
خنثی سازی جهش های 
جدید کرونا با استفاده 

از هوش مصنوعی
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چند نکته برای افرادی 
که شغلشان را دوست 

ندارند

برقراری مسیر جدید
 الر-مسقط-الر 

هواپیمایی قشم ایر
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تداوم هتاکی  ها و تکرار هشدارهای
 رهبر انقالب

علت جابجایی حوزه امتحانی کنکور کارشناسی 
ارشد پیام نور از الر به المرد چیست؟!
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ممنوعیت تردد خودروها از ۱۸ بهمن ماه 
در بسیاری از شهرها 

طبقه بندی گروه 
های دریافت کننده

 واکسن کرونا
 در فارس

2

88

امام جمعه الرستان : مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی،  
دو ویژگی اصلی ایران در نظام سیاسی دنیا

تأمین مسکن و ایجاد 
اشتغال در زمره 

برنامه های مسئوالن و 
خیرین الرستان باشد

8

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
الرستان، در پنجمین روز از دهه مبارک فجر، 
با  بهداشتی،  و  زیربنایی  عمرانی،  طرح  چند 
حضور جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار 
هماهنگی  معاون  دالور  احمد  الرستان،  ویژه 
امور عمرانی فرمانداری و داود شفیعی بخشدار 
بخش  در  ریال  میلیارد   ۱۳۰ اعتبار  با  جویم، 

جویم الرستان افتتاح شد.
فرماندار ویژه الرستان ، در ابتدای ورودش به 
به  و   گلزار مطهر شهدا رفت  به  بخش جویم 
مقام واالی آن به حق پیوستگان ادای احترام و 
قبور مطهر شهدا را گلباران و عطرافشانی کرد.

جلیل حسنی در ادامه پروژه های شهرداری این 
شهر را افتتاح کرد.

این طرح ها شامل بلوار ورودی شهر )بعثت( به 
طول ۱۵۰ متر، بلوار حافظ، نمازخانه بوستان 
صبا، احداث کانال دفع آب های سطحی و غیره 
بود. برای این طرح ها ۱۱ میلیارد ریال توسط 
شهرداری و شورای اسالمی شهر جویم هزینه 

شده است.
شهر  نفتی  مواد  توزیع  جایگاه  ادامه  در  وی 

جویم را هم افتتاح کرد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت 
با  بهداشتی،  و  زیربنایی  عمرانی،  طرح  چند 
حضور جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار 
هماهنگی  معاون  دالور  احمد  الرستان،  ویژه 
امور عمرانی فرمانداری و مهدی ظریف بخشدار 
بنارویه، با اعتباری افزون بر ۱۲۰ میلیارد ریال 
ساخت  یا  و  افتتاح  الرستان  بنارویه  بخش  در 

آنها آغاز شد.
)نفت  نفتی  مواد  توزیع  جایگاه  ابتدا  فرماندار 

سفید و نفت گاز( شهر بنارویه را افتتاح کرد.
این جایگاه با زیربنای ۳۰۰ متر مربع با اعتباری 
است  شده  احداث  ریال  میلیارد   ۱۵ بر  بالغ 
هر  ازاء  به  لیتری  هزار  دارای ۲ مخزن ۳۸  که 
فرآورده در مجموع حدود ۷۶ هزار لیتر با ۴ نازل 
برای توزیع نفت گاز و نفت سفید ویژه مصارف 

گرمایی، کشاورزی و صنایع می باشد.
راه  کیلومتر   ۵/۵ همچنین  مسئولین  ادامه  در 
متر   ۷ عرض  با  را  هیرم  به  بختیاریه  روستایی 

افتتاح نمودند.
 ۱۵ بر  بالغ  محور  این  آسفالت  روکش  برای 
و شهرسازی  راه  کل  اداره  توسط  ریال  میلیارد 

الرستان هزینه شده است.
روستای  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  سپس 

دهفیش نیز به بهره برداری رسید.

روستای  دو کالسه  آموزشگاه  و  قباد،  چاه  انبار 
از دیگر طرح هایی بود که در بخش  جالل آباد 

بنارویه به بهره برداری رسید.
اضافه می گردد که آموزشگاه ۶ کالسه شکاری 
مصنوعی  چمن  های  زمین  و  شرفویه  روستای 
روستاهای شرفویه و الغران نیز به زودی به بهره 

برداری می رسد.
مزار  شهدای  با  حضور در  فرماندار، همچنین 
حق  به  آن  واالی  مقام  به  شهر  این  گمنام 
آنها  مطهر  قبور  و  کرد  احترام  ادای  پیوستگان 

را گلباران و عطرافشانی کرد.

با  مربع  متر   ۳۵۰ زیربنای  با  جایگاه  این 
اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال احداث شده 
است که دارای ۲ مخزن ۳۸ هزار لیتری به ازاء 
هر فرآورده در مجموع حدود ۷۶ هزار لیتر با 
۴ نازل برای توزیع نفت گاز و نفت سفید ویژه 
مصارف گرمایی، کشاورزی و صنایع می باشد.

شهر  زایمانی  تسهیالت  مرکز  پروژه  سپس 
جویم به بهره برداری رسید.

افزون  و  دارد  زیربنا  مترمربع   ۳۰۰ مرکز  این 
علوم  دانشکده  توسط  ریال  میلیارد  هفت  بر 

پزشکی الرستان هزینه شده است.
فرماندار ویژه الرستان، در ادامه دو باب محل 
زیست پزشک در شهر جویم را نیز افتتاح کرد.

با  مربع  متر   ۲۰۰ بازیربنای  نیز  واحدها  این 
اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
هزینه  پزشکی الرستان  علوم  دانشکده  توسط 

شده است.
زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای کاریان، 
معدن،  و  صنعت  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
لهباز روستای  بهسازی جاده دشت  و  تسطیح 
در  واحد مسکن مددجویی  احداث ۳  و  بلغان 
که  است  پروژه هایی  دیگر  از  نیز  جویم  بخش 

بزودی افتتاح می شود.

این مرکز با زیربنای ۵۰۰ مترمربع با اعتباری 
افزون بر ۱۲ میلیارد ریال توسط نیک اندیش 
مشارکت  با  منوچهری«  عبدالرسول  »حاج 
احداث شده  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
است، که شامل سالن پذیرش، مرکز تزریقات 
و بستری، اتاق پزشک، بهداشت خانواده،  اتاق 
خیرین  انجمن  مامایی،  داروخانه،  قلب،  نوار 

سالمت و غیره می باشد.
بنارویه  بخش  به  سفرش  ادامه  در  فرماندار، 
دو باب محل زیست پزشک ) پزشکسرا(  در 

روستای دهفیش نیز افتتاح کرد.
با  مربع،  متر   ۲۰۰ زیربنای  با  واحد  دو  این 
اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
توسط دانشکده علوم پزشکی الرستان احداث 

شده است.
جلیل حسنی، همچنین در شهر بنارویه کلنگ 
اختالف  حل  شورای  ساختمان  ساخت  آغاز 

شهر بنارویه نیز به زمین زد.
این ساختمان قرار است در محل دادگاه بنارویه 

با زیربنای ۱۰۰ متر مربع ساخته شود.
تأمین و تکمیل آب آشامیدنی روستای دامچه، 
طرح های امور عشایر شامل احداث آب انبار 
تنگ حنا در روستای مرتع تنگ حنا بنارویه، 
چاه،  پنج  استخر  احداث  و  چشمه  بهسازی 
آب  احداث  و  چاه  پنج  احداث سطح صیقلی 

رئیس  رضایی  همچنین  مراسم،  این  در 
دانشکده علوم پزشکی الرستان، یگانه معاونت 
شرکت  رییس  حسنیان  دانشکده،  بهداشتی 
رییس  الرستان،  نفتی  های  فراورده  پخش 
دادگاه بنارویه، رییس راه و شهرسازی جویم، 
بنارویه،  اسالمی شهر  اعضا شورای  و  شهردار 
ابراهیمی زاده رئیس اداره صمت، الدنی رئیس 
محیط  رئیس  انصاری  و  طبیعی  منابع  اداره 
شناس  حق  و   الرستان  شهرستان  زیست 
کارشناس شرکت نفت شهرستان، نیز حضور 

داشتند.

بهره برداری از چند طرح عمرانی
 و بهداشتی در جویم 

افتتاح و آغاز ساخت چند طرح  با اعتبار ۱2 میلیارد تومان در بخش بنارویه

افتتاح و آغاز ساخت طرح های جویم و بنارویه 
با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال

همین صفحه

        جایگاه توزیع مـواد نفتی )نفت سفید و نفت گاز(
 شهر بنارویه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال

       ۵/۵ کیلومتر راه روستایـی بختیارویه به هیـرم 
با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال

         مـرکز خـدمات جامـع سالمت روستای دهفیش
 با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد ریال

         دو باب محل زیست پزشک در روستای دهفیـش
 با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

      بلوار ورودی شهـر جویـم، بلوار حافظ، نمازخانه 
بـوستان صبا، احـداث کانال دفع آب های سطحـی

 با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال
     جایگاه توزیع مواد نفتی شهـر جویـم با اعتباری

 بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال
      دو باب محل زیست پزشک )پزشکسرا( در شهر 
جویم با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
      مـرکز تسهیالت زایمانی شهر جویـم با اعتباری

 افزون بر هفت میلیارد ریال
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پر   ته  لول  دو  زني  ساچمه  سالح   حمل  مجوز 
کالیبر ۱2   مدل   کوسه  ساخت روسیه  به شماره 
فرزند  رحمتي  نسرین  بنام     03273۸523 سالح 
عبدالرحمن به شماره ملي 25۱۱۸2۸27۸  و شماره 
شناسنامه 2۱  متولد ۱360 مفقود  شده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مفقود شده

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

گفت:  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بندی گروه های دریافت کننده واکس  طبقه 
کرونا با صحت و دقت کافی در اولویت ستاد 

کرونا در استان فارس قرار دارد.
خبرنگار  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
ستاد  نشست  در  لطفی    مهرزاد  دکتر  مهر، 
مدیریت  کرونا در علوم پزشکی شیراز با اشاره 
توزیع  برای  بهداشت  وزارت  ریزی  برنامه  به 
کشور،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  واکسن 
طبقه بندی گروه های دریافت کننده در استان 
این  کار  اولویت  در  را  کافی  و دقت  با صحت 

ستاد قرار داد.
وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند توزیع واکسن 
در جامعه و دریافت گروه های مختلف به طول 
پروتکل های  رعایت  گرفتن  جدی  می انجامد، 
بهداشتی با وجود توزیع واکسن، تداوم اقدامات 

ترمینال جدید فرودگاه جهرم به مساحت دو 
هزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ 
دهه  روز  هفتمین  در  تومان   ۲۰۰ و  میلیارد 

فجر ۹۹ افتتاح و بهره برداری شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
در  جهرم  فرودگاه  جدید  ترمینال  فارس، 
انقالب  فجر  مبارک  دهه  از  روز  هفتمین 
اسالمی با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران، رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، استاندار فارس و دیگر 
مسئوالنی استانی و بومی افتتاح و بهره برداری 
افتتاح  آیین  در  امیرمکری  سیاوش  شد.پیام 
داشت:  اظهار  جهرم  فرودگاه  جدید  ترمینال 
در  برداری  بهره  قابل  های  پروژه  روز  ارزش 

فرودگاه جهرم، ۵۳۳ میلیارد ریال است.
هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  مدیرعامل شرکت 
ایران، گفت: با افتتاح ترمینال جدید فرودگاه 
جهرم ظرفیت پذیرش مسافر در این فرودگاه 

به ۲۲۰ هزار نفر در سال خواهد رسید.
از ۵۰  اینکه فرودگاه جهرم بیش  بیان  با  وی 
سال قدمت دارد، اعالم کرد: با توجه به جاذبه 
های موجود، صنعت و کشاورزی در شهرستان، 
اهمیت  مورد  جهرم  فرودگاه  توسعه  و  توجه 

مسووالن استان و شهرستان است.
با  بتوانیم  که  امیدواریم  داد:  ادامه  امیرمکری 
استمرار و افزایش پروازهای جهرم توسعه همه 

جانبه شهرستان را دنبال کنیم.
تالش برای استقرار پروازهای خارجی در فرودگاه 

جهرم
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
توجه  با  گفت:   مراسم  این  در  نیز  اسالمی 
و  جهرم  فرودگاه  ترمینال  محدود  فضای  به 
انجام  به  توجه  با  و  آن  ساله   ۴۰ ساختمان 
پرواز ها در این فرودگاه، ساخت ترمینال جدید 
با  کوچی  رضایی  داشت.محمدرضا  ضرورت 
جهرم  فرودگاه  جدید  ترمینال  اینکه  بیان 
را  مسافر   ۲۰۰ از  همزمان  پذیرایی  امکان 
 ۱۰ مدت  به  که  جهرم  فرودگاه  افزود:  دارد، 
سال غیرعملیاتی و متروکه شده بود، سال ۹۶ 
تومان،  میلیارد  بر ۲  افزون  با صرف هزینه ای 

دوباره آغاز به کار کرد.
کشاورزی  حوزه  در  جهرم  اینکه  بیان  با  وی 
حمایت  دولت،  متاسفانه  گفت:  است،  زبانزد 
موثری از کشاورزی نداشته در حالی که تولید 
نهال های عاری از ویروس و آفت، باید توسط 

دولت دنبال شود.

پیشگیرانه برای حفظ سالمت عمومی را مورد 
تاکید قرار داد.

نحوه  پیگیری  به  همچنین  دانشگاه،  رئیس 
فعالیت آزمایشگاه های تشخیصی استان و آمار 
مناطق  در  مبتالیان  تعداد  ها،  گیری  نمونه 
مختلف استان، علت های جان باختن مبتالیان، 
نحوه خدمت رسانی به بیماران در بخش های 
درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  ویژه  و  عادی 

استان پرداخت.
مختلف  واحدهای  آمادگی  میزان  بررسی 
ابتالء  آمارهای  افزایش  به  توجه  با  دانشگاه 
سرپایی  مراجعان  تعداد  استان،  در  کرونا  به 
و  تشخیص  ساعته   ۱۶ منتخب  مراکز  به 
درمان کرونا و مأموریت های اورژانس، از دیگر 
محورهای مورد بررسی رئیس دانشگاه در این 

نشست بود.

باید  کشاورزی  در  کرد:  بیان  کوچی  رضایی 
از  یکی  و  کرد  استفاده  روز  تکنولوژی های  از 
نیازهای اصلی شهری توسعه راه های ارتباطی 
در  فرودگاه  توسعه  دنبال  به  است که همواره 
جهرم بودیم.  نماینده مردم جهرم و خفر در 
اینکه صنعتی  بیان  با  اسالمی  مجلس شورای 
شدن شهرستان و جذب سرمایه گذار یکی از 
برای  قطعا  کرد:  اعالم  است،  موجود  الزامات 
محقق شدن این امر، افزایش توسعه فرودگاه و 

زیرساخت های ناوبری ضروری است.
با اشاره به رونق فرودگاه جهرم افزود: به  وی 
زودی شاهد استقرار پرواز مشهد خواهیم بود 
همچنین با کمک مسوالن امیدواریم به زودی 
شاهد استقرار پروازهای خارجی از جمله نجف 

در فرودگاه جهرم باشیم.
رونق فرودگاه ها؛ عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی

بیان  فارس  استاندار  افتتاح،  آیین  ادامه  در 
شهرستان  ما  نظر  از  جهرم  شهرستان  داشت: 
فعال و ویژه است و نیاز به توسعه زیرساخت ها 

برای شهرستان الزم است.
اینکه دولت تالش  بیان  با  اله رحیمی  عنایت 
دارد در استان فارس پروژه های بزرگی را به 
بهره برداری برساند، افزود: امسال بیش از ۲۳ 
هزار میلیارد تومن پروژه در استان افتتاح شد.

اصفهان   - شیراز  بزرگراه  کرد:  بیان  رحیمی 
یک ابرپروژه در سطح کشور بوده و این بزرگراه 
برای اتصال جنوب به شمال کشور احداث شده 
راه  اعالم کرد: در حوزه  .استاندار فارس  است 
در  استان  سطح  در  خوبی  اقداماتی  هم  آهن 
به  اقتصادی  توسعه  قطعا  و  است  انجام  حال 

همراه خواهد داشت.  
حوزه  در  ها  فرودگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعتقاد  گفت:  دارند،  پررنگی  نقش  اقتصادی 
های  فرودگاه  به  توجه  با  فارس  استان  داریم 
موجود می تواند به عنوان هاب خدمات هوایی 

در جنوب کشور باشد.
استاندار  روزه  یک  سفر  ادامه  در  همچنین 
هواشناسی  ساختمان  زنی  کلنگ  فارس، 
جهرم، افتتاح تولیدی کنسانتره مرکبات و رب 
گوجه فرنگی در شهرک صنعتی، افتتاح پروژه 
افتتاح  جهرم،  دانشگاه  پردیس  به  آبرسانی 
آباد،  خرم  سروو  مجموعه  به  گازرسانی  پروژه 
دانشگاه  مولکولی  سلولی  آزمایشگاه  افتتاح 
سالمت  پایگاه  افتتاح  جهرم،  پزشکی  علوم 
جهرم  مهمات  و  اسلحه  شعبه  افتتاح  غدیر، 

انجام می شود.

طبقه بندی گروه های دریافت کننده
 واکسن کرونا در فارس

بهره برداری از ترمینال جدید فرودگاه جهرم

کمیته  مصوبه  برابر  ترافیکی  های  محدودیت 
روز  از  گفت:  کشور  وزارت  انتظامی  امنیتی 
استانهای  به  بومی  غیر  خودروهای  تردد  شنبه 

مازندران، گیالن و گلستان ممنوع شد.
آخرین  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبر؛ سرهنگ رسول ابراهیمی، جانشین معاون 
این  در  انتظامی  نیروی  راهور  ترافیک  عملیات 
هدف  با  که  مصوبه  این  اساس  بر  گفت:  باره 
انجام  به  کرونا  بیماری  گسترش  از  جلوگیری 
به  بومی  غیر  خودروهای  تردد  است،  رسیده 
بندرعباس،  شیراز،  اصفهان،  مشهد،  شهرهای 
بوشهر، جزیره قشم و کیش به دلیل مسافر پذیر 
بودن از تاریخ اعالم شده ممنوع است.وی اظهار 
داشت: با توجه به این مصوبه عالوه بر جلوگیری 

کشت آن ها را ندارند و بر همین اساس این استان 
به بهشت کشاورزی خارج از فصل در سطح کشور 

شهرت یافته است.
شد:  آور  یاد  کشاورزی،  جهاد  سازمان  رییس 
کشور  کشاورزی  محصوالت  از  عمده ای  بخش 
در  حیث  این  از  و  می شود  تولید  هرمزگان  در 
بسیاری از محصوالت مهم مانند گوجه فرنگی، 
رتبه   مرکبات  و  خرما  هندوانه،  بادمجان،  پیاز، 

نخست را به خود اختصاص داده است.
پایانه های صادراتی  اضافه کرد: وجود  باقرزاده، 
خاص برای صادرات محصوالت تازه مثل هندوانه، 
خربزه، خیار سبز، گوچه، پیاز، بادمجان، فلفل و 
از  گردمسیری  و  سردسیری  باغی  محصوالت 
با  روزانه  صورت  به  باهنر  شهید  بندر  طریق 
شناورهای محلی و تجاری از دیگر توانمندی های 

هرمزگان است.
سایر  به  نسبت  کشاورزی  بخش  در  اشتغالزایی 
و کم  بسیار سریع تر  اداری  و بخش های  صنایع 
نقش  رو  همین  از  و  می گیرد  صورت  هزینه تر 
بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت 

برای  و  است  آنها  خود  به  متعلق 
حفاظت از آن همه با هم باید تالش 
طبیعی  منابع  اداره  کنند.سرپرست 
الرستان،  شهرستان  آبخیزداری  و 
نگهداشت  و  حفظ  بر  تاکید  با 
عرصه های زیست محیطی ادامه داد: 
پاکسازی طبیعت از سوی گروه های 
مردمی یکی از راه های اشاعه فرهنگ 
توجه به محیط زیست است.وی  با 

کنند، پاسخ متقابل می دهیم.
از  ما  توقع  اینکه  بیان  با  دژکام 
گوشه  گوشه  در  که  کسانی  همه 
که  است  این  می کند،  کار  دولت 
دشمن  دست  از  را  ضعف  نقطه 
می دانند  همه  کرد:  بیان  بگیرند، 
که از نظر نظامی نمی توانند مقابل 
اقتصادی  نظر  از  اما  بایستند  ایران 
که  کنید  کاری  گفتند  رهبری 

تحریم بی اثر شود.
وی با بیان اینکه فرصت سوزی کار 
به  همیشه  فرصت  و  نیست  خوبی 
دست نمی آید، عنوان کرد: مدیران 
فرصت  که  بدانند  مسئوالن  و 
همیشه به دست نمی آید، بگذارید 
قوی  هم  اقتصادی  نظر  از  ایران 
ما  زندگی  در  آنها  تحریم  و  باشد 

تأثیری نگذارد.
با  ادامه  در   ، شیراز  جمعه  امام 
دستور  عدالت  به  خدا  اینکه  بیان 

از خودروهای غیر بومی به شهرهای اعالم شده 
نکنند مبلغ  این مصوبه توجه  به  رانندگانی که 
خودرو  پالک  برای  جریمه  ریال  میلیون  پنج 
لحاظ  به  مصوبه  شد.این  خواهد  منظور  آنان 
و  شده  منظور  بهمن   ۲۲ روی  پیش  تعطیالت 
برای متخلفین اعمال قانون خواهد شد.پیش از 
این محدودیت طرح شبانه در شهرهای نارنجی 
از ساعت ۲۱ تا سه بامداد اعالم شده بود و این 
تردد در شهرهای زرد و آبی با توجه به مصوبات 
استانی اعمال می شد اما اکنون براساس مصوبه 
بر  شهرها  تمام  در  شبانه  تردد  کشور  وزارت 
اعمال  مجدد  شده  اعالم  ساعت  همان  اساس 
دو  مبلغ  به  خاطی  رانندگان  و  شد  خواهد 

میلیون ریال جریمه خواهند شد.

در شهرها و روستاها دارد و از مهاجرت روستاییان 
به دلیل نبود اشتغال جلوگیری می کند.

سوی  از  گرفته  صورت  برآورد  آخرین  طبق 
کشاورزی  جهاد  سازمان  بحران  مدیریت 
هرمزگان، امسال سرما تاکنون به ۱۷۰۰ هکتار 
از زمین های کشاورزی این استان بین ۳۰ تا ۴۰ 
خسارت  و  است  زده  آسیب  بیشتر  یا  و  درصد 
ریال  میلیارد   ۶۸۰ از  بیش  کشاورزان  به  مالی 

اعالم شده است.
رفتن  بین  از  و  آسیب  دچار  شدید  سرمای   
محصوالت سبزی و صیفی همچون گوجه فرنگی، 
بادمجان، فلفل، فلفل دلمه ای، خیار سبز، سیب 
زمینی، کدو، پیاز و لوبیا سبز  و همچنین افت 
محصوالتی  سرمازدگی  سبب  هوا  دمای  شدید 
نظیر لیموترش، پرتقال، نارنگی و انبه در استان 

هرمزگان شده است.
از سرمازدگی  ناشی  زیان  و  بیشترین خسارت    
همچون  مناطقی  را  کشاورزی  محصوالت  به 
هشتبندی و سندرک میناب، رودان، بندرعباس، 

حاجی آباد و پارسیان متحمل شده اند.

بیان اینکه رها سازی زباله در طبیعت 
باعث آلودگی بصری برای انسان ها و 
می شود  دوستان  طبیعت  ویژه  به 
افزود: محیط زیست تنها متعلق به 
ما نیست و در واقع سرمایه ای بوده 

که متعلق به همه نسل ها است.
الدنی، با اشاره به برگزاری برنامه های 
مردم محور در اشاعه فرهنگ زیست 
در  مهم  هدف  کرد:  اضافه  محیطی 

می دهد و اینکه به هیچ کس ظلم 
نیکوکاری  به  خدا  گفت:  نکنیم 
متعال  خدای  و  می دهد  دستور 
که  می دهد  دستور  ما  همه  به 
خود  خویشاوندان  و  نزدیکان  به 
رسیدگی کنید امروز این مشکالت 
گرانی،  بحث  بر  شده  اضافه  کرونا 

باید به همه کمک کنیم.
در  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  دژکام، 
عنوان  )ع(  علی  امام  میالد  آستانه 
هزار   ۱۴ از  بیش  که  بناست  کرد: 
با  استان  ایتام  از  حمایتی  بسته 
ایتام  بین  تهیه و  همت شما مردم 
استان فارس توزیع شود، خدا این 
کمک را در دنیا و آخرت  به شما 

پس می دهد.
به مناسبت های هفته  با اشاره  وی 
افزود:  و  کرد  اشاره  بهمن   ۲۲ به 
در هفته پیش رو بزرگترین حادثه 
کره  همه  و  ایران  معاصر  تاریخ 

ایجاد  برنامه هایی  چنین  برگزاری 
در  بیشتر  پذیری  مسئولیت  حس 

بین قشرهای مختلف مردم است.
و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست 
با  الرستان،  شهرستان  آبخیزداری 
اساسی  قانون   ۵۰ اصل  اینکه  بیان 
دارد  تاکید  زیست  محیط  حفظ  بر 
اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی جز با مشارکت آحاد 

مردم میسر نمی شود.
وی، با قدردانی از حرکت خودجوش 
انجمن  این  گفت:  دوستان  طبیعت 
فعال زیست محیطی با طرح هایی از 
جمله نه به پالستیک با توزیع رایگان 
و  رانندگان  بین  پارچه ای  کیسه 
گردشگران و نصب بنر های آموزشی 
در تفرجگاه ها اقدام به فرهنگ سازی 
در  زباله  رهاسازی  از  جلوگیری  و 

طبیعت می کند.

سال  در  ماه  بهمن   ۲۲ در  زمین 
به دست شما مردم سرافراز و   ۵۷
خداخواه ایرانی رقم خورد و انقالب 
شما  و  شد  پیروز  ایران  اسالمی 
عزت امت اسالمی و مردم سربلند 
اثبات  جهان  همه  به  را  ایران 
با اشاره  امام جمعه شیراز،  کردید. 
هزار   ۳۰۰ به  نزدیک  شهادت  به 
انقالب اسالمی  نفر در راه پیروزی 
گفت:  ۳۰۰ هزار خون پاک در این 
مسیر ریخته شد و ما امروز دوباره 
پیمان می بندیم که تا وقتی پرچم 
دهیم،  اصلش  صاحب  دست  به  را 

این راه و مسیر را ادامه می دهیم.
بزرگ  حماسه  به  اشاره  با  وی 
نیروی هوایی در روز ۱۹ بهمن ماه 
نیروی  طلب  حق  همافران  گفت: 
سقوط  رژیم  اینکه  از  پیش  هوایی 
جلوی  آمدند  همه  باشد  کرده 
امام)ره( صف کشیدند و فرماندهی 
کل قوا را برای مقام معظم والیت 

فقیه از ازل تا ابد اثبات کردند.
والفجر  سالگرد  به  اشاره  با  دژکام، 
این  کرد:   تصریح  فاو  فتح  و   ۸
عملیات از افتخارات ما در این ایام 
از  نشدنی  و  عظیم  کار  یک  است، 
انجام  دنیا  متداول  محاسبات  نظر 
شد تا اثبات کنند که لشکر اسالم 
اگر بخواهد تا قدس خواهد رفت یا 
بساطشان  خودشان  صهیونیست ها 
اسالم  لشکر  یا  می کنند  جمع  را 

بساطشان را در هم می پیچید. 

نیروی  راهور  ترافیک  عملیات  معاون  جانشین 
و  تردد  منع  وضعیت  آخرین  اعالم  با  انتظامی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، گفت: 
این استان با داشتن پنج قطب مهم کشاورزی در 
طول سال و با تولید انواع محصوالت کشاورزی و 
باغی خارج از فصل و همچنین داشتن ظرفیت 
رونق  در  راهبردی  نقش  صادراتی،  دروازه های 

تولید و اقتصاد کشور دارد.
همایی  باقرزاده  علی  میالدالرستان،  گزارش  به 
درگفت وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر وسعت 
زمین های کشاورزی هرمزگان، ۱۶۱هزار هکتار 
با تولید ساالنه افزون بر۲ میلیون و ۹۰۰هزارتن 
محصول باغی و زراعی و یک میلیون و ۶۵۰هزارتن 
محصول سبزی و صیفی خارج از فصل است که 
بازار این محصوالت در  تاثیر بسزایی در تنظیم 

فصل پاییز و زمستان در کشور دارد.
وی ادامه داد: شرایط اقلیمی و آب و هوایی در 
تغییرات  که  است  ای  گونه  به  هرمزگان  استان 
فصولی همچون زمستان و تابستان تاثیر چندانی 
در فعالیت های زراعی کشاورزان ندارد و کشاورزان 
در هر زمانی که اراده کنند، می  توانند دست به 
کشت محصوالتی بزنند که دیگر استان ها امکان 

به گزارش میالد الرستان به نقل از 
مسعود   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه 
الدنی سرپرست اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان الرستان، با 
اشاره به همکاری اداره منابع طبیعی 
اعضای  و  الرستان  آبخیزداری  و 
گفت:  خور،  سبزاندیشان  انجمن 
دوستداران  و  همیاران  از  تعدادی 
حرکتی  در  الرستان  طبیعت 
خودجوش اقدام به پاکسازی بخشی 
و  بندرعباس  به  الر  جاده  مسیر  از 

تنگ خور کردند.
وی، بیان کرد: حفاظت از عرصه های 
یک  عهده  بر  تنها  طبیعی  منابع 
سازمان یا یک نهاد خاص نیست و 
همه در مقابل مراقبت از این منابع 

ارزشمند خدادادی مسئول هستیم.
الدنی، تصریح کرد: مردم باید بر این 
موضوع واقف باشند که منابع طبیعی 

همه  گفت:  شیراز،  جمعه  امام 
نظامی  نظر  از  که  می دانند 
بایستند  ایران  مقابل  نمی توانند 
اما از نظر اقتصادی رهبری گفتند 
کاری کنید که تحریم بی اثر شود.

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
آیت اهلل  تسنیم،  خبرگزاری  از 
نماز  در خطبه های  دژکام  لطف اهلل 
با اشاره به موضوع جدیدی  جمعه 
که از سوی کاخ سفید مطرح شده 
رسیده های  دوران  تازه  به  خطاب 
آمریکا اظهار داشت: تازه به دوران 
رسیده های کاخ سفید که به تازگی 
که  گرفتند  شورا  آمدند؛  سرکار 
االن  کنند  بررسی  را  ایران  پرونده 
پرونده شما روی میز است، ما سر 
قولمان هستیم، شما نامرد هستید 

که سر قولتان نایستادید.
وی با اشاره به لغو برجام از سوی 
امضا  شما  گفت:  آمریکا،  دولت 
زدید،  بهم  خودتان  اما  کردید 
غدارها و پیمان شکنان! آنکه حرف 
می ایستد  حرفش  پای  و  می زند 
است  ایران  سرافراز  و  شریف  ملت 
امضای  پای  نامرد هستید که  شما 

نایستادید. خود 
امام جمعه شیراز، با تأکید بر اینکه 
مذاکره دیگری وجود ندارد، افزود: 
این واقعیت قضیه است، ملت ایران 
کیلومتر   ۱۸۰۰ برد  با  موشک 
ما  برای  شما  بخواهد  که  نساخته 
خطا  پا  از  دست  بگیرید  تصمیم 

ممنوعیت تردد خودروها از ۱8 بهمن ماه در بسیاری از شهرها 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:
 کشاورزی هرمزگان، ناجی رونق تولید و اقتصاد کشور است

پاکسازی بخشی از مسیر جاده الر به بندرعباس و تنگ خور
 توسط طبیعت  دوستان

امام جمعه شیراز: مذاکره دیگری وجود ندارد

دولت نقطه ضعف اقتصادی را از دست دشمن بگیرد

مرگ راننده پژو 405 
پس از برخورد

 با پایه برق فشار قوی

از کانال  نقل  به  به گزارش میالد الرستان 
شدید  برخورد  الرستان،  آتشنشانی  اخبار 
الر  شهر  قوی  فشار  برق  پایه  با   ۴۰۵ پژو 

یک کشته بر جای گذاشت.
بنزین  پمپ  نزدیکی  در  تصادف  این 
تیم  و  داد  رخ  الر  جدید  شهر  پور  صالح 
محل  به  خودرو  دو  با  نشانی  آتش  نجات 
یک  تصادف  این  شد.در  اعزام  حادثه 
دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که به 
دلیل  به  بوده،   حرکت  حال  در  سرعت 
به  خودرو  کنترل  در  راننده  توانایی  عدم 
پایه تیر برق برخورد می کند و متاسفانه 
خودرو  این  جوان  راننده  فوت  به  منجر 

می شود.

برقراری مسیر جدید
 الر-مسقط-الر 

هواپیمایی قشم ایر

از برقراری مسیر  شرکت هواپیمائی قشم ایر 
جدید الر-مسقط-الر خبر داد.

به گزارش میالد الرستان، پیج اطالع رسانی 
صدور  با  قشم ایر  هواپیمائی  شرکت  
الر- جدید  مسیر  برقراری  از  اطالعیه ای 

فرودگاه  از  شرکت  این  توسط  مسقط-الر 
الرستان خبر داد.

اطالع  به  است؛  آمده  اطالعیه  این  در 
پروازهای  می رساند،  گرامی  مسافرین 
مسقط  به  الر  مسیر  در  قشم  هواپیمائی 
رعایت  با  عمان  زیبای  شهرهای  از  یکی 
برای  پرواز  در  بهداشتی  پروتکل های  کلیه 
از روز پنجشنبه  رفاه حال مسافرین گرامی 

۲۳ بهمن ماه ۹۹ برقرار می شود.
در  هفتگی  و  منظم  شکل  به  پرواز  این 
خواهد  برقرار  هفته  هر  پنجشنبه  روزهای 

بود.
صورت  به  به  قشم  هواپیمایی  بلیت  فروش 
با  می توانند  مسافرین  و  بوده  سیستمی 
بلیت  فروش  آنالین  سامانه  به  مراجعه 

ebooking.qeshm- لینک  طریق  از  قشم ایر 
به   ebooking.qeshmair.aero یا   air.com

آسانی بلیت خود را تهیه کنند.
***

شرط ورود به جزائر
 استان هرمزگان،

 ارائه نتیجه منفی کروناست

شرط ورود به جزائر استان هرمزگان، ارائه 
نتیجه منفی با اعتبار ۷۲ ساعت کروناست.

استان  کرونا  ستاد  مصوبات  به  توجه  با 
استان  جزایر  به  ورود  شرط  هرمزگان، 
هرمزگان، ارائه نتیجه منفی کرونا با اعتبار 

۷۲ ساعت است.
هزینه انجام تست سریع در اطالعیه دانشگاه 
هزار   ۱۵۰ مبلغ  هرمزگان،  علوم پزشکی 
تومان و هزینه تست PCR، مبلغ ۳۵۰ هزار 

تومان تعیین شده است.
گفتنی است در صورت مثبت شدن تست، 
به  و  هرروز  باید  و  است  اجباری  قرنطینه 
ازای هر نفر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت 

شود.
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تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی بازرگانی تواناگران بهرنگ الرستان
تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی بازرگانی تواناگران بهرنگ الرستان درتاریخ ۱399/۱۱/۱2 به شماره ثبت ۱550 به شناسه ملی ۱400977۱373 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهای خدماتی ارگانها و نهادهای دولتی و 
بخشهای خصوصی- انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت - تاسیساتی – طراحی واجراو نگهداری فضای سبز- محوطه سازی– امور 
باغبانی- سد سازی- پل سازی، - اجرای پروژه های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه های چوبی – بتنی-فلزی – بهره برداری از تاسیسات ساختمان- 
امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی – -شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه های دولتی وخصوصی و اموری که دولت به بخش خصوصی 
واگذار می کند- خریدو فروش وصادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی -مشاوره ونظارت واجرای مشارکت درکلیه پروژه های عمرانی وابنیه با رعایت 
قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله مسجد امام حسین)ع( ، خیابان جانبازان ، بلوار آزادی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 743۱۸5۸۱۱۱ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,000,000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 54/7360/۱4۸ مورخ ۱399/۱۱/02 نزد بانک تجارت شعبه شهر جدید با کد 7360 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای محمد مقدسی به شماره ملی 25004۱9290 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسکندر مقدسی به شماره ملی 25۱۱47۸099 و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی مقدسی به شماره ملی 25۱۱4795۸3 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ایران یزدان پناه به شماره ملی 
25۱۱47۸49۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال خانم معصومه هوشمند به شماره ملی 25۱۱977370 به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیر 

االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس  - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان                         )شناسه آگهی : ۱0۸9906(

تاسیس شرکت سهامی خاص محاسبان طلوع سحر
تاسیس شرکت سهامی خاص محاسبان طلوع سحر درتاریخ ۱399/۱۱/۱3 به شماره ثبت ۱55۱ به شناسه ملی ۱4009774946 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره وانجام کلیه امورات حسابداری ومالی ومالیاتی ونوشتن لوایح مالیاتی 
وحسابداری تمامی شرکت های تولیدی وصنعتی وخدماتی وبازرگانی ،کارخانه ها ،فروشگاهها اصناف ومدارس -بستن کدینگ وراه اندازی سیستم های مالی 
وحسابداری کلیه شرکت ها ،کارخانه ها،فروشگاهها ،اصناف -تهیه وتنظیم دفاتر روزنامه وکل وتهیه لیست حقوق ودستمزد کلیه مشاغل وارسال لیست بیمه -تنظیم 
اظهارنامه عملکرد واظهارنامه ارزش افزوده شرکت ها ،کارخانه ها وفروشگاهها واصناف -تنظیم گزارشات ماده ۱69وارسال تمامی گزارشات قانونی )بجز حسابرسی 
وبازرسی قانونی شرکت ها( با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرجدید ، خیابان علم الهدی ، خیابان دانشجو ، پالک 0 ، مجتمع 
تجاری هالل ، طبقه دوم کدپستی 743۱7360۸5 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,000,000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۸5 
سهم آن بی نام عادی تعداد ۱5 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱56 مورخ ۱399/۱۱/0۸ نزد بانک بانک ملی 
ایران شعبه الرنو با کد 7632 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عبدالمجید نوروزی چگینی به شماره ملی 229303952۸ و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای منصور جم نژاد به شماره ملی 25۱۱76039۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای علی احمدی به شماره ملی 3569۸26929 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بها دار وتعهد 
آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قراردادهاوعقود اسالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضاءآقای عبدالمجید نوروزی چگینی ومنصور جم 
نژادهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای بهمن شاکری به شماره ملی 239۱۸۸7620 به سمت بازرس اصلی به مدت 
۱ سال خانم مژگان سکوتی به شماره ملی 25۱۱23۱75۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان                               )شناسه آگهی : ۱0۸99۱5 (

با  جدید  تومانی  هزار   ۱۰ اسکناس  انتشار 
بهره گیری از فناوری های نوین و پیچیده چاپ 
اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل 
را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می دهد. 
طراحی خطی، طرح مکمل، طرح مخفی، چاپ 
برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر 
رنگ از جمله ویژگی های امنیتی اسکناس های 

۱۰هزار تومانی جدید است.
ویژگی های  و  مشخصات  گزارش،  این  برپایه 
تومانی  هزار   ۱۰ اسکناس  جدید  نسل  کامل 

به شرح زیر است:
طراحی خطی

طراحی همه نقوش اسکناس به صورت خطی 
و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام شده 
و هر خط حامل اطالعات مربوط به رنگ خود 
جعلی،  نمونه های  در  که  صورتی  در  است. 
خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند 
قابل  بزرگ نمایی  ابزار  به وسیله  راحتی  به  و 

تشخیص هستند.
طراحی خطی سه بعدی )متالین(

طراحی ویژه ای که در آن نقشه ها برجسته به 
نظر می آیند.

طرح مکمل
دو  در  ناقص  به صورت  اسکناس  ارزشی  عدد 
روی اسکناس چاپ می شود که در مقابل نور 
واحدی  طرح  تشکیل  و  تکمیل  را  همدیگر 

می دهند.
طرح مخفی

به صورت مخفی  برجسته  این طرح در چاپ 
با قرار دادن اسکناس در راستای  قرار دارد و 
نور  مقابل  در  افقی،  تقریباً  شکل  به  چشم 

نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته

این چاپ در سه رنگ انجام شده و به آسانی 

با انگشتان دست قابل لمس و شناسایی است.
ریزنوشته )میکروپرینت(

بزرگ نمایی  ابزار  با  که  ریز  بسیار  نوشته های 
قابل مشاهده اند و فقط به وسیله دستگاه های 

چاپ امنیتی چاپ می شوند.
عالمت مخصوص روشندالن

 عالمت ویژه ای که توسط چاپ برجسته ایجاد 
برای  اسکناس  این عالمت در گوشه  می شود. 
گرفته  قرار  روشندالن  توسط  مبلغ  تشخیص 

است و به آسانی لمس می شود.
واترمارک

 تصویر سه بعدی پرتره امام خمینی)ره( که به 
صورت مخفی در خمیر کاغذ قرار گرفته و در 

مقابل نور قابل رویت است.
نخ امنیتی پنجره ای با رنگ متغیر

این نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است 
در  دیگر  قسمتی  و  نمایان  آن  از  قسمتی  که 
بطن کاغذ مخفی است و با قرار دادن اسکناس 
نخ  این  نخ دیده می شود.  تمام  نور،  در مقابل 
امنیتی دارای پوشش رنگی ویژه ای است که با 
تغییر زاویه اسکناس، رنگ آن از زرد به قرمز 
عبارت  نرخ  روی  بر  همچنین  می کند.  تغییر 
التین CBI  و تصویر بارگاه امام رضا )ع( درج 

شده است.
مرکب فلورسنت

بخش هایی  افست  چاپ  در  که  مرکب  نوعی 
تابش  با  مرکب  این  می رود.  کار  به  زمینه  از 
نور شدید دارد و  بازتاب  اشعه ماورای بنفش، 
به رنگ های سبز و آبی فسفری تغییر می کند.

شماره سریال
چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب قرمز 
نور  تابش  تحت  که  شده  انجام  فلورسنت  و 
ماوراء بنفش، به رنگ های طالیی مایل به زرد 

تغییر رنگ می دهد.

ویژگی های امنیتی
 اسکناس های ۱0 هزار تومانی جدید 

و  یازدهم  مجلس  نمایندگان  با  تصویری  دیدار 
در بحبوحه توهین ها و تهمت ها به وزرا یادآور 
شدند: »توهین و دشنام و نسبت بدون علم به 
دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از 
سوم  ایشان  است.«  شرعی  حرام  نسبت ها  این 
اعدام  به  تهدید  از  و پس  ماه سال جاری  آبان 
کمیسیون  رییس  سوی  از  جمهوری  رییس 
اظهارات  اینگونه  از  انتقاد  ضمن  ملی،  امنیت 
»هتک  کردند:  تصریح  آن  دانستن  غلط  و 
به  نسبت  و  است  حرام  مردم  میان  در  حرمت 
مسئوالن  میان  در  بخصوص  بیشتر،  مسئوالن 
مقام  در  هم  انقالب  معظم  کشور.«رهبر  باالی 
مسوولیت  در  هم  و  تقلید  مرجع  و  دینی  عالم 
آداب  از  خارج  رفتارهای  قوا،  کل  فرماندهی 
خوشحالی  عامل  و  حرام  را  اخالقی  و  دینی 
دشمنان اعالم کردند و حتی درموردی تصریح 
کردند: »انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت 
روش  حرمت،  هتک  و  رفتارها  اینگونه  است 
کارهای  و  مناظره ها  در  که  است  آمریکایی ها 
مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی 
که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، 

دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.«
نمونه هایی از مخدوش شدن ادب اسالمی در عرصه 

سیاست
ابتدای بهمن ماه امسال رسانه ملی در اقدامی 
به  را  خود  مهمانان  از  یکی  سخنان  عجیب 
صورت زنده پخش کرد که در آن سخیف ترین 
شد.  جمهوری  رییس  به  شخصی  توهین های 
پیشین  و  کنونی  نمایندگان  هم  این  از  پیش 
شکنی ها  حرمت  و  توهین ها  انواع  با  مجلس 
به  خود  پایبندی  میزان  جمهوری  رییس  علیه 
رعایت آدب،  اخالق و سیاست را نشان دادند. 

شورای  ارشد  مقامات  کرد  اعالم  آگاه  منابع 
بررسی  برای  را  نشستی  آمریکا،  ملی  امنیت 

پرونده ایران خواهند داشت.
از  نقل  به  گزارشی  در  آمریکایی  پایگاه  این 
افراد مطلع نوشت: در نشانه ای از اینکه رئیس 
احساس  ایران  خصوص  در  بایدن  جمهور 
)لزوم برای( اقدامی اضطراری را می کند، کاخ 
سفید در حال تشکیل نشست مقامات شورای 
برنامه  بر  تمرکز  برای  )آمریکا(  ملی  امنیت 

هسته ای ایران است.
اعالم کرد: در  آمریکایی همچنین  پایگاه  این 
بازگشت  برای  فشار  گزینه های  نشست  این 
ریاست  انتخابات  از  پیش  هسته ای  توافق  به 
جمهوری و یا انتظار تا بعد از انتخابات ایران 

مورد بررسی قرار می گیرد.
دولت  شد:  مدعی  همچنین  اکسیوس  پایگاه 
بایدن همچنان به دنبال این است که چگونه 
دونالد  که  را   ۲۰۱۵ توافق هسته ای  می تواند 
شد،  خارج  آن  از   ۲۰۱۸ سال  در  ترامپ 
همکاری  نیازمند  مسأله  این  اما  کند.  احیا 
کاهش  منظور  به  )آمریکا(  همپیمانان  با 
و  اورانیوم  سازی  غنی  برای  ایران  تالش های 
خاورمیانه  در  تسلیحاتی  رقابت  از  جلوگیری 
افراد  از  یکی  پایگاه  این  اعالم  است.طبق 
مسائل  از  یکی  است:  گفته  خبر  این  از  آگاه 
به  بازگشت  برای  آیا  بود  خواهد  این  اصلی 
ریاست  انتخابات  از  پیش  تا  هسته ای  توافق 
جمهوری ماه ژوئن در ایران فشار آورده شود 

و یا تا پس از آن صبر شود.
کرد  اعالم  همچنین  اکسیوس  پایگاه 
وزارتخانه های خارجه و دفاع از اظهار نظر در 

خصوص این خبر خودداری کرده اند.

ماشینی  یادگیری  مدل  می گوید،  مطالعه  این 
آن ها می تواند چرخه های طراحی واکسن را که 
است،  انجامیده  طول  به  سال  چند  یا  ماه  یک 

طی چند ثانیه و دقیقه انجام دهد.
پاول بوگدان، استادیار مهندسی برق و کامپیوتر 
هوش  چارچوب  این  گفت:   USC Viterbi در 
ویروس  این  مشخصات  مورد  در  که  مصنوعی 
اعمال می شود، می تواند نامزد های واکسن را در 
عرض چند ثانیه فراهم کرده و آن ها را به سرعت 
تا به درمان های  بالینی برساند  به آزمایش های 
این،  بر  عالوه  یابد،  دست  پیشگیرانه  پزشکی 
ماندن  جلو  در  ما  به  کمک  برای  می تواند  این 
از ویروس کرونا در جهش های آتی سازگار شود.

تجزیه  از  استفاده  با  کامپیوتر  مطالعه،  این  در 
ایجاد  باعث  که  ویروسی   ،۲ سارس-کووید 
کووید-۱۹ می شود، به سرعت ۹۵ ٪ از ترکیباتی 
را که احتماال عامل بیماری زا بودند، از بین برد 

و بهترین گزینه ها را مشخص کرد.
این روش با کمک هوش مصنوعی ۲۶ واکسن 
احتمالی ضد کرونا را پیش بینی کرد. دانشمندان 
از این طریق ۱۱ واکسن را ساختند که می تواند 
به پروتئین های سنبله ای که ویروس کرونا برای 
اتصال و نفوذ به سلول میزبان استفاده می کند، 
حمله کند. واکسن ها منطقه یا اپی توپ سرایت 
را برای ایجاد اختالل در پروتئین سنبله هدف 
قرار می دهند و توانایی تکثیر ویروس را خنثی 

می کنند.
تایید کیفیت واکسن در عرض یک ساعت با استفاده 

از هوش مصنوعی
از  کمتر  در  می توانند  مهندسان  این،  بر  عالوه 
در  را  توپ جدید  اپی  واکسن چند  دقیقه  یک 
جهش های جدید ویروس بسازند و کیفیت آن 
مقابل  در  کنند.  تایید  ساعت  یک  در عرض  را 

نیاز  ویروس  کنترل  برای  کنونی  فرآیند های 
کردن  غیرفعال  آزمایشگاه،  در  پاتوژن  رشد  به 
این  دارد.  بیماری  عامل  ویروس  تزریق  و  آن 
به  سال  یک  از  بیش  و  است  بر  زمان  فرآیند 
طول می انجامد؛ این در حالی است که ویروس 

همچنان در حال گسترش است. 
همه  از  مرحله  این  در  ویژه  به  روش  این 
شروع  کرونا  ویروس  زیرا  است،  مفید  گیری 
برخی  است.  کرده  جهان  سراسر  در  جهش  به 
که  هستند  جهش هایی  نگران  دانشمندان  از 
ممکن است اثر واکسن هایی را که اکنون توزیع 
می شوند به حداقل برساند. به نظر می رسد انواع 
اخیر ویروس که در انگلستان، آفریقای جنوبی 
و برزیل پدیدار شده است، به راحتی گسترش 
می یابد که به گفته دانشمندان به سرعت منجر 

به موارد بیشتر ابتال و فوتی می شود.
اما بوگدان گفت اگر واکسن های کنونی نتوانند 
برای  اگر  یا  کنند،  کنترل  را  کرونا  ویروس 
به  دیگر  ظهور  حال  در  ویروس های  با  مقابله 
واکسن های جدیدی نیاز است، می توان از روش 
طراحی  برای  مصنوعی  هوش  کمک  به   USC
استفاده  پیشگیری  مکانیسم های  سایر  سریع 
کرد؛ به عنوان مثال این مطالعه توضیح می دهد 
که دانشمندان USC فقط از یک اپی توپ سلول 
B و یک اپی توپ سلول T استفاده کرده اند، در 
حالی که استفاده از یک مجموعه داده بزرگتر و 
ابزاری جامع تر  ترکیبات ممکن بیشتر می تواند 
و سریعتر برای طراحی واکسن ایجاد کند. این 
فوق می تواند  که روش  تخمین می زند  مطالعه 
هزار  از ۷۰۰  بیش  با  را  دقیق  بینی های  پیش 

پروتئین مختلف در مجموعه داده انجام دهد.
طراحی  پیشنهادی  چارچوب  گفت:  بوگدان 
بیشتر  که  جهش  سه  با  است  قادر  واکسن 

مقابله  برای  و  کند  مقابله  می شود،  مشاهده 
ناشناخته  بالقوه  طور  به  دیگر  جهش های  با 

گسترش یابد.
داده  پایگاه  یک  از  تحقیق  این  خام  داده های 
بیوانفورماتیک غول پیکر به نام »پایگاه ایمنی« 
)IEDB( به دست می آید که در آن دانشمندان 
ویروس  درباره  را  داده هایی  جهان،  سراسر  در 
کرونا جمع آوری می کنند. IEDB شامل بیش 
حدود  از  شده  شناخته  توپ  اپی  هزار   ۶۰۰ از 
ویروس  با  همراه  مختلف،  گونه   ۶۰۰ هزار   ۳
پاتوژن منبع، مخزن مکمل اطالعات مربوط به 
ویروس های بیماری زاست. توالی پروتئین ژنوم و 
اطالعات  ملی  مرکز  از   ۲ سنبله سارس-کووید 

بیوتکنیک حاصل می شود.
و  ابتال  مورد  میلیون   ۸۷ به  منجر  کووید-۱۹ 
جهان  سراسر  در  فوتی  میلیون   ۱.۸۸ از  بیش 
مورد  هزار   ۴۰۰ از  بیش  با  آمریکا  که  شده 
جانباخته، باالترین میزان مرگ و میر را به خود 
اختصاص داده است. این امر باعث از بین رفتن 
از  بسیاری  سیاسی  و  مالی  اجتماعی،  ساختار 

کشور ها شده است.

عبیداهلل  با  را  جمهوری  رییس  آن ها  از  یکی 
و  دریده  دهان  دیگری  کرد،  مقایسه  زیاد  ابن 
به  تهدید  را  دولت  رییس  یکی  خواند.  فرومایه 
اعدام کرد، دیگری مرگ وی را در ترییون های 
و  کرد  لعنت  را  وی  یکی  کشید.  فریاد  رسمی 
یکی دیگر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
را  جمهوری  رییس  برخی  خواند.  ترسو  را  وی 
کودکی لجوج توصیف کردند و برخی دیگر بهانه 
جو و فراری از واقعیت دانستند. گروهی وی را 
متهم به تبعیض، قم هراسی، شومنی، به تاراج 
دادن سرمایه های کشور، تقابل با رهبری و نظام 
کردند. برخی  را فراتر گذاشته، رییس جمهوری 
را به تبانی با دشمنان متهم کردند و شماری هم 
دانستند.  نفوذی  را  معاونانش  و  کابینه  اعضای 
گروهی روحانی را ویران کننده اقتصاد کشور و 
گروه دیگر بودجه تنظیم شده از سوی دولت را 
از  عامل فروپاشی کشور توصیف کردند. برخی 
ساختند  افسانه ها  روحانی  خزانه های خصوصی 
در  سازی  برج  به  متهم  را  وی  هم  شماری  و 
مناطق خوش آب و هوای تهران کردند. گروهی 
شکایت  حتی  و  استیضاح  با  کردند  تالش  هم 
و محاکمه رییس جمهوری و دولت را تضعیف 
اردوکشی  به  دعوت  حتی  دیگر  گروهی  کنند. 

خیابانی علیه رییس جمهوری کردند.
اتهامات،  از  بخشی  تنها  شده  اشاره  موارد  این 
رییس  علیه  سخیف  توهین های  و  افترائات 
جمهوری است که در یک سال گذشته در تیتر 
و تحلیل های رسانه های داخلی و خارجی منتشر 
خالف  توهین هایی  است.  یافته  بازتاب  و  شده 
ادب و اخالق، خالف توصیه ها و تاکیدات دینی 
و حتی خالف آداب سیاست ورزی در قرن ۲۱ 
معظم  رهبر  که  است  دلیل  همین  به  و  است 

انقالب طی همین یک سال گذشته بارها درباره 
و  سیاسی  فضای  در  ادبیاتی  چنین  گسترش 

اجتماعی کشور هشدار دادند.
تبعات مخدوش شدن ادب در عرصه سیاست

تنش ها  انواع  تجربه  از  پس  سیاسی  نظام های 
سرانجام به این نتیجه رسیدند که مبنای رابطه 
و  اظهار  اقدام،  هرگونه  و  باشد  قانون  قوا  بین 
سیاستمدار  چارچوب،  این  از  خارج  رفتاری  یا 
خاطی را با اشد مجازات که همان کنار گذاشته 
حزبی  های  فعالیت  و  سیاسی  عرصه  از  شدن 
به  ایران  نظام سیاسی  روبرو می کند. در  است، 
تنبهی  چنین  تحزب،  تاریخی  مهجوریت  دلیل 
به  امیدها  اما  ندارد  اجرایی  امکان  عمل  در 
به اخالق است،  نظامی که متخلق  بود در  این 
را  این خالء  اخالق  بر  مبتنی  اخالقی  قیدهای 
پوشانده و هر شخص هتاک و مفتری، به دلیل 
کناره  سیاست  از  خود  عرف،  از  خارج  رفتار 
تهمت  و  توهین ها  با  اما  امید  این  کند.  گیری 
های آشکار به مسووالن و عدم برخورد مناسب 
با خاطیان در حال کمرنگ شدن است. هتاکان 
قرار  بازخواست  مورد  تنها  نه  که  است  مدتی 
مورد  جمهوری  رییس  تعبیر  به  که  نمی گیرند 
تشویق هم قرار می گیرند و این تا زمانی است 

که اهانت ها به دولت و رییس جمهوری باشد.
پیامد این کمرنگ شدن امیدها به نقش آفرینی 
اخالق میان مسووالن، آرام آرام، مفهوم اخالق را 
در جامعه هم تحت تاثیر قرار داده و کمرنگ می 
از عرصه سیاست به  کند. هتاکی ها و تهمت ها 
عرصه جامعه کشیده می شود، جامعه روز به روز 
با آنچه آرمان انقالب اسالمی بود فاصله می گیرد 
و التهابات سیاسی، به تنش های اجتماعی بدل 
شده و در نهایت با شعله ور شدن آتش اختالف 
و هتک حرمت در جامعه دامان هتاکان سیاسی 
هم خواهد سوخت.از سوی دیگر تداوم این بی 
کشور  اجرایی  عرصه  فعاالن  علیه  حرمتی ها؛ 
نیست؛  روحانی  االسالم  حجت  به  توهین  تنها 
بلکه توهین و ناامید ساختن ۲۴ میلیون ایرانی 
است که سه سال پیش وی را به عنوان نماینده 
اجرایی خود به پاستور فرستادند و حال با دیدن 
و  اعتماد  وی  شخص  از  انتقادات  میزان  این 
امید خود را به تصمیمات نماینده خوداز دست 
میزان  و  ضرورت  در  شبهه  دچار  و  دهند  می 
اثرگذاری رای خود می شوند. شبهه ای که یکی 
از مهم ترین دالیل کاهش مشارکت در انتخابات 
برای  هم  را  نگرانی هایی  و  بود  یازدهم  مجلس 
وجود  به   ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات 

آورده است.
ایرنا

از  پرهیز  و  اسالمی  ادب  و  اخالق  حفظ  لزوم 
به  انقالب  معظم  رهبر  موکد  توصیه  بدزبانی، 
ویژه در یک سال گذشته بوده است. توصیه ای 
و  بدزبانی ها  گسترده  حجم  به  توجه  با  که 
هتاکی ها علیه دولت و شخص رییس جمهوری 
زمان دیگری  از هر  بیش  به آن  توجه  ضرورت 

احساس می شود.
ایران  و  جهان  به  کرونا  ویروس  عجیب  هجوم 
کننده  فلج  تحریم های  مضاعف  رنج  کنار  در 
علیه جمهوری اسالمی، یک سال بسیار دشوار 
اقتصادی و سیاسی را برای مردم ایران و دولت 
خارجی  دشمنان  اندازه  هر  است.  زده  رقم 
چون  شناخته  و  کووید۱۹  چون  ناشناخته 
»دونالد ترامپ« دولت را تحت فشار  قرار دادند؛ 
بر  داخل  در  هم  منتقدانش  و  سیاسی  رقبای 
انتقادات و هجمه هایی که در برهه هایی  شدت 
این  افزودند.  گرفت؛  خود  به  هتاکی   رنگ  هم 
آن،  رییس  شخصیت  و  دولت  به  حمله  میزان 
حجت  گالیه های  رسمی،  اغلب  تریبون های  از 
االسالم روحانی را در پی داشت که تلویحا تاکید 
کرد در میدان مبارزه با کرونا و تحریم نه تنها 
از داخل خاکریزها هم؛ تضعیف  مانده که  تنها 
قوه  دیوار  از  کوتاه تر  دیواری  و  می شود  روحیه 
مجریه در کشور نیست. اما تنها رییس جمهوری 
انتقاد  ورزی  سیاست  از  شیوه  این  به  که  نبود 
داشت؛ رهبر معظم انقالب هم در سخنرانی های 
مختلف خود، بارها درباره ضرورت حفظ حریم 
تاکید  تریبون داران  اظهارات  در  شرع  و  قانون 

کردند.
مروری بر سه هشدار رهبر انقالب در یک سال اخیر

شخصیت های  و  نمایندگان  از  برخی  عبور 
سیاسی از خطوط قرمز اخالق و سیاست ورزی 
شد  سبب  گذشته،  سال  یک  طی  مدار  اخالق 
این  پیامدهای  به  بنسبت  انقالب  معظم  رهبر 
در  دهند.  هشدار  رفتارها  و  اظهارات  قبیل 
به  ایشان  تاکیدات،  و  هشدارها  این  تازه ترین 
در  )س(  حضرت  زهرا  میالد  سالروز  مناسبت 
اهل بیت  مداحان  از  با جمعی  تصویری  نشست 
)ع( بر لزوم حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن 
بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در  از  و پرهیز 
فضای رسانه ای و مجازی، تأکید کردند. ایشان 
در  اسالمی  ادب  شدن  مخدوش  از  انتقاد  با 
برخی محیط های رسانه ای و فضای مجازی، در 
همه  و  مداحان  به  خود  پایانی  و  مهم  توصیه 
تریبون داران و رسانه ها، بر »حفظ ادب اسالمی 
کردند:  خاطرنشان  و  تاکید  گفتن«  سخن  در 
باید جمع شود  جامعه  در  بدزبانی  و  »بدگویی 
و  این  از  پیش  یابد.«  اسالمی گسترش  ادب  و 
در  انقالب  معظم  رهبر  جاری  سال  تیرماه  در 

اکنون  که  ادعا  این  با  سفید  کاخ  سخنگوی 
ایران به  ایران است گفت اگر  توپ در زمین 
پایبندی کامل به تعهداتش در برجام برگردد، 

واشنگتن نیز به این توافق بازمی گردد.
تکرار  با  سفید  کاخ  سخنگوی  ساکی  جنیفر 
شد  مدعی  آمریکایی  مقامات  دیگر  ادعاهای 
برگردد،  هسته ای  توافق  به  ایران  اگر  که 

واشنگتن نیز بازمی گردد.
داشت:  اظهار  سخنانی  طی  ساکی،  جنیفر 
مسائل  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  جلسه  در 
خاورمیانه از جمله ایران را بررسی می کنیم.

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که اگر ایران 
آن  به  نیز  آمریکا  برگردد  هسته ای  توافق  به 

باز می گردد.
جنیفر ساکی ادعا کرد: توافق هسته ای آغازی 
ما  شرکای  هماهنگی  با  جدید  توافق  برای 
خواهد بود و اکنون توپ در زمین ایران است.

است  مدعی  حالی  در  آمریکایی  مقام  این 
این  که  است  ایران  زمین  در  توپ  اکنون 
کشور بدون توجه به تعهدات خود در توافق 
هسته ای، آن را ترک کرده و قطعنامه سازمان 

ملل را نقض کرده است.
در همین حال سخنگوی کاخ سفید به اظهار 
نظر درباره عربستان سعوی پرداخته و گفت 
بود؛  »قتل جمال خاشقچی جنایتی هولناک 
از حالت محرمانه  که  را  گزارشی  تا  آماده ایم 

خارج شده، به کنگره ارائه کنیم.
شهروند  دو  آزادی  از  افزود:  ساکی  جنیفر 
و  می کنیم  استقبال  سعودی  آمریکایی 
امیدواریم که شاهد موارد بهتر در این زمینه 

باشیم.
برخی  از  نقل  به  اکسیوس  آمریکایی  پایگاه 

دانشمندان در تازه ترین تحقیقات خود موفق به 
ایجاد روشی موثر با استفاده از هوش مصنوعی 
شدند که قادر است جهش های ویروس کرونا را 

خنثی کند.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
را  جدیدی  روش  محققان  جوان،  خبرنگاران 
برای مقابله با جهش های نوظهور ویروس کرونا 
و تسریع در تولید واکسن به منظور جلوگیری 
باختن  جان  باعث  که  زایی  بیماری  عوامل  از 
شده  اقتصاد  نابودی  و  جهان  در  نفر  هزاران 

است، ایجاد کردند.
 ،USC Viterbi  تیم تحقیقاتی دانشکده مهندسی
برای  را  روشی  مصنوعی،  هوش  از  استفاده  با 
واکسن ها  تحلیل  و  تجزیه  به  بخشیدن  سرعت 
و رسیدن به بهترین درمان پزشکی پیشگیرانه 

بالقوه ایجاد کردند.
جهش های  تحلیل  و  تجزیه  برای  روش  این 
است  انطباق  قابل  راحتی  به  ویروس،  احتمالی 
و برای حصول اطمینان و سرعت در شناسایی 
قرار  استفاده  مورد  ممکن  واکسن  بهترین 
می گیرد؛ راه حل هایی که به انسان یک مزیت 
بزرگ نسبت به بیماری در حال تکامل می دهند. 

تداوم هتاکی  ها و تکرار هشدارهای رهبر انقالب

ایران به برجام بازگردد، آمریکا نیز بازمی گردد
خنثی سازی جهش های جدید کرونا با استفاده از هوش مصنوعی
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کاری  از  و  ندارند  شغلی  رضایت  که  افرادی 
برای  باید  برند  نمی  لذت  دهند  می  انجام  که 
عالقه مند شدن و کنار آمدن با شغلشان هدفی 
موفقیت  و  پیشرفت  مسیر  در  تا  باشند  داشته 

قرار بگیرند. 
در  را  خود  افتاده؛  برایمان  اتفاق  این  همه  ما 
و  بریم  نمی  لذت  آن  از  که  یابیم  می  شغلی 
این فقط یک بخش طبیعی از زندگی و بخش 
طبیعی شغل رویاهای ما است، اما این به این 
ببریم.  رنج  آن  از  باید همیشه  که  نیست  معنا 
نخواهید،  چه  و  باشید  آنجا  در  بخواهید  چه 
داشتن یک نگرش مثبت، عالی است!احساسات 
حس  با  کارمان  اطراف  اگر  و  است  مسری  ما 
منفی احاطه شده باشد، این باعث می شود که 
حس منفی به ما وارد شود و یک مکان منفی 

و متالطم ایجاد کنیم.
از طرف دیگر، نشان دادن لبخند و شادی در 
محل کار نیز در دفتر پخش خواهد شد و قبل 
از این که شما درک کنید، ممکن است مکان 
را  هفته  در  ساعت   ۴۰ حدود  ما  شود!  خوبی 
وقتی  بنابراین  کنیم،  می  خود  مشاغل  صرف 
کار  که  جایی  یا  و  کنیم  می  که  کاری  از  که 
می کنیم لذت نمی بریم، ناراحت بودن، بسیار 
باشید  یاد داشته  به  راحت است.اما مهم است 

که یک شغل بد با زندگی بد برابر نیست.
یک لحظه صبر کنید تا جنبه های دیگری که 
در مورد زندگی خود دوست دارید را تشخیص 
دهید و به یاد داشته باشید که مشاغل ما فقط 
منظور  هستند.  کیک  این  از  کوچک  تکه  یک 
این نیست که وقت خود را صرف کار کردن در 
یا طفره رفتن در کار کنید  کارهای شخصی و 
- این مسیر سریع به خط بیکاری است - بلکه، 
زمانی را برای خودتان خارج از کار درست کنید.

زندگی  و  حرفه  بهبود شغل،  برای  که  آنچه  بر 
تمرکز  دارید،  نیاز  آن  برای  زمان  ایجاد  و  خود 
کنید.اگر شما کارهایی را در خارج از دفتر بهتر 
انجام می دهید، پس همین کار را هم می توانید 

در محل کارتان انجام دهید.
یکی از بهترین روش ها برای عالقه مند شدن 
به هر کاری تعیین اهدافی است که سعی کنید 
بیدار  از خواب  برآورده کنید. صبح که  را  آنها 
می شوید هدفی تعیین کرده و تالش خود را 
این هدف می  برسید.  به آن  تا  به خرج دهید 
تواند در محل کار برآورده شود یا از بیرون به 

کار شما تزریق شود.
روان  به  بایستی  سخت  شرایط  این  در  شما 
از  را  کار  این  کنید  منتقل  مثبت  انرژی  تان 
روش های مختلفی می توانید انجام دهید، به 
موزیک  یک  ها  صبح  توانید  می  مثال  عنوان 
را  خود  زمان  از  بخشی  یا  کنید  گوش  شاد 
می  حتی  بگذرانید،  مثبت  مطالب  خواندن  با 
مثل  خوشمزه  خوردنی  یک  روزهایی  توانید 
شیرینی بخرید و با خود به محل کارتان ببرید 
تا با این روش به ظاهر ساده هم خودتان انرژی 
بگیرید و هم اینکه انرژی را به همکاران و محل 

کارتان تزریق کنید.
نفرت از کار به این معنا نیست که الزم نیست 

من واقعا ناکافی هستم؟
وقتی  مختلفی،  موقعیت های  در  بارها  و  بارها 
می کنیم،  سرخوردگی  و  شکست  احساس 
روی  بر  و  می دهیم  گیر  که  کسی  اولین  به 
خودمان  می کشیم،  ناخن  روحش  دیواره های 
نداریم.  را  کسی  او  جز  که  طفلکی  خود  است. 
شروع می کنیم به سرزنش کردن خود. در این 
مواقع است که دلمان می خواهد خودمان را به 
دیگران ثابت کنیم. به اطرافیانمان این ذهنیت را 
بدهیم که ما خوب و کامل هستیم اما متاسفانه 
همیشه هم اطرافیان ما باهوش نیستند و با تمام 
تالش هایی که برای اثبات خود می کنیم باز هم 
نمی شنویم.  آنها  از  دلگرم کننده ای  جمله  هیچ 
احساس سرخوردگی  بازهم  که  می شود  همین 

می کنیم.
تفاهم  این  به  خودمان  با  باید  مواقع  این  در 
برسیم که آیا این سرخوردگی واقعی است؟ آیا 
این سرخوردگی و عدم موفقیت فقط در ذهن 
هم  دیگران  ذهن  در  یا جدی جدی  است  من 
هست؟ برای تشخیص واقعی بودن این حس و 
البته زدودن حس سرخوردگی باید چند سوال 

از خودمان بپرسیم.
۱( آیا موضوع واقعی که وجود دارد »من« است؟

یکی از بارزترین و طبیعی ترین اتفاقاتی که در 
هر فردی می افتد این است که وقتی در مواجه 
با دیگران آزرده می شویم، همه چیز را شخصی 
می کنیم و هرچه بگویند یا نگویند را به خودمان 

می گیریم.
دوست شان  عمیقا  که  کسانی  نظر  دراین میان، 
داریم، خیلی برای مان ارزشمند است. اما نباید 
فراموش  نباید  باشیم.  داشته  رویکردی  چنین 
مربوط  ما  به  مسئله  هم  همیشه  که  کنیم 
باعث  ما  برداشت های شخصی  گاهی  نمی شود. 

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که نگرانی های ناشی از کووید-۱9، 
است .    داده  افزایش  زایمان  از  و پس  بارداری  را دوره  زنان  افسردگی  و  اضطراب  میزان 
در  را  اضطراب  و  افسردگی  مثل  چالش هایی  زنان،  درصد   20 تا   ۱0 حدود  کلی  طور  به 
افسردگی، اضطراب و اختالالت  تولد فرزندشان تجربه می کنند.  از  هفته های پیش و پس 
مرتبط با حادثه می توانند با افزایش استرس مربوط به بارداری و تجربه های پس از زایمان 
تشدید شوند اما پژوهشگران به تازگی دریافته اند در این میان شیوع کرونا اوضاع را بدتر 
کرده و سالمت روانی مادران را بیشتر به خطر انداخته است. آنها دریافتند که از میان هزار 
و۱23 زنی که مورد بررسی قرار گرفتند، 4ر36درصد به سطح قابل توجهی از افسردگی مبتال 
شده است. در حالیکه میزان افسردگی بارداری پیش از همه گیری کرونا، ۱5 تا 20 درصد 
نشانه های  آنها  و ۱0 درصد  باال شده  مادران دچار اضطراب  از  از 20درصد  بود. همچنین 

اختالل آسیب پس از سانحه را داشتند. 
پژوهشگران دریافتند که تقریبًا 9درصد از شرکت کنندگان، احساس غم و اندوه، از دست 

دادن یا ناامیدی شدید را در نتیجه همه گیری بیماری گزارش داده اند.  

تراوش  سکوت،   ” نویسد  می  هلفیکس  جون 
 ” افزاید  می  و   ” میسازد  مرئی  را  ذهن  های 
من معتقدم که از طریق سکون و سکوت است 
قادر  را  ما  سکوت   ” میشود  گشوده  در  آن  که 
میسازد تا صدای گشوده شدن آن در را بشنویم 
در واقع ما وقتی عمیقا نفس میکشیم، خودمان 
را متمرکز میکنیم و میگذاریم گفتگوی دائمی 
ذهن نا آراممان کم کم ساکت شود و خودمان 

در های گشایش را باز میکنیم.

خجالت کشیدن یا همان چیزی که باعث می شود شما 
تنها  نباشید،  راحت  دیگران  با  کردن  برقرار  ارتباط  در 
یک احساس است.اما اگر به چند نکته توجه کنید،برای 
همیشه از این حس آزار دهنده رها خواهید شد.افرادی 
این  که  دانند  نمی  اند،  نبرده  رنج  خجالت  از  هرگز  که 
حس می تواند به ویژه برای فردی در یک موقعیت حرفه 

ای است، ناتوان کننده باشد.
اگر کمرویی شما را عقب نگه داشته، یاد بگیرید چطور 
داشته  بیشتری  نفس  اعتمادبه  و  شوید  رد  آن  کنار  از 
باشید.خجالت می تواند واقعاً مردم را عقب نگه دارد - تا 
حدی که کسانی که خجالتی هستند تمایل به اجتناب 
از موقعیت های عمومی دارند و تا حدودی به این دلیل 

که اضطراب مزمن زیادی تجربه می کنند.
اما خبر خوب:

خجالت می تواند برطرف شود.با گذشت زمان و تالش و 
میل به تغییر، امکان شکستن آن وجود دارد.اگر خجالت 
شما شدید است، ممکن است به کمک مشاور نیاز داشته 

باشید، اما بیشتر افراد می توانند بر آن غلبه کنند.
این  از  خجالت  گذاشتن  کنار  در  را  خود  قدم  اولین 
تکنیک ها بردارید، تا به شما کمک کند اعتماد به نفس 

بیشتری داشته باشید.
چگونه خجالت کشیدن را ترک کنیم؟

۱. مدام درباره آن صحبت نکنید و به کسی نگویید:
شما  به  که  افرادی  نیست.  خجالتتان  تبلیغ  به  نیازی 
حتی  است  ممکن  دیگران  و  دانند  می  هستند،  نزدیک 
فرصتی برای توجه داشته باشند. ممکن است برای شما 

قابل رویت نباشد.

بدون  وقتی  می کند.  یکرنگ  را  انسان ها  که 
باشید،  داشته  دوست  را  کسی  چشمداشت، 
در  قدم  وقتی  می آورد.  به  ارمغان  آزادی  عشق 
تایید شدن و  چنین راهی بگذارید، دیگر برای 
دوست داشتنی بودن به دوست داشتن دیگران 
تایید  با  ندارید  نیازی  دیگر  نیستید.  محتاج 
معادالت  از  بگیرید. دست  مثبت  دیگران حس 
دارید  باور  درون  از  چون  برمی دارید  احساسی 
که دوست داشتنی هستید حتی اگر کسی آن 

را به شما نگوید.
4( این زندگی است یا گذراندن روزگار؟

قانون مهم زندگی و طبیعت این است که شما 
به هیچ وجه نمی توانید دیگران را وادار کنید از 
دیدگاه های  ما  کنند. همه  نگاه  دید شما  زاویه 
خودمان را داریم، دیدگاه هایی که برای خودشان 
معتبر و قابل قبول اند. بپذیرید که اختیار آدم ها 
در دست شما نیست و نمی توانید رفتار آنها را 
با خواهش کردن تغییر دهید. احساسات بسیاری 
از ما در طول زندگی جریحه دار شده است، اما 
احساسی شان  زخم های  نمی دهند  اجازه  برخی 
درمقابل،  بشود.  تکامل شان  و  لذت بردن  مانع 

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر 
اجازه اش نباش !

******
برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از 

شکست را کنار بگذاریم.
معموال  ندارید  کردن  ریسک  به  تمایلی  اگر 

یک زندگی عادی خواهید داشت.
جیم ران

******
تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر 
ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم.

 والت دیزنی
******

تقریبا شبیه  مسیر موفقیت و مسیر شکست 
هم هستند. 

کالین دیویس
******

که  شود  می  کسانی  نصیب  خوب  چیزهای 
به  افرادی  را  بهتر  چیزهای  اما  دارند،  صبر 
دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال 

آنها می روند.
******

کنی  می  همیشه  که  را  کاری  همیشه  اگر 
به دست می آوری که  انجام دهی، چیزهایی 

همیشه داشتی !
******

نیست. زندگی  پیدا کردن  را  زندگی، خودت 
یعنی خودت را ساختن.

******
فرصت   ، نمانید  طالیی  های  فرصت  منتظر 
به  را  آنها  و  از دست ندهید  را  های معمولی 

شرایط استثنایی تبدیل کنید.
******

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، 

8. اجتناب از قلدری و اذیت:
همیشه تعداد کمی از افرادی وجود دارند که تمایل به 
این  با  را  تان  دارند.فاصله  بقیه  کردن  تمسخر  و  اذیت 

افراد حفظ کنید.
9. مراقب باشید:

بنابراین  هستیم،  ترین  سخت  خودمان  برای  ما  بیشتر 
ممکن  داریم.  را  دیگران  بر  نظرات  و  مشاهده  به  عادت 
است متوجه شوید که دیگران از عالئم ناامنی خودشان 

رنج می برند و تنها نیستید.
بد  روز  معنای  به  بد  لحظه  یک  که  باشید  داشته  یاد  به   .۱0

نیست:
ذهنتان  در  را  زیادی  زمان  شما  که  زمانی  خصوص  به 
کار  این  خجالتی  افراد  که  همانطور  کنید،  می  سپری 
انجام  را  کار  این  توانید  می  راحت  دهند،  می  انجام  را 
دهید، و به این فکر کنید که خجالت شما تمام اتفاقات 

را خراب می کند.
۱۱. تصورات خودتان را فریاد بزنید:

افراد خجالتی گاهی این احساس را دارند که توسط بقیه 
واقعا  وقتی  حتی  شوند،  می  رد  و  نیستند  قبول  مورد 
از  بیشتر  خیلی  حتی  است  ممکن  نیست.افراد  اینگونه 
شما  به  قائلید  ارزش  خودتان  برای  خودتان  که  چیزی 

اعتبار دهند.
۱2. به ترس هایتان زل بزنید:

گاهی اوقات وقتی وحشت زده اید، بهترین کاری که باید 
بکنید این است که با آن مواجه شوید.اگر میترسید، به 

پس  بگیرید  یاد  کارتان  از  را  جدید  چیزهای 
که  باشید  داشته  توجه  واقعیت  این  به  باید 
آموختن مهارت ها همیشه به نفع شماست. از 
زمانی که باید حتما برای کار بگذارید استفاده 
کنید تا در کارتان بهتر شوید. اگر محل کارتان 
آنها  در  حتما  کرد  برگزار  آموزشی  های  دوره 
از  نبود  هایی  دوره  چنین  اگر  و  کنید  شرکت 
همکاران باتجربه تر بیاموزید و سعی کنید هر 
روز بهتر از روز پیش شوید.این کار موجب می 
شود زمانی که که کارتان تغییر می کند شما 
این  نتیجه  در  باشید پس  تواناتر  و  تر  باتجربه 
بهتری  و  بیشتر  شغلی  های  موقعیت  توانایی 
برای شما به ارمغان خواهد آورد. در مورد آنچه 
ندارید، در مورد  یا دوست  که دوست دارید و 
یا  شرکت  این  کنید.آیا  فکر  خود  فعلی  شغل 
موقعیتی که شما می خواهید را دارد؟ آیا می 
توانید کار بیشتری انجام دهید که به شما این 
کشیده  چالش  به  بیشتر  که  بدهد  را  امکان 
دهید  ارائه  خواهید  می  که  را  آنچه  یا  شوید 
نشان دهید؟ به این فکر کنید که به چه کاری 
با  و  ببرید  لذت  کارتان  از  بیشتر  تا  دارید  نیاز 
به  چیزها  این  چطور  اینکه  درباره  رئیستان 
کنید.شاید  صحبت  بود  خواهند  شرکتش  نفع 
حضور  و  اجتماعی  های  رسانه  از  واقعاً  شما 
کمک  پیشنهاد   - ببرید  لذت  تان  سایت  وب 
کنید!در صورتی که تا آخر عمر کاری که عالقه 
باقی  ناراحت  دهید  انجام  را  ندارید  آن  به  ای 
خواهید ماند و به مرور فرسوده می شوید پس 
را  ندارید  دوست  که  کاری  که  مدتی  تمام  در 
فکر  آن  کردن  جایگزین  به  دهید  می  انجام 
کنید  می  را  تالش خود  اینکه  بر  عالوه  کنید. 
جست  در  بگیرید  یاد  تان  فعلی  کار  از  نکاتی 

وجوی موقعیت های جدید باشید.
در حالی که نمی خواهیم به عنوان »طفره رونده 
کار« در محل کار و در پایان روز کاری شناخته 
شده باشیم، اما به یاد داشته باشید که این کار 
این  که  دهید  نیست.اجازه  الزم  همیشه  برای 
یک سنگ بزرگ باشد، یک لحظه ای برای یاد 
گرفتن اینکه چه چیزی را در این شغل دوست 
دارید و چه چیزی را دوست ندارید، و زمانی که 
همه آنچه را که می توانید از آن خارج کنید و 
یا نمی توانید آن را تحمل کنید را بدانید، رفتن 

و ترک کردن خوب نیست!
اگر شما بخواهید بیرون بروید، پس باید برایش 
اشتباهی  بکنید!اگر در حوزه کاری  را  این کار 
هستید، به دنبال شغل و فرصت در حوزه کاری 
بدهید. درخواست  ها  آن  برای  و  باشید  خود 

تان  عالقه  مورد  کاری  حوزه  در  که  کسانی  با 
ایجاد  را  ارتباطات  دارند،  دسترسی  و  هستند 
یک  که  نکنید  سعی  اگر  دهید.  ادامه  و  کنید 
این  هرگز  کنید،  پیدا  بهتری  و  جدید  شغل 
اگر در وضعیتی  بنابراین،  نخواهید کرد  را  کار 
ندارید،  را دوست  فعلی خود  هستید که شغل 
دنبال  را  نکات  این  بردارید،  به عقب  قدم  یک 
وارد دفترتان  فردا  کنید و مطمئنیم که وقتی 
برای مقابله  بهتری  می شوید، در مکان بسیار 

با آن روز خواهید بود!

می شود سوتفاهم های زیادی به وجود آید و یا 
ما منظور اشخاص مقابلمان را کامال متفاوت تر 

از آنچه که واقعا هست، برداشت کنیم.
2( آیا من یک ناقص مطلقم؟

ندهید.  اعتبار  دارید  که  نقص هایی  به  اینقدر 
است که همه  قانون جهان  این  باشید  مطمئن 
اما  دارند.  زیادی  نقص های  بدون شک،  آدم ها، 
آدمی  هر  نمی شود.  ختم  جا  همین  به  ماجرا 
در  است.  دست آورد  از  پر  نقص هایش  کنار  در 
این مواقع که حس سرزنش گری به خود دارید، 
نقص هایتان  روی  بر  باشید.  داشته  هم  انصاف 
تمرکز نکنید و نقاط روشن و مثبت زندگی خود 

را هم ببینید.
3( خودم  را دوست دارم؟

برای اینکه دیگران دوستتان داشته باشند و از 
آن مهم تر دوست داشتن شما نسبت به دیگران 
اصیل تر باشد، اولین کاری که باید انجام دهید 
عشق  به خودتان  بی قیدوشرط  که  است  این 
بورزید. عشق انتخاب است؛ اگر تاکنون حسش 
نکرده اید، به خاطر این است که عشق ورزیدن را 
است  درمانگر  نیرویی  عشق  نکرده اید.  انتخاب 

2. سبک خود را نگه دارید و ادامه دهید:
خود  لحن  شوند،  می  شما  خجالت  باعث  دیگران  اگر 
به  بحث هستید،آرام  از  بخشی  اگر  دارید.  نگه  عادی  را 

صحبتتان ادامه دهید.
3. لحن خود را تغییر ندهید:

با  را  آن  شوید،  می  سرخ  هستید  ناراحت  وقتی  اگر 
خجالت یکی نکنید. بگذارید همینگونه بماند و بگویید:« 

من همیشه زود سرخ می شوم. »
4. از برچسب زدن اجتناب کنید:

فردی  عنوان  به  ندهید.بگذارید  نشان  خجالتی  را  خود 
منحصر به فرد تعریف شوید نه با یک ویژگی بد.

5. خود خرابکاری را متوقف کنید:
هستیم. خودمان  دشمن  بدترین  واقعاً  ما  اوقات  گاهی 

بزند.به جای  را زمین  ندهید حس درونیتان شما  اجازه 
آن، قدرت آن صدا را آنالیز کنید تا بتوانید خنثی نمایید.

6. نقاط قوت خود را بشناسید:
لیستی از تمام ویژگی های مثبت خود تهیه کنید - از 
شما  به  که  بخواهید  تان  خانواده  عضو  یا  دوست  یک 
چقدر  که  کند  یادآوری  شما  به  کنند.بگذارید  کمک 

ویژگی خوب و مثبت دارید.
7. روابط خود را با دقت انتخاب کنید:

افراد خجالتی تمایل به دوستی کم تر اما عمیق تر دارند، 
به این معنی که انتخاب دوست یا شریک، برایشان مهم 
تر است.زمانتان را به افراد زندگیتان بدهید که پاسخگو، 

گرم و دلگرم کننده هستند.

برخی آن قدر با جای زخم َور می روند که هرگز 
خوب نمی شود. 

5( چرا  نیاز به تایید دیگران دارم؟
گاهی ما تنها واکنش دفاعی مان است است که 
با زیر سؤال بردن موفقیت هایمان به احساساتمان 
»چرا  که  بپرسید  خودتان  از  می کنیم.  خیانت 
به  دارم  اصرار  را خراب می کنم؟« »چرا  خودم 
دیگران ثابت کنم شایسته دوست داشته شدن و 
دوست داشتن هستم؟« منظور از دیگران کسانی 
هستند که خواهان توجه و عشق شان هستید اما 

این دو را از آنها دریافت نمی کنید.
چرا؟ ما آن قدر درگیر این »چرا« می شویم که 
به راستی  باشد،  پاسخ، هرچه  فراموش می کنیم 

اهمیتی ندارد.  »چرا« به ندرت مسئله ماست. 
توسط  موفقیت تان  تأیید  به دنبال  پیوسته  اگر 
دیگران باشید، هرگز احساس رهایی نمی کنید. 
و  شور  و  باشید  خالق  نمی توانید  هیچ وقت 
اشتیاق تان را ارضا کنید، چون دیگران به سادگی 

شما را از مسیرتان منحرف می کنند.
6( آیا زمان رها کردن و بخشیدن خودم نرسیده؟

خوب  »به اندازه ی کافی  که  فکر  این  رهاکردِن 
و کافی نیستم« ممکن است هولناک و سخت 
باشد. چون روزگار زیادی را با این فکر زندگی 
کرده ایم و این تصور نقطه امن زندگی ما شده 
وهله  در  که  باشد  آن  وقت  شاید  اما  است. 
ادامه  زندگی تان  به  و  ببخشید  را  خودتان  اول 
و  کنید  درک  را  دیگران  بعدی  قدم  در  دهید. 
نبخشیدِن  کنید  گمان  شاید  ببخشیدشان. 
دوست تان  وشاید  باید  که  آن طورکه  کسانی 
نداشتند، از شما محافظت می کند، اما این طور 
نیست. این نبخشیدن وزنه زیادی به پا و قلبتان 
می اندازد و همیشه انرژی زیادی ازتان می گیرد. 

و  هستی.  دیگر  یکی  طرح  جزء  احتماال 
حدس بزن آنها چه چیزهایی برای تو در نظر 

گرفتند؟ چیز زیادی نیست ! 
 جیم ران

******
تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدهی 

انتظار آن را داشته باشی.
******

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کند.
******

خواهی  می  چه  که  بگو  خودت  به  نخست 
بشوی ،

برای تحقق آن آنچه را الزم است انجام بده .
******

آنها  از  که  را  هایی  فرصت  در صد  شما صد 
استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

******
دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی 

هم بد نیست.
******

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. 
اجازه نده شکست تو را متوقف کند. شکست 

ها شخصیت را میسازند.
******

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید 
در دنیا احساس کنید.گاندی
******

به یاد داشته باشید :
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می 

توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .
******

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر 
نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد 

)با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . (

آن خیره شوید و تکیه دهید.
۱3. با اعتمادبه نفس عمل کنید:

می  حاصل  استادی  و  یادگیری  عمل،  با  بنفس  اعتماد 
را  سواری  دوچرخه  چگونه  که  آید  می  شود.یادتان 
به  اینکه  از  بعد  اما  بود،  وحشتناک  گرفتید؟اولش  یاد 
دنبال آن رفتید، آن را امتحان کردید و اعتماد به نفس 

داشتید، توانستید انجامش بدهید.
کند.احساس  می  را  کار  همین  نیز  اجتماعی  اعتماد 
اجتماعی  تعامالت  از  اجتناب  نیست،  مشکل  اضطراب 

مشکل است.
۱4. حرف بزنید:

یا  و  سخنرانی  تمرین  به  شروع  فرصتی،  هر  در 
تمام حیطه  مورد  کنید.در  داستان سرایی  و  صحبت 
با دوستان،  کار  در  کنید.چه  زندگیتان صحبت  های 
توانید  می  خیابان،  از  رفتن  پیاده  یا  ها،  غریبه  با 

کنید. آزادانه صحبت 
اجازه دهید صدا و ایده های شما شنیده شود.مردم 
بگویند. خواهند  می  چیزی  چه  که  نیستند  مطمئن 

را  خود  سهم  خواهند  می  که  این  خاطر  به  ها  آن 
دیگران  با  و  شوند  می  درگیر  بگذارند،  اشتراک  به 

ارتباط برقرار می کنند.
و  اضطراب  بکنید.  را  کار  این  توانید  می  هم  شما 

نیستند. برای ساکت ماندن  بودن، دلیلی  خجالتی 

منبع : نمناک

سواالتی که باید هنگام ناامیدی و سرخوردگی از خود بپرسیمچند نکته برای افرادی که شغلشان را دوست ندارند

جمالت انگیزشی برای موفقیت در زندگی)۱(

سکوت، تراوش های ذهن را مرئی میسازد

اگر تصمیم تان برای ترک خجالت جدی است بخوانید

یافته های روانشناسی

تاثیر کرونا بر افسردگی مادران  
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صف

طرح نسبت دادن ازدواج موقت به بانوان محجبه 
دنبال  را  جدی   اهداف  چادری ها  خصوص  به 
می کند که لوث کردن اعتقادات و ایجاد بدبینی 
رأس  در  می تواند  متدینین  به  نسبت  مردم  در 

تمام آن ها قرار داشته باشد.
روزه  همه  مجازی  جمعی  ارتباط  ابزارهای 
که  می کنند  ایجاد  فرصت هایی  و  چالش ها 
نظر،  دقت  پدیده ها  و  چالش ها  این  با  مواجهه 
عکس العمل  و  رسانه ای  سواد  از  بهره مندی 
این  جدیدترین  از  یکی  می طلبد.  را  مناسب 
پر  و  جعلی  صفحات  با  امواجی  ایجاد  پدیده ها 
مطلوب  به  مصادره  برای  اینستاگرام  در  شمار 

برخی مفاهیم است.
بعید به نظر می رسد که حتی یک نفر از کاربران 
این ابزار ارتباطی در ایران حدود یک سال پیش 
از شهادت سردار قاسم سلیمانی با صفحاتی که 
به نام بانوان محجبه فضای این اپلیکشین را به 
شدت تحت تأثیر قرار داده بودند مواجه نشده 
خانم  یک  تصویر  با  خصوصی  صفحاتی  باشند. 
عنوان  به  سیما  خوش  غالباً  و  چادر  به  آراسته 
مطالب  ذیل  بی وقفه  و  پرتعداد  که  پروفایل 
مختلف و پر بازدید اینستاگرامی عبارت »برای 
ازدواج موقت پیام بدید« را به عنوان نظر ثبت 

می کردند.
در بخش بیو این افراد هم یک شماره با عنوان 
»کد من« ثبت شده بود و جمالت دیگری که 
بر  را  کاربران  به  صفحه  صاحب  معرفی  قصد 
جوان  مخاطب  زننده ای  شکل  به  داشت  عهده 
را برای ازدواج موقت به ثبت نام در سایتی که 
آدرس آن ذکر نشده بود تشویق می کرد. رشد 
دست  این  گسترش  و  صفحات  این  قارچ گونه 
با ایجاد تصور دعوت یک  نظرات شنیع معموالً 
توهین  و  خشم  موقت  ازدواج  به  چادری  خانم 
دینی،  احکام  به  کاربران  از  توجهی  قابل  شمار 
بانوان محجبه و پوشش چادر را به همراه داشت.

در حالی که قدری تأمل مشخص می کرد عکس 
روح  اینکه  بدون  صفحات  این  پروفایل های 
صفحات  از  باشد  مطلع  ماجرا  از  صاحبان شان 
چهره های  خصوص  به  عراقی،  محجبه  بانوان 
مثل  کشور  این  فرهنگی  شده  شناخته 
خبرنگاران، به سرقت می رود تا با بهره گیری از 
هویت  به  نسبت  ایرانی  مخاطب  شناخت  عدم 
زده  جا  ایرانی  دختران  جای  به  آن ها  حقیقی 
محجبه  خانم  یک  عکس  که  طوری  به  شوند. 
پروفایل  در  اسم،  مختلفی  و  بی شمار  تعداد  با 
قرار  مشی  و  خط  این  با  متعددی  صفحات 

می گرفت.
ناگاه  به  اما  سلیمانی  قاسم  سردار  شهادت  با 
حضور این صفحات کم رنگ و کم رنگ تر شد. تا 
جایی که امروز به سختی می توان رد حتی یکی 
از آن ها را گرفت. اما در عوض صفحات جدیدی 
جای خالی شان را پر کردند که با پروفایل یک 
خانم چادر پوش بدون تولید محتوا، با یک متن 
خانم های  از  و خاصی  تکراری  تصاویر  مشترک 
ایرانی، غالباً خانواده شهدا، به اشتراک  محجبه 

همه انسان ها در زندگی خود تصمیم های اشتباه می گیرند 
یا برخی از کارهای آنها ممکن اســت بـا شکـسـت روبه رو 
مسؤولیت پذیر  که  افرادی  باشیم  داشته  توجه  باید  شود. 
هستند و از شخصیت بالغ و جنگجو بهره  مندند، اشتباه خود 
برای  راهی  دنبال  به  به جای خودسرزنشی  و  را می پذیرند 
نشان دهنده  که  رفتارهایی  از  یکی  می گردند.  مشکل  حل 
است که در  پذیرفتن خطاهایی  انسان هاست،  رفتاری  بلوغ 

طول زندگی از آنها سرزده است.
است  الزم  بلکه  نیست؛  کافی  به تنهایی  اشتباه  پذیرفتن   
در صورت  یا  نکند  تکرار  را  اشتباه خود  کند  فرد تالش  تا 
البته  را جبران کند؛  اشتباه خود  یا  لزوم عذرخواهی کرده 
رفتار  افراد  از  باشد.برخی  داشته  وجود  جبران  امکان  اگر 
مسؤوالنه و شخصیت بالغ ندارند و باید توجه داشته باشیم 
سن  به  ربطی  لزوما  بالغانه  و  صحیح  رفتار  نداشتن  که 
شناسنامه ای افراد ندارد. هر فردی در هر سنی ممکن است 

همه چیز را درباره برجام در »بدون هراس« بخوانید 

وندی  اثر  هراس«  »بدون  کتاب 
شرمن با ترجمه محمد جمشیدی 
انتشارات  در  رستمی  حافظ  و 
رسید.  پنجم  چاپ  به  سروش 
این کتاب زندگی وندی شرمن از 
سیاسی  زندگی  و  کودکی  دوران 
بیان  دیپلماتیک  عنوان  با  را  اش 
سیرزمانی  اثر  این  در  می کند. 
خطی دیده نمی شود یعنی مدام از 
یک زمان به زمان دیگری می رود.

و  ایران  با  مرتبط  موضوعات 
تمام  در  هسته ای  مذاکرات 
هراس«  »بدون  کتاب  فصل های 
و  می شود  دیده  بیشتر  یا  کمتر 
فصل های  تمام  در  موضوع  این 
می شود. تکمیل  کنارهم  کتاب 

باقری، معاون سابق سیاست  علی 
خارجی و امنیت ملی و عضو ارشد تیم مذاکرات ایران برای پرهیز از اشاعه یک 
را  قالب مقدمه موضوعات مذاکرات  سویه دیدگاه های خاص وندی شرمن در 
خالصه و دقیق برای خوانندگان اثر مرور می کند و نکاتی را در این زمینه برای 

مخاطبان کتاب متذکر می شود.
وندی شرمن رئیس تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ ایران، در کتاب »بدون هراس« 
با مرور خاطراتش از تجربه هایی سخن به میان می آورد که به او کمک کرد تا در 
مقام یک دیپلمات عالی مرتبه به زعم خود کارنامه موفقی به جابگذارد.رئیس 
دستاورد  بزرگترین  را  برجام  و  ایران  با  مذاکره  مذاکرات ۱+۵  در  آمریکا  تیم 

زندگی حرفه ای اش می داند.

می گذارند.
در نگاه اول ممکن است نفس وجود این صفحات 
به جوانانی که با تمسک به هر حربه ای به دنبال 
داده  ربط  هستند  مخاطب  پسند  و  نظر  جلب 
اسامی  صفحات،  این  دقیق تر  بررسی  اما  شود 
مشخص  تعداد  صاحبان شان،  برای  انتخابی 
نفر،  هزار   ۲۰ حدود  معموالً  کننده های  دنبال 
شده،  گذاشته  اشتراک  به  پست های  تعداد 
در  یکسان  متن های  و  مشابه  کاماًل  عکس های 
این صفحات  نکردن عمر  تجاوز  ذیل هر کدام، 
بیو  نوشته شده در بخش  ماه، عبارات  از هفت 
و اصرار بر استفاده از لفظ مقدس حسین، دین، 
شهید و چادر توسط تمامی این صفحات باعث 
خطور ایده کنترل مشترک این صفحات به ذهن 

می شود.
صفحات  این  پروفایل  تصاویر  که  خصوص  به 
بانوان محجبه  به صفحات  مربوط  و  هم جعلی 
از  است که  غالباً خوش چهره ای  نیز  بار  این  و 
اگرچه  و  شده اند  برداشته  عمومی  صفحات 
اداره کنندگان هرکدام از این صفحات حرفه و 
پیشه ای چون عکاس، خبرنگار و فعال اجتماعی 
را به خود نسبت داده اند اما هیچ اثر و سند از 
خود، فعالیت ها و هویت شان دیده نمی شود. به 
جای تمام این موارد عباراتی از قبیل تبلیغات، 
بخش  زینت  دایرکت  تبلیغات  ارزان،  تبلیغات 
بررسی  یک  و  است  صفحات  این  تمام  بیوی 
از  معدود صفحاتی  می کند حتی  ثابت  اجمالی 
این دست که از ذکر این عبارت پرهیز داشته اند 

هم به کار تبلیغات مشغول هستند.
همین مسأله ممکن است پیش از هر چیز این 
این  کنندگان  اداره  که  کند  مطرح  را  احتمال 
یا  دختران  تصاویر  بی اجازه  انتشار  با  صفحات 
مردم  نزد  در  شده  شناخته  شهدای  همسران 
اجتماعی  فرهنگی  محجبه  شخصیت های  یا 
محبوب، در صدد جلب توجه برای گرفتن نظر و 
پسند مخاطب و در نهایت کسب درآمد و انجام 
اما حجم گسترده فعالیت این  تبلیغات هستند 
افول صفحاتی که تالش در  با  صفحات درست 
ایجاد ارتباط میان ازدواج موقت و بانوان محجبه 
داشت، اشتراکات فراوان ربات وار آن ها و افراط 
در استفاده از عناصر مقدس و شعائر دینی این 

مسأله را پیچیده تر و قابل تأمل تر می کند.
در هر صورت این پدیده در بهترین حالت یک 
و  مردم  دینی  اعتقادات  از  رندانه  استفاده  سو 
عالقه به خانواده شهداست و یا به شکلی جدی تر 
شبیه طرح نسبت دادن ازدواج موقت به بانوان 
محجبه به خصوص چادری ها اهداف جدی تر را 
دنبال می کند که لوث کردن اعتقادات و ایجاد 
بدبینی در مردم نسبت به متدینین می تواند در 
رأس تمام آن ها قرار داشته باشد و از این حیث 
این پدیده نیاز به رصد و پیگیری های جدی تر 
با  مقابله  و  شناسایی  برای  مربوطه  مسئوالن 

صحنه گردانان اصلی این ماجرا را دارد.

خبرگزاری مهر

رفتارش نشانگر نپذیرفتن اشتباهاتش باشد. این افراد برای 
مواقع  بیشتر  و  هستند  مقصر  به دنبال  اشتباهاتشان  انجام 
گردن  به  یا  دیگران  گردن  به  را  اشتباهات خود  مسؤولیت 
هرچیزی به جز خودشان می اندازند. این افراد استناد بیرونی 
دارند و عامل اشتباهات را جامعه، خانواده، همکاران و هر فرد 
یا موضوعی به غیر از خودشان می دانند و آخرین گزینه ای 
که شاید برخی مواقع در نظر بگیرند رفتار و اشتباه خودشان 

است که ممکن است آن را نیز ناشی از بدشانسی بدانند.
احترام،  صادقانه،  رفتار  از  مسؤولیت پذیرند  که  افرادی 
شجاعت و انصاف و تعادل برخوردارند و دارای هدف و برنامه 

هستند و اعتماد به نفس و عزت نفس باالیی دارند.
توانایی کنترل  و  برخوردارند  مهارت حل مسأله  از  احتماال 

هیجان ناشی از خطا را دارند.
قلمداد  طبیعی  امری  اشتباهات  از  ناشی  ناراحت شدن 
می شود اما طفره رفتن از مسؤولیت اشتباهات، رفتاری است 
که باعث می شود فرد به اشتباه به این باور برسد که مسؤول 
اشتباهاتش نیست و در نتیجه اقدامی برای تغییر رفتار خود 

نخواهد کرد.
پذیرفتن اشتباه باعث می شود دقت افراد در انجام اموری که 
به آنها محول شده، باال برود. زمانی که فرد به اشتباه خود 
اعتراف می کند به آن معنی است که به فکر جبران اشتباه 
خود است و از عواقب پذیرش اشتباه های خود نمی هراسد 
و احتمال این که درصدد یادگیری بیشتر باشد یا به دنبال 
جبران اشتباه های خود برآید زیاد است؛ بنابراین الزم است 
تا برای ایجاد رفتار مسؤوالنه، فرد اقدام به گرفتن درمان های 
در  را  موضوع  این  بتواند  تا  بکند  حرفه ای  و  روان شناختی 

نگرش خود اصالح کند.

تبلیغات در فضای مجازی
با سوءاستفاده از تصاویر بانوان محجبه

چرا اشتباهت را نمی پذیری؟

»من مادر کاملی هستم؟ « اگر مادر هستید و این سؤال را از خود پرسیدید، یا مادرانی را می شناسید 
که این سؤال را از خود مپرسند، باید بگویم که بواسطه این سؤال یک گام رو به عقب برداشتید، برای دستیابی به 
هدف یک مادر کافی بودن ... تصویر یک مادر کامل که سراسر عشق، بخشندگی و ایثار است یک تصویر غیرقابل 

دستیابی و غیر واقعی است که در نهایت احساس گناه را در تعداد زیادی از مادرها ایجاد کرده است
این اعتقاد که غریزه مراقبت در زنان یک استاندارد طالیی برای پرورش موفق فرزند هست،

همچنان پا برجاست و پابرجا هم خواهد ماند اما ضروری است که مادران در عصر حاضر آگاه باشند که : نه تنها 
فرزندانشان، بلکه خود آنها هم نیازهایی دارند که برآورده کردنشان، حق مسلم آنان است . فرهنگها روی احساس 
خوشبختی بسیار تأثیرگذار هستند و بسیاری از مادران موفقیت خود را، در شادی فرزندشان می بینند و زمانی 
که متوجه بشن فرزندشان خوشحال نیست، نگران خواهند شد . در مقابل هم فرزندان زمانی که با ناکامی روبرو 
می شوند، خشمگین می شوند و مادرشان را بابت سرخوردگی هایی که داشتند، هم در رفتار و هم در گفتار 
سرزنش میکنند . این اتفاق به احساس تقصیر در مادران منجر می شود و همیشه نگرانند که مشکل از کدوم 
سمت است؟ خودشان؟ یا فرزندانشان؟اما یک »مادر کافی«، چگونه با این چالش کنار خواهد آمد؟باید توجه کنیم 

که در هر موقعیت، کدام نیاز اهمیت و ضرورت بیشتری برای برآورده شدن دارند؟
باید دقت کنیم که پاسخ های لحظه ای در کودک معیار مناسبی برای قضاوت راجع به کافی بودن یا نبودن یک 
مادر نیست . مادر کافی، فرزندش را می شناسد، به حرف های او گوش میسپارد، و مهمتر از همه درک میکند 

که کودک در رفتار و گفتارش واقعا در تالش برای بیان چه چیزهایی است؟
مانند بزرگساالن که با شنیده شدن و درک شدن، تقویت می شوند،کودکان هم از این قاعده مستثنی نیستند.

اینکه بدانند مادر، آنان را درک می کند و به حرف هایشان گوش می دهد، در نهایت مهمتر از این موضوع است 
که کودک به همه خواسته هایش دست یابد و ناکامی را تجربه نکند.

ذات یک »مادر کافی« همین است ... 
کودکان به یک »مادر کافی« نیاز دارند نه یک »مادر کامل«

فاطمه فرجام- کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

صنایح یک روان شناس به هبانه روز مادر

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم شاجهان محمدي فرزند حسین قلي   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۷۶  اوز  این شورا  
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم 
تاریخ   اوز - محلچه   در    - از ح  به شناسنامه  ۱۹۷ صادره  فرزند عبدالحسین   نعمتي  رحمت اهلل 
آن مرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  - محلچه  اوز  دائمی خود شهرستان  اقامتگاه  در    ۱۳۹۷/۱۱/۴

منحصر است به
۱-شاجهان محمدي فرزند حسین قلي  ش ش  ۸۳ ت ت ۱۳۶۷  صادره از الرستان )همسر متوفي(

۲-ثنا نعمتي  فرزند رحمت اهلل ش م ۳۴۵۰۴۶۷۰۳۴  ت ت ۱۳۸۷  صادره از اوز
۳-سلیمان نعمتي  فرزند رحمت اهلل ش م ۲۵۰۰۸۷۹۱۳۵  ت ت ۱۳۹۴  صادره از الرستان فرزندان 

متوفي والغیر...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 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.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                 م/الف/۷۴۸

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
این شورا   اوز   به کالسه ۹۹/۳۶۸   به شرح درخواستي که  انصاري  فرزند محمدصالح    خانم آمنه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم 
عبدالرحمن صالح پور فرزند احمدنور  به شناسنامه  ۴۴۵۶ صادره از ح -  اوز در تاریخ  ۱۳۹۶/۶/۲  در 

اقامتگاه دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-آمنه انصاري  فرزند محمدصالح  ش ش  ۱۸ ت ت ۱۳۴۵  صادره از ح ۲ قشم - الفت )همسر 

متوفي(
۲-صفا  صالح پور فرزند عبدالرحمن ش م ۴۷۱۰۸۱۹۷۵۰  ت ت ۱۳۷۷  صادره از ح امارات متحده 

عربي - دبي 
۳-صدف صالح پور فرزند عبدالرحمن ش م ۶۴۹۰۰۴۹۹۰۲  ت ت ۱۳۷۹  صادره از ح الرستان - اوز 

۴-صبا صالح پور فرزند عبدالرحمن ش م ۶۴۹۰۰۸۷۶۶۹  ت ت ۱۳۸۶  صادره از ح الرستان - اوز  
فرزندان متوفي والغیر...

اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 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.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                  م/الف/۷۴۷
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طاق چه های  روی  بر  توان  می  را  کاغذی  گیاه 
چوبی، گلدان، نرده ها، پوشش زمین یا حتی به 

صورت بونسای نگهداری کرد.
کاغذی  گل  گیاه  درباره  که  چیزی  زیباترین 
چیزی  است،  آن  رنگارنگ  گل های  دارد  وجود 
که در واقع برگ های این گیاه محسوب می شوند 
و نام دقیق آن ها برگک است که گل های سفید 

و کوچک این گیاه در داخل آن است.
خوبی  به  گیاه  این  از  نگهداری  شرایط  اگر 
فراهم شود از اوایل بهار تا اواسط تابستان گل 
می دهد. همچنین اگر عاشق گل و گیاه هستید 
می توانید با خرید گل آپارتمانی مطراوت را به 

منزل خود بیاورید.

روش نگهداری گل کاغذی
نور و مکان

برای اینکه این گیاه بیشترین تعداد گل را بدهد 
و شاداب باشد نیاز به نور کامل یا حداقل شش 

ساعت در روز، نور مستقیم خورشید دارد.
اگر گل کاغذی شما حتی در تابستان هم گل 
نمی دهد احتماال باید گیاه را به مکانی نورگیرتر 
در  گیاه  این  برای  محل  بهترین  کنید.  منتقل 
باغچه شما، کنار دیواری جنوبی یا غربی است تا 

نور و گرمای دلخواهش را دریافت کند.
اگر در منطقه شما زمستان سردی وجود دارد 
باید این گیاه را با یک پارچه یا پتو بپوشانید تا 
سرما به آن آسیب نزند و باعث مرگ گیاه نشود 
و بهتر است این پوشش گرم به گونه ای باشد که 
چارچوب داشته باشد تا با گیاه مستقیما تماس 
پیدا نکند و همچنین در طول روز این پوشش را 

کنار بزنید تا نور خورشید به گیاه برسد.
گل های کاغذی  ای که در داخل گلدان و درون 
خانه نگهداری می شوند فصل گل دهی کوتاه تری 

دارند.
پنجره  یک  کنار  در  است  بهتر  را  گیاه  گلدان 
جنوبی قرار دهید و اگر می توانید گیاه را تابستان 

به بیرون از خانه منتقل کنید.
داخل  در  کاغذی  گل  که  بدانید  را  این  باید 
گلدان بیشتر در معرض سرمازدگی است تا گل 

کاغذی ای که در باغچه زندگی می کند.
منتقل  گرم  مکانی  به  را  گیاه  سرد  فصول  در 

کنید یا با یک پوشش گرم گیاه را بپوشانید.
آب دهی

و  است  باالست  تحمل  با  گیاهی  کاغذی  گل 
می تواند کم آبی را به خوبی مدیریت کند. این 
هفته  چهار  یا  سه  هر  که  می دهد  ترجیح  گیاه 
یک  بار آب زیادی را بگیرد به جای اینکه در بازه 

زمانی کوتاه آبیاری شود.
آب دادن خوب در فصل رشد این گیاه )بهار تا 
تابستان( باعث سالم تر بودن و گل دادن بیشتر 

این گیاه می شود.
این گیاه اصال دوست ندارد که دائما در خاکی 
خیس بماند برای همین بهتر است بین نوبت های 
آب دهی خاک گیاه خشک شود. هفته ای یک بار 
تا  کنید  امتحان  خود  انگشت  با  را  گیاه  خاک 
دو سانت  اگر  و  متوجه شوید  را  رطوبت  میزان 

باالیی خشک بود زمان آب دادن به گیاه است.
دچار  کند  دریافت  زیادی  آب  گیاه  این  اگر    
پوسیدگی ریشه می شود به همین خاطر خاک 
گیاه باید به صورت خوبی زهکشی شده باشد تا 

خاک بیش از حد خیس نماند.
باعث  ریشه  پوسیدگی  بر  عالوه  زیاد  آب دهی 
می شود گیاه گل کمتری بدهد و بیشتر به تولید 

برگ بپردازد.
کوددهی

در  کاغذی  به گل  برای کوددهی  زمان  بهترین 

فصل رشد )بهار تا تابستان( این گیاه است.
به گیاه در زمین کاشته شده کود گرانوله بدهید 
و به گیاه در گلدان کاشته شده کود محلول در 

آب که دو برابر رقیق شده باشد.
این کار را در اوایل بهار آغاز کنید و تا نیمه های 

تابستان ادامه دهید.
سایز گلدان

ریشه های گیاه گل کاغذی دوست ندارد فضای 
همین  برای  باشد  باشد  داشته  بزرگی  بسیار 
ممکن است گاهی این گیاه در گلدان بزرگ به 

اندازه کافی گل ندهد.
که  می دهد  بیشتری  گل  زمانی  گیاه  این 
ریشه هایش کمی در هم تنیده شده باشند. پس 

نشان  خوبی  واکنش  کردن  هرس  به  گیاه  این 
می دهد. می توانید ساقه های زیرین این گیاه را 
قیچی کنید تا انرژی گیاه برای رشد ساقه های 

باالیی متمرکز شود.
اگر می خواهید هرس کردن را به قصد کوچک  
تا  کنید  صبر  باید  دهید  انجام  گیاه  کردن  تر 
زمان  بهترین  شود.  تمام  گیاه  دادن  گل  فصل 
است،  بهار  اوایل  یا  پاییز  اواخر  کار  این  برای 
و  باشد  شده  تمام  یخبندان  و  سرما  که  زمانی 

هنوز گیاه شکوفه ای نداشته باشد.
از  بعد  و  قبل  را  خود  کردن  هرس  ابزار  حتما 
باعث  تا  الکل ضد عفونی کنید  با  هرس کردن 

انتقال بیماری بین گیاهان نشوید.
دوره استراحت

گل کاغذی برای اینکه در تابستان سرحال باشد 
نیاز به یک دوره استراحت دارد.

در  طبیعی  صورت  به  استراحت  دوره  این 
زمستان و زمانی که دما پایین  تر و شب طوالنی 

 تر است رخ می دهد.
اگر قرار است گلدان این گیاه را در زمستان جا 
را  مکانی  بیاورید  داخل خانه  به  و  کنید  به جا 
باشد  تاریک تر  بگیرید که کمی سرد و  در نظر 
تا گیاه بتواند برای استراحت در این فصل خود 

را آماده کند.
آفات

گل  گیاه  به  است  ممکن  بهار  اوایل  در  شته ها 
با  برای مبارزه  راه  بهترین  کاغذی حمله کنند. 

آن ها تمیز کردنشان با آب است.
گیاه  این  به  است  ممکن  نیز  ابریشم  کرم های 
آسیب بزنند. این کرم ها سبز، قهوه ای یا سبز-

زرد و بسیار کوچک هستند.
آن ها شبانه به برگ های گل کاغذی حمله می 

کنند و آن ها را می خورند.

بهتر است به فکر گلدانی باشید که خیلی بزرگ 
نباشد.

هرس کردن
هرس کردن گل کاغذی نیاز به دقت و مهارت 
کافی دارد. در صورتی که این گیاه به درستی و 
در زمان مناسب هرس نشود وارد یک فاز رویشی 
خاص می شود که به جای گل بر روی ساقه های 
کمک  خار ها  این  می روید.  بلندی  خار های  آن 

می کنند تا گیاه به سمت نور بچرخد.
رشد  فصل  در  باید  صحیح  کردن  هرس  برای   
ساقه های گیاه را حدود یک سانت هرس کنید 
دادن  و  ساقه ها  رشد  به  تشویق  کاغذی  گل  تا 

گل های بیشتر شود.

کاشت مجدد
بهتر است هیچوقت گیاه را از خاک در نیاورید 
اصال  کاغذی  گل  نکنید.  منتقل  دیگر  جای  به 

دوست ندارد که ریشه هایش دست کاری شود.
به جای دیگری منتقل  را  اگر می خواهید گیاه 
کنید بهتر است یک گیاه جدید بخرید، اما اگر 
مجبور به انتقال گیاه هستید باید این کار را در 
نهایت حوصله و صبر انجام دهید، زیرا ریشه های 

این گیاه بسیار حساس هستند.
کاشت در گلدان

عملکرد  هم  گلدان  در  می  تواند  کاغذی  گل 
خوبی داشته باشد، اما توصیه می کنیم گونه ای 
کمتری  رشد  که  کنید  انتخاب  را  گیاه  این  از 

دارد.
 انواع بلندتر این گیاه، گلدان بسیار بزرگی می  
خواهد تا بتواند ریشه های بزرگ این این گیاه را 

در خود جا دهد.
 کاغذی در چه فصلی گل می دهد؟ 

در  که  است  محیطی  کاغذی،  اصلی  خاستگاه 
آن طول روز و شب تقریبا با هم برابر است. در 
به  چنین مناطقی می تواند در تمام طول سال 
گلدهی بپردازد. اما در کشور ما، بهترین شرایط 
برای گلدهی آن هنگامی فراهم می شود که طول 
برابر شود. )در  با هم  تا حد ممکن  روز و شب 
بهار یا پاییز( اگر در مناطق سردسیری زندگی 
می کنید، پاییز برای گلدهی او بیش از حد سرد 
گلخانه های  یا  خانه  در  اینکه  مگر  بود؛  خواهد 
این صورت  در  کنید.  نگهداری  کاغذی  از  گرم 
می  توانید در آبان و آذر نیز از گل های زیبای 
او لذت ببرید. پس بسته به اینکه در چه آب و 
هوایی هستید، فصل مطلوب برای گلدهی او نیز 
تغییر می کند. گرمای هوا به تنهایی دلیل کافی 

برای گلدهی نخواهد بود.

نکات مهم نگهداری گل کاغذی

در  و  کنید  انتخاب  سالمی  های  زمینی  سیب 
جای خنک و تاریک قرار دهید تا جوانه ها ظاهر 
مناسبی  جای  تواند  می  کمد  یا  شوند.کابینت 
ظرفی  در  یا  مرغ  تخم  کارتون  در  را  باشد.آنها 
دیگر نگه دارید و هر روز برای مشاهده جوانه ها، 

آنها را چک کنید.
اگر سیب زمینی جوانه زده بزرگ هست آن را 
توجه  فقط  بزنید  برش  به قسمت های کوچک 
داشته باشید که روی هر قسمت حتما جوانه ها 
باشند و سعی کنید سیب زمینی  وجود داشته 
در  ساعت   ۲۴ مدت  به  را  خورده  برش  های 
یک محیط تاریک قرار دهید و سپس به خاک 

منتقل کنید.
خود  گلدان  ،ته  کنید  انتخاب  بزرگی  گلدان 
خاک  شکسته)ازجنس  کوزه  های  تکه  با  را 
به  مواد  این  بپوشانید.  ریزه  سنگ  یا  رس( 
خارج  آب  تا  کنند  می  کمک  زهکشی  فرآیند 
درون  آب  حد  از  بیش  ازماندن  مانع  و  شود 
به  ماسه ای  خاک  با  را  شوند.گلدان  می  خاک 
همراه خاک برگ و خاک باغچه و مقدار کمی 

ورمیکمپوست پر کنید.

کنید.  توجه  ها  ریشه  به  باید  اول  درجه  در 
ریشه گیاه باید زنده باشد تا شانسی برای ادامه 
حیاتش داشته باشد. اگر ریشه سفیدرنگ بود و 
در شرایط بهتری، هنوز نشانی از رنگ سبز دیده 

می شد، یعنی جای امیدواری هست.
را جدا  بیمار  برگ های  و  بروید  ها  برگ  سراغ 
کنید. اگر ریشه بسیار آسیب دیده است، توصیه 
می شود کمی هم از شاخ و برگ گیاه کم کنید. 
های  بخش  ریشه  که  میشود  باعث  کار  این 
کمتری از گیاه را تغذیه کند و در نتیجه سریع 

تر و بهتر احیا شود.
۱- زمان نمونه برداری اکثر درختان میوه ۸-۱۲ 
هفته پس از شکوفایی کامل گل یا حدود یکماه 
قبل از برداشت اعالم شده است. این تاریخ ممکن 

است در مناطق مختلف اندکی متفاوت باشد. 
۲- نمونه های برگ ارقام و واریته های مختلف 

با یکدیگر مخلوط نشوند.
که  درختان  به  باید  برداری،  نمونه  از  قبل   -۳
دارای آسیب های فیزیکی جوندگان و سرمازدگی 

یا مشکل آب گرفتگی هستند توجه نمود.
۴- برای هر نمونه ۱۰۰-۷۰ عدد برگ تهیه شود.

۵- نمونه ها از قسمت های مختلف تاج درخت 
تهیه شوند )از پاجوشها و تنه جوشها نبایستی 

نمونه تهیه شود(
۶- برای نمونه برداری از برگهای وســـط شاخه های 
تازه رشد یافته به همراه دمبرگ فصل جاری استفاده 
می شود، توصیه شده است که درختان بزرگ، شاخه 
هایی که برای نمونه برداری انتخاب می شوند تقریباً 

۱/۲ تا ۲/۱ متر باالی سطح زمین باشند.
۷- از هر شاخه نباید بیش از ۲ برگ تهیه نمود.

۸- برگها باید سالم و بدون زدگیهای فیزیکی و 
یا بیماری باشند به گونه ای که نماینده واقعی از 

بگذارید. گلدان  در  را  خود  های  زمینی  سیب 
جوانه ها باید به سمت باال قرار گیرند. غده ها 
را در فاصله های مساوی قرار دهید و گلدان را 
نکنید.به عنوان یک راهنمایی کلی، یک  شلوغ 
گلدانی به قطر ۳۰ سانتی متر فقط باید حاوی 
۳ بذر سیب زمینی باشد.روی غده ها را با ۱۰ تا 
۱۳ سانتیمتر خاک بپوشانید و خاک را مرطوب 

کنید.
دهید  قرار  ای  ناحیه  در  را  خود  زمینی  سیب 
که کمی در نورخورشید و کمی در سایه باشد. 
سیب زمینی ها به نور خورشید کمی نیاز دارند، 
نور  معرض  در   ، زمان طوالنی  مدت  نبایددر  و 
مستقیم خورشید قرار بگیرند.چند هفته بعد از 
کنید.  رو  و  زیر  را  گیاه  اطراف  خاک  گلدهی، 
می  آماده  زمان  این  در  ها  زمینی  اولین سیب 
جدا  ریشه  از  را  آنها  توانید  می  شما  و  شوند 
کنید.زمانی که حداقل اندازه یک تخم مرغ شد 
از  یک  هر  باید  شما  اما  است،  برداشت  ،آماده 
آنها را از خاک بیرون بکشید و رنگ آن را قبل 
از برداشت آن بررسی کنید. سیب زمینی سبز 

نابالغ و سمی است.

بخش های آسیب دیده را تا جایی که به ساقه 
های سبز برسید ببرید. نگران نباشید، به زودی 
که  مکانی  همین  از  سالم  و  جدید  های  ساقه 

برش زدید رشد میکند.
بررسی کنید آفتی در اطراف ریشه نباشد ،ریشه 
قارچ کش  از  رقیق شده  را در محلول  ی گیاه 
های سیستمیک نظیر بنومیل و تیوفانات متیل 
به مدت ۲ تا ۳ دقیقه قرار دهید تا تیمار انجام 
شود.سپس گیاه را در خاک جدید و ضدعفونی 
شده قرار دهید و تا مدتی از کود دهی اجتناب 

شود.
برگهای تاج درخت باشند.

باید  برداشت  از  پس  را  برگی  های  نمونه   -۹
کاماًل با آب پاک شستشو داد.

۱۰- پس از شستشو، برگها را در هوا پهن می 
نماییم تا خشک شوند. این کار مانع از قــارچ 
نمود  دقت  بایستی  شود  می  ها  نمونه  زدگی 
قرار  نور خورشید  در مقابل  برگها مستقیماً  که 
نگیرند و یا در حالی که خیس هستند نبایستی 

آنها را تحت حرارت قرار داد.
پاکتهای  در  را  خشک  هوا  های  نمونه   -۱۱
کاغذی یا کیسه های پارچه ای مخصوص قرار 
داده و اطالعات مربوطه را به آن ضمیمه نمود. 
در  هوا  گرمی  علت  به  که  نمود  توجه  بایستی 
زمان نمونه برداری، آنها را در ظرف خنک حاوی 
و  هنگام  زود  تجزیه  از  تا  نموده  نگهداری  یخ 
تولید رنگ آنتی سیانین در آنها جلوگیری شود.
۱۲- سپس نمونه ها به آزمایشگاه حمل می گردند.

با  بایستی  آزمایشگاه  در  ها  نمونه  تجزیه   -۱۳
بهترین وسیله انجام شود.

۱۴- بر اساس نتایج تجزیه تفسیر نتایج صورت می گیرد.
۱۵- در نهایت توصیه کودی انجام می شود.

۱5 نکته مهم در نمونه برداری از برگ درختان میوهچگونه گیاه بیمار را نجات دهیم؟نحوه ی کاشت سیب زمینی در گلدان

افراد  برای  انتخاب  بهترین  آویزانی  گلدانهای 
برای  دوستدار گل و گیاه است که فضای کافی 
روش  یک  ندارند.  منزل  در  گیاهان  نگهداری 
ساخت گلدان معلق به شکل گلدان وارونه است. 
با ساخت یک یا چند گلدان وارونه در منزل خاص 
بودن چیدمان منزلتان را چند برابر می کنید. روش 
ساخت گلدان معلق به ابزار و وسایل چندانی نیاز 
ندارد و با ساده ترین وسایل هم می توان این گلدان 

های خاص را در منزل ساخت.
برای ساخت یک گلدان وارونه سقفی این مراحل 

را دنبال کنید:
یک گلدان آماده یا حتی یک سطل پالستیکی که 
در هر خانه ای پیدا می شود اولین وسیله موردنیاز 
است. در این مرحله خاک و کود مورد نیاز و ابزاری 

مانند قیچی یا دریل هم باید تهیه شوند.
کف گلدان موردنظر را سوراخ کنید.

کنید می  استفاده می  آماده  گلدان  از یک  اگر 
انتهای  در  ای  حفره  دریل  از  استفاده  با  توانید 
ظرف  در  سوراخ  ایجاد  برای  کنید.  ایجاد  آن 

 گیاه نخل پروانه ای:

 به طور کلی از مزایای گل نخل پروانه ای برای 
که  فردی  برای  است  این  خواب  اتاق  محیط 
سرما خورده و یا سینوزیتش عود کرده مانند 
یک داروی قوی عمل خواهد کرد، زیرا رطوبت 
مالیمی را در فضای اتاق آزاد می کند و همین 
موضوع سبب می شود تا تنفس راحت تر شده و 

سریع تر به خواب بروید.
 گیاه پوتوس طالیی:

عالوه  و  ندارد  حشره ای  گونه  هیچ  گیاه  این   
بر زیبایی فراوانی که دارد رطوبت هوا را حفظ 
خواهد  زیادی  کمک  آن  تصفیه  به  و  می کند 
نور  شرایط  در  اینکه  دلیل  به  گیاه  این  کرد. 

پالستیکی هم می توانید از یک چاقو یا قیچی 
 ۵ حداقل  شده  ایجاد  حفره  کنید.  استفاده 
می  این  بر  عالوه  باشد.  داشته  قطر  سانتی متر 
ایجاد  ظرف  کف  هم  کوچکتر  سوراخ   ۴ توانید 

کنید تا به زهکشی بهتر گلدان کمک کنند.
کف گلدان از داخل با فیلتر بپوشانید.

فیلتر  نوع  هر  یا  گلس  فایبر  ای  تکه  کمک  به 
گلس  فایبر  بپوشانید.  را  گلدان  کف  دیگری 
کمک می کند که گیاه و خاک در داخل گلدان 
بمانند و آب به راحتی خارج شود. قسمت میانی 
فیلتر)روی سوراخ( را ۳ برش عمود بر هم بزنید. 
این ترتیب  ایجاد شود. به  به طوری که ۶ تکه 

گلدان زهکشی مناسبی پیدا می کند.
سوراخ هایی برای انداختن نخ یا طناب 

ایجاد کنید.
اگر می خواهید گلدان وارونه سقفی بسازید الزم 
است سوراخ هایی برای آویزان کردن آن از طناب 
تعبیه کنید. دو طرف گلدان را به کمک دریل و یا 
قیچی سوراخ کنید. نخ قطور یا طناب مورد نظر 

خود را از داخل این سوراخ ها رد کنید. اکنون 
ابتدا  از  اگر  دارید.  آویز  وارونه  گلدان  یک  شما 
ظرفی دسته دار را به عنوان گلدان انتخاب کرده 

اید انجام این مرحله ضروری نیست.
گیاه را به گلدان وارونه منتقل کنید.

بیرون  اش  اصلی  گلدان  از  را  موردنظر  گیاه 
بیاورید. خاک اضافی اطراف ریشه را کنار بزنید 
ایجاد شده کف  از سوراخ  راحتی  به  بتوانید  تا 
از  آرامی  به  را  گیاه  ریشه  کند.  عبور  گلدان 
سوراخ عبور دهید. قبل از این کار خاک اطراف 
ریشه را کمی خیس کنید تا راحت تر از حفره 
مراقب  باید  مرحله  این  در  کند.  عبور  گلدان 
باشید که ریشه گیاه حین انتقال آسیبی نبیند. 
فیلتر را دور ساقه های گیاه قرار دهید تا گیاه 
در جایش محکم شود. داخل گلدان را با خاک 
اضافی پر کنید. اضافه کردن کود کود به خاک 

هم می تواند به رشد گیاهتان کمک کند.
گلدان خود را آویزان کنید.

به کمک طناب های متصل به گلدان، آن را از 
مکان مورد نظر خود آویزان کنید. فورا گلدان 
را آبیاری کنید و بگذارید آب از سوراخ زهکش 
خارج شود. از این به بعد با توجه به نوع گیاهی 
که کاشته اید ، مراقبت های الزم را انجام دهید 

تا گیاه رشد خود را طی کند.
چگونه به گلدان وارونه آب بدهیم؟

برای کاشت گیاهان در گلدانهای آویزانی وارونه 
بهتر است خاکی انتخاب کنید که رطوبت را در 
خود نگه می دارد و زود خشک نمی شود. اضافه 
کردن موادی مثل پرلیت یا ورمیکولیت می تواند 
به نگه داشتن رطوبت خاک کمک کند. گلدان 
این  به  کنید.  آبیاری  باال  از  باید  را  وارونه  های 
ترتیب آب به کمک جاذبه به همه قسمت های 
خاک به طور یکسان می رسد. آب اضافی هم از 

سوراخ زهکش خارج شده و در خاک نمی ماند.
منبع : ایران درخت

کم رشد می کند تمایل دارد از خود ویژگی های 
زردی را نشان دهد که به همین خاطر توصیه 
می شود آن را یک الی دو ساعت در معرض نور 
در  معموال  پوتوس  گیاه  دهید.  قرار  خورشید 
شرایط نوری متفاوت رشد خوبی خواهد داشت 
اما  را هم تحمل کند،  نور کم  و حتی می تواند 
نور داخلی متوسط برایش ایده آل تر خواهد بود.

گیاه سانسوریا:

گیاه سانسوریا از دسته گل های آپارتمانی است 
این گیاه زیبا شب ها  که نگهداری آسانی دارد. 
اکسیژن را آزاد می کند و در عوض دی اکسید 
و  می گیرد  خود  اطراف  فضای  در  را  کربون 
هوای  در  معمول  سموم  گیاه  این  همچنین 
خانه شامل تری کلرو اتیلن، فرمالدهید و بنرن 
اتاق  نگهداری آن در فضای  و  فیلتر می کند  را 
و  تنفسی  افت  دارای  که  افرادی  برای  خواب 

سردرد هستند توصیه می شود.
 گیاه آلوئه ورا:

گیاهان  ثابت ترین  از  یکی  به  امروزه  ورا  آلوئه   
خواب ها  اتاق  حتی  و  تراس  پذیرایی،  سالن 
شما  زندگی  منطقه  اگر  اما  است،  شده  تبدیل 
دارای روز های گرم و شب های سردی است باید 

توصیه  کنید.  نظر  صرف  گیاه  این  پرورش  از 
یک  روز   ۱۴ یا   ۱۲ را  ورا  آلوئه  گیاه  می شود 
بار زمانی که خاک این گیاه کامال خشک شده 
آبیاری نمایید و فضایی پرنور، اما غیر مستقیم 
را برای آن فراهم نمایید. این گیاه دارای خواص 
درمانی بسیار زیادی است و بهتر است در اتاق 
خواب خود یکی از این نوع گیاه را داشته باشید.

 گیاه اسطوخودوس:

بهتر است بدانید که این گیاه اثر مقوی در رفع 
بند  آن  اسانس  همچنین  و  دارد  آسم  و  نزله 
آورنده خون و ضدعفونی کننده می باشد. معموال 
از آن به حالت رقیق شده در پانسمان زخم ها و 
جراحات استفاده به عمل می آید و همچنین در 
میان تمامی روغن های فرار، بدون شک خواص 
بیشترین  دارای  اسطوخودوس  از  فرار  روغن 
تنوع بوده و طیف وسیعی از ویژگی هایی مانند 
مسکن، ضد افسردگی، باکتری کش، ضدعفونی 

کننده و کاهنده فشارخون را شامل می شود.

آشنایی با گیاهان مناسب اتاق خواب )۱(به راحتی یک گلدان وارونه بسازید
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صف

حرارت می تواند بسیاری از مواد مغذی موجود 
مثال  برای  ببرد.  بین  از  را  سبزیجات  در 
ویتامین C به شدت به گرما حساس بوده و 
رو،  این  از  می رود.  بین  از  حرارت  مقابل  در 
متخصصان همواره بر خام خواری سبزیجات 
تاکید دارند. با این حال، برخی سبزیجات از 
این قاعده مستثنی هستند و فواید پخته آن ها 
بیشتر از مصرف خامشان است. از جمله این 

سبزیجات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- کلم برگ

کلم  خانواده  از  سبزی  گونه  یک  برگ  کلم 
است. بسیاری از مردم کلم برگ را به صورت 
خام مصرف می کنند، اما تحقیقات نشان داده 
سالمتی  برای  گیاه  این  خام  مصرف  است 
موسسه  دانشمندان  تحقیقات  است.  مضر 
اورگان آمریکا حاکی از آن است که مصرف 
روند  در  می تواند  خام  صورت  به  برگ  کلم 
تولید هورمون های غده تیروئید اختالل ایجاد 

کند که در این صورت، بطور مستقیم متابولیسم 
)سوخت و ساز بدن( را تحت تاثیر قرار می دهد.

2- گوجه
گوجه  فواید  است  داده  نشان  متعدد  تحقیقات 
در  امر  این  است. علت  آن  از خام  بیشتر  پخته 
این نکته نهفته است که گوجه در فرآیند پخت 
می توانند  که  می کند  آزاد  اکسیدان هایی  آنتی 
متخصصان  کنند.  مبارزه  با سلول های سرطانی 
لیکوپین  پخت  فرآیند  در  گوجه  می گویند 
آنتی  جمله  از  لیکوپین  می کند.  آزاد  بیشتری 
در  بدن  به  می تواند  که  است  اکسیدان هایی 
فرآیند مبارزه با سلول های سرطانی کمک کند.

3- لوبیای قرمز
از جنبه فنی، لوبیای قرمز جزو حبوبات محسوب 
می شود و نه سبزیجات، اما به دلیل آنکه لوبیای 
قرمز بخشی از رژیم غذایی گیاهی است، یادگیری 

باید  نحوه موثر پخت آن ضروری است. حتماً 
پیش از پختن لوبیای قرمز، آن را خیس کرده و 
سپس آن را بجوشانید. در غیر این صورت، این 
بوده که یک  دارای هماگلوتینین  ماده غذایی 
ماده سمی است و می تواند منجر به مسمومیت، 

استفراغ شدید و اسهال شود.

4- سبزیجات چلیپایی
از  گسترده ای  طیف  چلیپایی  سبزیجات 
معروف ترین  که  می شود  شامل  را  سبزیجات 
آن ها گل کلم، کلم پیچ، کلم بروکسل، و کلم 
بروکلی است. براساس تحقیقات صورت گرفته از 
سوی دانشمندان آمریکایی، پختن این سبزیجات 
باعث آزاد شدن ایندول که یک ترکیب اورگانیک 
است، می شود. ایندول می تواند مانع از تشکیل 
سبزیجاتی  دیگر  از  شود.  سرطانی  سلول های 
که پخته شده آن بیش از خامش فواید دارد 

می توان به هویج و فلفل دلمه ای اشاره کرد.

توصیه می شود.
2- مزه شبیه به گوشت

گوشت  به  شبیه  مزه ای  قارچ  که  آنجا  از 
مناسب  جایگزین های  از  یکی  می تواند  دارد، 
بخصوص  شود.  محسوب  قرمز  گوشت  برای 
افرادی که دارای کلسترول باال و بیماری های 
زمینه ای مانند نقرس هستند می توانند قارچ را 

جایگزین گوشت کنند.
3- غنی از سلنیوم

قارچ ها یکی از منابع غنی از سلنیوم هستند. 
در  اکسیدان  آنتی  به  شبیه  معدنی  ماده  این 
سلول ها  دیدن  آسیب  از  و  کرده  عمل  بدن 
نقشی  سلنیوم  همچنین  می کند.  جلوگیری 

مهم در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.
4- کمک به کاهش وزن

قارچ دارای کالری بسیار پایینی است بطوری 
دارد.  انرژی  کالری  تنها ۲۰  قارچ  که ۵ عدد 
کاهش  باعث  می تواند  قارچ  همچنین مصرف 
اشتها شود. تحقیقات نشان داده است افرادی 
استفاده  غذا  پیش  عنوان  به  قارچ  از  که 
وعده  از  کالری  کمتری  میزان  به  می کنند 

غذایی دریافت می کنند.
ترکیب شدن  به  می توان  قارچ  فواید  دیگر  از 
ویژه  به  و  غذایی  مواد  سایر  با  آن  مناسب 
کاهش  برای  می توانید  کرد.  اشاره  گوشت 
به  بیشتری  قارچ  خود، حجم  گوشت  مصرف 
بر دریافت  این کار، عالوه  با  اضافه کنید.  آن 
فواید بی شمار قارچ، می توانید به کاهش وزن 
حد  از  بیش  مصرف  از  جلوگیری  نیز  و  خود 

گوشت کمک کنید.

بروز سردرد
که  دارد  قرار  مایع  کیسه  یک  داخل  مغز 
در  شود.  می  جمجمه  به  آن  برخورد  از  مانع 
می  برخورد  جمجمه  به  مغز  آبی،  کم  صورت 
باید  شود.  می  سردرد  باعث  امر  این  که  کند 
دانست برخی نوشیدنی ها آب بدن را کاهش 
و  زا  انرژی  های  نوشیدنی  از جمله  دهد؛  می 

دار. کافئین 
تب و لرز

در صورت کم آبی شدید بدن، فرد دچار عالیم 
تب شدید خطرناک  می شود.  لرز  و حتی  تب 
بدن  دمای  مرتب  مواقع  این  در  بنابراین  است، 

را کنترل کنید.
گرفتگی عضالت

برود، گرفتگی عضالت  باالتر  بدن  هرچه دمای 
عضالت  ترتیب  این  به  شود.  می  بیشتر  نیز 
در  تغییرات  دارد.  می  نگه  خود  در  را  حرارت 
الکترولیت ها، تغییر در میزان سدیم و پتاسیم 

می تواند به گرفتگی عضالت منجر شود.
خشکی پوست

دچار  فرد  آب،  کمبود  مختلف  مراحل  در 
سرگیجه می شود و از حجم خون وی کم می 
شود؛ این امر خشکی پوست را در پی دارد. به 
علت خشکی، احتمال گرگرفتگی نیز وجود دارد.

بوی نامطبوع دهان
بزاق دهان دارای خاصیت ضدباکتریایی است اما 
کمبود آب باعث کاهش بزاق دهان می شود که 

بوی نامطبوع دهان را در پی دارد.

افزایش  را  اشتها  می کند.  درمان  آید،  وجود 
می دهد، باعث تقویت سیستم هاضمه می شود 
و نفخ و حالت تهوع را از بین می برد. همچنین 
می بخشد،  بهبود  را  خون  گردش  سیستم 
استرس و تنش های عصبی را تسکین می دهد 

و بی خوابی را درمان می کند. 
برای تهیه این دمنوش ابتدا پوست پرتقال را 
طوری جدا کنید که قسمت سفیدی داخلی 
چون  شود  جدا  نارنجی  پوست  از  کاماًل  آن 
می کند.  تلخ  را  دمنوش  رنگ  سفید  پوست 
بگذارید  و در آب سرد  بشویید  را  آن  سپس 
تا تلخی آن گرفته شود. بعد آن  را روی پارچه 
تا  شوفاژ  روی  بگذارید  و  کنید  پهن  تمیزی 
کاماًل خشک شود. دمنوش خود را با پوست 
پرتقال خشک شده تهیه کنید. آب را جوش 
قوری  داخل  را  پرتقال ها  پوست  بیاورید، 
بریزید و به همراه چوب دارچین به مدت نیم 

ساعت دم بگذارید. 

غذایی  محصوالت  مفیدترین  از  یکی  قارچ ها 
انسان ها می توانند آن ها را در رژیم  هستند که 
فواید  متعدد  تحقیقات  دهند.  قرار  خود  غذایی 
بی شمار قارچ برای پوست، مو، سالمت بدن و 

ذهن را تایید کرده است.
اصلی ترین دالیلی که باید به طور مستمر قارچ 

مصرف کنید شامل موارد ذیل می شود:
D ۱- تامین ویتامین

خود  که  هستند  غذایی  مواد  جمله  از  قارچ ها 
اقدام به تولید ویتامین D می کنند و سرشار از 
برای سالمت   D ویتامین  ویتامین هستند.  این 
بدن و نیز جذب کلسیم بسیاری ضروری است. 
را   D ویتامین  تولید  توانایی  خود  بدن  گرچه 
فصول  در  اما  دارد،  خورشید  نور  معرض  در 
از  افراد  و  نور خورشید کم است  سرد سال که 
لباس های بیشتری استفاده می کنند، نور کافی 
از  نمی رسد.  ویتامین  این  برای ساخت  بدن  به 
 D ویتامین  تامین  برای  قارچ  مصرف  رو،  این 

کمبود آب سالمت بدن را به خطر می اندازد و 
می تواند به لخته شدن خون، صرع و بیماری 

های دیگر منجر شود.
کمبود  دهد،  می  نشان  ها  بررسی  نتایج   
انرژی  کاهش  باعث  کم،  میزان  به  حتی  آب 
آب  باید  علت  به همین  بدخلقی می شود.  و 
به موقع  را  آبی بدن  کافی مصرف کرد و کم 
تشخیص داد اما عالیم کم آبی بدن، همیشه 
تشنگی و خستگی مفرط نیست. عالیم دیگری 

نیز وجود دارد که کمتر شناخته شده است.
هوس کردن شیرینی

شود،  می  آب  کمبود  دچار  بدن  که  زمانی 
که  کبد  مانند  بدن  اعضای  از  بعضی  عملکرد 
آب مصرف و گلیکوژن ذخیره می کند، تحت 
تأثیر قرار می گیرد؛ در نتیجه فرد هوس می 
تا  گرفته  شکالت  از  بخورد؛  خوراکی  کند 
اسنک های شور، اما هوس شیرینی شایع تر 
با مشکل  بدن  آبی،  کم  در شرایط  زیرا  است 

تولید گلیکوژن رو به رو می شود.
زمانی که هوس شیرینی کردید، خوراکی آبکی 
انتخاب کنید، اغلب میوه ها و سبزی ها حاوی 
آب است از این رو آب موردنیاز بدن را تأمین 
مواد  از  ۹۰درصد  از  بیش  واقع  در  کند.  می 
تشکیل دهنده برخی میوه ها و سبزی ها آب 
هندوانه،  فرنگی،  توت  طالبی،  جمله  از  است 
خیار، کرفس، کاهو، کدوسبز، گوجه فرنگی و 
فلفل دلمه ای. ماست گیاهی نیز منبع خوبی 

برای تأمین آب بدن است.

تا زمستان و فصل وفور پرتقال است، خودتان 
را به یک فنجان دمنوش پوست پرتقال مهمان 
پسیار  و  طعم  خوش  معطر،  دمنوشی  کنید. 
مرکبات  دیگر  و  پرتقال  پوست  پرخاصیت. 
سال هاست که در موارد پزشکی و تهیه داروها 
پرتقال  پوست  دمنوش  می شود.  استفاده 
خواص ضدمیکروبی، ضدویروسی، ضدباکتری 
و ضدالتهابی دارد، محققان می گویند پوست 
پرتقال مرکز تجمع بسیاری از خواص از جمله 
اساسی  آنزیم های  و  آنتی اکسیدانی  خواص 
دارد.  وجود  کمتر  پرتقال  خود  در  که  است 
  B1   و   C  ویتامین های حاوی  پرتقال  پوست 
و  آلفاکاروتن  فالوونوئید،  اسید،  فولیک  و 

بتاکاروتن است. 
بروز  از  پرتقال  پوست  دمنوش  و  پرتقال 
آسم،  سرفه،  می کند.  پیشگیری  سرطان 
که  را  تنفسی  بیماری  هر  و  سرماخوردگی 
به  است  ممکن  سینه  در  خلط  وجود  اثر  بر 

وزارت  سرطان  با  مبارزه  اداره  بررسی های 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی حاکی از این 
قلبی  بیماری های  از  بعد  سرطان ها  که  است 
جهان  در  میر  و  مرگ  علت  دومین  عروقی  و 

هستند. 
نامناسب،  زندگی  شیوه  معتقدند،  کارشناسان 
و  میوه ها  کم  مصرف  ناکافی،  بدنی  فعالیت 
و  الکل  سیگار،  مصرف  افزایش  و  سبزیجات 
غذاهایی که حاوی چربی هستند، از مهمترین 
است  این در حالی  بروز سرطان هستند.  علل 
که ۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند 
و با تشخیص به موقع بیش از ۸۰ درصد این 

بیماری ها درمان می شوند.

سرطان معده و عالیم آن  
متخصص  ـ  دوست  حق  رضا  حمید  دکتر 
گوارش  دستگاه  سرطان های  مورد  در  گوارش 
می گوید: سرطان معده در حال حاضر به عنوان 
ایران  در  گوارش  دستگاه  سرطان  شایع ترین 
سرطان  گذشته،  دهه   ۳ در  می شود.  شناخته 
بود،  گوارش  دستگاه  سرطان  شایع ترین  مری 
شیوع  به  و  کاسته  آن  شیوع  از  به  تدریج  اما 
افزوده  پانکراس  و  بزرگ  روده  معده،  سرطان 

شد.  
وی با بیان این موضوع که افزایش این سرطان 
می افزاید:  است  ایران،  مردم  برای  هشدار  یک 
عوامل مختلفی در ایجاد سرطان معده دخالت 
و  محیطی  عوامل  آنها  مهم ترین  که  دارند 
ژنتیکی است که در صدر عوامل محیطی مسأله 
تغذیه مطرح است. مصرف نمک و گوشت های 
نمک  سودشده می تواند خطر سرطان معده را 
افزایش دهد. گوشت های آماده مثل سوسیس 
و کالباس نیز از آنجایی که دارای مقادیر باالیی 
نمک هستند، خطر سرطان معده را باال می برند. 
مواد غذایی و گوشت های دودی نیز اگر بیش 
از حد استاندارد دود دهی شده باشند، مردم را 

در معرض خطر سرطان معده قرار می دهند.  
این متخصص گوارش تاکید می کند: یکی دیگر 
از عوامل سرطان معده دخانیات است. این در 
حالی است که مصرف دخانیات در ایجاد ۳۰۰ 
نوع سرطان نقش دارد. مصرف زیاد مشروبات 
موثر  سرطان  این  بروز  در  می تواند  نیز  الکلی 

باشد.
ساز  خطر  عوامل  مورد  در  دوست  حق  دکتر 
این سرطان یاد آوری می کند: تغذیه نامناسب؛ 
زیاده روی در مصرف نمک، گوشت قرمز، مواد 
خوراکی های  فرآوری شده؛  و  کنسروی  غذایی 
نیترات و مواد نگهدارنده؛ فست فودها،  حاوی 
سرخ شده،  و  زغالی  شده،  دودی  غذایی  مواد 
ویتامین  سلنیوم،  کمبود  کهنه،  خوراکی های 
و  دخانیات  استعمال  آنتی اکسیدان ها،  و    E 
مواد مخدر، آلودگی های محیط زندگی، چاقی، 
سابقه خانوادگی سرطان معده، استرس مزمن، 
سن  مرد،  جنس  درمان،  به  مقاوم  معده  زخم 
باالی ۵۰ سال، کم خونی بدخیم، بعضی از انواع 
پولیپ معده، عمل جراحی قبلی روی معده و 
بعضی مشاغل خاص مثل فلزکاری و جوشکاری 
که همگی از عوامل مستعد  کننده این سرطان 

محسوب می شوند.
هم  سرطان  نوع  این  عالیم  مورد  در  وی 
هیچ  اولیه  مراحل  در  بیماری  این  می گوید: 
معده،  سوزش  بتدریج  ندارداما  بالینی  عالمت 
درد در ناحیه باالی شکم و احساس سنگینی 
بلع  در  دشواری  شکم،  باالی  ناحیه  در 
ابتدایی  ناحیه  تومورهای  بویژه در  )دیسفاژی( 
درد،  با  همراه  معده  بودن  پر  احساس  معده، 
بی  تهوع،  خوردن،  غذا  در  شدن  سیر  از  قبل 
وجود  پوست،  زردی  و  وزن  کاهش  اشتهایی، 
استفراغ  خون در مدفوع و مدفوع سیاه رنگ، 
خونی بویژه هنگامی که تومور در ناحیه انتهایی 
معده قرار دارد، کشف توده شکمی قابل لمس 
نشان دهنده رشد طوالنی  موارد  اغلب  در  که 

مدت و انتشار موضعی تومور است.  
این متخصص گوارش با اشاره به این مطلب که 
شایعترین محل برای انتشار خون تومور معده، 
در  آهن  فقر  خونی،  کم  می افزاید:  است  کبد 
مردها و خون مخفی در مدفوع می تواند یکی 
از عالئم احتمالی باشد. این نوع سرطان معموالً 
و  ام آرآی  سی تی اسکن،  اندوسکوپی،  طریق  از 
اولتراسونوگرافی به روش اندوسکوپی تشخیص 
داده می شود و با توجه به اینکه سرطان در چه 
جراحی،  روش های  از  می توان  باشد  مرحله ای 

شیمی درمانی و پرتودرمانی استفاده کرد.

سرطان روده باریک و عوامل خطر ساز  
می افزاید:  باریک  روده  سرطان  مورد  در  وی 
روده باریک بین معده و روده بزرگ قرار دارد 
و طول آن حدود ۶ متر است. وظیفه اصلی آن 
سرطان  است.  غذایی  مواد  جذب  و  هضم  نیز 
در  اغلب  اما  دارد  مختلفی  انواع  کوچک  روده 
روده  سرطان  عالیم  می شود.  ایجاد  دوازدهه 
و  است  روده  مشکالت  دیگر  شبیه  کوچک 
نتوانند  پزشکان  می شود  باعث  شباهت  همین 
وجود سرطان را تشخیص دهند. عالئم سرطان 
روده کوچک عبارتند از: دل پیچه و درد شکم، 
)در  خونریزی  اسهال،  ناخواسته،  وزن  کاهش 
و  نادر(  موارد  )در  روده  انسداد  نادر(،  موارد 

احساس بیماری و خستگی

دکتر حق دوست تاکید می کند: عوامل خطرساز 
باال،  از: مذکر بودن، سن  این سرطان عبارتند 
سابقه سرطان روده در خانواده، مصرف دخانیات 
به گلوتن  بیماری سلیاک )حساسیت  الکل،  و 
موجود در گندم و جو(؛ بیماری کرون )نوعی 
روده  سرطان  سابقه  روده(،  التهابی  بیماری 
بزرگ، رژیم غذایی نامناسب، مصرف فیبر کم، 
مصرف بیش از اندازه قند و شکر و موادغذایی 

پرنمک یا دودی شده.  
برای درمان این سرطان می توان از روش های 
استفاده  و شیمی درمانی  پرتودرمانی  جراحی، 
کرد. در جراحی معموالً تومور و بخش سرطانی 
روده کوچک برداشته می شود. از اینرو اگر در 
خانواده تان سابقه این سرطان وجود دارد حتماً 
هر چند  و  بگیرید  قرار  پزشک  تحت نظر  باید 
وقت یک بار آزمایش های الزم را انجام دهید. 
همچنین اگر به بیماری سلیاک مبتال هستید 
حتماً باید از رژیم غذایی بدون گلوتن استفاده 
نیز  خطرساز  عوامل  سایر  از  دوری  کنید. 
احتمال ابتال به این سرطان را کاهش می دهد.

راه های پیشگیری از سرطان  
 ـ سبزیجات مصرف کنید

است،  گیاهان  رنِگ  سبزِی  عامل  که  کلروفیل 
مطالعات،  طبق  است.  منیزیم  از  غنی  منبعی 
منیزیم خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را در 
زنان کاهش می دهد. منیزیم به طور عمده درون 
ضروری  متابولیک  اعمال  برای  و  سلول هاست 
است. وجود منیزیم برای انتقال، ذخیره و مصرف 
رشد  در  اساسی  نقشی  و  است  حیاتی  انرژی 
سلول ها، تولیدمثل و ساختار نفوذپذیری غشاِء 
سلولی دارد. با مصرف نصف لیوان اسفناج پخته، 
می شود.  شما  بدن  وارد  منیزیم  میلی گرم   ۷۵
تیره ترین  تهیه ساالد،  بعد در حین  پس دفعه 

سبزیجات را برای ساالد خود انتخاب کنید.  
 ـ غالت را فراموش نکنید

آرد گندم کامل، آردی است که از تمام اجزای 
استفاده شده است. یعنی حاوی  گندم در آن 
سبوس و... است. مصرف محصوالت تهیه شده 
از آرد گندم کامل بهتر از آرد سفید است. به طور 
گلیسمیک  ضریب  که  غذاهایی  مصرف  کلی 
)شماره ای که به غذای معینی داده می شود تا 
بیانگر اثر آن غذا بر میزان قند و گلوکز خون 
باشد( باالیی دارند، می توانند باعث افزایش خطر 
ابتال به سرطان روده بزرگ شوند. هر چه این 
پایین ترین  است.  بهتر  باشد،  پایین تر  شاخص 
اندازه این شاخص در غذاهای فیبردار موجود 
پاستا،  سفید،  نان  در  شاخص  این  ولی  است. 

سیب زمینی و شیرینی جات زیاد است.
ـ ورزش و پیشگیری از سرطان

مانند  متداول  و  سبک  ورزش  ساعت   ۲ 
پیاده روی در طول هفته، خطر ابتال به سرطان 
سینه را تا ۱۸ درصد کاهش می دهد. ورزش 
می شود.  چربی ها  سوختن  موجب  کردن 
باشد،  بیشتر  بدن  در  چربی  میزان  چقدر  هر 
بر  تأثیر  جهت  استروژن  از  بیشتری  مقادیر 
در  ما  بدن  غددی  سیستم  و  پستان  بافت 
از  یکی  مسأله  همین  و  بود  خواهد  دسترس 

دالیل ابتال به سرطان به حساب می آید.
ـ کمتر از تلفن همراه استفاده نکنید

مکالمه  برای  فقط  همراه تان  تلفن های  از 
برای  حداقل  یا  کنید  استفاده  پیامک  و 
تا  بگیرید  کمک  هندزفری  از  کردن  صحبت 
قسمت  از  خطرناک  رادیویی  فرکانس های 
سرتان دور بمانند. امواج خطرناک تلفن قطعاً 
سرطان زا هستند پس این مورد را خیلی جدی 
بگیرید. پژوهشگران همچنان بر روی سرطان زا 
در  موضوع  این  ریزه کاری های  و  امواج  بودن 

حال تحقیق و تفحص هستند.
ـ غذای سالم بخورید

مصرف  از  که  می کنند  توصیه  پزشکان 
آنتی بیوتیک دار  و  هورمونی  گوشت های 
مضر  مواِد  این  که  چرا  کنید،  خودداری 
می توانند منجر به بروز انواع مشکالت غدد از 
بر خرید  آنان همچنین  شوند.  جمله سرطان 
و  آفت کش   از  عاری  میوه های  و  سبزیجات 
بسیاری  دارند.  تأکید  آنها  شست و شوی دقیق 
از آفت کش ها که برای پرورش این مواد مصرف 
برای  هستند.  سرطان زا  به شدت  می شوند 
میوه های  و  سبزی  باید  سرطان  از  پیشگیری 
مختلفی مانند: کرفس، هلو، توت فرنگی و... را 
که بیشترین میزان آفت کش را به خود جذب 
می کنند، خوب بشویید و آب بکشید. معموالً 
بیش از ۴۰ نوع ماده سرطان زا در آفت کش ها 
به  ابتال  از  جلوگیری  برای  باید  و  دارد  وجود 

سرطان، تماس با آنها را به حداقل برسانید.
ـ دردهای بدن را جدی بگیرید

اگر به طور مداوم دچار نفخ، درد لگن یا تکرر 
ادرار می شوید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. 
و  ممتد  صورت  در  می توانند  نشانه ها  این 
باشند.  تخمدان  بر سرطان  دلیلی  بودن،  حاد 
معموالً خانم ها و پزشکان این نشانه ها را جدی 
دردهایی  چنین  دلیل  همین  به  و  نمی گیرند 
مشکالتی  از  خیلی  باشند.  مرگبار  می توانند 
که در ناحیه تخمدان پیش می آیند با مراجعه 
سریع به پزشک، خیلی ساده و سریع درمان 
بیرون  به  اینکه سرطان  از  قبل  اگر  می شوند. 
پیگیری  مسأله  این  کند،  سرایت  تخمدان  از 
شود، احتمال بهبود و بقای بیمار به مدت ۵ 
سال بیشتر، به شکل چشمگیری در حدود ۹۰ 

تا ۹۵ درصد افزایش می یابد. 

اطالعات جدید نشان می دهد که ویروس کرونا 
زبان  در  تغییراتی  بروز  به  منجر  است  ممکن 
روی  است  تغییراتی که ممکن  مهمترین  شود. 
زبان برخی از بیماران مبتال به کرونا ایجاد شود، 

عبارتند از:
۱- قرمزی زبان

۲ - تورم
به گونه ای که  زبانی؛  پاپیالی  رفتن  بین  از   -۳

نقاطی مانند نقشه روی زبان ظاهر می شود.
پروفسور تیم اسپکتور - متخصص اپیدمیولوژیک 
به  نسبت  اظهاراتی  در   - لندن  کینگ  کالج  در 
پروفسور   ین  بود.  داده  هشدار  زبان«  »کرونای 
زخم های دهان را از عالئم ویروس کرونا می داند.

از نظر پزشکی معروف است که برخی از بیماری ها 
ممکن است به زبان حمله کرده و باعث تغییراتی 

مانند درد، تغییر رنگ یا تورم شوند.
گابریل اسکالی، پزشک بهداشت عمومی و رئیس 
انجمن  در  عمومی  بهداشت  و  اپیدمیولوژی 
ویروس  این  می گوید:  نیز  انگلیس  سلطنتی 
سیستم های  از  گسترده ای  طیف  در  می تواند 

بدن تأثیر بگذارد.
این استاد دانشگاه افزود: نام پزشکی تورم حاد 
اتفاق  این سندرم  از  بخشی  عنوان  به  که  زبان 

می افتد »گلوسیت« است.
می تواند  همچنین  کرونا  که  کرد  تاکید  او 
تغییراتی را در رنگ زبان ایجاد کند و اصطالحا 
باعث ایجاد حالت »زبان توت فرنگی« یا »زبان 

تمشک« شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چگونه با معاینه زبان 
متوجه ابتالی خود به 

کرونا شویم

منیزیم یکی از مهم ترین مواد معدنی برای بدن 
انسان است که بسیاری افراد آن را دست کم 

می گیرند.
واکنش های  ایجاد  باعث  ضروری  ماده  این 
از  بسیاری  در  و  می شود  بدن  در  آنزیمی 
فعالیت های اساسی و حیاتی بدن نقش اساسی 
انقباض  پروتئین ها،  ماده در ساخت  این  دارد. 
عصبی،  سیستم  صحیح  عملکرد  عضالت، 
تولید  و  فشارخون  کنترل  خون،  قند  کنترل 

انرژی سلولی کاربرد دارد.
برای  معدنی  مواد  ترین  مهم  از  یکی  منیزیم 
را  آن  افراد  بسیاری  که  است  انسان  بدن 
باعث  ضروری  ماده  این  می گیرند.  کم  دست 
و  می شود  بدن  در  آنزیمی  واکنش های  ایجاد 
حیاتی  و  اساسی  فعالیت های  از  بسیاری  در 

ساخت  در  ماده  این  دارد.  اساسی  نقش  بدن 
صحیح  عملکرد  عضالت،  انقباض  پروتئین ها، 
کنترل  خون،  قند  کنترل  عصبی،  سیستم 

فشارخون و تولید انرژی سلولی کاربرد دارد.
در  که  است  معدنی  مهم  ماده  یک  منیزیم 
نقش  انسان  بدن  در  بسیاری  واکنش های 
مهمی  عوارض  باعث  آن  کمبود  و  داشته 

می گردد. 
منابع غذایی حاوی منیزیم:

بادام   ، بادام هندی  بادام،  از جمله  انواع آجیل: 
زمینی و کشمش حاوی مقادیر قابل مالحظه ای 

از منیزیم می باشند.
اسفناج،  به:  توان  می  گیاهی  غنی  منابع  از 

آووکادو، سیب زمینی، موز اشاره نمود.
بیشتر غالت و حبوبات هم حاوی مقادیر مناسبی 
منیزیم هستند )به خصوص سویا، لوبیای سیاه، 

نان کامل گندم، برنج قهوه ای(
سالمون  ماهی  و  شیر  حیوانی  منابع  میان  در 

باالترین میزان منیزیم را دارا می باشند.
آب هم حاوی منیزیم است، ولی درصد منیزیم 

موجود در انواع منابع آب بسیار متفاوت است.
عوارض کمبود منیزیم

عالئم اولیه به صورت کاهش اشتها، حالت تهوع 
نمایان  و ضعف  احساس خستگی  و  استفراغ  و 
صورت  به  توانند  می  بعدی  عالئم  شوند.  می 
دست  بیحسی  یا  شدن  سوزن  سوزن  احساس 
و پا، انقباض و گرفتگی عضالت، مشکالت ریتم 

قلبی و تغییرات خلقی بروز نمایند.

با ناشناخته ترین ماده ضروری بدن آشنا شوید

تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش وزن
با مصرف قارچ

عوارض کمبود آب بدن

پیشگیری از سرطان های گوارشیتهیه دمنوش ضد میکروب با پوست پرتقال 

کدام سبزیجات باید پیش از مصرف پخته شوند
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کرد  دنیا  کالن  سیاسی  تصمیم گیری های 
از شیوه حکومتی در  الگوی جدید  و یک 

جهان ارائه کرد.
ثبات  و  امنیت  استاد حوزه و دانشگاه،  این 
داخلی ایران اسالمی را از دستاوردهای مهم 
دیگر انقالب اسالمی برشمرد و خاطر نشان 
وارداتی  امنیت  آسیا  غرب  منطقه  در  کرد: 
است یعنی کشورها با تکیه بر دیگران امنیت 
خود را ایجاد می کنند اما انقالب اسالمی و 
یک  شد،  ایجاد  که  انقالبی  سایه  در  ایران 

اقتدار و ثبات بومی را تجربه می کند.
حجت االسالم موسوی، با اشاره به دسیسه 
در  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  »ترامپ« 
برای  قدرتش  در  حضور  پایانی  روزهای 
اعزام  با  ترامپ،  شد:  یادآور  جنگ افروزی، 
ناوهای جنگی، هواپیمای B۵۲ و تحریک 
ایادی خود برای بیان سخنان جنگ طلبانه، 
به دنبال جنگ افروزی بود که خوشبختانه 
نتوانند غلطی کنند،  آنان  باعث شد  آنچه 

امنیت بومی جمهوری اسالمی بود.
بخشی  الهام  جایگاه  بر  تأکید  با  وی 
گفتمان  عرضه  همچنین  و  اسالمی  ایران 
مقاومت در کشورهای مختلف غرب آسیا 
نظیر لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، یمن، 
پاکستان و غیره، عنوان کرد: پیشرفت های 
بسیار  اخیر  دهه های  در  اسالمی  ایران 
می توان؛  جمله  آن  از  که  بوده  چشمگیر 
امید  لحاظ  به  دنیا  در  ایران  هفتم  رتبه 
به زندگی از ۴۵ به ۷۵ سال، قرار گرفتن 
ایران در ردیف ۱۰ کشور موفق تولیدکننده 
واکسن کرونا در کمتر از یکسال، رتبه دوم 
برق  تولید  سوم  و  نفت  تولید  در  ایران 
بنزین،  تولید  در  پانزدهم  رتبه  جهان،  در 
دسترسی ۵۰ میلیون ایرانی به اینترنت و 
دهها پیشرفت دیگر، از دستاوردهای مهم 

ایران اسالمی در سالیان اخیر است.
خرسندی  ابراز  با  الرستان،  جمعه  امام 
فناوری  حوزه  در  ایران  چشمگیر  رشد  از 
ایران  کارشناسان  اذعان  به  بنا  که  فضایی 

ناکام  را  متجاوزان  توانست  مثال زدنی اش 
عربستان  عمق  توانستند  بلکه  بگذارند 
سعودی را و نیز رگ حیاتی اقتصاد این کشور 
را هدف قرار دهند بدون آنکه آمریکا بتواند 
به رغم فروش میلیاردها دالر تسلیحات به 
ریاض، از این همپیمان سنتی خود دفاع کند.

داخل  را  سعودی  عربستان  که  خطراتی 
پشت  می کند،  تهدید  مرزهایش  در  و 
تصمیم بایدن برای توقف حمایت از ائتالف 
سعودی و ایجاد راه برون رفتی برای »محمد 
باتالق  از  بن زاید«  »محمد  و  بن سلمان« 
نبود بلکه دلیل اصلی، فاش شدن مداخله 
جنگ  این  در  اسرائیل  رژیم  مستقیم 
تحریک  را  یمن  مسلح  نیروهای  که  است 
این  نحوی که  به  است  و خشمگین کرده 
تداوم  صورت  در  کرده اند  تهدید  نیروها 
ملت  علیه  جنگ  در  اسرائیل  نقش آفرینی 
یمن، عمق فلسطین اشغالی را هدف قرار 
خواهند داد . لذا این تهدید جدی نیروهای 
یمنی، بایدن را به اندیشیدن درباره راه حلی 
ایجاد  و  جنگ  این  به  دادن  پایان  جهت 

نظام های  گفت:  الرستان،  جمعه  امام 
مبنای  بر  دموکراسی  دنیا  در  حاکم 
از  دین  جدایی  یعنی  سکوالریزم 
دینی  ساالری  مردم  اما  است  سیاست 
و  مردمی  مقبولیت  ویژگی  دو  با 
الهی پای به عرصه سیاسی  مشروعیت 
تصمیم   وارد  را  خدا  و  گذاشت  جهان 
و  کرد  دنیا  کالن  سیاسی  گیری های 
یک الگوی جدید از شیوه حکومتی در 

جهان ارائه کرد.
به گزارش میالد الرستان، حجت االسالم  
موسوی خرم  سیدمختار  المسلمین  و 
جمعه  نماز  سیاسی  عبادی  آئین  در 
گرامیداشت  ضمن  الر  شهر  هفته  این 
از  گوشه ای  بیان  به  فجر،  مبارک  دهه 
اخیر  دهه های  از  بخشی  دستاوردهای 
پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخت 
و اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران به 
عصر  در  انقالب ها  مردمی ترین  عنوان 
جدید و معاصر شناخته می شود که در 
دهه پنجم و در چهل و دومین سالگرد 
تمام  برابر  در  تنها  نه  خود  پیروزی  از 
براندازی  از  اعم  براندازی ها  و  توطئه ها 
کرده،  مقاومت  هوشمند  و  نرم  سخت، 
بلکه توانسته دستاوردهای بسیار مهمی 

را داشته باشد.
از  یکی  را  استقالل سیاسی کشور  وی 
اسالمی  انقالب  ارزشمند  دستاوردهای 
طاغوت  حکومت  در  افزود:  و  دانست 
سایر  سران  که  بود  بگونه ای  وضعیت 
کشورها بدون هماهنگی شاه ایران وارد 
کشور می شدند و نه تنها به دیدار شاه 
نمی رفتند، بلکه شاه برای دیدار با آنها 
از سفارت آن کشور اجازه می گرفت که 
نمونه بارز وقتی رئیس جمهور آمریکا، 
جمهور  رئیس  و  انگلیس  وزیر  نخست 
ایران  در  هماهنگی  بدون  شوروی 
آنان  از  شاه  و  دادند  جلسه  تشکیل 
رئیس جمهور  درخواست مالقات کرد، 
آمریکا و نخست وزیر انگلیس به او وقت 
مالقات ندادند و رئیس جمهور شوروی 
با  دیدار  به  حاضر  شرط  تعیین  با  هم 

شاه شد.
اینکه  به  اشاره  با  الرستان  جمعه  امام 
از  دیگر  یکی  دینی  مردم ساالری 
است،  اسالمی  جهوری  نظام  برکات 
دنیا  در  حاکم  نظام های  کرد:  تصریح 
یعنی  مبنای سکوالریزم  بر  دموکراسی 
اما مردم  از سیاست است  جدایی دین 
مقبولیت  ویژگی  دو  با  دینی  ساالری 
مردمی و مشروعیت الهی پای به عرصه 
وارد  را  خدا  و  گذاشت  جهان  سیاسی 

به دستور اخیر  با توجه  به نظر می رسد 
رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حمایت و 
فروش سالح آمریکایی به ائتالف سعودی- 
اماراتی، جنگ یمن که شش سال دستور 
مستقیم آن از واشنگتن رسید، اینک نیز 
از واشنگتن رسیده  نیز  پایان آن  دستور 
آمریکا  که  می دهد  نشان  امر  این  است، 
مسئول اصلی این جنگ و فاجعه انسانی 
است که ملت یمن از سال ۲۰۱۵ با آن 

دست و پنجه نرم می کنند.
این تصور که، عواطف انسانی باعث شده 
حمایت  توقف  دستور  بایدن«  »جو  که 
آمریکا از جنگ علیه یمن را صادر کند، 
مدار  در  آمریکا  سیاست  است.  اشتباه 
پیش  اخالقی  اصول  یا  انسانی  عواطف 
این عواطف در  اینگونه بود  اگر  نمی رود 
که  افغانستان،  و  لیبی  عراق،  سوریه، 
نیروهای  جنایت های  از  ملت های شان 

آمریکایی رنج می برند، موثر واقع می شد.
تنها تفاوت در پرونده یمن این است که 
ملت یمن نه تنها با مقاومت و پایداری 

در جمع ۱۵ کشور نخست جهان قرار دارد، 
بیان کرد: قرار گرفتن ماهواره بر »ذوالجناح« 
در مدار زمین توسط دانشمندان بومی ایران 
اسالمی با سوخت ترکیبی از دستاوردهای 

مهم محسوب می شود.
تولید چرخه کامل  به  ایران  وی دستیابی 
سوخت هسته ای به عنوان ۱۳ کشور برتر 
جهان در زمینه این فناوری،اشاره و ادامه 
کشور   ۱۴ زمره  در  اسالمی  ایران  داد: 
و  دارد  قرار  اورانیوم  کننده  غنی سازی 
بنیادی  سلول های  فناوری  در  همچنین 
وجود  با  که  دارد  را  دنیا  دوم  رتبه  ایران 
تمام محدودیت ها با تکیه بر توانمندی های 
امام  می توانیم«  گفتمان  »ما  و  داخلی 
بدست  را  دستاوردها  این  خمینی)ره( 

آورده است.
از قدرت  با تمجید  حجت االسالم موسوی 
در  کشورمان  داشتن  قرار  و  ایران  نظامی 
گفت:  جهان،  نظامی  قدرت های   ۱۳ رتبه 
دستیابی به بازدارندگی توان دفاعی ایران 
به  و  است  زبان زد  بین المللی  عرصه  در 
فرموده حضرت آقا اگر دشمن یکی بزند، 

۱۰ تا می خورد.
امام جمعه الرستان با انتقاد به موضع گیری 
اینکه  بر  مبنی  افراد  از  برخی  ناآگاهانه 
کشورهاست،  همه  به  مربوط  پیشرفت 
از کشورها حتی  تصریح کرد: در بسیاری 
رخ  پیشرفت ها  این  ایران  همسایگی  در 
نداده به طوری که به قول آقایان با تمام 

دنیا هم ارتباط داشتند.
سالروز  گرامیداشت  با  دیگر  بار  وی 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، اضافه کرد: 
نیست  تعطیل بردار  بهمن ماه   ۲۲ مراسم 
بیماری  جهت  به  آن  اجرای  شکل  ولی 
در  که  همانگونه  و  می کند  تغییر  کرونا 
سالیان گذشته برگزاری مراسم یوم اهلل ۲۲ 
زمان شناسی  و  بصیرت  با  تؤام  بهمن ماه 
دستورالعمل ها  مطابق  نیز  امسال  بود، 

اطالع رسانی و اجرا می شود.

راهی برای حفظ آبروی باقی مانده بن سلمان 
و بن زاید و »بنیامین نتانیاهو« واداشت.

واضح است که دولت یمن در صنعا، به رغم 
استقبالش از طرح بایدن، منتظر عملی شدن 
این شعار یعنی پایان جنگ و لغو محاصره 
اینگونه مشخص خواهد  و  است  یمن  ملت 
شد که آیا بایدن در این طرح ابتکاری خود 
جدی و صادق است یا خیر. آمریکا پیشتر نیز 
وعده های بسیاری درباره پایان جنگ یمن داده 
ولی در حد جوهری بر روی کاغذ مانده است. 
از سوی دیگر، سابقه بایدن نشان می دهد که 
نباید به حرف ها و وعده های این مرد اعتماد 
در  یمن  علیه  امارات  کرد؛ جنگ سعودی- 
سال ۲۰۱۵ زمانی آغاز شد که بایدن معاون 

»باراک اوباما« رئیس جمهور وقت امریکا بود.
از همان روز جنگ علیه یمن، ملت یمن آن 
را جنگ ائتالف آمریکایی، اسرائیلی، سعودی 
جنگ  این  هدف  می خواندند.  اماراتی  و 
مستعفی  دولت  »مشروعیت«)  بازگرداندن 
بلکه  نبود  و فراری عبد ربه منصور هادی( 
هدف واقعی تقسیم یمن، آواره کردن ملت 
یمن و مصادره و غارت ثروت هایش و سیطره 
بر بنادر این کشور بود تا از این راه، »امنیت و 

ثبات اسرائیل حفظ شود«.
علیه  جنگ  توقف  برای  بایدن  درخواست 
یمن و تعلیق فروش تسلیحات به عربستان 
به شکست طرح  اعترافی رسمی  سعودی، 
آمریکایی در یمن و شکست ابزار و ادوات 
آمریکا- رژیم های سعودی، صهیونیستی و 
امارات- در اجرای این طرح است. ملت یمن 
با مقاومت مثال زدنی اش توانست متجاوزان 
همین  و  دربیاورد  زانو  به  را  اربابان شان  و 
مقاومت، آمریکا و اذناب منطقه ای آن را طی 
۶ سال جنگ در یمن رسوا ساخت. ننگ و 
عار نصیب آمریکا و اذناب آن و پیروزی به 
نام مردان سرسخت و مبارز یمن ثبت شد.

سعید محمد

امام جمعه الرستان : مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی،
 دو ویژگی اصلی ایران در نظام سیاسی دنیا

اعتراف به شکست به سبک بایدن
»پیروزی نهایی« از آن ملت یمن است

قرآن مه که کتاب زنهد اهلی است، آن مه آن قدری که دنبال این وبده است 
یم شود  اصال،  است.  نبوده  دیگر  چیزهای  دنبال  را،  مردم  کند  هتذیب  که 
گفت که قرآن برای مهنی مقصد آمهد است؛ برای اینکه بشر به این مطلب 
از مهه چیز بیشرت احتیاج داشتند. قرآن کتایب است برای انسان سازی، در متام 
راه  و  دارد  دعوت  مراحلش  مهه  در  قرآن  یم کند،  طی  انسان  که  مراحلی 
شهد  تکرار  مه  گاهی  ـ  است  شهد  نقل  قرآن  در  که  قصه هایی  متام  و  دارد، 
است، برای این وبده است که مسئله امهیت داشته است ـ این قصه ها راهامنی 
نیست،  احکام  کتاب  »قرآن  است.  وبده  هتذیب  برای  و  است  وبده  مردم 
به  نه  مه  ]آن[  است«.   فرموده  ذرک  را  اصولش  را،  احکام  کلیات  را،  کلیات 
که  است  جامعه  یک  اصالح  کتاب  و  است  دعوت  کتاب  قرآن  آن.  متام  طور 
بعد از این که به قرآن اصالح شدجامعه، به سّنت نىب و اخبار وارده از طرف 

پیغمرب ارکم به وسیلة ائمة  هدي و روات آهنا عمل بشود
آشنايي با قرآن

برگرفته از آثار امام خميني

قـــرآن
كتاب زنده

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
برای  مسئوالن  از  دعوت  با  الرستان، 
رفع مشکل مسکن جوانان، ادامه داد: 
با ازدواج جوانان، دامنه  توقع می رود 
سالمی  زندگی  یابد،  کاش  بزهکاری 
که  حالی  در  باشد  جامعه  انتظار  در 
یک قطعه زمین یا مسکن برای یک 
اما  است  شده  دشوار  بسیار  جوان 
زیادی  تالش  الرستان  در  مسئوالن 
در این عرصه داشته اند ولی می توان با 
تهیه یک طرح بومی در این خصوص 
واسطه  حذف،  را  رانت  تا  کرد  آماده 

گری را از میان برداشت.
سرهنگ  الرستان،  میالد  گزارش  به 
آئین  بین الصالتین  افسری در  عیسی 
عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته 
دهه  گرامیداشت  ضمن  الر  شهر 
مبارک فجر، میالد حضرت زهرا)س(، 
از آحاد جامعه خواست تا با عضویت 
زمینه  در  بسیج  مبارک  تشکل  در 
بتوانند  آمادگی ها  و  آموزش ها  کسب 
را  مأموریت ها  با  متناسب  خدمات 
داشت:  اظهار  کنند،  ارائه  جامعه  به 
حضور در بحران ها، اقدامات فرهنگی 
و اردوهای جهادی را از مأموریت های 

بسیج است.
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  وی 
جاری،  سال  طی  جهادی  گروههای 
پایگاه های  بسیجیان  تالش  با  افزود: 
مقاومت و گروههای جهادی و کمک 
معظم  رهبر  ندای  ابتدای  از  خیرین 
مؤمنانه، ۴۰  زمینه کمک  در  انقالب 
هزار بسته معیشتی در الرستان تهیه 

و توزیع شده است.
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
الرستان، از تهیه و توزیع ۲۵۰۰ بسته 
گوشی  دستگاه   ۲۵۰ و  نوشت افزار 
آ موزان  دانش  بین  در  تلبت  و  همراه 
نیازمند خبر داد و تصریح کرد: ۴۰۰ 
 ۳۵ قرض الحسنه،  وام  تومان  میلیون 
میلیون   ۳۸۰ بهداشتی،  بسته  هزار 
فقره  دهها  اهدا  بهاء،  اجاره  بخشش 
جهیزیه به زوج های جوان تقدیم شده 

است.
این مسئول، به آزادسازی ۱۲ زندانی 
اشاره  در سال جاری  غیرعمد  جرائم 
کرد و ادامه داد: ۲ نفر از این زندانیان 
مشکالت  بدلیل  که  غیرعمد  جرائم 
مناسبت  به  بوده اند،  زندان  در  مالی 

مراکز توانبخشی و نگهداری تحت پوشش 
با  اخیر،  های  ماه  در  فارس،  بهزیستی 

تعرفه جدید یارانه دریافت کردند.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرگزاری فارس   به نقل از روابط عمومی 
اداره کل بهزیستی فارس، کشفی نژاد از 
شبانه  توانبخشی  مراکز  یارانه  پرداخت 
روزی  تحت پوشش بهزیستی فارس با 
تعرفه جدید خبر داد و گفت: بهزیستی 
روانی  بیماران  روزی  شبانه  مراکز  به 
مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و 

آزمون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه 
بهمن ماه   ۱۷ جمعه  روز  در  نور  پیام 
۹۹ به شکل همزمان در سراسر کشور 
رویه   برخالف  امسال  که  شد  برگزار 
سال های گذشته، داوطلبان الرستانی 
بجای شهر الر می بایست با حضور در 
حوزه امتحانی المرد در کنکور شرکت 

می کردند.
اخیر  سالیان  طی  شواهد،  بر  بنا 
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام 
دانشگاه ها   نور همچون کنکور  سایر 
و در مقاطع مختلف به جهت فراهم 
بودن زیرساخت ها در الرستان برگزار 
مناسب،  امکانات  دلیل  به  و  می شد 
مختلف  آزمون های  در  الرستان 
میزبان شهرستان های جنوب فارس 

بوده است.
براساس اعالم رییس دانشگاه پیام نور 
به  ورود  داوطلب  فارس ۴۷۷۴  استان 
پیام  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع 
نور این استان، در این آزمون  به رقابت 

می پردازند.
فراگیر  آزمون  یکمین  و  بیست  
رعایت  با  ارشد  کارشناسی 
هفدهم  بهداشتی،  دستورالعمل های 
و  شیراز  در  همزمان   ۹۹ ماه  بهمن 
کازرون،  فسا،  جهرم،  شهرستان های 

المرد و مرودشت برگزار شد.
آمده،  فوق  خبر  در  آنچه  بر  بنا 
گذشته  سالیان  خالف  بر  الر  شهر 
و  شده  حذف  امتحانی  حوزه های  از 
حوزه  در  الرستانی  داوطلبان  امسال 
شهرستان المرد، کنکور پیام نور می 

دهند.
قابل  الرستان  امتحانی  حوزه  تغییر 

آزاد  زندان  از  فجر  مبارک  دهه 
خواهند شد.

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
الرستان، با بیان اینکه حلقات شجره 
آموزش  منظور  به  صالحین  طیبه 
پایگاه های  در  نوجوانان  و  جوانان 
خاطر  است،  گرفته  شکل  مقاومت 
مکمل  حلقه ها  این  کرد:  نشان 
آموزش های مدرسه و خانواده هاست.

اجرای  از  خرسندی  ابراز  با  افسری، 
در  سلیمانی  شهید  طرح  موفق 
با کرونا، عنوان کرد: در قالب  مقابله 
مراقبت  برای  بسیجیان  طرح،  این 
خانواده های  و  بیماران  از  حمایت  و 
و درمان  بهداشت  به کمک  کرونایی 

آمده است.
پایگاه های  موزائیکی  فعال سازی  وی 
مقاومت بسیج را در زمره برنامه های 
افزود:  و  کرد  اعالم  الرستان  سپاه 
ایجاد  طرح،  این  اجرای  از  هدف 
نقاط مختلف  در  مقاومت  پایگاه های 
بسیجیان  خدمات رسانی  همچنین  و 

برای زندگی بهتر به مردم است.
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
گروه های  سازماندهی  به  الرستان، 
جهادی در قالب ۶۰ گروه تخصصی، 
شکل  به  گروه ها  این  کرد:  تصریح 
تخصصی کارهای محرومیت زدایی را 

دنبال می کنند.
رفع  برای  مسئوالن  از  دعوت  با  وی 
داد:  ادامه  جوانان،  مسکن  مشکل 
توقع می رود با ازدواج جوانان، دامنه 
سالمی  زندگی  یابد،  کاش  بزهکاری 
که  حالی  در  باشد  جامعه  انتظار  در 
یک قطعه زمین یا مسکن برای یک 
اما  است  شده  دشوار  بسیار  جوان 
زیادی  تالش  الرستان  در  مسئوالن 
در این عرصه داشته اند ولی می توان 
این  در  بومی  طرح  یک  تهیه  با 
خصوص آماده کرد تا رانت را حذف، 

واسطه گری را از میان برداشت.
برای  خیرین  به  توصیه  با  افسری، 
اقتصادی  فعالیت های  یافتن  سوق 
کرد:  اضافه  اشتغال،  ایجاد  به سمت 
امید می رود با تکیه به فرمایش رهبر 
معظم انقالب مبنی بر جهش تولید، 
سوق  اشتغال  سوی  به  را  سرمایه ها 
داد تا در پی آن جامعه سالم تری را 

پیش روی داشته باشیم.

سالمندان هر ماه یارانه پرداخت می کند 
 ۲۰ قبل  سال  به  نسبت  یارانه  این  که 

درصد افزایش یافته است.
کشفی نژاد گفت: هم اکنون در استان 
نگهداری  فارس، ۵۶ مرکز شبانه روزی 
مجموع  در  مراکز  این  در  و  دارد  وجود 
دو هزار و ۵۰۰ مقیم نگهداری می شوند.

مدیرکل بهزیستی فارس افزود: این یارانه 
اسفند  و  بهمن  دی،  آذر،  ماه های  در 
افزایش یافته و بر روی کارت بانکی مراکز 

توانبخشی شارژ شده است.

در  مربوطه  مسئوالن  و  نیست  قبول 
این  پیگیر  استان  حتی  و  الرستان 
مهم باشند تا همچون سالیان قبل و 
کنکورهای  آزمون ها،  سایر  همچنین 
دانشگاه  پیام نور همچنان در الر برگزار 

شود.
چرا که عالوه بر آنکه الرستان دارای 
اساتید  مناسب،  فیزیکی  فضای 
و  افزاری  سخت  امکانات  و  مجرب 
طرفی  از  است،  مناسب  نرم افزاری 
الر  عمومی  نقلیه  وسیله  وجود  عدم 
به  منجر  که  ندارد  وجود  المرد  به 
داوطلبان  تردد  برای  مشکل  ایجاد 

شده است.
نکته دیگری که نیاز به گوشزد کردن 
آن است، فاصله ۳ ساعته الر به المرد 
ده  تا  شده  باعث  مهم  این  که  است 
ها داوطلب در این شرایط کرونایی و 
مجبور  آن  از  ناشی  های  محدودیت 
به سفر شوند و با توجه به آنکه قطعا 
اندازه  به  المرد  در  اسکان  امکانات 
داوطلبان نیست و از طرفی دشواری 
متقاضیان  به  مهمانسرا  واگذاری 
رسد  می  نظر  به  کرونا،  جهت  به 
الرستان  امتحانی  حوزه  امتیاز  لغو 

اشتباهی تاسف بار است.
آنچه حائز اهمیت و البته قابل تامل 
در  الرستان  مسئوالن  سکوت  است، 
مغرضانه  نظر  به  تصمیم  این  قبال 
است که انتظار می رود مدیران اجرایی 
رایزنی های  با  الرستان  دانشگاهی  و 
مشکل  این  رفع  دنبال  به  مجدانه، 
الرستان  گذشته  همچون  و  باشند 
مختلف  آزمون های  برگزاری  میزبان 

باشد.

تأمین مسکن و ایجاد اشتغال در زمره 
برنامه های مسئوالن و خیرین الرستان باشد

افزایش 20 درصدی یارانه
 مراکز نگهداری سالمندان در فارس

علت جابجایی حوزه امتحانی کنکور کارشناسی 
ارشد پیام نور از الر به المرد چیست؟!


