
هوشمندترین ماسک 
جهان ساخته شد!
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ضربه های روحی 
کودکی علت اصلی 
وابستگی بیش از حد

کسب درآمد از 
تخصص؛ پرورش 

زالو توسط کارآفرین 
جوان الرستانی
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در دهه فجر از آیین نامه نشان الرستان 
رونمایی می شود

سایه سنگین تجاری سازی بر بافت تاریخی
هویتی که در خطر فراموشی ست
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افتتاح مرکز اسناد و مطالعات راهبردی در بیرم 

احداث سایت جاده ای 
تلفن همراه 

در محورهای 
» درز-سایبان« و
 »اوز-بختیارویه«
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تصویب طرح تفصیلی شهر الر
 در کمیسیون ماده ۵

دانش آموزان مقطع 
متوسطه در الرستان،

 مشکلی در زمینه قطع 
اینترنت ندارند
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۲۲ مرکز آموزش عالی در دانشگاه های مادر ادغام شدند

آیااستقاللدانشگاهدولتیالرگرفتهمیشود؟
شایسته است مسئوالن مرکز 
این  عالی الرستان  آموزش 
با توجه به  موضوع مهم را 
اهمیت آن و نیاز به ارتباط 
و  ملی  با مسئوالن  مستقیم 
به ویژه وزیر علوم، نماینده 
شورای  مجلس  در  مردم 
اسالمی در جریان بگذارند 
و تمام تالش خود را برای 
مرکز  این  استقالل  حفظ 

علمی بکار گیرند.

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
عالی  آموزش  مرکز   ۲۲ ادغام  از  فناوری، 
اساس  بر  بزرگ  های  دانشگاه  در  دولتی 

طرح ساماندهی آموزش عالی خبر داد.
خاکی  علی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
صدیق در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین 
مراکز  و  ها  دانشگاه  ساماندهی  وضعیت 
طرح  اجرای  داشت:  اظهار  عالی،  آموزش 
و  است  شده  آغاز  ها  دانشگاه  ساماندهی 
مصوبه شورای  اساس  بر  موسسات  برخی 
های  دانشگاه  در  علوم  وزارت  گسترش 

بزرگ تر و مادر ادغام شدند.
وی با بیان این که اجرای طرح ساماندهی 
رود،  می  پیش  احتیاط  با  ها  دانشگاه 
تاکید کرد: ساماندهی به این گونه نیست 
دانشگاه  از  زیادی  تعداد  ادغام  شاهد  که 
در  دولتی  موسسه  تاکنون ۲۲  باشیم.  ها 
به  ادغام  این  و  ادغام  مادر  های  دانشگاه 
ابالغ  دولتی  موسسه   ۲۲ از  موسسه   ۱۱

شده است.
در  داد:  ادامه  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
کوچکی  های  دانشگاه  مراکز،  این  واقع 
بزرگ  های  دانشگاه  جوار  در  که  هستند 
تر قرار دارند و با توجه به شرایط کشور و 
نیاز آموزش عالی نمی توانند رشد کنند؛ 
چرا که مجوز رشته و مقاطع جدید به آن 
ها داده نمی شود و متقاضی برای ورود به 

این مراکز وجود ندارد.
های  دانشگاه  کرد:  بیان  صدیق،  خاکی 
تر  بزرگ  دانشگاه  با  شده  ادغام  دولتی 
یک شبکه علمی برای استفاده از امکانات 
موسسه  اگر  دهند؛ همچنین  تشکیل می 
ای در دانشگاه های بزرگ تر ادغام شود، 
دانشجو به اسم آن دانشگاه مادر پذیرش و 

دانش آموخته می شود.
وی درباره ساماندهی دانشگاه های شعبه دار، 
پیام  نظیر  هایی  دانشگاه  ساماندهی  گفت: 
نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه ای، طرح 
متفاوت تر دارد و هر کدام از این دانشگاه ها 

ساماندهی ویژه خود را پیش می برند.
گفتنی است؛ یک بند از سیاست های هشت گانه 
سند آمایش آموزش عالی به ساماندهی مراکز 
آموزش عالی اختصاص دارد که از گسترش بدون 

هدف دانشگاه ها جلوگیری می کند.
به گزارش میالد الرستان، براساس شنیده ها 
آموزش  مجتمع  طرح،  این  اجرای  با 
در  زیاد  احتمال  به  الرستان  دولتی  عالی 
زیرمجموعه دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه 
مادر دولتی قرار می گیرد این در حالی است 
بسیار سعی  با تالش  در سالیان گذشته  که 
را  خود  الرستان  عالی  آموزش  مرکز  شد 
لحاظ  به  و  کند  مستقل  شیراز  دانشگاه  از 
مالی، اداری و تشکیالتی به طور مستقیم و 
غیرمستقیم برای پیگیری امور و مطالبات به 

وزارت علوم دسترسی دارد.

دیگر  بار  شود،  عملیاتی  طرح  این  چنانچه 
دانشگاه دولتی الرستان در زیرمجموعه یکی 
و  گرفت  خواهد  قرار  شیراز  دانشگاههای  از 
آموزش  مجتمع  استقالل  می تواند  مهم  این 
دهد.به  قرار  تحت الشعاع  را  الرستان  عالی 
مرکز  مسئوالن  است  شایسته  دلیل  همین 
آموزش عالی الرستان این موضوع مهم را با 
توجه به اهمیت آن و نیاز به ارتباط مستقیم 
با مسئوالن ملی و به ویژه وزیر علوم، نماینده 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
حفظ  برای  را  خود  تالش  تمام  و  بگذارند 

استقالل این مرکز علمی بکار گیرند.
ویژه  فرماندار  و  جمعه  امام  می رود  انتظار 
و همگامی  رایزنی، همفکری  با  نیز  الرستان 
بهترین  ملی  و  استانی  محلی،  مسئوالن  با 
به  نتیجه  به مطلوب ترین  را دستیابی  گزینه 

کار گیرند.
هرگونه  انتشار  آماده  الرستان  میالد 
موضع گیری نماینده مردم در مجلس شورای 
آموزش  مجتمع  رئیس  و  مسئوالن  اسالمی، 

عالی الرستان در این زمینه است.

۲۲ مرکز آموزش عالی در دانشگاه های مادر ادغام شدند

آیااستقاللدانشگاهدولتیالرگرفتهمیشود؟

درمانگاه دندانپزشکی دکتر 
زراعتی واقع در شهرستان 
متخصص  پزشک  از  اوز 
فک    ، دهان  رادیولوژی 
مسئولیت  جهت  صورت  و 
رادیولوژی  بخش  فنی 
به  دعوت  صورت  و  فک 

همکاری می نماید.
شمارهتماس

09174063747
071-52516134

دعوتبههمکاری

همین صفحه
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

معاون توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی 
هرمزگان، گفت: نخستین مرکز جامع درمان 
ظرفیت  با  هرمزگان  در  اعتیاد  توانایی  باز  و 

پذیرش ۱۵۰ بیمار به بهره برداری رسید.
و  توسعه  معاون  جهانشاهی،  سامیه 
با  هرمزگان  بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری 
افتتاح نخستین مرکز جامع درمان  به  اشاره 
و باز توانایی اعتیاد در بندرعباس، گفت: این 
مرکز با ظرفیت پذیرش ۱۵۰ نفر راه اندازی 
شده است و اکنون ۴۴ بیمار در آن بستری 
هستند. جهانشاهی، افزود: بیماران این مرکز 

با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
شاه  راهبردی  مطالعات  و  اسناد  مرکز  ایران 

زندو)ع( بیرم ، افتتاح شد.
میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش   به 
رئیس  بروجردی،  اشرف  بیرم،  از  الرستان 
جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
در  رئیس جمهور  نماینده  و  ایران  اسالمی 
مرکز   ، زنان  فرهنگی-اجتماعی  شورای 
و  اسناد  )مرکز  وکیل الرعایا  اسناد  گنجینه 

مطالعات راهبردی شاه زندو( افتتاح کرد.
تاریخی،  اسناد  مجموعه  شامل  مرکز  این 
نمایشگاه کتاب، نمایشگاه صنایع دستی، مردم 
شناسی، موزه شهداء و... در محل مرکز اسناد 
امامزاده شاه زندو)ع( به  و مطالعات راهبردی 

صورت رسمی افتتاح  شد.
معاونت  راستی  سردار  باحضور  مراسم  این 
پژوهش ندسا و  مسئولین استانی و شهرستانی 

در این شهر برگزار شد.
در  بیرم  جمعه  امام  زاده  حسین  آقا  حاج 

در مدت یک سال دوره های سم زدایی، روان 
سازی  توانمند  و  درمانی  خانواده  شناختی، 

درمان و آموزش را می گذرانند.
مهارت های  همچنین  بیماران  گفت:  وی 
نقاشی  تعمیر کامپیوتر،  شغلی در زمینه های 
و  جوشکاری  ساختمان،  برق  ساختمان، 

را فرا می گیرند. لوازم سرمایشی  تعمیر 
۷ هزار متر  به مساحت  اشاره  با  جهانشاهی، 
مربعی این مرکز، افزود: در استان ۳۲ مرکز 
میان مدت )کمپ( دایر است که چهار مرکز 

آن برای کاهش آسیب اعتیاد است.

بروجردی  اشرف  دکتر  به  خطاب  مراسم  این 
جهت  مجهز  مطالعه  سالن  ساخت  خواستار 
مرجع  کتابهای  اختصاص  نوجوانان،  و  جوانان 
)درسی و غیر درسی( به کتابخانه های مدرسه 

ها، عمومی شهر و روستاها و... شد.

افتتاح نخستین مرکز جامع
 درمان و باز توانایی اعتیاد در هرمزگان

افتتاحمرکزاسنادومطالعاتراهبردیدربیرم

که  کردند  تصویب  الرستان  نشان 
شایستگان،  نخبگان،  آن  اساس  بر 
این  تاثیرگذاران  و  نظران  صاحب 
و  اقدام ها  فراخور  به  شهرستان 
و  توسعه  تحوالت،  در  تاثیرگذاری 
رونق این منطقه، نشان »الرستان« 

دریافت می کنند.
ارشاد  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
گفت:  طرح  این  مورد  در  فارس، 
طرح نشان الرستان بر پایه طالیی، 
نقره ای و لوح سپاس است و افرادی 

موفق به کسب نشان طالی الرستان 
میزان  بیشترین  که  شد  خواهند 
ارجحیت  محبوبیت،  تاثیرگذاری، 
و  توسعه  تحول،  در  را  نقش  و 
داشته  شهرستان  این  شکوفایی 
در  نخبگانی  است  ممکن  و  باشند 
در  که  باشند  یا  و  بوده  دیار  این 
شکوفایی  و  توسعه  تحوالت،  سیر 
باشند،  کرده  نقش  ایفای  الرستان 
اما بر اساس شاخص ها و ارزیابی ها 
که باید به تصویب شورای فرهنگ 

به  موفق  برسد،  شهرستان  عمومی 
نشوند  الرستان  طال  مدال  دریافت 
و به آنان نشان نقره اهدا شود.امید 
بخش، در پایان با اشاره به سخنان 
اهمیت  بر  مبنی  الر  جمعه  امام 
فرهنگی،  های  حرکت  اینگونه 
اضافه کرد: دریافت نشان الرستان، 
خود یک امتیاز مهم برای نخبگان، 
این  دلسوزان  و  صاحبنظران 
پشتوانه  و  می شود  محسوب  دیار 
و  فعالیت ها  ادامه  برای  محکمی 
کارکردهای مثبت و توسعه مدارانه 
بود  خواهد  آینده  در  اشخاص  این 
انسجام  تکاملی،  حرکت  یک  و 
مجموعه  میان  یکپارچگی  و  بخش 
نخبگان، صاحب منصبان، دلسوزان، 
صاحبظنران و آحاد مختلف جامعه 
البته  و  بود  خواهد  منطقه  این  در 
میزان  برای  سنجشی  و  شاخص 
دیار  این  مردمان  تالش  و  حرکت 
توسعه  در  بیشتر  نقش  ایفای  برای 

و تحول الرستان است.

اداره  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
و  فرهنگ  سرپرستی  که  فارس 
دارد،  برعهده  رانیز  الرستان  ارشاد 
و  الرستان«  نشان  »طرح  گفت: 
اتاق  دستور  در  آن  نویس  پیش 
قرار  عمومی  فرهنگ  شورای  فکر 
به  و  راستا  همین  در  و  بود  گرفته 
از  انقالب  فجر  اهلل  ایام  مناسبت 
رونمایی  الر«  نشان  نامه  »آیین 
با  بخش،  امید  شد.مهدی  خواهد 
بیان اینکه پیش نویس »طرح نشان 
قدم  اولین  عنوان  به  الرستان« 
اتاق  اعضا  آرای  تضارب  کسب  در 
و  الر  عمومی  فرهنگ  شورای  فکر 
بر  جمعه  امام  که  فرهنگی  دیدگاه 
آن تاکید دارد مطرح شده است، از 
به  الر«  نشان  نامه  »آیین  رونمایی 
خبر  انقالب  فجر  اهلل  ایام  میمنت 
داد و گفت: اعضای شورای فرهنگ 
در  الرستان،  شهرستان  عمومی 
اقدامی ابتکاری، طرحی را با عنوان 

در دهه فجر از آیین نامه نشان الرستان رونمایی می شود

دستگیری متهم فراری 
توسط پاسداران گمنام

 امام زمان)عج( در الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
نهاد های  تعقیب  تحت  متهم  یک  میزان، 
دارای  که  فارس  استان  انتظامی  و  امنیتی 
هوشیاری  با  است  کیفری  متعدد  سوابق 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( دستگیر شد.

ضمن  فارس،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اعالم این خبر با بیان اینکه این متهم فراری 
نمایی  قدرت  شرارت،  عدیده  سوابق  دارای 
جرح های  ضرب  گرم،  و  سرد  سالح های  با 
متعدد، مواد مخدر و درگیر های مسلحانه بوده 
است گفت: این دستگیری با اِشراف اطالعاتی 
قضایی  حوزه  در  قضایی  مقام  هماهنگی  و 
الرستان و پس از درگیری مسلحانه این شرور 

با نیرو های امنیتی انجام گردید.
کاظم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عملیاتی  نیرو های  از  تقدیر  ضمن  موسوی، 
پاسدران گمنام امام زمان )عج( گفت: در یک 
سال اخیر دستگیری مجرمین متواری استان 
و  انتظامی  قضایی،  مراجع  کار  دستور  در 
امنیتی قرار داشته و تاکنون مجرمین متواری 
انحاء مختلف شناسایی، دستگیر و  زیادی به 
یا به صورت خود معرف تسلیم قانون شده اند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از پایه های اساسی 
مجرمین  با  قاطع  برخورد  استان  در  امنیت 
متواری است گفت: حفظ و حراست از امنیت 
جامعه خط قرمز دستگاه قضایی استان است و 
در همین راستا مجموعه قضایی استان فارس 
در  منسجمی  برنامه های  اخیر  سال  یک  در 
راستای مدیریت پرونده های مهم و دستگیری 

مجرمین متواری داشته است.
هشدار  ضمن  استان  قضایی  ارشد  مقام  این 
راسخ  عزم  بر  تأکید  متواری  متهمان  به 
دستگاه قضایی در اجرای عدالت در خصوص 
متهمین متواری تصریح کرد: دستگاه قضایی 
در راستای اجرای دستور العمل های امنیتی، 
عدالت  اجرای  و  متواری  مجرمین  دستگیری 
برنامه های  قالب  در  را  افراد  این  در خصوص 
همکاری و تعاملی مجموعه قضایی با ضابطین 

دنبال خواهد کرد.
***

کشف قطعات
 قاچاق موتورسیکلت

قطعات  کشف  از  فارس،  انتظامي  فرمانده 
قاچاق ۳ دستگاه موتورسیکلت به ارزش ۱۰ 
میلیارد ریال در شهرستان الرستان خبر داد. 
رهام بخش  سردار   میالدالرستان  گزارش  به 
حبیبي، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، بیان کرد: ماموران انتظامي  الرستان 
مواصالتي  محورهاي  در  زنی  گشت  حین 
منتهي به این شهرستان، به یک سواري پژو 
بیشتر  بررسي  برای  را  آن  و  مشکوک   ۴۰۵

متوقف کردند.
وي افزود: ماموران انتظامي پاسگاه  هرمود باغ  
الرستان موفق شدند در بازرسي از آن خودرو، 
قطعات قاچاق۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین 

را کشف کنند.
به  اشاره  با  فارس  استان  انتظامي  فرمانده 
اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰ 
داشت:  عنوان  کرده اند،  برآورد  ریال  میلیارد 
در این خصوص یک نفر دستگیر و براي سیر 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد
***

قاتالن درختچه های ُکنار 
در خنج، به دام افتادند

اراضی  در  ُکنار  های  درختچه  قطع  عامالن 
جنگلی شهرستان خنج در دام ماموران یگان 

حفاظت منابع طبیعی گرفتار شدند.
به گزارش میالد الرستان، رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان خنج ، اظهار 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  ماموران  داشت: 
حین عملیات گشت و مراقبت در عرصه های 
دشت  در  تخلف  مشاهده  با  طبیعی  منابع 
اشبیا و قطع درختچه های جنگلی ُکنار این 
قضایی  مراجع  با  هماهنگی  شهرستان ضمن 

متخلفان را شناسایی و دستگیر کردند.
محسن احمدی کشکولی، افزود: متخلفان در 
پالک های منطقه دشت اشیبا سده و پالک 
این شهرستان درحال  به چاه طال  ۸ مشهور 
قطع و ریشه کنی ۲۱ اصله درختچه کنار و 

گز وحشی بودند که به دام افتادند.
تشکیل  از  پس  متخلفان  افزود:  کشکولی، 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 

قضایی معرفی شدند.
رئیس منابع طبیعی خنج، با اشاره به اجرای 
از  برداری  بهره  و  حفاظت  قانون   ۱۵ ماده 
جنگل ها و مراتع کشور افزود: به استناد این 
در  راستا  دراین  و  برخورد  متخلفان  با  قانون 

مقابل هیچ تخلفی کوتاه نخواهیم آمد.
در  متخلف  دامدار  شناسایی  از  ادامه  در  وی 
مراتع کورکی شهرستان خبر داد و افزود: پس 
از برآورد اولیه کارشناسان مشخص شد تعداد 
در  تعلیف  درحال  مجاز  غیر  دام  واحد   ۳۰۰
تشکیل  از  پس  که  بودند  منطقه  این  مراتع 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 

قانونی معرفی شدند.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سالروز  با  همزمان  الرستان،  سپاه  عمومی 
تکریم  روز  و  البنین)س(  ام  حضرت  وفات 
افسری  سرهنگ  شهدا،  همسران  و  مادران 
از  تعدادی  همراه  به  الرستان  سپاه  فرمانده 
پاسداران و جمعی از بسیجیان پایگاه مقاومت 
شهید روئینا با حضور بر درب منازل سه تن 

زیرساخت های  بهبود  اینکه  بر  تاکید  با  فارس، 
در  پایدار  توسعه  زمینه  روستاها  در  ارتباطی 
داشت:  اظهار  می کند،  فراهم  را  مناطق  این 
شرایط  در  اساسی  نیاز های  از  یکی  اینترنت 
محسوب  آموزش  بحث  در  خصوصاً  فعلی 
امیدواری  ابراز  حسین زاده،  حسین  می شود. 
از  بهره برداری  و  نصب  شاهد  بزودی  که  کرد 
حوزه  روستاهای  دیگر  در  پرسرعت  اینترنت 
باشیم. مربوطه  مسئوالن  مساعدت  با  انتخابیه 

سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
راه اندازی  خبر  انتشار  با  نیز  فارس  استان 
سایت های جاده ای در حوزه انتخابیه الرستان، 
سایت  راه اندازی  با  گفت:  اوز  و  گراش  خنج، 
درز- مواصالتی  محور  در  اول  همراه  جاده ای 

ارتباطی  پوشش  الرستان،  شهرستان  سایبان 
تامین  کیلومتر   ۱۳ میزان  به  اصلی  محور  این 
کیلومتری   ۴ پوشش  همچنین  افزود:  شد.وی 

زیادی  گردشگرانی  زمستان ها 
و  بوشهر  سمت  به  شیراز  از 
در  و  رفت  خواهند  هرمزگان 
داخلی  گردشگران  نیز  تابستان 
را از استان های جنوبی به سمت 

فارس خواهیم داشت.
استان  در  دولت  عالی  نماینده 
۲ روزه آخر  فارس گفت: فرصت 

از مادران شهدای شهر الر ، از مقام شامخ و 
جایگاه رفیع مادران شهدا با اهدای تابلو فرش 
تقدیر،  لوح  رضوی،  حرم  فرش  به  متبرک 
شاخه گل و تمثال مبارک شهدا تجلیل نمود.

و  فرد  روئینا،  شهید  مادران  است  گفتنی 
فرمانده سپاه  بودند که  مادرانی  نیا،  جوهری 

الرستان، از آنان تجلیل نمود.

محور مواصالتی اوز-بختیارویه با احداث سایت 
روستای  دسترسی  و  برقرار  ایرانسل  جاده ای 
با  نیز  الرستان  بنارویه  بخش  از  بختیارویه 
پوشش جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ نفر به شبکه ملی 

اطالعات صورت گرفت.

هفته می تواند گردشگری درون و 
کشور  سطح  در  را  استانی  برون 
به ویژه استان های فارس، بوشهر 
دهد.رحیمی  افزایش  هرمزگان  و 
تعطیلی  پیگیر  و  متقاضی  افزود: 
نیازمند  اما  هستیم  پنج شنبه ها 
این  دولت  هیات  که  است  آن 
مغایرت  و  بپذیرد  را  درخواست 

کردن  باشد.فعال  نداشته  قانونی 
فارس،  در  جدید  ایرالین های 
رفت و آمد گردشگران را تسهیل 
مساله  ادامه  در  می کندوی 
موضوعات  از  یکی  را  گردشگری 
دانست  استان  در  اهمیت  با 
این  توسعه  برای  کرد:  بیان  و 
ایرالین های  کردیم  تالش  بخش 
مختلفی را در استان جذب کنیم 
گردشگری  برای  آمد  و  رفت  که 
شود. تسهیل  خارجی  و  داخلی 

با  اخیرا مذاکراتی  داد:  ادامه  وی 
کاردار ایران در نجف برای ایجاد 
خط پروازی شیراز- نجف داشتیم 
بتوانند به  تا زائران و گردشگران 
استان بیایند؛ با کشورهای حوزه 
خوبی  مراودات  نیز  فارس  خلیج 
ایجاد  گردشگری  زمینه  در  را 

کردیم.

در  ایرانسل  و  اول  همراه  جاده ای  سایت 
همچنین  و  درز-سایبان  مواصالتی  محورهای 
اوز-بختیارویه احداث و این مناطق به اینترنت 
به  الرستان  میالد  گزارش  شدند.به  متصل 
با  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل 
الرستان،  مردم  نماینده  مداوم  پیگیری های 
اسالمی  در مجلس شورای  اوز  و  خنج، گراش 
جاده ای  سایت  این بار  ارتباطات،  حوزه  در 
درز-سایبان  مواصالتی  محور  در  اول  همراه 
محور  در  ایرانسل  جاده ای  سایت  و  الرستان 
اوز-بختیارویه با مساعدت و همکاری مدیرکل 
فارس،  استان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
شبکه  به  پوشش  تحت  روستاهای  و  احداث 
مردم  شدند.نماینده  متصل  اطالعات  ملی 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
تالش های  از  قدردانی  و  تشکر  اسالمی، ضمن 
استان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیرکل 

اینکه  بیان  با  فارس،  استاندار 
رونق  تعطیالت،  معمول  طور  به 
دارد،  دنبال  به  را  گردشگری 
در  پنج شنبه ها  تعطیلی  گفت: 
گردشگری  رونق  هدف  با  استان 
پیگیری می شود.به گزارش میالد 
در  رحیمی  عنایت اهلل  الرستان، 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
تعطیلی  متقاضی  فارس  استان 
دلیل  به  اما  بوده  پنج شنبه ها 
کار  ساعت  میزان  با  که  مغایرتی 
عالی  شورای  در  شده  مشخص 
این  داشته،  وجود  کشور  اداری 

موضوع به نتیجه نرسیده است.
پیگیر  مجدد  اینکه  بیان  با  وی 
استان  در  پنج شنبه ها  تعطیلی 
در  اظهارکرد:  هستم،  فارس 
در  پیشنهاد  این  که  صورتی 
در  شود،  پذیرفته  دولت  هیات 
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تالش استاندار فارس برای تعطیل کردن پنج شنبه ها

بسیج  سازمان  بین  ای  نامه    تفاهم  طی 
و  طبیعی  منابع  و  فارس  سازندگی 
طبیعت  امداد  هنگ  استان  آبخیزداری 
آموزش  و  به کارگیری  هدایت،  راستای  در 
و  طرح ها  با  متناسب  نیاز  مورد  نیروهای 

پروژه های مشترک راه اندازی می شود.
پروژه های  اجرای  در  همکاری  راستای  در 
آبخیزداری  توسعه ای،  احیایی،  اصالحی، 
نامه  تفاهم  طبیعی،  منابع  حفاظتی  و 
کل  اداره  مابین  فی  مشترک  همکاری 
سازمان  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
امضا  به  فارس  استان  سازندگی  بسیج 

رسید.
اجرای  در  مشارکت  نامه  تفاهم  این  در 
طبیعی  منابع  حوزه  حفاظتی  پروژه های 
جهادگر  نیرو های  ظرفیت  از  استفاده  با 
رهبر  منویات  اجرای  هدف  با  بسیجی 
برپایی  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  معظم 
کشور  سرسبزی  جهت  فراگیر  نهضتی 
است. شده  اشاره  مقاومتی  اقتصاد  و 

دو  همکاری های  سطح  ارتقای  و  تقویت 
تصرف،  تخریب،  از  جلوگیری  سازمان، 
و  حریق  اطفای  مراقبت،  و  گشت 
در  بسیحی  فرهنگ  ارزش های  استمرار 
و  نیرو  از  استفاده  با  تالش  و  کار  میدان 
و  ترویج  سازندگی،  امر  در  جوانان  نشاط 
از  حفاظت  و  پیشگیری  فرهنگ  گسترش 
منابع طبیعی از طریق جلب مشارکت های 
سازمان  تسهیلگران  و  جهادی  گروه های 
مورد  اهداف  جمله  از  سازندگی  بسیج 
حفاظتی  و  پشگیری  نامه  تفاهم  در  اشاره 
فارس  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  با 
نامه  تفاهم  این  است.طی  فارس  استان 
فارس  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  همکاری  با 
و  بکارگیری  هدایت،  راستای  در  استان 
با  متناسب  نیاز  مورد  نیرو های  آموزش 
راستای  در  مشترک  پروژه های  و  طرح ها 
منابع  و  جنگل  از  حفاظت  و  پیشگیری 
اندازی  راه  طبیعت  امداد  هنگ  طبیعی 
دو  این  نامه  تفاهم  دوم  بخش  می کنند.در 
جنگل،  احیا  و  اصالح  موضوع  به  سازمان 
منابع  حوزه  در  زدایی  بیابان  و  مرتع 
بخش  این  است.در  شده  پرداخته  طبیعی 
احیایی  و  اصالحی  پروژه های  اجرای  نیز 
مراتع و بیایان زدایی با مشارکت نیرو های 
و  احیا  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  مردمی، 
جهت  در  مردمی  مشارکت های  گسترش 
احیا منابع طبیعی از جمله اهداف این دو 
سازمان است.مشارکت در انجام پروژه های 
نظیر  بیابان زدایی  و  احیایی  اصالحی، 
احیا  و  اصالح  زراعت چوب،  جنگل کاری، 
اقدامات  اهم  جمله  از  بیابانزدایی  و  مراتع 
سازندگی  بسیج  سازمان  دو  مشترک 
استان فارس و منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان فارس است.
در  نامه  تفاهم  این  است  ذکر  به  الزم 
ابالغی  سیاست های  و  اهداف  راستای 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
معظم  مقام  منویات  همچنین  و  کشور 
بخش های  همکاری  بر  مبنی  رهبری 
از  گیری  بهره  و  بسیج سازندگی  با  دولتی 
بسیجی  متخصص  جوانان  ظرفیت  و  توان 
روستایی،  جوامع  پایدار  توسعه  هدف  با  و 
مشارکت  فرهنگ  وگسترش  تقویت 
اشتغال  ایجاد  به  کمک  و  محلی  درجوامع 
منابع  کل  اداره  مابین  فی  مولد،  و  پایدار 
و  فارس  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 

سازمان بسیج سازندگی منعقد شد.

تشکیل هنگ امداد طبیعت در استان فارس

فارس 18 بخش مالکیت سند فقدان آگهي
محمدجواد  آقاي  از  وکالت  به  باقرزاده  اصغر     
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم   با  راه پیمائیان 
گراش   ۳۰۲ شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  که 
تعداد  که  است  مدعي  است  گردیده  تنظیم 
شناسه  با  کاداستري  مالکیت  سند  جلد  یک 
مربوط   ۱۳9۵۲۰۳۱۱۲۳۵۰۰۱۳۵۶ الکترونیکي 
 ۱۰۸۲۷/۶۲۴۲ پالک  یکبابخانه  ششدانگ  به 
که  گراش  فارس   ۱۸ بخش   ۵ قطعه  در  واقع 
سهل انگاري  علت  به  صادرشده  آن  مالکیت  سند 
سند  صدور  تقاضاي  نامبرده  و  گردیده  مفقود 
 ۱۲۰ ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثني 
اصالحي آئین نامه قانون ثبت آگهي مي شود  که 
معامله اي  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعي  یا  و  کرده 
ثبت  به  آگهي  انتشار  از  پس  روز  ده  تا  مي باشد 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
و  نماید.  تسلیم  معامله،  خالصه  یا  مالکیت  سند 
در  یا  و  نرسیده  اعتراضي  مقرر  مدت  ظرف  اگر 
ثبت  اداره  نشود  ارائه  اصل سند  اعتراض  صورت 
به  و  را طبق مقررات صادر  المثني  مالکیت  سند 

کرد. خواهد  تسلیم   متقاضي 
99/۱۱/۱۱ انتشار:  تاریخ 

ثبت  اداره  -رئیس  درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد و  امالک گراش

 م/الف/۵9۰

آگهيفقدانسندمالکیتقطعه6بخش18فارس
شهرستانخنج

به  یوسف  فرزند  استوار  عبداله  آقاي  که  این  به  نظر 
شماره شناسنامه ۴9۶ صادره از الرستان به شماره ملي 
تسلیم   با  پالک ۱۱۸9۴/۳۶۴   مالک   ۲۵۱۰۷۲۷۵۴۰
مالکیت  سند  دریافت  جهت  شهود  شهادت  برگ  دو 
خنج    ۸۱ رسمي  اسناد  دفترخانه  در  تنظیمي  المثني 
به  مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک  تعداد  است   مدعي 
ششدانگ یکباب خانه تحت پالک فوق واقع در قطعه ۶ 
بخش ۱۸ فارس شهرستان خنج، روستاي سده  که در 
 ۱۳9۶۲۰۳۱۱۰۲۶۰۰۱۲9۶ شماره  الکترونیکي  دفتر 
به شماره چاپي ۳۵۶۳۳۵ سري ب سال 9۵ بنام ایشان 
ثبت، به علت اسباب کشي مفقود گردیده تقاضاي صدور 
طبق  مراتب  لذا  است  نموده  را  المثني  مالکیت  سند 
ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت آگهي مي شود  
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده 
روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، 
تسلیم نماید. و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود این اداره سند 
متقاضي  به  و  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالکیت 

تسلیم  خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۱/۱۱

عبداله جهان پور عمله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
خنج           م/الف/۳۸۲

آگهيفقدانسندمالکیتبخش20فارس
برگ  دو  تسلیم   با  صحبتي   سیدفتح اله  آقاي 
 ۱۳۵ شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  که  استشهادیه 
جویم تنظیم گردیده است مدعي است که تعداد یک 
جلد سند مالکیت مربوط به  دو سهم مشاع از یازده 
سهم مشاع از دو سهم مشاع از ۷ سهم مشاع از ۴ 
سهم مشاع از جمله ۱۴ سهم سهام ششدانگ مزرعه 
موسوم به ماه فرخان به استثناء ثمن اعیاني به پالک 
۲۵۰/۱۳۷ واقع در قطعه یک  بخش ۲۰ فارس که 
بنام  ذیل ثبت ۵۸۴۸ صفحه ۴۰۳ دفتر ۲9 امالک 
بشماره  مالکیت  سند  و  ثبت  صحبتي   سیدفتح اله 
چاپي ۶۴۵۳۸۶ صادر که به علت اسباب کشي مفقود 
المثني  تقاضاي صدور سند  نامبرده  گردیده است و 
نموده است ، مراتب طبق  ماده ۱۲۰ اصالحي آئین 
نامه قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده  و یا مدعي وجود 
از   پس   روز  ده  تا  مي باشد  خود  نزد  مالکیت  سند 
اعتراض خود  و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهي  انتشار 
معامله،  یا خالصه  مالکیت  اصل سند  ارائه  را ضمن 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده 
اداره  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  و 
ثبت سند مالکیت المثني  را طبق  مقررات  صادر و 

به متقاضي تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 99/۱۱/۱۱

قاسم برخورداري - مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
جویم             م/الف/۷۳۵
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انرژی  به  اتکاء  با  توانسته  الرستانی،  جوان  یک 
کسب  و  آموزشی  مراحل  طی  از  پس  جوانی، 
تجربه و تخصص، به کار پرورش »زالو« مبادرت 

کند و درآمدی پایدار برای خود ایجاد کند.
به گزارش میالد الرستان، پرورش زالو از جمله 
افراد  از  بسیاری  روز ها  این  که  است  مشاغلی 
به سوی  را  کشور  کار  جویای  جوانان  بخصوص 

خود کشانده است.
در کار پرورش زالو داشتن صبر و حوصله از نکاتی 
بدان  باید  آن  به  ورود  از  قبل  فرد  هر  که  است 
دیگری،  حرفه  هر  همانند  باشد.  داشته  آگاهی 
پارامتر های  جمله  از  تخصص  و  پشتکار  داشتن 

اصلی این کار به حساب می آید.
پرورش زالو را می توان شغلی مولد به حساب آورد 
چرا که این شغل در کنار خود، به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم مشاغل بسیاری را درگیر کرده و به 

کسب و کار آن مشاغل نیز رونق می دهد.
کشور های خارجی و باالخص اروپایی، این روز ها 
زالو  به وسیله  سنتی  طب  روی  تخصصی  بطور 
فعالیت می کنند. از این روی کشور ما نیز می تواند 
با پرورش زالو وارد این عرصه شده و حتی زمینه 
آورد.  فراهم  دیگر  کشور های  به  را  آن  صادرات 
درمان  به  می توان  زالو  درمانی  خواص  جمله  از 
سردرد، سینوزیت، میگرن و بیماری های عفونی 
اشاره کرد. عالوه بر طب سنتی از زالو در تولید 
نیز استفاده می شود که  لوازم آرایشی بهداشتی 
اشباع  و  زالو  بودن مصرف  فراوان  بر  مساله  این 

نشدن بازار آن داللت دارد.
با  الرستان  میالد  خبرنگار  زمینه،  این  در 
مقداد شریفی از جوانان پرتالش الرستانی که 
توانسته از ۲ سال پیش تاکنون از طریق پرورش 
ایجاد  زمینه  در  و  کند  درآمد  کسب  »زالو« 
اشتغال گام هایی بردارد، گفت وگویی را به منظور 
معرفی این شغل و همچنین ترغیب عالقمندان 
برای ورود به این عرصه ترتیب داده است که در 

ذیل می خوانیم:
مقداد شریفی، با بیان اینکه پرورش »زالو« طی 
پیش  از  بیش  استقبال  دلیل  به  اخیر  سالیان 
مردم به سمت طب سنتی و درمان های مرتبط با 
زالو، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، اظهار 
به  برای درمان  زالوها  این  از  داشت: در گذشته 
شکل صید سنتی مورد استفاده قرار می گرفت اما 
با افزایش مصرف زالو، نیاز بیشتری به این گونه 
جانوری احساس شد به گونه ای حتی کشورهای 
این موجود، طب  فوائد  به  بردن  با پی  پیشرفته 

مدرن نیز به این نوع درمان روی آورده اند.
وی با اشاره به اینکه به جهت استفاده بیشتر از 
»زالو« توسط بشر و همچنین کاهش آبگیرهای 
طبیعی به عنوان زیستگاه اصلی »زالو« به دلیل 
کاهش بارندگی ها و استفاده از کودهای شیمیایی، 
این گونه جانوری در معرض انقراض قرار داشت، 
افزود: برای جلوگیری از انقراض این حیوان، تالش 
برای پرورش مصنوعی »زالو« رونق گرفته و باعث 

ایجاد درآمد شده است.
با  اینکه  بیان  با  الرستانی  کارآفرین  جوان  این 
امکانات  توجه به عالقه شخصی به بحث تولید، 
کم، نیاز به فضای فیزیکی کم و همچنین سرمایه 
اولیه ناچیز به نسبت سایر کارهای تولیدی برای 
مراحل  طی  از  پس  زالو،  پرورش  کار  به  شروع 
این  وارد  تحقیقات  انجام  و  کوتاه  آموزشی 
تغییر  جهت  به  کرد:  تصریح  است،  شده  عرصه 
مداوم قیمت اجناس و نیز تورم موجود در بازار 
نمی توان نرخ قطعی برای شروع به کار پرورش 
زالو تعیین کرد اما به شکل تقریبی نزدیک به ۸۰ 

میلیون تومان در حال حاضر می توان ذکر کرد.
شریفی، سرمایه اولیه ای که خود برای شروع به 
کار صرف کرده را ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و 
ادامه داد: کارگاه بنده به شکلی کاماًل اتوماتیک و 
آکواریمی بوده و اگر بانک های شیشه ای استفاده 

شود، هزینه  راه اندازی را کاهش خواهد داد.
کار  »زالو«،  فروش  برای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سخت و پیچیده ای نیست و چون در حال حاضر 
در زمره نیازهای بازار قرار دارد و از طرفی تولید 
به  معموال  خریداران  است،  کم  زمینه  این  در 
کرد:  نشان  تولیدکنندگان هستند، خاطر  دنبال 
شود،  تعیین  منصفانه  شکلی  به  قیمت ها  اگر 
به  عمده  شکل  به  را  تولیدی  زالوهای  می توان 

فروش رساند.
در  مجازی  فضای  از  بهره گیری  کارآفرین  این 
برای  مناسب  راهکارهای  از  یکی  را  بازاریابی 
فروش محصوالت برشمرد و یادآور شد: هر چقدر 
در مسیر فروش بتوان دالالن را حذف کرد و به 
عبارتی با »زالودرمان ها« در ارتباط باشند، به طور 

قطع درآمد بیشتری نصیب تولیدکننده می شود.
عنوان  به  زالو  نوع   ۳ اینکه  به  اشاره  با  شریفی 
زالوهای طبی شناخته می شوند که برای درمان 
زالوی  کرد:  عنوان  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
کیفیت  لحاظ  به  که  ایرانی«  تالیس  »عریان 
دارد،  قرار  زالوها  صدر  در  بزاق  بهترین  با 

اروپایی« و زالوی »وربنو  زالوی»مدیسینیالیس 
و  ایرانی  نوع  از  ایران  در  بیشتر  که  آمریکایی« 

اروپایی پرورش داده می شود.
این حیوان  از  »زالو درمان ها«  اینکه  بیان  با  وی 
رفع  واریس،  کمر،  و  پا  دردهای  درمان  برای 
مرگ  درمان  برای  گوش  پشت  صورت،  جوش 
رفع  و  عروق  گرفتگی  برای  سینه  روی  مغزی، 
لختی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح 
کرد: از خشک شده »زالو« نیز برای تهیه روغن در 
زمینه مصارف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرورش  نحوه  درخصوص  الرستانی،  جوان  این 
زالوهای  از  پرورشی  زالوهای  گفت:  زالوها، 
استفاده  شده اند  صید  طبیعت  در  که  مولدی 
یا بچه  تا ۲۰ الرو  پیله »۱۵  می شود و در هر 
زالو« وجود دارد که این زالوها با خون دهی و 
غذا پرورش داده می شوند که زالوهای صیدی در 

آبگیرها و برکه ها در طبیعت وجود دارند.
بازار را بسیار متغیر  شریفی قیمت های زالو در 
دانست و تصریح کرد: اگر زالوها وارداتی باشند 
متغیر  ارزی  نوسات  براساس  آن  قیمت  که 
نرخ  نیز  براساس فصول سال  است و همچنین 
زالوها متفاوت می شود که در زمستان به جهت 
همین  به  که  است  بیشتر  آن  ارزش  کمیابی 
دلیل نمی توان قیمت قطعی برای آن مشخص 
کرد و در حال حاضر قیمت هر عدد زالوی بالغ 
بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در تک فروشی و در 
 ۷ و  زمستان  در  تومان  هزار   ۱۰ عمده فروشی 
هزار تومان در تابستان و الرو زالو ۱۵۰۰ تومان 

است.
وی با تأکید بر اینکه کار پرورش زالو اصاًل آسان 
افرادی  داد:  ادامه  نیست،  زودبازده  نوعی  به  و 
که در این عرصه وارد می شوند در سال نخست 
سختی مخصوص به خود را دارد و به تدریج با 
کارها  می توان  شدن،  حرفه ای  و  تجربه  کسب 
توجه  آن  به  باید  آنچه  و  برد  پیش  راحت تر  را 
بردار  تعطیل  حرفه  این  که  است  آن  داشت، 

نیست و روزانه نیاز به رسیدگی مستمر دارد.
پرورش  کار  بازدهی  درخصوص  کارآفرین  این 
زالو نیز، افزود: اگر پرورش دهنده حرفه ای باشد 
اولیه  روزهای  در  مناسب  بازاریابی  توانایی  و 
شروع بکار را برای خود فراهم کند، در ماه های 
نخست می توانند وارد درآمدزایی مناسب داشته 

باشند.
زودتر  و  بهتر  بازدهی  برای  اینکه  بیان  با  وی 
بهره گیری  نیمه بالغ  زالوهای  از  می توان  زالوها 
کنند تا بتوان با تغذیه آنان در پرسه ۳ تا ۶ ماهه 
به نتیجه برسند اما اگر زالوهای مولد را بگیرند و 
خودشان قصد تکثیر کردن آن را داشته باشند، 
زالوهای  فروش  برای  زمان  سال  یک  به  نیاز 
تولیدشده دارند، تصریح کرد: در صورت فراهم 
از  خارج  به  زالو  صادرات  زیرساخت های  شدن 
به  کشور  برای  را  مناسبی  ارز  می توان  کشور، 

ارمغان آورد.
زالو  پرورش  برای  اینکه  به  اشاره  با  شریفی، 
تا یک  بین ۲۰۰  با حجم پرورش آن  متناسب 
هزار متریع زمین الزم است، بیان کرد: بسیاری 
از افراد به عنوان شغل های خانگی در اتاق های 
ورود  زالو  تکثیر  و  پرورش  حرفه  به  منزل 

کرده اند.
دوره   ۲ برگزاری  از  الرستانی  کارآفرین  این 
نفر   ۵۰ به  نزدیک  نفر  برای  آموزشی  کالس 
جهت ایجاد کسب و کار به شکل تئوری و عملی 
در شهر الر خبر داد و عنوان کرد: عالقمندان 
برای ورود به هر عرصه ای، پیش از ورود به آن 
چند  حتی  و  کنند  بررسی  و  تحقیق  دقت  به 
صباحی را اگر شده به صورت رایگان کار کنند.

وی با توصیه به عالقمندان به پرورش زالو مبنی 
خاطر  بازاریابی،  حوزه  در  مناسب  فعالیت  بر 
فروش  به  مربوط  تولید  سود  اصل  کرد:  نشان 
سرشاری  سود  به  دالالن  زدن  کنار  با  و  است 
دست یابند که قطعاً این کارها با همت و تالش 
و اراده به نتیجه می رسد و تا زمانی که عملگرا 

نباشیم، ثمره کار را نمی بینیم.
شریفی، با توصیه به جوانان برای ورود به عرصه 
کرد:  اضافه  دائمی،  پشتکار  و  عالقه  با  تولید 
زالو شوند که  وارد حوزه کاری پرورش  افرادی 
به طب سنتی عالقه دارند و اگر خودشان زالو 
درمان باشند، به طور قطع موفق تر خواهند بود.

این کارآفرین با اشاره به اینکه بسیاری از افراد 
که  می دانند  سرمایه  را  خود  معضل  بزرگترین 
این خطای بزرگی است، تصریح کرد: اگر فردی 
تحقیقات الزم را انجام داد، دوره های آموزشی را 
پشت سر گذاشت و حتی کار خود را با سرمایه 
تجربه  پشتکار،  با  می تواند  کند،  شروع  ناچیز 
مناسب را بدست آورند و با جذب سرمایه های 
است،  شده  سپرده  به  بانک ها  در  که  اطرافیان 
سود  به  تولید،  رونق  و  شغل  ایجاد  بر  عالوه 

مناسب دست یافت.

کسبدرآمدازتخصص؛
پرورشزالوتوسطکارآفرینجوانالرستانی

بافت  گفت:  شهرسازي،  متخصص  و  کارشناس 
فرسوده و تاریخي ما، همانند بسیاري از شهرهاي 
لحاظ  به  هم  اساسي  ضعفهاي  داراي  دیگر 
زیرساختي و کالبدي و هم به لحاظ روبنایي است.

گلشن  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان، از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هکتار بافت ناکارآمد 
شهري الر، ۲۰ هکتار آن، بافت تاریخي اطراف 
بازار قیصریه است. از مهمترین ویژگیهاي این 
بافت، مرکزیت داشتن چه به لحاظ فعالیتي-

عملکردي و چه به لحاظ موقعیتي است.
و  فرسایش  دچار  سالها،  طي  بافت،  این 
تهدید  با  امروز  که  گونهاي  به  شده  تخریب 
جدي روبهرو است و همین امر سبب نگراني 
و دغدغه دوستداران بافت تاریخي شده است.

گرامي«،  »محمدامین  راستا  همین  در 
و  چالشها  شهرسازي  متخصص  و  کارشناس 

راهکارهاي مقابله با آن را بیان کرده است.

بافت  از  حتي  الر،  شهر  تاریخي  بافت 
فرسوده الر هم فرسودهتر است

بافت  از  حتي  الر،  شهر  تاریخي  »بافت 
جملهاي  است«  فرسودهتر  هم  الر  فرسوده 
صحبتهایش  ابتداي  در  گرامي  که  است 
به  اول  نگاه  در  که  حالي  در  میکند  مطرح 
بافت  به  بیشتري  رسیدگي  که  میآید  نظر 
بهتري  وضعیت  و  باشد  شده  باید  تاریخي 
متاسفانه  اما  باشد،  داشته  فرسوده  بافت  از 

اینگونه نیست.
ما،  تاریخي  و  فرسوده  بافت  میگوید:  گرامي 
داراي  دیگر  شهرهاي  از  بسیاري  همانند 
و  زیرساختي  لحاظ  به  هم  اساسي  ضعفهاي 

کالبدي و هم به لحاظ روبنایي است.
به گفته وي سه اتفاق در طول سالها رخ داده 
دست  از  و  تاریخي  بافت  تخریب  سبب  که 

رفتن آن شده است.
معابر موجود در بافت؛ تهدید یا فرصت؟

نخستین اتفاق بدي که براي بافت تاریخي الر 
رخ داده به دهه ۷۰ بازمیگردد. گویا بارندگي 
سیل  شدن  جاري  سبب  دهه  آن  در  شدید 
زمان  آن  در  و  منطقه شد  این  در  و سیالب 
مدیریت شهري وقت متوجه شد که راههاي 

درگیر  را  بنده  ذهن  همیشه  که  سوالی 
مردم  که »چرا  است  این  است  کرده  خود 
می  صحبت  سیاست  از  همیشه  ایران 

» کنند؟
دلیل حضور فراگیر و همه جانبه سیاست در 
امور روزمره مردم ایران چیست؟ چرا از استاد 
و  و خیاط  بقال  تا  گرفته  دانشجو  و  دانشگاه 
کارمند و کارگر کارخانه، همه و همه، روزانه 
گفتن  سخن  به  را  خود  مکالمات  از  بخشی 
می  اختصاص  آن  حواشی  و  سیاست  درباره 
دهند و چه بسا در برخی اوقات، تنش هایی 
هم میان افراد در این زمینه ایجاد می شود؟! 

این کار دلیل بسیار روشنی دارد...
همواره یکی از موضوعاتی که به عنوان جنبه 
رخ  ایرانیان  عمومی  فرهنگ  در  منفی  ای 
نموده است، فراگیر شدن صحبت و گفت وگو 
درباره سیاست در میان همه ایرانیان است، به 
گونه ای که هیچ قشری از اقشار جامعه ایران 

نیست که درباره سیاست سخن نگوید.
و  بقال  تا  گرفته  دانشجو  و  دانشگاه  استاد  از 
خیاط و کارمند و کارگر کارخانه، همه و همه، 

فراموشیست
یکي از ویژگیهاي بافت تاریخي شهر الر این 
است که »از قدیم مرکزیت تجاري - بازرگاني 
را  ویژگي  این  داشته  تاکنون تالش  و  داشته 
گرامي  مهندس  را  عبارت  این  کند«  حفظ 
آسیبزننده  مسیر  این  میکند  اشاره  و  مطرح 

هم بوده است.
شهرها  از  بسیاري  در  که  است  معتقد  وي 
مرکز تجاري به سمت بافتهاي جدید حرکت 
سال  چند  این  در  هم  الر  در  چنانکه  کرده 
اینگونه بوده است اما در بافت تاریخي الر به 
حفظ  نوعي  به  تجاري  مرکزیت  این  دالیلي 

شده که هم خوب است و هم بد است.
دلیل  به  بافت  بودن  زنده  و  پویایي  حفظ 
خوب  و  مثبت  ویژگي  تجاري  فعالیتهاي 
ضابطه  و  حساب  بدون  کاربریهاي  تغییر  و 
این  براي  گرامي  که  است  منفي  ویژگي 

موضوع مطرح میکند.
این کارشناس و متخصص شهرسازي میگوید: 
و  برنامه  بدون  شهري  مدیریت  مجموعه 
منفعت  تامین  براي  صرفا  و  مشخص  ضابطه 
تاریخي مجوز  بافت  در  آن  مالي  کوتاه مدت 
مجوزها  این  و  دادند  تجاري  کاربري  تغییر 
سبب شده که توسعه تجاري از کنترل خارج 

شود.
کاربري  تغییر  که  زماني  گرامي،  گفته  به 
ملک  میگیرد  صورت  نقطه  یک  در  تجاري 
داراي ارزش افزوده میشود و طبیعي است که 
افزوده  ارزش  همین  دنبال  به  مجاور  امالک 
بر  را  اثر خودش  موجهایي  و همچون  باشند 
همه  بدنه  که  گونهاي  به  میگذارد  بافت  کل 
معابر تجاري و الیههاي پشتي انباري و نتیجة 
آن خالي شدن بافت از سکنه و بیهویت شدن 

بافت میگردد.
شهرسازي  کارشناس  این  که  دیگري  انتقاد 
مطرح میکند این است که حتي تجاریسازیهاي 
صورت گرفته به لحاظ قرارگیري توده و فضا و 
الگوي اشغال و نماي آن دقت صورت نگرفته 
است و به طورکلي منظر تاریخي بافت را دچار 

چالشهاي اساسي نموده است.

کارکرد بد وی، موضوع صحبت همه مسافران 
با هر پیشه و شغل و تفکری می شود.

بنابراین، سیطره سیاست در فرهنگ عمومی 
اصحاب  که  است  گونه  بدین  نیز  ایرانیان 
سیاست و یا برخی مسئوالن، از آنجا موضوع 
را  وظایفشان  که  هستند  مردم  همه  سخن 
به درستی انجام نمی دهند و موضوع سخن 

مردم قرار می گیرند.
در واقع یک ناراحتی و تنش عمومی از ناحیه 
اصحاب رسانه برای همه مردم پدید می آید 
ناگهان، سیاست دغدغه همه مردم می  به  و 
رفتار  و  گفتار  و  سیاست  اینجا،  از  و  شود 

از طریق  ارائه خدمات  و  منازل  به  دسترسي 
این  در  آمبوالنس  یا  آتشنشاني  خودروهاي 

منطقه وجود ندارد.
این  رفع  براي  اما  بود  بهجا  دغدغه  »هرچند 
مسئله، راه را اشتباه رفتند« این صحبتي است 
به شرح  و  میکند  مطرح  گرامي  مهندس  که 

آنچه رخ داده است، میپردازد.
معابري  وقت،  گفته وي »مدیریت شهري  به 
را در بافت تاریخي طراحي کردند که اجراي 
آنها، مستلزم تخریب بناهایي مهم و تاریخي 
اما  راه دسترسي درست کردند  واقع  در  بود، 
آن  و  شد  ایجاد  بافت  در  عمیقتر  زخم  یک 
از بناها و گذرهاي ارزشمند  تخریب بسیاري 
و تاریخي بود و عمال با از بین رفتن بسیاري 
از بناهاي ارزشمند هویت تاریخي بافت دچار 

چالش شد.«

این اتفاق یکي از مسائلي بود که بافت تاریخي 
ما را به این روز انداخته است. هرچند گرامي 
زمان  آن  از  سالها  که  میکند  اشاره  ادامه  در 
میگذرد و دیگر نمیتوان بناها یا معابر تاریخي 
از  دارد  اعتقاد  اما  بازگرداند  را  شده  تخریب 
پویایي  براي  فرصت  عنوان  به  معابر  همین 

بیشتر بافت تاریخي استفاده شود.
وي میگوید: »براي جبران این اتفاق بد، اقدام 
که  است  این  داد  انجام  میتوان  که  موثري 
پیاده  محور  به  تبدیل  را  تاریخي  بافت  معابر 
به  بوده  تهدید  روزي  که  معابر  آن  و  کنیم 
بافت  از  مردم  بیشتر  استفاده  براي  فرصتي 

تاریخي تبدیل شود«
در استان فارس سه هزار هکتار بافت فرسوده 
و  در شیراز  آن  دارد که ۱۸۰۰ هکتار  وجود 
۱۲۰ تا ۱۳۰ هکتار آن در شهر الر قرار دارد.

سهم اندکي که بافت تاریخي الر )۲۰ هکتار( 
نارکارآمد  یا  فرسوده  بافت  مساحت  کل  از 
شهري دارد ایجاب میکند که توجه بیشتري 

براي حفظ و حراست از آن انجام شود.
بافت  بر  تجاریسازیها  سنگین  سایه 
خطر  در  که  هویتي  تاریخي؛ 

سخن  به  را  خود  مکالمات  از  بخشی  روزانه 
گفتن درباره سیاست و حواشی آن اختصاص 
می دهند و چه بسا گاه در این زمینه، تنش 
تنش  شود؛  می  ایجاد  افراد  میان  هم  هایی 
خاص  شرایط  در  و  هایی  برهه  در  که  هایی 
رسد  می  خود  اوج  به  اجتماعی  و  سیاسی 
و  حذفی  برخوردی  شکل  به  گاه،  حتی  و 

خشونت بار رخ می نماید.
اما دلیل حضور فراگیر و همه جانبه سیاست 

در امور روزمره مردم ایران چیست؟
اکتفا  مثالی  به  جواب  شدن  تر  روشن  برای 

میکنم.
بر  سوار  مسافر،  بسیاری  شمار  کنید،  فرض 
احتماال  آنان،  میان  در  و  اند  شده  اتوبوسی 
دکتر،  مهندس،  کارگر،  کارمند،  کاسب، 
اتوبوس به  دانشجو و... باشند. تا هنگامی که 
کس  هر  دهد،  می  ادامه  خود  عادی  حرکت 
در عالم شخصی خود به عوالم و برنامه های 
خود مشغول است و یا نهایت درباره تخصص 
اما هنگامی  با دیگری سخن می گوید،  خود 
می  انجام  خطرناکی  کار  اتوبوس،  راننده  که 
دهد و برای نمونه، سبقت بیجا می گیرد و با 
وسیله نقلیه روبه رو به اصطالح شاخ به شاخ 
هر شغل  با  مسافران  همه  می شود، صحبت 
اتوبوس  راننده  رانندگی  به شیوه  ای  پیشه  و 
بد  درباره  گمان،  بی  همه  و  یابد  می  پایان 
بودن شیوه رانندگی راننده اتوبوس سخن می 
گویند؛ در واقع، ناکارآمدی راننده اتوبوس یا 

سختگیري شهرداري در دادن مجوز یا تغییر 
گرامي  که  است  راهکاري  نخستین  کاربریها 
مطرح میکند و میگوید: الزم است شهرداري 
نظر  صرف  با  و  نماید  برخورد  سختگیرانهتر 
منفعت  نگاه  تجاري،  پروانههاي  عوائد  از 

بلندمدت را جایگزین کوتاه مدت نماید.
وي منکر ظرفیت بافت تاریخي الر در زمینة 
تجاري نمیشود اما معتقد است که این ظرفیت 
باید به گونهاي مورد استفاده قرار گیرد که هم 
منافع مالکان تامین شود و هم فعالیتهایي به 
بافت تزریق شود که به هویت از دست رفته 

آن کمک کند.
آب/  تقسیم  در  خاص  سازهاي  »بیغها« 

ظرفیتي بالقوه براي رونق گردشگري
بافت  این  چالشهاي  از  دیگر  یکي  ادامه  در 
آبها  روان  مسیر  و  مسیلها  کردن  پر  یعني 

مطرح شد.
دچار  ها  سال  طي  در  الر  تاریخي  بافت 
فرسایش و تخریب شده به گونهاي که امروز 
با تهدید جدي روبهرو است و همین امر سبب 
تاریخي  بافت  دوستداران  دغدغه  و  نگراني 

شده است.
سالهاي  در طي  که  اشتباهاتي  از  دیگر  یکي 
گذشته در بافت تاریخي الر رخ داده، پر کردن 
مسیرهاي عبور آب بوده است. به گفته گرامي 
گرفت  ۷۰ شکل  دهه  از  بعد  نیز  اشتباه  این 
این  در  معابر  ساخت  براي  که  شیوه  این  به 
بسیاري  بناها  تخریب  بر  از شهر عالوه  نقطه 
از مسیرهاي عبور آب نیز به بهانه تامین معبر 

پر شد.
این کارشناس و متخصص شهرسازي، میگوید: 
در شهر قدیم مسیرهاي عبوري آب را داریم 
نامیده میشود که در  بیغ  که در زبان محلي 
مواقع بارندگي شدید جهت کنترل و هدایت 
مورد  انبارها  آب  کردن  پر  همچنین  و  سیل 

استفاده قرار میگرفت.
معتقد  اصفهان  شهر  از  مثالي  ذکر  با  وي 
است که میتوان از این مسیرها به نفع رونق 
به  برد.  بهره  و گردشگري شهر الر  اقتصادي 
گفته گرامي در شهر اصفهان به این مسیرها 
را  مادیها  این  آنجا  در  میگویند،  »مادي« 
کردند  زیباسازي  و  ساماندهي  بهسازي، 
اشاره  نیز  دو  این  تفاوتهاي  به  وي  هرچند 
را به جهت  بیغهاي الر  اینکه  به ویژه  میکند 

مهندسي تقسیم آب خاصتر میداند.
تنها  نه  کار  این  با  که  است  معتقد  گرامي 
دست  از  مسیرها  این  از  بردن  بهره  فرصت 
رفت بلکه خطر بروز سیل در بعضي محالت 
وجود دارد ضمن اینکه دراز مدت سبب از بین 
این مسیلها تغذیه  از  انبارهایي که  رفتن آب 

میشدند نیز میشود.
و  است  باقي  مسیرها  این  از  تعدادي  هنوز 
مانده،  امان  در  مدیریت شهري  دستکاري  از 
و  بهسازي  با  میتوان  که  است  معتقد  گرامي 
عنوان  به  پتانسیل  این  از  مسیلها  زیباسازي 

شاهرگهاي زندگي در محالت بهره برد.

سیاسی وارد فرهنگ عمومی جامعه می شود 
و به دنبال آن، پیامدها و تنش های سیاست 
هم وارد زندگی عمومی مردم ایران می شود.

 این فرهنگ عمومی نیست که به خودی خود، 
به  این سیاست است که  بلکه  سیاسی است، 
زندگی  ناقص،  کارکرد  یا  ناکارآمدی  دلیل 
مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد؛ اما 
به  پرداختن  و  ناکارآمدی  روند  ادامه  و  تکرار 
آن از سوی مردم، خواه ناخواه بدون توجه به 
جامعه  عمومی  فرهنگ  به  تبدیل  آن،  ریشه 

شده است.
میالد مهاجری

مروری بر دالیل حضور فضای سیاسی در زندگی همه مردم ایران
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سپری کردن زمان در طبیعت میتواند حس رفاه 
عمومی و آرامش را براي اشخاص در پی داشته 
تر  بیش  درختان  با  مناطقی  در  زندگی  باشد، 
و  جسمی  سالمت  از  فرد  درک  افزایش  سبب 
روحی میشود و خطر بیماري های قلبی عروقی 

را کاهش میدهد .
در نظر گرفتن وضعیت زندگی، کاهش استرس، 
کافی  زمان  داشتن  و  طبیعت  از  بردن  لذت  و 
براي لذت بردن از همراهی دوست ها و خانواده.

از خواسته  یکی  آرامش حقیقی  به  یابی  دست 
بخش  تردید  بی  است.  بوده  بشر  دائمی  های 
کشف  و  بشر  علمی  های  تالش  از  وسیعی 
رازهای ناگشوده جهان طبیعت براي دسترسی 
را  و آسایش  آرامش  بوده است که  امکاناتی  به 
براي انسان به ارمغان آورد. امروزه با وجود تمام 
ی  سایه  در  معاصر  انسان  که  آسایشی  و  رفاه 
امکانات و پیشرفت های به دست آمده ، از آنها 
بسیار  را  وی  زندگی  وضعیت  و  شده  برخوردار 
هم  جدیدی  مشکالت  ولی  است؛  کرده  اسان 

پیش روی او قرارگرفته است.
بی  بهره برداري  علت  به  مدرن  متمدن  انسان 
رویه از طبیعت و ماشین زدگی با مسایل فراوانی 
زندگی  انسان  زمانیکه  تا  است.  شده  روبرو 
روستایي را داشت، سختی های عدیده ی مدرن 
زندگی  روند  از  زمانیکه  از  ولی  نداشت؛  وجود 
روستایي به شهرنشینی تغییر شرایط داد و روابط  

رسیدگی به وضعیت خودرو و نگهداری آن در 
شرایط مناسب در طول سال مهم است اما در 
دارد.  بیشتری  اهمیت  امر  این  زمستان  فصل 
و وضعیت  زمستانی  بلند  در شبهای  رانندگی 
بد آب و هوا خطرناک است. بنابراین به خاطر 
باشید که سرویس های دوره ای خودرو  داشته 
را حتما انجام دهید، به هنگام رانندگی احتیاط 
بیشتری کنید و رانندگی خود را با شرایط آب 

و هوایی هماهنگ و تنظیم نمایید.
که  کنیم  می  اشاره  ساده  به چندین سرویس 
بهتر است به صورت ماهانه بر روی خودرو انجام 

دهید:
الستیک ها:

الستیک ها  آج  عمق  کنترل  و  باد  تنظیم 
ضروری است. هرگاه که عمق آج الستیک ها به 
کمتر از ۲ میلی متر رسید باید آنها را تعویض 
باد الستیک ها را زمانی تنظیم  کنید. همیشه 

کنید که سرد باشند.
سطح مایعات:

و  ترمز، هیدرولیک  روغن  موتور،  سطح روغن 
سطح آب رادیاتور و ضد یخ را هر چند وقت 
این  کدام  هر  اگر سطح  و  کرده  کنترل  یکبار 
مایعات پایین  تر از حد مشخص شده است، به 
مکانیک محل سکونت مراجعه کنید و مشکل 

را برطرف سازید.
شیشه های جلو:

مخزن شیشه شور را با مایع مخصوص آن پر 
کنید و تیغه های برف پاک کن را کنترل کنید 
و در صورت خراب بودن آنها را تعویض کنید.

و  عقب  و  جلو  چراغهای  سالمت  از  چراغها: 
چراغهای راهنما مطمئن شوید.

باتری ماشین: 
زمستان  در  سختی  آزمون  با  خودرو  باتری 
که  است  آن  هم  امر  این  دلیل  است.  مواجه 
بخاطر استفاده تقریبا مداوم از فن های بخاری 
و چراغها بار اضافی بر روی باتری  وارد می شود. 
سفرهای کوتاه نیز بار اضافی بر روی باتری  وارد 

خود را با» طبیعت« قطع کرد با سختی های روان 
شناختی، جسمانی و اجتماعي فراوانی روبرو شد. 
بسیاري ازکارشناسان معتقد هستند که برگشت 
یکی  میتواند  آن،  با  روابط  تجدید  و  طبیعت  به 
درمان  و  براي جلوگیري  ها  راهکار  ترین  ازمهم 

اثرات منفی زندگی صنعتی باشد.
 پناه بردن به طبیعت میتواند » آرامش گم شده« 
را به فرد بازگرداند؛ به دلیل آن که طبیعت مادر 
که  اوست  اغوش  در  تنها  انسان  و  است  انسان 
ارام می گیرد، رشد میکند و به کمال میرسد . 
انسان از روزی که طبیعت را شناخته، از جهات 
سالمت روان شناختی و فیزیکی انواع فایده ها 
را در طول تاریخ از طبیعت کسب نموده است .» 
هم زیستی با طبیعت« تأثیر تعیین کننده ای در 
تقویت روحیه ی نشاط ، شادی و طراوت و ایجاد 

آرامش عمیق درونی در اشخاص دارد.
برخوردار  و  خداوند  زیبای  طبیعت  در  حضور   

شدن از جذابیت های دلپذیر آن
برخوردار  و  خداوند  زیبای  طبیعت  در  حضور   
تولید  سبب  آن  دلپذیر  های  جذابیت  از  شدن 
نشاط و سبک بالی، باال رفتن میزان خوشحالی 
و  های جسمی  رفع خستگی  بیرونی،  و  درونی 
روانی، تمدد اعصاب و حتی باال رفتن طول عمر 
می گردد. طبیعت پیوسته یار و یاور انسانها براي 
ناخوش آیند و  از حاالت و احساسات  رها شدن 

رسیدن به حس بهتر بوده و هست.

می سازد پس سعی کنید بجای چند سفر کوتاه، 
یک سفر طوالنی برنامه ریزی کنید و تجهیزات 

پر مصرف برق را در خودرو خاموش کنید.
در  زیر  اقالم  حاوی  پشتی  کوله  یک  همواره 
داخل صندوق عقب داشته باشید تا در صورت 
فصل  این  در  مشکل  هرگونه  احتمالی  بروز 

بتوانید از آنها استفاده کنید:
- یک عدد تلفن همراه )شارژ شده( ،ضد یخ،یخ 

شکن شیشه،چراغ قوه
کفش  و  غذا،چکمه  و  پتو،آب  و  گرم  لباس   -
به  باتری  اولیه،کابل  کمکهای  مناسب،جعبه 

باتری،مثلث هشدار،بیل
نظافت خودرو:

خصوصا  خودرو  که  کنید  حاصل  اطمینان 
است.  تمیز  آن  جلوی  شیشه های  و  چراغها 
تمیز  را  از حرکت، شیشه های جلو  حتما قبل 

کنید.
سرویس خودرو:

دفترچه  در  توصیه شده  دوره ای  سرویس های 
خودرو را حتما انجام دهید.

راه های ایمن تر در شرایط بد آب و هوایی:
همواره باید نحوه رانندگی خود را با شرایط آب 

و هوایی تنظیم کنید.
برف و یخبندان:

- در آب و هوای برفی و یخبندان خودرو ۱۰ 
برابر دیرتر متوقف می شود.

- از ترمز ناگهانی، پیچیدن های تیز و افزایش 
سرعت ناگهانی خودداری کنید.

- چنانچه سطح خیابان و یا جاده یخ زده بود، 
ترمز ناگهانی نکنید یا فرمان خودرو را ناگهان 
و  بردارید  گاز  روی  از  را  پایتان  نچرخانید، 

سرعت را به آهستگی کم کنید.
در  زنجیرچرخ  از  استفاده  و  داشتن  همراه   -

جاده های برفی و یخی ضروری است.
شرایط بارانی:

- متوقف کردن خودرو در هوای بارانی تقریبا 
دو برابر زمان معمولی طول می کشد.

 

ها  منظره  از  بردن  لذت  و  طبیعت  با  رابطه 
کسب  براي  ممکن  راه  ترین  ساده  آن،  زیبای 
آرامش و لطیف سازی روح و روان انسان است. 
در  رفتارشناسی  پژوهشگران  پژوهش  نتیجه 
و  کردن  نگاه  گل،  :خرید  میدهد  نشان  آمریکا 
کاشتن گل، سبب پیدایش حس مثبت اندیشی، 
خوشحالی، دوری از غم و آرامش میشود . رفتن 
به دامان طبیعت، بهمراه خانواده و دوستان، نگاه 
کردن به گل های زیبا و درختان سرسبز، بطور 
افکار  و  رفتارها  شدن  متعادل  به  گیری  چشم 
اتصال عصبی مثبت در  نامتعادل منجر شده و 

مغز، بوجود می آورد.
که  سنی  هر  در  اشخاص،  تمام  در  این حس   
باشند، به خوبی ظاهر میشود .» گل ها« با تنوع 
در رنگ های زیبا و رایحه های بی مانند خود، 
حس سرزندگی، هیجان، آرامش و امنیت را در 
ما بوجود می آورند. بی تردید حضور گل و گیاه 
و  لطیف  را  انسان  زندگی، روحیه ی  در فضای 
به  سرزندگی  و  خوشحالی  این  و  ساخته  شاد 
 « نشانگر  گل  شد.  خواهد  منتقل  هم  سایرین 
همکاری و دوستی« است؛ برای این که با هدیه 
و  زیبایي  از  بردن  لذت  سایرین،  به  آن  دادن 

آرامش را با یک دیگر تقسیم می کنیم.
ای  که شاخه  بدان جاست  تا  اهمیت طبیعت   
از پزشکی به اسم» طبیعت درمانی« منحصرا با 
استفاده از درمانهای طبیعي اطراف ما مانند:نور 
می  بیماریها  درمان  به  و...  آب  هوا،  خورشید، 
از  بسیاري  که  است  معتقد  روش  این  پردازد. 
بیماریها و ناراحتی ها ناشی از ذهن آشفته بیمار 
طبیعت  در  موجود  نیروهای  و  عناصر  و  است 
بهترین روش براي رها شدن حافظه از فشارهای 
به  بدن،  بازگردانیدن  و  زندگی  اصالح  روانی، 

وضعیت طبیعي آن است.
در  خوب  حال  میگوید  ما  به  طبیعت  درواقع 
یک شکل وسیع تر بستگی به درک و همکاري 
متقابل دارد، اتفاقی که گاه به ندرت در جوامع 
انساني روی میدهد ، از این روست که ما تمایل 

به فرار از این رابطه داریم.
 

سطح  الستیک ها  که  کردید  احساس  اگر   -
تماس خود را با زمین از دست داده پایتان را 
از روی گاز بردارید و سرعت را کم کنید. محکم 

ترمز نکنید.
دیگر خودروها  از  و  بکاهید  از سرعت خود   -
به شیشه جلو دید  پاشش آب  بگیرید.  فاصله 

را محدود می کند.
سیالب:

عمیق  سیالب  داخل  از  که  نکنید  سعی   -
عبور کنید. اگر مجبور به این کار هستید. به 
آهستگی و با دنده یک از داخل آن عبور کنید.

نزدیک  که  سیالب  عمیق  قسمتهای  از   -
آبراه هاست عبور نکنید.

- وقتی از داخل سیالب عبور کردید و بیرون 
هنگامیکه  کنید.  تست  را  ترمزها  ابتدا  آمدید 
به  شدید  مطمئن  ترمزها  کارکرد  سالمت  از 

رانندگی خود ادامه دهید.
آب و هوای مه آلود:

از چراغ های  و  رانندگی کنید  به آهستگی   -
مه شکن استفاده کنید تا رانندگان دیگر شما 

را ببینند.
دیگر  با  را  خود  طولی  و  جانبی  فاصله   -
خودروها رعایت کنید. )فاصله ایمن در آب و 

هوای بد بیشتر از حالت عادی است.(
و در پایان:

- شماره تلفن های ضروری را به لیست تماس 
پلیس  اورژانس،  مثل  کنید:  اضافه  خود  های 

راه، امداد خودرو
- در هنگام تغییر ساعت و کم شدن روشنایی 
شاید  کنید،  احتیاط  بیشتر  زمستان  در 
باشید.  نداشته  عادت  شب  در  رانندگی  به 
عابران  و  سواران  دوچرخه  مراقب  مخصوصا 

پیاده باشید.
- عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانید و به 
هنگام رانندگی هرگز از تلفن همراه استفاده نکنید.

نگه  اضافی  و  کافی  فضای  خود  اطراف  در   -
دارید، فضایی برای تفکر، ترمز و فضای مانور.

دلگرمي  مایه  جبهه  پشت  در  که  شیرزناني 
با  آنان  که  بودند  خود  فرزندان  و  همسران 
عزت  و  بروند  دشمن  مصاف  به  آسوده  خیالي 

میهن را با نثار جان خود حفظ کنند. 
بي گمان این زنان با تاسي از حضرت ام البنین 
)س( بانوي ایثاگري که اگر چه خود در دشت 
نگاه  ایمان،  عطر  اما  نداشت،  حضور  کربال 
ایثارگري  شجاعت  و  حسیني  تفکر  والیتمدار، 
فرزندان  که  نشاند  فرزندانش  تربیت  در  را 
نام آور و قهرمان کربال  رشیدش براي همیشه 
شدند و تا قیام قیامت نام و خاطره دالوریشان 

در اذهان باقي خواهد ماند. 
مادران و همسران شهدا انقالب اسالمي همانند 
مقدس  دفاع  سال   ۸ طول  در  )ع(  البنین  ام 
و  صبر  با  و  ساختند  جاویدي  هاي  حماسه 

البنین‹  وفات‹ام  سالروز  جمادي الثاني   ۱۳
همسر حضرت علي)ع( و مادر حضرت ابوالفضل 
العباس شیر زن صدر اسالم، روز تکریم مادران 

و همسران شهدا نام گذاري شده است.
که  هستند  زناني  شهدا،  مادران  و  همسران 
بزرگي  به  دلهایي  دارند،  بزرگي  بسیار  دلهاي 
هر  در  را  خویش  گشته  گم  که  آبي  اقیانوس 
سالمي  هر  در  و  تلفن  زنگ  هر  و  در  صداي 
خالي  جاي  و  گردانند  مي  چشم  جویند،  مي 

عزیزشان را مي بینند ... 
مادران و همسران شهدا زنان صبور و مقاوم و 
بزرگي هستند که وصف مقاومت و صبوریشان 
و  دلتنگي  برابر  در  زیرا  دهد  مي  تکان  را  کوه 
بي تابي فرزندان کوچکشان با عشق براي حفظ 
آرامش وجودي آنان جاي خالي همسرانشان را 

پر مي کنند. 
این روز تکریم مادراني است که به نداي پیر و 
)ره( در زمان  امام خمیني  مراد خود، حضرت 
جنگ لبیک گفته اند و در هشت سال حماسه 
فرزندان  و  همسران  تشویق  با  مقدس  دفاع 
برومند خود با دلهایي به وسعت آسمان مردان 
این  تا  کردند  دشمن  با  جنگ  روانه  را  خود 
و  بماند  امان  در  اهریمن  چنگال  از  سرزمین 

آزادیش حفظ شود. 
بي گمان اگر ایثار و شهامت، شجاعت، صبر و 
استقامت این شیر زنان ایران زمین نبود، خدا 
مي دانست چه بر سر نهال نو پاي انقالب مي 
آمد، این دالور زنان بودند که فرزندان جوان و 
آماده  جبهه  مقدم  خط  براي  را  خود  نوجوان 
سپر  سینه  والیت  از  دفاع  براي  و  کردند  مي 
این  مقدس  خاک  از  وجب  یک  تا  کردند  مي 

سرزمین در دست دشمن نیفتد. 

با  و  کردند  تحمل  را  دشواریها  خود  استقامت 
این  عزت  حفظ  در  جانانه  مقاومت  و  صبوري 

نظام کوشیدند 
بي گمان اگر تالش و همت همسران شهدا در 
این  از  بسیاري  امروز  نبود  فرزندانشان  تربیت 
بچه ها مایه مباهات و افتخار کشور در کسوت 
هاي پزشکي و مهندسي و علمي و ... نبودند. 
شمه اي از زندگي نامه حضرت ام البنین)ع( 

پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( ، علي 
بن ابي طالب)ع( برادرش عقیل را ـ که آشنا به 
از  و  خواند  فرا  ـ  بود  عرب  شناسي  نسب   علم 
از تبار دالوران  او خواست که برایش همسري 
برگزیند. عقیل، فاطمه کالبیه را براي حضرت 
در  ِکالب،  بني  خاندانش،  و  قبیله  که  برگزید 
)ع(  علي  حضرت  و  بودند،  بي  مانند  شجاعت 

نیز این انتخاب را پسندید. 
اولین روزي که ام البنین پا در خانه علي )ع( 
و  بوده  مریض  )ع(  حسین  و  حسن  گذاشت، 
در بستر افتاده بودند. عروس تازه ابوطالب، به 
محض آن که وارد خانه شد، خود را به بالین آن 
عالم وجود رسانید و هم چون مادري  دو عزیز 

مهربان به دلجویي و پرستاري آنان پرداخت. 
فاطمه کالبیه، بعد از گذشت مدتي از زندگي 
مشترک با علي )ع(، به امیرالمؤمنین پیشنهاد 
و  قبلي  اسم  که  »فاطمه«،  جاي  به  که  کرد 
تا  زند  صدا  البنین  ام  را  او  بوده،  وي  اصلي 
اصلي  نام  ذکر  از  )ع(  زهرا  حضرت  فرزندان 
او توسط پدرشان، به یاد مادر خویش، فاطمه 
زهرا )ع( نیفتند و در نتیجه، خاطرات گذشته، 
بي مادري  رنج  و  نگردد  تداعي  آن ها  ذهن  در 

آن ها را آزار ندهد. 
ام  البنین بر آن بود که، در زندگي جاي خالي 
پر  ایشان  فرزندان  براي  را  )ع(  زهرا  حضرت 
کند؛ مادري که در اوج شکوفایي پژمرده شد. 
بانوي  این  فرزندان فاطمه زهرا )ع( در وجود 
فقداِن  رنج  و  مي  دیدند  را  خود  مادر  پارسا، 

مادر را کمتر احساس مي کردند. 
داراي  و  بود  شجاع  بانویي  البنین)س(  ام 
فضائلي همچون صبر، والیت مداري، فداکاري 
گرامي  )ع(  بیت  اهل  نزد  هم  که  آنچنان  و... 
الگویي شد براي زنان و مادران در  بود و هم 

طول تاریخ. 
خاطر  به  البنین  ام  احترام  که  همانگونه 
رشادت ها، جان فشاني، و دالور پروي هایش 
که  کساني  احترام  و  تکریم  است،  الزم  ما  بر 
و  فرزنداني رشید در دامن خود پرورش داده 

تقدیم اسالم کردند نیز الزم و ضروریست. 

این  غلطی  و  درست  و  کردم  فکر  خیلی  من 
نتیجه گیری رو نمیدونم، اما نتایج افکار من 
اون  حکایت  آدما  ما  از  خیلی  زندگی  میگه: 
لیمو شیرینی هست که به موقع خورده نشده 
موقع  به  اگه  همینه،  هم  آدمی  شده  تلخ  و 

بهش توجه نشه تلخ میشه
و  کوچیک  بغضای  و  گیری  بهونه  با  آدما 
ناراحتی های بزرگشون به هم آالرم میدن که 
هی فالنی قبل اینکه باتری من به یک درصد 

برسه و تمام شم به داد حال قلبم برس... .
شهر؛  روشن  های  چراغ  اندازه  :به  من  بنظر 
انسانی  هر  روشنه؛  سینه  یک  توی  دردی 
بطور مجزا با دردی و مشکلی دست و پنجه 

پالستیک های زیستی حاوی خانواده ی بزرگی 
از مواد مختلف هستند.

ماده ی ساده  یک  فقط  زیستی  پالستیک های 
و  خواص  با  مواد  خانواده ی  از  آنها  نیستند. 
تعریف  طبق  هستند.  متفاوت  کاربردهای 
را  پالستیک  ماده ی  زیستی،  پالستیک های 
زیستی  پایه ی  یا  که  می نامیم  زیستی  زمانی 
یا دارای خواصی  باشد و  یا تجزیه پذیر  داشته 

از هر دو باشد.
دارند،  زیستی  پایه ی  زیستی  “پالستیک های 

تجزیه پذیر یا اینکه هر دوی اینها هستند”.
زیست پایه:

که  است  معنی  بدین  پایه  زیست  اصطالح 
قسمتی از ماده یا محصول مورد نظر از گیاهان 
)توده زیستی( گرفته شده است. توده زیستی 
مورد  زیستی  پالستیک های  در  ساختار  که 
استفاده قرار می گیرد از ساقه ی گیاهانی نظیر 

ذرت، نیشکر و یا سلولز گرفته شده است.
تجزیه پذیر زیستی:

شیمیایی  فرآیند  یک  زیستی  شدن  تجزیه 
محیط  در  که  میکروارگانیسم هایی  که  است 
آب،  به  را  نظر  مورد  ماده ی  است  موجود 
می کند.  تبدیل  کمپوست  و  دی اکسید کربن 
هوایی  و  آب  شرایط  به  تجزیه پذیری  فرآیند 
موقعیت  )مثل  دارد  بستگی  محیطی  و 

جغرافیایی و دمای هوا(.
زیست پایه معادل تجزیه پذیر نیست

مواد  پایه ای  منبع  به  پذیری  تجزیه  خواص 
شیمیایی  ساختار  به  نسبتا  اما  ندارد  بستگی 

نرم میکنه
آدم های زیادی هستن که شب رو با دردای 
شبونه و فکر و خیال های غمبار میگذرونن و 
صبح با اراده ای محکم از جاشون بلند میشن 
و به دوستان و اطرافیان میگن: »زندگی هنوزم 

قشنگه و ما از درد و مشکالت قوی تریم...«
گناه  بزرگترین  من  نظر  به  اینکه:  آخر  کالم 

میتونه افزودن درد به قلب آدما باشه... .
قلب« می  عنوان »شکستن  کار تحت  این  و 

تونه پیگرد کیهانی داشته باشه!
و  باشیم  اطرافیانمون  قلب  مراقب  پس 

نشیم درد 
سارا منصور

آن مرتبط است. به کالمی دیگر، ۱۰۰ درصد 
غیر  می توانند  پایه  زیست  پالستیک های 
پالستیک های   ۱۰۰ و  باشند  پذیر  تجزیه 

فسیلی می توانند تجزیه زیستی شوند.
فواید پالستیک های زیستی:

تکامل  حال  در  زیستی  پالستیک های 
زیستی  پالستیک های  هستند.  پالستیک ها 
در مقایسه با انواع سنتی خود دو مزیت اصلی 
تولید  باز  با  را  فسیلی  منابع  آنها   .۱ دارند: 
ساالنه ذخیره کرده و پتانسیل منحصر بفردی 
را برای کربن خنثی فراهم می کنند. ۲. عالوه 
خواص  از  یکی  زیستی  تجزیه پذیری  آن،  بر 
زیستی  پالستیکی های  از  برخی  اضافه ی 
است. این خاصیت راه هایی جهت بازیابی در 

پایان عمر یک محصول را ارائه می کند.

نکاتی مفید برای رانندگی در فصل زمستانچگونه در طبیعت به آرامش می رسیم؟

که هوشمندترین  می کند  ادعا   Razer شرکت 
تنفسی  ماسک  است:  را ساخته  ماسک جهان 
جدید N95 که  Project Hazel نام دارد. این 
یک طرح مفهومی با پوسته براق و بیرونی است 
که از پالستیک بازیافتی ضد آب و ضد خش 
ساخته شده است، شفافیت برای دیدن لب ها 
امکان  نیز  افراد هنگام صحبت  و دیدن چهره 

پذیر است.
این  انتشار  تاریخ  یا  قیمت  حاضر،  حال  در 
از   Razer شرکت  است.  نشده  اعالم  ماسک 
جراحی  ماسک  عنوان  به   Project Hazel
اما هنوز هیچ مجوزی  یاد می کند،  N95 هم 
و  کنترل  مراکز  دارو،  و  غذا  سازمان  از 
و  ایمنی  سازمان  یا  بیماری ها  از  پیشگیری 
 Razer است.  نکرده  کسب  شغلی  بهداشت 
The Verge گفت: در  بیانیه ای به سایت  در 
حال همکاری با تیمی از متخصصان پزشکی 
و دانشمندان است که به تولید ماسک کمک 

می کنند.

را  ماسک  این  که  اصلی  ویژگی های 
خاص می کند

ناحیه  دو  در  ماسک  این  اصلی  ویژگی های 
تهویه  برای  آن ها  دارد.  قرار  شکل  دایره ای 
استفاده می شوند، و به دستگاه، ظاهری تقریباً 

آینده نگرانه  می دهند. این شرکت ادعا می کند 
Project Hazel از ونتیالتور های فعال از نوع 
و  ماسک  داخل  هوای  کردن  فیلتر  دیسک، 
همچنین CO2 که در حال بازدم است استفاده 
خواهد کرد. این شرکت اضافه می کند که برای 
تصفیه 9۵ درصد از ذرات معلق در هوا، از جمله 
ویروس COVID-۱9 و سایر عوامل بیماری زای 

رایج، مجوز خواهد گرفت.
این ونتیالتور ها قابل جدا شدن و شارژ هستند، 
جزئیات  بررسی  دنبال  به  هنوز   Razer اگرچه 
تا  اینکه  اول  است:  مهم  فاکتور  دو  به  مربوط 
اینکه  چه زمانی موثر هستند و دومین فاکتور 
چگونه به کاربر هشدار می دهد که وقت تعویض 

ماسک است. 
سخنگوی این شرکت به The Verge گفت که 
طول عمر تهویه ها هنوز در حال آزمایش است 
 Razer ،و هنگامی که فیلتر ها باید تغییر کنند
برنامه  یک  طریق  از  که  می کند  بینی  پیش 

همراه به کاربران اطالع داده شود.
تعبیه  کننده های  تقویت  و  میکروفون ها 
طریق  از  را  شما  ونتیالتور ها صدای  در  شده 
نگران  دیگر  بنابراین  می کنند،  پخش  ماسک 
گفت  باید  البته  بود.  نخواهید  صدا  بودن  کم 
و  است  نشده  عملی  که  است  حرکتی  این 

مهندسان  با  است  گفته   Razer شرکت 
از  را  تعادل  تا  می کند  کار   THX صدای 
به  رسیدن  برای  بلندگو ها  بودن  بلند  نظر 
 Razer همچنین  کند.  پیدا  خود  اهداف 
با وجود همه   Hazel پروژه  ادعا می کند که 
راحت  صورت  روی  بر  داخلی  فناوری های 
در  سیلیکونی  محافظ  با  ماسک  این  است. 
موم  و  مهر  را  شما  چانه  و  بینی  اطراف 
تنظیم  قابل  گوش  حلقه های  از  و  می کند 
بتوانند  افراد  اکثر  تا  می کند  استفاده 

کنند. پیدا  را  مناسب  تناسب 
البته اگر از LEDهای Chroma RGB پشتیبانی 
نشوند، این یک محصول مدرن Razer نخواهد 
بود. هرکدام از حلقه های تقویت کننده مالقات 
دلخواه  رنگ  به  می توانند  تنفسی  دستگاه  با 
تاریک  هوا  که  هنگامی  و  بدرخشند  شما 
می شود، مجموعه ای از LEDها به طور خودکار 
تا  بتابانند  نور  به دهان شما  تا  فعال می شوند 
دیگران همچنان بتوانند صحبت شما را ببینند.

این شرکت پیش بینی می کند که هر ماسک 
بزرگ  شارژ  دارای یک کیف   Project Hazel
باشد که ماسک را هنگام استفاده از آن با اشعه 
ماوراء بنفش استریل می کند، اگرچه هنوز در 

مرحله بررسی است.

هوشمندترین ماسک جهان ساخته شد!

 8 بهمن روز تکریم مادران و همسران شهدا

پالستیک های زیستی چه چیزی هستند؟

نكنمی  تعجب 
سریعًا  خداوند  چرا  كه 

برآورده  را  آرزوهامیان 
منی كند..

شكر  را  خدا  آن  جای  به 
كنمی كه به خاطر خطاهامیان

سریعًا ما را مجازات منی كند!
گاندی



5
حهشنبه 1399/11/11 - شانزدهم جمادی الثانی 144۲ - سال بیست و نهم - شماره 16۵3  شنبه 1399/11/11 - شانزدهم جمادی الثانی 144۲ - سال بیست و نهم - شماره 16۵3  

صف

یک  کودکان  در  زبان  لکنت  یا  زبان  گرفتگی   
دارد  لکنت  که  کودکی  است.  گفتاری  اختالل 
بگوید  خواهد  می  چه  دقیقا  داند  می  اینکه  با 
به یکباره خود را در حال تکرار، قفل یا کشیده 
که  است  حالی  در  این  بیند.  می  گویی صداها 
از وقوع یک  نداشته و پس  را  این مشکل  قبال 

حادثه مشخص یا نامشخص بروز می کند.

لکنت زبان چیست؟
از  از ترس شدید،  گرفتگی زبان می تواند پس 
یک  تولد  کودک،  عزیزان  از  یکی  دادن  دست 
کند.  بروز  نامشخص  ای  حادثه  یا  دیگر  فرزند 
با اینکه گرفتگی زبان کودکان پس این حادثه 
دیده شده است هنوز ثابت نشده است که ترس 
اشتباه  این  و  است  کودکان  زبان  لکنت  علت 

است که ترس را علت آن بدانیم.
در  است  اختاللی  گفتار،  ناروانی  یا  زبان  لکنت 
الگوی معمول سخن گفتن. لکنت انواع متفاوتی 
دارد. در یکی از انواع آن، فرِد دچار لکنت ممکن 
ابتدای  در  ویژه  به  را،  هجا  یا  صدا  یک  است 
لکنت  مار«.  ما-  »ما-  مانند:  کند.  تکرار  کلمه، 
می تواند خود را به شکل ممتد کردن یک صدا 
مانند »سسسسسیر« نشان بدهد. گاهی لکنت 
زبان موجب قطع سخن یا از قلم افتادن یک صدا 
می شود. همچنین گاهی لکنت خود را با تکرار 
وقفه در میان سخن با صداهایی مانند: »آ...« یا 

»ام...« نشان می دهد.
لکنت  دچار  هر سنی  در  هر کس  است  ممکن 
میان  در  لکنت  شیوع  بیشترین  اما  شود.  زبان 
کودکانی است که درحال یادگیری جمله سازی 
پسرها  میان،  در این  هستند.  ها  کلمه  کمک  با 
بیشتر از دخترها دچار لکنت می شوند. ناروانِی 
گفتارِی معمول اغلب بین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی آغاز 
می شود و احتمال دارد تا ۵ سالگی کودک بروز 

و افول داشته باشد.

عالئم لکنت زبان در کودکان
تکرار کلمات یا جمالت

کشیده گویی
مکث یا به میان اندازی باشد.

 عوارض لکنت زبان در کودکان 
لکنت زبان عوارض روان شناختی برای فرد دارد. 
فرد دچار اضطراب، گوشه گیری و استرس و ... 

می شود.

 علت لکنت زبان کودکان چیست؟
کودکان  مغز  در  مختلف  عصبی  های  گذرگاه 
با  باید رشد کنند و  برای روان صحبت کردن، 
خوبی  به  تعامل  این  اگر  باشند.  تعامل  در  هم 
شود.  می  زبان  لکنت  دچار  فرد  نگیرد  صورت 

علت لکنت زبان عبارتند از :

مسائل ژنتیکی
سکته و آسیب های مغزی در بزرگسالی

ضربات واردشده به سر
فشارهای احساسی و عصبی

 عوامل مؤثر در بروز لکنت زبان کودکان
از جمله عوامل مهم بروز لکنت زبان می توان به 

چند علت عمده زیر اشاره کرد:

 عوامل ژنتیکی و عصب شناسی :
درماین  گفتار  متخصصین  از  گروهی  تحقیقات 
نشان می دهد که کودکانی که خانواده هائی با 
و  در صحبت  ناروانی  گفتاری،  اختالالت  سابقه 
لکنت هستند، بیشتر احتمال دارد که دچار نقض 
سیستم گویائی شوند. براساس این پژوهش ها، 
فرد مبتال به لکنت زبان از نظر ژنتیکی با شخص 

سالم متفاوت است.

 عوامل بیولوژیک:
از آنجائی که سالمت مغز در گفتار و کالم کودک 
لذا هر گونه  برخوردار است،  اهمیت ویژهای  از 
فشار، آسیب، ضربه و صدمه ای به مغز می تواند 
جمله؛  از  باشد.  برداشته  در  گوناگونی  عوارض 
نرسیدن  زایمان،  هنگام  های  آسیب  و  فشارها 
اکسیژن به نوزاد هنگام تولد، آسیب های مغزی، 
به  منجر  که  مغز  عفونی  های  بیماری  صرع، 
اختالل سیستم گویائی در مغز شوند می تواند 

منجر به بروز لکنت زبان در کودک شوند.

 عوامل محیطی :
در برخی موارد متأسفانه والدین، مربیان و اعضاء 
سخن  از  مانع  که  کنند  می  کارهائی  خانواده 
گفتن عادی کودک می شود و او را به عجوالنه 
صحبت کردن و اشتباهات گفتاری وا می دارد. 
نابه جای کالم کودک،  برای مثال، قطع کردن 
انتقادهای بیش از اندازه از صحبت های کودک، 
و  کلمات  صداها،  )تلفظ  کودک  گفتار  اصالح 
شتاب  کودک،  جمالت  کردن  کامل  جمالت(، 
از  بیش  تأکید  کودک،  با  کردن  صحبت  زده 
اندازه به کودک باری تند حرف زدن، فشارهای 
انضباطی شدید توقعات بیش از حد توان کودک، 
تجربیات ناگوار زندگی، اضطراب شدید مادر و....

 عوامل روانشناختی :
ها،  توانائی  دارای  کودکی  هر  است  بدیهی 
رفتاری  خصوصیات  و  ها  ویژگی  استعدادها، 
متمایز  کودکان  سایر  از  را  او  که  است  خاصی 
ضربه  ها،  تنش  احساسات  هیجانات،  میکند. 
روانی  عوامل  جمله  از  همگی  و...  عاطفی  های 
تأثیراتی منفی  توانند  گوناگونی هستند که می 

بر گویش و کالم گذارند.

 برای لکنت زبان بچه ها چه باید کرد؟
رفتار و شیوه برخورد والدین و اطرافیان با فرد 

دچار لکنت زبان را کاهش می دهد.
محیطی آرام و بدون فشار برای صحبت کردن 

کودک کنید.
با کودکتان آرام صحبت کنید.

خانواده  جمع  میان  زدن  حرف  به  را  کودک 

صحبت  به  دقیق  بگویید  او  به  و  کنید  تشویق 
دیگران گوش دهد.

کودک  برای  آشنا  و  مختلف  موضوعات  درباره 
پیش  به  رفتن  کردن،  بازی  آشپزی،  مثل 
برای  و...  اش  داستانی  های  کتاب  دبستانی، 

کودک صحبت کنید.
صحبت کردن کودک را متوقف نکنید و از وی 

انتقاد نکنید.
 برای هم کالمی با کودک مبتال به لکنت زبان 

نکات زیر را رعایت کنید:
از تکمیل کردن جمالت آنها بپرهیزید.

به او فرصت بدهید و به هیچ وجه وسط حرفش 

نپرید.
نگویید سریعتر یا آرام تر حرف بزند.

عالقه  با  و  باشید  داشته  چشمی  ارتباط  او  با 
صحبت هایش را پیگیری کنید.

با او آرام و شمرده صحبت کنید.
از عبارات کوتاه و ساده استفاده کنید.

تند و سریع حرف نزنید زیرا اینگونه او را آشفته 
و گیج می کنید.

مطمئن بشوید که حرف شما را فهمیده است و 
منتظر پاسخ و واکنش او باشید.

روشهایدرمانلکنتزباندرکودکان
گفتار درمانی

یک  به  لکنت  تبدیل  از  مانع  درمانی  گفتار 
معضل می شود. پس اگر کودکی دارید که تازه 
یا خودتان به  او پدیدار شده و  عالئم لکنت در 
یک  به  حتما  اید  شده  لکنت  به  مبتال  تازگی 
متغییر  لکنت  کنید.  مراجعه  گفتار  پاتولوژیست 
که  دارند  وجود  ها  موقعیت  از  تعدادی  و  است 
هر فردی که آن ها را تجربه کند روانی گفتارش 

افزایش می یابد.

 روش خود درمان گری
این روش که در واقع می تواند نوعی روش رفتار 
درمانی نیز تلقی شود، بر این اساس استوار است 
تغییرات  ایجاد  و  قوی  انگیزه  با  لکنتی  فرد  که 
الزم در زمینه بازخوردها و نگرش هایش نسبت 
و  مشخص  منظم،  برنامه ای  با  خود،  لکنت  به 
اختالل  که  کند  تالش  مصمم  و  جدی  بطور 

گویایی خود را اصالح کند.

 با این روش درمان لکنت زبان کودکان درخانه 
فرد  گری،  درمان  خود  روش  شود.  می  انجام 
مبتال به لکنت زبان در خود انگیزه هایی ایجاد 
می کند و از این طریق در او تغییراتی ایجاد می 
شود. بیمار با برنامه منظم سعی در حل لکنت 
این روش در کودکانی که  زبان خود می کند. 

سن باالتری دارند، کاربرد دارد.

 درمان لکنت زبان با دارو درمانی
زبان،  لکنت  علت  که  شود  داده  تشخیص  اگر 
تنش ها و اضطراب و هیجانات عاطفی در کودک 
است برای او داروهای آرام بخش تجویز می شود 
زیرا داروهای آرام بخش می توانند تا حدودی 
دور  عاطفی  هیجانات  و  اضطراب  از  را  کودک 
کند و در نتیجه لکنت زبان او را کم می کند. 
دارو  تنها  کودکان  استرس  درمان  برای  البته 
روانشناختی  درمان های  و  نبوده  کافی  درمانی 

نیز ضرورت دارند.

 درمان لکنت زبان کودکان با رفتار درمانی
یکی دیگر از روش های متداول و نسبتاً جدید 
در اصالح و بازپروری لکنت زبان، روش تغییرات 
و اصالحات رفتاری می باشد. رفتار درمانی یک 
روش جدید است که در آن فرض بر این است 
که لکنت زبان کودک به دلیل رفتارهای سازش 
نیافته و ناهنجار او می باشد. بنابراین سعی می 
کنند که رفتارهای ناهنجار کودک را اصالح کنند 
تا از این طریق لکنت زبان وی درمان شود. گفتار 
درمانی یکی از تکنیک های رویکرد رفتاری است 

که به درمان لکنت زبان می پردازد.

ذهن  دوباره  گرفتن  اختیار  در  برای  کارساز 
شمارش  در  و  است  اضطراب  هجوم  هنگام  به 
به  بلکه  نمی شود.  خالصه   ۱ تا   ۵ از  معکوس 
کمک این ترفند می توانیم ذهن خود را با اتکا به 
حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، المسه، بویایی 

و چشایی، به زمان حال حاضر برگردانیم.
اضطراب  دستخوش  که  فردی  نخست،  گام  در 
شده است، باید به اطراف خود بنگرد و پنج چیز را 
ببیند. سپس باید به چهار چیز گوش بسپارد، سه 
چیز را، از حلقه  انگشتش تا انگشتان پا در درون 

این  به کمک  برای کاهش اضطراب و استرس، 
به حواس  اتکا  با  را  ترفند می توانیم ذهن خود 
و  بویایی  المسه،  شنوایی،  بینایی،  پنجگانه 

چشایی، به زمان حال حاضر برگردانیم.
وقتی اضطراب آرامش ذهنی ما را به خطر اندازد، 
دم را غنیمت شمردن دشوار می شود. اما با یک 
ابزار ذهن آگاهی که روان شناسان متعددی از آن 
استفاده می کنند، می توان ذهن را در زمان حال 

مستقر کرد و از اضطراب رهاند.
ابزار ۱-۲-۳-۴-۵ روشی ساده و در عین حال 

را استشمام  بو  کفش، لمس کند و سپس دو 
زبان  اگر  حتی  را،  مزه ای  باید  سرانجام  کند. 
خودش باشد، بچشد. این مراحل سریعاً جواب 

می دهد و کارایی این ابزار ثابت شده است.
الن هندریکسن، روان شناس درمانی و نویسنده 
خودمان  »چگونه  انتشار  دست  در  کتاب 
می گوید:  وایس  با  مصاحبه  در  باشیم«، 
»برگرداندن توجه خودمان به حواس مان باعث 
می شود به حال حاضر برگردیم و شمارش در 

چرخه افکار وقفه ایجاد می کند.«
طبق توصیه سامانه بهداشت درمانی مایو نیز 
باید  اضطراب  حس  رساندن  حداقل  به  برای 
و  اکنون  بر  را   ما  »توجه  زیرا  کرد،  ورزش 
دور  اضطراب  از  و  می دهد  تمرکز  اطراف مان 
دچار  را  ناخوشایند  افکار  روند  یعنی  می کند. 

وقفه می کند.«
دانشگاه  بهداشتی  راهنمای  وبگاه  اعالم  طبق 
اتکا  حسی  آگاهی  بر  که  ترفند  این  هاروارد، 
دارد و از ذهن آگاهی ریشه می گیرد، اضطراب 
را دور می کند، به درمان افسردگی، اختالالت 
رفع فشار  و  پایین  اعتیاد، فشارخون  از  ناشی 

ذهنی کمک می کند.
بنابراین اگر حس کردید که اضطراب دارد به 
سراغ تان می آید، بر چیزهایی تمرکز کنید که 
می توانید ببینید، حس کنید و لمس کنید و 
از ناآسودگی هایی که فقط در ذهن می توانند 

خانه کنند، چشم بپوشید.

یا شخصی که  احساس می کنید خودتان  وقتی 
می برید،  رنج  وابستگی  اختالل  از  می شناسید 
این  باشید که  این سؤال را داشته  ممکن است 
ویژگی از کجا نشأت گرفته است و چرا برخی از 
به وابستگی دچار می شوند و برخی دیگر  افراد 
این وابستگی را ندارند؟ و آیا در مورد علت ایجاد 

آن پاسخ قطعی وجود دارد؟
تعریف روانشناسی اختالل وابستگی

اختالل وابستگی )codependency( را می توان 
به عنوان هر رابطه ای تعریف کرد که در آن دو 
نفر چنان روی یکدیگر سرمایه گذاری کنند که 
یکدیگر  از  مستقل  صورت  به  نمی توانند  دیگر 
روحیه،  اساس،  این  بر  و  دهند  انجام  کاری 
شادی و هویت شما توسط شخص مقابل تعریف 

می شود.
در یک رابطه، معموالً یک نفر منفعل تر است و 
نمی تواند برای خودش تصمیم بگیرد و شخص 
و  مقابل  شخص  کنترل  از  که  مسلط تر  دیگر 
تصمیم گیری در مورد چگونگی زندگی او پاداش 

و رضایت می گیرد.
دوران  از  همیشه  وابستگی  اختالل 

کودکی ناشی می شود
طرق  از  است  ممکن  وابستگی  به  همه  سفر 
کودکی  از  اوقات  بیشتر  اما  شود،  آغاز  مختلف 
با  تربیت همراه  این اختالل، در  ناشی می شود. 
عدم توانایی والدین در ایجاد یک محیط پایدار و 

امن مشخص می شود.
در این شرایط، موارد زیر ممکن است رخ دهد:

کودک باید سرپرست باشد
خود  وظایف  انجام  به  قادر  مادر  و  پدر  وقتی 
نباشند، این نقش به عهده کودک است. در این 
موارد، کودک ممکن است مسئول نظافت، پخت 
و پز، مراقبت از خواهر و برادر کوچکتر خود و 

همچنین مراقبت از والدین باشد.
راضی  را  مردم  که  می شود  داده  یاد  کودک  به 

نگه دارد
شد،  داده  توضیح  باال  در  که  شرایطی  دلیل  به 
کودک باید تعادل را حفظ کند و همه را راضی 

نگه دارد.
کودک باید مسئولیت زیادی را به عهده بگیرد

زیرا  می رود،  دست  از  کودکی  دوران  از  بخشی 
مسئولیت های آن ها بیش از سنشان است.

دوست  را  آن ها  که  افرادی  می آموزد  کودک 

دارند، نیز می توانند به آن ها آسیب برسانند این 
امر خصوصاً در خانواده هایی که بدرفتاری عاطفی 
یا جسمی دارند، معمول است. کودک می داند که 

نزدیکانش می توانند آن ها را ناامید کنند.
کودک اغلب می ترسد

ترسناک  جهات  بسیاری  از  کودکی  محیط 
روز  هر  و  نداشت  وجود  محکمی  ثبات  بود. 
است  ممکن  و  باشد  متفاوت  کاماًل  می توانست 
باشد،  نگران  یا  ناراحت  روز ها کودک  از  بعضی 
باشد  کرده  گریه  یا حتی  باشد  داشته  استرس 
که به عنوان یک بزرگسال، این می تواند منجر 

به اضطراب یا ترس از تنها بودن شود.
عزت نفس کودک پایین می آید

می گیرند  قرار  شرایطی  معرض  در  اغلب  آن ها 
که احساس لیاقت نمی کنند و احساس می کنند 

مشکلی برایشان پیش آمده است.
است  ممکن  که  معمول شخصیتی  ویژگی های 

در افراد وابسته ببینید
به راحتی احساس بی ارزشی می کنند و با وجود 
تالش زیاد برای کمک به شخص مقابل، آن ها 
کم ارزش  که  می کنند  احساس  مرتب  طور  به 

هستند.
برای  افراد  این  دیگران:  کردن  راضی  به  تمایل 
جلب رضایت مردم با این امید که مورد تأیید یا 

عالقه دیگران قرار گیرند، تالش می کنند.
خودشان را مقصر می دانند: احساس مسئولیت 
در قبال رفتار دیگران، و در نتیجه، آن ها اغلب 
سرزنش  دیگران  بد  رفتار  دلیل  به  را  خود 
بهانه  شخص  برای  راحتی  به  یا  می کنند 

می گیرند.
ترس از تنهایی: ترس ذاتی از تنها بودن، طرد 

شدن یا دوست نداشتن.
اغلب،  آن ها  می پندارند:  ارزش  کم  را  خود 
قرار  خود  نیاز های  از  قبل  را  دیگران  نیاز های 

می دهند.
به  ارتباط  برقراری  در  خود:  بیان  در  مشکل 
همان اندازه که دوست دارند، تصمیم گیری در 

یک رابطه نیز برایشان دشوار است.
عزت نفس پایین و ترس از رها شدن

انتظار برای تأیید دیگران: این افراد بیش از حد 
به دنبال این هستند که دیگران آن ها را تأیید 

کنند و از کار آن ها تعریف کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مالل آور  می کنید  خیال  شما  که  زمان هایی 
و  رشد  برای  گوناگون  مزایای  از  سرشار  است 
پرورش کودکان است، فقط اگر از آن به درستی 

استفاده کنید.
و  نویسنده  ی کتاب دانش مالل  مان،  سندی 
فایده  »مهم ترین  می گوید:  روان شناسی  استاد 
ی آن خالقیت است، ما می خواهیم ذهن آن ها 
ایده های  ببافد،  خیال  بپردازد،  جستجو  به 
و  کند  امتحان  را  تازه ای  کار های  بسازد،  تازه 
نوآورانه مشکالت را حل کند. این کار سرشار از 
ماجراجویی و خطر کردن و اندیشیدن فراتر از 
چارچوب های مرسوم است و برای قدرت تصور 
آن ها عالی است. در آینده هم به آن ها کمک 
خواهد کرد. اگر آن ها ابزار های رفع بی حوصلگی 
را بیابند، وقتی بزرگ شدند دوره های بیکاری و 

مالل خود را مفیدتر می گذرانند«.
از خانواده ها راه های  در دوران قرنطینه خیلی 

نوآورانه ای برای سرگرم شدن ابداع کردند.
پذیرش بی حوصلگی و مالل فقط برای کوچک تر ها 

مفید نیست برای بزرگ تر ها هم عالی است.
بودن و جستجوی  مبتکر  لحظه،  بودن در هر 
افراد  به  ذهن  رضایت  برای  خالقانه  راه های 

کمک می کند که آرام تر و رضایتمندتر باشند.
سندی می گوید: »اثر آن را در دوران قرنطینه 
ی  پروژه  مثل  رویداد  این  ببینید،  می توانید 
پژوهشی بزرگی در مورد بی حوصلگی است و 
می بینیم چقدر خالقیت و نوآوری ظاهر شده 

است«.
آن  از  و  بدانیم  را  بی حوصلگی  قدر  چطور 

استفاده ی مفیدی کنیم
مورد  در  نکته  »بهترین  می گوید:  سندی 

نیست  است که الزم  این  بی حوصلگی  پذیرش 
فعالیت های  فکر  به  دهید.  انجام  خاصی  کار 
اسباب بازی های  یا  برنامه ریزی شده  و  منظم 
پیشرفته نباشید و هر نوع وسیله ی الکترونیکی 

را کنار بگذارید«.
به  است:  آسان  توصیه ی سندی خیلی  اولین 
شود.  بی حوصله  تا  بدهید  فرصت  خود  فرزند 
با بی حوصلگی کنار  تا  »به آن ها فرصت دهید 
با  ناگهان  کنند،  سرگرم  را  خودشان  و  بیایند 
خواهید  روبه رو  نوآوری  و  خالقیت  از  جهانی 

شد«.
آن ها  اختیار  در  ساده  وسایل  و  ابزار  مقداری 
در  را  کار  مهار  خودشان  بگذارید  و  بگذارید 

دست بگیرند.
سندی ادامه می دهد: »وسایل کاردستی، وسایل 
مقوایی،  لوله های  و  جعبه ها  مثل  بازیافتی 
لباس های گوناگون، دیگ و قابلمه عالی هستند. 
شما از فرزندتان می خواهید که خودش راه حل 

بی حوصلگی خودش را بسازد«.
جنبه های  که  کنید  پیشنهاد  را  فعالیت هایی 
مشخص  ی  نتیجه  و  باشد  داشته  گوناگونی 
یا  مانع  ساختن  مانند  باشند  نداشته  ثابتی  و 
ابتکار  خودش  فرزندتان  بگذارید  و  پناهگاه 
عمل را در دست گیرد. »فعالیت های بیرون از 
خانه هم خیلی خوب است. پدیده های زیادی 
شما  کرد؛  تجربه  خانه  از  بیرون  می توان  را 
محیط  در  آرامی  به  می توانید  فرزندان تان  و 
اطراف تان بگردید و آنچه در اطراف تان هست 
عنوان  به  سرانجام،  و  کنید«؛  امتحان  را 
خودتان  زندگی  در  بی حوصلگی  به  سرمشق، 

بگویید. هم خوش آمد 

ضروری  کار  »این  می کند:  پیشنهاد  سندی 
برابر  در  که  ببیند  شما  فرزند  اگر  است. 
بی حوصلگی خالقانه رفتار می کنید، او هم یاد 

می گیرد که از آن به خوبی استقبال کند«.
پذیرش  به  کمک  برای  ساده  راه  چند 

بی حوصلگی در فرزندتان
نوآوری با بازیافتی ها

دهید  اجازه  و  کنید  جمع  خرده ریز  مقداری 
و در  بسازد  با آن چه  بگیرد  فرزندتان تصمیم 
با شما صحبت  حین ساختن درباره ی کارش 

کند.
از پنجره بیرون را تماشا کنید

پنجره دریچه ای به فرصت ها و موقعیت هاست. 
ببینید آن بیرون چه چیزی توجه فرزندتان را 
جلب می کند و در مورد آن پرسش های زیادی 

مطرح کنید.
گوشه دنج درست کنید

گوشه  کردن  درست  مشغول  که  همانطور 
کنید  تشویق شان  هستند  خودشان  دنج  ی 
تا  بخواهید  آن ها  از  و  می کنند  چه  بگویند  تا 

نیروی تصور و تخیل خود را به کار بیندازند.
بازی های خیالی

بسازد  دنیایی خیالی  کنید  فرزندتان کمک  به 
برای  عالی  فعالیتی  شود،  غرق  آن  در  و 

پیاده روی های کوتاه.
اکتشاف طبیعت

پایان ناپذیری  امکانات  خانه  از  بیرون  محیط 
دارد: به تماشای ابر ها بروید، صدا های جالب را 
بشنوید و مجموعه هایی طبیعی از حیاط خانه 

یا پارک محل جمع آوری کنید.
منبع: همشهری

قدر بی حوصلگی را به این دالیل جالب بدانید

اگر همیشه مضطرب هستید
ضربههایروحیکودکیاین ترفند ساده را حتما امتحان کنید

علتاصلیوابستگیبیشازحد

سقوط  باعث  کرونا  ویروس  شیوع 
شده  دنیا  تمام  در  اقتصادی  شاخص های 
است و افراد بسیاری شغل خود را از دست 
داده اند. حاال اما محققان آلمانی می گویند 
از دست دادن شغل یا فقط ترس از دست 
به  ابتال  احتمال  می شود  باعث  آن  دادن 
بیماری های تنفسی مثل آسم باال برود. در 
واقع بیکاری و ناامنی شغلی می تواند سبب 
افزایش  نتیجه  در  و  کارمندان  اضطراب 

مشکالت تنفسی در آن ها بشود. 
 ۲۵ افزایش  با  که  شدند  متوجه  محققان 
درصدی سطح استرس، خطر ابتال به آسم 
رشد ۲۴ درصدی می یابد. همچنین خطر 
از  افراد مضطربی که فکر  به آسم در  ابتال 
دست دادن شغل را در سر دارند به بیش از 

۶۰ درصد می رسد. 
اما بیشترین کسانی که با اضطراب از دست 
دادن شغل مواجهند جوان ترها، کسانی که 
مدارک تحصیلی پایین تری دارند، مجردها 

و کم درآمدتر ها هستند. 

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .

فراموش  گذاردند  تنها  را  تو  که  کسانی 
کن .

***
که  را  چیزهایی  که  حالی  در  بگیرید  یاد 
هم  شاد   ، کنید  می  دنبال  خواهید  می 

باشید ) و از زندگیتان لذت ببرید . (
***

انجام دادن  انجام کارهای بزرگ  راه  تنها 
کاری هست که دوسش داری – 

جابز استیو 
***

دهیم  تغییر  را  باد  مسیر  توانیم  نمی  ما 
را  هایمان  بادبان  توانیم  می  همیشه  اما 

. تنظیم کنیم 
***

را به کسی  تو  هر مبارزه ای در زندگیت 
 . است  کرده  تبدیل  هستی  اکنون  که 
 ، باش  زندگیت  سخت  لحظات  قدردان 

آنها تو را قوی تر کرده اند .
***

را که  آنچه  ، هر  آینه است  مانند  زندگی 
می  انعکاس  برایش  بیاندیشد  آن  به  فرد 

دهد .
***

تو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز 
فکرت را تغییر بدی –

 نورمن وینسنت پیل

یافته های روانشناسی
رابطهاضطراباز

دستدادنشغلوآسم

نکاتی برای موفقیت
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شوید، یکی از سبزی های برگ سبز است که 
مواد مغذی مهمی را به بدن می رساند، مانند 
کلسیم، منیزیم، آهن و انواع فالونوئیدها. برگ 
های شوید دارای کالری کم و مواد مغذی زیاد 
از  یکی  به  را  شوید  ویژگی،  همین  و  هستند 
است  کرده  تبدیل  دارویی  گیاهان  ترین  مهم 
می  قرار  استفاده  مورد  باستان  دوران  از  که 
ترکیبات  از  یکی  ها،  استیلن  پلی  گیرد.  
به  از همه  بیش  موجود در شوید هستند که 
ضدباکتریایی  و  ضدالتهابی  عملکرد  واسطه 
خودشان شناخته می شوند. در دوران باستان، 
پوشش  برای  شوید  های  دانه  از  ها  انسان 
از شکل  تا  استفاده می کردند  ها  دادن زخم 
گیری عفونت جلوگیری کنند. مونوترپن ها و 
فالونوئیدها، دو نوع از ترکیبات دیگر در برگ 
از  مانع  اول  درجه  در  که  های شوید هستند 
رشد میکروبی می شوند و از بدن نیز درمقابل 
رادیکال های آزاد محافظت می کنند.بنابراین، 
همین ترکیبات از شکل گیری بیماری های و 
کنند.  می  جلوگیری  ها  آن  از  ناشی  عوارض 
کمک به هضم شوید به عنوان سبزی اشتهاآور 
هم استفاده می شود، اما فواید این سبزی برای 
دستگاه گوارش فراتر از این مورد است. درواقع، 
یکی از ویژگی های برگ های شوید این است 
غذایی  مواد  )عبور  پریستالتیک  حرکت  که 
این طریق،  از  و  را تحریک می کند  از روده( 
عملکرد دستگاه گوارشی را بهبود می بخشد. 
بسیاری از مطالعات علمی هم نشان داده اند 
که عصاره های دانه شوید، اثر محافظتی برای 
به  همواره  مهم،  گیاه  این  دارند.  معده  مخاط 
عنوان یکی از گیاهان دارویی موثر برای مقابله 

با سوزش سر معده مورد توجه بوده است.
کاهشدادنسطحقندخون

ضروری  روغن  نوعی  حاوی  شوید  های  برگ 
نام اوژنول هستند که کاربرد های درمانی  به 
وسیعی در روند های درمان بسیاری از بیماری 
ها دارد. مطالعات متعددی تایید کرده اند که 
و  را کاهش می دهد  قند خون  شوید، سطح 
به  مبتال  افراد  در  هم  را  انسولین  به  مقاومت 

بیماری دیابت کمتر می کند.
تقویتخواب

وجود انواع فالونوئید ها و ویتامین های B در 

برگ های شوید، این گیاه را به یکی از بهترین 
خوابی  بی  با  مقابله  برای  طبیعی  های  دارو 
تبدیل می کند. شوید، اثر آرام بخش خاصی 
طریق  از  را  کار  این  و  دارد  بدن  و  مغز  برای 
فعال کردن هورمون ها و آنزیم های موثر در 

خواب شبانه انجام می دهد.
تنظیمتعادلهورمونیبرگهایشوید

ضروری  مغذی  مواد  و  ها  فالونوئید  خاطر  به 
تقویت  را  هایی  هورمون  ترشح  دارند،  که  ای 
می کنند که همگی در تنظیم چرخه قاعدگی 
نقش مهمی ایفا می سازند. مطالعات علمی هم 
شوید،  از  استفاده  افزایش  که  اند  کرده  تایید 
سطح هورمون پروژسترون را در خون بیشتر 
می کند و درنتیجه دوره های قاعدگی نامنظم 
را کاهش می دهد و حتی به عنوان نوعی عامل 

ضدناباروری عمل می کند.
اثراتمحافظتیبرایقلب

برگ های شوید، این توانایی را دارند که سطح 
همین  به  و  بدهند  کاهش  را  کلسترول خون 
برای  محافظتی  عامل  عنوان  به  هم  دلیل 
کنند.  می  عمل  انسان  قلبی-عروقی  دستگاه 
کلسترول  سطح  ها  تن  نه  طبیعی،  گیاه  این 
را کاهش  گلیسیرید  تری  و   )LDL( بد خون 
خون  خوب  کلسترول  سطح  بلکه  دهد،  می 

)HDL( را هم در بدن بیشتر می کند.
پیشگیریازابتالبهپوکیاستخوان

برگ های شوید، به عنوان یکی از بهترین منابع 
مهم  فایده  دو  کلسیم،  دریافت  برای  گیاهی 
تضعیف  از  پیشگیری  دارند:  بدن  برای  دیگر 
استفاده  ها.  استخوان  تقویت  و  ها  استخوان 
منظم از برگ های شوید به عنوان بخشی از 
رژیم غذایی، از ابتال به پوکی استخوان ناشی از 

کمبود کلسیم نیز جلوگیری می کند.

نورهای   ، خورشید  نور  به  حساس  ماده  یک  انسولین 
داخلی خانه و دمای بسیار پایین یا بسیار باال می باشد. 
انسولین را می توان در دمای گرم و یا سرد استفاده کرد. 
سه کارخانه دارویی از انسولین در آمریکا اظهار داشته اند 
که داروهای انسولین باز نشده درون فریزر باید در دمای 
بین ۳۶ تا ۴۶ درجه فارنهایت یا ۲ تا ۸ درجه سلیسیوس 
زمانی  تا  یخچال  در  نشده  باز  انسولین  شوند.  نگهداری 
خوب کار می کند که تاریخ انقضا درج شده روی جعبه فرا 
نرسیده باشد که این تاریخ انقضا معموال یک سال بعد از 
تاریخ خرید است اما حتما باید باز هم جعبه را چک کنید.

راهنماینگهداریمناسبانسولین
همه انسولین ها باید با مراقبت کافی با تضمین این که 
امن و تاثیرگزار باقی می مانند ، در جایی نگهداری شوند. 
نگهداری نامناسب می تواند باعث مشکالتی در انسولین 
شود و تاثیرگزاری آن را در کنترل قند خون کاهش دهد.

بسته به نوع انسولینی که برای شما تجویز شده است ، 
تفاوت هایی روی چگونگی عملکرد آن ها از مدت زمانی 

کرونایی،  روزهای  این  اجباری  نشینی  خانه 
و  تنقالت  مصرف  که  است  عواملی  از  یکی 

غذاهای آماده را افزایش داده است. 
مواد غذایی پرنمک، شیرین و پر چرب زمینه 
ساز اضافه وزن و چاقی و به تبع آن افزایش 
احتمال ابتال به کرونا، دیابت، پرفشاری خون، 
چربی خون باال، کبد چرب و غیره می شوند و 
خود این بیماری ها خطر ابتال و مرگ ناشی از 

کووید ۱9 را افزایش می دهد. 
در این دوران باید بیشتر مراقب سالمتی خود 
باشیم و به مواد غذایی و تنقالتی که خریداری 
و مصرف می کنیم بیشتر توجه داشته باشیم. 
در واقع به جای مصرف تنقالت و مواد غذایی 
با  از مواد غذایی  باال  قند  و  با نمک و چربی 
تا  کنیم  استفاده  کمتر  و چربی  قند  و  نمک 
این دوران همه گیری را با سالمتی پشت سر 

بگذاریم. 
در  بدنتان  ایمنی  بردن  باالتر  برای  بنابراین 

بسیاری از افراد به علت غرق شدن در مشکالت 
دارو های  به  متعدد  استرس های  و  روزمره 
دارو های  اغلب  اما  می برند.  پناه  آرامبخش 
نادرست  مصرف  صورت  در  ویژه  به  آرامبخش 

در افراد اعتیاد و وابستگی ایجاد می کنند.
چگونه  که  بیاموزید  که  است  مهم  بسیار  این 
قید  از  با کمک روش های غیر دارویی  را  خود 
استرس رها کنید. گرچه در صورت اختالل های 
یا مشکالت  قلب شدید  اضطرابی مزمن، تپش 
ریشه ای باید حتما تحت نظر پزشک متخصص 
قرار گرفته و در صورت لزوم دارو دریافت کنید، 
اما اگر عادت دارید سر خود دارو بخورید یا دوز 
دارو های خود را افزایش داده اید بد نیست راه 

حل های طبیعی را نیز امتحان کنید.
سیب

برترین  از  یکی  سیب  بدانید  است  جالب 
جذاب  میوه  این  است.  طبیعی  آرامبخش های 
می شود  یافت  سهولت  به  خانه ها  همه  در  که 
در  تقریبا  و  کرد  تهیه  راحتی  به  می توان  را 
است  جالب  می شود.  یافت  جهان  نقاط  همه 
بدانید حتی بوی سیب نیز آرامش بخش است 
و اگر سیب دوست دارید می توانید با استنشاق 
رایحه آن نیز به آرامش برسید. برخی مطالعات 

با  می تواند  حافظه  دادن  دست  از  آلزایمر،  جز  به 
هر سنی  در  و  باشد  ارتباط  در  دالیل  از  بسیاری 
رخ دهد. افسردگی شدید، بد خوابی، بیماری های 
مغزی و... از دالیلی هستند که می توانند منجر به 
کاهش حافظه شوند و عملکرد مغز را تحت تأثیر 
قرار دهند. برخی از رایج ترین دالیلی که منجر به 

بوده  عصاره برگ زیتون دارای مزایای بسیاری 
که از میان آن ها کاهش کلسترول و فشار خون 
دانشمندان  گرچه  می خورد.  چشم  به  بیشتر 
برگ  عصاره  به  مربوط  تحقیقات  از  بسیاری 
اما  داده اند،  انجام  حیوانات  روی  بر  را  زیتون 
برخی از مطالعات انسانی نیز این مسئله را تایید 
کرده اند. برگ های زیتون حاوی چند پلی فنل 

از  حتما  دارد.  وجود   ، شود  می  باز  بار  اولین  برای  که 
از  نگهداری  چگونگی  جزئیات  مورد  در  خود  پزشک 

انسولین تجویز شده را بپرسید.
برای  که  دارد  وجود  عمومی  های  قانون  قسمت  این  در 

نگهداری انسولین ، بهترین می باشد :
کم  یا  و  باال  حد  از  بیش  دمای  به  ها  انسولین  همه   -
حساس هستند. زمانی که نسخه انسولین را دریافت می 

کنید ، باید کل پک آن را داخل یخچال قرار دهید.
 ، باز می کنید  را  یا سرنگ روی آن  زمانی که سوزن   -
حتما در جایی یادداشت کنید که چه تاریخی آن را باز 
کرده بودید ، این کار به شما کمک می کند که بدانید چه 
زمانی نباید از آن استفاده کنید و ۲۸ روز بعد از باز کردن 

، انسولین را دور بیاندازید.
- زمانی که انسولین را باز کردید ، باید آن را در یخچال 
و یا دمای اتاق نگهداری کنید. البته استفاده از انسولینی 
که در یخچال بوده است ، کمی دردناکتر از انسولین های 

دیگر می باشد.

کم  غذایی  مواد  از  کرونا  گیری  همه  دوران 
چرب، کم نمک و با قند کمتر استفاده کنید.

نوشیدنی های  و  نوشابه  از  استفاده  جای  به   
قند  بدون  ماءالشعیرهای  یا  دوغ  از  شیرین، 
و مصرف  کرده  استفاده  غذایی  وعده های  در 
را  خود  ساالد  کنید.  محدود  را  مایونز  سس 
آبغوره،  سرکه،  انواع  همچون  چاشنی هایی  با 
مصرف  معطر  سبزیجات  و  نارنج  آب  آبلیمو، 
چرب  کم  پنیر  و  شیر  و  ماست  کنید. روزانه 
انواع  مثل  فودها  فست  از  استفاده  و  مصرف 
پیتزا، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسروی 
هستند،  زیادی  نمک  و  سدیم  حاوی  که  را 
کرونا کمتر  به  ابتال  احتمال  تا  کنید  محدود 
مصرف  جای  به  قرنطینه  دوران  شود. در 
و  آجیل  مانند  نمک  پر  و  چرب  تنقالت 
و  پفک،  انواع  چیپس،  نمکی،  تخمه های 
مواد شیرین مانند انواع شیرینی و بیسکویت 
از  قند،  با  شده  شیرین  نوشیدنی های  و 
نوشابه ها  انواع  کنید.  استفاده  میوه ها  انواع 
شکالت،  نبات،  آب  صنعتی،  آبمیوه های  و 
نوشیدنی های شیرین مثل شربت ها، انواع مربا 
و انواع شیرینی های خشک و تر حاوی مقادیر 
مواد  زیاد  مصرف  و  است  قندی  مواد  زیادی 
قندی هم موجب تحریک و تضعیف سیستم 
افراط  آنها  مصرف  در  می شود.  بدن  ایمنی 

نکنید. 
به  چاق  افراد  ابتالی  احتمال  باشد،  یادتان 
مراقب  پس  است  افراد  دیگر  از  بیش  کرونا 
وزن خود باشید و حتی االمکان از بیرون غذا 

تهیه نکنید. 

بر  سیب  رایحه  استنشاق  تاثیر  از  حکایت 
سردرد میگرنی دارد.

چایآرامبخشزنجبیل-لیمو
ایاالت  تغذیه  ژورنال  در  جدید  مطالعه  یک 
کافئین  چای  انواع  نوشیدن  می گوید،  متحده 
دار سیاه، سبز یا دیگر انواع چای ممکن است 
محققان  کند.  ایجاد  بیشتری  هوشیاری  حالت 
فکر می کنند که تئین یک اسید آمینه موجود 
کافئین  با  است  ممکن  گونه های چای  این  در 
تمرکز  و  توجه  بهبود  برای  افزایی  هم  به طور 
زنجبیل-لیمو  چای  که  است  جالب  کند.  کار 
می تواند تاثیری بسیار آرام بخش داشته باشد.

اسطوخودوس را استنشاق کنید
لوسیون های  و  روغن ها  انواع  روز ها  این 
می رسد.  فروش  به  اسطوخودوس  حاوی 
 ۳۴۰ تصادفی  طور  به  بریتانیایی  محققان 
رایحه  با  انتظار  اتاق  در  را  دندانپزشکی  بیمار 
که  گرفتند  نتیجه  و  دارند  قرار  اسطوخدوس 
توجهی  قابل  ارامش  آنان  به  رایحه  نوع  این 

می بخشد.
نارگیل

را بخورید، خواه روغن معطر آن  نارگیل  خواه 
استنشاق  یا  کنید  استفاده  لوسیون  مانند  را 
ضربان  کنترل  در  می تواند  موضوع  این  کنید، 
قلب شما و احساس دلپذیر آرامش کمک کند. 
درواقع این موضوع با کاهش استرس ارتباطی 

مستقیم دارد.
نعناع

کاهش  در  موثر  خوراکی های  برترین  از  یکی 
خواه  نعناع  دانست.  نعناع  می توان  را  استرس 
به شکل خوراکی و چه به شکل عطر می تواند 
آرامش بخش  تنها  نه  نعناع  باشد.  مفید  بسیار 
کننده  شاداب  و  ضدتوهم  خواص  بلکه  است 

دارد.

کاهش سطح حافظه می شوند، عبارتند از: 
و  شایع  بسیار  خواب  اختالل  این  خواب:  آپنه 
البته قابل درمان است و منجر به قطع تنفس در 
و در طول خواب شبانه می شود.  زمان های کوتاه 
در  بیدار شدن  از  بعد  آپنه خواب،  به  مبتال  افراد 
دارند.  تمام طول روز احساس خستگی و سردرد 

هستند.   Oleuropein و   Oleacein مانند  مهم 
وجود  گیاهان  در  طبیعی  طور  به  فنل ها  پلی 
دارند و تحقیقات نشان می دهد که آن ها ممکن 
است در جلوگیری از طیف وسیعی از بیماری ها 

مانند بیماری قلبی و سرطان موثر باشند.
مزایای عصاره برگ زیتون
1.جلوگیریازافزایشوزن

فنول  پلی  حاوی  زیتون  درخت  برگ های 
Oleuropein بوده که می تواند موجب جلوگیری 
بر  شده  انجام  تحقیقات  شود.  وزن  افزایش  از 
روی حیوانات این مسئله را تایید کرده است و 
مصرف آن در حقیقت می تواند منجر به کاهش 
خطر ابتال به چاقی شود. با این حال، مطالعات 
در  سالمتی  مزایای  این  تایید  برای  بیشتری 

انسان نیاز است.

- سرنگ آن را نیز تا زمان باز کردن در یخچال قرار دهید 
و بعد از باز شدن می توانید آن را در دمای نگهداری کنید.

- حتما از پزشک خود در مورد مراقبت های خاص و مدت 
زمان عمر این داروها سوال کنید زیرا بعضی از انسولین ها 

فقط تا ۱۰ روز جوابگو هستند.
بوده  یخچال  داخل  شما  انسولین  که  دارید  شک  اگر   -
است یا خیر ، بهتر است که ریسک نکرده و از آن استفاده 
نکنید و اگر انسولین را در یک دمای سرد مثال در یک 
روز برفی که آن را در داخل ماشین خود تا خانه آورده 
داخل  را  آن  باید  حتما  نیز  آن  از  بعد  باشد،  مانده  اید، 
یخچال  در  را  آن  توان  می  که  البته  و  دهید  قرار  فریزر 
نیز فریز کرد. تحقیقات نشان می دهد که یخچال های 
نوسانات دمایی  خانگی و معمولی ممکن است که دچار 
غیر منتظره شوند. برای این که مطمئن شوید که یخچال 
شما یک دمای ثابت و پایدار دارد و هیچ وقت به دمای 
زیر فریز افول نمی کند ، حتما یک ترمومتر را درون آن 
قرار دهید تا دمای ثابت ۳9 درجه فارنهایت یا ۴ درجه 

سرنگ :زمانی که برای اولین بار از انسولین استفاده می 
کنید ، نباید آن را داخل یخچال قرار دهید. به جای آن 
بهتر است که آن را در دمای کنترل شده اتاق بگذارید. 
 ، کنید  استفاده  ها  آن  از  توانید  می  که  روزهایی  تعداد 
بستگی به نوع سرنگ دارد و حتما با پزشک در این باره 
صحبت کنید. سرنگ ها بین ۷ الی ۲۸ روز می توانند در 
دمای کنترل شده اتاق نگهداری شوند و تعداد این روزها 

بستگی به نوع سرنگی دارد که استفاده می کنید.
نکاتمهمدرموردنگهداریانسولین

بسیار مهم است که نوع انسولین خود را بشناسید و باید 
می  مات  کمی  یا  است  شفاف  شما  انسولین  که  ببینید 
باشد. زمانی که بطری آن را برای استفاده آماده می کنید 

، باید موارد زیر را چک کنید :
- NPH آن باید بعد از رول کردن سرنگ و یا بطری کمی 
مات و به تیرگی بزند . تمام انسولین های دیگر نیز شفاف 
هستند. اگر انسولین شما جزء این دو نوع نیست ، از آن 

استفاده نکنید و آن را به داروخانه پس دهید.
-ویال ها و قلم های انسولین باز نشده را باید در دمای 
باز  از  پس  اما  شوند  نگهداری  یخچال  در  و  درجه   ۸-۲

شدن نیازی به نگهداری در یخچال نیست.
باشد  نور خورشید قرار گرفته  انسولین در معرض  اگر   -
گاه به رنگ قهوه ای تغییر می کند. در این صورت دیگر 

مجاز به استفاده نمی باشید.
-یخ زدن موجب صدمه دیدن انسولین می شود ، بنابراین 

نباید انسولین در قسمت جایخی یخچال قرار داده شود.
- انسولین را تکان ندهید :به آرامی آن را رول کرده ویا 
بچرخانید و آن را با حرکات شدید باال پایین نکنید و اگر 

این نکات را رعایت نکنید، کیفیت آن پایین می آید.
- اگر توده ای را در انسولین مشاهده می کنید ، یعنی این 
که مواد آن در گوشه ای جمع شده اند ، از آن استفاده 

نکنید.

به  مربوط  حافظه  نشود،  درمان  اگر  خواب  آپنه 
قرار  تأثیر  را تحت  اشیا  یابی  یا مکان  یابی  جهت 

می دهد.  
سکته مغزی خاموش: مغز نسبت به انسداد جریان 
مغذی  مواد  و  اکسیژن  از  محرومیت  یا  و  خون 
حساس و آسیب پذیر است. در سکته مغزی عروق 
توانایی  در  واضح  تغییرات  و  می شوند  پاره  خونی 
خفیف  حافظه  مشکالت  یا  حرکت  و  کردن  فکر 

رخ می دهند. 
مصرف  با  می تواند  حافظه  دادن  دست  از  داروها: 
قرص های  جمله  از  مخدرها  و  داروها  برخی 
خواب، آنتی هیستامین ها، داروهای ضد اضطراب، 
کلسترول  کاهنده های  افسردگی،  ضد  داروهای 

2.کاهشکلسترولبد
برگ  عصاره  که  می دهند  نشان  اولیه  مطالعات 
کمک  کلسترول  بهبود  به  است  ممکن  زیتون 
کند. مطالعات نشان داده اند که عصاره برگ این 
درخت به میزان قابل توجهی میزان کلسترول 

بد را در بدن کاهش خواهد داد.
3.کاهشفشارخونباال

عصاره برگ زیتون ممکن است به درمان فشار 
درخت  این  برگ  عصاره  کند.  کمک  باال  خون 
باال  فشار خون  دارای  که  افرادی  برخی  توسط 
بودند، مصرف شد و نتیجه از کاهش فشار خون 

در این افراد خبر می داد.
4.دیابتنوع2

کاهش  به  است  ممکن  زیتون  برگ  عصاره 
خطر ابتال به بیماری دیابت نوع ۲ کمک کند. 

سلسیوس را نگه دارد.
بنابراین  و  است  و گرم حساس  باال  دمای  به  انسولین   -
نباید آن را در دمای باال قرار دهید. این اتفاق معموال در 
تابستان بیشتر رخ می دهد زیرا ممکن است که انسولین 

به مدت چند ساعت در ماشین بماند.
- قرار گرفتن در معرض نور خورشید نیز کیفیت انسولین 

را کاهش می دهد.
- اگر دمای اتاق زیر۲۵ درجه باشد می توان انسولین را 

در این اتاق نگهداری نمود.
در  یا  گرما  فصل  در  نقل  و  حمل  به  نیاز  صورت  در   -
شریط دمایی باالتر دمای اتاق از کیف های خنک کننده 

استفاده نمائید.
- همیشه باید خودتان تاریخ انقضا را بررسی کنید.

- قبل از قرار دادن داخل یخچال یا هر جای دیگری تمام 
جزئیات را به خاطر بسپارید تا در صورت هرگونه تغییری 

مثل تغییر رنگ سریعا متوجه شوید.
منظورازانسولینبازشدهچیست؟

از جعبه  را  آن  که  نیست  معنا  این  به  باز شده  انسولین 
کردن  خارج  معنای  به  شدن  باز   . باشید  کرده  خارج 
کالهک انسولین و درپوش الستیک پانچ شده می باشد. 
آمپول و سرنگ نیز برای نگهداری نیازهای متفاوتی دارند 
که این تفاوت ها ممکن است که کمی شما را گیج کند و 
پس بنابراین بسیار مهم است که با محصوالت انسولینی 

که استفاده می کنید، آشنا باشید.
آمپولبازشدهبهچهمعناست؟

زمانی که آمپولی پانچ نشده باشد ، یعنی باز است. زمانی 
که سوزن به آن چسبیده است، باز است. حال این آمپول 
ها باید در دمای کنترل شده اتاق نگهداری شوند. بدون 
توجه به این که کجا هستند، باید ۲۸ روز بعد دور انداخته 
از  قبل  نیز  یخچال  در  شده  نگهداری  انسولین  و  شوند 

تزریق باید به دمای اتاق برسد.

خون، مسکن های خاص، داروهای دیابت و... در 
ارتباط باشد.  

ویتامین ب  میزان  تغذیه ای: کاهش  کمبودهای 
این  از  ناشی  خونی  کم  واقع  در  و  بدن  در   ۱۲

ویتامین با کاهش سطح حافظه مرتبط است.
طبیعی  عصبی  عملکرد  برای  ویتامین  این 
ضروری است و کمبود آن حتی می تواند منجر 
ویتامین  این  طبیعی  منابع  شود.  عقل  زوال  به 
محصوالت لبنی، گوشت و ماهی و یا غالت غنی 

شده هستند. 
درمان  مزمن  اضطراب  افسردگی:  و  اضطراب 
نشده می تواند منجر به افسردگی شود و عملکرد 

مغز را تحت تأثیر منفی قرار دهد. 

و  انسولین  به  حساسیت  معتقدند  پزشکان 
در  مهمی  عوامل  عنوان  به  پانکراس  پاسخ 

توسعه دیابت نوع ۲ در نظر گرفته می شود. 
عوارض جانبی مصرف عصاره برگ زیتون

 )FDA( از آنجا که اداره غذا و داروی آمریکا
مکمل  یک  عنوان  به  را  زیتون  برگ  عصاره 
آن ها  دارو،  یک  نه  می گیرد  نظر  در  غذایی 
کنترل  را  مکمل ها  و  گیاهان  کیفیت  یا  دوز 

نمی کنند.
جانبی  اثرات  با  رابطه  در  محدودی  اطالعات 
احتمالی این گیاه وجود دارد، اما یک مطالعه 
نشان می دهد که ناراحتی عضالنی و سر درد 
ممکن است پس از مصرف آن در برخی افراد 

به وجود آید.
داروهای  که  افرادی  باشید  داشته  توجه 
از مصرف  باید قبل  تجویزی مصرف می کنند 
مشورت  پزشک  با  حتما  زیتون  برگ  عصاره 

نمایند.

مصرفزیادقند،نمکوچربیخطرکرونا
رابیشترمیکند

خوراکي هاي آرام بخش

چرا حافظه مان ضعیف می شود؟

4 مزیت مهم عصاره برگ زیتون

سبزیمخصوصدیابتیهاکهنبایدفراموششکنند!

انسولین
درچهشرایطیفاسدمیشود

ویتامین  از  غنی  غذایی  منابع  منظم  مصرف 
احساس  افزایش  باعث  بزرگساالن،  در  سی 
و  می شود  مغز  عملکرد  بهبود  و  سرزندگی 
پرتقال  یا  کیوی  عدد  دو  روزانه  که  کسانی 
تأثیر  از دو هفته شاهد  بعد  مصرف می کنند، 
چشمگیر ویتامین سی بر بهبود خلق و خو و 
بهبود عملکرد مغز خواهند بود.  ویتامین سی 
عصبی  انتقال دهنده های  و  هورمون ها  تولید 
اکسی توسین  و  سروتونین  آدرنالین،  جمله  از 
کاهش  باعث  نتیجه  در  و  می دهد  افزایش  را 
بهبود  و  استرس  سطح  کاهش  خستگی، 
این  تراکم  بیشترین  می شود.  خو  و  خلق 
به  می شود،  یافت  مغز  در  ضروری  ویتامین 
عنوان  به  ویتامین  هیپوفیز٫ این  غده   در   ویژه 

از سلول های  یک آنتی اکسیدان عمل کرده و 
استرس  و  آزاد  رادیکال های  برابر  در  عصبی 

اکسیداتیو محافظت می کند. 
از دیگر منابع غذایی خوب برای این ویتامین 
می توان به مرکبات، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی 
و سبزیجات برگ دار مانند اسفناج و برگ های 
کوالرد اشاره کرد. ویتامین های  E  و  C  در کنار 
هم می توانند اثر محافظتی قوی  تری در برابر 

زوال عقل داشته باشند. 
بدن  در  سی  ویتامین  که  بدانید  نیست  بد 
ذخیره نمی شود؛ بنابراین باید هر روز مقداری 
کافی از این ویتامین را دریافت کنید. به گفته  
میلی گرم   9۰ حدود  باید  روز  هر  محققان، 

ویتامین سی جذب بدن شود.

ویتامین سی بخورید تا سرزنده شوید
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صف

دارند  پنهانی  آپشن های  اندروید  گوشی های 
تاکنون  اما  دارند؛  بسیاری  کاربردهای  که 

نمی دانستید و از آنها استفاده نکردید.
1.قفلاپلیکیشن

از  استفاده  برای  را  خود  گوشی  اوقات  گاهی 
گوگل مپ به دوستتان قرض می دهید یا برای 
یا  فرزند  به  را  موبایل خود  و سرگرمی،  بازی 
خواهر و برادر کوچک تر می دهید؛ کار شما به 
فایل های  در  اجازه دهید  نیست که  معنا  این 
شخصی تان بروند یا به پیام های خصوصی تان 
به  مرحله  می توانید  باشند.  داشته  دسترسی 
پین  امنیت<  تنظیمات<  قسمت  به  مرحله 
 )feature( ویژگی ها  کردن   روشن  صفحه< 
به  کسی  که  باشد  راحت  خیال تان  و  بروید 
ندارد. حاال  فضاهای خصوصی شما دسترسی 
دیگر با خیال راحت موبایل خود را به دوستان 
یا کودکان بدهید. با این کار اگر آنها بخواهند 
وارد  و  بیایند  بیرون  نظر  مورد  برنامه ی  از 
پیام  اپلیکیشن های  جمله  از  دیگر  برنامه ای 
پین  باید  شوند،  شخصی  فایل های  یا  رسان 
را  کردید  انتخاب  پیش  از  شما  که  امنیتیی 

وارد کنند.
2.دسترسیراحتسواستفادهگران

برای  مهم  امنیتی  ویژگی  یک  عبور  رمزهای 
و  کالهبردارها  استفاده  سو  از  جلوگیری 
هنگامی  شما  موبایل  اگر  است.  سودجویان 
که قفل نیست به دست این افراد بیفتد باعث 
بدانید  باید  اما  نگرانی های گوناگونی می شود؛ 
اندروید  موبایل  تنظیمات  در  ما می توانیم  که 
کنیم  تعیین  تایمر  موبایل،  فقل  برای  خود 
بودیم  دور  گوشی  از  ثانیه   ۳۰ وقتی  مثال  تا 

تنظیمات<  به  کافیست  قفل شود.  آن  صفحه 
امنیت< قفل هوشمند بروید و آن را فعال کنید. 

می توانید تایمرهای متفاوتی را انتخاب کنید.
خود گوشی همراه شما وقتی خودکار؛ قفل .3

نیستید
 smart lock( قسمت  به  مراجعه  با  می توانیم 
شخصی  هوشمند  قفل   )on-body detection
وارد  را  رمز  وقتی  که  کنیم  انتخاب  را  خود 
می کنیم تا زمانی که خودمان موبایل را قفل 
نکنیم دیگر موبایل قفل نشود. در این گزینه 
مانند  فیزیکی  نشانه هایی  اندروید،  موبایل 
را  صورت  و  صدا  بودن،  راست  یا  چپ  دست 
شناسایی و ثبت می کند که اگر شما در اطراف 

موبایل خود نبودید، قفل شود.
تمرکز که هنگامی اعالنها، کردن محدود .4

میکنید
داخل عکس  گزینه ی  از  استفاده  با  می توانید 
زیر، اعالن های خود را مدیریت کنید و انتخاب 
شما  برای  برنامه   کدام  اعالن های  که  کنید 
را  آنها  می توانید  نوعی  به  شود  داده  نشان 
محدود کنید؛ حتی تماس هایتان را. فقط اگر 
کسی در عرض ۱۵ دقیقه ۲ بار با شما تماس 

بگیرد، در اعالن های شما می آید.
5.برایاعالنبرنامههایمختلفمیتوانیدبلندی

صدایمتفاوتیراانتخابکنید
بر  عالوه  متفات  برنامه های  برای  می توانید 
کنید،  انتخاب  مختلفی  صداهای  که  این 
بلندی  متفاوتی را نیز برگزینید. به تنظیمات< 
صدای  بلندی  آنها  برای  و  بروید  اپلیکیشن 

متفاوتی را انتخاب کنید.

در  مهمی  بسیار  موضوع  کاربران  خصوصی  حریم   حفظ 
هیچ  دلیل  همین  به  می رود،  شمار  به  مجازی  دنیای 
تعجبی ندارد هر از گاهی با جنجالی بزرگ در این زمینه 
یک  با  که  بود  واتس اپ  نوبت  هم  بار  این  شویم.  روبه رو 

اطالعیه ساده، خشم بسیاری از کاربرانش را برانگیزد.
برخی  داد  اطالع  کاربرانش  به  پیش  مدتی  واتس اپ 
داده های مشخص مثل توضیحات پروفایل کاربر، وضعیت 
نیز  و  خریدها  مخاطبان،  فهرست  اپلیکیشن،  به  ورود 
اطالعات مالی ممکن است در اختیار طرف های ثالث که 

احتماال کسب وکارها هستند، قرار بگیرد.
این زیرمجموعه فیسبوک به کاربران اعالم کرد تا تاریخ 
۸ فوریه )۲۰ بهمن( فرصت دارند یا با این سیاست جدید 

موافقت کنند یا دیگر از این برنامه استفاده نکنند.
اپ  واتس   خصوصی  حریم   با  مرتبط  شرایط  مجموعه 

جانبی  لوازم  پرکاربردترین  عنوان  به  هندزفری 
امروزه  اما  می شود،  شناخته  موبایل  گوشی 
در  موبایل  گوشی های  از  بسیاری  جعبه  درون 
تولید  نیست.   موجود  هندزفری  خرید  زمان 
در  را  هندزفری  مختلف،  برندهای  و  کنندگان 

انواع مختلفی طراحی می کند 
با انواع مدل هندزفری آشنا شوید!

برای خرید هندزفری می توانید یکی از مدل های 
انتخاب کنید، مدل های مختلف  را  آن  تولیدی 
تولید  مختلف  برندهای  توسط  که  هنزفری 

می شود عبارت است از:
هندزفریباسیم:

تمامی  توسط  که  هندزفری  از  مدل  اولین 
هوآوی،  اپل،  جی،  ال  سامسونگ،  برندهای 
با  هندزفری  تولید شد  و  طراحی  و...  شیائومی 
دو  دارای  که  سیم  با  هندزفری  می باشد.  سیم 
گوشی کوچک و متصل به رابط برای اتصال به 
گوش  برای  استفاده  قابل  است،  موبایل  گوشی 
موبایل  با  کردن  صحبت  و  موسیقی  به  دادن 
سیمی  دارای  هندزفری  از  مدل  این  می باشد. 
نازک بوده و معموالً در رنگ های سفید، مشکی 

و... تولید می شود .
هندزفریبلوتوث:

از  تولید کنندگان در مراحل ساخت هندزفری 

آمریکا  در  براون  دانشگاه  محققان  از  گروهی 
راهکار جدیدی را برای تولید ساختارهای فلزی 
امکان  که  کردند  ابداع  نانوذرات  از  استفاده  با 

تولید فلزات بسیار سخت را فراهم می کند.
در این شیوه جدید گروه هایی از نانوذرات فلزی 
فلز  قطعه  یک  که  می آمیزند  درهم  گونه ای  به 
سخت را تشکیل می دهند. کلید این فرایند در 
عنوان  به  است که  نانوذراتی  فرآوری شیمیایی 
مورد  فلزی  ساختارهای  تولید  بنای  سنگ 
طور  به  فلزی،  می گیرند.نانوذرات  قرار  استفاده 
موسوم  ارگانیک  مولکول های  توسط  معمول 
مانع شکل گیری  که  پوشیده شده اند  لیگاند  به 

وابسته  مکلوی  مهندسی  مدرسه  محققان    
چسب  لوئیس،  سن  در  واشنگتن  دانشگاه  به 
میکروسوزنی را اختراع کرده اند که می توان آن 
را روی پوست گذاشت و از این طریق خونگیری 
را انجام داد.این فناوری که ارزان قیمت و کامال 
برای  مناسب  گزینه ای  می تواند  است  درد  بی 
روند خونگیری از رگ باشد. توسط این وسیله 
می توان بدون رفتن به کلینیک و یا آزمایشگاه 

عمل خونگیری را نجام داد.
سوزن موجود بر روی این فناوری تا عمق ۴۰۰ 
اعصاب  با  و  می شود  بدن  سطح  وارد  میکرون 

سنسوری تماس پیدا نمی کند.
این  توسط  بیومارکر  یافتن  محققان  گفته  به 
میکروسوزن ها مثل خونگیری است، اما به جای 
استفاده از محلول برای جستجو و مقدار معین 
بیومارکر در خون، میکروسوزن ها بطور مستقیم 

اپلیکیشن   ۵9 شدن  مسدود  از  هند  رسانه های 
چینی در این کشور خبر می دهند.

الکترونیک  وزارت  تایمز«،  »ایندیا  گزارش  به 
شدن  مسدود  دستور  هند،  اطالعات  فناوری  و 

دائمی ۵9 اپلیکیشن چینی را صادر کرده است.
برای نخستین بار هند در ماه ژوئن محدودیت هایی 
علیه این اپلیکیشن ها اعمال کرده و از آنها خواسته 
بود تا موضع خود را درباره تعهد به الزامات حریم 

خصوصی و ایمنی این کشور اعالم کنند.
»علی  و  »تنسنت«  چت«،  »وی  تاک«،  »تیک 

بسیار طوالنی و دارای انبوهی از عبارت های پیچیده است 
و به همین دلیل بسیاری از کاربران با استناد به سوابق 
نه چندان روشن فیسبوک این طور نتیجه گیری کردند که 
چت های  در  حریم خصوصی  نقض  به  احتماال  روند  این 
یا  خانواده  اعضای  با  آنها  رمزگذاری شده  و  خصوصی 
دوستان منتهی می شود. در ادامه نگاهی دقیق تر به این 

جنجال و ابعاد آن می اندازیم.
شروعماجرا

کسب وکار«  ویژه  »واتس اپ  فیسبوک   ،۲۰۱۸ سال  در 
)Whatsapp Business( را راه اندازی کرد که این قابلیت 
را به کاربران می داد که با شرکت ها به طور آنالین گفت وگو 
امکان  همچنین  کنند.  مطرح  را  خود  سواالت  و  کرده 
خرید و تراکنش مالی نیز در این نسخه از واتس اپ وجود 
داشت.تغییرات جنجالی شرایط حفظ حریم خصوصی که 

طراحی  با  و  کردند  استفاده  جدیدی  خالقیت 
سیستم متصل به بلوتوث هندزفری را طراحی 
و تولید کردند که بدون اتصال سیمی به موبایل 
تنها با وصل شدن بلوتوث به گوشی وصل شده 
و قابل استفاده خواهد بود. این مدل هندزفری 
که بسیار پر طرفدار نیز هست، دارای یک سیم 
کوچک برای قرار گرفتن در پشت گردن بوده و 
یا بدون سیم وتنها با یک گوشی در یک طرف 
افرادی که  برای  این مدل  گوش قرار می گیرد. 
در حین رانندگی نیاز به صحبت کردن به تلفن 

دارند بسیار مناسب خواهد بود.
هندزفریبدونسیم:

موبایل،  گوشی  هندزفری  از  مدل  مدرن ترین 
هندزفری بدون سیم می باشد که تنها از طریق 
بلوتوث و بدون حتی تکه ای سیم قابل استفاده 
با یک  تنها  این مدل هندزفری ها که  می باشد، 
حد  بیشترین  می باشند،  استفاده  قابل  لمس 
هندزفری  مایلید  اگر  طبیعتاً  دارد.  را  طرفدار 
الزم  باشد،  داشته  درست  عملکردی  شما 
موبایل خود  گوشی  برند  با  مطابق  را  آن  است 
گوشی  و  هندزفری  مارک  اگر  کنید.  خریداری 
موبایل یکی باشد، به راحتی برای صحبت کردن 
تلفنی و گوش دادن به موسیقی و دیگر موارد 

قابل استفاده خواهد بود.

پیوندهای فلز با فلز بین ذرات می شود. محققان 
توانستند  خاص  تکنیک  یک  از  استفاده  با 
پاک کرده  فلزی  نانوذرات  از سطح  را  لیگاندها 
را  نانوذرات  بین  فلزی  پیوند  برقراری  امکان  و 
تولید  فلزات  مکانیکی  کنند.آزمون های  فراهم 
شده به این شوه نشان می دهد که این فلزات تا 
استحکام  فلزی طبیعی  برابر ساختارهای  چهار 
دارند.محققان با استفاده از نانوذرات طال، نقره، 
فلزی  قطعات  توانستند  فلزات  سایر  و  پاالدیوم 
قطعات  این  کنند.  تولید  سکه  یک  ابعاد  با 
یا  الکترودها  پوششی،  مواد  تولید  برای  فلزی 
باال  بسیار  کارآیی  با  ترموالکتریکی  ژنراتورهای 
می توان  محققان  اعتقاد  به  اما  دارند.  کاربرد 
در  سادگی  به  را  فلزات  نوع  این  تولید  فرایند 
تولید  برای  آن  از  و  کرد  اجرا  بزرگ  مقیاس 
قطعات فلزی با کاربردهای صنعتی بهره گرفت.

 Chem نشریه  در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 
منتشر شده است.

آن را از مایع میان بافتی پوستی می گیرند.
می توان  روش  این  از  که  معتقدند  محققان 
برای کار روی ساخت واکسن های ضد کرونایی 
بدن  در  آیا  بدانند  باید  آن ها  که  کرد  استفاده 
و  است  شده  تولید  »صحیح«  بادی  آنتی  افراد 
تا چه مدت دوام خواهد داشت. عالوه بر آن در 
شرایط کمک فوری به بیمار نیز می توان از این 

روش استفاده کرد.

آنها  از  که  هستند  شرکت ها  این  جمله  از  بابا« 
خواسته شده بود تا به فهرستی از سواالت پاسخ 

دهند.
یک منبع آگاه به پایگاه »الیو مینت«، می گوید 
»دولت هند از پاسخ های ارائه شده از سوی این 
۵9 شرکت راضی نشده و دستور به مسدود شدن 
دائمی آنها داده است؛ این هشدار هفته گذشته 

صادر شده است.«
و  الکترونیک  وزارت  ژوئن  ماه  العمل  در دستور 
فناوری اطالعات هند می گوید »این اپلیکیشن ها 

طریق  از  که  کاربرانی  برای  فقط  کرده،  اعالم  واتس اپ 
اعمال  داشتند  تعامل  کسب وکارها  با  بیزینس  واتس اپ 
می شود.خوب است بدانید این کاربران درصد کمی از کل 
کاربران واتس اپ را تشکیل می دهند. طبق آمارهای سال 
۲۰۱9 هر ماه ۴۰میلیون نفر با یک کسب وکار از طریق 
از کل دو  تعامل داشتند که درصد کمی  اپلیکیشن  این 

میلیارد کاربر واتس اپ را تشکیل می دهند.
در نتیجه گفت وگوهایی که با دوستان یا اعضای خانواده 
در واتس اپ داشتیم قرار نیست از حالت محرمانه خارج 
شود و همچنان حریم خصوصی آنها حفظ می شود. البته 
به  فیسبوک  نگران دسترسی  که  کاربرانی  برای  وضعیت 
داده هایشان هستند خیلی روشن نیست و این برای خیلی 

از آنها مایه نگرانی شده است.
در سال ۲۰۱۶، واتس اپ این امکان را ایجاد کرد کاربرانی 
ندارند،  فیسبوک  با  داده هایشان  اشتراک  به  تمایل  که 
اما کاربرانی که چنین کاری  این قابلیت را حذف کنند. 
نکرده اند و حساب واتس اپ شان به حساب فیسبوک شان 
متصل است، در واقع همواره تحت نظر فیسبوک هستند. 
تا  این امکان را فراهم نمی کند  متاسفانه فیسبوک دیگر 

کاربران این قابلیت را حذف کنند.
و  هستند  واتس اپ  این  کاربر  هندی  حدود ۳۴۰میلیون 
اپلیکیشن  این  کاربران  رتبه نخست  ترتیب، هند  این  به 

پیام رسان را به خود اختصاص داده است.
درنتیجه جای تعجبی نیست که اعتراض های اخیر نسبت 
به اقدام واتس اپ از هند شروع شد. هندی ها در واکنش به 
اقدام فیسبوک با هشتگ »واتس اپ« در توییتر خشم خود 
را نشان دادند. البته اعتراضات به کاربران هندی محدود 
به  فیسبوک  به  دنیا  مناطق  دیگر  از  زیادی  افراد  و  نشد 
دلیل سیاست های غیرشفافی که در قبال حریم خصوصی 
واتس اپ درباره  پیامی که  اعتراض کردند.  کاربران دارد، 
سیاست جدید حریم خصوصی به کاربرانش داده بود، همه 
جزئیات را توضیح نمی داد. همچنین نبود گزینه ای برای 

تفسیر  است  گفتنی  کند.  نیازهایشان مشخص  یا  عالیق 
کردن این داده ها به دست اپراتور انسانی بسیار دشوار و 
البته هزینه بر است. البته بعید است واتس اپ قوانین حریم 
پا بگذارد.البته هنوز مشخص نیست  خصوصی اش را زیر 
از داده های  آیا فیسبوک قصد دارد نتایج به دست آمده 
مربوط به تعامل یک شرکت با مشتریانش را به شرکت ها 
یا طرف های دیگر هم بفروشد یا خیر. دقت داشته باشید 
که این نتایج فقط برای شرکت های تجاری جذاب نیستند 
و برای نمونه، کارزارهای انتخاباتی نیز می توانند مشتری 

خوبی برای آنها باشند.
فیسبوکبهدنبالبازارهایمتفاوت

حریم  سیاست  تغییر  در  فیسبوک  اخیر  اقدام  به  نگاهی 
خصوصی واتس اپ، نشان دهنده آن است که این شرکت 
دوخته است.  متحده  ایاالت  جز  به  بازارهایی  به  چشم 
نگاهی به گزارش های مالی فیسبوک نشان می دهد دوران 
سود سرشار این شرکت در ایاالت متحده تقریبا به پایان 
رسیده است. در مقابل، در هند که واتس اپ در آن اولین 
ارتباطی مردم در فضای سایبری است، فیسبوک  گزینه 
موفق شده در سال های اخیر سود سرشاری به جیب بزند.

فیسبوک  کاربران  تعداد  می دهد  نشان  آمارها  همچنین 
در ایاالت متحده و کانادا چند وقتی است روندی نزولی 
مختلف  سختگیری های  دیگر،  سوی  از  می کند.  طی  را 
نهادهای گوناگون نظارتی در آمریکای شمالی و اروپا نیز 
به  کرده است.  تنگ تر  فیسبوک  برای جوالن دهی  را  فضا 
همین دلیل، ظاهرا این شرکت تمایل دارد برای جبران 
این کاستی ها هر چه زودتر به سمت سود بیشتری که در 
اما  کند.  می کشد، حرکت  را  انتظارش  دنیا  دیگر  نواحی 
اخیر  اقدام  از  به خشم عمومی  توجه  با  اینجاست  سوال 
واتس اپ، آیا می توان انتظار داشت برنامه فیسبوک طبق 

نقشه پیش برود؟
صالحسپهریفر

مشاورکسبوکارهاینوآور-روزنامهجامجم

ستاره شناسان، سیستمی از شش سیاره خارج 
دور  به  که  اند  کرده  منظومه شمسی کشف  از 
یک ستاره با مداری خاص می چرخند. در هیچ 
سیاره ای  شده  شناخته  سیستم های  از  یک 
یافته  این  بنابراین  ندارد،  وجود  الگویی  چنین 
نشریه  توسط  نتایج  این  است؛  فرد  به  منحصر 
منتشر شده  آستروفیزیک  و  آسترونومی  علمی 
از  ترکیبی  از  استفاده  با  شناسان  است.ستاره 
این  کشف  به  موفق  قدرتمند  تلسکوپ های 
سیستم شدند. ابتدا دانشمندان سه سیاره پیدا 
کردند و سپس بقیه را مشاهده کردند. به نظر 
محققان غیر معمول این بود که همه سیارات با 

ریتمی ثابت در مدار ها حرکت می کنند.

به حاکمیت و یکپارچگی هند، دفاع از هند، امنیت 
دولتی و نظم عمومی خدشه وارد می کنند«

»حمله  عنوان  با  آن  از  هند  که  دستور  این 
دیجیتال« یاد می کند پس از یک مناقشه مرزی 
میان ۲ کشور که منجر به کشته شدن ۲۰ سرباز 

هندی شد، صادر شده است.
مرزی،  تنش های  تشدید  پی  در  و  سپتامبر  ماه 
هند در مجموع ۱۱۸ اپلیکیشن تلفن همراه را در 
راستای اعمال فشار به شرکت های فناوری چینی 

مسدود کرد.

خشم  موجب  خصوصی  داده های  جمع آوری  نپذیرفتن 
پاک  به  آنها  از  بسیاری  حتی  و  شد  کاربران  از  بسیاری 

کردن حساب شان در واتس اپ روی آوردند.
کاربرددادههایکاربرانبرایواتساپ

با توجه به این که در اطالعیه واتس اپ از عبارت »طرف 
داده های  گفت  نمی توان  دقیقا  شده،  استفاده  ثالث« 
کاربران قرار است برای چه کاری استفاده شود و در اختیار 
چه افراد یا شرکت هایی قرار گیرد. با وجود این، می توان 
با  بیزینس  واتس اپ  طریق  از  که  برندهایی  زد  حدس 
مشتریان شان در تعامل هستند می توانند برخی اطالعات 
تصویر  مخاطبان،  فهرست  پرداخت،  سوابق  نظیر  کاربر 
شناخت  برای  را  دست  این  از  دیگری  موارد  و  پروفایل 
بهتر سلیقه و نیازهای مشتریان  در اختیار داشته باشند. 
ترکیب این داده ها با سامانه تبلیغاتی فیسبوک می تواند 
به شناسایی بهتر مخاطبان تبلیغات هدفمند کمک کند.

به  خود  اخالقی  تعهدات  از  را  پا  واتس اپ  اگر  همچنین 
end-( کاربرانش فراتر بگذارد و حریم قوانین خصوصی اش

طریق  از  می تواند  کند،  نقض  را   )to-end encryption
متنی  گفت وگوهای  در  موجود  محتوای  از  داده کاوی 
صورت  این  در  کند.  استفاده  نیز  بیزینس  واتس اپ  در 
شرکت های تجاری یا طرف های ثالث می توانند بعدها از 

این محتوای متنی بهره ببرند.
برای نمونه شاید فیسبوک این امکان را به شرکت ها بدهد 
که تبلیغاتی متناسب با نیازها و سلیقه کاربران را به آنها 
در اینستاگرام و فیسبوک نشان دهند. بیشتر سامانه های 
با  و  کاربر  ویژگی های  اساس  بر  تبلیغ  نمایش  جدید 

استفاده از هوش مصنوعی عمل می کنند.
بررسی تصویر  با  الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند 
پروفایل کاربری،  جنیست یا نژاد کاربر را تشخیص دهند 
تخمین  معقول  با ضریب خطایی  نیز  را  او  یا حتی سن 
کاربر  توسط  شده  نوشته  متن  بررسی  همچنین  بزنند. 
تحصیالت،  درباره  اطالعاتی  می تواند  نیز  گفت وگوها  در 

این  در  سیاره  پنج  فقط  دانشمندان  تاکنون 
با مطالعه  با این حال  اند،  سیستم پیدا کرده 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  آن ها  نوسان  روند 
باید یک سیاره ششمی نیز وجود داشته باشد.

و  زمین  با  برابر  سیاره  کوچکترین  شعاع 
بزرگترین آن سه برابر شعاع زمین است. جرم 
سیارات منظومه منحصر به فرد از ۱.۵ تا ۳۰ 
برابر زمین است. همچنین مشخص شده است 
که سریعترین سیاره در این سیستم حدود دو 
کم  و  می چرخد  خود  محور  حول  یکبار  روز 
یکبار  روز   ۲۰ هر  تقریبا  آن ها  سرعت ترین 

حول محور خود می چرخد.

ساختفلزاتبسیارسختبااستفادهازنانوذراتمعرفی انواع هندزفري

ابداع دستگاهی برای خونگیری بدون درد

کشف سیستمی منحصر به فرد از شش سیاره

هند، ۵9 اپلیکیشن چینی را به طور دائم مسدود کرد

 آپشن های پنهان در گوشی  های اندروید

حضور  داستان  روایت گر  عشق  سفیر  بازی 
بازی  نخستین  )ع(،  عقیل  ابن  مسلم  حضرت 
در  که  است  کشورمان  در  مذهبی-تاریخی 
رخداد های  سیر  مخاطب  تعاملی،  روایت  یک 
تاریخی را از منظر شخصیت ایرانی جلو می برد.

تیم  بومی سازی موتور و دانش  از  استفاده  با 
ویژگی هایی  دارای  عشق  سفیر  بازی  سازنده، 
بازی  هیچ  در  آن ها  تلفیق  تاکنون  که  است 
ایرانی دیگری دیده نشده است؛ از جمله این 
ویژگی ها می توان به گیم پلی تلفیقی هک اند 
اسب سواری،  قابلیت  مخفی کاری،  و  اسلش 
قابلیت ارتقای شخصیت و اسلحه، استفاده از 
تیر و کمان و مکانیک های کاورگیری و پارکور 
بازی هایی  در  است  قرار  دانش  اشاره کرد.این 
کشورمان  کهن  تاریخ  موضوعات  با  مشابه 
است  ایرانی  جوانی  که  شود.مهران  پیگیری 
تابستان گرم کوفه سال شصت و یک هجری و 
اتفاقات تاریخی از زمان ورود مسلم ابن عقیل 
افرادی  نقش  بنی امیه،  دشمنی  کوفه،  به  )ع( 
مانند هانی ابن عروه، مختار ثقفی، نعمان ابن 

بشیر را در یک روند تعاملی درک خواهد کرد.
برای روایت سینمایی کار بیش از ۳۰۰ دقیقه 
موشن کپچر ضبط شده و ۱۳ ساعت گیم پلی 

در خود جای داده است.

»سفیرعشق«،نخستینبازي مذهبي-تاریخيدرایران
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کل  اداره  معماری  و  شهرسازی  مدیر 
طرح  گفت:  الرستان،  شهرسازی  و  راه 
ابالغ  از  پس  و  تصویب  الر  تفصیلی 
توسط استاندار به شهرداری الر قابلیت 

اجرا خواهد داشت.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
اینکه  بیان  با  مهرابی  سلمان  الرستان، 
طرح تفصیلی شهر الر پس از بررسی در 
کمیته های متعدد فنی، در کمیسیون 
ماده ۵ شهریور ماه 9۸ مطرح و با کلیات 
آن ضمن انجام اصالحاتی موافقت شده، 
اصالحات  انجام  از  پس  داشت:  اظهار 
شورایعالی  دبیرخانه  به  مراتب  مذکور 
را  طرح  ابالغ  دبیرخانه  آن  که  ارجاع 
موجود  اساسی  های  مغایرت  از  غیر  به 

بالمانع اعالم کرد.
به  و  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
جهت طی روند قانونی تصویب مغایرت 
شورای  جلسه  در  طرح  اساسی،  های 
و  مطرح  استان  ماه  بهمن  ریزی  برنامه 

مورد تصویب قرار گرفت.

کل  اداره  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
فارس،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
که سرپرستی فرهنگ و ارشاد الرستان 
رونمایی  آیین  دارد،  برعهده  نیز  را 
جمالی  اهلل  فضل  استاد  سردیس  از 
فرهیخته  و  تئاتر  عرصه  پیشکسوت 
حوزه فرهنگ و هنر الرستان را در ایام 

اهلل فجر انقالب اسالمی اعالم داشت.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فارس؛ مهدی امید بخش، گفت: از آنجا 
فجر  اهلل  ایام  برکت  به  است  قرار  که 
فرهنگ  بزرگان  ایران،  اسالمی  انقالب 
شناسایی  از  پس  را  الرستان  هنر  و 
مورد تکریم قرار دهیم، به همین بهانه 
جمالی،  استاد  سردیس  از  رونمایی 

مهرابی، با اشاره به اینکه ابالغ طرح تفصیلی 
الر  شهرداری  به  محترم  استاندار  توسط 
قابلیت  از آن  صورت خواهد گرفت و پس 
اجرا خواهد داشت، ادامه داد: طرح تفصیلی 
در واقع با رعایت چارچوب های طرح جامع، 
جزییات بیشتری از نحوه استفاده از اراضی 
شهری ، شبکه معابر ، اولویت های بهسازی 
و نوسازی و... را در اختیار مدیریت شهری و 

شهروندان قرار می دهد.

فرهیخته حوزه  و  تئاتر  عرصه  پیشکسوت 
فرهنگ و هنر الرستان در این ایام برگزار 

خواهد شد.
اسالمی  ارشاد  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
استان فارس، افزود: بزرگان حوزه فرهنگ 
و هنر الرستان شناسایی شدند و در جهت 
تکریم این عزیزان آیین تبریک در سالروز 
اهداء  با  نیز  پیشکسوتان  از  تعدادی  تولد 
است  انجام شده  فرهنگی،  هدایای  و  لوح 
و بنا داریم تا این ارزش گذاری ادامه یابد 
اینگونه  که  خرسندیست  بسی  جای  و 
اصحاب  جایگاه  احترام  به  را  تقدیرها 
برنامه  و  ادامه دهیم  هنر  و  ادب  فرهنگ، 
انجام شود تا قدردان  بازدید از هنرمندان 
سالهای  طی  در  آنها  شاعبه  بی  زحمات 

خلق اثرشان باشیم.
داشت:  اظهار  پایان  در  بخش،  امید 

وی خاطر نشان کرد: محدوده شهر الر، قریب 
به ۲۱۰۰ هکتار است و تا سال ۱۴۰۸ ) افق 
طرح تفصیلی( جمعیتی معادل ۶9۵۰۰ برای 

این شهر پیش بینی شده است .
در  الر  جامع شهر  است طرح  ذکر  شایان 
سال ۱۳9۲ به تصویب رسیده است و پایه 
طرح تفصیلی فعلی )که اعتبار مالی آن از 
تامین  الر  شهرداری  داخلی  منابع  محل 

شده( بوده است.

آثار  کردن  معرفی  و  هنرمندان  شناسایی 
آنها از دیگر برنامه های در سال جدید می 
در سال جاری  فعالیت  این  آغاز  که  باشد 
هنرمندان  امیدواریم  و  است  خورده  کلید 
و  گسترش  با  نیز  فرهنگیان  و  ادیبان  و 
و شهروندان شریف  آثارشان جامعه  تولید 
و خانواده ها را به اوج نشاط و بهره بردن 
از هنر آفرینی و شوق پرداختن به فعالیت 

های فرهنگی هنری کنند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
در  الرستان،  جمعه  امام  دفتر  عمومی 
دیدار مدیر عامل جدید شرکت سیمان 
المسلمین  با حجت االسالم و  الرستان 
جمعه  امام  خرم،  موسوی  سیدمختار 
شهر الر، مسائل مرتبط با این کارخانه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین 
فعالیت شرکت  مورد   در  موسوی خرم 
سیمان الرستان، گفت: سهامداران الری 
در چند مرحله به دفتر امام جمعه مراجعه 

و مشکالت خود را مطرح کرده اند.
خواسته  بیشترین  اینکه   بیان  با  وی 
است  الزم  که  است  مورد  دو  در  آنان 
مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و پاسخ 

گفت:  الرستان،  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اراضی  از  هکتار   ۳۱۳ و  هزار   ۱۳
قرار  بیمه  پوشش  تحت  را  الرستان 

داده اند.
مهدی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
اظهار  تسنیم  با  گفت وگو  در  مظفری 
بردار  بهره    ۶۵9 مجموع  در  داشت: 
سطحی معادل ۱۳ هزار و ۳۱۳ هکتار 
از اراضی این شهرستان را تحت پوشش 

بیمه قرار داده اند.
 ۴۸۳۰ آبی،  جو  هکتار   ۸۴ افزود:  وی 
گندم  هکتار   ۲۱۱۰ دیم،  جو  هکتار 
 ۴۵ دیم،  گندم  هکتار   ۵۶۰۲ آبی، 

اضطراری  طرح  محدود  تمرین 
آیت  اهلل  آیت  المللی  بین  فرودگاه 

اللهی الرستان انجام شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
طرح  محدود  تمرین  الرستان، 
المللی  بین  فرودگاه  اضطراری 
با سناریوی  آتش سوزی   الرستان 
واحد  نزدیک  خشک  های  علف 
بدلیل  هواپیما  رسانی  سوخت 
رعایت  با  پیمانکار،  احتیاطی  بی 
حداقل  و  بهداشتی  های  پروتکل 
طرف  از  ابالغی  قانونی  الزامات 
انجام  کشوری  هواپیمایی  سازمان 

شد.
امین اله صولتی، مدیر کل فرودگاه،  
را  تمرینات  این  برگزاری  از  هدف 

طرح زراعت چوب در بخش جویم 
شهرستان الرستان، اجرا شد.

نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود 
الدنی سرپرست اداره منابع طبیعی 
به   : گفت  الرستان،  آبخیزداری  و 
ایجاد  و  ها  رویشگاه  احیای  منظور 
و  سبز  فضای  و  گیاهی  پوشش 
چوب  صنایع  نیاز  تامین  همچنین 
اراضی  از  هکتار   ۳  ، سلولوزی  و 
مستثنیات روستای چاه گزی بخش 
طرح  به  الرستان  شهرستان  جویم 

زراعت چوب اختصاص یافت .
وی، با اشاره به اینکه طرح زراعت 
از بخش های کشاورزی  چوب یکی 
است که در صورت توسعه ، درآمد 

مناسب به سهامداران داده شود، افزود: 
درخواست سهامداران، شفاف سازی و 
گزارش دهی مسئولین نسبت به سود 
و زیان کارخانه است که انتظار می رود 

مورد توجه مسئولین واقع شود.
امام جمعه الرستان، تصریح کرد: تعیین 
وضعیت نصب تجهیزات خریداری شده 
و جلوگیری از فرسودگی و زیان دهی 
سهامداران دومین دغدغه مهم مردم از 

مدیران این کارخانه است.
جلسه  ابتدای  در  است؛  گفتنی 
شرکت  جدید  مدیرعامل  عباسپور، 
وضعیت  از  گزارشی  الرستان،  سیمان 
ارائه  آتی  های  برنامه  و  شرکت  فعلی 

کرد.

کلزا  فرنگی، ۴۲۳ هکتار  هکتار گوجه 
یک  سیب زمینی،  هکتار   ۲۱۷ آبی، 
تحت  شهرستان  این  در  پیاز  هکتار 

پوشش بیمه هستند.
صندوق بیمه کشاورزی، حداکثر تاریخ 
جنوب  در  را  مرکبات  میوه  برداشت 
این  می کند.  اعالم  دی ماه   ۱۵ فارس 
بازار  نبود  دلیل  به  که  است  حالی  در 
نگهداری  سردخانه  نبود  و  مناسب 
تا  فارس  جنوب  باغداران  محصوالت، 
این تاریخ محصوالت خود را به صورت 
سرما  و  بودند  نکرده  برداشت  کامل 

خسارت زیادی به آنها زد.

بیشتر  هرچه  هماهنگی  و  آمادگی 
بحران  مدیریت  و چگونگی  ارگانها 

در زمان وقوع حادثه عنوان کرد.
با  که  تمرین  این  پایان  از  پس 
های  ارگان  و  مسئولین  حضور 
ای  جلسه  طی  شد  درگیرانجام 
مورد  عملیات  ضعف  و  قوت  نقاط 
جلسه  این  در  قرارگرفت.  بررسی 
،  اجتهادی، نماینده دفتر مقررات 
و  بحران  مدیریت  فرودگاهی، 
پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه ها 
محدود  تمرین  دستاورد  مهمترین 
الرستان  فرودگاه  اضطراری  طرح 
را هماهنگی مناسب بین واحدهای 
کوتاه  زمان  مدت  این  در  مختلف 
نیروهای  موقع  به  اقدام  و  برشمرد 

عملیاتی را مثبت ارزیابی کرد.

خوبی برای کشاورزان بدنبال دارد 
و هوای  به آب  توجه  با  بیان کرد: 
شهرستان الرستان ، رشد درختان 
ارزش  اوکالیپتوس که دارای  و  گز 
بوده  مناسبی  تجاری  و  اقتصادی 

امکان پذیر است.
گسترش  کرد:  تصریح  الدنی، 
مواد  تامین   ، گیاهی  پوشش 
حفظ   ، سلولزی  صنایع  اولیه 
محیط زیست و جلوگیری از قطع 
بهره برداری   ، جنگلی  درختان 
آب  حفظ   ، شیب دار  اراضی  از 
آب های  از  استفاده  و  خاک  و 
غیرمتعارف از دیگر اهداف اجرای 
شهرستان  در  چوب  زراعت  طرح 

الرستان است.

انتقالدغدغهسهامدارانتوسطامامجمعه
بهمدیرعاملکارخانهسیمانالرستان

13هزارهکتارازاراضیکشاورزی
الرستانتحتپوششبیمههستند

اجرای مانور اضطراری
 در فرودگاه الرستان

اجرای طرح زراعت چوب
 در روستای »چاه گزی«
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رونماییازسردیسهنرمندالرستانی
دردههفجر

                                                    خداوندا
                                       سپاس وت را بر آن حسن تقدیر كه صنیب

                                              من ساخته ای  و آن بالها كه از من
                                                           بگردانیهد ای.

                                      چنان مباد كه این تندرسىت كه اكنون  مرا 
ارزاىن داشته ای، مهه هبره من از رمحت وت باشد،

 تا آنچه دوست  ىم داشته ام سبب شوربخىت من شود و 
دیگری، از آنچه من ناخوش  ىم داشته ام به سعادت 

رسد. 
رکده ای  صنیب  مرا  كه  تندرسىت  این  اگر  خداوندا 
نشانه  ىم آورم  سر  به  آن  در  را  روزم  و  شب  من  و 
را  آنچه  پس  پایدار،  وباىل  یا  دوام  بر  باشد  بالیی 
كه  را  آنچه  و  افكن  پیش  انداخته ای  تاخری  به  كه 
فنا  به  كه  چیزی  زیرا  دار.  تاخری  افكنهد ای   پیش 
انجامد بس ناچیز است هر چند فراوان  وبد و چیزی 

كه به بقا انجامد بسیار است هر چند اندک مناید.

دعای هجدهم صحیفه سجادهی

و  آموزش  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش الرستان، گفت: تمام دانش آموزان 
مقطع متوسطه اول و دوم این شهرستان 
از  روستایی  و  شهری  مناطق  در 
مند  بهره  ارتباطی  الزم  زیرساخت های 
یا  و  قطع  زمینه  در  مشکلی  و  هستند 
نبود اینترنت و آنتن دهی موبایل در قالب 

آموزش های مجازی دوران کرونا ندارند.
محمدرضا  میالدالرستان،  گزارش  به 
ایرنا  با خبرنگار  ، در گفت و گو  فوالدی 
دانش  از  ای  عده  البته  داشت:  اظهار 
آموزان و مدارس اوایل بروز کرونا و شروع 
کالس های مجازی در برخی روستاها با 
مشکل نبود اینترنت و اختالل در شبکه 
مشکالت  که  بودند  مواجه  شاد  آموزشی 
به مرور زمان حل شد و هم اینک ۱۰۰ 
فضای  قالب  در  آموزان  دانش  درصد 
مجازی با معلمان و دبیران خود در ارتباط 

و مشغول فعالیت های آموزشی هستند.
اضافه کرد: آموزش در دو دوره  فوالدی، 
متوسطه اول  و دوم در الرستان با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت 
وهم  است  مجازی  صورت  به  بیشتر  ها 
به  ها  آموزش  درصد   9۵ از  بیش  اینک 

صورت غیرحضوری برگزار می شود.
وی همچنین با اشاره به نقش معلمان و 
مدیران مدارس در تامین امکانات آموزشی 
از جمله تبلت و گوشی برای دانش آموزان 
گفت:  نیز  روستاها  در  بویژه  بضاعت  بی 
مجازی  های  کالس  شروع  با  و  تاکنون 
و  خیرین  مشارکت  با  تبلت  عدد   ۴۵۰
در  معلمان  شخصی  های  هزینه  حتی 
بضاعت  کم  و  فقیر  اموزان  دانش  اختیار 
با  است.وی  گرفته  قرار  شهرستان  این 
شیوه  اساس  بر  ها  آموزش  اینکه  بیان 
های نامه های آموزش مجازی و درسنامه 
به بهترین و با کیفیت ترین نحو در حال 
ارایه است، گفت: در طول سال تحصیلی 
امسال و با رصد و بررسی های محسوس 
و غیرمحسوس از دانش آموزان و خانواده 
ها کمترین اعتراض و نارضایتی از سوی 

دانش آموزان و والدین گزارش نشده است.
فوالدی تصریح کرد: مدارس و معلمان در 
آماده  اینکه  با  الرستان  شهرستان  سطح 
آموزان هستند  به دانش  آموزش حضوری 
و  خانواده  نداشتن  تمایل  دلیل  به  اما 
استقبال محدود دانش آموزان و همچنین 
شهرستان،  کرونا  میریت  ستاد  تاکید 
آموزش بیشتر در قالب فضای مجازی و از 
طریق شبکه آموزشی شاد و سایر الگوهای 
غیرحضوری  صورت  به  آموزشی  تدریس 
پنج  داد:  ادامه  شود.فوالدی  می  ارایه 
هزارو ۸۸۶ نفر از مجموع حدود ۲۵ هزار 
شهرستان  مختلف  مقاطع  در  آموز  دانش 
وچهار  اول  متوسطه  مقطع  در  الرستان 
هزارو ۵۰۰ نفر نیز در دوره متوسطه دوم 
و  آموزش  هستند.معاون  تحصیل  مشغول 
سه  تعداد  این  از  گفت:  الرستان،  پرورش 
هزار و ۱۸۶ نفر دانش آموز پسر و ۲ هزار 
و ۷۰۰ نفر نیز دختر هستند که در قالب 
۳۳ مدرسه پسرانه و ۲9 مدرسه دخترانه 
همچنین  گفت:  تحصیلند.فوالدی  مشغول 
نیز ۲ هزار و ۱۳۳  در دوره متوسطه دوم 
دانش آموز پسر در قالب ۱۸ مدرسه و ۲ 
هزار و ۵9۳ دانش آموز دختر نیز در قالب 
در  تصیل  مشغول  دخترانه   مدرسه   ۲۵

سال تحصیلی ۱۳99-۱۴۰۰ هستند.
با نحوه آموزش در هنرستان  اشاره  با  وی 
و  ای  حرفه  و  فنی  و  دانش  کارو  های 
سطح  در  استثنایی  مدارس  همچنین 
کرونا گفت:  دوران  در  شهرستان الرستان 
زمینه  در  اساسی  های  چالش  از  یکی 
آموزش های غیرحضوری در این مدارس، 

دانش آموزان استثایی هستند.
فوالدی، شمار دانش آموزان دختر و پسر 
و دوم در مدارس  اول  در مقطع متوسطه 
استثنایی را به ترتیب ۳۵ و ۴۵ نفر عنوان 
و  تدریس  الگوهای  ارایه  با  افزود:  و   کرد 
با حضور خود  ها حتی  قالب درسنامه  در 
اجازه  آموزان  دانش  میان  در  به  معلمان 
ندادیم که آموزش در این مدارس تعطیل و 

یا دچار وقفه شود.

درهر آموز دانش هر برای تحصیل امکان
نقطهایازشهرستانفراهماست

و  آموزش  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
گفت:پوشش  همچنین  الرستان  پرورش 
دوم  و  اول  متوسطه  دوره  در  تحصیلی 
تحصیلی  سال  در  شهرستان  این  در 
جاری)۱۳99-۱۴۰۰( ۱۰۰ درصد است و 
با اهتمام ویژه دولت در تامین زیرساخت 
برای  آموزش  و  تحصیل  امکان  الزم  های 
اتباع  نقطه و حتی  آموز در هر  هر دانش 
است. فراهم  شهرستان  این  مقیم  بیگانه 

دانش  چنانچه  داشت:  اظهار  فوالدی 
از ادامه تحصیل منصرف شود  آموزی نیز 
دوره  این  در  تحصیل  ترک  به  اقدام  یا  و 
و  فرهنگی  خاص  شرایط  و  دلیل  به  کند 
به  توجه  با  و  هاست  خانواده  اجتماعی  یا 
آموزش  وزارت  و  دولت  رویکرد  و  تاکید 
دانش  هر  برای  تحصیل  امکان  پرورش  و 
ترین  محروم  و  دورترین  در  حتی  آموزی 
است.وی  فراهم  شهرستان  این  از  نقطه 
الزم  امکانات  تمام  اینک  هم  داد:  ادامه 
آموزشی، سرمایی و گرمایی نیز برای همه 
دانش آموزان در نقاط روستایی و شهری 
الرستان فراهم و باالی  ۸۰درصد فضاهای 
نوساز  الرستان  شهرستان  در   آموزشی 
است.فوالدی، همچنین با اشاره به وضعیت 
آموزش دانش آموزان غیرایرانی در کالس 
اشاره  بدون  و  شهرستان  این  درس  های 
ها  برخی کالس  در  آنان گفت:  و  آمار  به 
حتی  کرونا  ویروس  شیوع  از  قبل  تا  و 
بیگانه  اتباع  آنها  درصد   ۷۰ تا   ۶۰ باالی 
که  کرونا  دوران  در  کرد:  بیان  وی  بودند. 
غیرحضوری  صورت  به  بیشتر  ها  آموزش 
است بدون در نظر گرفتن کمترین تفاوت 
متنوع  الگوهای  و  آموزش های الزم  همه 
دانش  این  اختیار  در  تدریس  مختلف  و 
آموزان قرار می گیرد.وی کسب رتبه های 
متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  علمی  برتر 
در شهرشتان الرستان را در سال تحصیلی 
جدید و گذشته یادآور شد و گفت: دانش 
در  الرستان  در  متوسطه  مقطع  آموزان 

امتحانات نهایی خردادماه امسال به عنوان 
یکی از آیتم ها و فاکتورهای جامع و مالک 
مهم ارزیابی علمی دانش اموزان توانستند 
رتبه دوم استان فارس و رتبه ۱۳۸ کشور 

را کسب کنند.
اظهاراتبرخیمعلمانودانشآموزانبخش
هایمختلفازوضعیتکالسهایآموزشی

دو  شریفی  زینب  و  نسب  درویشی  ندا 
نهر  یازدهم روستای چاه  پایه  آموز  دانش 
 ۱۱۰ حدود  با  الرستان  مرکزی  بخش 
کیلومتر فاصله از شهر الر مشغول تحصیل 
زمینه  در  مشکلی  گویند:  می  و  هستند 
اینترنت در  بودن سرعت  پایین  یا  و  نبود 

روستا وجود ندارند.
نهر  چاه  روستای  گوید:  می  شریفی،  ندا 
شبکه  پوشش  زیر  اینک  هم  الرستان 
و  است  )نسل چهارم(  پُر سرعت  اینترنت 
من دانلود مطالب آموزشی خود را به طور 

مرتب انجام می دهم.
اوایل  در  چند  هر  که  کند  می  بیان  وی 
دهی  آنتن  ضعف  همچون  مشکالتی  با 
و  بودیم  مواجه  اینترنت  مکرر  قطعی  و 
سختی های زیادی کشیدیم اما ظرف دو 
و  روستا  دهیار  پیگیری  با  و  گذشته  ماه 
رفع  زیادی  حدود  تا  مشکالت  مسئوالن 

شده است.
شریفی می گوید: هم اینک نیز به آموزش 
مجازی عادت کرده ام و بیشترین وقتم را 
دانلود مطالب و حضور در شبکه های  به 
بیان  مشغولم.شریفی  آموزشی  مختلف 
اس  دی  ای  اینترنت  شبکه  کرد: دارای 
با  اما دانلود مطالب  ال خانگی هم هستم 

کندی  به  فای  وای  طریق  از  شاد  سامانه 
مدیر  گیرد.هاشمی،  می  و زحمت صورت 
 ۱۲۰ حدود  که  سایبان  و  درز  مدرسه 
فاصله  از شهر الر مرکز الرستان  کیلومتر 
دارد می گوید: مشکلی در تامین زیرساخت 
و  منطقه  این  در  اینک  هم  ارتباطی  های 
برای دانش آموزان روستا وجود ندارد.وی 
بیان کرد: برخی روستاهای کوچک درز و 
سایبان تا حدودی دچار مشکل نبود و یا 
که  هستند  اینترنت  سرعت  بودن  پایین 
البته این روستاها دانش آموزان پایه های 

متوسطه اول ودوم ندارند.
مدیر مدرسه خاتم االنبیای الغران بخش 
های  کالس  گفت:  نیز  الرستان  بنارویه 
مجازی هم اینک برای هر ۲۸ دانش آموز 
فر،  وثوقی  شود.  می  برگزار  مدرسه  این 
دارای  نیز  آموزان  دانش  همه  کرد:  اضافه 
تنها  و  هستند  اندروید  گوشی  و  خط 
که  بود  گوشی  از  محروم  مدتی  نفر  یک 
پدر خانواده  با  رایزنی که  و  ها  با صحبت 
صاحب  نیز  آموز  دانش  این  شد  انجام 
گوشی و خط همراه اول شده و هم اینک 
درس  های  کالس  در  مرتب  طور  به  نیز 
مجازی حضور دارد.وی گفت: بیشتر اوقات 
ها  درسنامه  ارایه  و  آموزشی  های  کالس 
دانش  برای  دروس  آموزشی  محتوای  و 
آموزان پایه های دهم و یازدهم که دو تا 
پنج نفره هستند در شب برگزار می شود 
راضی  نیز  آموزان  دانش  و  ها  خانواده  و 
هستند.روستای الغران با جمعیتی حدود 
بنارویه  بخش  توابع  از  نفر   ۷۰۰ هزارو   ۲

الرستان واقع است.
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