
در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه ی 
اسالمی  انقالب  رهبر  سالم اهلل علیها،  زهرا 
مداحان  از  با جمعی  تصویری  نشست  در 
صدیقه  حضرت  علیهم السالم،  اهل بیت 
طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم اسالمی 
درباره زن، مادر و همسر دانستند و گفتند: 
تربیت  پایه  قوی ترین  اسالمی  دیدگاه  در 
خانواده  کانون  در  انسان  روحی  و  فکری 
قرار دارد و در این کانون است که زمینه 
مختلف  عرصه های  در  زن  واقعی  رشد 

فراهم می شود.
ایشان همچنین بر لزوم حفظ ادب اسالمی 
و  بدزبانی  از  پرهیز  و  گفتن  سخن  در 
رسانه ای  فضای  در  یکدیگر  علیه  بدگویی 

و مجازی، تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک میالد 
بزرگداشت  و  سالم اهلل علیها  زهرا  حضرت 
مقام زن و مادر و همچنین سالروز والدت 
به  فجر،  مبارک  دهه  و  خمینی)ره(  امام 
نقش  و  زهرا  حضرت  شخصیتی  ابعاد 
و  گرامی  دختر  به عنوان  ایشان  برجسته 
همچنین  و  اسالم)ص(  پیامبر  غمگسار 
همسر و هم تراز حضرت علی علیه السالم و 
مادر چهار خورشید درخشان و سرسلسله 
اشاره  اسالم  عظیم الشأن  پیامبر  نسل 
دوران  در  حضرت  آن  گفتند:  و  کردند 
آزمون  نشیب ها،  و  فراز  با  خود  زندگی 
متعددی  محنت های  و  بی نظیر  های 

امام  الرستان،  ویژه  فرماندار  حضور  با 
جمعه و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  فرهنگی  قرآنی،  بزرگ  مجتمع  فارس؛ 
علیشیری  غالمحسین  حاج  شهید  هنری 

در الرستان افتتاح شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
دهه  از  روز  چهارمین  در  الرستان؛  ویژه 
مبارک فجر، با حضور جلیل حسنی معاون 
حجت  الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار 
موسوی  مختار  سید  المسلمین  و  االسالم 
مدیرکل  سهرابی  الر،  جمعه  امام  خرم 
فارس،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خیلتاش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اداره  سرپرست  بخش  امید  فرمانداری، 
الرستان،علیشیر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
رییس دفتر نماینده مردم، شهردار، جمعی 
از اعضای شورای اسالمی شهر الر، اصحاب 
رسانه  و جمعی از مسئولین، هنرمندان و 
هنری،  مختلف  های  عرصه  پیشکسوتان 

همچون  عرصه ها  همه  در  اما  شدند  مواجه 
تربیت  خانه،  مدیریت  مادری،  همسرداری، 
فرزندان، جهاد فی سبیل اهلل، امر به معروف 
و  خدا،  بندگی  و  عبادت  منکر،  از  نهی  و 
اخالص در اوج بودند و نشان دادند یک زن 

می تواند به رتبه ی عالی عصمت برسد.
و  علی  حضرت  و  زهرا  حضرت  ایشان، 
یک  عالی  نمونه  را  آنان  گرامی  فرزندان 
از  الگوبرداری  که  دانستند  اسالمی  خانواده 
آن  مجاهدت  و  اخالص  همدلی،  همراهی، 
بزرگواران می تواند جامعه اسالمی را به اوج 

برساند.
اوقات  برخی  افزودند:  اسالمی  رهبرانقالب 
دل ها در بعضی از امور مضطرب می شوند اما 
نباید پریشان شوند زیرا رشحات آن موّدت 
و همراهی و مجاهدت های خالصانه اهل بیت 
در نظام جمهوری اسالمی نیز کاماًل مشهود 
فراگیری روحیه بسیجی، خدمات  است که 
بی نام و نشان شهدای هسته ای، تالش های 
در  و هزاران گروه جوان  گروههای جهادی 
همچنین  و  علمی  و  فرهنگی  عرصه های 
گروههای  زیبای  جلوه های  و  صحنه ها 
پرستاری و پزشکی در قضیه کرونا، در واقع 

پیروی از همان نقشه جامع است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تفاوت 
بنیادین دیدگاه اسالم و غرب در مقوله زن، 
به  اسالمی  و جمهوری  اسالم  نگاه  افزودند: 
درحالی که  است  احترام  و  تکریم  نگاه  زن، 

مجتمع بزرگ فرهنگی، قرآنی و هنری شهید 
الرستان  در  علیشیری  غالمحسین  حاج 

افتتاح شد.
 ۱۴۰۰ مساحت  به  زمینی  در  مجتمع  این 
با  مربع  متر   ۱۲۰۰ زیربنای  با  مترمربع 
توسط  ریال  میلیارد   ۳۰ بر  افزون  اعتباری 
علیشیری  غالمحسین  حاج  شهید  خانواده 
در دو طبقه احداث شده است که شامل ۱۰ 
اتاق، یک سالن نمایش و آمفی تاتر شکیل 

وزیبا با ظرفیت ۱۲۰ نفر می  باشد.
و  قرآن  امور  واحدهای  مجتمع،  این  در 
مختلف  های  انجمن  و  اداری  امور  عترت، 

هنری فعالیت می کنند.
فرماندار  و  استاندار  معاون  مراسم،  این  در 
ویژه الرستان در سخنانی از خانواده شهید 
احداث  بابت  علیشیری  غالمحسین  حاج 
چنین مجتمع زیبایی تقدیر و تشکر کرد و 
از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
نیز خواست که هر چه سریعتر رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان را معرفی 

نگاه رایج غرب، نگاه کاالیی و ابزاری است.
و  اسالم، زن  نشان کردند: در  ایشان خاطر 
مرد از لحاظ ارزش های الهی و انسانی تفاوتی 
ندارند. البته در کنار وظایف مشترک، هریک 
از زن و مرد وظایف ویژه ای هم دارند و به 
همین علت است که خداوند متعال ترکیب 
این  با  متناسب  را  آنها  جسمی  ساختمان 

وظایف ویژه آفریده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: ما به نگاه 
اسالم افتخار می کنیم و در مقابل نگاه غرب 
به زن و سبک زندگی، سراپا اعتراض هستیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات 
حجاب  و  اسالم  اینکه  بر  مبنی  غربی ها 
اسالمی مانع رشد زن می شود، گفتند: این 
خالف  بارز  دلیل  و  است  واضح  دروغ  یک 

کند.
در ادامه امام جمعه الر، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان فارس و سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان نیز به ایراد 

سخن نیز پرداختند.
غالمحسین  حاج  شهید  خانواده  از  سپس 

علیشیری تجلیل شد.

جمهوری  در  زنان  وضعیت  آن،  بودن  واقع 
اسالمی است.

مقطع  هیچ  در  ایران  در  افزودند:  ایشان 
تحصیل کرده  زن  حد،  این  به  تا  تاریخی 
اجتماعی،  مختلف  عرصه های  در  فعال  و 
فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی 
حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری 

اسالمی است.
ماندگار  نقش  از  تجلیل  با  همچنین  ایشان 
دفاع  همسران شهدای  و  مادران  بی نظیر  و 
گفتند:  حرم  از  دفاع  شهدای  و  مقدس 
هنری  آثار  بزرگواران  این  درباره  متأسفانه 
اقدامات  دارد  جا  که  شده  تولید  کمی 

بیشتری انجام شود.
ادامه در صفحه آخر

حاج  استاد  سردیس  از  همچنین  پایان  در 
تاتر  عرصه  پیشکسوت  جمالی  اهلل  فضل 
الر  شهر  وحدت  تاالر  جلو  در  الرستان 

رونمایی شد.
زیبای  آثار  نیز  مراسم  این  حاشیه  در 
هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی نیز برپا 

بود.

رهبر معظم انقالب: دشمنان در مقابله با جمهوری اسالمی، هیچ غلطی نمی توانند بکنند

افتتاح مجتمع بزرگ قرآنی، فرهنگی و هنری شهید علیشیری در شهر الر

آیاشورای اسالمی شهر الر، 
پس از گذشت  چهار سال 

پاسخگوی رای اعتماد مردم 
بوده است؟!

8

دعوای می زنم، نمی زنم 
بر سر واکسن روسی/ 

موافقان و مخالفان چه 
دالیلی دارند؟

3

طرح جنگل کاری ۱۲۷ هکتار
 از مراتع »آغصه و فداغ«

راه اندازی شرکت تولید 
المپ های کم مصرف در 
شهرک صنعتی الرستان

8

421

از کرسی مادربزرگ تا شومینه امروزیحذف معاونت مدیر کل به فرمان وزیر

علل کمبود گاز 
در کشور؛ از عدم 
سرمایه گذاری تا 

فرهنگ اشتباه مصرف

8

تاالب هیرم اوز 
پاکسازی شد

2
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شماره 
قطعه

مساحت 
مترمربع

قیمت کارشناسی هر وضعیتآدرس
متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در 
مزايده

خیابان طراوت -  جنب اتش ۱8۲۷۱.40
۲00/000/000ریال۱5/000/000ریالمسکونينشاني

خیابان طراوت -  جنب اتش ۲9۲۲0.58
۱44/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونينشاني

خیابان شهید خاوري ضلع 3۱۱95.48
۱30/000/000ریال۱3/500/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 4۲۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 53۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 64۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع ۷5۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 86۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 9۷۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع ۱08۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع ۱۱9۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع ۱۲۱0۲00
۱30/000/000ریال۱3/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

شهرداري لطيفي در اجرای بند يك صورتجلسه شماره 59 مورخ 1399/10/09 شورای محترم اسالمي 
شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 12 قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده 

عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.

آگهی مزايده

حساب  شماره  به  بايست  مي  زمين  قطعه  هر  ازای  به  مزايده  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
252404309418133001 به نام شهرداري لطيفي نزد بانك انصار شعبه الر  واريز و فيش آن را ضميمه 

پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
قبول  يا  رد  در  شهرداري   -2 بود.  خواهد  مزايده  برنده  برعهده  روزنامه  در  آگهي  درج  هزينه   -1
پيشنهادات مجاز و مختار است. 3- قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز 
 ، به پيشنهادهای مشروط  از موعد، تحويل گرفته نخواهد شد. 4-  باشد که پيشنهادهاي خارج  مي 
مخدوش ، فاقد سپرده و پيشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزايده به نفع شهرداری ضبط می شود.
لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت در مزايده به امور 

مالي شهرداري مراجعه نمايند.
نوبت اول چاپ 99/11/18                                     نوبت دوم چاپ 99/11/25

آخرين مهلت تحويل پیشنهادات پايان وقت اداري)ساعت 14:30( روز چهارشنبه  99/12/6
تاريخ تشکیل کمیسیون عالي معامالت و بازگشايي پیشنهادات 99/12/9

مهدي حیدري-      شهردار لطیفي               شناسه آگهی :  ۱08888۱                  م الف : ۱۱4۱۲

افتتاح مجتمع بزرگ قرآنی، فرهنگی و هنری
 شهید علیشیری در شهر الر

همین صفحه

رهبر معظم انقالب: دشمنان در مقابله با جمهوری 
اسالمی، هیچ غلطی نمی توانند بکنند
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳996۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰58۱ مورخه 99/۰۴/۲9 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بالمعارض متقاضي آقاي محمدرسول فقیهي فرزند محمدامین   بشماره شناسنامه ۲99 صادره از الرستان )اوز(  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۱7/55 متر مربع پالک ۱۳ فرعي از ۱۰۱67 اصلي مفروز  و مجزا شده از 
پالک ۱۰۱67  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱8 فارس اوز خریداري از ورثه امین زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۰۱                          

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۱/۱8
 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                    م/الف/75۱

میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
به  فاطمی  فجر  نمایشگاه  جویم،  از  الرستان 
مناسبت دهه  مبارک فجر و والدت با سعادت 
حضرت زهرا)س( با حضور جمعی از مسئولین 

ادارات بخش، در جویم افتتاح شد.
این نمایشگاه، غرفه های عفاف و حجاب،  در 
شهرداری،  عملکرد  فرهنگی،  محصوالت 
و  صوت  غذایی،  محصوالت  دستی،  هنرهای 

تصویر و پخت نان محلی برپا شده است.
صورت  در  و  روز   5 مدت  به  نمایشگاه  این 
از ساعت 9 صبح  پایان دهه فجر  تا  استقبال 
صبای  بوستان  پارکینگ  محوطه  در   ۲۱ الی 

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مناسبت  به  گراش،  فرمانداری  عمومی 
جنگل  عملیات  فجر،  مبارک  دهه  بزرگداشت 
کاری ۱۲7 هکتار از اراضی دهستان های آغصه 

و فداغ آغاز شد.
مجید غالم پور، فرماندار گراش، در آیین کلنگ 
زني این پروژه ضمن قدردانی از اقدامات انجام 
گرفته بر لزوم تسریع در اجرایی این پروژه با 
این طرح  افزود:  و  کرد  تاکید  مردم  مشارکت 
و  زیرزمینی  سفره های  آب  تقویت  ضمن 
پوشش گیاهی، زمینه ایجاد تفرجگاه و توسعه 

گردشگری را در شهرستان فراهم می کند.
وی طرح نهال کاری گام های رو به جلو برای 
نگهداری  و  حفظ  و  سبز  فضای  از  صیانت 
و  تدبیر  دولت  در  افزود:  و  دانست  درختان 
کاری،  جنگل  حوزه  در  بزرگی  تحوالت  امید 
بیابان زدایی، اجرای طرح های آبخیزداری در 
شهرستان گراش با مشارکت و همکاری مردم 

صورت گرفته است.
ابراهیم شهسواری، رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان گراش، گفت: اجرای این 
طرح به مساحت ۱۲7 هکتار در دهستان های 
از  فداغ  دهستان  و  ارد  بخش  توابع  از  آغصه 
 ۲5۰ اولیه  اعتبار  با  مرکزی  بخش  توابع 

به طور  فارس  مدارس   ADSL حجم سرویس 
رایگان ۴۰ گیگابایت افزایش یافت.

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر  سیما،  و  صدا 
مدرسه   ۳95۳ گفت:  فارس  استان  اطالعات 
شهری و روستایی استان به شبکه ملی اطالعات 
اند. شده  متصل  رایگان  باند  پهن  اینترنت  و 

مدارس  این  از  اینکه  بیان  با  سهرابی،  مهرداد 

شهر جویم پذیرای بازدید کنندگان می باشد.
شورای  و  شهرداری  همت  به  نمایشگاه  این 
امام  امداد  کمیته  ،اداره  شهر  اسالمی 
رضا)ع(  امام  نیکوکاری  مرکز  و  خمینی)ره( 
جویم برپا و سود حاصل از فروش محصوالت 
نیازمندان  صرف محرومیت زدایی و کمک به 
این  از  است؛ قسمتی  به ذکر  خواهد شد.الزم 
اختصاص  ایتام  حامی  طرح  به  نیز  نمایشگاه 
با  بتوانند  اندیشان  نیک  و  خیرین  تا  یافته 
تکمیل فرم های مخصوص حامی ایتام در این 

امر خداپسندانه سهیم باشند.
خبرنگار: آرزو جهان پیما

صندوق  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیون 
توسعه ملی انجام می شود.وی هدف از اجرای 
ایجاد منظره  توسعه فضای سبز،  را  این طرح 
و  خاک  فرسایش  سیل،  از  جلوگیری  و  زیبا 
آلودگی هوا دانست و افزود: درخت ُکنار، نوع 
و  است  پروژه  این  در  بومی  شده  گونه کشت 
این طرح  در  مردم  با مشارکت  نهال   ۱۲7۰۰
از  همچنین  شد.شهسواری،  خواهد  کاشته 
افتتاح فاز اول پروژه ۴۰۰ هکتاری درختکاری 
در تفرجگاه تنگ آب گراش به مناسبت دهه 
مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی خبر داد.

۲9۱5 مدرسه استان توسط مخابرات به شبکه 
ملی اطالعات متصل شده است، افزود: ۱۰۳7 
اول،  همراه  اپراتور های  توسط  دیگر  مدرسه 
ایرانسل و »های وب« به شبکه ملی اطالعات 
ارتباطات  وزیر  دستور  با  که  اند  شده  متصل 
اینترنت  ترافیک  حجم  اطالعات،  فناوری  و 
مدارسی که از شرکت مخابرات سرویس دریافت 

کرده اند از ۳۰ به 7۰ گیگابایت افزایش یافت.
برای  مدارس  از  برخی  کرد:  تصریح  وی 
اینترنت  حجم  کمبود  با  مجازی  آموزش های 
مواجه شده بودند که با موافقت وزارت ارتباطات 
 ADSL سرویس  حجم  اطالعات،  فناوری  و 
مدارسی که سرویس اینترنت خود را از شرکت 
مخابرات ایران دریافت کرده اند، به طور رایگان 
به میزان ۴۰ گیگابایت افزایش یافت و در آینده 

نیز تالش داریم این افزایش را ادامه دهیم.

گشايش نمايشگاه فجر فاطمی در جويم

طرح جنگل کاری ۱۲۷ هکتار
 از مراتع »آغصه و فداغ«

افزايش حجم اينترنت رايگان مدارس فارس

ریاست آموزشکده با تبریک ایام اهلل دهه مبارک 
حضرت  سعادت  با  والدت  با  آن  تقارن  و  فجر 
فاطمه زهرا )س(، به بیان اهداف و دستاوردهای 
از  مصادیقی  به  و  پرداخته  اسالمی  انقالب 
انقالب  استکبار جهانی در مسیر  دشمنی های 

اسالمی پرداختند .
مقام  گرامیداشت  مناسبت  به  جلسه  پایان  در 
زن و روز مادر با تقدیم دسته گل و هدیه از » 
عسکری« تنها همکار بانوی آموزشکده تقدیر و 

تجلیل به عمل آمد.

الگوی  را  بهشتي  بانوی  آن  )س( 
وگفت:  دانست  عالم  زنان  تمام 
بانوی  این  شخصیتی  ابعاد  تمام 
باشد  دری  یک  تواند  می  بزرگوار 
وزنان با الگو گرفتن از آن حضرت 
عصمت   ، عفاف  کامل  نمونه  که 
سعادت  راه  است  وپاکدامنی 

وکمال را درپیش گیرند.
و  تقدیر  ضمن  حسنی،  جلیل 

شهرستان  بانوان  جامعه  از  تشکر 
سالروز  نامگذاری  کرد:  تاکید 
نام  به  )س(  فاطمه  میالد حضرت 
در  بانوان  رفیع  جایگاه  زن،  روز 
کسوت مادری، عطوفت و مهربانی 
خانواده  و  خانه  محوریت  و 
سطح  در  و  ساخته  متجلی  را 
سازنده  آفرینی  نقش  نیز  اجتماع 
و  چشمگیر  حضور  زمینه  آنان، 

پیشرفت  و  توسعه  در  تاثیرگذار 
کشور را فراهم نمود.

نقش  بی شک  داد:  ادامه  وی 
تمامی  در  ایرانی  زنان  سازنده  
علمی،  از  اعم  توسعه  عرصه های 
و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی، 
تحسین  الیق  و  بی بدیل  اجتماعی 
تا  کوشید  باید  رو  این  از  است، 
کشف  و  موانع  رفع  با  سو  یک  از 
زمینه  آنان،  عظیم  توانمندی های 
این  تأثیرگذار  و  چشمگیر  حضور 
جامعه  انسانی  سرمایه  از  بخش 
و  نمود  فراهم  توسعه کشور  در  را 
وصف ناپذیر  نقش  دیگر،  سوی  از 
آنان در مدیریت کانون خانواده را 

مورد توجه قرار داده و ارج نهاد.
زن  کارمندان  از  پایان  در   
تجلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری 

شد.

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
الرستان،  ای  حرفه  و  فنی  آموزشکده  عمومی 
سالگرد  دومین  و  چهل  گرامیداشت  منظور  به 
سالروز  و  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
)س(  زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت 
ویژه برنامه ای با حضور کارکنان آموزشکده و با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دفتر ریاست 

برگزار گردید .
مدح  در  اشعاری  قرائت  ضمن  مراسم،  این  در 
فرد  یادگاری  مهندس  )س(،  زهرا  حضرت 

با  والدت  سالروز  مناسبت  به 
زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت 
زن  کارمندان  از  علیها؛  اهلل  سالم 
تجلیل  الرستان  ویژه  فرمانداری 
به  میالدالرستان  گزارش  شد.به 
معاونت  عمومی  روابط  از  نقل 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
سالروز  مناسبت  به  الرستان؛ 
فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت 
زن،  روز  و  علیها  اهلل  سالم  زهرا 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
این  زن  کارمندان  از  الرستان 

کرد. تجلیل  فرمانداری 
معاونین  که  مراسم  این  در   
نیز  مرکزی  بخشدار  و  فرمانداری 
حسنی  جلیل  داشتند،  حضور 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
تبریک  با  سخنانی  در  الرستان 
فاطمه  حضرت  میالد  سالروز 

بزرگداشت دهه فجر انقالب و میالد حضرت فاطمه زهرا )س( 
در آموزشکده فنی الرستان 

تجلیل از بانوان کارمند فرمانداری ویژه الرستان  اجرای طرح 
واکسیناسیون رایگان 
دام عشایری کوچ رو 

مراتع سفید بام

دام  رایگان  واکسیناسیون  طرح  اجرای 
عشایری کوچ رو مراتع سفید بام توسط اداره 

دامپزشکی الرستان در حال انجام است.
میالد  با  گو  و  گفت  در  اسدی  سروش 
به  که  طرح  این  اینکه  بیان  الرستان،با 
در  فجر  فروغ  پر  دهه  گرامیداشت  مناسبت 
حال اجراست، اظهار داشت: با تأمین واکسن 
تب برفکی توسط سازمان دامپزشکی کشور و 
استفاده از توان بخش خصوصی جهت تزریق 
رایگان   کامال  صورت  به  برفکی  تب  واکسن 
عملیاتی  رو  کوچ  عشایری  سبک  دام  جهت 

شد.
به  افزود:  الرستان،  دامپزشکی  اداره  رئیس 
تاریخ ۱۲بهمن  از  مناسبت دهه مبارک فجر 
ماه سال جاری تا   5 اسفندماه  ادامه خواهد 

داشت.
وی اضافه کرد: تیم بازرسی اداره دامپزشکی 
حضور  با  عملیات  این  پایش  جهت  الرستان 
در محل مراتع سفید بام ضمن بررسی روند 
واکسیناسیون ،دام های  بیمار عشایری را به 

صورت رایگان ویزیت کرد.

محیط  همچنین  و  خنج  شهرستان  فیشورو 
مامن  ساالنه  که  هیرم  تاالب  الرستان  بانان 
کشورهای  از  مهاجر  پرنده  هزاران  پناهگاه  و 
مختلف دنیا به ویژه سیبری است از زباله های 

اطراف و پیرامونی پاکسازی شد.
خدا نظر انصاری، افزود: تاالب هیرم در فاصله 
عنوان  به  اوز  شهرستان  کیلومتری   ۳5 حدود 
به  منحصر  جاذبه های  از  و  گردشگری  نگین 
فارس  استان  جنوب  در  محیطی  زیست  فرد 

محسوب می شود.

وی ادامه داد: تاالب هیرم شهرستان اوز، حدود 
چهار هزار هکتار مساحت دارد که سال گذشته 
اما  بود  شده  آبگیری  آن  درصد   8۰ از  بیش 
بارش  به دلیل کاهش محسوس میزان  امسال 
باران کمتر از ۲ هزار هکتار از آن آبگیری شده 

است.
زیست شهرستان  محیط  اداره حفاظت  رییس 
ساالنه  هیرم  تاالب  اینکه  بیان  با  الرستان، 
قطعه  هزار  سه  از  بیش  پناهگاه  و  مامن 
کنار  و  آبزی  پرنده  گونه   ۳۰ و  مهاجر  پرنده 
آبی  زیستگاه  این  امسال  گفت:  است،  آبزی 
جمله  از  پرنده  هزار  چهار  حدود  پذیرای  نیز 
اردک  پلیکان ها،  فالمینگو،  خاکستری،  درنای 
از  خاکستری  حواصیل  و  نوک  کفچه  سرسبز، 

کشورهای مختلف همسایه و اروپایی است.
زیبای  مناظر  همچنین  کرد:  بیان  انصاری 
اطراف دریاچه، جاده دسترسی و وجود چشمه 
ماه های  در  ساله  هر  تا  شده  سبب  گرم  آب 
این  از  گردشگر  زیادی  تعداد  سال  پایانی 
دریاچه زیبا دیدن کنند.وی ادامه داد: توسعه، 
تقویت و صیانت از  تاالب ها برای تامین بخشی 
همچنین  و  پرندگان  پناهگاه  و  معیشت  از 
ضرورتی  زیست  محیط  و  اقلیم  بخشی  تعادل 

غیرقابل انکار به شمار می رود.
زیست شهرستان  محیط  اداره حفاظت  رییس 
های  برنامه  از  یکی  به  همچنین  الرستان 
و  مردم  مشارکت  با  اداره  این  حمایتی  مهم 
تعداد  افزایش  و  ساخت  برای  اندیشان  نیک 
آبشخورها در مناطق حفاظت شده اشاره کرد 
به  آبشخور  تعداد ۱5 مورد  اینک  و گفت: هم 
همت و تالش خیرین و تشکل های مردم نهاد 
سبز  انجمن  ویژه  به  فارس  جنوب  منطقه  در 

اندیش خور الرستان ساخته شده است.
با  طبیعی  تاالب   ۱۱ دارای  فارس،  استان 
مساحتی حدود ۱8۰ هزار هکتار است و  ۱۳ 
که  دارد  زیست  محیط  مدیریت  تحت  منطقه 
حیات وحش  پناهگاه  و  ملی  پارک  سه  شامل 
این  که  است  شده  حفاظت  منطقه  هشت  و 
استان  این  مساحت  درصد   ۱۰ حدود  مناطق 

را در بر می گیرد.
استان  در  الر  مرکزیت  به  الرستان  شهرستان 
داراب،  شهرستان های  فاصل  حد  در  فارس 
اوز،  خنج،  کارزین،  و  قیر  جهرم،  زرین دشت، 
و جنوب  در شرق  و  دارد  قرار  و المرد  گراش 
استان  در  بستک  و  بندرعباس  حاجی آباد،  با 

هرمزگان همجوار است.

فعاالن  از  جمعی  همت  به  اوز،  هیرم  تاالب 
و  طبیعت  دوستداران  محیطی،  زیست 
سازمان های مردم نهاد جنوب فارس پاکسازی 
شد و هم اینک آماده پذیرایی از هزاران قطعه 

پرنده مهاجر از کشورهای مختلف است.
به گزارش میالد الرستان، رییس اداره حفاظت 
ایرنا گفت:  به خبرنگار  محیط زیست الرستان 
محیطی  زیست  فعاالن  از  جمعی  مشارکت  با 
انجمن  خور،  اندیشان  سبز  انجمن  جمله  از 
کوهنوردی  هیات های  و  دوست  طبیعت 

تاالب هیرم اوز پاکسازی شد

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای حسنعلي بامداد  فرزند محمد  به شرح درخواستي که به کالسه 
99/۱۰6   حقوقي این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم محمد 
بامداد  فرزند هادي به شماره ملي ۲5۱۰9۴۰589 صادره از  الرستان  
بدرود  دهفیش  خود  دائمی  اقامتگاه  در    ۱۳9۰/۰9/۱5 تاریخ   در 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-حسین بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۱7677۳۲  
۲-حسنعلي بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۱79۳9۱۱

۳-شوکت بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۰9۴88۲۲
۴-شاجهان بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۱75۳987  

5-خاور بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۱78۰887
6-فاطمه خانم بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۱7۴7۱97

7-نگار بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۰9۴5866
8-گوهر بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۰9۴7۴9۴

9-جواهر بامداد فرزند محمد  ش م ۲5۱۰9۴678۱ فرزندان متوفي 
والغیر...

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

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه -علي سهیلي 

م/الف/7۴5

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳996۰۳۱۱۲۳5۰۰۰8۲5- 99/۱۰/۲9 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سیف اله جوکار  فرزند فتح اله  بشماره ملي 65698۰۰۴69 صادره از الرستان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴۰6/۴۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲97۱ از اصلي۱۰8۲7 مفروز و مجزي شده از پالک 
۱9۲۱ فرعي از۱۰8۲7 اصلي واقع درقطعه 5بخش ۱8فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي حسین فوالدي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۰۳

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                 م/الف/59۴

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 99/۱۰/۰8 مورخه   ۱۳996۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۲9۴ شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عدوان رفیعي فرزند 
احمد   بشماره شناسنامه ۱6 صادره از الرستان  در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتي به مساحت ۱758 متر مربع تحت 
پالک 699۲ اصلي قطعه ۲ واقع در بخش ۱8 فارس الر خریداري از 
مالک رسمي  محمدرضا معمر  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود  در صورتي 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه 
از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذکور  است  در صورت  بدیهي  نمایند. 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۰۳

 شمسعلي اسکندري -رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/75۴

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳996۰۳۱۱۲۳5۰۰۰7۱۰- 99/۰9/۱۱ هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
قاسم فیروزي  فرزند رحمت اله بشماره ملي 65698۰8۰۴۴ صادره از گراش 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲6۱/۴۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲96۴ 
از اصلي۱۰8۲7 مفروز و مجزي شده از پالک ۱۴8۴ فرعي از۱۰8۲7 اصلي 
واقع درقطعه 5بخش ۱8فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي اسداله سلیمي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف 
و  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۰۳

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/589

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳996۰۳۱۱۲۳5۰۰۰8۲۴- 99/۱۰/۲9 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبدالحسین عبدالي  فرزند حسن  بشماره ملي 65699۳۳876 صادره از گراش در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱57/75 مترمربع پالک فرعي ۱۲97۰ از اصلي۱۰8۲7 مفروز و مجزي شده از 
پالک ۱9۲۱ فرعي از۱۰8۲7 اصلي واقع درقطعه 5بخش ۱8فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از 
مالک رسمي حسین فوالدي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۲/۰۳

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                             م/الف/59۳

آگهي مزايده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
مزایده پالک ۳67/۲ موضوع اجرائیه کالسه 99۰۰۰۳7

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق شش دانگ یک قطعه زمین مسکوني  به آدرس شهرقدیم محله نو خیابان 
درمانگاه رهگذر به پالک ۳67/۲ که سند آن صادر و مع الواسطه به آقاي عبدالرحمن افروزه منتقل شده است 
که طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ چهارده میلیارد ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي  اعیاني کم ارزش 
و تخریب شده مي باشد و پالک فوق از ساعت 9 تا ۱۲ روز یکشنبه  مورخ 99/۱۲/۰۳ در اداره ثبت اسناد و 
امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر بلوار سیدعبدالحسین الري از طریق  مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
از مبلغ چهارده میلیارد ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است 
پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که 
مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این 
که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً 
وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان -شمسعلي اسکندري                 م/الف/7۴6
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صف

آگهي مزايده عمومي
آگهي اول: 99/11/11 )روزنامه خبر جنوب(            آگهي دوم: 99/11/18 )روزنامه ميالد الرستان(

شهرداري بنارويه در نظر  دارد به استناد مصوبه شماره 1 مورخ 97/01/22 و بند 2 مصوبه شماره 6 مورخ 98/05/02 شوراي اسالمي شهر بنارويه تعداد 
11 قطعه زمين مسکوني واقع در شهر بنارويه  به شرح ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادي به فروش رساند.

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري از تاريخ نشر آگهي دوم )چاپ 
دوم در روزنامه ميالد الرستان( به واحد مالي شهرداري بنارويه مراجعه و يا جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 4085 5256 -  071 تماس حاصل نمايند.

مشخصات اراضي:

شرايط مزايده:
1(واريز سپرده بابت هر قطعه زمين به ميزان 5% قيمت پايه به حساب 3100006214000 به نام سپرده شهرداري نزد بانك ملي شعبه 
بنارويه- 2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط مي گردد.- 3-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها 

مختار است.-  4-هزينه درج آگهي و نقل انتقال به عهده برنده مزايده مي باشد.
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 99/12/01                 ساير اطالعات و  جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

عطاءاله جوکار -  شهردار بنارويه                                                                      م/الف/ 11283                    شناسه آگهي: 1086989

آگهي مزايده عمومي
آگهي اول: 99/11/11 )روزنامه خبر جنوب(           آگهي دوم: 99/11/18 )روزنامه ميالد الرستان(

بنارويه دو دستگاه خودرو و يك  به استناد مصوبه شماره 9 مورخ 99/07/23 شوراي اسالمي شهر  بنارويه در نظر  دارد  شهرداري 
دستگاه تريلي تراکتور متعلق به شهرداري به شرح ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادي به فروش رساند.

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري از تاريخ نشر 
آگهي دوم )چاپ دوم در روزنامه ميالد الرستان( به واحد مالي شهرداري بنارويه مراجعه و يا جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 

4085 5256 -  071 تماس حاصل نمايند.
مشخصات:

شرايط مزايده:
دستگاه  هر  بابت  سپرده  1(واريز 
پايه  قيمت   %5 ميزان  به  خودرو 
نام  به   3100006214000 حساب  به 
ملي  بانك  نزد  شهرداري  سپرده 

شعبه بنارويه
در  سوم  تا  اول  نفرات  سپرده   -2
شهرداري  نفع  به  انصراف  صورت 

ضبط مي گردد.
3-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است. 4-هزينه درج آگهي و نقل انتقال به عهده برنده مزايده مي باشد.

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 99/12/01
ساير اطالعات و  جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

عطاءاله جوکار -  شهردار بنارويه                      م/الف/ 11248              شناسه آگهي: 1086318

رديف
قیمت کارشناسی هر متر مربعقیمت پايه هر قطعه )ريال(محل قطعهمساحت هر قطعه )متر مربع(تعداد قطعات زمین

830/000/0004۱/500/000اراضي تفکیکي نوبخت )محله مسجد فاطمیه( 344/6یك قطعه۱

۷50/000/0003۷/500/000اراضي تفکیکي نوبخت )محله مسجد فاطمیه( 300هفت قطعه۲

6۲0/000/0003۱/000/000اراضي تفکیکي نوبخت )محله مسجد فاطمیه( ۲43/5یك قطعه3

600/000/00030/000/000اراضي تره تیزکي )بعد از شهرداري(390دو قطعه4

رديف
مبلغ سپرده )ريال(قیمت پايه )ريال(پالك شهربانيمدلنوع دستگاه 

۱/050/000/0005۲/500/000ایران 83 -  ۲64 م ۱395۷۱پژو ۱405

۱/۲00/000/00060/000/000فاقد پالک۱368تراکتور مستعمل۲

۲00/000/000۱0/000/000......تریلي متعلق به تراکتور فوق3

توضیحات: تراکتور با تریلي متعلقه با هم به فروش مي رسد.

تعجب آور و غافلگیر کننده نبود که داعش، 
مسئولیت حمالت تروریستی اخیر در بغداد 
زخمی   ۱۰۰ از  بیش  و  شهید   ۳۲ که  را 
مساله  گرفت.این  برعهده  گذاشت،  برجای 
انتحاری  حمله  عامل  که  نبود  عجیب  هم 
بیشتری  تعداد  شهادت  باعث  که  دوم 
که  هم  مساله  این  باشد،  سعودی  شد، 
مراسم  از  پس  روز  یک   ، انفجارها  این 
آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن  تحلیف 
می  عاقلی  فرد  نبود.هر  اتفاقی  داد،  روی 
آمریکاست  دست  ساخته  داعش،  که  داند 
های  حزب  از  امریکایی  ارشد  مسئوالن  و 
جمهوری خواه و دموکراتیک به این مساله 
به عنوان  از داعش  امریکا  اند.  اذعان کرده 
ابزاری پلید برای اجرای طرح های امریکا ، 
اسرائیل و سعودی و ضربه زدن به امنیت و 
ثبات همه کشورهایی استفاده می کند که 
به شمار  اسرائیل »  امنیت »  برای  خطری 
از  فعالیتی  این رو، شاهد هیچ  از  می روند 
سوی گروه وهابی داعش در کشورهایی که 
دنباله روی امریکا هستند و تهدیدی برای 
آمریکا در منطقه و حتی  منافع  و  اسرائیل 

در جهان نیستند، نیستیم.
هدف اول و اخر از استفاده داعش در عراق 
و  اسرائیل  آمریکا،  منحوس  مثلث  از سوی 
برای توجیه  بهانه  ایجاد  عربستان سعودی، 
هر  از  جلوگیری  و  عراق  در  امریکا  حضور 
اوضاع طبیعی  به  را  عراق  است که  تالشی 

آن در منطقه بازگرداند.
این هدف، دقیقا همان هدفی است که در 
پس جنایت بزدالنه و حیله گرانه تروریستی 
در  امریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
ترور رهبران پیروزی بر داعش یعنی شهید 
قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس 
وجود داشت. این شهیدان طی همکاری با 
الحشد  آن  درصدر  و  عراق  مسلح  نیروهای 
را  امریکا  دست  ساخته  توانستند  الشعبی 
ها  امریکایی  حضور  بهانه  و  کنند  نابود 
جنایت  این  ببرند.نتایج  بین  از  را  درعراق 
سه  ائتالف  خواسته  عکس  بر  خائنانه 
اسرائیلی سعودی  امریکایی  جانبه منحوس 
ایجاد  به  منجر  ترور،  این  که  چرا  بود، 
مردمی  و  رسمی  سطح  در  عراقی  جریان 
تروریست  نیروهای  حضور  با  مخالفت  در 
پارلمان  امریکایی در عراق شد که تصمیم 
عراق را مبنی بر لزوم خروج نیروهای عراقی 
از خاک عراق به دنبال داشت.تصمیمی که 
دولت، پارلمان و نیروهای مسلح و بیش از 

آن مردم عراق درباره آن اتفاق نظر دارند.
امریکا  اینکه  از  پس  که  رسد  می  نظر  به 
فشارهای  و  عراق  مردم  فشارهای  تحت 
تعداد  به کاهش  مقاومت شروع  گروه های 
های  نگرانی  کرد،  عراق  در  خود  نیروهای 

و  اسرائیل  کنار  در  ها  آمریکایی  برخی 
امریکا  حضور  اینکه  درخصوص  عربستان، 
درعراق فقط مساله زمان است، بیشتر شده 
کار  روی  و  ترامپ  رفتن  با  نگرانی  این  و 
امریکایی  نیروهای  خروج  که  بایدن  آمدن 
از عراق را تسریع می بخشد، افزایش یافته 

است. 
سعودی  و  اسرائیل  امریکا،  که  ای  مساله 
داعش  خفته«  »عناصر  کردن  بیدار  به  را 
دولت  سیاست  تثبیت  از  قبل  تا  واداشت 
اجرای  به  اقدام  عراق،  درقبال  بایدن 
که  طور  همان  و  کند  تروریستی  عملیات 
تحلیف  از  پس  روز  یک  فاصله  به  دیدیم 
آنان  از  یکی  که  انتحاری  عامل  دو  بایدن، 
در  را  خود  پلید  های  بدن  بود،  سعودی 
الطیران در  بازاری محلی در منطقه ساحه 
امریکایی  نیروهای  تا  کردند  منفجر  بغداد 

در بغداد بمانند.
به  سعودی  عربستان  و  اسرائیل  امریکا، 
الحشد  نیروهای  علیه  بزدالنه خود  حمالت 
هدف  بر  عالوه  و  دهند  می  ادامه  الشعبی 
دنبال  به  درعراق  امریکایی  نیروهای  ابقای 
پارلمانی  انتخابات  انداختن موعد  به تعویق 
اساس  بر  سیاسی  نقشه  ترسیم  و  درعراق 
منافع سه گانه منحوس هستند و نیز برای 
کاهش فشارهای الحشد الشعبی و نیروهای 
و  غرب  در  داعش  خفته  عناصر  بر  مسلح 
کند  می  سعی  که  هستند  عراق  شمال 
و  دارد  حضور  همچنان  داعش  که  بگوید 
مقتدر است.هجمه ای که عراق با آن مواجه 
پنج  روز  در  بغداد  حمله  آن  نمونه  و  است 
شنبه گذشته بود ، پس از یک برهه نسبتا 
طوالنی روی داد که امنیت درعراق به لطف 
تالش  درنتیجه  و  ها  عراقی  های  فداکاری 
داعش  بر  پیروزی  رهبران  وقفه  بی  های 
عراق  ملت  که  بود.شهیدانی  شده  تامین 
امروزه بیش از هر زمان دیگری، نبود آنان را 
احساس می کند و اگر امروز بودند، داعش 
وحشیانه  که چنین حمله  کرد  نمی  جرات 
گانه  ائتالف سه  با حمایت  بغداد  در  را  ای 
عراق  که  است  کند.درست  اجرا  منحوس 
ارض  در  را  داعش  که  است  مردانی  دارای 
الرافدین » و برای همیشه دفن می کند،و 
شهید  و  سلیمانی  شهید  که  است  درست 
ابومهدی المهندس، پشت سر خود مردانی 
را به جای گذاشتند که قتل رویه آنهاست 
و شهادت راه آنان است، اما آزادگان درهمه 
خواهند  باقی  درعراق  ویژه  به  دنیا،  جای 
ماند و در هر نبردی با گروه های شرارت و 
کنار  در  را  المهندس  و  سلیمانی   ، تاریکی 
خود ندارند ، همان گونه که ماه را در شب 

تاریک از دست خواهند داد.
سعید محمد- العالم

 جنایت جدید داعش در بغداد 

توطئه شوم مثلث آمريکايی صهیونیستی 
سعودی برای استمرار حضور در عراق

شده  مشاهده  هرمزگان  استان  غرب  در  واقع 
بیماری  انتقال  موجب  پشه  این  گفت:  است، 
و چیکونگونیا  زیکا  ِدنگ،  تب خونریزی دهنده 

می شود.
این  از  موردی  هنوز  اینکه  بیان  با  نوروزیان، 
بیماری ها در استان گزارش نشده است، افزود: 
مناطق نزدیک به سواحل، اسکله ها و بندرگاه ها 
در شهرستان های بندری و جزایر از مناطق پر 

خطر استان هستند.
وی گفت: از مبادی ورودی کشور احتمال ورود 

پشه و انتقال به سایر نقاط وجود دارد.
هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
نی های  مستعمل،  الستیک های  ورود  افزود: 
از  شده  وارد  اجناس  و  کاال ها  وارداتی،  بامبو ی 
و  کشتی ها  ورود  همچنین  و  آلوده  کشور های 
این  ورود  و  انتقال  راه های  جمله  از  هواپیما ها 

اظهارات مینو محرز درباره واکسن کرونا گفت: 
اطالعات  بررسی  در  شأنی  و  مسئولیت  ایشان 
کارآزمایی  مسئول  و  ندارد  کرونا  واکسن های 
نتایج  و  است  ایران  در  کرونا  واکسن  یک 
غذا  سازمان  به  باید  هم  واکسن  این  تحقیقات 
و  مستندات  ارسال  از  پس  و  ارائه شود  دارو  و 
اطالعات، کمیسیون تشخیص صالحیت ساخت 
و ورود دارو و مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو 

بررسی های الزم را انجام می دهد.
بر  مبنی  اظهارات  برخی  به  اشاره  با  جهانپور 
اینکه واکسن کرونا در هیچ کشوری تایید نشده 
از  بیش  در   V اسپوتنیک  واکسن  گفت:  است، 
۱۴ کشور مجوز مصرف اضطراری دریافت کرده 
و  ایران  بر  عالوه  وی  اسپوتنیک  واکسن  است، 
امارات  آرژانتین،  الجزایر،  در  تاکنون  روسیه، 
مکزیک،  مجارستان،  بولیوی،  عربی،  متحده 
پاکستان، صربستان، پاراگوئه، بالروس، گینه و 
ونزوئال ثبت شده است و در مصر، آذربایجان و 

هند و... نیزمراحل نهایی خود را طی می کند.
رئیس کمیسیون بهداشت: واکسن روسی نمی زنم

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
که  کرد  اعالم  نیز  یازدهم  مجلس  درمان  و 
واکسن روسی نمی زند و گفت: درباره هر واکسن 
واردات،  از  بعد  که  است  این  من  نظر  خارجی 
ابتدا خود مسئوالن واکسن را بزنند و در صورتی 
که این واکسن مشکلی نداشت برای عموم مردم 
استفاده شود چراکه وقتی از انجام مراحل کامل 
قرار  نداریم  اطمینان  واکسن  بالینی  کارآزمایی 

نیست روی مردم ما آزمایش شود.
واردات  به  پزشکی  نظام  عمومی  مجمع  واکنش 

واکسن روسی
اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در 
نامه ای به رئیس جمهور نگرانی خود را نسبت 
تایید و خرید واکسن موسوم  انتخاب،  به نحوه 
به اسپوتنیک ساخت کشور روسیه اعالم کردند. 
که  واکسن  این  است: خرید  آمده  نامه  این  در 
نکرده  طی  را  جهانی  حداقلی  تاییدیه های 
و  ابهام  با  نیز  آن  بودن  بی خطر  و  اثربخشی  و 
خطرآفرین  و  غیرموجه  است،  مواجه  اعتراض 

است.
واکسن کرونای روسی ايمنی خوبی ايجاد می کند

بالینی  کارآزمایی  تیم  عضو  طبرسی  پیام  اما 
واکسن  گفت:  ایران،  برکت  کوو  واکسن 

پشه به کشور هستند.نوروزیان افزود: پشه ماده 
کولرها،  زیر  آب  بشکه ها،  آب انبارها،  در  آئدس 
آب  که  اشیایی  یا  زیرگلدان  بشقاب  و  گلدان 
باران در آن جمع می شوند، تخم ریزی می کند.

وی گفت: این پشه در هر خونخواری، چندین 
موجب  مکرر  تغذیه  این  و  می گزد  را  نفر 
بیماری های خونریزی دهنده دانگ، چیکونگونیا 

و ویروس زیکا شود.
با  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
آئدس  پشه  کنترل  راه  مهمترین  اینکه  بیان 
بهسازی محیط است، افزود: پشه های آئدس در 
زیر  کمدها،  پشت  تاریک،  نقاط  خانه ها،  داخل 
تخت و فضا های بسته استراحت و در طول روز 

از انسان خونخواری می کنند.
فعالیت  ساعات  در  آئدس  پشه  گفت:  نوروزیان 
انسان خونخواری می کند و استفاده از پشه بند 

کمکی در پیشگیری از گزش نمی کند.
بیماری  این  ویژگی های  از  یکی  گفت:  وی 
گذشت  از  روز  چند  از  پس  بهبودی  احساس 
عالئم است، اما بعد از ۴ تا 5 روز منجر به کما و 

نهایتا مرگ بیمار می شود.
از  ناشی  عفونت  چیکونگونیا  افزود:  نوروزیان 
ویروس است که از طریق پشه ها پخش می شود 
بثورات،  تب،  موجب  می تواند  بیماری  این  و 

خستگی و درد مفاصل شود.
در حال حاضر پشه آئدس در بیشتر کشور های 
چالش  یک  آمریکایی  و  آفریقایی  اروپایی، 

بهداشتی است.
افغانستان،  مانند  ایران  همسایه  کشور های  در 
پاکستان، عربستان و عمان نیز آلودگی به پشه 
آئدس وجود دارد و میزان موارد مرگ و میر بر 

اثر این بیماری زیاد است.

است  داشته  خوبی  نتایج  روسیه  اسپوتنیک 
سه  بالینی  مطالعات  نتایج  که  هستیم  ومنتظر 
این  که  داشت  توجه  باید  و  شود  منتشر  آن 
ایمنی  و  است  ویروسی  وکتور  پایه  بر  واکسن 
آن  اولیه  مطالعه  نتایج  و  کرده  ایجاد  مطلوبی 
هم در نشریه النست چاپ شده است. در برخی 
کشورها مورد استفاده قرار گرفته و ایمن بوده 
است و ایران هم پس از تکمیل فاز سه مطالعاتی 
واکسن را وارد خواهد کرد و برنامه اصلی ایران و 
روسیه تولید مشترک واکسن اسپوتنیک بوده و 
این واکسن به نظرم برای استفاده مناسب است.

به  هم  اول  خیلی ها  چشم  کوری  به  بهداشت:  وزير 
خانواده خودمان تزريق می کنیم

خرید  واکنش  در  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 
است  قرار  می گویند  گفت:  روسی  واکسن 
را  آن  من  و  کنند  وارد  نامرغوب  »واکسن 
و  این حرف ها چیست که می گویید  نمی زنم«. 
خباثتی  چه  این  می کنید.  خالی  را  مردم  دل 
واکسن  برویم  که  شده ایم  بی غیرت  مگر  است.  
نامرغوب وارد کنیم. به خدا این حرف ها خیانت 
ملی است. او افزود: یکی از این منابع که برخی 
روی آن بلوا به راه انداختند این مجموعه روسی 
است، این واکسن روسی در کشورهای روسیه، 
آرژانتین، مجارستان، صربستان، مکزیک، امارات 
متحده عربی، پاکستان، بالروس، بولیوی، الجزایر 
و... است. این چه خباثتی است که برای میزگرد 
کشوری که خودش در باتالق کرونا مانده است، 
و  پرستی  وطن  چه  این  کنیم؟  تهیه  خوراک 
واکسن  فالن  من  می گویند  است؟  اندیشه ای 
را نمی زنم، خب معلوم است که مبتالیان نباید 
اصال  شده  بیمار  قبال  که  کسی  بزنند،  واکسن 
جزو کاندیدهای تزریق واکسن نیست. به کوری 
خودمان  خانواده  به  هم  اول  خیلی ها  چشم 
تزریق می کنیم تا همه بدانند ما سالمت مردم 

را در اولویت می دانیم.
واکنش های بین المللی به واکسن روسی

کشور  به  محدود  ها  واکنش  این  دایره  اما 
خودمان نماند و پا را از مرزها فراتر گذاشت و با 
تائید هم رو به رو شد که در ادامه به بیان این 

واکنش ها می پردازیم.
واکسن  خريد  به  بهدانی  بهداشتی  سازمان  واکنش 

روسی
در  هم   )WHO( بهداشت«  جهانی  سازمان 
انجام  حال  در  که  است  کرده  اعالم  ای  بیانیه 
واکسن  تولیدکننده  روسی  نهاد  با  رایزنی هایی  
»اسپوتنیک« در خصوص قرار دادن این واکسن 
مورد  »محصوالت  به  موسوم  ویژه  فهرست  در 

استفاده در شرایط اضطراری« است.
در ادامه این بیانیه آمده است: »WHO با »مرکز 
میکروبیولوژی  و  همه گیرشناسی  پژوهشی 
تمایل  مرکز  این  و  بوده  تماس  در  گاملیا« 
خودش را برای تقاضای قرار گرفتن در فهرست 
اضطراری WHO ابراز کرده است و ما چشم به 
واکسن  خصوص  در  آنها  داده های  دریافت  راه 
که  محصولی  چنانچه  هستیم.  اسپوتنیک 
خواستار ارزیابی برای قرار گرفتن در این لیست 
سازمان  کند،  برآورده  را  الزم  مالک های  شده 
گسترده  سطح  در  را  نتایج  بهداشت  جهانی 

منتشر خواهیم کرد.
واکنش معتبرترين مجله علمی به واکسن روسی کرونا

نتایج فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن کرونای 
»اسپوتنیک-وی« در نشریه لنست، بانفوذترین 
این اساس  بر  مجله علمی جهان منتشر شد و 
واکسن اسپوتنیک 9۲ درصد کارایی دارد و در 
این نشریه نتایج دو مرحله اول آزمایشات بالینی 
بین  و  روسیه  علمی  جامعه  که  را  واکسن  این 
المللی بسیار در انتظار آن بودند، منتشر کرده 
است. این مقاله به انتقادات خارجی پاسخ داده 
و شفافیت مورد نظر را در مورد واکسن کرونای 
توضیحات  اساس  بر  است.  کرده  ارائه  روسی 
به  که  جهان  کرونای  واکسن  اولین  مقاله  این 
تنها  نه  شده  ساخته  روسیه  دانشمندان  دست 
موثر بلکه ایمن و بی خطر نیز است. این اخبار را 
حتی رسانه های خارجی زبان نیز نقل کرده و 
بر آن صحه گذاشتند. صحتی که با اذعان مجله 
لنست آب پاکی را روی دست نمی زنم نمی زنم 
بازی  این سیاه  به  و  ریخت  واکسن کرونا  های 

هم پایان داد.
باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: 
پشه ِدنگی یا آئدس در شهرستان بندرلنگه واقع 

در غرب استان هرمزگان مشاهده شده است.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سخنگوی  نوروزیان،  فاطمه  جوان،  خبرنگاران 
اینکه  بیان  با  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بندرلنگه  شهرستان  در  آئدس  یا  ِدنگی  پشه 

روسی  اسپوتنیک  کرونای  واکسن  خرید  اعالم 
ایران واکنش های مختلفی در مردم و  از سوی 
در  که  واکنش هایی  برانگیخت.  پزشکی  جامعه 
دو مسیر نگرانی و خوشحالی تقسیم شد و فقط 
گستره ای  بلکه  نماند  محدود  ملی  سطوح  به 
درباره  نیز  علمی  معتبر  مراکز  و  یافت  فراخ تر 

واکسن کرونای روسی اظهار نظر کردند.
هفتم بهمن ماه بود که محمد جواد ظریف وزیر 
از خرید واکسن روسی کرونا  امور خارجه خبر 
برای واردات به کشور را داد. ظریف در نشست 
خبری مشترک با سرگئی الوروف همتای روس 
در  وی   اسپوتنیک  روسی  واکسن  گفت:  خود 
ایران  بهداشتی  مقامات  سوی  از  و  ثبت  ایران 
این  بتوانیم  زودی  به  امیدواریم  و  شد  تایید 
طریق  از  هم  و  کنیم  خریداری  هم  را  واکسن 
موسسات مربوطه ایران و روسیه، تولید مشترک 

آن را داشته باشیم.
یک روز پس از خبر تامین واکسن کرونا از طرف 
وزیر امور خارجه در روسیه واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور گفت: امیدوارم قرارداد با روس ها 
امضا  فردا  و  امروز  همین  کرونا  واکسن  درباره 
شود و اولین محموله هم قبل از ۲۲ بهمن به 

تهران برسد.
جهانپور  کیانوش  بهمن ماه   9 یعنی  بعد  روز 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اضطراری  مصرف  مجوز  صدور  از  بهداشت، 

واکسن روسی کرونا در ایران خبر داد.
محرز: واکسن روسی نمی زنم

مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  محرز  مینو 
و  تهیه  گفت:  روسی  واکسن  درباره  کرونا  با 
از  دولت  توسط  روسی  کرونای  واکسن  واردات 
به  در حال حاضر  است.  ایران  مردم  بد  شانس 
هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم. من به 
واکسن  این  اعضای کادر درمان  از  یکی  عنوان 
اطالعاتی  هیچ  تاکنون  زیرا  نمی کنم،  تزریق  را 
باید  کرونا  واکسن  است.  نشده  منتشر  آن  از 
ما  نظر  از  باشد.  جهانی  استاندارد های  دارای 
واکسنی استاندارد است که مورد تایید یکی از 
منابع بین المللی باشد که یکی از آن ها سازمان 
بهداشت جهانی و دیگری سازمان غذا و داروی 
واکسن  این  که  صورتی  در  اروپاست  اتحادیه 
دلیل  به  زیرا  ندارد،  را  کشوری  هیچ  تاییدیه 
در  را  واکسن  اطالعات  نیستند  تعصبات حاضر 
روسیه  البته  دهند.  قرار  کشور ها  دیگر  اختیار 
را  واکسن  تاکنون  چرا  اروپاست،  اتحادیه  جزو 
برای تاییدیه به سازمان بهداشت اروپا نفرستاده؟ 
معلوم نیست از چه زمانی تاکنون سازمان غذا 
بین المللی شده اند؟  منابع  داروی کشور جزو  و 
سازمان غذا و داروی ایران زمانی می تواند دارو 
و واکسنی را تایید کند که پیش از آن دارو یا 
واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار 

گرفته باشد.
محرز، شأنی برای واکسن های خارجی کرونا ندارد

به  واکنش  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 

مشاهده پشه آئدس در هرمزگان/ احتمال شیوع بیماری های ويروسی

دعوای می زنم، نمی زنم بر سر واکسن روسی/ موافقان و مخالفان چه داليلی دارند؟
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ی  میوه  است  غنی  شاه  :همانند  پَِیرو 
بسیار  و  تر  گوشتی  ولی  است  دراز  آن 

خوشمزه وکمیاب در منطقه الرستان.
دهد  می  میوه  که  فسیلی  اولین  َخنیزی: 

وقرمز رنگ است.
ِهلیله ای: میوه بسیار شیرین و زرد رنگ 

و گرد مانند است.
ومیوه  است  زرد  و  خاسیو  بین  َکبکاب:  

گرد دارد.
و  دارد  وزرد رنگ  ای گرد  میوه  َخْسَپک: 
موقعی که خشک شود می توان به جای 

استفاده کرد. قند 
رنگ  وسیاه  وبزرگ  گرد  میوه ای  لَْشت: 

باشد. می 
بیشتر  را گویند که  اسکی  دکل: درختان 
باشند  ماده  واگر  آیند  می  در  نر  درخت 

خرک ورطب آن  شیرین می شود.
نِلَسو: آخرین فسیلی که ثمر می دهد.

گبدر: زرد و کوتاهتر از شاهاني، بیشتر از 
خرمایش استفاده مي شود

خارک  هلیله،  اندازه  تقریبا  و  زرد  برهي: 
دارد بسیار شیریني 

گهاني: زرد و درشت تر از هلیله، خارکش 
و  شیرین  بسیار  رطب  ولي  تلخ  تقریبا 

روشني دارد.
بََگشی: خارک آن پیش رس بوده به رنگ 

زرد شبیه خرک دکل ولی ریزتر.
این  با  باشد  می  خنیزی  مثل  خواه:  َگچ 
نیست  شیرین  گچخواه  خارک  که  تفاوت 
است.  تردوشیرین  خنیزی  خارک  ولی 
زود  گچخواه  است.  روشنتر  ورنگش 

میرسد
براي  بهترین  ای  هلیله  ونَم  زرد  نَم 

! رنگینک 
نگهداری  برای  لشت  )خرما(  اُرمای 
کوفَت  ُکنِگ  با  همراه  )ُخمره(  ُخمه  در 

است. مناسب 

گردآورنده:
صمد کامجو

مطمئنا  ولی  باشیم،  نداشته  یاد  به  اگر  ما  همه 
شنیده ایم که در گذشته چگونه پدران و مادران 
ما خانه هایشان را در مقابل سرما گرم می کردند؛ 
نفتی  و  بخاری های هیزمی  تا  از کرسی گرفته 
هرکدام در دوران خاص به خانه های اجدادمان 
گرمی می بخشید و چه سختی هایی را برای تهیه 
سوخت آن متحمل می شدند، ولی امروزه نه تنها 
از آن وسایل گرمایی دیگر خبری نیست وفقط 
در داستان ها شنیده می شوند، بلکه دیگر طعم 

واقعی گرم شدن را نیز احساس نمی کنیم.

وسايل گرمابخش خانه های قديم
کرسی

از چوب است که در  پایه بزرگی  کرسی، چهار 
بزرگی  بسیار  لحاف  و  دارد  قرار  منقلی  آن  زیر 
بر  عالوه  شهرها  بعضي  در  نهند،  می  آن  روی 
لحاف، جاجیم و چادر شب سفید را برای تزیین 
کرسی استفاده می کردند که به تناسب کوچکی 
قرار  برای  مسی  ای  مجمعه  کرسی  بزرگی  و 
دادن چراغ یا سماور و مثل آن رویش گذاشته و 

اطرافش را با پشتی می آراستند.
معموال در  بعضي خانه ها یک کرسی دم دستی 
برای اهل خانواده و یک کرسی برای میهمانان 
بیداری  بود که هنگام  پذیرایی موجود  اتاق  در 
ها  پشتی  به  و  گذاشتند  می  زیرش  در  را  پاها 
تکیه می دادند و موقع خواب متکا می گذاشتند 
و می خوابیدند. تشک پای کرسی کوتاه تر اما 
پهن تر از تشک خواب دوخته می شد، در اندازه 

ای که فقط پایه و پهنای کرسی را اندازه شود.
به  باید  کرسی  گذاشتن  برای  ها  زمان  آن  در 
کردند  می  توجه  ساعات  بودن  سعدونحس 
با  باید  شب  آن  در  خانواده  بزرگ  همچنین  و 
پاکتی شیرینی وارد خانه بشود. همچنین جای 
به نقش شان در  افراد در کنار کرسی  نشستن 
خانواده مربوط می شد. معموالجایگاه بزرگسال 
دورترین  که  بود  ای  پله  آن  خانواده  فرد  ترین 

فاصله را در اتاق داشت.

منقل
منقل که برای گرم کردن کرسی از آن استفاده 
می شد خاکستر الک شده در آن می ریختند و 
روی آنکه وسطش بود، گود می کردند و خاک 
باد  را  زغال  آتش  و  ریخته  آن  درون  را  زغال 
زغال  خاکستر  به  آتش  که  جایی  تا  زدند  می 
رویش  کفگیر  با  مالیم  صورت  به  و  رسید  می 
خاکستر می پوشانیدند و خاکسترهای اطراف را 
دور می کردند. منقل را یک ساعتی در فضای 
برود،  بین  از  زغالش  بوی  تا  آزاد می گذاشتند 
سپس در زیر کرسی قرار می دادند و هر چند 

شکنی هم مانند قصاب های نذری که پوست و 
روده و تکه ای از گوشت عالوه بر اجرت با خود 
ترین  بزرگ  مزد،  بر  عالوه  نیز  آنان  بردند،  می 
تکه هیزم که از تنه درخت بود، به نام زیرتبری 

اختیار کرده و با خود می بردند.
و  کردند  می  اشغال  کمتری  جای  وسایل  این 
با گرم کردن تمام فضای خانه، زندگی را برای 
اهل منزل بسیار آسان تر کردند و به این ترتیب 
کرسی با تمام لذتی که داشت، کم کم برچیده 
شد. لحاف های بزرگ آن به لحاف های کوچک 
به  کرسی  میز  و  چهارپایه  و  شد  تقسیم  تر 
استفاده دیگری رسید یا فروخته شد و خالصه 

آثار وجود کرسی از خانه ها رخت بربست.
رونقی  خود  برای  کرسی  که  زمان  همان  در 
هیزمی  های  بخاری  از  مردم  از  برخی  داشت، 
که  حلبی  های  بخاری  کردند  می  استفاده  نیز 
برگ  و  شاخ  و  هیزم  را  آن  سوخت  محتوای 
با  بخاری  این  داد.  می  تشکیل  درختان  های 
آن گرمای مطبوع و دلنشین خود یک مشکل 
تمام شدن سوخت  با  که  این  و  داشت  اساسی 
یکباره فضای اتاق سرد می شد، به همین خاطر 
صاحبان خانه مجبور بودند مرتب هیزم بخاری 
شد،  می  تمام  آن  سوخت  سریع  خیلی  که  را 
در  و  خواب  هنگام  به  مساله  این  کنند،  چک 
یا  پدر  که  چرا  بود،  تر  سخت  شب  های  نیمه 
مادر خانه باید نیمه های شب چند بار از خواب 
می  قرار  بخاری  داخل  هیزم  و  شدند  می  بلند 
برخی  در  در حال حاضر  ها  بخاری  این  دادند. 
روستا های کشور مورد استفاده قرار می گیرد و 
منازل روستاییان را گرم می کند. اگر چه امروزه 

ساعت یک بار الیه ای از رویش پس زده و آتش 
آن را تند می کردند.

چاله کرسی
کرسی  چاله  نام  به  ای  وسیله  از  منقل،  از  بعد 
استفاده می کردند که ساخته شده از حلبی یا 
آهن ورق یا مفرق به اشکال گرد و هشت ترک 
استفاده  آن  از  کرسی  کردن  گرم  برای  که  بود 

می کردند.
چاله  دلیل  به  کرسی،  چاله  به  آن  تسمیه  وجه 
دورش  و  بود  کنده شده  اتاق  وسط  که  بود  ای 
را گچ کشیده بودند که آتش را درست کرده و 
کرسی را رویش برمی گرداندند. اصطالح »برمی 
آتش  موقع  که  بود  جهت  آن  از  گرداندند«هم 
کردن الزم بود تا کرسی را از روی زمین برگردانده 

که دسترسی به چاله کرسی آسان تر شود.
معموالچاله کرسی را خانواده های فقیر درست می 
کردند تا پول برای منقل ندهند و حتی برای غذا 

درست کردن از چاله کرسی استفاده می کردند.

هیزم
از دیگر وسیله هایی که مردم با آن خود را گرم 
می کردند، هیزم بود که عالوه بر اجاق و پخت و 
پز برای گرم کردن آب حمام ها و پخت نانوایی 
استفاده  مانند آن مورد  و  لواشی  تافتونی،  های 

قرار می گرفت.
قیمت هر خروار هیزم جنگلی سه تا پنج قران 
بود که االغ هایی بودند که هیزم ها را حمل می 
کردند و هیزم شکن ها با تبری که روی دوش 
و  می گشتند  گذرها  و  کوچه  دور  به  بود  شان 
فریاد می کشیدند و هیزم می فروختند. هیزم 

از  تهیه سوخت برای شوفاژ و شومینه وقتی را 
با پرداخت  مردم نمی گیرد و فقط کافی است 
هزینه سوخت  برق  و  گاز  قبض  صورت حساب 
تهیه سوخت  برای  زمان  آن  در  کرد،  تامین  را 
که  بود  مجبور  خانه  پدر  هیزمی،  های  بخاری 
قبل از شروع سرما چند روزی را در جنگل ها 
برای تهیه هیزم سپری کند و با خرد کردن آنها 
و قرار دادنشان در مکانی محفوظ سوخت یک 

سال خود را تامین کند.
بخاری های نفتی نیز هرچند تا اندازه ای کار را 
راحت تر کرده بود، ولی نسبت به امروزه برای 
خود سختی هایی نیز به همراه داشت. نفت این 
در  و  تهیه  سرما  فصل  از  قبل  باید  ها  بخاری 
مخازنی که برای این کار تدارک دیده شده بود، 
ذخیره می شد و اهل خانه نیز باید چند بار در 

روز، مخزن بخاری را از نفت پر می کردند.

گرم شدن روابط اعضای خانواده
درروزگار قدیم در شب های سرد زمستان مردم 
در خانه هایشان برای گرم شدن دور یک کرسی 
که در آن چند حبه زغال روشن قرار داده شده 
بود، می نشستند و از گرمای مختصری که این 
تا  ایجاد می کرد، استفاده می کردند و  کرسی 

صبح همان جا می خوابیدند.
کرسی ها عالوه بر گرم کردن فضای خانه، زمینه 
دور هم جمع شدن اعضای یک خانواده و گرم شدن 
روابط بین آنها را فراهم می کرد، به همین دلیل 
کرسی ها پایگاه شعرخوانی، قصه گویی، شاهنامه 
خوانی و فالگیری بودند و باعث گرمای تفکر و اندیشه 

اعضای خانواده و تنویر افکار آنها می شدند.
یکی از دالیل از رونق افتادن کرسی ها این است 
پیش  ماشینی  زندگی  سمت  به  ما  چه  هر  که 
رفتیم و از فضای زندگی سنتی دور شدیم، صفا 
و صمیمیت جمع شدن دور کرسی و بهره بردن 
از گرمای آن نیز کمرنگ و سردتر شد. به همین 
دلیل امروزه در حالی وسایل گرمایشی متعددی 
که  دارد  وجود  کردن  گرم  برای  ها  خانه  در 
اعضای یک خانواده گاه هفته ها دور هم جمع 
نمی شوند و با یکدیگر صحبت و مشورت نمی 
کنند. به این ترتیب این موضوع باعث می شود 
در جامعه ما روز به روز اخالقیات کم و فاصله 

بین پدرها و مادرها با فرزندانشان زیادتر شود.
همچنین آنچه زمینه ساز فراموشی کوچه های 
آشتی کنان و از رونق افتادن خانه های کاهگلی 
ها  کرسی  افتادن  رونق  از  باعث  شد،  سنتی  و 
ماشینی،  زندگی  و رسوخ سریع  است  نیز شده 
وسایل گرمایشی جدید، تجددطلبی، و دوری از 
فرهنگ اصیل و سنتی از جمله دالیل از رونق 

افتادن استفاده از کرسی برای گرم شدن است.

انواع خرماهاياز کرسی مادربزرگ تا شومینه امروزی
 منطقه الرستان

     آج و واِجــم ِيكي نـي اُم ِبگو َدس واسي ِدَگ 
ـم اَگو اِم مه َكَل ِا مه َدُس پا ني سي ِدَگ  ـ ـ  ُخـ

         َتش و َبرق اَن ِدم واَركاري َمه ِپش َيك َت َكل اَند 
ـار اِسِي ِدَگ  ـ ــه َمگو آال دوِسه بـ ـ ـ  سنِگ َوَق

ــد و َتَبش  ـــه سوزاَن        ُچِن باَلنِگ ِسِر الَله ِك
 نوِل نول اَنِدم واَي ُفش كه ِچ واپــي سي ِدَگ

ــه َو ِول  اَز َچُشم َخرس اَِل ِز َوياِد ُعمري ِك
 چوَجووني اَمُش اِيچي َم َدس نـــي سي ِدَگ 

ـِدم ـ ـ ــو ُچنَد ُب ـ ُچِن تي ُسَته ِكه واُست َبل اَل
ــم، ِكِسيم ناســي ِدَگ  ـ ـ  واَبِل َگرَمه ُبِدم، ُسِت

ـــرد و ِپرد اُجاق  ديُگم از ُغل َزَت واِش ُبِد َسـ
ـِر ِم خ واسي ِدَگ  ـ ـ  آرُدم اُم ِبت اََل ُكم از ِس

ياِد َوقتي كه َتُشم َگش اَند وفيس وفاس اُم اَند 
ــاسي ِدَگ ــز اَومـ ـ  َا َتغارُم چي ِنواُمنِد، ُجـ

ـه َمبــو   َچِپِش َمُس َگَل ي دادي اَياَسش ِك
ــواسي ِدَگ ـ ا ِدِل َوسـ ـ ـ ـ ـ  ناَدِنم چو ُبُكِنم بـ

ــه ِدُلم  َب خي ياُلم كه َجُوِنم ُزرُرُنـگ اُش ِك
 تا ِنگاش اُم ِكه َچش اُم َبُس َلب اُم خاسي ِدَگ 

ــه َوشـوِن تو ِندا  ـ ُخم َم ُخم ُگت بُر جوُنم كـ
ُلت نــي سي ِدَگ  ــ  ُبِز َگر واَگَل نــاچو، َچَك

ـم  ـ ـ ـِد ِدُل ـ ـ اد اُن ـ ـ ناَدِنم آِخر پيــري ِچ َش يـ
             َچِش َمِس بَدُمي؟ َمز ِسَر َدس واســـي ِدَگ  

ـُر َم َسر ِكرِداََدِنم ِكه ِچ اَند  ـ ـ ـ َم كه  َيک ُعمـ
               از َجُوني ِچه ُبوگواِم ،يك رُزي َشش ناسي ِدَگ

ــر كـار، َدس َا ُدُدو  ـ ُچِن َمنــصور ِنِگرش آخـ
ــواِزن َبسُوي تو آسي ِدَگ ـ ـ ـ        َمُخ َغم ِكسي َن

منصور پدرام

مواد الزم: 
گوشت آبگوشتی ۳۰۰ گرم

پیمانه نصف  نخود 
پیمانه لوبیا سفید   نصف 

سیر  ۳    حبه
بادمجان  ۲    عدد

پیاز  ۱    عدد
کشک غلیظ  ۱    پیمانه

نعناع خشک به مقدار الزم
نمک و فلفل به مقدار الزم

تهیه:  طرز 
از شب قبل خیس کنید و  را  لوبیا  نخود و 
تا روز بعد چند بار آب آن را تعویض کنید. 
گوشت، نخود و لوبیای خیس خورده، سیر 
لیوان  چند  همراه  به  را  شده  خرد  پیاز  و 
حرارت  روی  و  بریزید  قابلمه  داخل  آب 
را  بادمجان ها  بپزند.  تا  دهید  قرار  متوسط 
پس  و  بپزید  آب  مقداری  با  و  کنید  خرد 
در  کنید.  اضافه  پخت  آبگوشت  اینکه  از 
مخلوط  خوب  و  بریزید  را  کشک  هم  آخر 
بیافتد.  جا  آبگوشت  تا  کنید  صبر  کنید. 
بادمجان ها  می توانید  تمایل  صورت  )در 
قاشق   ۳ بریزید(.  آبگوشت  در  و  بکوبید  را 
تفت  روغن  مقداری  با  را  نعناع  غذاخوری 
دهید سپس به آبگوشت اضافه کنید. نمک 
آن  بعد  و  کرده  اندازه  را  آبگوشت  فلفل  و 

را سرو کنید . 
نکته:

سیب  عدد   ۱ می توانید  تمایل  صورت  در 
آبگوشت  این  به  پخت  زمان  در  زمینی 

کنید .  اضافه 
می توانید بادمجان ها را سرخ کرده در غذا 

کنید.  استفاده 

گیاه دارویی »مهل« سرشار از خواص مفید 
- نام فارسی: بزپاس، مشگک یا مشکگ

- نام محلی: مهل یا می یل...
- در طبیعت بکر و زیبای براک گیاه دارویی 
به هنگام پاییز و زمستان در دامنه کوه ها و 
دشت ها سبز می شود که مفید و شفابخش 
در  می باشد.  بیماری ها  و  امراض  از  بعضی 
و  بو  مشک  یا  مشکگ  گیاه  این  به  فارسی 
به آن »مهل« گفته  براک  در گویش محلی 

می شود.
- مهل از خانواده چتریان بوده و بومی کشور 

ایران و افغانستان می باشد.
از  پس  و  بوده  ساله  چند  گیاه  این  بوته   -
و  گرما  شروع  با  و  می شود  سبز  بارندگی 
کمبود آب خشک شده، ولی ریشه آن بصورت 
زنده در زمین باقی مانده و با شروع زمستان 
دوباره سبز می شود. در صورت وجود آب، این 

گیاه به صورت دائم سبز باقی می ماند.
- در بیشتر مناطق جنوب از جمله براک از 
این گیاه غالبا استفاده خوراکی می شود.  هم 
به صورت سبزی خوردن و هم در پخت غذاها 

مثل قلیه ماهی.
- مهل بو و طعم تندی دارد و از قدیم مورد 

استفاده مردم براک بوده است.
نقاط  برخی  در  مهل  ارزشمند  گیاه  از  اما   -
هاضمه،  سوء  شکم،  نفخ  و  درد  جهت  ایران 

سردرد، کمردرد و... استفاده می شود. 
مهل  گیاه  روی  بر  شده  انجام  مطالعات  در 
دارای  گیاه  این  که  است  شده  مشخص 
خاصیت ضد میکروبی بر علیه میکروب های 
گرم مثبت، مخمر و برخی درماتوفیت ها، شل 
کننده عضالت، تسکین دهنده و آرام کننده 
سیستم عصبی مرکزی، تسکین دهنده درد، 
و  خون  چربی  دهنده  کاهش  افسردگی،  ضد 

ضد استفراغ میباشد.

آشپزخانه محلی

آبگوشت کشک 

»ِمهل« گیاه دارویی 
و شفابخش در 

طبیعت بکر براک

ن. ک می ونازش ب چِ تی د،ِب دا اون من ِن ک دا ونازش ب ِوس خ َم
ا  ادی ت ت اف د،دس دا اون ِرم ن ِگ دا ِب ِوس دس  خ َم

ی گ ب
د،دس اون دا  ن مِن  ُک ُب اچ  م دا  خ دس  ِوس  َم

ن ک ب اچ  م ِایس  ش  َخ وش  اکر ه  ک ری  اکرگ  
دا خ ه  ون اخ م  اوچ ِوس  َم

ارت ی ز ن  وم م آدم  ب  ل ق رو  د،ب اون دا  ن
ن ک ب  

ارم ی ب وم  خ اد  وای دا  خ ِوس  َم
وا  ُش وت  خ ش  وی وخ وم  ،ق د  اون دا  ن

ی گ ِب وز  ج
وی ن ام چ  ی ه ه  گ د ه  ک ِوس  َم

ار  ذ گ وا ه  َاَم ت  ا ی ر د،اک ون ا ا  د ن
و ر ب و  ن  ک ب

هب هب جواب خدا!
عبدالرضا علیزاده

ُدرُّسه که ِدلُم صافه ُزاللِم
ه ُزغالِم ُبِدم واتیُسَتی ُغَصّ

بُِلم ُچو و بُِلم ُچو وبُِلم ُچو
ِگِز لِزِگ َکَفی اُشِک ُبگالِم

عبدالرضا مفتوحی   

ِگِز لِزگ

دل در واژگان الري
ِدل َخش: آدم دل خوش -  دلشاد

ِدل تَِرک: دلتنگ شدن بر اثر تنها ماندن 
در  هم صحبت  بدون  یا  و  خانه  در  زیاد 

جایي ماندن.
دل موندو: حسرت به دل مانده

دل وارَس: کسي که با دیگران احساس همدلي 
مي کند و محبت خود را ابراز مي دارد.

دل ُمرَده: شخص افسرده
بدبین  دیگران  به  که  َگَنه: شخصي  دل 

و ظنین است.
پشت  را  کارها  که  شخصي  ُگت:  دل 
دل  شخص  با  متضاد  مي اندازد.  گوش 

نازک
دل َکَته: فردي که دلش جاي دیگر است.

ه: دل خسته دل َخسَّ
دل ُدَوک: شخص وسواسي

دل نازک: شخص زودرنج و حساس
ه: شخصي که دل شکسته است. دل اِْشَکسَّ

دل اُنُک: دل خنک -  کسي که آب را 
به او تعارف کرده اند تا بنوشد، باید براي 
دلت  یعني  انک بش  بگوید: دل  سپاس 

خنک باشه.
اختالل حواس  که  به کسي  َسُبک:  دل 

دارد، مي گویند دلش سبک شده.
دلخُور: نگران -  دلشوره داشتن

اَْگَذِره!

ُشواپُرسي  وآِرف   دانا  آَدم  اَزیَک 
ِچه  اَنُگشَتُرم  نِگین  اَلُویِه  ِکه 
ِک  بُُکِنم   ) حک  )چه  بَِنویسم 
نِگاش  اِّسم  َوشاد  ُخشال  َوختي 
بُُکِنم . َوختي کِه َغمو ُغَصه اَم اُِمه 

. بُُکِنم  نِگاش 
 َمرد عارف ودانا ُجباب اُژدا اُژُگت 

بَِنویس ) اَگَذِره ( 
بوري َمَخش اُند ِچه َخش، ِچه بَد، 

اَگَذِره ...
شرف زاده 

چند ضرب المثل پولي
پولُش از پارو اَبَرا اَِچدایي

پولش از پارو باال مي رود )با پارو پول جمع کردن(
- کنایه از این است که بسیار پولدار و ثروتمند است.

***
پول َمه چو َوکوري

پول من به کوري رفت.
- کنایه از این است که پول من بیهوده هدر رفت )وقتي که جنسي 
خریداري شود و مبلغي بابت بهاي آن داده شود که آن جنس ارزش 

آن مقدار پول را نداشته باشد(
***

پول، اَقربون پول نابو!
پول فداي پول نمي شود.

-کنایه از این است که پول براي اندوختن نیست و در وقت نیاز، است 
که خرج کني، مي بایست ارزش جان برایت بیشتر از ارزش پول باشد. 

نه بر عکس آن.
***

پول، َشه جو وانُته
پول به جانش چسبیده است.

-کنایه از خسیس بودن افراد است که پول به جانشان بسته است. پول 
را مي دهند انگار جانشان را مي گیرند.

***
تُف اَلوئه ِزمي َکته، بَخیالُش پول پَن قِِنني اِ!

آب دهان روي زمین باشد،  فکر مي کند پول پنج ریالي است.
- کنایه از آدم هاي خسیس و طمعکار است.
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ترین تجهیزات در  از مهم  کابینت ها یکی 
هستند.  بزرگ  و  کوچک  های  آشپزخانه 
تواند  می  آشپزخانه  کابینت  رنگ  و  مدل 
تاثیرگذار  آشپزخانه  دکوراسیون  زیبایی  در 
رنگ  انتخاب  در  است  بهتر  بنابراین  باشد 
به خرج  را  الزم  کابینت حساسیت  و طرح 

دهید.
اولین وسیله در آشپزخانه که می تواند توجه 
کابینتها  کند  جلب  خود  سوی  به  را  افراد 
هستند و عالوه بر این کابینتها بیشتر فضای 
دیوار آشپزخانه را اشغال می کنند بنابراین 
کابینت  رنگ  و  مدل  انتخاب  است  بهتر 

آشپزخانه با وسواس بیشتری انجام شود.
کابینت  دسته  دو  به  آشپزخانه  کابینتهای 
مدرن و کابینت کالسیک تقسیم می شوند 
باید به رنگ آن  که عالوه بر طرح کابینتها 
نیز توجه ای ویژه داشت زیرا رنگ کابینتها 
رسیدن  نظر  به  تر  متفاوت  در  تواند  می 
دکوراسیون داخلی آشپزخانه تاثیرگذار باشد.

برای  کابینت  رنگ  انتخاب  راهنمای 
آشپزخانه

رنگ  و  مدل  انتخاب  هنگام  در  افراد  اغلب 
کابینتها بارها این سوال در ذهن شان نقش 
برای  رنگ  ترین  مناسب  که  است  بسته 

کابینتهای آشپزخانه چیست؟ کابینت آبی
اگر آشپزخانه منزل شما گرم و پر نور است 
کابینتها با رنگ آبی می توانند انتخاب ایده 
آل و مناسبی برای فضای آشپزخانه باشند 
زیرا کابینتهای آبی نور را جذب می کنند و 
عالوه بر این رنگ آبی برای کابینتها با سبک 

کالسیک می تواند ایده مناسبی باشد.
- کابینت قرمز

انرژی  پر  و  گرم  فضایی  خواهان  شما  اگر 
در آشپزخانه منزل خود هستید بهتر است 
فضای  برای  را  قرمز  رنگ  با  کابینتهایی 
کابینتهای  کنید.  انتخاب  تان  آشپزخانه 
مناسب  بزرگ  هاي  آشپزخانه  برای  قرمز 

است  بهتر  که  بگوییم  باید  کلی  طور  به 
همین طور  و  انرژی  بهینه  مصرف  نظر  از 
زیربنای  که  ساختمان هایی  در  اقتصادی 
متوسطی دارند، به جای داشتن موتورخانه 
و یا چیلر از آبگرمکن دیواری استفاده شود. 
برای انتخاب و خرید آبگرمکن دیواری باید 
خانه،  متراژ  قبیل  از  متفاوتی  معیار های 
تعداد  کاربری،  نوع  خانواده،  افراد  تعداد 
نظر  در  را  و...  ظرف شویی  و  حمام  دوش 

گرفت.
و خرید  انتخاب  برای  قدم ها  اولین  از  یکی 
بتوانید  است که شما  آن  دیواری  آبگرمکن 
میزان آب گرم مصرفی خود را حساب کنید. 
از  می توانید  نیز  میزان  این  محاسبه  برای 
تهویه  کارشناسان  که  مربوطه  جدول های 
با  کنید.  استفاده  می دهند  ارائه  مطبوع 
کمک این جدول ها شما می توانید به میزان 
کاربری  نوع  هر  برای  مصرفی  گرم  آب 
و...  شیرآالت  بهداشتی،  لوازم  ساختمانی، 
دسترسی پیدا کنید و اعداد به دست آمده را 
با هم جمع ببندید. در نهایت این اعداد را 
با میزانی که در قسمت ظرفیت تأمین آب 
نوشته  آبگرمکن  جدول  روی  بر  که  گرمی 

شده مقایسه کرده و تطبیق دهید.
خرید  زمان  در  که  دیگری  مهم  مسئله 
باشید  داشته  مدنظر  باید  دیواری  آبگرمکن 
تشخیص  برای  است.  دستگاه  این  کارایی 
به  باید  نیز  آبگرمکن دیواری  میزان کارایی 

خواهند داشت. زمان خرید آبگرمکن دیواری 
خود حتماً به میزان مصرف گاز و انرژی این 
دستگاه که بر روی برچسب انرژی آن درج 

شده توجه داشته باشید.
مخزن  باکیفیت  آبگرمکن  یک  عمر  طول 
باشد،  سال   ۱۰ حدود  چیزی  می تواند  دار 
دیواری  آبگرمکن  مدل های  که  صورتی  در 
نیز  میزان  این  برابر  دو  تا  حتی  می توانند 
طول عمر داشته باشند؛ بنابراین سعی کنید 
محصوالتی  با  معتبر  برند های  سراغ  به  که 
باکیفیت بروید تا در نهایت نیز بتوانید بدون 
هیچ دردسری سالیان سال از آبگرمکن خود 

شاید بگویید، رنده که دیگر این حرف ها را ندارد. کافی 
است، وارد فروشگاهی شویم و یکی از رنده ها را انتخاب 
کنیم. این درست نیست. رنده  در ظاهر وسیله  ساده ای 
به خرج  دقت  آن  خرید  در  اگر  اما  می رسد  نظر  به 
ندهید، موردی را خریداری خواهید کرد که کیفیت 

کارتان را در حین آشپزی پایین می آورد.
زمانی که می خواهید برای خرید رنده دستی اقدام 
کنید باید حواستان باشد که بعضی از رنده ها دارای 
چهار  این  از  یک  هر  در  هستند.  قسمت  چهار 
دارد  قرار  متفاوت  سوراخ هایی  با  سطحی  قسمت، 
و می توانید به کمک هر سطح، مواد را با اندازه های 
مختلف رنده کنید. در هنگام خرید رنده دستی باید 
باشید  چندسطحی  رنده های  همین  خرید  فکر  به 
آزادی عمل کافی  مواد مختلف  رنده کردن  برای  تا 

داشته باشید.
انواع رنده های دستی 

رنده ها  این  نام  از  رنده چندطرفه: همان طور که   -
به  هستند.  طرف  و  سطح  چند  دارای  پیداست، 
کمک سطوح مختلف می توانید مواد را به شکل های 

مختلفی رشته رشته، رنده رنده و خرد خرد کنید.
- رنده یک طرفه: رنده های یک طرفه همان رنده هایی 
از  مختلفی  شکل های  با  سطح  چند  که  هستند 
سوراخ ندارند و می توانید آنها را به راحتی در کابینت 
قرار بدهید. یعنی جای زیادی  یا هر جای دیگری 

نمی گیرند.
رنده هایی  هم  میکرو  رنده های  میکرو:  رنده های   -
هستند که برای رنده کردن رشته های باریک از مواد 
استفاده می شوند. مثال برای رنده کردن سطح پوست 
لیموترش یا پرتقال و همچنین پاشیدن پنیر پیتزا یا 

پنیرهای دیگر روی ساالد و غذا.
جنس رنده ها را بشناسید

در خرید رنده دستی به جنس آن هم دقت کنید. 
بیشتر اوقات از رنده ها برای رنده کردن مواد غذایی 
بهتر  پس  هستند.  آب  حاوی  که  می شود  استفاده 
است در میان گزینه هایی که از جنس فلز ساخته 
استیل  که  بروید  رنده هایی  سراغ  به  می شوند، 
ضدزنگ در آنها به کار رفته است. استیل ضدزنگ 
در مجاورت با رطوبت آسیب نمی بیند، زنگ نمی زند 

و مقاوم است.
در  که  هستند  فلزاتی  جنس  از  رنده ها  از  بعضی 
تماس با مواد غذایی ترکیباتی تازه ایجاد می کنند 
و وارد غذا می شوند. پس رنده هایی از جنس استیل 

ضدزنگ بخرید.
به شستن رنده دقت کنید

دنبال  به  باید  است.  مهم  هم  رنده  شست وشوی 
آنها  شستن  امکان  به راحتی  که  باشید  گزینه هایی 
منافذ  و  سوراخ ها  الی  غذایی  مواد  و  دارد  وجود 
بمانند،  رنده  اگر مواد داخل  وسیله گیر نمی کنند. 
سالمت تان  و  دارد  وجود  مواد  شدن  فاسد  امکان 
طراحی  طوری  رنده ها  از  بعضی  می افتد.  خطر  به 
از  بخشی  یا  آنها  کل  شستن   امکان  که  می شوند 
است.  مقدور  ماشین ظرفشویی  در  قطعات شان 
شستن رنده داخل ماشین ظرفشویی بسیار راحت تر 

و سریع تر است.
سهولت کار با رنده را در نظر بگیرید

که  هستند  تیغه هایی  دارای  رنده ها  از  برخی 
و  اضافه  رنده  اصلی  چارچوب  به  را  آنها  می توانید 
مواد غذایی را به شکل های متنوعی رنده کنید. مثال 

خیارها را مدل بدهید، هویج ها را تزئین کنید و... .
هستند،  حرفه ای  ساالدخورهای  که  کسانی  برای 
خرید رنده دستی با تیغه های متفاوت بسیار مناسب 
تا  می دهند  اجازه  شما  به  رنده ها  از  بعضی  است. 
بدون دخالت دست، در مدتی کوتاه، ساالدی درجه 

یک درست کنید. 

در میان اسباب و اثاثیه دکوراسیون خانه، بعضی از لوازم، 
اگرچه به لحاظ اهمیت و ضرورت، کارآیی وسایل دیگر 
عناصر  بندی، جزء  تقسیم  در  و حتی  نیستند  دارا  را 
صرفاً دکوراسیونی به حساب می آیند، ولی وجود آنها 
در چیدمان یک محیط، یک ضرورت دکوراسیونی بوده 

و در واقع آنها مکمل لوازم اصلی محسوب می شوند.
نه  ظاهر  به  عناصر  اند.این  جمله  این  از  نیز  تابلوها 
چندان باارزش تزئینی، می توانند نقش های مهمی را 

در سیستم دکوراسیونی یک محیط بر عهده بگیرند:
۱ - بسیاری از تابلوها به جهت آنکه اثر هنری را در قالب 
نقاشی، فرش، خط، معرق و دیگر کارهای هنری ارائه 
از ارزش بسزایی برخوردارند،  می دهند، نه تنها خود 
می  دوچندان  اعتباری  نیز  فضا  دکوراسیون  به  بلکه 

بخشند.
۲ - در دکوراسیون داخلی یک محیط برخی وظایف را 

می توان به تابلوها سپرد:
هنری  ارزش  از  گذشته  تابلوها  رنگی:  چرخش   - الف 
شان، در یک دید کلی و دورنما، لکه های رنگینی در 
موضوع  در  که  شوند  می  محسوب  فضا  دکوراسیون 
چرخش رنگی محیط جایگاه ویژه ای دارند. البته اهمیت 
این موضوع در نمای نزدیکتر و رنگ های به کار رفته در 
داخل اثر هنری قاب شده نیز کماکان همان میزان است.

ب - خطای بصری: با استفاده از تابلوها می توان ابعاد 
فضا را به لحاظ دیداری تغییر داد که این کار از طریق 

دو روش امکان پذیر است:
۱ - هنگامی که تابلویی عمودی با طول زیاد بر روی 
دیوار نصب می کنید و یا مجموعه ای از چند تابلو را 
در زیر هم و یا در دو ردیف عمودی کنار هم به دیوار 
متصل می کنید در هر دو صورت در مبحث دکوراسیون 
خطی عمودی بر روی دیوار ایجاد کرده اید که به جهت 
سبب  پایین  به  باال  از  بیننده  چشم  حرکت  هدایت 
از  بیشتر  دیوار  و  سقف  ارتفاع  و  شده  او  دید  خطای 

اندازه واقعی به نظر می رسد.
 ۲ - همان روش افزایش ارتفاع را می توان با در کنار 
اندازه بر روی  هم قرار دادن چند تابلوی معموالً یک 

دیوار به افزایش ظاهری طول دیوار تبدیل کرد.
نصب تابلو بر روی دیوار نیز کار ساده ای نیست بلکه برای 
این منظور نیز قوانین خاصی از جمله در نظر گرفتن 
ابعاد تابلو، وسعت دیوار، ارتفاع دیوار، فاصله نصب تابلو تا 
سقف، میدان دید افراد و عواملی مانند اینها وجود دارد 
ولی مهمتر این است که بسیاری از افراد همواره گمان 
می کنند یک دیوار خالی بزرگ، تنها جای مناسب برای 
نصب یک تابلوی متناسب با آن به لحاظ ابعاد است. حال 

آنکه این تصور نادرست است.
 شما می توانید مجموعه ای از چندین تابلو را در یک 
نظر  مورد  خالی  دیوار  روی  بر  صحیح  بندی  ترکیب 
نصب کنید ولی الزم به ذکر است انجام این کار نیز باید 
ابتدا با در نظر گرفتن شرایط محیطی و به طور کلی 
ایجاد چنین ترکیبی صورت گرفته و سپس  از  هدف 
نتیجه گیری قطعی و صحیح در شکل و فرم  با یک 
ترکیب بندی، دست به کار شوید. برای این منظور دو 

راهکار اصلی وجود دارد:
 ۱ - پالن دیوار و نحوه چیدمان مورد نظر برای تابلوها 
ترتیب که یک کاغذ  این  به  بکشید.  بر روی کاغذ  را 
ابعاد  دقیق  گیری  اندازه  از  و پس  برداشته  شطرنجی 
سانتی  یک  متر  یک  هر  ازای  به  کاغذ  روی  بر  دیوار 
متر مستطیلی بکشید. سپس ابعاد تابلوهای موجود و 
یا موردنظر برای خرید را دقیق اندازه گیری کرده و با 
همان مقیاس یک صدم ابتدا در داخل این مستطیل که 
نقش دیوار را ایفا می کند، محل و نوع ترکیب بندی 
را با طراحی های متعدد انتخاب کرده و پس از کسب 

نتیجه نهایی برای نصب، دست به کار شوید.  
روی  بر  را  نظر  مورد  تابلوهای  از  الگوی هریک   -  ۲ 
روزنامه و یا کاغذ الگو درآورده و با در کنار هم قرار دادن 
نواری کاغذی،  با چسب  نظر  بر روی دیوار مورد  آنها 
وضعیت آنها را نسبت به هم سنجیده و پس از آنکه به 
یک ترکیب بندی مورد نظر و صحیح رسیدید، هر یک 

از تابلوها را به جای الگوی آنها به دیوار نصب کنید.

شما  منزل  آشپزخانه  اگر  و  هستند  تر 
کوچک است بهتر است از رنگ قرمز برای 
فضای  زیرا  نکنید  استفاده  کابینتهایش 
آشپزخانه خسته کننده و دلگیر به نظر می 
رسد. کابینتها با ترکیب رنگ قرمز و سفید 
مدرن  های  آشپزخانه  برای  توانند  می  نیز 

انتخاب ایده آل و مناسبی باشند.
- کابینت زرد

کابینتهای  کم  نور  با  هاي  آشپزخانه  برای 
زرد می تواند بهترین انتخاب باشد زیرا رنگ 
زرد نور را منعکس می کند و می تواند باعث 
روشنایی در فضای آشپزخانه شود و عالوه 
بر این رنگ زرد می تواند گرمای خاصی را 

به دکوراسیون آشپزخانه ببخشد.
- کابینت سیاه

برای  رنگها  انواع  ترین  مناسب  از  یکی 
کابینتهای آشپزخانه مدرن رنگ سیاه است 
و  مدرن  را  آشپزخانه  فضای  زیبا  رنگ  این 
تمایل  شما  اگر  دهد.  می  نشان  تر  روز  به 
آشپزخانه  در  سیاه  کابینتهای  از  که  دارید 
رنگ  است  بهتر  کنید  استفاده  خود  منزل 
رنگهای  بین  از  را  آشپزخانه  وسایل  سایر 

توجه  انرژی  فاکتور  همان  یا   EF فاکتور 
فاکتور  چه  هر  کلی  طور  به  باشید.  داشته 
انرژی در آبگرمکن دیواری شما باالتر باشد 
مراتب  به  نیز  محصول  این  کارایی  میزان 

افزایش خواهد یافت.
بین   EF دارای  برقی  آبگرمکن های  معموالً 
۰.7 تا ۰.95 هستند و آبگرمکن های گازی 
شما  بود.  خواهند   ۰.6 تا   ۰.5 بین   EF نیز 
می توانید این میزان را در دفترچه راهنمای 

آبگرمکن دیواری خود مالحظه کنید.
انواع  سایر  نسبت  به  دیواری  آبگرمکن های 
کمتری  انرژی  مصرف  میزان  آبگرمکن، 

استفاده کنید.
که  است  دیگری  نکته  نیز  آب  فشار  میزان 
دیواری خود  آبگرمکن  زمان خرید  در  باید 
محل  در  آب  فشار  اگر  بگیرید.  نظر  در 
زندگی شما پایین تر از حد معمول است باید 
دیواری  آبگرمکن  انتخاب  و  زمان خرید  در 
خود دقت بیشتری به کار ببرید و با تحقیق 
خود  موردنظر  محصول  کامل  بررسی  و 
مدل  در  حتی  معموالً  کنید.  خریداری  را 
آبگرمکن های کم فشار نیز به میزان حداقلی 
این  غیر  در  و  بود  خواهد  نیاز  آب  فشار  از 
شد.  نخواهد  روشن  آبگرمکن  نیز  صورت 
پس به سراغ آبگرمکن های مخزنی ایستاده 

بروید.
نگهداری از آبگرمکن دیواری

سرویس  و  تعمیر  به  دوره ای  صورت  به 
آبگرمکن خود بپردازید. با این کار می توانید 
خود  دیواری  آبگرمکن  سالمت  از  همیشه 
پرداخت  از  و  کنید  حاصل  خاطر  اطمینان 
و  اساسی  تعمیرات  هنگفت  هزینه های 
دیواری  آبگرمکن  دوباره  خرید  حتی  یا 

جلوگیری نمایید.
بروز هر گونه مشکلی  نتیجه در صورت  در 
برای آبگرمکن دیواری خود از متخصصین و 
کارشناسان این امر کمک بگیرید و در واقع 
کار را به کاردان آن بسپارید، چراکه تعمیر 
کسی  هر  کار  دیواری  آبگرمکن  سرویس  و 

نخواهد بود!

در  نسبی  تعادل  تا  کنید  انتخاب  روشن 
از  اغلب  شود.  برقرار  تان  آشپزخانه  فضای 
براق  و  گالس  های  کابینت  در  سیاه  رنگ 

استفاده می شود.
- کابینت سفید

به  تمیز  و  مدرن  ظاهری  سفید  کابینت 
آشپزخانه می دهد و عالوه بر این کابینتهاي 
با رنگ سفید باعث بزرگ تر به نظر رسیدن 
بهتر  بنابراین  شوند.  می  آشپزخانه  فضای 
در  سفید  رنگ  با  کابینتها  این  از  است 
آشپزخانه ها با متراژ کوچک استفاده شود. 
را منعکس می  نور  با رنگی سفید  کابینتها 
کنند و باعث می شوند تا فضای آشپزخانه 

نورانی و گرم تر به نظر برسد.
دکوراسیون  در  که  دارید  تمایل  شما  اگر 
آشپزخانه تان فضایی دو گانه و متفاوت را 
ایجاد کنید بهتر است رنگ کابینتهای باال و 
پایین آشپزخانه را متضاد با یکدیگر انتخاب 
ایجاد  برای  رنگها  ترین  مناسب  از  کنید. 
فضای دوگانه در آشپزخانه ها با دکوراسیون 
کالسیک و مدرن رنگ های سفید و سیاه 

هستند.

- کابینت قهوه ای
رنگ  انواع  از  دیگر  یکی  ای  قهوه  رنگ 
کابینتهای  برای  محبوب  و  پرطرفدار  های 
فضایی  ای  قهوه  رنگ  است.  آشپزخانه 
متفاوت و شیک را در دکوراسیون آشپزخانه 
ایجاد می کند و عالوه بر این شما می توانید 
و  زیبا  های  گلدان  و  گیاهان  دادن  قرار  با 
طبیعی روی کابینتهای قهوه ای آشپزخانه 
آشپزخانه  فضای  در  را  دکوراسیون طبیعی 
ایجاد کنید. بهتر است در انتخاب رنگ قهوه 
ای برای کابینتهای آشپزخانه تعادل را نگه 
روشن  یا  و  تیره  ای  قهوه  رنگ  از  و  دارید 

برای کابینتهای آشپزخانه استفاده نکنید.
- کابینت نارنجی

و  انرژی  آشپزخانه  محیط  به  نارنجی  رنگ 
تمایل  شما  اگر  بخشد  می  خاصی  نشاط 
کابینتهای  برای  نارنجی  رنگ  از  دارید 
دادن  قرار  از  باید  کنید  استفاده  آشپزخانه 
داخلی  دکوراسیون  در  اضافی  وسایل 
آشپزخانه تان خودداری کنید زیرا خود این 
به نظر رسیدن فضای  تر  باعث شلوغ  رنگ 

آشپزخانه می شود.
- کابینت بنفش

رنگ بنفش از انواع رنگ های اشرافی است 
زیبا  رنگ  این  از  دارید  تمایل  شما  اگر  و 
استفاده  آشپزخانه  کابینتهای  رنگ  بعنوان 
کنید بهتر است المان هایی از رنگ بنفش 
ببرید  به کار  نقاط مختلف آشپزخانه  را در 
تا دکوراسیون داخلی آشپزخانه هماهنگ و 

مدرن تر به نظر برسد.
- کابینت طوسی

رنگ طوسی مانند رنگ سفید از انواع رنگ 
های خنثی است و اگر شما تمایل دارید که 
طوسی  رنگ  از  آشپزخانه  کابینتهای  برای 
رنگ  ترکیب  از  است  بهتر  کنید  استفاده 
و  سفید  و  زرد  های  رنگ  انواع  با  طوسی 

بنفش و نارنجی استفاده نمایید.

کدام رنگ کابینت برای آشپزخانه شما مناسب تر است؟

راهنمای خريد آبگرمکن ديواری؛ نکات نگهداری از آن

پیش از خرید رنده دستی 
این نکات را بدانید

طریقه صحیح نصب تابلو 
در خانه

خرید فرش به عنوان یکی از اصلی ترین المان ها 
و عناصر دکوراسیونی در هر خانه ای از اهمیت 
باالیی برخوردار است. جدا از آنکه داشتن یک 
فرش باکیفیت می تواند طول عمر استفاده از آن 
می تواند  فرش  درست  انتخاب  کند،  تضمین  را 
در زیبایی فضای خانه و شکل گیری دکوراسیون 

منزل بسیار تأثیرگذار باشد. 
انواع فرش ماشینی

۱. فرش ماشینی اکریلیك
از  نوع  این  که  بگوییم  می توانیم  کلی  طور  به 
این  انواع  سایر  میان  در  ماشینی  فرش های 
و  هستند  روبه رو  بیشتری  اقبال  با  فرش ها 
پرفروش ترین آن ها نیز به حساب می آیند. الیاف 
به  شبیه  ماشینی  فرش  از  نوع  این  در  موجود 
نیز  باالیی  لطافت  و  نرمی  غالباً  و  است  پشم 

آشپزخانه  ابزار  ترین  کاربردی  از  یکی  چاقو   
محسوب می شود اما بسیار مهم است که برای 
دارید.  نگه  تیز  را  آن  مهم  کارهای  دادن  انجام 
بهترین راه برای تیز نگه داشتن چاقو استفاده از 

سنگ تیزکن چاقو است. 
لوازم مورد نیاز

چاقو:
قطعاً چاقو باید در دسترس شما باشد تا بتوانید 
آن را تیز کنید. بسیاری از آشپز ها اعتقاد دارند 
که چاقوی کند بیشتر باعث بریدگی دست می 
شود زیرا شما مجبور هستید فشار بیشتری به 

آن وارد کنید و در نتیجه خطرناک تر است.
چاقو تیز کن:

باید چاقو  لبه های چاقو قطعاً  تیز کردن  برای 
تیز کن داشته باشید. یک نوع سنگ مخصوص 
یک  دارد.  طرف  دو  که  است  چاقو  کردن  تیز 
طرف آن زبر و طرف دیگر نرم تر است. اول باید 
با سمت نرم  از طرف زبر شروع کنید و کار را 

چاقو تیز کن به اتمام برسانید.
حوله:

بسیار مهم است که زیر سنگ چاقو تیز کن یک 
لیز خوردن چاقو در حین  از  تا  بیندازید  حوله 

انجام کار جلوگیری کند.
دستورالعمل

سنگ چاقو تیز کن را به مدت ۱۰ الی ۱5 دقیقه 
در داخل آب نگهدارید.

حوله را روی یک سطح صاف بیندازید.
سنگ چاقو تیز کن را به صورت عمودی باالی حوله 
قرار دهید. به صورتی که قسمت زبر مقابل شما باشد.

برخوردار خواهند بود.
فرش ماشینی اکریلیک معموالً دوام و ماندگاری 
خوبی دارد و به همین دلیل نیز بیشتر افراد در 
زمان خرید و انتخاب فرش ماشینی به دنبال این 

مدل می روند. 
این  روی  بر  روغنی  لکه های  و  آلودگی ها  اگر 

فرش بیفتد به راحتی قابل شست وشو نیست. 
۲. فرش ماشینی پلی استر

آنکه  لحاظ  به  ماشینی  فرش های  از  نوع  این 
درخشندگی و زیبایی زیادی دارند معموالً با نام 
ابریشم مصنوعی شناخته می شوند. قیمت این نوع 
از فرش های ماشینی با وجود رنگ پذیری بهتری 
که دارد به نسبت فرش ماشینی اکریلیک و پشم 
می گیرند.  کمتری  پرز  و  است  کمتر  مراتب  به 
عمر  استر  پلی  ماشینی  فرش  که  نماند  ناگفته 

انتهای چاقو را در زاویه ۲۰ درجه در قسمت باال 
اینکه  برای  و سمت چپ چاقو تیز کن بگیرید. 
ابتدا  دهید  تشخیص  بتوانید  بهتر  را  زاویه  این 
چاقو  سنگ  روی  درجه   9۰ صورت  به  را  چاقو 
تیز کن قرار دهید سپس آن را به ۴5 درجه نگه 
دارید و در آخر به ۲۰ درجه تغییر دهید. اینک 
سنگ  روی  بر  را  خود  چاقوی  توانید  می  شما 

چاقو تیزکن بکشید.
تیزکن  چاقو  روی  به  پایین  تا  باال  از  را  چاقو 
بکشید؛ تا جایی که نوک چاقو به قسمت سمت 

راست و انتهای چاقو تیز کن برسد.
را  آن  دیگر  طرف  تا  برگردانید  را  چاقو  سپس 
تیز کنید. این دفعه باید از نوک شروع کنید تا 
بعد از کشیدن چاقو روی چاقو تیز کن، دوباره 
به موقعیت اول برگردید:یعنی دقیقاً قسمت باال 
باره  دو  باید  حال  کن.  تیز  چاقو  چِپ  سمت  و 
این حرکت را تکرار کنید تا چاقوی شما تیز تر 
را  این که چند ضربه زدید، سنگ  از  بعد  شود. 
طرف  ان  برای  را  فرایند  این  سپس  برگردانید. 
چاقو تیزکن هم انجام دهید. این دفعه با قسمت 

نرم چاقو تیز کن سر کار دارید.
نکته مهم:

چاقو  کردن  تیز  برای  عوامل  مهمترین  از  یکی 
این است که زاویه چاقو در هنگام تیز کردن آن 

۲۰ درجه باشد.
تکنیک هایی برای تیز کردن چاقو

از یک پارچه مرطوب و خشک برای جلوگیری از 
لیز خوردن چاقو تیز کن استفاده کنید.

نیاز  درصورت  آب  یا  روغن  با  را  کن  تیز  چاقو 

کوتاهی دارد و نسبت به سایر انواع فرش ماشینی 
از آسیب پذیری باالتری برخوردار هستند.

3. فرش ماشینی پلی پرولین
این نوع از فرش های ماشینی از الیاف مصنوعی 
ارزان قیمت  هم  معموالً  و  شده اند  ساخته 
پلی  ماشینی  فرش  ویژگی های  از  هستند. 
اشاره  رطوبت  پایین  جذب  به  می توان  پرولین 
از  نوع  این  که  بگوییم  باید  این  بر  عالوه  کرد. 
فرش های ماشینی نسبت به سایر مدل ها آسیب 
کمتری می بینند و در نتیجه طول عمر بیشتری 

را نیز برایتان به همراه خواهند داشت.
4. فرش کهنه نما

فرش های کهنه نما در واقع فرش هایی ماشینی 
بر روی آن ها  اعمالی  انجام  از  هستند که پس 
شباهت بسیاری به فرش های دستباف قدیمی 
پیدا می کنند. به دلیل همین اعمال نیز قیمت 

فرش های کهنه نما معموال بسیار باالست. 
نکات خريد فرش ماشینی

ابعاد موجود  با  انتخاب فرش ماشینی می تواند 
باشد.  داشته  مستقیم  ارتباط  شما  خانه  در 
است  کوچک  شما  خانه  فضای  اگر  مثال  برای 
ماشینی  فرش  یک  کمک  با  که  می خواهید  و 
مناسب، فضای خانه را بزرگ تر نشان دهید، به 
روشن تر  رنگ های  با  ماشینی  فرش های  سراغ 
را  خود  خانه  آن،  کمک  با  بتوانید  تا  بروید 

روشن تر، دلبازتر و بزرگ تر نمایان کنید.
اگر به هر دلیلی فرشی ماشینی دارید که از آن 
استفاده نمی کنید بهتر است که آن را کاماًل لوله 
کرده و در گوشه ای از خانه خود قرار دهید. با 
این کار می توانید از سالمت و طول عمر فرش 

ماشینی خود محافظت کنید.

نرم کنید.
هنگام کشیدن چاقو روی سطح چاقو تیز کن، 

فشار کافی را به آن وارد کنید.
حین انجام کار مراقب باشید که لبه های چاقو 

به خودتان نزدیک نباشد.
تعداد دفعات  لبه های چاقو،  از  برای هر کدام 
یکسان را برای کشیدن روی چاقو تیز کن پیاده 
کردن  تیز  به  شروع  زبر  قسمت  از  اول  کنید. 

کنید و بعد با قسمت نرم کار را تمام کنید.
قبل از استفاده از چاقو حتماً آن را بشویید.

دیگر ابزارهای چاقو تیز کن
چاقو تیزکن های استیل:

چاقو  های  لبه  توازن  برای  استیل  های  میله 
با  تیز کردن  . استیل ها حین  مناسب هستند 
چاقو تیز کن جابجا نمی شوند و کیفیت تیغه 

های چاقوی شما را حفظ می کنند.
چاقو تیز کن های الکتریکی:

دارند  ساینده  ها یک سطح  تیز کن  چاقو  این 
کنند.  می  تیز  را  شما  چاقوی  باال  با سرعت  و 
آسیب  خودتان  به  که  باشید  مراقب  باید  البته 
نزنید اما در هر صورت ممکن است عمر چاقوی 

شما را بکاهند.

چند گام برای استفاده صحیح از چاقو تیزکنراهنمای خرید فرش ماشینی
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همه ما می دانیم که کار، به هر شکلی، تأثیر به 
سزایی در خوب یا بدتر بودن بهزیستی عاطفی 
و روانی ما دارد؛ به ویژه کیفیت و سالمت روان 
طور  به  تحقیقات  چنان چه   . کار  محیط  در 
کار  محیط  یک  می دهند،  نشان  فزاینده ای 
منفی می تواند منجر به تعدادی از مشکالت 
جسمی و روحی، از جمله افسردگی، اضطراب 
و سو مصرف مواد شود. یک محیط کار سمی 
همچنین با کمبود خواب ارتباط دارد که خطر 
را  عروقی  قلبی  بیماری های  و  دیابت  چاقی، 
با کاهش  زمان  با گذشت  و  افزایش می دهد 
طول عمر همراه است. ناگفته نماند که سالمت 
روانی ضعیف کارمندان بر اقتصاد شرکت ها و 
سازمان  اساس  بر  می گذارد.  تاثیر  سازمان ها 
 ۱۰ از  مورد  پنج   ،)WHO( جهانی  بهداشت 
علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان مربوط به 
سالمت روان است و هزینه برآورد شده برای 
اقتصاد جهانی تقریباً ۱ تریلیون دالر در سال 

برای بهره وری از دست رفته است:
»محل کاری که سالمت روان را ارتقا می دهد 
حمایت  روانی  اختالالت  به  مبتال  افراد  از  و 
افزایش  را  بهره وری  زیاد  احتمال  به  می کند 
داده و غیبت از کار را کاهش می دهند، بنابراین 
بهره مند  مرتبط  اقتصادی  دستاوردهای  از 
کارکنان  روانی  بهداشت  مشکالت  می شوند. 
ناتوانی/هزینه های  و  بهره وری  بر  آنها  تأثیر  و 
انسانی  منابع  مهم  موارد  از  شرکت  پزشکی 
اتحادیه های  کارفرمایی،  تشکل های  است. 
صنفی و سیاست گذاران دولت متوجه شده اند 
که نمی توان هزینه های اجتماعی و اقتصادی 
مشکالت بهداشت روانی را در محل کار نادیده 

گرفت.«

منظور  این  به  روانشناختی  لحاظ  به  سالم 
به  سازمان ها  »از  که  شده است  طراحی 
سالمت  تقویت  برای  تالش های شان  خاطر 
عملکرد  افزایش  ضمن  کارمندان  رفاه  و 
جوایز  بر  عالوه  کنند.«  قدردانی  سازمانی 
هر  روانشناختی،  نظر  از  سالم  کار  محیط 
ساله یک سازمان واحد برای دریافت جایزه 
تعالی سازمانی انتخاب می شود، برنامه ای که 
کاربرد موثر روانشناسی را در محیط کار به 
عنوان یکی از روش هایی که باعث بهبود رفاه 
و عملکرد کارکنان می شود، برجسته می کند.

این  گذشته  جوایز  برندگان  مشترک  وجه 
از  جامع  مجموعه ای  آنها  همه  که  است 
تعهد مرکز  و  مأموریت  را که  کار  شیوه های 
کارمندان  روانشناختی  بهزیستی  برای  را 
تقویت می کنند، اجرا کرده اند. آنها همچنین 
بسیاری از مولفه های مشابه در مدل ویتامین 
مشارکت  استقالل،  از جمله  دارا هستند،  را 
مهارت های  از  استفاده  تصمیم گیری،  در 
عدم  بازخورد،  بودن  دسترس  در  ارزشمند، 
ابهام در مورد آینده شغلی، حریم خصوصی 
حمایت  دیگران،  با  خوب  ارتباط  کافی، 

اجتماعی، اعتبار شغلی و هدفمند شغل.
در زیر برخی از مولفه های دیگر وجود دارند 

که با رفاه کارکنان و سازمان ارتباط دارند:
-رسیدگی به بد تلقی شدن بهداشت روانی:

را منتشر  اخیرا گزارشی   ARK Invests کمپانی 
کرده و در آن از ۱۲ ایده بزرگ در سال ۲۰۲۱ 
به   ۲۰۱7 از  گزارش  این  است.  گفته  سخن 
صورت ساالنه و با هدف برجسته سازی تحوالت 
در  که  مواردی  می شود.  منتشر  اخیر  نوآورانه 
به  فناوری های  می کنیم  اشاره  آن ها  به  ادامه 
نسبت نوظهوری هستند که اگر بیشتر به آن ها 
زندگی  پتانسیل دگرگون کردن  پرداخته شود، 

روزمره ما را خواهند داشت.
يادگیری عمیق

شک  بدون   Deep Learning یا  عمیق  یادگیری 
امروز  دنیای  افزاری  نرم  پیشرفت  مهم ترین 
زمان  گذشت  با  فناوری  این  می آید.  شمار  به 
می تواند زنجیره ارزش اقتصادی را حتی بیشتر 
 ،ARK گزارش  طبق  دهد.  افزایش  اینترنت  از 
آینده،  سال   ۲۰ تا   ۱5 طی  عمیق  یادگیری 
بازار جهانی اضافه  ۳۰ تریلیون دالر به سرمایه 

خواهد کرد.
اختراع مجدد ديتاسنتر

پردازنده های سرور در دهه آینده به کلی تغییر 
شکل خواهند داد. پردازنده های ارزان تر و سریع 
تری در راه هستند که بهره وری انرژی آن ها به 
مراتب از پردازنده های فعلی اینتل بیشتر است. 
گذشته  در  اینتل  که  بدانید  باشد  جالب  شاید 
به  را  پردازنده  درآمد  کل  درصد   9۰ از  بیش 
خود اختصاص داده بود. در گزارش ARK ذکر 
شده که RISK-V، ARM و واحد های پردازش 
در  تا  دارند  را  آن  پتانسیل   )GPUs( گرافیکی 
زمینه رایانش ابری به عنوان پردازنده های اصلی 
داده(  )مرکز  سنتر  دیتا  حوزه  در  کنند.  ظهور 
نیز احتمال می رود که شتاب دهنده های تحت 
بازار تبدیل  سلطه GPU به پردازنده های غالب 
شوند و ارزش آن ها تا سال ۲۰۳۰ به ۴۱ میلیارد 

دالر برسد.
دنیا های مجازی

بزرگ  ایده های  از  دیگر  یکی  مجازی  دنیا های 
در عصر امروز هستند که فعال شامل بازی های 
مجازی  واقعیت  و  افزوده  واقعیت  ویدیویی، 

و  روان  سالمت  بر  محیط  هر  روانشناختی 
برای شادی  آن  از  و  یافته است.  توسعه  آرام، 
یا ناراحتی در محیط هایی از جمله محیط کار 
که  می کند  بیان  مدل  می شود.این  استفاده 
آرامش کارمندان و سازمان با این ویژگی زیر 

در محیط کار سالم ارتباط دارد:
پوشش  شخصی،  کنترل  برای  فرصت   .۱
دادن متغیرهایی که به طور معمول به عنوان 
مشارکت  تصمیم گیری،  گستره   اختیاری، 

برچسب گذاری می شوند.
کسب  و  مهارت  از  استفاده  برای  فرصتی   .۲

مهارت
شامل  که  خارجی  ایجادشده  اهداف   .۳
و  کار  بودن  کم  یا  زیاد  شغلی،  خواسته های 
عاطفی  کار  نقش،  تضاد  کار،  هویت  وظایف، 

مورد نیاز و تعارض کار و خانه است.
۴. تنوع در محتوای شغل و موقعیت مکانی

5. وضوح محیطی، وضوح نقش، بازخورد کار و 
ابهام کم در آینده

6. حمایت اجتماعی، کیفیت و کمیت تعامالت 
اجتماعی

7. در دسترس بودن پول و منابع
8. امنیت جسمی -شرایط کار، درجه خطر و 

موضوعات مشابه
9. موقعیت اجتماعی ارزشمند از نظر اهمیت 

یک وظیفه یا نقش
۱۰. نظارت حمایتی

۱۱. چشم انداز شغلی، به عنوان امنیت شغلی، 
به عنوان یک فرصت برای پیشرفت، یا برای 

تغییر به نقش های دیگر
درون  در  هم  عدالت  عنوان  به  برابری   .۱۲

سازمان و هم در روابط آن سازمان با جامعه
3. برنامه سالمت روان در محیط کار

روانشناسی  انجمن  سازمانی  تعالی  مرکز 
عملکرد  افزایش  به  متعهد   )APA( آمریکا 
طریق  از  جوامع  و  سازمان ها  گروه ها،  افراد، 
استفاده از روانشناسی در طیف گسترده ای از 

موضوعات محل کار است.
روانشناختی  نظر  از  کار  محیط  برنامه 
آموزش  ابتکار  یک  مرکز  این   )PHWP(
عمومی است که هدف آن جلب کارفرمایان، 
از  استفاده  ارزش  مورد  در  آگاهی  افزایش 
و  برنامه ها  ترویج  روانشناسی در محل کار و 
سیاست هایی است که موجبات رفاه و بهبود 
عملکرد سازمانی کارمندان را فراهم می کنند. 
سالم  کار  محل  جوایز   PHWP اصلی  هسته 
به لحاظ روانشناختی و جوایز تعالی سازمانی 

آن است.
کار  محیط  جوایز   ،  APA گزارش  طبق 

»فضایی که افراد در آن به راحتی حرف شان 
که  فضایی  هستند،  خودشان  و  می زنند  را 
احترام  احساس  کارکنان  که  می شود  سبب 
و مهم بودن کنند.« این به ویژه برای تیم ها 
به  تیم  اعضای  »اگر  می کند.  صدق  بیشتر 
گروهی  در  که  نکنند  احساس  مکرر  طور 
بین  پذیری  ریسک  برای  که  دارند  قرار 
خالقیت  روحیه،  انگیزه،  است،  ایمن  فردی 
بر  عالوه  می یابد.«  کاهش  نوآوری  حتی  و 
در  که  »کارکنانی  می گوید،  جیمنز  این، 
سازمان های مبتنی بر نیرو کار می کنند مدت 
می مانند،  باقی  خود  شرکت  در  طوالنی تری 
سریع تر  می کنند،  بیشتری  تعامل  احساس 
نقش های خود را یاد می گیرند و کارهایی با 

کیفیت باالتر تولید می کنند.«
کالم پايانی

کیفیت محیط کار، در هر صنعتی، تأثیر به 
سزایی در سالمت عاطفی، روانی و جسمی ما 
دارد. همانطور که در مورد هر بیماری مضر 
پیشگیری  مداخله  بهترین  می کند،  صدق 
است. برای رهبران سازمانی، توجه به ایجاد 
محیط های کاری سالم از نظر روانشناختی نه 
تنها برای سالمتی شرکت بلکه مهم تر از آن 

برای افراد آن بسیار مهم است.

1. مشکالت سالمت روان در محیط کار
مشکالت مربوط به سالمت روان در محیط کار 
می تواند به طرق مختلفی آشکار شود، از جمله:

این  به  مرخصی  گرفتن  برای  مکرر  -تماس 
دلیل که فرد خود را بیمار حس می کند

-کناره گیری / انزوا
-تغییر شخصیت

-مشکل در تمرکز و به خاطر سپردن جزئیات
-مشکل در سازماندهی افکار و وظایف

-چالش های شناختی دیگر
2. بررسی تاثیر محیط کار بر سالمت روانی افراد: 

مدل ويتامین
تأثیر  چگونگی  بررسی  برای  چارچوب  یک 
محیط بر سالمتی ما، مدل بهداشت روان به نام 
ویتامین همان طور  مدل  است.  ویتامین  مدِل 
که از نام آن مشخص است، بر اساس قیاسی از 
رابطه بین ویتامین ها و سالمت جسمی ساخته 

شده است.
به گفته محققان ماریا جاهودا و پیتر وار، وجود 
برخی از ویژگی های روانشناختی محیط -یا به 
اصطالح »ویتامین های محیطی« -اگرچه برای 
بهزیستی روانشناختی مهم است، اما با افزایش 

سطح آنها تأثیرات متفاوتی خواهیم داشت.
 D و   A مانند  ویتامین هایی  مثال،  عنوان  به 
در  اما  برای سالمتی ضروری هستند،  اگرچه 
با  باشد.  مضر  می توانند  زیاد  مصرف  صورت 
این حال، ویتامین های دیگر مانند C و E، که 
می توانند  هستند،  ضروری  نیز  برای سالمتی 
به مقدار زیاد و بدون هیچگونه عوارض جانبی 

مصرف شوند.
دیدگاه  ارائه  منظور  به  اساساً  ویتامین  مدل 
ویژگی های  تأثیر  چگونگی  مورد  در  کلی تری 

به کارمندان ، اطالع  برنامه های کمک  تمدید 
رسانی به کارمندان در مورد پشتیبانی

-مشارکت کارمندان:
دادن  مشارکت  با  کارمندان  توانمندسازی 
آنها در تصمیم گیری و دادن استقالل شغلی 

بیشتر به آنها
-برنامه ریزی سالم:

و  کارمندان  به  انعطاف پذیر  برنامه ریزی  ارائه 
سایر مزایا مانند زمان انعطاف پذیر که به آنها 
کمک می کند خواسته های خود را در داخل و 

خارج از کار مدیریت کنند.
-رشد و توسعه:

بازپرداخت  تحصیل،  ادامه  برای  فرصت هایی 
شهریه و توسعه رهبری
-قدردانی  از کارمندان:

پاداش دادن به کارمندان هم به صورت پولی 
مبتنی  پاداش های  طریق  از  غیرپولی  هم  و 
سود،  تقسیم  حقوق،  افزایش  و  عملکرد  بر 
قدردانی  ابراز  و  کارمندان  جوایز  برنامه های 
روانی،  اختالالت  بودن  ننگ  دلیل  به  واقعی 
که  کنند  حاصل  اطمینان  باید  کارفرمایان 
منابع الزم  و  افراد احساس حمایت می کنند 
انجام  را  کارشان  تا  می شود  فراهم  برای شان 
روانشناس،  جیمنز  جاسینتا  دکتر  دهند. 
ایمنی روانشناختی را چنین توصیف می کند: 

با  برابر  فناوری  این  از  حاصل  درآمد  می شوند. 
تا  رقم  این  البته  که  برآورد شده  میلیارد   ۱8۰
پیدا  افزایش  به ۳9۰ میلیارد دالر  سال ۲۰۲5 

خواهد کرد.
کیف پول ديجیتال

کیف پول دیجیتال را می توان به عنوان پلتفرم 
آورد.  شمار  به  تجاری  فعالیت های  برای  جدید 
دالر   ۲5۰ حدود  چیزی  فعال  کیف  این  ارزش 
تا ۱9۰۰ دالر در ازای هر کاربر است. این رقم 
تا سال ۲۰۲5 به ۲۰ هزار دالر می رسد و یک 
فرصت ۴.6 تریلیارد دالری را در ایاالت متحده 

رقم می زند.
مبانی بیت کوين

باالترین  به  گذشته  سال  در  کوین  بیت  قیمت 
میزان خود رسیده است. تحقیقات ARK نشان 
آینده  می دهند که مبانی شبکه بیت کوین در 
نیز سالم باقی می ماند. در واقع افزایش مقبولیت 
بیت کوین، بستر مناسب را برای پذیرش اتریوم 
و موج جدیدی از آزمایش های مالی نیز فراهم 

آورده است.
بیت کوين برای موسسات

یکی  به  را  آن  کوین  بیت  ارزش  سریع  رشد 
سرمایه  تخصیص  برای  مناسب  گزینه های  از 
گذاری تبدیل کرده است. به طوری که طی پنج 
الی ده سال آینده شاهد رشد این شبکه از 5۰۰ 
میلیارد دالر به ۱ تا 5 تریلیون دالر خواهیم بود.

اتومبیل های برقی يا EV ها
 Wright’s( با تکیه بر قانون رایت ARK گزارش
در  برقی  اتومبیل های  فروش  که  گفته   )Law
میلیون   ۲.۲ از  و  شده  برابر   ۲۰ حدودا   ۲۰۲5
می رسد.  واحد  میلیون   ۴۰ به  سال،  در  واحد 
است  بزرگ  ایده های  از  دیگر  یکی   EV توسعه 
می تواند  زیست،  محیط  به  کمک  بر  عالوه  که 
عمده ای  تغییرات  با  را  نقل  و  حمل  سیستم 

مواجه کند.
اتوماسیون يا خودکارسازی

بسیاری  که  است  مسائلی  جزو  خودکارسازی 
افراد از آن وحشت دارند؛ چراکه معتقدند توسعه 

این تکنولوژی افراد را از کار برکنار می کند. اما 
اتوماسیون  که  می دهد  نشان   ARK گزارش 
را  دستمزد  افزایش  وری،  بهره  رشد  بر  عالوه 
نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع اتوماسیون 
به  را  اجرت  بدون  کار  تا  دارد  را  آن  پتانسیل 
فرایند   ARK گفته  به  کند.  تبدیل  کارمزد 
تریلیون   ۱/۲ آینده  سال   5 طی  خودکارسازی 
ایاالت متحده  ناخالص ذاخلی  تولید  به  را  دالر 

اضافه می نماید.
سواری با اتومبیل های خودران

هزینه جابجایی با ماشین های خودران در آینده 
و در پی استقبال مردم، تقریبا یک دهم متوسط 
هزینه تاکسی خواهد بود. پلتفرم های مرتبط با 
نیز در سال ۲۰۳۰ می توانند به  این تکنولوژی 
کنند.  پیدا  دست  دالر  تریلیون   ۱ ساالنه  سود 
عالوه بر این، خودروسازان نیز می توانند به سود 
بزرگ  ایده  این  برسند.  دالری  میلیارد   ۲5۰
کرده  خطور  نوآوران  ذهن  به  که  هاست  مدت 

و اکنون آماده رشد و توسعه است.
پهپاد های مخصوص دلیوری

استفاده از پهپاد ها برای جابجایی کاال، عالوه بر 
نیروی کار انسانی، سایر هزینه های مربوطه را نیز 
از  درآمد حاصل  می شود  گفته  می دهد.  کاهش 
این پلتفرم تا سال ۲۰۳۰ در بخش دلیوری برابر 
با ۲75 میلیون دالر و در بخش خرید و فروش 

سخت افزار برابر با 5۰ میلیون خواهد بود.
هوافضايی اوربیتال يا مداری

اتصاالت،  عمیق،  یادگیری  توسعه  لطف  به 
حسگرها، چاپ سه بعدی و رباتیک، بخش عمده 
هزینه هایی که برای مدت ها در حال صعود بوده 
از  اند.  مواجه شده  کاهشی  روند  با  باالخره  اند 
طرفی تعداد پرتاپ ماهواره ها و فرود موشک ها 
گزارش  به  است.  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
اوربیتالی  هوافضایی  تکنولوژی  ارزش   ،ARK
پرواز  و  اتصاالت ماهواره ای  )از جمله  یا مداری 
 ۳7۰ مرز  از  ساالنه  آینده،  در  صوت(  مافوق 

میلیارد دالر نیز عبور خواهد کرد.
چاپ سه بعدی

افزودنی  تولید  از  گونه ای  بعدی  سه  چاپ 
مدت  اشیاء،  الیه  به  الیه  ساخت  با  که  است 
را  تولید  تا  مرحله طراحی  از  زمان صرف شده 
عده ای  خاطر  همین  به  می رساند.  حداقل  به 
به  نیاز  و خالقانه،  بزرگ  ایده  این  معتقدند که 
به  مربوط  پیچیدگی های  و  افزایش  را  طراحان 
کاهش  توجهی  قابل  حد  تا  را  تامین  زنجیره 
می دهد. طبق اظهارات ARK، چاپ سه بعدی 
تحول بزرگی را در صنایع تولیدی ایجاد می کند. 
به طوری که در سال ۲۰۲5 شاهد افزایش 6۰ 
درصدی ارزش آن از ۱۲ میلیارد دالر به ۱۲۰ 

میلیارد دالر خواهیم بود.

نکاتی درباره اهمیت سالمت روان در محیط کار

ایده های بزرگی که آینده جهان را متحول خواهند کرد
توصیه هایی برای شروع کسب و کار کوچک خودتان

يک فرصت کاری 
خوب را برگزينید

چه  شما  کار  و  کسب 
می  نشان  را  فرصتی 
احتماالً  شما  دهد؟ 
در  زیادی  های  ایده 
 ، دارید  تان  ذهن 

را  یکی  باید  اما 
از  ترکیبی  کار  و  کسب  آل  ایده  فرصت  یک  کنید.  انتخاب 
چیزی است که شما به آن عالقه دارید ، چیزی که در آن 
مهارت دارید ، چیزی که جهان به آن نیاز دارد و چیزی که 

مردم برای آن هزینه خواهند کرد.

مشتری خود را تعريف کنید

کسب و کار شما به چه کسی خدمت خواهد 
کرد؟ شما در مورد آنها چه میدانید؟ زندگی 
چه  است؟  چگونه  آنها 
چه  با  آنها  دارند؟  ارزشی 
و  هستند  روبرو  مشکالتی 
این  در حال حاضر چگونه 
مشکالت را حل می کنند؟ 
بخشی  مشتری  تعریف 
و  کسب  بنیاد  از  اساسی 

کار شما است.

ارتباطاتتان را با ساير کارآفرينان گسترش دهید

بسیار  کار شخصی  و  اندازی کسب  راه 
دشوار است ، گاهی اوقات تنها هستید 
اغلب احساس خواهید کرد که روی  و 
هستید.  احساسی  کوچک  غلتک  یک 
موثرترین راه برای حفظ سالمت فکری 

و روانی تان و در عین حال افزایش احتمال موفقیت 
که  است  کارآفرینان  سایر  با  وقت  گذراندن   ، تان 
مسیر دشوار راه اندازی کسب و کار شخصی را طی 

کرده اند.

با مشتريان صحبت کنید

به  شما  که  خطری  بزرگترین 
عنوان یک کارآفرین با آن روبرو 
یا  کاال  تولید  و  خلق  هستید 
خدمتی است که هیچکس نمی 
خواهد. بهترین راه برای کاهش 
با  مستقیم  ارتباط  خطر  این 
آنها  به  می خواهید  که  است  ای  بالقوه  مشتریان 
خدمت یا کاالیتان را بفروشید ، بنابراین می توانید 
از نزدیک با مشکالت ، نیازها یا خواسته هایی که 

می خواهید برطرف کنید آشنا شوید.

يک طرح کسب و کار يک صفحه ای بنويسید

برنامه های کسب و کار پر از حدس و گمان هستند و اغلب 
طرح  یک  دهد.  می  کارآفرینان  به  را  امنیت  کاذب  احساس 

کسب و کار ساده یک صفحه ای مزایای 
زیادی برای شروع کسب و کار کوچک 
گمان  و  حدس  از  طرح  این  شمادارد. 
ارزیابی  را  واقعی  دنیای  و  است  دور  به 
میکند. این طرح در درجه اول مشتریان 
راه حل   ، کارتان  و  شما، مشکل کسب 
به  شما  دستیابی  نحوه  و  شما  مطلوب 

اهدافتان را توصیف می کند.

ساختار قانونی 
کسب و کارتان را مرتب کنید

شما  مشتریان  دانستید  که  اکنون 
است  قرار  و  هستند  کسانی  چه 
برای آنها چه چیزهایی خلق کنید، 
وقت آن است که نام و شعار کسب 
و سلسله  کنید  انتخاب  را  کارتان  و 
مراتب قانونی را از طریق مراجع هبه 
به  مرتب  ثبت  و  ثبت شرکتها  اداره 

انجام برسانید.

کانال ارتباطی  

با مشتريان بالقوه را بسازيد

شما می دانید قرار است چه چیزی تولید کنید 
یا چه خدمتی عرضه کنید. همچنین می دانید 
اینکه  اما  هستند،  کسانی  چه  شما  مشتریان 
بدانید از چه کانالی با این مشتریان بالقوه ارتبط 

برقرار کنید مهمترین گام بعدی شماست.

يک نمونه  قابل فروش از محصول يا خدمتتان به بازار عرضه کنید

یک  حد  در  فقط  ابتدا  در  شما  کوچک  کار  و  کسب  ایده 
فرضیه یا یک حدس است. شما اعتقاد دارید گروهی از افراد 
با مشکلی روبرو هستند که می توانید آن را به گونه ای حل 
کنید که حاضر باشند در ازای آن پول پرداخت کنند. اولین 
قدم برای آزمایش این فرضیه عرضه ی یک نمونه ی کوچک 
حاضر  تان  مشتریان  که  است  یا خدمتی  کاال  از  کامل  اما 

هستند به عنوان کاال یا خدمت از شما بخرند.

اندازه گیری، يادگیری، تکرار
 را فراموش نکنید

هنگامی که گروهی از مشتریان را پیدا 
کردید و یک محصول یا خدمت ساده را 
برای آنها خلق کردید زمان اندازه گیری، 
یادگیری، تکرار و رشد فرا رسیده است. 
بازخورد مشتری در این مرحله ضروری 
است زیرا کاال یا نمونه ی خدمت خود را 
به یک پیشنهاد کامل تبدیل می کنید. 
نظر  رادر  مشتری  رضایتمندی  میزان 
مسیر  بیاموزید.  خطاهایتان  از  بگیرید. 
ندهید  اجازه  و  کنید  تکرار  را  درست 

ناامیدی بر شما غلبه کند.
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 لواشک یکی از خوشمزه ترین خوراکی های 
پرطرفدار است که طعم ترش و شوری دارد 
انواع  مانند  میوه  نوع  چند  یا  دو  یک،  از  و 
آلوها، سیب، گالبی، زرشک، لیمو، زغال اخته 
و انار تهیه می شود. لواشک جدا از طعم بی 
رد  را  آن  می شود کسی  باعث  که  نظیرش 
نکند، خواص تغذیه ای و درمانی زیادی نیز 

دارد.
خواص لواشک های خانگی و استانداردهای 

فروشگاهی:
ویتامین ها و مواد مغذی فراوان :

می   B و   A های  ویتامین  دارای  لواشک 
شده  خشک  های  میوه  یا  لواشک  باشند. 
معدنی،  مواد  فیبر،  مانند  مغذی  مواد  دارای 

فسفر، کلسیم و آهن هستند.
مبارزه با خستگی :

لواشک با دارا بودن ویتامین ها و مواد غذایی 
فراوان باعث سالمتی می شود و با خستگی و 

سایر مشکالت سالمتی مبارزه می کند.
کمک به کاهش وزن :

مقدار فیبر موجود در لواشک باعث می شود 
که فرد برای مدت زمان طوالنی تر احساس 
بهتری  جایگزین  لواشک  کند.  سیری 
مصرف  کاهش  با  و  است  ها  شیرینی  برای 
وزن  کاهش  به  بطور  قندها  و  کربوهیدراتها 
کمک می کند. لواشک به دلیل کالری پایین، 
به عنوان یک میان وعده مناسب می باشد و 

مصرف آن سبب افزایش وزن نمی شود.

مادر را حفظ کند.
جلوگیری از اضافه وزن در بارداری:

فاقد کلسترول و چربی است و یک  لواشک 
میان وعده غذایی سالم می باشد و از افزایش 
می  جلوگیری  باردار  زن  وزن  حد  از  بیش 

کند.
پیشگیری از يبوست بارداری :

لواشک موجب هضم بهتر مواد غذایی شده و 
عملکرد دستگاه گوارش را بهبود می بخشد و 

از یبوست بارداری پیشگیری می کند.
تقويت سیستم ايمنی مادر

تقویت  موجب  بارداری  در  لواشک  مصرف 
جنین  سقط  از  و  شده  مادر  ایمنی  سیستم 
جلوگیری می کند زیرا لواشک خواص آنتی 
اکسیدانی دارد و منبع خوبی از ویتامین های 

K، A و C است.
مضرات خوردن لواشک در بارداری

در تهیه لواشک از نمک زیادی استفاده می 
شود، نمک موجب ورم بیش از حد دست ها 

و پاها و افزایش فشار خون مادر می شود.
و  علت وجود سدیم  به  لواشک  زیاد  مصرف 
آبی  کم  موجب  و  دفع  را  بدن  آب  پتاسیم 
بدن شود.خوردن لواشک برای افراد مبتال به 

ریفالکس مضر است.
غیر  های  لواشک  در  باکتری  وجود  علت  به 

ورزش  مانند  درست  هم  دندان  نخ  از  استفاده 
روزمره و فاصله گذاری اجتماعی در طی پاندمی، 
شما  برای  می دانید  که  است  مواردی  از  یکی 
آن  انجام  به  عالقه ای  اگر  حتی  است،  مفید 

نداشته باشید...
اهمیت استفاده از نخ دندان چیست؟

لثه های خونین و نفس بدبو
لثه  التهاب  باعث  می تواند  طوالنی مدت  پالک 
شامل  لثه  التهاب  اولیه  عالئم  شود.  )ژنژیویت( 
به  آن هاست  شدن  حساس  و  لثه ها  در  تورم 
دندان  نخ  یا  زدن  مسواک  هنگام  که  نحوی 
به طور  فرد  و  کشیدن دچار خونریزی می شود 

مداوم دچار بدبویی در تنفس است.
خبر خوب؟

التهاب لثه با انجام تمیزکاری های مکرر حرفه ای 
توسط دندان پزشک )جرم گیری( و مراقبت های 
بهداشتی بیشتر و بهتر در منزل مانند مسواک 
است  برگشت  قابل  کشیدن  دندان  نخ  و  زدن 
و  می شوند  صورتی  و  سفت  دوباره  لثه ها  و 

خونریزی ندارند.
لق شدن دندان ها

از بین بردن التهاب لثه در همان ابتدای به وجود 
آمدنش بسیار مهم است تا پیشرفت نکند و به 
منجر  پریودنتیت  یعنی  جدی تر  بیماری  یک 
که  است  التهابی  بیماری  یک  نشود.پریودنتیت 
می تواند باعث دور شدن لثه از دندان و از بین 
نهایت  در  شود.  دندان  محافظ  استخوان  رفتن 
این که پریودنتیت شدید منجر به شل شدن و از 

دست دادن دندانمی شود.«
به  هم  آن  می افتد،  اتفاق  تدریج  به  پریودنتیت 
در  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت  عدم  دلیل 

طول زمان.
پوسیدگی و حفره های دندانی

زیادی است که  دارای میکروبیوم های  ما  دهان 
باکتری های  از  باالیی  سطح  از  معمول  طور  به 
خوب و سطح پایینی از باکتری های بد تشکیل 

شده است.
بد  و  خوب  میکروارگانیسم های  از  توازن  این 
می شوید  پریودنتال  بیماری  دچار  که  وقتی 
برعکس می شود. یعنی مقدار باکتری های مضر 
افزایش  می شوند  عفونت  و  التهاب  باعث  که 
می یابد و این باکتری های مضر و حال به هم زن 

و  کنترل  مرکز  زندگی:  ایرنا 
ماسک  بیماری ها،  پیشگیری 
از  جلوگیری  به  کمک  برای  را 
توصیه  ویروس  کرونا  گسترش 
تنفسی،  مشکالت  به  اما  می کند؛ 
پیچیده  عوامل  و  پوست  سوزش 
به  ماسک  زدن  با  که  را  دیگری 
وجود می آید اشاره ای نکرده است.

ماسک  که  مشکالتی  با  اینجا  در 
برای چشمان ما به وجود می آورد 
آن  راه حل های  و  می شویم  آشنا 
هم  که  کسانی  می خوانیم.  نیز  را 
از  می زنند  ماسک  هم  و  عینک 
و  عینک  کرده  بخار  شیشه های 
دید تار خود شکایت می کنند. در 
آزاردهنده  مشکل  یک  این  واقع 
است که می تواند در موقعیت های 
آالت  ماشین  تعمیر  مانند  خاصی 
تخصصی  کار های  و  صنعتی 
موجب  و  باشد  آفرین  خطر  دیگر 
شود  باکتریایی  پلک  عفونت های 

که مشکالتی مانند:
۱. خشکی چشم

۲. آسیب قرنیه )سایش، خراش(
مواد  به  آلرژی  ایجاد  تحریک   .۳

ماء الشعیر باعث الغری می  شود؟
معموال در رژیم های الغری خوردن جو و آب 
کلی خاصیت  به طور  جو  می شود.  توصیه  جو 
ماء  نوشیدن  که  آن جایی  از  اما  دارد.  الغری 
می رساند،  بدن  به  خون  و  رطوبت  الشعیر 
می تواند باعث چاقی هم بشود. به همین دلیل 
برای نوشیدن ماء الشعیر حتما توصیه می شود 
مصلح آن را فراموش نکنید. شیر، مصلح آب 
جو است. همچنین بعضی می گویند ماء الشعیر 
را باید ناشتا نوشید تا باعث الغری شود. این 
امر هنوز اثبات نشده است و الزم نیست خود 

را برای ناشتا نوشیدنش به دردسر بیندازید.
ماء الشعیر سنگ کلیه را دفع می  کند؟

این  سر  بر  همیشه  الشعیر  ماء  خواص  میان 
ادعا، فراوان بحث می شود. به افرادی که سنگ 
کلیه دارند، توصیه می شود ماء الشعیر فراوان 
آور  ادرار  خاصیت  الشعیر  ماء  چون  بنوشند. 

دفع سنگ کلیه :
و  اسیدی  خواص  دارای  لیمو  لواشک 
دفع  برای  که  است  قوی  کننده  ضدعفونی 

سنگ کلیه، آلرژی و الغری موثر می باشد.
پايین آمدن تب :

برای کاهش تب، کنترل فشارخون و ضربان 
قلب، تسکین درد های روماتیسمی و مفصلی 

لواشک زرشک مصرف نمایید.
کنترل اوره و کلسترول :

و  ترش  های  لواشک  جزو  انار  لواشک 
خوشمزه است و مصرف آن برای کنترل اوره 
مایعات  تعدیل  و  سموم  دفع  و  کلسترول  و 

بدن بسیار مفید است.
رفع بی خوابی :

خواب  و  هستید  خواب  اختالالت  دچار  اگر 
خود  خوابی  بی  رفع  برای  ندارید،  منظمی 
مصرف مقداری لواشک زغال اخته می تواند 

کمک کننده باشد.
فواید و عوارض خوردن لواشك در بارداری

آيا لواشک برای زن باردار ضرر دارد؟
در  خاص  غذایی  ماده  یک  به  میل  یا  ویار 
بسیاری  و  است  شایع  بسیار  بارداری  دوران 
از مادران در بارداری بیشتر ویار ترشی جات 
و  قروت  قره  لواشک،  اگر  دارند.  لواشک  و 
سایر ترشیجات توسط زن باردار به اندازه و 
پیش  مشکلی  شود،  مصرف  حد  از  بیش  نه 
در  خانگی  لواشک  خوردن  و  آمد  نخواهد 
دوران بارداری می تواند فوایدی زیر را داشته 
باشد. در دوران بارداری خوردن لواشک انبه 
به علت وجود باکتری لیستریا ممنوع خواهد 

بود.
فواید خوردن لواشك در بارداری

حفظ تعادل الکترولیت های بدن مادر
لواشک دارای مقدار زیادی سدیم و پتاسیم 
است و می تواند تعادل الکترولیت های بدن 

قرار  خود  درست  جای  در  را  ماسک 
دهید

دم،  باز  گرم  هوای  اینکه  دلیل 
این  می دهد  آزار  را  شما  چشمان 
است که ماسک شما به درستی بر 
با  بعضی ها  نمی نشیند.  بینی  روی 
خم کردن سیم ماسک )بزرگ تر از 
بینی خود( راه رفت و آمد هوا برای 
خود می گذارند که این کار اشتباه 
و  ماسک  بین  شکاف  این  است. 
بینی شما، موجب خشکی چشم ها 

و ابتال به ویروس کرونا می شود.
اطمینان از پارچه مناسب ماسک

چشمان  با  نباید  هیچ گاه  ماسک 
خراش  باشد.  داشته  تماسی  ما 
قرنیه مربوط به ماسک و تحریک 
چشم  تماس  اثر  بر  می تواند  آن 
اساس  بر  بیفتد.  اتفاق  ماسک  با 
که  دوک  دانشگاه  از  مطالعه ای 

 Science در   ۲۰۲۰ سال  در 
Advances منتشر شد، پارچه های 

برای  بهترین ها  از  پنبه ای دو الیه 
تولید ماسک ها هستند.

به چشم های خود استراحت دهید
اجسام  که  می کنید  احساس  اگر 
یا  هستند  چشم تان  در  خارجی 
می توانید  دارید  چشم  خشکی 
چشم  اشک  از  یک بار  روزی 
مصنوعی استفاده کنید. قطره های 
روان کننده مانند قطره اشک آور، 
انواع  برای  محبوب  درمان  یک 
چشمی  بالقوه  مشکالت  و  مسائل 
»برای  می گوید:  لیو  دکتر  است. 
مرتبط  چشم ها  خشکی  کاهش 
درست  نصب  بر  عالوه  ماسک،  با 
ماسک می توانید از اشک مصنوعی 
نیز استفاده کنید. اشک مصنوعی، 
چشم ها را مانند اشک های طبیعی 
از  نتیجه  در  و  می کند  مرطوب 
خشکی چشم و عوارض آن مانند 
قرمزی و حتی تاری دید را برطرف 

کند.«

اگر  و  نیست  که چنین  درحالی  می دهد.  هم 
دنبال حالت دادن به موهایتان هستید، سراغ 
ماء الشعیر نروید. چون اتفاقا باعث لخت شدن 
با آب جو  مو  در شستن  نباید  موها می شود. 
زیاده روی کنید. یک بار در هفته می توانید از 

این روش برای براق شدن مو استفاده کنید.
ماء الشعیر برای ناراحتی معده مفید است؟

معده  سردی  و  سستی  سبب  الشعیر  ماء 
می شود. کسانی که دچار بیماری های معدوی 
دور  حتما  هستند،  معده  ریفالکس  مانند 
نوشیدن آب جو را خط بکشند. چون رفالکس 
را تشدید می کند و ناراحتی های ناشی از آن را 
بیشتر می کند. مثال ممکن است سر و صدای 
شکم را افزایش دهد یا عمل هضم را دشوارتر 
از قبل کند. اگر هم فرد مبتال به ناراحتی معده 
با  اصرار دارد که آب جو بنوشد، حتما آن را 

گل قند بنوشد تا قدری از ضررش بکاهد.
مضر  کنند  که سرفه می  برای کسانی  الشعیر  ماء 

است؟
سرفه های  درمان  آیا  که  می پرسند  معموال 
به شمار  الشعیر  ماء  خواص  از  هم  شدید 
دچار  که  افرادی  به  سنتی  طب  در  می آید؟ 
سفارش  هستند  طوالنی  و  مکرر  سرفه های 
قدر  هر  نه  اما  بنوشند.  الشعیر  ماء  می شود 
که دلشان خواست. نوشیدن روزانه دو تا سه 
لیوان از ماء الشعیر می تواند وضعیت سرفه ها را 
بهبود ببخشد. همچنین اکیدا توصیه می شود 
سپستان  و  عناب  همراه  را  الشعیر  ماء  که 
و  از شدت  این صورت  غیر  در  کنند.  مصرف 

حدت سرفه نمی کاهد و بی اثر می شود.
منبع : مجله دلتا

رفع ناراحتی های معده :
معده  ناراحتی  رفع  آلو سبب  لواشک  مصرف 

شده وبرای کم خونی مفید است.
رفع يبوست :

لواشک آلو ضدباکتری و ویروس، ایجادکننده 
تحریکات در روده است و کار دستگاه گوارش 
را تنظیم می کند. زمانی که به یبوست دچار 
مصرف  آلو  لواشک  شود  می  توصیه  هستید، 

کنید تا یبوست شما درمان شود.
جلوگیری از عفونت ادراری :

مصرف لواشک زغال اخته سبب پیشگیری از 
عفونت های ادراری در خانم ها می شود.

پاکسازی بدن :
لواشک حاوی فیبر طبیعی است. فیبر موجود 
بخشد  می  بهبود  را  هضم  روند  لواشک  در 
بیماری  از  و  پاکسازی  را  گوارش  دستگاه  و 
مثانه  مشکالت  سایر  و  یبوست  مانند  هایی 

جلوگیری می کند.
بهبود سالمت پوست :

سموم  دفع  سبب  لواشک  در  موجود  فیبر 
اثر  بر روی پوست  امر  از بدن شده و همین 
مثبت دارد و باعث بهبود سالمت پوست می 

شود.
خاصیت ضدسرطانی :

است.  اکسیدان  آنتی  از  لیمو سرشار  لواشک 
آنتی اکسیدان ها باعث از بین بردن رادیکال 
های آزاد و نوسازی سلول های تخریب شده، 

می شوند و خاصیت ضدسرطانی دارند.

بهداشتی، ممکن است مسمومیت در بارداری 
به  لواشک  و  ترشی  زیاد  شود.مصرف  ایجاد 
رفتن  بین  از  موجب  زیاد،  اسید  وجود  علت 

تدریجی مینای دندان می شود.
اگر از بیرون لواشك می خرید به نکات زیر توجه 

نمایید :
لواشک بايد بهداشتی باشد :

بودن  بهداشتی  به  لواشک،  خرید  هنگام 
لواشک توجه کنید و از دارا بودن مجوز های 

بهداشتی آن اطمینان یابید.
به ويژگی های فیزيکی لواشک توجه کنید :

لواشکی سالم است که :
به رنگ طبیعی میوه های به کار رفته در تهیه 

آن باشد.
دارای بو و مزه طبیعی باشد و بو و مزه مانند 
نداشته  زدگی  یا کپک  ترشیدگی، سوختگی 

باشد.
های  تکه  مانند  خارجی  مواد  لواشک  در 
خاک  برگ،  میوه،  دم  و  دانه  هسته،  پوست، 

و شن، کاه و... وجود نداشته باشد.
ها  کنه  پایان،  )مانند شش  زنده  آفت  دارای 

وکپک ها( نباشد.
یک  از  باشد  یکنواخت  آن  ورقه  ضخامت 

میلیمتر کمتر و از 5 میلیمتر بیشتر نباشد.

می توانند مرواریدهای سفید شما را نیز پوسیده 
کنند.«

این باکتری ها قند موجود در رژیم غذایی شما 
را تخمیر کرده و اسیدی ایجاد می کند که باعث 

سوراخ شدن دندان می شود.«
بیماری ها و مشکالت جدی در سالمتی

در  که  نیست  چیزی  تنها  شما  دهان  وضعیت 
خطر  معرض  در  بد  باکتری های  تجمع  هنگام 
و  باکتریایی  تجمعات  از  ناشی  التهاب  باشد. 
می شود،  خون  جریان  وارد  پریودنتال  بیماری 
بدن  قسمت های  سایر  به  می تواند  که  جایی 
از  سیستمی  مشکالت  به  منجر  و  کند  حرکت 
جمله بیماری قلبی و احتماالً دیابت شود و شما 
و سکته  قلبی  بیشتر حمله  در معرض خطر  را 
مغزی قرار دهد. با اشاره به اینکه حتی مواردی 
وجود داشته است که عفونت های دندان درمان 
نشده باعث ایجاد آبسه در مغز شده اند. بنابر این 
همان طور که می بینید بهداشت دهان و دندان 
نگهداری دندان های شما  و  موجب حفظ  صرفاً 
حفظ  نیز  را  عمومی تان  بلکه سالمت  نمی شود 

می کند.«
5 اشتباه رايج در استفاده از نخ دندان 

بین  در  مشکل  و  درد  موجب  دندان  نخ  اگر 
این  نشانه ی  است  دندان هایتان می شود ممکن 

باشد که این کار را اشتباه انجام می دهید. 
۱. جلوی آینه نخ دندان می کشید

تصویر  که  هنگامی  چشم  و  دست  هماهنگی 

از  بعضی  است؛  دشوار  بسیار  می شود  معکوس 
از  راحت تر  احساسشان  با  را  حرکت  این  افراد 
کمی  تمرین  این  دهند.  انجام  می توانند  دیدن 
طول می کشد اما به زودی برای اکثر افراد بسیار 
به  اگر  خصوص  به  می شود،  راحت  و  طبیعی 
الگوی نخ دندان کشیدن یعنی اول فک باال بعد 
پایبند  راست  به  چپ  از  هم  آن  و  پایین  فک 

باشید و از آن منحرف نشوید.«
۲. نخ دندان را بین نوک انگشتان خود نگه می دارید

نخ  شدن  خارج  باعث  می تواند  موقعیت  این 
انگشتان  دور  به  نخ  پیچیدن  شود.  دستتان  از 
کنترل آن را آسان تر می کند. اگر به دلیل آرتروز 
یا کمبود مهارت در انجام این کار مشکل دارید، 

با دندان پزشک خود صحبت کنید. 
3. از نخ دندان خیلی کوتاه استفاده می کنید

با نخ استفاده نشده که به دور  طول نخ دندان 
انگشتان میانی و حلقه ی هر دو دست می پیچد، 
باشد.  سانتی متر(   ۴5( اینچ   ۱8 حداقل  باید 
طوالنی تر  نخ  قطعه  یک  از  استفاده  و  کنترل 

نسبت به یک قطعه کوتاه، آسان تر است.«
4. لثه هایتان را می برید

این اتفاق می تواند باعث درد و آسیب به بافت 
حرکت  از  است  بهتر  شود.  بین دندانی  ظریف 
استفاده  کشیدن  دندان  نخ  برای  آرام  و  اره ای 
دندان هایتان  بین  را  دندان  نخ  اینکه  نه  شود، 
در  بکشید.  پایین  ضربه ای  صورت  به  و  محکم 
چسبیده  هم  به  خیلی  دندان هایتان  اگر  ضمن 
است، از بین انواع نخ دندان، نوع نازک تر آن را 

انتخاب کنید.«
5- کناره ی دندان هایتان را نادیده می گیرید

برابر  در   C شکل  به  را  دندان  نخ  لثه،  خط  در 
و  باال  به سمت  را  آن  و  کنید  دندان خود خم 
دندان  هر  کنار  به آرامی  و  دهید  حرکت  پایین 

را مالش دهید.«

سازنده ماسک
۴. مسدود شدن مجرای اشکی

در  اپتومتریست  ولف،  جاناتان 
»هوای  می گوید:  نیویورک  آردزلی 
ماسک  در  تنفس  از  که  گرمی 
می آید، عامل بسیاری از این مسائل 
است. افزایش جریان هوا در اطراف 
چشم ها باعث تسریع طبیعی تبخیر 
حد  از  سریع تر  شدن  خشک  و 
معمول چشم ها می شود که آسیب 
در  را  ملتحمه  بافت  و  قرنیه  دیدن 

پی دارد.
 ۲۰۲۰ سپتامبر  در  که  مقاله ای 
درمان  و  پزشکی  چشم  مجله  در 
منتشر شد به اثرات بالقوه بهداشت 
گزارش  و  کرد  نگاهی  ماسک ها 
افزایش  از  چشم،  پزشکان  که  داد 
سوزش و خشکی چشمی در میان 
خبر  معمولی  ماسک های  کاربران 
دادند. اما کدام مشکل را می توانیم 
و  تنفسی  مشکالت  کنیم؟  تحمل 
دیگر موارد ناشی از ویروس کرونا یا 
خشکی چشم؟ با رعایت مورد زیر، 
می توانیم از ماسک بدون آسیب به 

چشم ها استفاده کنیم.

شست وشو  را  کلیه ها  تعبیری  به  و  دارد  بودن 
موارد  اغلب  در  شست وشو،  این  طی  می دهد. 
این  کنار  در  اما  می شود.  دفع  کلیه  از  سنگ 
خاصیت، نوشیدن بیش از حد ماء الشعیر برای 
مثانه خوب نیست. در طب سنتی گفته می شود 
برای اصالح و  الشعیر مضر مثانه است.  که ماء 
باید ماء الشعیر را با مصلحش  رفع این مشکل 
میل کنید. انواع روغن ها مثل روغن بابونه، روغن 
بادام شیرین و روغن زیتون مانع آسیب به مثانه 
می شوند. »انیسون« هم یک مصلح دیگر برای 

آب جو به حساب می آید.
ماء الشعیر مو را براق می  کند؟

و  جالبخشی  الشعیر  ماء  خواص  از  یکی 
می توانید  دلیل  همین  به  است.  پاک کنندگی 
با آب جو  را  آن  موها  براق شدن  و  تمیز  برای 
شست وشو دهید. بعضی تصور می کنند آب جو 
حالت  مو  به  براق کنندگی  خاصیت  با  هم زمان 

باور می کنید لواشک اين همه فايده داشته باشد

واقعا اگر از نخ دندان استفاده نکنید چه می شود؟

وقتی ماسک برای چشم مضر می شود!
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خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد .

رد  زمین  اهل  گنااهن  با  اگر  هک  باش  امیدوار  چنان  آن  وند  خدا هب 

اگشیپه او حاضر شوی تو را ببخشد.
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ادامه از صفحه اول
به  اسالم  نگاه  اسالمی  انقالب  رهبر 
زن را زمینه ساز برجسته شدن نقش 
محوری خانواده و مادر برشمردند و 
پایه های  قوی ترین  براینکه  تأکید  با 
تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین 
خانواده  کانون  در  صمیمیت  فضای 
کردند:  خاطرنشان  می گیرد،  شکل 
و  غرب  تبلیغاتی  دستگاههای 
داخلی  غربزده های  برخی  متاسفانه 
تالش دارند تا نقش محوری مادر در 

خانواده کمرنگ و یا حذف شود.
تاکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زنان  جایگاه  به  ارج گذاری  لزوم  بر 
خانه دار و نقش ویژه آنان در خانواده، 
به موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآوری 
دو  این  افزودند:  و  کردند  اشاره  نیز 
و  امروز  حیاتی  نیازهای  از  موضوع 
باید  مداحان  که  است  کشور  فردای 
به عنوان یک رسانه بزرگ برای ترویج 

آن نقش آفرینی کنند.
بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مداحی  سخنانشان،  از  دیگری 
بفرد  منحصر  و  ویژه  پدیده ای  را 
ترکیب  به  اشاره  با  و  خواندند 
نغمه پردازی،  شعر،  از  هنر  این 
جان  اعماق  به  سخن  رساندن 
و  خوش  صدای  با  مخاطبان 
عناصِر  از  برخورداری  همچنین 
معارفی،  اطالعات  عاطفه،  اندیشه، 
و  اجتماعی  آگاهی های  و  تاریخی 
مداح  کار  موضوع  گفتند:  جهانی، 
یعنی  موضوعات  عالی ترین  از 
او  وظیفه  و  اهل بیت،  ستایشگری 
نبوی،  زیست  الگوی  دادن  گسترش 
علوی و فاطمی و ترویج اندیشه ها و 

بزرگواران است. درسهای آن 
جدی  به  مداحان  توصیه  با  ایشان 
تأکید  مهم،  وظیفه  این  گرفتن 
هیئت  شکل  به  باید  هیئت  کردند: 

چهار  دوره  پایان  آستانه  در  که  اینک 
و  داریم  قرار  شهر  پنجم  شورای  ساله 
ششم  دوره  انتخابات   ۱۴۰۰ خرداد  در 
می  برگزار  الر  شهر  اسالمی  شورای 
در  اسالمی  شورای  اعضای  آیا   گردد، 
اعتماد  رأی  پاسخگوی  سال   ۴ مدت 
به  را  سوال  این  پاسخ  اند؟  بوده  مردم 
ذکر  به  تنها  و  نموده  واگذار  مخاطبین 
و  نکته در خصوص شورای ششم  چند 

شوراهای اسالمی آتی می پردازیم...
اهمیت  الرستان،   میالد  گزارش  به 
و  نیست  پوشیده  کس  هیچ  بر  شوراها 
به  توجه  با  شورا  تشکیل  اصلی  هدف 
جایگاه  از  استفاده  کریم،  قرآن  فرامین 
مهم مشورت و همفکری است. شوراهای 
اشرافیت  باید  روستا  و  شهر  اسالمی 
قانونی  اختیارات  و  وظایف  به  کامل 
اول  باشد و اعضای شوراها  خود داشته 
باید آگاهی و اطالعات کاملی از وظایف 
خود طبق قانون اساسی داشته باشند تا 
بتوانند مصوبات قانونی را تصویب نمایند 
وهرچقدر از قانون فاصله بگیرند ضعیف 

خواهند شد.
و  شهر  هر  در  اسالمی،  شورای  اعضای 
اعتماد  رأی  پاسخگوی  باید  شهرستانی 
آرای  که  دانیم  می  همه   . باشند  مردم 
بلکه  نبوده  وتشریفاتی  نمایشی  مردم 
حقوق   از  ای  مطالبه  مردم،  رای  هر 
شهروندی است. اعضاء شورای پنجم هم  
بعنوان شورای تمام مردم انتخاب شدند 
و نه بعنوان شورای گروه خاص و یاطیف 
یا جناح خاصی بلکه منتخب تمام مردم 

شهر خود هستند.
شورای  صرفا  شهر،  اسالمی  شوراهای 
شهر  شورای  بلکه  نیستند  شهرداری 
قانون  در  که  اختیاراتی  و  هستند 
که  دهد  می  نشان  دارد  وجود  اساسی 
در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی، 
توانند  می  عمرانی  امور  و  بهداشتی 
و  باشند  داشته  هایی  برنامه  و  نظارت 

شکل  و  قالب  بنابراین  بماند  باقی 
با  نگذارید  و  کنید  حفظ  را  مداحی 
قالب  از  خارج  ابزارهای  از  استفاده 
دیگر  محیطهای  به  هیئت ها  مداحی، 

شوند. تبدیل 
رهبر انقالب اسالمی مداحان و شعرای 
مطالب  از  استفاده  به  را  مداحی  اشعار 
سفارش  متین  و  محکم  و  متقن 
شدن  مخدوش  از  انتقاد  با  و  کردند 
محیطهای  برخی  در  اسالمی  ادب 
توصیه  در  مجازی،  فضای  و  رسانه ای 
همه  و  مداحان  به  خود  پایانی  و  مهم 
»حفظ  بر  رسانه ها،  و  تریبون داران 
ادب اسالمی در سخن گفتن« تأکید و 
بدزبانی  و  بدگویی  کردند:  خاطرنشان 
ادب  و  شود  جمع  باید  جامعه  در 

یابد. اسالمی گسترش 
طوفانی  خطبه  دو  به  اشاره  با  ایشان 
حضرت زهرا)س( پس از رحلت پیامبر 
اعظم)ص( که در عین مضامین مهم و 
انحراف  درباره  خطر  اعالم  و  اعتراضی 
کلمات  با  اسالمی،  برجسته  مفاهیم  از 
بیان حتی یک  بدون  و  محکم و متین 
است،  شده  بیان  توهین آمیز  کلمه 
مسائلی  از  اهل بیت  مکتب  افزودند: 
تهمت،  غیبت،  علم،  بغیر  قول  مانند 

برنامه  و  نظارت  شوراها  وظیفه  مهمترین 
است  شهرداری  بر  گذاری  ریل  و  ریزی 
نه صرف نظاره گری باشد و البته انتخاب 
شوراهای  مهم  وظایف  از  یکی  شهردار 

اسالمی شهر می باشد.
شورا باید سیاست گذار و برنامه محور باشد 
و یکی از دغدغه های مهم شوراها توسعه 
پایدار و درآمد پایدار برای شهر باشد. در 
این میان شهردار نیز باید نقشه راه داشته 
باشد و برنامه محور حرکت کند شهرداری  
بازوی اجرایی شورای شهر هست و شوراها 

خود مجری نیستند.
شوراها  منتخبین  به  دادن  رای  با  مردم 
دور  در  و   اند  داده  انجام  را  خود  تکلیف 
خواهند  انجام  را  خویش  وظیفه  نیز  بعد 
داد و بعد نوبت شوراها شهر و روستا است 
به  اعتماد  این  قبال  در  را  وظایفشان  که 
های  دستگاه  مسئولین  باید  و  بیاورند  جا 

شما  و  است  مبّرا  بدزبانی  و  بدگویی 
مداحان نیز باید این معارف را در زبان 

و عمل به مردم تعلیم دهید.
ابراز  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
رشد  به  رو  حرکت  از  خرسندی 
جمله  از  کشور  تبلیغی  دستگاههای 
خوب  ابتکارات  از  مداحی،  بخش 
مبارک  ماه  مناسبتهای  در  مداحان 
متناسب  که  محرم  عزاداری  و  رمضان 
و  تقدیر  شد،  انجام  کرونا  شرایط  با 
بدانید  کردند:  خاطرنشان  پایان  در 
دشمنان در مقابله با جمهوری اسالمی 
هیچ غلطی نمی توانند بکنند و اسالم و 
اقتدار  و  قوت  به  رو  اسالمی  جمهوری 

روزافزون است.
ایشان افزودند: البته مشکالت و فراز و 
دارد.  و  داشته  وجود  همواره  نشیب ها 
افرادی  و  می کنند  خدمت  افرادی 
اما  می دهند  دست  از  را  ظرفیتها  هم 
به  رو  حرکت  اینها،  همه  جمع بندی 

جلو است.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
از  شاعران  و  مداحان  از  تن  هشت 
قرائت  به  کشور  مختلف  استانهای 
حضرت  فضائل  در  مدایحی  و  اشعار 
پرداختند. زهرا سالم اهلل علیها  فاطمه ی 

اجرایی برای سربلندی مردم و آبادانی شهر 
و روستاهای خود را وقف خدمت رسانی و 

خدمتگزاری آماده کنند.
فرسوده  های  بافت  به  شهر  شورای  توجه 
توزیع  باشد،  یافته  توسعه  کمتر  و  شهر 
شهروندان  همه  برای  خدمات  متوازن 
قدیمی  نقاط  به  باید  و  باشد  یکسان  شهر 
و فرسوده شهرتوجه ویژه ای داشته باشند.  
با مسوالن اجرایی جهت  همکاری شوراها 
توجه  مورد  باید  نیز  شهرستان  پیشرفت 

قرارگیرد.
در نهایت باید گفت: مردم فهیم الر باید با 
تعامل و همفکری و همدلی دوران جدیدی 
 ۳ در  منطقی  و  درست  انتخاب  با  را  
انتخابات مهم )ریاست جمهوری، خبرگان 
رهبری و شورای شهر  و روستا( در خرداد 

سال ۱۴۰۰ برای خدمتگزاران رقم زنند.
یادداشت: محمد مظفری

حذف معاونت مدير 
کل به فرمان وزير

قابل توجه نماينده شريف مردم 
الرستان و خنج و گراش و اوز در 

مجلس شوراي اسالمي 
جمهوري  ریاست  نخستین  عهد  در 
و  استاندار  معاونت  واژه  احمدي نژاد، 
به  اداره  چند  انضمام  به  ویژه  فرماندار 
برخي  براي  کل،  مدیر  معاونت  عنوان 
این  و  پذیرفت  سامان  شهرستان ها، 
و  داشته  ادامه  تاکنون  آن عهد  از  واژه 
فواید و مضار آن هم بر ما مخفي بوده 
که آیا معاونت مدیر کل فالن اداره چه 
اختیاراتي افزون بر رئیس اداره دارد و 
چه  نمایند  حذف  را  معاونت  این  اگر 
مضراتي براي شهرستان ایجاد مي شود؟

به هر حال اکنون شنیده ها حاکي است 
براي  کار  محترم  وزیر  دستور  به  که 
فرمانداري  که  شهرستان هایي  کلیه 
ویژه دارند و نام رئیس اداره کار و امور 
اجتماعي آن به معاونت مدیر کل مزیّن 
است مي بایست کما في االسبق با حذف 
معاون مدیر کل به رئیس اداره کار و امور 
این مسأله که  اما  یابد  تغییر  اجتماعي 

عدم  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو 
مصرف،  اشتباه  فرهنگ  سرمایه گذاری، 
بهینه سازی  پروژه های  اجرای  عدم 
توسعه  گاز،  پایین  تولید  گاز،  مصرف 
نیافتگی میادین گازی و... را ازجمله علل 
و عوامل کمبود گاز در کشور عنوان کرد.

حسین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  حسین 
خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چگونه ممکن است ایران 
گازی  منابع  دارنده  دومین  به  عنوان 
جهان با کمبود گاز مواجه شود؟ توضیح 
همچون  متعددی  عوامل  و  علل  داد: 
تولید پایین گاز، توسعه نیافتگی میادین 
گازی، عدم تامین منابع پروژه ها و قرار 
گرفتن تولید گاز در سایه تولید نفت به 
دلیل درآمد بیشتر نفت، منجر به کمبود 
منابع  بودن  دارا  وجود  با  ایران  در  گاز 

گازی فراوان شده است.
و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز 
اینکه ۳7 میدان گازی در نقاط مختلف 
توسعه  آن ها  درصد  اما 77  شده  کشف 
نیافته اند، افزود: اگرچه تمرکز وزارت نفت 

به گزارش میالد الرستان، همزمان 
طی  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  با 
مراسمی با حضور امیدبخش معاون 
اداره کل و سرپرست  اداره فرهنگ 
وثوقی  الرستان،   اسالمی  ارشاد  و 
مسئول انجمن نمایش و هنرمندان 
کوتاه  فیلم  از  بازیگران  و  شهر 
مجوز  و  شده  رونمایی  »آرمان« 
نهایی انتشار این فیلم صادر گردید. 
 فیلم کوتاه »آرمان« که با موضوع 
انقالب تهیه گردیده  اوج درگیری  
در کوچه و خیابان ها در سال 57 
این  ضبط  که  نماید  می  روایت  را 
فیلم در ۲8دی ماه و تدوین این کار 

ویژه حداقل مي بایست  فرمانداري هاي 
تبدیل  کل  مدیر  معاونت  به  اداره   5
شود مصوبه هیئت دولت است که براي 
حذف و تغییر آن هم علي القاعده نیاز 
به مصوبه هیئت دولت دارد لذا سزاوار 
استان  نمایندگان شهرستان هاي  است 
فارس که فرمانداري ویژه دارند با وزیر 
کماکان  که  کنند  صحبت  مربوطه 
و  تعالي  براي  و  دهند  تداوم  را  مسأله 
به  ویژه اي  اختیارات  مناطق،  توسعه 
نمایند  عنایت  شهرستان ها  این گونه 
که مشکالت مردم مرتفع و آرامش در 

جامعه میّسر گردد.
بین  تفاوتي  تاکنون  است  بدیهي 
وجود  رئیس  و  کل  مدیر  معاونت 
به  که  بوده  یدکي  واژه  این  و  نداشته 
بیشتري  جمعیت  که  شهرستان هایي 
داشته، داده اند. به همین خاطر سزاوار 
اختیارات  اخذ  براي  نمایندگان  است 
فرمانداري  داراي  شهرهاي  در  بیشتر 

ویژه اقدام نمایند.

بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی قابل 
دفاع است، اما این مسئله نباید سبب بی   

توجهی به سایر میادین شود.
عدم سرمایه گذاری یکی از علل کمبود 

گاز در ایران
وی با بیان اینکه ایران پس از روسیه به 
عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان 
شناخته شده است، ادامه داد: در حالی 
روسیه بزرگترین قراردادهای گازی دنیا 
را با اروپا و چین منعقد می کند که ایران 
نتوانسته نقش محوری خود را در حوزه 
گاز در جهان، آسیا و خاورمیانه ایفا کند 
و اصلی ترین دلیل این مهم را باید عدم 

سرمایه گذاری در این زمینه دانست.
فرهنگ اشتباه مصرف گاز از دیگر علل 

کمبود گاز
حسین زاده، همچنین با یادآوری اینکه 
مصرف انرژی در ایران ۴ برابر استاندارد 
از  همچنین  کرد:  اظهار  است،  جهانی 
بهره وری  مسئله  به  ایران  در  طرفی 
و  مسکونی  واحدهای  و  تجهیزات  در 
تجاری اهمیت داده نمی شود و از طرف 
یکی  گاز  مصرف  اشتباه  فرهنگ  دیگر 
دیگر از علل کمبود گاز در کشور است.

در بهمن ماه انجام گرفته است. فیلم 
کوتاه »مرید« به همت گروه رسانه 
و تبلیغات اسالمی، مجموعه منجی 
با  تجربی(  ابوالحسن  شهید  )کانون 
همکاری پایگاه مقاومت شهید علی 
مختار ضبط  گردیده و با توجه به 
تایید نهایی انتشار در روزهای آینده 
از طریق شبکه های مجازی و صدا و 
سیمای فارس و شبکه های سراسری  

اکران عمومی خواهد شد.
در این مراسم، همچنین  از عوامل 
محرم  ایام  در  که  »مرید«  برنامه 
تجلیل  نیز  گردید  و پخش  ضبط  

به عمل آمد.

رهبر معظم انقالب: دشمنان در مقابله با جمهوری اسالمی،

 هیچ غلطی نمی توانند بکنند

آياشورای اسالمی شهر الر، پس از گذشت  چهار سال پاسخگوی 

رای اعتماد مردم بوده است؟!

                                                      اوبطالب کلمی اکشاین در یکي از 
در  قمري  هجري  یازدمه  قرن  اوایل  ساهلاي 
در  اقامت  طول  علت  به  ويل  شد  زاده  مهدان 

اکشان به کلمی اکشاين معروف شد.
ادب  به  که  گوراکين،  جهانگري  عهد  در 
اغلب  مانند  داشت،  خاصي  متایل  فارسي 
رفت  هندوستان  به  عصر،  این  بزرگ  شاعران 
از  دور  را  خود  اما  یافت  ملك الشعرايي  لقب  و 

وطن »آواره« مي نامید:
موجم که سفر از وطمن دور نسازد

آوارگمی باعث دوري زوطن نیست...
و  گذراند  کشمري  در  را  عمر  اواخر  اکشاين  کلمی 
فرو  جهان  متاشاي  از  چشم  سرزمني  آن  در  مه 

بست در سال 1061.
***

مي كشد خار...

ن از من   هن همین مي رمد آن نوگل خندا

مي كشد خار رد این بادهی دامان از من

با من آمیزش او الفت موج است و کنار

روز و شب با من و ویپسته گرزیان از من

 قمری ریخته بالم هب پناه هک روم ؟

ات هب کي سركشي ای سرو خرامان از من ؟

گاه کلم، هب خموشي، هب تبسم، هب ن  هب ت

مي توان ربد هب ره شیوه دل آسان از من

 نیست رپهیز من از زهد، هک خاکم رب سر !

رتسم آلوده شود دامن عصیان از من

 اکش بیهوده مرزی این همه از دیده کلیم

گرد غم را نتوان شست هب طوافن از من

کلیم کاشاني

یادداشت روز
::::::::::::::::::::::::::::::::::

علل کمبود گاز در کشور؛ از عدم 
سرمایه گذاری تا فرهنگ اشتباه مصرف

فیلم کوتاه »آرمان« در الرستان 
تایید نهایی انتشار گرفت

با حضور معاون استاندار فارس و فرماندار 
ویژه الرستان، شرکت المپ سازی پاذیر 

الکتریک الرستان افتتاح شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
فرمانداری ویژه الرستان؛ در چهارمین 
از دهه مبارک فجر، شرکت المپ  روز 
سازی پاذیر الکتریک الرستان واقع در 
جلیل  توسط  الر  شهرک صنعتی شهر 
حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه 
الرستان، افتتاح و به بهره برداری رسید.

این شرکت در زمینی به مساحت 78۰۰ 
مترمربع با زیربنای ۲ هزار متر مربع با اعتبار 
8۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی 

»مجید طالبی« احداث شده است.
و  ها  المپ  انواع  شرکت  این  در 
دی  ای  ال  مصرف  کم  پروژکتورهای 
در  عدد  هزار   ۱5۰ اسمی  ظرفیت  با 
سال تولید می شود که زمینه اشتغال 
۱5 نفر به صورت مستقیم و ۱5۰ نفر 
بصورت غیر مستقیم فراهم شده است.

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
گفت:  مراسم  این  در حاشیه  الرستان، 

سطح  در  مختلف  گذاری های  سرمایه 
شهرستان سبب رونق اقتصاد و اشتغال 
و  حمایت  گونه  هر  برای  ما  و  بوده 
گذاران  سرمایه  راه  سر  بر  موانع  رفع 
اعالم  ادارات  تمام  مجدانه  همکاری  با 

آمادگی می کنیم.
حضوری  پیگیری  بر  حسنی،  جلیل 
در  موجود  مشکالت  و  موانع  رفع  برای 
حوزه سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: 
و  پتانسیل ها  دارای  شهرستان الرستان 
ظرفیت های مختلف برای سرمایه گذاری 
در حوزه های گوناگون است که در این 
با  صنعتی  شهرکهای  وجود  خصوص 
ظرفیتهای  از  یکی  زیرساختی  امکانات 

مهم برای سرمایه گذاری است.
در این مراسم، همچنین احسان طاهری 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، 
مردم،  نماینده  دفتر  رییس  علیشیر 
شورای  اعضای  از  جمعی  شهردار، 
اسالمی شهر الر، ابراهیمی زاده رییس 
اداره صمت و پیمان فر رییس شرکت 
حضور  الرستان  صنعتی  شهرکهای 

داشتند.

راه اندازی شرکت تولید المپ های 
کم مصرف در شهرک صنعتی الرستان


