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 به الرستان

آماده کمک به نماینده 
مردم در راستای محرومیت 
زدایی و ایجاد اشتغال در 

الرستان هستیم
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کمک 2۰ میلیارد ریالی خیر بیرمی 
به پروژه آبرسانی بیرم

صفحه 2

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
که  بود  قبل  ماه   ۳ درست  الرستان؛  ویژه 
الرستان  ویژه  فرمانداری  اقتصادی  تیم 
معاون  طاهری  احسان  سرپرستی  به 
ویژه  فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی 
و  مدیران  از  جمعی  همراه  به  الرستان 
به  کشاورزی شهرستان  حوزه  کارشناسان 
روستای شهدادی از توابع شهرستان حاجی 
آباد بندرعباس، عزیمت و از مناطق وسیع 
کشت گلخانه ای این روستا که در حقیقت 
گلخانه  کشت  اصلی  های  قطب  از  یکی 
جمله  از  کردند.  بازدید  است،  کشور  ای 
روستا  این  در  ای  گلخانه  کشت  محاسن 
افزایش تولید، افزایش صادرات محصوالت 
با کیفیت باال، ایجاد اشتغال و جلوگیری از 
مهاجرت به شهرها و جلوگیری از هدر رفت 
آب و بهره وری باال بود که سطح زیادی از 
زمین های این روستا تحت پوشش کشت 
در  زیادی  افراد  و  داشت  قرار  ای  گلخانه 
این گلخانه ها مشغول به کار بودند، البته 
و  کشاورزان  این  برای  که  نماند  ناگفته 
قانونی  و  الزم  های  مجوز  تولیدکنندگان 
ادارات  از  گلخانه ای  کشت  احداث  برای 
مربوطه استان هرمزگان اخذ شده بود، به 
همین خاطر جلیل حسنی معاون استاندار 
با  دیدارش  در  الرستان  ویژه  فرماندار  و 
رحیمی استاندار فارس در شیراز، مسائل و 
مشکالت کشت گلخانه ای در استان فارس 
روستای  به  نسبت  را  الرستان  بخصوص 

فاز اول تکمیل ساختمان نیمه تمام خوابگاه 
به  سال   15 گذشت  از  پس  دانشجویان، 
به  میالدالرستان  گزارش  به  رسید.  پایان 
و  فنی  آموزشکده  عمومی  روابط  از  نقل 
های  پیگیری  از  پس  الرستان،  ای  حرفه 
نظر  جلب  و  گذشته  سال  در  شده  انجام 
دفتر امور عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه 

تا  کیلومتر   1۷ که  آباد  حاجی  شهدادی 
مطرح  را  دارد  فاصله  درزوسایبان  منطقه 
نیز دستورات  فارس  استاندار  بالفاصله  که 
الزم را به معاون هماهنگی امور اقتصادی 
خود ابالغ تا در سریعترین زمان ممکن به 
و روستای شهدادی سفر  منطقه الرستان 
بررسی  را  و مشکالت  مسائل  نزدیک  از  و 

نمایند.
معاون  افشون  ظفر  راستا،  همین  در 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس 
همراه  به  و  کرد  سفر  الرستان  به  نیز 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی  جلیل 
دفتر  مدیرکل  ویژه الرستان، خادم حمزه 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس،  
استان،  زیست  محیط  مدیرکل  ظهرابی 

فنی و حرفه ای،  فاز اول تکمیل ساختمان 
از  پس  دانشجویان  خوابگاه  تمام  نیمه 
سال  احداث  تاریخ  )از  سال   15 گذشت 
1۳84( ، تابستان امسال از طریق مناقصه 
نظارت  با  و  گردید   واگذار  پیمانکار  به 
عمرانی  امور  ناظر  زمانی  امین  مستقیم  
نیمه  در  که  گرفت  انجام  پروژه  ،ادامه  
دی ماه به پایان رسید  و با حضور تیمی 
استان  فنی  دانشگاه  فنی  دفتر  ناظران  از 

فارس تحویل موقت انجام گردید.
ریاست  فرد  یادگاری  رابطه   این  در 
آموزشکده، گفت: امیدواریم بتوانیم در فاز 
دوم طرح، با اجرای دیوار و محوطه سازی 
و برقراری انشعابات  آب ،برق، گاز، پروژه را 
آماده سازی ، تجهیز و راه اندازی نماییم. 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  پژمان 
نظام  رییس  احمدی  فارس،جواد  استان 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 
از  حفاظت  و  برداری  بهره  معاونت  بازیار 
منابع آب سازمان منطقه ای استان، احسان 
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  طاهری 
پیروز  علی  الرستان،  ویژه  فرمانداری 
بخشدار مرکزی و جمعی از روسای ادارات 
شهدادی  روستای  به  الرستان  شهرستان 
حاجی آباد بندرعباس عزیمت و از نزدیک 
وضعیت کشاورزی و کشت گلخانه ای را در 

این منطقه رصد کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
روستا  این  در  همراه  هیئت  و  فارس 
و  کشاورزان  از  جمعی  صحبت  پای 
تولیدکنندگان کشت گلخانه ای نشستند و 

بصورت کامل مراحل اجرایی کشت گلخانه 
ای را از زمان صدور مجوز تا زمان صادرات 
محصول را شنیدند که در ادامه این بازدید 
های سه ساعته، تصمیمات خوبی در جهت 
گلخانه  کشت  ایجاد  و  کشاورزی  توسعه 
منطقه  خصوص  به  فارس  استان  در  ای 

الرستان گرفته شد.
ویژه  فرماندار  و  فارس  استاندار  معاون 
حاشیه  در  نیز  الرستان،  شهرستان 
جدید  رویکرد  به  اشاره  با  بازدید  این 
بخش  در  آب  مصرف  کاهش  در  دولت 
مهم  این  تحقق  برای  گفت:  کشاورزی 
به  شهرستان  این  گلخانه های  وسعت 
های  قابلیت  با  و  رسیده  هکتار   1۶
قابل  میزان  این  منطقه  این  در  موجود 

است. افزایش 
زمین  هکتار   5۰ همچنین  ادامه:  حسنی، 
در  ای  گلخانه  کشت  ایجاد  برای  نیز 
الرستان در دست اقدام است که در صورت 
از  بیش  برای  ها،  طرح  این  برداری  بهره 
15۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم 

شغل ایجاد می شود.
آهن  راه  ایستگاه  از  ادامه  در  مسئولین 
و  سپس  کردند  بازدید  هم  محمود  زاهد 
چاه  روستای  و  سایبان  درزو  منطقه  به 
از  و  رفتند  الرستان  مرکزی  بخش  نهر 
و  کشاورزان  مشکالت  و  مسائل  نزدیک 
صدور  آن  مهمترین  که  را  تولیدکنندگان 
و  کشاورزی  های  زمین  مالکیت  اسناد 
بررسی  را  بود  مزارع  بین  جاده  احداث 

کردند.

امکان ایجاد اشتغال برای ۱5۰۰ نفر در الرستان با توسعه کشت گلخانه ای پایان فاز اول احداث خوابگاه نیمه تمام
 آموزشکده فنی الرستان پس از۱5 سال

الرستان و کروناي انگلیسي
گرفتــه  قــرار  جایگاهــي  در  الرســتان 
کــه بــا کشــورها و همســایگان خلیــج 
دارد.  تنگاتنــگ  ارتبــاط  فــارس 
ــتان  ــداوم از الرس ــور م ــه ط ــا ب هواپیماه
در  و...  قطــر  امــارات،  کشــورهاي  بــه 
ــر  ــن خاط ــه همی ــتند ب ــت هس ــد و رف آم
ــق  ــراي مناط ــي ب ــاي انگلیس ــر کرون خط
اگــر  اوز و...  الرســتان، خنــج، گــراش، 
ــاس  ــیار حس ــر، بس ــم اجتناب ناپذی نگویی
ــه  ــت ک ــي  اس ــا حاک ــرا خبره ــت. زی اس
ایــن بیمــاري خطرنــاك بــه دبــي رســیده 

و جمعــي را مبتــال کــرده اســت.
 بدیهــي اســت بــراي مــردم الرســتان 
ــوزه  ــورهاي ح ــق کش ــال از طری ــر ابت خط
ــایر  ــریع تر از س ــیار س ــارس بس ــج ف خلی

ــت.  ــالمي اس ــران اس ــق ای مناط
و  درمــان  و  بهداشــت  مســئولین  لــذا 
مدیــر کل فــرودگاه بین المللــي آیــت اهلل 
آیت اللهــي )ره( الرســتان مي بایســت بــا 
هوشــیاري، ســرعت و دقــت تمهیداتــي 
بیاندیشــند کــه ایــن خطــر را رفــع  یــا بــه 
حداقــل برســانند و مســائل را مســتقیماً بــا 

ــد. ــان بگذارن ــردم در می م
ــب  ــت مراق ــه دق ــد ب ــتان بای ــردم الرس م
ــه  ــز ب ــر نی ــن خط ــا ای ــند ت ــاع باش اوض
ــردم  ــي م ــت و آگاه ــد و هم ــاري خداون ی
ــردد و  ــع گ ــا قط ــود  و دغدغه ه ــع ش رف
آرامــش جایگزیــن دلشــوره و اضطــراب 

ــود. ش
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فارس و همچنین نطق جدی و غم 
نماینده  زاده  حسین  حسین  انگیز 
علنی  صحن  در  منطقه  آن  مردم 
به  که  مشکالتی  پیرو  مجلس 
گریبان  نامناسب  شرب  آب  دلیل 
است،  شده  منطقه  آن  مردم  گیر 
در  را  امید  های  روزنه  خوشبختانه 
ها  پیگیری  و  کرد  باز  منطقه  آن 
جدی تر شد تا آنجا که این روزها 
گوش  به  آنجا  از  خوشی  خبرهای 

می رسد.
روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

در  کرد:  اعالم  راستا  این  در  بیرم، 
و  مستمر  های  پیگیری  راستای 
تامین  جهت  در  مسئولین  مجدانه 
بیرم،  مناطق  پایدار  شرب  آب 
و  فداغ، چاهورز، خیرگو  عمادشهر، 
عالمرودشت، پس از بازدید میدانی 
پیشنهادی  مطالعاتی  های  طرح  از 
حضور  با  ای  جلسه  رابطه  این  در 
شریف  مردم  نماینده  زاده  حسین 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
و  بناکار  استان،  مجمع خیرین آب 

نمازی، در دفتر نماینده برگزار شد.
بررسی  از  پس  جلسه،  این  در 
نماینده  تاکید  و  راهکارهای متعدد 
مبنی بر اهمیت موضوع تامین آب 
شرب جهت مناطق 5 گانه جنوب، 
همچنین ضرورت مشارکت خیرین 
در این خصوص با ذکر پیگیری های 
و  استانی  مراجع  از  پذیرفته  انجام 
زندوی  حسن  سید  حاج  کشوری، 
از خیرین نیک نام منطقه الرستان 
امر  این  به  تومان  میلیارد  دو  مبلغ 

اختصاص دادند.
ضمن آرزوی توفیق و سربلندی وی 
و همچنین تقدیر و تشکر از نماینده 
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم 
این  فراوان  مندی  دغدغه  با  که 
نمایند،  می  پیگیری  را  موضوع 
با مشارکت سایر خیرین  امیدواریم 
 5 مناطق  فهیم  مردم  مساعدت  و 
گانه به زودی شاهد عملیاتی شدن 
سد  اول  خط  از  شرب  آب  پروژه 

سلمان فارسی باشیم.

مردم  نماینده  مستمر  پیگیری  با 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
مجلس و همراهی مسئولین، کمکی 
۲۰ میلیارد ریالی توسط خیر، روند 
حل مشکل آبرسانی به بیرم فارس 

را سرعت خواهد بخشید.
خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
موضوع  بیرم،  از  الرستان  میالد 
مشکلی  بیرم  منطقه  به  آبرسانی 
گذشته  سال  یک  طی  که  است 
سخنان  و  پرداخته    آن  به  بارها 
این  مورد  در  را  مختلف  مسئوالن 
مشکل و نحوه پیگیری ها منعکس 
شده است، شهری که آن را غیزانیه 
خواستار  مردم  و  می نامند  فارس 
برای  مسئوالن  جدی  رسیدگی 
این منطقه  رفع مشکل بی آبی در 

هستند.
سفر دوچرخه سواران آن منطقه به 
عنوان سفیرانی از سوی مردم برای 
های  دل  درد  و  سخنان  رساندن 
مردم آن منطقه به گوش مسئوالن 

کمک 20 میلیارد ریالی خیر بیرمی به پروژه آبرسانی بیرم

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

جایگزین حبس در استان ۳۹ درصد نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، افزود: 
از ابتدای امسال ۶ هزار و ۲۲۹ حکم جایگزین 

حبس در استان فارس صادر شده است.
حبس  جایگزین  پرونده های  داد:  ادامه  وی 
حداکثر  با  عمد  غیر  جرائم  مرتکبان  شامل 
غیر  افعال  انجام  و  حبس  ماه   ۳ مجازات 

متعارف در جامعه است.
مجازات های  یا  سبز  احکام  کرد:  بیان  اکبری، 
جایگزین حبس، مرتکبان جرائم غیر عمد ناشی 

با  گفت:  فسا،  کشاورزی شهرستان  مدیر جهاد 
 ۹۶۰۰ شهرستان  این  در  گندم  کاشت  پایان 
هکتار از اراضی به کشت این محصول راهبردی 
اختصاص یافت.ناصر انصاری تصریح کرد: برای 
کاشت گندم در این شهرستان 1۷۶۳ تن بذور 
گندم مادری، گواهی شده و مرغوب تامین و در 

بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.
بهاران، سارنگ،  تیرگان،  به گفته وی سیروان، 
مهرگان، ترابی و چمران ۲ از عمده ارقام بذوری 
است که در بین کشاورزان توزیع و کشت شده 
توسعه  اینکه  بیان  با  مسئول،  مقام  این  است. 
در  نظر  مد  برنامه های  از  بنیان  گندم  مزارع 

۷۹1 میلیون تومان در سرفصل های 
اشتغال،  مسکن،  همچون  مختلف 
شده  پرداخت  حمایتی  و  فرهنگی 

است. 
 ۲1۳5 مذکور  مدت  در  افزود:  وی 
فقره تسهیالت در سرفصل اشتغال، 
فقره   8۷۶5 مسکن،  فقره   4۹۷۷
فقره   ۶5۹ حمایتی،  تسهیالت 
کار  و  کسب  آموزش  و  فرهنگی 
منابع  از  تسهیالت  فقره   ۲۲48 و 
پرداخت  کارگشایی  وام  و  خیران 
امداد  کمیته  کل  است.مدیر  شده 
میزان  بیشترین  کرد:  اضافه  فارس، 

و  امور  انتخابات  آستانه  در  خواست  اجرایی 
به  بیشتری نسبت  با شدت  را  مطالبات مردم 

کنند. پیگیری  قبل 
خداوند  مریم،  سوره   ۹۶ آیه  در  گفت:  وی 
مردم  به  که  هایی  آن  فرماید:  می  اشاره 
انجام  شایسته  کارهای  و  کنند  می  خدمت 
می  قرارشان  حق  محبوب  هم  را  دهند  می 

دهیم و هم محبوب مردم.
پتانسیل  ها  زمینه  ی  همه  در  اوز  شهرستان 
همیشه  منطقه  این  در  و خیرین  دارد  باالیی 
نگاه خیر دارند، ما مسئولین باید سعی کنیم 

باشیم. مردم  گزار  خدمت 
مردم  که  بگذارید  این  بر  را  ها  کار  اولویت 
ثمره خدمت گزاری نظام و استقرار ادارات را 
ببینند و سپاسگزار این اقدامات باشند. امروز 
به  استان  کل  اداره  مسئولین  که  عنایاتی  با 
که  مهم  اداره  دو  استقرار  شاهد  داشتند،  ما 

سال   ۲ از  کمتر  مجازات  با  کار  و  رانندگی  از 
حبس را نیز شامل می شود.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون  گفته  به 
متهم  احکام،  نوع  این  در  فارس،  دادگستری 
در  خدمات  انجام  یا  و  نقد  وجه  پرداخت  به 

محیط های اداری و نهاد ها محکوم می شود.
این که قضات به صدور  وی تصریح کرد: برای 
احکام جایگزین ترغیب شوند هر سال آرایی که 
و  می شود  احصا  اند  کرده  صادر  استان  قضات 
در بین آن ها چند رأی برتر انتخاب و از قضات 
صادر کننده احکام جایگزین تجلیل می شود؛ که 
در  آرایی  افزایش صدور چنین  در  موضوع  این 

چند سال اخیر بسیار موثر بوده است.
تاثیر مثبت حکم مجازات جایگزین  به  اکبری، 
حبس در جامعه اشاره کرد و افزود: صدور این 
جرم  نشدن  تکرار  یا  کاهش  در  احکام،  قبیل 

نقشی موثر ایفا می کند.
کان  کود  نگهداری  و  حمایت  ساماندهی، 
خیابانی تحت نظارت بهزیستی، درمان رایگان، 
تعمیر کیف و کفش کودکان بی سرپرست و بد 
سرپرست، آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی، 
برای  بُر  آتش  ایجاد  نهال،  نگهداری  و  کاشت 
جلوگیری از سرایت آتش احتمالی به جنگل از 

جمله احکام جایگزین حبس است.

کشت شتوی است، افزود: بالغ بر 45۰۰ هکتار 
گندم  قالب  در  شهرستان  این  گندم  مزارع  از 

بنیان کاشته شده است.
شامل  زراعی  به  اصول  رعایت  کرد:  ابراز  وی 
میزان  کاهش  شده،  گواهی  بذور  از  استفاده 
مصرف بذر، اجرای کشت روی پشته و استفاده 
در  اجرایی  برنامه های  از جمله  نوین  آبیاری  از 
تولید  عملکرد  افزایش  برای  بنیان  گندم  طرح 

مزارع گندم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا پیش بینی 
کرد که بیش از 51 هزار تن گندم از مزارع این 

شهرستان برداشت و روانه بازار شود.

تسهیالت پرداختی به مددجویان در 
زمینه حمایتی با اعتبار 51 میلیارد 

تومان  هزار  و ۹۰۰  میلیون  و ۲۶1 
بوده است.

استاندار  هستیم.  بود،  مردم  مطالبات  از 
صنعت،  موضوع  به  ای  ویژه  نگاه  فارس 
به  و  دارد  این شهرستان  در  تجارت  و  معدن 
تازه  ۷ شهرستان  بین  در  نیز  ما  دلیل  همین 

ایم. بوده  پیشتاز  زمینه  این  در  تاسیس 
سرپرستی  حکم  مراسم،  این  پایان  در 
اداره  جدید  سرپرست  دالخان«  »عزیزاهلل 
ماهوری«  »ابراهیم  جوانان،  و  ورزش 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  سرپرست 
میراث  اداره  سرپرست  پیرزاد«  »فرهاد  و 

شد. قرائت  فرهنگی 

دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
حکم   ۶۲۲۹ امسال  ابتدای  از  گفت:  فارس، 
شده  صادر  فارس  استان  در  حبس  جایگزین 

است.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان ،معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان فارس گفت: به منظور کاهش 
آسیب های اجتماعی اقدامات پیشگیرانه در قوه 

قضاییه پیگیری می شود.
مجازات های  میزان  اینکه  بیان  با  اکبری، 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
 18 امسال  ماهه   ۹ در  گفت:  )ره( 
به  تسهیالت  فقره   ۷84 و  هزار 
پذیر  آسیب  اقشار  و  مددجویان 

استان فارس پرداخت شده است.
از  به گزارش میالدالرستان به نقل 
محمد  جوان،   خبرنگاران  باشگاه 
امداد  کمیته  کل  مدیر  بذرافشان، 
ماهه   ۹ در  اینکه  اعالم  با  فارس 
فقره   ۷84 و  هزار   18 امسال 
استان  مددجویان  به  تسهیالت 
این  گفت:  است،  شده  پرداخت 
و  میلیارد  اعتبار 154  با  تسهیالت 

شورای  جلسه  اوز،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سه  سرپرستان  معارفه  و  تکریم  و   اداری 
میراث  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اداره: 
و  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی 

ورزش و جوانان در شهرستان اوز بود.
به گزارش میالد الرستان به نقل از اوز امروز، 
اوز،  شهرستان  فرماندار  پور  علی  اصغر  علی 
این  اداره   ۳ سرپرستان  معارفه  آئین  در 
سالگرد  داشتن  گرامی  ضمن  شهرستان، 
همرزمشان  و  سلیمانی  سردار  شهادت 
سلیمانی  قاسم  سردار  گفت:  ابومهندس، 
مقاومت  محور  و  وارسته  نظامی  و  سرباز 
و  بود  برجسته  دیپلماتی  و  اسالم  جهان  در 
دارد  منطقه  امنیت  در  مهمی  نقش  همواره 
جناحی  فرا  کارها  ی  همه  در  همواره  چون 

عمل می کرد و محبوب مردم است.
از مسئولین دستگاه های  ادامه،  در  پور  علی 

صدور بیش از شش هزار حکم جایگزین حبس در فارس

کاشت بیش از ۹ هزار هکتار گندم در فسا

پرداخت بیش از 1۸ هزار فقره تسهیالت به مددجویان فارس

معرفی سه سرپرست برای ادارات شهرستان اوز 

سرمای  گفت:  میناب،  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  هکتار   ۳۳۰ و  هزار  به  تاکنون  هوا  شدید 
خسارت  میناب  شهرستان  کشاورزی  مزارع 

وارد کرده است.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان ، عباس مویدی، مدیر جهاد 
ارزیابی های  اساس  بر  کشاورزی میناب گفت: 
اولیه، سرمای شدید هوا تاکنون ۶4۰ میلیارد 
و 1۷۰ میلیون ریال به هزار و ۳۳۰ هکتار از 
مزارع گوجه فرنگی، بادمجان، خیار سبز، کدو، 
پیاز، لوبیا و فلفل این شهرستان خسارت وارد 

)کانتن  کامپوزیتی  تفریحی  قایق  نخستین 
در  ایرانی  بنیان  دانش  شرکت  تولید  بوت( 

کیش رونمایی شد.
سازمان  مدیرعامل  حضور  با  درمراسمی 
منطقه آزادکیش و جمعی از مسئوالن محلی، 
کانتن  کامپوزیتی)  تفریحی  قایق  نخستین 
از  کیش  مارین  اسپید  شرکت  در  که  بوت( 
مجموعه های دانش بنیان برج نو آوری کیش 
مارینا  اسکله  در  است  شده  تولید  و  طراحی 

پارك رونمایی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این 
مراسم گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت 
نوآوری  مرکز  در  شده  تعریف  راهبردهای  و 
است  دریایی  تفریحات  و  دریا  اقتصاد  کیش 
بنیان  دانش  های  شرکت  استقرار  از  بعد  که 
در این مرکز امروز شاهد تولید یک محصول 

جدید و فناورانه در این حوزه هستیم.
تولید  و  طراحی  که  این  بیان  با  مظفری، 
هدف  با  کامپوزیتی  بوت  کانتن  نخستین 
ساز  زمینه  رفاهی،  و  تفریحی  گردشگری، 
حوزه  در  بعدی  های  فعالیت  از  بسیاری 
دریایی است، اظهار داشت: یکی از موضوعات 
دولت  توجه  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد 
بهره  و  دریا  اقتصاد  سازی  فعال  به  مردان 
و  نظیر  بی  های  ظرفیت  از  مناسب  مندی 

ارزشمند این حوزه در کشورمان است.
قایق  این  پذیری  انعطاف  به  اشاره  با  وی 
تفریحی برای استفاده در آب های آزاد و دریا 
یا  و  داخلی  دریاچه   ۶۰ در  توان  می  افزود: 
شیرین  آب  انباشت  از  حاصل  های  دریاچه 
فضای  و  استفاده  قایق  این  از  سدها  پشت 
و هموطنان  برای گردشگران  را  بسیار خوبی 

در حوزه تفریحات دریایی فراهم کرد.
شرکت  عامل  مدیر  دار  حق  سعید  همچنین 
اسپید مارین کیش با بیان این که گروهی از 
نیروهای جوان و خالق تمامی مراحل طراحی 
و ساخت این قایق تفریحی را در جزیره کیش 
عرشه،  سطح  وسعت  گفت:  اند  داده  انجام 
اندازه  های هم  قایق  به  بیشترنسبت  ظرفیت 
بوت  کانتن  این  اصلی  مشخصه  باال  ایمنی  و 

کرده است. مویدی، افزود: بیشترین خسارت به 
مزارع کشاورزی توکهور، هشتبندی، سندرك 

و بخش مرکزی وارد شده است.

در  بار  نخستین  برای  که  است  کامپوزیتی 
کشور طراحی و ساخته می شود.

به گفته حق دار، در این نمونه جدید به دلیل 
امکان  آن  زیاد  عرض  و  عرشه  سطح  وسعت 
با  قایق  این  و  شده  بیشترفراهم  بارگذاری 
باالتر و فضای گسترده تری  ظرفیت پذیرش 
اختیار  در  عرشه  سطح  روی  تردد  برای  که 
افزایش  ضمن  دهد،  می  قرار  گردشگران 
تفریحات  خدمات  از  گردشگران  رضایتمندی 

دریایی، ایمنی بسیار زیادی هم دارد.
تفریحی  های  قایق  که  این  به  اشاره  با  وی 
چوب،  کامپوزیت،  جنس  از  طورمعمول  به 
گفت:  هستند  فایبرگالس  یا  و  آلومینیوم 
از  بیشتر  تفریحی  های  قایق  این  از  پیش 
از  برداری  الگو  با  و  بوده  فایبرگالس  جنس 
نمونه های خارجی ساخته می شد، اما در این 
قایق تفریحی تمام بخش ها از جمله سایبان، 
عرشه، کنسول و بدنه با طراحی منحصر بفرد 

و ازجنس کامپوزیت ساخته شده است .
نیم متر  و   ۳ قایق  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عرض و 8 و نیم متر طول دارد اظهارداشت: 
افزایش سطح  تعبیه دو اسکی در زیر بدنه و 
اتکای آن برآب سبب کاهش تکان های قایق 

در امواج و افزایش ایمنی آن می شود.
از  کیش،  مارین  اسپید  شرکت  عامل  مدیر 
داخلی  نمونه  این  قیمت  چشمگیر  کاهش 
نسبت به مشابه خارجی آن خبر داد و گفت: 
قیمت قایق هایی که در کیش تولید می کنیم 

یک سوم نمونه های مشابه خارجی است.
وی با بیان اینکه تالش می کند شرایط تولید 
گونه  به  تفریحی  های  قایق  مناسب  عرضه  و 
ای باشد که همه ساکنان کیش بتوانند قایق 
زیبای  طبیعت  از  و  کرده  خریداری  شخصی 
دریا درخلیج فارس لذت ببرند گفت: با کمک 
وزارت  دریایی  صنایع  از  حمایت  صندوق 
تسهیالت  صمت  وزارت  به  وابسته  صنایع 
باز  و  درصد   4 بهره  با  تومانی  میلیون   ۳۰۰
پرداخت 5 ساله در اختیار عالقمندان قرارمی 
گیرد تا بتوانند به راحتی قایق تفریحی خود 

را خریداری کنند.

خسارت 640 میلیارد ریالی سرما
به مزارع کشاورزی میناب

رونمایی از نخستین قایق تفریحی کامپوزیتی 
تولید داخلی در کیش

دستگیری زورگیر
 در کمتر از 10 دقیقه 

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، گفت: سارقی 
که با روش زورگیری، اقدام به سرقت یک خودرو 
کرده بود، ظرف مدت کمتر از 1۰ دقیقه دستگیر 
شد.به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر، سرهنگ فرج شجاعی، گفت: به دنبال وصول 
گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی شیراز مبنی 
شیوه  با   ۲۰۶ خودروی  دستگاه  یک  سرقت  بر 
زورگیری، موضوع در دستور ویژه پیگیری پلیس 

قرار گرفت.
سالح  از  استفاده  با  سارق  اینکه  بیان  با  وی 
سرد، راننده را یک زن بوده، تهدید و خودرو را 
سرقت کرده بود، گفت: مأموران در بررسی های 
اولیه مطلع شدند که زورگیر قصد سرقت از یک 
ساختمان نیمه کاره را داشته و پس از اینکه مالک 
راننده یک  با سالح سرد  متوجه می شود سریعاً 
دستگاه پژو ۲۰۶ که در آن محل پارك بوده را 
تهدید کرده و با خودرو از محل متواری می شود.

خاطرنشان  شیراز،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد: مأموران پلیس سریعاً طرح مهار را اجرا کرده 
را در  از 1۰ دقیقه خودرو پژو ۲۰۶  و در کمتر 
بلوار  رحمت  شیراز شناسایی می کنند.شجاعی، 
گفت: راننده خودرو بدون اعتنا به دستور ایست 
پلیس، سعی می کند که متواری شود اما بعد از 
طی مسافتی، مأموران خودرو را متوقف و سارق 
شهرستان  انتظامی  می کنند.فرمانده  دستگیر  را 
شیراز، افزود: سارق فردی ۳۶ ساله و از سارقان 
اولیه  بازجویی  در  و  است  سابقه دار  زورگیران  و 
به ۲1 فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و 
زورگیری در شیراز اقرار کرد.شجاعی، یادآور شد: 
پس از تکمیل پرونده، این سارق حرفه ای به مقام 

قضائی ارجاع و راهی زندان شده است.
***

کشف کارگاه تولید 
روغن تقلبی در کازرون

فارس،  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
روغن  تولید  کارگاه  یک  شناسایی  با  گفت: 
موتور تقلبی، 15 هزار لیتر روغن موتور تقلبی 

در شهرستان کازرون کشف شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس، در 
داشت:  اظهار  پرونده،  این  جزئیات  خصوص 
سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق به کشف 
در  خودرو  تقلبی  روغن  تولید  کارگاه  یک 

شهرستان کازرون شدند.
مشترك  گشت  افزود:  ساالری  غالمرضا 
محل  در  بالفاصله  استان  حکومتی  تعزیرات 
حاضر که طی بازرسی از کارگاه مذکور، آالت و 
ادوات تهیه و بسته بندی و 15 هزار لیتر روغن 
برچسب  با  بازار  به  عرضه  آماده  تقلبی  موتور 
شرکت های معتبر کشف و ضبط کردند.مدیر 
کل تعزیرات حکومتی استان فارس از شناسایی 
و بازداشت مسئول کارگاه خبر داد و اضافه کرد: 
با پلمپ این کارگاه و تشکیل پرونده ای در این 
حکومتی  تعزیرات  اداره  اول  شعبه  رابطه، 
را  گسترده ای  تحقیقات  کازرون  شهرستان 
پیرامون موضوع انجام و نهایتا فرد متخلف را 
به پرداخت جریمه ۳ میلیارد و پانصد میلیون 

ریالی در حق دولت محکوم کرد.

توزیع بسته های معیشتی 
بین نیازمندان از سوی 

فرودگاه الرستان

ها،  دل  سردار  یاد  گرامیداشت  نیت  به 
تعداد ۲4 بسته معیشتی از سوی فرودگاه 

الرستان بین نیازمندان توزیع شد.
دوره  یازدهمین  میالدالرستان،  گزارش  به 
کمک های مؤمنانه همزمان با ایام سالروز 
قاسم  حاج  اسالم  رشید  سردار  شهادت 
رحمت  یاوران  خیرین  سوی  از  سلیمانی، 
فرودگاه الرستان در قالب تهیه  ۲4  بسته  

معیشتی انجام شد.
این بسته شامل تخم مرغ، ماکارونی، پنیر و 
روغن بود که در مجموع برای تهیه آن 1۷ 
میلیون ریال هزینه انجام شده  و  به افراد 

نیازمند اهدا شد.

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  حمایت  با  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی 
مردم  نماینده  حسین زاده  مهندس  پیگیری 
تعداد ۳۷  اوز  و  شریف الرستان، خنج، گراش 
تبلت  عدد  نوعروسان، 1۰۰  به  جهیزیه  سری 
از  معیشتی  سبد  تعدادی  و  آموزی  دانش 
بنیاد  نفت،  وزارت  مساعدت  و  اعتبارات  محل 
مستضعفان و جانبازان، خیرین کمیته امداد و 
پوشش  تحت  مددجویان  به  نیکوکاری  مراکز 

کمیته امداد امام خمینی)ره( گراش اهدا شد.
امدادگران  با  صمیمانه  دیدار  در  حسین زاده، 
در  گراش،  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 

جریان روند خدمت رسانی به جامعه مددجویی 
مردم  گرفت.نماینده  قرار  گراش  شهرستان 
این  امدادگران  اوز،  و  گراش  خنج،  الرستان، 
نهاد مقدس را ادامه دهنده راه امام راحل)ره( و 
اسباب خیر جامعه اسالمی در رسیدگی به امور 
محرومین دانست و اظهار داشت: از برنامه های 
کمیته امداد امام خمینی)ره( خصوصاً در بحث 
معزز  مددجویان  توانمندسازی  و  اشتغال زایی 
تحت پوشش،  حمایت و پیگیری خواهیم کرد.

اداری  مجتمع  از  دیدار  این  در  همچنین 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  امدادگران 

شهرستان گراش بازدید بعمل آمد.

اهداء 37 سری جهیزیه به نوعروسان گراش
با حمایت حسین زاده
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تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با شرکت صد ها 
در  ارتش،  چهارگانه  نیرو های  از  پهپاد  فروند 
اعالم  طبق  شد.  برگزار  سمنان  عمومی  منطقه 
این  در  ایران   اسالمی  ارتش جمهوری  مقامات 
انواع پهپاد های بومی ارتش  از  رزمایش تعدادی 
ماموریت های مختلف رزمی، مراقبت و شناسایی، 
مختلف  پروازی  برد های  در  انتحاری  و  جنگالی 
در  البته  دارند.  حضور  دور  برد  تا  کوتاه  برد  از 
از  نمایشگاه  یک  رزمایش  این  برگزاری  کنار 

دستاوردهای پهپادی نیز برپا شده است.
انجام  ارتش  پهپادی  رزمایش  در  تمرین ها  کدام 

می شود؟
معاون  موسوی  محمود  سید  دریادار  امیر 
عملیات ارتش درباره این رزمایش گفت: اجرای 
رهگیری  شامل  پهپادی  رزمی  عملیات های 
از  استفاده  با  هوایی  اهداف  انهدام  و  هوایی 
با  زمینی  اهداف  انهدام  هوا،  به   هوا  موشک 
و  نقطه زن  موشک های  و  بمب ها  از  استفاده 
همچنین بکارگیری گسترده پهپاد های انتحاری 
عملیاتی  بخش  در  که  است  اقداماتی  جمله  از 
پهپاد های  پرواز  می شود.  اجرا  تمرین  این 
نیروی دریایی ارتش از روی شناور در آب های 
جنوبی کشور، پرواز برد بلند پهپاد های انتحاری 
حیاتی  و  حساس  اهداف  انهدام  برای  نقطه زن 
در عمق خاك دشمن از طرح های تمرینی رزم 
مشارکت  داد:  ادامه  وی  بود.  خواهد  پهپادی 
یگان های پهپادی درگیر رزمایش از سایر نقاط 
کشور و همزمان پایش و رصد مرز های زمینی، 
هوایی و دریایی از دیگر اقدامات مهم این تمرین 

بزرگ رزم پهپادی است.

حاضر  ارتش  پهپادی  رزمایش  در  پهپادهای  کدام 
هستند؟

پهپادی  اخیر  رزمایش  تصاویر  به  که  هنگامی 
می کنیم  نگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
وزارت  و  ارتش  ساخت  پهپاد های  از  تعدادی 
دفاع و پشتیانی نیرو های مسلح حضور دارند که 

در ادامه آن ها را معرفی می کنیم.
پهپاد کمان ۱2

پهپاد کمان 1۲ یکی از پهپادهای ساخت نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که قابلیت 
با موشک های نقطه زن و  انجام عملیات رزمی 

همچنین جنگ الکترونیک و شناسایی را دارد.
سرعت: ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت.

مداومت پروازی: 1۰ ساعت.
شعاع عملیاتی: 1۰۰۰ کیلومتر.

وزن پهپاد: 45۰ کیلوگرم.
طول باند مورد نیاز: حداقل طول 4۰۰ متر.

 1۰۰ وزن  با  محموله هایی  حمل:  قابلیت 
کیلوگرم.

تسلیحات: موشک اخگر با برد ۳۰ کیلومتر
و  زمینی  ایستگاه های  کنترل:  و  هدایت  نحوه 

خودکار.

بانکی،  و  پولی  کارشناس مسائل  گفته یک  به 
به  اعتباربخشی  جدید،  قانون  اهداف  از  یکی 
چک است تا مردم بتوانند به راحتی این ابزارها 
را از یکدیگر دریافت کرده و مانند پول نقد با 
بابت  از  نگرانی  اینکه  بدون  کنند،  مبادله  هم 
کالهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند 

چک پشتوانه ای ندارد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا، قانون 
جدید چک به تازگی از سوی بانک مرکزی در 
این  موارد  از  برخی  است.  شدن  اجرایی  حال 
سال  در  آن  تصویب  زمان  از  به تدریج  قانون 
1۳۹۷ در حال اجرا بود، اما به تازگی با قدرت 

بیشتری در حال پیگیری است.
از  نیز  مختلفی  اطالعیه های  زمینه  این  در 
روی  که  شده  منتشر  مرکزی  بانک  سوی 
وب سایت این نهاد در دسترس است. اما به طور 
از  یکی  را  چک  به  اعتباربخشی  می توان  کلی 
دانست.  چک  جدید  قانون  اهداف  اصلی ترین 
از خدمات  بالمحل  با چک  فرد  کردن  محروم 
است  قانون  این  موارد  از  یکی  بانکی  مختلف 
که می تواند ضمانت اجرای آن را افزایش دهد. 
همچنین تمرکز فرآیند صدور چک در سامانه 
اطالعات چک  ثبت  لزوم  مرکزی،  بانک  صیاد 
استعالم  امکان  مرکزی،  بانک  سامانه های  در 
سوی  از  چک  صادرکننده  اعتباری  وضعیت 
جمله  از  لحظه ای  به صورت  آن  دریافت کننده 
موارد مهمی است که اجرای آن ها باعث کاهش 
اعتماد  بازگشت  و  برگشتی  چک های  آمار 

جامعه به این ابزار مالی می شود.
متخصص  ربیع زاده  محمد  رابطه  همین  در 
چک  قانون  می گوید:  بانکی  و  پولی  مسائل 
دچار  آذر 1۳۹۷   ۲1 در  خود،  تحول  سیر  در 
تغییراتی شد و براساس یک جدول زمان بندی، 
این  که  شد  مطرح  چک  قانون  در  تکالیفی 
باید براساس جدول زمان بندی تعیین  تکالیف 
شده، اجرا شود. نخستین تغییر، ثبت غیرقابل 
بانک  یکپارچه  سامانه  در  بودن چک  پرداخت 
مرکزی است. تغییر دیگر دریافت کد رهگیری 
و درج آن در گواهی نامه توسط بانک است که 
بیشتر  در  آذر 1۳۹۷  از  ۲1  هم  موضوع  این 

بانک ها اجرایی شده است.
ارائه  عدم  مکرر،  پنج  ماده  طبق  همچنین 
قانونی  محرومیت های  اعمال  و  بانکی  خدمات 
اعمال  برگشتی  چک  صادرکنندگان  برای 
بانک ها  برخی  در  این موضوع هم  می شود که 
این   ۲۳ ماده  براساس  است.  شده  اجرایی 
مبلغ  اصل  وصول  برای  اجراییه  صدور  قانون، 
دادگاه  توسط  قضایی  رسیدگی  بدون  چک 
خدمات  دفاتر  در  که  کرده  پیدا  اجرا  قابلیت 
پنج  ماده  یک  تبصره  است.  شده  اجرا  قضایی 
مکرر، تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق 
محرومیت های قانونی دارندگان چک برگشتی 
توسط شورای تأمین استان به دلیل اخالل در 

امنیت اقتصادی باید اجرا می شد.
ربیع زاده اظهار می کند: همچنین انجام اقدامات 
الزم و صدور دستورالعمل مورد نیاز درخصوص 
چک های الکترونیک، تدوین ضوابط و راه اندازی 
موردی،  چک  با  مستقیم  برداشت  زیرساخت 
جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته 
افراد  برای  موردی  چک  از  استفاده  و  چک 
برگشتی  چک  دارای  که  کسانی  و  ورشکسته 
و  ممنوعیت صدور  نشده هستند،  سوءاثر  رفع 
انتقال  ثبت  حامل،  وجه  در  چک  ظهرنویسی 
پشت نویسی  جای  به  صیاد  سامانه  در  چک 
فیزیکی و تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوك 
بر اساس استعالم از سامانه صیاد نیز از جمله 
مواردی است که در قانون جدید چک ذکر شده 

و باید اجرا شود.
امکان  ایجاد  مکرر،   ۲1 ماده  طبق  همچنین 
چک،  صادرکننده  وضعیت  آخرین  استعالم 
اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی  یعنی سقف 
در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک تسویه 
باید  نیز  چک  دریافت کنندگان  برای  نشده 

اجرایی شود.
پیش به سوی الکترونیکی شدن چک

درباره  بانکی  و  پولی  مسائل  متخصص  این 
چک  می دهد:  توضیح  چک  ابزار  اهمیت 
بانک ها  مشتریان  اینکه  برای  است  ابزاری 
حساب های  در  را  خود  موجودی های  بتوانند، 
و  وسیله  این  کنند.  برداشت  به راحتی  جاری 
ابزار می تواند فیزیکی باشد که در حال حاضر 
به صورت دسته چک تحویل مشتریان می شود 
باشد که مسیر حرکت  الکترونیکی  یا می تواند 
به سمت الکترونیکی شدن این ابزار مهم است 
و می تواند تحوالتی را نیز در سیستم کلرینگ 
بانک ها به وجود آورد و زیرساخت های آن نیز 
در قانون جدید تا حد زیادی فراهم شده است.

عبارت  پول  حجم  می کند:  اضافه  ربیع زاده، 
و  مسکوك  و  اسکناس  حساب های  از  است 
حساب های دیداری که پول را تشکیل می دهند 
نزد  مردم  جاری  و  دیداری  حساب های  زیرا 
دارند  را  نقدشوندگی  ویژگی  همان  بانک ها 
مردم  که  همان طور  یعنی  دارد.  نقد  پول  که 
نزد  مسکوك  و  اسکناس  می توانند  راحتی  به 
به همین  مبادله کنند،  یکدیگر  با  را  خودشان 
افراد مختلف  راحتی حساب های جاری هم به 
حساب های  اگر  بنابراین  است.  انتقال  قابل 
جاری ماهیتی جز این پیدا کنند، از حالت پول 
ذات و ماهیت خود را  خارج می شوند و اصوالً 
و  دسته چک  این  تبع،  به  می دهند.  دست  از 
این  اگر  است،  مردم  اختیار  در  که  چک هایی 
قابلیت و مأموریت را از حساب های جاری سلب 
پیدا  غیرقانونی  و  غیراقتصادی  ماهیتی  کنند، 

وزن: ۲۰ کیلوگرم.
مداومت پروازی: ۷ تا 1۰ ساعت.

سقف پروازی: 15 هزار پا.
برد پرواز: ۲۰۰ کیلومتر.

نحوه پرتاب: النچر )سکوی پرتاب( و بازیابی از 
طریق چتر.

ماموریت ها: دوربین های شناسایی، 
ویژگی های خاص: وزن سبک، سرعت و قدرت 
رادارگریز  و  سیاه  جعبه  دارابودن  باال،  تحرك 

بودن. 
کنترل  ایستگاه های  کنترل:  و  هدایت  نحوه 
زمینی متحرك، دو خلبان؛ یک خلبان اتوماتیک 

و یک خلبان زمینی.
پهپاد کرار

کرار اولین پهپاد ایرانی است که با موتور جت 
و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح به 

تولید انبوه رسیده است.
سرعت: ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت.

برد: 1 هزار کیلومتر.
سقف پرواز: ۷5۰۰ تا 4۰ هزار پا.

میزان حمل محموله جنگی: ۲5۰ کیلوگرم.
نحوه پرتاب: از یک پرتابگر و با استفاده از یک 

پیشران راکتی سوخت جامد.
در  شده  تعبیه  چتر های  با  فرود  بازیابی:  نحوه 

قسمت زیرین.
پوندی،   5۰۰ و   ۲5۰ بمب های  تسلیحات: 
موشک هوا به سطح ضد کشتی کوثر، موشک 
بمب  و   ۳۰1 رعد  هوشمند  بمب های  ثاقب، 

هوشمند ۳4۲.
خودکار،  خلبان  سامانه  خاص:  ویژگی های 
با  ارتباط  نیاز به  قابلیت اجرای مأموریت بدون 
در  مجدد  برنامه ریزی  توانایی  زمینی،  ایستگاه 
حین پرواز و تغییر مأموریت، بسته شدن امکان 
ارتباط برای جلوگیری از نفوذ دشمن در سامانه 
سامانه های  از  برخورداری  و  کنترل  و  هدایت 

پیشرفته ناوبری.
پهپاد ابابیل

بدون  پرنده های  از  دیگر  یکی  ابابیل  پهپاد 
جمهوری  جوان  نیرو های  توسط  که  سرنشینی 
اسالمی ایران در سال ها نخست انقالب ساخته 
شد. این پهپاد به صورت ابتدایی در سال 1۳۶8 
بکار گرفته شد، اما در سال 1۳۷۰ بازطراحی و 

به تولید انبوه رسید.
وزن: 1۲۰ کیلوگرم.

شعاع عملیاتی: 1۲۰ تا 15۰ کیلومتر.
سقف پروازی: 14 هزار پا.

مداومت پروازی:  از ۲ تا ۶ ساعت.
برد عملیاتی: 15۰ کیلومتر.

سرعت: ۳۰۰ کیلومتر.
ماموریت ها: عکس برداری، جمع آوری اطالعات 
و هدفی برای تمرین و بسیاری از ماموریت های 
جنگ  و  الکترونیکی  فعالیت های  شناسایی، 
در  زمینی  ایستگاه  به  داده  ارسال  الکترونیک، 
برد های  در  اهداف  انهدام  و  طوالنی  مسافت 

مختلف.  
خودکار(،  )پایدارکننده   1۲۳ سامانه  تجهیزات: 
شهید  خودکار  خلبان  سیستم  و  جی پی اس 

نوروزی.  
در  وینسنس   ناو  شناسایی  شاخص:  عملیات 

خلیج فارس.
پهپاد مهاجر ۶

پهپاد مهاجر ۶ یکی از پهپادهای ساخت وزارت 
در  که  است  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 

رزمایش اخیر پهپادی ارتش استفاده شد.
طول: 5/5 متر.

سطح مقطع: 1۰ متر.
مداومت پروازی: 1۲ ساعت.

هزار   18 ارتفاع  و  کیلومتر   ۲۰۰ عملیاتی:  برد 
پایی.

بیشترین سرعت: ۲۰۰ کیلومتر در ساعت.
انواع  از  تسلیحات  کیلوگرم   4۰ تسلیحات: 
بمب های  لیزری،  هدایت  موشک های 

هدایت شونده و سقوط آزاد و موشک قائم.
و  نشست  قابلیت  عملیاتی:  ویژگی های 
شناسایی  سامانه  کوتاه،  باند های  در  برخاست 
الکترواپتیکی، لیزری، مادون قرمز، سیستم های 
جنگ  با  مقابله  دشمن،  الکترونیکی  شنود 
شناسایی  سیستم  اخاللگر،  سامانه  الکترونیک، 
خودکار، برخورداری از سیستم پرواز و سیستم 

نشست و برخاست خودکار.
عملیات های شاخص: مهاجر ۶ در عملیات برون 
عراق  کردستان  در  را  تروریست ها  مقر  مرزی 
بمباران  قائم  هوشمند  بمب های  با  و  شناسایی 
پهپاد  این  کارنامه  وارد  افتخار جدیدی  تا  کرد 

بومی ساخت کشورمان شود.
پهپاد صادق

نیرو های  پهپاد های عملیاتی  از  پهپاد یکی  این 
 4 مهاجر  پهپاد  ارتقایافته  نمونه  و  ایران  مسلح 

است.  
سقف پروازی: 15هزار پا

سرعت: ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت.
وزن: ۲4۲ کیلوگرم.

مداومت پروازی: ۶ ساعت.
شعاع عملیاتی: ۲۰۰ کیلومتر.

تسلیحات: انواع موشک های سقوط آزاد و لیزری 
مانند قائم و میثاق.

پهپادهای انتحاری ارتش

از  دیگری  نمونه  از  تصویری  رزمایش  این  در 
به   ۲14 بالگرد های  از  که  انتحاری  پهپاد های 
این  در  نیز  می شوند  پرتاب  انتحاری  صورت 

رزمایش حضور داشتند.
دست  پهپاد های  از  برخی  رزمایش ها  این  در 
که  داشتند  حضور  نیز  کوادکوپتر ها  و  پرتاب 

بعد ها از سوی ارتش معرفی خواهند شد.

پهپاد سیمرغ دریاپایه
طول پهپاد: 8 متر.

فاصله دو سر بال: 1۶ متر.
قطر بدنه: ۶5 الی ۷5 سانتی متر.

برد عملیاتی: 15۰۰ متر .
سقف پروازی:۲4 هزار پا.

بار  یک  با  ساعت   ۲4 پروازی:  مدوامت 
سوخت گیری کامل.

و عملیات  پایش  ماموریت ها: گشت، شناسایی، 
رزمی.

خانواده پهپادی کیان
پهپاد کیان 1 یکی از انواع پهپاد های شناسایی 
رزمی کشورمان است که سال ۹۳ با حضور امیر 
سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
ارتش  مسئوالن  سایر  و  االنبیاء  خاتم  هوایی 
گمراه  عنوان هدف  به  پهپاد  این  رونمایی شد. 
ارزیابی  پدافند دشمن و همچنین  برای  کننده 
مرسوم  رادار های  انواع  و  راداری  سامانه های 
در حدود 48۰  پهپاد  این  دنیاست. سرعت  در 
کیلومتر بر ساعت تخمین زده می شود. البته به 
این پهپاد اعالم  دالیل امنیتی سایر مشخصات 

نشده است.
با   ۹8 سال  شهریورماه  در  نیز   ۲ کیان  پهپاد 
حضور امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش و جمعی از مسئوالن نیروی 
امیر علیرضا  ارتش رونمایی شد.  پدافند هوایی 
صباحی فرد فرمانده این نیرو در مراسم رونمایی 
از پهپاد »کیان« گفته بود که این پهپاد رزمی و 
پدافندی، در دو نوع و با توانایی سرعت باال برای 
مداومت  و  شناسایی  و  رهگیری  ماموریت های 
پروازی باال برای انجام ماموریت های نقطه زنی 
او، پهپاد پیشرفته  طراحی شده است. به گفته 
ظرفیت  پهپادی،  توانمندی  توسعه  با  »کیان« 
پدافند هواپایه را در نیروی پدافند هوایی ارتقا 

می دهد.
ماموریت های  رهگیری  و  زنی  نقطه  شناسایی، 
اصلی آن عنوان شده است. این پهپاد با توسعه 
را  هواپایه  پدافند  ظرفیت  پهپادی  توانمندی 
کیان  می دهد.  ارتقا  هوایی  پدافند  نیروی  در 
از  بیش  فاصله  در  نقطه زن  صورت  به  می تواند 
هدف گیری  و  درآید  پرواز  به  کیلومتر   1۰۰۰
است  قادر  سرنشین  بدون   ۲ کیان  پهپاد  کند. 
بسیار  اهدافی  باال،  بسیار  پروازی  مداومت  با 
دورتر از مرز های کشور را مورد هدف قرار داده 

و پدافند را از خاك دشمن انجام دهد.
پهپاد یسیر

نیروی  ساخت  پهپادهای  از  یکی  یسیر  پهپاد 
ایران است که  ارتش جمهوری اسالمی  زمینی 
نیروی  پهپادی  یگان  در   ۹۲ سال  مهرماه  در 
امیر  حضور  با  پرندك  در  واقع  ارتش  زمینی 
سرتیپ پوردستان فرمانده سابق نیروی زمینی 
ارتش و سایر فرماندهان ارشد این نیرو رونمایی 

شد.
طول پهپاد: یک متر.

فاصله دو سر بال: سه متر.

می کنند.
فردی  اگر  مثال  به عنوان  می دهد:  ادامه  وی 
از  بیش  و  دریافت  بانک  از  چکی  دسته 
موجودی جاری خود چک صادر کند، در آن 
را  خود  ماهیت  پرداخت  ابزار  این  دیگر  زمان 
موضوع  مهم ترین  بنابراین  می دهد.  دست  از 
به راحتی  که  است  این  جاری  حساب های  در 

بتوانند به پول نقد تبدیل شوند.
هنگامی که فردی وارد بانک می شود و تصمیم 
کند،  برداشت  خود  جاری  حساب  از  دارد 
همین  بر  شود.  مواجه  مانعی  هیچ  با  نباید 
دیداری  حساب های  پول،  تعریف  در  اساس 
در  پول.  شبه  نه  می شود،  شناخته  پول  جزو 
قوانینی که در مجلس شورای اسالمی  نتیجه 
بر  ناظر  می شود،  وضع  چک  قانون  زمینه  در 
ماهیت  و  دیداری  حساب های  ماهیت  همین 
است  دیداری  حساب های  کامل  نقدشوندگی 
که از طریق مهم ترین ابزار آن یعنی چک که 

یک سند تجاری قانونی است، انجام می شود.
اعتباربخشی به چک

می کند:  تصریح  چک  قانون  درباره  ربیع زاده 
به  شده،  وضع  جدید  قانون  در  که  تحوالتی 
کسب وکار  موانع  اوالً  که  است  این  دنبال 
روی  پیش  موانع  برداشتن  ببرد.  بین  از  را 
کسب وکارها یکی از دالیل ارتقای قانون چک 

و اصالح قوانین چک است.
با  ارتباط  در  می توانیم  که  موضوعی  دومین 
قانون جدید مطرح کنیم، اعتباربخشی به چک 
را  ابزارها  این  به راحتی  بتوانند  مردم  تا  است 
با  نقد  پول  مانند  و  کرده  دریافت  یکدیگر  از 
بابت  از  نگرانی  اینکه  بدون  کنند،  مبادله  هم 
کالهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند 

چک پشتوانه ای ندارد.
می گوید:  بانکی  و  پولی  مسائل  متخصص  این 
به فردی تحویل می دهید،  را  وقتی اسکناسی 
دارد  پشتوانه  اسکناس  این  است  فرد مطمئن 
فرد  نتیجه  در  می گیرد.  قرار  مبادله  مورد  و 
مالی  دارایی های  به  را  اسکناس  آن  می تواند 
یا غیر مالی دیگر تبدیل کند. دقیقاً یک برگ 
چک نیز باید همان نقش اسکناس را در جامعه 
پیدا کند. استعالم از سیستم های بانک مرکزی 
توسط ذی نفعان، می تواند این اطمینان بخشی 
را روان کرده و در کنترل  را داده و معامالت 

نقدینگی هم نقش داشته باشد.
نیز  اعتبارسنجی  ملی  سامانه  می افزاید:  وی 
فرد  هر  اعتباری   حدود  و  حد  می شود  باعث 
مشخص  آن  ارائه  و  چک  دسته  تحویل  برای 
شده و منجر به این نشود که یک فرد به راحتی 
هر  با  و  کند  دریافت  چک  دسته  بانک ها  از 
در  و  کرده  صادر  را  آن  خواست،  که  مبلغی 
اختیار دیگر افراد قرار دهد. اوالً برای بانک های 
این  زیرا  می شود،  ایجاد  محدودیت  تجاری 
قرار  کنترل  تحت  صیاد  سامانه  در  چک ها 
اعتبارسنجی  ملی  سامانه  به عالوه  می گیرند؛ 
چک  دسته  دریافت  برای  را  فرد  هر  وضعیت 

مشخص می کند.
ایجاد محدودیت برای افراد دارای چک برگشتی

که  دیگری  موضوع های  از  می گوید:  ربیع زاده 
در قوانین پیش از سال 1۳۹۷ نیز وجود داشت 
چک  اینکه  شده،  پایدار  نیز  قانون  این  در  و 
البته  است.  نشده  شناخته  تضمین  به عنوان 
داریم  اسالمی  شورای  مجلس  در  مصوبه ای 
شرکت های  برای  تضمین  به عنوان  چک  که 

تولیدی بالمانع اعالم شده است.
می توانست  نگهبان  شورای  زمان  آن  در  البته 
کند،  رد  ماهیت چک  دلیل  به  را  مصوبه  این 
اما برای کمک به تولید و اقتصاد کشور، چنین 
به عنوان  چک ها  که  دارد  وجود  مصوبه ای 
قابل  تولید  شرکت های  برای  فقط  تضمین 
سال  در  چک  قانون  در  اما  است،  پذیرش 
1۳۹۷ تأکید شده که اگر چکی شرطی داشته 
خارج  کیفری  حالت  از  باشد،  تضمین  بابت  و 
بعدی،  موضوع  می کند:  اظهار  شد.وی  خواهد 
محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات 
بسته  به سمت  قانون  این  در  که  است  بانکی 
است.  یافته  گسترش  حساب ها  همه  شدن 
چک های  نرخ  همچنان  می تواند  موضوع  این 
به صفر  که  زمانی  تا  دهد  کاهش  را  برگشتی 
است که چک جایگاه  زمان  آن  میل کند. در 

واقعی خودش را پیدا می کند.
فیزیکی  حالت  از  چک  حرکت  حال  عین  در 
به سمت الکترونیکی و ثبت آن در سامانه های 
گم  سرقت،  از  نگرانی  می تواند  مرکزی،  بانک 
شدن، جعل و سایر کالهبرداری ها و نگرانی ها 
را از مردم برطرف کند و تحول دیجیتالی را در 
افراد  که  نباشد  نیازی  تا  بزند  رقم  زمینه  این 
بدل  و  رد  یکدیگر  بین  را  فیزیکی  چک های 
کنند.این متخصص مسائل پولی و بانکی تصریح 
می کند: به تازگی بانک مرکزی برای ساماندهی 
حساب ها اقدام کرده و هر فرد باید دارای کد 
شهاب در سامانه نهاب باشد. همچنین هر فرد 
می تواند از هر نوع از حساب ها تنها یک حساب 
حساب های  سایر  و  باشد  داشته  بانک  هر  در 

مازاد وی مسدود خواهد شد.
البته تقویت سایر سامانه های کنترلی و نظارتی 
می تواند این امر را قدرت بخشد، به صورتی که 
به محض برگشت خوردن چک یک فرد، بانک 
به  و  برداشت  او  موجودی های  دیگر  از  بتواند 
ذی نفع پرداخت کند یا صادرکننده چک را از 
دریافت  حوزه  در  به ویژه  بانکی  خدمات  سایر 
تسهیالت محروم کند. اتفاقاً اعطای تسهیالت 
و داشتن چک برگشتی از نظر اعتبارسنجی با 

یکدیگر در ارتباطند.

چرا ارتش جمهوری اسالمی ایران، رزمایش پهپادی برگزار کرد؟

اجرای قانون جدید چک،
اعتبار را به این ابزار مالی برمی گرداند؟

شناس  ویروس  وزیری،  صالحی  مصطفی 
جهان  در  کرونا  ویروس  جهش  علت  درباره 
می کند  تکثیر  که  موجودی  هر  کرد:  اظهار 

جهش هم پیدا خواهد کرد.
ویروس  دانش  که  جایی  آن  از  افزود:  وی 
سال های  به  نسبت  جامعه  افراد  شناسی 
ماده  نظر  از  ویروس ها  و  بیشتر شده  گذشته 
تقسیم   RNA و   DNA دسته  دو  به  ژنتیکی 
ویروس های  که  جایی  آن  از  می شوند.  بندی 
که  می کنند  استفاده  آنزیم هایی  از   RNA
را  جهش  نمی توانند  و  هستند  خطا  مستعد 
بروز  میزان  بنابراین  کنند  ترمیم  خوبی  به 
کرونا  است.ویروس  زیاد  آن ها  در  پتاسیوم 
توانایی  مربوطه  آنزیم های  داشتن  علت  به 
بروز  نرخ  داردو  را  خود  جهش های  تسهیل 
جهش این بیماری در مقایسه با ویروس ایدز 

انتقام  ضربه  در  گفت:  ارتش،  کل  فرمانده 
اختیار  در  اندازه اش  و  مکان  زمان،  سخت، 
ضربه   این  در  ما  هدف  کوچک ترین  و  ماست 
از  آمریکایی ها  پای  بریدن  و  اخراج  انتقام، 

منطقه است.
رزم  بزرگ  تمرین  در  موسوی  سرلشکر  امیر 
اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  ارتش  پهپادی 
و  اخراج  سخت،  انتقام  ضربه  در  ما  راهبردی 
از منطقه است گفت:  بریدن پای آمریکایی ها 
ارتش  پهپادی  رزم  بزرگ  تمرین  برگزاری 
هشداری است به دشمنان که به فکر بیفتند و 

دچار محاسبات غلط نشوند.
امیر موسوی اظهار داشت: در تمرین بزرگ رزم 
تنها  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش  پهپادی 
بخشی از اقتدار پهپادی ارتش با مأموریت های 
توانایی های  شد،  گذاشته  نمایش  به  مختلف 
این چیزی است  از  به مراتب بیش  ما  پهپادی 

که مشاهده شد.
بخش  پهپادها  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  مسلح  نیروهای  تجهیزاتی  توان  از  مهمی 
همه ارتش های جهان هستند افزود: بحمداهلل 
بخش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
که  است  خوبی  بسیار  قدرت  پهپادی صاحب 
اگر یک روزی الزم باشد در میدان عمل این 
قدرت را به دشمن نشان دهد، با اقتدار و توان 
بسیار زیادی این اتفاق خواهد افتاد.فرمانده کل 

و هپاتیت C کمتر بوده، اما در هر صورت بروز 
ویروس  است.این  توجه  قابل  آن  در  جهش 
باعث  ویروس  تکثیر  هر  کرد:  تاکید  شناس 
نوعی رفتار آن  به  تغییر آمینواسید ها شده و 

را تغییر خواهد داد.
افزایش  یافته،  جهش  ویروس  از  نگرانی  تنها 
واکسن  های  و  است  آن  انتقال  قدرت 
تولیدشده در جهان جوابگوی ویروس جهش 

انگلیسی هستند. یافته 

ارتش، خاطر نشان کرد: برگزاری تمرین بزرگ 
رزم پهپادی ارتش هشداری است به دشمنان 
غلط  محاسبات  دچار  و  بیفتند  فکر  به  که 
نشوند. اگرچه ما معتقدیم که دشمن به خیال 
پوشالی  هیمنه ی  این  دادن  نشان  با  خودش 
که از خودش نشان می دهد، قصد دارد جلوی 
اینکه  از  غافل  بگیرد،  را  سخت  انتقام  ضربه 
ضربه انتقام سخت؛ زمان، مکان و اندازه اش در 
اختیار ماست و دشمن هرگز نخواهد توانست 
کند.  بینی  پیش  را  اندازه اش  و  مکان  زمان، 
انتقام،  ضربه ی  این  در  ما  هدف  کوچک ترین 
اخراج و بریدن پای آمریکایی ها از منطقه است.

وی افزود: اگر دشمن در محاسبات خود دچار 
اشتباه شود قطعاً ضربه ای را از نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران دریافت خواهد کرد که 
از هر کرده ای که تا االن داشته پشیمان بشود.

هدف راهبردی در انتقام سخت،علت جهش ویروس کرونا در جهان چیست؟
 بریدن پای آمریکایی ها از منطقه است
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نادیده  پایتخت، گفت:  پیشگیری  پلیس  رئیس 
نکردن  بازگو  ناشناس،  افراد  پیام  گرفتن 
حذف  همچنین  و  مالی  و  شخصی  اطالعات 
جمله  از  رایگان  هدیه  وعده  حاوی  پیام های 
مواردی است که کودکان در هنگام استفاده از 

تلفن همراه باید بدانند و رعایت کنند.
پلیس  رئیس  موقوفه ای،  جلیل  سرهنگ 
به  اشاره  با  یادداشتی  در  پایتخت  پیشگیری 
تلفن  از  استفاده  در  کودکان  پذیری  آسیب 
مجازی،  فضای  امنیتی  تهدیدات  و  همراه 
پذیری  آسیب  کاهش  برای  را  راهکارهایی 

کودکان به والدین ارائه کرد.
به  توجه  با  امروزه  است:  آمده  مطلب  دراین 
راه  از  آموزش  گسترش  کرونا،  بیماری  شیوع 
بین  در  همراه  تلفن  از  استفاده  مجازی  و  دور 
کودکان در حال افزایش است؛ به همین دلیل 
در  خود  فرزندان  به  والدین  مناسب  آموزش 
خصوص استفاده ایمن از تلفن همراه و کنترل 
کردن فعالیت های کودکان می تواند تا حدی 

با تهدیدات امنیتی مقابله کند.
که  زمان  هر  تا  ها  خانواده  راستا  این  در 
هوشمند  تلفن  از  استفاده  برای  فرزندانشان 
و  ایمنی  خصوص  در  آنها  به  بودند،  آماده 
ارائه  را  الزم  آموزش های  پذیری،  مسئولیت 

دهند.
از سوی دیگر محدود کردن دسترسی کودکان 
برخی  از سوی  اکنون  ها هم  خانواده  از سوی 
که  صورت  بدین  است  پذیر  امکان  ها  شرکت 

 wireless( تلفن همراه و شرکت های تلفن سیار
خصوص  در  را  امکاناتی  معموال   )company
ایمنی  تنظیمات حریم خصوصی و کنترل های 

کودك ارائه می دهند.
اکثر شرکت ها به والدین امکان خاموش کردن 
پیام  ارسال  وب،  دسترسی  مانند  قابلیت هایی 

کوتاه یا دانلود کردن را می دهند.
کودکان  سلولی، خاص  همراه  تلفن های  برخی 
استفاده  برای  تلفن ها  این  شده اند.  ساخته 
قابلیت هایی  دارای  و  شده   طراحی  ساده 
مدیریت  اینترنت،  به  محدود  دسترسی  مانند 
حفظ   ،)minute management( دقیقه 
تماس  دکمه های  و  شماره ها،  خصوصی  حریم 

اضطراری هستند.
با  شده  محافظت  تلفن های  از  استفاده  الزام 

کلمه عبور روش دیگری است:
می تواند  انگشت  اثر  یا  عددی  کد  عبور،  کلمه 
منجر به عدم دسترسی مزاحمان به تلفن شود.

تصادفی  »تماس  از  می تواند  تنها  نه  کار  این 
بلکه  کند  جلوگیری   »)pocket dialing(
برابر  اطالعات و عکس ها در  به حفظ  می تواند 

دسترسی افراد غیرمجاز کمک کند.
مسأله دیگر اشتراك گذاری تصاویر و ویدئوها 
بودن  اجتماعی  و  گذاری  اشتراك  است؛به 
می تواند فرصت ها و چالش هایی را ایجاد کند.

خالقیت  ایجاد  باعث  می تواند  ابزارها  این 
دیگر  طرفی  از  اما  شود  کودك  سرگرمی  و 
خصوص  در  مشکالتی  بروز  به  منجر  می تواند 

اعتبار و ایمنی اشخاص شود.
بیشتر تلفن های همراه قابلیت عکس گرفتن و 
و  گذاری  اشتراك  به  و  دارند  را  تصویربرداری 

گرفتن تصاویر را در هر لحظه آسان می کنند.
خصوص  در  که  کنید  تشویق  را  فرزندانتان 
حفظ حریم خصوصی خود و دیگران قبل از به 
اشتراك گذاری تصاویر و فیلم ها از طریق تلفن 

همراه فکر کنند.
قبل از ارسال تصاویر یا فیلم ها، از کسی که در 
تصویر یا فیلم است اجازه بگیرند. اینکه از ابتدا 
تصویر  چه  که  باشیم  هوشمند  کافی  اندازه  به 
به  نسبت  شود  گذاشته  اشتراك  به  فیلمی  یا 
کنیم  کنترل  را  خسارت  بخواهیم  بعدا  اینکه 

ساده تر است.
هاست؛  اپلیکیشن  از  استفاده  دیگر  مسئله 

همچون  بی مثال  شهیدانی  خون  پاسداشت 
و...  فخری زاده  طهرانی مقدم،  سلیمانی،  سردار 
فقط با برگزاری مراسم بزرگداشت و تندیس و... 
محقق نمی شود؛ بلکه همه باید مراقب اسب های 
تروایی باشیم که در انتظار غفلت ما به نشسته  تا 
باورها، دستاوردها و سرمایه های انقالب و آینده 
روشن کشور را با سیلی از نیرنگ ها، وعده ها و 

اختالف افکنی ها از بنیان برکنند.
سال هاست که دشمنان با وجود راه اندازی یک 
و  ناامیدسازی  برای  الیه  چند  ترکیبی  جنگ 
شکست ملت ایران، نتوانسته اند به اهداف خود 
دست یابند و ایراِن سربلند با وجود همه فشارها و 
سختی ها همچنان در مسیر رو به صعود خویش 
به پیش می رود.آنچه به اذعان آنها در کنار باور 
اجازه  اسالمی،  انقالب  ماهیت  به  ملت  عمیق 
نداده،  را  ترکیبی  جنگ  این  حلقه های  تکمیل 
»نفوذ  موشکی«،  »قدرت  مردمی«،  »پایگاه 
منطقه ای« و »برنامه صلح آمیز هسته ای« ایران 
به عنوان اصلی ترین کانون های قدرت جمهوری 
محدودسازی  برای  دشمن  که  است  اسالمی 
نمادهای  فیزیکی  و  سیاسی  ترور  از  حتی  آن 
ناجوانمردانه  ندارد.ترور  ابایی  نیز  آن  قدرت ساز 
دکتر  و  سلیمانی  سردار  هسته ای،  دانشمندان 
در  دشمن  دروغ پردازی  و  فخری زاده  محسن 
مورد شیوه شهادت سردار حسن طهرانی مقدم، 
بارزترین جلوه های عصبانیت و استیصال آنها از 

»اخراج  و  استکبار«  پوچ  هیمنه  بر  نرم افزاری 
است.ترور  وقوع  نیز در حال  از منطقه«  آمریکا 
نتوانست  نیز  هسته ای  دانشمندان  ناجوانمردانه 
ایران  هسته ای  صلح آمیز  برنامه های  شتاب 
رساندن  به شهادت  قطع  به طور  و  کند  کم  را 
فخری زاده  محسن  شهید  بزرگ  دانشمند 
فناوری  دانش،  تولید  اعتالی  به  رو  روند  نیز 
کرد. نخواهد  کند  را  هسته ای  محصوالت  و 

چهارگانه راهبردی قدرت ساز، حصاری پوالدین 
و  ملی  باورهای  مردمی،  حمایت های  جنس  از 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  محیط  در  اعتقادی 
سال   4۰ از  بیش  نتیجه  که  کرده  ایجاد  ایران 
اسالمی  انقالب  ناب  تفکر  بر  مبتنی  حکمرانی 

ممکن  کاربردی  های  برنامه  و  ها  اپلیکیشن 
به  و  آوری  جمع  را  شخصی  اطالعات  است 
باشند  رایگان  است  ممکن  بگذارند،  اشتراك 
پول  پرداخت  به  ترغیب  را  شما  فرزندان  اما 
کنند و یا شامل تبلیغات باشند و به رسانه های 
باشند،  متصل   )social medida( اجتماعی 
درباره  شما  به  است  ممکن  برنامه ها  این  اما 
نگویند؛  چیزی  دهند  می  انجام  که  کارهایی 
و  شما  که  دارند  وجود  کارهایی  اساس  براین 
از دانلود برنامه برای  فرزندتان می توانید قبل 
انجام  کاربردی  های  برنامه  درباره  یادگیری 

دهید.
بررسی  را  برنامه  این  از  انتشاریافته  تصاویر 
کنید، توضیحات مربوطه، رده بندی محتوایی، 
توسعه  درباره  بخوانید،  را  کاربران  نظرات  و 
دهنده برنامه تحقیق کنید و بررسی کنید که 
آوری  جمع  را  اطالعاتی  چه  کاربردی  برنامه 

می کند.
اپلیکیشن  از  توانید چگونگی استفاده  شما می 
ها توسط کودکان را محدود کنند؛ به نحوی که 
قبل از اینکه تلفن یا تبلت خود را به فرزندتان 

بدهید، به تنظیمات آن نگاه کنید.
محتوا را به آنچه که مناسب سن کودك شما 
تنظیم  را  عبوری  کلمه  کنید،  محدود  است 
کنید که برنامه های کاربردی بدون آن نتواند 
دانلود شوند و کودکان نتوانند بدون آن چیزی 
را  فای  وای  و  داده  خدمات  همچنین  بخرند، 
نشوید.  متصل  اینترنت  به  تا  کنید  خاموش 
پرواز  حالت  در  را  تلفن  توانید  می  همچنین 

قرار دهید.
در  مراقبت  برای  راه  بهترین  حال  همین  در 
و  تست  کودکان  کاربردی  برنامه های  قبال 
خود  فرزندان  با  است.  والدین  توسط  بررسی 
برنامه  این  از  استفاده  و  خرید  قوانین  درباره 

های کاربردی صحبت کنید.
متن هایی  که  کنید  یادآوری  خود  کودکان  به 
نادیده  کنید  می  دریافت  ناشناس  افراد  از  که 
را  هایی  شماره  چگونه  که  بگیرند  یاد  بگیرند؛ 
ارسال  از  کنند،  مسدود  خود  همراه  تلفن  در 
اجتناب  آنالین  صورت  به  خود  تلفن  شماره 
را  مالی خود  یا  اطالعات شخصی  کنند، هرگز 

در پاسخ به پیامکی ارائه ندهند.
تشخیص  را  ای  هرزنامه  پیامک  باید  کودکان 
پیامک  تشخیص  در  خود  فرزندان  به  دهند؛ 
هرزنامه ای کمک کنید و نتایج این نوع پیامک 

ها را توضیح دهید.
این پیامک ها اغلب وعده هدایای رایگان را می 
دهند یا از شما خواسته می شود که اطالعات 
طریق  این  از  تا  کنید  تایید  را  خود  کاربری 
شما اطالعات شخصی تان را آشکار کنید؛ این 
شارژ  به  منجر  توانند  می  همچنین  ها  پیامک 
تلفن  صورتحساب  در  ناخواسته  های  هزینه 
تلفن  کارایی  توانند  می  و  شوند  شما  همراه 

همراه شما را پایین بیاورند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در انتهای یادداشت 
از خانواده ها خواست صورتحساب تلفن همراه 
های  هزینه  آیا  ببینند  و  کرده  بررسی  را  خود 
می  مشاهده  خود  درصورتحساب  غیرمجازی 
کنند یا خیر؛ همچنین به فرزندان خود بگویند 
پیام هایی را که اطالعات شخصی را درخواست 
هدیه  وعده  اگر  حتی  کنند،  حذف  کند  می 

رایگان را می دهد.
قانونی  های  شرکت  که  داشت  بایدتوجه 
کلمات  یا  ها  حساب  شماره  مانند  اطالعاتی 
عبور را از طریق ایمیل یا متن درخواست نمی 
کنند؛ براین اساس فرزندان باید به لینک هایی  
که در پیامک می آید پاسخ نداده و روی آنها 
نیز کلیک نکنند؛ لینک ها می توانند بدافزاری 
به سمت سایت های  را  افراد  و  را نصب کرده 
به  را  افراد  اطالعات  و  هدایت  کالهبرداری 

سرقت ببرند.

توانمندی های راهبردی ایران است.
در این میان سرمایه گذاری هنگفت برای پیشبرد 
ناکارآمدی  القاء  منظور  به  ادراکی«  »جنگ 
الگوی ایرانی ـ اسالمی حکمرانی با هدف ضربه 
ناامیدسازی  و  نظام  اجتماعی  سرمایه  به  زدن 
است  دیگری  اقدام  آینده،  به  نسبت  جامعه 
راهبردی  عناصر  به  زدن  ضربه  کنار  در  که 
چهارگانه  می شود.این  دنبال  دیگر  قدرت ساز 
قانون  براساس  که  ذخایری  هم چون  راهبردی 
را  خود  یکسان  سطح  همواره  مرتبطه  ظروف 
حفظ می کند، تحت هیچ شرایطی دچار کاهش 
ظرفیت اثرگذاری نمی شود زیرا محتوای آن به 
منبع در حال رشد حمایت مردمی، توانمندی، 
طبعا  و  بوده  متصل  ملی  تدبیر  و  دانش 
پایان ناپذیر است.ناگفته پیداست که فقدان تاثر 
رو  برنامه  نتوانست  طهرانی مقدم  شهید  برانگیز 
از آن زمان  به رشد موشکی را متوقف سازد و 
تاکنون ده ها موشک نظامی و ماهواره بر جدید 

تولید و با موفقیت آزمایش شده است.
آنکه  ضمن  سلیمانی  سردار  شهادت  سویی،  از 
کم نظیری  اجتماعی  موج  شکل گیری  موجب 
مقاومت  محور  کشورهای  و  عراق  و  ایران  در 
منطقه ای  در سیاست های  توقفی  و  تغییر  شد، 
ایجاد  مقاومت  از جریان  ایران  قاطع  و حمایت 
نکرد و چنانچه رهبر معظم انقالب نیز به تازگی 
»غلبه  سخت تر  سیلی  داشتند،  اشاره  آن  به 

است. این دژ غیرقابل نفوذ با وجود همه تالش ها 
منافع  و  امنیت  از  توانسته  تاکنون  توطئه ها  و 
و  حراست  بی سابقه ای  شکل  به  کشور  ملی 
حفاظت کند و به همین دلیل است که دشمن 
به دنبال استفاده از تاکتیک اسب تروا برای ورود 
به این دژ مستحکم است.ناکارآمدی در مدیریت 
وضعیت معیشتی مردم، تضعیف انسجام ملی و 
ناامیدکننده  و  کاذب  دوقطبی های  شکل گیری 
خارجی  و  داخلی  مهم  موضوع های  در  جامعه 
می تواند مانند اسب های تروا به حصار مستحکم 
جمهوری اسالمی »نفوذ« کرده و رخنه ای را که 
سال ها دشمن با صرف هزینه های گزاف موفق 

به ایجاد آن نشده است به وجود آورد.

مراقب اسب های تروا باشیم

گول هدیه  رایگان را نخورید

از لبنیات نگهبانی  کالهی
 برای نوزاد

الری

 اصفهان
سابق

گریز  اثر آنتونی
گاتلیب

فک گوشه نشینی  بیماری
جرب

آفت و گزند دربدری

نمایش فیلم

عضو پرواز

نفرت  طرف چپ
لشکر

نیرنگ برقرار

 صدای
قورباغه

جاده

پوسیده  فلز
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پاسخ جدول شماره  ۱۶3۰ طراح:هادی شاکرپور

با حل این جدول و رمزیابی آن، به اطالعات عمومی 
و  تورم  نوعی  بیماری  این  کنید،  اضافه  پزشکی  نظر  از  خود 
پیدایش ضعْف سستی و  باعث  التهاب مغزی همه گیر است که 
رخوت در اعضای بدن شخص می شود که به منظور تشخیص 
صحیح و درمان فورْی باید به پزشک متخصص مراجعه کنید. 
اما توصیه می شود که به عنوان مکمل دارویی مدتی طوالنی 

بعد از هر غذای روزانه یک فنجان کومبوچا بنوشید.
منبع: دایره المعارف گیاه درمانی ایران- احمد حاجی شریفی

»سالم و تندرست باشید.«

*** از به هم ریختن خانه ها و اعداد 
به ترتیب مشخص شده رمز جدول به دست می آید ***

۱

2۶
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۱77
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۱۶ ۱3

۹ ۱۰

۱۱

تغییر ثبت اثر سد تاریخی »گمپو« به نام فداغ گالیه مردم را 
در بر داشت.

نامه  طی  آنکه  بر  مبنی  اخباری  الرستان،  میالد  گزارش  به 
8۶1۲/1۳۳/۹۹۳ مورخه 14/1۰/۹۹ اداره کل میراث فرهنگی، 
بیرم  گمپو  تاریخی  سد  فارس،  گردشگری  و  دستی  صنایع 
الرستان به نام دهستان فداغ گراش ثبت شد، در فضای مجازی 

در حال دست به دست شدن است.
این مهم باعث نگرانی و گالیه مردم شهر بیرم شده و خواستار 

رسیدگی و پاسخگویی مسووالن هستند.
سد تاریخی گمپو از آثار دوران ساسانیان است که در قسمت 
تنگه  در  جنوب صداقت  کیلومتری  سه  و  بیرم  بخش  شمالی 
ای معروف به گری گمپو واقع شده است این بنا در تاریخ ۹ 
فروردین ماه سال 1۳۷8 با شماره ۲۲88 در فهرست آثار ملی 
به نام شهر بیرم به ثبت رسیده بود که بنا به تصمیم اخیر این 

سد بنام فداغ تغییر یافته است.
درخصوص پیگیری نگرانی ها و حواشی های پیش آمده درمورد 
سد گمپو، یحیی صفرنژاد، رئیس شورای اسالمی شهر بیرم در 

نامه  این زمینه  اینکه در  بیان  با  با میالد الرستان،  گفت و گو 
ای با امضای بخشدار و امام جمعه بیرم تنظیم و به فرمانداری 
قبلی  اطالع  بدون  اقدام  این  است، گفت:  ارسال شده  الرستان 

صورت گرفته و در جریان جزئیات آن نیستیم.
وی با اشاره به اینکه جای این سوال وجود دارد که آیا فرمانداری 
این  یا خیر، چرا که  قرار دارد  این موضوع  الرستان در جریان 
مردم  افزود:  است،  شده  انجام  شهرستان  دو  بین  تغییرات 

خواستار پاسخگویی فوری مسووالن ذیربط هستند.
این  انجام  دلیل  اینکه  به  اشاره  با  بیرم  شهر  شورای  عضو  این 
کرد:  تصریح  کنند،  می  مطرح  کشوری  تقسیمات  را  تغییرات 
تقسیمات کشوری در شهرستان گراش مربوط به 1۰ سال قبل 
را  موضوع  الرستان  میالد  خبرنگار  خصوص  این  است.در  بوده 
الرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  کیان«  »محمدابراهیم  از 
پیگیری کرد که این مسئول ضمن تایید این خبر، گفت: دلیل 
این تغییر موقعیت این سد تاریخی در محدوده شهرستان گراش 
مرجع  جدید،  محدوده های  طبق  که  است  فداغ  دهستان  و 

پیگیری این موضوع فرمانداری و وزارت کشور است.

گالیه مردم بیرم از تغییر ثبت اثر سد تاریخی »گمپو« به نام فداغ!

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 2۰ فارس
تنظیم  جویم   1۳5 شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم   با  مومني  فوزیه  خانم 
گردیده است مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک باب ساختمان گاوداري 
تحت پالك ۳44/۲  واقع در قطعه یک بخش ۲۰ فارس جویم  که ذیل ثبت ۷8۷۷     صفحه ۳۹1 دفتر 
41  امالك بنام فوزیه مومني  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپي ۹1۰۷۹4  صادر که به علت اسباب کشي 
مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است ، مراتب طبق  ماده 1۲۰ اصالحي 
یا مدعي  به ملک مورد آگهي معامله اي کرده  و  قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت  نامه  آئین 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس  از  انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده  را ضمن 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني  را طبق  مقررات  صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: ۹۹/1۰/۲۰

قاسم برخورداري - مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جویم                 م/الف/۷۰۶
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صف

مسجد دنداجی، جمهوری نیجر
اتلییر ماسیومی، در روستایی به نام دنداجی واقع 
معاصر  مسجدهای  از  یکی  نیجر،  جمهوری  در 
دیدنی را طراحی کرده است که جایگزینی برای 

است  تخریب  حال  در  قدیمی  مسجد  یک 
و معماران دیگر برای جلوگیری از نابودی 
بنا، از آن به عنوان کتابخانه استفاده  کل 

می کردند.
است  گونه ای  به  مسجد  جدید  طراحی 
حسی  و  بوده  تعامل  در  کتابخانه  با  که 

یکی از اتفاقات وحشتناك در هنگام رانندگی، 
این  در  بگیریم  یاد  بیایید  است.  ترمز  بریدن 

شرایط چه کاری از دست ما ساخته است:
پیشنهادی راهکار های 

1. عصبانی نشوید. از حرکت زیادی خودداری 
باعث می شود که شرایط  زیادی  کنید. حرکت 
را برای خود خطرناك تر سازید. پس زیاد مانور 
داشته  کمی  حرکات  کنید  سعی  و  ندهید 
را در دست  اعصاب و جسمتان  باشید. کنترل 

داشته باشید.
کروزکنترل  اگر  و  کنید  رها  را  گاز  پدال   .۲
خاموش  را  آن  شوید  مطمئن  حتماً  دارید، 

کرده اید.
3. بررسی رفتار پدال ترمز

اگر پدال ترمز نرم است، ممکن است که روغن 
آن خراب  اصلی  یا سیلندر  اید  ترمز کم کرده 
شده باشد. در این حالت شاید بتوانید با چندبار 
فشار دادن ترمز، کنترل وسیله را بدست آورید.

 اگر پدال ترمز سفت است، سریعاً بررسی کنید 
گیر  پدال  زیر  در  بطری آب(  )مثل  که چیزی 
نکرده باشد. سعی کنید از پای خود و یا دیگر 
استفاده  مورد  این  کردن  چک  برای  مسافران 

کنید. از جاده چشم بر ندارید.
4. پدال ترمز را فشار دهید: 

فشار  سرهم  پشت  بار  چندین  را  ترمز  پدال 
دهید تا مقدار فشار الزم برای توقف اتومبیل را 
فراهم آورید. این کار ممکن است مدتی طول 
از  اتومبیل شما  ترمز  اگر سیستم  بکشد. حتی 
نوع ABS باشد، باز هم این کار را انجام دهید. 
می شود  فعال  زمانی  تنها   ABS ترمز  که  چرا 
که به شدت ترمز بگیرید. به هر حال به شدت 
و تا آخرین حد چندین بار پدال ترمز را فشار 

دهید.
5. معکوس بکشید: 

اتومبیل  اگر  کنید.  شیفت  پایین تر  دنده  به 
شما اتومات است، آن را در حالت دستی قرار 
داده و دنده را 1 یا ۲ کنید. اگر اتومبیل شما 
دنده دستی است، سعی کنید کم کم دنده را 
کم کنید. یعنی اول دنده را ۳ و پس از کمی 
کنید.   ۲ را  دنده  سرعت،  شدن  کم  و  حرکت 
دقت کنید که بطور ناگهانی به دنده پایین )1 
کنترل  است  ممکن  چون  نکنید،  شیفت   )۲ و 

اتومبیل را از دست بدهید.
۶. از ترمز دستی استفاده کنید:

و  بکشید  کم  کم  را  دستی  ترمز  کنید  سعی   
نوع  در  البته  دهید.  کاهش  را  اتومبیل  سرعت 
باید پدال ترمز اضطراری را کم کم  اتوماتیک، 
ترمز  ناگهان  به  که  کنید  دقت  دهید.  فشار 
عقب  چرخ های  زیرا  نکشید.  انتها  تا  را  دستی 
کنترل  است  ممکن  و  می کند  قفل  اتومبیل 
اتومبیل را از دست بدهید. اگر احساس کردید 
می دهد،  صدا  و  شده  قفل  عقب  چرخ های  که 
کمی ترمز دستی را رها کنید تا چرخ ها حرکت 
کند؛ سپس در همین نقطه ترمز دستی را نگه 
اتومبیل شما کمک  تا به کاهش سرعت  دارید 
وسیله  روی  مناسبی  کنترل  هم  شما  و  کند 

نقلیه داشته باشید.
7. چشمان خود را به جاده بدوزید:

 به چیز هایی که در جلوی شماست، نگاه کنید. 
دوری  خطرناك  موانع  و  سنگین  ترافیک  از 

کنید.

فراوان  تالش های  علی رغم  اینکه  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
برای  واکسنی  و  دارو  هیچ  جهان  سراسر  دانشمندان 
توصیه  امر  متخصصان  است  نشده  کشف  ویروس  کرونا 
تردد  عدم  اجتماعی،  گذاری  فاصله  رعایت  با  مردم  می کنند 
بیش  تجمعات  برگزاری  عدم  شهرها،  سطح  در  غیرضروری 
ثانیه  بیست  مدت  به  دست ها  مداوم  شستشوی  نفر،  دو  از 
کنند. قطع  را  ویروس  انتقال  زنجیره  ماسک  از  استفاده  و 

با توجه به اینکه پس از شیوع ویروس کرونا در جهان مسئوالن 
بهداشتی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را به شدت 
برای مبارزه با کرونا حائز اهمیت دانستند، در اواسط موج دوم 
شیوع این ویروس منحوس در کشور مردم این دو توصیه مقامات 

الزم است لپ تاپ و وسایل الکترونیکی در منزل 
و محیط کار به طور مرتب و اصولی ضدعفونی 
شوند. به دلیل همه گیری کووید-1۹ در سراسر 
دنیا مشاغل بیشتر به صورت دورکاری درآمده، 
اما در بعضی از مشاغل الزم است افراد در محل 
کار حضور یابند. در هر دو صورت برای انجام 
رایانه  یا  لپ تاپ  از  مکرر  طور  به  باید  کارها 
استفاده کرد. یکی از روش های انتقال ویروس 
کرونا تماس دست ها با سطوح آلوده و سپس 
است.  آلوده  دست های  همان  با  لمس صورت 
وسایل  و  لپ تاپ  است  الزم  دلیل  همین  به 
طور  به  کار  محیط  و  منزل  در  الکترونیکی 

مرتب و اصولی ضدعفونی شوند. 
نکات کلی برای تمیز کردن وسایل الکترونیکی:

برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از تمیزکردن 
از حد و غوطه ور کردن وسایل در مواد  بیش 

پاك کننده خودداری کنید.
 تمامی منابع و کابل های برق را از وسیله جدا 

کنید.
از محلول های  وسایل  برای ضدعفونی کردن   

سفیدکننده یا ساینده استفاده نکنید.
محلول های  که  کنید  حاصل  اطمینان   
وسایل  وارد  وجه  هیچ  به  ضدعفونی کننده 

الکترونیکی نمی شود.
روی  مستقیم  طور  به  را  تمیزکننده  هرگز   
برای ضدعفونی  نکنید.  اسپری  مدنظر  وسایل 
کردن باید از محلولی که شامل ۳۰ درصد آب 

در روز ۲۰ دی  سال 1۳۲5 هجری شمسی رنگ 
سفید  و  سرخ  سبز،  رنگ  سه  رسما  ایران  پرچم 

تعیین شد.
مفهوم  و  معنا  دارای  مزبور  رنگ های  از  یک  »هر 
خاص خود هستند که می توان درباره آنها چنین 
گفت: رنگ سبز، رنگ ستایش شده در روایات و 
اخبار و یکی از نشانه های معتقدین به دین مبین 
کشورهای  غالب  پرچم  در  هم اکنون  است.  اسالم 
این رنگ به چشم می خورد. رنگ سپید  مسلمان 
است.  دوستی  و  صلح  به  ایرانیان  اعتقاد  نشانه 
و  سرزمین  پاك  خاك  از  دفاع  نشانه  سرخ  رنگ 
است. میهن  عالی  آرمان های  راه های  در  شهادت 

علیه  آهنگر  کاوه  قیام  به  ایران  در  پرچم  ظهور 
به  آهنگر  کاوه  بازمی گردد.  ضحاك  ستم  و  ظلم 
منظور برانگیختن احساسات مردمی علیه ضحاك، 
پیش بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را 
باال گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. پس از وی 
فریدون فرمان داد تا آن چرم را بیارایند و چنین 
بود که این پرچم را درفش شاهی نامید. گفته اند 
نخستین رنگ های پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش 
مسلمان،  اعراب  دست  به  ایران  فتح  از  پس  بود. 
و  نداشتند  پرچمی  هیچ  سال  دویست  تا  ایرانیان 
یعنی  زمین،  ایران  ملی  قهرمانان  از  تن  دو  تنها 
پرچم  دارای  خرمدین  بابک  و  خراسانی  ابومسلم 
بودند. پرچم ابومسلم سیاه رنگ بود و پرچم بابک 

میرزا تقی خان فراهانی در سال 118۶ در روستای هزاوه )از 
نام داشت و  قربان  اراك( متولد شد. پدر وی کربالیی  توابع 
آشپز قائم مقام فراهانی بود. مادر امیر نیز فاطمه نام داشت 
و عمری طوالنی داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد تقی و 
محمد حسن را دید. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در 

جوانی توانست سمت منشی گری قائم مقام را به دست آورد.
خدمات امیر کبیر به ایران

امیرکبیر در دوره کوتاه صدارت خود، اقدامات فراوانی انجام 
داد که مهمترین آن به قرار زیر است:

به سبک  ایران  تنظیم قشون  استقرار دولت،  و  امنیت  ایجاد 
اروپایی، ایجاد کارخانه های اسلحه سازی، اصالح امور قضایی، 

راه اندازی  شرع،  محاضر  تعدیل  و  جرح 
فرستادن  دارالفنون،  راه اندازی  چاپارخانه، 
ایرانیان به خارج برای تحصیل، ایجاد روزنامه 
لغو  و  ساده نویسی  ترویج  کتب،  انتشار  و 
القاب، بنای بیمارستان و رواج تلقیح عمومی 
آبله، بازسازی ابنیه تاریخی، مبارزه با فساد و 
ارتشا، ترویج صنایع جدید، استخراج معادن، 
گسترش  آبیاری،  و  کشاورزی  گسترش 
تجارت داخلی و خارجی، کوتاه کردن دست 
اجانب در امور کشور، تعیین مشی سیاسی 
امور  اصالح  و  خارجی  سیاست  در  معینی 
مالی و تعدیل بودجه و پایان دادن به حیف 
و میل پول و منابع کشور توسط حکومتی ها.

مادر  علیا  مهد  دسیسه  اثر  بر  سرانجام 
ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان به تاریخ 

۲۰دی ماه1۲۳۰وی را به قتل رساندند.

ایجاد  را  بنا  دو  میان  حرکت  از  طبیعی 
برگزاری  برای  محلی  آن  مرکز  در  می کند. 

عبادت های روزانه وجود دارد.
محلی  شده  فشرده  آجرهای  از  استفاده   
گلی،  آجرهای  برخالف  بنا،  این  ساختار  در 

آن  نگهداری  هزینه  تا  است  شده  باعث 
ویژگی های  که  درحالی  بیاید  پایین تر 

نیز  را  یکسان  کیفیت  با  گرمایی 
می کند. فراهم 

8. به دیگر راننده ها هشدار دهید:
روشن  را  اتومبیل  )فالشرها(  خطر  چراغ های 
دیگر  به  و  بزنید  چراغ  و  بزنید  بوق  کنید. 
وضعیتی  چه  در  که  دهید  اطالع  رانندگان 
متوجه  است  ممکن  آن ها  چون  هستید. 
وضعیت شما نشوند. شیشه ها را پایین داده و با 
سر و صدا به عابران پیاده و دیگر رانندگان در 
صورت لزوم هشدار دهید. هرچند که با پایین 
توقف  به  نیز  هوا  اصطکاك  ها،  شیشه  دادن 

اتومبیل شما کمک می کند.
۹. از اصطکاک جاده استفاده کنید:

اگر جاده پیش روی شما، دارای حاشیه است 
)مثل هاشیه های این شکلی ||||||||(، بر روی 
آن ها حرکت کنید و فرمان را کمی به چپ و 
اصطکاك سرعت  اثر  در  تا  کنید  راست جابجا 
انجام  که می توانید  دیگری  کار  شما کم شود. 
دهید، تغییر الین از سمت چپ جاده به سمت 
راست و بالعکس می باشد تا سرعت شما در اثر 
اصطکاك کاهش یابد. البته این کار در سرعت 
شود.  اتومبیل  واژگونی  باعث  است  ممکن  باال 

پس دقت کنید.
۱۰. از موانع محیطی استفاده کنید:

اگر هیچکدام از روش های باال موثر واقع نشد، 
کنید،  توقف  سرعت  به  بودید  مجبور  اگر  یا  و 
به  کار  این  بگیرید.  بهره  موانع طبیعی  از  باید 
کنترل  و  نیست  مناسبی  حل  راه  عنوان  هیچ 
اگر  اما  می دهد.  کاهش  شدت  به  را  اتومبیل 
مجبور هستید، به عنوان آخرین راه حل از آن 

استفاده کنید:
الف: استفاده از عوارض زمین: به دنبال پستی 
و بلندی های جاده باشید. سرعت گیرها، دست 
در  می تواند  همه  جاده  حاشیه های  اندازها، 
این موارد موثر  اگر  باشد.  کاهش سرعت موثر 
واقع نشد، سعی کنید معکوس بکشید و با ترمز 

دستی سرعت را کاهش دهید.
یا بشکه های  از کیسه های سیمان  ب: استفاده 
در  بازدارنده ها  نوع  این  مواقع  برخی  در  آب: 
الستیک  تا  کنید  تالش  دارند.  وجود  جاده 
تا  دهید  تماس  آن ها  به  بغل  از  را  اتومبیل 
سرعت شما کاهش یابد. دقت کنید که با سر 
باعث  که  چرا  نکنید.  برخورد  آن  به  بدنه  یا 
رسیدن آسیب به اتومبیل و خود شما می شود. 

تا حد امکان الستیک را با آن ها تماس دهید.
تماس با موانع کوچک مثل درختچه ها: موانعی 
 1 از  کوچکتر  درختچه های  و  بوته ها  همچون 
سازند.  متوقف  را  شما  اتومبیل  می تواند  متر 
را  کوچک  بوته های  و  درختچه ها  باید  همواره 
از  بزرگتر  آن ها  طول  اگر  زیرا  کنید،  انتخاب 
1 متر باشد و یا خیلی محکم و استوار باشند، 

ممکن است با خطر مرگ مواجه شوید.

بهداشتی را جدی دانسته و آن ها را رعایت کردند که در نتیجه 
آن آمار ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا کاهش چشمگیری یافت.

اما پس از مدتی شرایط برای مردم عادی شد و به گمان اینکه 
است  یافته  کاهش  آن  شدت  یا  رفته  بین  از  کرونا  ویروس 
موضوع  این  که  نکردند  رعایت  را  بهداشتی  توصیه های  دیگر 
شد. کشور  استان های  برخي  در  قرمز  وضعیت  ایجاد  باعث 

ماسک  از  استفاده  به  بهداشتی  مقامات  تمام  تاکید  وجود  با 
صحیح  صورت  به  یا  که  دارند  وجود  جامعه  در  افرادی  هنوز 
یا  نمی دهند  قرار  خود  بینی  و  دهان  روی  بر  روی  ماسک 
باعث  موضوع  همین  که  نمی کنند  استفاده  ماسک  از  اصال 
تعداد  افزایش  با  و  شده  کشور  در  کرونا  شیوع  افزایش 
می کند. تحمیل  درمان  کادر  بر  را  سنگینی  بار  بیماران 

با گشتی در شهر خواهید دید که بسیاری از مردم ویروس کرونا را 
جدی نگرفته اند و بجای قرار دادن ماسک به طرز صحیح بر روی 
دهان و بینی خود از آن به عنوان دکور آینه خودرو و آویز استفاده 
می کنند. گویا این افراد اطالع ندارند همین ماسکی که می تواند 
سدی در برابر بیماری کرونا باشد در صورت استفاده غیر اصولی 
و آویزان کردن آن از آینه خودرو، استفاده به عنوان بازوبند و... 
می تواند ویروس بیشتری را به خود جذب کرده و خطرناك باشد.

کامال  صورت  به  ماسک  از  که  هستند  هم  عده ای  البته 
کرده  استفاده  بهداشتی  دستورالعمل های  طبق  و  اصولی 
خیابان  و  کوچه  گوشه  در  را  ماسک شان  نهایت  در  و 
است. مضر  بسیار  جامعه  برای  نیز  این  که  می کنند  رها 

کمیته  عضو  و  عفونی  بیماری های  متخصص  مردانی،  مسعود 
ماسک های  افراد  که  در صورتی  کرونا گفت:  با  مبارزه  کشوری 
سالمت  کنند  نگهداری  خودرو  داخل  را  خود  شده  استفاده 
که  کرونا  ویروس  زیرا  انداخت،  خواهند  خطر  به  را  دیگران 

و ۷۰ درصد الکل است، استفاده کرد.
چگونگی ضدعفونی کردن دستگاه های الکترونیک:

اول از همه، دستکش یک بار مصرف بپوشید و 
کابل برق را جدا کنید. اگر باتری لپ تاپ شما 
قابل جابجایی است، آن را خارج کنید. فراموش 
کارت  مانند  خارجی  دستگاه های  که  نکنید 

حافظه را قبل از ادامه کار جدا کنید.
مقدار کمی از ماده ضدعفونی کننده را روی یک 
تا  باشید  بریزید و مواظب  دستمال میکروفایبر 
نشود.  وسایل  این  داخلی  فضای  وارد  رطوبت 
شروع  صفحه  از  که  را  خارجی  سطوح  تمام 
می کنید با دقت تمیز کنید. به آرامی در همان 
جهت، از باال به پایین پاك کنید و اجازه ندهید 
 USB درگاه های  یا  کلید  صفحه  روی  آب  که 

نفوذ کند.
بعد از ضدعفونی کردن، بگذارید لپ تاپ خشک 
شود. حاال دوباره صفحه را با یک شیشه پاك کن 
تمیز کنید. دستکش ها را در سطل زباله دردار 
بیندازید و دستان خود را با آب و صابون بشویید.

هر دستگاه را چگونه ضدعفونی کنیم؟
-صفحه های لمسی

هنگام تمیز کردن، از پارچه میکروفایبر استفاده 
کنید تا از خراش دادن صفحه جلوگیری کنید. 
هر  اما  کنید،  استفاده  الکل  و  آب  مخلوط  از 
مخلوطی با بیش از 5۰ درصد الکل ممکن است 
به صفحه آسیب برساند و روکش محافظت شده 

در برابر اثر انگشت را از بین ببرد.

برای  که  بود  غزنوی  محمود  رنگ.سلطان  سرخ 
بر روی  را  ماه  بار دستور داد نقش یک  نخستین 

پرچم خود که رنگ زمینه آن سیاه بود بدوزند. 
از آن دستور داد نقش یک شیر در آن  وی پس 
افزوده شود. نقش خورشید بر روی پرچم ها نیز از 

زمان خوارزمشاهیان باب شد.
همواره  تاریخ  طول  در  ایران  پرچم  طرح  و  رنگ 
انقالب  از پیروزی  بوده است. پس  تغییر  در حال 
مشروطه، در اصل پنجم متمم قانون اساسی ذکر 
شد: الوان رسمی بیرق ایران، سبز و سفید و سرخ 

و عالمت شیر و خورشید است. 
دست  به  شمشیری  قاجار  فتحعلی شاه  زمان  در 
انقالب  تا  نشان  این  از  استفاده  و  شد  داده  شیر 
هجری   ۹ قرن  حدود  از  کرد.  پیدا  ادامه   1۳5۷
نشان  خورشید  و  شیر  نشان  میالدی(  )پانزده 

محبوبی در پرچم های ایران بود. 
این نشان در دوره های مختلف و نزد سلسله های 
شاهی مختلف به صورت های متفاوتی تعبیر شد؛ 
بود،  ستاره بینی  نماد  تنها  ابتدا  در  که  طوری  به 
تعبیری  بعد ها  و  شد  پادشاهی  نشان  آن  از  بعد 
سلطنتی  و  ملی گرایانه  کرد.تعبیرهای  پیدا  دینی 
از این نشان در دوران  قاجار و پهلوی به وفور یافت 
می شود.پس از انقالب اسالمی نیز در اصل هجدهم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تاکید شده 
است: پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید 
با این تفاوت که پس از انقالب در  و سرخ است، 
جمهوری  مخصوص  آرم  یا  عالمت  پرچم  میانه 
شعار  با  سفید  زمینۀ  بر  که  بست  نقش  اسالمی 
»اهلل اکبر« آذین بندی شده بود. طرحی که اکنون 
به عنوان پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران 

شناخته می شود.«
نشانه  به  و  رنگ سفید  به  اکبر«  نکته: ۲۲ »اهلل   
حاشیه  در  بهمن   ۲۲ روز  در  انقالب  پیروزی 
پایین رنگ سبز و حاشیه باالی رنگ سرخ نوشته 

شده است.
مرجع : تاریخ ایرانی

می شود  منتقل  دهان  و  بینی  مخاط  طریق  از  سرعت  به 
سطوح  روی  بر  روزها  و  ساعت ها  که  دارد  را  این  توانایی 
انتقال  مهم  شروط  از  یکی  همچنین  و  بماند  باقی  مختلف 
است. خودرو  داخل  مانند  بسته ای  فضای  ویروس  کرونا 

او ادامه داد: ماسک استفاده نشده را هم نباید بدون بسته بندی و 
پوشش مناسب نگهداری کرد، زیرا امکان آلوده شدن آن از طرق 
مختلف به ویروس کرونا و به خطر انداختن جان افراد خواهد شد.

استفاده  ساعت   4 الی   ۳ مدت  به  که  ماسکی  گفت:  مردانی 
به  بود.  نخواهد  مجدد  مصرف  قابل  عنوان  هیچ  به  شود 
حتی  و  خودروها  داخل  در  ماسک ها  نگهداری  دلیل  همین 
به  بین مردم  باشد. در  آفرین  بازو می تواند خطر  و  روی مچ 
ماسک  دادن  قرار  به جای  دیده می شود که  آقایان  خصوص 
دست  مچ  و  بازوها  روی  بر  به  را  آن  دهان  و  بینی  روی  بر 
نیست. صحیح  اصال  کار  این  که  می کنند  نگهداری  خود 

این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: ماسک های یکبار 
مصرف و جراحی قابلیت استفاده مجدد را ندارند، پس افراد 
تصور نکنند که می توانند از آن ها به طور مداوم استفاده کنند. 
تنها ماسک های خانگی که حداقل از سه الیه تشکیل شده اند 
کرد. استفاده  بار  چند  می توان  را  دارند  شستشو  قابلیت  و 

آن  لمس  از  می دهید  قرار  صورت  روی  را  ماسک  که  زمانی 
خودداری کنید. همچنین به محض مرطوب شدن ماسک باید 
آن را تعویض کنید. در جاهایی که هوا مرطوب و شرجی است، 
افراد ممکن است مجبور شوند که ماسک را زودتر تعویض کنند.

هنگام برداشتن ماسک از روی صورت، به هیچ وجه قسمت 
خارج  سر  پشت  از  را  آن  بلکه  نکنید،  لمس  را  آن  جلویی 
با  را  دست هایتان  دار  در  زباله  سطل  در  انداختن  از  پس  و 
الکل ضدعفونی کنید. از  استفاده  با  یا  بشویید  و صابون  آب 

-کی بورد
و  دارند  زیادی  میکروب های  کلیدها  صفحه 
پناهگاه های بالقوه ویروس هستند. یک مطالعه 
در انگلستان نشان داد که ویروس کرونا تا ۷۲ 
ساعت در پالستیک و فوالد قابل ردیابی است، 
مدت  به  می توانند  ویروس ها  که  معنی  این  به 
طوالنی روی سطوح غیر متخلخل مانند صفحه 

کلید زندگی کنند. 
درصد   ۷۰ الکل  محلول  از  استفاده  با  می توان 

آن ها را به آرامی پاك کرد.
-ماوس

مانند بسیاری از دستگاه ها، ماوس با استفاده از 
محلول ضدعفونی قابل تمیز کردن است. قبل از 
و  را جدا کرده  تمیز کردن، ماوس خود  شروع 

باتری های آن را بردارید.
-مانیتورها

معموال مانیتورهای رایانه زیاد لمس نمی شوند، 
آن ها  روی  بر  می توانند  ویروس ها  هم  باز  اما 
دوره ای  به طور  باید  بنابراین  شوند،  مستقر 

پاك سازی شوند. 
مواد ضدعفونی کننده را نباید به طور مستقیم 
پارچه  باید  بلکه  کرد  اسپری  مانیتورها  روی 
الیاف بسیار نرم را به این مواد آغشته و سپس 

با پارچه مانیتور را تمیز کرد.
-لپ تاپ ها

می توانند  لپ تاپ ها  روزانه،  استفاده  با  اغلب 
نتیجه  در  باشند،  میکروب ها  اصلی  حامل 
باکتری ها و بیماری ها به طور بالقوه از طریق 

لپ تاپ ها می توانند گسترش یابند.
که  میکروفیبر  پارچه  یک  از  استفاده  با   
به  ضدعفونی کننده  محلول  قطره  چند 
را  بیرونی  قسمت  است،  شده  اضافه  آن 

پاك کرد.  می توان 
رایانه  بر روی  به طور مستقیم  را  الکل  هرگز 

اسپری نکنید.
 البته صفحه را نیز می توان با استفاده از یک 
ساده  آب  با  مرطوب شده  میکروفیبر  پارچه 

تمیز کرد.

بهترین اقدام در زمان بریدن ترمز ماشین چیست؟)1(

ماسک را به این دلیل مهم از آینه خودرو آویزان نکنید

وسایل الکترونیکی خود را
 حتما به این روش ضدعفونی کنید

روزی که رنگ پرچم ایران تعیین شد مسجدهای معاصر جهان)2(
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انواع  درمان  برای  خودتان  توسط  که  ماساژهایی 
دردهای بدن و داشتن حس خوب می توانید انجام 

دهید شامل موارد زیر هستند.
1.اگر درد کف پاتان شما را می کشد:

که  است  این  این حرکت  مورد  در  بخش  بهترین 
شما می توانید آن را در زیر میز خود بدون توقف 
انجام دهید. شما می توانید به طور  در هر کاری 

منظم از یک توپ تنیس استفاده کنید، 

چگونگی انجام این کار:
در حالی که نشسته اید، زیر پای برهنه یا جوراب 
پوشیده خود، توپ را قرار دهید و کمی فشار دهید 

- اما سعی نکنید خیلی فشار بدهید. 
از پایتان درد دارد، روی آن گره  اگر هر نقطه ای 
دردناك به وسیله دایره های کوچکی بچرخانید ، اگر 
به فشار بیشتر نیاز دارید، به جای نشستن، بایستید.

2. اگر صبح ها فک درد داشتید:
وفتی تنش و استرس دارید، ممکن است سردرد 
و فک درد بگیرید. این کار درست زمانی که شما 
احساس  که  زمانی  یا  شوید  می  بیدار  خواب  از 

اضطراب می کنید، انجام دهید. 
چگونگی انجام آن:

با استفاده از نوك انگشتان خود، استخوان زیر گونه 
های خود را فشار دهید، از سیب گونه شروع کنید. 
دهانتان را باز و بسته کنید تا به گونه هایتان فشار وارد کند. 
این کار را برای کمرتان نیز انجام دهید، خط ریش 

خیالی را دنبال کنید.
انگشت  برسید،  خود  صورت  کنار  به  که  هنگامی 
و  دهید  قرار  فکتان  استخوان  زیر  را  خود  شست 

می  که  است  کارهایی  ترین  مهم  از  یکی  ورزش 
توانید برای سالمت قلب خود انجام دهید. فعالیت 
خطر  و  کمک  بدن  سالمت  حفظ  به  بدنی  های 
مرگ ناشی از بیماری های قلبی را تا 5۰ درصد 
شد  مشخص  آنکه  از  پس  اما  دهند  می  کاهش 
شما بیماری قلبی دارید، ممکن است برای ورزش 

کردن احساس ترس و تردید داشته باشید.
ورزش های مفید:

-ورزش هایی که موجب تقویت آستانه هوازی بدن 
-دویدن  روی  -پیاده  -دوچرخه  سواری  میشوند 

مالیم -شنا
ورزش های مضر:

-جکوزی و سونا -وزنه برداری و ورزش های نگین 
مشابه -ورزش هایی که حرکات پرشتاب نیاز دارند

نقش بازتوانی و توانبخشی قلبی
یک  داشتن  هستید،  قلبی  بیماری  به  مبتال  اگر 
با  تا  به شما کمک می کند  قلبی  بازتوانی  برنامه 
بپردازید و تغییراتی را در  خیال راحت به ورزش 
قلب  سالمتی  تا  کنید  ایجاد  خود  زندگی  سبک 
تان را بهبود ببخشید و خطر مشکالت قلبی را در 

آینده کاهش دهید.
آیا به تازگی ورزش کردن را شروع کرده اید؟

بسیاری از افراد برای شروع ؛ پیاده روی را انتخاب 
دقیقه   1۰ کنید  مثال سعی  عنوان  به  کنند.  می 
محل  اطراف  یا  بازار  راهرو،  در  حال  بزنید  قدم 

زندگی تان.
به یاد داشته باشید که با شروع پیاده روی، ادامه 
الزم  است حتی  ممکن  و  شد  خواهد  آسان  روند 
و  توقف  استراحت،  برای  را  مناطقی  که  باشد 
این  در  بگیرید.  نظر  در  مسیر  طول  در  نشستن 
سواری  دوچرخه  زمان  مرور  به  توانید  می  برنامه 
کنید، از دوچرخه ثابت استفاده کنید، در استخر 

قدم بزنید یا حتی شنا کنید.
روتین مناسب با نیاز های شما

هر چه در پیاده روی پیشرفت خوبی داشته باشید، 
تیم بازتوانی قلب به شما کمک می کند تا فعالیت 
خود را به تدریج با فعالیت های جدیدی ترکیب کنید.

از اصل FITT برای انجام تمرینات مناسب استفاده 
کنید که به شما در تنظیم روال تمرینی متناسب 
با اهداف و سطح آمادگی جسمانی تان کمک می 
از  تان،  فعالیت  گیری  اندازه  و  پیگیری  با  تا  کند 

برنامه ورزشی خود بیشترین بهره را ببرید.
اصل FITT به موارد زیر می پردازد:

تکرار و تناوب:
بدان معنا که هر چند وقت یکبار باید ورزش کنید 
به  را  هفته  روزهای  بیشتر  که  است  این  - هدف 

آن بپردازید.
شدت و سختی:

بدان معنا که فعالیت تان چقدر سختی دارد. تغییر 
می  انجام  که  فعالیتی  نوع  به  ورزش  یک  شدت 
اساس  بر  امر  این  داشت.  خواهد  بستگی  دهید 
افزایش  جمله  از  ورزش  حین  شما  بدن  احساس 
عضالنی  خستگی  و  تعریق  تنفس،  قلب،  ضربان 

تعیین می شود.
زمان:

بدان معنا که فعالیت شما چه مدت طول بکشد 
 15۰ که  است  رسیده  اثبات  به  موضوع  این   -
مفید  قلب  برای سالمتی  در هفته  ورزش  دقیقه 

است.

نوع:
بدان معنا که فعالیت تان در چه زمینه ای است:

یا استقامتی شامل حرکت مداوم  -ورزش هوازی 
عضالتی چون پاها است. این نوع فعالیت ها تنفس 
و ضربان قلب را افزایش می دهند و باعث بهبود 

قلب، ریه ها و سیستم گردش خون خواهند شد.
مقاومت  و  قدرت  ایجاد  مقاومتی شامل  ورزش   -
عضالنی می شود. به عنوان مثال می توان به وزنه 
برداری، استفاده از باند های مقاومت و کشیدن یا 

هل دادن وزن بدن اشاره کرد.
- حرکات کششی یا انعطاف پذیری باعث می شود 

عضالت تان شل شده و مفاصل تان حرکت کنند.
به صدای بدن خود گوش دهید

به  آیا  شوید  متوجه  که  این  برای  راه  بهترین 
درستی تمرین می کنید یا خیر این است که به 

بدن خود گوش دهید. 
عالئم طبیعی بعد از ورزش در بیماران قلبی

تجربه  را  زیر  احساسات  ورزش  طول  در  که  این 
کنید؛ کامال طبیعی است:

- راحت هستید - به درستی نفس می کشید و 
به نفس نفس زدن نمی افتید - کمی خسته می 
یا کمی عرق می  تان خشک است  بدن  شوید - 

کنید - آرام هستید
عالئم غیر طبیعی بعد از ورزش در بیماران قلبی

اما تجربه احساسات زیر غیر طبیعی است:
یا یک  - سرگیجه   ) آنژین   ( قفسه سینه  درد   -
بیماری مرتبط با معده - نفس تنگی، نفس نفس 
زدن - ضربان قلبی بسیار سریع یا نامنظم و تپش 
استراحت  دقیقه   15 از  پس  را  خود  )نبض  قلب 
تان  نبض  استراحت  حالت  در  اگر  کنید.  بررسی 
باالتر از 1۲۰ ضربه در دقیقه است به پزشک خود 

مراجعه کنید(
- تعریق بسیار یا سرد - تنش و عصبانیت - درد 
بدن - ضعف - اضافه وزن یا تورم بی دلیل - فشار یا 

درد در قفسه سینه، گردن، بازو، فک یا شانه
به  مبتال  افراد  برای  عمومی  تمرینات  و  نکات 

نارسایی قلبی
ایزومتریک مانند  از حد  انجام تمرینات بیش  از   .1
شنا سوئدی و بشین پاشو خودداری کنید. تمرینات 
ایزومتریک تمریناتی هستند که شامل کشش عضالت 

مقابل یکدیگر یا کشیدن یک شی می باشد.
است  مرطوب  یا  گرم  سرد،  خیلی  هوا  وقتی   .۲
باعث  است  باال ممکن  زیرا رطوبت  نکنید  ورزش 
خستگی زودرس شود. گرمی هوا در گردش خون 
و  کرده  دشوار  را  تنفس  کند،  می  ایجاد  اختالل 
بهتر  انتخاب  دارد.  همراه  به  را  سینه  قفسه  درد 
از  یا استفاده  در این شرایط پیاده روی در محل 

تردمیل است.
۳. از هیدراته بودن بدن خود اطمینان حاصل کنید. 
نوشیدن آب حتی اگر احساس تشنگی ندارید در روز 
های گرم بسیار مهم است اما با این حال مراقب باشید 
که زیاد آب ننوشید و درباره مقدار مناسب آن ابتدا با 

پزشک خود مشورت کنید.
4. چنان چه برنامه تمرینی شما به علت بیماری، 
تعطیالت یا آب و هوای نامساعد چند روزی عقب 
افتاده است، باید ورزش کردن را مجدد در پیش 
بگیرید، بدین منظور از فعالیت کمتر شروع کنید 
و به تدریج آن را افزایش دهید تا به روال عادی 

خود برگردید.

انگشتان خود را در کنار صورت خود بکشید. 
به  و  دهید  انجام  خود  فک  طول  در  حرکت  این 

سمت چانه حرکت کنید. 
بین  را  پوستتان  و  بکشید  را  چانه  نهایت،  در 

انگشتان شست و انگشتان اشاره خود بکشید.

3. اگر از تنش سردرد رنج می برید:
این باعث می شود تنش در گردن و سر شما که 

اغلب ناشی از چرت زدن است، اتفاق بیفتد. 
چگونگی انجام آن:

به پشت خود دراز بکشید و پاهایتان را خم کنید.
یک توپ تنیس را در هر دو دستتان بین انگشت 
و دست  قرار دهید  اشاره خود  انگشتان  و  شست 
های خود را پشت سر خود نگه دارید تا توپ های 

تنیس در هر دو طرف پایه جمجمه قرار گیرند.
سرتان را به طرفین تکان دهید و سپس چانه خود 

را باال پایین کنید.

4. اگر زانوی شما از نشستن زیاد پشت میز 
در طول روز درد می کند:

نام  بافت به  از فیبرهای بافت همبند  این حرکت 
فاسیا - به عنوان چیزی که شما احتماال به عنوان 
گره می شناسید - که زمانی شکل می گیرند که 
پاهای خود را برای بیش از حد خم نگه می دارید. 

چگونگی انجام آن:
تا  پایتان را صاف کنید  اید،  در حالی که نشسته 

عضالت چهارگانه شما نرم شوند.
جایی را که درد می کند را با نوك انگشت خود 
به شکل ستاره ای به مدت 1۰ ثانیه ماساژ دهید. 

دوبار زانوی خود را خم و صاف کنید. 
۲ تا ۳ بار برای هر کدام که درد می کند، این کار 

را انجام دهید.
5. اگر ساعد شما آسیب دیده:

با این حرکت احساس درد زیاد و یا درد کمی را 
با دست های خود  اگر شما  اما  تجربه می کنید، 

زیاد کار می کنید، چه تایپ با رایانه یا چه انجام 
کارهای دستی، این کار یک نجات دهنده است. 

چگونگی انجام این کار:
دست خود را نگه دارید، کف دست باال، و آن را زیر 

آرنج خود با دست مخالف نگه دارید. 
دست خود را درون خود بچرخانید تا کف دستتان 

به سمت زمین برسد. 
همه ی دستان خود را تا زمانی که به مچ دستتان 

برسد، تکرار کنید.
6. اگر بعد از پیاده روی، دویدن یا باال پایین 
رفتن از پله ها، پاها و زانویتان درد می گیرد:

 IT اگر زیاد در حرکت هستید، احتماال در گروه
از  که  بافتی  که  کنید،  می  تنگی  احساس  خود 
طرف که از لگن تا زانو کشیده شده. به جای اینکه 
به طور مستقیم از طرف شما نورد شود، که می 
تواند دردناك باشد، به جای رول کردن رویش، از 

یک زاویه استفاده کنید:

چگونگی انجام این کار:
به طرفین خود دراز بکشید به همراه فوم رولر در زیر 
لگن خود. از دستان خود استفاده کنید، و به آرامی رول 
را از لگن تا زانو ببرید، بدن خود را روی زمین بچرخانید. 

و در نهایت مجددا بازگشت به موقعیت شروع.

7. اگر گردن و شانه هایتان صدمه دیده:
تالش برای ماساژ دست و یا شانه خود را با دستان 

خود در واقع منجر به تنش بیشتر می شود، حتی 
اگر در آن زمان احساس خوبی داشته باشید. 

چگونگی انجام این کار:
با توپ تنیس بین دیوار و شانه تان بایستید.

دست خود را باالی سر خود ببرید و سرتان را از 
طرفی به طرف دیگر ببرید. 

توپ را در موقعیت های مختلف در امتداد گردن 
و شانه خود آزمایش کنید.

رایانه  مقابل  در  کردن  کار  درد  از  اگر   .8
آسیب دیده اید:

باید این را در وسط کمر خود احساس کنید، جایی 
که عضالتتان را بکشید، درد می کنند. 

چگونگی انجام این کار:
به صورتی که صورت رو به باال باشد دراز بکشید و 

شانه و پهلویتان روی زمین قرار بگیرید. 
تیغه  زیر  در  خود،  کمر  وسط  در  را  فوم  غلطک 
شانه خود قرار دهید، بنابراین عمود بر بدن شما 

خواهد بود. 
بدن خود را به هر سمتی که حس می کنید مفید 

است تکان دهید.

که  سری  ماساژ  خواهید  می  فقط  اگر   .9
احساس خوب بدهد، داشته باشید:

این کار برای سردرد بسیار مفید است، همچنین 
احساس خوبی هم دارد. چگونگی انجام این کار:

با استفاده از انگشتان خود در شقیقه، حلقه هایی 
به  که  جایی  تا  را  فشار  و  دایره  اندازه  و  بکشید 

پوست سر می روید را تغییر دهید.

منبع : نمناك

انواع درد زانو و درمان آنها
- زانو دردهای بلغمی

این نوع زانو درد در میان زنان بسیار شایع است. 
این نوع از درد زانو معموال در بلغمی مزاجها و 
آید.  می  وجود  به  دارند  بلغم  غلبه  که  کسانی 
زانو است.  بلغم در مفصل  علت آن هم رسوب 
رسوب  میشود،  زیاد  مفصل  در  بلغم  که  زمانی 
کرده و باعث تورم همراه با درد میشود. به این 
حالت در اصطالح عامیانه آب آوردن زانو گفته 

میشود.
درمان زانو درد در طب سنتی زمانی که علت 
طول  ماه   ۶ تا   ۲ بین  باشد  بلغم  رسوب  آن 

میکشد و موارد زیر توصیه میگردد:
طبع  با  غذاهای  و  خوراکیها  مصرف  کاهش   -

سرد و تر توصیه میگردد.

باشید فشار  باشید و فرد کاماًل سالمی  نداشته 
قطعی  به طور  هنوز  البته  می رود.  باال  خونتان 
نمی توان در مورد تأثیر نارنج بر افراد مبتال به 
به طورکلی  می دانیم  اما  داد  نظر  باال  فشارخون 
افزایش  را  فشار  کافئین دار  مواد  با  ترکیبش 
خون  فشار  به  مبتال  اگر  بنابراین  می دهد؛ 

هستید بهتر است این ریسک را نکنید.
4. تأثیر نارنج بر بیماری گلوکوم یا آب سیاه

بدون  که  است  چشمی  بیماری  یک  گلوکوم 
می تواند  بودن  شدید  صورت  در  و  بوده  عالئم 
منجر به کوری فرد مبتال شود. ترکیبات نارنج 
می تواند بیماری آب سیاه یا گلوکوم را تشدید 
کند؛ بنابراین اگر به این مشکل دچار هستید از 

مصرف نارنج اجتناب کنید.
5. نارنج و بیماری های قلبی

و  مواد  با  همراه  بخصوص  زیاد  نارنج  مصرف 
نوشیدنی های کافئین دار و یا محرك های دیگر 
قلبی  بیماری  یک  به  مبتال  افراد  بر  می تواند 
خاص به نام سندرم کیوتی تأثیر منفی بگذارد و 

عالئم آن را تشدید کند.
 6. ارتباط نارنج با ضربان قلب نامنظم 

نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد همان طور 
افراد  در  دار  کافئین  مواد  با  نارنج  مصرف  که 
باال می برد می تواند ضربان  سالم فشار خون را 
اگر  دلیل  همین  به  دهد.  افزایش  نیز  را  قلب 
شما دچار ضربان قلب نامنظم یا همان آریتمی 
قلب هستید به هیچ وجه از نارنج زیاد به تنهایی یا 

همراه با مواد کافئین دار استفاده نکنید.
7. مصرف نارنج قبل از جراحی

به دلیل محرك های قوی که در ترکیبات نارنج 
وجود دارد مصرف آن قبل از عمل باعث افزایش 

دیگر  از  صبح  روز  هر  شیره  و  ارده  خوردن   -
روشهای کاهش درد زانو است.

- ترکیبی از ۳ واحد عسل + 1 واحد سیاهدانه 
نیمکوب را تهیه کرده، از این ترکیب هر هشت 
به  و  کنید  میل  مرباخوری  قاشق  یک  ساعت 

مدت 4۰ الی 1۲۰ روز ادامه دهید.
- مالیدن روغن سیاهدانه و بادام تلخ هر شب به 

زانوها برای تسکین زانو درد بسیار مفید است.
- از دیگر راههای درمان زانو درد در طب سنتی 
خوردن انجیر است. به این منظور ۷ عدد انجیر 

را شب خیس کرده و میل کنید.
روزی  دارچین  و  زنجبیل  کرده  دم  نوشیدن   -

یک لیوان توصیه میشود.
طب  در  درد  زانو  درمان  روشهای  دیگر  از   -
است.  نمک  و  آرد  ضماد  از  استفاده  سنتی 
مقداری آرد و نمک را با یکدیگر مخلوط کرده 
صورت  به  را  آن  و  آورید  در  خمیر  صورت  به 

ضماد به زانوها بمالید.
- بادکش زانو به صورت یک شب در میان و به 
مفید  زانو  درد  کاهش  برای  نیز  روز   ۲1 مدت 

است.
 زانو دردهای سوداوی

افرادی که غلبه سودا داشته باشند احتمال زیاد 
دچار این گونه درد زانو میشوند. در این نوع زانو 
درد، زانوها الغر شده و در حین باز و بسته شدن 
صدا میدهد. به دلیل رسوب سودا در مفصل و 
بروز خشکی همراه سردی زانو دردی به وجود 
می آید که دائم سرد است و اگر پیشرفت داشته 
باشد، باعث تغییر شکل در مفصل شده و غالب 
کسانی که روماتیسم مفصلی دارند از این دسته 

هستند.

پزشک  و  می شود  قلب  ضربان  و  خون  فشار 
انجام دهد  را  این شرایط جراحی  نمی تواند در 
توصیه  بنابراین  دارد؛  وجود  مرگ  خطر  زیرا 
عمل  انجام  از  قبل  هفته  دو  حداقل  می شود 

جراحی از مصرف نارنج پرهیز کنید.
8. سرگیجه و سردرد

سرگیجه  باعث  می تواند  نارنج  زیاد  مصرف 
به  مبتال  افراد  به  طرفی  از  و  شود  ضعف  یا 
میگرنی  افراد  بخصوص  دائمی  سردردهای 
توصیه می شود که مصرف نارنج را محدود کنند. 
یافتن  شدت  باعث  نارنج  داخل  محرك های 

سردرد شما می شود.
9. نارنج برای افراد دارای زخم معده ممنوع!

نارنج به شدت اسیدی است؛ بنابراین افرادی که 
دارای زخم معده هستند و اسید معدشان زیاد 
زیرا  کنند  استفاده  مرکبات  این  از  نباید  است 
می تواند زخم را تشدید کند. البته همه مرکبات 
اما  نیست  مضر  معده  زخم  برای  لزوماً  اسیدی 
بهتر است کمتر مصرف شود. مواردی مثل نارنج 
عالوه بر اسیدی بودن محرك های قوی دارند که 

بیشتر فرد مبتال را اذیت می کنند.

سنتی  طب  در  درد  درد  زانو  درمان  برای 
زمانی که علت آن غلبه سودا باشد، موارد زیر 

توصیه میگردد:
- مالیدن روغن بادام تلخ بر روی زانو به مدت 
4 ماه یکی از راهکارهای درمان زانو درد در 

طب سنتی است.
لیوان  یک  داخل  را  انجیر  عدد   ۷ شبی   -

گالب بخیسانید و شبها میل کنید.
صورت  به  زیتون  عدد   ۷ روزانه  خوردن   -
ناشتا از دیگر راهکارهای درمان زانو درد در 

طب سنتی میباشد.
- مصرف روزانه مویز روزی ۲1 عدد نیز برای 
تسکین درد زانو ناشی از سودا مفید میباشد.

به  شیره  و  ارده  خوردن  نیز  افراد  این  به   -
صورت روزانه توصیه میشود.

- پرهیز از مصرف خوراکیهای سودازا از دیگر 
راه حلهای درمان این نوع زانو درد است.

- انجام بادکش و حجامت عام نیز از روشهای 
طب  در  درد  زانو  درمان  برای  شده  توصیه 

سنتی است.

1۰. تأثیر نارنج بر کبد
محرك های موجود در نارنج می توانند کبد را 
ضعیف کنند. اگر نارنج با معده خالی خورده 
شود تأثیر منفی آن بر کبد بیشتر خواهد شد؛ 
بنابراین افراد سالم نباید بیش ازاندازه و ناشتا 
از نارنج به بهانه های الغری و... استفاده کنند 
بهتر  نیز  کبدی  بیماری های  دارای  افراد  و 
را مصرف  میوه  این  پزشک  با مشورت  است 

کنند.
 چند نکته مهم برای کاهش مضرات نارنج

آب نارنج  آب لیمو  مانند  می خواهید  اگر   -
کنید  استفاده  چاشنی  به عنوان  و  گرفته  را 
به خوبی  نارنج ها  پوست  که  باشد  حواستان 

شسته شده باشند.
- همچنین از ضدعفونی بودن و تمیز بودن 
زیرا  شوید؛  مطمئن  نیز  آب گیری  دستگاه 
از  میکروبی  بیماری های  انتقال  احتمال 

پوست نارنج زیاد است.
استفاده  را  کپک زده  نارنج  به هیچ وجه   -
نکنید. حتی اگر بخشی از آن کپک زده است 

بهتر است کل آن را دور بریزید.

تشکیل  استخوان  از  ما  بدن  اصلی  چهارچوب 
استخوان  دو  بین  اتصال  محل  است.  شده 
مفصلهای  مهمترین  از  یکی  دارد.  نام  مفصل 
زانو است. در حالت سالمت همه  بدن مفصل 
و  روان  نرم،  خیلی  نظر  به  مفصلی  حرکات 
این  نحوه  از  واقعا  شخص  و  هستند  آسان 
مفصل  این  که  زمانی  اما  ندارد،  خبر  حرکات 
دچار مشکل و ناراحتی گردد، هرگونه حرکت، 
راه رفتن، نشستن و برخاستن فرد با سختی و 
درد انجام میگیرد و فرد برای انجام بسیاری از 
امور روزمره خود دچار ناتوانی میگردد. در طب 
ایجاد  علت  زمانی که  را  درد  زانو  علت  سنتی 
مزاج  به  مرتبط  نباشد  فیزیکی  آسیبهای  آن 
براساس آن درمانهای متفاوتی  فرد میدانند و 

پیشنهاد میگردد.

 نارنج یکی از مرکبات بسیار خوش طعم و عطر 
است که در ایران به عنوان چاشنی و طعم دار 
کردن غذاها و بخصوص غذاهای گوشتی و انواع 
خواص  از  گذشته  اما  می شود؛  استفاده  ساالد 
نارنج وخواص آب نارنج، مصرف بیش  از حدش 
می تواند عوارض جانبی داشته باشد و باید قبل از 

مصرف زیاد با مضرات نارنج آشنا شوید.
مهم ترین مضرات نارنج

1. تأثیر نارنج بر بارداری و شیردهی
بااینکه نارنج سرشار از ویتامین سی بوده و در 
جذب آهن می تواند به خانم های باردار کمک 
کند اما به خاطر حالت اسیدی که دارد مصرف 
بیش ازحد آن باعث سوزش  معده در بارداری 
مقدار  البته  عادی می شود.  و حتی حالت های 
و  ندارد  ضرری  چاشنی  به عنوان  آن  طبیعی 
همچنین  است.  آن  بیش ازحد  مقدار  منظور 
مصرف  از  دوران شیردهی  در  می شود  توصیه 

زیاد نارنج بپرهیزید.
2. نارنج و دیابت

نشان  انجام شده  مطالعات  از  برخی  نتایج 
قند  سطح  می تواند  نارنج  ترکیبات  می دهد 
افراد مبتال به دیابت نوع ۲ تغییر  خون را در 
این  بااحتیاط  باید  افراد  این  بنابراین  دهد؛ 
هم  مصرف  از  بعد  و  کنند  مصرف  را  مرکبات 
دستگاه  با  را  خود  خون  گلوکز  حتماً  باید 

اندازه گیری و بررسی کنند.
3. ارتباط نارنج با فشار خون باال

شما  اگر  انجام شده  پژوهش های  نتایج  طبق 
نارنج را با نوشیدنی های کافئین دار مثل چای 
دارد  کافئین  که  دیگری  دمنوش  هر  یا  سیاه 
اگر سابقه فشارخون هم  استفاده کنید، حتی 

چطور خودمان را ماساژ دهیم

درمان زانو درد در طب سنتی

مضرات نارنج که نباید از آن غافل شد!

ورزش های مفید و مضر برای افراد 
مبتال به نارسایی قلبی

حتی  یا  وزن  کاهش  بهانه  به  -وقتی 
وعده های  از  را  شام  نشدن،  چاق تر 
برای  بدنتان  میکنید،  حذف  غذایی تان 
آماده  بحرانهای متعددی  با  روبه رو شدن 

میشود.
سیر  خواب  از  اما  -میخوابید؛ 

نمی شوید!
افت  میخوابید،  گرسنه  شب ها  وقتی 
حالت  از  زود  راخیلی  شما  فشارخون، 
به  مغزتان  اما  میکند،  خارج  بیداری 
نمیرود فرو  به خواب  همین سادگی ها 

میشوید -چاق  تر 
در  را  شما  بدن  حد  از  بیش  گرسنگی 
می کند. ناتوان  قندخون  سطح  کنترل 

را  شما  میل  طرف  یک  از  اتفاق  این 

دیگر  طرف  از  و  می برد  باال  پُرخوری  به 
باعث  و  داده  راکاهش  سازتان  و  سوخت  
دروعده های  موادغذایی  بیشتر  جذب 

میشود. بعدی 
می شود نابود  -عضالت تان 

برای  را  زمینه  مدت،  طوالنی   گرسنگی 
می کند. فراهم  عضالت تان  تخریب 

می شوید خسته  -زودتر 
از  یکی  مداوم،  وخستگی  انرژی  کمبود 
مشکالت افرادی است که از ابتدای شب 
می جنگند. گرسنگی  با  بعد  روز  تاصبح 

اخالق می شوید -بد 
کردن  وارد  و  مدت  طوالنی   گرسنگی 
ناگهانی حجم زیادی از غذا به بدن،حتی 
بر خلق  و  خوی شما هم تاثیر میگذارد.

اگر شام نخورید و گرسنه به تختخواب 
بروید، چه اتفاقی برای بدنتان می افتد



7
حه شنبه 1399/10/20 - بیست و پنجم جمادی االول 1442 - سال بیست و نهم - شماره 1640  

صف

آرد یک کیلو
روغن جامد  نیم کیلو

آب گرم به مقدار الزم 
پودر هل یک قاشق مرباخوری 

شکرو آب وگالب برای درست کردن شیره 
روغن سرخ کردنی 

طرز تهیه 
همه مواد را باهم مخلوط میکنیم وبا آب گرم 
که کم کم اضافه میکنیم خوب ورز می دهیم 
تا خمیر نرم ونچسبی به دست بیاد خمیر را 

به مدت نیم ساعت استراحت میدهیم. 
بعد به اندازه ی یک فندق یا کمی بیشتر و 
به شکل بیضی لوله میکنیم ) میتوانید بعداز 
تا هم  بکشید  الک  را روي  صاف کرد خمیر 
بماند روي  الک  لوله شود وهم جای سوراخ 
تا  را در ماهیتابه میریزیم  فراوان  آن( روغن 
داغ بشود و بفه ها را سرخ میکنیم ودر صافی 
یا آبکش میریزیم تا روغن اضافی گرفته شود 
در  کامال سرد شد  که  از چند ساعت  بعد   .
میریزیم)اگه  را  وشیره  ریخته  سرو  ظرف 
ها  بفه  روی  میتوانید  ندارید  دوست  شیره  

شکر نرم وهل بریزید(

بود،  من  زیبای  بهشت  وکنار  گز  ی  سایه 
نون  خوش  بوی  آن،  سفره ی  که  بهشتی 
ُمسمی  مرغ  با  آن  وارده  خرما  ولذت  مهوه 

نمیشد عوض کرد.
می  )آن  نه  کودکانه،  های  بازی  باد،  یاد 
پریدم همچو آهو ی شاعرانه( بلکه با چکمه 
در  میخزیدیم  رنگ شادمانه،  در  رنگ  های 
آب های کوچه، میکوفتیم حباب های چون 
مناره، می خریدیم بلبل مشاتو و میخواندیم 
بلبل مشاتو  اَبو،  تَل  دا، کوچی  بَرو  وقتی   «

اَرزو َودبو« 
سوار بر دوچرخه های بی زین و بی گلگیر 
می  پرتاب  هوا  به  را  ها  وُشل  می شدیم، 

کردیم. 
یاد باد آن پیپ وَکندر گوشت های پیچیده 
بود  مزه  پُر  چه  راستی  سیمان،  پاکت  در 

اَخورهای ریخته در کاغذ های کاهی. 
گرم  چله ی  در  ودروازه  توپ  بازی  باد  یاد 

تابستان. 
ِمنج  بازی  بازی،  بادبادك  سیمی،  تیرکمان 
که ناگاه سقوط را از کودکی تجربه میکردیم 

که با هر سقوط نباید پا پس کشید. 
پسینه  چهل  آن  طوفانی،  بادهای  باد  یاد 

وغرش ابر وباران در آن روز های دیرینه 
وساده،  های صاف  عیش  و  دامادی  باد  یاد 

مزه  بستنی ها. 
شده،  پهن  های  جاگه  خنکی،  آن  باد  یاد 
هنگام غروب بر فراز بام ها، خوب به در می 

کرد خستگی ها بعد یک روز. 
یاد باد آن شعر های کودکانه، فی المثل این 

شعر را :
/ُدتم  وِگزینه  شوی  /نَزك  ُدتینه  ُدت  ُدتم 
نار  /ُدتم  پُسینه  از  بِه  /ُدتم  َشسینه  ماهک 
وُدتم بِه /ُدتم نادم َوصد ِده /ُدتم نار و ُدتم بِه 

/ُدتم سرو َِدِم ِده... 
یاد باد آن روزگاران یاد باد. 

محمودی راد، دبیر ادبیات

هاي  ساختمان  هاي  گچبري  از  تصاویري 
که  قرن  یک  به  نزدیک  قدمت  با  قدیمي 
مي  نگهداري  اوز  شناسي  مردم  موزه  در 

. شوند 
، الزم است  از میراث فرهنگي  جهت حفاظت 
 ، گرامي  مهندسین  و  پیمانکاران  تمامي  که 

مادربزرگ آش های معرکه ای درست می کند. هر 
فامیل  از  می شود  پر  خانه اش  دارد  نذری  وقت 
دور و نزدیک که به هزار و یک بهانه خودشان را 

به این ضیافت خوشمزه می رسانند.
عمه مهری قرمه سبزی هایش معروف است. هر 
همه  باشد،  او  خانه  خانوادگی  دورهمی  وقت 
بدون معطلی پیشنهاد یک قرمه سبزی چرب و 
جاافتاده می دهند؛ از آن ها که یک وجب روغن 
روی آن است، اما آبگوشت پختن کار هر کسی 
نیست. فقط دایی بابا خوب می پزد. هر چند بقیه 
هم سعی می کنند مو به مو دستورات او را انجام 
بدهند، اما باز هم یکی از فوت های کوزه گری جا 
می ماند. آخر دایی بابا قباًل سفره خانه داشته و به 
تعداد مو های سرش دیزی پخته و مشتری هایش 
دنبه  بوی  است.  کرده  راهی  آنجا  از  را خشنود 
دیزی هایش هوش از سر آدم می برد. مخصوصاً 
اینکه دستش به چیز کم نمی رود و تکه گوشت 
درست حسابی می اندازد و برای پختنش عجله 
نمی کند. بعضی از خوشمزه ها را هم به قول پدر 
خورد.  مخصوص خودش  شهر  همان  توی  باید 
تا  نمی شود  کوفته هایش.  و  است  تبریز  مثاًل 
و  است  داد. گیالن  و کباب سفارش  رفت  آنجا 
است  حیف  که  خوشمزه  غذای  مدل  هزارویک 

جوجه خورد. 
لذتبخش ترین  خوردن  است  معتقد  پدربزرگ 
کار دنیاست. اصاًل ساعت زیادی از عمر انسان ها 
امری  است.  شده  نوشیدن  و  خوردن  صرف 
ماندن  زنده  برای  نیاز  ابتدایی ترین  که  بدیهی 
اصاًل  دنیاست.  کار  گواراترین  غذاخوردن  است. 
آدم ها کار می کنند که قوتی تهیه و شکمشان را 
سیر کنند. از حضرت آدم تا خاتم این رسم بوده 
و هست. آنچه در طول سالیان دراز دستخوش 

بلند  میز های  را گرفت.  ناهارخوری جایش  میز 
توان  اندازه  به  کسی  هر  که  فلزی  یا  چوبی 
را  آن ها  از  یکی  خانوادگی اش  فرهنگ  و  مالی 
نبود  الزم  سفره  مثل  را  میز  دارد.  خانه  توی 
با هم غذا  برای  بود که  این  سریع جمع کنند. 
مادر  را  میز صبحانه  نبود.  اصراری  هم  خوردن 
می چید و اعضای خانواده یکی یکی به فراخور 
ِ برنامه هایشان می آمدند و صبحانه می خوردند. 
تکلیف  و  بود  تعدادش مشخص  ایرانی  غذا های 

مهمانی ها معلوم.
آن وقت ها مرغ غذای شیک و اعیانی محسوب 
که  داشت  ویژه  مهمان  کس  هر  پس  می شد. 
می خواست برایش سنگ تمام بگذارد، حتماً کنار 
یا  داشت  حضور  هم  مرغ  دیگر  فرعی  غذا های 
بود  آبگوشت  روز  برای خانواده ها  مثاًل جمعه ها 
و صبح های زودش موعد خوردن کله پاچه. وقتی 
هنوز اینترنت نبود هنر و کدبانوگری خانم ها در 
محدود  غذا های  همان  که  میشد  خالصه  این 
به  بعضی ها  اما  کنند،  پخت  نحو  بهترین  به  را 
از  و  نبودند  راضی  تکراری  و  ساده  منوی  این 
جدید  غذا های  دستور  َآشپزی  مجالت  توی 
اجرا  جدید  غذا های  پختن  برای  را  ساده  و 
ناگهانی  تغییر  به  خانه  اعضای  اوایل  می کردند. 
غذا و چشیدن طعم جدید واکنش نشان می داد، 
پای  تا  شد  باعث  تنوع طلبی  حس  کم  کم  اما 
غذا های مختلفی به فرهنگ غذایی ما باز شود. 
بعد هم دستوراتی که با موفقیت انجام می شد، 
فامیل  توی کاغذ های دستنوشته میان زن های 
یا محله دست به دست می شد و همه این تغییر 

را تجربه می کردند.
میز های خانه جایش را به رستوران داد

به آداب غذا خوردنمان  کم کم رستوران گردی 
قولی  و  تفریحات خانواده ها  از  یکی  اضافه شد. 
برای تشویق بچه ها می دادند، رفتن  که والدین 
آخر هفته ها به رستوران بود. انگار طعم جادویی 
کباب هایش با خانه فرق داشت. همین که بانوی 
داشت  استراحت  برای  فرصت  شب  یک  خانه 
نشانه  نمی گذارند  توی مطبخ  را  وقتش  تمام  و 
قیمت  کلی  این  و  بود  مرد ها  قدردانی  حس 
باور شد. هر  به  تبدیل  داشت. کم کم عادت ها 
دیگر کمتر  و  بیشتر شد  تعداد رستوران ها  روز 
مهمانش  از  می داد  زحمت  خودش  به  کسی 
بود  کاری  چه  اصاًل  کند.  پذیرایی  خانه  توی 
سبزی  و  گوشت  بوی  مطبخ  توی  ساعت  چند 
بگیرد وقتی می شد راحت با پول سفره ای رنگین 
پهن کرد. گاهی غذا همان غذای رستوران بود، 
نداند  کسی  که  طوری  خانگی.  چیدمان  با  اما 
خوبی  معنای  خیلی  چون  است.  بیرون  غذای 
خانه  بانوی  ضعف  خوردن  حاضری  و  نداشت 
که  افتاد  جا  اینگونه  کم  کم  می شد.  محسوب 

کوشا  آثار  این  تخریب  از  جلوگیري  در جهت 
باشند.

پیشنهاد مي شود براي ماندگاري آثار معماران 
اوزي خصوصا این نوع گچبري ها ، آنها را به 

موزه اوز تحویل  دهند .
موزه مردم شناسي اوز

تغییر و تحول شد، فرهنگ و هویت غذا خوردن 
است و کم کم غذا شد یکی از نشانه های فرهنگی 

ملل مختلف.
سفره ها جایش را به میز داد

ظرف های  توی  را  غذا  مهمانی ها  توی  قدیم ها 
عکس هایش  هنوز  می کردند.  سرو  مالمین 
تعداد  با  هست.  خیلی ها  بچگی  خاطرات  توی 
طرح های محدودی که توی خانه همه ما یکی از 
افطاری های خانوادگی  آن ها پیدا می شد. وقتی 
یا نذری می دادند، سفره ای بلند با عکس میوه یا 
بودند  قاشق و چنگال که آن را هم همه دیده 
پهن و دور تا دورش پر می شد از مهمان. همه 
سفره  وقت ها  آن  داشت.  را  خودش  آداب  چیز 
حرمت خاصی داشت. هیچ خانواده ای حتی اگر 
مدتی مجبور به انتظار می شد، تا نیامدن بزرگ 
بلند  اهلل  بسم  یک  نمی زد.  غذا  به  لب  خانواده 

می گفت و خوردن را آغاز می کردند.
فزاینده ای  با سرعت  به مرور زمان هر چه علم 
فرهنگ  اندازه  همان  به  رسید،  شکوفایی  به 
شروع  سفره ها  از  تغییر  کرد.  تغییر  هم  غذایی 
اما کم کم  بود،  شد. جایی که مرکز اصلی غذا 

اتفاقاً آدم هایی که دستشان به دهانشان می رسد 
رستوران  غذای  قائلند  ارزش  مهمان  برای  و 
هر  که  جماعتی  روی  از  اصاًل  می کنند.  سرو 
روز در رستوران های مختلف غذا میل می کنند 
می توان پی به راز شخصیتشان برد. با کم شدن 
باور های  قدیم،  نسل  شدن  پیر  فرزندان،  تعداد 
اجتماعی جدید و انتظارات عجیب و غریب نسل 
و  شد  برچیده  مهمانی  سفره های  بساط  امروز، 
تنهایی  به  را  جایش  خانوادگی  دورهمی های 
غذا های  جدید  طعم  و  رستوران گردی  داد. 
متنوع شد یک کالس اجتماعی که کمتر کسی 
دوست داشت از آن بی بهره بماند. تا جایی که 
دعوت به کافه و رستوران شد مالك دوستی و 
مودت و نوع غذا ها و انتخاب رستوران شد مالك 
نوع  حتی  مهمان.  به  ارادت  و  احترام  میزان  و 
انتخاب غذا شد معیار شناخت آدم ها، یعنی بین 
صمیمیت و احترام به مهمان با نوع غذایی که 
دارد،  وجود  مستقیمی  ارتباط  می شود  انتخاب 
درست مثل مهمانی های خانگی، که اگر مهمان 
سنتی  خورش های  همان  برایش  بود  خودمانی 
را می پزیم. کمی غریبه تر بود مرغ و کباب توی 
سفره می گذاریم و اگر کسی خیلی برایمان مهم 
باشد یا رودربایستی زیاد باشد هم غذا ها خاص تر 

است هم تعدادشان!

این دست  بر  ایرانی که گواه  از سنت های  یکی 
و دلبازی غذاییست، جشن پاگشا کردن عروس 
عضوی  وصلت،  واسطه  به  وقتی  است.  داماد  و 
اعضای  می شود،  اضافه  خانواده  یک  به  جدید 
یک  برگزاری  طی  یک  درجه  اقوام  و  خانواده 
مهمانی باشکوه او را پاگشا می کنند تا بعد از آن 
به خانه شان رفت وآمد  راحت تر  داماد  یا  عروس 
کنند. امروزه این رسم بیشتر شبیه یک رقابت 
است تا میزبانی. برای بعضی از بانوان آنقدر این 
تمام  می کنند  سعی  که  جدیست  و  مهم  رسم 
هنرشان را در آشپزی، شیرینی پزی، سفره آرایی، 
و  بهترین  تا  بگیرند  کار  به  و...  سبزی آرایی 
شیک ترین سفره ها را برای مهمان تازه واردشان 
پاگشا می شود ویترین کالس  بگسترانند. سفره 
خانوادگی تا آنچه دارند و آنچه هستند را با یک 

سفره نشان مهمان بدهند.

گچبري هاي ساختمان هاي قدیمي
با قدمت نزدیک به یک قرن 

روزی که بساط آبگوشت های مادربزرگ 
جمع شد)1(

طرز تهیه
بفه ی شکری ) شیره ای(
خوشمزه ی اصیل الری

یاد باد آن روزگاران 
یاد باد 

م َو عيش ُدِت ُخنَگل ُخشال اِسَّ

پسين اَِمِن ِسرا و سايه َگالَگل
گَليم  َتِكل و غالي ُم ِبسِّ

برنج و َچَكل و راَغن ُم ِسسِّ
نمك يك تخته بي بي نرم اُشِك

اََتم َشت عيش ُخنَگل َگرم اُش ِك
كباب الري اَسي ُپر ُم ِكرِد

اَما اِسكي  ِك دلُخر ُم ِنِكرِد
اََمدَبْخ بادَزن اِّسي سيخ و َمنَقل

ِبدا كنجه ِبَزن تو حاجي َمعَدل
َصدي ساز و َنغاَر ِتِك َمحَله

َصدي َدمبل و دمبو ِزِر َقعَله
ُمِك ِحجله ي َدما آيينه بندي

ُم اِّسي َيك َدما اَِقد بلندي
َش بازو َنمك و زاغو ِك َبسِّ

اَجا دا َدَسه ي ُگل كه َش َدسِّ
َبئو يك قرص ماه آال ُش  َشنِد

َنمك اََگِل َبُدم ُشِك و ُش ُچنِد
دوتا داَدي َدما داَر ُش َدسِّ

َن َن َبئو كه و َدسماُلش اَرَخِس
ِدَگ چارقد تورَم َكِت اَز َدس

اَخوَن پيرَزن چو ِندا واَپس
َجَم ي َملَمل َن نه ي َبئو َش َبرِك

َش َتش دا َسندُلس َچنتا َش درِك
    كه دود َسنُدُلس وسوي اَسوِد

َدم حجله َدما اَم پِر دوِد
   خدايا ِدليا هميشه َخش بو

دل ِكنِگليا و َعيش وابو
     مبارك اي مبارك ُدِت ُخنَگل

ُدت همساَده آَخر ِچد  ُمز َگل

ل َگ ْن ِش ُدِت ُخ ي ع

جعفر روئینا

به  مهمانی  بودند  نو  جورابها  که  کار  اول 
هر  از  بعد  میامد.  بیرون  بقچه  از  مهمانی 
شست  می  را  جورابها  بزرگ  مادر  مهمانی 
خشک که میشدند با دقت تا میکرد وتوی 

بقچه می گذاشت. 
مدتی که می گذشت مادر بزرگ جورابها را 
پا  بود   از جنس  چیت  روی شلوارش که 
می  جوراب  هر  روی  هم  یک کش  میکرد 
بست و از این به بعد جورابها میشدند یک 

گاو صندوق .
اصال عجیب نبود که تعداد زیادی  اسکناس 
جاسازی  جورابها  در  ای  ماهرانه  طرز  به 

میشد .
بزرگ  مادر  که  بود  این  آور  تعجب  مسئله 
پیچیده  نخ  اسکناس  قطعه  هر  میدانست 
برای  اینکه  یا  و  است  مال چه کسی  شده 

چه کاری است .
سراغ  یکراست  میشد  الزم  پول  کسی  هر 

مادر بزرگ میرفت .

این جورابها برای خودش یک عابر بانک  به 
تمام معنا بود .

را  بزرگ آنها  مادر  میشدند  پاره  که  جورابها 
حسابی می شست یک لنگه رابه سر شیر 
به  جوراب  جدید  نقش  تازه  و  بست  می 

عنوان  فشار شکن آغاز میشد .
با  و  میکرد  قیچی  را  دیگر  لنگه  وکش یک 
بود  بافته  که  را  اش  بسته  حنا  موهای  آن 

میبست. 
در حقیقت برای جورابهای مادر بزرگ مرگی 

نبود.
فقط نوع استفاده اش تغییر میکرد.

مادر  صندوقچه  سراغ  پبش  وقت  چند 
بزدگ رفتیم و چندین جفت جوراب نو توی 

وسایلش پیدا کردیم 
کلی دلمان گرفت ... 

یادش بخیر ..... 
......کاش خود مادر بزرگ هم مثل جورابهایش 

مرگی نداشت.

جورابهای مادر بزرگ عجب حکایتی داشت

را  آن  که  گلشن  سرای  صفوی  کاروانسرای 
تحت عنوان سرای جمالی و سرای فرامرزی 

می شناسند.
واقع  قیصریه  میدان  جنوب شرقی  ضلع  در 
شده است و این اثر در تاریخ ۲۶ تیر 1۳5۷ 
آثار  از  یکی  به عنوان   1۶1۹ ثبت  شماره  با 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
وضعیت  کاروانسرا  حیاط  حاضر  حال  در 
در  که  دارد  َکف سازی  نظر  از  نابسامانی 
زمان بارندگی شدت بیشتری پیدا می کند و 
محل تجمع آب های سطحی و باران است و 
نقلیه  پارکینگ وسایل  به عنوان  بنا  از حیاط 
استفاده که خود موجب آسیب رساندن جدی 

به بنای کاروانسرا می شود.
این بنا احتماالً پس از فتح الر توسط سالطین 
از آن زمان  صفوی ساخته شده و همچنین 

بازار قیصریه الر نیز تعمیر شده است.

کاروانسرای گلشن 
الرستان

َجمه ی زمسسونه ای،منطقه ی الرستان اَتِه 
زر  دستار  وا  اشرافیش   نوع  قدیم،  ی  دوره 
بافت اَلو َکلّه، و پیچازی زیر تنه ام زر بافت 
بُِده، انگشتر دس یا مهر مخصوص یا فیروزه 
وا  بُده  مسلمون  اگه  نفری  اَمی  انگشتر   الو 
آیات قرآنی مزین بده واگر یهودی بده پیامیه 

یی از تلمود حکاکی بودز بُده.

جمه ی زمسسونه ای 
قدیم



رسول اکرم )ص( فرمودند:
َما َقلَّ َو َکَفی َخیٌر ِمّما َکُثَر َو ألَهی؛

آنچه اندک باشد و کفایت کند، از آنچه که فراوان باشد و 
]آدمی را به خود[ مشغول سازد بهتر است.

آن کس هک راه خطا را وجهه ی عمل خود قرار دهد 

حیله و زتوری، او را مخذول و منکوب خواهد کرد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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روش  اب خ ت رآن، ک ق
رک ح زش و ت ي و خ

ما باید یک مطالعه سطحی، الزم نیست خیلی مطالعه دقیق، یک 
مطالعه سطحی در قرآن بکنیم؛ یک مطالعه سطحی در آنهایی که 
مردم را دعوت کردند و پیغمبرهایی که مردم را دعوت کردند، بکنیم؛ 
ببینیم که آیا آنهایی که دعوت کردند مردم را، اینها یک اشخاصی 
بودند که آمدند و توده را ضعیف، توده را خواب کردند؟ برای خواب 
کردن توده آمدند؟ و اینها عمال قدرتمندها هستند؟ یک مطالعه ای 
در حال آنها بکنیم که ببینیم اینها عمال قدرتمندانند یا نه؟ یک 
مطالعه جزئی هم در قرآن بکنیم که ببینیم قرآن آمده است برای 
ذکر و دعا و برای ِحرْز و امثال ذلک یا نه، قرآن را نشناختند؟ اگر 
در قرآن مطالعه کنید، می بینید که آنقدر آیات در ]مورد[ جنگ 
هست که وادار به جنگ است؛ وادار به جنگ با کی؟ با قدرتمندها. 
قرآن آیاِت زیاد- یکی دوتا نیست- آیات زیاد دارد در ]مورد[ جنگ، 
در کیفیت جنگ؛ و جنگهایی که در صدر اسالم بوده است، بین 
قدرتمندهاوبین پیغمبراسالم بوده است؛ وقرآن یک کتابی است که 
ازآن تحرک بیشتر استفاده می شود تا چیزهای دیگر. یک کتابی 
است که مردم را حرکت داده است؛ از این خمودی که دارند حرکت 

داده است و با همه طاغوتها درانداخته است قرآن.

از ان س س اب ان ت رآن، ک • ق
• »قرآن هم یک کتابی است، کتاب آدم سازی، نه کتاب طب است، 
نه کتاب فلسفه است، نه کتاب فقه است، نه کتاب- عرض میکنم- 
سایر علوم است. هر چه در قرآن هست، اگر کسی مطالعه کند 
درست، می بیند آنی که در قرآن هست، آن جنبه الوهیتش هست. 
همیشه هر چیزی طرح شده، به جنبه الوهیت طرح شده است. همه 

چیز در آن است؛ اما به جنبه الوهیتش«. 
 آشنایي با قرآن 

برگرفته از آثار امام خمیني

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی سپاه الرستان، نماینده 
مردم شهرستان های الرستان،گراش، 
خنج و اوز در مجلس شورای اسالمی، 
با  الرستان  ناحیه  سپاه  در  حضور  با 
و  دیدار  به  ناحیه  این  جدید  فرمانده 

گفتگو پرداخت.
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
تبریک  دیدار، ضمن  این  در  اسالمی 
به  افسری  سرهنگ  جناب  انتصاب 
الرستان،  ناحیه  سپاه  فرماندهی 
سپاه پاسداران را به واسطه اخالص و 
مردمی بودن آن گره گشای بسیاری 
کشور  های  بست  بن  و  مشکالت  از 

با  هواپیما  موتور  حریق  اطفا  تمرین 
در  »سیموالتور«  ابتکاری  سیستم 

انجام شد. الرستان  فرودگاه 
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرودگاه  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
تمرین  اجرای  راستای  در  الرستان، 
شده  ریزی  برنامه  ای  دوره  های 
و  نشانی  آتش  کل  اداره  سوی  از 
شرکت  هواپیما،  زمینی  هدایت 
آمادگی  به منظور حفظ  فرودگاه ها 
کارآیی  و  توان  سطح  ارتقاء  و 
های  ایستگاه  تجهیزات  و  پرسنل 
کشور  های  فرودگاه  نشانی  آتش 
   ojt در عملیات های اطفا و نجات، 
با  الرستان  فرودگاه  ایستگاه  دیماه 
هواپیما  موتور  حریق  اطفا  عنوان 
کامل  سیموالتور  از  استفاده  با 

شد. انجام  هواپیما 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مردم؛  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه 
جلسه مشترك هیات رئیسه دانشکده 
علوم  دانشگاه  و  گراش  پزشکی  علوم 
امضای  جهت  در  جهرم  پزشکی 
حوزه های  در  همکاری  تفاهم نامه 
آموزشی،  توسعه،  درمان،  بهداشت، 
و  فرهنگی  دانشجویی،  پژوهشی ، 
محمدرضا  با حضور  اطالعات  فناوری 
شریف  مردم  نماینده  کوچی  رضایی 
حسین زاده  حسین  خفر،  و  جهرم 
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی 
امام  بخشایش پور  االسالم  حجت  و 
جمعه گراش و دیگر مسئولین برگزار 

شد.
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
و  جهرم  اینکه  بیان  با  اوز  و  گراش 
گراش در حوزه های مختلف بهداشت 
ناباروری،  درمان  جمله  از  درمان  و 
کلیوی  بیماری های  و  سرطان  درمان 
قطب فارس محسوب می شوند، اظهار 
و  همکاری  با  که  امیدواریم  داشت: 
هم افزایی بتوان خدمات بیشتری را به 

مردم فارس ارائه داد.
در  خیرین  نعمت  وجود  حسین زاده، 
در  آنان  ظرفیت  از  استفاده  و  منطقه 

به گزارش میالدالرستان، سید محمد 
ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال 
همراهی  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
ها  بان  دروازه  مربی  پطرس  میشائیل 
ریاست  استقبال  میان  در  ملی  تیم 
فوتبال  هیات  اعضاب  از  جمعی  و 
المللی  بین  فرودگاه  وارد  الرستان، 

دانست و تصریح کرد: این نهاد انقالبی 
های  عرصه  در  افتخارآفرینی  بر  عالوه 
عرصه  در  امنیتی؛  و  نظامی،دفاعی 
بی  و  زدایی  سازندگی،محرومیت  های 
افتخارآفرین  نیز  ها  تحریم  کردن  اثر 
می  را  آن  نمونه  که  است  پیشتاز  و 
پارس  مختلف  فازهای  ساخت  در  توان 
فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  و  جنوبی 

در حوزه نفت و انرژی مشاهده کرد.
سرهنگ افسری، فرمانده سپاه الرستان 
خیرمقدم  ضمن  دیدار  این  ادامه  در 

الرستان،  فرودگاه  مدیرکل  صولتی، 
اولین  شد:  یادآور  خبر  این  اعالم  با 
با  شده  ساخته  کامل  سیموالتور 
و  نشانی  آتش  کل  اداره  حمایت 
شرکت  هواپیما  زمینی  هدایت 
ایستگاه  پرسنل  توسط  ها،  فرودگاه 
آتش نشانی فرودگاه الرستان درسطح 
بار  نخستین  کشور،  های  فرودگاه 

جهت پیشرفت و توسعه خدمات درمانی 
موضوعات  اهم  از  را  فارس  استان  در 
این  نعمت های  از  یکی  افزود:  و  دانست 
است  بزرگواری  خیرین  وجود  منطقه 
که در زمینه های مختلف خصوصاً حوزه 
بهداشت و درمان همیشه همراه بوده اند 
شده  منطقه  در  فراوان  خیر  سبب  و 
و  سپاس  کمال  آنها  از  دارد  جا  که  اند 

قدردانی را داشت.
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
گراش و اوز در پایان تصریح کرد: با وجود 
کادر مجرب درمان و مدیریتی خوب این 
دو شهرستان در حوزه سالمت امیدواریم 
که به توان در مسیر پیشرفت کل استان 

فارس گام های موثری برداشت.
شریف  مردم  نماینده  کوچی،  رضایی 

حضرت آیت اهلل آیت الهی شهر الر شدند.
تست  برگزاری  بمنظور  الشریعه،  ناظم 
کوچینگ و کنفرانس از مربیان شرکت 
 A درجه  مربیگری  دوره  در  کننده 
جلسه   5 در  و  این  از  پیش  که  ایران 
آن به دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت 
آنالین زیر نظر کمیته آموزش و مربیان 

مجلس  در  مردم  محترم  نماینده  به 
اظهار  وی،  همراهان  و  اسالمی  شورای 
داشت: مجموعه سپاه و بسیج  به دلیل 
آگاهی  و  مردم  آحاد  با  مستقیم  ارتباط 
ها،  ظرفیت  کمبودها،  مشکالت،  از 
منطقه،  این  های  پتانسیل  و  استعدادها 
جهت  روشن  اندازی  چشم  تواند  می 
محترم  نماینده  برای  راه  نقشه  ترسیم 
و  زدایی  محرومیت  راستای  در  مجلس 
ایجاد اشتغال پایدار در منطقه الرستان 

ارائه دهد.

کامل   اضطراری  طرح  تمرین  در 
۹۷مورد  ماه  اسفند  در  اینفرودگاه  

قرارگرفت. استفاده 
این  تمرینی  های  قابلیت  است  گفتنی 
موتور،کنترل  حریق  اطفا  سیموالتور 
در  دود  ایجاد  بال،  از  سوخت  ریزش 
وخنک  سرنشین  جان  ونجات  فیوزالژ 

کاری چرخ و غیره است.

جهرم و خفر در این نشست با اشاره به 
اهمیت این جلسه و با بیان اینکه نتیجه 
آن به نفع مردم خواهد بود اظهار داشت: 
امروز روز ارزشمندی است و این جلسه 
مشترك نشان دهنده ی رابطه نزدیک  و 
عمیق این دو شهرستان است که می تواند 
الگویی برای دیگر شهر های کشور باشد 
دو  هر  توانایی های  و  بر ظرفیت  قطعا  و 

دانشگاه و  دانشکده افزوده خواهد شد.
بازدید از ساختمان های آموزشی دانشکده 
علوم پزشکی گراش، کلینیک تخصصی و 
مرکز  مولی الموحدین،   تخصصی  فوق 
سرطان،  از  پیشگیری  مرکز  رادیوتراپی، 
کلینیک دندانپزشکی، بخش آنژیوگرافی 
دیگر  از  گراش  بیمارستان  قلب  و 

برنامه های این دیدار بود.

برگزار  الرستان  و  استان  فوتبال  هیات 
شده است به الر سفر کرده است.

شایان ذکر است میشائیل پطرس، مربی 
بمنظور  نیز  ملی،  تیم  های  بان  دروازه 
برگزاری دوره دانش افزایی دروازه بانی 
مند،  عالقه  بانان  دروازه  جهت  فوتسال 

ناظم الشریعه را همراهی می کند.

دانشکده،  های  نیازمندی  تامین  در 
خرید از اصناف محلی و تولیدات بومی 

منطقه، در اولویت است.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط 
الرستان،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
کلیه  به  دستوری  طی  رضایی  بهزاد 
مراکز تحت پوشش  و  تابعه  واحدهای 
الرستان،  پزشکی  علوم  مجموعه 
مایحتاج  تهیه  برای  تا  داد  دستور 
مصرفی خود، خرید از اصناف محلی و 
تولیدات منطقه ای را در اولویت کاری 

قرار دهند.
شیوع  ابتدای  از  داشت:  اذعان  وی 
گذشته  یکسال  طی  و  کرونا  بیماری 
بازاریان  تنگاتنگ  همکاری  رغم  علی 
و  کرونا  ستاد  با  مختلف  اصناف  و 

الرستان،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
نیاز مسکن  مورد  زمین  تا  متعهد شد 

فرهنگیان الرستان را تأمین کند.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
پرورش الرستان، جلسه مشترکی بین 
فارس،  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران 
نوسازی  الرستان،   شهرسازی  و  راه 
همچنین  و  فارس  مدارس  تجهیز  و 
و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل  معاون  
پرورش الرستان در اداره کل آموزش و 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد 
الرستان از جویم، کار برداشت از سطح 
بخش  پنبه  محصول  هکتار   1۲۰۰

جویم آغاز شد.
برداشت پنبه رقم زودرس ساجدی از 
اوایل آبان شروع و کار برداشت تا اواخر 

بهمن ماه ادامه دارد.
بصورت  عمدتا  پنبه،  برداشت  عملیات 
دستی و با استفاده از نیروی کارگری 

انجام می شود.

و تجهیز مدارس  نوسازی  مدیرکل 
استان فارس از پروژه های عمرانی 
منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره 

جویم بازدید کرد.
خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
ها  طرح  جویم،  از  الرستان  میالد 
و پروژه های عمرانی این نهاد مورد 
تجهیز  و  نوسازی  بازدید مدیر کل 
هیئت  و  فارس  استان  مدارس 

همراه قرار گرفت.
سفر  مصوبات  و  آوردها  دست 
مدیرکل به منطقه جویم عبارتند از:

و  تکمیل  جهت  اعتبار  تخصیص 
شهید  ورزشی  مجتمع  اندازی  راه 
کانون  ورزشی  سالن  و  فهمیده  
-آموزشگاه  جویم  بعثت  تربیتی 
احداث  کتویه-  روستای  کالسه   ۶
 ۶ آموزشگاه  )ساخت  آموزشگاه 
کالسه روستای فرشته جان- ارتقا و 
ایمن سازی برق مدارس( آموزشگاه 
روستای  گراشی  نجفی  حاج  های 
)س(  کبری  صدیقه  چاهگزی، 

در  الرستان  پزشکی  علوم  مجموعه 
راستای  در  متعدد  های  طرح  اجرای 
کنترل این بیماری، آنچه مبرهن است 
عزیزان  این  که  باشد  می  نکته  این 
شده  متحمل  را  مالی  زیان  بیشترین 
پوشیده  هیچ کس  بر  مهم  این  و  اند 

نیست.
این  که  همانگونه  گفت:  رضایی 
ابعاد  در  کنون  تا  ابتدا  از  ها  همدلی 
مختلف موجبات دلگرمی همکاران ما 
در بخش بهداشت و درمان را در پی 
داشته بر خود الزم می دانیم تا تمام 
با جلب  تالش خود را به کار بسته و 
هرچند  گامی  عزیزان،  این  رضایت 
ضررهای  جبران  راستای  در  کوچک 
مالی به وجود آمده برای این عزیزان 

را فراهم کنیم.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
الرستان، در انتها متذکر شد که تالش 
که  اقشاری  از  حمایت  راستای  در 
برای  اندازه  به همان  اند  دیده  آسیب 
نجات  که  دارد  اهمیت  مجموعه  این 
جان بیماران. بنابراین طی دستور الزم 
االجرا به همه واحدها تامین مایحتاج 
و نیازمندی های دانشکده از شرکتها و 
تولیدات بومی منطقه و اصناف محلی 
در اولویت کاری همه واحدهای تابعه 

قرار گرفته است.

پرورش فارس برگزار شد.
و  راه  کل  اداره  نشست،  این  در 
ویژه  نگاه  ضمن  الرستان  شهرسازی 
متعهد  عزیز،  فرهنگیان  جایگاه  به 
شد زمین مورد نیاز مسکن فرهنگیان 

الرستان را تامین کند.
مجدانه  های  پیگیری  از  تقدیر  ضمن 
مدیران کل در این راستا به اطالع می 
رساند تا کنون تعداد 558 نفر ثبت نام 
شده اند و 188 نفر تائید نهایی و 18 

نفر نیز در حال استعالم هستند.

قوزه  کمباین  دستگاه  یک  وجود  با 
ماشینی  برداشت  امکان   بومی،  چین 
مزارع  درصد   ۲۰ الی   15 میزان  به 

فراهم شده است.
جویم  بخش  مزارع  از  رود  می  انتظار 
به  محصول  تن   ۳۰۰۰ از  بیش 
استان  کنی  پاك  پنبه  کارخانجات 

فارس، قم و البرز ارسال شود.
خبرنگار: آرزو جهان پیما-جویم

روستای بلغان،شبانه روزی عترت و 
معراج و امام خمینی )ره(جویم

و   مجوز  صدور  و  همکاری 
مدارس  ساخت  جهت  نقشه 
خیرساز)دبستان ۶ کالسه دخترانه 
روستای احمدمحمودی، دبستان ۶ 
سه  مدرسه  هرم،  روستای  کالسه 
و  دره  خرده  امت  روستای  کالسه 

مدرسه استثنایی بهار شهر جویم(
آموزشگاه  مدارس)  حیاط  آسفالت 
صدیقه  جویم،  هنر  با  شهید  های 
و زهرا  بلغان  کبری )س( روستای 

اطهر)س( شهر جویم(
خریداری و تهیه تجهیزات مدارس 
اداره)میز و صندلی دانش آموز- و 

مدیریتی-کیت  میز  آموزگار-  میز 
آزمایشگاهی- و  آموزشی  های 

کامپیوتر و تخته وایت برد(
 ( درس  کالس  یک  احداث 
آموزشگاه های شهید باهنر،کوثر و 

بهار دانش(
خبرنگار: آرزو جهان پبما- جویم

تأکید رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان 
بر خرید از اصناف و تولیدات بومی

خبری  خوش برای فرهنگیان
اداره کل راه  و شهرسازی الرستان،

زمین مسکن فرهنگیان را تأمین می کند

پیش بینی برداشت 3000 تن پنبه
از مزارع جویم

دستاوردهای سفر مدیرکل نوسازی 
مدارس فارس به جویم

آماده کمک به نماینده مردم در راستای
 محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در الرستان هستیم

تمرین اطفاء حریق موتور هواپیما با سیستم ابتکاری »سیموالتور« 
در فرودگاه الرستان

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشکده علوم پزشکی گراش
و دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 سفر سرمربی پرافتخار تیم فوتسال ایران به الرستان


