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فرماندار ویژه الرستان،
خواستار ارتقاء بانک سپه الرستان شد

همین صفحه

با معاون  بانک سپه استان فارس  مدیرعامل 
استاندار و فرماندار ویژه الرستان دیدار کرد.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه 
الرستان، سعید منصوریان طبایی مدیرعامل 
حسنی  جلیل  با  فارس  استان  سپه  بانک 
در  ویژه الرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 

محل فرمانداری دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار، فرماندار ویژه الرستان با اشاره 
در  الرستان  مردم  گذاری  سپرده  میزان  به 
این  اینکه  و  بانک سپه  و بخصوص  بانک ها 
بانک در تشکیالت جدید از ادغام موسسات 
مالی و بانک های دیگر از پتانسیل و ظرفیت 
کرد:  تاکید  است،  گردیده  برخوردار  باالیی 
ادغام  این  خروجی  که  است  این  ما  انتظار 
بانک  در  آن  مدیریت  شدن  متمرکز  و 
پرداخت  در  گری  تسهیل  ایجاد  باعث  سپه، 

تسهیالت به منظور رونق اقتصادی شود.
استان،  مرکز  تا  زیاد  فاصله  حسنی،  جلیل 
وسعت  متناسب،  زیرساخت  های  وجود 
شهرستان و بسیاری از مولفه های فرهنگی، 

در  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
بازدید از زیرساخت های پژوهشی الرستان، 
مجتمع  علمی  هیات  اعضای  توانمندی 
مرکز  در  فعال  های  شرکت  و  عالی  اموزش 

رشد الرستان قابل توجه دانست.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
رحیمی  الرستان،  دولتی  دانشگاه  عمومی 
شعرباف معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، 
نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دکتر غریبی 
امنای  هیات  دائمی  کمیسیون  سابق  رییس 
دانشگاه شیراز از برخی امکانات پژوهشی و زیر 
ساخت های الرستان از جمله مجتمع آموزش 

عالی و برج علم و فناوری بازدید کردند.
در این برنامه از آزمایشگاه های مختلف دانشگاه  
مرکز   ، اشیا  اینترنت  آزمایشگاه  جمله:  از 
محاسبات فوق سریع و مرکز شتابدهی فناوری 
دیدن شد و همچنین در جلسه ای با حضور 
اعضای هیات علمی و هیات رئیسه به بررسی 

توانمندی های مختلف مجتمع پرداخته شد.
فناوری که  و  برج علم  از  ادامه، مهمانان  در 
به همت بنیاد نیک اندیشان هاشمی ساخته 
شده و مرکز رشد شهرستان بازدید کردند. و 
مختلف ۱۰ شرکت  های  فعالیت  جریان  در 
فناور مستقر در مرکز رشد و افتخارات ملی 
برگزیده   : از جمله  این شرکت ها  استانی  و 

اقتصادی را از جمله دالیل توجیهی  تاریخی و 
تفویض اختیار و یا ارتقای بانک سپه شهرستان 
دانست تا از این رهگذر مردم برای پیگیری امور 

مربوط به بانک سپه دچار مشکل نشوند.
منصوریان طبایی، مدیر منطقه بانک سپه استان 
که  داد  مساعد  قول  نشست  این  در  نیز  فارس 
یک  را  الرستان  منطقه  شعب  اختیارات  حدود 
رتبه ارتقا دهد و دیگر موارد مطرح شده توسط 

و  خوارزمی  جشنواره  برگزیده  و  بهایی  شیخ 
فناور برگزیده استان و … قرار گرفتند.

مثبت  نگاه  از  تقدیر  ضمن  شعرباف،  رحیمی 
و  آموزش  حوزه  به  منطقه  اندیشان  نیک 
فناورانه  و  پژوهشی  های  فعالیت  پژوهش، 
اعضای هیات علمی، اساتید و فارغ التحصیالن 
را  شهرستان  سطح  در  عالی  آموزش  مجتمع 
چشم گیر و قابل توجه برشمرد و آن را نشان 
از توسعه هدفمند مجتمع آموزش عالی دانست 
مطلوب  سوابق  با  علمی  هیات  اعضای  وجود  و 
این  قوت  نقطه  مهمترین  را  پژوهشی  و  علمی 

فرماندار ویژه الرستان را پیگیری کند.
همچنین در این نشست، احسان طاهری معاون 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی 
مالی  و  اداری  معاون  مسعودی  حسین  محمد 
و رییس حراست بانک سپه استان، رضا فتحی 
معاونت مقیم بانک سپه فارس و محراب عزیزی 
رئیس بانک سپه الرستان نیز حضور داشتند و 

مطالبی را مطرح کردند.

دانشگاه عنوان کرد.
بنیان  دانش  های  فعالیت  حجم  همچنین  وی 
بنیان  دانش  های  شرکت  توسط  شده  انجام 
مستقر در مرکز رشد واحد های فناور الرستان 

را قابل توجه دانست.
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین رشد کمی 
آموزش عالی در یک دهه گذشته را نامتناسب 
و بیش از ظرفیت کشور ارزیابی کرد و بر همین 
هر  های  رشته  و  ماموریت  در  بازنگری  اساس 
و  جامعه  نیاز  با  متناسب  را  دانشگاهی  واحد 

زیرساخت ها آن ضروری دانست.

فرماندار ویژه الرستان، خواستار ارتقاء بانک سپه الرستان شد

بازدید معاون وزیر علوم  از زیرساخت های پژوهشی الرستان
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اینکه  به  اشاره  با  معزی،  حسین 
»پیربی  بنام  محلی  از  برنامه  این 
تصریح  شد،  آغاز  الر  گلستان«  بی 
کرد: پس از فتح قله ۱۹۸۰ متری 

 وی افزود: از آنجایی که اکنون نظام بانکی ما تا 
حدودی تحریم است، عده ای از بیت کوین برای 
دارایی  ارزش  حفظ  و  سرمایه  انتقاالت  و  نقل 
که  نماند  ناگفته  البته  می کنند  استفاده  خود 
جزو  متعدد  دالیل  به  بازار  این  حاضر  حال  در 
بازارهای پررسیک به منظور سرمایه گذاری به 

حساب می آید.
کرد:  تصریح  سرمایه،  بازار  کارشناس  این 
معامالت بیت کوین که  اکنون تب آن در کشور 
باشد، به علت آنکه شاهد  باید شفاف  باال رفته 
هستیم  سرمایه گذاران برای خرید و فروش  در 
این بازار از برق شهری استفاده می کنند که به 
مسئله  این  و   می گیرد  تعلق  دولتی  یارانه  آن 
اقتصادی  نظام  به  تواند  می  حدودی  تا  خود 
کشور آسیب وارد کند و مصرف برق را در کشور 
افزایش دهد،  این گونه معامالت اگر قرار است  
باید  کند  پیدا  رسمیت  و  مشروعیت  کشور  در 

تمام ارکان آن به صورت آزاد صورت بگیرد.
احمدزاده اصل، گفت: اکنون برخی از سازمان ها 
امر  این  منظور  به  را   شرکت هایی  که  هستند 
است  آن  اهمیت  حائز  نکته  اند،  کرده  تاسیس 
که این شرکت ها به دور از هرگونه شفافیت در 
اند  توانسته  امروز  به  تا  و  فعالیت هستند  حال 

سرمایه های خوبی را  از آن بدست آورند.
بیت  معامالت  می رسد  نظر  به  کرد:  بیان  وی 
را در کشور تسریع  باید مشروعیت خود  کوین 
بخشد تا چار چوب فعالیت ها اعم از نظام مالی، 
بیشتری  شفافیت  با   غیره  یا  مالیات  پرداخت 

صورت گیرد.
افزایش  حضور مردم در معامالت بیت کوین

چند  طی  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
به  استقبال  بازار  این  از  ما  کشور  در  اخیر  ماه 
نسبت خوبی به عمل آمده ، اما نکته ای که حائز 
قدرت  بازار  این  در  باید  مردم  است،   اهمیت 
ریسک پذیری خود را ارتقا دهند به علت آنکه 
ممکن است این بازار نیز با اُفت مواجه شود، اما 
بازار های  در  باید  افراد  که  گرفت  نادیده  نباید 

پولی یا مالی دیدگاه بلند مدت داشته باشند.
احمد زاده اصل تصریح کرد: حضور در بازار بیت 
کوین نیاز به آگاهی چندانی ندارد و باتوجه به 
مستندات به نظر می رسد که این بازار تا کنون 

دوشاخ، مسیر خط الراس را با قدرت 
ادامه دادیم و پس از پیمایش هفت 
قله پیش رو از جمله »بوم برفی«، 
موفق شدیم قله ۱۶۷۰ متری »سه 

گذاری  سرمایه  برای  خوبی  محل  توانسته 
باشد. نیز 

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه ، 
در باره افزایش فعالیت مردم در بازار بیت کوین، 
گفت: اگر افراد نمودار معامالت ارزی مثل بیت 
کوین یا سایر موارد را مشاهده کنند، با نوسانات 
زیادی  مواجه می شوند، نکته ای که باید به آن 
اشاره کرد سرمایه گذاری مستقیم در این بازار 

به دلیل ریسک باال مخاطره آمیز است.
وی بیان کرد: متاسفانه وقتی عده ای از مسئوالن 
در بازار های رسمی تنش هایی را ایجاد می کنند 
و  بازار های غیر رسمی  می آیند  یقین  به  قطع 
بیت  با  رابطه  در  می کنند.  جذب  را  سرمایه ها 
بر  عالوه  گفت  باید  ارز  رمز  همان  یا  کوین 
بر  باالیی  از اهمیت  ارز هم  معامالت، استخراج 
خوردار است، اما متاسفانه با توجه با قانونی که 
وزارت نیرو در این رابطه گذاشت، منفعت ناشی 
از استخراج رمز ارز  را از تولید کننده گرفت و  
به دست دالالن  سپرد، دولت باید در این رابطه 
ورود کند و نظارت الزم را از طریق دستگاه های 

مربوطه به عمل آورد.
کرد:  تصریح  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ارز  رمز  با  رابطه  دنیا در  بازار های  بینی  پیش 
بسیار سخت است، همچنین باید گفت  عمل 
فروش  و  خرید  به  زمینه  این  در  که  کسانی 
تاریکی  در  تیری  یک  مانند   ، می پردازند 
سرمایه  این  از  خیلی  آنکه  دلیل  به  می ماند 
که  بنیادی  و  تکنیکال  تحلیل های  با  گذاران 
نیستند  آشنا  ارز ها رخ می دهد  رمز  زمینه  در 

و ممکن است متضرر شوند .
اکنون، چون فضای  تصریح کرد:  حقانی نسب، 
رمز ارز ها رسمیت پیدا نکرده و افراد آموزش های 
چندانی در این زمینه ندیده اند ، پس باید گفت 
وارد   تازه  گذاران  سرمایه  برای  فعال  بازار  این 

وارد پرریسک است.
وی تاکیدکرد:گرچه طی چند ماه آتی در حوزه 
اما  بود،  خواهیم  مواجه  نوسان  با  کوین  بیت 
می توان گفت در بازه بلندمدت به دلیل افزایش 
سود های  به  می توانند  افراد  رمزارز ها   ارزش 

مطلوب خود دست یابند.
 ابوذر صالحی، مدیر کل امور بین الملل توانیر 

پرچم « را نیز فتح کنیم.
وی افزود: »محمدرضا عسکرپور« از 
فارس  استان  نام  به  گیران  کشتی 
و عضو پیشین تیم ملی و »مجتبی 
دانا« از قهرمانان دوی کوهستان در 
حضور  دشوار  و  سخت  برنامه  این 
اینکه  بر  تاکید  با  داشتند.معزی، 
برنامه های تمرینی این دو ورزشکار 
شایسته الرستانی به صورت منظم 
در فضای باز دنبال می شود، ادامه 
شاهد  همچنان  امیدواریم  داد: 
ورزشکار  دو  این  افتخارآفرینی 
الرستانی در میادین مختلف باشیم.

، در پاسخ به این سوال که  آیا رمز ارز ها عامل 
قطعی های اخیر برق در پایتخت هستند یا خیر؟ 
حدود  کشور  در  کوین ها  بیت  مجموع  گفت: 

۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات است.
وی ادامه داد: معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات رمز 
ارز مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشور داریم، اما با 
توجه به مصرفی که ما در کشور داریم این عدد 
رمز ارز خیلی عدد بزرگی نیست و خاموشی های 
به   ربطی  تهران  در  به خصوص  در کشور  اخیر 

استخراج بیت کوین ندارد.
از  یکی  افزود:  توانیر  الملل  بین  امور  کل  مدیر 
شده،  برق  مصرف  افزایش  موجب  که  عواملی 
و  هستند  غیرمجاز  رمز ارز  استخراج  مراکز 
را  غیرمجاز  مرکز   ۶۰۰ و  هزار  حدود  تاکنون 

شناسایی کرده ایم.
و  شده  جمع آوری  آن ها  ماینینگ  دستگاه های 
خسارت برق مصرفی از آن ها اخذ و مجرمان به 

مراجع قضائی معرفی شده اند.
صالحی بیان کرد: این مراکز باید مجوز های الزم 
به صورت  و  دریافت  نیرو  و  وزارت صمت  از  را 
مخصوص  تعرفه  ماینر ها  کنند.  فعالیت  قانونی 
خود را دارند و در این ماه ها ۵۰ درصد قیمت 

آزاد را باید بپردازند.
وی افزود: ولی در حوزه رمز ارز هایی که افراد 
برخوردی  و  مشکل  ما  می کنند  کار  مجوز  با 
به شدت  ارز های غیر مجاز  با رمز  اما  نداریم، 
آن ها  تجهیزات  تنها  نه  و  می کنیم   برخورد 
هم  قضائیه  قوه  به  بلکه  می شوند  آوری  جمع 

معرفی خواهند شد.
این مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی کسانی 
که ماینر غیر مجاز داشتند آن ها را جمع آوری 
قضائیه،  قوه  به  معرفی  به  توجه  با  و  کردیم 
دستگاه و یا همان ماینر شخص خاطی به عنوان 

کاالی قاچاق محسوب خواهد شد.
ارز های  که  آنجایی  از  گفت  باید  پایان  در 
کشور  در  هنوز   کوین  بیت  مثل  دیجیتال 
چندانی  شفافیت  از  و  اند  نکرده  پیدا  رسمیت 
افراد آگاهی چندان زیادی  برخوردار نیستند و 
ندارد  گذاری  سرمایه  نوع  این  با  رابطه  در 
گذاری های  سرمایه  جزو  حدودی  تا  می تواند 

پرریسک به حساب بیاید.

سه ورزشکار الرستانی موفق شدند 
مسیر دشوار و طوالنی قله»دوشاخ« 
به سمت قله »سه پرچم« الر را در 
زمان ۸ ساعت و 2۵ دقیقه پیمایش 
میالدالرستان،  گزارش  به  کنند. 
و  گفت  در  برنامه  این  سرپرست 
روابط عمومی  واحد  با خبرنگار  گو 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره 
آمادگی  منظور  به  داشت:  اظهار 
هر چه بیشتر دو ورزشکار شایسته 
مسابقات  در  برای حضور  الرستانی 
آینده، مسیر طوالنی خط الراس قله 
دوشاخ تا سه پرچم الر را پیمودیم.

با افت های پی در پی که در بازار سرمایه ایران رخ 
داد شاهد هستیم سهامداران سرمایه های خود 

را به سمت بازارهای غیر رسمی برده اند.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، در چهارماهی که گذشت بازار 
سرمایه با ریزش حداکثری مواجه شد به طوری 
داشت  درصدی   ۶۱ اُفت  سرمایه   بازار    p/e که
،این امر به مرور سبب شد که جذابیت بازار های 
جهانی مانند بیت کوین افراد زیادی را به خود 

جلب کند.
دلیل  به  زیادی  گذاران  سرمایه  شاهدیم  حال 
آنکه بازار بیت کوین برخالف بازار سرمایه نیاز 
گذاری  سرمایه  منظور  به  آگاهی  به  چندانی 
ندارد  وارد آن شده اند به گونه ای که اموال و 
دارایی خود را فروخته اند و در این بازار تزریق 

کرده اند.
و  کارشناسان  از  عده ای  که  نماند  ناگفته  البته 
امرمی  این  با  رابطه  در  برق  وزارت  مسئوالن 
گویند از وقتی که حجم معامالت در بیت کوین 
به همان  نیز  یافته، مصرف برق  ارتقا  در کشور 

میزان افزایش پیدا کرده است.
بازار  کارشناس  اصل  احمدزاده  علی  محمد 
خبرنگاران  باشگاه  با  گو  و  گفت  در  سرمایه  
در  گذاران  سرمایه  حضور  با  رابطه  در  جوان 
کوین  بیت  معامالت  گفت:  مجازی  ارز  بازار 
و  می آید  حساب  به  المللی  بین  بازار های  جزو 
به طور مشخص می توان گفت که این بازار ها در 
نسبتا  طرف دار های  شفاف  غیر  مالی  نظام های 

زیادی دارند.
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ها  تنوع رشته  به  توجه  با  داد:  ادامه  کرد.زارع، 
در مقاطع تحصیالت تکمیلي، این دانشگاه نقش 
منطقه  در  علوم  پیشرفت  و  توسعه  در  بسزایي 
داشته و بسیاري از فرزانگان و نخبگان فعال در 
عرصه هاي اجتماعي منطقه و استان از خانواده 
و تربیت یافتگان این محیط علمي هستند.زارع، 
خاطر نشان کرد: استقبال چشمگیر متقاضیان 

فاطمیه، پیکرهای ۱۵ شهید تازه تفحص شده 
خواهد  فارس  استان  وارد  مقدس  دفاع  دوران 

شد.
کوشکی ادامه داد: پیکر این شهدا در ۱2 نقطه 

استان فارس به خاک سپرده می شوند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
شهدا  این  کرد:  تصریح  فارس،  استان  مقدس 
مربوط به عملیات های کربالی ۵، رمضان، تک 

ادامه تحصیل در مقاطع مختلف از این دانشگاه، 
نشانه خوبي از موفقیت ها و اثر گذاري منحصر 
به فرد این مجموعه علمي بر توسعه و پیشرفت 
منطقه الرستان بزرگ مي باشد. رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمي الرستان ابراز امیدواري کرد: امید 
است در دوران مدیریت شما همکاري و تعامالت 
این ارگان ارزشي با نهاد آموزشي علمي دانشگاه 

ادامه  گذشته  از  بیشتر  الرستان  اسالمي  آزاد 
پیدا کند  و حاصل آن پرورش یافتگان مکتب 
حسیني و انسانه هاي متخصص و متعهد در تراز 

انقالب اسالمي باشد.
ضمن  افسري  عیسي  سرهنگ  دیدار،   این  در 
همراه  هیات  و  واحد  رئیس  حضور  از  تشکر 
انقالب  پاسداران  سپاه  مجموعه  کرد:  اظهار 
اسالمي متعلق به همه مردم و بسیجیان بوده و 
ما همواره آماده پذیرش نظرات و پیشنهادهای 
سازنده استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي 
ناحیه مقاومت بسیج  الرستان هستیم. فرمانده 
که  کساني  از  انتقاد  ضمن  الرستان،  سپاه 
نادیده  را  اسالمي  ایران  علمي  هاي  پیشرفت 
و  شهدا  خون  برکت  به  کرد:  بیان  گیرند  مي 
تالش هاي مجاهدان علمي، پیشرفت هاي قابل 
توجهي در ابعاد مختلف در دانشگاه ها و کشور 
حاصل شده است که با توجه به دایر بودن رشته 
هاي تحصیالت تکمیلي در دانشگاه آزاد اسالمي 
الرستان ، این واحد دانشگاهي سهم بسزایي در 

این امر مهم دارد.

سال ۶۷ دشمن بعثی و والفجر یک هستند که 
سپرده  خاک  به  شیراز  شهرستان  در  شهید   ۶
پنجشنبه  روز  کرد:  تاکید  می شوند.کوشکی 
ماه دو شهید در بهشت احمدی، یک  2۵ دی 
شهید در پشتیبانی منطقه 2 ارتش، یک شهید 
در  شهید  یک  باقری،  بهمن  شهید  پادگان  در 
دانشگاه علوم پزشکی گراش، یک شهید در شهر 
شهید  یک  فسا،  شهرستان  بالغ  قره  و  ششده 
در  شهید  یک  آباده،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
در  شهید  دو  فیروزآباد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
جهرم  دانشگاه  در  شهید  دو  خفر،  شهرستان 
دانشگاه  در  شهید  یک  قرانی،  علوم  مؤسسه  و 
صنعتی و یک شهید در لشکر ۱۹ فجر تدفیع و 

به خاک سپرده خواهند شد.
کوشکی همچنین با اشاره به وجود ۱2۴ یادمان 
و خاک  فارس  در  مقدس  دفاع  گمنام  شهدای 
یادمان ها،  این  در  گمنام  شهید   ۳۳۴ سپاری 
افزود: هر کدام از این یادمان ها به امامزاده و یا 

تجلی مراکز فرهنگی تبدیل شده اند.

آزاد اسالمي  جلسه مشترک مسئولین دانشگاه 
الرستان با فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه الرستان در دفتر آن فرماندهي برگزار شد.

از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
این  از مسئولین  تعدادي  که  دیدار  این  در  آنا، 
واحد دانشگاهي حضور داشتند، زارع ضمن ابراز 
خرسندي از انتصاب وي به سمت فرمانده سپاه 
همچنین  و  الرستان  اسالمي  انقالب  پاسداران 
تسلیت ایام حزن انگیز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( گفت:  سپاه پاسداران انقالب اسالمي،  
رکن رکین انقالب اسالمي بوده و جایگاه ویژه 
صحنه  در  همیشه  و  والیي  مردم  بین  در  اي 
ایران اسالمي دارد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمي 
و  ها  فعالیت  از  گزارشي  ارائه  ضمن  الرستان، 
ظرفیت هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي واحد 
تمامي  با  دانشگاه  این  کرد:  اظهار  خود  متبوع 
امکانات و پتاسیل هاي خود در خدمت تثبیت 
ارزش هاي انقالبي و گسترش آرمان هاي امام 
راحل و رهبر حکیم انقالب اسالمي، گام بر داشته 
نخواهد  از هیج کوششي دریغ  راستا  این  در  و 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان فارس، گفت: همزمان با ایام دهه 
گمنام  شهید   ۱۵ مطهر  و  پاک  پیکر  فاطمیه 
وارد سومین حرم اهل بیت)ع( و استان فارس 

خواهند شد.
به گزارش میالد الرستان سرهنگ پاسدار سعید 
کوشکی در نشست خبری حضور پیکر شهدای 
با دهه  افزود: همزمان  استان فارس،  گمنام در 

بسیاري از فرزانگان و نخبگان منطقه و استان، از تربیت یافتگان دانشگاه آزاد اسالمي الرستان هستند

12 نقطه استان فارس، میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام خواهند شد
کشف انبار احتکار ابزار 

و لوازم ساختمانی 
در الرستان

و  میلیارد  ارزش ۸  به  کاال  انواع  احتکار  انبار 
۶2۰ میلیون ریال در الرستان کشف شد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیما، سرهنگ داوود امجدی فرمانده 
انتظامی الرستان، گفت: در پی کسب خبری 
در  ساختمانی  لوازم  و  ابزار  احتکار  بر  مبنی 
یک انبار، رسیدگی به موضوع در دستور کار 

ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی به محل مورد نظر 
اعزام و در بازرسی از آن مکان، اموال احتکار 
شده شامل ۱۰ هزار و ۷2۵ قوطی رنگ، ۵۴۰ 
کیلو رنگ خارجی، ۱۸ دستگاه اتو برقی، ۵۰۰ 
قوطی تینر روغنی، ۱۳2 قوطی روغن جالی 
ساختمانی، ۶۰۰ اسپری براق و سایر اقالم را 
کشف و در این خصوص یک متهم را دستگیر 
الرستان،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
با بیان اینکه در این زمینه پرونده تشکیل و 
شد،  پلمپ  انبار  قضائی  مقام  دستور  حسب 
مربوطه،  کارشناسان  نظر  اظهار  به  بنا  گفت: 
 ۶2۰ و  میلیارد   ۸ شده  کشف  اموال  ارزش 

میلیون ریال برآورد شده است.

امیدبخش،  مهدی  الرستان  میالد  گزارش  به 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان،  
در گفت و گو با خبرنگار مهر، از معرفی، تکریم 
و شناسایی بزرگان حوزه فرهنگ و هنر الرستان 
دکتر  ارزشمند؛  مسیر  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
موسیقی الرستان  فعال حوزه  ابوطالب مدرسی، 
و سهراب طاهری هنرمند رشته موسیقی و فعال 
حوزه ادبی از روستای بریز الرستان، تکریم شدند 
و جای بسی خرسندی است که اینگونه تقدیرها 
را به احترام جایگاه هنری و فرهنگی پیشکسوتان 
ادامه خواهیم داد.سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
و  تکریم  معرفی،  به  اشاره  با  الرستان،  اسالمی 

هنر  و  ادب  فرهنگ،  حوزه  بزرگان  شناسایی 
افزود: در این راستا، برنامه بازدید از هنرمندان و 
پیشکسوتان انجام می شود تا قدردان زحمات آنها 
در طی سال های خلق اثرشان باشیم.امیدبخش، 
آثار  کردن  معرفی  و  هنرمندان  شناسایی  افزود: 
که  است  جدید  سال  در  برنامه ها  دیگر  از  آنها 
و  خورده  کلید  جاری  سال  در  فعالیت  این  آغاز 
نیز  فرهنگیان  و  ادیبان  و  هنرمندان  امیدواریم 
با گسترش و تولید آثارشان جامعه و شهروندان 
شریف و خانواده ها را به اوج نشاط و بهره بردن 
فعالیت های  به  پرداختن  و شوق  آفرینی  هنر  از 

فرهنگی هنری کنند.

تجلیل از دو پیشکسوت هنر موسیقی در الرستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۱۸ مورخه ۹۹/۰۸/۰۶ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف 
الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد باقرنژاد فرزند غالمعلي  بشماره شناسنامه ۴۴۱ صادره از الر  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳2۸/۶۷ متر مربع تحت پالک ۴ فرعي از ۴۵۰۵ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پالک شماره ۴۵۰۵  اصلي  قطعه 2 واقع در بخش ۱۸ فارس الر خریداري و از ورثه تربتي محرز گردیده 
با عنایت به این که تحدید حدود پالک ۴۵۰۵ تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست 
انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۱/2۷ تعیین و 
عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ 
قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز 
پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/2۳

شمسعلي اسکندري -رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان              م/الف/۷۱۵

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  پیگیری  با  مردم،  نماینده  اطالع رسانی 
شریف  مردم  نماینده  حسین زاده  حسین 
الرستان، خنج، گراش و اوز و با حمایت سازمان 
هزینه  کمک   ۳2۷ تعداد  کشور  کل  بهزیستی 
انتخابیه الرستان،  به مددجویان حوزه  معیشتی 
با اعالم  اوز اهدا شد.حسین زاده،  خنج، گراش و 
اظهار داشت: در شرایط  این خبر مسرت بخش 
فعلی ، زندگی افراد کم برخوردار بیش از دیگران 
است.  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  کرونا  شیوع  از 
داده اند  دست  از  را  خود  درآمد  و  کار  عده ای 
دچار  خود،  اولیه  نیازهای  تامین  برای  حتی  و 
تالش  تمام  افزود:  شده اند.وی  جدی  مشکل 
مددجویان  جامعه  به  بتوانیم  که  است  این  ما 
خدمتی کنیم. در همین راستا پیرو پیگیری های 
چهار  بهزیستی  ادارات  هماهنگی  با  و  قبلی 
کمک  و  شناسایی  واقعی  نیازمندان  شهرستان، 

هزینه معیشتی به آنان پرداخت شد.
در  اوز،  و  گراش  مردم الرستان، خنج،  نماینده 
پایان تصریح کرد: از مجموعه سازمان بهزیستی 

مصوبات  اجرای  در  میرزایی،  حاجی  محسن 
و  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  دومین  و  پنجاه 
حضوری  آموزش  درخصوص  کرونا  با  مقابله 
کارگاهی  دروس  ابتدایی،  دوم  و  اول  های  پایه 
از  کمتر  جمعیت  دارای  مدارس  و  ها  هنرستان 
۵۰ دانش آموز، دستورالعمل بازگشایی کالس ها 
جاری  سال  ماه  بهمن  اول  از  مذکور  مدارس  و 
بهداشتی  های  پروتکل  بارعایت  و   بند   ۶ در  را 
به ادارت کل استان ارسال کرد.به گزارش مرکز 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع 
پرورش،در بندهای این دستورالعمل آمده است:  
پایه های  آموزان  دانش  آموزش حضوری شامل 
اول و دوم ابتدایی در مناطق دارای وضعیت زرد 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم  براساس  آبی  و 
ابتدایی  آموزش پزشکی،  دانش آموزان مدارس 
نفر   ۵۰ از  کمتر  جمعیت  دارای  متوسطه  و 
وضعیت  در  سناد(  در  نامی  ثبت  آمار  )براساس 
ای  وحرفه  فنی  های  هنرستان  وهنرجویان  آبی 
های  شایستگی  دروس  خوشه  در  کاردانش  و 
و  کارآموزی  و  مهارت  آموزش  استاندارد  و  فنی 
کارورزی در وضعیت زرد و آبی می شود. )تعداد 
آموزان در کالس های حضوری، حداکثر  دانش 
۱۰ نفر است(همچنین در این دستورالعمل تاکید 
شده است: مدیر مدرسه موظف است نسبت به 
براساس  و  کند  اقدام  مدرسه  شورای  تشکیل 
الزم،  اقدامات  انجام  و  مدرسه  شورای  مصوبات 
فراهم  را در مدرسه  آموزان  زمینه حضور دانش 
مدیران  به  ابالغ  از  اعم  اجرایی،  ترتیبات  آورد. 
ریزی  برنامه  و  مدرسه  شورای  تشکیل  مدارس، 
نحوه حضور دانش آموزان در مدرسه و نحوه گروه 
بندی، نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی و 
ها  خانواده  به  موقع  به  و  مناسب  رسانی  اطالع 
باید تا قبل از پایان دی ماه انجام شده باشد. به 
گونه ای که کلیه دانش آموزان مشمول و خانواده 
و  حضور  نحوه  زمان،  میزان،  از  باید  آنان  های 
باشند. آگاه  مربوط  بهداشتی  های  دستورالعمل 

مجلس  امور  مدیرکل  محمدی  دکتر  و  کشور 
همکاری  و  مساعدت  جهت  به  کشور  بهزیستی 
الزم کمال تشکر و قدردانی را داریم، امیدواریم 

که مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد.
گفتنی است پیش از این نیز با حمایت مهندس 
حسین زاده نماینده مردم شریف الرستان، خنج، 
نوعروسان،  به  جهیزیه  سری   ۳۷ اوز،  و  گراش 
سبد  تعدادی  و  آموزی  دانش  تبلت  عدد   ۱۰۰
معیشتی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینی)ره( اهدا شد.

این دستورالعمل آمده است:  از  در بخشی دیگر 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی ابالغی 
و دستورالعمل بهداشتی مدارس شبانه روزی در 
آموزش حضوری الزامی است. مسوولیت مدیریت 
و نظارت براجرای دستورالعمل بهداشتی برعهده 
مدیر و کادراداری و اجرایی مدرسه است.در این 
با  که  است  شده  تصریح  همچنین  دستورالعمل 
برگزاری جلسات هماهنگی و به خصوص اطالع 
رسانی به گروه های مرجع در استان و شهرستان 
زمینه  اصحاب رسانه  و  و رسانه های جمعی  ها 
و  مدارس  در  معلمان  و  آموزان  دانش  حضور 
ها  خانواده  های  دغدغه  و  ها  نگرانی  کاهش 
دستورالعمل  این  از  دیگری  بند  شود.در  فراهم 
اجرایی   و  اداری  این که حضور کادر  یادآوری  با 
براساس  آبی  و  زرد  نارنجی،  مناطق  در  مدارس 
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مانند 
سایر کارکنان دولت انجام می شود، عنوان شده 
مدارس،  اداری  و  اجرایی  کادر  مسوولیت  است: 
برنامه ریزی در ارائه خدمات با کیفیت، آموزش 
به کلیه دانش آموزان از بستر شاد، تلویزیون یا 
بسته آموزشی، به ویژه در پایه ها و دروسی که 
به صورت غیرحضوری انجام می شود، همچنین 
پاسخ  آموزان،  دانش  و  معلمان  کار  بر  نظارت 
تمهیدات  انجام  و  ها  خانواده  دغدغه  به  گویی 
برگزاری مناسبی برای آزمون هاست. مسوولیت 
کل  مدیر  برعهده  نامه  شیوه  این  اجرای  حسن 

آموزش و پرورش استان است.
حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد: 
تمام  اجرایی  و  اداری  کادر  بهمن ماه،  ابتدای  از 
مدارس کشور به استثنای مناطقی که در وضعیت 
قرمز کرونا قرار دارند، موظف به حضور در مدارس 
هستند.وی در خصوص آخرین تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس در مناطق 
آبی و زرد اظهار داشت: در ستاد ملی کرونا در 
مورد بازگشایی مدارس پس از بررسی های الزم 

سه تصمیم مجزا گرفته شد.

اهداء 327 کمک هزینه معیشتی به نیازمندان

ابالغ دستورالعمل بازگشایی مدارس
 با رعایت پروتکل های بهداشتی 
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آگهی مزایده فروش قطعات زمین نوبت دوم
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 195-99/3/13 شوراي اسالمي شهر الر قطعه زمین هایي مندرج در جدول ذیل با کاربري مسکوني به متراژهاي مندرج در جدول ذیل طبق 
آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر به فروش رساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل مي آید پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند 6 آگهي، پیشنهاد مبلغ خود را به همراه 

فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
با  مطابق  مزایده  در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -1
صورت  به  بایستي  که  میباشد  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ 
شهر  بانک   100790329766 شماره  حساب  به  واریزي  فیش 
شهرداري الر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ 
واریز گردد. -2- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازاي  
 -3 است.-  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ  با  مطابق  متر  هر 
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته 
نفع  به  ترتیب  به  نگردند  معامله  انجام  به  حاضر  و  اند  شده 
قبول  یا  رد  در  شهرداري   -4 شهرداري ضبط خواهد شد.- 

یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 5- کلیه هزینه هاي آگهي، کارشناسي و غیره که در اثر مزایده حادث 
گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/11/02 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/11/04 است.

انتشار نوبت اول : 99/10/17                  انتشار نوبت دوم : 99/10/23                                   محمد رضا قنبرنژاد - شهردار الر          شناسه آگهی :  1073603         م الف :  10291

ف
دی

شماره پالك ثبتي/ر
شماره قطعه

مساحت قطعه کاربري
مترمربع

قیمت هر متر مربع 
)ریال(

قیمت هر قطعه 
)ریال(

سپرده واریزي 
)ریال(

محل ملک

شهر قدیم بلوار امام حسین256/8727/000/0006/935/490/000346/774/500مسکونی18740/46

شهر قدیم بلوار امام حسین25025/000/0006/250/000/000312/500/000مسکونی28740/47

شهر قدیم بلوار امام حسین25025/000/0006/250/000/000312/500/000مسکونی38740/48

شهر قدیم بلوار امام حسین25025/000/0006/250/000/000312/500/000مسکونی48740/49

مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الر، 
اینکه آنچه  به  اذعان  با  اسالمی در الرستان، 
باعث نگرانی ما است مربوط به حفظ سرمایه 
به  االن  اگر  انسانی منطقه است، گفت:  های 
آمارها نگاه کنید می بینید که افراد زیادی از 
منطقه به دلیل شغل یا تحصیل خارج شده اند 
که این در واقع یک ضعف تلقی می گردد زیرا 
انسانی خود  های  از سرمایه  ایم  نتوانسته  ما 
بی شک  و  کنیم  استفاده  منطقه  رونق  برای 
اگربستر مناسبی از لحاظ اقتصادی ایجاد شود 
نیروی  از خروج و مهاجرت  این حجم  شاهد 

انسانی از منطقه نخواهیم بود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  یگانه،  امیرحسین 
مسائل  اهمیت  اینکه  بیان  با  الرستان  میالد 
آشکار  مردم  برای  حاضر  حال  در  اقتصادی 
مقام  که  است  سال  چندین  اتفاقا  و  شده 
معظم رهبری به صورت های مختلف به این 
از اهمیت  اند که این نشان  امر اشاره داشته 
اقتصاد در کشور است، اظهار داشت: حال این 
آمده  به وجود  برای برخی همشهریان  سوال 
است که نقش کارگروه اقتصادی در الرستان 
صورت  هایی  اتفاق  چه  است  قرار  و  چیست 

پذیرد.
اقتصادی  کارگروه  ایجاد  علت  تشریح  با  وی 
مجلس  در  الرستان  مردم  نماینده  توسط 
شورای اسالمی، افزود: نماینده مردم با توجه 
به حجم کارها و وسعت حوزه انتخابیه شاید 
نتواند به تمام مسائل با دقت و به موقع ورود 
نقش  تا  شدند  ایجاد  کارگروه هایی  پس  کند 
داشته  نماینده  به  را  یاری رسانی  و  مشورتی 

باشند.
مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
اسالمی در الرستان با اشاره به اینکه قرار است 
هر یک از کارگروه های ایجاد شده، مشکالت 
مربوط به هر شهرستان خود را بررسی کرده 
و با مشورت گرفتن از متخصصین راهکارها را 
جهت حل مشکل به نماینده ارجاع دهند تا 
زودتر بتوان مسائل را پیگیری کرد، ادامه داد: 
هستم  فعال  آن  در  اینجانب  که  کارگروهی 

کارگروه اقتصادی است.
این جوان الرستانی، با اذعان به اینکه برخی 

ما  نگرانی  باعث  آنچه  اینکه  به  اذعان  با  وی 
انسانی  های  سرمایه  حفظ  به  مربوط  است 
منطقه است، ادامه داد: اگر االن به آمارها نگاه 
کنید می بینید که افراد زیادی از منطقه به 
دلیل شغل یا تحصیل خارج شده اند که این 
ما  زیرا  گردد  می  تلقی  ضعف  یک  واقع  در 
نتوانسته ایم از سرمایه های انسانی خود برای 
رونق منطقه استفاده کنیم و بی شک اگربستر 
ایجاد شود شاهد  اقتصادی  از لحاظ  مناسبی 
این حجم از خروج و مهاجرت نیروی انسانی 

از منطقه نخواهیم بود.
مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
اسالمی در الرستان  با اشاره به اینکه عده ای 
از عزیزان مزیت تجاری الرستان را بیان می 
فارس  خلیج  حوزه  در  تاجرانی  گفت:  کنند، 
افراد  این  اما  داریم که کارشان تجارت است 
نمی  صورت  دیگر  مناطق  در  را  تولید  کار 
دهند بلکه با خرید و فروش و تجارت به جمع 

آوری سرمایه می پردازند.
در  ما  استراتژی  اینکه  بر  تأکید  با  یگانه، 
تعطیل  نیمه  واحدهای  احیاسازی  اول  وهله 
و تعطیل است، افزود: در کنار این اتفاق بحث 
بازاریابی را باید پیش ببریم که تاجران ساکن 
کشور های حوزه خلیج فارس میتوانند به ما 

کمک کنند.
دارای  الرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بصورت  حتی  خوبی  تولیدی  محصوالت 
عدم  به  توجه  با  که  هستیم  خانگی  مشاغل 
نیستند،  زیاد شناخته شده  بازاریابی مناسب 
ادامه داد: بخصوص برخی محصوالت خانگی 
معرفی  به  دارایی  اداره  و  مالیات  ترس  از 
اگر  در حالیکه  پردازند  نمی  محصوالت خود 
از  استفاده  با  کنند  مراجعه  ما  به  ها  شرکت 
ظرفیت ها و قوانینی که کارگروه از آن با خبر 
معرفی  از طریق  ها  آن  رفع مشکل  به  است 
قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی ، تامین 

مالی  و ...می پردازیم.
در  اینکه  بیان  با  اقتصادی،  کارشناس  این 
و  اقتصادی  مسئولین  اقتصادی  کارگروه 
تجاری الرستان عضو هستند، عنوان کرد: در 
کنار مسئولین، بازرگانان و مشاورین زبده ای 
مسائل  در  را  مردم  توانند  می  که  دارند  قرار 

اقتصادی یاری رسانند.
یگانه، با اذعان به اینکه یکی دیگر از اتفاقاتی 
که توسط کارگروه اقتصادی در حال رخ دادن 
با  منطقه  مسئولین  بین  جلسه  برپائی  است 
بحث  در  که  است  افرادی  و  داران  کارخانه 
در  بتوانیم  تا  کنند  می  فعالیت  اقتصادی 
را حل  مشکالت  محرمانه  و  فشرده  جلساتی 
از  اطالعات  آوری  جمع  کرد:  تصریح  کنیم، 
در  منطقه  در  که  است  افرادی  و  ها  ارگان 
دیگر  از  اند  برداشته  قدم  اقتصادی  حوزه 
اقدام به  این  انجام شده و  کارهایی است که 
آن جهت است تا اگر فردی به ما مراجعه کرد 
را  او  ما  فعالیت کند  ای  و خواست در حوزه 
جهت مشاوره و کمک گرفتن معرفی میکنیم 
باشند  با هم داشته  را  تا همکاری های الزم 
اتفاق موازی کاری ها هم  این  با  از طرفی  و 
کمتر خواهد شد و افراد مختلف در یک زمینه 

قدم بر نخواهند داشت.
وی با دعوت از افراد و گروهای مختلف فعال 
در در زمینه اقتصادی برای همکاری در جهت 

رونق منطقه، تأکید کرد: با همبستگی هست 
که می توان پیشرفت کرد پس باید با کمک 
را  مشکالت  و  برسیم  مهم  این  به  یکدیگر 
می  منطقه  تجار  و  شهریان  هم  نمائیم.  حل 
توانند با معرفی خود در واتس آپ به شماره 
زمینه  در  خود  همکاری   ۰۹۳۹۷۴۱۴۵۳۵

های اقتصادی را با ما اعالم کنند.
مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
شاید  اینکه  به  اشاره  با  الرستان  در  اسالمی 
اقتصادی  کارگروه  که  بیاید  پیش  سوال  این 
همان کار کارگروه رفع موانع تولید در منطقه 
تولید  افزود: در کارگروه  را صورت می دهد، 
شود  می  پرداخته  تولیدی  های  شرکت  به 
تمام  به  ما  اقتصادی  کارگروه  در  حالیکه  در 
فعالیتهایی که در زمینه اقتصاد نقش داشته 
حل  مثال  عنوان  به  که  پردازیم  می  باشد 
دانش  یا  آپی  استارت  های  شرکت  مشکل 
کارگروه  با  خانگی  مشاغل  حتی  یا  بنیان 
اقتصادی می تواند حل شود و مربوط به رفع 

موانع تولید نیست.
وی یکی از مهم ترین مسائلی را که می توان 
در جهت توسعه منطقه بر روی آن مانور داد 
دانست  منطقه  در  گردشگری  اقتصاد  بحث 
داراب  سمت  به  که  تورهایی  مثال  گفت:  و 
توان به سمت  را می  بندرعباس می روند  یا 
منطقه نیز سوق داد تا دیداری از منطقه هم 

داشته باشند.
در  جدید  سال  تا  کرد:  امیدواری  ابراز  یگانه 
منطقه کارهای بسیار خوبی در منطقه صورت 

داده شود.
مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
اینکه  بیان  با  الرستان  در  اسالمی  شورای 
عضو  اقتصادی  کارگروه  در  مختلفی  افراد 
و  صنعت  اداره  رئیس  کرد:  اضافه  هستند، 
های صنعتی  رئیس شهرک  الرستان،  معدن 
الرستان، مشاورین حقوقی و صنعتی و... همه 
در  توانند  می  که  هستند  عضو  کارگروه  در 

زمینه های مختلف یاری رسانند.
شهرستان  به  نگاه  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های هم تراز خودمان از لحاظ ابعاد فرهنگی، 
اقتصادی نظیر اردکان  تاریخی، جغرافیایی و 
می بینیم که آنها دارای پیشرفت های باالیی 
اما متاسفانه ما تازه به فکر پیشرفت  هستند 
معنی  به  این  کرد:  اضافه  ایم،  افتاده  کردن 
و  میتوانیم مسیر رشد  ما  و  نیست  امیدی  نا 
توسعه را در شهرستان الرستان بسیار کوتاه 

تر از سایر شهرستان ها طی کنیم.

که  کنند  می  فکر  اشتباه  به  همشهریان  از 
نقش کارگروه اقتصادی این است که کارخانه 
یا  کند  وارد  شهرستان  به  را  بزرگ  های 
اشتغالزایی چند هزار نفره داشته باشد یا حتی 
اوقات تماس می گیرند که فردی که  برخی 
بیکار است را به سر کار ببریم، تصریح کرد: 
موارد  این  افتصادی  کارگروه  مسئولیت  اوال 
نیست و دوم اینکه بحث کارخانه های بزرگ 

موضوعی ملی و فرامنطقه ای است.
وی با تأکید بر اینکه نقش کارگروه اقتصادی 
تولیدی  مشاغل،  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
به  فعال و همچنین کمک  ها، کارخانه های 
احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است 
تا این واحدها دوباره آغاز به کار کنند، خاطر 
زایی  اشتغال  اهمیت  به  ما  البته  کرد:  نشان 
در  هم  ما  تالش  و  هستیم  واقف  منطقه  در 
الرستان  شریف  مردم  و  است  اوضاع  همین 
باید بدانند موضوعاتی نظیر ایجاد شغل زمان 

بر است.
یگانه، با بیان اینکه منطقه الرستان در کشور 
به عنوان یک بچه پولدار تلقی می گردد که 
در آن کاری وجود ندارد اما ورود پول به آن 
حوزه  های  کشور  ویژه  به  و  الر  از  خارج  از 
کرد:  عنوان  می گیرد،  صورت  فارس  خلیج 
علیرغم  ما  منطقه  که  هستند  متوجه  همه 
از  دیرباز  از  خود  در  اقتصادی  رونق  ایجاد 
طریق خیرین و ورود پول از بیرون اداره می 

شده است.
به  که  مهمی  مسئله  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دنبال آن هستیم مبحث )رمیتانس( به معنی 
خارج  که  است  الری  تجار  پول  از  استفاده 
شهرستان کار می کنند و می خواهیم سرمایه 
این افراد را به شهرستان جهت سرمایه گذاری 
جنوب  منطقه  در  شد:  یادآور  کنیم،  وارد 
استان فارس این مسئله بسیار با اهمیت است 
زیرا تجار ورود پولشان به شهرستان را اغلب 
که  دهند  می  ملک صورت  و  زمین  با خرید 
خود موجب افزایش قیمت ها می شود و رونق 

اقتصادی باالیی به دنبال نخواهد داشت.
مردم  نماینده  دفتر  اقتصادی  کارگروه  مدیر 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
اسالمی در الرستان  با اشاره به اینکه ما در 
گذاری  پایه  را  مشاغلی  که  هستیم  این  پی 
گذاری  سرمایه  و  هزینه  نیازمند  که  کنیم 
صورت  به  اتفاق  این  حتی  و  است  پایین 

مشاغل خانگی هم می تواند رخ دهد.
وی با بیان اینکه سعی داریم  سرمایه گذاران 
را به کارآفرینان الرستان برسانیم که با کمک 
در  کرد:  تصریح  شوند،  رونق  موجب  هم 
گذاری  سرمایه  در  عوامل  از  بسیاری  اقتصاد 
دخالت دارند ومیتوانند منجر به رونق کسب 

و کار و ایجاد اشتغال شوند.
گاز  استخراج  کنید  باور  داشت:  اذعان  یگانه 
از شهرستان خنج ، ارتقای مرکز رشد و علم 
هاب  ورود  فناوری،  و  علم  برج  به  فناوری 
شیراز به الر و... بسیار میتواند تاثیر گذار باشد 
افزایش  منطقه  به  را  گذاران  سرمایه  ورود  و 
دهد و ما باید از این فرصت ها به نحو احسن 

استفاده کنیم.

احیاء واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه انسانی از برنامه کارگروه اقتصادی نماینده مردم در الرستان

مدیر کمیته خادمین شهدا الرستان، از اجرای 
ابتکاری ترویج سبک زندگی عملی شهدا  طرح 
برای نسل جوان و نوجوان در الرستان خبر داد.

به گزارش میالد الرستان، از بدو شروع انقالب، 
عرصه های  در  جهادگونه  حرکت های  قطار 
این  به طوری که  کرد  خودنمایی  مختلف 
سازندگی،  ابعاد  در  توانست  مردمی  فرهنگ 
سنگرسازی،  جاده سازی،  محرومیت زدایی، 
محرومان  به  کمک  مسکن،  تهیه  آب رسانی، 
و  کند  خدمات رسانی  گوناگون  عرصه  ده ها  و 
به  یاری رسانی  برای  تالش  الگوی  نسل به نسل 
همنوع بین نیروهای انقالب دست به دست شد.

اکنون که انقالب اسالمی ایران به دست نسل 
چهارم رسیده است، اقدامات رنگ وبوی دیگری 
یافته و جوانان و نوجوانان با همان شوق وذوق 
اوایل انقالب و بلکه بیشتر درصدد گره گشایی 
از مشکالت کوچک و بزرگ موجود در جامعه 
با اتکاء به گذشته و نگاه  هستند و توانسته اند 
بلندنظر به آینده دست به کارهای بزرگی بزنند.

رویش های انقالب اسالمی بسیار گسترده بوده 
و توانسته جمع های صمیمی و وسیع همچون 
جهادی،  گروه های  مذهبی،  هیأت  بسیج، 
شهدا  خادمین  کمیته  فرهنگی،  کانون های 
نوع  این  اقدامات  از  و  آورد  را گرد هم  و غیره 

گروه ها، برکات زیادی نصیب جامعه کند.
خدمات گروه های ذکر شده بسیار متنوع بوده و 
منوط به فعالیت های فرهنگی یا مذهبی نشده 
توانسته اند  تأثیرگذار  این مراکز بزرگ و  است. 
و  ایرانی-اسالمی  فرهنگ  ترویج  کنار  در 
از  دفاع  به  پوشاندن  عمل  جامه  همچنین 
نظیر  اسالمی  انقالب  آرمان های  و  ارزش ها 
به همنوع،  والیت پذیری، شهادت طلبی، کمک 
در  غیره،  و  مظلوم  از  دفاع  استکبارستیزی، 
مواقع بحرانی و حساس همچون جنگ، عمران 
و آبادانی، مقابله به همه گیری بیماری، پیگیری 
و حل مشکل محرومان و سایر موارد به کمک 
مسئوالن آمده و ناامیدی را از جامعه زدوده اند.

از جمله گروه های فرهنگی شکل گرفته در طی 
سطح  در  شهدا  خادمین  کمیته  اخیر،  سالیان 
نوع  این  تشکیل  فلسفه  هرچند  است.  کشور 
پایه  بر  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  گروه ها 
بهره گیری از آموزه های اسالمی، فرامین رهبری 
و تجربیات دفاع مقدس و غیره است اما کمیته 
توانسته  و  گذاشته  فراتر  را  پا  شهدا  خادمین 
عرصه های  به  ورود  با  گروه ها  سایر  همچون 
در  بسزایی  نقش  جهادی  و  مذهبی  فرهنگی، 

جامعه ایفا کند.
کمیته  فعالیت های  با  بیشتر  آشنایی  ۱.برای 
الرستان  میالد  خبرنگار  شهدا  خادمین 
کمیته  مدیر  اکبری  امین  با  را  گفت وگویی 
که  است  داده  ترتیب  الرستان  شهدا  خادمین 

در زیر می خوانیم.
شهدا  خادمین  کمیته  اینکه  بیان  با  اکبری، 
الرستان به شکل منسجم و تشکیالتی کار خود 
را از سال ۹2 در الر شروع کرده و توانسته طی 
را جذب  زیادی  نوجوان  و  این ۷ سال جوانان 
از  این مجموعه در بخشی  اظهار داشت:  کند، 

گلزار شهدا مرکزی شهر الر مستقر است.
شهدا  خادمین  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الرستان، دارای ۱2۰ نفر خادم برادر و ۷۰ نفر 
خادم خواهر است، افزود: این مجموعه با هدف 
راهیان  ویژه  به   نور  راهیان  اردوهای  برگزاری 
با  ارتباط  تداوم  سپس   و  دانش آموزی  نور 
دانش آموزان اعزامی و جذب آنها به گلزارشهدا 
و کار تربیتی شکل گرفت و حوزه اصلی فعالیت 
راستای  در  فرهنگی  فعالیت های  این مجموعه 
ترویج فرهنگ شهید و شهادت در سطح جامعه 

است.
با  الرستان،  شهدا  خادمین  کمیته  مدیر 
مذهبی  و  فرهنگی  فعالیت های  اهم  برشمردن 
یادواره های  برگزاری  کرد:  تصریح  گروه،  این 
شهدا، نمایشگاه شهدا، طراحی و انتشار عکس 
فضای  بستر  در  شهدا  وصایای  و  نوشته  ها 
شهدا  خادمین  هسته های  تشکیل  مجازی، 
تدفین  و  تشییع  مراسم  برنامه  ریزی  مدارس، 
شهدا، مشارکت در برگزاری برنامه های فرهنگی 
شهدای  یادمان  و  شهدا  گلزار  فرهنگی  مرکز 
گمنام به صورت هفتگی، حضور خادمین شهدا 

در یادمان های دفاع مقدس و خادمی در مناطق 
عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس، کاروان گردانی و 
اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی 
خادمین  کمیته  فعالیت های  جمله  از  غیره  و 

شهدا الرستان است.
این فعال فرهنگی از اجرای یک طرح ابتکاری 
شهدا  عملی  زندگی  سبک  ترویج  راستای  در 
سبک  طرح  در  کرد:  نشان  خاطر  و  داد  خبر 
زندگی عملی شهدا، تالش شده تا با بازخوانی 
نوجوانان  به  آن  انتقال  به  نسبت  آنان  زندگی 
این  جمله  از  که  داشت  مبادرت  جوانان  و 
موارد، ورود به فعالیت های جهادی و کمک به 

محرومان است.
وی با تأکید بر اینکه با روی کار آمدن ویروس 
کارهای  تقویت  ضرورت  و  کرونا  منحوس 
تهمتن  شهید  جهادی  گروه  کمیته  جهادی، 
راه اندازی شد، ادامه داد: هدف از تشکیل این 
در  خادمین  بهتر  سازمان دهی  جهادی،  گروه 

زمینه فعالیت های جهادی بود.
گروه  اقدامات  مهم ترین  تشریح  با  اکبری، 
راستای  در  الرستان  تهمتن  شهید  جهادی 
مقابله با ویروس کرونا، گفت: ضدعفونی کردن 
شیفت های  در  خادمین  از  استفاده  معابر، 
ورودی  مبادی  در  کرونا  غربالگری  ای  جاده 
شهر، تولید دستکش، تهیه و توزیع بسته های 
دانش  آموزان  جهت  تبلت  و  لوازم التحریر 
نیازمند در ماه مهر، تهیه و توزیع آبمیوه طبیعی 
جهت بیماران کرونایی و کادر درمان، تهیه و 
توزیع ۶۳۰ بسته یلدایی جهت نیازمندان، اهدا 
قاب فرش های حرم امام رضا)ع( به کادر درمان 
به مناسبت روز پرستار، تهیه و توزیع ۳ هزاز 
پوستر شهید حاج قاسم سلیمانی، کلیشه زنی 
و توزیع آویز های ماشین در سالگرد شهادت 

سردار سلیمانی و غیره غیره است.
عمده  الرستان،  شهدا  خادمین  کمیته  مدیر 
را  کمیته  این  اعضای  دهنده  تشکیل  افراد 
جوانان و نوجوانان دانست و افزود: این نیروها 
بدون هیچ چشم داشت مالی،  ادامه دهنده راه 
سیره  دادن  نشان  آنان  هدف  و  هستند  شهدا 

عملی شهدا در جامعه است.
خود  جان  شهدا  روزی  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
را فدای اسالم و مردم کردند، اکنون خادمین 
در  و  هستند  آنان  راه  دهنده  ادامه  شهدا 
به  جامعه  کنند  احساس  که  صحنه ای  هر 
نیاز دارد وارد آن عرصه می شوند،  حضورشان 
برگزاری  جهت  که  هزینه هایی  کرد:  عنوان 
الرستان  شهدا  خادمین  کمیته  برنامه های 
انجام می شود، غالبا مردمی و با کمک خیرین 

تامین می شود.
ارتباط  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  اکبری، 
اردوهای  به واسطه حضور در  نوجوان  با نسل 
به  انجام شده،  راهیان نور و آسیب شناسی های 
قهرمانان  متاسفانه  که  رسیده ایم  نتیجه  این 
واقعی کشور به خوبی به نسل جوان شناسانده 
تربیتی  کار  متأسفانه  کرد:  اضافه  است،  نشده 
یا  نمی شود  انجام  باید  که  آنچنان  مدارس  در 

اینکه کافی نیست.
تأکید  الرستان،  شهدا  خادمین  کمیته  مدیر 
برنامه  با  تا  می شود  تقاضا  مسوولین  از  کرد: 
تربیتی  مسائل  راستای  در  مدت  دراز  ریزی 
قهرمان  بهتر  هرچه  معرفی  و  دانش آموزان 
توجه  آنان  شبهات  به  پاسخ  و  آنان  به  واقعی 

داشته باشند.

اجرای طرح ابتکاری 
ترویج سبک زندگی عملی شهدا در الرستان
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آپارتمانی است که  و  زیبا  ، گیاهی  گل پیچک 
افزایش  و  منزل  هوای  تصفیه  منظور  به  آن  از 
زیبایی به فضای خانه ی شما نیز استفاده می 
 شود .پیچک را در ظرفی قرار می دهیم که به 
به  آن  در  ها  ریشه  تا  باشد  بزرگ  کافی  اندازه 
خوبی قرار گیرند ، گیاه را در جایی قرار دهید 
که نور غیرمستقیم زیادی به دست آورده و به 

خوبی رشد کند.
نکات مراقبت از گیاه

مرحله 1:انتخاب ظرف و محل نگهداری
۱. از آن جایی که ریشه های گیاه پیچک خیلی 
بلند نمی  شوند ، این گیاه را در یک گلدان پهن 
به  زهکشی  های  سوراخ  دارای  و  عمق  کم  و 

منظور خروج آب اضافی خاک بکارید.
در صورتی که گیاه پیچکتان خیلی بزرگ شده ، 
بهتر است آن را به روش قلمه زنی تکثیر کنید.

پیچک  گیاه  برای  سفالی  گلدان  از  استفاده 
مناسب تر است زیرا این گونه گلدان ها ، رطوبت 

را سریعا از خاک خارج می  کنند.
2. گیاه پیچک به ویژه در فصول سرد سال به نور 
از قرار  این وجود  با  اما  نیازمندند  نسبتا زیادی 
دادن این گیاه در معرض نور مستقیم خورشید 
خودداری کنید زیرا این امر باعث سوختن برگ 

های این گیاه خواهد شد.
بهترین مکان برای نگهداری از این گیاه ، قرار 
با  شده  پوشیده  های  پنجره  کنار  در  آن  دادن 
مخصوص  های  چراغ  از  استفاده   . است  پرده 
رشد گیاه نیز برای پرورش گیاه پیچک مناسب 

خواهد بود.
۳. دمای مناسب برای رشد این گیاه دمای ۱۵ 

را  آنها  بخرید،  را  قهوه  های  دانه  مایلید  اگر 
کاشت کنید و صبر کنید تا زمانی که آماده 
منتظر  سال   ۱۰ تا   ۸ ،باید  شوند  برداشت 
بمانید! در عوض ، شما می توانید نهال قهوه  
را  گلدان کشت شده  در  قبل  از  آن  بذر  که 
از گلخانه ها یا فروشگاه های ویژه خریداری 
کنید، این گیاه بالغ می شود و در ۳ تا ۴ سال 
موفق  اگر   نماید.  می  میوه  تولید  به  شروع 
به یافتن نهال قهوه )که بهترین گزینه است( 
شدید، یک گیاه با شاخ و برگ سبز سالم و 
انتخاب  را  رنگ  زرد  برگهای  یا  آفات  بدون 

کنید.
انواع قهوه

 Arabica قهوه،  محبوب  و  رایج  گونه  دو 
 Robusta (Coffea و )(Coffea arabica
به  گونه  دو  هر  باشند.  می   (canephora
طور مساوی در دسترس هستند، اما بسته به 
ترجیحات قهوه نوشیدنی شما، یکی یا هر دو  
عربیکا  باشند.  مناسب  شما  برای  توانند  می 
رایج ترین و بیشترین تولید قهوه را در کره 
زمین  داراست. این گیاه بومی اتیوپی و یمن 
است و هم اکنون در سراسر آفریقا، آمریکای 
جنوبی و آسیا از نظر تجاری مورد کشت قرار 
می گیرد. با این حال، گیاه مذکور بسیار آرام 
رشد می کند و نسبتاً شکننده بوده، که نیاز 
به مراقبت، توجه و نگهداری زیادی دارد. این 
گیاه منبع بهترین دانه های قهوه معطر است. 
با افزایش محبوبیت این قهوه در تهیه شکالت 
، شیرینی و ...  ایده بدی نیست که آن را در 

خانه کشت نمایید. 
است.  قهوه  رایج  گونه  دومین   Robusta  
رشد   Arabica از  سریعتر  بسیار  گیاه  این 
ویژگی سخت  به   Robusta گیاه  کنند.  می 
تر بودن و ماندگاری بیشتر نسبت به همتایان 
شکننده اش مشهور است. بعالوه، کافئین دانه 
کافئین  مقدار  برابر  دو  تقریباً  روبوستا  قهوه 
این  منفی  نکته  است.   Arabica های  دانه 
است که دانه روبوستا به طور کلی بسیار تلخ 
تر از دانه های Arabica است که بسیاری از 
افراد آن را ناخوشایند می دانند. با این حال ، 
اگر شما قهوه قوی و تلخ دوست دارید، ممکن 

است از کاشتن Robusta لذت ببرید!
فیزیولوژی درخت قهوه

درخت قهوه از نظر اندازه کوچک است اما تا 
۵ متر نیز رشد می کند. به طور کلی ارتفاع 
یا  ظروف  در  و  دارد،  باالیی  به  رو  متوسط 
با هرس منظم می  گلدان های کاشته شده 

کرد.  مدیریت  راحتی  به  را  آن  ارتفاع  توان 
برگهای آن به رنگ سبز تیره ، کمی دنده ای 
و براق و جذاب است. گیاه در سال دو بار، در 
بومی شکوفا می  و  نیمه گرمسیری   شرایط 
شود. اگر درخت قهوه در آب و هوای سردتر 
یا  تابستان  در  فقط  گیرد،  قرار  کاشت  مورد 

بهار شکوفا می شود.
های  گل  از  هایی  خوشه  گلدهی،  هنگام    
ای  رایحه  با  یاس  گل  مانند  برفی  سفید 
شیرین ظاهر می شود. این گلها در سال دوم 
یا سوم کشت ظاهر می شوند. از این گلها بعد 
شود  می  تولید  کوچکی  های  میوه  مدتی  از 
که ابتدا به رنگ سبز و بعداً به قرمز تغییر می 
کند. میوه های رسیده می توانند چندین ماه 
گیاه را تزئین کنند. با گذشت زمان، میوه نرم 
و خراب نمی شود بلکه فقط خشک می شود.

کاشت قهوه  از طریق بذر
است،  نادر  گیاه  یک  عربیکا  قهوه  که  آنجا  از 
ممکن است که نتوانید یک نهال گلدانی آن را 

در گلخانه پیدا کنید.بنابراین، امکان کاشت و 
پرورش قهوه از طریق دانه ها تنها گزینه باقی 
مانده است. برای جوانه زنی به دانه های تازه 
سبز احتیاج دارید که می توانید به راحتی آنها 

را فروشگاههای بذور کشاورزی خریداری کنید. 
کاشتن دانه های قهوه در طول سال در مناطق 
نیمه گرمسیری و گرمسیری امکان پذیر است، 
اما بهترین زمان برای کاشتن آنها در آب و هوای 

سردتر بهار تا اواسط تابستان است.
مرطوب  و  اسیدی  کمی  خاک  در  را  بذرها 
نیاز برای  بکارید توجه کنید که دمای مورد 
جوانه زنی حدود 2۰ درجه سانتی گراد است. 
طول  زیادی  زمان  مدت  بذرها  زنی  جوانه 
از جوانه  ماه(پس  تا ۶  ماه   ۱( خواهد کشید 
زنی ، گیاه جوان را در سایه جزئی نگه دارید و 
فقط نور خورشید صبحگاهی را دریافت کند.

چگونه می توان یک گیاه قهوه را در گلدان 
پرورش داد

را  بذور  تا  است  قهوه الزم  بذر  کاشتن  برای 
بخیسانید.  ولرم  آب  در  ساعت   2۴ مدت  به 
برآمدگی  بذر  روی  این مدت  از گذشت  بعد 
است  ان  نشانگر  ایجاد می شود که  سفیدی 
انتقال  گلدان  به  را  ها  آن  توانیم  می  که 
دهیم.یک گلدان عمیق و با زهکشی مناسب 
است  بهتر  پالستیکی  گلدان  کنید.  انتخاب 
چون سبک است، می توانید از گلدان خشتی 
با  را  گلدان  درون  سپس  کنید.  استفاده  نیز 

شن و ماسه یا ورمیکولیت پر کنید و هر بذر 
قهوه را در عمق ۱2 میلیمتری  گلدان قرار 
دهید. سپس روی بذر را با مقدار کمی خاک 
نیز  بذرهای دیگر  برای  را  این کار  بپوشانید. 

انجام می دهیم.
دانه قهوه موجود در گلدان را باید در محلی 
وزیدن  امکان  که  دارید  نگه  مرطوب  و  گرم 
را  خود  گلدان  است  بهتر  باشد.  کم  نیز  باد 
دمای  دهید.  قرار  غربی  یا  شرقی  جهت  در 
بین   Arabica قهوه  دانه  رشد  برای  مطلوب 
تا 2۵ درجه سانتی گراد است. هنگامی   ۱2
گیاه  باشد  داشته  نوسان  حرارت  درجه  که 
برگهای خود را می ریزد. این گیاه در دمای 
راحتی رشد  به  تا ۳۰درجه سانتیگراد  بین۷ 
می کند. و در باالتر یا پایین تر از این دما به 

مراقبت بیشتری نیاز دارد.

شرایط الزم برای رشد درخت قهوه در 
گلدان
آفتاب

گیاهان قهوه نباید در معرض آفتاب مستقیم 
این گیاه  زیرا  از ظهر(  بعد  باشند )مخصوصاً 
نور غیر مستقیم خورشید را ترجیح می دهد. 
گیاهانی که در آفتاب کامل پرورش یافته اند 

دچار برگ سوختگی خواهند شد.
خاک

درخت قهوه دارای ریشه های عمیق است که 
به خاک نفوذ می کند، بنابراین خاک باید قابل 
نفوذ باشد، همچنین حاوی مقدار زیادی هوموس 
و کود دامی نیز باشد. نوع خاک باید کمی اسیدی 

بوده ، pH حدود شش مناسب است.
 آبیاری

در تابستان و پاییز ،درخت قهوه به آب زیادی 
جنگلهای  بومی  قهوه  گیاه  زیرا  دارد  احتیاج 
بارانی مرطوب است و فقط هنگامی که آب 
کافی دریافت می کند شکوفا می شود.  برای 
تهیه آب  مورد نیاز درخت قهوه از آب شیرین 
و مالیم با کیفیت باال استفاده شود، همچنین 
از باالی گلدان بر روی برگهای آن را ریخته 
شود، زیرا این گیاه عاشق هوای مرطوب و مه 
آلود است. خاک گلدان باید مرطوب باشد اما 
حالت غرقابی ایجاد نشود. اگر در آب و هوای 
سردتر مورد کشت قرار گیرد، در زمستان به 

آبیاری کمتری نیاز دارد.
نحوه برداشت قهوه

چهار یا پنج سال پس از کاشت، درخت قهوه 
می  زینتی،  عملکرد  بر  عالوه  دهد.  می  میوه 
از آن برای ذخیره دانه اش جهت تهیه  توان 
یک نوشیدنی معطر استفاده کرد. خواه بهترین 
دانه را به دست آورید یا نه ، مهم رضایت شما 

از کاشت درخت قهوه خانگی است.

تا 2۱ درجه سانتی گراد است . این گیاهان به 
محیطی ترجیحا گرم نیازمندند و هوای سرد به 

آن ها آسیب خواهد رسانید.
رشد  شرایط  از  گیاه  مندی  بهره  منظور  به   .۴
مورد  را  آن  ظاهری  های  ویژگی   ، مناسب 
اقدامات  لزوم  صورت  در  تا  دهید  قرار  بررسی 

الزم را بیندیشید.
بهتر   ، شده  متوقف  گیاه  رشد  که  صورتی  در 
است مکان گیاه را جا به جا کرده تا این وضعیت 
بهبود یابد . پژمرده شدن برگ های گیاه معموال 
به دلیل قرار گرفتن آن در معرض نور مستقیم 
خورشید است و در این شرایط باید گیاه را به 

مکانی کم نور تر و سایه دار منتقل کنید.
از  تر  کم  دمای  با  مکانی  در  گیاه  نگهداری  از 
۱۰ درجه سانتی گراد خودداری کرده و تهویه 

مناسب برای گیاه را فراهم آورید.

مرحله 2 :تغذیه و آبیاری
 ، پیچک  گیاه  رشد  برای  نیاز  مورد  خاک   .۱
به  پس  و  است  مناسب  پذیری  نفوذ  با  خاکی 
منظور افزایش میزان مواد مغذی خاک ، مقداری 

کمپوست به خاک مورد نظر اضافه کنید.
میزان خاک رس در این خاک نباید زیاد باشد و 
بنابراین برای کاهش مقدار خاک رس ، مقداری 
در   . کنید  اضافه  خاک  به  کمپوست  و  ماسه 
مقدار   ، باغ  از خاک  استفاده  به  تمایل  صورت 
اضافه  آن  به  را  گلدان  مخصوص  خاک  زیادی 

کنید.
2. گیاه پیچک معموال دو بار در هفته نیازمند 
آبیاری است . به منظور تشخیص زمان مناسب 

برای آبیاری گیاه پیچک ، کافیست انگشت خود 
را در خاک گیاه فرو کرده و در صورت خشک 
و  بریزید  روی خاک  بر  آب  مقداری  آن،  بودن 
 ، کنید  خودداری  گیاه  حد  از  بیش  آبیاری  از 
در غیر این صورت ریشه گیاه دچار پوسیدگی 

خواهد شد.
۳. به منظور بهره مندی گیاه از برگ های سبز 
و سالم ، در طول فصول گرم سال مقداری آب 
اسپری  خود  پیچک  گیاه  های  برگ  روی  بر 
کنید . انجام این کار ۱ الی 2 بار در طول هفته 

پیشنهاد می  شود.
۴. به منظور کوددهی گیاه ، مقداری کود حاوی 
آن  و  کرده  مخلوط  آب  مقداری  با  را  نیتروژن 
. گیاه پیچک  بریزید  نزدیکی ریشه گیاه  را در 
معموال در فصل های بهار و تابستان و پاییز به 
یک بار کوددهی نیازمند است و از تغذیه گیاه 
پیچک با کود در طول فصل زمستان خودداری 
از  زمستان  فصل  طول  در  گیاه  این  زیرا  کنید 
نیازی به کوددهی  رشد کمی برخوردار بوده و 
به آن وجود نخواهد داشت . در هنگام کوددهی 
مراقب باشید که کود با برگ های گیاه در تماس 
نباشد که در غیر اینصورت منجر به سوختگی 

برگ های گیاه خواهد شد.

مرحله 3 :مقابله با آفات و بیماری ها
گیاه  به  معموال  که  رایجی  آفات  از  یکی   .۱
عنکبوتی  های  کنه   ، می  کنند  حمله  پیچک 
هستند که با وجود لکه های زرد بر روی برگ 
های گیاه شناسایی می  شوند . به منظور مقابله 
محلول  یک  از  استفاده  با  را  گیاه  آفات  این  با 
پاک کننده مالیم پاک سازی کنید . کافیست 

مقداری محلول پاک کننده مخصوص دفع آفات 
را با مقداری آب مخلوط کرده و با استفاده از آن 

گیاه را پاک سازی کنید.
اسپری کردن روغن نیم نیز به از بین رفتن این 

آفات کمک می  کند.
به  پیچک  گیاه  در  پژمرده  های  برگ  2. وجود 
معنی عدم بهره مندی از میزان رطوبت کافی در 
محیط است و بنابراین به منظور برطرف کردن 
این وضعیت ، سینی زهکشی زیر گلدان گیاه را 
با آب پر کرده و یا گلدان را به مکانی با رطوبت 

باال تر منتقل کنید.
نقاط  ۳. وجود برگ های آسیب دیده و دارای 
سفید و سیاه به معنای آلودگی گیاه به بیماری 
این  با  مقابله  منظور  به   . است  قارچی  های 
بیماری ، شاخ و برگ و قسمت های آلوده ریشه 

را از گیاه مورد نظر جدا کنید.
۴. به منظور تکثیر این گیاه کافی است یکی از 
ساقه ها را برش داده و درون آب قرار دهید تا 
را  ایجاد شوند و سپس گیاه  ریشه های جدید 
به خاک منتقل کرده و شرایط مناسب رشد از 
جمله دما ، نور و آب الزم برای گیاه پیچک را 
فراهم آورید . در صورت نیاز به هرس گیاه ، شاخ 
و برگ های خشک شده و پژمرده را از گیاه جدا 
کرده و به این ترتیب رشد برگ های جدید را 

ترغیب کنید.
۵. گیاه پیچک معموال بعد از گذشت زمان ، گرد 
و غبار محیط را به خود جذب خواهد کرد . به 
منظور برطرف کردن این گرد و غبار با استفاده 
مورد  گیاه  های  برگ  مرطوب  دستمال  یک  از 

نظر را تمیز کنید.
منبع : نمناك

پرورش  هم  تخم  وسیله  به  گیاه  این    . میرد 
می یابد . ریشه افشان آن محیط مناسبی برای 

تخمگذاری ماهیها است .

Azolla caroliniana آزوال کارولینیانا
آزوال یک خزه شناور کوچک است که جلبکهای 
سبز - آبی روی برگهایش وجود دارد . این جلبک 
قادر است نیتروژن را از هوا جذب نماید و می 
گیاه  یک   . برساند  گیاه  مصرف  به  را  آن  تواند 
می  که  است  سرباز  های  آکواریوم  برای  زینتی 
تواند تمام سطح آب رو پوشانده و از رسیدن نور 
از  هر  باید  پس  کند  جلوگیری  گیاهان کف  به 

چند گاهی هرس شود.

Hygroryza aristata هیگروریزا آریستاتا
می  استفاده  آکواریوم  در  که  علفی  گونه  تنها 
شود . اگر رشد آن در آکواریوم شدید شود - می 
بایستی آن را هرس کرد تا از سایه افکندن بر 

روی سایر گیاهان جلوگیری به عمل آورد .

Salvinia natans سالوینیا نتنز
آکواریوم  توی  باشید  دیده  را  گیاه  ین  شایدا 
فروشی ها ! این گیاه سرخسی شناور است که 

۷- تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل هاي 
و  محیطي  عوامل  کنترل  امکان  با  توجه  با  سال 

تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه
۸- ایجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان 
اوقات  از  استفاده  و  کشاورزي  آموختگان  کار  و 

فراغت کشاورزان در فصل هاي پاییز و زمستان
معایب کشت گلخانه اي :

۱- هزینه اولیه آن زیاد است و قسمت عظیم این 
هزینه صرف احداث گلخانه مي شود که البته در 
صورت سود مند بودن محصول تولیدي این هزینه 

حداکثر در سه سال برگشت داده مي شود .
در  کشت  )برخالف  دایمي  مراقبت  به  نیاز   -2
هواي آزاد که با مراقبت کمتر میتوان به سود قابل 
توجهي دست یافت(  در کشت گلخانه اي حتي 
لحظه اي غفلت میتواند خسارت جبران ناپذیري 
وارد کند )مثال کاهش شدید دما در گلخانه در یک 
نابودي کامل  شب سرد زمستاني مي تواند باعث 

محصوالت گلخانه اي شود(
اهداف کشت گلخانه اي :

محصول  آن  در  که  محلي  در  محصول  تولید   )۱
تولید نمي شود

هواي  در  محصول  کشت  که  زماني  در  تولید   )2
آزاد غیر ممکن است .

مواد غذایی کافی رشد  و  نور  در صورت وجود 
. رنگ پریدگی و روشن  سریعی خواهد داشت 
الیه  است.  اهن   کمبود  نشانه  ها  برگ  شدن 
نازک این گیاه در سطح آب گیاهان موجود در 

کف را از گرفتن نور محـروم می سازد .

Phyllanthus fluitans فیالنتوس فلویتنز
مانند سایر گیاهان شناور این گیاه تقریبا برای 
آکواریوم های سر باز و جایی که برگهای قرمز 
رشد  و  توسعه  زیاد  نور  شدت  در  زیبایش  و 
پیدا کند مناسب است .کاشت آن با گیاهی با 
برای  میکند.  ایجاد  زیبایی  ی  جلوه  سبز  رنگ 
سایر  بر  تسلط  و  افکندن  سایه  از  جلوگیری 

گیاهان باید آن را هرس نمود.

Salvinia cucullata سالوینیا کوکوالتا
در آکواریومها برگهای کوچک این گیاه اغلب به 
صورت نا مساوی در سطح آب توسعه و پخش 
میشود . ولی در نور خوب و مناسب رشد برگهای 
مخروطی شکلش بسیار نمایان و برجسته است .

Riccia ریکسیا
یکی از گیاهان خوب آکواریوم هست و به خزه 
خشکیده  ی  تنه  روی  هم  و  است  معروف  ابی 
بوته  یه  مانند  هم  رشدمیکند،و  آب  در  گیاهان 
روی کف آکواریوم !   گیاهی شناور بوده مخفیگاه 
ماهیان  ریزی  تخم  جهت  مناسبی  مکان  و 
ایجاد می کند. رنگ سبز روشن و  البیرنت دار 
پرپشت است. در محیط  هایی با گاز کربنیک باال 
اکسیژنی روی  را دارد. حباب های  بهترین رشد 
سر برگ ها تشکیل می شود. برای تکثیر آن کافی 
است تکه ای از آن را قطع کرده و در سطح آب 
از  استفاده  بهترین روش  بیاندازید.  نور خوب  با 
آن قرار دادن و بستن آن روی تکه ای چوب تنه 
درخت در آب بوده تا فرمی شبیه به درخت را در 

داخل آب تداعی کند.

در صورت تصمیم به کشت گلخانه اي چه 
باید کرد؟

۱- مشخص کردن بازار فروش باید مشخص شود 
محصول تولید در کجا به فروش خواهد رسید.

2- تعیین زمان هاي مختلف سال از نظر میزان 
فروش محصول تولیدي ، زمان کسادي و اشباع 

بازار ، و زمان خالء و نیاز شدید بازار
۳- تعیین نوع و ویژگي محصول مورد نیاز که 
باشد  منطقه  همان  کننده  مصرف  پسند  مورد 
)مثال تولید کوجه فرنگي ریز یا درشت ، تولید 

فلفل زرد،سیاه ویا ....(
منطقه  هواشناسي  اطالعات  آوري  جمع   -۴
در  دما  ساله حداقل  ده  )میانگین  مورد کشت 
سرد ترین شب سال و میانگین حداکثر دما در 
گرم ترین روز سال ،میانگین ده سال بارندگي ، 
تعداد روز هاي آفتابي، روز هاي ابري ، روز هاي 

یخبندان ، ....(
۵- تعیین جهت هاي جغرافیایي و جهت وزش 

باد هاي غالب در منطقه
۶- نوع خاک از نظر بافت ، ساختمان ، PHخاک 
 ، و کم مصرف  پر مصرف  عناصر  و  ECخاک   ،

میزان آهک ، ظرفیت تبادل کاتیوني ،و....
۷- وضعیت آب منطقه از نظر کمي و کیفي که 
حدود  گلخانه  خاکي  بستر  مربع  متر  هر  براي 
یک متر مکعب آب باید در دسترس باشد و نیز 
باید مواد حل شده جامد در آب مانند بیکربنات 

سدیم ، کلر ،  فلور آب ، در حد مطلوب باشد
۸- مسافت گلخانه تا بازار مصرف

احداث  مورد  منطقه  در  کارگر  دستمزد   -۹
گلخانه

۱۰-جمع آوري اطالعات علمي در مورد کاشت 
داشت و برداشت و آفات بیماري ها و انبار داري 

محصول مورد کشت
اطراف جهت جمع  هاي  گلخانه  از  ۱۱-بازدید 
آوري  اطالعات علمي و تجربي آنان به منظور 

جلوگیري از تکرار اشتباه دیگران و...

Lemna minorلیمنا مینور
در آکواریوم ها این گیاه اغلب بعنوان یه علف 
هرز محسوب میشود که به سختی باید از آن 
دوری کرد . ماهی گلد فیش به خوردن این گیاه 
از روی سطح آب عالقه فراوانی دارد . برگهای 
آن نرم است و ریشه های نخ وار ضخیمی دارد 
که در سطح پایین رشد می کند . به نور عالقه 
دارد و در مجاورت نور تکثیر حاصل می نماید 

.این گیاه به ندرت گل می دهد .

 Pista استراتیوتس  پیستا  یا  آبی  کاهوی 
stratiotes

و  سرباز  های  آکواریوم  برای  زیبا  بسیار  گیاه 
ریشه  بوسیله  که  است  خانگی  های  حوضچه 
برای   . شود  می  تکثیر  راحتی  به  اش  رونده 
جلوگیری از تسلط و سایه افکندن بر گیاهان 
دیگر باید آن را هرس نمود. برگهای این گیاه 
کرکهای صورتی  که  است  تیره  سبز  رنگ  به 
نمو  آن خیلی  ریشه  پوشاند.  می  را  آن  رنگ 
است  گیاهی  دارد.  سفیدی  رنگ  و  کند  می 
جنسی  غیر  بصورت  تابستان  درفصل  که 
تکثیر حاصل می کند و در فصل زمستان می 

مزایاي کشت گلخانه اي :
۱- افزایش تولید در واحد سطح )به عبارت دیگر 
۱۰ برابر هواي آزاد ( به این معني که مثال در مورد 
خیار تولید 2۰ کیلو گرم خیار در هر متر مربع در 
گلخانه به جاي تولید 2 کیلوگرم در همان یک متر 

مربع در هواي آزاد 
در  )که  سال  در  یک محصول  از  بیش  تولید    -2
مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد 
گوجه فرنگي تولید دو بار در سال ممکن مي باشد (

۳ -افزایش کیفیت محصول تولیدي )که با کنترل 
دقیق و بهتر آفات و بیماري ها با روش هاي کنترل 
بیولوژیکي و کاهش مصرف سموم که باعث افزایش 
کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط 

زیست مي شود (
آبیاري  روش  )با  آب  مصرف  در  جویي  صرفه   -۴

تحت فشار (
سیستم  با  کشت  قابل  غیر  اراضي  از  استفاده   -۵
پرورش سبزي  هاي  گلخانه  )مانند  پونیک  هیدرو 

در کیش (
۶- عدم وابستگي تولید به شرایط محیطي و امکان 
بازار یابي مناسب و تنظیم برتامه کشت مطابق با 
نیاز بازار )مثال در مورد خیار طوري برنامه تنظیم 

شود که زمان برداشت اواخر اسفند ماه باشد (

مراقبت و رشد گیاه زینتی پیچک در آپارتمان

معرفی چند گیاه آبزی پرکاربرد مزایا و معایب کشت گلخانه ای

طریقه کاشت قهوه
در خانه 



»سرفه« یکی از شایع ترین عالئم بیماری های 
عوارض  آزاردهنده ترین  از  یکی  و  تنفسی 
روز های  این  در  که  است  کرونا  بیماری 
کرونا  به  مبتال  هموطنان  از  بسیاری  کرونایی 
از این عارضه رنج می برند و گاهی این سرفه ها 
به قدری مزمن و طوالنی مدت می شود که فرد 

را ناگزیر به مصرف هر دارویی می کند.
از  حریره ها  سنتی  طب  متخصصان  به باور 
می رود.  به شمار  سرفه  برای  غذا ها  بهترین 
با مقداری شکر و  بادام  حریره نشاسته و مغز 
افزودن مقداری پودر رازیانه یا پودر بذر کتان، 
سرفه  بهبود  برای  که  است  لذیذی  خوراک 

توصیه می شود.
با  تهیه شده  سبزیجات  سوپ  انواع  مصرف 
گشنیز، جعفری، پیاز، هویج و کدو و همچنین 
فرنی  انواع  و  زعفران  و  دارچین  با  شیربرنج 
است؛  سرفه  برای  مفید  خوراکی های  دیگر  از 
و  مرغ  گوشت  با  اگر  جو  سوپ  این که  ضمن 
و کبک طبخ  بلدرچین  پرندگان کوچک مثل 
سرفه های  از  که  بیمارانی  برای  باشد  شده 

خشک رنج می برند، مفید است.
دمنوش های مؤثر در تسکین سرفه

دارویی  گیاهان  و  ترکیبات  برخی  مصرف 
کرونا  به  مبتال  بیماران  برخی  برای  می تواند 
مفید و برای عده ای دیگر آسیب رسان باشد، این 
موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که برخی 
بیماران در حال مصرف چند داروی شیمیایی اند 
گریبانگیر  دارویی  تداخالت  است  ممکن  و 
منتشرشده  راهنمای  اساس  بر  شود.  بیماران 
از سوی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، برای 
یک  دمنوش  کرونا،  به  مبتالیان  سرفه خشک 
هر  پنیرک  یا  ختمی  بنفشه،  غذاخوری  قاشق 

هشت ساعت توصیه شده است.
از  که  بیمارانی  می شود،  توصیه  همچنین 
جوشانده  از  می برند،  رنج  خلط دار  سرفه های 
دارچین  چوب  با  عناب  عدد  پنج  نیم کوب 
به میزان دو تا سه سانتی متر، هر هشت ساعت 

استفاده کنند.
در  گیاهی  روغن های  از  استفاده  تأثیر 

بهبود سرفه
استفاده از روغن های گیاهی از روش های رایج 
تسکین سرفه در طب سنتی ایران است، به این 
قسمت های  روی  را  روغن  می توانید  منظور 
جلویی و پشتی قفسه سینه بمالید و به آرامی 
ماساژ دهید. روغن بنفشه، روغن بادام شیرین، 
سرفه های  برای  حیوانی  روغن  و  کدو  روغن 
خشک و روغن زنجبیل، روغن ُقسط و روغن 
زیتون برای سرفه های خلط دار توصیه می شود. 
همچنین مالیدن اسانس نعناع نزدیک بینی و 
درد  کاهش  جهت  بیماران  سینه  قفسه  روی 
قفسه سینه و اسپاسم راه های هوایی، از دیگر 

راهکار هایی است که می تواند مفید باشد.
باید ها و نباید های تغذیه ای

سرد،  آب  نوشیدن  سنتی،  طب  آموزه های 
ادویه جات  نارس،  و  ترش  میوه های  ترشیجات، 
بسیار گرم مثل زنجبیل، فلفل، سیر و پیاز خام، 
غذا های سنگین و دیرهضم مثل حلیم و کله پاچه، 
غذا هایی با طبع سرد مثل ماست، دوغ، خیار و 
گوجه، غذا های سرخ شده و کاسنی برای بیمارانی 
که سرفه می کنند مناسب نیست همچنین قرار 
به  سرد  محیط های  و  هوا  معرض  در  گرفتن 
می شود  توصیه  و  می شود  منجر  عالئم  تشدید 
که بیماران در ناحیه سر، صورت و قفسه سینه 

پوشش کافی داشته باشند.
منبع: تسنیم

از  زمستان  فصل  در  والدین  وقت ها  خیلی 
غفلت  کودک  پوست  از  مراقبت  و  بهداشت 
می کنند. در حالی که سیستم های گرمایش 
به  می تواند  شومینه ها  و  بخاری  یا  مرکزی 
با رعایت  خشکی پوست کودک منجر شود. 
بدن  پوست  از  می توان  ساده  نکته  چند 
کودکان محافظت کرد.به همین منظور باید 

مراقب بهداشت لباس کودک هم بود: 
 ۱- از پوشاندن بیش از حد فرزندتان در فصل 
عرق  باعث  اغلب  کار  این  بپرهیزید.  سرما 
قرمز  یا  سوختن  نتیجه  در  و  کودک  کردن 
کودک  سر  پوست  می شود.  او  پوست  شدن 
کالهی  است  بهتر  شود.  پوشانده  حتماً  باید 
بر سر گوش های  عالوه  که  کنید  انتخاب  را 

او را هم بپوشاند. 
 2- بهتر است جنس لباس های زیرین از نخ 
لباس های  باشد.  لطیف  و  نرم  الیاف  سایر  و 
پشمی هیچ گاه نباید با پوست کودک تماس 
مستقیم داشته باشند زیرا می توانند منجر به 

حساسیت و آسیب پوست شوند. 
بشویید  مرتب  طور  به  را  کودک  لباس    -۳ 
کنید.  استفاده  کننده  نرم  از  برای شستن  و 
هرچند وقت یک بار لباس های کودک را ضد 
زیر،  لباس  به خصوص  لباس،  کنید.  عفونی 
یکی از اصلی ترین عوامل حساسیت ها و ایجاد 

انواع قارچ بر پوست کودک است. 
به  بار  یک  روز  سه  تا  دو  هر  را  کودک   -۴ 
حمام ببرید. مدت زمان شست و شو نیز باید 

کوتاه باشد. 
 ۵- پس از هر بار حمام و شست و شو، پوست 
نوزاد  فرزندتان  اگر  را مرطوب کنید.  کودک 
و  کرم ها  از  دارد،  حساسی  پوست  یا  است 
استفاده  کودکان  مخصوص  کننده   مرطوب 

کنید. 
 ۶- از آب بسیار گرم پرهیز کنید. آب گرم در 
فصول سرد سال برای پوست بدن بسیار مضر 
است و موجب خشکی بیشتر آن می شود. به 
همین دلیل توصیه می شود برای حمام از آب 

ولرم استفاده شود. 
 ۷- روزانه دو تا سه بار بدن فرزندتان را ماساژ 
دهید. پیش از ماساژ مقداری روغن گیاهی بر 
مخصوص  آفتاب  ضد  کرم  بمالید.  او  پوست 
نیز  سرما  فصل  در  نیست.  تابستان  فصل 

استفاده از کرم ضد آفتاب ضروری است. 
 ۸- به فرزندتان در طول روز به میزان کافی 
آبی  کم  دچار  او  بدن  تا  بدهید  ولرم  آب 
نشود. کم آبی بدن منجر به خشکی و ترک 
خوردگی پوست می شود. از قرار دادن کودک 

کنار شومینه یا بخاری پرهیز کنید. 
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متعددی  گزینه های  پشت،  قوز  درمان  برای 
و...  جراحی  اصالحی،  ورزشی  حرکات  مانند 
وجود دارد. اینکه کدام شیوه مناسب حال شما 
است به شدت ناهنجاری بستگی خواهد داشت. 
راه حلی  اصالحی  ورزش های  میان،  این  در 
منظور  این  برای  هستند.  تاثیرگذار  و  مناسب 
الزم است حرکات تحت نظر متخصص آموزش 
داده شود. یادگیری تمرینات بسیار راحت بوده 
و می توانید در منزل آن ها را انجام دهید. نکته 
آن ها  که  است  این  ورزشی  حرکات  در  مهم 
و  مداوم  طور  به  و  طوالنی  زمان  مدت  در  را 
البته صحیح انجام دهید. بیماران زیادی از این 

طریق درمان شده اند.
چرا به قوز پشت مبتال می شویم؟

درمان قوز پشت با توجه به علت بروز آن انجام 
این  بروز  برای  متعددی  دالیل  شد.  خواهد 
ناهنجاری وجود دارد که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
وضعیت بد بدنی )پوسچر نامناسب(: بسیاری 
از کودکان و نوجوانان به دلیل وضعیت بد بدنی 
به این عارضه مبتال می شوند. بسیاری از آن ها 
هنگام کار با کامپیوتر، بیش از حد طبیعی به 
طوالنی  در  امر  این  می شوند.  خم  جلو  سمت 
تغییر شکل ستون مهره ها در  به  مدت، منجر 
کوله  حمل  همچنین  شد.  خواهد  ناحیه  این 
سبب  مدت  طوالنی  در  سنگین  پشتی های 
حرکات  انجام  شرایط  این  در  می شود.  کیفوز 

اصالحی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
از  برخی  فقرات:  ستون  آسیب های 
شکستگی ها،  مانند  فقرات،  ستون  آسیب های 
و  برسانند  آسیب  فقرات  ستون  به  می توانند 

انحنای آن را تحت تاثیر قرار دهند.
سرطان در ستون فقرات: سرطان در ستون 
فقرات می تواند مهره ها را ضعیف کرده و آن ها 

-نمکهاي یددار تصفیه شده بدلیل خلوص باال میزان ید 
را بهتر و به مدت بیشتري حفظ مي نمایند.

-نمک یددار تصفیه شده را نباید به مدت طوالني 
در معرض نور مستقیم خورشید و یا رطوبت قرار 

داد چون ید آن از دست مي رود.
-بهتر است نمک یددار تصفیه شده را در ظروف 
بدون منفذ پالستیکي، چوبي، سفالي یا شیشه اي 

رنگي با سرپوش محکم نگهداري نمود.
تاریخ  به  یددار  نمک  بندي هاي  بسته  روي  -بر 
تولید و انقضاي نمک و درج شماره پروانه ساخت 

وزارت بهداشت توجه نمایید.
-همیشه سعي کنید نمک را به اندازه مصرف خریداري 
کرده و از ذخیره نمودن نمک یددار تصفیه شده به 
مدت طوالني )بیش از یکسال( که موجب کم شدن 

میزان ید آن مي شود خودداري کنید.
افرادي که گواتر دارند، مصرف نمک  در  -معموالً 
یددار از بزرگ تر شدن اندازه گواتر ممانعت بعمل 
قابل  گواترهاي  اندازه  کاهش  سبب  اما  مي آورد 
رویت نمي شود و در مواردي هم اندازه گواترهاي 

و  بخورند  سیر  نباید  که  افرادی  از  دسته   ۶
خوردن سیر برایشان مضر است

گاهی اوقات سیر نارس باعث تنفس سخت می شود. 
مصرف سیر نارس می تواند تاثیر عکس روی فرد 
بگذارد. مواقعی که باید از مصرف سیر خودداری 
کنید یا بهتر است بگوییم افرادی با این شرایط گزینه 

ی مناسبی برای خوردن سیر نیستند:
۱. مصرف داروی ضد انعقاد : سیر یک ضد انعقاد 
گردش  برای  درمان  بهترین  که  است  طبیعی 
از  شود  می  توصیه  دلیل  همین  به  است  خون 
مصرف سیر پرهیز کنید چون موجب خونریزی 

شدید میشود.
دچار  سیر  خوردن  از  بعد  اگر   : قلب  تپش   .2
مورد  این  در  است  بهتر  شوید  می  قلب  تپش 

احتیاط کنید.
۳. بارداری : مصرف سیر در دوران بارداری برای 
درمان به هیچ وجه توصیه نمی شود و حتما باید 

با مشورت پزشک مصرف شود.

درمانی  شیمی  کند.  شکستگی  مستعد  را 
پرتودرمانی نیز می تواند منجر به ضعیف شدن 

استخوان ها شوند.
ستون  استخوان های  تولد:  هنگام  نقص 
فقرات که قبل از تولد به درستی رشد نکرده اند، 

می توانند باعث کیفوز شوند.
کیفوز  سندرم  سندرم کیفوز در کودکان: 
در کودکان می تواند با سندرم های خاصی مانند 
مارفان  سندرم  و   Ehlers-Danlos سندرم 

همراه باشد.
درمان قوز پشت با حرکات ورزشی

عنوان  به  ورزشی  با حرکات  پشت  قوز  درمان 
یکی از ایمن ترین راه ها نه تنها برای حل این 
مشکل بلکه مشکالتی مانند قوز کمر و گودی 
کمر است. برای این منظور تمرینات متعددی 
صورت  به  را  آن ها  می توانید  که  دارد  وجود 

ایستاده، نشسته و خوابیده انجام دهید.
حرکت پل باسن

برای انجام آن کافی است به پشت بر روی مت 
از زانو خم کنید،  با زاویه نود  پا ها را  بخوابید. 
کف پا در تماس کامل با مت )تشک ورزشی( 
نزدیک  باسن  با  کمی  را  پا  پاشنه  دارد،  قرار 
است.  لگن  عرض  اندازه  به  پا ها  فاصله  کنید. 
شکم را به سمت داخل منقبض کرده و بدن را 
از باسن به باال بکشید، تا جایی باال بروید که 
زانو، لگن و سرشانه ها در یک خط راست قرار 
بمانید  وضعیت  این  در  لحظاتی  برای  بگیرند. 
و سپس از ناحیه باالتنه به سمت مت )رو به 

پایین( حرکت کنید.
حرکت برد داگ

کوچک را کاهش مي دهد.
-با مصرف متعادل نمک یددار میزان ید مورد نیاز 

بدن به راحتي تامین مي شود.
برایشان  پزشک  توسط  نمک  مصرف  که  -افرادي 
ممنوع شده است، از نمک یددار تصفیه شده نیز 

نباید استفاده کنند.
موجب  مي تواند  هم  یددار  نمک  زیاد  -مصرف 

افزایش فشارخون شود.
-استفاده از نمک هاي صادراتي صنعتي )که بعضاً 
مي شوند(  دیده  هم  کوچک  بندي هاي  بسته  در 

براي مصارف خوراکي ممنوع است.
-همیشه از نمک یددار تصفیه شده استفاده کنید. 
نمک هاي صادراتي صنعتي و سنگ نمک فاقد ید 
است و براي مصارف خوراکي حتي خیساندن برنج 

توصیه نمي شوند.
-سنگ نمک عالوه بر اینکه فاقد ید است، بدلیل 
انواع ناخالصي ها و آلودگي ها براي مصارف خوراکي 

نبایدمصرف شود.

یا  اگر فشارخون طبیعی   : پائین  خون  فشار   .۴
از  که  است  این  پیشنهاد  بهترین  دارید  پایین 
خوردن سیر پرهیز کنید، چون خوردن سیر باعث 

افت فشار خون میشود.
۶. مشکالت کبدی : مصرف سیر تاثیر دارو روی 
بدن را کاهش می دهد. بیشتر داروها مخصوصا 
داروهای کبد و جلوگیری از بارداری، اگر با سیر 
مصرف شوند تاثیر بر عکس روی بدن می گذارند.

۶. مشکالت گوارشی : سیر برای دستگاه گوارش 
سنگین است، بنابر این اگر شما دستگاه گوارش 

حساسی دارید، سیر مصرف نکنید.

و  ساده  تمرینات  دیگر  از  داگ  برد  حرکت 
موثری است که می تواند در درمان قوز پشت 
موثر باشد. برای این منظور الزم است در حالت 
میز )چهار دست و پا( قرار بگیرید. دست ها در 
راستای شانه قرار دارند، اما در ناحیه آرنج قفل 
زاویه  در  و  شده  خم  زانو  از  نیز  پا ها  نیستند، 
۹۰ درجه قرار دارند. ران دقیقا در در راستای 
لگن است. بدن باید کامال شکل میز را به خود 
بگیرد. دست و پا های شما مانند پایه های میزی 
قرار  کامل  و هماهنگی  تناسب  در  هستند که 

دارند.
به صورت  و  ارتفاع شانه  تا  را  حاال یک دست 
منحرف  لگن  اینکه  بدون  بیاورید.  باال  کشیده 
شود و یا زوایای عضالت بدن تغییر کند، پای 
مخالف را از زمین بلند کرده و به صورت کامال 
کشیده در امتداد باسن قرار دهید. پا را بیش 
آسیب  باعث  چون  نبرید،  باال  مقدار  این  از 
حالت  این  در  لحظاتی  برای  شد.  خواهد  کمر 
بمانید و سپس حرکت را با دست و پای مخالف 
رنج می برید،  زانو درد  از  انجام دهید. چنانچه 

می توانید بالشتی کوچک زیر زانو قرار دهید.
قوز  درمان  برای  که  ورزشی  حرکات  دیگر  از 
به حرکت سوپرمن،  است می توان  موثر  پشت 
حرکت کبری، کشش سینه و کمر، حرکت صد، 
 I- Y- پالنک از پهلو، حرکت دست ها به صورت

T و حرکت زیر بغل با هالتر خم اشاره کرد.
کشش عضالت شانه و پشت

ببرید،  عقب  به  رو  را  شانه ها  و  بایستید  صاف 
تصور کنید یک مداد بین هر دو شانه شما از 
عقب قرار دارد و باید آن را محکم نگه دارید. 
۱۰ ثانیه در این موقعیت بمانید. می توانید این 
با ۱۰  بار  بار در روز و هر  الی ۴  حرکت را ۳ 

تکرار انجام دهید.

اسالید دست روی دیوار

به  کامل  طور  به  و  بایستید  دیوار  به  پشت 
دیوار تکیه دهید، سپس دست ها را باال آورده 
در  دیوار  با  پشت  و  شانه ها  که  حالی  در  و 
درجه   ۹۰ زاویه  در  را  آرنج ها  هستند،  تماس 
ببرید، دقت  باال  را  قرار دهید، سپس دست ها 
کنید دست نباید از دیوار جدا شود. سپس به 
موقعیت شروع برگردید، این حرکت را ۳ ست 
با ۱۵ تکرار انجام دهید. می توانید در طول روز 

چند بار این حرکت را انجام دهید.
کشش عضالت سینه و جلو شانه

بین چهارچوب درب قرار بگیرید، پای راست را 
جلوتر قرار دهید و دست ها را در حالی که از 
آرنج تازاویه ۹۰ درجه خم شده اند؛ در اطراف 
چهارچوب درب قرار دهید و رو به جلو مقداری 
این  در  ثانیه  چند  دهید.  حرکت  را  خودتان 

حالت بمانید و مجدداً حرکت را تکرار کنید.

جویدن آدامس باعث به کار افتادن غدد بزاقی 
می شود. بزاق می تواند به خنثی کردن اسید 
کمک کند. عادت به جویدن آدامس می تواند 
هضم  باعث  و  تسکین  را  دل  سر  سوزش 
خوب غذا شود. متخصصان می گویند جویدن 
نیز  کردن  تمرکز  به  می تواند  حتی  آدامس 
می گویند  پزشکان  دندان  برخی  کند.  کمک 
باعث  می تواند  آن  جویدن  دقیقه   ۱۰ روزانه 
شود.  دهان  از  باکتری  میلیون   ۱۰۰ نابودی 
تنها توصیه ای که برای جویدن آن الزم است 
بکنیم مدت زمان جویدن است. اگر به مدت 
طوالنی این کار را ادامه دهید هم فک خسته 

می شود هم دندان ها آسیب می بینند.

الغری  برای  آدامس  جویدن  تأثیرات 
جزئی و ناچیز است

تأیید  را  موضوع  این  مطالعات  تمام  اگرچه 
نشان  تحقیقات  از  بعضی  اما  نمی کنند، 
الغری،  برای  آدامس  جویدن  که  می دهند 

احتماال فواید زیر را داشته باشد:
احساس  و  اشتها  کاهش  در  است  ممکن 

گرسنگی کمک کند
سبب  است  ممکن  آدامس  جویدن  عمل 
گرسنگی  کاهش  و  بیشتر  سیری  احساس 
شود و به کاهش اشتها، به ویژه برای خوردن 
اخیرا  مطالعه ی  در  کند.  کمک  وعده  میان 
جویدن  که  شد  داده  نشان  شده،  انجام 
آدامس، گرسنگی و اشتها را به اندازه ی یک 

نوشیدنی سرشار از کالری کاهش داد. 

ممکن است در مصرف کالری کمتر کمک 
کند

بعضی از افراد دوست دارند بین وعده های 

با  کند.  مدیریت  را  غذایی  هوس های  و  کرده 
مصرف  فواید  از  نیز  بسیاری  افراد  وجود،  این 
بین  سالم  خوراکی های  برنامه ریزی شده 
تثبیت  برای  به عنوان روشی  وعده های غذایی 
غذایی  هوس های  از  پرهیز  و  انرژی  سطوح 
استفاده می کنند. از این رو باید اطمینان حاصل 
شود که آدامس جویدن جایگزین مصرف میان 
زیرا ممکن است در  نمی شود،  وعده های سالم 
را  وزن  کاهش  برای  فرد  تالش های  بلندمدت 

مختل کند.
همچنین، آدامس می تواند با روده شما نامهربان 
گوارشی  مشکالت  از  که  افرادی  برای  باشد. 
مانند نفخ یا گاز معده شکایت می کنند، آدامس 
جویدن ممکن است بهترین گزینه برای کمک 
مکرر  جویدن  آدامس  نباشد.  وزن  کاهش  به 
گوارش  دستگاه  به  بیشتر  هوای  ورود  موجب 

می شود.
یک  در  مواقع  بیشتر  که  این  دلیل  به  آدامس 
طرف دهان جویده می شود، می تواند به عدم 
توازن ماهیچه فک و حتی اختالل مفصل فک 
است.  دردناکی  مزمن  شرایط  که  شود  منجر 
هرگاه مجموعه ای از ماهیچه ها بشدت به کار 
گرفته شوند، پس از مدتی انقباض ماهیچه ها 
و درد ناشی از آن را به دنبال خواهند داشت. 
دردهایی مانند سردرد، گوش درد و دندان درد.

شیرین کننده های  حاوی  آدامس ها  بیشتر 
مصنوعی هستند که می توانند در میکروبیوم 
روده اختالل ایجاد کرده و احتماال به افزایش 
سیگنال های گرسنگی و ذخیره چربی بیشتر 
را  خود  وزن  کاهش  واقعا  اگر  شود.  منجر 
به  جویدن  آدامس  کرده اید،  هدفگذاری 
تنهایی تاثیر چشمگیری در بلندمدت بر وزن 

شما نخواهد داشت.

افسردگی را کاهش دهد(، این ترکیب شیمیایی 
و  مهم  مغذی  مواد  جذب  تواند  می  همچنین 
و   D ویتامین  مانند  و خو  متعادل کننده خلق 
ویتامین های B را کاهش دهد. نکته بدتر این 
است که شما چند قاشق غذاخوری شکر را به 
قهوه اضافه می کنید که می تواند به زودی پس 
بیشتر  و مصرف  دنبال شکر  به  لیوان،  اتمام  از 

کورتیزول باشید.
کنسرو

مطمئناً راحت و سریع است وقتی فقط به دنبال 
رفع استرس و گرسنگی هستید اما به هر قیمت 
بیس  تحقیقات،  براساس  کنید.  اجتناب  آن  از 
فنول A یا BPA یک ماده شیمیایی تقلید کننده 
هورمون در بدن است که در اکثر مواد غذایی 
کنسرو و بسته بندی شده با ظروف پالستیکی 
مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند با تغییر 
قابل توجه، ژن های بخش تحریک کننده فشار 

روانی مغز را از بین ببرد. 
آب میوه ها

از بین بردن روحیه اضطراب شما با یک گزینه 
فشرده  را  تازه  میوه  اما  است  ایده خوبی  سالم 
کامل  های  میوه  برخالف  ها  میوه  آب  نکنید. 

فاقد فیبر هضم آهسته هستند و دارای قند و 
فروکتوز هستند. قند خون از گلوکز است که 
و  شود  می  آدرنالین  استرس  هورمون  باعث 
فروکتوز می تواند نحوه پاسخ مغز به استرس 
عنوان  به  دهد.  تغییر  را  ژنتیکی  سطح  در 
یک قاعده کلی، از همه آب میوه ها حتی از 
آنهایی که به طور طبیعی با میوه شیرین می 
شوند، خودداری کنید. اگر نوشیدن آب برای 
شما سخت است پس آب های سم زدایی را 

امتحان کنید!
سبوس گندم

این ماده مغذی به مواد معدنی مهمی مانند 
آنها  روی و منیزیم متصل می شود و جذب 
زدن  جوانه  و  خیساندن  کند.  می  محدود  را 
که  فیتیک  اسید  میزان  کاهش  به  تواند  می 
در درجه اول در غالت کامل و لوبیای خشک 
وجود دارد، کمک کند. بنابراین هنگام آماده 
سازی این غذاها، این مرحله اضافی را به عنوان 

یک اصل مهم در آشپزخانه خود انجام دهید.
نوشابه رژیمی

سطح  کاهش  برای  است  ممکن  نوشابه 
حالت  این  در  اما  باشد  کافی  شما  استرس 
شیرین  یک  آسپارتام،  ماند.  نمی  متوقف 
نوشابه  از  بسیاری  در  که  مصنوعی  کننده 
تولید  از  مانع  شود،  می  یافت  رژیمی  های 
است.  شده  عصبی  دهنده  انتقال  سروتونین 
بیماری  نوع  همه  بروز  باعث  تواند  می  این 
خوابی،  بی  سردرد،  جمله  از  عصبی  های 
تغییر در روحیه و بله حتی استرس شود. این 
 NutraSweet فقط آسپارتام نیست، مراقب
سالمت  از  همچنین  و  باشید  هم   Equal و 

روان خود محافظت کنید.

کار  این  دارند  باور  بجوند، چون  آدامس  غذایی 
از طریق کمک به مصرف کالری کمتر در طول 

روز، به کاهش وزن کمک می کند. 

ممکن است به کالری سوزی کمی کمک کند
که  داده اند  نشان  کوچک  مطالعه ی  چند 
مقداری  به  است  ممکن  آدامس  جویدن  عمل 
دیگر  مطالعه ی  در  کند.  کمک  کالری سوزی 
نشان داده شد که جویدن آدامس بعد از وعده ی 
 )DIT( غذایی، ترموژنزیس ناشی از رژیم غذایی
بدن  در  فرآیندی  ترموژنزیس  داد.  افزایش  را 
است که با تولید گرما باعث افزایش چربی سوزی 
در بدن می شود و افزایش متابولیسم بدن را هم 

به همراه دارد. 
جویدن  که  می دهند  نشان  بیشتر  تحقیقات 
آدامس هنگام راه رفتن ممکن است به کاهش 

وزن کمک کند. 

عوارض آدامس جویدن
کاهش  به  می تواند  آدامس  جویدن  چند  هر 
وزن کمک کند، اما ممکن است دارای برخی 
یک  نتایج  بر  بنا  باشد.  نیز  منفی  جنبه های 
به طور  است  ممکن  آدامس جویدن  مطالعه، 
سبزی های  و  میوه  مصرف  از  را  فرد  بالقوه 
را  او  غذایی  رژیم  کیفیت  و  دارد  باز  تازه 
مصرف  از  پرهیز  همچنین،  دهد.  کاهش 
که  امید  این  به  روزانه  غذایی  وعده های 
را  شما  گرسنگی  نوعی  به  جویدن  آدامس 
وزن  کاهش  راهبرد  یک  نیز  دهد  تسکین 

نمی شود. محسوب  سالم 
برای برخی افراد جویدن آدامس بین وعده های 
پیشگیری  تنقالت  مصرف  از  می تواند  غذایی 

بستنی
این ممکن است دهان شما را خنک کند اما بستنی 
ذهن شما را هرگز خنک نمی کند. در حقیقت، 
فقط  دارند،  زیادی  تصفیه شده  قند  غذاهایی که 
هورمون های استرس از جمله کورتیزول را افزایش 
می دهند. دلیلش این است که بدن شما نمی تواند 
از تمام قندهای تصفیه شده استفاده کند )مگر اینکه 
شما در حال عرق کردن و یا در حال بهبودی از 
تعریق شدید باشید(، بنابراین میزان قند خون شما 
به سرعت کاهش می یابد. از طریق “واکنش ضد 
تنظیم گلوکز”، مغز شما سطح قند خون پایین را 
زندگی می  تهدید کننده  به عنوان یک وضعیت 
شناسد و کورتیزول بیشتری ترشح می کند تا دوباره 
گرسنگی را تحریک کند که به نوبه خود باعث می 

شود احساس استرس تان ادامه داشته باشد.
قهوه

ممکن است فکر کنید که قهوه باعث تمرکز می 
شود و شما را قادر به دور کردن شما از استرس 
اما همه فنجان ها  مهلت نهایی پروژه می کند 
تحریک  با  کافئین  که  حالی  در  نیستند.  برابر 
فعالیت دوپامین به عنوان تقویت کننده خلقی 
ابتال به  شناخته می شود )و ممکن است خطر 

درمان قوز پشت با چند حرکت ساده در خانه

چه کسانی نباید سیر بخورند؟پیام هاي بهداشتي در زمینه استفاده از نمک یددار

آیا آدامس جویدن برای سالمتی مفید است؟بدترین مواد غذایی که موجب تشدید استرس می شوند

مراقبت از 
پوست کودکان
 در فصل زمستان

با این راهکار های
 طب سنتی از شر »سرفه » 

رهایی یابید
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امتحان  معتقدند:  آموزان  دانش  از  برخي 
ارزیابي  و  سنجش  براي  مناسبي  فرصت 
دیگر  برخي  و  هاست  یادگیري  و  معلومات 
تواند  است که مي  ابزاري  امتحان  معتقدند 
موجبات آزردگي خاطر و رنجش دانش آموز 

را فراهم کند. 
برخي در ایام امتحانات تا پاسي از شب بیدار 
را  درسي  مطالب  بیشتر  هر چه  با شتاب  و 
امتحانات  ایام  حفظ مي کنند  و برخي در 
مي  اشکال  رفع  و  درسي  مطالب  مرور  به 
پردازند و شبهاي امتحان با خیال راحت به 

خواب مي روند.
 از امتحان هر گونه تصویري که داشته باشید 
کسب  آن  و  است  چیز  یک  شما  خواسته 
به  رسیدن  براي   . است  امتحان  در  موفقیت 
اینجا سعي مي کنیم روشهایي  این هدف در 
را نشان دهیم که تنها مطالعه آن کافي نیست 
بلکه باید در عمل این روشها را بطور مداوم و 

مستمر بکار گرفت .
قبل از امتحان :

 تعدادي سواالت ساده ، متوسط ومشکل از 
امتحاني  نمونه سواالت  از  یا  درسي   کتاب 
کنید.پاسخگویي  انتخاب  گذشته   سالهاي 
زیادي  بسیار  حدود  تا  سواالت  همین  به 

موفقیت شما را تضمین خواهد کرد.
و  درسي  موضوعات  دقیق  و  عمیق  مطالعه 
ایجاد ارتباط ذهني بین آنها با سایر دروس 
امر سبب  .این  زندگي  واقعیات  با  ارتباط  و 
مي شود تا مطالب درسي همیشه در ذهن 

باقي بماند.
و  و مهم هر درس  اصلي  نکات  یادگیري  با 
مرور دائمي آنها مي توانید همیشه خود را 

براي امتحان آماده نگه دارید .
در انجام کارها وقت خود را به گونه اي تنظیم 

عادت کرده ایم تمام هوش و حواسمان 
از آخرین تجهیزات  تا  را جمع کنیم 
اما  شویم،  باخبر  زندگی  وسایل  و 
مشترک  زندگی  کرده ایم  فراموش 
گرم  همچنان  آنکه  برای  خانوادگی 
و  یابد  تداوم  دوست داشتنی،  و 
همراه  به  را  خانواده  اعضای  موفقیت 
احتیاج  قوا  تجدید  به  باشد،  داشته 
و  روابط زن  و  زندگی مشترک  دارد. 
شوهر و اعضای خانواده هم به مکمل 
احتیاج دارد تا همچنان تقویت شده 

باقی بماند. 
راهکارها:

- قرار مالقات بگذارید
تعجب نکنید. بد نیست هر از گاهی با 
همسر و یا فرزندان خود قرار بگذارید 
از  بیرون  را  شام  بروید،  سینما  به  تا 
منزل صرف کرده، پیاده روی کرده و 
یا یک لیوان دوغ با هم بنوشید! فرق 
می گذارید،  برنامه ای  چه  نمی کند 
بگذارید  قراری  هم  با  بودن  برای  اما 
سرقرار  خانواده،  اعضای  همه  تا 
حاضر شوند و اوقاتی را با هم خوش 

بگذرانند.
- باهم گردش بروید

اگر امکان داشته باشد که بعضی شب ها 

از  بینایی  های  اختالل  به  مبتال  و  نابینا  کودک 
کودک  تربیت  هستند.  کودکان  ترین  حساس 
ها  بچه  این  از  اطالعاتی  دانستن  نیازمند  نابینا 
است و والدین و دیگر نزدیکان آنها می بایستی 
که بهترین روش رفتاری را با این گروه از کودکان 
داشته باشند.پدر و مادری که با کودک نابینای 
و  کنند  می  برخورد  کامل  کودکی  مانند  خود 
انتظار رفتارهای رایج  نیز   از دیگران  در مقابل، 
طبیعی  رشد  در  واقع  در   ، دارند  را  سنجیده  و 
و  حسی  های  مهارت  و  ذهنی  استعدادهای 
حرکتی و پرورش ظرفیت عاطفی بچه خود نقش 
مادری  و  پدر  بالعکس  کنند.  می  اجرا  را  فعالی 
که به محض روبرو شدن با کودک نابینای خود 
تمامی دریچه های رشد و ترقی را به روی وی 
بسته پنداشته اند و به روش مؤثر و خالق با وی 
های  انگیزه  که  است  طبیعی  کنند  نمی  رفتار 
رشد فرزندشان را محدود می کنند به دلیل آنکه 
وجود انگیزه و پرورش آنان در سازگاری عاطفی و 

اجتماعی کودک بسیار دارای اهمیت است.
بعضی از والدین به علت داشتن احساس مقصر 
بودن و گناهی که نسبت به معلولیت کودک خود 
دارند، کودک را به صورت ویژه بزرگ می کنند 

عادت کرده ایم تمام هوش و حواسمان را جمع 
از آخرین تجهیزات و وسایل زندگی  تا  کنیم 
زندگی  کرده ایم  فراموش  اما  شویم،  باخبر 
مشترک خانوادگی برای آنکه همچنان گرم و 
اعضای  موفقیت  و  یابد  تداوم  دوست داشتنی، 
خانواده را به همراه داشته باشد، به تجدید قوا 
و  زن  روابط  و  مشترک  زندگی  دارد.  احتیاج 
شوهر و اعضای خانواده هم به مکمل احتیاج 

دارد تا همچنان تقویت شده باقی بماند. 
راهکارها:

- قرار مالقات بگذارید
تعجب نکنید. بد نیست هر از گاهی با همسر 
سینما  به  تا  بگذارید  قرار  خود  فرزندان  یا  و 
بروید، شام را بیرون از منزل صرف کرده، پیاده 
روی کرده و یا یک لیوان دوغ با هم بنوشید! 
فرق نمی کند چه برنامه ای می گذارید، اما برای 
اعضای  همه  تا  بگذارید  قراری  هم  با  بودن 
خانواده، سرقرار حاضر شوند و اوقاتی را با هم 

خوش بگذرانند.
- باهم گردش بروید

اگر امکان داشته باشد که بعضی شب ها به طور 
منظم با هم از منزل بیرون بروید، بسیار موثر 
است. به خصوص اگر پدر و مادر هر از گاهی 
روابط شان  تقویت  به  بکنند،  را  کار  این  تنها 
تا  است  فرصتی  اینکه  ضمن  می کند.  کمک 
بدون حضور بچه ها درباره مسائل مهم صحبت 
کنند. تنوع، اصل مهم شادی بخش به حساب 

می آید.
- دکوراسیون منزلتان را عوض کنید

تغییر شکل اتاق و یا عوض کردن جای وسایل 

بد اخالقی کودکان وحشتناک و زننده است 
»کودک«  آن ها  که  است  این  حقیقت  اما 
این  این شرایط چگونه می توانید  هستند. در 
خودتان  درونی  انفجار  البته  و  کودک  انفجار 

را کنترل کنید؟  
 1 - کودك را نادیده بگیرید

می گوید:  اطفال  متخصص  هوکر،  جی 
می شود،  بدخلق  کودکتان  که  »هنگامی 
احساسات اش  می دهد،  دست  از  را  عقل اش 
کار  از  مغزش  از  بخشی  و  می شود  مختل 
و  می گیرد  تصمیم  که  قسمتی  می افتد؛ 

قضاوت می کند.« 
شرایط  این  در  که  است  دلیل  همین  »به 
منطقی  بخش  زیرا  نمی کند  کمکی  منطق 
مغز از کار می افتد.« هیچ چیزی در آن لحظه 
در  بخشد.  بهبود  را  شرایط  که  ندارد  وجود 
کنید،  تالش  بیشتر  شما  چه  هر  تقریبا  واقع 

مطرح  را  آن  نمی توانند  ولی  دارند 
کنند.

- به دنبال تازه ها باشید
این موضوع نه تنها به امکانات زندگی 
را  تازه  اطالعات  بلکه  مربوط می شود، 
مهم تر  بسیار  که  می شود  شامل  هم 
روابط خانوادگی  درباره  است. همیشه 
به دنبال راهکارهای تازه باشید و آنها 
را یاد بگیرید. این کار به تالش احتیاج 
روزنامه ها،  مجالت،  کتاب ها،  دارد: 
تلویزیونی،  و  ویدیویی  برنامه های 
دنیای  که  هستند  راهکارهایی  همگی 
جدیدی را در ذهن تان روشن می کنند.

- به فکر حل مشکالت باشید
از  چشم پوشی  و  گذشت  اینکه  در 
می شود  توصیه  کوچک،  مشکالت 
وجود  مشکالتی  اما  نیست.  شکی 
بنیان  آنها  از  چشم پوشی  که  دارند 
اخالق  اگر  می زند.  برهم  را  خانواده 
است،  شده  عوض  نوجوانتان  رفتار  و 
اگر  می خندد،  کمتر  همسرتان  اگر 
اگر  ندارد،  راحتی  خواب  شوهرتان 
دخالت اطرافیان مشکل ساز شده است 
و هزاران اگر دیگر، به فکر چاره باشید 
و راه حل مناسب و منطقی پیدا کنید. 
از یک مشاور متخصص  این موارد  در 

کمک بگیرید.
- دلواپسی هایتان را کم کنید

اگر جّو حاکم بر خانه همیشه پر از دل 

خوبی می فهمد و از آن ها لذت می برد.کودک 
احتیاج دارد دیگر اعضای خانواده را بشناسد آن 
بدهد  و صدا تشخیص  لمس  بو،  از طریق  را  ها 
تمام افراد خانواده میتوانند به وی کمک کنند تا 
از خانه اش و آنچه اطرافش رخ می دهد اگاهی 
بیابد. مخفی کردن کودک نابینا از همسایه ها کار 
بسیار غلطی است. تفکر اشتباه همسایه ها صرفا 
در صورتی میتواند تصحیح شود که آنان فرصت 
داشته باشند کودک نابینای طبیعی و شادی را 
از نزدیک ببینند و تجربه کنند. کودک نابینا را از 
خویش مرانید و به شبانه روزی ها نسپارید چون 
زندگی در خانه و خانواده بهترین زندگی برای بچه 
کودک   ، تجربه شده  اصل  یک  بنابر  و  است  ها 
بهترین حس امنیت را در خانواده خویش می یابد 
و آنچه را در کانون خانوادگی می آموزد در هیچ 

جای دیگر نمی تواند فرا گیرد.
روشهایی برای کمک به کودک نابینا

تقویت حس المسه و شنوایی کودك
های  مهارت  روی  کودکی  زمان  ابتدای  از  باید 

می خندد، اگر شوهرتان خواب راحتی ندارد، اگر 
دخالت اطرافیان مشکل ساز شده است و هزاران 
اگر دیگر، به فکر چاره باشید و راه حل مناسب 
و منطقی پیدا کنید. در این موارد از یک مشاور 

متخصص کمک بگیرید.
- صبور باشید

تحمل  و  صبر  به  خانواده  در  تغییر  نوع  هر 
به  رسیدن  و  پیشرفت  برای  و  دارد  احتیاج 
وقتی  رفت.  جلو  آرام  آرام  باید  خانواده  اهداف 
به  فرزندتان  وقتی  شده اید،  فرزند  صاحب  تازه 
کاری  اضافه  وقتی شوهرتان  رسیده،  بلوغ  سن 
تدریج  به  باید  غیره  و  گرفته اید  وام  اگر  دارد، 
با قضایا روبه رو شده و تحمل بیشتری داشته 

باشید.
- دلواپسی هایتان را کم کنید

اگر جّو حاکم بر خانه همیشه پر از دل نگرانی 
جلوی  تنش  و  استرس  این  باشد،  تشویش  و 

شیرین شده منع کردید بدخلق شد، به سرعت 
حواس او را با چیز دیگری پرت کنید. 

4 - او را در آغوش بگیرید
این روش  فکر کنید که  لوی می گوید: »شاید 
انجام  می خواهید  که  است  مرحله ای  آخرین 
کودک  شدن  آرام  به  می تواند  واقعا  اما  دهید 
پر  زیاد و  شما کمک کند. منظور من آغوشی 
از انرژی است نه یک نوازش کوتاه. سعی کنید 
کلمه ای  گرفتید،  آغوش  در  را  او  که  هنگامی 
سخن نگویید. آغوش می تواند به کودک حس 
امنیت دهد و به او نشان دهد که برایتان مهم 
نیستید.«  موافق  او  رفتار  با  اگر  حتی  است، 
تا  دارند  امنی  جای  به  احتیاج  آن ها  گاهی 

احساسات شان را تخلیه کنند.
 5 - به او غذا دهید

دلیل  دو  گرسنگی  و  می گوید: »خستگی  لوی 
والدین  از  بسیاری  اغلب  است.  بدخلقی  بزرگ 
هر  کودک شان  این که  از  و  می آیند  من  نزد 
این که  تا  می کنند،  شکایت  است،  بدخلق  روز 
مشخص شد آن ها هر روز قبل از ناهار یا زمان 

نخواهد گذاشت  تاثیری  روی شما  او  بد  رفتار 
باشید. در  آرام  تا  نیز کمک می کند  به شما  و 
واقع صدای آرام شما هم برای شما و هم برای 
کودک تان اهمیت دارد. اگر شما عصبی باشید، 

کودک تان نیز عصبی می شود.

پیشرفت را می گیرد و فرزندان هم روش حل 
را  خویشتن داری  نمی گیرند.  یاد  را  مشکل 
راه های حل  تا  بدهید  یاد  اعضای خانواده  به 

مشکل بدون تنش را یاد بگیرند.
در مقابل اتفاقات غیرمنتظره، خود را نبازید و 

خانواده را محکم تر از قبل حفظ کنید.
- دست از تالش برندارید

کرد.  تالش  باید  بهتر  زندگی  داشتن  برای 
وقتی شروع شد  نیست که  زندگی چرخه ای 

همچنان ادامه پیدا کند.
باید همه یاد بگیرند که گاهی بعضی تالش ها 
شد.  خسته  نباید  اما  نمی رسند  نتیجه  به 
ادامه تالش برای بهبود وضع افراد خانواده به 

حمایت از آنها بستگی دارد.
باشند، هیچ  یاور هم  و  اعضا حامی  اگر همه 
کس از تالش خسته نمی شود. نگذارید عادات 
خسته کننده، زندگی شما را کسالت بار کند. 

می کنند.  رفتار  گونه  این  زود  صبح  و  چرت 
و  آب  غذا،  او  به  که  است  این  من  پیشنهاد 
رختخواب  به  را  او  حتی  یا  دهید  سبزیجات 

ببرید و بگذارید کمی تلویزیون ببیند.
 6 - به رفتار کودك خود انگیزه دهید

تشویق  پاداش،  با  را  کودک تان  می توانید  شما 
به انجام کاری کنید. برای مثال اگر می خواهید 
به رستوران بروید، به او بگویید: » امشب مامان 
شام ات  و  بنشینی  آن جا  که  می خواهد  تو  از 
تو  که  فکر می کنم  واقعا  من  بخوری.  کامل  را 
می توانی این کار را انجام دهی. اگر این کار را 
فیلم  می توانی  برگشتیم  خانه  به  وقتی  بکنی، 

ببینی.«
 7 - به آرامی با او صحبت کنید

به آن است.  از عمل  این جمله آسان تر  گفتن 
اما کارشناسان به شما توصیه می کنند که باید 
خونسردی خود را در طول بدخلقی کودک تان 
درگیر  شما  صورت  این  غیر  در  کنید.  حفظ 
بحث با او می شوید و همه چیز خراب می شود. 
آرام صحبت کردن شما به او نشان می دهد که 

 8 - لبخند بزنید
بزنید و طوری رفتار  باشید و لبخند  آرام  اگر 
شما  کنترل  تحت  چیز  همه  گویی  که  کنید 
است، حتی اگر کاری برای آرام کردن او نکنید، 
آن ها فکر می کنند که شما مادر خوبی هستید.

نگرانی و تشویش باشد، این استرس 
می گیرد  را  پیشرفت  جلوی  تنش  و 
را  مشکل  حل  روش  هم  فرزندان  و 
به  را  خویشتن داری  نمی گیرند.  یاد 
اعضای خانواده یاد بدهید تا راه های 
حل مشکل بدون تنش را یاد بگیرند. 
در مقابل اتفاقات غیرمنتظره، خود را 
قبل  از  محکم تر  را  خانواده  و  نبازید 

حفظ کنید.
- دست از تالش برندارید

تالش  باید  بهتر  زندگی  داشتن  برای 

کرد. زندگی چرخه ای نیست که وقتی 
کند.  پیدا  ادامه  همچنان  شد  شروع 
باید همه یاد بگیرند که گاهی بعضی 
تالش ها به نتیجه نمی رسند اما نباید 
بهبود  برای  تالش  ادامه  شد.  خسته 
آنها  از  به حمایت  افراد خانواده  وضع 

بستگی دارد.
اگر همه اعضا حامی و یاور هم باشند، 
نمی شود.  تالش خسته  از  هیچ کس 
نگذارید عادات خسته کننده، زندگی 

شما را کسالت بار کند. 

خودیاری کودک نابینا کار شود. والدین در کنار 
کار درمانگران باید به کودک نابینا کمک کنند از 
این کودکان  استفاده کند.  دیگر حواس خویش 
معموالً احساس المسه و شنوایی قوی ای دارند و 

باید این حواس را در آن ها تقویت کرد.
 کارگاره های ویژه نابینایان

معلم  مانند  آموزشی  خدمات  کنندگان  فراهم 
به  تواند  می  بینایی  نقص  دچار  کودکان  برای 
والدین در شناسایی اهداف آموزشی و استراتژی 
در  کند  کمک  اهداف  این  به  یابی  دست  های 
این کارگاره های مهارتهای مختلفی به کودکان 

آموزش داده خواهد شد.
 برنامه های کامپیوتری برای آموزش کودکان نابینا

های  برنامه  نابینا،  کودکان  آموزش  برای 
کامپیوتری و نرم افزارهایی طراحی شده است.

۱- نرم افزار چاپگر بریل و یا ترجمه بریل
2- نرم افزار تشخیص حروف دیداری

اطالعات  به  را  اسکن شده  متون  این دستگاه 
می  تبدیل  کامپیوتر  وسیله  به  استفاده  قابل 
با  که  دهد  می  را  توانایی  این  فرد  به  و  کند 
خروجی های صوتی مباحث و مطالب را گوش 

دهد.

 ، مطالعه  فرصت  کافي  اندازه  به  که  کنید 
استراحت و...  داشته باشید.

این  و  کنید  تشویق  را  خود  مثبت  کلمات  با 
تلقین را در خود ایجاد کنید که توانایي انجام 
به  به راحتي  توانید  را دارید و مي  هر کاري 
سواالت پاسخ دهید )احساس موفقیت را در 

خود تقویت کنید( .
شب امتحان

و  بگیرید  قرار  آرام  محلي  در  کنید  سعي 
میل  سبکي  و  مختصر  .شام  کنید  مطالعه 

کنید.
با  بعد  روز  تا  بخوابید  زودتر  قبل  شبهاي  از 
امتحان  جلسه  در  بیشتري  نشاط  و  شادابي 

حاضر شوید.
روز امتحان

صبح زود با شادابي بیدار شوید.
سعي کنید نگراني بي مورد به خود راه ندهید

قرار  شما  اختیار  در  سواالت  اینکه  از  پس 
را  دانید  مي  که  سواالتي  جواب  ابتدا  گرفت 
پاسخ دهید و بعد به سراغ دیگر سواالت بروید.

پس از امتحان
، سعي کنید  که  در صورت عدم موفقیت 
موفقیت  عدم  این  ارزیابي  به  بینانه  واقع 
بپردازید. دنیا به آخر نرسیده است . ببیند 

در کجا اشتباه کرده اید؟
تا دیگر تکرار نکنید .یادتان باشد افراد بزرگ 
در نتیجه تالش و کوششهاي مداوم وپیگیر 

به پیشرفتهاي ارزشمند دست یافته اند .

محّمدرضا  فاریابی

به طور منظم با هم از منزل بیرون بروید، 
بسیار موثر است. به خصوص اگر پدر و 
مادر هر از گاهی تنها این کار را بکنند، به 
تقویت روابط شان کمک می کند. ضمن 
اینکه فرصتی است تا بدون حضور بچه ها 
درباره مسائل مهم صحبت کنند. تنوع، 
اصل مهم شادی بخش به حساب می آید.

- دکوراسیون منزلتان را عوض کنید
کردن  عوض  یا  و  اتاق  شکل  تغییر 
در  زیادی  تغییر  اتاق،  وسایل  جای 
می کند.  ایجاد  خانواده  افراد  روحیه 
از  بیش  از شلوغ کردن  مواقع  این  در 
حد اتاق ها و یا استفاده زیاد از حد از 

وسایل تزیینی خودداری کنید.
- خواسته های همدیگر را بشناسید

که  است  کلیدی  نکته  همان  این 
روزمرگی  چون  بگیرید.  نظر  در  باید 
درباره  خانواده  اعضای  نمی گذارد 
صحبت  خواسته هایشان  و  نیازها 
از  که  است  آن  روش  بهترین  کنند. 
بپرسید  را  سواالتی  همان  همدیگر 
یا  و  همسر  می پرسید.  خودتان  از  که 
چه  شما  با  زندگی  درباره  فرزندتان 
حسی دارد؟ توقع او از شما و یا سایر 
سایر  شاید  چیست؟  خانواده  اعضای 
متفاوتی  نظر  نقطه  خانواده  اعضای 

و به تمام خواسته هایش جواب مثبت می دهند. 
موانع  و  مشکالت  تمام  کنند  می  تالش  ها  آن 
را از جلوی پای کودک کنار بزنند ولی این کار 
تنها سبب لوس شدن کودک خواهد شد. البته نه 
تنها والدین، بلکه تمام اعضای خانواده و به ویژه 
این بین  پدر بزرگ و مادربزرگ امکان دارد در 
تقصیر کار باشند. بچه های کم بینا و نابینا باید 
بتوانند با معلولیت خویش سازگار شوند و با وجود 
معلولیتی که دارند زندگی را به صورت حداقل 

نیمه مستقل تجربه کنند.
که  بگیرند  یاد  باید  نابینا  والدین کودکان  تمام   
فرزندشان در مرحله اول یک کودک است و نمی 
داند که نابیناست وی مثل دیگر بچه ها نیازهایی 
دارد، کودک نابینا به عشق، حمایت و مهر و محبت 
احتیاج دارد نه ترحم. کودک از روز نخست زندگی 
به هوا، غذا، بازي و مکانی امن در خانواده نیاز دارد 
هرچند مهر و محبت های شما را نمی بیند ولی 
گرمی دست ها و آغوش شما را به خوبی حس می 
کند. صحبت ها، زمزمه ها و الالیی های شما را به 

اتاق، تغییر زیادی در روحیه افراد خانواده ایجاد 
از  بیش  کردن  از شلوغ  مواقع  این  در  می کند. 
وسایل  از  حد  از  زیاد  استفاده  یا  و  اتاق ها  حد 

تزیینی خودداری کنید.
- خواسته های همدیگر را بشناسید

نظر  در  باید  که  است  کلیدی  نکته  همان  این 
اعضای  نمی گذارد  روزمرگی  چون  بگیرید. 
خانواده درباره نیازها و خواسته هایشان صحبت 
همدیگر  از  که  است  آن  روش  بهترین  کنند. 
خودتان  از  که  بپرسید  را  سواالتی  همان 
زندگی  درباره  فرزندتان  یا  و  می پرسید. همسر 
یا  و  شما  از  او  توقع  دارد؟  حسی  چه  شما  با 
سایر اعضای خانواده چیست؟ شاید سایر اعضای 
خانواده نقطه نظر متفاوتی دارند ولی نمی توانند 

آن را مطرح کنند.
- به دنبال تازه ها باشید

مربوط  زندگی  امکانات  به  تنها  نه  موضوع  این 
می شود، بلکه اطالعات تازه را هم شامل می شود 
روابط  درباره  همیشه  است.  مهم تر  بسیار  که 
خانوادگی به دنبال راهکارهای تازه باشید و آنها 
دارد:  احتیاج  تالش  به  کار  این  بگیرید.  یاد  را 
کتاب ها، مجالت، روزنامه ها، برنامه های ویدیویی 
که  هستند  راهکارهایی  همگی  تلویزیونی،  و 

دنیای جدیدی را در ذهن تان روشن می کنند.
- به فکر حل مشکالت باشید

مشکالت  از  چشم پوشی  و  گذشت  اینکه  در 
اما  نیست.  شکی  می شود  توصیه  کوچک، 
آنها  از  چشم پوشی  که  دارند  وجود  مشکالتی 
بنیان خانواده را برهم می زند. اگر اخالق و رفتار 
نوجوانتان عوض شده است، اگر همسرتان کمتر 

که  زمانی  است  بهتر  بنابراین  می شود.  بدتر 
عصبانیت اش از بین رفت با او صحبت کنید.

 2 - به او فرصت دهید
معجزه  کتاب  نویسنده  و  پرستار  پرسن،  لیندا 
تربیت می گوید: »کودکان گاهی احتیاج دارند 
به  بنابراین  کنند،  تخلیه  را  خود  عصبانیت  تا 
آن ها اجازه دهید این کار را انجام دهند. )فقط 
مطمئن شوید که او به خودش صدمه نمی زند.( 
آن ها قادرند، بدون درگیری با شما، خشم خود 
را بیرون بریزند، سپس کنترل خود را به دست 
بدون  و  تنهایی  به  می تواند  این روش  آورند.« 

توجه شما به او کارساز باشد.
 3 - حواس او را پرت کنید

اگر در شرایط بدخلقی کودک تان او را سرگرم 
بدخلقی  است،  جالب  برایش  که  کنید  چیزی 
خود را فراموش خواهد کرد. اگر کودک شما به 
علت این که شما او را از خرید غالت فوق العاده 

تحکیم وحدت خانوادهرمز موفقیت در امتحانات

چطور باید به حس مالکیت کودک توجه کرد؟

نکاتي براي آرام کردن کودکان لجباز

از حد به شوخی های زن  ۱. مردی که بیش 
ستیزانه می خندد و آن ها را دوست دارد.

می  ها حرکت  زن  دیگر  دنبال  به  نگاهش   .2
کند.

۳. توانایی پشتیبان بودن را نداشته باشد و برای 
دریافت حمایت از وی باید تالش زیادی کرد.

۴. داشتن رابطه صمیمانه بیش از حد با مادر 
خود

۵. فردی که همواره برای تحت تاثیر قرار دادن 
او باید تالش کنید.

۶. مردی که انتظار دارد شما همواره زیبا و بی 
عیب و نقص باشید.

با خانواده  او گذراندن وقت  اولویت های  از   .۷
نباشد.

۸. مردی که دروغ های زیادی را برای سوپرایز 
کردن و سرکار گذاشتن شما بگوید. حتی اگر 

آن دروغ ها چیز بدی نباشند.
۹. فردی که از نظر مالی تامین شده و کار نمی 

کند یا برنامه مالی مشخصی ندارد.
سری  تو  و  حد  از  بیش  بودن  گیر  ساده   .۱۰

خور بودن.
۱۱. کارش برای او از هر چیز دیگری در زندگی 

مهم تر باشد.
۱2. مردی که هدف نهایی متفاوت با هدف شما 
داشته باشد حتی اگر هدف او بسیار فوق العاده 

باشد.
ازدواج داشته  ۱۳. دیدگاه بسیار سنتی درباره 

باشد.

۱۴. مردی که خانواده او چندان با شما خوب 
نباشد و او نیز دربرابر آنها از شما طرفداری نمی 

کند.
۱۵. کسی که وقت بسیار کمی را به شاد بودن 

و خندیدن بگذراند.
۱۶. کسی که چندان مناسب به نظر نیاید اما 

فکر کنید که می توان او را تغییر داد.
۱۷. در عالیق و کار های مورد عالقه تان شما 
او  را همراهی نمی کند. حال چه عالیق خود 

مشابه شما باشد و چه متفاوت
را  بودن  بهتری  فرد  برای  روحیه  به شما   .۱۸

نمی دهد.
۱۹. کسی که نتوانید تصور کنید همیشه با شما 

در یک قاب باشد.
2۰. کسی که به شکل واقعی نمی خواهد ازدواج 

کند.

اگر این نشانه ها را در فردی دیدید
هرگز با او ازدواج نکنید

نکاتی برای تربیت کودک نابینا
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صف

مدیرکل بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت 
اشاره  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  پست  ملی 
به همکاری این شرکت در برگزاری نمایشگاه 
استان ها  پست  همکاران  گفت:  کتاب  مجازی 
ملزم شدند مرسوالت حاوی کتاب را در اولویت 

قرار دهند تا به سرعت به مخاطب برسد.
به گستردگی  با توجه  ،اظهار کرد:  افروز  بابک 
جمع آوری  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
ولی  است  سنگین  کاری  ناشران  از  کتاب 
بتوانیم  روزانه  تا  شده  انجام  الزم  برنامه ریزی 
و  کنیم  مراجعه  ناشران  به  خاصی  ساعت  سر 
کتاب هایی که مردم خریده اند را جمع آورده 

کرده و به دست مخاطبان برسانیم.
این امر نیازمند برنامه ریزی گسترده در سطح 
در  کتاب  نمایشگاه  قبال  چون  است  کشور 
یک نقطه بود و ما تنها از یک نقطه کتاب را 
جمع می کردیم کار کمی راحت تر بود ولی در 
به  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  حاضر  حال 
پهنای کشور گسترده شده است؛ یعنی اگر در 
استان های دور دست نیز ناشری کتاب خود را 
بفروشد باید از او نیز کتاب را تحویل گرفته و 
بازاریابی و توسعه کسب  ارسال کنیم.مدیرکل 
و کار شرکت ملی پست، در ادامه بیان کرد: از 
برنامه ریزی گسترده ای  به  فعالیت  این  رو  این 
نیاز داشت که انجام شد . به واقع ما پنلی را در 
اختیار ناشران قرار دادیم که می توانند در آن 
بارکد  کنند؛ همچنین  ثبت  را  کتاب  اطالعات 
پستی که می توانند رهگیری انجام دهند به آن 
اختصاص داده می شود، پس از آن نمانده پست 
جمع آوری  به  نسبت  و  کرده  مراجعه  ناشر  به 

کتاب از درب نشانی ناشر اقدام می کند.

بیماری  شیوع  که  است  سال  یک  به  نزدیک 
کووید-۱۹ تمام کسب  و کارها به  ویژه کسب  
و  داده  قرار  تحت تأثیر خود  را  نوپا  کارهای  و 
حتی باعث تغییراتی بنیادی در شیوه هدایت 
کارآفرینان یا طرح و اهداف کسب وکارها شده 

است.
حوزه های  کارآفرینان  درددل  پای  اگر 
ساعت ها  می توانند  یک  هر  بنشینیم  مختلف 
مشکالتی  و  پیش بینی  غیرقابل  اتفاقات  از 
که در این مدت با آن روبه رو شده اند و رشد 
کسب وکارشان را تحت تأثیر قرار داده بگویند.

روزهای  تمام  وجود  با  است،  این  واقعیت  اما 
تلخی که شیوع کرونا با خود به همراه داشت، 
درس های زیادی هم به ما آموخت. یاد گرفتیم 
را  بودن ها  هم  کنار  و  لحظه ها  قدر  بیشتر 
بدانیم، همدلی و همراهی با یکدیگر در شرایط 
درصدی  همیشه  و  نکنیم  فراموش  را  سخت 
مانند  ناخوانده  مهمانی  رسیدن  راه  از  به  هم 
کووید-۱۹ در برنامه ریزی ها و تعیین اهدافمان 
از  نیز  صاحبان کسب وکارها  دهیم.  اختصاص 
این قاعده برای برنامه ریزی و هدف گذاری های 
که  حاال  نیستند.  مستثنا  کسب وکارشان 
است،  گذشته  فرود  و  فراز  این  از  یک سالی 
ناراحتی  ابراز  باشد به جای  شاید وقت خوبی 
از روزهایی که پشت سر گذاشته شد، نگاهی 
این  از  که  درس هایی  مهم ترین  به  بیندازیم 
از  تا  گرفتیم  پیش بینی  غیرقابل  روزهای 
آینده  در  بیشتر  فرصت های  ایجاد  برای  آنها 
مهمی  درس  هشت  ادامه  در  کنیم.  استفاده 
ماه هایی  در  کسب وکار  دنیای  تحوالت  که  را 
که گذشت برای کارآفرینان به همراه داشت، 
مسیر  جدیدی  نگاه  با  تا  می کنیم  بررسی 

فراهم کنند.
تعامالت اجتماعی را فراموش نکنید

قطعا همه گیری کرونا نکات زیادی را به ما یادآور 
شده است؛ اما یکی از مهم ترین مسائلی که در 
تا  که  بود  این  شدیم  روبه رو  آن  با  دوران  این 
چه حد همدلی و تعامل افراد جامعه با یکدیگر 
دست  به  سخت،  روزهای  از  عبور  بر  می تواند 
تک  منفعت  آن  پی  در  و  منافع جمعی  آوردن 
به تک افراد جامعه اثرگذار باشد. بنابراین تالش 
کنید بعد از به پایان رسیدن این همه گیری نیز 

همدلی و تعامل با جامعه را کنار نگذارید.
با جامعه  نقاطی که شرکت تان می تواند در آن 
داشته  اثرگذاری  بر جامعه  و  ایجاد کند  تعامل 
باشد را شناسایی کنید و وقت و منابع بیشتری 
از  بخش  این  تا  دهید  اختصاص  آن  به  را 

فعالیت های شرکت گسترده تر شود.
وقت بیشتری با کارمندانتان بگذرانید

این  واقعیت  نپذیرید،  یا  بپذیرید  خودتان  چه 
است که کارمندانتان دنبال راهنمایی های شما 
هستند و از بسیاری از دیدگاه ها و خصوصیات 
رفتاری تان الگوبرداری می کنند. به جای احساس 
موضوع  این  گرفتن  نادیده  یا  نفسی  شکسته 
به  تشویق شان  با  کنید  سعی  و  بپذیرید  را  آن 
در  عملکردتان  نحوه  و  دیدگاه ها  از  دنباله روی 
راهبری شرکت به تقویت تجربیات و بینش شان 
تحقق  برای  انگیزه  ایجاد  و  کسب وکار  از 

مأموریت های شرکت کمک کنید.
چطور؟ تشکیل گروه های کوچک برای برگزاری 
جلسات بحث در مورد ایجاد تحول در جنبه های 

کووید-۱۹  شیوع  اثر  بر  که  کسب وکارهایی  از 
آمده  به وجود  مشکالت  شدند،  آسیب  دچار 
برای تجارتشان را پذیرفته و ضمن اطالع رسانی 
حفظ  به  کمک  برای  آنها  از  مخاطبان شان،  به 
شکیبایی  و  صبر  درخواست  خود  کسب وکار 
دوسویه  تعامل  روش  این  کرده اند.  بیشتری 
می تواند برای همه ما، حتی در زندگی شخصی 
الهام بخش باشد و ثابت کند فقط در سایه  نیز 
دوطرفه  پشتیبانی های  و  همدلی ها  این چنین 
مخاطبان شان(  و  کسب وکار  صاحبان  )میان 

است که می توان به امنیت و آسایش رسید.
نقش الگوی امنیت، مهربانی و خوش بینی را ایفا کنید

که  تغییری  شد،  اشاره  هم  قبال  که  همان طور 
برای شرکت و کسب وکارتان مدنظر قرار داده اید 
از خود شما آغاز می شود. وقت خود را در انتظار 
انسانی  نیروی  بخش  پویش های  رسیدن  راه  از 
اصناف  در  که  خیریه  و  داوطلبانه  اقدامات  و 
خودتان  نکنید.  تلف  می گیرد  شکل  مختلف 
در  رخدادش  منتظر  که  باشید  تغییری  همان 
ایجاد  دنبال  به  و  هستید  فضای کسب وکارتان 
فضای همدلی و صمیمیت در محیط کار باشید. 
اینها همان جرقه هایی است که انگیزه را در دل 

اعضای تیم روشن خواهد کرد.
شده  شناخته  نظریه های  مطالعه  به  را  زمانی 

کسب وکار اختصاص دهید
ایده پردازی  و  مرحله  هر  از  عبور  منظور  به 
است  خوب  کسب وکار  در  تحول  ایجاد  برای 
به ویژه  افراد  سایر  دیدگاه های  و  ایده ها  با  که 
پیشبرد  در  آنها  به  که  موفق  شخصیت های 
کرده  کمک  موفقیتشان  و  کسب وکار  اهداف 
تجزیه  مورد  را  آنها  حتی  و  شوید  آشنا  است، 
و تحلیل قرار دهید. اگر به زودی بتوانیم از این 
از  یکی  در  قطعا  کنیم،  گذر  همه گیری  دوران 
خواهید  قرار  کسب وکارتان  عطف  نقاط  همین 

مختلف شرکت، ارتباط منظم نوشتاری با اعضای 
تیم و به روزرسانی منظم شرایط حاکم بر کلیت 
کسب وکار، بررسی عملکرد فردی کارمندان در 
نقاط  به  دستیابی  و  موفقیت ها  دست آوردن  به 
عطفی در کارشان، راه اندازی پویش های مختلف 
هم درون شرکت و هم در تعامل با جامعه که 
می تواند در ایجاد فضای کاری پویا و صمیمانه تر 
که  مواردی هست  از جمله  همگی  باشد،  مؤثر 
در جهت  سازنده  انگیزه های  ایجاد  در  می تواند 

پیشبرد اهداف کاری مؤثر باشند.
آن  فواید  و  دورکاری  گزینه  به  دوباره ای  نگاه 
اگرچه  باشید  داشته  کارمندانتان  و  خود  برای 
موارد،  از  بسیاری  در  گذشت  که  یک سالی  در 
وجود  کسب وکارها  دورکاری  جز  چاره ای 
که  کرد  فراهم  فرصتی  اجبار  این  اما  نداشت، 
سراسر  در  کسب وکارها  از  بسیاری  صاحبان 
دنیا، حتی شرکت های بزرگ و شناخته شده ای 
مانند گوگل، آمازون، اپل و... متوجه شوند این 
شیوه کاری، آینده غیرقابل اجتناب کسب وکارها 
خواهد بود. این دوره اجباری نشان داد کارمندان 
نه تنها می توانند از راه دور عملکردی به خوبی 
از  بهتر  بسا  چه  )و  کار  دفتر  در  عملکردشان 
آن( داشته باشند، بلکه آزادی و انعطاف پذیری 
بی سابقه ای در کار کردن برایشان به وجود آورد 

که پیش از این امکان پذیر نبود.
بسیاری  نبود.  دورکاری  منفعت  تنها  این  اما 
هزینه های  بار  زیر  از  توانستند  شرکت ها  از 
جاری  هزینه های  و  کار  دفتر  اجاره  سرسام آور 
میزان  به  را  آن  حداقل  یا  شوند  خارج  دفتر 

چشمگیری کاهش دهند.
این  به  ذهنتان  گوشه  در  نباشد  بد  شاید  پس 
موضوع هم فکر کنید که ادامه این دورکاری ها 
بعد از همه گیری کرونا چه مزیت هایی برای شما 

و کارمندانتان به دنبال خواهد داشت.
تا جایی که می توانید در کسب وکارتان صادق باشید

سطح  در  وسیع  بحران های  به ویژه  بحران ها، 
ما،  آسیب پذیری  میزان  می شود  باعث  جهانی 
محدود  را  آنها  قبال  که  عواملی  برابر  در  حتی 
این  شود.  بیشتر  بودیم،  برده  بین  از  یا  کرده 
این مساله  کرونا،  ویروس  با همه گیری  موضوع 
برای همه ما ملموس تر و قابل درک شده است. 
که  کرونا  جهانی  بحران  همین  در  مثال  برای 
که  افرادی  تعداد  دیدیم  نکرده،  رهایمان  هنوز 
سایر  و  افتاده  عقب  مالی  تعهدات  بیماری،  با 
افزایش  می کنند،  نرم  دست وپنجه  مشکالت 

قابل مالحظه ای داشته است.
در این بین آن دسته از کسب وکارهایی موفق تر 
بر  بیشتر  هرچه  تأثیرگذاری  برای  که  هستند 
مخاطبان شان، اصول و شرافت اخالقی را زیر پا 
نگذاشته و صادق باشند. در همین دوران بسیاری 

درست،  درکی  با  آن  برای  باید  و  گرفت 
ایده پردازی های دوباره ای داشته باشید.

خواندن کتاب و دیدن سخنرانی های انگیزشی 
منظم  عادت های  از  یکی  به  را  موفق  افراد 
مختلفی  آثار  بین  در  کنید.  تبدیل  کاری تان 
که می توانید در این زمینه جست وجو کنید، 
بد نیست سری هم به کتاب ها و سخنرانی های 

سینک  سیمون  الهام بخش  و  انگیزشی 
 )Brene Brown( و برنه براون )Simon Sinek(
بزنید. این دو نظریه پرداز، نگاه قوی ای به بعد 
انسانی در کسب وکار دارند و می توانند دیدگاه 
جدیدی را در کسب وکارتان به وجود بیاورند.

روی  تأمل  لحظه ای  برای  روزانه ای  یادآور 
میزتان قرار دهید

برای  را  وسیله ای  یا  یادداشت  کنید  سعی 
این که صبح به صبح به شما یادآور شود که 
لحظه ای کار را متوقف کنید و فقط بیندیشید 
روی میزتان قرار دهید. فقط کافی است سه 
چیز را هر روز در ذهنتان پیش از شروع کار 
مرور کنید: مردم در اولویت اول هستند، شما 
روزی  فردا  و  بربیایید  کار  پس  از  می توانید 

دیگر است.

پستی  شبکه  وارد  مرسوالت  مرحله،  این  در 
می شود تا بتوان آن را به دست گیرنده رساند. 
جمع آوری  خصوص  در  ما  تمهید  بیشترین 
کتاب ها  خوبی  به  بتوانیم  تا  است  مرسوالت 
از ناشران دریافت کرده و آن را به مناطق  را 
مختلف کشور بفرستیم تا در اسرع وقت برای 

مخاطب پست شود.
در  گذشته  هفته  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  خصوص 
پست  ملی  شرکت  مدیرکل  با  جلسه ای 
به  کرد:  عنوان  داشتیم،  مختلف  استان های 
اقتصادی  آورد  ما  برای  نمایشگاه  این  واقع 
بلکه بیشتر آورده های فرهنگی دارد و  ندارد 
نوعی اعتبار برای شرکت ملی پست جمهوری 
اسالمی ایران به شمار می رود؛ از این رو تمام 
کردن  اجرایی  بهتر  هرچه  برای  را  خود  توان 
است. داده  قرار  نمایشگاه  این  در  فعالیت ها 

وی افزود: طبق صحبتی که مدیرعامل شرکت 
ملی پست جمهوری اسالمی ایران با همکاران 
پست استان ها انجام داده است، ملزم شدند تا 
مرسوالتی که حاوی کتاب است را در اولویت 
قرار دهند تا در اسرع وقت توزیع شود از این 
توجیح  کامل  طور  به  استان ها  مدیرکل  بابت 
شدند . مردم باید به این نکته توجه کنند که 
تاخیر  با  کمی  پستی  مرسوالت  است  ممکن 
به دست آن ها برسد و در برخی از استان های 
دور دست ۶ روز زمان ببرد تا کتاب به دست 
گیرنده برسد. ما جداول زمان بندی خود را در 
اختیار خانه کتاب و ادبیات ایران قرار می دهیم 
تا روی سایت بارگذاری شده تا مشخص شود 
که مدت زمان ارسال در استان های مختلف به 
گفت:  پایان  در  افروز،  است.بابک  صورت  چه 
به  نمی شود؛  ارسال  تهران  از  مرسوالت  همه 
خوزستان  از  کتابی  دارد  امکان  نمونه  عنوان 
در  شود  ارسال  بلوچستان  سیستان و  برای 
خوزستان  از  که  باشد  گونه ای  به  باید  نتیجه 
همین  به  بخورد؛  سیستان وبلوچستان  به 
سایت  روی  را  مانندی  ماتریس  جدول  دلیل 
بر  را  خود  توقع  مردم  و  می کنیم  بارگذاری 

اساس این جدول از پست داشته باشند.

کسب وکار را دنبال کنیم.
به نقش سالمت روان بر عملکرد کارکنان توجه کنید

پیش از این در بیشتر محیط های کاری، خوب 
بیمار  اساس  بر  کارکنان  حال  نبودن  یا  بودن 
بودن یا نبودن جسمشان در نظر گرفته می شد 
افراد  روحی  حال  کار،  محیط  در  هیچ وقت  و 
که  اتفاقاتی  با  اما  نمی گرفت.  قرار  توجه  مورد 
در ماه های اخیر به دنبال دورکاری یا تعطیلی و 
خانه نشینی برخی مشاغل روبه رو شدیم، متوجه 
شدیم سالمت روح و روان ما تا چه حد می تواند 
بر عملکرد ما در محیط کارمان تأثیرگذار باشد. 
برخی  و  و خشم شدیم  افسردگی  دچار  برخی 
دیگر گوشه گیر و بی انگیزه. بنابراین حاال که در 
حال گذر از این شرایط سخت هستیم نباید این 
تا  فرش  زیر  به  کردن شان  جارو  با  را  تجربیات 
فراموش  شویم،  روبه رو  دیگری  بحران  با  وقتی 
دغدغه های  از  جدا  را  روحی  مشکالت  و  کنیم 

کاری بدانیم.
موضوع  این  کسب وکار،  یک  صاحب  عنوان  به 
را از شرکت خودتان شروع کرده و راه را برای 
صحبت در مورد این موضوع باز کنید که چطور 
اتفاقات مختلف در دنیا و کشورمان و مشکالتی 
می آید  وجود  به  کسب وکارها  مسیر  در  که 
و  روانش  فرد سالمت  ذهن  و  روح  بر  می تواند 
توانایی اش برای انجام کارها اثر بگذارد. دغدغه ها 
و مشکالتتان را با اعضای تیم کاری تان در میان 
بگذارید و از آنها نیز بخواهید از دغدغه هایشان 
عالوه  کنند.  دریافت  را  الزم  حمایت  و  بگویند 
بر این، بخش نیروی انسانی شرکت را نیز برای 
رسیدگی درست به چنین مواردی توجیه کنید 
تا امکان استفاده از خدمات سالمت روان را به 
نحوی برای افرادی که با مشکلی روبه رو هستند، 

مرسوالت حاوی »کتاب«، 
در اولویت شرکت  پست هستند

وقتی کرونا رفت، یادت باشه که...
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پاسخ جدول شماره  1640 طراح:هادی شاکرپور

به  مي رسیم  کتابي  به  آن  از  رمزگشایي  و  جدول  این  حل  با 
نویسندگي مهدي آذري. از جمله رمان هایي است که در صفحات آغازین 
آن نوشته شده داستان هاي این کتاب را براساس تجربه هاي واقعي اند. در 
این نقطه است که خواننده تصور مي کند در کتاب پیش رو همانند بسیاري 
از رمان هایي که راوي بخشي از زندگي واقعي را  روایت مي کند به بیان  
کلمات و جمالت تکراري  با مضامین  تکراري بپردازد. اما آنچه در متن 
کتاب با آن روبرو مي شوید دنیایي فانتزي است که در عین واقعیت  دور 
از ذهن است.الزم است که دست کم براي مدت  کوتاهي زندگي را از 
تن مان بکنیم و به نزدیک ترین رخت آویز دم دستمان آویزان کنیم! البته 
به شرطي که هوا باراني نباشد وگرنه بالفاصله دلمان برایش تنگ خواهد 
با  رخت آویز،  جاي  به  اگر  باشد  اقتصادي تر  و  عاقالنه تر  حتي  شد.شاید 
گرفتن چند عکس باکیفیت از آن در فضاي مجازي براي کرایه اش آگهي 
بدهیم. چون این تنها راهي است که مي توانیم با آن از زندگي مان پول 

پس انداز کنیم.

1

26

3

177

8

4

1415

5

16 13

9 10

11



رسول اکرم )ص( فرمودند:
ِحم؛ اِنَّ اَعَجَل الطاَعَة َثوابًا ِصلُة الرَّ

ثواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای نیک زودتر 
میدهند.

هک  است  کسی  عاقل  بلکه  دهد،  تشخیص 
بدی  از  را  نیکی  تنها  هک  نیست  کسی  آن  عاقل 

وقتی رد مقابل دو بدی قرار می گیرد ، آن را هک خطرش کمتر و شّرش خفیف رت است 

گاه دارد. بشناسد، و با تن داند هب شّر کوچکتر خود را از شّر زبرگتر مصون ن

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:246:4512:0117:1817:36بيست و چهارم

با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه 
الرستان و مشاور مدیرکل و مسئول امور 
طبیعی  منابع  کل  اداره  شهرستان های 
رئیس  فارس،  استان  وآبخیزداری 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  جدید 

شهرستان الرستان معرفی شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
فرمانداری ویژه الرستان، در مراسمی با 
و  استاندار  معاون  جلیل حسنی  حضور 
فرماندار ویژه الرستان و مهدی صالحی 
امور  اردکانی مشاور مدیرکل و مسئول 
شهرستان های اداره کل منابع طبیعی و 
جدید  رئیس  فارس،  استان  آبخیزداری 
الرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع 

معرفی شد.
آرزوی  ضمن  الرستان،  ویژه  فرماندار 
عرصه  دست اندرکاران  همه  برای  توفیق 
منابع طبیعی اظهار کرد: عوامل و نیروی های 
منابع طبیعی از جمله افرادی هستند که 
و  مردم  برای  ایثار  و  فداکاری  خدمتشان 

هموطنان این آب و خاک می باشد.
وی با بیان اینکه هیچ خدمتی باالتر از 
خدمت  افزود:  نیست،  مردم  به  خدمت 
در عرصه منابع طبیعی نه تنها خدمت 
به مردم زمان حال هست، بلکه خدمت 
به  که  چرا  می باشد.  نیز  آیندگان  به 
مال  فقط  که  می کنند  خدمت  میراثی 

انسان های این زمان نیست.
راستای  در  نخست  گام  حسنی،  جلیل 
حفظ منابع طبیعی را پیشگیری عنوان 
تخریب  از  جلوگیری  خواستار  و  کرد 
اراضی ملی و جلوگیری از سوء استفاده 

از منابع طبیعی شد.

اهلل  انصار  سیاسی جنبش  شورای  عضو 
یمن تأکید کرد که کشور آمریکا منبع 
این  در  مستقر  دولت  و  است  تروریسم 
پیش  در  تروریستی  نیز سیاست  کشور 

گرفته است.
شورای  عضو   ، الحوثی  علی  محمد 
پاسخ  در  یمن  انصاراهلل  سیاسی جنبش 
آمریکا مبنی  امور خارجه  اعالم وزیر  به 
بر درج انصاراهلل در لیست تروریسم تأکید 

کرد که آمریکا، منبع تروریسم است.
دولت  سیاست  کرد:  تصریح  الحوثی 

ترامپ، یک سیاست تروریستی است.
ترامپ،  دولت  های  سیاست  گفت:  وی 
نشانگر بحران تفکر و یک رفتار محکوم 
است و »ما نیز حق پاسخگویی را برای 

خود محفوظ می دانیم«
ادعای  به  واکنش  در  الحوثی  اظهارات 

وی در ادامه ضمن طرح مسائل پیش روی 
توسعه شهرستان درحوزه منابع طبیعی بر 
و  کرد  تاکید  آبخیزداری  طرح های  اجرای 
گفت: اجرای این طرح ها عالوه بر کاهش 
خسارات ناشی از بارش شدید باران و سیالب، 
در تقویت منابع آبی و افزایش تولیدات دامی 

و کشاورزی نقش موثری دارد.
معاون استاندار فارس، در ادامه سخنانش 
اظهار امیدواری کرد: آرزو می کنیم رئیس 
را  مردم  رضایت  بتواند  اداره  این  جدید 
بین  هماهنگی  و  تعامل  و  بدست آورد 
جهت  در  را  شهرستانی  ادارات  و  نیروها 
به  حفظ منافعی که سازمان محول کرده 

نحو احسن و شایسته انجام دهد.
رضایی  منصور  از  پایان  در  حسنی، 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سابق  رییس 
الدنی  مسعود  برای  و  تشکر  شهرستان 

رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه این مراسم، حکم انتصاب مسعود 
الدنی به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی 
وی  به  الرستان  شهرستان  آبخیزداری  و 
منصور  ساله  چندین  خدمات  از  و  تقدیم 

ایاالت  خارجه  امور  وزیر  پامپئو«  »مایک 
برای  خود  تصمیم  از  که  است  متحده 
جهت  کشور  این  کنگره  به  اطالع رسانی 

تروریستی اعالم کردن انصارهلل خبر داد.
سعودی- ائتالف  این  که  حالی  در 

سال  شش  به  نزدیک  که  است  اماراتی 
و  بمباران  زیر  را  یمن  زیرساخت های 
با محاصره همه  گرفته،  موشک باران خود 
جانبه گرسنگی و کمبود منابع درمانی به 
مردم یمن تحمیل کرده و به کشتار زنان 
اما  می دهد،  ادامه  کشور  این  کودکان  و 
پامپئو جنبش انصاراهلل را که در حال دفاع 
از مردم یمن و مقاومت در برابر متجاوزان 
»اقدامات  به  است،  اماراتی  و  سعودی 

تروریستی« متهم کرد.
حجم  به  اشاره  بدون  آمریکا  خارجه  وزیر 
گسترده تسلیحات مرگباری که از کشورش 

و  طبیعی  منابع  سابق  رئیس  رضایی 
آبخیزداری الرستان نیز تجلیل شد.

دارای  و  الر  شهر  بومی  الدنی،  مسعود 
کارشناس حقوق است که 2۸ سال سابقه 
اداره  معاونت  این  از  قبل  و  دارد  خدمت 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

الرستان را بر عهده داشته است.
اداره  رییس  به سمت  نیز  رضایی،  منصور 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

شیراز منصوب شد.
صالحی  مهدی  همچنین  نشست  این  در 
امور  مسئول  و  مدیرکل  مشاور  اردکانی 
طبیعی  منابع  کل  اداره  شهرستان های 
دالور  احمد  فارس،  استان  آبخیزداری  و 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  عمرانی  معاون 
محمد  مرکزی،  بخشدار  پیروز  علی 
و  ریزی  برنامه  معاونت  جانشین  میرزایی 
رئیس امور اداری رفاه پشتیبانی اداره کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری فارس و منصور 
و  سابق  رییس  الدنی  مسعود  و  رضایی 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  جدید  رییس 

الرستان نیز مواردی را مطرح کردند.

)مانند  واشنگتن  متحد  دولت های  دیگر  و 
و  سعودی ها  دست  به  فرانسه(  و  انگلیس 
و  یمن  مردم  سر  بر  و  رسیده  اماراتی ها 
زیرساخت های آن ریخته می شود، ایران را 

به دخالت در این جنگ متهم کرد.
اذعان  مستقیم  به صورت  پامپئو  بیانیه  در 
جنبش  شناختن  تروریستی  که  شده 
انصاراهلل، می تواند وضعیت بحران انسانی در 
یمن را وخیم تر کند و این در حالی است که 
مردم یمن نزدیک به ۶ سال است به دلیل 
محاصره زمینی، دریایی و هوایی رژیم های 
تجهیزات  کمبود  از  اماراتی  و  سعودی 

پزشکی و مواد غذایی رنج می برند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت می گیرد 
بایدن«  از ۱۰ روز دیگر »جو  تا کمتر  که 
از  را  آمریکا قدرت  رئیس جمهور منتخب 

دونالد ترامپ تحویل خواهد گرفت.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان 
شیعه  و  سنی  موضوع  گفت:  فارس 
نظام  در  و  است  شده  حل  موضوعی 
جمهوری اسالمی هیچ جدایی بین این 

دو مذهب وجود ندارد.
از   نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
حجت االسالم  اوز،  از  آنا  خبرگزاری 
و  دیدار  به منظور  که  نیکخو  سجاد 
دانشگاه  در  فرهنگی  وضعیت  بررسی 
آزاد اسالمی مرکز اوز حضور یافته بود 
در جمع مردم این شهر اظهار کرد: در 
موضوع  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
سنی و شیعه موضوعی حل شده است 

و نیازی به پرداختن به آن نیست.
اسالم ستیز  دشمنان  گاهی  افزود:  وی 
دروغین  تبلیغات  با  می کنند  تالش 
هم  از  جدا  را  مذهب  دو  این  پیروان 
اسالمی  نظام جمهوری  در  اما  بدانند؛ 

هیچ جدایی وجود ندارد.
رهبری  با  افزود:  مذهبی  مبلغ  این 
داهیانه حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایران 
استکبار جهانی را به چالش کشیده و 
با پشتیبانی از مبارزان حق طلب مسیر 

استکبارستیزی را هموار کرده است.
در  رهبری  نمایندگی  نهاد  مسئول 
ابراز  با  فارس  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
انگیزه  و  مشارکت  از  خشنودی 
دانشگاه  امنای  هیئت  و  نیکوکاران 
آزاد اسالمی مرکز اوز، این دانشگاه را 
دستاوردی قابل توجه برشمرد و افزود: 
آمدم،  اوز  به  که  قبل  سال  دو  حدود 
در  دیگری  توجه  قابل  پیشرفت  شاید 
دستاوردهایی  اکنون  اما  نبود؛  تصورم 
و  زراعت  زیبا،  و  بزرگ  سردر  مانند 

بهسازی محوطه را شاهد هستم.
نیکخو با تمجید از حاج شیخ عبدالعزیز 
قاضی زاده، مفتی و امام جمعه )که در 
را  وی  داشت(  حضور  نشست  این 
معرفی  صبور  و  فرهیخته  شخصیتی 
کرد که حضورش سبب سربلندی شهر 

و دانشگاه آزاد اسالمی اوز شده است.
مردم  مشارکت  ضرورت  بیان  با  وی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  خیران  و 
این  در  در  خیرین  انجمن  راه اندازی 
دانشگاه را پیشنهادی مهم و راهبردی 

استفاده از کارت بانکی به جای اسکناس 
یکی از توصیه های بهداشتی مهم برای 
جلوگیری از ابتال به کووید-۱۹ است 
باید  که  باشد  آلوده  است  ممکن  اما 

ضدعفونی شود.
علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده 
اعالم  گزارشی  در  تهران   پزشکی 
کارت  عفونی  ضد  منظور  به  کرد: 
بانکی به عنوان ابزار رایج پرداخت که 
روزانه چندین مرتبه در دستگاه های 
مورد  خودپردازها  و  کارتخوان 
مقداری  باید  می گیرد  قرار  استفاده 
الکل )۷۰  و  محلول ضد عفونی آب 
درصد( را روی کارت به صورت کامل 
اسپری کرد و سپس با یک دستمال 

کاغذی سطح کارت خشک شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به وجود 
بخش مغناطیسی در کارت های بانکی 
به هیچ عنوان برای ضد عفونی کارت 
بانکی از اسکاچ یا سیم ظرفشویی یا 
نکنید چرا  استفاده  زبر  دستمال های 
صدمه  کارت  مغناطیسی  بخش  که 
می  بین  از  کارت  کارکرد  و  می بیند 
بانکی  کارت  می شود  توصیه  و  رود 
را نزد خود نگه دارید و به هیچ فرد 
صورت  این  غیر  در  ندهید،  دیگری 
پس از هر مرتبه تحویل دادن کارت 

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
الرستانی  بانوی  گفت:  الرستان 
استان  نماینده  اولین  عنوان  به 
المللی  بین  مسابقات  به  فارس 

پاورلیفتینگ اعزام می شود.
الرستان،  میالد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  طیبی  محمدحسن 
از  پس  الرستان  از  فوالدی  فاطمه 
مسابقات  در  نخست  عنوان  کسب 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، 
بین  های  رقابت  در  حضور  جواز 

المللی را کسب کرد.
ورزشکار  دو  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از کشور  زن و شش ورزشکار مرد 
قریشی  صامد  سرپرستی  به  ایران 
افزود:  دارند،  حضور  دوره  این  در 
این مسابقات از بیست و هفتم دی 
سینه،  پرس  آیتم  سه  در   ۹۹ ماه 

عنوان  فارس،  بهزیستی  مدیرکل 
کرد: براساس پژوهش های میدانی 
خیابانی،  کودکان  با  مصاحبه  و 
شیراز  مردم  شفقت بار  کمک های 
هزار   ۷۵۰ تا  روزانه  درآمد  سبب 
می شود  کودکان  این  برای  تومان 
که آنان را از تحصیل بازمی دارد و 

به دام سودجویان می اندازد.
با  نژاد،  کشفی  محمدصادق  سید 
دست  کرد:  عنوان  خبر  این  اعالم 
فارس  مردم  رحیم  دل  و  کریم 
می شود  موجب  این  و  است  زبانزد 
که بچه های خیابان گرد با کمک های 
مردم، از تحصیل و بازی باز بمانند 
قرار  اقتصادی  و در دام سودجویان 

گیرند.
با  کودکان  این  داد:  ادامه  وی 
بسیاری  از خانه در معرض  خروج 
مانند  کنترل  از  خارج  مسائل  از 
بزهکار،  باندهای  دام  در  افتادن 
و  مختلف  بیماری های  به  ابتال 
می گیرند.  قرار  جدی  آسیب های 
اظهار  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
خیابانی  کودک  هر  وقتی  کرد: 
به راحتی اسکناسی ۱۰ هزار تومانی 
با  آینده  از مردم دریافت کند، در 
به  و  نمی شود  قانع  کمتر   مبالغ 
کتاب  و  حساب   بدون  درآمدهای 

عادت می کند.
چالش  اصلی ترین  کشفی نژاد، 
مربوط  را  خیابانی  کودکان  درباره 
ابراز  و  رفتار شهروندان دانست  به 
داشت: باید رفتار خود را کنترل و 
با در نظر گرفتن عواقب، از کمک 
کنیم. خودداری  کودکان  این  به 

سازمان  حمایت  به  همچنین  وی 
تخصصی  کادر  حضور  و  بهزیستی 
تعلیم دیده برای جلب این کودکان 
و قرار دادن آنها در مسیر مشاوره 

این  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
پیشنهاد را به همراه بقیه درخواست ها 

به مقامات انتقال می دهم.

مردم قدرشناس مسئوالن هستند
حاج شیخ عبدالعزیز قاضی زاده، مفتی 
رئیس  حضور  هم  اوز  جمعه  امام  و 
دانشگاه  مسئوالن  و  نمایندگی  نهاد 
الحق  که  الرستان  واحد  اسالمی  آزاد 
مرکز  با  ارزنده ای  همراهی  االنصاف  و 
و  نیک گرفت  فال  به  را  اوز داشته اند 
و دانشگاه  بیان کرد: مردم شهرستان 
قدرشناس تالش مسئوالن عالی نظام 

و دولت جمهوری اسالمی هستند.

دانشگاه آزاد اوز عصاره منطقه است
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  هم  الرستان 
فرهنگ  عصاره  و  افشره  را  اوز  مرکز 
به  که  دانست  اوز  شهرستان  مردم 
نمادی از وحدت و همدلی خاص مردم 

تبدیل شده است.
از  خرسندی  ابراز  با  زارع  مهدی 
دانشگاه  ساخت  در  عمومی  مشارکت 
با  کرد:  بیان  اوز  مرکز  اسالمی  آزاد 
اوز  در  دیگری  بزرگ  دانشگاه  وجود 
در  مشارکت  به  حسابگرانه  مردم 
نگاهی  زیرا  پرداختند؛  دوم  دانشگاه 
و  علم  به  آینده نگرانه  و  عالمانه 
و  توقع  بنابراین  داشتند؛  علم آموزی 
انتظار دارند مسئوالن به این مشارکت 

پاسخ الزم را بدهند.
وی بهره گیری از ظرفیت های این مرکز 
آموزشی را خواسته ای معقول برشمرد 
با  امیدواری کرد که مسئوالن  ابراز  و 
واحد  مجموعه  خواسته  این  به  توجه 
الرستان و مراکز را پشتیبانی تا بیش 
از پیش از امکانات خود استفاده کنند.

نتیجه  اوز  آزاد اسالمی مرکز  دانشگاه 
همگرایی است

دانشگاه  رئیس  خضری  عبدالعزیز 
کرد:  بیان  هم  اوز  مرکز  اسالمی  آزاد 
و  مردم  همگرایی  محصول  اوز  مرکز 
مسئوالن و مشارکت نیکوکاران است.

انجمن  راه اندازی  تحقق  خواستار  وی 
آزاد،  دانشگاه  در  دانشگاه ساز  خیران 
ویژه  به  مختلف  رشته های  اعطای 
تحصیالت تکمیلی، صدور مجوز برای 
کارکنان و توجه به خواسته ها ازجمله  

نامه نگاری های متعدد شد.
لوح  نشست  این  در  آنا،  گزارش  به 
نمایندگی  نهاد  طرف  از  که  سپاس 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی فارس 
تهیه شده بود به حاج شیخ قاضی زاده، 
مفتی و امام جمعه، عبدالقادر فقیهی  
بانی، محمدصدیق پیرزاد و عبدالعزیز 
امنا و دانشگاه  خضری رؤسای هیئت 

آزاد اسالمی اوز اهدا شد.

به افراد دیگر، بهتر است کارت را ضد 
عفونی کنید.

علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده 
پزشکی تهران، پیشنهاد کرد که کارت 
مواد  همان  با  را  خود  اعتباری  های 
مخصوص ضدعفونی کردن دست ها، 
ضدعفونی یا از یک ماده ضد عفونی 
پاک  اسپری  مانند  تر،  قوی  کننده 
مرطوب  دستمال  یا  سطوح  کننده 

الکلی استفاده کنید.
توصیه  گزارش  این  در  همچنین 
کردن  ضدعفونی  برای  است  شده 
هوشمند  و  الکترونیکی  وسایل 
اسپری  یا  مرطوب  دستمال  از  خود 
الکل  درصد  حاوی حداقل ۷۰  های 
را  وسیله  سطح  سپس  و  استفاده  

کاماًل خشک کرد.

لیفت و اسکوات در شهر استانبول 
ترکیه برگزار می شود.

های  رقابت  در  داد:  ادامه  وی 
ترکیه  پاورلیفتینگ  المللی  بین 
اوکراین،  روسیه،  کشورهای 
گرجستان و دیگر تیم های آسیایی 

و اروپایی حضور دارند.

و توانمندسازی اشاره کرد و ادامه 
با  با همکاری  داد: مردم می توانند 
سازمان بهزیستی، کمک های خود 
را برای کودکان خیابانی در مسیر 

توانمندسازی آنان هزینه کنند.
فارس،  بهزیستی  مدیرکل 
این  از  مستقیم  حمایت های 
از  بهره کشی  موجب  را  کودکان 
همراهی  خواستار  و  دانست  آنان 
به ویژه  و  افراد  و  گروه ها  همه 
زمینه سازی  برای  رسانه ها 
خرد  کمک های  ارائه  به منظور 
نهادهای  و  موسسات  به  کالن  و 

متولی کودکان کار و خیابان شد.
فرهنگ سازی  و  آموزش  وی 
ازطریق رسانه های جمعی را بسیار 
داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی  مهم 
یا خرید کاال  مالی  کمک مستقیم 
اعم از خوراکی یا دیگر اقالم برای 
کودکان کار یا خیابانی، درحقیقت 
کمک به حضور هر چه بیشتر آنها 
در خیابان است که می تواند زمینه 

آسیب های جدی را فراهم سازد.
فعالیت  همچنین  کشفی نژاد، 
کودکان خیابانی را عامل گسترش 
و  دانست  ویروس  کرونا  بیشتر 
کودکان  این  ارجاع  خواستار 
شبانه روزی  و  روزانه  مراکز  به 
و  کار  کودکان  به  خدمت رسانی 
که  بهزیستی شد  سازمان  خیابانی 
از طریق اورژانس اجتماعی )۱2۳( 
و شناسایی به واسطه تیم مددکاری 
محقق  خودمعرف  صورت  به  یا 
می شود.آمارهای اعالم شده حاکی 
 ۱۳۹۹ سال  ابتدای  از  که  است 
تاکنون جمعا 2۹۶ کودک خیابانی 
از سوی بهزیستی جمع آوری و در 
سازمان  این  شبانه  و  روزانه  مرکز 

نگهداری شده اند.

حجت االسالم نیکخو در جمع مردم و مسئوالن شهر اوز:

هیچ جدایی بین سنی و شیعه در نظام 
جمهوری اسالمی وجود ندارد

نحوه ضدعفونی کردن کارت بانکی

اعزام بانوی الرستانی
 به مسابقات بین المللی »پاورلیفتینگ« ترکیه

مدیرکل بهزیستی فارس: شفقت مردم 
به کودکان خیابانی، نتایج خوبی ندارد

معرفی رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان 

محمد علی الحوثی: آمریکا منبع تروریسم و سیاست دولت ترامپ، 
تروریستی است

سرپرست فرهنگ و ارشاد الرستان از تهیه 
پیش نویس »طرح نشان الرستان« خبر داد.

از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
در  امیدبخش  مهدی  مهر،  خبرنگار 
شورای  فکر  اتاق  جلسه  نخستین 
حضور  با  که  الرستان  عمومی  فرهنگ 
خرم،  موسوی  سیدمختار  حجت االسالم 
گفت:  شد،  تشکیل  اعضا  و  جمعه  امام 
سرفصل های  شدن  اجرایی  بر  تاکید 
مقام معظم رهبری در دستور  گانه   ۱۵
عمومی  فرهنگ  شورای  فکر  اطاق  کار 

الرستان قرار گرفت.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
فارس با بیان سرفصل های ۱۵ گانه مقام 
فرهنگ  شورای  پیرامون  رهبری  معظم 
عمومی، به ارائه گزارش از فعالیت ها و روند 
انتخاب و تشکیل اعضای اتاق فکر پرداخت 
و پیش نویس »طرح نشان الرستان« را به 
عنوان اولین قدم در کسب تضارب آرای 

اعضا اتاق فکر مطرح کرد.
خرم  موسوی  سیدمختار  حجت االسالم 
فرهنگ  شورای  رئیس  و  جمعه  امام 
نشست  این  در  نیز  الرستان  عمومی 
و  فرهنگ  اداره  پویایی  اینکه  اعالم  با 
ارشاد اسالمی این منطقه در زمان فعلی 
عنوان  به  امیدبخش  مهدی  حضور  و 
سرپرست فرهنگ و ارشاد الرستان، جای 
تقدیر و تشکر دارد، گفت: پیشبرد امور 
در استفاده ظرفیت هایی که الزام قانونی 
بر  افراد  کارگیری  به  همچنین  و  دارند 
اساس قانون ها و دستورالعمل های موجود 
بروز مشکالت مورد  از  جهت پیشگیری 

تاکید است.
امام جمعه الرستان، در ادامه جایگاه اعضای 
عمومی  فرهنگ  پیشبرد  برای  فکر  اتاق 
و  تالش  و  دانست  اهمیت  حائز  بسیار  را 
پیگیری در این امر را به عنوان یک وظیفه 

بیان کرد.
در بخشی دیگر از این جلسه علی طاهری 
دانشگاه،  استاد  و  فرهنگی  فعاالن  از 
اینگونه  برگزاری  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
شدن  مشخص  بر  کاربردی،  نشست های 
فکر  اتاق  که  عرصه هایی  و  چارچوب ها 
و  کرد  تاکید  کند،  ورود  آن  در  می تواند 
این  خروجی  اثرمندی  میزان  بر  توجه 
شهرستان  اجرایی  بخش های  در  جلسات 
مالی  پشتوانه  و  اداری  فرآیند  به  توجه  و 
ادارات جهت محقق کردن مصوبات شورای 
فرهنگ عمومی که ماحصل تالش های اتاق 

فکراست را ضروری دانست.
حجت االسالم و المسلمین سید علی اصغر 
نمازی از نهاد نماینده مقام معظم رهبری 

دانشگاه نیز پیشنهاد نامگذاری اتاق فکر را 
به اتاق هم اندیشی و تضارب آرا مطرح کرد 
تا با به چالش کشیده شدن نظرات گوناگون 
بهترین ایده به عنوان ماحصل این همفکری 
برای پشتوانه اجرایی همراه با ریل گذاری و 

هدف مندی باشد.
فرهنگی  فعاالن  از  رحماندوست،  مجتبی 
شهرستان الرستان نیز با مطرح کردن لزوم 
وجود افراد دیگر از میان اقشار مختلف مردم 
در اتاق فکر ضرورت دعوت از برخی نفرات 

دیگر را مد نظر قرار داد.
خانه  مسئول  فروزان  الیاس  همچنین 
فرهنگ دهکویه، بررسی مسائل به صورت 
در  هدف  گروه های  کردن  تعیین  و  جزئی 
کارایی  را جهت  فکر  اتاق  تصمیمات  مورد 
همین  بر  و  کرد  قلمداد  ضروری  بیشتر 
اساس فراهم بودن دعوت از افراد متخصص 
در بخش های مختلف و یا دعوت از برخی 
نخبگان را جهت بالندگی و پیشرفت بیشتر 

حائز اهمیت دانست.
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