه در این میان اهمیت دارد سالمت مرغی 
است که جگر آن پس از ذبح، بسته بندی و 
بازار مصرف میشود و به دست مصرف  روانه 
از  برخی  پرورش  برای  میرسد.  کنندگان 
مرغهای موجود در بازار از مقدار زیادی آنتی 
بیوتیک و انواع هورمونها استفاده میشود و در 
نهایت جگر آن نیز به عنوان یک ماده غذایی 

ناسالم محسوب میشود.
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او  تنها  که  آفرید  این  برای  را  انسان  خداوند 
را پرستش کند و فرمان او را بپذیرد. پس او 

وظیفه اش اطاعت امر خداست:
»همانا جّن و انس را نیافریدیم مگر برای این 

که مرا پرستش کنند. 
او جز در راه پرستش خدای خویش و جز با 
یاد او خود را نمی یابد، و اگرخدای خویش را 
فراموش کند، خود را فراموش می کند ونمی 
داند که کیست و برای چیست و چه باید کند 

وکجا باید برود:
»همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند 

وخداوند، خودشان را از یاد خودشان برد. «

عبادت پیمان الهی
التَْعُبدوا  اَن  اَدَم  بَنی  یا  اِلَْیُکم  اَْعَهْد  »اَلَْم 
اْعُبُدونی  اَِن  و  ُمبین،  َعدوٌّ  لکم  انَّه  الّشیطاَن 
َجِباّل  ِمْنُکم  اََضلَّ  لََقد  ُمْسَتقیم،  ِصراٌط  هذا 

َکثیراً اََفلَْم تَُکونُوا تَْعِقُلون.« 
بنی  ای  است:  پیمان  و  عهد  یک  از  سخن 
آدم، ای فرزندان آدم! )صحبت یک نفر و دو 
با  آیا من  نیست(  اّمت  اّمت و دو  نفر، و یک 
شما پیمان نبستم؟ می گوید من و شما قباًل 
بایکدیگر قرارداد و پیمان بستیم که شیطان 
شیطان،  پرستش  اینجا   . نکنید  پرستش  را 
برویم  که  نیست  معنا  آن  به  پرستی  شیطان 
بسازیم،  را  شیطان  مجّسمه  محراب،  یک  در 
اَِن  »و  است.  شیطان  از  تبعّیت  همان  بلکه 
که  بستیم  پیمان  همدیگر  با  ما  اْعُبدونی« 
شیطان را پرستش نکنید و مرا پرستش کنید 
_ هذا صراط مستقیم _ راه راست که شما را 

به سعادت برساند این است

عبادت مأموریت انسان
الّدیَن  له  ُمخلِصیَن  ا...  لَِیْعُبُدوا  اال  اُِمُروا  ما  »َو 
و ذلک  الزَّکوه  یُْؤتُوا  و  الّصلوَه  یُقیُموا  و  ُحَنفاء 

دیُن الَقّیمه«.
پیغمبر، قرآن و آیات آن، بینه الهی است، این 
بینه الهی از مردم چه می خواهد، یک وقت 
الهی یک تکلیف شاق می کند،  بینه  هست، 
مردم  زندگی  که  خواهد  می  مردم  از  چیزی 

بدن مرکب و روح انسان راکب است، انسان 
و  دنیا  عالم  از  انسان  بدن  است  سنخ  دو 
ابدان و خلق است اما روح از عالم امر است 
شده  تعبیر  لطیف  جسم  به  روایات  در  که 

است.
و  می خواهد  غذا  نوع  یک  دنیا  عالم  از  بدن 
روح از عالم امر به نوع دیگری غذا نیازمند 
شود،  تأمین  بدن  و  روح  غذای  اگر  است، 
است،  گرفته  قرار  معنویت  مسیر  در  انسان 
پی  موضوع  این  به  هنوز  افراد  بسیاری  اما 

نبردند.
الم  بدن  برای  است،  لذت  روح  برای  آنچه 
برای  است،  لذت  بدن  برای  آنچه  و  است 
شود  مراعات  قاعده  این  اگر  است؛  الم  روح 
تأمین  و  تفکیک  را  جسم  و  روح  غذای  و 

کنیم، در امر معنویت حرکت کردیم.
متکلم، بیننده و شنونده روح انسان است و 
ابزاری در خدمت روح است؛ حال اگر  بدن 
بیند،  نمی  آسیب  روح  ببیند،  آسیب  ابزار 
یا  نابینا، ناشنوا و  انسان  به عنوان مثال اگر 
ابزار  تنها  بود،  خواهد  سالم  روح  شود،  فلج 

را به هم میریزد، آن وقت مردم امرشان دائر 
است میان این که یا این زندگیشان را بکلی به 
هم بریزند، همه چیز را رها کنند برای این که 
بپذیرند،  را  پیغمبر  این  مثال سخن  بخواهند، 
خوب اگر این طور باشد آدم یک مقداری می 
تواند به مردم حق بدهد، که آقا این کار آسانی 
گوید:  می  من  به  آمده  پیغمبر  این  نیست، 
داری،  شغل  داری،  زندگی  داری،  زن  که  تو 
بچه داری، کسانی داری، همه را رها کن، می 
برویم مثاًل در دامنه کوه  با همدیگر  خواهیم 
وقتی که  تا  باشیم  تنها  آنجا می خواهیم  در 
این ها چیزهایی  از  نه، پیغمبر آمده  بمیریم، 

خواسته که نه تنها شاق نیست
بلکه اصالح کننده همان زندگیشان هم هست، 
مگر از آنها چه خواسته؟ اوالً در مورد پرستش 
پرستش  را  موجودی  هیچ  خدا  جز  گفته، 
نکن، مگر این چیز بدی است؟ و ما امروا ااّل 
لیعبدواا... مخلصین له الّدین _ گفته فقط خدا 
را بپرستید و غیر از خدا هیچ کس را نپرستید 
و دین را و راه را و خضوع را فقط برای او انجام 
بدهید و بس این چه جور خواسته ای است؟ 

آسیب دیده است.
وقتی  دارد،  وجود  نورانیت  مثبت  کار  در 
انسان  اگر  است،  روح  افعال  تمام  در  فاعل 
فاعل  در  نورانیت ها  دهد،  انجام  مثبتی  کار 
ظلمت  گناه،  در  همچنین  می شود؛  متمرکز 
انجام دهد، ظلمت ها  فاعل گناه  اگر  و  است 
او  را  کار  زیرا  می شود،  متمرکز  فاعل  در 

انجام داده و اثرات اعمال بر فاعل می آید.
واسطه  به  انسان  جسم  سپس  و  روح  ابتدا 
اعمال مثبت و یا منفی، نورانیت و یا ظلمت 
نورانی  مؤمن  چهره  اگر  یعنی  می گیرد؛ 
را  ظاهر  و  می آید  ظاهر  به  باطن  نور  است، 

بالعکس. و  نورانی می کند 
بدن ابزار است و کاری از او برنمی آید، روح 
کارهایی  تا  فرمان می دهد  بدن  ابزارهای  به 
لذات،  ُمدِرک  روح  بنابراین  دهند،  انجام  را 
آالم و علوم است و این آالم و لذات باید به 

روح برسد.
روح به ابزاری نیازمند است، این عالم دنیا، 
میدان عمل است تا از برکات اعمالی که در 
بهره مند و منتفع  انجام می دهیم،  این دنیا 

له الّدین حنفاء.
این  َجنیف  با  فرقش  گرا،  حق  یعنی  حنیف: 
از  تمایل   ، داریم  تمایل  نوع  دو  ما  که  است 
حق به باطل که به این »جنافت« می گویند 
و تمایل از باطل به حق که به آن »حنافت« 
می گویند. به تعبیر دیگر گرایش به اعتدال، 
را  وسطا  امه  جعلناکم  کذالک  و  روی،  میانه 
می گویند حنافت، که همان گرایش به حق 
یا تفریط را می  افراط  به  هم هست، گرایش 
چه  مردم  از  بینه  این  خوب  جنافت،  گویند: 
هیچ  خدا  جز  که  این  اول  است؟  خواسته 
معبودی عبادت نشود، خضوع فقط و فقط در 
معتدل  باشید،  گرا  حق  حنفاء،  اوست،  برابر 
باشید و دوم یقیموا الصلوه، نماز را اقامه کنید 
که پیوند میان عبد و خالق است، به پا دارید 
نماز را، مکرر گفته ایم که بپا داشتن نماز غیر 
از خواندن نماز است بپاداشتن نماز یعنی نماز 
را جوری بخوانید که حق نماز ادا بشود، نماز 
با حضور قلب، نماز با خشوع و خضوع، نماز با 

تفکر که این را می گویند اقامه نماز. 
منبع: طهارت روح - شهید مطهري

شویم؛ چون دنیا میدان عمل و مادی است، 
بین  تناسب  و  دادند  مادی  ابزار  هم  ما  به 

ابزار و میدان عمل وجود دارد.
دیگر  دنیای  به  دنیا  این  از  مرگ  با  روح 
این  مانند  و  است  لطیف  عالم  که  می رود 
عالم  کار  به  ما  مادی  بدن  این  نیست،  دنیا 
ما  از  را  ابزار  این  بنابراین  برزخ نمی خورد، 
وقتی  می گذارند؛  خاک  درون  و  می گیرند 
روح به عالم برزخ می رود، به روح یک قالب 

دوم به تناسب آن دنیا می دهند.
به  اما  نیازمندیم،  ابزار  به  برزخ  عالم  در 
ابزاری که به تناسب عالم برزخ باشد، چون 
است،  دنیا  عالم  این  شبیه  برزخ  عالم  ابزار 
در  ما  بنابراین  می گویند،  مثال  قالب  آن  به 
زمان حیات با این بدن مادی و بعد از مرگ 
مانند  و  مثل  که  داریم  کار  مثال  قالب  با 

همین عالم دنیایی است.
فرمانده  که  را  روح  که  آمدند  انبیا  تمام 
با  روح  اگر  زیرا  کنند،  متعالی  است،  انسان 
خدا مأنوس شود، به گوش و دست و چشم 
بنابراین  کنند،  گناه  که  دهد  نمی  دستور 
اعضا درست می شود  اگر روح درست شود، 

بالعکس. و 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم  اسالم  گرامی  پیامبر 
َجَسُدُه  الَمرِء طاَب  قلُب  فرمودند: »إذا طاَب 
الَجَسُد؛ هر گاه دل  القلُب َخُبَث  و إذا َخُبَث 
و  گردد  پاک  نیز  بدنش  شود،  پاک  انسان 
ناپاک  نیز  بدنش  شود،  ناپاک  دلش  گاه  هر 

گردد«.
مشکل ما این است که هنوز صفات رذیله را 
از روح دور نکردیم و اسیر این صفات رذیله 
سرمنشأ  و  می کند  حسادت  انسان  هستیم، 
غیبت ها، حسادت است، اگر حسادت باشد، 
ما  از  غیبت  اینکه  برای  است،  موجود  علت 
رود،  کنار  ما  از  باید  حسادت  برود،  کنار 
دور  ما  از  باید  رذیله  صفات  این  بنابراین 

شود.
آیت ا... سید رحیم توکل 

جامعه الزهرا منبع: 

درصدد  زبان  که  گفتاري  ممانعت  براي  است 
بیان آن است اما خرد انساني مانع مي شود و 

همین امر باعث کمال انسان مي گردد.
صورت  گفتار  وسیله  به  گناهان  غالب  بعالوه 
زبان  کنترل  باعث  عقل  تکامل  که  مي گیرد 
براي  عاقل  انسان  بیان مي شود.  و محدودیت 
دارد  برنامه  و ساعات شبانه روزي خود  دقایق 
نیروي  و  اوقات  زیاد  گفتار  که  مي داند  و 
بدني را تلف مي نماید براي جلوگیري از هدر 
رفتن فرصت ها سخن را کوتاه مي کند بعالوه 
و  کینه  عامل  کالم  در  زیاده روي  مواردي  در 
دشمني مي شود شایسته است براي جلوگیري 
گزیده  و  اندک  یا  نگوییم  سخن  عداوت  از 

بگوییم.

وارنگ  و  رنگ  های  خواسته  دنبال  به  را  اش 
گرفتار  و  خسته  را  آدم  حسابی  بدود.  نفسش 
می کند تا به جای اینکه آدم از عمرش استفاده 
به  تر شدن مشغول می شود  انسان  برای  کند 
به  اینکه  بدتر  آن  از  نفسش.  به  کردن  خدمت 
خاطر خواسته هایش تن به هر کاری می دهد. 
باید این »نفس« را مدیریت کرد.  اینکه  غرض 
باید دست رد به سینه اش زد تا حد و حدودش 
را بشناسد. آن وقت است که انسان طعم واقعی 

آزادی را احساس می کند.
ِصیانَُة  ُکلُُّه  »أَلَْخْیُر  فرمودند:  سجاد)ع(  امام 
انسان  که  است  آن  خیر  تمام  نَْفَسُه«  االْنْساِن 

مراقب نفسش باشد.
منبع: شیعه نیوز

71-َو َقاَل )علیه السالم(: إَِذا َتمَّ الَْعْقُل، نََقَص الَْکاَلُم.
]و فرمود علیه السالم[: چون خرد کامل گردد سخن 
کوتاه مي شود. ]کوتاهي سخن نشانه کمال خرد 

است[ 
به  سخنش  و  کالم  که  نماید  توجه  اگر  انسان 
وسیله عقل سنجیده مي شود؛ تمام تالش خود 
و  شده  حساب  سخنانش  که  مي برد  کار  به  را 
لذا  دهد  نشان  را  خود  خرد  و  بگوید  سنجیده 
و  مي سازد  پرمحتوا  را  سخن  و  اندک  را  کالم 
عطارگونه عمل مي کند که با پراکندن بوي عطر 
از  و  مي گذارد  نمایش  به  را  آن  ارزش  خویش، 

تعریف و تمجید لفظي اجتناب مي کند.
عقل که در لغت به معني منع به کار رفته، عاملي 

انسان کیست؟  بزرگترین دشمن  نظر شما  به 
شیطان؟ دوستان ناباب؟ اینها دشمن هستند اما 
دشمن اصلی چیز دیگری است که در کتابهای 

معارف اسمش را »نفس« گذاشته اند. 
پیامبر عزیزمان فرمودند: »اعدی عدوک نفسک 
تو همان  بدترین دشمنان  بین جنبیک؛  التی 
نفس اماره تو است که از همه به تو نزدیکتر و 

در میان دو پهلویت قرار گرفته است«
ضعیف  انسان  نفس  که  است  این  دلیلیش 
بیند هوس  می  که  را  دنیا  برق  و  زرق  است. 
می کند .به هر کدام که می رسد یکی دیگر را 

هوس می کند. حد و حدودی هم ندارد. 
کم کم خواسته هایش آنقدر زیاد می شود که 
انسان مجبور می شود مثل برده همه زندگی 

نقش روح و جسم انسان در امر معنویتعبادت راز آفرینش

شفاعت
يكي از بديهيات امر شفاعت است.
هم در قرآن کریم طي آیات عدیده پیرامون امر شفاعت 

زیادي  روایات  احادیث طي  کتب  در  هم  و  آمده  میان  به  بحث 
از  از شفاعت سخن گفته شده است و قدر مسلّم شفاعت یکي 

واقعیت هاست.
امر شفاعت به فرمان خداوند و اذن حضرت باریتعالي صورت 
مي پذیرد قابلّیت اشخاص امري است بسیار مهم که بر اساس 

آن توسط شفعا تحقق مي یابد.
چرا که نیازمند بیان مفاهیم متعدد از زوایاي مختلف است.

كيميايي است عجب بندگي پير مغان
خاك او گشتم و چندين درجاتم دادند

***
قصه شنيدم كه بوالعال به همه عمر

لحم نخورد و ذوات لحم نيازرد
در مرض موت با اجازة دستور

خادم او جوجه پا به محضر او برد
خواجه چو آن جوجه را در بر خود ديد

اشك تحّسر ِزهر دو ديده بيفشرد
گفت به مرغ از چه شير شرزه نگشتي

تا نتواند َكَست به خون َكَشد  و خورد
مرگ براي ضعيف امر طبيعي است

هر قوي اول ضعيف گشت و سپس مرد

مردی به حضور پیامبر صلی ا... علیه و آله آمد و عرض کرد : » ای پیامبر خدا ،من زنی دارم که هر وقت می خواهم از خانه بیرون 
بیایم به بدرقة من می آید و هرگاه می خواهم پا به درون خانه بگذارم ،به پیشوازم می آید،و هرگاه غمگین می شوم،به من می 
گوید اگر غم تو برای دنیا و امکانات دنیوی است،خداوند خود روزی بندگانش را بر عهده گرفته و اگر غم تو برای امر آخرت است 

،خداوند بر غم تو بیفزاید تا از آتش جهنم رهایی یابی.« 
پیامبر صلی ا... علیه وآله فرمودند: » خداوند متعال کارگزارانی دارد و این زن ،از کارگزاران خداوند است و همسر تو نصف اجر 

شهید را دارد.« 
)وسائل الشیعه ،ج7،ص17 .( - آیت ا... مجتهدی تهرانی، بوستان قرآن ،چاپ ششم ،1395 ، ص 105 

نصف اجر شهيد!

بزرگترین دشمن انسان کیست؟

به  منحصر  فقیه  ولی  وظائف  و  اختیارات  آیا 
اموری است که در قانون اساسی آمده یا اینکه 
موارد مذکور صرفاً نمونه هایی از اختیارات رهبر 

است؟
در  اگر  که  است  این  قانون  وضع  فایده  اصوالً 
موردی اختالف واقع شد، بتوان با استناد به آن 
رفع اختالف کرد؛ یعنی قانون سندی است که با 
استناد به آن حّل اختالف می شود. بر این اساس 
هر چه در قانون ذکر شده، باید احصایی باشد تا 

وضع قانون فایده ای داشته باشد. 
جریان  در  همیشه  که  داشت  توّجه  باید  اّما 
وضع قانون مواردی مورد نظر قرار می گیرد که 
نادر  موارد  برای  معموال  و  می افتد.  اتفاق  غالباً 

قانونگذاری نمی شود.
بر  هم  قانون  در  فقیه  ولّی  وظایف  و  اختیارات 
اساسی  قانون  در  یعنی  است؛  منوال  همین 
اصلی تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف 
ولی فقیه مشخص شده است، ولی در این اصل 
مواردی ذکر شده که معموالً مورد احتیاج است، 

مذکور  موارد  به  منحصر  او  اختیارات  اینکه  نه 
قانون اساسی  از  باشد، چرا که در اصل دیگری 

والیت مطلقه برای ولّی فقیه اعالم شده است.
این دو اصل با هم تعارضی ندارند بلکه توضیح 
بیان کننده  دهنده همدیگرند؛ یعنی یک اصل 
غالب  موارد  در  فقیه  ولّی  وظایف  و  اختیارات 
است، و اصل دیگر )والیت مطلقه فقیه( بیانگر 
پیش  که  است  مواردی  در  فقیه  ولی  اختیارات 
بگیرد  فقیه تصمیمی  نیاز است ولی  و  می آید 
که خارج از اختیارات مذکور در اصل اّولی است و 

آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
توجه  سره(  راحل)قدس  امام  عملکرد  به  اگر 
کنیم، در می یابیم اختیارات ولی فقیه فراتر از 
آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. 

آن  ـ  بازنگری  از  پیش  ـ  اساسی  قانون  مفاد 
تعیین  مردم  توسط  جمهور  رئیس  که  بود 
می کند،  تنفیذ  را  انتخاب  این  رهبر  و  می شود 
ریاست  تنفیذ  مراسم  در  سره(  امام)قدس  ولی 
ریاست  به  را  شما  من  کرد:  اعالم  جمهوری 

جمهوری منصوب می کنم. 
در قانون اساسی سخن از »نصب« رئیس جمهور 
اختیار  که  رو  این  اهلل(از  امام)رحمه  ولی  نبود، 
و  بودند  قائل  فقیه  والیت  مقام  برای  بیشتری 
در  می دانستند  الهی  والیت  دارای  را  فقیه  ولی 
هنگام تنفیذ رؤسای محترم جمهور از واژه نصب 

استفاده می کردند. 
به عنوان نمونه در تنفیذحکم ریاست جمهوری 
مرحوم شهید رجایی چنین آمده است: »و چون 
مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولّی امر باشد 
اینجانب رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت 

ریاست جمهوری اسالمی ایران
منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسالم 
عزیز و پیرو احکام مقدس آن می باشند و از قانون 
اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت 
عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش 
اساسی  قانون  و  الهی  فرامین  از  و  باشند  کوشا 
تخّطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قّوت خود 
بر خالف آن  ناخواسته  اگر خدای  و  باقی است. 

عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.)
پرسشها و پاسخها 

آیت ا... محمد تقي  مصباح یزدي

فایده قانونگذاری

حق تقوا
»تقواى  گفتار خدا كه مى فرمايد  اين  باره  در  الّسالم  امام صادق عليه  از  بصير گويد:  ابى   
الهى را پيشه كنيد حّق تقوايش را  پرسيدم. حضرت فرمود: ]حّق تقوا اين است كه [ اطاعت 
خداوند صورت گيرد و نافرمانى اش نشود، و همواره ياد شود و فراموش نگردد، و شكر او به 

جاى آورده شود و ناسپاسى اش نشود.                                         منبع: جهاد با نفس 

ُوا اْلََمانَة. ِتی بَِخْیٍر َما َتَحابُّوا َو َتَهاَدْوا َو أَدَّ پیامبر صل اهلل علیه و آله: اَل َتزَاُل أُمَّ
هدیه  یکدیگر  به  بدارند،  دوست  را  یکدیگر  که  هنگامی  تا  من  اّمت 

دهند و امانتداری کنند در خیر و خوبی خواهند بود.
عیون اخبار الرضا ج 2، ص 29



امام هادی )ع( به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند:
أقبل علی شأنک، فإن کثرة الملق یهجم علی الظنة، و اذا حللت 

من أخیک فی محل الثقة فاعدل عن الملق الی حسن النیة؛
از این کار خودداری کن که تملق بسیار، بدگمانی به بار آورد و 

اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار 
و حسن نیت نشان ده.

کاران  ر، گناه رد ره حال هب حق سخن گوی ، رپهیزکاران را دوست بدا

کاران رافقت مکن. را رتک گوی ، با منافقین ميامیز و با خيانت

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:236:4411:5817:1217:30شانزدهم

پاي درس امام بیان

   وژيگى  اهی رهبر اسالمى
ای مردم سزاوارترین اشخاص به خالفت،
 آن کسی است که در تحّقق حکومت
 نیرومندتر،و در آگاهی از فرمان خدا داناتر
 باشد، تا اگر آشوب گری به فتنه انگیزی برخیزد،

او مبارزه  با  باز گردانده شود، و اگر سرباز زد   به حق 
حضور  رهبر،  انتخاب  شرط  اگر  سوگند  جانم  به  شود. 
وجود  آن  تحّقق  برای  راهی  هرگز  باشد  مردم  تمامی 
نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صالحّیت و رأی، و 
اهل حل و عقد )خبرگان مّلت( رهبر و خلیفه را انتخاب 
نافذ  مسلمانان  دیگر  به  نسبت  آنها  عمل  که  می  کنند، 
نظر  بیعت کننده، حق تجدید  نه حاضران  آنگاه  است، 
حق  نداشتند  حضور  انتخابات  در  که  آنان  نه  و  دارند 

انتخابی دیگر را خواهند داشت. 
آگاه باشید من با دو کس پیکار می  کنم، کسی که چیزی 
را اّدعا کند که از آن او نباشد، و آن کس که از ادای حق 
سرباز زند. ای بندگان خدا شما را به تقوا و ترس از عذاب 
سفارش  بهترین  الهی  تقوای  زیرا  می  کنم،  سفارش  خدا 
مؤمنان، و بهترین پایان نامه کار در پیشگاه خداست. مردم 
هم اکنون آتش جنگ بین شما و اهل قبله شعله  ور شده 
است، و این پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و 
عالم به جایگاه حق به دوش نمی  کشند. بنابر این آنچه فرمان 
دادند انجام دهید، و از آنچه نهی کردند توّقف کنید، و در 
هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید، زیرا در آنچه شما 

اکراه دارید توان تغییراتی داریم.
خطبه 173 نهج البالغه

مناسبت  به  بسیجیان،  همت  با 
قاسم  حاج  سردار  شهادت  سالروز 
لوازم  تعدادی  تأمین  با  سلیمانی، 
از  تعدادی  مشکالت  ضروری، 
زاهدمحمود  روستای  نیازمندان 

رفع شد.
خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
سوی  از  اقدامی  طی  الرستان،  میالد 
گمنام  شهدای  بسیج  مقاومت  پایگاه 
مناسبت  به  زاهدمحمود،  روستای 

سرخ«  »راه  جهادی  گروه  مسئول 
داراب  شهرستان  دانشجویی  بسیج 
الگوی  عنوان  به  گروه  این  انتخاب  از 
موفق حضور مستمر در مناطق حاشیه 

شهر، در کل کشور خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
در  حیدری  مظفر  مهر،  خبرگزاری 
نشست مجازی با خبرنگاران بیان کرد: 
جمعیت  دبیران  میثاق  همایش  در 
گروه  )ع(،  حسن  امام  دانشجویی 
دانشجویی  بسیج  سرخ  راه  جهادی 
شاخص،  فعالیت های  دلیل  به  داراب 

مدیر اداره کتابخانه های عمومی الرستان، 
این  کتابخانه های  کلیه  بازگشایی  از 
شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و ارائه خدمات به مراجعین خبر داد.
با  گفت وگو  در  معتمدیان  محمدمهدی 
اینکه  بیان  با  الرستان،  میالد  خبرنگار 
کتابخانه های  حضوری  فعالیت های 
گرفتن  قرار  دلیل  به  الرستان  عمومی 
شنبه  از  زرد  وضعیت  در  شهرستان ها 
داشت:  اظهار  است،  آغاز شده  دی   ۱۳
وزارت  دستورالعمل های  به  توجه  با 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  با  هماهنگی 
و تغییر شرایط الرستان به وضعیت زرد، 
را  خود  خدمات  عمومی،  کتابخانه های 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فارس، اعالم کرد: نظر به استقبال اهالی 
فرهنگ و هنر از مرحله نخست اعطای 
تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا و 
نیز تداوم این بیماری، مرحله دوم این 

فرایند نیز آغاز شده است.
با  ایرنا  با  گفت وگو  در  سهرابی  صابر 
اشاره به آسیب های ناشی از همه گیری 
برای  آن  پیامدهای  و  کرونا  ویروس 
اهالی فرهنگ و هنر عنوان کرد: از آنجا 
که عموم هنرمندان و اهالی فرهنگ از  
درآمد ثابت و امنیت شغلی بی بهره اند، 
وضعیت موجود، موجب بیکاری و ایجاد 
مشکالت معیشتی برای آنان شده است.

با بروز این مشکالت،  وی بیان داشت: 
برای  را  کمکی  طرح هایی  دولت 
از  کرد  ارائه  حوزه  این  از  پشتیبانی 
سود  با  تسهیالت  انواع  ارائه  جمله 
که  هنرمندان  و  فرهنگی  اقشار  به  کم 
هم اکنون این افراد در فارس حدود سه 
میلیون نفر شاغل در ۱۴ رسته منتخب 
مشمول حمایت های دولتی را دربر می 
گیرند که تاکنون بیش از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر از شاغالن شناسایی و 

احراز هویت شده اند.
به آغاز  اشاره  با  ارشاد فارس،  مدیرکل 
مرحله دوم اعطای تسهیالت کرونایی به 
هنرمندان بیان کرد: اشخاص حقیقی یا 
حوزه های  در  فعال  غیردولتی  حقوقی 
فرهنگی، هنری و رسانه  ای که از وزارت 
فعالیت دارند، می توانند  فرهنگ مجوز 
برای دریافت تسهیالت ویژه این بخش 

فاطمیه،  ایام  و  شهادت سردار سلیمانی 
لوازم ضروری  تعدادی  خیرین  به همت 
زندگی به ویژه وسایل مورد نیاز در فصل 
سرما، مشکالت تعدادی از نیازمندان این 

روستا حل شد.
پایگاه  فرمانده  زاهدی،  گفته محمود  به 
روستای  گمنام  شهدای  بسیج  مقاومت 
اقالم شامل ۷ دستگاه  این  زاهدمحمود 
تخته   ۳۰ لیتری،   ۵۰ برقی  آبگرمکن 
پتو، ۴ دستگاه بخاری نفتی و برقی، ۱۰ 

به عنوان الگوی موفق حضور مستمر در 
مناطق حاشیه شهر معرفی شد.

مهاجرت  برای  افراد  ترغیب  افزود:  وی 
خانواده ها  حمایت  روستاها،  به  معکوس 
و امید و هویت بخشی به مردم مناطق 
گروه  این  اهداف  جمله  از  شهر  حاشیه 

جهادی در داراب است.
هزار  یک  از  بیش  برگزاری  حیدری، 
آموزشی شامل  ساعت کالس های کمک 
خانواده،  مشاوره  اسالمی،  زندگی  سبک 
مشاوره ازدواج، ترک اعتیاد و اشتغالزایی 
این گروه عنوان  برنامه های شاخص  از  را 
و خاطرنشان کرد: ساخت، مرمت و رنگ 
آمیزی منازل، حمام و سرویس بهداشتی، 
آموزان  دانش  به  التحریر  لوازم  اهدای 
نیازمند و فراهم کردن زمینه بازگشت به 
تحصیل یکصد دانش آموز و اهدای جهیزیه 
به زوج های کم برخوردار از اقدامات دیگر 

گروه جهادی راه سرخ است.
راه  دانشجویی  جهادی  گروه  مسئول 
سرخ داراب، با اشاره به فعالیت این گروه 

به صورت حضوری از سر می گیرند.
عمومی  کتابخانه های  اعضای  افزود:  وی 
می توانند خدمات  عالقه مندان  و  الرستان 
با  و  حضوری  به صورت  را  خود  موردنیاز 
در  بهداشتی،  پروتکل های  تمامی  رعایت 

محل کتابخانه ها، دریافت کنند.
استان  کتابخانه های  مدیرکل  معاون 
ماسک،  از  استفاده  کرد:  تصریح  فارس، 
اجرای  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
تعیین شده  بهداشتی  دستورالعمل های 
استفاده  برای  کرونا،  ملی  ستاد  سوی  از 
الزامی  عمومی  کتابخانه های  خدمات  از 

اعالم شده است.
کتابخانه  مخزن  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد  اداره  بسته  به صورت  همچنان 

در سامانه  »کارا« ثبت نام کنند.
وی میزان سود این تسهیالت را ۱۲درصد 
و اقساط آن را دو ساله اعالم کرد و افزود: 
تنفس بازپرداخت اقساط تا اول خرداد ماه 

سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
افزود:  فارس  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
از  پس  تسهیالت،  این  متقاضیان 
نام نویسی در سامانه کارا و تایید از سوی 
بانک  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

عامل معرفی می شوند.
این  از  ، درباره کسانی که پیش  سهرابی 
و  مشاغل  به  مربوط  تسهیالت  از  نیز 
کرونا، بهره مند  از  آسیب دیده  رسته های 
برخورداری  امکان  گفت:  بودند،  شده 
افراد  این  اگر  و  دارد  وجود  وام  از  دوباره 
مابه  کنند  تسهیالت  درخواست  دوباره 
ارائه  آنان  به  درخواستی  مبلغ  التفاوت 

خواهد شد.
فعاالن  همه  ادبی،  مجموعه های  وی 
حوزه  در  آسیب دیده  بخش غیردولتی 
قرآنی،  موسسات  و  نهادها  نشر،  و  کتاب 
هنرمندان  زیارتی،  بنگاه های  و  دفاتر 
تولید  و  آموزشی  بنگاه های  صاحبان  و 
واجد  را  رسانه ای  بنگاه های  و  آثار هنری 

شرایط دریافت این وام دانست.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای  تعیین شده  تسهیالت  سقف  فارس 
مختلف  بنگاه های  و  افراد  از  هریک 
اساس  بر  رسانه ای،  و  هنری  فرهنگی، 
رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هر  و  است  تومان  میلیون   ۵۰۰ تا   ۹ از 
از  کمتر  یا  مبلغ  می تواند سقف  متقاضی 

استودیوهای  تومان،  میلیون   ۱۳۰ سه 
تهیه  صدابرداری و شرکت  ها و موسسات 
میلیون   ۱۷۵ صوتی  آثار  تکثیر  و  تولید 
و  عضو   ۵ )با  موسیقی  گروه  های  تومان، 
تجسمی  گالری  های  عضو(،   ۵ از  بیشتر 
و  متر(   ۸۰ از  باالتر  و  متر   ۸۰ متراژ  )با 
خانه  های مد درجه یک تا سه و کانون های 
سرگرمی  های نمایشی ۱۰۰ میلیون تومان 
برتر  و  شاخص  هنری  موسسه  های  به  و 
۲۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود.

نیز  رسانه  اصحاب  سهرابی،  گفته  به  اما 
شد،  خواهند  بهره مند  تسهیالت  این  از 
بدین ترتیب روزنامه ها با ضریب کیفی ۴۰ 
 ۲۸۵ انتشار  در  نظم  ۵۰درصد  و  باال  به 
دو  هفته نامه  و  هفته نامه  تومان،  میلیون 
۶۵درصد  و  باال  به   ۵۵ کیفی  ضریب  با 
تومان،  میلیون   ۲۲۰ انتشار  در  نظم 
با ضریب کیفی ۶۰  ماهنامه، دو ماهنامه 
 ۲۰۰ انتشار  در  نظم  ۷۰درصد  و  باال  به 
با  سالنامه  و  فصلنامه  تومان،  میلیون 
ضریب کیفی۶۰ به باال و حداقل ۷۵درصد 
تومان،  میلیون   ۱۰۰ انتشار  در  نظم 
ضریب  با  تبلیغاتی  و  آگهی  کانون های 

ماکارونی،  محتوای  با  غذایی  مواد  بسته 
کیلوگرم   ۵ عدس،  لوبیا،  گوجه،  رب 
 ۱۵ غیره،  و  قند  ظرفشویی،  مایع  برنج، 
ثوب لباس گرم زنانه، بچه گانه و مردانه، 
دستگاه   ۳ متری،   ۱۲ فرش  تخته   ۲
تبلت، ۱۵ کیسه سیمان،۱۰ کیسه گچ، 
لوازم  همراه  به  مدرسه  کیف  عدد   ۱۰
التحریر و غیره را شامل می شود که پس 
افراد و خانواده های  از شناسایی در بین 

نیازمند توزیع شد.

فعالیت های  گفت:  کرونا  شیوع  ایام  در 
این گروه جهادی در ایام کرونا نیز ادامه 
داشته و تأمین یک هزار بسته بهداشتی، 
 ۸۴ اهدای  معیشتی،  بسته  هزار  دو 
آموزان  دانش  به  همراه  تلفن  دستگاه 
منازل  بهای  اجاره  پرداخت  و  نیازمند 
گروه  این  اقدامات  از  نیازمند  افراد 

جهادی در ایام کرونا بوده است.
معضالت،  دقیق  شناسایی  حیدری، 
محالت  جوانان  و  معتمدین  حضور 
حاشیه نشین در کنار گروه جهادی راه 
سرخ از جمله عوامل موفقیت این گروه 
در حاشیه شهر داراب برشمرد و عنوان 
کرد: کسب مقام سوم در نخستین دوره 
عنوان  کشور،  جهادگران  ملی  همایش 
از  فارس  استان  در  برتر  جهادی  گروه 
سال ۱۳۹۴ تاکنون و کسب عنوان موفق 
ترین رده گروه های جهادی در جشنواره 
مالک اشتر استان فارس در سال گذشته 
از جمله افتخارات گروه جهادی راه سرخ 

بسیج دانشجویی داراب است.

شامل  فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  شد 
جمع خوانی، نقد کتاب، کتاب خوان و غیره 
اضافه  بود،  خواهد  مجازی  به صورت  نیز 
کرد: سالن های مطالعه میز هنوز باز نیست.

آن را در فرم ثبت نامی تعیین کند.
اهل  به  اساس،  این  بر  داد:  ادامه  سهرابی 
برندگان  مفاخر،  )مشاهیر،  یک  رتبه  قلم 
شایستگان  و  برگزیدگان  و  معتبر  جوایز 
میلیون   ۳۰ کتاب(  جشنواره های  تقدیر 
شده  )ثبت  نام   ۲ رتبه  قلم  اهل  تومان، 
تومان،  میلیون   ۲۰ قلم(  اهل  سامانه  در 
ناشران بین رتبه های یک تا چهار تا ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ میلیون تومان، کتابفروشان ۱۰۰ 
 ۱۰۰ چاپخانه  ها  تومان،  میلیون   ۲۰۰ تا 
ادبی  آژانس  های  تومان،  میلیون   ۲۰۰ تا 
و واردکنندگان کتاب ۲۰۰ میلیون تومان 
حوزه  شتاب  دهنده  های  و  استارتاپ  ها  و 
 ۱۵۰ هوشمند(  کتاب)اپلیکیشن های 

میلیون تومان تسهیالت تعلق می گیرد.
برای  براین،  افزون  کرد:  اظهار  سهرابی 
و عترت  قرآن  مؤسسات مردمی فرهنگی 
مؤسسات  تومان،  میلیون   ۲۰۰ یک  رتبه 
مردمی فرهنگی قرآن و عترت فاقد رتبه 
مربیان  مدرسان،  تومان،  میلیون   ۳۲
در  تومان  میلیون   ۹ قرآنی  فعاالن  و 
نظرگرفته شده است؛ همچنین مدرسان، 
میلیون   ۱۲۰ قرآنی  فعاالن  و  مربیان 
کارگزاران  و  کاروان  مدیران  تومان، 
تومان  میلیون   ۲۰ نیز  زیارتی  خدمات 

تسهیالت دریافت می کنند.
بنگاه ها  برای  را  این تسهیالت  وی میزان 
نیز  سینما  از  غیر  هنری  گروه  فعاالن  و 
تشریح کرد و بیان داشت: تماشاخانه  های 
تئاتر ۱۵۰ میلیون تومان، تماشاخانه  های 
تومان،  میلیون   ۱۰۰ ثبت شده  تئاتر 
تا  یک  درجه  هنری  آزاد  آموزشگاه  های 

تومان،  میلیون   ۸۰ باال  به   ۷۰ کیفی 
شرکت های  مطبوعاتی،  چاپخانه های 
دو  و  یک  رتبه  خبرگزاری های  و  توزیع 
۱۵۰ میلیون تومان و پایگاه های خبری با 
ضریب کیفی ۶۰ به باال ۷۵ میلیون تومان 

وام تعلق می گیرد.
دریافت  مشموالن  داشت:  اظهار  سهرابی، 
این تسهیالت که از سوی وزارت فرهنگ 
و  کار  تعاون،  وزارت  به  اسالمی  ارشاد  و 
رفاه اجتماعی معرفی شده  اند، می توانند تا 
سامانه  به  مراجعه  با  جاری  دی  ماه  پایان 

کارا درخواست خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه اعتبار پرداخت تسهیالت 
کرونایی در بعضی بانک ها نظیر بانک ملی 
متقاضیان  گفت:  است،  رسیده  پایان  به 
باید در ادامه این روند،  بانک های دیگری 
اطالعات  اساس  براین  کنند؛  انتخاب  را 
اختیار  در  مرحله  چند  در  مشموالن 
وزارت کار قرار می گیرد و هر مرحله برای 
پیامک  شده  بارگذاری  لیست  در  افراد 
فقط  و  شد  خواهد  ارسال  اطالع رسانی 
افرادی که پیامک دریافت کنند باید برای 

ثبت نام به سامانه کارا مراجعه کنند.

احمد  حضرت  مطهر  حرم  درهای 
ساعت  از  شاهچراغ)ع(  موسی  بن 
پنج بامداد یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ 

به روی زائران گشوده شد.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
روابط  اطالعیه  براساس  ایرنا،  از 
آستان  الملل  اموربین  و  عمومی 
موسی  بن  احمد  حضرت  مقدس 
شیراز  عبور  پی  در  شاهچراغ)ع(، 
 ۱۴ صبح  از  کرونا  شیوع  پیک  از 
حضرت  ارادتمندان   ۱۳۹۹ دی ماه 
برادر  و  موسی)ع(  احمدبن 
سیدمیر  حضرت  بزرگوارشان 
شریف  مضجع  می توانند  محمد)ع( 
را  القدر  جلیل  امامزادگان  این 

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
کنند. زیارت 

است:  آمده  اطالعیه  این  در 
آستان  کامل  بازگشایی  با  همزمان 
قدس رضوی و حرم مطهر حضرت 
اهل  حرم  سومین  )س(،  معصومه 
صبح  پنج  ساعت  از  نیز  )ع(  بیت 
تا ۲۰:۳۰ میزبان زائران و مجاوران 

بود. گرانقدر خواهد 
اعالم  رنگ بندی  آخرین  براساس 
بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده 
همه  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
در  فارس  استان  شهرستان های 
قرار  کرونا  شیوع  زرد  وضعیت 

گرفته اند.

درهای حرم مطهر شاهچراغ)ع(
 به روی زائران گشوده شد

حل مشکل نیازمندان به مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی

انتخاب گروه جهادی »راه سرخ« بسیج دانشجویی فارس
 به عنوان الگوی موفق کشور

بازگشایی کتابخانه های عمومی الرستان

آغاز اعطای مرحله دوم تسهیالت کرونایی به مشاغل هنری فارس

به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
منابع  اداره  رئیس  رضایی  منصور 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 
الرستان ،گفت: طرح مدیریت چرا 
و کنترل دام برای تحقق اهداف و 
سیاست های سازمانی و برنامه های 
۹ در ۹۹ انجام شده که ۶۵ هزار و 
۸۷۷ هکتار از مراتع الرستان تحت 
کنترل اکیپ های مدیریت چرا قرار 

گرفته است.
را  طرح  این  اجرای  از  هدف  وی 
مرتعی،  عرصه های  از  حفاظت 
تعادل  برقراری  و  پایدار  توسعه 
بیان  و  دانست  مرتع  و  دام  بین 

گشت  اکیپ های  استقرار  با  کرد: 
از  مستمر  سرکشی  و  مراقبت  و 
رویه  بی  ورود  از  مرتعی،  اراضی 
دام به مراتع جلوگیری و دامداران 

متخلف نیز شناسایی می شوند.
عالوه  اینکه  به  اشاره  با  رضایی، 
بر بهره برداران مجاز دارای پروانه 
به  دام  تعدادی  ساالنه  چرا، 
صورت غیرقانونی وارد عرصه های 
بر  کرد:  تصریح  می شوند،  مرتعی 
انجام  ریزی های  برنامه  اساس 
متخلف  دامداران  با  برخورد  شده 
در  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
با  قانون  برابر  مشاهده  صورت 

آنان برخورد می شود.

اجرای طرح کنترل دام در 65 هزار 
هکتار از مراتع الرستان

نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرودگاه  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
با سالروز شهادت  الرستان، همزمان 
سپهبد  حرم  مدافعان  سیدالشهداء 
همچنین  و  سلیمانی  قاسم  حاج 
زیبا  اقدامی  طی  اول،  فاطمیه  ایام 
کل  اداره  فرهنگی  شورای  سوی  از 
فرودگاه الرستان، تصویر سردار دلها، 
حاج قاسم سلیمانی و نام زیبای »یا 
فاطمه الزهرا)س(« بوسیله »شابلون« 

بر روی خودروهای عبوری کارکنان، 
بدرقه  و  مستقبلین  مسافران، 

کنندگان نقش بست.
به  نزدیک  روی  بر  زیبا  طرح  این 

۲۰۰ خودرو هک شد.
بسیج  پایگاه  فرمانده  است؛  گفتنی 
شهید نصیری فرودگاه الرستان، سپاه 
حفاظت هواپیمائی و پلیس فرودگاه 
شورای  اصلی  اعضای  از  الرستان 

فرهنگی فرودگاه الرستان هستند.

نقش بستن تمثال سردار دل ها بر خودروی 
ترددکنندگان در فرودگاه الرستان

فرآیند  به  کمک  راستای  در 
آموزان  دانش  آنالین  تحصیل 
انجمن  مشارکت  با  بضاعت،  بی 
امام  امداد  کمیته  و  اوز  خیریه 
خمینی الرستان، ۳۰ تبلت تامین 
تحت  نیازمند  آموزان  دانش  به  و 

پوشش اهدا شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عامل  مدیر  کراماتی  امروز،  اوز  از 
اوایل  در  گفت:  اوز  خیریه  انجمن 
با  رایزنی  از  پس  تحصیلی  سال 
کمیته امداد امام خمینی الرستان، 
میلیون  یک  تبلت  هر  ازای  به 

 ۳۷ )جمعا  تومان  هزار   ۲۵۰ و 
به  تومان(  ار  هز   ۵۰۰ و  میلیون 
با  و  واریز  امداد  کمیته  حساب 
همکاری آن کمیته باقیمانده مبلغ 
واریز و ۳۰ دستگاه تبلت تهیه و به 

دانش آموزان اهدا شد.
ها  آن  از  قیمت هریک  افزود:  وی 
 ۳ حدود  بازار  در  حاضر  حال  در 
میلیون تومان است و دانش آموزان 
مختلف  مقاطع  در  کننده  دریافت 
تحصیلی هستند اما اکثریت آن ها 
تشکیل  ابتدایی  آموزان  دانش  را 

می دهند.

اهدای 30 تبلت به دانش آموزان 
نیازمندان در اوز


