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الرستان - بندرعباس را اجرائي نمايید

ویژه  فرماندار  و  فارس  استاندار  معاون 
تاکنون  امسال  اول  از  گفت:  الرستان، 
انواع  کیلوگرم   572 و  تن   2 بر  افزون 
مواد مخدر صنعتی و سنتی از قاچاقچیان 

کشف و ضبط شده است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
جلسه  در  حسنی  جلیل  الرستان،  ویژه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
مهمترین  داشت:  اظهار  شهرستان، 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  موضوع 
اعتیاد، پیشگیری است که در این زمینه 

دستگاه  را  خود  گفت:ما  قضاییه،  قوه  رئیس 
زنان  حقوق  از  دفاع  به  موظف  قضایی 
تامین  الیحه  تهیه  ازجنس  می دانیم؛اقداماتی 
امنیت و ارتقای کرامت بانوان در سال گذشته 

با همین رویکرد تهیه و به دولت ارسال شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
آیت  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  مهر 
اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
شهادت  و  فاطمیه  ایام  تسلیت  با  قضاییه  قوه 
حضرت فاطمه زهرا )س(، کسب معرفت نسبت 
موجب  را  حضرت  آن  آموزه های  و  جایگاه  به 

سعادت دنیوی و اخروی انسان دانست.
رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه زندگی حضرت 
فاطمه زهرا )س( منشاء خیرات و برکات برای 
بشریت است، بر لزوم روایت حقیقی از زندگی 
اختالف  روایت های  از  پرهیز  و  حضرت  آن 
که  هستند  کسانی  گفت:  و  کرد  تأکید  افکن 
)س(  زهرا  حضرت  شخصیت  می خواهند 
و  ائتالف  جای  به  که  کنند  معرفی  طوری  را 
وحدت و یکپارچگی در جامعه اسالمی منشاء 

اختالف می شود.
»باید  داد که  اساس هشدار  بر همین  رئیسی، 
با کمک  انگلیسی  افکنانه  تفرقه  روایت  مراقب 
دالرهای آمریکایی و خیالپردازی های هالیوودی 
زهرا  حضرت  شخصیت  معرفی  برای  دشمنان 

)س( و تبیین سیره اهل بیت بود«
صدیقه  حضرت  مکتب  قضاییه،  قوه  رئیس 
طاهره )س( را بهترین الگوی نجات بخش برای 
و تصریح کرد: زن  دانست  و مردان  زنان  همه 

اگر نگرش و فرهنگ ما تغییر  این خصوص 
کرد، سایر مباحث سیاسی، اجتماعی، امنیتی، 

اقتصادی و غیره متحول خواهد شد.
 حسنی ادامه داد: همچنین اگر توانستیم در 
راستای مبارزه با مواد مخدر و ناهنجاری های 
جامعه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به 
با  متناسب  و  دهیم  انجام  تخصصی  صورت 
در  را  خود  تولیدات  شهرستان  مقتضیات 
بعد  در  اگر  و  دهیم  گسترش  شهر  سطح 
اجرایی  های  دستگاه  فرهنگی  و  اجتماعی 
پرورش،  و  آموزش  ها،  دانشگاه  همچون 
حوزه  تبلیغات،  سازمان  ارشاد،  و  فرهنگ 
هنری  فرهنگی  های  کانون  بسیج،  علمیه، 
مساجد و غیره خوب عمل کنند و اقدامات 
در  مطمئنا  شود،  رسانده  جامعه  به  خوبی 
حوزه درمان و مقابله، برخورد ها و هزینه ها 
اجتماعی  آسیب های  و  بود  خواهد  کمتر 

کمتر خواهد شد.
شورای  اعضای  به  خطاب  ادامه  در  وی   
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: کمیته 
های این شورا فعال تر شوند و در این راستا 

با اشاره به تالش های شبانه روزی و خالصانه کادر 
از  کرونا،  بیماری  با  مقابله  در  درمان  و  بهداشت 
ویروس  این  قربانیان  و  مبتالیان  آمار  کاهش 
و  کرد  خرسندی  ابراز  کشورمان  در  منحوس 
گفت که زنان کشورمان همانطور که در ایام دفاع 
در  بودند،  میدان جهاد  در  مردان  مقدس همپای 

این عرصه نیز نقش ویژه ای داشتند.
رئیسی، همچنین از تالش ها برای تولید واکسن توسط 
متخصصان داخلی نیز تقدیر کرد و گفت که این کار 
ارزشمند که در مرحله آزمایش های انسانی قرار دارد، 

می تواند جامعه را در برابر ویروس مصون کند.
و  موشکی  عظیم  رزمایش  از  قضاییه،  قوه  رئیس 
از  یکی  عنوان  به  مسلح  نیروهای  اخیر  پهبادی 
کرد  یاد  برای کشور  اقتدارآفرین  انقالبی  اقدامات 
حرکت  بزرگ،  حرکت  این  کنار  در  که  گفت  و 

مهمترین وظیفه بر عهده کمیته فرهنگی و 
پیشگیری می باشد.

و  فرهنگی  کمیته  اینکه  بیان  با  وی 
شورای  کمیته های  میان  در  پیشگیری 
بیشتری  اهمیت  از  مخدر  مواد  با  مبارزه 
نوین  باید روش های  افزود:  برخوردار است، 
و خالقانه برای مبارزه با مواد مخدر در این 

کمیته پیشنهاد شود.
اولویت  کرد:  تاکید  الرستان،  ویژه  فرماندار 
در  بخصوص  فرهنگی  کار  ما  امروز  کاری 
اگر فعالیت و  فضای مجازی است، چرا که 
کار ما فرهنگی شد، مطمئنا در ابعاد مختلف 
تقویت  مختلف  موضوعات  در  و  اجتماعی 
را  مخدر  مواد  کاهش  ادامه  در  و  می شویم 
در  ما  تعارضات  و حتی  بود  شاهد خواهیم 
فرهنگ  و  شد  خواهد  کمتر  سیاسی  حوزه 
معضالت  و  اجتماعی  مراودات  اشتغال، 
و  رشد  و  یافت  خواهد  بهبود  اجتماعی 

توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
معاون استاندار فارس، گفت: هر موضوعی را 
در نظر بگیریم، ریشه در فرهنگ دارد و در 

نمونه هچون حضرت فاطمه زهرا )س( شخصیتی 
و  خانواده  رکین  رکن  دوست،  مردم  خداخواه، 
جریان ساز در جامعه است که در مسائل سیاسی 
و اجتماعی و دشمن شناسی و دشمن ستیزی و 
ظلم ستیزی و والیتمداری و دفاع از حریم والیت 

نقش محوری دارد.
رئیسی از قرآن و انسان و عدالت و موال علی )ع( 
به عنوان چهار محور اساسی سخنان و خطبه های 
حضرت فاطمه زهرا )س( یاد کرد و گفت که این 
موضوعات برای اینکه یک انسان مکتب فاطمی را 
بیاموزد و بر اساس آن زندگی سعادتمندی داشته 

باشد، کافی است.
رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه سبک زندگی 
است،  زنان  حقوق  تأمین  و  تضمین  فاطمی 
)س(،  زهرا  فاطمه  مکتب  اساس  بر  شد:  متذکر 
نگاه تفریطی که زن را از شأن و منزلت اجتماعی 
محروم می کند و نگاه افراطی غربی که زن را به 
عنوان یک کاال مطرح کند، هر دو غلط است و ما 

هیچکدام را قبول نداریم.
همه  وظیفه  را  زنان  حقوق  از  دفاع  رئیسی، 
بر  تأکید  با  و  نظام اسالمی دانست  دستگاه ها در 
اینکه دستگاه قضایی نیز خود را موظف به صیانت 
از حقوق زنان می داند، تدوین الیحه ارتقاء کرامت 
و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را که سال 
گذشته تهیه و به دولت ارائه شد، نمونه ای از این 

اقدامات دانست.
رئیس قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنانش 

مهمترین کار، کار فرهنگی است چون در حوزه 
مقابله، کمتر شاهد این وضعیت خواهیم بود.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
وسیع  شهرستان  اینکه  بیان  با  شهرستان 
گفت:  داریم،  قرار  استان  گلوگاه  در  و  است 
با کارهای فرهنگی می توان اقدامات خوبی 

را در راستای مبارزه با مواد مخدر انجام داد.
رییس شورای تامین شهرستان الرستان، به 
نیروی  و گفت:  اشاره کرد  مقابله هم  حوزه 
انتظامی در این مدت خوب کار کرده است، 
افزون  تاکنون  امسال  اول  از  که  طوری  به 
مواد مخدر  انواع  و 572 کیلوگرم  تن  بر 2 
سنتی و صنعتی از قاچاقچیان کشف و ضبط 
شده است که نسبت به 10 ماه سال گذشته، 

5 در صد افزایش کشفیات داشته ایم.
از  نفر   314 راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
مخدر  مواد  فروشان  خرده  و  قاچاقچیان 
اند.  شده  قضایی  مقامات  تحویل  و  دستگیر 
همچنین 34 دستگاه خودرو و 25 دستگاه 

موتور سیکلت نیز توقیف شده است.
کمیته  از  ادامه  در  فارس،  استاندار  معاون 

متخصصان ایرانی در تولید واکسن کرونا نیز منبع 
دیگر اقتدارآفرینی و تولید قدرت برای کشور است 

که عصبانیت دشمن از آن کاماًل عیان است.
اجرایی  ستاد  و  برکت  بنیاد  وقتی  گفت:  رئیسی، 
حرکت  واکسن  تولید  مسیر  در  )ره(  امام  فرمان 
کردند، دشمن سخت عصبانی شد و این عصبانیت و 
خشم را با تحریم این بنیاد و آستان قدس رضوی که 
در امور خیریه با این مجموعه همکاری دارد بروز داد، 
اما سخن ما با آن ها همان سخن بلند شهید بهشتی 

است که عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
رضوی  قدس  آستان  گفت:  قضاییه،  قوه  رئیس 
و  عالم  سراسر  از  )ع(  رضا  امام  عاشقان  گاه  قبله 
در  سازی  انسان  و  معنویت  برای کسب  جایگاهی 
جامعه ماست و تحریم این موسسه عظیم معنوی 
که خدمتگزار مردم و کارش رسیدگی به محرومان 

های فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری، درمان و 
مقابله، آموزش و همه دستگاه های اجرایی 
عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
و  متوازن  صورت  به  که  خواست  شهرستان 
جهت  در  را  خوبی  های  فعالیت  هماهنگ، 
فضای  طریق  از  افیونی  مواد  این  با  مبارزه 
مجازی انجام دهند، البته تاکنون نیز اقدامات 
خوبی از سوی این کمیته ها صورت پذیرفته 
است و یقین داریم که مقابله آخرین راه است.

فرماندار ویژه الرستان، در پایان از همه خواست 
ارسال  فرمانداری  به  ماه  هر  را  شورا  گزارش 
همچون  خدمات رسان  دستگاه های  و  کنند 
بهزیستی و کمیته امداد نیز مثل همیشه غیر 
از وظایف سازمانی خود، فعالیت های دیگری 

در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام دهند.
معاون  تاش  خیل  نسا  نیز  این  از  پیش 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه 
هماهنگی  شورای  اعضا  دیگر  و  الرستان 
نیز  شهرستان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
خصوص  در  الزم  راهکارهای  و  پیشنهادها 

مبارزه با مواد مخدر بیان کردند.

و مستضعفان است، موجب تنفر هر چه بیشتر از 
آمریکا و صهیونیست ها می شود.

رئیسی، بر همین اساس به کسانی که در حوزه های 
هستند،  تالش  و  کار  مشغول  کشور  در  مختلف 
متذکر شد آنچه برای کشور اقتدار می آفریند، تولید 
و  علم  دفاعی،  تولیدی،  بخش های  همه  در  قدرت 
و  است  بنیان  دانش  و  مقاومتی  اقتصاد  و  فناوری 
دشمن از اقتدار ایران در این حوزه ها عصبانی است.

شده  ثابت  همگان  برای  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
اقتدار ملت  با تحریم های خود  دشمنان کینه توز 
جمهوری  دشمنان  به  اند،  گرفته  هدف  را  ایران 
یک  اسالمی  ایران  که  کرد  اعالم  هم  اسالمی 
لحظه از تولید قدرت در حوزه های مختلف غفلت 
نمی کند و به این اقتدارآفرینی توسط مردان و زنان 
و جوانان و دانشمندان خود افتخار می کند و خدا را 

بابت توفیقاتی که داشته ایم شاکریم.
از سخنانش  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
همت  بر  جاری  سال  پایانی  روزهای  به  اشاره  با 
تسریع  برای  قضایی  همکاران  مضاعف  تالش  و 
و  معوقه  پرونده های  به  دقیق  رسیدگی  در 
تأکید  اخیرالصدور  دستورالعمل ها و بخشنامه های 
کرد و گفت: هیچ گونه اطاله بالوجه در رسیدگی 
مانده،  گذشته  از  که  گزارش هایی  و  پرونده ها  به 

قابل پذیرش نیست.
در  معوقه  پرونده های  اینکه  بر  تأکید  با  رئیسی، 
دادگستری ها و واحدهای قضایی باید تا پایان سال 
جاری تعیین تکلیف شوند، سرعت را از عناصر مهم 

متذکر  عین حال  در  اما  دانست،  احقاق حق  در 
شد که »دقت در کار« نباید به خاطر سرعت در 

رسیدگی به پرونده  ها نادیده گرفته شود.
رسیدگی  لزوم  بر  همچنین  قضاییه،  قوه  رئیس 
تأکید  مردمی  گزارش های  و  شکایات  به  فوری 
کرده و اظهار داشت: هر شکایتی که به کالنتری 
یا دادسرا می شود، به محض وصول باید به مقام 
مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به آن آغاز شود و 

حتی یک روز هم نباید معطل بماند.
رئیسی، انجام کار به موقع هم وظیفه قانونی است 
می شود،  عمومی  اعتماد  افزایش  موجب  هم  و 
متذکر شد: اخیراً گزارش هایی شده و بررسی هایی 
برخی  دارد  این  از  حکایت  که  گرفته  صورت 
گزارش ها در کارتابل های الکترونیک برخی مراجع 
مانده و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع می شود که 
باید نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شود؛ 
هیچ شکایت و گزارشی نباید در کارتابل ها بماند و 

مشمول مرور زمان شود.
در این نشست، دکتر عیسی زارع پور رئیس مرکز 
آمار و فناوری اطالعات با اشاره به بهره برداری 
از زیرساخت احراز هویت برخط و از راه دور در 
از حلقه  را گامی دیگر  اقدام  این  اخیر،  روزهای 
در  که  کرد  عنوان  قضایی  دستگاه  هوشمندازی 
به  مراجعات  کاهش  در  مهمی  نقش  کرونا  ایام 
و  و محاکم خواهد داشت  قضائی  دفاتر خدمات 
اعالم کرد که ظرف 4 روز 4 هزار نفر از خدمات 
این سامانه استفاده کرده اند که تعداد از کابران، 
ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده اند که نیاز به 

پیگیری پرونده های قضائی خود داشتند.

جلیل حسنی: پیشگیری، مهمترين قدم در موضوع مبارزه با مواد مخدر است

دستگاه قضايی، خود را موظف به دفاع از حقوق زنان می داند

آگهی تجديد مناقصه عمومی
و   ۱399 مصوب  بودجه  استناد  با  زروان  روستای  دهیاری 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 99/۰9/27 شورای اسالمی روستای زروان  و در جلسه 
مورخ 99/۰9/29 کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسالمی بخش صحرای باغ  
در نظر دارد عملیاتی ترمیم کانال گاز با اعتبار تقریبی سه  میلیارد و چهارصد و 
هفتاد میلیون ریال از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج دراسناد مناقصه به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. محل دریافت اسناد مناقصه : به آدرس 
فارس-  الرستان  - بخش صحرای باغ -  روستای  زروان - دهیاری زروان 

و  معتبر  بانکی  ضمانتنامه  ارائه   : مناقصه  در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ    -۱
حساب  شماره  به  نقدی  واریز  یا  زروان  دهیاری  وجه  در  مشروط  غیر 
مبلغ  درصد   ۵ مبلغ  به  الرستان  شعبه  بانک  پست  نزد   ۱۰۰۰۱۴8697۴92
راه   ۵ رتبه  حداقل  داشتن   -2  - زروان  روستای  دهیاری  نام  به  پیشنهادی 
به  حاضر  گاه  هر  سوم  و  دوم  و  اول  نفرات   -3 ذیصالح-  مراجع  از  سازی 
انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد- ۴- برنده مناقصه 
ملزم به ارائه ضمانت بانکی به میزان ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد می باشد- 
۵- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است .- 6- هزینه 
قبول  یا  رد  در  دهیاری   -7 باشد.-  می  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهی  درج 
پیشنهادات مختار است- 8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز 

جمعه 99/۱۱/۱7
نوبت اول چاپ : 99/۱۰/3۰                             نوبت دوم چاپ : 99/۱۱/۰7

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/۱۱/۱7
زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکات:  99/۱۱/۱8

شماره تماس: ۰9۱738۱۱۰33    شناسه آگهی ۱۰8۰۴99       م / الف ۱۰8۱9
اسماعیل امینی -دهیار روستای زروان

مسئولین ما به الرستان که مي رسند 
گویي با هووي خود روبرو هستند.

    راه آهن شیراز - جهرم - الر 
- بندرعباس به حالت تعلیق در 

آوردند .
    گرفتاري جاده الر - بندرعباس 
با تزریق قطره چکاني ادامه دارد. 
هم  اساسي  برنامه هاي  سایر    

وضعیتي بهتر از این دو ندارند.
معظم  نماینده  مکّرم،  جمعه  امام 
گام  آنگونه  هم،  محترم  فرماندار  و 

برنمي دارند که به نتیجه برسد. 
خدایا به که رجوع کنیم؟!
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آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
کرد:  مطرح  و  برشمرد  الرستان  اسالمی 
دانشجویان  به  کمک  به منظور  کارگروه  این 
و  گرفته  شکل  کم برخوردار  کارکنان  و 
واجد  افراد  از  تعدادی  شناسایی  با  تاکنون 
است. کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  شرایط، 

آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
از  واحد الرستان، در بخش دیگری  اسالمی 
فعالیت های  به  اشاره  با  آنا  با  خود  گفتگوی 
کرد:  عنوان  فرهنگی  حوزه   در  دانشگاه  این 
مقوله  در  اثربخشی  و  خوب  فعالیت های 
و  است  گرفته  صورت  فرهنگی  برنامه های 
از این حیث به عنوان یکی از واحدهای برتر 
کشور  در  حتی  و  فارس  استان  در  فرهنگی 

هستیم.
آزاد  دانشگاه  در  سلیمانی  سردار  كانون  تشکیل 

اسالمی الرستان
عباسی، اضافه کرد: در ماه های گذشته پنج 
کانون فرهنگی و هنری دانشگاه آزاد اسالمی 
به ثبت رسیده  الرستان در سازمان مرکزی 
سوی  از  خوبی  برنامه های  مدت  این  در  و 
فضای  در  و  برنامه ریزی  فرهنگی  کانون های 
در  داد:  توضیح  است.وی  شده  اجرا  مجازی 
سردار  کانون  دانشجویی،  کانون های  کنار 
آزاد  دانشگاه  استادان  از  متشکل  سلیمانی 
راه اندازی  و  تشکیل  الرستان  واحد  اسالمی 
و  سیاسی  فرهنگی،  زمینه های  در  که  شده 

خدمات  دستگاه های  و  دارند  حضور  طبیعی 
رسان دیگر نیز به مرور در این مناطق مستقر 

می شوند.
كشوری تقسیمات  دشواری های 

کارهای  اینکه  با وجود  فارس، گفت:  استاندار 
شهرستان های  تاسیس  برای  گرفته  صورت 
جدید نمود زیادی در جامعه ندارد، تقسیمات 
سخت ترین  و  وقت ترین  پر  از  یکی  کشوری 

کارها است.
باید  کشوری  تقسیمات  در  افزود:  رحیمی، 
حداقل  به  تعارض ها  که  کرد  عمل  شکلی  به 
ممکن  برسد؛  حداکثر  به  همگرایی ها  و 
یکسری  به  منجر  تصمیم ها  از  برخی  است 
بلندمدت  و  واگرایی ها شود که در کوتاه مدت 

اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده اند.
آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
از  دیگری  بخش  در  الرستان،  اسالمی 
شخصیت  کرد:  عنوان  آنا  با  خود  گفتگوی 
حضرت زهرا سالم اهلل  علیها می تواند به عنوان 
زنان  همه  پرورش  برای  نمونه  پر جاذبه ترین 
اضافه  باشد.وی  مسلمان  زنان  به خصوص 
علیها  سالم اهلل  فاطمه  حضرت  زندگی   کرد: 
جهت   از  زندگی  این   اما  بود؛  کوتاه   اگرچه  
صبر  انقالبی ،  کار  تالش،  مبارزه،  جهاد، 
انقالبی ، درس ، فراگیری  و آموزش، سخنرانی  
اسالمی   نظام   و  امامت   و  نبوت   از  دفاع   و 
دریای  پهناوری  از تالش  و مبارزه  و کار و در 

نهایت  هم  شهادت  است .

مراودات  و  اجتماعی  زندگی  در  منفی  تاثیر 
مردم آن منطقه بگذارد.

شهرستان  هفت  تشکیل  برای  جلسه   ۱۰۰ از  بیش 
جديد در فارس برگزار شد

استاندار فارس، ادامه داد: قبل از انتصاب من 
گرفته  صورت  اقدامات  استاندار،  عنوان  به 
ایجاد  برای  کشوری  تقسیمات  حوزه  در 
و  زیاد  درگیری های  به  منجر  شهرستان   یک 

خساراتی شد. 
گرفتیم هفت  تصمیم  که  ایامی  در  وی گفت: 
برای  کنیم  تاسیس  را  14 بخش  و  شهرستان 
و  افراد  با  جلسه   100 از  بیش  موضوع  این 
اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف برگزار شد 
ایجاد  را  الزم  انسجام  و  همگرایی  بتوانیم  تا 

کنیم.
و  شهر  اسالمی  شوراهای  با  افزود:  رحیمی 
تامین،  شورای  اعضای  فرمانداران،  روستا، 
اجتماعی،  گروه های  اساتید  ذی نفوذ،  افراد 
علما و روحانیون جلسات اقناعی بسیار زیادی 
گذاشته شد که همه این ها نیاز به یک وقت 
و تدبیر و هماهنگی دارد و در جامعه نمودی 

ندارد.
در  بخش   ۱۴ و  شهرستان  هفت  همزمان  تاسیس 

تاريخ فارس ثبت خواهد شد
وی ادامه داد: با کمک خداوند، همراهی مردم 
و کنار هم قرار گرفتن ظرفیت همه دستگاه ها 
هفت  ویژه،  فرمانداری  سه   13۹۸ سال  در 
استان  در  جدید  بخش   14 و  شهرستان 

فارس  تاریخ  در  موضوع  این  که  شد  تاسیس 
ثبت خواهد شد.

استاندار فارس، بیان کرد: تاسیس شهرستان ها 
یک  از  بیش  استان،  در  جدید  بخش های  و 
و  داد  قرار  تاثیر  را تحت  نفر جمعیت  میلیون 

موجب خوشحالی و خرسندی آنان شد.
دستاوردها

تاسیس شهرستان ها  دستاوردهای  به  رحیمی 
و  کرد  اشاره  استان  در  جدید  بخش های  و 
از  که  است  این  دستاوردها  از  یکی  افزود: 
به  اداری استان می کاهیم و  تمرکز سیاسی و 

سمت تمرکز زدایی حرکت می کنیم.
از  بسیاری  مردم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
را  دارند  نیاز  که  اجتماعی  و  اداری  خدمات 
خدمت  و  می آورند  بدست  مسافت  طی  بدون 

در دسترس آن ها است.
گفت:  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
دوچندانی  بخشی  هویت  یک  همچنین 
و  می کند  ایجاد  مناطق  آن  مردم  برای  را 
منطقه  و  مکان  به  تعلق خاطرشان  احساس 
افزایش  را  می کنند  زندگی  آن  در  که 
مختلف  خدمات  افزود:  می دهد.رحیمی 
اداری،  انتظامی،  امنیتی،  سیاسی،  از  اعم 
که  در حدی  درمانی  و  بهداشتی  و  عمرانی 
در  می دهد  جواب  ها  آن  جمعیتی  آستانه 
این مناطق مستقر می شود که به مرور این 
اتفاق در تمام این شهرستان ها در حال رخ 

دادن است.

آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
ویژه  فکر  اتاق  تشکیل  از  الرستان،  اسالمی 
کارکنان و استادان در این دانشگاه خبر داد.

حجت االسالم  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفتگو  در  عباسی  عبداهلل 
اتاق  تشکیل  به  توجه  با  آنا  خبرگزاری 
آزاد  دانشگاه  استادان  و  کارکنان  ویژه  فکر 
اسالمی واحد الرستان، اظهار کرد: این اقدام 
دانشجویی  و  فرهنگی  حوزه  فعالیت های  از 
زمینه  در  هم افزایی  به منظور  و  بوده 
سیاسی  فرهنگی،  اثربخش  فعالیت های 
بین  فکری  تعامل  و  ارتباط  و  اجتماعی  و 

کارکنان و استادان، شکل گرفته است.
)کمک های  انفاق  گروه  تشکیل  عباسی، 
معاونت  فعالیت های  دیگر  از  را  مؤمنانه( 

و  فرمانداری  تاکنون  گفت:  فارس،  استاندار 
بخشداری در هفت شهرستان و 14 بخش تازه 
دستگاه های  و  شده اند  مستقر  استان  تاسیس 
شهرستان ها  این  در  مرور  به  رسان  خدمات 

می شوند. مستقر 
رحیمی  عنایت اهلل  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خصوص  در  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
آخرین اقدامات برای استقرار ادارات در هفت 
استان  تاسیس  تازه  بخش   14 و  شهرستان 
چهار  در  انتظامی  نیروی  فرماندهی  افزود: 
دیگر  و سه شهرستان  مستقر شده  شهرستان 

در دست اقدام است.
تازه تاسیس  ادامه داد: در شهرستان های  وی 
منابع  و  کشاورزی  جهاد  پزشکی،  علوم 

تشکیل اتاق فکر استادان و كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمی الرستان 

استاندار فارس: تاسیس همزمان هفت شهرستان، در تاریخ فارس ثبت خواهد شد

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

تصادفات  کاهش  در  موثر  عوامل 
امجدی  کرد.سرهنگ  عنوان 
با  ارتباط  و  تعامل  ایجاد  افزود:  
فنی  و  قضایی  دانشگاهی  مراکز 
بهینه  استفاده  منظور  به  تخصصی 
در  آنان   خاص  های  توانمندی  از 

ترافیکی  مشکالت  رفع  و  موفقیت 
و خألهای قانونی از جمله اقدامات 

پلیس راهور الرستان بوده است.
اینکه  بیان  با  مسئول،  مقام  این 
به  باید  تصادفات  وقوع  کاهش 
اظهار  شود  منجر  تلفات  کاهش 

داشت: در این مسیر انجام اقدامات 
تمامی  همکاری  و  پیشگیری، 
های  دستگاه  ویژه  به  ها  دستگاه 
باالیی  اهمیت  از  امدادرسانی 

برخوردار است.
های  رسانه  نقش  به  پایان  در  وی 
رعایت  سازی  فرهنگ  در  جمعی 
و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین 
گفت  و  کرد  اشاره  رانندگی 
بودن  ارتباط  در  سبب  به  رسانه ها 
با همه اقشار جامعه می تواند تاثیر 
آینده  برای  مورد  این  در  بسزایی 
عمل  گونه ای  به  و  باشد  داشته 
قوانین  رعایت  آموزش  که  کنند 
افراد  بین  الفبایی  همانند  رانندگی 

با سواد جامعه نهادینه شود.

از  الرستان،  انتظامی  فرمانده 
تصادفات  درصدی   17 کاهش 
شهرستان  این  سطح  در  جرحی 

خبر داد.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش   به 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از 
قرارگاه  جلسه  حاشیه  در  امجدی 
بررسی  تصادفات  وقوع  کاهش 
داده  تحلیل  و  تجزیه  و  دقیق 
اصول  مبنای  و  ترافیکی  های 
راهبردهای  ارائه  و  کارشناسانه 
در  علمی  تحقیقات  انجام  موثر 
بحث ترافیک و تعامل با سازمانها و 
و  ترافیک  در حوزه  دیگر  نهادهای 
استفاده از فناوری نوین نرم افزاری 
از  را  ترافیک  کنترل  راستای  در 

کاهش ۱7 درصدی تصادفات جرحی در الرستان

جاده  الر-بندرعباس
 بازهم مرگ آفرید

بودجه ۱۴۰۰ تنها كفاف تکمیل 
۱۴ كیلومتر ديگر را می دهد

به گزارش میالد الرستان، برخورد  دو خودرو 
پژو 405 در کیلومتر 70 جاده الر بندرعباس 
آفرید.  حادثه  هرمود  انتظامی  پاسگاه  از  بعد 
این  در  مهرخویی  هرمود  دهیار  دلشاد، 
متاسفانه  حادثه   این  داشت:  اظهار  خصوص 
یک فوتی و دو مجروح بر جای گذاشته است.

یادآور می شود مسیر الر-بندرعباس به عنوان  
جاده مرگ  معروف بوده و دوبانده نمودن این 
مسیر یکی از درخواست های همیشگی مردم 
کاهش  منظور  به  و  خصوص  این  در  منطقه 

تصادفات بوده است.
یک  شماره  یک-جدول  شماره  پیوست  در  
- اعتبار طرح هاي تملک دارایي سرمایه اي 
دستگاه هاي اجرایي در بودجه  سال 1400  
نمودن  دوبانده  اعتباری  ردیف  خصوص  در 
که  شده  بیان  جهرم-الر-بندرعباس  محور 
از  و  بوده  کیلومتر  مذکور 3۸۶  محور  طول  
است.  گردیده  اغاز  آن  عملیات   13۹1 سال 
در این ردیف بودجه ای اعالم شده که هزینه 
 3 حدود  با  برابر  نمودن  دوبانده  کیلومتر  هر 
برآورد سال 1400  بوده و در  تومان  میلیارد 
تنها 40 میلیارد تومان به آن تخصیص داده 
نمودن  دوبانده  کفاف  مذکور  عدد  که  شده 
را  مسیر  این  از  دیگر  کیلومتر   14 از  کمتر 

خواهد داد.
محترم  نماینده  است  الزم  اساس  همین  بر 
جلسات  روزهای  این  در  خصوص  این  در 
کمیسیون تلفیق رایزنی جهت افزایش اعتبار 
را   1400 سال  در  طرح  این  به  ای  بودجه 

پیگیری نمایند.

پایه  بر  کرد:  عنوان  فارس،  استاندار  معاون 
به  مدارس  بازگشایی  اختیار  استاندار،  دستور 
نیز  هم اکنون  و  شده  واگذار  مدرسه  شورای 
از  آموزشی  مراکز  در  برآموزش مجازی  تاکید 

جمله دانشگاه هاست.
قاسم پور  به گزارش میالد الرستان، عبدالرضا 
به ایرنا گفت: براین اساس، دانش آموزان با نظر 
رفع  برای  فقط  دانشجویان  و  مدرسه  شورای 
اشکال می توانند به  صورت حضوری در محل 

تحصیل حاضر شوند.
شهرستان   2۸ حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
وضعیت  در  شیراز  کالنشهر  ازجمله  فارس 
دیگر  شهرستان  هشت  و  کم خطر  یا  آبی 
شامل جهرم، خفر، الرستان، گراش، ممسنی، 
وضعیت  در  نیز  پاسارگاد  و  خرمبید  کازرون، 
کسب وکارهای  همه  بنابراین  دارند؛  قرار  زرد 
ادامه  خود  فعالیت  به  می توانند  شهر  این  در 
رعایت  بهداشتی  تدابیر  چنانچه  اما  دهند؛ 
متخلفان  با  مقررات  و  ضوابط  برابر  نشود، 
فارس،  استاندار  شد.جانشین  خواهد  برخورد 
در ستاد استانی مقابله با کرونا بهبود وضعیت 
استان را نتیجه همکاری مردم به ویژه اصناف 
و کسبه دانست؛ اما بر این نکته نیز تاکید کرد 
که به نظر می رسد آمار آرام آرام رو به افزایش 

همچنان  مردم  می رود  انتظار  بنابراین  است؛ 
و  کنند  رعایت  را  بهداشتی  شیوه نامه های 
به صورت  رو  پیش  مناسبت های  و  مراسم  در 

مجازی شرکت جویند.
ممنوعیت شبانه رفع نشده است

شبانه  رفت وآمد  ممنوعیت  داد:  ادامه  وی 
از ساعت  همچنان  پالک شخصی  خودروهای 
در  مرور  و  عبور  و  دارد  ادامه  صبح   4 تا   21
با جریمه 200هزار تومانی همراه  این ساعات 

خواهد بود.
قاسم پور، با بیان اینکه از ابتدای آذرماه تاکنون 
متخلف  خودرو  دستگاه   544 و  1۶2هزار 
جریمه ها  این  کرد:  عنوان  شده اند،  جریمه 
هم در زمینه ممنوعیت شبانه و روزانه و هم 
به دلیل ورود به شهرهای قرمز و نارنجی اعمال 

شده است.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله 
شیوع  مدت  در  را  اصناف  همکاری  کرونا  با 
ابتدای  از  کرد:  ابراز  و  ستود  کرونا  ویروس 
آذرماه تاکنون 70۶ واحد صنفی دچار تخلف 
شده اند که این تعداد از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تا امروز 7هزار و ۹45 مورد بوده است که 
تعطیلی یا پلمب واحد صنفی متخلف را در پی 

داشته است.

معاون استاندارفارس: همچنان آموزش مجازی
در مدارس و دانشگاه ها مبناست

همزمان  الرستان،  والیتمدار  و  متدین  مردم 
با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( به 

سوگ دخت نبی مکرم اسالم)ص( نشستند.
و  متدین  مردم  الرستان،  میالد  گزارش  به 
سالروز شهادت  آستانه  در  والیتمدار الرستان 
معابر،  کردن  سیاه پوش  با  زهرا)س(  فاطمه 
مساجد، ادارات و کوچه ها، به استقبال برگزاری 

مراسم های عزاداری رفتند.
پخش  و  شهر  نقطه  چند  در  موکب ها  برپایی 
نواهای مرثیه سرایی از بلندگوی این موکب ها، 

شهر را به سوگ آن حضرت نشاند.
روضه خوانی،  عزاداری،  مختلف  برنامه های 
محالت،  سطح  در  سینه زنی  و  سخنرانی 
شکل  به  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  مساجد، 

گسترده برپا بود.
مراسم های  برپایی  با  نیز  مذهبی  هیأت  
با  را  زیادی  جمعیت  توانسته اند  عزاداری، 

به  بهداشتی  پروتکل های  تمامی  رعایت 
این  مهمترین  که  کنند  جذب  خود  سمت 
در  زهرا)س(  حضرت  سوگواری  برنامه ها 
سالن ورزشی مرحوم رزمیوش از سوی هیأت 
از  علی)ع(  امام  مسجد  رأیت المهدی)عج(، 
میرعلی  امامزاده  زینبیون)س(،  هیأت  سوی 

بن الحسین)ع( و گلزار شهدا بوده است.
دلیل  به  امسال  نیز  محلی  هیأت های 
به  را  برنامه های خود  محدودیت های کرونایی 
شکل دیگری برگزار کردند و برنامه های خود 

را در سطح محالت محدود کردند.
محسوس  بیشتر  امسال  فاطمه  ایام  در  آنچه 
گوشت های  معیشتی،  بسته های  تهیه  بود، 
نذری و غذاهای تبرکی و توزیع آن بین همه 
آحاد جامعه به ویژه در بین نیازمندان و اقشار 
شامل  را  خانوار  صدها  که  بود  آسیب پذیر 

می شد.

سوگواری الرستانی ها
در سالروز شهادت حضرت زهرا)س(

 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
جدید  های  استخدامی  در  داشت:  اوز،اظهار 
وزارت بهداشت با 24 ردیف جدید در قسمت 
صدد  در  بهورزی  ردیف   ۹ و  متعدد  های 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای مجموعه 
بهداشت و درمان شهرستان به عنوان یکی از 

ملزومات ارتقا، هستیم.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 

الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
رضایی گفت:  علی رغم عدم وجود بودجه مجزا 
برای بهداشت و درمان شهرستان، طی رایزنی 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  با  شده  انجام  های 
موفق به اخذ اعتبار موقت شده ایم که در کنار 
این موفقیت ها نیز همراهی بی دریغ و  همه 
گسترده خیرین نیز مایه دلگرمی و فراخی راه 
دشواری است که پیش رو خواهیم داشت. وی 
سایر  همچون  نیز  اوزی  خیرین  کرد:  تصریح 
استان فارس سنگ  همفکران خود در جنوب 
تمام گذاشته و با همت بی منت خود ما را در 
تامین اعتبار و ساخت ساختمان جدید شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان که کلنگ آن به 
زودی به زمین زده خواهد شد، یاری رساندند.

راه  به  موفق  خوشبختانه  گفت:  انتها  در  وی 
اندازی مجمع خیرین سالمت شهرستان شده 
ایم که این امر با ساماندهی برنامه ها، می تواند 
کمک موثری در پیشبرد سریع و برنامه ریزی 
منطقه  درمان  و  بهداشت  در حوزه  امور  شده 

باشد.

کلنگ ساختمان جدید شبکه بهداشت اوز
به زمین زده خواهد شد

صیانت  کشاورزی  چاه  روی  کن  آب شیرین 
از منابع آب و حفظ محیط زیست و ممانعت 
منابع  کیفی  و  کمی  اُفت  نظیر  اتفاقاتی  از 
شورابه ها  رهاسازی  و  تخلیه  زیرزمینی،  آب 
به  شیرین کن ها  آب  خروجی  پساب های  و 

دشت ها  آبراهه ها،  مثل  پذیرنده  محیط های 
و  زیست  محیط  دفتر  است.رئیس  بوده 
بیان  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سالمت 
کرد: تخلیه و رهاسازی شورابه و پساب آب 
خاک  شوری  افزایش  موجب  کن،  شیرین 

و  زمین  فرونشست  پدیده  ایجاد  نهایتا  و 
فروچاله و مرگ آبخون ها می شود.

شیرین  آب  نصب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  و  مجوز  دریافت  صورت  در  کن 
تکنولوژی های نوین مطابق با الزامات زیست 
محیطی مجاز است، عنوان کرد: با اخذ مجوز 
وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از 
جهاد کشاورزی و تصویب در کمیته مدیریت 
پروانه های  صدور  کمیسیون  و  آب  منابع 
صدور  به  نسبت  منطقه ای  آب  شرکت های 

پروانه تصمیم گیری می شود.
غیاثی گفت: با توجه به ادامه خشکسالی ها، 
افزایش  آبی،  کم  بحران  و  خاک  فرسایش 
ناپذیر  اجتناب  موضوعی  گلخانه ای  تولیدات 
موفقیت  به  دستیابی  برای  که  چرا  است، 
بیشتر، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی 
درون زا، تولیدمحور و اشتغال زا وجود ندارد.

غذا  سالمت  و  زیست  محیط  دفتر  رئیس 
گفت:  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  در 
نصب آب شیرین کن روی چاه کشاورزی به 
زیست محیطی  بسیار جدی  دلیل مخاطرات 

است. ممنوع 
خشکسالی های  گفت:  غیاثی  محمدمهدی 
کیفیت  شدید  افت  موجب  اخیر  دهه  یک 
دشت های  آب  کمیت  توجه  قابل  کاهش  و 
به  کشاورزان  برخی  تمایل  و  فارس  استان 
از دستگاه های آب شیرین کن شده  استفاده 
کشاورزی  جهاد  در  مسئول  مقام  است.این 
از  حاصل  پساب  کرد:  اظهار  فارس،  استان 
فیزیکی  بافت  بر  کن ها،  شیرین  آب  فعالیت 
می برد  بین  از  را  آن  و  گذاشته  تاثیر  خاک 
نیز  زیرزمینی  آب های  آلودگی  موجب  و 

می شود.
نصب  ممنوعیت  از  هدف  افزود:  غیاثی 

ممنوعیت نصب آب شیرين كن روی چاه كشاورزی
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سپاه  پهپادی  و  موشکی  رزمایش  برگزاری 
پاسداران، واکنش گسترده ای در محافل خبری 

دنیا داشت.
نوشت:  گزارشی  در  پست  جروزالم   روزنامه 
آن  در  که  ایران  گسترده  موشکی  رزمایش 
تسلیحات  دیگر  و  پهپاد  دوربرد،  موشک های 
برای کشورهای  پیامی  گذاشته شد،  نمایش  به 
عربی، اسرائیل و آمریکا محسوب می شود.برخی 
بُرد دارند و این  از این پهپادها 2000 کیلومتر 
برسند.  اسرائیل  به  معناست که می توانند  بدان 

و  تهران  در  پیاپی  قطعی های  جریان  از  بعد 
کشور و شایعه استفاده از ماینر ها برای استفاده 
بازار  به سمت  مردم  از سوق  کارشناسان  برق، 

رمز ارز ها هشدار می دهند.
یا  و  کشور  در  سختگیرانه  اقدامات  وجود  با 
حتی برخورد قوه قضاییه با استخراج رمز ارزها 
است.  داغ  همچنان  فعالیت  این  تب  ایران،  در 
ایجاد  مخاطبان  ذهن  در  که  سوال  اصلی ترین 

می شود میزان سودآوری این فعالیت است.
را تحلیل  این موضوع  زبان دیگری می توان  به 
یعنی  ارز  رمز  از  استخراج  که  طوری  به  کرد 
دستگاه  قدرت  اهدای  ازای  در  پاداش  دریافت 
و  تراکنش ها  تأیید  به  که  شبکه  به  استخراج 
برقراری امنیت آن منجر می شود. استخراج رمز 
ارز از یک کار تفریحی در سال 2010، به یک 
صنعت چند 10 میلیارد دالری در سال 2020 

تبدیل شده است.
دستگاه  همان  یا  ماینر  از  استفاده  واقع  در 
استخراج رمز ارز به معنای پولدار شدن نیست.

کارشناس  نسب،  حقانی  عباسعلی  باره  این  در 
اقتصادی ، درباره افزایش فعالیت مردم در بازار 
رمز ارزها، گفت: اگر افراد نمودار معامالت ارزی 
مثل رمز ارز یا سایر موارد را مشاهده کنند، با 
که  نکته ای  می شوند،  مواجه  زیادی   نوسانات 
اشاره کرد سرمایه گذاری مستقیم  آن  به  باید 
باال مخاطره آمیز  به دلیل ریسک  بازار  این  در 

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

مربوطه به عمل آورد.
تاريکی  در  تیری  مثل  ارز  رمز  در  گذاری  سرمايه 

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

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

گذاران تازه وارد  وارد پرریسک است.
رمز  ارتقای  دلیل  به  ارز  رمز  سوددهی  افزايش 

ارز ها 
در  آتی  ماه  چند  طی  گرچه  کرد:   تاکید  او 
حوزه رمز ارز با نوسان مواجه خواهیم بود، اما 
می توان گفت در بازه بلندمدت به دلیل افزایش 

خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
توئیتر  صفحه  در  ظریف  جواد  محمد  تسنیم،  
که  اروپایی-  کشور  سه  »رهبران  نوشت:   خود 
بر  برجام  ذیل  خود  تعهدات  اجرای  برای 
کنترل  )دفتر  اوفک  کارگزاران  اجازه  و  امضاء 
متکی  آمریکا(  خزانه داری  خارجی  دارایی های 
انجام  برجام  حفظ  برای  کاری  هیچ   - هستند 
نداده اند.آیا ابتکار مرده زاده شده امانوئل ماکرون 
مقرر  بدهی  پرداخت  از  انگلستان  خودداری  یا 
خاطر  به  این  دارید؟  یاد  به  را  دادگاه  در حکم 
نه سه کشور  است،  زنده  برجام  که  است  ایران 
اروپایی«این توئیت ظریف پس از اظهارات ژان 
ایو لودرایان وزیر خارجه فرانسه مطرح شد. این 
دو  ژورنال  با  مصاحبه  در  فرانسوی  دیپلمات 

باید متوقف شود زیرا ایران- این مساله را به طور 
شفاف می گویم- در مسیر دستیابی به ظرفیت 

تسلیحات هسته ای است.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه مدعی شد: این به 

خاورمیانه است، ایران این فن آوری موشکی را 
به منظور مقاصد تدافعی در برابر هرگونه اقدام 
تهاجمی متخاصمان به خود می داند.خبرگزاری 
رزمایش  خبری  پوشش  با  هم  آسوشتیدپرس 
دریایی سپاه گزارش داد: ایران در این رزمایش 
به شلیک موشک های کروز دریایی اقدام کرد 
قدرت  درباره  اطالعاتی  کشور  این  مقامات  که 
ها  موشک  این  جزئیات  دیگر  و  برد  میزان  و 
اعالم نکردند. نیروی دریایی ایران درجریان این 
رزمایش، یک زیردریایی که قصد نزدیک شدن 
به منطقه انجام رزمایش را داشت، شناسایی و 
به آن هشدار ترک منطقه را داد، ایران اما هویت 

این زیردریایی را فاش نکرد.
به  دست  درحالی  ایران  افزود:  آسوشتیدپرس 
باالترین  که  است  زده  موشکی  رزمایش های 
و  دارد  وجود  ایران  و  آمریکا  بین  تنش  میزان 
آمریکا هم یک زیردریایی اتمی به منطقه خلیج 

فارس اعزام کرده است.
روزنامه انگلیسی »سان« هم در گزارشی نوشت 

به  و  دریافت  نیرو  و  صمت  وزارت  از  را  الزم 
تعرفه  ماینر ها  کنند.  فعالیت  قانونی  صورت 
 50 ماه ها  این  در  و  دارند  را  خود  مخصوص 

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

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

عنوان کاالی قاچاق محسوب خواهد شد.
مشارکت  ازای  در  ماینر ها  این که  به  توجه  با 
در شبکه و استخراج، پاداش خود را به صورت 
ارز  رمز  قیمت  می کنند،  دریافت  ارز  رمز 
ماینینگ  سودآوری  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
هستند  مجبور  ماینر ها  می شود.  محسوب 
به  را  ارز  رمز  خود  هزینه های  پرداخت  برای 
ارز های رایج تبدیل کنند. بنابراین، برای این که 
دخل  ساده  بیانی  به  و  باشد  سودآور  فعالیت 
ارز  رمز  قیمت  باید  بخواند،  هم  با  خرجش  و 
سال  اوایل  در  باشد.  بیشتر  مشخصی  حد  از 
  3200 به  ارز  رمز  قیمت  که  میالدی  گذشته 
دالر رسید، بسیاری از ماینر ها برای جلوگیری 

از ضرر دستگاه های خود را خاموش کردند.
طبق تحقیقات بدست آمده تولید یک رمز ارز 
ماینر الزم  بر 100 دستگاه  باغ  ماه چیزی  در 
میلیون   35 دستگاه  هر  متوسط  طور  به  دارد 
یک  اندازی  راه  برای  شود  محاسبه  تومان 
مزرعه رمز ارز چیزی بالغ بر 3 میلیارد و 500 
زیر  برای  همچنین  و  کرد  هزینه  باید  تومان 
ساخت های الزم برای انجام این کار چیزی بالغ 

بر 4 میلیون تومان نیاز است.
ارز  رمز  مجاز  انشعاب  مگاوات   2۶۰ انشعاب  قطع 

در كشور
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق 
استخراج  که  سوال  این  به  پاسخ  در   ، کشور 
گفت:  دارد؟  هزینه  چقدر  ایران  در  بیت کوین 

ایران نمایش خیره کننده ای از توانمندی های 
موشک  از  استفاده  با  را  خود  دریایی  نیروی 
نوشته  به  تماشا گذاشت.  به  اژدر  و  کروز  های 
به  ایران  هشدار  اخیر  رزمایش  روزنامه  این 

»دشمنان« ارزیابی می شود.
انتشار  با  تارنمای رسانه آلمانی دویچه وله هم 
برای  موشک ها،  این  با  سپاه  نوشت:  گزارشی 
با  ارتفاعی  سطوح  همه  در  همه جهتی  تهاجم 
دفاع  امکان  سلب  و  فرضی  دشمن  پایگاه های 
یا  موشکی  سپر  به  نفوذ  دشمن،  پدافند  از 
جداسازی سر جنگی موشک ها از بدنه و ناکام 
قدرت  و  توان  دفاعی،  سامانه های  گذاشتن 

جدیدی پیدا کرده است.
داد: سپاه  گزارش  فرانسه  همچنین خبرگزاری 
رزمایش  حالی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
این سومین  برگزار کرد که  موشکی و پهپادی 
اخیر  هفته  دو  از  کمتر  در  ایران  رزمایش 

محسوب می شود.
اطالعات

گذاران  سرمایه  به  بخش  این  هزینه  واقع  در 
تعرفه  طبق  کلی  طور  به  ولی  گردد،  برمی 
قیمت متوسط صادرات برق حدود 1000 کیلو 

وات ساعت است.
وی ادامه داد: یک بیت کوین به اندازه مصرف 
24 واحد مسکونی در سال برق مصرف می کند، 
بیت کوین  هر  استخراج  احتماال  یعنی  این 
می کند.  مصرف  برق  ساعت  کیلووات  72هزار 
این مصرف برق معادل روشن بودن 720هزار 

المپ 100وات به اندازه یک ساعت است.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  مشهدی،  رجبی 
بخشی  و  تهران  در  خاموشی ها  به  توجه  با 
دیگر در کشور چیزی بالغ بر 2۶0 مگاوات از 
انشعابات مجاز رمز ارز یا همان ماینر ها را قطع 
کرده ایم به طوری که از روز گذشته ماینر های 

مجاز از دسترس خارج شده اند.
به  ارز  رمز  استخراج  که   این  بیان  با  وی 
است،  برق  شبکه  به  زیاد  بسیار  فشار  معنای 
ارز  رمز  استخراج  تولید  واحد  هر  کرد:  اظهار 
برق  مشترک   35 تا   2۸ میزان  به  کشور  در 
که  می کند  مصرف  برق  متوسط  صورت  به 
سراسر  در  واحد ها  این  چشمگیر  افزایش  با 
جمله  از  کالنشهر هایی  در  خصوص  به  کشور 
دچار  برق  نیروی  توزیع  شبکه  تبریز  و  تهران 
ساعات  در  و  شد  خواهد  جدی  خسارت هایی 
خواهیم  برق  قطعی  و  کمبود  مصرف  اوج 

داشت.
باید  حاضر  حال  در  بیت  یک  تولید  برای 
5440 تراهش در یک ماه کار کند این یعنی 
یک  در  تراهش   1۶ توان  با  دستگاه  تا   340
ابن مدل 17۶0  از  کنند. هر دستگاه  کار  ماه 
حدود  کلی   طور  به  که  می کند  مصرف  وات 
می شود  ماه  در  ساعت  وات  کیلو   431000
اگه  تومن   400 ساعتی  وات  کیلو  حساب  به 
حساب شود چیزی بالغ بر حدود 173 میلیون 

تومان می شود.
بازار سرمایه رمز ارز طی  به گفته کارشناسان 
دو روز گذشته حدود 25 درصد ارزش خود را 
از دست داده و از رقم 42 هزار دالری به عدد 
31 دالری سقوط کرده است و با یک حساب 
تومان  میلیارد  رقمی حدود ۸15  انگشتی  سر 
رسمی،  داده های  اساس  می شود.بر  ما  پول  به 
برق الزم برای استخراج یک بیت کوین حدود 
سال  غیرگرم  ماه های  در  تومان  3۶میلیون 
هزینه دارد و این یعنی هر بیت کوین می تواند 
قیمت  باشد.  داشته  7۸0میلیون تومانی  سود 
استخراج  هزینه های  22برابر  تقریبا  بیت کوین 
مجاز  تعرفه  با  هزینه  این  تازه  است.  آن 
غیرمجاز  صورت  به  برق  اگر  و  شود  محاسبه 
سر  بیت کوین  استخراج  سود  شود،  مصرف 
غیرمجاز  مراکز  برق  می کشد.مصرف  فلک  به 
زده  تخمین  300مگاوات  حدود  درمجموع 
غیرمجاز  مراکز  کل  می دهد  نشان  که  شده 
14مرکز  همان  اندازه  به  رمزارز  استخراج 
مصرف  مجموع  و  می کنند  مصرف  برق  مجاز 
آن ها حدود ۶00مگاوات است. رجبی می گوید 
کشور  برق  درصد  یک  از  کمتر  درحال حاضر 

برای استخراج رمزارز مصرف می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان

آنها همچنین می توانند کشتی های آمریکایی یا 
هدف  را  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 
ایران نشان دهنده  از  قرار دهند.تصاویر دریافتی 
ایران  بود.  ایران  موشک های  نقطه زنی  و  دقت 
ابرقدرت موشکی  می خواهد نشان دهد که یک 

است.
خبر  به  پرداختن  با  هم  رویترز  خبرگزاری 
نوشت:   15 اعظم)ص(  پیامبر  موشکی  رزمایش 
رزمایش  دیگر  دنبال  به  سپاه  موشکی  رزمایش 
روز  در  ایران  دریایی  برد  کوتاه  های  موشک 
رزمایش  در  گرفت.  انجام  گذشته  چهارشنبه 
از   ، اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  موشکی 
بالستیک جدید و پهپادهای بمب  موشک های 
افکن بومی علیه اهداف فرضی در کویر مرکزی 
را  فرضی  اهدف  تمامی  که  شد  استفاده  ایران 

مورد اصابت قرار دادند.
رویترز درادامه تاکید کرد که ایران اقدام به توسعه 
فن آوری پیشرفته در زمینه نظامی کرده و دارای 
برنامه موشکی در سراسر منطقه  قدرتمندترین 

سود های  به  می توانند  افراد  رمزارز ها   ارزش 
مطلوب خود دست یابند.

برای  نیاز  مورد  زیاد  بسیار  انرژی  میزان 
مصرف  تا  است  شده  باعث  ارز  رمز  استخراج 
قیمت  همچنین  و  استخراج  دستگاه  یک  برِق 
برق در یک منطقه، تأثیر شدیدی بر سودآوری 

ماینینگ داشته باشد.
دارد.  متفاوتی  برق  مصرف  ماینر  دستگاه  هر 
دستگاه  یک  خرید  یا  تهیه  هنگام  است  مسلم 
داد،  قرار  نظر  مد  را  مسئله  این  باید  استخراج 
زیرا هزینه برق مصرفی دستگاه ماینر می تواند 
ببرد و  بین  از  را در سودآوری  نرخ هش  نقش 
حتی باعث ضرر شود. به عنوان نمونه، سودآوری 
یک دستگاه با قدرت 14 تراهش و مصرف برق 
از سودآوری یک دستگاه  1400 وات می تواند 
با 50 تراهش قدرت و مصرف برق ۸000 وات 

بیشتر باشد.
ارز  رمز  استخراج  به  ربطی  برق  اخیر  قطعی های 

ندارد
 ابوذر صالحی مدیر کل امور بین الملل توانیر، 
در پاسخ به این سوال که  آیا رمز ارز ها عامل 
یا  هستند  پایتخت  در  برق  اخیر  قطعی های 
رمز  توسط  برق  استفاده  مجموع  گفت:  خیر؟ 
مگاوات   550 تا   500 حدود  کشور  در  ارز ها 

است.
وی ادامه داد: معادل 500 تا 550 مگاوات رمز 
داریم،  کشور  در  مجاز  غیر  ارز  رمز  مجاز،  ارز 
داریم  کشور  در  ما  که  مصرفی  به  توجه  با  اما 
و  نیست  بزرگی  عدد  خیلی  ارز  رمز  عدد  این 
در  خصوص  به  کشور  در  اخیر  خاموشی های 

تهران ربطی به  استخراج رمز ارز ندارد.
شناسايی ۱۶۰۰ مراكز استخراج رمز  ارز

از  یکی  افزود:  توانیر  الملل  بین  امور  مدیر کل 
شده،  برق  مصرف  افزایش  موجب  که  عواملی 
و  هستند  غیرمجاز  ارز  رمز   استخراج  مراکز 
را  غیرمجاز  مرکز   ۶00 و  هزار  حدود  تاکنون 
شناسایی کرده ایم. دستگاه های ماینینگ آن ها 
جمع آوری شده و خسارت برق مصرفی از آن ها 
شده  معرفی  قضائی  مراجع  به  مجرمان  و  اخذ 

اند.
مجوز های  باید  مراکز  این  کرد:  بیان  صالحی 

دیمانش  گفته است : کارزار حداکثر فشار علیه 
تهران که از سوی دولت ترامپ انتخاب شده بود، 
افزایش  موجب  تنها  و  نداشته  موفقیتی  عمال 
روند  این  است.  شده  تهدید  و  خطر  و  ریسک 

تنهایی برای دو طرف کافی نیست که به توافق 
بر اهمیت مذاکره  باید  بلکه  بازگردند،  هسته ای 
رفتارهای  و  بالستیک  اشاعه موشک های  درباره 

بی ثبات کننده ایران در منطقه نیز تاکید شود.
ظریف در توئیتی دیگر افزود:  »همکار محترم: 
فروش  با  را  کابینه  در  کاری ات  دوران  شما 
آغاز  سعودی  جنگی  جنایتکاران  به  جنگ افزار 
کردی. از بیان حرف های پوچ و مهمل در مورد 
»شما«  این  واقعیت:  بردار.یادآوری  ایران دست 

هستید که منطقه ما را بی ثبات می کنید.
با  را  منتقدان خود  که  جنایتکارانی  از حفاظت 
اره تکه تکه می کنند و از جنگ افزارهای ساخت 
استفاده  برای سالخی کودکان در یمن  »شما« 

می کنند، دست بردارید.«

بازتاب رزمايش موشکی ايران در محافل خبری

آیا »بیت کوین« جای »بورس« را گرفت؟

ظریف: كشورهای اروپايی هیچ كاری برای حفظ برجام انجام نداده اند

به  رو  تهدیدی  که  دیجیتال  جرائم  وجود  با 
معامالتی  حساب های  هک  است،  افزایش 
از  هکرها  از  برخی  نیست.  جدیدی  پدیده 
و  بدافزار  با  همراه  پیشرفته،  نرم افزارهای 
ویروس هایی که حتی از بهترین امنیت عبور 

می کنند، استفاده می کنند.
فتا،  پلیس  خبری  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
بسیاری از جرائم اینترنتی با تدابیر امنیتی به  
راحتی قابل  پیشگیری است. در این گزارش،  
چهار پیشنهاد در مورد چگونگی جلوگیری از 
قرار دادن حساب تجاری خود توسط  هدف 

هکرها آورده شده است:

از رايانه عمومی استفاده نکنید
لپ تاپ  از  درحالی که  حتی  بازرگانان  برای   
تا  است  طبیعی  کاماًل  هستند  دور  خود 
فعالیت های خود را پیش ببرند. این می تواند 
از  می شوید  وسوسه  که  باشد  معنی  این  به 
برابر  در  اما  کنید  استفاده  عمومی  رایانه 
اصرار مقاومت می کنید. شما در مورد امنیت 
شبکه ای که از آن استفاده می کنید یا اینکه 
جاسوسی  نرم افزارهای  به  شما  کامپیوتر 

آلوده شده است تضمینی ندارید. 
اگر در خارج از خانه نیاز به تجارت دارید، به 
دنبال یک برنامه تجارت خوب باشید. موارد 
بسیاری وجود دارد که امنیت دومرحله ای را 
ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا در 
اطالعات  از  بازار،  به  عالی  دسترسی  هنگام 

خود محافظت کنید.

با كارگزار خود تماس بگیريد
حساب  نگه داشتن  ایمن  مسئولیت  اگرچه 
شما  به عهده خودتان است ، اما یک کارگزار 
خوب نیز از آن محافظت می کند. با کارگزار 

خود صحبت کنید و دریابید که در صورت 
در  را  فرآیندهایی  چه  آن ها  مشکل،  بروز 

اختیاردارند.

حساب خود را از نزديک كنترل كنید
ممکن است  این نکته واضح به نظر برسد،  
اما محافظت از حساب خود برای هر چیزی 
که غیرمعمول به نظر می رسد بهترین کاری 
دام  از  جلوگیری  برای  می توانید  که  است 
هکرها انجام دهید. حتی تغییرات کوچک و 
به ظاهر کم اهمیت، شاید نشانه این باشد که 
هوشیار  بنابراین   ، است  پیش آمده  مشکلی 

باشید. 
و  ناچیز  هرچند  که  معامله ای  هر  مورد  در 
باشید.  هوشیار  برسد  نظر  به  غیرمعمول 
کسی  به  هرگز  بودن  مشکوک  بیش ازحد 
نادیده گرفتن عالئم  اما   ، آسیب نمی رساند 
معرض  در  شمارا  می تواند  هشداردهنده 

تهدید قرار دهد.

در مورد دادن اطالعات شخصی خود احتیاط 
كنید

پیچیده تر  بسیار  فیشینگ  کالهبرداری 
باتجربه  بازرگانان  حتی  و  است  گذشته  از 
درگیر  انحرافی  تکنیک های  با  می توانند 
تا  می کنند  تالش  کالهبرداران  شوند. 
مختلف  طرق  به  شمارا  شخصی  اطالعات 

افشا کنند. 
هیچ  روی  دلیل   بدون  که  شوید  مطمئن 

پیوند جدیدی کلیک نکنید.
ردیابی  هنگام  می توانند  کالهبرداران 
جعلی  سایت  یک  به  شمارا  شما،  کلیدهای 
نظر  به  واقعی  بسیار   که  کنند  هدایت 

می رسد تا بتوانند حساب شمارا هک کنند.

چگونه از هک شدن حساب بازرگانی 
جلوگیری كنیم؟

دادنامه
پرونده کالسه ۹۹0۹۹۸۸۸33700224 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان گراش تصمیم نهایي شماره 

 ۹۹0۹۹7۸۸33700370
خواهان: آقاي اکرم باشي نژاد فرزند خانجان  به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - شهرک 

فرهنگیان  
خوانده : آقاي جواد ابراهیمي فرزند عباس به نشاني مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک 
بتاریخ 13۹۹/10/0۸ در وقت فوق العاده پرونده کالسه ۹۹0022۶ ح ش 1 تحت نظر است جلسه رسیدگي 
شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان گراش به تصدي اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل  است. با عنایت به 
معد بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 

و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواست آقاي اکرم باشي نژاد فرزند خانجان  به طرفیت آقاي جواد ابراهیمي فرزند عباس به 
خواسته مطالبه مبلغ  هیجده میلیون و پانصد هزار تومان بابت بخشي از وجه یک فقره چک بانک ملي به 
شماره 010575 به انضمام کلیه خسارات دادرسي از جمله هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به 
مندرجات  پرونده نظر به اینکه اول: تصویر مصدق چک صادر شده و گواهي عدم پرداخت بانک محال علیه 
مضبوط در پرونده بوده دوم: صدور چک از سوي صادر کننده و تحویل یا انتقال آن به دارنده اماره مدیونیت 
مي باشد سوم: وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال  ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد. چهارم: خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشده و دلیلي که حاکي از بطالن دعوي خواهان و پرداخت 
وجه و برائت ذمه خویش باشد ارائه ننموده. پنجم: پرینت حساب خواهان  حاکي از صحت ادعاي وي مبني بر  
پرداخت دیون خوانده به بانک بوده و متن چک صادره از سوي خوانده در وجه خواهان نیز موید این موضوع 
بوده ششم:  اینکه حسب استعالم صورت گرفته  از بانک ملي به شرح صفحه 33 پرونده مبالغ پرداختی از 
سوي خواهان در راستاي تسهیالت متعلق به خوانده مبلغ یکصد و نود وچهار میلیون و یکصد   و شانزده هزار 
و سیصد و نود ریال بوده. علي ایحال در مجموع این مرجع دعواي خواهان را وارد تشخیص و مستنداًَ به مواد 
2 و 1۹۸ و 515 و 51۹ و 522 از قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 310  و 313 از قانون تجارت  
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده  میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام 
جبران کلیه خسارات وارده قانوني ناشي از  دادرسي اعم از هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تادیه برمبناي نرخ 
تورم از تاریخ  چک )به میزان مبلغ درخواستي( فوق الذکر تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي  تعیین 
و اعالم مي شود در حق خواهان  صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و  ظرف مدت بیست روز پس از  
ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل تجدیدنظر 

در محاکم عمومي حقوقي شهرستان گراش  مي باشد.
اسماعیل رستمي - قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف گراش                       م/الف/723

آگهي مزايده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهي مزایده سهم از 1440 پالک 3۹7۹/1

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق هشت سهم مشاع از یک هزار و چهارصد و چهل سهم عرصه و اعیان 
پالک 3۹7۹/1 یک قطعه زمین به نشاني الر بلوار سعدي که مع الواسطه به آقاي سیدبهاءالدین شهیدیان 
منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ ۹00000000 ریال ارزیابي شده و پالک فوق بدون 
ساختمان بوده و تفکیک نگردیده است. پالک فوق از ساعت ۹ تا 12 روز دوشنبه  مورخ ۹۹/11/13 در اداره 
ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر بلوار سیدعبدالحسین الري از طریق  مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده از مبلغ ۹00000000  ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم 
به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري              م/الف/724
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۱. دادن بوی تازه به فر بدون پخت
کلوچه های تازه پخته شده بوی خوبی دارند، اما 
نیازی نیست که دستور کامل را برای پر کردن 
بوی گرم در خانه درست کنید. یک قاشق چای 
خوری یا دوقاشق دارچین ، میخک را در یک 
ورقه پخت بریزید. نیم ساعت آن را در فر با 200 
° فارنهایت قرار دهید و در را باز نگه دارید. خانه 

را بوی تند پر می کند.
2. استفاده از دستمال معطر

کشو  در  معطر  دستمال  نوارهای  از  استفاده 
لباس ها ، لباس ها را خوشبو و تازه می سازد . 
همچنین می توانید از این دستمال ها در پشت 

پرده ، زیر صندلی ها استفاده کنید.
3. خوشبو سازی يخچال

می دانید جوش شیرین می تواند بوهای یخچال 
را از بین ببرد ، اما یک ترفند جدید دیگر وجود 
و  کرده  وانیل  به عصاره  آغشته  را  پنبه   . دارد 
آن را در قفسه یخچال بگذارید تا بوی خوش 
و مطبوع به آن اضافه شود. همچنین می توانید 
به جای آن عصاره لیمو را روی پنبه بزنید راه 
های زیرکانه دیگر را با استفاده از پنبه از دست 

ندهید.
۴. پوست میوه ها

است  این  زباله  دفع  بار  تاسف  جانبی  اثر  یک 
که آن ها می توانند شروع به ایجاد بو نامطبوع 
ببریم  ازبین  راحتی  به  را  بو  اینکه  برای  کنند. 
باقیمانده پرتقال یا لیمو ترش را با پوست در آب 
بریزید . این کار را ماهی یک بار انجام دهید تا 

همه چیز بوی تازه بگیرند.
5. نمک تصفیه شده

نصف فنجان نمک را در دستگاه خردکن پس 
ماند ها بریزید در حالی که آب سرد در آن می 
ریزید . نمک هر گونه زباله باقی مانده را دفع در 
حالی که بو را خنثی می کند. این کار کمک 
می کند ظرف پنج دقیقه آشپزخانه تان را تمیز 

کنید.
۶. ايجاد بوی مطبوع در سطح گاز

شمع  کردن  روشن  بدون  را  خانه  توانید  می 

های گران یا افشانگر ها خوش بو کنید. چند 
پوست لیمو و پرتقال را به یک یا دو فنجان آب 
اضافه ، بگذارید چند ساعت بجوشد و در صورت 
نیاز آب اضافه کنید. اینطور هوا و قابلمه را در 
یک مرحله مطبوع خواهید کرد. می توانید این 
ترفند را با یک مشت میخک امتحان کنید، آن 

را نیم ساعت آهسته بجوشانید.
7. حمام نیرو بخش

کنید  وصل  هم  به  را  اکالیپتوس  شاخه  چند 
آب  جریان  پشت  دوش  به  را  ها  آن  سپس 
حمام  نویس  وبالگ  به  توجه  با  کنید.  آویزان 
و  کرد  خواهد  آزاد  را  معطر  های  روغن  بخار 
به شما در زمان شستشو نیرو می دهد. روغن 
اکالیپتوس می تواند به مشکالت تنفسی مانند 
 ، و سینوزیت کمک کند  آسم، سرماخوردگی 
پس دفعه بعد که بیمار می شوید ، این کار را 
انجام دهید .این بو حدود یک هفته تازه باقی 

خواهد ماند.
8. ايجاد بوی مطبوع با روشن كردن المپ

چراغ های را خاموش کنید تا زمانی که المپ 
ها سرد شوند. حاال چند قطره از عصاره وانیل 
را روی المپ بریزید. وقتی چراغ را روشن می 
کنید، گرما به آرامی عطر را پخش می کند و 
بوی مطبوع فضای خانه را مثل شیرینی های 
تازه پخت شده پر می کند .این کار با المپ های 
رشته ای بهتر عمل می کند، که گرم تر از المپ 

هایCFL می شود.
9. تمیز كردن قطرات در يخچال

چکیدن قطراتی از بطری ها و ظرف ها در قفسه 
یخچال آن را کثیف و بد بو می سازد برای نگه 
پالستیک  با  را  ها  ظرف  در  آنها  بهتر  داری 
ببندید وقتی شروع به کثیف شدن کردن آن ها 
را در ماشین ظرف شویی قرار دهید و بشویید.

۱۰. از بین بردن بوی ظروف پالستیکی
آب گوجه در از بین بردن بوی نامطبوع باقی 
مانده از غذا های گذشته که حتی آب و مایع 
انگیز  از بین ببرد شگفت  هم نتوانست آنها را 

عمل می کند.

خوشبو کردن خانه با 21 روش طبیعی )1(
۱.آن را به خمیر دندان خود اضافه كنید 
به طور طبیعی دندان  نارگیل  روغن 
ها را سفید می کند و حاوی عناصر 
شما  دهان  که  است  باکتری  ضد 
دارد.اگر  می  نگه  سالم  و  تازه  را 
خودتان  دندان  خمیر  میخواهید 
روغن  راحتی  به  کنید،  درست  را 
روغنهای  و  سودا  شده،  آب  نارگیل 
هم  با  را  خود  عالقه  مورد  ضروری 
بریزید  ظرف  یک  کنید.در  مخلوط 
لذت  دندان طبیعی خود  از خمیر  و 

ببرید.
2. دئودورانت و عطر خود را بسازيد

بکینگ  کمی  نارگیل،  روغن  کمی 
نوشابه گازدار  از  پودر و یک قسمت 
و  هندی(  فلوورت)سبزی  پودر  و 
نشاسته ذرت بریزید و ترکیب کنید. 
روغن های ضروری مورد عالقه خود 
و  دارید  دوست  که  عطری  برای  را 

بوی تازه اضافه کنید.
3. پاک كننده آرايش 

روغن نارگیل نه تنها رطوبت پوست 

طرز تهیه رب انار خانگی

مواد الزم 
قاشق  یک  لیوان-نمک   3 کیلوگرم-آب   ۸ انار 

غذاخوری
طرز تهیه 

کنید.  دانه دانه  را  آن ها  سپس  بشویید  را  انارها 
در یک قابلمه بزرگ، آب ریخته و دانه های انار 
را به آن اضافه کنید. زیر شعله را زیاد کنید تا 
آب بجوشد. زمانی که آب جوشید، زیر شعله را 
کم کنید. هر چند دقیقه انار را هم زده و سعی 
بیاورید  دانه ها فشار  به  یا کفگیر  با مالقه  کنید 
با  جوشیدن،  حین  شود.در  گرفته  آن ها  آب  تا 
گوشت کوب دانه ها را در قابلمه فشار دهید تا آب 
ادامه  زمانی  تا  را  کار  این  دانه ها خارج شود.  از 
دهید که مقدار زیادی از آب دانه ها گرفته شود. 
کنید.محتویات  خاموش  را  قابلمه  زیر  سپس 
قابلمه را از صافی رد کنید تا آب از دانه ها جدا 
شود. برای آب گیری کامل، دانه های داخل صافی 
را دوباره در قابلمه جدا با مقداری آب بریزید تا 

بجوشد و رب انار درجه دو به دست آید.
از  از رد کردن دانه ها  بعد  انار خالص را که  آب 
صافی به دست آوردید، در یک قابلمه ریخته و 

۱. مزه دارکردن گوشت در ظرف فلزی
داخل  را  گوشت  که  نیست  این  فقط  گوشت  دارکردن  مزه 
باقی  سس  و  مواد  در  ساعت   24 تا  بگذاریم  قدیمی  کاسهای 
گوشت  مزهدارکردن  برای  که  موادی  و  سسها  بیشتر  بماند. 
استفاده میکنیم، اسیدی هستند و با فلز موجود در ظروف فلزی 
واکنش انجام میدهند. با استفاده از ظروف فلزی، به جای پختن 
فلز  غذایی خوشمزه، غذایی خواهید داشت که طعم غیرعادی 

میدهد.
2. فقط یک بار برگرداندن استیک

احتماال این را بارها شنیدهاید که باید استیک را فقط یک بار 
برگردانید، ولی این توصیه کامال اشتباه است. درست است که 
یک بار برگرداندن گوشت موجب میشود که سطح آن برشته و 
میشود.  داخل گوشت  پخته شدن  از  مانع  ولی  ای شود،  قهوه 
وقتی استیک را چند بار برگردانید، داخل آن یکنواخت میپزد و 
از داغ یا سرد شدن خیلی سریع یک سمت استیک جلوگیری 
میکند. البته سطح استیک خیلی برشته و جالب نمیشود، ولی با 

برگرداندن بیشتر استیک، داخل آن بهتر میپزد.
3. افزودن شیر به خاگینه

بعضی ها به خاگینه شیر اضافه میکنند؛ زیرا تصور میکنند که 
با این کار، نتیجه نهایی بافت نرم و بهتری خواهد داشت، ولی 
درواقع شیر، خاگینه را خراب میکند. افزودن شیر به خاگینه، 
موجب میشود که تخم مرغ ها الستیکی شوند نه نرم و کرمی. 
همچنین نتیجه آشپزی شما غذایی است که به جویدن بسیار 

بیشتری نیاز دارد.
۴. ریختن روغن در آب ماکارونی

ماکارونی  های  رشته  چسبیدن  از  جلوگیری  برای  بعضی 
ولی  کنند؛  می  اضافه  روغن  آن  آب  به  جوشیدن،  زمان  در 
درست  نیست.  خوبی  راهحل  ماکارونی،  آب  در  روغن  ریختن 
به  ماکارونی  های  رشته  که  شود  می  موجب  روغن  که  است 
های  رشته  به  ماکارونی  مایه  چسبیدن  از  ولی  نچسبند،  هم 
جای  به  که  است  بهتر  بنابراین  میکند؛  جلوگیری  ماکارونی 
افزودن روغن، رشته های ماکارونی را در هنگام جوشیدن هم 
بزنید تا از چسبیدن آنها به یکدیگر جلوگیری کنید. همچنین 
کمی  و  نپختهاند  کامال  که  کنید  آبکشی  را  ماکارونی  زمانی 
سرد  ماکارونی  رشتههای  اینکه  از  قبل  است.  خام  آنها  مغز 
گرم  های  رشته  کنید.  اضافه  آنها  به  را  ماکارونی  مایه  شوند، 
ماکارونی به محض اینکه چیز جدیدی پیدا کنند تا بتوانند به 

آن بچسبند، از یکدیگر جدا میشوند.
۵. مرینیت کردن و خواباندن غذاهای دریایی به مدت طوالنی در سس

سس،  در  گوشت  خواباندن  بیشتر  که  میدانیم  ما  از  بسیاری 
موجب پخت غذای بهتری می شود. خوب مزه دارکردن گوشت، 
طعم و عطر غذا را بهتر میکند. گوشت قرمز باید مدتی در تمام 

بیشتری  مراقبت  فرزندتان  توسط  شیشه  با  شیر  مصرف  به  نسبت  است  بهتر 
و  شود  مادرش  سینه  از  شیر  مکیدن  مانع  تواند  می  چون  دهید  خرج  به 
باعث کاهش  امر  این  پیدا کندو  پستانک  و  مکیدن شیشه  به  بیشتری  تمایل 
شیر مادرش شود.استفاده نوزاد از شیشه و پستانک موجب کاهش شیر مادر 
می شود زیرا کودک دیگر نمی تواند سینه مادر را به درستی مک بزند و این 
مساله کاهش شیر را به همراه دارد.شیر هیچ مادری برای تغذیه نوزاد کم 
تغذیه  مادر  شیر  از  می  توانند  نوزادان  درصد  صد  به  نزدیک  بود.  نخواهد 
کامل داشته باشند.نوزاد باید تا 6 ماهگی منحصراً از شیر مادر تغذیه داشته 

باشد. شیر مادر هیچ جایگزین مناسبی ندارد.

 طفل شیر خواره تا باد به سرش بخورد، بینی اش میگیرد و نمی تواند سینه 
مادر را بگیرد.برای رفع این مشکل، فوراَ مالج سرش را چرب کنید و با یک 
بچه  که  این  محض  بپوشانید.به  را  ای سرش  پارچه  نازک  کاله  یا  پارچهو 

سرش چرب شد ترشح بینی اش قطع می شود.
در  می گذارند،  باز  را  و سرش  پوشانند  می  را  ها  بچه  تن  ها  مادر  معموال 

تابستان در معرض کولر بچه سرما می خورد. سر طفل بسیار حساس است.
برای این کار از روغن های لطیف استفاده کنید که بهترین آن روغن بادام 
شیرین و بعد روغن کنجد یا روغن ارده کنجد است و یا زیتون که روغنی 

معتدل است.
منبع: حکیم خیرانديش -كانال طب الرضا )علیه السالم(

۱ -چند حبه قند ال به الی برنج بگذارید تا بوی سوختگی غذا را بگیرد.
2 -پنبـه ای را آغشته به آبلیمو کرده داخل دستمال کاغذی پیچیده 
و به مدت چند دقیقه داخل قابلمه قرار دهید. بوی سوختگی برطرف 

خواهد شد.
3 -موقعی که دمکش روی قابلمه است، یک تکه نان روی برنج بذارید، 

موقع کشیدن برنج می توانید نان را بردارید.
۴ -یک پیاز را پوست بگیرید و داخل برنج فرو ببرید تا بوی سوختگی 

را بگیرد. 

میتوانید  بلکه  دهد،  می  افزایش  را 
پنبه  تکه  یک  روی  آنرا  از  مقداری 
قرار دهید و آرایش را به طور طبیعی 
و  افزودنی  مواد  گونه  هیچ  بدون 
شیمیایی که موجب خشکی پوستتان 
برداشتن  از  پس  کنید  پاک  میشود، 
آرایش، صورت خود را با آب گرم و با 

حوله نرم خشک کنید.
۴.آن را درنرم كننده موی خوداضافه كنید

تا  کنید  شامپو  را  خود  موهای  ابتدا 
هرگونه خاک یا باکتری را بشویید. 

 1 و  نارگیل  روغن  از  2قسمت 
یک  در  را  جوجوبا  روغن  قسمت 
داخل  را  کنید.آنها  ترکیب  کاسه 
و  بریزید  ای  شیشه  ظرف  یک 
 5-3 بگذارید  ببندید.  محکم 
سرد  آب  با  آخر  در  و  بماند  دقیقه 
مطبوع  کننده  مرطوب  بشویید.این 
و  نرم  موهایتان  که  شود  می  باعث 
دلیل  به  همچنین  و  شوند  ابریشمی 
از  باعث  روغن،  در  موجود  رطوبت 

میشود! مو  رفتن وزی  بین 

روی حرارت بگذارید تا غلیظ شود. هر چند لحظه 
آن را هم بزنید تا رب انار ته نگیرد؛ چون در این 
مرحله آب سریع تبخیر می شود. در پایان غلیظ 

شدن رب، نمک را اضافه کنید.
***

 تهیه آش ترخینه

آش ترخینه آنتی بیوتیک طبیعی به شمار می رود 
و برای درمان سرماخوردگی بسیار مشهور است و 

مصرف آن در فصل سرما توصیه می شود. 
مواد الزم 

لوبیاچیتی؛ نصف استکان-نخود؛ نصف پیمانه
عدد- سه  دوغ؛  استکان-ترخینه  نصف  عدس؛ 

و  فلفل  و  نیم کیلو-نمک  اسفناج؛  و  سبزی آش 
زردچوبه به اندازه الزم-نعناع داغ، سیر داغ و پیاز 

داغ به اندازه دلخواه
طرز درست كردن 

بخیسانید.  سرد  آب  ظرف  در  را  ترخینه  ابتدا 
حدود سه ساعت کفایت می کند تا خیس بخورد. 
با  بعد  روز  و  بخیسانید  قبل  از شب  را  حبوبات 

همراه آب روی اجاق گاز بپزید.
خیس  ترخینه  شد،  نیم پز  حبوبات  که  زمانی 
خورده را اضافه کنید و وقتی که حبوبات پخت، 

مواد خوشمزه سس بخوابد و مزهدار شود، ولی غذاهای دریایی 
برخالف گوشت به زمانی طوالنی برای مزه دارشدن نیاز ندارند. 
درواقع ماهی، میگو و سایر غذاهای دریایی نباید بیش از 2 ساعت 
در سس بمانند. اگر سسی استفاده میکنید که زیاد اسیدی است، 

باید غذاهای دریایی را ظرف 20 دقیقه از سس خارج کنید.
عصاره  میمانند،  سس  در  طوالنی  مدتی  دریایی  غذاهای  وقتی 
های موجود در سس، آنها را می پزد و موجب نرم و له شدن آنها 
میشود. با این کار، دیگر غذای ما طعم خوشایند و خوبی نخواهد 
نیاز  کمی  زمان  به  دریایی،  غذاهای  دارکردن  مزه  برای  داشت. 
داریم؛ پس تصور نکنید که باید میگوهای خود را از 24 ساعت 

قبل آماده کنید و در سس بخوابانید.
6. بیش از حد پختن پیاز

معموال پیاز اولین چیزی است که داخل ماهیتابه می ریزیم؛ چون 
برای پختن و نرمشدن در غذا، به زمان نیاز دارد، ولی بسیاری از 
افراد تصور میکنند که پیاز به پخت زیادی نیاز دارد. فقط کافی 
و  شود  نرم  تا  دهیم  حرارت  دقیقه  یک  را حدود  پیاز  که  است 
از  بیشتر  زمانی  مدت  در  پیاز  پختن  بدهد.  غذا  به  را  خود  مزه 
یک دقیقه، موجب سوختن تکه های پیاز میشود. این تکه های 
سوخته طعم سوختگی ناخوشایندی را به غذا میدهند. فراموش 
نکنید که پخت پیاز پس از افزودن سایر مواد غذایی به ماهیتابه 
با  ابتدا  همان  از  پیازها  سوزاندن  با  پس  میکند؛  پیدا  ادامه  نیز 

شروع آشپزی، غذایتان را خراب نکنید.
7. چاشنی نزدن به آب در آشپزی

خیلی از شما میدانید که همیشه باید به آب ماکارونی نمک اضافه 
آشپزی  برای  که  آبی  هر  به  باید  که  میدانستید  آیا  ولی  کنید، 
سیب  اگر  نمونه،  برای  کنید؟  اضافه  نمک  هم  میکنید  استفاده 
زمینی میپزید، به آب آن نمک اضافه کنید یا اگر سبزیجات را 
در آب میپزید، باید در آب آن کمی نمک بریزید. افزودن اندکی 
نمک به آب، موجب بهترشدن مزه هر چیزی میشود که در آب 
میپزید. البته نباید در افزودن نمک زیاده روی کنید. فقط کمی 
نمک را داخل آب بریزید تا غذاهای خود را ازنظر طعم و مزه یک 

درجه بهتر کنید.

5. به عنوان كرم كوتیکول 
گاهی ناخن های ما می توانند خشک 
فصل  در  ویژه  به  باشند،  شکننده  و 
نارگیل  روغن  حال،  این  با  زمستان. 
پوست  رطوبت  کمبود  به  تواند  می 
روغن  راحتی  به  ناخن کمک کند.  و 
خود  انگشتان  نوک  روی  را  نارگیل 
 ، دهید  مالش  ناخنتان  روی  و  بزنید 
آن را نشویید، فقط کمی با دستمال 
تا همچنان  را پاک کنید  کاغذی آن 
مقداری ار آن بر روی ناخن ها بماند.

۶.كره و لوسیون بدن خود را بسازيد
کره طبیعی  و  لوسیون  بدن خود  به 
بزنید! تمام چیز مورد نیاز شما، روغن 
نارگیل، روغن های ضروری اختیاری 
میکسر  یا  دستی  میکسر  یک  و 
و  راترکیب  مواد  است.  الکتریکی 
دقیقه مخلوط کنید،   5 برای  را  آنها 
تا آماده شوند. ، حاال کره بدن خود 
را آب  اید که پوست شما  را ساخته 
سالم  و  راصاف  آن  و  میکند  رسانی 

نگه میدارد.

عدس و سبزی ) تره، جعفری، گشنیز، اسفناج 
بزرگی  پیاز  جدا  تابه ای  کنید.داخل  اضافه  را   )
را پوست بگیرید و بشویید. سپس خاللی برش 
بزنید یا خرد کنید و در روغن سرخ کنید. زمانی 
که پیاز داغ طالیی شد فلفل و ادویه و زردچوبه و 
فلفل سیاه )دلخواه( اضافه کنید. اجازه دهید آش 

با حرارت مالیم جا بیفتد. 
بعد از جا افتادن آش آن را داخل ظرف مورد نظر 
بکشید و با نعناع داغ، سیر داغ و پیاز داغ و کشک 

تزیین و مورد استفاده قرار دهید.
***

كتلت عدس

کتلت عدس یک غذای خوشمزه و ترد و لذیذ 
است که بدون گوشت تهیه می شود ولی در عین 

حال سرشار از پروتئین و آهن است.
مواد الزم: 

سیب زمینی 2 عدد-عدس دو و نیم لیوان-پیاز 
بزرگ یک عدد-تخم مرغ 4 عدد-پودر سیر یک 
آرد  زردچوبه  فلفل،  مرباخوری-نمک،  قاشق 

سوخاری به میزان الزم
طرز تهیه: 

عدس و سیب زمینی ها را جداگانه بپزید و آب 
آنها را گرفته، سپس در غذاساز له کنید. آنها را 
با مقداری آرد سوخاری،  با هم مخلوط کرده و 
نمک، فلفل، پودر سیر، تخم مرغ ها و پیاز رنده 

8. استفاده از مواد اولیه سرد
شاید  است.  مهم  واقعا  غذا  اولیه  مواد  دمای  پختوپز،  زمان  در 
عجیب به نظر برسد، ولی این حقیقت دارد. در زمان مخلوطکردن 
ترکیب موردنظر برای تهیه غذا، راحت ترین کار این است که 
اقالمی مانند شیر را از یخچال بیرون بیاورید و مستقیم داخل 
درستی  روش  کار  این  ولی  بریزید؛  خود  موادغذایی  ترکیب 
نیست. باید به مواد غذایی زمان بدهید تا گرم شوند و به دمای 

اتاق برسند. سپس آنها را داخل غذای خود بریزید.
9. آبکشی نکردن حبوبات کنسروی

وقتی قوطی حبوبات کنسروی را باز میکنید، به راحتی میتوانید 
مایع کدر داخل قوطی را مشاهده کنید. نکته ای که باید به آن 
داخل  مایع  خالیکردن  فقط  که  است  این  باشید،  داشته  توجه 
قوطی و ریختن حبوبات داخل غذا، روش درستی نیست و باید 

حبوبات را پیش از اضافه کردن به غذا آبکشی کنید.
آبکشینکردن حبوبات باعث میشود مقدار زیادی سدیم و نشاسته 
اضافی شسته نشوند و وارد غذایتان شوند. به جز مواردی که طبق 
دستور تهیه غذا باید مایع کنسرو نیز استفاده شود، در موارد دیگر 
همیشه حبوبات را با آبکش صاف کنید و زیر شیر آب بشویید. با 
این کار هم از ایجاد طعم فلزی در غذا جلوگیری میکنید و هم 

ماده غذایی سالمتری را به غذای خود اضافه می کنید.
۱۰. بازکردن فر برای بررسی غذا

گاهی غذایی که میپزیم به توجه و بررسی مداوم ما نیاز دارد، 
ولی در مواقع دیگر، باید غذای خود را رها کنیم تا بپزد. پختن 

غذا در فر، یکی از این مواقع است.
شاید وسوسه شوید که مدام غذای روی قفسه فر را نگاه کنید، 
ولی بازکردن در فر میتواند غذایتان را خراب کند؛ چون هر بار 
که در فر را باز میکنید، مقداری از گرمای داخل فر خارج میشود 
و دمای فر کاهش مییابد. وقتی در را دوباره میبندید، فر باید 
دوباره به دمای مناسب برگردد و این کار موجب افزایش زمان 
الزم برای پخت غذایتان میشود. وقتی غذا را داخل فر گذاشتید، 

تا پایان زمان الزم برای پخت، آن را به حال خود رها کنید.
منبع: میزان

7. به عنوان كرم ضد آفتاب 
حاوی  نارگیل  روغن  دانید  می  آیا 
SPF حدود 5-7 است؟ اگر چه شما 
نباید از آن برای مدت طوالنی در زیر 
برای  ولی  کنید،  استفاده  خورشید 
پیاده روی کوتاه مدت یا بیرون رفتن 
بسیار مناسب است.شما همچنین می 
ترکیب  اکسید  زینک  با  را  آن  توانید 
کنید، که کمک می کند تا نور را از 

پوست خود بازتاب دهید.

شده با هم مخلوط کنید و با دست ورز دهید . 
روغن را در تابه ای داغ کرده و از مواد کتلت به 
اندازه یک نارنگی بردارید و با دست به آن فرم 
با  را  آن  سپس  کنید.  سرخ  روغن  در  و  دهید 

دورچین سبزیجات دلخواهتان سرو کنید.
***

كوكی آجیلی
آماده  زود  دارد،  لذیذی  طعم  آجیلی  کوکی 

می شود و نیازی به فر ندارد! 
مواد الزم:

پتی بور  100    گرم- گرم-بیسکوییت   100 کره 
خردشده  20    گرم- عدد-گردوی  یک  تخم مرغ 

پیمانه-پودرکاکائو  2    قاشق-آجیل  نصف  شکر 
مقداری برای تزئین

طرز تهیه: 
تا  بگذارید  حرات  روی  را  کاکائو  پودر  و  کره 
کنید  اضافه  را  شکر  و  تخم مرغ  شود.  آب  کره 
نباید  شود.  حل  شکر  تا  بزنید  هم  به سرعت  و 

اجازه دهید سفیده تخم مرغ ببندد و پخته شود. 
بیسکویت ها را خرد کنید.تا پودر شوند.

مواد را از روی شعله بردارید و پودر بیسکوییت 
و گردو را به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. 
مواد را داخل ظرف مناسب قرار دهید و روی آن 
را با پودر کاکائو و گردو و آجیل های دلخواهتان 
تزئین کنید. برای دو ساعت آن را داخل فریزر 

قرار دهید سپس سرو کنید. 

8. دافع حشرات 
 4/1 و  سرخ  گل  اسانس  قطره   25
روی  بر  را  نارگیل  روغن  فنجان 
پوست تان بزنید تا حشرات را از شما 
برای جوانسازی  این   ، دارد  نگه  دور 
این  اما  کرد،  نخواهد  به شما کمکی 
و  شدن  اذیت  از  را  شما  تواند  می 
که  خطرناکی  های  بیماری  به  ابتال 
کنند،  می  حمل  خود  با  حشرات 

جلوگیری کند.

روش های استفاده از روغن نارگیل برای زيبايی پوست و مو 

دنیای شیرين آشپزی

۱۰ اشتباه رايج در آشپزی

عوارض استفاده زیاد
 از پستانک و شیشه در نوزاد

برطرف کردن گرفتگی بینی نوزاد

رفع بوی سوختگی برنج 



سه شنبه ۱399/۱۰/3۰ - پنجم جمادی الثانی ۱۴۴2 - سال بیست و نهم - شماره ۱6۴7  

5
حه

صف

از آن جایی که در کف پا هیچ گونه غده روغنی 
وجود ندارد، پس پوست پاها تمایل به خشک 
ترک  باعث  هم  خشکی  همین  و  دارد  شدن 
خوردگی پوست می شود. مسائلی از جمله: نبود 
و  آالینده  مواد  با  حد  از  بیش  تماس  رطوبت، 
مثل:  پزشکی،  مشکالت  و  شرایط  طور  همین 
همگی  پسوریازیس  و  تیروئید  دیابت،  اگزما، 
می  پاها  پاشنه  خوردن  ترک  و  خشک  باعث 

شوند.
۱- ماسک پا نمک، گلیسیرين و آب رز

آب گل رز مجهز به آنتی اکسیدان هایی است 
که از آسیب دیدن سلول ها جلوگیری می کند.

همین طور، خواص ضد التهاب هم دارد که این 
التهاب و اذیت شدن پاها  خواص از خشکی و 

جلوگیری می کند.
گلیسیرین نوعی ماده موثر است که رطوبت را 
جذب خود می کند و همین ویژگی هم باعث 
می شود تا همواره میزان رطوبت پوست باقی 
بماند. تمام این خصوصیات در کنار هم، رطوبت 

ترک های پاشنه پا را تأمین می کنند.
مواد اولیه مورد نیاز

1 قاشق غذاخوری نمک؛
2 قاشق غذاخوری گلیسیرین؛

2 قاشق چای خوری آب گل رز؛
آب ولرم؛
سنگ پا.

یک  خام،  نمک  کنید،  آب  پر  را  ظرف  یک 
قاشق غذاخوری گلیسیرین و یک قاشق چای 
خوری از آب گل رز را به آن اضافه کنید. اکنون 
پاهایتان را برای مدت 15 تا 20 دقیقه داخل 

این ترکیب فوق العاده قرار دهید.
پاشنه و کناره های پا را با سنگ پا بسابید تا 

کامال تمیز شود.
2- روغن سبزيجات

داده  نشان  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات 
کننده  نرم  خواص  دارای  سبزیجات  روغن  که 
هستند؛ البته نباید از خواص ضدباکتریایی، آنتی 
اکسیدان، ضد التهاب و باال بردن سرعت بهبود 

زخم هم غافل شویم. 
مواد اولیه مورد نیاز:

2 قاشق چای خوری روغن سبزیجات.
کف پاهای تان را بشویید و با یک حوله تمیز آن 
ها را خشک کنید. یک الیه از این روغن را روی 

قسمت مورد نظر پا قرار دهید.
جوراب بپوشید و صبح که بیدار شدید جوراب را 

دربیاورید  و با آب بشویید.
3- ماسک موز و آواكادو

حاوی  ای  میوه  آواکادو  که  دانید  می  حتما 
ویتامین های A و E، اسیدهای چرب امگا 3 و 
دیگر مواد مغذی و پر فایده است که روند بهبود 

زخم را سریع تر می کند.
که  است  کننده  مرطوب  یک  مانند  هم  موز 
پا  پاشنه  ترک  درمان  به  خواص  این  همگی 

کمک می کنند.
مواد اولیه مورد نیاز:

یک عدد موز رسیده و نیمی از آواکادو را با هم 
مخلوط کنید.

اکنون این خمیر غلیظ و کرم مانند را روی پا و 
پاشنه پای تان بگذارید.

بگذارید برای مدت 15 تا 20 دقیقه باقی بماند و 
سپس پاهای تان را با آب ولرم بشویید.

۴- وازلین
وازلین به بازجذب رطوبت به ترک ها و خشکی 
کف پا کمک می کند. همین طور، خروج آب 
از الیه خارجی پوست را کم کرده و همین امر 
باقی  مرطوبت  و  نرم  پوست  تا  باعث می شود 
باال  باعث  پشمی  های  جوراب  پوشیدن  بماند. 
بردن دمای بدن شده و میزان تاثیرگذاری این 

ترکیب را بیشتر می کند.
مواد اولیه مورد نیاز:

یک قاشق چای خوری وازلین؛
مرطوب کننده؛

سنگ پا؛
آب ولرم.

برای مدت 15 تا 20 دقیقه پاها را داخل آب 
بگذارید.

و  های خشک  پوست  تمام  پا  کمک سنگ  با 
سخت را جدا کنید و به طور مرتب پاهای تان را 
خیس کنید.اکنون مرطوب کننده را روی ناحیه 
مورد نظر بزنید.حاال وازلین را روی آن بزنید تا 

رطوبت به دام بیفتد.
صبح  تا  بپوشید.  پشمی  جوراب  جفت  یک 
ولرم  آب  با  بعد  روز  و  درنیاورید  را  ها  جوراب 

پاهایتان را بشوید.
5-  عسل

کننده  عفونی  ضد  طبیعی  ماده  یک  عسل 
است که ترک های پاشنه پا را درمان کرده و 
به واسطه ترکیب های نرم کننده ای که دارد، 

پوست را شاداب و سرزنده می کند.

یک سطل انتخاب کنید، نصف آن را با آپ پر 
کنید و یک پیمانه عسل داخل آن بریزید.

برای مدت 15 تا 20 دقیقه پاها را داخل ترکیب 
آب عسل بگذارید.

به آرامی کف پاها را تمیز کنید.
۶- آرد برنج

بازجذب  و  پاکیزگی  زدایی،  سم  به  برنج  آرد 
مواد معدنی به پوست کمک کرده و آن را نرم 

و لطیف می کند.
2 تا 3 قاشق غذاخوری آرد برنج را با چندین 
قطره عسل و سرکه سیب مخلوط کنید تا خمیر 

به دست آمده غلیظ شود.
و  خورده  ترک  شدت  به  پاهایتان  پاشنه  اگر 
روغن  خوری  چای  قاشق  یک  شده،  خشک 
زیتون یا روغن بادام شیرین هم به این ترکیب 

اضافه کنید.
به مدت 10 دقیقه پاها را داخل آب ولرم قرار 
تا  بمالید  آن  روی  را  آرامی خمیر  به  و  دهید 

سلول های مرده از کف پایتان جدا شوند.
7- روغن زيتون يا نارگیل يا كنجد

کدام  هر  به  را  آن  و  بردارید  ای  پنبه  پد  یک 
به  آرامی  به  را  پاها  از روغن ها آغشته کنید و 
دقیقه   20 تا   15 مدت  برای  دورانی  صورت 

ماساژ دهید.
حاال یک جفت جوراب پارچه ای ضخیم بپوشید 

و بعد از یک ساعت پاهایتان را بشویید.
9- بلغور جودوسر

بلغور جو دوسر به خواص ضد التهاب و مرطوب 
کننده مجهز شده و همین ویژگی ها در نابودی 
سلول های مرده پوست و نرم و لطیف کردن آن 

موثر و کارساز است.
مواد اولیه مورد نیاز:

1 قاشق غذاخوری پودر جو دوسر؛
4 تا 5 قطره روغن زیتون.

پودر جو دو سر را با روغن زیتون مخلوط کنید 
تا به صورت خمیر درآید.

الخصوص  علی  پا،  روی  را  خمیر  این  اکنون 
قسمت پاشنه پا و تمام ترک خوردگی های آن، 
قرار دهید. بگذارید برای مدت یک ساعت روی 

آن بماند.
با آب سرد بشویید و خشک  را  پاهایتان  حاال 

کنید.
۱۰- جوش شیرين

جوش شیرین یک ماده سم زدا رایج است که 
پا جدا می کند و  از کف  را  سلول های مرده 

باعث لطافت و نرمی پوست می شود.
مواد اولیه مورد نیاز:

جوش  و  کنید  پر  ولرم  آب  با  را  سطل   3/2
شیرین را به آن اضافه کنید و تا وقتی که جوش 
به خوبی هم  آب حل شود،  در  کامال  شیرین 

بزنید.
به مدت 10 تا 15 دقیقه پاها را داخل ترکیب 

بگذارید.
با  آرامی  به  و  بیاورید  بیرون  را  پاهایتان  حاال 

سنگ پا تمیز کنید.
حاال با آب تمیز پاهایتان را بشویید.

۱۱- سركه سیب
اسیدهای خفیف موجود در سرکه سیب مثل 
مواد شیمیایی ضدعفونی کننده عمل می کنند 
و خشکی پوست و سلول های مرده را از بین 
به  را  شادابی  و  طراوت  همچنین،  برند.  می 

پوست برمی گردانند.
و  بریزید  سطل  داخل  آب  کافی  مقداری  به 
پاهایتان را داخل آن قرار دهید - حدود سه یا 

چهار پیمانه آب کافی است.
حاال سرکه سیب را اضافه کنید و هم بزنید.

به مدت 15 دقیقه پاها را داخل آب بگذارید و 
با کمک سنگ پا سلول های مرده را از سطح 

پوست جدا کنید.
۱2- آلوئه ورا

و  شده  پوست  لطافت  و  نرمی  باعث  ورا  آلوئه 
به  که  را  پوست  ترک  های  کناره  و  ها  ترک 
خاطر ساخت زیاد کالژن ایجاد شده را درمان 

می کند.
عالوه بر این، آمینواسیدهای موجود در این گیاه 

به لطافت پوست کمک می کند.
برای مدت چند دقیقه پاها را داخل آب ولرم 

قرار دهید.
حاال پاهایتان را خشک کنید و ژل آلوئه ورا به 

آن ها بزنید.
حاال جوراب بپوشید و بگذارید تا صبح روز بعد 

ژل روی پوستتان باقی بماند.

راهکارهاي موثر برای درمان ترک پاشنه پا در خانه
گرفتگی خشک شدن و ترک خوردن پاها چه داليلی دارد؟ و  رنجی  زود  خوابی،  بی 

پا عضالت  
هستید  مشکالتی  چنین  دچار  اگر 
پتاسیم  و  منیزیم  به  نیاز  تان  بدن 
غذاهایی  ها  آن  دریافت  برای  دارد. 
و  موز  پرتقال،  فرنگی،  گوجه  مثل 

اسفناج مصرف کنید.
خشکی پوست

کمبود  نشاندهنده  پوست  خشکی 
بنابراین  است.  بدن  در   E ویتامین 
باید سبزیجات، روغن، آجیل و ماهی 

بیشتری مصرف کنید.
میل به شیرينی جات

هوس  ناگهانی  خیلی  اوقات  گاهی 
شیرینی می کنید. ممکن است علت 
خستگی  یا  افسردگی  استرس،  آن 
باشد. پس بدن درخواست گلوکز می 
کند. برای این که چاق نشوید شکالت 

تلخ خالص یا عسل بخورید.
میل به خوردن يخ

ممکن  کنید  می  یخ  هوس  زیاد  اگر 
است مشکل کم خونی داشته باشید. 

1- حافظه را تقویت می کند
2- فشارخون را کاهش میدهد

3- اعصاب را آرام می کند
4- هوشیاری را بهبود می بخشد

5- خالقیت را افزایش میدهد
۶- قدرت اراده را تقویت می کند

حداکثر  آوردن  دست  به  برای 
استفاده از چرت زدن، این نکات را 

سرد  گاو:  خشک-  و  گرم  شتر:   
تر-  و  سرد  گوساله:  خشک-  و 
و  سرد  بز:  تر-  و  گرم  گوسفند: 
تر-  و  گرم  محلی:  مرغ  خشک- 
خروس: گرم و خشک- جوجه مرغ: 
گرم وتر- ماهی: سرد و تر- میگو: 
اردک: گرم و خشک-  تر-  گرم و 
و  گرم  بوقلمون:  تر-  و  گرم  غاز: 
بلدرچین:  تر-  و  گرم  کبک:  تر- 
گرم  قرقاول:    خشک-  و  گرم 
وتر- سار: گرم و تر-گنجشک: گرم 

و خشک-  گرم  کبوتر:  و خشک- 
آهو: گرم و خشک- سیرابی: سرد 
خشک- و  سرد  قلوه:  خشک-  و 

جگر سفید: گرم و تر-جگر سیاه: 
گرم و تر-پاچه: گرم و تر

ضماد مرهم و دارویی است که روی زخم می 
به دارویی می  اطباء، ضماد  به اصطالح  مالند. 
نرم  و  مایع  و  باشد  غلیظ  آن  قوام  که  گویند 
باشد و روی عضو آسیب دیده بمالند و ببندند. 
با  را  دارو  قلم  چند  ضماد  تهیه  برای  پزشکان 
مایعی مخلوط و در هم می سازند تا نرم شود

چند نمونه ضماد
ضماد َبْزَرک

مانند  گوناگون  داروهای  با  افراد  گذشته  در 
آرد،  آمونیاک،  حنا،  روغن،  نان،  خمیر  موم، 
... ضماد  و  ،انجیر، شراب  انواع حبوبات، شیره 
تهیه می کردند اما امروزه برای تهیه ضماد از 

آرد بَْزَرک استفاده می کنند 
برای تهیه اين ضماد:

یک قسمت آرد بَْزَرک با پنج قسمت آب سرد 
به  تا  پزند  می  و  داده  حرارت  و  کرده  ترکیب 
ضماد نرم و چسبنده تبدیل شود و یا آرام و به 
می  مخلوط  آب جوش  با  را  بزرک  آرد  تدریج 

کنند تا ضماد تهیه شود.
این ضماد را سپس روی پارچه ی نازکی پهن 
نموده و روی محل ملتهب می گذارند. از ضماد 
آرد بَْزَرک برای درمان دردهای قولنج کلیوی، 
مزمن  اورام  دردهای  و  رحمی  معوی،  کبدی، 
لومباگو  و  موضعی  التهابات  لنفانژیت،  مفاصل 

استفاده می کنند.
ضماد خردل

با  را  این ضماد مقداری آرد خردل  برای تهیه 
آرد  کنند.  کاماًل مخلوط می  بَْزَرک  آرد  ضماد 
که  پاشند  می  ضماد  روی  هنگامی  را  خردل 
نباشد.ضماد  بیشتر  درجه  از45  ضماد  حرارت 

۱. دچار سردردهای بد می شويد
کلی  به طور  )یا  کربوهیدرات  کافی  اندازه  به  هنگامی که شما 
مواد غذایی( نمی خورید، سطح قند خون می تواند تغییر یابد 
و باعث سردرد شود.” در حالی که هر چند وقت یکبار سردرد 
گرفتن طبیعی است اما داشتن آنها هر روز پس از شروع برنامه 
کاهش وزن عالمتی است که احتماالً چیزهای زیادی را از خود 
مانند  کربوهیدرات  از  غنی  محصوالت  از  برخی  اید.  کرده  دور 
سیب، گالبی و هویج را برای نگه داشتن وزن خود در حالی که 

سر درد را کنترل می کنید، ترکیب کنید.
2. شما اغلب احساس سرما می كنید

ممکن است دمای بدن شما نرمال باشد اما دندان هایتان از لرز 
ایراد  عالمت آن است که چیزی  احتماالً  این  و  به هم بخورند 
دارد. کسی جورک متخصص تغذیه می گوید: “رژیم های غذایی 
کم کربوهیدرات شما را در معرض ایجاد کم کاری تیروئید قرار 
می دهند که می تواند دمای منظم داخلی بدن را دشوار کند.”

3. دهان شما واقعا بوی بدی می دهد
دریافت  برای  رژیم غذایی کم کربوهیدرات  از شروع  بدن پس 
این  اگرچه  آورد.  می  روی  شده  ذخیره  چربی  به  خود  انرژی 
ممکن است به شما کمک کند که شکم تان کوچک تر شود اما 
می تواند نفس شما را بد بو کند. اسمیت می گوید: “هنگامی 
که کربوهیدرات کافی نمی خورید، بدن چربی و پروتئین را به 
عنوان سوخت می سوزاند. این کار با فرآیندی به نام کتوز انجام 
می شود. متأسفانه، استفاده از پروتئین و چربی برای سوخت می 
تواند باعث بوی بد شود.” اگرچه افزودن کربوهیدرات بیشتر به 
رژیم غذایی شما می تواند کمک کند اما بهتر است مقدار آب 

آشامیدنی خود را نیز دو برابر کنید. 
۴. شما دستگاه گوارش نامنظمی داريد

هنگامی که ماکارونی، نان و سایر غالت را حذف می کنید، غالباً 
فیبرها را نیز از بین می برید که در صورت عدم دریافت مواد 
تواند  و سبزیجات، می  میوه  مانند  دیگر  غذایی  مواد  از  مغذی 
مشکل ساز باشد. این می تواند به مشکالت دستگاه گوارش، از 
جمله نفخ شکم و یبوست منجر شود. برای بازگشت به مسیر 
از سبزیجات غیر نشاسته ای کم  درست، روزانه 2۸ گرم فیبر 
کربوهیدرات، مانند کلم بروکلی، کلم، اسفناج و مارچوبه مصرف 

کنید.

آهن  کمبود  رفع  برای  آهن.  کمبود 
غذاهایی مثل گوشت گاو و تخم مرغ 

بخورید
خونريزی لثه

ها  دندان  زدن  مسواک  هنگام  اگر 
است  ممکن  کنند  می  خونریزی 
کمبود ویتامین C داشته باشید. برای 
را  غذاها  این   C ویتامین  کمبود  رفع 
قرمز  فلفل  اسفناج،  مرکبات،  بخورید: 
کلم  کاهو، گل  فرنگی،  و سبز، گوجه 

و کلم بروکلی.

دنبال کنید:
فقط  دارید.   نگه   کوتاه  را  چرت ها 
10 تا 20 دقیقه چرت بزنید. هر چه 
بعدش  احتماالً  بزنید،  چرت  بیشتر 
در  کرد.  خواهید  منگی  احساس 
زدن  چرت  بزنید.  چرت  ظهر  اوایل 
می تواند  بعدازظهر   3 ساعت  از  بعد 

در خواب شبانه اختالل ایجاد کند.

خردل درد و سوزش کمی دارد که پس از چند 
دقیقه فروکش می کند.

اگر مقدار خردل ضماد زیاد باشد درد و سوزش 
لطیفی  پوست  اگر  شود.  می  تحمل  غیرقابل 
دارید بیش از ده دقیقه این ضماد را روی آن 
قرار ندهید و اگر پوستتان خشن است بیش از 
چهل، پنجاه دقیقه ضماد خردل را روی پوست 
نگذارید. در بیماری های حاد و مزمن تنفسی 
بیمار  پشت  و  سینه  روی  را  خردل  ضماد 

بگذارید تا بیمار درمان شود.

مرهم سیاه
مرهم سیاه از چند ماده ی طبیعی ساخته می 
شود که سرعت عمل آن در درمان سریع تر از 
از  گذشته  در  است.  دیگر  طبیعی  ماده ی  هر 

5. شما به سختی می توانید ورزش كنید
برای  استفاده  منبع  اولین  ها  “کربوهیدرات  گوید:  می  اسمیت 
های  ذخیره  که  هنگامی  بنابراین  هستند،  بدن  توسط  انرژی 
شود  باعث  تواند  می  است،  کم  ها  کربوهیدرات  ای  ماهیچه 
توانایی تحمل  و  باشند  داشته  بی حالی  احساس  افراد  از  برخی 
تعداد  تمرین،  از  قبل  باشند.”  نداشته  را  فشار  پر  تمرین  یک 
کربوهیدرات خود را شماره گیری کنید تا از انرژی کافی برای از 
بین بردن چربی استفاده کنید. و بعد از آن هم همین کار را انجام 
دهید. این اطمینان حاصل خواهد کرد که شما انرژی از دست 

رفته را دوباره پر می کنید.
۶. شما ديگر وزن كم نمی كنید

جورک می گوید: “رژیم کم کربوهیدرات باعث کاهش وزن می 
شود زیرا اگر به طور ناگهانی کربوهیدرات کمتری بخورید، کبد 
سعی می کند با تولید قند جبران کند.” “هنگامی که سطح قند 
خون باال می رود، لوزالمعده انسولین ترشح می کند که هورمون 
نگهدارنده چربی است بنابراین شما به جای از دست دادن آن، 
چربی را ذخیره می کنید. “بنابراین اساساً برعکس آنچه شما می 
خواهید اتفاق می افتد. جورک می گوید: کربوهیدرات بیشتری 

نسبت به مقدار معمول، به اندازه یک نان را کاهش ندهید.

ناخن ها و موهای شکننده
ناخن ها و موهای شکننده نشاندهنده 

کمبود ویتامین B هستند. 
برای رفع کمبود این ویتامین شیر و 

قارچ بیشتری مصرف کنید.
حلقه اطراف مردمک چشم

باالی  افراد  برای  معموال  مشکل  این 
کامال  و  آید  می  بوجود  سال   50
طبیعی است اما اگر برای جوان ترها 
نشان  و  است  عادی  غیر  بیاید  پیش 

دهنده سطح کلسترول باالست.

این داروی سنتی برای بیرون کشیدن عفونت، 
چرک و غده های زیرپوستی و خارج کردن آن 

ها بدون نیاز به جراحی استفاده می کردند.
قاشق چای خوری  مرهم سیاه سه  تهیه  برای 
زغال  خوری  چای  قاشق  سه  با  را  رس  خاک 
روغن  هر  از  فنجان  نصف  و  کرده  مخلوط 
کرچک، نارگیل و بهار به آن اضافه می کنند. 
سپس دو قاشق موم ذوب شده را با این مواد 

مخلوط می کنند.
ضماد باقال

ضماد باقال برای درمان برخی بیماری ها مفید 
است. مثال:

برای التیام محل ضرب خوردگی آرد باقال را با 
آرد جو مخلوط نموده به  صورت ضماد بگذارید.

را  باقال  گل  مو  سفیدشدن  از  جلوگیری  برای 
باقالی  بگذارید.ضماد  مو  روی  به صورت ضماد 
گازگرفتگی  محل  سم  کشیدن  برای  را  پخته 

سگ ها روی این محل قرار دهید.
ضماد نور

چربی  از  که  است  روز  کرم  نوعی  نور  ضماد 
مخصوص، گرد روی و... تهیه می شود و برای 
بکار  تیرگی پوست صورت، لک صورت  درمان 
می رود. برای استفاده از ضماد نور برای شاداب 
مرطوب  پوست،  از  محافظت  پوست،  کنندگی 
کنندگی پوست، ضدآفتاب روزها این ضماد را 

7. شما همیشه گرسنه هستید
اغلب کربوهیدرات های سالم غنی از فیبر پر کننده شکم هستند 
بنابراین اگر آن را با سایر مواد مغذی پر کننده جبران نکنید، 
ممکن است متوجه شوید که شکم شما دائماً سر و صدا دارد. 
“افرادی که در برنامه رژیم غذایی کم کربوهیدرات قرار دارند، 
دائماً گرسنه هستند زیرا به جای اینکه آنها را با چربی های سالم 
جایگزین کنند، فقط کربوهیدراتها را کنار می گذارند!” جورک 
هشدار می دهد: “رژیم غذایی کم کربوهیدرات کم چربی، نوعی 

فاجعه است.”
8. شما همیشه حواس پرتی را تجربه می كنید

انرژی  برای  کربوهیدرات  از  نیز  شما  مغز  بدن،  مانند  دقیقاً 
مغز  که  هنگامی  دهد  می  توضیح  اسمیت  کند.  می  استفاده 
سوخت مورد نیاز خود را دریافت نمی کند، ممکن است کمی 

احساس حواس پرتی کند. 
9. شما روحیه ای دمدمی و  تحريک پذير داريد

اسمیت توضیح می دهد: “هنگامی که افراد کربوهیدرات مصرفی 
خود را کاهش می دهند -به خصوص در ابتدا - این می تواند 
که  دلیل  این  به  بیشتر  کند.  اخالق  بد  و  دمدمی  واقعا  را  آنها 
کالری زیادی دریافت نمی کنند و قند خون آنها پایین است.” 
یک  که  الزمند  بدن  سروتونین  تولید  برای  ها  کربوهیدرات 
ماده شیمیایی است که احساس خوبی در مغز تولید می کند. 

کربوهیدرات کمتر = لبخند کمتر. 

به صورت خود بمالید.
ضماد خیار

خیار چنبر از خانواده کدو می باشد، و از لحاظ 
امالح و مواد معدنی، از خیار معمولی غنی تر 
و  برگ  تخم،  میوه،  است.  مفیدتر  آن  تخمه  و 
درمان  برای  سنتی  طب  در  چنبر  خیار  ریشه 
از  توانید  می  شود.  می  استفاده  ها  بیماری 
ضماد خیار چنبر برای کاهش درد سیاتیک و 

کاهش دردهای مفصلی استفاده کنید.
ضماد اگزما

سیاه،موم،روغن  دوای  ترکیب  از  اگزما،  ضماد 
و  دست  خارش  و  است  شده  تهیه  و...  زیتون 
پا از سودا، صفرا و دم و بلغم سوخته را ترمیم 
می کند، مسکن اگزماهای پوستی، نرم کنندۀ 
پوست، التیام زخم پوستی، خارش و زخم های 

پوستی به دنبال حساسیت است.
ضماد مفاصل

نام  از  برگرفته  آن  نام  که  النسا  عرق  پماد 
درمان  و  کاهش  در  و  بوده  سیاتیک  قدیمی 
دردهای مفاصل بسیار مفید و موثر است. این 
مانند  دارویی  گیاهان  بهترین  ترکیب  از  پماد 
روغن بابونه، روغن ختمی، روغن اکلیل الملک، 
سرکه  مقل،  جاوشیر، صمغ  اشق، صمغ  صمغ 
طبیعی و روغن شبت )شوید( تهیه شده است 
و تسریع گردش خون در موضع  بهبود  به  که 
درد کمک می کند.ضماد مفاصل یا پماد عرق 
گیاهی  و  طبیعی  درمان  راه  بهترین  النسا 
بیماری های آرتروز، دیسک، سیاتیک، واریس، 
شکستگی  و  مفصلی  دردهای  و  روماتیسم 
بار محل درد  الی3  شناخته می شود. روزی2 
و  نموده  چرب  النسا  عرق  گیاهی  روغن  با  را 
آرام آرام مالش داده تا روغن کامال جذب شود 

و درد مفاصل کاهش یابد.
منبع : نمناک

فواید چرت بعد از ظهربدن ما كمبودهايش را به اين شکل بروز می دهد

مزاج گوشت ها

معنی ضماد و بهترين نوع آن در طب سنتی

عالئم نشان دهنده كمبود كربوهیدرات در بدن



راه حل عملی دولت
 برای معضل گرانی ها و کمبودها

محمد  جاوید

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
خدا لعنت کند هر کس که در برق

کند اسراف در بی برقی ما
نیامرزد خدا آنکس که با آب

بشوید صورت و هر جای خود را
»کووید نوزده« گیرد کسی که

فضای خانه خود را کند گرم
در این بی گازی کشور چرا که

ندارد ذره ای انصاف و آزرم
بیاویزد خدا او را ز کلّه

کسی که می کند اسراف در نان
غذا را می خورد هر کس سه وعده

خدا او را کند گریان و ناالن
بگیرد آه دولت دامن تو

اگر در خوردنت اسراف کردی
اگر هر روز را روزه بگیری

برآوو، باریکال، مرِد مردی
کسانی که غذاشان چرب و چیل است

الهی که به درد ِسل بمیرند
در این بی روغنی آیا درست است

دو سّه تا شیشه ی روغن بگیرند؟
الهی هر که باشد در پی مرغ

نصیبش درد بی درمان بگردد
کسی که می خورد هر ماه یک مرغ

الهی بی سر و سامان بگردد
اگر نفرین دولت شد موثر

شود حل مشکالت او به سرعت
نمی ماند اثر از این گرانی

شود راحت ز نق و نوق دولت
تو هم » جاوید« دولت را دعا کن

که تا یابد کلید مشکل ما
»حسن« هرچند آمد با کلیدی

ولی افسوس که گم کرده آن را
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غربتی دل گیرتر از این زمان
کی تو دیدی، روزگاری درجهان

مهرورزی، دوستی، دلدادگی
می رود کم،کم همه از یادمان

بوی نفرت می وزد،در صبح و شام
از دم سرد و نفس های َددان

نیست شوری، نیست شوقی ای دریغ
در دل و احوال زار مردمان

یک طرف غوغای درد است و بال
سوی دیگر جور و جهل ناکسان

گرگ حرص وآز، شد خونخوارتر
نیست،گویی آدمیت را نشان

این همه آموزه ها، پـندار بود
نقش و نام راستی،گشته نهان

اهل ناز ونعمت این روزگار
عده ای دزدندو از بی مایگان

کرده فربه خویش را از مال مفت
بی خیال از سفره بی آب ونان

آی آدم، وای از این غافل شدن
می رسد پایان کارت بی امان

در حصار تنگ و تاریکیم و نیست
دیگر امیدِ رهایی، درمسیر ما،عیان

انتظار حاجت از نوکیسگان،خامی ُبود
مردی و غیرت نباشد،کاراین نامردمان

چاره بیچارگان، دراین خراب آباد، نیست
جز پناه بـر آن خدای مهربان

منصور پدرام

چاره بیچارگان

سخن دربارهء محلی که
 آدم و حوا فرود آمدند

كه  وى  خلقت  روز  غروب  از  پيش  را  آدم  جل  و  عز  خداى 
اخباريان  چنانكه  و  آورد  فرود  آمسان  از  مهسرش  با  وبد  مجعه 
سلف گفته اند در هند فرود آمد. از قتاده روايت ركده اند كه خدا 
عزوجل آدم را به هند فرود آورد،و مه از ابن عباس روايت ركده 

اند كه خدا عزوجل آدم را به صحراى سر زمني هند فرود آورد.
كه  اند  ركده  روايت  عنه  اهلل  رضى  طالب  اىب  بن  ىلع  از 
خوشبوترين زمني ها سرزمني هند است كه خدا آدم را در آنجا 

فرود آورد و درخت آن وبى هبشت گرفت.
و  آمد  فرود  هند  به  آدم  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از  مه  و 
حوا به جهد و آدم به جستجوى وى رفت تا فرامه آمدند و حوا 
شان  معارفه  جاى  و  گفتند،  مزدلفه  را  آنجا  و  شد  نزديك  او  به 
عرفات نام گرفت.و جايى كه مجتمع شدند مجع نام گرفت و آدم 

در هند بر كوهى فرود آمهد وبد كه »وبذ« نام داشت.
كوهى  بر  هند  در  آدم  وترات  اهل  گفتهء  گويد:به  اسحاق  ابن 
ما  هبيل  نام  به  اى  دره  نزديك  به  داشت  نام  واسم  كه  آمد  فرود 
در  حوا  كه  گويند  و  است  هند  واليت  دو  كه  مندل  و  دهيخ  بني 

جهد از سرزمني مكه فرود آمد.
وبذ  نام  به  كوهى  بر  سرنديب  در  اند:آدم  گفته  ديگر  بعضى 
و  ميسان  در  ابليس  و  مكه  سرزمني  از  جهد  به  حوا  و  آمد  فرود 
مار در اصفهان.و گفته اند كه مار در صحرا فرود آمد و ابليس بر 

ساحل درياى ابله،و اين را جز با خرب نتوان دانست.
در اين باب جز آنچه دربارهء هبوط آدم به سرزمني هند آمهد و 
محدثان اسالم و اهل وترات و انجيل پذيرفته اند خربى ندارمي.

قله  مهه  از  آمد  فرود  آن  بر  )ع(  آدم  كه  كوهى  قلهء  گويند 
آن  بر  وقىت  آدم  است،و  نزديكرت  آمسان  به  جهان  هاى 
تسبيح  و  دعا  و  وبد  آمسان  در  سرش  و  كوه  بر  گرفت،پايش  جاى 
فرشتگان را ىم شنيد و با آن انس گرفته وبد و فرشتگان از 

او بمي داشتند به مهني جهت قامت آدم اكهش يافت.
ذرك گوينهد اين سخن:

از  را  آدم  عزوجل  خداى  چون  كه  گويد  رياح  اىب  بن  عطاء 
هبشت فرو فرستاد پاهايش بر زمني و سرش بر آمسان وبد و سخن 

و دعاى اهل آمسان را ىم شنيد و با آن مأونس وبد و فرشتگان 
از بمي وى، در دعا و مناز به خدا شكايت بردند،و وى را كوتاه ركد 
و چون صداى آمسان نشنيد وحشت ركد و در دعا و مناز شكايت 
به خدا برد و آهنگ مكه ركد و محل هر قدم وى قريه اى شد و 
هر گام وى صحرائى وبد تا به مكه رسيد و خداى تعاىل ياقوىت از 
هبشت نازل ركد كه به جاى كعبه وبد و آدم پيوسته بر آن طواف 
ىم برد تا خداى طوفان را فرستاد و آن ياقوت به آمسان رفت تا 
را  خانه  و  انگيخت  بر  را  )ع(  خليل  ابراهمي  خداوند  كه  وقىت 
ْبراِهمي مكان اْلبْيِت يعىن»و  بساخت كه او تعاىل فرمايد:» و ِإْذ وّبْأنا ِلِ

چون ابراهمي را در مكان اين خانه جا دادمي.«
براى  را  كعبه  جل  و  عز  خداوند  كه  اند  ركده  روايت  قتاده  از 
وبد  زمني  در  پاهايش  و  آمسان  در  وى  سر  چون  هناد  )ع(  آدم 
و فرشتگان از او بيمناك وبدند و قدش به شصت ذراع اكسته 
و  شنيد  منى  را  فرشتگان  تسبيح  صداى  كه  شد  غمگني  و  شد 
وت  براى  اى  خانه  من  آدم  فرمود:»اى  كه  برد  خدا  به  شكايت 
عرش  دور  به  مهچنانكه  برى  طواف  آن  بر  كه  آوردم  فرود 
من طواف برند و به نزد آن مناز كىن چنانكه به نزد عرش من 
مناز كنند«و آدم به سوى خانه روان شد و قدم هايش بلند شد و 
خانه  به  آدم  و  مباند  مهچنان  صحراها  و  وبد  صحرايى  قدم  هر  بني  ما 

رسيد و طواف برد و پس از او پيمربان نيز طواف بردند.
از ابن عباس نيز روايت ركده اند كه چون خداوند از قامت آدم 
)ع( بكاست و آن را شصت ذراع ركد آدم مهى گفت:»خدايا 
نگهباىن  و  خدا  وت  از  غري  وبدم،  وت  خانهء  در  و  وت  جوار  در  من 
نداشمت،آسوده ىم خوردم و هر جا خواسمت مقر ىم گرفمت و مرا به 
اين كوه مقدس فرود آوردى و صداى فرشتگان را ىم شنيدم 
هبشت  وبى  و  برند  ىم  طواف  وت  عرش  به  كه  ديدم  ىم  را  آهنا  و 
نظارهء  و  صدا  و  ركدى  ذراع  شصت  مرا  قامت  و  يافمت  ىم  را 

فرشتگان قطع شد و وبى هبشت برفت«
خداوند جواب داد:»آنچه ركدم به سبب گناه وت ركدم.«

يك  تا  بفرمود  بديد  را  حوا  و  آدم  ربهنگى  خدا  چون  و 
گوسفند از هشت جفىت كه از هبشت فرود آورده وبد بكشند 
بگرفت  را  آن  پشم  و  بكشت  و  بگرفت  گوسفندى  او  و 
و برشت و با حوا ببافتند،آدم براى خويش جبه اى ركد و حوا 
آدم  به  خدا  و  بپوشيدند  را  آن  و  ركد  روسرى  و  پرياهن  يك 

وحى ركد كه مرا در مقابل عرشم حرىم هست، برو و آنجا خانه 
اى بساز و به دور آن باش چنانكه فرشتگان را ديهد اى كه 
به دور عرش منند. من در آنجا دعاى وت و فرزندانت را كه مطيع 
من باشند اجابت كمن. آدم گفت:»اى پروردگار،اين اكر چگونه 

كمن كه نريو ندارم و راه ندامن«
وقىت  آدم  و  برد  مكه  سوى  را  وى  كه  فرستاد  اى  فرشته  خدا  و 
فرشته  به  آمدى  خوش  را  او  كه  گذشىت  جايى  و  باغى  به 
جا  هر  و  رسيد  مكه  به  تا  مبان،«  گفىت  فرشته  مبانمي:»و  گفىت:»اينجا 
شد.پس  بيابان  و  صحرا  گذشت  جا  هر  از  و  شد  آبادى  آمد  فرود 
و  لبنان  و  زتيون  طور  و  سينا  طور  از  كوه  پنج  از  بساخت،  را  خانه 
جودى،و پايه ها را از حرا ساخت و چون از نباى خانه فراغت 
يافت فرشته او را سوى عرفات برد و مهه مراسم حج را كه كسان 
سر  به  و  برد  مكه  سوى  را  وى  نبمود،آنگاه  بدو  كنند  اكنون 

زمني هند بازگشت و بر كوه وبذ مبرد.
خدا  وبد  هند  ديار  به  آدم  وقىت  كه  اند  ركده  روايت  عمر  ابن  از 
حج  به  هند  ديار  از  او  كن.و  زيارت  را  خانه  كه  ركد  وحى  بدو 
رفت و هر كجا قدم هناد دهكهد اى شد و فاصلهء دو قدمش 
و  بكرد  مراسم  و  برد  طواف  و  رسيد  خانه  به  تا  شد  صحرايى 
آنگاه آهنگ بازگشت به هند ركد و برفت و چون به عرفات 
رسيد و فرشتگان او را بديدند، گفتند:»حجت مقبول باد«و او 
به خود باليد و چون فرشتگان اين بديدند گفتند: اى آدم دو 
هزار سال پيش از آنكه خلق شوى ما بر اين خانه طواف برده 

امي.«و آدم پيش خود كوچك شد.
گويند:وقىت آدم به زمني فرود آمد تاجى از درخت هبشت به 
سر داشت و چون به زمني رسيد تاج بخشكيد و برگ آن بريخت 

و اقسام وبى خوش از آن بروييد.
بعضى ها گفته اند اين از برگهاى هبشت وبد كه به خود پوشيهد 
وبى  اقسام  آن  از  بخشكيد  وبدند  پوشيهد  كه  برگها  چون  و  وبدند 

خوش روييد و خدا هبرت داند.
را  او  خدا  كه  بدانست  آدم  چون  كه  اند  گفته  ديگر  بعضى 
و  گرفت  بر  آن  از  شاخى  گذشت  درخىت  هر  به  كند  ىم  برون 
آن  برگ  و  داشت  مهراه  را  ها  شاخه  اين  رسيد  زمني  به  چون 

بخشكيد و بريخت و اصل وبهاى خوش از آن وبد.
ادامه دارد...

محمد بی جرير طبری         مترجم: ابوالقاسم پايندهتاريخ طبری

  تنها یک نفر منتظر ماست!
 تنها یک نفر منتظر ماست!

هر چند حافظ گفت: » دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن« 
همچنان  اما  است«،  شتاب  در  عمر  که  »بشتاب  آورد:  یادمان  به  هم  سعدی  و 
فرزانگان دلیلی برای شتابیدن نمی بینند؛ چون مقصدی که آنها می خواهند به آن 

برسند نه با شتاب که به آهستگی رسیدنی است.
جاده شتاب پر از چاه و چاله و فریب و فتنه و خطا و پشیمانی است. دلی که دنبال 
عشق می دود، آسیمه سر و شتابان، خواهد افتاد و نخواهد رسید. اما او که اندک 

اندک می رود، هر روز و هر ساعت و هر آن، سرانجام خواهد رسید.
طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای دل       بیفتد آنکه در این راه با شتاب رود        
)حافظ(

ما برای چه می دویم؟ می خواهیم به چه کسی برسیم؟ چه کسی کجا منتظر ماست؟ 
چرا فکر می کنیم دیرمان شده؟ برای چه چیز دیر شد؟ برای کدام قرار؟

همیشه تنها یک نفر است که منتظر ماست و تنها یک چیز است که باید به او برسیم. 
آنکس که با او قرار داریم اسمش »دوست« است و آن چیز که باید به او برسیم 

»حقیقت« است.
کسان دیگر همه هیچکسند و چیزهای دیگر همه ناچیز.

به صبوری توان رسید به دوست            به هم اندر مزن شتاب مکن        )سنایی(
در قفسی از خاک و آب زندگی می کنیم و ریسمان هایی از خور و خواب دور 
توانیم که  می  این همه طناب چگونه  با  و  قفس خاکی  این  با  اند.  پیچیده  تنمان 

بدویم؟
چون می دانی همه ز خاک و آبیم                   امروز همه اسیر خورد و خوابیم
در تو  نرسیم اگر بسی شتابیم                       سرمایه تویی سود ز خود کی یابیم

)سنایی(
عرفان نظرآهاری 
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صف

سفرنامه
به  جماعتی  با  ناصرالدین شاه  سالی 
که  قم  دریاچه ی  به  بود.  رفته  قم 
دفتری  و  می کند  اتراق  می رسد، 
می خواهد تا سفرنامه اش را بنویسد. 
این  »دور  می پرسد:  نوشتن  میان 

دریاچه چه قدر است؟«
می زند.  حدسی  کس  هر 
سبیلش  به  دستی  ناصرالدین شاه 

بهلول حاذق
مخصوصی  طبیب  هارون الرشید، 
بسیار  که  بود،  آورده  یونان  از 
مورد تکریم و احترام بود. روزی 
از  پس  شد.  وارد  وی  بر  بهلول 
طبیب  از  احوال پرسی،  و  سالم 

را  »دورش  می گوید:  و  می کشد 
بعد  فرسنگ.«  بیست وچهار  بنویس 
می گوید: »عمقش را چگونه حساب 

کنیم؟«
»قربان!  می گوید:  همراهان  از  یکی 
با همان حسابی که دورش را تعیین 
کردید، عمقش را هم مشخص کنید.«
محمود حکیمی؛ هزار حکایت تاریخی

پرسید: »شغل شما چیست؟«
طبیب از باب تمسخر، گفت: »شغل 

من  زنده کردن مرده هاست«
بهلول در جواب گفت: »تو زنده ها را 
نکش؛ مرده زنده کردنت  پیش کش.«

المجانین عقالء  نیشابوری؛ 

سرسبز  جنگل  یک  توی  نبود  یکی  بود  یکی 
های  گل  و  بلند  درختای  از  پر  که  بزرگ  و 
زندگی  کوچولو  میمون  یه  بود  رنگارنگ 
میکرد. خونه این میمون کوچولو باالی یکی از 
این درختای بلند و بزرگ جنگل سبز   بود.
خیلی  عادت  یه  کوچولو  میمون  این  ها  بچه 
بود که هیچوقت  این  اون هم  بدی داشت 
وقت  هیچ  و  نمیکرد  مرتب  رو  وسایلش 
هیچ چیزی رو سر جاش نمیذاشت. به خاطر 
همین همیشه خونش نامرتب و به هم ریخته 
بود. میمون کوچولو هر موقع به وسایلش یا 
اسباب بازیاش احتیاج پیدا میکرد باید کلی 
پیدا  بتونه وسایلش رو  تا  خونه رو میگشت 

کنه، خالصه که خیلی شلخته و نامرتب بود.

خواب  از  کوچولو  میمون  که  صبح  روز  یک 
درختیش  خونه  توی  از  ناگهان  شد  بیدار 
بلند  انقدر  فریادش   . کشید  بلندی  فریاد 
رو  صداش  جنگل  حیوونای  تمام  که  بود 

شنیدن. یعنی چی شده بچه ها؟
های  موز  شدن،  گم  اونا  هستن؟  کجا  اونا   «

عزیز و خوشمزه ام ، یعنی اونا کجا رفتن؟«
موزاش  دنبال  کوچولو  میمون  ها  بچه  بله   
پیدا  رو  اونا  میگشت  چی  هر  ولی  میگشت 
به  خونش  که  بس  از  نمیکرد.  که  نمیکرد 
هم ریخته و شلوغ بود ، اون حسابی کالفه و 

ناراحت شده بود .
از  و  بره  که  گرفت  تصمیم  کوچولو  میمون 
همسایه هاش سوال کنه تا ببینه اونا موزاش 

رو دیدن یا نه.

میمون  عسل.  زنبورای  سراغ  رفت  اول  اون 
کوچولو از زنبورا پرسید :» زنبور عسل ، زنبور 

عسل ، موزهای منو تو خوردی؟«
میمون   «: گفت  کنان  ویز  ویز  عسل  زنبور 
کوچولو من شهد و گرده گل میخورم . من 

موز نمیخورم«
عسل  زنبور  فهمید  که  کوچولو  میمون   
مار  از  گرفت  تصمیم  نخورده  رو  موزاش 
بود درباره  خوابیده  که روی شاخه درخت 

موزاش سوال کنه.
میمون کوچولو از مار پرسید :» مار ، مار ، تو 

موزای منو خوردی؟«

مار هیس هیس کنان جواب داد :»من چیزی 
درباره موزهای تو نمیدونم و موزهای تو رو 

هم نخوردم ، لطفا مزاحم من نشو«
شد.  ناراحت  و  ناامید  کوچولو  میمون   
دلش  و  بود  شده  اش  گرسنه  خیلی  اون 
میخواست هر چی زودتر موزهاش رو پیدا 
کنه و بخوره تا سیر بشه. اون با ناراحتی گفت 
:» من همه جا رو گشتم ، تو خونه ام ، بیرون 
که  نیستن  موزهام  اما  رو،  جا  همه  ام  خونه 

نیستن ، اونا گم شدن«
دنبال  داشت  همینطور  کوچولو  میمون 
موزهاش میگشت .اون روی میز رو نگاه کرد 
اما موزها اونجا نبودن ، زیر تخت رو گشت 

اما هیچی پیدا نکرد.
»من هنوزهیچ موزی پیدا نکردم، من نمیتونم 

اونا رو پیدا کنم ، حاال باید چی کار کنم؟«
میمون کوچولو که حسابی عصبانی شده بود 
شروع  و  کوبید  زمین  به  رو  پاهاش  محکم 
کرد به گریه کردن ، اون میگفت :» من خیلی 
من  و  نیستن  و  شدن  گم  موزام   ، گرسنمه 

هیچ چیزی برای خوردن ندارم«

بعد میمون کوچولو با ناراحتی از بالکن خونش 
بیرون رو نگاه کرد.بعد ناگهان با صدای بلند 
گفت :»یه لحظه صبر کن ...اینا پوست موزن، 

1..2..3...4... خیلی زیادن«
میمون کوچولو کمی که دقت کرد چشمش 
به یه خرگوش افتاد که کنار پوست موزها 
ایستاده بود. میمون کوچولو گفت :» ااا  اونجا 

یه خرگوشه ، پس اون موزهای منو خورده«

بلند  درخت  باالی  همون  از  کوچولو  میمون 
فریاد زد :»آهای خرگوش ، تو داری موزهای 

منو میخوری«
بود  شده  میمون  متوجه  تازه  که  خرگوش 
:» نه میمون  انداخت و گفت  نگاهی  اون  به 
کوچولو من موزهای تو رو نمی خورم ، اونجا 

رو خوب نگاه کن من دارم موز می کارم«

بعد خرگوش کوچولو اومد و اومد تا به پایین 
خونه  اون  باالی  کوچولو  میمون  که  درختی 

داشت رسید. بعد به میمون گفت :» خیلی 
گرسنه به نظر میای ،بیا اینجا و یه دسته از 

موزهای من رو بردار و بخور تا سیر بشی«
اون  شد.  خوشحال  حسابی  کوچولو  میمون 
باشادی و هیجان به خرگوش گفت :»ممنونم 

خرگوش مهربون ، متشکرم ازت اما.... « 
پس کی موزهای منو برداشته ؟

فکر  خودش  با  لحظه  چند  کوچولو  میمون 
کرد.، بعد انگار که چیزی یادش افتاده باشه 
حاال  آهان  زد:  فریاد  بلند  صدای  با  ناگهان 
یادم اومد  من دیشب خیلی گرسنم بود به 
خاطر همین همه موزهام رو همون دیشب 
کوچولو  میمون  که  شد  اینطوری  و  خوردم. 
فهمید و یاد گرفت که اگر همیشه وسایلش 
جای  سر  رو  چیزی  هر  و  کنه  مرتب  رو 
خودش برگردونه راحت تر اونارو پیدا میکنه 
و هیچوقت هم یادش نمیره که وسایلش رو 

کجاگذاشته یا با اونا چی کار کرده.

میمون کوچولوی شلخته

دعا برای همسایگان
)دعای بیست و ششم از صحیفه سّجادیه(

برپایی سنت الهی
اش  گرامی  خاندان  بر  و  پیامبرت،  محّمد)ص(،  بر  پروردگارا، 
درود بی پایان فرست و مرا در به جا آوردن حق همسایگان و 
دوستانی که حق ما را می شناسند و با دشمنان ما در ستیزند، به 
بهترین نحو یاری کن و آنان را در برپا کردن سّنت تو و چنگ 
زدن به آداب نیکویت توفیق ده؛ چنانکه با ضعیفان مدارا کنند و 
از فقر برهانند، بیماران را عیادت کنند، راه جویان را راه بنمایند، 
مسافران را در بازگشت دیدار کنند، اسرار یکدیگر نهان دارند، 

عیب های هم را بپوشانند، و ستمدیدگان را یاری کنند.

نیکی با همسایگان
ای خدای مهربان من، مرا با همسایگانم چنان کن که بدی شان 
با همه خوش  و  از ستمشان در گذرم  پاسخ گویم؛  نیکی  به  را 
گمان باشم؛ در میانشان نیکی جاری کنم و در نگاهم به سویشان 
پرده عّفت بر چشم برکشم؛ از روی فروتنی با آنان نرمخویی 
کنم؛ با مهربانی بر گرفتاران شان رقت داشته باشم؛ بذر دوستی 
شان را در دل بکارم و خیرخواهانه نعمتی ماندگار برایشان آرزو 
کنم؛ آنچه بر خویشانم می پسندم، برای آنان نیز بخواهم و با 

آنان چنان باشم که با خاصان خود هستم.

با دو چشمم می چشم 
مزه ها را با زبانمی چشیدم من فقط حرف از راه دهان   می زدم با سیب سرخ هست راه دیگریفکر کردم جز زبان با  نگاه  بهتری  سیب را باید چشید با دوچشمم می چشمسیب را غیر از زبان روی کاغذ می کشممزه اش را با مداد

غالمرضا بکتاش 

بازیچه های بچه ها
آی بادبادک!

آی جغجغه!
آی فرفره!

بازیچه دارم، بچه ها،
آی بچه های کوچه ها!
بازیچه های رنگ رنگ،

ارزان و زیبا و قشنگ!
آمد دوباره پیرمرد

آن پیرمرد ُدوره گرد
با آن نگاه مهربان،

آن پیرمرد خوش َزبان
گوید برای بچه ها

حرفی از آن بازیچه ها:
آی جغجغه، فریاد کن!
این بچه ها را شاد کن
آی فرفره، َچرخی بَِزن!

رقصی بکن در دست من!
آی بادبادک،

پرواز کن، باال برو!
آزاد و بی پروا َبرو!

پروین دولت آبادی

زرافه
توی حیاط خونه مون درخته 

درخت گردوی بلندو زیبا 
دلم می خواد گردوها رو بچینم 

اما قدم نمی رسه به اون ها 
کاشکی بودم اندازه ی زرافه 

می چرخیدم دور درخت گردو 
بادست و پا و گردن درازم 

هرچی دلم می خواست می چیدم از او 
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کمیسیون  اعضای  و  رئیس 
انرژی مجلس شورای اسالمی در 
جاری  هفته  در  روزه  دو  سفری 
از شرکت  به جزیره خارگ، پس 
با مدیران  در نشست هم اندیشی 
پتروشیمی  و  نفتی  شرکت های 
از  خارگ  شهری  مسئولین  و 
خارگ  نفتی  پایانه  تاسیسات 

کردند. بازدید 
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی نماینده مردم، 
زاده  حسین  که  دیدار  این  در 
گراش  خنج،  الرستان،  نماینده 
اعضای  داشت  حضور  نیز  اوز  و 
گلزار  در  ابتدا  انرژی  کمیسیون 
یافته  حضور  جزیره  این  شهدای 
تاسیسات  از  بازدید  ادامه  در  و 
خارگ،  نفتی  پایانه  پروژه های  و 

به گزارش میالدالرستان، در دیداری 
که در برج علم و فناوري بندرعباس 
صورت پذیرفت، طرفین در خصوص 
مسائل و مشکالت مشترک دو حوزه 
به  الرستان  و  بندرعباس  انتخابیه 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
بندرعباس،  مقیم  هاي  الرستاني 
را  خود  قدرداني  و  سپاس  مراتب 
دکتر  هاي  پیگیري  و  ها  تالش  از 
مرادي در خصوص احداث باند دوم 
داشته  ابراز  بندرعباس-الر  جاده 
به  توجه  با  نمودند  خواست  در  و 
اهمیت و مزایاي غیرقابل انکار این 
با  شهرستان،  دو  هر  براي  موضوع 

و  فروزان  مشترک  نفتی  میدان 
و  خارگ  پتروشیمی  همچنین 
مدیران  با  فنی  کمیته  برگزاری 
در  را  نفت  تابعه  های  شرکت 

دادند. قرار  کار خود  دستور 
اعضای  روزه  دو  سفر  این  در   
از  مجلس  انرژی  کمیسیون 
بازدید  نیز  بوشهر  اتمی  نیروگاه 
آخرین  بررسی  ضمن  و  نموده 
وضعیت تولید برق اتمی در واحد 
یکم نیروگاه بوشهر، اقدامات انجام 
واحدهای  پروژه  پیشرفت  و  شده 
ارزیابی  مورد  را  نیروگاه  این  2و3 
مهندسان  با  دیدار  دادند.  قرار 
و  اتمی  برق  صنعت  کارکنان  و 
از چالش ها و موانع  آگاهی یافتن 
این  اهداف  دیگر  از  صنعت  این 

بازدید بود.

جدیت بیشتري نسبت به انجام این 
مهم همت گمارند. 

جهت  گردید  پیشنهاد  همچنین 
هاي  پروژه  انجام  در  تسریع 
شهرستان،  دو  المنافع  مشترک 
با  بیشتري  افزایي  هم  و  همگرایي 
مهندس حسین زاده نماینده مردم 
شریف الرستان، خنج، گراش و اوز 
این  در  نیز  مرادي  باشند.  داشته 
حمایت  از  قدرداني  ضمن  دیدار 
مساعد  قول  ها،  الرستاني  هاي 
دادند با تمام قوا در این مسیر گام 
از  نتیجه  به  حصول  تا  و  برداشته 

پاي ننشیند.

رصد توسعه »میدان فروزان«
 تا »نیروگاه بوشهر« توسط حسین زاده

 و اعضای کمیسیون انرژی

دیدار جمعي از الرستاني هاي
 مقیم بندرعباس با نماینده مردم 

بندرعباس در مجلس شوراي اسالمي 

پیکر پاک یک شهید گمنام دفاع مقدس، همزمان با ایام سوگواری 
شهادت حضرت فاطمه)س( در دانشکده علوم پزشکی گراش تشییع 

و به خاک سپرده شد.
حضرت  شهادت  سالروز  با  مصادف  الرستان،  میالد  گزارش  به 
بدرقه  با  مقدس  دفاع  گمنام  شهید  یک  پاک  پیکر  زهرا)س( 
نیروهای  شهدا،  معظم  خانواده  بسیجیان،  مسئوالن،  و  مردم 
به  و  تشییع  گراش  پزشکی  علوم  دانشکده  در  انتظامی  و  نظامی 

خاک سپرده شد.
شهادت  سرخ  خط  به  عاشقان  و  کنندگان  تشییع  مراسم،  این  در 
در طول مسیر حدود پنج کیلومتری سپاه ناحیه گراش تا دانشکده 
علوم پزشکی این شهر با نثار گل و عطر افشانی از مهمان گرانقدر 

خود استقبال کردند.
و  خوانان  نوحه  سوی  از  سالم«  گمنام  »شهید  دلنشین  نوای 
روحانی  و  معنوی  فضایی  نیز  مسیر  طول  در  کنندگان  تشییع 
پرور  به شهر شهید  آالله سرخ  این  با شمیم عطر حضور  همزمان 

گراش هدیه داد.
شهرستان گراش 12۹ شهید را تقدیم نظام و انقالب کرده که از این 

میان، 5 شهید مفقوداالثر هستند.
این ششمین شهید گمنامی است که در گراش به خاک سپرده شد.
گزارش تصویری این مراسم را از دوربین علی یگانه الری می بینیم:

پیکر مطهر شهید گمنام،
 در گراش آرام گرفت

عراقي
فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر 
بن عبدالغفار جوالقي همدانی، متخلص

نام  به  دهي  در  هـ.ق  در سال ۶۱۰  عراقي  به   
کمجان در بیرون شهر همدان،  در خانداني اهل 

علم به دنیا آمد.
عراقي پس از فراغت از تحصیالت رایج زمان سرگرم 
تعلیم و تعلم شد و سپس از مدرسه رخت به خانقاه 

کشید و این تغییر حال در جواني به او دست داد.
در  رفت  هندوستان  به  و  شد  سفر  راهي  عراقي 
مولتان به خانقاه شیخ بهاءالدین زکریاي مولتاني 
راه جست و از آن شیخ، خرقه دریافت کرد. پس 
از چندي از آنجا از راه دریا عاظم سفر حج شد. 
سپس قصد دیار روم کرد و در آنجا منظور نظر 
از  پس  عراقي  شد.  واقع  بلخي  جالل الدین  موالنا 
سمت  دیار  آن  در  چندي  و  رفت  مصر  به  روم 
پیشوایي مشایخ  متصوفه مصر را داشت و پس 
از چندي از آن دیار نیز عازم سفر به شام شد و 

همه جا مورد اکرام بود.
وفات عراقي  به سال ۶88 در دمشق اتفاق افتاد و 

در همانجا به خاك سپرده شد.
***

گل خري آشنايي
يی ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدا

هچ کنم؟ هک هست اينها گل خير آشنايی

مژه اه و چشم یارم هب نظر چنان نماید

هک میان سنبلستان چرد آهوي ختايی

رد گلستان چشمم ز هچ رو هميشه باز است؟

هب امید آنکه شاید تو هب چشم من ردآيی

رم، هب هچ رو روم هب گلشن؟ سر ربگ گل ندا

هک دينشه ام ز گلها همه بوي بی وافيی

م ملت است اين؟ م مذهبست اين؟ هب کدا هب کدا

هک کشند عاشقی را، هک تو عاشقم چرايی؟

دند هب طواف کعبه رفتم هب حرم رهم ندا

هک ربون رد هچ کردي؟ هک ردون خاهن آيی؟

هب قمار خاهن رفتم، همه پاکباز دیدم

چو هب صومعه رسیدم همه زاهد ریايی

با پیگیری های نماینده مردم شهرستان های 
مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
سر  وقفه،  سال ها  از  پس  اسالمی،  شورای 
انجام موافقت نامه اصولی بیمارستان خیرساز 

100 تخت خوابی راهپیما اوز صادر شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پس  مردم،  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه 
تاسیس  مجوز  صدور  در  وقفه  سال ها  از 
ساز  خیر  تخت خوابی   100 بیمارستان 
پیگیری  و  ورود  با  اوز،  شهرستان  راهیپما 
اوز  و  نماینده مردم الرستان، خنج، گراش 
دفتر  و مسئول  اسالمی  در مجلس شورای 
و  موضوع  این  به  اوز  شهرستان  در  وی 
عالی  مسئوالن  با  متعدد  جلسات  برگزاری 
و  موافقت  با  نهایت  در  بهداشت،  وزارت 
درمان  معاون  بابایی  جان   دکتر  امضای 
پزشکی،  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت 
بیمارستان  اصولی  موافقت نامه  انجام  سر 
راهپیما  تخت خوابی   100 خیرساز 

شهرستان اوز صادر شد.
نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز، با 
اعالم این خبر اظهار داشت: پس از برگزاری 
رتبه  عالی  مسئولین  با  متعدد  جلسات 
کشوری و بیان اهمیت این پروژه، در نهایت 
با مساعدت و همکاری معاون درمان وزارت 

آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
سه  اینکه  بیان  با   ، فارس  استان  ای  منطقه 
سد در حال ساخت در استان فارس پیشرفت 
قابل  آب  میزان  اکنون  افزود:  دارد،  مطلوبی 
در  منابع سطحی  از  اختیار  در  و  برنامه ریزی 
این استان حدود سه میلیارد متر مکعب است 
و با بهره برداری ازاین سدها این میزان افزایش 

می یابد.
سدهای  گفت:  مزیدی،  کریمی  اهلل  کرامت 
در  هایقر  و  نرگسی   ، شیرازی  میرزای 
شهرستان های کوار ، کازرون و قیر و کارزین 
در حال ساخت است افزود: ۹ سد ، درودزن ، 
تنگاب ، سلمان فارسی ، مال صدرا ، خسویه ، 
سیوند ، چشمه عاشق، ایزد خواست و رودبال 
که در حال بهره برداری و ذخیره سازی منابع 
را  مکعب  متر  میلیارد   3 اکنون   است  آب 

ذخیره سازی می کنند.
آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
منطقه ای استان فارس، در ادامه گفت: واقع 
نیمه  و  خشک  اقلیم  در  فارس  استان  شدن 
را  بارش  کاهش  متوالی  های  خشک،دوره 
طبیعی جلوه می دهد؛ هدف مهم اما سازگار 
کردن استان با کم آبی است در نتیجه به گونه 
ای برنامه ریزی شده است که از 37 میلیارد 
متر مکعب حجم نزوالت جوی و بارش سالیانه 

موافقت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تخت خوابی   100 بیمارستان  اصولی  نامه 

خیرساز راهپیما صادر شد.
حسین حسین زاده، در ادامه با اشاره به جزئیات 
خیرساز  بیمارستان  افزود:  پروژه  این  فنی 
جدیدترین  اساس  بر  اوز  شهرستان  راهپیما 
و  بهداشت  وزارت  تائید  مورد  استانداردهای 
تجهیزات  و  بخش ها  مدرترین  با  طبقه   5 در 
با پیشرفت فیزیکی 55 درصد درحال ساخت 
است که تاکنون هزینه ای بالغ بر ۶00 میلیارد 
ریال با همت واالی خیر گرانقدر جناب آقای 
یوسف راهپیما در جهت احداث و تکمیل این 

پروژه هزینه شده است.

در شرایط عادی  یازده و نیم میلیارد متر مکعب 
آب تجدید پذیر در سفره های زیرزمینی ذخیره 

شود.
وی با بیان اینکه ما  مجاز به برنامه ریزی مصرف 
برای حدود شش میلیارد متر مکعب آب از این 
افزود:  همچنین 44 میلیارد متر  منابع هستیم 
مکعب آب قابل برنامه ریزی در حوزه منابع آب 
که  است  اختیار  در  فارس  استان  در  سطحی 
بایستی با بهینه مصرف کردن، درصد هدر رفت 

آب را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم.
کریمی مزیدی ، اجرای صحیح و به موقع طرح 
مهم احیا و تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی 
را به منظور تطبیق و سازگاری با کم آبی های 
پیش رو مهم توصیف کرد و ادامه داد: طرح احیا 
دستگاه  روی  فرا  چراغی  مانند  بخشی  تعادل  و 
های متولی آب در تاریک و روشن های سالهای 

کم بارشی است.
این مقام مسوول، بر لزوم مدیریت آب در مزرعه 
شامل اجرای آبیاری های نوین و گسترش الگوی 
کشت در تمام مناطق استان با اقلیم های متفاوت 
توسط سازمان جهاد کشاورزی در کنار طرح احیا 
و تعادل بخشی تاکید کرد و افزود: اجرای صحیح 
این طرح می تواند بحران و یا مساله کمبود آب 

را در آینده مدیریت کند.
بخشی  تعادل  و  احیا  طرح   : کرد  اضافه  وی 

وی ضمن ارج نهادن به تالش ها و همت واالی 
از  راهپیما،  یوسف  پروژه  این  گرانقدر  خیر 
امر  این  مساعدت و همراهی مسئولین که در 
مهم همکاری الزم را داشته اند تشکر و قدردانی 

کرد.
مردم  نماینده  نشست  در  نیز  این  از  پیش 
تامین  سازمان  درمان  معاون  منوچهری  با 
حسین زاده   ،13۹۹ مردادماه  در  اجتماعی 
نیروهای  نفری  هزار   ۸0 جمعیت  به  اشاره  با 
اداری و کارگری تحت پوشش این سازمان در 
منطقه، بر اهمیت نگاه ویژه از سوی مسئولین 
مربوطه در تسریع و روند ساخت و صدور مجوز 

این پروژه تاکید کرده بود.

مختلف  های  استان  در  استکه  پروژه   12 دارای 
به طور متفاوت اولویت بندی می شود. در استان 
فارس  پروژه گشت و بازرسی با بکارگیری بیش 
از ۸0 گروه به منظور گشت زنی شبانه روزی در 
محدوده های مطالعاتی ضمن آماربرداری از چاه 
ها با تخلفات آبی برخورد می شود که به عنوان 

اولویت اول لحاظ شده است.
پرکردن  و  بستن  پروژه   : افزود  مزیدی،  کریمی 
چاه های غیر مجاز حفر شده در سالیان قبل و 
پروژه نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر روی 
همه چاههای بهره برداری و نیز سایر پروژه های 
12 گانه طرح احیا و تعادل بخشی با همکاری و 
دادگستری  بویژه  مرتبط  دستگاههای  هماهنگی 
همچنین  و  فارس  انتظامی  نیروهای  و  استان 

سازمان جهاد کشاورزی در حال اجراست.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
تخلفات  دلیل  به   : داد  ادامه  فارس،  استان  ای 
گسترده آبی در قالب بهره برداری از چاههای غیر 
مجاز و برداشت های غیر مجاز از چاه های پروانه 
دار ، مخازن و آبخوان های زیرزمینی همواره با 
برنامه  در صورت  که  هستند  مواجه  آب  کسری 
ریزی صحیح و مدون و امید به نزوالت آسمانی با 
اجرای این طرح  می توان امیدوار بود در سالهای 
وضعیت  و  شود  جبران  مخازن  کسری  آتی 
پایداری در حوزه سدها و آبخوان ها رقم بخورد.
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بهره برداری از سدهای درحال ساخت،آب در اختیار را در فارس افزایش می دهد


