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در  بهزیستی  نمایندگی  اندازی  راه 
تفویض  و  خوابگاه  اتمام  ها،  بخش 
بهزیستی  اداره  ارتقاء  با  همراه  اختیار 
فرماندار  نشست  موضوعات  از  الرستان 
بهزیستی  کل  مدیر  با  الرستان  ویژه 

بود. فارس  استان 
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
کشفی  سیدمحمدصادق  الرستان؛  ویژه 
با  فارس  استان  بهزیستی  مدیرکل  نژاد 
فرماندار  و  استاندار  معاون  جلیل حسنی 
ویژه الرستان در محل فرمانداری دیدار 

کرد. گفتگو  و 
الرستان  ویژه  فرماندار  نشست،  این  در 
حوزه  در  بهزیستی  وظایف  اهمیت  در 
فرهنگی  توانبخشی،  اجتماعی،  های 
و  کرد  مطرح  را  سخنانی  پیشگیری  و 
بهزیستی،  مجموعه  هدف  جامعه  افزود: 
توسعه  و  معنوی  و  مادی  حمایت 
بیشتر  توجه  در  مردمی  مشارکت های 

است. معلوالن  به 
یکی  اینکه،  به  اشاره  با  حسنی،  جلیل 
بهزیستی،  نهاد  مهم  اهداف  از  دیگر 
جامعه  در  واقعی  نیازمندان  به  توجه 
به  خدمت   : کرد  خاطرنشان  است، 
عبادت  جامعه  نیازمندان  و  معلولین 
باید  راستا  این  در  که  است،  ارزشمندی 

معلوالن  به  توانبخشی  خدمات  بهزیستی 
کند. تقویت  پیش  از  بیش  را 

باالی  جمعیت  و  وسعت  به  توجه  با  وی 
جامعه  به  ویژه  توجه  خواستار  شهرستان، 
بیشتر  تسهیالت  و  خدمات  ارائه  معلولین، 
نمایندگی  اندازی  راه  عزیز،  قشر  این  به 
اتمام  تابعه،  های  بخش  در  بهزیستی 
ارتقاء  با  همراه  اختیار  تفویض  خوابگاه، 
اندازی  راه  و  الرستان  بهزیستی  اداره 
شد. الرستان  این  در  زندگی  مثبت  مراکز 

پایان  در  الرستان،  ویژه  فرماندار 
تعامل  با  امیدواریم  کرد:  تاکید  سخنانش 
روز  معلولین  وضعیت  بیشتر،  همکاری  و 

به روز بهتر شود، تا این عزیزان در کمال 
بپردازند. زندگی  ادامه  به  رفاه  و  آرامش 

نژاد  کشفی  سیدمحمدصادق  ادامه   در 
قول  نیز  فارس  استان  بهزیستی  مدیرکل 
توسط  شده  مطرح  موارد  که  داد  مساعد 

نماید. پیگیری  را  فرماندار 
طاهری  احسان  همچنین  نشست  این  در 
فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
مشارکت  معاون  زارعی  الرستان،  ویژه 
استان  بهزیستی  سازمان  اشتغال  و  ها 
اداره  رئیس  افکن  بال  علیرضا  و  فارس 
را  مواردی  نیز  الرستان  بهزیستی 

کردند. مطرح 

 درخواست های مهم فرماندار ویژه الرستان از مدیرکل بهزیستی فارس

 درخواست های مهم فرماندار ویژه الرستان 
از مدیرکل بهزیستی فارس

همین صفحه

نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز 
با  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
با  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
حضور مسئولین استانی و محلی الرستان، 
این  بزرگ  الرستان  مردم  انتظار  گفت: 
آموزش  مجتمع  ارتقا  موضوع  که  است 

عالی الرستان مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی نماینده مردم؛ نشست حسین 
حسین زاده نماینده مردم شریف الرستان، 
شعرباف  رحیمی  با   اوز  و  گراش  خنج، 
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم پس 
از بازدید از مجتمع آموزش عالی الرستان 
باشگاه  محل  در  فناوری  و  علم  برج  و 

فرهنگیان الرستان برگزار شد.
این جلسه باحضور  نادگران رئیس دانشگاه 
کمیسیون  سابق  رئیس  غریبی  شیراز، 
دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز، حسنی 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
طاهری  و  الرستان  شهر  شورای  اعضای 
مسئولین  و  الرستان  عالی  مجتمع  رئیس 

محلی صورت گرفت.
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
از حضور  نشست،  ابتدای  در  اوز  و  گراش 
دکتر رحیمی شعرباف معاون محترم وزیر 
از  بازدید  جهت  به  همراه  هیات  و  علوم 
و  تشکر  الرستان  پژوهشی  زیرساخت های 

قدردانی کرد.
اینکه منطقه الرستان  بیان  با  حسین زاده، 
است  آیت اللهی ها  همچون  بزرگانی  مهد 
از  بسیاری  اساتید  اسالم  تاریخ  در  که 
کشورمان  برجسته  علمای  و  بزرگان 
آثار  خود  فراوان  تالش های  با  که  بوده اند 

ارزشمندی را برای نسل های آینده به یادگار 
مقام  واال  شهدای  به  اشاره  با  و  گذاشته اند 
و  عفیفه  شهید  سرداران  همچون  دیار  این 
الرستان  مردم  داشت:  اظهار  مفید،  شهید 
در  ویژه تری  نگاه  نیازمند  منطقه  و  بزرگ 
حوزه های مختلف هستند که امیدواریم این 
همراهی  و  محترم  مسئولین  کمک  با  امر 

مردم محقق شود.
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
در بخشی از سخنان خود با اشاره به مجتمع 
این  فعالیت  موانع  و  الرستان  عالی  آموزش 
تا  شویم  جمع  نباید  امروز  افزود:  مجتمع، 
حوزه  بجنگیم.  بوده ایم  که  چیزی  برای 
 ۲۰ اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  انتخابیه 
دربر  را  فارس  استان  از مساحت کل  درصد 
که  است  بنامی  خیرین  دارای  و  می گیرد 
جهت  در  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ از  بیش 

توسعه و آبادانی کشور مساعدت داشته اند.
این  ارتقاء  خواستار  ادامه  در  حسین زاده، 
الرستان  مردم  انتظار  افزود:  و  شد  مجتمع 
بزرگ این است که بحث ارتقاء مجتمع مورد 
ما  قرار گیرد. دانشجویان  پیگیری  و  بررسی 
مرکز  یا  و  دیگر  شهر های  به  بخواهند  اگر 
استان جهت تحصیل حضور یابند برای مثال 
همچون  ما  روستاهای  آخرین  می گویم، 
تا  آن ها  فاصله ی  و...  بلوچی  سایبان،  و  درز 

و  است.  کیلومتر   ۵۵۰ حدود  استان  مرکز 
این می تواند زمینه بروز بسیاری از مشکالت 

باشد.
الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  افزود:  وی 
تحت  را  انتخابیه  حوزه  اینکه  عالوه  بر 
و  جنوب  شهرهای  از  دارد،  خود  پوشش 
پشتیبانی  هرمزگان  جنوب  و  فارس  شرقی 
می کند و میزبان حضور دانشجویان از دیگر 

مناطق نیز است.
افزود:  خود  سخنان  پایان  در  حسین زاده، 
امید ما این است که با نگاه ویژه و همراهی 
ارتقاء  بحث  علوم  وزارت  محترم  مسئولین 
مجتمع آموزش عالی الرستان مورد پیگیری 

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

الستان بصورت مجتمع باقی بماند.

حسین زاده، خواستار ارتقاء مجتمع آموزش عالی الرستان شد

بهزیستی  نمایندگی  اندازی  راه 
اتمام  تابعه،  های  بخش  در 
با  اختیار همراه  تفویض  خوابگاه، 
و  الرستان  بهزیستی  اداره  ارتقاء 
راه اندازی مراکز مثبت زندگی، 
معاون  های  درخواست  جمله  از 
استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
کشفی  سیدمحمدصادق  دکتر  از 
استان  بهزیستی  مدیرکل  نژاد 

فارس بود.
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میراث فرهنگی  سازمان  تشکیل  قانون  واحده 
کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسالمی و 
اساس نامه سازمان  قانون  ماده سوم  بند ششم 
مجلس   ۱۳۶۷ مصوب  کشور  میراث فرهنگی 
ارزشمند  آثار  ثبت  بر  مبنی  اسالمی  شورای 
کشور  فرهنگی تاریخی  غیرمنقول  و  منقول 
ذی ربط،  فهرست های  و  ملی  آثار  فهرست  در 
استان  فرهنگی تاریخی  اثر   ۱۸ ثبت  مراتب 

فارس را ابالغ کرد.
شهرستان  در  واقع  لفا«  »تل  شامل؛  آثار  این 
»آب انبارهای  شیراز،  شاکری«  »خانه  خنج، 
سعیدا« شهرستان گراش، »آب انبار هفت تنان« 
المرد«،  شهر  مرکزی  »آب انبارهای  شیراز، 
»حمام  الرستان،  لطیفی«  جاده  »آب انبار 
خانه  )اندرونی  خسروی  »خانه  کهنه«،  ده 
خور«  جاده  »آب انبار  شیراز،  اعتمادالملک(« 
استهبان،  معین الشریعه«  »خانه  الرستان، 

میزان  و  فارس  استان  آب های  کاهش  با  کرد: 
عمر  هستیم  آن  شاهد  استان  در  که  مصرفی 
آب های زیرزمینی استان تنها ۷ سال خواهد بود 
برداران  بهره  طریق  از  مناسبی  اقدامات  اگر  و 
برای حفظ منابع آبی استان صورت نگیرد شاهد 
هستیم که طی سالیان پیش رو دیگر آبی برای 
روان  افزود:  ماند.کریمی،  نخواهد  باقی  استان 
میلیون   ۴ بر  بالغ  نیز  استان  سطحی  آب های 
و ۴۰۰ هزار متر مکعب است که این میزان نیز 
توسط آب منطقه ای استان فارس دارای برنامه 
این  حفظ  برای  اجرایی  عملیات  و  بوده  ریزی 
آب ها نیز انجام گرفته است.وی در ادامه یادآور 

دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.
گفت:  فارس،  کشاوری  جهاد  سازمان  رییس 
توسعه  زمینه  در  سازمان  این  تمرکز  عمده 
کشت های گلخانه ای بر روی سبزی و صیفی و 
محصوالت آب بر است که با تغییر الگو از کشت 
های رو باز به کشت های سایبانی و بسته ضمن 
افزایش میزان بهره وری و تولید در واحد سطح 
کاهش  نیز  درصد   ۳۰ حدود  تا  را  آب  مصرف 

خواهیم داد.
و  دامی  محصوالت  تن  میلیون   ۱۱ تولید 

کشاورزی در فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، همچنین 
تولیدات  میزان   ۹۹-۹۸ زراعی  سال  در  گفت: 
۱۱و  به   استان  این  در  دامی  و  باغی  زراعی، 
دو دهم میلیون تن رسید که این میزان تولید 
نسبت به سال ۹۲ و شروع دولت تدبیر و امید 

حدود ۲۳ درصد رشد داشت.
تولید  زمینه  در  فارس  استان  افزود:  پژمان 
محصول استراتژیک گندم با وجود بیش از یک 
دهه خشکسالی در سال زراعی گذشته با انجام 
آرایش  تغییر  و  کردن  مکانیزه   ، فنی  کارهای 
و الگوی کشت ،معرفی ارقام جدید و همچنین 

»خانه  شرکا«،  و  روز  فرخ  سروعلی  »خانه 
و  زمانپور  ربابه  خانه  و  بناکار  محمدرضا 
»خانه  ایمانی نژاد«،  خدیجه  »خانه   ، شریک« 
محمدرضا  »خانه  اردکانی«،  نداف  بهمن 
شهبازی کوهنجانی«، »خانه شمسی بیات پور« 
و »خانه اهلل مرادی« شیراز و »حمام خاوران« 

در شهرستان خفر، است.

زیرزمینی  آب های  برداشت  افزایش  شاهد  شد: 
در سطح استان هستیم این درحالیست که ۱۱ 
هزار چاه آب سطح استان فارس پر شده و امکان 
استفاده از این منابع آبی وجود ندارد با این حال 
میزان آب مصرف شده در سطح استان به قدری 
افزایش یافته که صرفه جویی در مصرف آب در 
سطح استان فارس نزدیک به صفر درصد است.

مختلف  بخش های  سهم  خصوص  در  کریمی 
استان فارس از منابع آبی استان نیز تاکید کرد: 
پس از پایش های صورت گرفته در سطح استان 
آب های  از  درصد   ۸۷ که  شد  مشخص  فارس 
زیرزمینی استان در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد 
در بخش بهداشت و شرب، دو درصد در بخش 
صنعت و خدمات و یک درصد در حوزه فضای 
سبز مورد استفاده قرار می گیرد الزم به یادآوری 
در  سطحی  آب های  از  درصد   ۶۳ که  است 
بخش کشاورزی ۱۳ درصد در مصارف شرب و 
بهداشتی، ۱۰ درصد در بخش صنعت و ۴ درصد 

در حوزه محیط زیست مصرف می شود.
میزان  به  توجه  با  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
اشتغال  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  فعالیت 
بهره  پروانه  هزار   ۷۶ از  بیش  فارس  استان 
برداری منابع آب در سطح استان فارس صادر 
شده بود که طی سالیان اخیر ۲۳ هزار پرونده 

اصالح و غالباً از درجه اعتبار ساقط شده اند

استفاده از روش های نوین آبیاری عملکرد قابل 
مالحظه ای داشته است.

وی ،میزان تولید گندم در سال زرعی ۹۹-۹۸ 
هزار   ۴۶۵ و  میلیون  یک  را  فارس  استان  در 
تولید  افزایش  بر  تن عنوان کرد و گفت: عالوه 
با  استراتژیک  محصول  این  در  سطح  واحد  در 
استفاده از روش ها نوین و مکانیزه کردن کشت 
پشتک  روی  های  کشت  به  مسطح  سیستم  از 
توانستیم بیش از ۳۰ درصد کاهش مصرف آب 
را در کشت محصول گندم و جو تحقق ببخشیم.

زمینه  در  همچنین  فارس  استان  گفت:  پژمان 
تولید مصول جو با تولید ۴۸۰ هزار تن در سال 

زراعی ۹۸-۹۹ رتبه دوم کشور را کسب کرد.
بیان  با  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اینکه این استان همچنین در زمینه تولید کلزا 
کشور  نیاز  مورد  و  مهم  محصوالت  از  یکی  که 
است و با توجه به وابستگی بیش از ۸۵ درصدی 
داشته  خوبی  عملکرد  محصول  این  به  کشور 
این محصول در  تولید  است، اعالم کرد: میزان 
سال زراعی گذشته نیز افزون بر ۲۶ هزار تن بود 
که رشد بیش از ۱۲۰ درصدی نسبت به چند 

سال قبل نشان می دهد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ثبت ۱۸  مراتب  فارس،  استاندار  به  نامه ای  در 
اثر تاریخی را ابالغ کرد که از این میان ۴ اثر 

مربوط به الرستان، خنج و گراش است.
در  ایرنا،  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عنایت اهلل  به  خطاب  مونسان  علی اصغر  نامه 
ماده  )ج(  بند  اجرای  در  است:  آمده  رحیمی 

منطقه ای  آب  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
میزان آب موجود در  به  توجه  با  فارس، گفت: 
استان،  میزان کسری آب در سدهای  و  استان 
فارس تنها ۷ سال آب برای کشاورزی و شرب و 
صنعت داروسازی دارد.به گزارش میالد الرستان 
کریمی  اهلل  کرامت  مهر،  خبرنگار  از  نقل  به 
میزان  کرد:  بیان  خبرنگاران  جمع  در  وزیری 
فارس  استان  زمینی  زیر  در سفره های  که  آبی 
میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۴ بر  بالغ  دارد  وجود 
متر مکعب است این در حالی است که ساالنه 
در سدهای استان فارس شاهد کسری بیش از 
اضافه  هستیم.وی  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۰۰

فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اعالم کرد: با استفاده از روش های نوین آبیاری 
به دنبال آن هستیم سطح زیر کشت طرح های 
و طبق  افق ۱۴۰۴  تا  را  و سایبانی  ای  گلخانه 

برنامه مدون افزایش دهیم.
به گزارش میالدالرستان، حسین پژمان در گفت 
و گو با ایرنا اضافه کرد: قصد داریم تا افق ۱۴۰۴ 
سطح زیر کشت طرح های گلخانه ای را به هفت 
هزار هکتار برسانیم؛هم اینک سطح زیر کشت 
استان  این  در  سایبانی  و  گلخانه ای  های  طرح 
حدود ۷۲۴ هکتار در قالب مجتمع ها ، شهرک 

ها و طرح های کوچک گلخانه ای است.
شروع  به  نسبت  کنونی  میزان  داد:  ادامه  وی 
دولت تدبیرو امید و تا قبل از سال ۹۲ بیش از 

پنج برابر رشد داشته است.
پژمان بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس 
حساسیت موضوع بهره وری مناسب منابع آب 
و بهبود مدیریت زراعی را مورد توجه قرار داده 
نهادهای  اصلی  های  دغدغه  از  یکی  و  است 
نظارتی بویژه شرکت آب منطقه ای برای صدور 
آبی  منابع  درصد   ۲۰ کاهش  موضوع  مجوزها 
نیز  این مهم  از سفره های زیرزمینی است که 
به عنوان یک دستورالعمل و موضوع جدی در 

ثبت چهار اثر تاریخی الرستان، خنج و گراش در فهرست آثار ملی

استان فارس، تنها هفت سال آب دارد/کسری 6۰۰ میلیون متر مکعبی آب درسدها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: افزایش کشت گلخانه ای مدنظر است

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

آموزش اولیه تعداد ۱۴ همیار بازرس 
سازماندهی شدند که پس از شرکت 
فعالیت  رسما  آموزشی  کارگاه  در 
خواهند  آغاز  را  بازار  سطح  از  خود 
همیاران  گزارش  گفت:  نمود.وی 
بوده  بازرس  گزارش  بمنزله  بازرس 
پرونده  احتمالی  متخلفین  جهت  و 
حکومتی  تعزیرات  به  و  تشکیل 
زاده  ابراهیم  شد.  خواهند  معرفی 
همچنین  از تمامی واحدهای صنفی 
بازرس  همیاران  با  نموده  تقاضا 

همکاری الزم  انجام دهند.

از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
روابط عمومی اداره صنعت ، معدن 
تشدید  درپی  الرستان،   تجارت  و 
نظارت و بازرسی بر بازار ، طی تفاهم 
نامه بسیج با وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت جهت بکار گیری همیاران 
بازرس فرآیند سازماندهی های اولیه 
اقدامات  انجام گرفته و  در الرستان 
اجرایی در این خصوص کلید خورد.

صمت  اداره  رئیس  زاده،  ابراهیم 
اظهار  خصوص  این  در  الرستان 
و  شده  انجام  پیگیری  با  داشت: 

همیاری ۱۴ بسیجی با اداره صمت الرستان در تشدید بازرسی بر بازار

زمین لرزه 5/5 ریشتري، 
حوالي کنگ هرمزگان 

را لرزاند

 ۵/۵ زلزله  پی  در   : گفت  هرمزگان  استاندار 
 ۸۰ حدود  به  قشم  و  بندرلنگه  در  ریشتری 

واحد روستایی خسارت های جزئی وارد شد.
خبرنگار  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
مهر، فریدون همتی ، با بیان اینکه زمین لرزه 
زمین  کیلومتری   ۱۹ عمق  در  ریشتری   ۵/۵
یک  داشت:  بیان  است،  داده  رخ  دریا  در  و 
صورت  به  بندرلنگه  خوش  سایه  در  مصدوم 
سرپایی درمان شده و علت مصدومیت ترس 
از زلزله و به دلیل قصد فرار از منزل رخ داده 
است.وی اظهار کرد: ترک خوردگی و ریزش 
سایه  دژگان،  در  مسکونی  منازل  از  برخی 
و  بندرلنگه  در  سفلین  برکه  دوآب،  خوش، 
باسعیدو در قشم رخ داده که تاکنون خسارت 
 ۸۰ تا   ۲۰ با  روستایی  واحد   ۸۰ حدود  به 

درصد خرابی و تعمیرات گزارش شده است.
خسارت  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان،  استاندار 
به بخشی از شبکه برق سایه خوش بندرلنگه 
گرفته،  صورت  پیگیری  با  که  شده  وارد 
نیروهای فنی و بهره برداری به منطقه اعزام 
همکاران  جدی  پیگیری  با  مشکل  و  شدند 

مرتفع شد.
 ۱۰ حدود  در  آب  قطعی  کرد:  بیان  همتی 
ریزش  دلیل  به  دژگان  منطقه  در  روستا 
چاه های آب شیرین کن دژگان، رخ داده بود 
که با پیگیری مدیریت بحران استان، نیروهای 
فنی و بهره برداری به منطقه اعزام و مقرر شد 
تمهیدات الزم جهت آب رسانی سیار صورت 

گیرد.
اتفاق دستورات  این  ادامه داد: به محض  وی 
با  تا  شد  صادر  بندرلنگه  فرماندار  به  الزم 
هماهنگی مدیر کل مدیریت بحران و جمعیت 
هالل احمر در مناطق زلزله زده حضور داشته 
و  ی  پیگیر  تاکنون  گذشته  از شب  و  باشند 

رصد وضعیت در حال انجام است.
حادثه  این  پی  در  افزود:  هرمزگان  استاندار 
طبیعی، جلسه ستاد بحران بندرلنگه تشکیل 

و اقدامات الزم  در حال انجام است.
وی بیان کرد: نتایج کامل میزان خسارات پس 
از بازدید میدانی مجدد دستگاه های مربوطه و 

ارائه گزارشات کتبی ارائه خواهد شد.
همتی یادآور شد: ستاد استانی نیز با فوریت 
و  اعضا  با  الزم  هماهنگی های  و  تشکیل 
فرمانداران قشم، بندرعباس. بندرلنگه، خمیر، 
شرکت  عامل  مدیر  احمر،  هالل  عامل  مدیر 
و  آب  عامل شرکت  مدیر  استان،  برق  توزیع 
و  و حمل  راهداری  مدیرکل  استان،  فاضالب 

نقل استان انجام شد.
تاکنون  هم  ریشتر   ۳/۸ و   ۲/۹ لرزه  پس  دو 
دژگان  و  کالتو  خوش،  سایه  روستاهای  در 
توسط  اضطراری  اسکان  و  داد  رخ  بندرلنگه 
مدیریت  هماهنگی  با  و  احمر  جمعیت هالل 
بحران استان و فرمانداری بندرلنگه انجام شد.

***

توقیف سه فروند
 لنج صید ترال 

در آب های هرمزگان
در  بوموسی  و  بندرلنگه  شهرستان  مرزبانان 
یک عملیات هماهنگ و حین گشت زنی به 
غیرمجاز  در حال صید  لنج  موتور  فروند  سه 

ترال برخورد و آن ها را بازرسی کردند.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
لشکری،  عبداله  سرهنگ  جوان،  خبرنگاران 
مرزبانان  گفت:  هرمزگان  مرزبانی  جانشین 
ترال  غیرمجاز  لنج صید  فروند  هرمزگان سه 
در آب های بندرلنگه و بوموسی توقیف کردند.

سرهنگ لشکری افزود: در بازرسی از این لنج 
ها  تور صیادی صید ترال و ۶ تن انواع ماهی 

کشف شد.
وی ارزش ماهی های کشف شده را ۲ میلیارد 
در  و گفت:  کرد  عنوان  ریال  میلیون  و ۶۱۰ 
این زمینه ۲۳ نفر دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

جبهه  به  الرستان  از  اعزامی  بسیجی   ۱۷
 ۵ باطل، در عملیات کربالی  های حق علیه 

به جمع شهدا ملحق شدند.
پایان  شهادت،  الرستان،  میالد  گزارش  به 
ماموریت ۱۷ بسیجی شجاع، دالور و سرافراز 

الرستانی در عملیات کربالی ۵ بود.
شهدای الرستانی عملیات کربالی در دوران 
محمد  شهیدان  از؛  عبارتند  مقدس  دفاع 
محسن  احمدانیان،  عبدالرحیم  باکاله،  علی 
محمد  ابوالحسن پور،  حسین  نوربخش، 
زینلی،  مهرداد  فتوت،  عبدالرحیم  آرمون، 
علی  خوشه چین،  رحیم  کاظمی فرد،  علیرضا 
اکبر شیردم، محمد رحیمی نژاد، عبدالکریم 
شریفی،  عباس  غالمی،  ایرج  جمشیدون، 
سیروس  و  زارع  باقر  روئینا،  عبدالحمید 
نوبخت بوده اند که تاریخ شهادت این عزیزان 
سفر کرده از تاریخ ۱۹ دی ماه تا ۵ بهمن ماه 

سال ۱۳۶۵ بوده است.
تهاجمی  نظامی  عملیات   ،۵ عملیات کربالی 
از سوی نیروهای مسلح ایران، علیه نیروهای 
عراق  و  ایران  در جریان جنگ  عراق،  ارتش 
عملیات  ششمین  عملیات،  این  می باشد. 
به  رسیدن  برای  ایران  نظامی  نیروهای 
بصره  تهدید  و  العرب  شط  پدافندی  مواضع 
در  را  عملیات  ایرانی  نیروهای  باشد.  می 
کانال  به  موسوم  منطقه ای  به  شلمچه  محور 
۱۹ دی  تاریخ  به صورت گسترده در  ماهی، 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
قلعه  مرمت  آغاز  از  فارس  صنایع دستی 

کریشکی در استان فارس خبر داد.
مصیب امیری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
سقف  تمامی  الر،  بیرم  کریشکی  قلعه  مرمت 
قلعه، ضلع  بیرونی  بازسازی دیوارهای  اتاق ها، 
جنوبی و غربی قلعه در محل های مورد نیاز از 
جمله مرمت هایی است که با مبلغ یک میلیارد 
ریال از طرف خانواده اهدا کننده این قلعه در 
حال انجام است.وی ادامه داد: قلعه کریشکی 
یکی از آثار تاریخی روستای کریشکی در بیرم 

آغاز  پاسداران  سپاه  فرماندهی  با   ۱۳۶۵
روز   ۱۵ فاصله  با   ۵ کربالی  عملیات  کردند. 

پس از عملیات کربالی ۴ انجام شد.
این عملیات ۶ بهمن ماه همان سال به پایان 
روز   ۱۷ مدت  به   ۵ کربالی  عملیات  رسید. 

کشید. طول 
مفقود  شهدا  این  از  تن  چند  مطهر  پیکر 
به  تفحص  طی  سال  چند  از  بعد  و  می شود 

الر باز می گردند.

شهرستان الر است که در سال ۱۲۶۰ هجری 
است که  قاجار ساخته شده  دوره  در  شمسی 
از  قبل  دلیر  مرحوم  توسط  تاریخی  اثر  این 
فوت به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان فارس اهدا شد.
امیری اضافه کرد: این اثر تاریخی با مساحت 
حدود  زیربنای  و  مربع  متر  هزار  یک  حدود 
۱۲۰۰ متر مربع با ۲۲ اتاق و ۴ برج دیده بانی 
که هریک به ارتفاع حدود ۱۲ متر و با حصاری 
بنا  مسیح  علی  حاج  توسط  متر   ۸ ارتفاع  به 

نهاده شده است.

شهادت، پایان ماموریت ۱۷ بسیجی الرستانی
در عملیات کربالی 5

آغاز مرمت قلعه کریشکی در استان فارس

قرار تحریر ترکه
ترکه  تحریر  تقاضاي  به خواسته  فرزند محمود  زارع   به موجب درخواست محمد  اعالم مي دارد  بدینوسیله 
همگي  ۷-مهرانگیز  ۶-معصومه  بي  بي  ۵-فاطمه  ۴-غالمعباس   ۳-عبداله  ۲-احمد  ۱-قدرت  طرفیت   به 
زارع فرزندان محمود ۸-فاطمه بان محمودزاده فرزند عبداهلل )همسر متوفي( بدین شرح که متقاضي اعالم 
نموده مرحوم محمود زارع  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۶۳۱ متوفي به تاریخ ۹۴/۲/۱۹ طي شماره نامه 
۹۹۰۰۲۴۷/۱ ح ش ۱ در شوراي حل اختالف گراش شعبه اول صادر و وقت اجراي قرار ساعت ۱۶ مورخ 
یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ )تاریخ بنحوي تنظیم شود که کمتر  از یک ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهي نباشد( 
تعیین گردیده است. لذا از ورثه یا نماینده قانوني آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفي و کسان دیگري که به 
طریقي حقي به ترکه متوفي دارند دعوت مي گردد  در موعد مذکور در رأس ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 
اول شوراي حل اختالف گراش واقع در گراش - بلوار سرداران - ساختمان دادگستري طبقه همکف حاضر 

شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراي قرار نخواهد بود. 
زهره زبر دست- مسئول دفتر شعبه اول  شوراي حل اختالف گراش                        م/الف/۷۲۱

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای عبدا... رحیمي فرزند محمدکامل   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۲۱    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم محمدکامل رحیمي 
فرزند عبدا...  به شناسنامه  ۶ صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳۹۹/۸/۲۱  در شهرستان شیراز بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-فاطمه محمودي فرزند جعفر  ش ش  ۷ ت ت ۱۳۲۸  صادره از ح روستایي الرستان -اوز- کهنه )همسر 

متوفي(
۲-عبدا... رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۳۸۱  ت ت ۱۳۶۷  صادره از ح الرستان - اوز- کهنه

۳-سهیل رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۱۳۳  ت ت ۱۳۶۴  صادره از ح۲ الرستان - اوز- کهنه
۴-نسرین رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۲۲۶  ت ت ۱۳۶۵  صادره از ح روستایي - اوز- کهنه

۵-حنان رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۳۵  ت ت ۱۳۶۰  صادره از ح روستایي - اوز- کهنه
۶-فاروق رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۲۵۰۰۲۲۶۷۴۳ صادره از ح ۲الرستان - اوز- کهنه

۷-سعید رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۲۵۰۰۱۲۸۹۶۲  ت ت ۱۳۶۸  صادره از ح۲ الرستان - اوز
۸-عیسي رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۹۲۰  ت ت ۱۳۴۸  صادره از ح روستایي - الرستان - کهنه

۹-جمیله رحیمي فرزند محمدکامل  ش ش ۱۵  ت ت ۱۳۶۱  صادره از ح الرستان - اوز- کهنه فرزندان 
متوفي والغیر...

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  از  اینک شورا پس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                م/الف/۷۲۲
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شهرداری بیرم در نظر دارد به موجب مجوز شماره 5/189 مورخ 1399/07/19 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به فروش سهم خود از زمینهای تجاری  واقع در خیابان ساحلی هوا)تفکیکی شکفته( 

طبق شرایط امور مالی شهرداریها به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده :
1-شرکت کنندگان در مزایده بایستی بابت قطعه زمین مورد تقاضا خود، سپرده شرکت در مزایده را که 
در جدول فوق قید گردیده به حساب سیبا 3100001918007 بانک ملی به نام شهرداری بیرم واریز نمایند.

2-مزایده از قیمت پایه شروع وبه باالترین قیمت اعالم شده متقاضی فروخته می شود .

3-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست قیمت پیشنهادی خود را همراه فیش واریزی شرکت 
در مزایده در پاکت سربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

4-مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه 99/11/09 می باشد.
5-برنده اول مزایده می بایست پس از اعالم وابالغ شهرداری نسبت به پرداخت و واریز بهای قطعه 

زمین مورد برنده اقدام نماید.
6-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-به پیشنهادات مبهم و-مشروط و یا مخدوش ،و سفید و یا فاقد فیش بانکی مربوط به سپرده 
شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
9-پیشنهادهای قیمت در مورد اشخاص حقیقی باید به امضای فرد پیشهاد دهنده رسیده باشد ودر 
مورد اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تایید شود)ارایه معرفی نامه از سوی شرکت 

الزامی است (.
10-پرداخت هزینه کارشناسی وآگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

11-تشکیل کمیسیون مزایده ورسیدگی به پیشنهادات در مورخه 99/11/11روز شنبه  راس ساعت 
12در مکان شهرداری برگزار می گردد.

نخواهند  مزایده  در  باشند حق شرکت  دولتی  معامالت  در  قانون مداخله  که مشمول  12-افرادی 
 -52553155 تلفنهای  شماره  با  اداری  ساعات  در  توانند  می  متقاضیان  ضمن  در  داشت. 

52553455- داخلی 7 تماس حاصل فرمایند.
نوبت چاپ اول :1399/1۰/21              نوبت چاپ دوم:1399/1۰/29

عبداله زارع درنیانی - شهردار بیرم                       م الف :  10418           شناسه آگهی : 1076016

مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت بر مترمربعکاربریشماره قطعهردیف

۷5/6028/000/000۱05/۷00/000تجاری۱۷۴

85/5025/000/000۱06/8۷5/000تجاری2۷5

۷2/5025/000/00090/625/000تجاری3۷6

5525/000/00068/۷50/000تجاری۴۷۷

آگهي مزایده فروش زمین هاي تجاري شکفته
 مرحله اول

و  آمریکا  جنایات  به  سوری  رسانه  یک 
در  آن  به  وابسته  نظامیان  شبه  و  تروریست ها 
قتل، غارت و چپاول منابع سوری ها در راستای 
تحقق منافع واشنگتن پرداخته و از فجایع تکان 

دهنده ای خبر داده است.
خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
به  مطلبی  در  سوریه  الثوره  روزنامه  تسنیم، 
علیه  آمریکا  سرکردگی  تحت  ائتالف  جنایات 
سوری ها پرداخته و آورده است: از زمان شروع 
از طریق حمایت  تروریستی علیه سوریه  جنگ 
از گروه های مسلح تروریستی، آنچه ائتالف بین 
المللی به رهبری آمریکا خوانده می شود، جنایات 
غیرنظامیان  علیه  وحشیانه ای  کشتارهای  و 

سوری انجام داده است.
ویرانی شهر »الرقه« سوریه بهانه مقابله با داعش

زیرساخت های  ائتالف  این  نوشت:  رسانه  این 
سوریه را در بسیاری از مناطق به بهانه مبارزه با 

داعش ویران کرده است.
ائتالف آمریکایی  شهر »الرقه« که جنگنده های 
گواه  مهمترین  کردند،  یکسان  خاک  با  آنرا 

جنایات این ائتالف نامشروع است. 
عربده  به  آمریکایی  ائتالف  می نویسد:  الثوره 
کشی و تجاوزات آشکار از طریق ارسال مقادیر 
پایگاه های  به  لجستیک  مواد  و  سالح  زیادی 
غیرقانونی در استان حسکه ادامه می دهد و طبق 
آخرین اخبار کاروان لجستیک آمریکا متشکل از 
۵۰ خودرو حامل سالح و مواد لجستیک ائتالف 
بین المللی به رهبری واشنگتن به حومه حسکه 
در شمال  »الولید«  غیرقانونی  گذرگاه  از طریق 

عراق وارد شده است.
این رسانه گزارش داد: وقایع میدانی با مدرک و 
سند ثابت می کند که کشورهای عضو این ائتالف 
غیرقانونی شرکای اصلی گروه های تروریستی در 
غیرنظامیان  و  هستند  سوری ها  خون  ریختن 
ائتالفی  جنایات  این  نخست  قربانی  همچنان 

 ۲۰۲۰ سال  نوبل  جایزه  اسرائیلی  برنده 
بزرگترین مشکل راهبردی رژیم صهیونیستی را 
ایران  اسالمی  از جمهوری  علمی  ماندگی  عقب 

اعالم کرد.
  پروفسور دانیل شیختمن،  برنده جایزه شیمی 
با  هیوم  یسرائیل  روزنامه  با  گفتگویی  در  نوبل 
اعتراف به پیشرفت علمی در جمهوری اسالمی 
ایران، آن را یک مشکل راهبردی برای تل آویو 

توصیف کرد.
مهندس  یک  هر  مقابل  در  که  کرد  اذعان  وی 
اسرائیلی، ۲۰ مهندس ایرانی وجود دارند و این 

یک مشکل راهبردی برای اسرائیل است.
رژیم  علمی   پسرفت  به  اعتراف  با  شیخمن، 
سراشیبی  در  آن  گرفتن  قرار  و  صهیونیستی 
امروز  که  اسرائیل  دشمن  به  کرد  تاکید  سخت 
ایران است نگاه کنید، ما آنها را متعصب و عقب 

دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه شرکت ها 
و اشخاص ایرانی تحریم کرده  است.

وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه با اشاره به 
اینکه کشورش در ماه ژوئن )اواخر خردادماه( 
را  ایران  شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
تحریم و هرگونه مبادله تجاری و مالی با این 
 ۷ که  کرد  اعالم  است،  کرده  منع  را  شرکت 
شرکت  که در بین آنها نام شرکت های چینی 
و اماراتی دیده می شود- و ۲ شخص حقیقی 

به  آمریکایی  ائتالف  نویسد:  می  الثوره 
حاکمیت  نقض  در  خود  اقدامات  و  جنایات 
به  لجستیک  مواد  و  سالح  ارسال  با  سوریه 
پایگاه های غیرقانونی در استان حسکه ادامه 
می دهد و این اولین بار نیست که این اقدام 
را انجام می دهد و دهها بار این کار را انجام 
تجهیزات  تقویت  آن  آخرین  که  است  داده 
مورد  قسد  نیروهای  همسویی  با  نظامی 

حمایت واشنگتن بوده است. 
نفتی،  میادین  از  بسیاری  آمریکایی  ائتالف 
در  را  درمانگاه ها  و  مدارس  دولتی،  مراکز 
پایگاه های  به  سوریه  »الجزیره«  منطقه 

نظامی تبدیل کرده است. 
بهانه  به  آمریکایی  ائتالف  نوشت:  الثوره 
با تروریسم به شکل غیرقانونی  کذب مبارزه 
موافقت  بدون  و  امنیت  شورای  از  خارج  و 
برای  داعش  با  تا  است  تشکیل شده  دمشق 
برابر  در  عراقی  و  غیرنظامیان سوری  کشتن 
و  امنیت  شورای  و  جهانی  جامعه  دیدگان 

طبق منافع آمریکا، رقابت کند.
شبه نظامیان »قسد« ابزار آمریکا

این رسانه در ادامه به ادوات آمریکا در سوریه 
است:  آورده  و  پرداخته  قسد  نیروهای  یعنی 
و  آمریکا  ابزار  عنوان  به  قسد  نظامیان  شبه 
در راستای خواسته های واشنگتن به اقدامات 
که  مناطقی  ساکنان  ضد  خود  تروریستی 
تحت اشغال دارند با حمایت نظامیان اشغالگر 

آمریکا در سوریه ادامه می دهند.
سوری ها  که  حالی  در  داد:  گزارش  الثوره 
مشابه  تروریست ها  این  حضور  با  شدت  به 
طرحهای  که  تروریستی  گروه های  دیگر 
پیاده  را  سوریه  در  غربی  استعمارگران 

به دلیل نقض تحریم علیه شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران تحریم شده اند.

دامن  به  را  ایران  همچنین  پامپئو  مایک 
لبنان،  یمن،  سوریه،  در  درگیری ها  به  زدن 
عراق و سایر کشورها متهم کرد و در همین 
ارتباط از تحریم چند شرکت و نهاد ایرانی از 
سازمان  ایران،  دریایی  صنایع  سازمان  جمله 
هوافضای ایران و سازمان صنایع هوایی ایران 

خبر داد.

می کنند، در اراضی خود مخالف هستند، این 
اقدامات  به  زور سالح  با  قسد  تروریست های 

خود ادامه می دهند. 
این رسانه سوری می نویسد: حمالت مکرر و 
ربودن افراد در حومه حسکه، دیرالزور و الرقه 
که  بود  »الشدادی«  شهر  در  آن  آخرین  که 
مزدوران قسد با حمله به داخل شهر شماری 
از معلمان را ربودند و به مراکز آموزش نظامی 
خود با هدف مجبور کردن آنها برای جنگیدن 
بردند.الثوره گزارش داد: هدف  آنها،  در کنار 
مورد  طلبانه  تجزیه  طرح های  کنار  در  آنها 
ترویج  و  علمی  کادر  نابودی  آمریکا،  حمایت 
بیسوادی میان ساکنان منطقه است زیرا علم 
دشمن گروه های تروریستی و کوردل و مزدور 
تروریستی دست  این گروه های  است.  بیگانه 
مناطق مختلف سوریه  ویرانی در  و  فساد  به 

می زنند.
این رسانه سوری می نویسد: این مزدوران به 
دستور آمریکا و همسو با داعش و نیز همسو 
در  سوریه  به  صهیونیستی  رژیم  حمالت  با 
اقدامات  به  دست  خود  اشغال  تحت  مناطق 

جنایتکارانه می زنند.
اهداف  قسد  نظامیان  شبه  نوشت:  الثوره 
واشنگتن  هدف  می کنند.  پیاده  را  آمریکا 
رژیم  موازات  به  گروه ها  این  که  است  این 
صهیونیستی در سوریه و منطقه حضور داشته 
راستای طرح صهیونیستی- در  آنرا  و  باشند 

آمریکایی تجزیه کنند.
نقش »موساد« و »سیا« در تحرکات شبه نظامیان »قسد«

این رسانه سوری می نویسد: همه حمالت و 
اقدامات تروریست های قسد در ربودن افراد، 
به  سوریه  مردم  علیه  سرقت  و  غارت  قتل، 
و  اهداف خود که در ورای آن سازمان سیا 
رسید  نخواهد  دارند،  قرار  اسرائیل  موساد 
اقدامات  با  مردمی  مخالفت  برعکس  و 
داشت  خواهد  دنبال  به  را  آنها  جنایتکارانه 
و روح مقاومت را در جان مردم این منطقه 
منطقه  که ساکنان  ویژه  به  تقویت می کنند 
هر روز بر مبارزه با تروریسم با همه اشکال 
ارتش  کنار  در  گرفتن  قرار  و  آن  نام های  و 
اشغالگران  و  بیگانگان  با  جنگ  در  سوریه 

تاکید دارند. 
الثوره در پایان می نویسد: سرانجام پیروزی با 
ارتش و مردم سوریه است و شکست و خفت 
و  تروریست ها  و  آمریکایی ها  برای  دیگری 

جدایی طلبان در راه است.

وزیر امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای از تحریم 
تحریم های  نقض  دلیل  به  شرکت  و  شخص 
با  مرتبط  فعالیت های  یا  و  متبوعش  دولت 
جمهوری  علیه  متعارف  سالح های  اشاعه 

اسالمی ایران خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از   خبرگزاری 
تسنیم، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که وزارتخانه تحت 
امرش چندین شرکت و شخص حقیقی را به 

به  مبارزه  بهانه  به  جنایات  مرتکب  که  هستند 
داعش می شود. 

گلوله  یک  آمریکایی  ائتالف  نویسد:  می  الثوره 
هم به سوی تروریست های داعش شلیک نکرده 
است و با حمالت خود به ارتش و متحدانش در 

سوریه به حمایت از تروریست ها ادامه می دهد.
جابجایی  به  اقدام  آمریکایی  بالگردهای 
منظور  به  دیگر  مکان  به  مکانی  از  تروریست ها 

ادامه استفاده از جنایات آنها می کنند.
»فسفر  ممنوعه  سالح  از  آمریکایی  ائتالف  استفاده 

سفید« علیه سوری ها
حمالت  بر  عالوه  نوشت:  سوری  رسانه  این 
در  ویژه  به  ائتالف  این  روزانه  هوایی 
این  دیرالزور،  و  الحسکه  الرقه،  استان های 
المللی  بین  ممنوعه  سالح های  از  ائتالف 
و  می کنند  استفاده  سفید«  »فسفر  مانند 
سوریه بارها از جامعه جهانی و شورای امنیت 
توقف  برای  فوری  تحرک  که  است  خواسته 
این جنایات انجام دهد؛ اما راه به جایی نبرده 

و گوش شنوایی وجود نداشته است.

به شسشتوی مغزها متهم می  و  مانده توصیف 
افتاده است: در  اتفاقی  اما در نتیجه چه  کنیم، 
مقابل هر یک مهندس در اسرائیل، ۲۰ مهندس 
در ایران حضور دارند ، چرا چون خاخام های ما 
به جوانان اجازه نمی دهند، از درخت دانش آن 
یک  این  کنند،  استفاده  خواهند،  می  که  طور 
که  است  اسرائیل  برای  بغرنج  راهبردی  مشکل 

باید به فکر برطرف کردن آن باشیم.
از  ها  ایرانی  کنم  اعتراف  باید  افزود  شیخمن  
مثال  طور  به  باید  چرا  هستند،  تر  پیشرفته  ما 
وزرای آموزش در اسرائیل به جای پرداختن به 
بگویند؟  سخن  ایران  به  حمله  از  خود  وظایف 
از  تصویری  انتشار  با  زبان  عبری  روزنامه  این 
مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه تهران نوشت 
:  در اینجا فقط قرآن تدریس نمی شود دانشگاه 

تهران مهندس تولید می کند.

آمریکا چندین شرکت و شخص حقیقی را در ارتباط با ایران تحریم کرد

جنایات تکان دهنده ائتالف آمریکایی و ایادی واشنگتن در حق ملت سوریه

دانشمند صهیونیست: پیشرفت علمی ایرانی ها یک مشکل راهبردی برای ما به شمار می رود
شهادت  مراسم  در  پناهیان  االسالم  حجت 
سال  در  قم  ثارا...  حسینیه  در  زهرا  حضرت 
به  اعتراض  را  فاطمیه  مهمی  سخنان  در   ۹۸
جنایت »سکوت مردم« نامید. برشهایی کوتاه از 

سخنرانی این خطیب توانا را با هم می خوانیم:
۱( چرا ما اکثراً دین را یک امر فردی می دانیم و 
زیاد به ابعاد اجتماعی دین، نمی پردازیم؟ ریشۀ 
این مشکل بیشتر از اینکه جهل ما باشد، یک 
انسان ها  اکثر  که  است  روانی   و  روحی  ویژگِی 
دچارش هستند و آن »جامعه ترس« بودن است.

۲( آدم ها نوعاً نسبت به جامعه، منفعل و ترسو 
و  می ترسند  انبوهِی جمعیت  از  یعنی  هستند؛ 
صرفاً  جامعه  به  نسبت  لذا  می شوند  آن  مقهور 
احساس متأثرشدن دارند نه مؤثر بودن بر جامعه.

۳( یکی از عالمت های مقهورشدن و تحت تأثیر 
یا  کسی  اگر  که  است  این  قرارگرفتن  جامعه 
گروهی، ما را تشویق کند حالمان خوب بشود و 
اگر ما را تحقیر و تمسخر کند، حالمان بد بشود.

ترس  احساس  جامعه  به  نسبت  که  کسی   )۴
داشته باشد، نمی تواند اهِل امر به معروف و نهی 
ساکت  معروف،  به  امر  موقع  و  باشد  منکر  از 
می شود. چون امر به معروف یعنی »من قدرت 
بر  می خواهم  من  بدهم.  تغییر  را  جامعه  دارم 
جامعه  از  نمی خواهم  و  بگذارم  تأثیر  جامعه 

متأثر بشوم.«
نباید  که  می گوید  ما  دینی  تربیت   )۵
جامعه  به  نسبت  متأثر  و  منفعل  جامعه ترس، 

شرایط  گفت:  ایران  آلزایمر  انجمن  رئیس 
شده  باعث  کرونایی  اجتماعی  و  خانوادگی 
در سالمندان  آلزایمر  به  ابتال  است که خطر 

یابد. افزایش 
صالحی    معصومه  میالدالرستان،  گزارش  به 
تنهایی،  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
کاهش  بازدید،  و  دید  نبود  خانگی،  قرنطینه 
روابط اجتماعی و استرس سبب شده از زمان 
به  ابتال  معرض  در  سالمندان  کرونا  شیوع 
آسیب  را  آنها  شرایط  که  گیرند  قرار  آلزایمر 

پذیر می کند.
در  سالمندی  روند  اکنون  داشت:  اظهار  وی 
ایران رو به افزایش بوده و مراجعه افراد سالمند 
به کلینیک های انجمن آلزایمر نیز ۱۰ درصد 
افزایش یافته است. مساله ای که زنگ خطری 
برای ابتالی سالمندان به آلزایمر به شمار می 

رود که از گروه های پرخطر جامعه هستند.
به  مردان  از  بیشتر  زنان  داد:  ادامه  صالحی 
دلیل تنهایی، استرس باال، دغدغه ها و نگرانی 
های روزمره در معرض ابتال به آلزایمر قرار می 
گیرند، توصیه می شود در این شرایط کرونایی 
در صورت داشتن هوای سالم، سالمندان خود 
را به پارک یا مکانی خلوت برده تا پیاده روی 
برای  مجازی  ارتباط  امکان  صورت  در  کنند، 
گفت و گو با آنها برقرار کرده و آنها را تشویق 
به انجام کارهایی مانند گوش دادن به موسیقی، 

خالقیت های ذهنی و تغذیه سالم کنند.
وی با بیان اینکه افزایش آگاهی مردم در مورد 
آلزایمر بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: اکنون 
بیش از ۸۰۰ هزار نفر باالی ۶۰ سال در کشور 
دچار بیماری آلزایمر هستند و این روند رو به 
اطالع  بیماری  این  درباره  اگر  است.  افزایش 
رسانی گسترده ای انجام شود، مبتالیان به آن 
زودتر شناسایی و تشخیص داده می شوند و با 
باال رفتن کیفیت زندگی آنها، ۴۰ درصد از روند 

مبتالیان به آلزایمر کاسته می شود.
صالحی با بیان اینکه ژنتیک ۱۰ تا ۱۵ درصد 
در ابتال به آلزایمر نقش دارد، خاطرنشان کرد: 
دلیل  به  و  نیست  شده  شناخته  بیماری  این 
پیش  بیمار  برای  که  عملکردی  اختالالت 
مانند  رفتارهایی  از  خانواده ها  بیشتر  می آید، 
تکرار کلمات به طور مداوم، سواالت تکراری و 

باشیم. اینکه خیلی ها امر به معروف و نهی از 
منکر را ترک می کنند به خاطر ضعف و انفعال 
نسبت به جامعه است. خیلی از آدم های خوب، 
حاضر نیستند از آبروی خود در راه دین خدا 

خرج کنند چون شجاعِت این کار را ندارند.
و  باشند  بد  جامعه ای  مسئوالن  اگر   )۶
معتبر  و  خوب  آدم های  کنند،  خراب کاری 
جامعه هم مقصرند؛ چون اینها اگر فریاد بزنند، 
هیچ مسئولی جرأت خراب کاری نخواهد داشت. 
این آدم های خوب، ِکی سکوت می کنند؟ وقتی 

که از جامعه بترسند، نه از خدا.
۷( فاطمیه و عاشورا، در واقع قیام و اعتراض 
نسبت به جنایت مردم است؛ جنایت سکوت و 
تنهاگذاشتِن ولّی خدا! فاطمیه »به راه آوردِن 
هم  زینبیه  است.  شکسته  پهلوی  با  مردم« 

فریاد بر سر مردم با چادر خاکی است.
 هیئت ثاراهلل قم 98/11/7

فراموشی متوجه ابتال به آلزایمر می شوند که 
نیز در معرض  آنها  روانی  بهداشت  این مساله 

خطر قرار می دهد.
رئیس انجمن آلزایمر ایران گفت: ناتوانی در به 
انجام  در  مشکل  نزدیک،  خاطرات  آوردن  یاد 
زمان  کردن  گم  بیان،  ضعف  عادی،  کارهای 
در  مشکل  قضاوت،  کاهش  یا  ضعف  مکان،  و 
تفکر ذهنی، جابجا گذاشتن اجسام، تغییر در 
حاالت و رفتار، تغییر در شخصیت و از دست 
دادن انگیزه، نشانه های ابتالی فرد به بیماری 
آلزایمر است و در صورت مشاهده چهار مورد 
از این عالیم، باید برای پیشگیری از پیشرفت 
بیماری، به متخصص مغزو اعصاب، روانپزشک 

یا انجمن آلزایمر مراجعه کرد.
شدن  عالمگیر  از  پس  سال  یک  به  نزدیک 
ویروس نوظهور کرونا، پزشکان می گویند، بر 
از بیماران  اساس دانسته های جدید، گروهی 
کووید ۱۹ دچار عوارض طوالنی مدت خواهند 
شد. پدیده شایعی به نام بیماران دچار عوارض 
آن  با  باید  که  دارد  وجود   ۱۹ کووید  طوالنی 
روبرو شوند، زیرا ویروس نوظهور کرونا به تمام 
اعضای بدن انسان حمله می کند و تحقیقات 
اخیر نشان داده که یک سوم از مبتالیان، عالوه 
از  مغزی  اختالالت  دچار  جسمی،  عوارض  بر 
و  ذهن  کندی  تمرکز،  عدم  فراموشی،  جمله 

ناتوانی استنتاج و محاسبه می شوند.

فاطمیه یعنی اعتراض به جنایت »سکوت مردم«

»کرونا« ، ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا از مجله آرت نیوز، باستان شناسان 
قدیمی ترین  کشف  از  جدید  مطالعه  یک  در 
غارنگاره تاریخ خبر دادند. این نقاشی که روی 
دیوار غاری در جزیره سوالوسی اندونزی حک 
و  است  وحشی  خوک  یک  از  تصویری  شده، 

دستکم ۴۵ هزار و پانصد سال قدمت دارد.  
در  حیوانات  سنگ نگاره های  از  غارنگاره  این 
غربی  جنوب  در  السکو  غارهای  مجموعه 
سال  هزار   ۲۰ تخمین ها  براساس  که  فرانسه 
غارنگاره های  برجسته ترین  از  و  دارند  قدمت 
جهان هستند، بیش از ۲۵ هزار سال قدیمی تر 
است و می تواند دروازه های جدیدی از اطالعات 
را به روی تاریخ دانان و باستان شناسان باز کند. 
این تصویر همچنین از غارنگاره مشابهی که در 
سال ۲۰۱۹ در جزیره سوالوسی کشف شد نیز 

یک هزار و پانصد سال قدمت بیشتری دارد.

آدام برام باستان شناس عضو دانشگاه گریفیث 
استرالیا که از دست اندرکاران این پژوهش بود، 
در گفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت: با 
توجه به پیچیدگی این اثر بازنمایانه، غارنگاره 
مدرن  انسان  یک  دست  به  احتماال  مذکور 
این  خالق  هویت  البته  است.  شده  کشیده 

نقاشی همچنان نامشخص است.
برام در بخش دیگری از اظهاراتش هشدار داد 
این اثر هنری به سرعت در حال از بین رفتن 
نگران کننده  خیلی  مسئله  این  گفت:  و  است 
است و اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا 
کند، ممکن است این اثر هنری متعلق به عصر 
ما  حیات  دوره  همین  در  نهایت  در  یخبندان 

از بین برود.
جرئیات بیشتر درباره این کشف هیجان انگیز 
در مجله Science Advances منتشر شده است.

کشف قدیمی ترین غارنگاره تاریخ
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. . . پسری است ۳۵ساله ، هنوز ازدواج نکرده 
، او تحصیالت و کار نسبتاً خوبی دارد اما هنوز 
درباره ازدواج مردد است. . . . دختری ۳۳ساله 
است که هنوز به خانه بخت پا نگذاشته است. 
نکردنش  ازدواج  علت  درباره  او  از  که  بار  هر 
سوالی می پرسند، پاسخ های شفافی نمی دهد و 
معموالً با این جمله که »آمادگی اش« را ندارم 

توجیهی برای این کار می آورد.
حتماً  بیندازید  خود  اطرافیان  به  نگاهی  اگر 
پیدا  را  فوق  دختر  و  پسر  مشابه  جوانانی 
سفره  پای  نشستن  از  که  جوانانی  می کنید، 
دلیل  آنکه  بدون  می کنند  خودداری  عقد 
قابل قبولی داشته باشند. راستی تا چه اندازه 
ازدواج  برای  که  را  جوانانی  دالیل  می توان 
این  واقعاً  آیا  و  پذیرفت؟  نمی کنند،  اقدامی 
به موانعی  اندازه ای مهم هستند که  به  دالیل 

برای ازدواج تبدیل شوند؟
به نظر می رسد جای تأملی ویژه دارد تا جوانان 
با بررسی اصولی و منطقی، به جایگاه و شرایط 
کاماًل  را  اهدافشان  بپردازند،  زندگی  در  خود 
خود  زعم  به  را  آنچه  آن گاه  و  کنند  مشخص 
مطرح  نکردن  ازدواج  برای  دالیلی  عنوان  به 

می کنند، واکاوی کنند.
در این بین نباید از نظر دور داشت که گاهی 
که  می کند  مطرح  را  دالیلی  و  توجیهات  فرد 
یا  نباشد  است منطقی  نظر دیگران ممکن  به 
بسیار پیش پا افتاده و کم اهمیت تلقی شود، 
خود  فرد  که  است  آن  مهم  دانست  باید  اما 
برای  دالیلش  که  یابد  دست  نگرش  این  به 
تا  ازدواج نکردن چندان قوی نیست. در واقع 
زمانی که وی در حیطه فکری خود قرار دارد، 
دالیلش را قابل قبول ارزیابی می کند و از نظر 
شرایط  این  در  است،  مهم  هم  بسیار  خودش 
اطرافیان باید توجه داشته باشند که زیر سوال 
از این دست  بردن دالیل او و گفتن جمالتی 
و...  می کنی«  »توجیه  می آوری«،  »بهانه  که 
کارساز نیست. راه درست این است که به تغییر 
نگرش آن فرد و دانستن این نکته که دالیلش 

چندان قوی نیست کمک کنند.
1-باال بودن هزینه ازدواج

باال بودن هزینه یکی از مهم ترین موانع ازدواج 
در جامعه ما و بویژه در جوامع شهری بشمار 
هزینه های  شیربها،  مهریه،  باالبودن  می آید، 

آن بهترین شریک ممکن که از هر نظر کامل 
ازدواج خوب در گرو  بلکه  انتخاب شود؛  است 
یافتن فردی است که بیشترین تناسب را با ما 
این  در  باتجربه  افراد  با  مشورت  باشد.  داشته 
زمینه می تواند به واقع بین تر شدن دید افراد 
ازدواج  مشاوران  از  گرفتن  کمک  کند.  کمک 
مناسبی  بسیار  راهگشای  مورد  این  در  نیز 

بود. خواهد 
3-روابط عاطفی تمام نشده قبلی

در  ناتمام  رابطه  یک  وجود  است  ممکن  گاهی 
زندگی فرد باعث شود که او از ازدواج سر باز زند. 
منظور از ناتمام این است که یا هنوز این رابطه 
وجود دارد و به دالیلی مانند وابستگی زیاد در 
صورت مناسب نبودن طرف مقابل، آماده نبودن 
شرایط طرفین برای ازدواج، نارضایتی خانواده ها 
صورت  این  در  نیستند.  آماده  ازدواج  برای  و... 
این  در  متخصص  فردی  از  باید  حتماً  نفر  دو 
زمینه کمک گیرند تا بتوانند از بالتکلیفی خارج 
ادامه زندگیشان  برای  شوند و تصمیم محکمی 
بگیرند. گاه ممکن است رابطه عاطفی در گذشته 
وجود داشته و به ظاهر تمام شده است اما اثرات 
باقی مانده و در ذهن  آن هنوز بر روح و ذهن 
و قلب برای ورود فرد دیگری جایی باقی نمانده 
دریافت کمک  نیز ضرورت  مورد  این  در  است. 

مراسم عروسی، مسکن و هزینه های روزمره و 
. . . مانع بزرگی بسان هفت خوان رستم را در 

برابر جوانان جویای ازدواج ایجاد کرده است.
فرهنگ  که  کرد  ادعا  می توان  جرأت  به 
ما  جامعه  در  کنونی  به سبک  گریزی  ازدواج 
با شکل گیری حرکت کنترل جمعیت شروع 
اصلی  فاکتور  ازدواج  که  است  واضح  پر  شد. 
کنترل  طرفداران  است،  جمعیت  افزایش 
جمعیت گرچه صراحتاً ازدواج گریزی را تبلیع 
طریق  از  کنایه،  و  لفافه  در  اما  نمی کردند، 
و  شنیداری  دیداری،  جمعی  ارتباط  وسایل 
نوشتاری ذهنیتی را برای جامعه ایجاد کردند 
که یک جوان یا ازدواج نمی کند و یا خیلی دیر 

برای ازدواج اقدام می کند.
امروزه در جامعه ما وقتی به جوانی که سنی 
ازدواج  چرا  که  می شود  گفته  گذشته  او  از 
نمی کنی؟ با این جواب مواجه می شوید: »مگر 
داده ام؟!«  اجاره  را  باالخانه ام  یا مگر  دیوانه ام، 
ایمیل ها و پیامکهایی که از طریق تلفن همراه 
بین جوانان  ازدواج در  و  باب نکوهش زن  در 
رد و بدل می شود، مشت نمونه ای از این خروار 

است.
2-کمال گرایی

غرایز،  قوه  علت  به  بلوغ،  ابتدای  در  معموالً 
غریزه  به  گویی  پاسخ  ازدواج  دلیل  مهم ترین 
است و بیشتر افراد کمتر به تشکیل خانواده، 
به  اما  می پردازند.  آن  چگونگی  و  مالک ها 
می گیرد،  فاصله  بلوغ  سن  از  فرد  که  تدریج 
هدف ازدواج به جز پاسخ گویی به نیاز جنسی 
رنگ و بوی آینده نگری و محاسبات مختلف به 
خود می گیرد. هرچند این تأمل و دقت درباره 
موضوع مهمی مثل ازدواج الزم و ضروری است 
اما باید دانست که گاه در سنین باال تر این دقت 
جای خود را به وسواس می دهد و نکاتی ریز 
و گاه بی اهمیت جای مهمی در ذهن فرد پیدا 
می کند. تجربه نشان داده است چنین افرادی 
به  را  تمایلشان  غرایز،  نسبی  کاهش  از  بعد 
شریک  یافتن  به  و  می دهند  دست  از  ازدواج 

زندگی مناسب به دید آرزو نگاه می کنند.
اگر چنین علتی مانع از ازدواج ما می شود، بعد 
از آگاه شدن به وجود آن، باید توجه داشت که 
انسان های معمولی هیچ کدام بی عیب و نقص 
نیستند. ازدواج خوب، ازدواجی نیست که در 

بتواند  فرد  تا  می شود  احساس  کاماًل  تخصصی 
زخم های گذشته را التیام بخشد.

4-نداشتن مالک های واضح و روشن
نداشتن دانش کافی در زمینه ازدواج و ملزومات 
ازدواج کردن به شمار  آن می تواند مانعی برای 
کم  کم  باید  بعد  به  نوجوانی  سن  از  فرد  رود. 
تأمین  ازدواج  با  آن  از  بخشی  که  آینده اش  به 
مالک های  خود  ذهن  در  و  بیندیشد  می شود 
از  هدف  بگیرد.  نظر  در  انتخاب  برای  روشنی 
که  مالک هایی  اساس  بر  و  بداند  را  ازدواجش 
همسر  انتخاب  به  دست  دارد  ذهن  در  قبل  از 
آینده اش بزند. به هر دلیلی اگر این مالک ها و 
نحوه انتخاب در ذهن فرد روشن نباشد، ازدواج 
را با مشکل روبه رو خواهد کرد. مطالعه در مورد 
به  شخصی  اهداف  بررسی  و  ازدواج  مالک های 
خصوص زیر نظر فرد متخصص در زمینه ازدواج 

می تواند به رفع این دلیل کمک کند.
5-توجه افراطی برخی خانواده ها

شکی نیست که توجه و حمایت خانواده بخشی 
الزمه  و  می کند  تأمین  را  ما  روان  سالمت  از 
حمایت ها  و  توجه  این  اگر  اما  است،  زندگی 
جنبه افراط به خود بگیرد، زمینه ایجاد استقالل 
قبول  از  را  او  و  می اندازد  تأخیر  به  را  فرد  در 
در  می کند.  گریزان  مشترک  زندگی  مسئولیت 

صورت وجود چنین مسئله ای خانواده باید در 
رفتار خود تجدید نظر کند و هر چه سریع تر 

زمینه مستقل شدن فرزندان را فراهم آورد.
6-گریز از مسئولیت پذیری

در ذهن بسیاری افراد ازدواج مساوی است با 
قبول مسئولیت های سنگین. این مسئولیت ها 
به قدری در ذهن فرد بزرگ جلوه می کند که 
با نگرانی و اضطراب از قبول آن سرباز می زند. 
تا زمانی که وارد عرصه زندگی مشترک نشده 
و  رشد  به  نشویم،  رو  روبه  آن  مشکالت  با  و 
پختگی الزم نیز دست نخواهیم یافت. صرفنظر 
این  انسان،  زندگی  مراحل  همه  مانند  آن  از 
مرحله هم عالوه بر همه فواید مهم و زیادی 
به همراه  است مشکالتی هم  دارد ممکن  که 
داشته باشد، ازدواج و تشکیل خانواده تجارب 
هیچ  در  که  دارد  همراه  به  نابی  و  لذتبخش 
شرایط دیگری فرد قادر به درک آن ها نخواهد 
بود. انسان به لحاظ فطری به تشکیل خانواده 
مسیر  این  از  را  کمال خود  ادامه  و  دارد  نیاز 
حس می کند، پس بی پاسخ گذاشتن این نیاز 
بخشی از سالمت روانی  انسان را تحت الشعاع 
ازدواج شد،  مانع  دلیل  این  اگر  می دهد.  قرار 
ابتدا باید آمادگی خود را در زمینه های مختلف 
روانی، عاطفی، اقتصادی و... برآورد کنیم. اگر 

نقصانی در هر مورد به چشم  خورد ابتدا به رفع 
آن ها بپردازیم و سپس با توکل به خدا قدم در 

راه ازدواج بگذاریم.
7-توقعات باالی زوجین از همدیگر

و  شدن  صنعتی  سمت  به   ما  جامعه  حرکت 
زندگی پرزرق و برق و تجمالتی، موجب شد 
که توقع افراد از زندگی باال رود، این توقعات 
خود را در ازدواج بیشتر نشان می دهد، تصور 
ازدواج  از  جوان  پسران  و  دختران  از  بسیاری 
از  باید  است  ممکن  که  آنجا  تا  که  است  این 
مساعی،  تشریک  و  بگیرند،  باج  مقابل  طرف 
کمرنگ  ما  جامعه  در  همدردی  و  همدلی 
داماد جهت  از  خانواده ها  توقع  است.  گردیده 
دادن شیربها و مهریه های نجومی، و استفاده 
از مهریه به عنوان ابزاری برای فشار بر مرد در 
دادگاه، موجب شده بسیاری از پسران از ترس 

باجدهی از ازدواج فرار کنند.

محّمدرضا   فاریابی

چرا جوانان از ازدواج فراری هستند؟؟؟

یک  فرزندتان  بدانید،  اینکه  از  قبل 
کودک نوپا است، باید توجه کنید که 
کودک شما در آینده به عنوان فردی 
سال  اولین  خواهد  می  اجتماع  در 
خود را در پیش دبستانی شروع کند، 
با دوستان جدید ، اجتماع ، معلمان و 
دیگر بزرگساالن ارتباط دارد. طبیعتا، 
در مورد روابط کوچک او با همساالن 
و کسانی که او را مالقات خواهند کرد 
خجالتی  کودکتان  آیا  هستید  نگران 
است ؟ آیا می تواند دوستان خود را 
پیدا کند؟در حالی که کودکان به طور 
طبیعی از طریق تعامالت خود با افراد 
اطراف خود، مهارت های اجتماعی را 
انتخاب می کنند، » بهتر است کودک 
را با اصول اولیه تجهیز کنیم ، بنابراین 
آن ها می توانند زمانی که نیاز است 
زمانی  اینکه  نه  استفاده کنند،  آن  از 

که گرفتار شدند .
پایه  های  مهارت  دانش  این  با 
بود  خواهد  قادر  کودک  اجتماعی، 
را  دیگری  رفتار  آیا  دهد  تشخیص 

انتخاب کند یا نه.
داشتن رفتار خوب

به کودک خود بیاموزید که از کلماتی 
مانند » لطفا » » از شما متشکرم » 
برای کودک مهم  استفاده کند چون 
است مودب باشد. استفاده از کلماتی 

یکی از دغدغه هایی که والدین در تربیت کودکشان دارند، 
از همان کودکی اصول و قواعد  این است که فرزندشان 
اخالقی را رعایت کند. در این صورت است که والدین از 
تربیت خود احساس رضایت می کنند. اما برخی از والدین 
اصول  فرزندشان  به  آنها  هرچقدر  که  می کنند  فکر  هم 
فرزندشان اخالق خوب  باز هم  را آموزش دهند  اخالقی 
را از مدرسه، تعامل با دوستانش و محیط بیرون آموزش 
می بیند و دیگر نیازی نیست که آنها درباره اخالق و اصول 
باید  والدین  که  صورتی  در  کنند.  کودک صحبت  با  آن 
با  همزمان  اخالقی  مفاهیم  آموزش  باشند  داشته  توجه 
رشد کودک و در دوران خردسالی شروع شود و در این 

حالت قطعاً نتیجه بهتری خواهد داشت. 
برای یاد دادن اصول اخالقی به کودک دو آموزش اصلی 
باید مفهوم  وجود دارد. اولین اصل این است که والدین 
متمرکزی را در مورد ارزش های مهم برای خانواده داشته 
باشند. در واقع ارزش های مهم خانواده را مشخص کنند و 
بر اساس آن به فرزند خود اخالق خوب را آموزش دهند. 
این بدان معنی است که باید یک پکیجی از اخالق خوب 
را برای خودشان مشخص کنند و طبق آن پیش بروند. 
خواست  که  را  هرچیزی  والدی  هر  که  نباشد  جور  این 
دو  هر  که  بعد مشخص شود  و  آموزش دهد  به کودک 
آنها متضاد هم پیش می رفتند یا اینکه کودک تضاد آن 
آموزش را در اخالق یکی از والدین ببیند.  اصل دوم این 
است که به طور مداوم پیامدهای مثبت و منفی کارهای 
فرزند خود در نظر بگیرند و بر اساس آن ارزش های مهم 
خانواده را اجرا کنند. به بیان خیلی ساده اخالق را برای 
فقط  یعنی  کنند.  عملی  را  آن  و  کنند  تعریف  کودکان 
در گفتار نباشد، در کردار هم آن اصل خوب و مهم را 

نشان دهند. 
روش های آموزشی اخالق و کردار خوب به کودک 

تشویق به راست گویی
اولین قدمی که برای آموزش اخالق خوب باید به کودک 
نشان داد، تشویق او به راست گفتن است. در اصل یکی از 
مهم ترین اصولی که باید به کودک منتقل شود، آموزش 

در زندگی مشترک یک دلیل دلخوری زوج ها، تفاوت شخصیت است. ممکن است شما 
از خصوصیتی در همسرتان شکایت داشته باشید که همسرتان هم از وجود خصوصیت 

متضاد آن در شما ناراحت باشد .   
اما  باشید،  ناراحت  اجتماعی است  اینکه همسرتان زیادی  از  مثال ممکن است  برای 
همسرتان هم از اینکه شما زیادی درونگرا هستید، دلخور باشد .   در چنین شرایطی باید 

بدانید که شکایت و اعتراض و ابراز ناراحتی به نتیجه نمی رسد. 
در رابطه زناشویی هر نوع تالش برای عوض کردن طرف مقابل محکوم به شکست 

است و به جای آن باید »پذیرش« را یاد بگیرید.
ارزش  از  و  کنید  را درک  و همسرتان  میان خود  تفاوت های شخصیتی  است  کافی 
گذاری آن خودداری کنید. خیلی از تفاوت ها صرفًا یک تفاوت هستند و نمی توان 

گفت کدام یک از شما بهتر هستید. 
در یک زندگی مشترک تفاوت ها اجتناب ناپذیر هستند و البته همین تفاوت ها خیلی 
وقت ها باعث تعادل در زندگی شما شده یا باری از روی دوش یکی از شما بر می دارد.  

بعضی از والدین انتظار دارند کودکشان کارها را درست انجام دهد و کار خوب و کامل 
را وظیفه او می دانند. اما واقعیت این است که کار خوب، حتی اگر بزرگ هم نباشد، نیاز 

به دیده شدن و تشویق شدن دارد.
برای  و  کنید  سرزنش  را  او  دهید،  قرار  توجه  مورد  را  کودک  بد  رفتارهای  تنها  اگر 
رفتارهای  و  کارها  کودک  زیاد  احتمال  به  نباشید  قائل  اهمیتی  خوب ش  کارهای 

شایسته اش را ترک می کند.
مدام  دهد،  بروز  خود  از  بیشتر  آینده  در  کودک  دارید  انتظار  که  را  رفتارهایی  پس 
تشویق کنید. به یاد داشته باشید که تشویق و پاداش شما نباید به صورت افراطی باشد. 
و  به در آغوش گرفتن  برخی کودکان  دارند.  بسیاری  تفاوت های  یکدیگر  با  کودکان 
تشویق و لمس بدنی نیاز بیشتری دارند و برخی با یک کلمه محبت آمیز و تعریف تشویق 
می شوند نیازهای کودک خود را بررسی کنید و قلق او را به دست آورید. تبعیض میان 
فرزندان را نیز در نظر بگیرید، نباید به خاطر این تفاوت ها در نیازها، تفاوتی میان آن ها 

بگذارید. 

مانند » سپاس » یا » ببخشید » در 
را  احترام  و  مهربانی  مناسب،  شرایط 

گسترش می دهد.
داشتن مهارت های ارتباطی

مهم است کودک بتواند مکالمه خوبی 
ارتباط  مودبانه،  معرفی  باشد.  داشته 
و  دادن  دیگر، گوش  با طرف  چشمی 
به اشتراک گذاری مناسب ، چیزهای 
که  هستند  خوب  مکالمه  در  بحرانی 

می توانید به کودک آموزش دهید.
کنترل احساسات 

که  داشت  خواهد  وجود  هایی  زمان 
کودک ممکن است احساس اضطراب 
یا  دهد  انجام  کاری  بخواهد  و  کند 
صحنه ای درست کند. چون این روش 
تر  بزرگ  برای  کردن  رفتار  درست 
شدن آن ها نیست. بنابراین، به کودک 

صداقت است. وقتی که والدین کودک را به چیزی تشویق 
کنند، او آن را خوشایند و مخالف آن را نامطلوب می داند. 
تشویق  راستگویی  به  را  کودکان  که  هنگامی  مثال  برای 

می کنید، او از دروغگویی و افراد دروغگو بیزار می شود. 
  برای تشویق کردن کودک الزم نیست حتماً جایزه خاصی 
لبخند ساده،  اوقات یک  بگیرید. گاهی  برایش در نظر  را 
گفتن جمالت تحسین کننده و افتخار کردن به فرزند به 
خاطر راستگویی و صداقت به تنهایی برای تقویت کودک 
کافی است. در این صورت کودک یاد می گیرد که اگر کار 
اشتباهی هم انجام داد، شما ترجیح می دهید حقیقت تلخ 

را بشنوید تا اینکه یک دروغ شیرین از او بشنوید. 
آموزش عدالت 

است  نیاز  که  است  مهم  اخالقی  مفاهیم  از  یکی  عدالت 
همان  از  کودکان  اغلب  البته  بگیرد.  یاد  را  آن  کودک 
مقیاس های  در  را  بی عدالتی  می توانند  ابتدایی  سال های 
واکنش  آن  برابر  در  حتی  و  دهند  تشخیص  کوچک تری 
نشان دهند. با این حال درک کودکان در سنین مختلف، 

از عدالت متفاوت است. 
  برای مثال کودکی که سن و سال کمتری دارد، دوست 
دارد عدالت فقط برای خودش اجرا شود. او دوست ندارد 
که نسبت به دیگران پاداش  و خدمات کم تری را دریافت 
کند اما در عین حال نسبت به اجرای بی عدالتی در حق 
دیگران بی توجه است. در این زمان والدین باید چگونگی 
اجرای عدالت و مزایای آن را در موقیعت های بزرگتر به 
زبان ساده به کودک خود آموزش دهند و کمک کنند تا 
فرزندشان بتواند به خودی خود و به دور از منافع شخصی، 

ارزشمندی این مفهوم را درک کند. 
آدم ها متفاوت هستند 

به کودک نشان و  باید  والد  به عنوان  شما 
آموزش دهید که هیچ کس در دنیا شبیه 
باورها  شخصی  هر  و  نیست  دیگری  به 
دارد.  را  خودش  خاص  استعدادهای  و 

بنابریان نباید خودش را با دیگران مقایسه 
قطعا  چون  برادرش،  و  خواهر  با  حتی  کند، 
عقاید  و  باورها  نظر  از  هم  برادرها  و  خواهر 

با یکدیگر تفاوت دارند. نکته بعدی 
که در این آموزش نهفته است این 
متوجه  وقتی  کودک  که  است 
می شود که هرکسی شرایط خاص 
ما  با  دیگری  و  دارد  را  خودش 
و  نمی کند  قضاوتی  است،  متفاوت 

یاد دهید چگونه احساسات خود را در 
شرایط خاص کنترل کند.

داشتن صبر
مربوط  نیز  احساسات  کنترل  به  این 
ارزش مهم است  می شود. صبر یک 
یاد  جوانان  روی  از  باید  کودک  که 
با  را  فضیلت  این  توانید  می   . بگیرد 
در  ماندن  برای  فرزند  از  درخواست 
هنگام  ها  آن  ماندن  منتظر  یا  صف، 

بازی کردن یاد بدهید
در صورت لزوم معذرت خواهی کنید

معذرت  به  کودکتان  کردن  وادار 
اشتباه هستند،  خواهی زمانی که در 
دادن  آموزش  برای  مهم  مهارت  یک 
انجام  اشتباهی  کار  ها  آن  اگر  است. 
دادند، ابتدا باید اعتراف کنند مرتکب 
اشتباه شدند و بعد عذرخواهی کنند.

همه آدم ها را با هر نژاد و عقیده ای می پذیرد. این مسئله 
باعث می شود کودک همدلی بیشتری را در خود پرورش 
دهد و تالش کند دنیا را از دریچه چشم دیگران نگاه کند. 

آموزش بخشش 
اساس  بر  بعد  و  نزدیکانش می بیند  از  را  رفتاری  کودک 
والدینش  ببیند  او  وقتی  می کند.  عمل  دیده،  آنچه 
یاد  هم  او  می بخشند،  راحتی  به  را  دیگران  اشتباهات 
دیگران  اشتباهات  از  راحتی  به  آینده  در  که  می گیرد 
زندگی  طول  در  فردی  هر  که  می گیرد  یاد  او  بگذرد. 
خوب  اخالق  و  رفتار  و  می شود  زیادی  اشتباهات  دچار 
همان  از  می توانند  والدین  شود.  بخشیده  که  است  آن 
دوره کودکی بخشش را به آن ها بیاموزند تا در بزرگسالی 
انسان بهتری شوند. درحقیقت بخشیدن دیگران از فشار 
می شود.  اضافه  کودک  آرامش  به  و  می کند  کم  روانی 
این  کرد  توجه  آن  به  باید  اینجا  در  که  مهمی  نکته 
است که والدین در خالل این آموزش باید به فرزندشان 

معنای  به  بخشش  که  گرفتن بیاموزند  نادیده 
زیر  یا  دیگران  گذاشتن بدرفتاری  پا 

احساسات خود 
نیست. بخشش 

تنها به معنای رها 
کردن احساس دشمنی و 

نتیجه  در  است.  کینه 
کنار  در  می گیرد  یاد  کودک 
برای  توانایی  و  ورزی  جرات 

از  خود  حقوق  و  حق  گرفتن 
منفی  احساسات  دیگران 

را  دیگران  و  کند  رها  را 
اشتباهاتشان  خاطر  به 

ببخشد. 

نه گفتن 
و  تسلیم  و  مطیع  شما  کودک  اگر 
تواند  می  است،  موافق  چیز  همه  با 
باشد ؟ آن ها ممکن است  خطرناک 
تسلیم فشار همساالن در آینده شوند. 
این به این معنا نیست که آن ها باید 
کله شق باشند و هر ایده دیگری غیر 
از آن ها را رد کنند. در عوض، باید به 
تعادلی  تا  کودک خود آموزش دهید 

پیدا کنند.
پذیرفتن نه به عنوان پاسخ 

چیزی  وقتی  دارند  تمایل  ها  بچه 
کنند  خلقی  کج  آورند  نمی  بدست 
بازی  اسباب  ندارند  اجازه  ها  ؟آن 
نکته  این  به  لیم  دکتر  بخرند.  جدید 
اشاره می کند :« کودکانی که هرگز 
یاد نمی گیرند نه به گویند حس قوی 

، مواظب  و غیرواقعی خواهند داشت 
کنید  درک  و  باشید  خود  رفتار 
می  که  را  آنچه  توانند  نمی  همیشه 

خواهند به دست آورند.
زمانی کار  تنها  اجتماعی  این مهارت 
 « نه   « دلیل  کودک  که  کند  می 
شنیدن را بداند به گونه ای که درک 

متقابل وجود داشته باشد.
می تواند از قوانین پیروی کند

کودک کوچک باید منظم باشد و به 
آموزش  کند.  توجه  ها  دستورالعمل 
آن ها از جوانان برای شنیدن و پیروی 
از قوانین ممکن است در آینده زمانی 
که به مدرسه می روند یا حتی زمانی 
که شروع به کار می کنند ، به آن ها 

کمک کند.
اعتماد به نفس دارد

بدهید  یاد  کودکتان  به  است  خوب 
اعتماد به نفس داشته باشند. این به 
نیز  و   ( او  نقاط قوت  معنای تصدیق 
ضعف های او ( است . آن ها باید قادر 
 ، باشند  تمجید  و  تعریف  پذیرش  به 
که  دهد  می  انگیزه  کار  این  که  چرا 

دفعه بعد کار را بهترادامه دهید.
خجالت  کمک  درخواست  از  محیط  در 

نکشند
کوچک  های  بچه  که  نیست  بعید 
تا  باشند  پاچه  دست  یا  خجالتی 
به خصوص   ، درخواست کمک کنند 
آشنا  خیلی  ها  آن  با  که  افرادی  از 
نیستند. بنابراین توضیح دهید نیاز به 
کمک از زمانی به زمان کامال طبیعی 
است ، آن ها نباید از درخواست کمک 

خجالت بکشند.
منبع : نمناک

چگونه کودکان را اجتماعی تربیت کنیم

چطور خوب بودن را به کودکان آموزش دهیم؟

نعمتی به نام تفاوت های شخصیتی

نادیده گرفتن کارهای خوب کودک

توصیه عاشقانه

اشتباه های رایج
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صف

به  دسترسی  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه 
توسعه  بسیار  خانگی  مشاغل  مجازی،  فضای 
مختلف  صفحات  به  آسان  دسترسی  یافته اند. 
این طریق، بستری مناسب  از  ارائه خدمات  و 
برای ارائه چنین خدماتی را در اختیار مشتریان 
فراهم می کند. در گذشته مشاغل خانگی بسیار 
محدود بودند و تنها از طریق معرفی دوستان 
به  امروز، شما  اما  آشنایان شکل می گرفت.  و 
و  اینترنت  به  دسترسی  با  می توانید  راحتی 
فضای مجازی، حرفه تان را به نمایش بگذارید 
و کسب درآمد کنید. به همین ترتیب، مشاغل 
این  پیدا کرده اند.  از پیش رونق  خانگی بیش 
و  انبوه  سرمایه  به  نیاز  بدون  معموال  مشاغل 
می گیرند.  دارید شکل  که  مهارتی  به  اکتفا  با 
روشی  خانه دار می تواند  بانوان  برای  مخصوصا 

مناسب برای کسب درآمد باشد.
مشاغل خانگی

انجام  صوت  دو  به  می تواند  خانگی  مشاغل 
بگیرد. مورد اول مربوط مشاغلی است که در 
آشپزخانه و با مهارت آشپزی شکل می گیرند. 
و هر  بسیار ساده هستند  کارها  این  از  برخی 
بربیاید.  آن  پس  از  می تواند  راحتی  به  کسی 
اما برخی دیگر، به مهارت و توجه بیشتری نیاز 
تهیه شیرینی های خاص  و  مانند پخت  دارند. 

و فانتزی.
تهیه رب خانگی

آشپزی  در  غذایی ضروری  مواد  جمله  از  رب 
رب  از  ایرانی  غذاهای  بیشتر  در  است.  ایرانی 
هم  و  دلچسب  طعم  هم  تا  می شود  استفاده 
رنگ زیبایی به غذا بدهد. بسیاری از مردم رب 
خانگی را به رب های صنعتی ترجیح می دهند. 
غذایی  مواد  مصرف  از  می خواهند  که  چرا 
پرهیز  دیگر  افزودنی های  و  نگهدارنده  حاوی 
کنند. بنابراین، تهیه و فروش رب خانگی برای 
افرادی که نمی توانند خودشان این کار را انجام 
دهند، یا زمان کافی برای آن ندارند، می تواند 

بسیاری از افراد آزاردهنده است. از طرفی دیگر، 
می طلبد.  را  زیادی  زمان  مواد  این  کردن  آماده 
سیر خشک  و  داغ  پیاز  خانه  در  می توانید  شما 
تهیه کنید. مقداری از هرکدام را در بسته بندی 
مناسب و جذاب قرار دهید و به فروش برسانید. 
با چنین کارهای ساده و  اما  شاید تعجب کنید 
درآمد  کسب  می توان  هم  سرمایه گذاری  بدون 

کرد.
تهیه پیراشکی های آماده سرخ شدن

حتما غذاهای نیم پز یا نیمه آماده متنوع را در 
فروشگاه ها دیده اید. این بسته بندی ها طرفداران 
بسیاری دارند. اما همچنان بسیاری از مشتریان 

راهی مناسب برای کسب درآمد شما باشد. اگر 
بهداشتی  و  کیفیت  با  خانگی  رب  می توانید 
سرعت  به  شما  مشتریان  تعداد  کنید،  تهیه 
پخت  برای  زمان  بهترین  کرد.  خواهد  رشد 
رب خانگی، معموال از اواخر شهریور شروع و تا 
اوایل فصل پاییز ادامه می یابد. در مدت زمان 
زحمت،  و  تالش  کمی  با  سال،  از  مشخصی 

می توانید به درآمد قابل قبولی دست یابید.
آماده سازی سبزی سرخ شده خانگی

سبزی سرخ شده یکی دیگر از مواردی است 
از  ایرانی کاربرد بسیاری دارد.  که در آشپزی 
بسیاری  است.  زمان بر  کار  این  دیگر،  طرفی 
ترجیح  زمان  در  صرفه جویی  برای  افراد  از 
کنند.  استفاده  آماده  غذایی  مواد  از  می دهند 
در نتیجه سبزی سرخ کردن در خانه، و بسته 
بندی و فروش آن جزو مشاغل خانگی بدون 

نیاز به سرمایه اولیه است.
جدا کردن پوست آجیل )گردو،پسته و...(

آجیل های بدون پوست موارد مصرفی بسیاری 
دارند. هم در آشپزی و هم در پذیرایی و سفره 
آرایی از آجیل های آماده بدون پوست استفاده 
می شود. شما هم می توانید این کار را در خانه 
فروش  به  را  مدنظر  محصول  و  دهید  انجام 
با  آجیل ها  برخی  پوست  کردن  برسانید. جدا 
دست، مخصوصا در مقدار زیاد،  دشوار است. 
دستگاه های  یا  ابزار  می توانید  کار  این  برای 

مخصوص تهیه کنید.
تهیه پیاز داغ و سیر خشک

برای  خشک  سیر  و  داغ  پیاز  سازی  آماده 

دلتنگ طعم و بوی غذای خانگی هستند. عالوه 
نگهدارنده  مواد  از  بسته بندی ها  این  در  براین، 
که  می شود  استفاده  مضر  افزودنی های  سایر  و 
پیراشکی های  تردید می کند.  را دچار  مشتریان 
برای  گزینه ها  بهترین  از  یکی  آماده  خانگی 
آشپزی  برای  کافی  زمان  هم  که  است  افرادی 
خانگی  غذای  کیفیت  و  طعم  به  هم  و  ندارند، 
دارید،  خوبی  پخت  دست  اگر  دارند.  تاکید 
پیراشکی های لذیذ و بهداشتی آماده کنید و به 

فروش برسانید.
توجه داشته باشید که بهداشتی بودن هر غذایی 
آن  ضروری  و  اول  شرط  می کنید،  آماده  که 
است. اگر می خواهید کارتان را گسترش دهید 
و غذاهایی در مقدار و تنوع بیشتری به فروش 
برسانید، باید از سازمان بهداشت مجوزهای الزم 

را اخذ کنید.
پخت کیک و دسر خانگی

تهیه کیک و دسرهای خانگی از جمله مواردی 
پیدا  بسیاری  طرفداران  روزها  این  که  است 
با  خانگی  تولد  کیک های  پخت  است.  کرده 
تبدیل  داشتنی،  دوست  و  جذاب  طراحی های 
است.  پردرآمد شده  خانگی  مشاغل  از  یکی  به 
بیشتری  تجربه  و  مهارت  به  نیاز  کار  این  البته 

به  اندک  سرمایه  با  می توانید  ابتدا  در  دارد. 
پختن کیک و دسرهای ساده  برای مهمانی ها، 
این کار را شروع کنید. برای گسترش کارتان 
ممکن است الزم باشد در دوره های کیک پزی 
هرچه  کنید.  شرکت  حرفه ای  شیرینی پزی  و 
و  جدید  متفاوت،  دسرهای  و  کیک  بیشتر 
خواهید  بیشتری  مشتریان  بپزید،  لذیذتری 
توانایی  حرفه،  این  در  گفت،  می توان  داشت. 
افزایش  با  مستقیم  ارتباط  شما  خالقیت  و 
از دیگر مزیت های  دارد.  و درآمدتان  مشتری 
بودن  محدودیت  بدون  خانگی،  مشاغل  این 
می توانید  زمانی  بازه  هر  در  شما  آنهاست. 
بپزید  خوشمزه  دسرهای  و  متنوع  کیک های 

و به فروش برسانید.
مشاغل  از  نابینایان  برای  کتاب  خواندن 

جذاب خانگی 
کمک به افراد معلول و کم توان وظیفه انسانی 
مختلف  روش های  به  فردی  هر  ماست.  همه 
را  خدماتی  افراد  این  به  نوعی  به  می تواند 
ارائه دهد. متاسفانه برخی از نابینایان از لذت 
شما  مانده اند.  محروم  تندخوانی  و  مطالعه 
این  بخوانید.  کتاب  افراد  این  برای  می توانید 
هم  و  آنالین  و  حضوری  صورت  به  هم  کار 
می گیرد.  انجام  شده  ضبط  صدای  طریق  از 
صوتی  فایل های  چنین  نیز  وبسایت ها  برخی 
نابینایان قرار می دهند. شما هم  را در اختیار 

می توانید یکی از این صداها باشید.

۷هزار مشاغل خانگی عالی برای کسب درآمد در منزل از  آنها  الرو  و  زالو ها  قیمت 
متغیر  تومان  ۱۷هزار  تا  تومان 
است. در بازار جهانی اما قیمت زالو 
حدود ۱۲دالر به باالست. ارزش هر 
نفت  بشکه  یک  معادل  زالو  چهار 

اوپک است!
اگر به دنبال شغلی زودبازده هستید، 
سراغ پرورش زالو نروید! این کار از 
مشاغلی است که به صبر و مداومت 
شروع  برای  است.  نیازمند  کار  در 
کار باید تعدادی زالو بخرید. حداقل 
۷ ماه برای پرورش زالو در آکواریوم 
این مدت  برای  نیاز است که  زمان 
را  برق  و  مصرفی  آب  هزینه  باید 

محاسبه کنید.
هزینه و چالش های راه اندازی

۲۰زالو  به  می تواند  مولد  زالوی  هر 
است.  سودآور  بسیار  این  و  برسد 
زالوها برای اینکه بتوانند به مرحله  
تولیدمثل برسند باید حداقل ۲سال 
از  باشد.  گذشته  آنها  تولد  زمان  از 
بین  از  باعث  آب  آلودگی  که  آنجا 
رفتن زالوها و تلفات جبران ناپذیری 
این  مستمر  به طور  باید  می شود 
شود.  چک  آلودگی  لحاظ  از  آب 

اعصاب،  علوم  متخصصین  گفته های  طبق 
مغز  عملکرد  از  درستی  درک  که  رهبرانی 
و  خالق تر  چابک تر،  باعث  می توانند  دارند، 
تیمشان  اعضای  و  خود  شدن  انعطاف پذیرتر 

شوند
برای بهبود انعطاف پذیری و عملکرد ذهنی، به 
رهبران توصیه می شود که به موارد زیر توجه 

کنند و آن ها را به کار بگیرند.
1.انعطاف پذیری ذهنی

هر آنچه در زندگی خود تجربه کرده اید، باعث 
شده است که مغز شما از یک سری رفتارها و 
عادت ها پیروی کند. اما ممکن است بعضی از 

این رفتارها و عادت ها، درست نباشند.
و  مطلوب  و  جدید  رفتارهای  بر  تأکید  با 
می توانند  رهبران  آن ها،  مستمر  به کارگیری 
منابع فیزیکی، شیمیایی و هورمونی مغز خود 
تغییر  جدید  رفتاری  الگوهای  ایجاد  جهت  را 
دهند. در این صورت، طرز فکر قدیمی به مرور 

زمان به دلیل عدم استفاده از بین می رود.
ساز  یک  مانند  سنگین  موضوع های  یادگیری 
موسیقی یا یک زبان می تواند روش خوبی برای 

افزایش انعطاف پذیری باشد.
تاکنون  مغزتان  که  کارهایی  کردن  امتحان 
بر  نداشته است، عالوه  از آن ها  هیچ تجربه ای 
انعطاف پذیری  باعث  جدید  چیزهای  یادگیری 
شما  صورت،  این  در  می شود.  مغز  بیشتر 
می توانید احساسات خود را بهتر کنترل کرده 
و با حل مشکالت پیچیده، خالقانه تر نیز فکر 

کنید.
2.چابکی مغز

به صورت  باید  باشید  چابک  می خواهید  اگر 
را  امکان  این  مغز،  چابکی  کنید.  فکر  چابک 
به شما می دهد تا بتوانید در لحظه با چندین 
نگاه  موضوع  به  مختلف  فکر  طرز  و  دیدگاه 
کنید؛ یعنی از زاویه منطقی تا شهودی موضوع 

خالقیت را بررسی کنید.
مهم  بسیار  کارآفرینان  برای  چابکی  همچنین 
یا  به روش های مختلف  است؛ زیرا فکر کردن 
بررسی ایده های متنوع می تواند به آن ها کمک 
کند تا روندها را شناسایی کنند، سپس تغییر 
مسیر دهند و از رقبای خودشان پیشی بگیرند.

افرادی که چندین کار را به طور هم زمان انجام 

پرورشی  طیور  محبوبترین  از  یکی  بلدرچین 
آن  گوشت  خاص  طعم  دلیل  به  که  می باشد 
شناخته  اش  پرفایده  بسیار  تخم  همینطور  و 
افزایش  با  و  اخیر  سال های  است.در  شده 
تقاضا برای فراورده های گوشتی، مراکز پرورش 
صورت  به  گذار  تخم  و  گوشتی  بلدرچین های 
یافته است که همین مورد  افزایش  گسترده ای 
سبب در دسترس بودن گوشت این پرنده نسبت 

به گذشته شده است.  
شرایط مورد نیاز برای پرورش بلدرچین:

بلدرچین های پرورشی بیشتر در مراکز پرورش 
این  می شوند.  داده  پرورش  پرنده  این  صنعتی 
برای  مجزایی  پرورشی  سالن های  دارای  مراکز 
طیور تخم گذار و طیور گوشتی بوده و از سویی 
دیگر بیشتر به صورت مکانیزه عمل پرورش در 

آنها انجام می گیرد.
نیاز  ایجاد چنین سالن هایی  برای  بدین منظور 
به اخذ مجوز از سازمان های مربوطه می باشد. با 
کیفیت  با  مواد گوشتی  تولید  اهمیت  به  توجه 
این مورد صورت  سخت گیری هایی نسبی در 
می گیرد که بدون شک در کیفیت خروجی تاثیر 

بسزایی دارد.
به منظور فراهم کردن شرایط اخذ مجوز پرورش 
بلدرچین باید کاربر از نظر فنی، زمین مناسب، 
سازمان  نظر  مورد  شرایط  با  مناسب  سوله 
این  به  توجه  باشد.  داشته  کشاورزی  جهاد 
از  به منظور اخذ مجوز  نکته ضروری است که 

یک  معادل  زالو  چهار  هر  ارزش 
بشکه نفت اوپک است! زالو مصارف 
خارج  در  همین  برای  دارد؛  زیادی 
و  دارد  زیادی  طرفداران  ایران  از 
کرد  صادر  را  آنها  به راحتی  می توان 
پس نگران اشباع شدن بازار کار این 
زالوها  تغذیه  برای  نباشید.  حرفه 
از خون پستاندار استفاده کرد؛  باید 
خون  از  باید  حتما  باشید  مراقب 
دچار  اگرنه  کنید  استفاده  پستاندار 
را  نکته  این  شد.  خواهید  مشکل 
نکنید شما فقط درصورتی  فراموش 
پیدا  دسترسی  خون  به  می توانید 
کنید که مجوز رسمی داشته باشید 
خون  سالمت  از  نمی توانید  وگرنه 

اطمینان حاصل کنید.
  چند مزرعه مشغول کارند؟

از آنجا که بسیاری از این مراکز در 
خانه و به شکل غیرقانونی راه اندازی 
می شود، آمار دقیقی در باره تعداد این 
مزرعه ها موجود نیست. اما با ادعای 
مراکز آموزش می توان به فراوانی آن 

مختلف  روش های  از  می کنند  سعی  می دهند، 
برای فکر کردن استفاده کنند. این موضوع باعث 

کاهش عملکرد آن ها در انجام کارها می شود.
و  به ترتیب  که  می شود  توصیه  دلیل  همین  به 
بر اساس اولویت به بررسی مشکالت بپردازید و 
از زوایای مختلف به آن ها نگاه کنید. همچنین 
طرز  از  خود  تیم های  در  می توانند  رهبران 

تفکرهای مختلف استفاده کنند.
3. تسلط بر ذهن

بدون  و  ثابت  فکر  طرز  یک  دارای  که  افرادی 
مانند  ویژگی هایی  به  بیشتر  هستند،  انعطاف 
افرادی  اما  می کنند.  بسنده  استعداد  و  هوش 
که یک ذهنیت درست دارند، پیوسته در حال 
از  را  پیشرفت هستند و هوش و استعداد خود 

طریق سخت کوشی و تالش افزایش می دهند.
جایگاه  یک  به  منجر  ثابت  فکر  طرز  یک 
و  پیشرفته  فکر  طرز  یک  اما  می شود؛  ثابت 

انعطاف پذیر، رشد و نوآوری را به همراه دارد.
باید  انعطاف پذیری ندارند،  رهبرانی که ذهنیت 
از علوم اعصاب استفاده کنند تا خود را به سمت 
برای  موضوع  این  دهند.  سوق  توسعه  و  رشد 
نگرش  زیرا  باشد؛  آسان تر  می تواند  کارآفرینان 
اشتیاقشان  و  میل  و  موفقیت  به  نسبت  آن ها 
پس  دارد.  تفاوت  دیگر  افراد  با  کردن  به خطر 
کارآفرینان،  برای  امر  این  که  است  طبیعی 

آسان تر خواهد بود.
4.سادگی

ما  محدود  مغزهای  امروزی،  پرتکاپوی  دنیای 
می دهد.  حرکت  غیرممکن  خواسته های  به  را 

میزان  باید  مناسب  زمان  بر  این سازمان عالوه 
پرورش بلدرچین مد نظر کاربر نیز بیشتر از ۱۰ 

هزار قطعه باشد.
مجوز  اخذ  در  که  مواردی  دیگر  از  همچنین 
فاصله ی  می باشد،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
پرورشی  مراکز  از سایر  و  از شهر  ۲ کیلومتری 

طیور و دام می باشد.
زمین مورد نظر کاربر در صورتی که پیشتر زمین 
مورد  کیفی  نظر  از  باید  باشد،  بوده  کشاورزی 
فعالیت  مجوز  صورتی  در  و  گیرد  قرار  بررسی 
به منظور راه اندازی سوله و سالن پرورش داده 
برای  مناسبی  کیفیت  زمین  که  شد  خواهد 

کشت نداشته باشد.
سالن  ساخت  مختلف  مراحل  در  همچنین 
سیستم های  گاز،  برق،  نظر  از  سالن  پرورش، 
برای  مجزا  های  سالن  گرمایشی،  سرمایشی 
طیور گوشتی و تخم گذار و همینطور بهداشت 
در  و  میگرد  قرار  بررسی  مورد  محیطی  کلی 
صورت رعایت تمامی موارد ذکر شده، مجوز اغاز 

به کار داده خواهد شد.
پرورش بلدرچین در خانه روستایی:

موارد اشاره شده در باال مربوط به مراکز پرورش 
صنعتی بلدرچین بودند که دارای شرایط خاصی 
به پرورش  اقدام  می باشد. در صورتی که کاربر 
بلدرچین در تعداد کم، منظور کمتر از ۱۰ هزار 
قطعه داشته باشد، نیازی به اخذ مجوز نخواهد 
داشت، اما در این صورت نیز برای عرضه ی پرنده 
با مشکالت  بازار و کشتارگاه ها ممکن است  به 
عدیده ای مواجه شود، چرا که خرید بلدرچین 
ممنوع  توسط کشتارگاه ها  فاقد مجوز  مراکز  از 
کشتارگاه ها  برای  سنگینی  جریمه های  و  بوده 
خواهد  بدنبال  پرنده  الشه ی  عرضه ی  مراکز  و 
به  پرنده  این  از  کمی  تعداد  پرورش  داشت. 
از گوشت و تخم آن در منازل  منظور استفاده 
مجوز  به  نیاز  بدون  و  مشکل  بدون  روستایی 
کمتر  طیور  تعداد  مواقع  این  در  بود.  خواهد 
از ۱۰۰۰ مورد می باشد و کاربر به آسانی قادر 
مغازه های  به  پرنده  تخم  و  گوشت  عرضه ی  به 

عرضه ی طیور زنده خواهد شد.
و  سوددهی  بیشتر  چه  هر  افزایش  منظور  به 
به  شده  ارائه  محصول  کیفیت  بهبود  همینطور 
بازار، رعایت اصول بهداشتی و محیا کردن مواد 
از  می باشد.  مهم  بسیار  طیور  نیاز  مورد  غذایی 

کارآفرینی  گروه  یک  مثال  برد.  پی 
سازمان  رسمی  مشاور  را  خود  که 
نظام مهندسی کشاورزی در زمینه 
آنها  زیرنظر  و  معرفی  آبزیان  و  زالو 
بیش  که  می گوید  می کند  فعالیت 
از یکصد مزرعه زالوی طبی استریل 
است.  کرده  راه اندازی  کشور  در  را 
اما این تنها یک نمونه از این مراکز 
جست وجویی  با  درحالی که  است. 
ساده می توان به بسیاری از این مراکز 

دست پیدا کرد.
  قیمت، مشتری و میزان فروش

این حرفه  تازه وارد  برای کسی که 
توجه  با  سوددهی  ضریب  می شود، 
به احتماالت خطا، هر زالو یک به ۱۲ 
حساب می شود و اگر بتواند به این 
منطقی  برسید،  سوددهی  از  میزان 
میزان  از  بیشتر  به  اگر  و  است 
نصیب تان  بیشتری  سود  برسید، 
همین  را  سوددهی  اگر  است.  شده 
یک به ۱۲ بگیریم و فرض کنیم دو 
هزار عدد از این زالوها تلف شده اند، 
داشت  خواهید  زالو  ۱۰هزار  حدود 

و  می کند  پیدا  افزایش  استرس  نتیجه  در 
تصمیم گیری ها سخت تر می شود.

رهبرانی که ذهن آگاهی دارند، تمرکز خود را 
بر روی اندام خود، شیوه تنفس و فکر کردن در 
لحظه قرار می دهند. از این روش برای کاهش 
استفاده  ذهن  شکردن  آرام  و  استرس  میزان 

می شود.
رهبرانی که می دانند چگونه عملکرد مغز خود 
را بهبود دهند، می توانند از همان روش ها برای 
تیمشان نیز استفاده کنند. برای مثال، رهبران 
گروهی  کار  برنامه های  اجرای  و  طراحی  با 
مسیرهای  تا  می کنند  کمک  کارمندان  به 
به  و  کنند  ایجاد  ذهنشان  در  عصبی جدیدی 
انعطاف پذیری بیشتری در مغزشان برسند. در 
مهارت های  و  دانش  بر  می توانند  صورت  این 

ناآشنا تسلط پیدا کنند.
ترس  بردن  بین  از  برای  می توانند  رهبران 
ایجاد  همچنین  و  کاری  فضای  در  استرس  و 
استفاده  خود  بینش  و  درک  از  بیشتر  اعتماد 
ماده ای  می شود  باعث  داشتن  استرس  کنند. 
بر  که  شود  ترشح  مغز  در  کورتیزول  نام  به 
منفی  تأثیر  احساسات،  توانایی کنترل  و  تفکر 

می گذارد. 
باشید که هورمون  در محیطی  اگر  در عوض، 
داشته  وجود  جا  آن  در  زیادی  اکسی توسین 
شما  مغز  روی  بر  مثبتی  بسیار  تأثیر  باشد، 
خواهد داشت. همچنین باعث ایجاد نوآوری و 

ریسک پذیری بیشتری می شود.

این رو در صورتی که قصد نگهداری پرنده در 
محوطه های  از  است  بهتر  دارید،  را  باز  محیط 
حصار کشی شده به مظنور نگهداری طیور در 

سنین مختلف استفاده کنید.
جوجه یک روزه بلدرچین بخریم یا جوجه کشی کنیم؟

در  پایینی  قیمت  از  بلدرچین  دار  نطفه  تخم 
بازار برخوردار می باشد و از سویی دیگر با توجه 
این  تخم های  باالی  نسبتاً  ی  نامیه  قوه ی  به 
پرنده، درصد تبدیل تخم به جوجه در بلدرچین 
باالست. در نتیجه جوجه کشی بلدرچین نسبت 

به خرید جوجه یک روزه به صرفه تر می باشد.
مراکز  از  را  تخم ها  است  بهتر  در جوجه کشی 
تهیه  اطراف  شهرهای  یا  خود  شهر  در  معتبر 
تخم  به  آسیب  میزان  صورت  این  در  کنید، 
نطفه دار کم شده و راندمان بیشتری را خواهید 

داشت.
برای  مناسب  کشی  جوجه  دستگاه  انتخاب 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  بلدرچین 
می باشد. با توجه به دوره ی کوتاه جوجه کشی 
از این پرنده، دستگاه باید توانایی کار به صورت 
مداوم در چندین دوره را داشته باشد تا گله ی 
داشته  توجه  رو  این  از  شود.  تکمیل  مدنظر 
کشی  جوجه  دستگاه  یک  انتخاب  که  باشید 
مناسب می تواند برای مدت زمان بیشتری خیال 
شما از جوجه کشی و تهیه گله جوجه ۱ روزه 

را آسوده کند.
از این رو دستگاهی تهیه کنید که از نظر بدنه، 
مورد  نوین  سیستم های  استفاده،  مورد  قطعات 
جوجه  دنیای  روز  تکنولوژی های  با  استفاده 

کشی هماهنگی کافی را داشته باشد.
چگونه می توانیم سوددهی خود را باال ببریم؟

تاثیر  افزایش سوددهی  در  که  مواردی  از  یکی 
کشی  جوجه  دستگاه  از  استفاده  دارد،  بسزایی 
که  می باشد  روزه   ۱ جوجه ی  خرید  جای  به 
این مورد توضیح  به صورت مفصلی در  باال  در 
داده شد. اصوالً زمانی می توان به سود پرورش 
از  پرورشی  طیور  تعداد  که  کرد  فکر  بلدرچین 
و  این صورت  در  باشد.  باالتر  بلدرچین   ۱۰۰۰
با یک برنامه ریزی مدون و کامل، می توان سود 

مناسبی از پرورش پرنده برداشت کرد.
مهیا کردن سیستم گرمایشی و تهویه ای مناسب 
در مراکز سربسته نیز می تواند در بهبود کیفیت 

طیور پرورشی کمک بسزایی کند.

۷۰میلیون  حداقل  می توانید  که 
این  از  بفروشید.  بازار  در  تومان 
میزان باید هزینه انرژی و کارگر را 

کسر کنید.
افرادی است  البته این برآورد برای 
در  و  کار شده اند  این  وارد  تازه  که 
این سود یک به ۵۰  سال های آتی 
شاید  زالو  پرورش  برای  می رسد. 
بتوان با سرمایه اولیه ای کار را آغاز 
با  را  کار  این  می توان  گرچه  کرد. 
محدودتر از این عدد و در خانه هم 
استاندارد آن خارج  اما  شروع کرد، 
از خانه و در محیط های وسیع تری 
زالو  پرورش  برای  معموال  است. 
به  طی۲سال  متوسط،  ریسک  با 
قرار  اگر  رسید.  خواهید  سودآوری 
باشد، ۲هزار عدد زالو داشته باشید، 

به ۳نیروی کار نیاز است.
به  بسته  ایران  بازار  در  زالو  قیمت 
نوع زالوی پرورش داده شده متفاوت 
است. رنج قیمت زالو ها و الرو آنها از 
۷هزار تومان تا ۱۷هزار تومان متغیر 
است. در بازار جهانی اما قیمت زالو 

حدود ۱۲دالر به باالست.
این  به  زالو  پرورش  محاسبه درآمد 
شکل است؛ تکثیر و پرورش  وسیله 
زالوی مولد و ضریب تکثیر به ازای 
درنظر  عدد   ۱۵ مولد  زالوی  هر 

گرفته می شود.
چنانچه  یک سال،  زمان  مدت  در 
بخرید،  مولد  زالوی  عدد  یک هزار 
کنید  هزینه  باید  تومان  ۱۰میلیون 
وان  عدد   ۲۰ هزینه  اضافه   به  که 
پلی اتیلن ۱۶میلیون تومان، ۵۰ عدد 
تومان،  ۵۰۰هزار  پالستیکی  ظرف 
مخزن ذخیره آب ۵۰۰ لیتری یک 
لوازم  تومان،  هزار  صد  و  میلیون 
جانبی۳میلیون، آب و برق ۲میلیون 
تومان، آموزش ۲میلیون که پس از 
یک سال تعداد ۱۵ هزار زالو به دست 

می آید.

هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت!

قدرت فکری حیرت انگیز برای موفقیت در رهبری آیا پرورش بلدرچین در خانه های روستایی نیاز به مجوز دارد؟
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امروزه یکی از معضالت بهداشتی در سراسر 
جهان کم خونی است، تا جایی که تاثیر فراوانی 
بر روی تکامل جسمانی، روانی، رفتاری و بازده 
اختالل شایعی  افراد می گذارد. کم خونی  کاری 
است که در آن گلبول های قرمز یا هموگلوبین 
کم  انواع  از  یکی  ندارد.  وجود  خون  در  کافی 
تنها  نه  که  است  آهن  فقر  از  ناشی  خونی ها 
حال  در  کشورهای  در  بلکه  جهان  سرتاسر  در 

توسعه هم وجود دارد.
سنین  در  ویژه  به  زنان  معتقدند،  کارشناسان 
خطر  معرض  در  گروه های  از  جزیی  باروری 
که  است  حالی  در  این  هستند  بیماری  این 
بسیاری  در  بر خون  بدن عالوه  در  آهن  وجود 
عملکرد  روی  و  است  مؤثر  بدن  قسمت های  از 
بسیاری از آنزیم های مغزی و گوارشی و سیستم 
دفاعی بدن تأثیر دارد.  آنان می گویند، بیمارانی 
دارند  آهن  کمبود  فقر  از  ناشی  خونی  کم  که 
عنوان  به  می شوند  زیادی  ناراحتی های  دچار 
آنان  بدن  ایمنی  و  دفاعی  سیستم های  مثال، 
متفاوتی  عفونت های  به  مبتال  و  شده  ضعیف 
باعث  زمان  طی  در  عفونت ها  این  که  می شود 
بروز بیماری های دیگری می شوند. به طور کلی 
منابع  اتالف  باعث  فقرآهن  از  ناشی  خونی  کم 
در  وری  بهره  کاهش  بهداشتی،  مراقبت های  و 
بیماری  به  ابتال  میر،  و  مرگ  میزان  اثرافزایش 
در مادران و کودکان و باالخره کاهش ظرفیت 
جامعه  از  بزرگی  بخش  در  روانی  و  جسمی 

می شود.  
نشانه ها و عالیم کم خونی  

کم خونی،  دچار  بیماران  در  بالینی  تظاهرات 
بستگی به بیماری زمینه ای و همچنین، شدت 
و  نشانه ها  اکثر  دارند.  کم خونی  مدت  طول  و 
فعالیت  تغییرات  دلیل  به  خونی،  کم  عالیم 
برای  تنفس،  دستگاه  و  عروق  و  قلب  دستگاه 
جبران کاهش توده گویچه سرخ خون هستند. 
بستگی  کم خونی،  دچار  بیمار  در  عالیم  میزان 
به عوامل مساعدکننده متعددی دارد. کم خونی 
که  دهد  روی  سرعتی  چنان  با  است  ممکن 
نداشته  وجود  آن  جبران  برای  کافی  فرصت 
مقایسه  و  عالیم  شرایطی،  چنین  در  باشد. 
ظرف  کم خونی  از  میزان  همین  که  زمانی  با 
مدت بیشتری ایجاد شده است، شدت بیشتری 
نیز  بیماران  از  بسیاری  و مهمتر هستند.  دارند 
و مشکالتی در خوابیدن  تحریک پذیر می شوند 
ممکن  بیماران  می کنند.  پیدا  تمرکز حواس  یا 

به سرما داشته  است حساسیت مفرطی نسبت 
در  خون  جریان  بودن  کم  دلیل  به  که  باشند 
پوست است. عالیم گوارشی مانند کم اشتهایی، 
سوء هضم و حتی تهوع یا اختالالت روده را نیز 
به این دلیل بوجود می آید که خون کمتری در 
بستر احشایی جریان دارد و خون به قسمت های 

دیگر بدن منحرف می شود.  
درمان کم خونی

این بیماری را می توان با تعویض خون، مصرف 
کم  کرد.  درمان  استخوان  مغز  پیوند  یا  و  دارو 
زمان  گذر  به  بدن  در  پیشرفت  برای  خونی 
احتیاج دارد. در آغاز ممکن است هیچ عالیمی 
بروز نکند و یا عالیم بیماری بسیار خفیف باشد، 
عالیمی  شاهد  می توان  بیماری  پیشرفت  با  اما 
و  کار  در  توانایی  نبود  ضعف،  خستگی،  چون 
رنگ  پریدگی  بدن،  دمای  کاهش  تحصیل، 
تنفس ها،  کوتاهی  سریع،  قلب  ضربان  پوست، 
کرختی  پذیری،  تحریک  سرگیجه،  سینه،  درد 
و سردی دست ها و پاها و سردرد بود. تشخیص 
این بیماری با انجام یک آزمایش خون امکانپذیر 
و  آزمایش  بودن جواب  است. در صورت مثبت 
نیز  دیگری  آزمایشات  انجام  کم خونی  به  ابتال 
برای تشخیص نوع آن ضروری است. انتخاب نوع 
درمان کم خونی بستگی به علت بروز آن دارد. 
گلبول های  خونی  کم  درمان  نحوه  مثال،  برای 
از  ناشی  با نحوه درمان کم خونی  داسی شکل 
یا فولیک اسید متفاوت  رژیم غذایی فاقد آهن 
است. از این رو برای کشف بهترین روش معالجه 

باید به پزشک مراجعه کرد. 
تغذیه و کم خونی

فقرآهن  از  ناشی  کم خونی  دچار  بخواهیم  اگر 
اسیدفولیک  آهن،  منابع  از  حتما  باید  نشویم 

در  آن را  می توان  که  کنیم  استفاده     B۱۲  و
از  استفاده  یافت.  سبزیجات  و  میوه  لبنیات، 
زیرا هم  بسیار مهم هستند  انواع گوشت ها هم 
منبع غنی از ویتامین  B12 هستند و هم آهن 
دارند. افرادی هم که گیاهخوارهستند و از نظر 
کمبود ویتامین B12 مشکلی ندارند، بعد ۳ تا ۵ 
سال به مرور این ویتامین را از دست می دهند 
می شوند.  کم خونی  دچار  بدین ترتیب  و 
لبنیات  و  تخم مرغ  شیر،  از  که  گیاهخوار هایی 
خاصی  کمبود  دچار  معموالً  می کنند  استفاده 

در این زمینه نمی شوند.  
پیشگیری و درمان کم خونی

استفاده  آهن  از  غنی  غذاهایی  از  استفاده  ـ    
در هر وعده  C  از منابع غذایی حاوی ویتامین
می کند.  کمک  آهن  بهتر  جذب  به  که  غذایی 
کلم،  فرنگی،  گوجه  گریب فروت،  پرتقال،  مثل 

توت فرنگی، فلفل سبز، لیمو ترش. 
ـ گنجاندن گوشت قرمز، ماهی یا مرغ در برنامه غذایی.   

 ـ پرهیز از مصرف چای یا قهوه همراه یا بالفاصله 
بعد از غذا. 

 ـ برطرف کردن مشکالت گوارشی و یبوست. 
مواد  مصرف  )مثل  غلط  غذایی  عادات  تغییر   ـ 
غیر خوراکی مانند یخ( استفاده از خشکبار مثل 
توت خشک، برگه آلو، انجیر خشک و کشمش 

استفاده از غالت و حبوبات جوانه زده. 
 ـ شست و شو و ضد عفونی کردن سبزی ها قبل از 
استفاده شستن کامل دست ها با آب و صابون قبل 
از تهیه و مصرف غذا و پس از هر بار اجابت مزاج.  

ماه  پایان  از  آهن  قرص  یک  روزانه  مصرف   ـ 
چهارم بارداری تا سه ماه پس از زایمان در زنان 
باردار. مصرف قطره آهن همزمان با شروع تغذیه 

تکمیلی تا پایان ۲ سالگی در کودکان.

هاروارد«  در »دانشگاه  پژوهش جدیدی که  در 
انجام شده، میکروبیوم دهان انسان مورد مطالعه 
قرار گرفته و تنوع گسترده و حیرت انگیزی از 
باکتریایی شناسایی شده اند  خرده جمعیت های 
زندگی  ما  دهان  از  مشخصی  نقاط  در  که 

می کنند. 
ژنوم  توالی یابی  زمینه  در  اخیر  پیشرفت های 
ورزی(،  داده  )زیست  بیوانفورماتیک  دانش  و 
فهمیدن  آسان  برای  را  تازه ای  شیوه های 
اختیار  در  میکروبی  اجتماعات  پیچیدگی 
دانشگاه  پژوهشگران  گذاشته اند.  دانشمندان 
با  تا  کردند  استفاده  مجال  این  از  نیز  هاروارد 
به کارگیری راهکارهای مدرن تجزیه و تحلیل و 
توالی یابی ژنوم، میکروبیوم دهان انسان را بهتر 

و بیشتر بشناسند.
دهان بهترین نقطه بدن برای مطالعه اجتماعات 
به  ورود  دهانه  فقط  نه  چون  است،  باکتری ها 
یک  بلکه  است،  روده ای  ـ  معده ای  دستگاه 
تنوع  از  اما غنی  بسیار خاص و کوچک  محیط 

باکتری های  تنوع  می رود.  شمار  به  میکروبی 
دهان انسان به قدری زیاد است که مطالعه روی 
آنها می تواند به یافتن پاسخ بسیاری از پرسش 
تکامل  و  میکروبیوم ها  درباره  شده  مطرح  های 

آنها منجر شود.
در نقاط مختلف دهان ما مقادیر حیرت آوری 
برای  دارد.  وجود  اختصاصی  باکتری های 
باکتری هایی  با  زبان  روی  باکتری های  مثال، 
متفاوت  دارند  تجمع  دندان ها  روی  که 
زبان  روی  باکتری های  همچنین،  هستند. 
موجود  باکتری های  شبیه  بسیار  فرد  یک 
روی زبان یک فرد دیگر هستند. این شباهت 
بیشتر از شباهتی است که باکتری های دهان 
فرد  لثه همان  یا  باکتری های گلو  با  فرد  یک 

دارند.
پایگاه های  در  هاروارد  دانشگاه  پژوهشی  تیم 
داده های  و  پرداختند  به جستجو  عمومی  داده 
۱۰۰ ژنوم را که نماینده ۴ گونه باکتری معمول 

در دهان هستند دانلود کردند.

مشاهده  باکتری ها  در  شگرفی  تنوع  آنها 
با  باکتری هایی  که  این  اما  کردند 
دهان  نقاط مختلف  در  ویژگی های مختلف 
مراتب  به  بودند  ساخته  قلمرو  خود  برای 
باکتری های  بود؛  آورتر  شگفت  برایشان 
و  گونه ها  زبان،  روی  خوبی  به  دهانی 

سطوح دندان ها تقسیم بندی شده بودند.
شدند  شناسایی  باکتری هایی  ترتیب  بدین 
زیستگاه  یک  به  زیاد  خیلی  احتمال  به  که 
البته  که  بودند  کرده  پیدا  سازگاری  خاص 
این فرضیه قرار است به دنبال آزمایش هایی 
در  می توانند  یافته ها  این  برسد.  اثبات  به 
ساخت مواد غذایی و مکمل های پروبیوتیک 
هدفمند نقشی کلیدی ایفا کنند. دانشمندان 
زیستگاهی  نیازهای  از  آگاهی  با  می توانند 
درست  که  بسازند  باکتری هایی  باکتری،  هر 
و  گیرند  به خودش جا  زیستگاه منحصر  در 

زندگی را ادامه دهند.
باکتریایی  منبع  یک  دهان  که  این  دلیل  به 
نمونه برداری  و  است  دسترس  قابل  بسیار 
پژوهشگران  است،  آسان  آن  باکتری های  از 
آن  میکروبیوم  روی  که  است  مدتی طوالنی 
بدن  از  محیطی  هر  در  می کنند.  مطالعه 
می گیرد،  قرار  پژوهشگران  رصد  مورد  که 
از  تافته ای  در هم   و  پیچیده  اجتماعات 

باکتری ها دیده می شوند. 
پی بردن به علت این پیچیدگی و نیز تفاوت 
کمک  یکدیگر  با  باکتری ها  تعامل  نحوه  در 
مجموعه  روی  بتوانند  بهتر  آنها  تا  می کند 
باکتری هایی که سالمتی فرد را تحت الشعاع 
کدام  بدانند  و  شوند  متمرکز  می دهند  قرار 
به  دوباره  یا  کنند  خارج  باید  را  ها  باکتری 

بدن بازگردانند.

دکتر روانشاد ویروس شناس، در خصوص دلیل 
یا  چینی  ویروس  به  کرونا  ویروس  نامگذاری 
برای  گاهی  معموال  گفت:  انگلیسی  ویروس 
نامگذاری ویروس ها از نام منطقه ای که ویروس 
اولین بار در آنجا شناسایی شده است کمک می 
گیرند و جداسازی ویروس در هر منطقه ای که 
باشد، نام آن منطقه را روی آن می گذارند. بطور 
مثال نام ویروس ابوال و یا ماربرگ نیز نام منطقه 

آن ها بوده است.
در  اکنون  هم  که  کرونایی  ویروس  بنابراین 
آن  در  مهمی  جهش  شده،  شناسایی  انگلیس 
اتفاق افتاده و منجر به تغییر خصوصیات ظاهری 
ویروس  نام  با  است،  شده  ویروس  فنوتیپ  یا 

کرونای سویه انگلیسی معروف شده است.
ویروس  همان  این  که   داشت  نظر  در  باید  البته 
ووهان شایع شده،  از  ابتدا  که  باشد  کرونایی می 
به مرور دچار تغییر یا جهش شده و در انگلیس 
موتاسیون یا تغییرات جدید آن شناسایی شده است.

که  است  زود  فعال  گفت:  شناس  ویروس  این 
و  ساختاری  های  تفاوت  خصوص  در  بخواهیم 
بیماری زایی دقیق بین ویروس کرونای شناسایی 
شده در چین با ویروس کرونای شناسایی شده 
در انگلیس قضاوت کنیم اما مقاالت و گزارشات 
ویروس  سرایت  و  انتقال  قدرت  دهد  می  نشان 
جدید بیشتر شده، بیماری زایی در افراد جوان و 
کم سن و سال افزایش یافته و حتی در کودکان 

می تواند عوارض و بیماری ایجاد کند.
به  ها  ویروس  در  )جهش(  موتاسیون  وضعیت 
سویه  با  آلودگی  باید گسترش  که  است  نحوی 
به یک میزان مشخصی در جامعه برسد  جدید 
برای  بنابراین  کرد.  شناسایی  را  آن  بتوان  که 
ویروس  شیوع  خصوص  در  قطعیت  به  اینکه 
برسیم،  ایران  انگلیسی در  یافته  کرونای جهش 
هنوز نمی توان اعالم نظر کرد و نیاز به تحقیقات 
در  ویروس  یابی  توالی  و  آزمایشگاهی  تر  دقیق 

این خصوص می باشد.
برای اینکه به قطعیت در خصوص شیوع ویروس 
برسیم،  ایران  انگلیسی در  یافته  کرونای جهش 

به گزارش برنا؛ فرید نجفی، معاون تحقیقات وزارت 
بهداشت اظهار کرد: این مورد به دنبال نمونه گیری 
از بیماران کرونا مثبت کشف شد، از ابتدای اپیدمی 
و  کردیم  بررسی  را  کشور  در  جدید  نمونه های 

تمهیدات الزم برای آن در نظر گرفته شد.
زدن  بیماری  بااین  مواجهه  در  داد:  ادامه  او 
ماسک، جلوگیری از دورهمی و مواردی از این 
قبیل همچنان باید رعایت شود و فکر نکنیم که 

کرونا فروکش کرده است.
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون 
اینکه بیماران مبتال به کرونای انگلیسی زیر ۶۰ 
سال هستند، گفت: یکی از موارد سوال برانگیز 

نیاز به تحقیقات دقیق تر آزمایشگاهی و توالی 
یابی ویروس در این خصوص می باشد.

از  دیگر  برخی  اینکه  دلیل  دیگر  طرف  از 
می  و  هستند  نظریه  این  مخالف  متخصصان 
گویند تاکنون جهش مذکور در ایران شناسایی 
این  در  اندکی  تحقیقات  که  است  این  نشده، 
مورد انجام شده و اطالعات ناقص است. بنابراین 
ورود  مورد  در  نظر  اظهار  هنوز  من  عقیده  به 

ویروس جهش یافته به ایران قدری زود است.
ی  همه  ذات  اینکه  بیان  با  روانشاد  مهرداد 
و  جهش  کرونا  ویروس  منجمله  ها  ویروس 
شیوع  ابتدای  از  کرد:  بیان  است،  تغییرات 
افتاده  اتفاق  زیادی جهش  تعداد  ویروس کرونا 
این جهش ها  از  اما خوشبختانه بسیاری  است 
ویروس  فیزیکی  ساختمان  در  تغییر  به  منجر 
در  هم  تأثیری  بنابراین  نشده،  آن  فنوتیپ  یا 

بیماری زایی و روند آن نداشته است.
داشته  نظر  در  کرد:  تأکید  ویروس شناس  این 
ویژه  باشیم که معدود جهش هایی در مناطق 
ویروس می تواند بطور مثال در اتصال ویروس 
باشند،  تأثیرگذار  تنفس  دستگاه  سلولهای  به 
شدیدتر  و  کند  تغییر  تواند  می  بیماری  پس 
بر  که  هم  اخیری  موتاسیون  یا  جهش  شود. 
شدت بیماری زایی تأثیر داشته، همین جهش 

شناخته شده در انگلیس بوده است.
وی عنوان کرد: به دلیل آنکه جمعیت زیادی در 
دنیا با ویروس عامل بیماری کووید ۱۹ آلوده شده 
اند و این ویروس میزان تکثیر باالیی در جمعیت 
انسانی داشته است، بنابراین انتظار می رود که 

موتاسیون یا جهش زیادی را داشته باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ویروس شناسی ایران 
به بهداشت نیوز گفت: به صورت یک اصل، هر 
چه بیشتر ویروس تکثیر شود، میزان جهش نیز 
با  ویروس هر چه  بود. همچنین  بیشتر خواهد 
دلیل  به  روبرو شود  ها  انسان  نژادهای مختلف 
تطبیق ویروس با جوامع مختلف، احتمال بروز 

جهش ها باالتر می رود.
منبع:بهداشت نیوز

و  پذیری  سرایت  قدرت  ویروس  این  مورد  در 
این  تاکنون پاسخ  بیشتر است که  مرگ و میر 
سوال خیر است و اینکه چه کسانی بیشتر آلوده 
زیر سن  افراد  نیست  این  معنی  واقعا  می شوند 

۶۰ سال مستعدتر هستند.

تاریک تر  با  و  است  خواب  هورمون  مالتونین 
شدن هوا توسط غده اپی فیز در مغز شما ترشح 
خواب  آماده  کم  کم  می شود  باعث  و  می شود 
شوید. مهمترین مسئولیت این هورمون تنظیم 

ریتم شبانه روزی بدن و چرخه خواب است. 
در  مالتونین  هورمون  خواب،  بهبود  بر  عالوه 
مدیریت سیستم ایمنی بدن، فشار خون و سطح 

هورمون کورتیزول هم نقش دارد. 
افسردگی  عالئم  کاهش  چشم،  سالمت  بهبود 
فواید  دیگر  از  معده  ریفالکس  کاهش  و  فصلی 

این آنتی اکسیدان است. 
اما مشکل اینجاست که هر چه سنتان بیشتر شود 

این هورمون کمتر در بدنتان ترشح خواهد شد.
بهتر  خواب  برای  است  ممکن  پزشک  بنابراین   
شما، مکمل مالتونین تجویز کند. اما جالب است 
این مکمل فقط به بهبود خواب شما  بدانید که 
کمک نمی کند و مطالعات اخیر محققان دانشگاه 
توکیو در ژاپن نشان می دهد که مالتونین در بهبود 
حافظه و جلوگیری از زوال شناختی هم نقش دارد. 

سمیرا مرادی متخصص تغذیه اظهار کرد: قند 
موجود در موز بسیار مرغوب تر از قند شیرینی 

بوده و برای سالمتی اطفال مفید است.
دارای  و  گرم  میوه ای  موز  اینکه  بیان  با  وی 
C است، عنوان کرد:   ،۲ B  ،۱ B ویتامین های 
موز غذای کاملی برای کودکان و افراد مبتال به 

سوء هاضمه است.
موز مانند سایر میوه ها خون را قلیایی کرده و در 
نتیجه صافی، تعادل و پاکی خون ایجاد می کند؛ 
ضمن اینکه اوره اضافی در خون را دفع کرده و 
و  کلیه  ورم  قلبی،  بیماری  به  مبتال  افراد  برای 

بیماری های تورمی مفید است.
این میوه  اینکه  به  اشاره  با  تغذیه  این متخصص 
برای درمان بیماری های اسهال شدید و اسهال در 
اطفال مفید است، بیان کرد: ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم از 
آن را می توان به صورت پوره درآورد با کمی آب برنج 

مخلوط کرده و به این بیماران داد.
وی موز را میوه ای معتدل، مقوی و چاق کننده 
و  سرفه  تسکین  جهت  موز  افزود:  و  دانست 
خشونت حلق مؤثر بوده و برای افرادی که درد 

کلیه دارند نیز مفید است.
مرادی با اشاره به اینکه موز به علت داشتن مقدار 
زیادی فسفر در افزایش هوش و حافظه کودکان 
تأثیر زیادی دارد، عنوان کرد: این میوه نیروی بدنی 
مادر را افزایش داده و مانع از سقط جنین می شود.

دارای  موز  اینکه  بیان  با  تغذیه  متخصص  این 
آهن،  فسفر،  کلسیم،  پتاسیم،  معدنی  مواد 
منیزیم و روی است، ادامه داد: این میوه برای 
به خوبی  را  قندی  مواد  نمی توانند  که  افرادی 
هضم کنند یا مبتال به ورم معده، دیابت و چاقی 

هستند، زیان آور است.
وی با تأکید بر اینکه زیاده روی در مصرف موز 
خارش های  و  بدن  در  حساسیت  ایجاد  باعث 
شدید خواهد شد، افزود: باید از مصرف موزهای 

نارس یا کهنه و سیاه خودداری کرد.

دو  حاوی  مالتونین  مطالعات،  این  اساس  بر 
است   AMK و  AFMK نام های به  متابولیت 
متابولیت  دارند.  نقش  حافظه  بهبود  در  که 
محض  به  مالتونین  که  هستند  مولکول هایی 

ورود به بدن به آن ها تجزیه می شود. 
و  مالتونین  می دهد  نشان  مطالعه  این 
تجمع  مغز  هیپوکامپ  در  آن  متابولیت های 

می یابند که مسئول حافظه و خاطرات است. 
درست است که مالتونین در کاهش ریسک ابتال 
به زوال عقل و آلزایمر موثر است، اما بر اساس 
منظم  ورزش  و  غذایی  رژیم  قبلی،  مطالعات 
آلزایمر و زوال  ابتال به  نقش موثری در کاهش 

شناختی دارند. 
رژیم  مغز،  سالمت  برای  غذایی  رژیم  بهترین 
معمول  طور  به  که  است  مدیترانه ای  غذایی 
روغن  مانند  نشده  اشباع  چربی های  شامل 
سبزیجاتی  با  همراه  آووکادو،  و  آجیل  زیتون، 

مانند کرفس، اسفناج و هویج می شود. 

این میوه هوش کودکان تأثیر مکمل مالتونین در افزایش حافظه  
را افزایش می دهد

تفاوت ویروس کرونای انگلیسی و چینی

آیا ویروس انگلیسی افراد زیر 60 سال را 
درگیر می کند؟

خوابیدن  عدم  و  شب  نیمه  شدن های  بیدار 
ناراحتی بسیار جدی است که طی مدت طوالنی 
می  خواب  اختالالت  به  منجر  شود،  تکرار  اگر 
گردد و از این رو اهمیت دادن به آن و برطرف 
کردنش به شیوه های مناسب بسیار مهم است.

خارش و تحریک پوست: 
تواند  می  پوست  تحریک  شرایط  یا  اگزما 
کیفیت خواب را به خطر بیندازد. این بیماری 
تاثیر جدی بر روی کیفیت کلی زندگی دارد؛ 

اگزما  روانی.  نظر  از  هم  و  جسمی  نظر  از  هم 
پاسخ  و  بدن  ایمنی  سیستم  تغییرات  به  منجر 
های التهابی می شود که با خواب خوب تداخل 
پیدا می کند. یک ایده خوب، پیدا کردن گزینه 
های درمان با نظر پزشک برای رفع اگزما است. 
خارش  که  هستند  کسانی  جزو  نیز  شما  اگر 
از  باید  حتما  بخوابید  شب  گذارد  نمی  پوست 
کرم های مخصوصی که پزشک تجویز می کند 
کم  پوست  خارش  سرعت  به  تا  کنید  استفاده 

شود و پوست رطوبت بیشتری جذب کند.
سندرم پای بی قرار

:  سندرم پای بی قرار به شدت کیفیت خواب 
را به خطر می اندازد. این سندرم به خصوص در 
نیمه شب تمایل به بدتر شدن دارد و استفاده 
از داروهایی مانند آنتی هیستامین ها می تواند 

عالئم آن را تشدید کند.
استفاده از برخی داروها: داروهای محرک تاثیر 
دارند.  شما  خواب  کیفیت  روی  توجهی  قابل  
و  تیروئید  یا  قلب  مشکالت  برای  که  داروهایی 
یا آسم تجویز می  شوند روی الگوی خواب تاثیر 
می  گذارند و ممکن است باعث شوند در نیمه  
های شب از خواب بیدار شوید. اگر نگران عادت 
خواب خود هستید درباره  هر دارویی که پزشک 

به شما تجویز می  کند با او صحبت کنید.
سن: 

نفهمیده   را  موضوع  این  علت  هنوز  دانشمندان 
اند اما با افزایش سن شما نیاز به خواب کمتری 
از  شب  های  نیمه   در  اینکه  احتمال  و  دارید 
در  این مشکل  است.  بیشتر  بیدار شوید  خواب 
در  خصوصا  است،  بیشتر  سن  افزایش  با  زنان 

زمان رسیدن به سن یائسگی.
اختالالت مزمن: 

افرادی که از دردهای شدید، اختالالت قلب و عروق، 

دیابت و مشکالت دیگری رنج می  برند اغلب در 
نیمه  های شب از خواب بیدار می  شوند. اگر فکر 
می  کنید مشکالت خواب شما مرتبط با مشکالت 
جدی در وضعیت سالمتی شما است با پزشک خود 

در مورد روش  های درمانی صحبت کنید. 
استرس

: استرس یک عامل مهم برای بی خوابی تلقی 
سیستم  مستقیم  طور  به  اضطراب  شود.  می 
عصبی مرکزی را دچار اختالل می کند که در 
این صورت تغییرات جزئی در بیوشیمی بدن و 
سیستم نوروشیمی عامل ریتم خواب و بیداری، 
ایجاد می شود. مجموعه این تغییرات به طور 
قرار می  تاثیر  را تحت  مراحل خواب  مستقیم 
تکه  تکه  باعث می شود خواب  اضطراب  دهد. 
نیروبخش  و  عمیق  مرحله  به  ورود  و  باشد 
مشکل خواهد بود. به عالوه، مغز این نگرانی را 
به شکل تهدیدی تفسیر می کند که سعی می 
کنیم از آن فرار کنیم. احساس هشدار موجب 
بیدار شدن ناگهانی پس از چند ساعت خواب 
به  استرس سعی کنید  برای کاهش  می شود. 
طور منظم حتی ۱۰ دقیقه در طول روز ورزش 
از صرف  بعد  ای  دقیقه   ۱۰ روی  پیاده  کنید. 
خواب  به  رفتن  برای  بزرگی  کمک  نیز  شام 

عمیق است.

دالیلی که شما را نیمه شب از خواب بیدار می کند!

باکتری هایی که در دهان ما زندگی می کنند

قلب،  سالمت  برای  حیاتی  نقشی  کلسیم 
استخوان، دندان، اعصاب و خون دارد.

بهترین راه برای به دست آوردن کلسیم مورد 
لبنی،  فراورده های  است:  غذا  طریق  از  نیاز 
با  غنی شده  پرتقال  آب  برگ دار،  سبزیجات 
سالمون،  و  ساردین  ماهی  کنسرو  کلسیم، 

لوبیای سویا، توفو و کدو حلوایی.
عنوان  به  کلسیم  قرص  می خواهید  اگر 
مکمل کلسیم به دست آمده از رژیم غذایی 
مصرف کنید،  قرص های با دوز پایین مانند 
کافی  افراد  اغلب  برای  میلی گرم   ۵۰۰

بود. خواهد 
مکمل های کلسیم در سال های اخیر به علت 
رابطه بالقوه شان با بیماری قلبی و حمله قلبی 
انجمن های  ارزیابی های  اما  شده اند.  خبرساز 
میان  رابطه ای  موجود  شواهد  از  تخصصی 
مکمل های کلسیم و خطر حمله قلبی، سکته 

مغزی یا مرگ زودرس نیافته اند.
شما  که  نیست  معنی  این  به  یافته ها  این 
کلسیم  مکمل  می توانید  بخواهید  چقدر  هر 
مصرف کنید. مصرف بیش از کلسیم می تواند 
به باال رفتن کلسیم خون بینجامد که به نوبه 
و  شعور  اغتشاش  استفراغ،  تهوع،  باعث  خود 
مصرف  می شود.  عصب شناختی  عالئم  سایر 
با  همچنین  کلسیم  مکمل های  حد  از  بیش 
و  کلیوی  بیماری  به  شدن  دچار  باالتر  خطر 
شده  داده  ارتباط  مهاجم  پروستات  سرطان 

است.

آیا مکمل های کلسیم 
ضرری ندارند؟

و راه های درمان آن 
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صف

آنقدر که ارکیده گلی لوکس به نظر می رسد، افرادی 
خاص سمت خریدن و نگهداری اش می روند. شاید 
را در  ارکیده  بتوان گلدان  باشد که  باورش سخت 
خانه نگه داشت اما چه باور کنیم و چه نکنیم، این 
گیاه با عشوه و ناز و ادا و البته گران، می تواند یک 
گل آپارتمانی باشد! هر چند تکثیرش خیلی سخت 
به نظر می رسد و نیاز به شرایطی خاص و محیط 
در  گلدانش  نگهداری  اما  دارد  آزمایشگاهی  کشت 
ارکیده میان  خانه، چندان هم غیر ممکن نیست. 
خانواده  دومین  کاسنی،  خانواده  از  بعد  گیاهان، 

پرتعداد محسوب می شود.
این حد جذاب  تا  را  ارکیده  از علت هایی که  یکی 
به  و حتی  گلدان  در  آن  ماندگاری طوالنی  کرده، 
صورت گل شاخه بریده است. ارکیده در گلدان سه 
تا شش ماهی پشت سر هم گل می دهد و به صورت 
شاخه بریده تا یک ماه می تواند همچنان بدرخشد. 

گلی پر از فایده
شاید  است.  »ثعلب«  ارکیده  خانواده  دیگر  نام 
باور نکنید که ثعلب بستنی های سنتی که خیلی 
کوه های  در  که  ارکیده  نوعی  از  محبوبند،  هم 
»باغرو« در حوالی آستارا و اردبیل می روید، گرفته 
می شوند. البته برخی گونه های ارکیده هم مصارف 
میوه  از  استرالیا  بومی های  مثال  دارند.  دارویی 
نوعی ارکیده به عنوان داروی ضدبارداری استفاده 
می کنند. وانیل طبیعی که البته در ایران فرهنگ 
استفاده از آن هنوز جا نیفتاده هم جزیی از یک 
ارکیده  پیاز یک گونه  است. در چین  ارکیده  گل 
به عنوان یک دمکرده آرامبخش استفاده می شود.

چگونه آبیاری کنیم
و  مرزخشکیدگی  تا  ندارند  دوست  ارکیده ها 
پژمردگی بی آب بمانند. به همین خاطر باید قبل 
کرد  آبیاری  را  آن  گلدان،  کامل  شدن  خشک  از 
شرایط  در  کردن  سر  به  نسبت  همان  به  البته  و 
تا  کرد  صبر  باید  پس  هستند.  حساس  ماندابی 
و  برسد  شدن  خشک  به  نزدیک  تقریبا  دوباره 
بعد آبیاری اش کرد. حدود یک بار در هفته تا ۱۰ 
است.  آبیاری  فاصله  بهترین  تقریبا  یک بار،  روز 
و  شده  روشن  گرمایشی  لوازم  که  زمستان ها  در 
بیشتر  آبیاری  به  نیاز  می شود،  کم  هوا  رطوبت 
خواهد بود. مراقب باشید روی غنچه ها و شکوفه ها 

آب نریزد که عمر گل ها کم می شود.
برای اینکه رطوبت خیلی بهتر به ریشه های ارکیده 

سنگ های  دانه های  از  گیاه  این  خاک  در  برسد، 
سبک معدنی مثل پرلیت و لیکا یا حتی پوکه های 
یا  چوب  پوسیده  بقایای  با  همراه  درشت  معدنی 
پیت ماس )بقایای نوعی خزه( یا کوکوپیت )نوعی 
می شود.  استفاده  نارگیل(  درخت  الیاف  از  خاک 
را  مواد، رطوبت  این  به  با چسبیدن  ارکیده  ریشه 

به آرامی از آنها می گیرد.
برای تزیین آشپزخانه

ارکیده ها روش جالبی در گلدهی دارند. اگر بعد از 
تمام شدن غنچه ها ساقه گل دهنده را بررسی کنید، 
ممکن است روی ساقه زبانک های سبز یا قهوه ای 
از ساقه های گل دهنده جانبی حفاظت  ببینید که 
می کنند. در صورت وجود چنین زبانک هایی ساقه 
گل دهنده را قطع نکنید. با رشد ساقه های جانبی 

دوباره گلدهی را در پیش خواهید داشت.
به  منحصر  مخزن  سیستم  دارای  گلدان ها  این 
فردی هستند که به تدریج آب را برای تغذیه گیاه 
فراهم می کنند. این طرح برای طراحی گیاهان در 

آشپزخانه عالی است. 
باغ شیشه ای بسازیم

ارکیده ها یکی از گل هایی هستند که می توان آنها 
را به شکل تراریوم نگهداری کرد. نیازی نیست که 
و  ریشه  با  و  کرده  خارج  گلدان  داخل  از  را  گیاه 
همان  با  بلکه  کنید  شیشه ای  ظرف  وارد  خاکش 
قرار  متناسب  شیشه ای  حباب  یک  در  گلدان 
دهید. مهم ترین علتی که ارکیده به تراریوم جواب 
درصد   ۸۰ حدود  رطوبت  که  است  این  می دهد، 

بهترین شرایط برای نگهداری آن است.
به  می توان  که  افزودنی هایی  مهم ترین  از  یکی 
کرد،  اضافه  تراریوم  در  ارکیده  گلدان های  خاک 
باکتری در  از رشد  زغال چوب  است.  زغال چوب 
جا  همه  زغال  می کند.  جلوگیری  تراریوم  محیط 
یافت می شود اما می توانید آن را از گلفروشی های 

تخصصی هم بخواهید.
قیم الزم دارد

اگر دقت کنید می بینید که همیشه ساقه های بلند 
می شوند.  نگهداری  قیم  یک  کمک  با  ارکیده ها 
آنها  شکننده  ساقه های  این  حمایت  برای  حتما 
تزیینی  قیم  یک  دور  به  سیم  یا  گیره  یک  با  را 

)همان طور که در شکل می بینید( محکم کنید.
اگر دیدید برگ های گیاه تان شروع به ریزش کرده 
است، آب اضافی گلدان را خالی کنید. معموال هم 

در اثر سرما رشد گیاه خودبه خود متوقف می شود. 
حداکثر درجه حرارت درتابستان ۲۷ و در زمستان 
۱۰ درجه است. ارکیده ها پنجره های شرقی با نور 
خوب را می پسندند. اگر نور شرق ندارید، نور جنوبی 
به شدت  مستقیم  نور  البته  است.  انتخاب  بهترین 
مضر است و باید حتما از پشت یک پرده حریر یا به 
صورت غیر مستقیم به گلدان بتابد. پنجره های غربی 

و نورشان بدترین نوع نور برای ارکیده ها هستند.
چطور تقویتش کنیم

متفاوت  ارکیده ها  گلدهی  زمان  و  گلدهی  فصل 
شروع  ماه  آذر  اواخر  از  معموال  ارکیده  ها  است. 
دارند.  گل  ماه  چند  تا  و  می کنند  گلدهی  به 
نیاز  بازسازی  و  استراحت  مدتی  گلدهی،  از  پس 
برای  است  بهتر  بنشیند.  گل  به  دوباره  تا  هست 
مرور  به  که  کنید  استفاده  کودهایی  از  کوددهی 
تجزیه و آزاد می شوند. کودهای مخصوص ارکیده 
از  اما  می شود  پیدا  تخصصی  گلفروشی های  در 
کودهای معمولی که قابل حل در آب هستند هم 
می  توان استفاده کرد. اما نکته مهم این است که در 
طول ماه های سرد سال کوددهی را باید کمتر کرد.

است،  رفته  شکوفه  به  گیاه  وقتی  همین طور 
کمتر  گل ها  عمر  طول  می شود  باعث  کوددهی 
مخلوط  این  در  هم  ماسه  و  خزه  از  گاهی  شود. 
از  مواقع  بعضی  که  ریشه هایی  می شود.  استفاده 
گلدان بیرون می آیند، عالمت خوبی برای سالمتی 
گیاه ما هستند. وظیفه این ریشه ها جذب رطوبت 
خاک  داخل  را  ریشه ها  نکنید  سعی  هواست. 
باشید  داشته  خاطر  به  ببرید.  فرو  فشار  با  گلدان 
که ارکیده ها هوای مرطوب را بیشتر می پسندند و 
بد نیست که گاهی برگ های ارکیده را با اسپری 
آب مرطوب کنید. معموال بعد از پایان گلدهی باید 

خاک گلدان را عوض کرد.
مجله سیب سبز

تهِویه کف  مخلوط شود  ماسه  با  اگر  .سنگریزه 
آکواریوم را تسهیل می نماید .اگر در آکواریومی 
گیاهان فقط در ماسه و مخصوصاً ماسه های ریز 
ریز  های  دانه  رفتن  فرو  علت  به  شوند،  کاشته 
ماسه دریکدیگر فضای خالی بین آنها کم شده 
و تهویه در داخل آن بخوبی انجام نمی گیرد.در 
این آکواریومها مواد غذایی اضافی پس از رسوب 
در کف آکواریوم فاسد شده و تولید الیه ای از 
لجن می کند که خود باعث مسدود شدن رِوی 
ماسه ها و عدم تهِویه آنها می شود .اگر اکسیژن 
از طریق آب وارد رسوبات کف آکواریوم نشود ، 
وجود مواد غذایی اضافی آنها باعث تولید برخی 
شده  سولفوره  هیدروژن  ازجمله  سمی  مواد  از 
داخلی  شرایط  کردن  نامساعد  باعث  خود  که 

آکواریوم می شود . 
نگهداری  سطح  و  تولید  نظر  از  خاک  چه  اگر 
باکتریها ارزش بیشتری از ماسه دارد، اما با وجود 
این به کار بردن آن در داخل آکواریوم به هیچ 
وجه توصیه نمی شود ، زیرا هر قدر هم که در به 
کار بردن و کنترل آن سعی شود باز هم باعث گل 
آلود کردن آب می شود .در برخی از آکواریومها 
که هدف فقط پرورش گیاهان است میتوان فقط 
از خاک کف نهرها که بصورت گل تمیز در آمده 
وجه  هیچ  به  باغچه  .خاک  کرد  استفاده  است 

مناسب مصرف در آکواریوم نمی باشد . 
عمق ماسه کف آکواریوم

نوع  به  بستگی کامل  آکواریوم  ماسه کف  عمق 
گیاهی دارد که در آن کاشته می شود .در هر 
ای  اندازه  به  باید  کف  رسوبات  عمق  صورت 
تا   ۵ دار  ریشه  گیاهان  بخوبی  بتوان  که  باشد 
۶ سانتیمتر را در آن کاشت .از آنجا که معموال 
آکواریوم  داخل  در  ریز  و  درشت  گیاهان  انواع 
ماسه کف  است که  بهتر  لذا،  کاشته می شوند 

دارای  باید  آکواریومی  گیاهان  کلی  طور  به 
رشد   ، نسبی  بودن  کوچک  مانند  خصوصیاتی 
تغییرات  برابر  در  مقاومت  و  زیبایی   ، نسبی 
داخل آکواریوم باشند .هر گیاهی که واجد این 
خصوصیات باشد برای مصرف در داخل آکواریوم 
.از آنجا که وارد کردن و حمل و  مناسب است 
نقل گیاهان گاهی توام با مشکالت است باید از 
انواع گیاهان آبزی موجود در آبگیرها بخصوص 
در  احتماال«  که  گیاهانی  و  انزلی  بندر  مرداب 
آبگیرهای جنوبی کشور یافت می شود استفاده 
 ، بودن آب آکواریوم  به علت گرمتر  .اکثرا  کرد 
در مقایسه با محیط زیست طبیعی ، این گیاهان 
را ممکن است نتوان بخوبی نگهداری کرد .اگر 
چه در حال حاضر انواع زیادی از گیاهان برای 
نگهداری در آکواریوم ها شناخته شده اند ،اما ۵ 
جنس از آنها از نظر مصرف بر انواع دیگر برتری 

یافته اند که عبارتند از : 
 ،Sagittaria Vallisneria،ساژیتار  والیزنر   
کابومبا ، آناکاریس و میر یوفیلوم که دو جنس اول 
آنها علف مانند و ۳ جنس دیگر دارای ساقه های 

رونده بوده و برگهایی به آنها متصل می باشند . 
خاص  مصرفی  دارای  گیاهان  این  از  هریک 
بوده ، همه آنها به آسانی به دست می آیند و 
تکثیرشان آسان است .بیشتر گیاهانی را که در 
آکواریوم فروشیها می توان به دست آورد جزء 

این جنسها می باشند .
در  گیاهان  دادن  قرار  و  کاشتن  نحوه 

داخل آکواریوم
آبزی  دار  ریشه  گیاهان   ، خاکی  گیاهان  مثل 
باید در داخل موادی که در کف آکواریوم قرار 
می  که  موادی  شوند.بهترین  کاشته  گیرند  می 
مخلوطی  برود  بکار  گیاهان  کاشتن  برای  توان 
باشد  می  ها  سنگریزه  با  شده  شسته  ماسه  از 

آکواریوم از قسمت عقب بطرف جلو دارای شیب 
باشد و گیاهان بزرگتر در قسمت عقب و گیاهان 
متوسط در قسمت میانی و گیاهان کوچکتر در 
قسمت جلویی آن کاشته شوند.در چنین وضعی 
ممکن است عمق ماسه در قسمت مجاور دیواره 
در  و  سانتیمتر   ۶ تا   ۵ حدود  آکواریوم  عقبی 
سانتیمتر   ۳ تا   ۲ آن  جلویی  دیواره  مجاورت 
باشد .ایجاد شیب عقب به جلو در کف آکواریوم 
به  زائد  غذایِی  مواد  است:یکی  مزیت  دو  دارای 
طور دائم از قسمت عقب آکواریوم به طرف جلو 
آمده لذا خارج کردن آنها با یک لوله الستیکی 

کامال آسان خواهد شد . 
به منظور تسهیل بیشتر در امر تمیز کردن کف 
آکواریوم ، می توان شیشه ای به طول داخلی 
آکواریوم و عرض ۲ تا ۲/۵ سانتیمتر را در داخل 
جلویی  دیواره  از  سانتیمتر   ۳ فاصله  به  و  آن 
ریخت  طوری  را  کف  ماسه  و  کرده  جاگذاری 
آن ختم شود  به  جلویی  قسمت  کم  که شیب 
آکواریوم  جلِوی  قسمت  در  وضعی  چنین  .در 

خواهد  طول  مدتها   ، نرود  بین  از  که  صورتی 
کشید تا به حالت طبیعی برگردد .اگر گیاهان از 
آبگیرهای داخلی گرفته شده اند باید حمل آنها 
به محل مورد نظر به همان ترتیب و در روزنامه 
و کاغذ مرطوب انجام گیرد .در صورتیکه فاصله 
یا  روزنامه  مرتبا  باید   ، است  زیاد  نقل  و  حمل 
پارچه را مرطوب کرد تا از خشک شدن گیاهان 
جلوگیِری شود .در صورت امکان می توان حمل 
و نقل را در داخل یک سطل آب انجام داد به 
شرطی که تهویه آن به طور مرتب انجام گیرد تا 

از خفه شدن گیاه جلوگیری شود . 
نحوه کاشتن گیاهان در کف آکواریوم

به  ها  ماسه  باید  آکواریوم  شدن  آماده  از  پس 
بهترین وجه شسته شوند .ماسه شسته شده باید 
با شیب مورد نظر در داخل آکواریوم ریخته شود 
داخل  در  نیز  تزیینی  سنگهای  است  قرار  .اگر 
آکواریوم قرار گیرند باید آنها را پس از ریختن 
ماسه ، در داخل آکواریوم جاگذاری کرد .هنگام 
بهم  از  بمنظور جلوگیری  آکواریوم   آب گیری 
خوردن شیب ماسه ها و جابجا شدن آنها ، بهتر 
است یک بشقاب رِوی آنها قرار داده و مقداری 
آب داخل آن ریخت ) تا پر شدن سطح ماسه 
کاشتن  به  اقدام  توان  می  موقع  این  .در   ) ها 
بزرگتر  گیاهان  ابتدا  است  .بهتر  نمود  گیاهان 

کاشته شوند . 
سایر  از  تر  سخت  ریشه  پر  گیاهان  کاشتن 

گیاهان است .
یک هفته پس از کاشتن گیاهان در صورتی که 
هیچگونه مشکلی وجود نداشته باشد ، می توان 

ماهی ها را در داخل آکواریوم ریخت . 
آیا الزم است به گیاهان داخل آکواریوم 

کود داده شود ؟
بدون شک داشتن گیاهان سرسبز و جالب در 

تا   ۲ عمق  به  و  سانتیمتر   ۳ عرض  به  شیاری 
۲/۵ سانتیمتر و به طول داخلی آکواریوم برای 
زائد کف وجود خواهد داشت  مواد  جمع شدن 
بوده و سیفون  بسیار آسان  تمیز کردن آن  که 
ها  ماسه  وضعیت  در  تغییری  زائد  مواد  کردن 
ایجاد نخواهد کرد .همین کار را می توان با به 
کار بردن سنگریزه های کوچک و قرار دادن آنها 
بصورت کمانی در قسمت جلویی آکواریوم انجام 

داد ولی قرادادن نوار شیشه ای بهتر است. 
نحوه حمل و نقل گیاهان آکواریومی

از کشوری به کشور دیگر  حمل و نقل گیاهان 
گیاهان در  و  انجام می شود  هواپیما  با  معموال 
شرایط مرطوب از محلی به محل دیگر فرستاده 
می شوند .در آکواریومهای خانگی باید خریدن 
از  قبل  و  آکواریوم  آماده کردن  از  گیاهان پس 
شود  انجام  آکواریوم  به  ها  ماهی  کردن  اضافه 
روزنامه  در  باید  حتما  را  شده  خریداری  .گیاه 
.اگر گیاهی  یا پارچه مرطوب به خانه برد  ها و 
پنجاه درصد رطوبت خود را از دست بدهد ، در 

مطلوبی  اثر   ، زیبایی  بر  عالوه  آکواریوم  داخل 
بر رِوی ماهی ها نیز دارد .کود دادن به گیاهان 
بطور  و  است  خطرناک  بسیار  کاری  آکواریوم 
و  ماهی  تعداد  که  آکواریومهایی  در  کلی 
هرگز  باشد  می  متعادل  آن  داخل  گیاه  میزان 
مواد  زیرا   ، نیست  کود  دادن  به  احتیاجی 
دفعی ماهی ها کلیه احتیاجات مورد نیاز گیاه 
که  آکواریومی  در  .اگر  نمایند  می  تامین  را 
گیاهان آن شاداب و سرحال هستند ، ماهی ها 
بیرون آورده شوند ، به زودی گیاهان نیز حالت 
اصلی  .دلیل  گرفت  خواهند  بخود  پژمردگی 
برای  الزم  غذایی  مواد  برخی  تامین  عدم  آن 
ماهی  توسط  معمولی  شرایط  در  که  آنهاست 
به  مجددا«  ها  ماهی  .اگر  شوند  می  تولید  ها 
آکواریوم برگردانده شوند ، گیاهان نیز بزودی 

بحالت اول خود برمی گردند 
تراکم  با  مقایسه  در  ماهی  تراکم  میزان  اگر 
به  احتیاج  گیاهان  نتیجه  در  و  نامتعادل  گیاه 
کود داشته باشند ، بهترین کود ، محلول کود 
که  است  گوسفند  شده  وی  یو  و  شده  خشک 
باید با یک قطره چکان بلند و یا با لوله به آرامی 
در داخل ماسه و در مجاورت ریشه گیاهان به 
نگردد،  آکواریوم  آب  تخریب  باعث  که  میزانی 

ریخته شود .
گیاهان  مخصوص  شیمیایی  کود  اخیرا« 
آکواریومی به صورت کپسول ساخته شده است 
که مصرف آنها صد در صد مورد تایید نمی باشد 

گزینش گیاهان
برای  شادابتر  و  جوانتر  گیاهان  از  باید  همواره 
کاشتن در آکواریوم استفاده نمود زیرا گیاهان 
می  مسن  گیاهان  از  بهتر  مراتب  به  جوانتر 
توانند خود را با شرایط جدید آکواریوم سازش 

دهند .

ضروری  بسیار  انسان ها  زندگی  برای  گیاهان 
دی اکسید  فتوسنتز،  هنگام  گیاه  هر  هستند. 
تازه تولید  کربن  را جذب و برای ما اکسیژن 
می کند. همچنین، گیاهان می توانند هوایی را 

که ما تنفس می کنیم سم زدایی کنند.
شده  انجام  امروز  تا  که  تحقیقاتی  بیشتر  در 
)ازجمله مطالعات ناسا(، قدرت تصفیه کنندگی 

کوچک  محیط های  در  آپارتمانی  گیاهان 
سرپوشیده  ارزیابی شده است. 

فضاهای  در  گیاهان  وجود  که  نیست  شکی 
نشاط  و  سرزندگی  حس  ایجاد  باعث  داخلی 
در ما می شود. شاید نتوان به قدرت سم زدایی 
قطعا  اما  کرد،  تکیه  بسته  فضای  در  گیاهان 

وجود آنها خالی از لطف نیست.

چگونه گل ارکیده را در خانه پرورش دهیم؟
: DolphinSucculents ۱. ساکولنت دلفینی

 Senecio peregrinus گیاه دلفین با نام علمی
ستایش  قابل  و  ترین  محبوب  از  یکی  ژاپن  در 
ترین کاکتوس هاست چرا که برگ های این گیاه 
دقیقا شبیه یک دلفین در حال شنا کردن است .

: Trachyandra 2. تراچیاندرا

آفریقا  جنوب  و  شرق  در  نادر  و  زیبا  گیاه  این 
آن  ی  فرخورده  های  برگ  و  میشود  یافت 

شباهت زیادی به فرچه دارد !
: Rose Succulents 3. ساکولنت رزی شکل

 Greenovia Dodrentalis  نام علمی این گیاه
است اما به ساکولنت رزی معروف است چرا که 
دقیقا مانند گل رز است اما با ماندگاری باالتر و 
تنها چیزی که نیاز دارد یک ظرف آب است آن 

هم موقعی که خاکش خشک باشد.
: Crassula Umbella ۴.کراسوال چتری

نام محاوره ای این گیاه به دلیل شکل ظاهری 
آن  wine cup است . تا قبل از زدن شکوفه ها 
تا ۱۵ سانتی متر رشد میکند و پس  این گیاه 

متوقف  زرد،  به  مایل  سبز  های  جوانه  زدن  از 
میشود.

: Euphorbia Obesa 5. افوربیا

و  است  توپ  یک  همانند  بینظیر  گیاه  این 
بال  بیس  توپ  آن  به  میشود  سبب  امر  همین 
تا ۱۵ سانتی  از ۶  میتواند  ایفوربیا  بگویند.  نیز 
متر عریض شود و آب را برای محافظت در برابر 

خشکسالی در خود ذخیره کند .
پالتیسریوم  یا  گوزنی  شاخ  سرخس    .6

: Platycerium

داشته  خانه  در  سبز  دیوار  یک  میخواهید  اگر 
باشید این گیاه یکی از گزینه های مناسب است 
 Staghorn Fern نام شناخته شده ی این گیاه.
است. برگ های این گیاه شباهت بسیار زیادی 

به شاخ حیواناتی مانند گوزن دارد !
: Euphorbia Tirucalli ۷. افوربیا تیروکالی

جای تعجب نیست که این گیاه اغلب به عنوان 

شناخته  آتشین  گیاه 
که  چرا  میشود 
انتهای برگ های آن 
است  قرمز  رنگ  به 
 ۶ تا  میتوانند  آنها  و 
متر هم ارتفاع داشته 
یک  مانند  باشند، 

ساختمان در حال آتش !!
: Haworthia Cooperi 8. هاورتیا کوپری

با دیدن این گیاه جالب و شگفت انگیز شاید در 
نگاه اول به نظرتان برسد که حبابهای متعددی 
واقع  در  اما  اند  گرفته  شکل  آن  برگهای  روی 
سبز  های  برگ  از  که  است  گیاه  این  گلهای 
گوشتی میرویند و این گیاه را زیبا و منحصر به 

فرد کرده است .
: Sedum Morganianum 9. مرگانیانوم

دلیل  به  گیاه  این 
آن  ظاهری  شکل 
 Donkey Tail  ( به 
شناخته   ) خر  دم 
ساقه  و  است  شده 
تا  که  دارد  هایی 
هم  متر  سانتی   ۶۰

رشد میکنند و برگ های سبز متمایل به آبی را 
تولید میکنند . این گیاه بومی جنوب مکزیک و 

هندوراس است .
: Gentiana Urnula ۱0. گنتیانا

عجیب  گیاه  این 
جالب  از  یکی  نیز 
ظاهر  در  ها  ترین 
های  برگ  و  است 
سبب  آن  الیه  الیه 
به  که  است  شده 
ستاره  کاکتوس  آن 

این کاکتوس البه الی سنگ ها  ماهی بگویند. 
و صخره ها رشد میکند و یک گزینه ی مناسب 

برای کاشت در باغچه های سنگی می باشد.

گیاهان جالب و شگفت انگیز

آیا گیاهان واقعا هوای فضاهای بسته را
 تصفیه می کنند؟

از آنجایی که پرورش قارچها معموالً در محیطی 
بسته انجام می شود لذا قارچها ی صدفی رامی 
توان در هر منطقه جغرافیائی و با هر نوع آب 
اختالف  میتوانند  قارچها  کرد.  تولید  هوایی  و 
را  سانتیگراد  درجه   ۳۰ تا   ۱۶ حرارت  درجه 

تحمل کنند .
میزان تولید در مکانی به مساحت ۸۰ متر مربع

در یک مکان سرپوشیده دارای سقف مناسب 
به مساحت ۸۰ متر مربع بیش از یک تن قارچ 
تولید میشود که زمان الزم برای انجام این کار 
از  اولین برداشت پس  در حدود ۲ ماه بوده و 

یک ماه بدست می آید . 
فضای مورد نیاز

برای کشت قارچ صدفی میتوان از یک اتاق ، 
زیر زمین ، انباری و یا هر مکان خالی دیگر که 

دارای سقف باشد استفاده نمود . این مکان باید 
باشد  داشته  را  معتدل  هوای  نگهداری  توانائی 
درجه  اختالف شدید  از  امکان  تا حد  بطوریکه 

حرارت محیط جلوگیری شود .
محیط کشت قارچ صدفی

کاه   ، گندم  کاه  از  صدفی  قارچ  کشت  محیط 
جو ، کاه برنج ، تراشه چوب صنوبر و غیره تهیه 
میشود . در این کشت از خاک و کود) حیوانی 
یا شیمیایی( استفاده نمیشود بنابراین هیچگونه 

آلودگی زیست محیطی ندارد .
نحوه کشت قارچ صدفی

قرار داده شده  کاه خرد شده یک شب در آب 
تا مرطوب شود سپس مدت ۲ تا ۳ ساعت در 
کار  این  برای  میشود.  پاستوریزه  جوش  آب 
میتوان از یک بشکه خالی استفاده کرد . زمان 

پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه می شود که 
آب به نقطه جوش رسیده باشد . جهت اطمینان 
درجه  )حداقل۷۰  پاستوریزه  دمای  شروع  از 
سانتیگراد( بهتر است از دماسنج الکلی استفاده 
حال  به  آنرا  کرده  آبکش  را  کاه  سپس   . شود 
از چند ساعت خنک  تا پس  میکنند  رها  خود 
شود بطوریکه با لمس کردن کاه با پشت دست 

هیچگونه گرمایی احساس نشود.
بذر زنی

 ۵ تا   ۳ با  شد  خنک  کاماًل  کاه  اینکه  از  پس 
درصد بذر قارچ )اسپان( بذر زنی میشود به این 
پاستوریزه  کاه  گرم  کیلو   ۱۰ هر  برای  منظور 
اضافه  قارچ  بذر  گرم  تا ۵۰۰  مقدار ۴۰۰  شده 
و مخلوط میشود . مخلوط حاصل درون کیسه 
های به قطر ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر با ارتفاع ۸۰ تا 
۱۵۰ سانتیمتر ریخته می شود و سطح آن کمی 
پس   . گردد  حفظ  کاه  رطوبت  تا  شده  فشرده 
قبل  از  به محیطی که  آنرا  بستن سر کیسه  از 
داده  انتقال  گرفته  نظر  در  سالن کشت  بعنوان 
میتوان کیسه های   . آویزان میشود  از سقف  و 

کشت شده را روی زمین هم قرارداد .
کنترل دما و نور

روز   ۳۰ الی   ۲۵ مدت  تا  کشت  روز  اولین  از 
دما روی ۲۴ درجه سانتیگراد نگهداری شده و 
محیط را تاریک میکنند زیرا تابش نور مستقیم 

خورشید برای قارچ صدفی مناسب نیست. 
تارهای  از  پوشیده  کاه  سطح  اینکه  از  پس 
شد  صدفی  قارچ  ظریف  و  رنگ  سفید 
و  سانتیمتر   ۲۵ تا  فاصله۲۰  به  سوراخهایی 
به قطر یک سانتیمتر در اطراف کیسه کشت 
سالن  کف  مداوم  پاشی  آب  با  و  ایجاد  شده 
این  در  دهند  می  افزایش  را  محیط  رطوبت 
زمان دما به ۲۰ درجه سانتیگراد کاهش داده 
زمان  این  در  معمولی  المپ  یک  .نور  میشود 
ضروری بوده و باعث افزایش محصول میشود 
. قارچها پس از یک هفته دیگر قابل برداشت 

می باشند .
آبیاری

چنانچه  میشود  پاره  کشت  کیسه  که  زمانی 
خشک  کاه  سطح  باشد  پائین  محیط  رطوبت 
بصورت  کم  خیلی  مقادیر  با  بایستی  و  شده 
آبیاری ممکن است   . پاشی شوند  اسپری آب 
داشت  توجه  باید  شود  انجام  بار   ۳ ۲یا  روزی 
که آبیاری تا ۴۸ ساعت قبل از برداشت قارچها 
میتوان  برداشت محصول  از  متوقف شود پس 

آبیاری را ادامه داد .
میزان تولید

میزان تولید از هر کیسه طی ۴ یا ۵ چین یا 
بیشتر در حدود ۲ تا ۴ کیلوگرم قارچ تازه می 

باشد .

نحوه کاشت  انواع گیاهان آکواریومی
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منظور  به  بود  آمده  خبرها  در  که  گونه  همان 
پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و هنر منطقه، 
در جلسه نماینده مردم با وزیر فرهنگ و ارشاد 
و  فرهنگ  ادارات  روسای  حضور  در  اسالمی 
ارشاد گراش و اوز درخواست های مختلفی ارائه 
گردید اما نکته قابل جالب در این میان، غیبت 
روسای ادارات فرهنگ و ارشاد الرستان و خنج 

می باشد که جای تامل دارد.
دفتر  روابط عمومی  به گزارش میالد الرستان، 
کانال  در  پست  یک  ارسال  با  مردم    نماینده 
زاده  حسین  نشست  از  خود  رسانی  اطالع 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
وزیر  صالحی  دکتر  با  اسالمی  شورای  مجلس 
روسای  حضور  با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ادارات فرهنگ و ارشاد گراش و اوز در ساختمان 

این وزارتخانه خبر داد.
در این نشست، ضمن بررسی مسائل و مشکالت 
تخصیص  خصوص  در  فرهنگی  زیرساخت های 
وزارت  بودجه  پنجم  فصل  محل  از  اعتبار 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت چهار شهرستان 
ادارات  انسانی در  نیروی  تامین  انتخابیه،  حوزه 
فرهنگ و ارشاد، ارتقا نمایندگی فرهنگ و ارشاد 
شهرستان گراش به اداره، تامین اعتبار از محل 
بودجه ملی در جهت احداث و تکمیل مجتمع 
الزم  مساعدت  گراش،  تیپ۱  هنری  فرهنگی 
جهت برگزاری چهاردهمین جشنواره منطقه ای 

امام جمعه الرستان، با تأکید بر اینکه حافظه 
استعمارزده  ملت های  همه  و  ما  تاریخی 
نشان می دهد که آمریکا و انگیس و استکبار 
جهانی هیچ گاه به دنبال خیرخواهی ملت ها 
اخیر  سال  دو  یکی  طی  گفت:  نبوده اند، 
نیاز  مورد  داروی  مستکبران  که  شد  تجربه 
برای  را  پروانه   بیماری  به  مبتال  کودکان 
کشور ایران تحریم و از فروش امتناع کردند.

و  الرستان، حجت االسالم  میالد  گزارش  به 
آئین  المسلمین سیدمختار موسوی خرم در 
شهر  هفته  این  جمعه  نماز  سیاسی  عبادی 
الر ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز 
شهادت حضرت زهرا)س(، بر لزوم برگزاری 
دستورات  بر  متناسب  فاطمیه  مراسم های 
اظهار  و  کرد  تأکید  کرونا  با  مبارزه  ستاد 
خطبا،  مجلس  این  در  می بایست  داشت: 
وعاظ و مداحان به ذکر فضائل آن حضرت 
با  تا  است  که دشمن درصدد  بپردازند چرا 
بین  فاطمه)س(  نام حضرت  از  سوءاستفاده 

امت اسالم اختالف و تفرقه ایجاد کند.
وی با بازخوانی بخشی از توصیفات حضرت 
نور،  صحیفه  کتاب  به  استناد  با  امام)ره( 
خمینی)ره(،  امام  فرموده  به  بنا  افزود: 
زن  نشانگر حیثیت  که  هرآنچه  راه  در  باید 
حضرت  به  اقتدا  با  و  کنیم  کوشش  است، 
و  او  از  را  اسالم  دستور  باید  فاطمه)س( 

فرزندان ایشان بگیرم.
اینکه  بر  تأکید  با  الرستان،  جمعه  امام 
همانگونه که زن باید از فساد اجتناب کند، 
مرد نیز باید از فساد پرهیز کند، تصریح کرد: 
زن ها نباید ملعبه دست جوان های هرزه قرار 

مسائل و مشکالت استان فارس در حوزه های 
و  فرهنگی  عمرانی،  اقتصادی،  مختلف 
زیربنایی در دیدار استاندار و نمایندگان این 
با اسحاق  استان در مجلس شورای اسالمی 
جمهوری،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری 
و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  معاون 
بررسی  کشور  اراضی  امور  رئیس  و  تجارت 

شد.
ایرنا،  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
فارس در این زمینه به نقل از استاندار فارس 
اعالم کرد: در نشست مشترکی که به همراه 
مجمع نمایندگان استان با معاون اول رئیس 
جمهوری داشتیم، گزارشی از وضعیت استان 
ارائه شد و پروژه های اساسی و کالن استان 
استان  اعتباری  سهم  افزایش  و  شد  بررسی 
با توجه به وسعت و جمعیت و همچنین به 
روز رسانی تعریف محرومیت از خواسته های 

مطرح شده در این نشست بود.
از  پیش  کرد:  اضافه  رحیمی،  اهلل  عنایت 
با شاخص هایی همچون  یافتگی  این توسعه 
درمان  و  بهداشت  و  مدارس  گاز،  برق،  آب، 
سنجیده می شد اما به نظر می رسد هم اینک 
همچون  مولفه هایی  شدن  افزوده  نیازمند 
باسواد  افراد  آمار  و  بارندگی  میزان  بیکاری، 

فیلم کوتاه کل، تامین بودجه در جهت 
احداث نگارخانه و گالری در شهرستان 
تبادل  و  بحث  ملی  و جشنواره های  اوز 

نظر شد.
در این میان جای این سوال برای اهالی 
الرستان و خنج باقی مانده که چرا در 
ادارات  روسای  ارشاد  وزیر  با  نشست 
ارشاد این دو شهرستان  حضور نداشته 
اند. بهتر بود جناب حسین زاده با دعوت 
از روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
الرستان و خنج؛ در حضور شخص وزیر 
مسائل مربوط به این شهرستانها را نیز 
عالوه بر موارد مطرح شده اوز و گراش، 

مطرح می نمود.
ارشاد  و  فرهنگ  ماهه  چندین  شدن  اداره 
الرستان به شکل سرپرست، نداشتن ساختمان 
با  امکانات  و  بودجه  نیرو،  اداری، کمبود شدید 
توجه به گستردگی شهرستان، عدم برخورداری 
از نگارخانه مجهز و همچنین پیگیری تخصیص 
بودجه به کتابخانه مرکزی الر و کتابخانه  بنارویه 

بگیرند و زن ها نباید مقام خودشان را منحط 
بیرون  کرده  بزک  ناکرده،  خدای  یا  کنند 

بیایند و در انظار مردان فاسد قرار بگیرند.
این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اینکه 
جنسیت زن و مرد برای داخل منزل و برای 
بانوان  کرد:  نشان  خاطر  است،  همدیگر 
بیرون  در  را  خود  جنسی  ویژگی های  نباید 
تقوا  باید  زن ها  و  دهند  قرار  دید  معرض  در 
داشته باشند که این قوانین اسالم صالح فرد 

و جامعه است.
وی بیان کرد: زن ها گمان نکنند که این مقام 
با  برود،  بیرون  کرده  بزک  باید  که  است  زن 
بلکه  نیست،  زن  مقام  این  لخت،  و  باز  سر 

عروس بازی است.
بیانات  یادآوری  با  الرستان،  جمعه  امام 
ویژگی های  درخصوص  رهبری  معظم  مقام 
عنوان  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  شخصیتی 
ابعاد  در  اطهر)س(  زهرای  شخصیت  کرد: 

در این تعریف هستیم.
درباره  دیدار  این  در  داشت:  اظهار  وی 
آزادراه  همچون  اساسی  و  کالن  پروژه های 
بوشهر،  شیراز-  آهن  راه  اصفهان،   - شیراز 
 - جم  فیروزآباد-  بزرگراه  گل گهر،  شیراز- 
ادامه  پارسیان،   - المرد  آزادراه  و  عسلویه 

است  الرستان  حوزه  مشکالت  از  بخشی  تنها 
آن  بر  نیز  را  مشکالت شهرستان خنج  اگر  که 

بیفزائیم داستان بسی بیشتر خواهد بود.
عدم  بر  نماینده  صالح  اگر  اینکه  دیگر  نکته 
در  خنج  و  الرستان  ارشاد  مسئوالن  از  دعوت 
بود مطالبات  بوده الاقل شایسته  جلسه مذکور 
این دو شهرستان در حضور شخص وزیر مطرح 
گردیده  مطرح  مطالبات  این  اگر  و  گردید  می 

شخصیت  اجتماعی،  و  جهادی  سیاسی، 
برجسته ای است به طوری که همه زنان مبارز، 
انقالبی، برجستنه و سیاسی عالم می توانند از 

زندگی کوتاه و پرمغز او درس بگیرند.
اخیر  فتوای  با تشبیه  حجت االسالم موسوی، 
کردن  منع  درخصوص  رهبری  معظم  مقام 
با  آمریکا  و  انگلیس  از  کرونا  واکسن  خرید 
کردن  حرام  باب  در  شیرازی  میرزای  فتوای 
خرید و مصرف تنباکو، ادامه داد: رهبر معظم 
دست  دقیق،  اطالعات  حسب  بر  انقالب 
توطئه و استعمار را احساس کردند و واکسن 
آمریکایی و انگلیسی کرونا برای ملت ایران را 

ممنوع اعالم کردند.
ممنوع  علت  دالئل  برخی  برشمردن  با  وی 
کشورهای  از  کرونا  واکسن  خرید  شدن 
فرآورده های  کرد:  تصریح  آمریکا،  و  انگلیس 
برسد،  قطعیت  یک  به  آنکه  برای  داروئی 
می بایست مراحلی را طی کند که اکنون آنها 

به  تزریق  برای  واکسن هایی  فروش  درصدد 
خود  هنوز  که  هستند  ایرانی  میلیون   ۸۰
در  واکسن ها  این  تولیدکننده  شرکت های 

زمینه اثربخشی آن به قطعیت نرسیده اند.
امام جمعه الرستان، با تأکید بر اینکه حافظه 
استعمارزده  ملت های  همه  و  ما  تاریخی 
نشان می دهد که آمریکا و انگیس و استکبار 
جهانی هیچ گاه به دنبال خیرخواهی ملت ها 
اخیر  سال  دو  یکی  طی  گفت:  نبوده اند، 
نیاز  مورد  داروی  مستکبران  که  شد  تجربه 
برای  را  پروانه   بیماری  به  مبتال  کودکان 
کشور ایران تحریم و از فروش امتناع کردند.

به  نسبت  انتقاد  با  موسوی،  حجت االسالم 
دارایی  کرونا  شیوع  شروع  ابتدای  در  اینکه 
مالی ایران را بلوکه کردند و از ورود کیت های 
کردند،  جلوگیری  کشورمان  به  تشخیصی 
برای  کشورها  این  اکنون  که  است  چگونه 
ملت ما داعیه دلسوزتر از مادر برای ایرانیان 
شده اند، افزود: براساس آخرین آمار در یک 
روز در کشور آمریکا بیش از ۴ هزار نفر و در 
انگلیس بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر 
کرونا جان باخته اند، پس بهتر است اگر راه 
درمانی برای مبارزه با کرونا دارند، در ابتدا 

به فریاد ملت خودشان برسند.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفت های علمی 
تولید  و  پزشکی  عرصه  در  ویژه  به  ایران 
واکسن کرونا، بیان کرد: بنیاد برکت توانسته 
این  مسئول  و  کند  تولید  را  کرونا  واکسن 
مورد  خود  فرزند  روی  بر  را  واکسن  نهاد، 
تاکنون  خوشبختانه  که  داد  قرار  آزمایش 

هیچگونه عوارضی نداشته اند.

محورهای اتصال فارس به استان های همجوار 
مانند محور راه الر به بستک و گراش به تنگ 

چک چک و بوشهر بحث و تبادل نظر شد.
استاندار فارس، گفت: در این دیدار نمایندگان 
نیز ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
حمایت از فعالیت های انجام شده توسط تیم 

مدیریتی استان و تاکید بر وجود هماهنگی 
بین نمایندگان و مجموعه مدیریت استان، به 
رایزنی درباره حل مشکالت مردم پرداختند.

همچون  پروژه هایی  داد:  ادامه  رحیمی 
سدهای  )ع(،  شاهچراغ  توسعه  طرح 
درصد،   ۷۰ باالی  فیزیکی  پیشرفت  دارای 
از  باال  فیزیکی  پیشرفت  با  بیمارستان های 
مرودشت،  فسا،  جهرم،  بیمارستان  جمله 
تکمیل  ارسنجان،  و  جویم  نی ریز،  مصیری، 
استان  مختلف  مناطق  در  آبرسانی  خطوط 
در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد نمایندگان استان و استاندار فارس یک 
جهت  پروژه ها  این  وضعیت  از  جمع بندی 
توصیه   و  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  رایزنی 
به وزرا  به معاون اول رئیس جمهوری ارائه 

دهند.
و  مجلس  در  فارس  نمایندگان  افزود:  وی 
مدیریت ارشد استان همچنین پیشنهادهایی 
در زمینه بورس، ورزش، تامین سنگ آهن 
سایر  و  استان  فوالد  کارخانه های  برای 
ارائه  را  فارس  توسعه  به  مربوط  مباحث 
معاون  استقبال  و  توجه  مورد  که  کردند 
اول رئیس جمهوری قرار گرفت و مقرر شد 
دستورات الزم برای پیشبرد و تسهیل امور 

از سوی وی داده شود.

وزیر فرهنگ هیچ دعوتی از اینجانب نشده 
یا دعوتنامه ای به اداره نرسیده است.

امیدبخش، ضمن گالیه از این موضوع افزود: 
در حوزه فرهنگ و هنر مسائل و مشکالت 
مختلفی در الرستان وجود دارد که می شد 
این موضوعات را در فرصت به وجود آمده 
با وزیر فرهنگ و ارشاد به طور مستقیم در 

میان گذاشت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
خبرنگار  سوال  این  به  جواب  در  الرستان، 
میالد الرستان که آیا تاکنون تالشی برای 
حوزه  با  مرتبط  مسائل  گذاشتن  میان  در 
با  الرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کاری 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی صورت 
گرفته است؟، تصریح کرد: در حدود یک ماه قبل 
با تنظیم نامه ای خطاب به مهندس حسین زاده 
آمادگی خود را جهت میزبانی از اهالی فرهنگ 
و هنر شهرستانهای الرستان، خنج، گراش و اوز 

اعالم کردیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  معاون 

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان در دیدار 
با معاون وزیر بهداشت، گفت: انتظار است منطقه 
تبدیل  درمانی  توریسم  قطب  به  بزرگ  الرستان 
به  دندانپزشکی  بخصوص  جدید  های  رشته  و 

دانشکده علوم پزشکی الرستان اضافه شود.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل 
اکبر  علی  دکتر  با  تخصصی  نشست  در  حسنی 
حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی که در تاالر درمانگاه تخصصی و فوق 
تخصصی هاشمی زاده واقع در بیمارستان حضرت 
امام رضا )ع( الرستان برگزار شد؛ در سخنانی گفت: 
خدا را شکر با همت خیرین و دولت پروژه های زیاد 
روستایی  و  مناطق شهری  در  درمانی  و  بهداشتی 
این شهرستان احداث و یا در حال ساخت می باشد.

المللی  معاون استاندار فارس، وجود فرودگاه بین 
گمرک  امورخارجه،  وزارت  نمایندگی  الرستان، 
در  الرستانی  هزار   ۱۵۰ حدود  ظرفیت  و  تجاری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و غیره را از جمله 
پتانسیل ها و ظرفیت های بزرگ الرستان توصیف 

ناباروری  درمان  خیرساز  مرکز  اجرایی  عملیات 
علی  حضور  با  گراش،  )س(شهرستان  الزهرا 
اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا، معاون 
پزشکی  علوم  دانشکده  انسانی  منابع  و  توسعه 
گراش، در آیین کلنگ زنی این طرح آموزشی 
شده  پیش بینی  اعتبار  میزان  گفت:  درمانی،  و 
بر  افزون  مهم،  طرح  این  تکمیل  و  اجرا  برای 
۵۰۰ میلیارد ریال است و یکی از خیران و نیک 
اندیشان این شهرستان، هزینه ساخت این مرکز 

را متعهد و متقبل شده است.
مهدی محسن زاده، افزود: این مرکز درمانی در زمینی 
به مساحت بیش از هفت هزار مترمربع با زیربنای 

۴۳۱۵  متر مربع در سه طبقه ساخته خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

روابط  سوی  از  ارسالی  خبر  در  بود  شایسته 
که  میشد  اشاره  آنها  به  نماینده  دفتر  عمومی 

گویا چنین اشاراتی صورت نگرفته است.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  حال  عین  در 
اسالمی الرستان در گفت و گو با میالدالرستان  
از برگزاری نشست نماینده مردم با وزیر ارشاد 
در حضور روسای ادارات گراش و اوز اظهار  بی 
اطالعی کرد و گفت: برای حضور در نشست با 

اشاره  فوق  نامه  در  اینکه  به  اشاره  با  الرستان، 
گردیده که با توجه به گذشت نزدیک به ۷ ماه از 
شروع بکار شخص نماینده، تاکنون جلسه ای با 
فعاالن فرهنگی و هنری برگزار نشده و خواستار 
مسائل  ارائه  و  افراد  این  با  نشستی  برگزاری 
از  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  هستیم،  مرتبط 
از  پاسخی  نوع  هیچ  تاکنون  نامه  نگارش  زمان 
سمت نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 

دریافت نشده است.
از  دعوت  ما  هدف  اینکه  به  اذعان  با  وی 
اصحاب  و  هنر  فرهنگ،  برجسته  اشخاص 
و  گراش  خنج،  الرستان،  شهرستان   ۴ رسانه 
ارشاد  ادارات فرهنگ و  اوز و همچنین روسای 
اسالمی این شهرستانها بود، اضافه کرد: با وجود 
هماهنگی جهت میزبانی از این نشست در سالن 
درخواست  این  تاکنون  اما  الرستان  فرمانداری 

پاسخی دریافت نکرده است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
الرستان، در پایان ابراز امیدواری کرد تا بتوان با 
تعامل مسائل و مشکالت مرتبط با حوزه فرهنگ 

دنبال و رفع کرد.
حضور  قطع  طور  به  میالدالرستان،  گزارش  به 
مدیران ادارات الرستان و خنج در این نشست 
مطرح  بر  عالوه  الرستان  میالد  و  بوده  الزامی 
نمودن مطالبه مذکور آماده انتشار پاسخ نماینده 

محترم در این خصوص می باشد.

شود  می  ها  پتانسیل  این  وجود  با  گفت:  و  کرد 
منطقه الرستان بزرگ را به قطب توریسم درمانی 
و ارتقاء دانشکده علوم پزشکی را به دانشگاه تبدیل 

کرد.
از  زیادی  افراد  روزانه  اینکه  بیان  با  حسنی، 
استان  از  بخصوص  همجوار  های  شهرستان 
هرمزگان به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه 
نوعی،  به  دولت  توجه  اگر  شد:  یادآور  کنند،  می 
از  بسیاری  شود،  بزرگ  الرستان  خطه  معطوف 
حل  کشور  جنوب  درمانی  و  بهداشتی  مشکالت 
خواهد شد و رونق اقتصادی، گردشگری، فرهنگی 

و غیره نیز در پی خواهد داشت.
وی در پایان سخنانش همچنین خواستار تاسیس 

دانشکده پیراپزشکی در الرستان شد.
آموزشی  معاون  حقدوست  اکبر  علی  ادامه،  در 
بهزاد  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  رضایی 
روسای  و  دانشکده  آموزشی  معاون  کشتکاران 
دانشکده های شهرستان های خنج و اوز و جمعی 

از خیرین نیز مطالبی را عنوان کردند.

پزشکی نیز که   به شهرستان های جنوبی استان 
آیین  در  حضور  ضمن  بود،  کرده  سفر  فارس 
کلنگ زنی مرکز خیرساز درمان ناباروری الزهرا 
مختلف  بخش های  از  گراش،  شهرستان  )س( 
دانشکده های علوم پزشکی الرستان و گراش نیز 
بازدید کرد و با حضور در جمع هیات رییسه و 
مدیران این دانشکده ها با آنان در مورد مسائل و 
برنامه های آموزشی و نیز رویکرد آموزشی وزارت 

بهداشت بحث و تبادل نظر کرد.
علی اکبر حقدوست، با اشاره به تدوین نقشه رشد 
و توسعه راهبردی دانشگاه های علوم پزشکی و 
برنامه ریزی مدون آموزشی و  تاکید بر ضرورت 
نیازسنجی درست از سوی معاونت های آموزشی 
، گفت: داشتن برنامه و نقشه راه به توسعه همه 
در  آموزشی  روشن  افق  به  دستیابی  و  جانبه 

دانشگاه  های علوم پزشکی منجر خواهد شد.

نماینده محترم پاسخ دهد
جلسه با وزیر ارشاد در غیاب روسای ادارات الرستان و خنج

حسنی: در الرستان دانشکده پیراپزشکی
 راه اندازی شود

آغاز عملیات اجرایی مرکز خیرساز
 درمان ناباروری در گراش
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طرح موضوع راه الر-بستک و بیمارستان جویم
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