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رونمایی از واکسن کرونای
 تزریقی- استنشاقی »کووپارس« 

»خجسته« معاون راهداری اداره کل
 راه و شهرسازی الرستان شد

بانک اطالعاتی
 از داده های غیرمحرمانه 

ایجاد می شود
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الرستان را با عطر 
 وحدت و يگانگي 

     تداوم بخشيد
ديده ي هركس كه روشن شد به نور اتحاد

ُنه فلك در ديده اش يك چشم بينا مي شود
روال انجــام كارهــاي خطيــر، انســجام، وحــدت و همراهــي نيروهــاي 
خبيــر، متنفــذ و كاردان بــراي پيشــبرد اهــداف اســت. طبعــاً  پيگيــري 
كارهــا محقــق نمي شــود مگــر نيروهــاي متفكــر، انديشــمند و كاردان 
جامعــه بــراي حــل يــك مســأله همــگام و همــراه و هم قــدم باشــند 
تــا نتيجــه مطلــوب عايــد شــود. در ايــن راه ضــرورت دارد هريــك از 
عزيــزان بــه هــواداران خــود نيــز توجــه دهنــد كــه تــا زمــان حصــول 
ــود  ــته نش ــه و نوش ــس گفت ــچ ك ــه هي ــي از ناحي ــچ كالم ــه هي نتيج
ــد  ــاح و گــروه و دســته اي نمي توان ــن عمــل هيــچ حــزب و جن ــا اي ب
هيــچ سوءاســتفاده اي انجــام دهــد و خواســته هاي برحــق مــردم نيــز 
ــي  ــه قربان ــم الش ــتان ه ــردم و شهرس ــد و م ــل مي پوش ــه عم جام
ــگان  ــردم، نخب ــه م ــد ك ــاس مي كنن ــز احس ــران ني ــوند و ديگ نمي ش

ــد. ــه گام برمي دارن ــان، قدرتمندان و كاردان
ضمنــًا بيــان هركــدام كــه موثــر واقــع شــده و ســخن هريــك  كــه 
قبــول افتــاده پاداشــش بــا خداونــد تعالــي اســت و در بــارگاه الهــي 

ــه ســهو و نســيان جايــي دارد. ــه خطايــي رخ مي دهــد و ن ن
بــه عنــوان نمونــه هميــن جريــان اســتقالل مجتمــع عالــي الرســتان 
چــه خــوب اســت جنــاب آقــاي مهنــدس حســين زاده، جنــاب آقــاي  
ــر  ــاب دكت ــردي و جن ــاي بروج ــتطاب آق ــاب مس ــر جعفرپور، جن دكت
ــد، حرف هايشــان  ــر تشــريف برون ــزد معــاون وزي ــاً ن غريبــي مجتمع
را بزننــد و پــس از نتيجــه قطعــي توأمــاً اطالعيــه اي بدهنــد بــا ايــن 
عمــل در عمــوم مــردم اقتــداري بــه وجــود مي آيــد و دســت و قــدرت 

ــه. ــدا... مع الجماع ــه ي ــد ك ــور مي ياب ــروز و ظه ــت ب ــي در جماع اله
دوستان سخت پيمان را ز دشمن باک نيست

شرط يار آنست كز پيوند يارش نگسلد
صد هزاران خيط يکتو را نباشد قّوتی

چون به هم برتافتی اسفنديارش نگسلد
)سعدي (

افتتاح و بهره برداری از 
هفت پروژه شهرداری الر 

همین صفحه

از دهه مبارک فجر، 7 پروژه  در هفتمین روز 
عمرانی و خدماتی شهرداری الر به ارزش بیش 
حسنی  جلیل  حضور  با  ریال؛  میلیارد   81 از 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
نامدار  خلیل  الر،  شهردار  قنبرنژاد  محمدرضا 
رییس شورای اسالمی شهر الر، احسان طاهری 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان، 
علی پیروز بخشدار مرکزی، فرماندهان نظامی 
و انتظامی، روسای ادارات شهرستان، معاونین 
منطقه  شهرداران  الر،  شهرداری  مدیران  و 
و  الر  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  الرستان، 
تعدادی از یاوران شورا و معتدمین شهر، افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
در  قنبرنژاد  محمدرضا  الر،  شهرداری  عمومی 
آیین افتتاح پروژه ها گفت: همزمان با چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به لطف 
و  شهرداری  مجموعه  همکاری  با  و  پروردگار 

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل 
نیروی  فرماندهان  از  جمعی  دیدار  در  قوا 
هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی 
بهمن   1۹ در  خمینی)ره(  امام  با  همافران 
و  مهم  های  شگفتی  سازی  از  یکی  را   ۵7
همچنین  و  انقالب  پیروزی  اصلی  عوامل  از 
آمریکایی ها  محاسباتی  خطای  نشان دهنده 
حرکت  استمرار  الزمه  گفتند:  و  برشمردند 
پرشتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، کار 
و تالش بی وقفه، اتحاد کلمه بخصوص میان 
افزایش  و  الهی  وعده  به  اعتماد  مسئوالن، 

مؤلفه های قدرت ملی در عمل است.
قضایای  همچنین  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ترامپ  سقوط  و  آمریکا  اخیر  فضاحت بار 
اجتماعی  انتظام  و  قدرت  آبرو،  افول  را 
به  اشاره  با  و  خواندند  آمریکا  سیاسی  و 
آمریکایی  و  اروپایی  مقام های  اظهارنظر 
کردند:  تأکید  تحریم ها  و  برجام  درباره 
هیچ گونه  حق  اروپایی ها  و  آمریکایی ها 
برجامی  تعهدات  زیرا  ندارند،  شرط گذاری 
باید  که  طرفی  آن  و  کردند  نقض  را  خود 
زیرا  است،  اسالمی  جمهوری  بگذارد  شرط 
ایران  بنابراین  بود.  پایبند  خود  تعهدات  به 
هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد 
را در عمل  تحریم ها  آمریکا همه  گشت که 
و  کند  لغو  کاغذ،  روی  بر  یا  در حرف  نه  و 
این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران 
غیرقابل  و  قطعی  سیاست  این،  گیرد.  قرار 
اتفاق  مورد  و  اسالمی  جمهوری  برگشت 
همه مسئوالن است و هیچکس از آن عدول 

نخواهد کرد.
 1۹ حادثه  دیدار،  این  در  قوا  کل  فرمانده 
بهمن 1۳۵7 را از ایام اهلل خواندند و افزودند: 
جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن 
زیرا  بود  معجزه  شبیه  مردم  و  امام  به  آنها 
تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک 
بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که 

هیچ گاه تصور نمی کردند.
خطای  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
محاسباتی عجیب دولت دموکرات آمریکا در 
آن زمان، در ارزیابی شرایط کشور و مردم نیز 
اشاره کردند و گفتند: آمریکایی ها به ارتش 
شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس 
اخبار قطعی، کودتایی را طراحی کرده بودند 
تا با دستگیری سران و پیشروان انقالب و با 

و  الر  فهیم شهر  مردم  و  شهر  اسالمی  شورای 
شاهد  شهرستان،  دلسوز  مسئولین  همچنین 
و  عمرانی  پروژه   7 از  برداری  بهره  و  افتتاح 

خدماتی شهرداری الر هستیم.  
شهردار الر، افزود: این پروژه ها شامل اجرای 
زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر با اعتباری 
بالغ بر 2۳ میلیارد ریال، بهسازی خیابان معلم 
احداث  ریال،  میلیارد   27 بر  بالغ  اعتباری  با 
بازارچه بوستان با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد 
شهید  خیابان  راه  پیاده  سازی  محوطه  ریال، 
طاهری با اعتباری بالغ بر  دو میلیارد و 6۳0 
سطح  ساحلی  دیواره  اجرای  ریال،  میلیون 
 247 و  میلیارد   ۹ بر  بالغ  اعتباری  با  شهر 
با  بعثت  شهرک  سازی  محوطه  ریال،  میلیون 
میلیون   280 و  میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری 
ریال و تکمیل ساختمان شورای اسالمی شهر 
میلیون   1۵0 و  میلیارد  دو  بر  بالغ  اعتباری  با 

ریال است.

استفاده از خشونت گسترده علیه مردم، مانع 
سقوط رژیم شوند اما یکی از عواملی که نقشه 
نیروی  حرکت  کرد،  باطل  را  آنها  شیطانی 

هوایی در نوزدهم بهمن بود.
محاسباتی  خطای  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
ایران ادامه دارد و همچنان  آمریکا در قبال 
ایران  ملت  از  صحیحی  شناخت  و  درک 
خطای  این  از  نمونه  یک  افزودند:  ندارند، 
رییس جمهور  که  بود   ۸۸ فتنه  در  محاسباتی 
تمام  را  کار  آنکه  خیال  به  آمریکا  دموکرات 

خواهد کرد، رسمًا از فتنه حمایت کرد.
با  بی سابقه  تحریم های  اسالمی  انقالب  رهبر 
دیگری  نمونه  را  ایران  درآرودن  پا  از  هدف 
و  برشمردند  آمریکا  محاسباتی  خطاهای  از 
احمق های درجه یک،  از همان  گفتند: یکی 
دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه 201۹ 
را در تهران جشن می گیریم. حاال آن شخص 
خوش به زباله دان تاریخ رفته و رییس او هم 
با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شده 
لطف  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اما  است 

خداوند سربلند ایستاده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در 
قبال دشمن و معیوب بودن دستگاه محاسباتی 
آن نباید ساده انگاری کرد، خاطر نشان کردند: 
عوامل دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقالب 
اسالمی مؤثر بوده اند که عبارتند از کار و تالش، 
لزوم  به  آنان  ایمان  و  در صحنه  مردم  حضور 
این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی های 

متقابل.
نشستن  با  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
نمی رود.  پیش  کاری  هیچ  کردن  تماشا  و 

در خصوص  الر،  قنبرنژاد شهردار  محمدرضا 
پروژه بازارچه بوستان که یکی از پروژه های 
اشتغالزا است، گفت: این پروژه با 1120 متر 
مربع مساحت و 840 متر مربع زیربنا در یک 

طبقه احداث شده است.
شهردار الر، افزود: بازارچه بوستان شامل 14 
برای ۳0  باب واحد تجاری است که حداقل 

نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
انشعاب  دارای  مغازه  باب   14 هر  گفت:  وی 
سرمایش  سیستم  و  روشنایی  برق،  آب، 
اسپلیت است که از این تعداد، 4 باب مغازه 

دارای انشعاب گاز نیز هست.
و  موتورسیکلت  پارکینگ  گفت:  الر  شهردار 
دوچرخه، فضای سبز، نشیمن و فواره از دیگر 

امکانات رفاهی این مجموعه است.
سید کامران علوی 

 روابط عمومی شهرداری الر

مسئوالن با حضور در میدان کار و عمل، و 
قدرت  های  مولفه  دائمًا  خدا،  به  اعتماد  با 
تولید  عمل  در  و  دهند  افزایش  را  ملی 

قدرت کنند.
را  قدرت  تولید  مظاهر  از  یکی  ایشان 
اقتضائات  تناسب  به  مسلح  نیروهای  تقویت 
منطقه ای و بین المللی برشمردند و با تجلیل 
از رزمایش های اخیر افزودند: انجام چنین 
برانگیز، آن  اعجاب  و  بزرگ  رزمایش های 
هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین امنیت 
نیروهای  در  کشور  فرزندان  به دست  ملی 

مسلح کشور و بسیار افتخار آمیز است.
تولید  الزمه  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
بر  عالوه  را  مسلح  نیروهای  در  قدرت 
روحیه،  ارتقای  و  حفظ  تجهیزات،  تقویت 
و  دانستند  نیروها  معنوی  قدرت  و  ایمان 
کشورهای  برخی  بزرگ  خطای  گفتند: 
منطقه این است که امنیت ملی خود را از 
بیگانگان طلب می کنند و با وجود میلیاردها 
دالر هزینه و تحقیر شدن و توهین شنیدن، 
تأمین  آنها  امنیت  بزنگاهها  در  نهایت  در 
چند  قضایای  در  که  همانگونه  نمی شود؛ 
سرنوشت  در  یا  و  تونس  و  مصر  قبل  سال 

محمدرضا پهلوی دیدیم.
خطا  بروز  از  مراقبت  لزوم  ادامه  در  ایشان 
و  کردند  گوشزد  نیز  را  داخل  در  اشتباه  و 
این  بزرگ  اشتباه های  از  یکی  افزودند: 
و  شویم  دشمن  قدرت  مرعوب  که  است 
دشمن  به  اقتصادی  و  سیاسی  امور  در  یا 

ببندیم. امید 
ادامه در صفحه آخر

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش:افتتاح و بهره برداری از هفت پروژه شهرداری الر 

 آن طرفی که حق دارد شرط معين کند، ايران است

     اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال

      بهسـازی خیابان معلـم با اعتباری بالـغ بـر
 ۲7 میلیارد ریال

     احداث بازارچه بوستان با اعتباری بالغ بر
 ۲۲ میلیارد ریال

شهید  خیابان  راه  پیاده  سازی  محوطه    
طاهری با اعتباری بالغ بر  دو میلیارد و 6۳0 

میلیون ریال
       اجــرای دیــواره ساحلـی سطـح شهـر
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و ۲۴7 میلیون ریال
     محوطـه سازی شهـرک بعثت با اعتبـاری

 بالغ بر یک میلیارد و ۲۸0 میلیون ریال 
     تکمیـل ساختمـان شـورای اسالمـی شهـر

 با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 150 میلیون ریال 
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به  مطلبی  در  بلومبرگ  رسانی  اطالع  پایگاه 
کرونا  گیری  همه  پایان  درباره  بینی  پیش 
پرداخت که تمام جهان را از خود خسته کرده 
است.در مطلب بلومبرگ با عنوان »جهان چه 
آمده  بازمی گردد؟«  عادی  شرایط  به  زمانی 
است از ابتدای همه گیری کرونا پرسش مداوم 
به  زمانی  چه  بیماری  این  که  بود  این  مطرح 
پایان می رسد. پاسخ به این پرسش با ارزیابی 

سرعت واکسیناسیون در دنیا بدست آید.
آنتونی  دکتر  جمله  از  آمریکا  علمی  مقامات 
درصدی   8۵ تا   70 واکسیناسیون  فائوچی 
به  شرایط  بازگشت  شرط  را  جهان  جمعیت 
اما در این روند تفاوت  حالت عادی می دانند. 
فاحشی میان کشور های فقیر و ثروتمند شاهد 
ثروتمند  کشور های  در  که  حالی  در  هستیم. 
دنبال  بیشتر  سرعت  با  واکسیناسیون  روند 
می شود، ولی با همین روند دست کم 7 سال 
زمان نیاز باشد تا دنیا به شرایط نسبتا عادی 
بازگردد. به عنوان نمونه کانادا اعالم کرده برای 
واکسیناسیون 7۵ درصد جمعیت خود به بیش 

از 10 سال زمان نیاز دارد.
در کشور های پرجمعیتی همانند هند شرایط 
واکسیناسیون  روند  اگر  است.  وخیم تر  اندکی 
 10 حداقل  باشد،  مناسب  کشور ها  این  در 
چهارم  سه  از  بیش  سازی  ایمنی  برای  سال 
قرار  دسترس  در  است.با  الزم  زمان  جمعیت 

همزمان با دهه فجر، طرح بهسازی و مسقف 
کردن گلزار مطهر شهدای گراش افتتاح شد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران فارس گفت: این طرح شامل 
و  آجرنما  سازی،  کف  مزار،  سنگ  تعویض 
مسقف  دیوار،  روی  بر  شهدا  تمثال  حکاکی 
شهدای  مطهر  گلزار  کردن  فرش  و  کردن 
 2 با  که  است  گراش  شهرستان  مرکزی 
میلیارد و 1۵0 میلیون تومان اعتبار به پایان 

رسید.

میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
یادواره  ششمین  بنارویه،  از  الرستان 
با  بنارویه  بخش  شهید   ۵7 و  سرداران 
رزمندگان،  شهدا،  معظم  خانواده  حضور 
و  نظامی  نیروهای  بسیجیان،  ایثارگران، 
امام  محلی،  مسئوالن  روحانیون،  انتظامی، 
جمعه بنارویه، فرمانده سپاه ناحیه الرستان 
اقشار مختلف مردم در حسینیه عاشقان  و 

ثاراهلل بسیج بنارویه برگزار شد.
و  بنارویه  جمعه  امام  مراسم،  این  در 
سخنانی  در  الرستان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و 

روند  این  سرعت  بیشتر  واکسن های  دادن 
مراکز  بزرگترین  از  برخی  می شود.  بیشتر 
تولید واکسن در هند و مکزیک در ابتدای راه 
از  واکسن  دوز  میلیارد   8.۵ از  بیش  هستند. 
سوی کشور ها از طریق بیش از 100 توافق نامه 
منعقد شده است. اما تنها یک سوم کشور های 
دنیا واکسیناسیون خود را آغاز کرده اند.پیش 
جهان  به  بازگشت  ساله   10 تا   7 روند  بینی 
عاری از کرونا با فرض ایمن سازی مطمئن و 
فاقد خطر واکسن های کنونی کرونا است. هر 
چند کارنامه واکسن های فعلی کرونا از جمله 
این  با  مبارزه  در  روشنی  آینده  مدرنا  و  فایزر 

بیماری را نوید نمی دهد.
سایت  داده های  اساس  بر  است،  ذکر  شایان 
و ۹26  میلیون  تاکنون 10۵  میترز«  اُ  »ورلد 
بیماری  به  در سراسر جهان  نفر  و 8۵8  هزار 
مبتال  کرونا  ویروس  از  ناشی  کووید-1۹ 
شده اند. بنا بر جدیدترین آمارها، از این تعداد 
2 میلیون و ۳0۹ هزار و ۳28 نفر جان باخته و 
77 میلیون و 704 هزار و 224 نفر هم از این 
بیماری بهبود یافته اند. آمریکا با 27 میلیون و 
مبتال، در صدر جدول  نفر  و ۳24  هزار   407
بیشترین کشور های آلوده قرار دارد. پس از این 
کشور به ترتیب هند، برزیل، روسیه، انگلیس، 
قرار  آلمان  و  ترکیه  ایتالیا،  اسپانیا،  فرانسه، 

گرفته اند.

پور،   محمدی  محمدجواد  االسالم  حجت 
میلیون   200 و  میلیارد  یک  داشت:  اظهار 
تومان از اعتبارات این طرح از طریق مشارکت 
از کمک های  تومان  میلیون  نیکوکاران، 42۵ 
شهرداری و ۵2۵ میلیون تومان نیز از بخش 

اعتبارات دولتی تامین شده است.
شهرستان  مرکزی  شهدای  مطهر  گلزار  در 

گراش 80 شهید گلگون کفن آرمیده اند.
 24۵ شهید،   12۹ تاکنون  گراش  شهرستان 
جانباز و 7 آزاده تقدیم نظام مقدس اسالمی 

کرده است.

خاطره شهدای انقالب و جنگ تحمیلی، بر 
لزوم ادامه دادن راه شهدا، بصیرت افزایی در 
با توطئه دشمنان و همچنین حفظ  مواجه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تأکید 
از  رمضانی  مجتبی  کردند.مرثیه سرایی 
مهمان  عنوان  به  کشور  سرشناس  مداحان 
محفل  این  بخش  گرمی  برنامه،  این  ویژه 
معنوی بود.در پایان این یادواره، از مادران 
تجلیل  بنارویه  بخش  شهدای  همسران  و 
بنارویه،  شهیدپرور  مردم  است؛  شد.گفتنی 
شهید   ۵7 تحمیلی،  جنگ  دوران  در 

گرانقدر را تقدیم نظام و انقالب کرده اند.

تا بازگشت به جهان عاری از کرونا
 چند سال باقی مانده است؟

بهسازی گلزار شهدای گراش

برگزاری یادواره 
سرداران و 57 شهید بخش بنارویه

در تمامی مناطق شهری و روستایی از رویکردها 
و  می شود  محسوب  حاکمیت  سیاست های  و 
ساالنه بخش قابل توجهی از بودجه کشورها با 

این امر اختصاص می یابد.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی دراین 
بویژه  مسکن  تامین  گفت:  و  کرد  تاکید  عرصه 
برای اقشار آسیب پذیر و محرومان هم از اهمیت 
بیشتر  حال  رفاه  به  که  است  برخوردار  باالیی 
مقابله  محرومیت،  افزایش  از  جلوگیری  آنان، 
توسعه شهرها کمک  و  اجتماعی  آسیب های  با 
خنج،  شهرستان  مسکن  بنیاد  می کند.مدیر 
نیز با قدرانی از مشارکت و همراهی فرماندار و 
همه مسووالن شهرستان خنج از آمادگی بنیاد 
در  مسکونی  واحد   1۵0 ساخت  برای  مسکن 
قالب تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان برنامه و 
بودجه دراین شهرستان خبر داد و اظهار داشت 
با  امسال  پایان  تا  مسکونی  واحد  تعداد  این   :
 ۵00 تسهیالت  و  عوض  بال  های  وام  پرداخت 
به  خنج  شهرستان  در  بهره  کم  ریالی  میلیون 

سرانجام می رسد.
با  مسکن  بنیاد   : کرد  اضافه  عبدالهی،  احمد 
تخصیص 4۵ میلیارد ریال در سال جاری برای 
رایگان ۳00  تسهیالت  پرداخت  به  منظور  این 
میلیون ریالی و تسهیالت کم بهره ۵00 میلیون 

ریالی مبادرت ورزید .
ساخت  خنج،  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
مسکن و ارائه آن به افراد کم درآمد و محروم را  
سبب کاهش مهاجرت ها به شهرها و در نتیجه 
کاهش حاشیه نشینی دانست و گفت:  بی شک 
تامین مسکن نیازمندان و محرومان  موضوعی 
توسعه  و  پیشرفت   مسیر  در  اثربخش  و  مهم 

شهرستان است.
زمین  واگذاري  از  گزارشی  همچنین  عبدالهی 
مسکن  مقاوم  و  بهسازي  و  ثبتي  سند  صدور 
)ره(  امام  امداد  کمیته  ایتام  و  مددجویان 

شهرستان خنج ارائه داد .
دراین مراسم لوح تقدیر به عبداللهي، مدیر بنیاد 

مسکن شهرستان خنج، اهداء شد.

در  درست تری  انتخاب  حتما  افزود:  زاهدانی 
انتخابات 1400 اتفاق خواهد افتاد؛ تنها ممکن 
انتخابات  است درصد مشارکت مردم نسبت به 
اوایل انقالب اسالمی کمتر شود اما وزن رای ها 
رای  آگاهانه تر  مردم  و  است  گذشته  از  بیشتر 

می دهند.
وی ادامه داد: مشارکت مردم ایران در انتخابات 
دموکراسی  مدعی  کشورهای  به  نسبت   1400
دارند،  کشور خود  در  را  دموکراسی  لیبرال  که 

بیشتر خواهد بود.
این استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه انتخابات 
گروه های  اما  داریم  پیش رو  در  را  مبارکی 
سیاسی باید با درایت عمل کنند، گفت: افرادی 
که گوش به فرمان رهبر معظم انقالب هستند و 
روز به روز بر تعداد آنان افزوده می شود، خود به 
خود پای صندوق های رای حضور خواهند یافت.

زاهدانی افزود: گرم کردن تنور انتخابات وظیفه 
در  تنوع  با  و  است  گروه های سیاسی  و  احزاب 
پیدا  افزایش  مشارکت  انتخابات  نامزدهای 
سیزدهمین  انتخابات  ایرنا،  گزارش  به  می کند. 
دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره 
خردادماه   28 روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

1400 در سراسر کشور برگزار می شود.

صنعتی فارس، با بیان اینکه شهرستان جهرم از 
قطب های مهم تولید مرکبات و خرما در کشور 
است راه اندازی طرح بزرگ کنسانتره را یکی از 
به  امروز  نیازهای مهم شهرستان اعالم کرد که 
منظور تولید و با تالش جهادگونه بخش خصوصی 
تحقق یافته و با راه اندازی این مجموعه صنعتی 
محصول  تولید  و  افزوده  ارزش  ایجاد  بر  عالوه 
صادرات محور،سبب اشتغال زایی باالیی نیز شده 
سرمایه  قرارداد   ۵6 انعقاد  بر  تاکید  با  است.او، 
تا  داد:  جهرمادامه  صنعتی  شهرک  در  گذاری 
با اشتغالزایی یک هزار  کنون 26 واحد صنعتی 
در  نیز  دیگر  واحد صنعتی  و۳0  بوده  فعال  نفر 

مرحله ساخت و ساز است.
فتوحی ادامه داد: شهرک صنعتی جهرم که در 
زمینی به وسعت 41 هکتار واقع شده به لحاظ 
مناسبی  وضعیت  از  امکانات  و  زیرساخت ها 
این  به  دسترسی  مسیر  طرح  است،  برخوردار 
شهرک صنعتی اجرا شده و طرح توسعه شبکه 
روشنایی آن در دستور کار قرار دارد.مدیرعامل 
کرد:  اضافه  فارس،  صنعتی  شهرک های  شرکت 
با توجه به تکمیل بودن زیرساخت ها در شهرک 
صنعتی جهرم و واگذاری بخش زیادی از اراضی 
این شهرک صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی 
شهرک  این  توسعه  طرح  اجرای  برای  فارس 
صنعتی آمادگی دارد و در این زمینه اقداماتی در 

حال انجام است.

آمادگی  از  مسکن شهرستان خنج،  بنیاد  مدیر 
بنیاد مسکن برای ساخت 1۵0 واحد مسکونی 
سازمان  و  مسکن  بنیاد  نامه  تفاهم  قالب  در 

برنامه و بودجه دراین شهرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
بنیاد مسکن استان فارس، در مراسمی با حضور 
امام خمیني  امداد  بذرافشان، مدیر کل کمیته 
)ره( استان فارس و مسووالن شهرستان خنج، از 
مدیر بنیاد مسکن این شهرستان برای تالش در 
به  تقدیر  و مددجویان  تامین مسکن محرومان 
عمل آمد .این مراسم با حضور حقیري، فرماندار 
شهرستان خنج ، سرهنگ قادري فرمانده سپاه 
خنج، امامان جمعه تشیع و تسنن و بخشداران 
و جمعی از مسئولین و شوراها و دهیاري ها و 

خیرین شهرستان خنج برگزار شد .
امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  بذرافشان،  دکتر   
با  مراسم  این  در  فارس،  استان  )ره(  خمیني 
تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در تامین مسکن 
 : داشت  اظهار  پذیر  آسیب  اقشار  و  مددجویان 
تامین مسکن این اقشار که شریف ترین اقشار 
جامعه به شمار می آیند کاری بزرگ و ستودنی 
است که در همه مناطق استان فارس در جریان 
خمیني  امام  امداد  کمیته  کل  .مدیر  است 
مسکن  تامین   : کرد  اضافه  فارس،  استان  )ره( 
محرومان که در قالب یک طرح ملی  در حال 
راهبرد  در  موثر  اقدامات  جمله  از  است  انجام 
توسعه   و  رفاه  وضعیت  بهبود  محرومیت زدایی، 
خدمات  از  خوبی  عملکرد  واقع  در  که  است 
افزوده  اسالمی  جمهوری  کارنامه  در  را  رسانی 

است.
این  در  هم  خنج  شهرستان  فرماندار  حقیری، 
مراسم با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در تامین 
اظهار  پذیر  آسیب  اقشار  و  نیازمندان  مسکن 
داشت : شهرستان خنج از جمله مناطق پیشتاز 
نیازمندان  مسکن  تامین  در  فارس  دراستان 
است .فرماندار شهرستان خنج، خاطر نشان کرد 
: مسکن یکی از نیازهای اساسی و اصلی مردم 
در تمامی جوامع به شمار می رود که تامین آن 

از  پس  و  کردند  مالحظه  را  استکباری  خشن 
آن نیز دشمنان به تهاجم فرهنگی و اقتصادی 
پرداختند و به طور طبیعی مردم دیرتر متوجه 

صحنه کارزار آن ها شدند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در هشت سال اخیر 
دشمن  فرهنگی  و  اقتصادی  درگیری  صحنه 
برای مردم ملموس شده و به نظر می رسد شعور 
سیاسی مبارزه با امپریالیسم یا استکبار جهانی 

در مردم افزایش پیدا کرده است.

همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر طرح بزرگ 
در  مرکبات  و  میوه  کنسانتره  تولید  صنعتی 

شهرک صنعتی جهرم به بهره برداری رسید.
مردم  ،نماینده  فارس  استاندار  حضور  با 
شهرستان های جهرم و خفر در مجلس شورای 
اسالمی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
طرح  استانی  کل  مدیران  از  جمعی  و  فارس 
انواع مرکبات،میوه جات،  بزرگ تولید کنسانتره 
خرماو رب گوجه فرنگی که بزرگترین طرح تولید 

کنسانتره جنوب کشور است افتتاح شد.
های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر  فتوحی،  احد 
سرمایه  با  طرح  این  گفت:  فارس،  صنعتی 
ریال  میلیارد   ۵00 و  هزار  بریک  بالغ  گذاری 
بخش خصوصی راه اندازی و در فاز نخست برای 
400نفر اشتغال ایجاد شده است.وی، بیان کرد: 
این مجموعه صنعتی در فاز نخست ظرفیت تولید  
دو هزار و  800 تن انواع کنسانتره را دارد که در 
با اشاره  یابد.فتوحی،  افزایش می  فازهای بعدی 
این  استقرار  برای  شده  انجام  های  حمایت  به 
مجتمع صنعتی در شهرک صنعتی جهرم تصریح 
کرد: زمین محل استقرار این طرح صنعتی پس 
تشریفات  انجام  و  قبلی  راکد  قرارداد  فسخ  از 
سرمایه  به  گذشته  سال  اردیبهشت  در  قانونی، 
گذار طرح تحویل شد که این سرمایه گذار نیز در 
مدت 22ماه این طرح بزرگ را اجرایی و به بهره 
های  عامل شرکت شهرک  برساند.مدیر  برداری 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  جامعه شناس 
انتخابات  تنور  کردن  داغ  برای  گفت:  شیراز، 
در سال 1400 نباید حرکت های ضداخالقی را 
به صحنه  را  این طریق مردم  از  و  دنبال کنیم 

بکشانیم.
سید سعید زاهد زاهدانی، افزود: داغ کردن تنور 
انتخابات نباید به شیوه جلب نظرها در تبلیغات 
شکست  با  فوتبالی  تبلیغات  در  باشد،  فوتبالی 
برای  که  می شود  ایجاد  شور  اخالق،  مرزهای 

جامعه ما آسیب زا بوده است.
وی با بیان اینکه اگر رقابت سالم بین گروه های 
ایجاد شود مشکلی در جلب مشارکت  سیاسی 
مردم نخواهیم داشت، گفت: پیش بینی می شود 
انتخابات  در  مردم  درصد  تا60   ۵0 از  بیش 

1400 حضور پیدا کنند.
علمی  هیات  عضو  و  شناسی  جامعه  استاد 
در  می رسد  نظر  به  کرد:  بیان  شیراز  دانشگاه 
خواهند  رای  آگاهانه تر  مردم   1400 انتخابات 
داد زیرا خط و خطوط را به خوبی می شناسند و 
می دانند متوسل شدن به استکبار جهانی برای 

ما بازدهی نخواهد داشت.
زاهدانی افزود: از آغاز انقالب اسالمی یک مرحله 
رشد سیاسی در جامعه ایران شکل گرفته است؛ 

استکباری جهانی و  نظام  علیه  انقالب، شورش 
مبارزه امپریالیسم و استبداد بوده است.

وی با بیان اینکه شوری که در انقالب اسالمی 
باید تبدیل به شعور  شکل گرفت و فراگیر بود 
شود، اظهارکرد: در طول بیش از 40 سال عمر 
مشارکت  آگاهانه شدن  مراحل  اسالمی  انقالب 

سیاسی را مالحظه می کنیم.
شاهد  انقالب  نخست  دهه  در  داد:  ادامه  وی 
چهره  مردم  و  بودیم  تحمیلی  جنگ  وقوع 

بنیاد مسکن خنج،
 150 واحد مسکونی برای نیازمندان می سازد

بهره برداری از طرح بزرگ صنعتی
 تولید کنسانتره میوه و مرکبات در جهرم

استاد دانشگاه: برای داغ کردن تنور انتخابات حرکت ضداخالقی نداشته باشيم

نصب المان، اجرای بلوار، روشنایی و زیباسازی 
با اعتبار 7 میلیارد ریال، طراحی، اجرا و آسفالت 
اجرای  ریال،  میلیارد   8 اعتبار  با  آزادگان  پل 
سرامیک و لبه گذاری خیابان ها و بلوارهای امام 
خمینی)ره(، عفیف الدین، روستا، عبدالکریم مال 
اعتبار ۵  با  مترمربع  هزار  متراژ ۵  به  توحید  و 
در  گاز  آسفالت حفاری   و  ترمیم  ریال،  میلیارد 
با  مربع  متر  هزار   18 مساحت  به  شهر  سطح 
به  معابر  زیرسازی  و  ریال  میلیارد   12 اعتبار 
 7 بر  بالغ  اعتباری  با  مترمربع  مساحت ۵000 

میلیارد و ۵00 میلیون ریال بود.
مسوولین همچنین کلنگ آغار عملیات اجرایی 
احداث  و  شهر  سطح  رو  پیاده  کاری  موزایک 
اجرای  برای  زدند.  زمین  به  نیز  سادات  پارک 
این 2 طرح نیز افزون بر ۳0 میلیارد ریال توسط 

شهرداری بیرم هزینه می شود.
مسئولین همچنین در ورود به شهر بیرم، قبور 
و  عطرافشانی  را  شهر  این  گمنام  شهدا  مطهر 

گلباران کردند.

در  مرکزی  بخش  پروژه هایی  جمله  از  فیشور 
شهرستان اوز خواهد بود.

علی پور، افزود: کلنگ زنی کودکستان روستای 
 27 کلنگ زنی  دبستانی،  پیش  مقطع  در  کوره 
در  مترمربع   8۵8 مساحت  به  تجاری  واحد 
روستای بیدشهر و 2۹ واحد تجاری به مساحت 
یک هزارو  467 مترمربع در روستای اسالم آباد 
مهم  پروژه های  دیگر  از  نیز  بیدشهر  بخش  در 
این  امسال  فجر  دهه  در  برداری  بهره  آماده  و 

شهرستان است. 
رقمی  اینک  هم  گفت:  همچنین  اوز،  فرماندار 
افزون بر 2 هزار و 440 میلیارد ریال طرح های 
آبرسانی،  مختلف  های  حوزه  در  عمرانی  مهم 
بهداشت  و  ورزش   ، راه  مخابرات،  گازرسانی، 
و  با مشارکت دولت  این شهرستان  در  ودرمان 

خیرین در حال اجرا است.
ايرنا

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
حسنی  جلیل  حضور  با  مراسمی  در  الرستان؛ 
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، حسین 
الرستان،  های  شهرستان  مردم  نماینده  زاده 
اسالمی،  اوز در مجلس شورای  و  خنج، گراش 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  دالور  احمد 
فرمانداری، روح اهلل بامداد بخشدار بیرم، حجت 
جمعه  امام  زاده  حسین  والمسلمین  االسالم 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  و  بیرم 
بخش،  و  شهرستان  مسئولین  از  جمعی  بیرم، 
و  عمرانی  طرح  چند  خیرین،  و  معتمدین 
ریال  میلیارد   ۵2 بر  بالغ  اعتباری  با  زیربنایی 

افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
و  سازی  زیر  شامل  بیرم  شهرداری  های  طرح 
متراژ  به  کارگر  و  ورزش  های  خیابان  آسفالت 
ریال،  میلیارد   1۳ اعتبار  مربع  متر   8۵00
خیابان  ترافیکی  طرح  اصالح  و  اجرا  طراحی، 
امام حسین علیه السالم و عبدالکریم مال شامل 

42۳ میلیارد ریال در قالب 22 طرح عمرانی ، 
در  فجر  دهه  مناسبت  به  اقتصادی  و  زیربنایی 

شهرستان اوز آغاز شد.
این  از  براری  بهره  ویژه  آیین  در  اوز  فرماندار 
طرح ها گفت: طرح ها در بخش های مختلف 
آبرسانی، برق رسانی، بهداشت و درمان، مسکن 
 ، کشاورزی،  روستایی،  و  شهری  عمران   ،
مشارکت  با  و  مخابرات  و  گردشگری  آموزش، 
کمک  همچنین  و  خصوصی  و  دولتی  بخش 
شد.علی  خواهد  زنی  کلنگ  و  افتتاح  خیرین 
اعتباری  با  طرح   6 کرد:  بیان  پور  علی  اصغر 
 16 و  زنی  کلنگ  ریال  میلیارد   167 بر  افزون 
پروژه با اعتب اری حدود 2۵6 میلیارد ریال نیز 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای 11۵، 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  ساختمان 
نوجوانان، کلنگ زنی مجموعه فرهنگی و هنری 
ارشاد اسالمی،بهسازی محوطه  و  اداره فرهنگ 
از  بهروزیان  هنرستان  گمنام،  شهدای  گلزار 
افتتاحی و کلنگ زنی در  مهمترین طرح های 

دهه فجر امسال در این شهرستان است.
فاز سوم  افتتاح  کرد: همچنین  اضافه  پور  علی 
بلوار  و  اسالمی  شورای  خیابان  حاشیه،  پارک 
وحدت نیز از مهمترین طرح های حوزه عمران 

شهری و شهرداری اوز است.
و  آسفالت   ، زیرسازی  اجرای  داد:  ادامه  وی 
 1۵0 مساحت  به  روستایی  معابر  بهسازی 
کانیوو  و  لبه  تک  متر   2۵00 و  مترمربع  هزار 
و بهره برداری از 2 مورد برج نوری در روستای 

افتتاح و کلنگ زنی 
چند طرح عمرانی و خدماتی در شهر بيرم

افتتاح و کلنگ زنی ۴۲۳ میلیارد ریال
 طرح عمرانی و اقتصادی در اوز
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مهم کاری هیات تنیس، ورود تنیس به صورت 
همگانی در شهرستان در راستای استعدادیابی 
و غنی سازی اوقات فراغت بوده و برای اجرای 
این هدف پتانسیل و توانایی های زیادی در این 

منطقه وجود دارد.
به ورزش  افزود: ورود بخش خصوصی  حسنی، 
و  جوانان  و  ورزش  اداره  های  برنامه  از  تنیس 
هیات تنیس الرستان بوده و در این راه با کمک 
گام  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهرداری 

های مهم و بزرگی برداشته شده است.
تنیس  هیات  رییس  شریفی  حسین  گفته  به 
ورزشی  مجموعه  این  کل  مساحت  الرستان، 
تنیس، که بعد از پارک شهر الر و کنار استخر 
دارای  و  مربع  متر  هزار   ۵ دارد،  قرار  عطایی 
در صد  اکنون ۵0  و هم  است  تنیس  زمین   4

پیشرفت فیزیکی دارد.
حسین شریفی، ادامه داد: برای این مجموعه 6 
میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  مشارکت جدی  و 
جوانان  و  ورزش  اداره  حمایت  و  الر  شهر 
بهره  به  زودی  به  که  هزینه می شود  الرستان 

برداری می رسد.

تیم  اردوهای  میزبانی  آماده  الرستان  کشتی 
داوری  های  دوره  و  کشوری  های  رقابت  ملی، 
و مربیگری است.علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
این  در  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتی 
ابراز داشت:  از سخنان خود  نشست در بخشی 
درست است که مردم الرستان از وضعیت مالی 
خوبی برخوردار هستند اما جذب بودجه توسط 
دارد  را  خود  خاص  مدیریتی  سیاست  خیرین 
کشتی  هیئت  مسوول  عنوان  به  عسکرپور  که 

الرستان در این امر موفق عمل کرده است.
وی گفت: راه افتادن کشتی در شهرها برای ما 
مانند یک  از شما  و هر کدام  بسیار مهم است 
باید  و  هستید  خود  شهر  در  فدراسیون  رئیس 
کشتی شهر خود را خوب مدیریت کنید، منابع 

بیاورید و مربیانتان را بسازید.
اگر  کرد:  تصریح  المپیک  و  جهان  قهرمان 
ما  کشتی  ملی  تیم  باشد،  خوب  شما  عملکرد 
قوی است و اگر شما ضعیف کار کنید قطعا تیم 
فدراسیون  داشت.رئیس  خواهیم  ضعیفی  ملی 
به  اشاره  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشتی 
ادامه داد: 8 سال  سند راهبردی کشتی کشور 
زمان داریم تا تیم های کشتی خود را قهرمان 
نیازمند آن است که شما  این  المپیک کنیم و 
به عنوان رئیس هیأت کشتی قوی عمل کنید، 

وقت بگذارید و کارها را پیگیری کنید.

محمدحسن دانش الری از فعاالن رشته جودو 
و دفاع شخصی است که به مدت 10 سال در 

این رشته فعالیت می کند.
ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  همچنین  وی 
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است و دان 

یک کمربند مشکی فدراسیون جودو را دارد.

پیروز  و  اینجانب موفق  نظر  زیر  ملی کشور 
باشید.

مختلف  سنی  های  رده  سرمربیان  پیشنهاد 
از  بهره مندی  الرستان،  کشتی  هیئت  به 
تجارب، توانمندی و مشاوره علمی و تجربی 
ارتقاء  امر  در  نظران  صاحب  و  پیشکسوتان 
هیئت کشتی  مربیان  آموزش  و  فنی  دانش 
تدوین  و  استعدادیابی  مدیریت  الرستان، 
و  استعدادیاب  مربیان  تربیت  علمی  فرآیند 
پایه، برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های 
دانش  روزرسانی  به   منظور  به  آموزشی 
بررسی  الرستان،  کشتی  هیئت  مربیان 
مربیان  از  حمایتی  سیاست های  تعیین  و 
تشکیل  الرستان،  کشتی  هیئت  سازنده ی 
رسمی  مربیان  شناسایی  و  اطالعاتی  بانک 
تابعه،  بخشهای  و  شهرستان  غیررسمی  و 
هیئت  مربیان  با  مستمر  جلسات  تشکیل 
و  علمی  مباحث  جهت  الرستان  کشتی 
آنها، نظارت و  امور  فنی و بررسی مسائل و 
بررسی صالحیت  و  مربیان  عملکرد  ارزیابی 
آنها و همچنین معرفی مربیان برتر به هیئت 
کشتی الرستان، هماهنگی با کمیته آموزش 
جهت  فارس  و  الرستان  کشتی  هیئت 
فدراسیون  مربیگری  های  دوره  برگزاری 
به  فعالیت  بیالن  و  گزارش  ارائه  و  کشتی 
هیئت کشتی الرستان از جمله وظایفی است 
از سوی مسوول هیئت کشتی الرستان  که 
این هیئت محول  به  رئیس کمیته مربیان 

شده است.
کشتی  سازنده  مربیان  از  پور،  امین  حسن 
عنوان  به  سال  چندین  که  است  الرستان 
مربی رده های سنی مختلف هیئت کشتی 

الرستان فعالیت موثری داشته است.

اینجانب موفق و پیروز باشید.
تالش ویژه در جهت معرفی مأموریت، اهداف، 
های  سیاست  راهبردها،  محوری،  های  ارزش 
کشتی  هیئت  گسترده  خدمات  و  اجرایی 
الرستان، دریافت گزارش تصویری فعالیت ها، 
طرح ها و برنامه های هیئت کشتی الرستان، 
گروهی  های  رسانه  جراید،  با  مستمر  ارتباط 
سازمان  سایر  با  ارتباط  برقراری  مطبوعات،  و 
اهداف  با  متناسب  دولتی  غیر  و  دولتی  های 
تهیه  الرستان،  کشتی  هیئت  های  رسالت  و 
کشتی  هیئت  تصویری  گزارش  تدوین  و 
رسانه  در  آن  انعکاس  نشر  ترتیب  و  الرستان 
های گروهی و مدیریت بخش گزارش تصویری 
سایت تخصصی و شبکه های اجتماعی هیئت 
از  است که  از جمله وظایفی  کشتی الرستان 
سوی مسوول هیئت کشتی الرستان به عکاس 

خبری هیئت محول شده است. 
»ابوذر بیغرض« اهل الرستان و دارای مدرک 
دانشکده  از  ارتباطات  علوم  رشته  کارشناسی 
با  عکاسی  زمینه  در  که  است  تهران  خبر 
همکاری  پانا  و  فارس  مهر،  های  خبرگزاری 
خبرگزاری  عکس  سرویس  دبیری  و  داشته 

صدای ایران در تهران را به عهده دارد. 
با  خبری  عکاس  عنوان  به  همچنین  وی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون 
استانداری اصفهان، شهرداری تهران، مدیریت 
مردم  پیشین  نماینده  دفتر  و  تهران  متروی 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 

اسالمی همکاری داشته است.

حرف هایی برای گفتن داشته باشند.
قهرمان کشتی آزاد آسیا با اشاره به اینکه یک 
این رشته  اندازی  راه  برای  تخته تشک کشتی 
کردیم،  اهدا  الرستان  بنارویه  بخش  به  ملی 
افزود: حمایت های الزم از کشتی بخش بنارویه 
بخش  این  مسوولین  اگر  و  گیرد  می  صورت 

زاده،  سعیدعالی  افتادگان،  عزیز  اول، 
به  خشنود  علیرضا  و  راهپیما  محمدحسین 

یافتند. اول تاچهارم دست  عناوین 
یوسفی،  علی  بزازی،  میثم  دوم  تیم  در 
های  مقام  حائز  جنگجو  علی  و  باقرشکاری 
این  سوم  تیم  ودر  گردیدند  چهارم  تا  اول 
جهاندیده،  علی  مدرسی،  رضا  امیر  ماده، 
قربانی  امین  ومحمد  کهنسال  عرفان 
کسب  چهارم  تا  اول  های  عنوان  بترتیب 
پرش  در  گزارش  همین  نمودند.براساس 
عبدالحمید  نوجوانان،  رده  نیزدر  طول 
نایب  به  باقرپور  هادی  شد،  اول  نادرپور 
رده   بزازی در  میثم  و  یافت  قهرمانی دست 
سنی  رده  در  ماده  همین  در  ایستاد.  سوم 
به  نادرپور  محمدعلی  بزرگساالن  و  جوانان 
برازش دوم  یافت، محمدجواد  برتری دست 
سومی  مقام  به  راهپیما  امین  محمد  و  شد 
اکتفا کرد.شایان ذکراست که این مسابقات 
خانواده  برخی  و  ورزش  مشتاقان  حضور  با 

های ورزشکاران و بسیجیان برگزار شد.

فجر و مسابقات فجر پیروزی که در زمین چمن 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  ورزشگاه 
ناحیه بسیج سپاه شهرستان گراش به میزبانی 
با  این شهرستان و  بهادری  حوزه سردار شهید 
همکاری تربیت بدنی ناحیه  بسیج سپاه ، اداره 
باشگاه  و  دوومیدانی  هیات   ، جوانان  و  ورزش 
گراش جوان گراش برگزار شد، در رده ی سنی 
 21 و  دقیقه   2 زمان  با  و  درخشید  نوجوانان 
مقام  به  و  نوردید  در  را  متر   800 ماده  ثانیه، 
ورزشکار عضو  نوجوان  این   . نائل شد  قهرمانی 
پایگاه بسیج حضرت امام حسین ) ع ( و مدیر 
نیوز  ناب  تحلیلی  خبری  پایگاه  ورزشی  گروه 
قهرمانی  نایب  سوابق  و  باشد   می  نیز  گراش 
 400 قهرمانی  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
ورزشی خود  کارنامه  در  چابهار  متر شهرستان 

دارد .

در فینال، تیم نصر اوز با نتیجه دو بر یک تیم 
فوتسال الزهرا بنارویه را شکست داد و قهرمان 
این مسابقات شد و تیم بنارویه عنوان دوم را از 

آن خود کرد.

بردارند،  المپیکی  رشته  این  رشد  برای  قدمی 
درخدمت  قد  تمام  نیز  الرستان  کشتی  هیئت 

جامعه کشتی بنارویه خواهد بود.
بخش  کشتی  سالن  کرد:  تصریح  عسکرپور 
با  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  الرستان  بنارویه 
دیگر  و  فارس  کشتی  هیئت  رئیس  حضور 

مسووالن افتتاح می شود و پس از صدور مجوز از 
سوی ستاد کرونا، فعالیت این رشته آغاز خواهد 
جوانان  و  ورزش  نمایندگی  مسوول  از  شد.وی 
بخش بنارویه خواست تا فرد شایسته ای را به 
معرفی  بخش  این  کشتی  هیئت  رئیس  عنوان 
کند و مسائل و مشکالت هیئت کشتی بنارویه 
کشتی  هیئت  اعضای  حضور  با  ای  جلسه  در 
الرستان، بخشدار، شهردار، شورای شهر و دیگر 
مسوولین تاثیر گذار در ورزش این بخش بررسی 
شود. مسوول هیئت کشتی الرستان در ادامه با 
روند  از  بنارویه  بخش  کشتی  سالن  در  حضور 
آماده سازی این سالن مطلع شد و پیشنهادهای 
الزم را برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن آئین 

افتتاحیه این سالن کشتی ارائه کرد.
برای  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  همچنین  وی 
افتتاحیه  مراسم  تر  باشکوه  چه  هر  برگزاری 
نمایندگی  مسوول  به  بنارویه  کشتی  سالن 
قول  و  کرد  تقدیم  بخش  این  جوانان  و  ورزش 
داد در مراسم افتتاحیه نیز یک آدمک کشتی به 

بخش بنارویه اهدا کند.

چهار  احداث  از  الرستان،  تنیس  هیات  رییس 
زمین ورزشی تنیس توسط بخش خصوصی در 
الر خبر داد و گفت: مساحت کل این مجموعه 
ورزشی تنیس که بعد از پارک شهر الر و کنار 
استخر عطایی قرار دارد، ۵ هزار متر مربع است 
و هم اکنون ۵0 در صد پیشرفت فیزیکی دارد.

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
استاندار  معاون  حسنی  جلیل  الرستان؛  ویژه 
احسان  همراه  به  الرستان  ویژه  فرماندار  و 
طاهری معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، 
محمدرضا قنبر نژاد شهردار الر، شریفی معاون 
وی، اعضای شورای اسالمی شهر الر و محمد 
جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  طیبی  حسن 
احداث  حال  در  ورزشی  مجموعه  از  الرستان، 
ساخت  روند  از  و  کرد  بازدید  الر  شهر  تنیس 

این طرح اطالع یافت.
از  سخنانی  در  هم  الرستان  ویژه  فرماندار 
ورزش  اداره  بخش خصوصی،  شورا،  شهرداری، 
جهت  به  شهرستان  تنیس  هیات  و  جوانان  و 
کمک و حمایت جدی برای احداث این مجموعه 
سیاست  افزود:  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  ورزشی، 

مسوول هیئت کشتی الرستان، گفت: این هیئت 
در مدت یک سال و نیم نزدیک به سه میلیارد 

ریال بودجه توسط خیرین جذب کرده است.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش   به 
داود عسکرپور  عمومی هیئت کشتی الرستان، 
در ششمین سمینار رؤسای هیئت های کشتی 
حضور  با  که  فارس  استان  های  شهرستان 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری 
اسالمی ایران و قهرمان جهان و المپیک در هتل 
بزرگ شیراز برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از 
داشت:  اظهار  الرستان،  کشتی  هیئت  عملکرد 
ام پیشرفت کشتی الرستان است  تمام دغدغه 
و برای رسیدن به کسب سکوهای افتخار توسط 
کشتی گیران از هیچ تالشی دریغ نخواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه هیئت کشتی الرستان 
های  مدال  دنبال  به  و  است  گسترده  بسیار 
کشتی  زمین  گفت:  هستیم،  جهانی  و  آسیایی 
ریال  میلیارد  دو  بر  بالغ  ای  هزینه  با  ساحلی 
هیئت  رئیس  توسط  فجر  مبارک  دهه  ایام  در 
کشتی فارس و دیگر مسووالن کلنگ زنی می 
شود و به زودی عملیات احداث این زمین آغاز 

خواهد شد.
خیرین  همت  با  اینکه  بر  تاکید  با  عسکرپور 
ورزش دوست حقوق و پاداش برای قهرمانان و 
مربیان سازنده درنظر گرفتیم، ادامه داد: هیئت 

حکمی  در  فارس  استان  جودو  هیئت  رئیس 
عنوان  به  را  الری  دانش  محمدحسن  سید 
الرستان  شهرستان  جودو  هیئت  رئیس 
نژاد،  زارع  وحید  حکم  کرد.در  منصوب 
به  خطاب  فارس  استان  جودو  هیئت  رئیس 

محمدحسن دانش الری آمده است:
و  درخشان  سوابق  ارزنده،  تجارب  به  نظر 
فعالیت های جنابعالی در زمینه رشد و توسعه 
رشته ورزشی دفاع شخصی و جودو، به موجب 
این ابالغیه از تاریخ سیزدهم بهمن ماه 1۳۹۹ 
به مدت دو سال به سمت رئیس هیئت جودو 
منصوب  الرستان  شهرستان  شخصی  دفاع  و 
و  پروردگار  به  اتکال  با  است  گردید.امید  می 
و  کارآمد  نیروهای  و  ها  ایده  از  گیری  بهره 
هماهنگی با هیئت جودو استان فارس در امر 
توسعه و گسترش ورزش دفاع شخصی و جودو 

موفق و موید باشید.

در حکمی  الرستان،  کشتی  هیئت  مسئول 
رئیس کمیته مربیان این هیئت را منصوب 

کرد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به   
داود  الرستان،  کشتی  هیئت  عمومی 
با  عسکرپور مسئول هیئت کشتی الرستان 
صدور حکمی، حسن امین پور را به عنوان 
رئیس کمیته مربیان هیئت کشتی الرستان 

منصوب کرد.
کشتی  هیئت  مسوول  حکم  از  قسمتی  در 
آمده  پور  امین  حسن  به  خطاب  الرستان 

است:
تجربیات  و  سوابق  تخصص،  تعهد،  به  نظر 
از  حکم  این  موجب  به  جنابعالی،  ارزنده 
سمت  به   ۹۹ ماه  بهمن  هجدهم  تاریخ 
رئیس کمیته مربیان هیئت کشتی الرستان 
جدیت  با  دارم  انتظار  شوید.  می  منصوب 
اجرایی  های  مسوولیت  پیگیری  به  نسبت 
خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات 
نیروی  به  اتکال  با  است  باشید.امید  کوشا 
های الیزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش 

داود عسکرپور مسئول هیئت کشتی الرستان 
با صدور حکمی، »ابوذر بیغرض« را به عنوان 
عکاس خبری هیئت کشتی الرستان منصوب 
کرد. در قسمتی از حکم مسوول هیئت کشتی 

الرستان خطاب به ابوذر بیغرض آمده است:
تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی در  به  نظر 
محترم  رئیس  پیشنهاد  به  و  عکاسی  حوزه 
الرستان  کشتی  هیئت  عمومی  روابط  کمیته 
و موافقت این هیئت، به موجب این حکم، از 
به عنوان عکاس  یازدهم بهمن ماه ۹۹  تاریخ 
می  منصوب  الرستان  کشتی  هیئت  خبری 
شوید.انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری 
سمت  این  در  خود  اجرایی  های  مسوولیت 
باشید.امید  کوشا  مقررات  و  ضوابط  مطابق 
الهی،  الیزال  های  نیروی  به  اتکال  با  است 
در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور زیر نظر 

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عمومی هیئت کشتی الرستان، مسوول هیئت 
کشتی  رشته  اینکه  از  گفت:  الرستان،  کشتی 
در بخش بنارویه این شهرستان راه اندازی می 
شود، خوشحالم؛ چرا که تاسیس این رشته ملی 
کشورمان آرزوی دیرینه جوانان این بخش بود.

داود عسکرپور در سفر نیم روزه خود به بخش 
شمس،  محمد  با  دیدار  در  الرستان  بنارویه 
این بخش،  نمایندگی ورزش و جوانان  مسوول 
می  خدمت  الرستان  کشتی  به  عشق  با  گفت: 
بنارویه  بخش  کشتی  به  ای  ویژه  نگاه  و  کنم 

دارم.
وی با تاکید بر اینکه چند مربی هیئت کشتی 
الرستان، جهت آموزش عالقه مندان این رشته 
المپیکی به بخش بنارویه اعزام می کنیم، اظهار 
عالقه  الرستان  بنارویه  بخش  جوانان  داشت: 
فراوانی به کشتی دارند و به طور حتم با حمایت 
در  بخش  این  مدون،  ریزی  برنامه  و  مسوولین 
آینده قطب کشتی الرستان و استان فارس می 
شود و کشتی گیران بنارویه می توانند در کشور 

پایگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
مدیر  از  نقل  به  و  نیوز  ناب  تحلیلی  خبری 
واحد ورزش و جوانان ناحیه مقاومت بسیج 
رقابت  یک  در  گراش،  شهرستان  سپاه 
میمنت  پر  دهه  انگیزه  به  که  ورزشی 
عضو  ورزشکاران  حضور  با  و  فجرپیروزی 
شهرستان  این  بسیج  مقاومت  های  پایگاه 
قاسم  سردارشهید  بسیج  حوزه  میزبانی  به 
بهادری و همکاری تربیت بدنی ناحیه بسیج، 
دوومیدانی  هیات  وجوانان،  ورزش  اداره 
ورزشی  درمیدان  جوان  گراش  باشگاه  و 
گراش  سلیمانی  قاسم  شهیدحاج  سردار 
برگزارگردید در ماده 800متر رده نوجوانان 
رضا  امیر  و  باقرپور  هادی  بزازی،  میثم   ،
به  را  تاسوم  اول  عناوین  ترتیب  به  مدرسی 
جوانان  800متر  ماده  دادند.  خوداختصاص 
و بزرگساالن با برتری سعید عالیزاده خاتمه 
پورشمسی  علی  و  نادرپور  محمد  و  یافت 

بترتیب دوم و سوم شدند.
تیم  در  آزاد  رده   4×400 دو  در  همچنین 

»میثم بزازی« نوجوان چهارده ساله گراشی که 
چند ماه قبل در مسابقات چهارجانبه شهرستان 
های جنوبی فارس در ماده400 متر حائز مقام 
مبارک  دهه  در  دیگر  یکبار   ، گردید  قهرمانی 

به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال اخبار 
بنارویه، مسابقه فوتسال بانوان به مناسبت دهه 
مبارک فجر با حضور تیم های جهرم، اوز و دو 
تیم از شهر بنارویه بصورت حذفی برگزار شد که 

احداث چهار زمين ورزشی تنيس
 توسط بخش خصوصی در الر

هیئت کشتی الرستان ،سه میلیارد ریال
 بودجه غیر دولتی جذب کرده است

رئيس هيئت جودو شهرستان الرستان، منصوب شد

رئیس کمیته مربیان هیئت کشتی الرستان منصوب شد

عکاس خبری هيئت کشتی الرستان منصوب شد

مسوول هيئت کشتی الرستان:از راه اندازی رشته کشتی در بخش بنارويه خوشحالم

درخشش نوجوان گراشی در مسابقات دووميدانیمعرفی برترین های دوومیدانی گراش

قهرمانی تيم فوتسال بانوان اوز
 در مسابقات چهار جانبه بنارويه
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کهیر پوستی در بسیاری موارد، عادی و کوتاه 
خانگی  و  فوری  های  روش  با  و  است  مدت 
کهیرها  از  کمی  در صد  اما  شود.  می  درمان 
تنفسی  عالئم  دچار  را  فرد  و  هستند  شدید 
حاد می کنند، بنابراین درمان های جدی تر 
تحت نظر پزشک باید دنبال شود. در صورت 
پوستی  کهیر  شدید  عوارض  و  عالئم  داشتن 

نزد پزشک بروید تا بهتر درمان شوید.
است  شایع  نسبتا  بیماری  یک  پوستی  کهیر 
مشکل  این  ایجاد  باعث  زیادی  عوامل  که 
پوستی می شود. کهیر پوستی انواع مختلفی 
آن  نوع  و  تشخیص  به  بسته  پزشک  و  دارد 
درمان های مختلف برای آن به کار می برد. 

تفاوت راش و کهير پوستی
است  همراه  خارش  و  درد  با  راش  به  ابتال 
شود  می  پوست  التهاب  باعث  روند  این  که 
اصطالح  پوستی  راش  به  حالت  این  در  و 
»درماتیت« اطالق می شود که نشان دهنده 
از الیه های پوستی( است   التهاب درم )یکی 
خشکی،  تاول،  کهیر،  به  مدتی  گذشت  با  و 
پوسته  پوسته  حالت  و  ورم  خوردن،  ترک 
از  بنابراین کهیر یکی  شدن تبدیل می شود. 

عالئم ناشی از راش پوستی است.
علل ايجاد کهير پوستی

موارد،  از  نیمی  از  بیش  در  که  این  وجود  با 
مردم هرگز علت دقیقی پیدا نمی کنند. کهیر 
مزمن ممکن است به عنوان پاسخ خود ایمنی 
ایجاد شود، اما علت دقیق آن نامشخص است. 
ها  محرک  یا  آلرژن  به  بدن  که  هنگامی  اما 
دیگر  و  هیستامین  و  دهد  می  نشان  واکنش 
مواد شیمیایی را در زیر پوست آزاد می کند، 
که  بدانید  است  الزم  شود.  می  ایجاد  کهیر 
و  التهاب  باعث  شیمیایی  مواد  و  هیستامین 
مایع تجمع یافته در زیر پوست منجر به کهیر 

می شود.
عالئم شايع کهير پوستی

که  متغیر،  شدت  با  خارش  ناگهانی  -شروع 
گاهی اوقات دردناک می شود.

بین  از  در  تواند  می  و  باشد  می  التهابی  ضد 
یک  کند.  می  کمک  خارش  و  کاهش  و  بردن 
حمام  وان  داخل  به  را  گازدار  نوشابه  فنجان 
بریزید که در آن آب گرم باشد. وارد وان حمام 
شوید و بعد از 1۵ دقیقه از وان خارج شوید . 
تا کهیر و  انجام دهید  روز  با در   ۳ را  این کار 

عالئم آن از بین بروند.
روغن فندق

روغن فندق یک آنتی اکسیدان قوی می باشد 
ببرد  بین  از  را  آن  و عالئم  تواند کهیر  که می 
. شما هر روز باید از روغن فندق برروی کهیر 
بار  چند  از  بعد  را  آن  فایده  و  بریزید  خود 

استفاده از آن خواهید دید.
جوش شيرين

یکی از فواید جوش شیرین تسکین کهیر است. 
یک قاشق غذاخوری جوش شیرین برداشته و 
کم کم به آن آب اضافه کنید تا ترکیبی غلیظ 
حاصل شود. سپس آن را روی محل حساسیت 
سرد  آب  با  را  تان  پوست  نهایت  در  بمالید. 
بی  )پتاسیم  تارتار  کرم  با  را  کار  این  بشویید. 

تارتارات( نیز می توانید انجام دهید.
پوست تان را خنک کنيد

ترین  مهم  پوستی  تحریک  اینکه  به  توجه  با 
نشانه ی کهیر است، می توانید با درمان پوستی 

-لکه های متورم کمی برآمده به رنگ صورتی 
یا قرمز

به  که  سرتخت(  های  )برآمدگی  هایی  -لکه 
یا در  ایجاد شده،  به شکل گروهی  یا  تنهایی 
منطقه وسیعی از پوست به یکدیگر متصل می 
شوند، ممکن است شکلشان تغییر کند، مرکز 
آن ها سفید می شود، یا بی هیچ دلیلی ظرف 

چند دقیقه یا چند ساعت ناپدید می شوند.
-معموالً کهیر ابتدا در نواحی پوشیده پوست 
)مانند باالتنه، سینه، بازوها و پاها( بروز کرده 
و البته می تواند روی گوش ها، دست ها، پاها 

یا صورت نیز ایجاد شود.
یک  از  ساعت   24 ظرف  که  پوست  -تورم 
نقطه ناپدید شده اما دوباره در نقطه دیگری 

ظاهر می شود.
عوارض کهير پوستی

باعث  و  نبوده  جدی  کهیر  موارد  اکثر 
خارش  البته،  شوند.  نمی  عوارضی  هیچگونه 
بسیار  را  مبتال  کهیر، شخص  از  ناشی  شدید 
عفونت  احتمال  نیز  خارش  و  کرده  ناراحت 
دهد.  می  افزایش  را  پوست  باکتریایی  های 
یک  )آنافیالکسیس(  آنافیالکسی  شوک 
عارضه نادر و بسیار خطرناک است که باعث 
یا گلو؛ مشکل تنفسی  زبان  تورم در صورت، 
قلب،  ضربان  شدن  نامنظم  سریع،  بلع  یا  و 
کاهش  و  )شوک(  خون  فشار  آمدن  پایین 
سطح هوشیاری می شود. شوک آنافیالکسی 
مراقبت  به  که  است  اورژانسی  وضعیت  یک 

های پزشکی فوری نیاز دارد.
پيشگيری از کهير پوستی

-اجتناب از آب داغ
های  پارچه  و  شل  های  لباس  از  -استفاده 

نرم و طبیعی
-اجتناب از نور مستقیم خورشید

-کار بر روی کاهش سطوح استرس
درمان هاي خانگي کهیر پوستی

نوشابه
خواص  داری  نوشابه  دانید  می  که  همانگونه 

عالئم کهیر را کاهش دهید. یک حوله ی نخی 
تمیز بردارید و در آب سرد بخیسانید. سپس آب 
اضافی را با فشار دادن حوله از آن خارج کنید 
و به مدت ده دقیقه آن را روی پوست تان قرار 
بدهید. پس از این زمان دوباره همین مراحل را 
تکرار کنید تا مجددا حوله با آب خنک شود. با 
این کار پوست تان خنک می شود و عالئم کهیر 
کاهش می یابد. از آب بسیار سرد برای خیس 
کردن حوله استفاده نکنید، زیرا این کار ممکن 

است باعث تشدید عالئم کهیر شود.
خودتان را در مقابل گرده ها محافظت کنيد

برخی عوامل محیطی مانند گرده ها می توانند 
گرده  به  شما  اگر  شوند.  بروز حساسیت  باعث 
ها حساسیت دارید، در صبح ها و غروب بیرون 
در  هوا  در  معلق  میزان گرده های  زیرا  نروید، 
باالترین سطح خود قرار دارد. در این زمان ها 
پنجره ها را ببندید. لباس های خود را بیرون 
می  بیرون  از  وقتی  نکنید.  خشک  خانه  از 
لباس  و  کرده  عوض  فوراً  را  خود  لباس  آیید، 
محرک  از  همچنین  بشویید.  را  خود  بیرون 
کنید.  دوری  هوا  در  موجود  احتمالی  های 
رنگ  و  عطرها  تنباکو،  دود  ها،  کش  حشره 
بروز  باعث  توانند  موادی هستند که می  از  ها 

حساسیت شوند.

آرامش خود را حفظ کنيد
استرس احتمال بروز کهیر را در فرد افزایش 
استرس  از  استراحت،  و  آرامش  با  دهد.  می 
روز  در  را  تان  زمان  از  بخشی  بکاهید.  خود 
به استراحت و ایجاد آرامش اختصاص دهید. 
پیاده روی، کتاب خوانی، باغبانی و مدیتیشن 
درمان  به  که  هستند  هایی  فعالیت  از 

استرسکمک می کنند.
بهره گيری از تکنيک تنفس درست

تنفس  تکنیک  بردن  کار  به  و  عمیق  تنفس 
درست، در کاهش استرس بسیار مؤثر است. 
و  زانو  زیر  بالش  یک  بکشید.  دراز  پشت  به 
بیشتری  راحتی  احساس  تا  بگذارید  سرتان 
زیر  و  شکم  روی  را  خود  های  دست  بکنید. 
نفس  یک  دهید.  قرار  تان  سینه  ی  قفسه 
طوالنی و آهسته بکشید تا شکم تان منبسط 
از دیافراگم خود نفس  شود. مانند یک نوزاد 
از دیافراگم کمک می  بکشید. نفس کشیدن 
کند تا هوای بیشتری به ریه تان وارد کنید.

جو دو سر
می  کهیر  برای  عالی  درمان  یک  دوسر  جو 
باشد . شما باید 2 فنجان جو دوسر را داخل 
یک جوراب بلند بریزید.سپس به حمام بروید 
و آب گرم را باز کنید و جو دوسر را زیر آب 

را  جورابی  دقیقه  چند  از  بعد   . بگیریید  گرم 
بردارید و در قسمتی که کهیر ظاهر شده است 
کهیر  وسیله  به  شده  ایجاد  خارش  تا  بمالید 

بطور کامل از بین برود.
سرکه سيب و روغن ذرت

سرکه سیب از بهترین داروهای طبیعی برای 
. مقداری سرکه  باشد  از بین بردن کهیر می 
بر روی کهیر  را  سیب و مقداری روغن ذرت 
خود بمالید و اجازه دهید که 20 دقیقه روی 

پوست بماند و سپس آنرا با آب گرم بشوید.
شيرين بيان

می  افزایش  را  کورتیزون  سطح  بیان  شیرین 
العاده  فوق  التهابی  ضد  خواص  دارای  و  دهد 
عصاره  حاوی  لوسیون  است.  ویروسی  ضد  و 

شیرین بیان را انتخاب کنید.
چای سبز

اتیلن  پلی  زیادی  میزان  حاوی  سبز  چای 
فعال  اکسیدان  آنتی  این  است،  فالونوئید  و 
ایمنی  سیستم  برای  را  عجیبی  کارهای 
التهاب  مختلف  انواع  و  دهد  می  انجام  شما 
برد.  می  بین  از  را  کهیر  مانند  آلرژیک  های 
چای  با  را  خود  قهوه صبحگاهی  کنید  سعی 
جایگزین کنید و کمی آب لیمو در آن بریزد 
از  برای خارج کردن سموم  ،به خصوص  این 

سیستم بدن شما مفید است.

علل رايج ايجاد کهير پوستی چيست 
جهانی  سازمان  گزارش های 
می دهد  نشان   )WHO(  بهداشت
زیر  کودک  میلیون   40 از  که    بیش 
دچار  جهان  سراسر  در  سال  پنج 
این کودکان در  اضافه وزن هستند. 
بیماری های  به  ابتال  خطر  معرض 
استخوانی  مشکالت  عروقی،  قلبی- 
نداشتن  خواب،  آپنه  مفاصل،  و 
عزت نفس و دیگر مشکالت جسمی 
پای  اگر  وزن،  اضافه  دارند .    قرار 
نباشد،  میان  در  خاص  بیماری های 
و  بدخوری  پرخوری،  محصول 
بنابراین  است.  بدنی  فعالیت  کمبود 

آسم وضعیتی است که در آن راه عبور هوا در بدن باریک می 
شود و این مسیر دچار تورم می شود و ممکن است ترشحات 
اضافه نیز تولید کند و این موضوع باعث می شود که نفس 
کشیدن سخت شود و شخص بیش از همیشه سرفه کند و 

یا تنگی نفس بگیرد.
آسم گاهی اوقات یک مسئله و مشکل کامال خفیف است و 
گاهی بیش از حد شدید می شود و باعث آزار فرد خواهد 
.آسم  کند  تهدید  را  فرد  زندگی  تواند  آسم می  شد. حمله 
اما نشانه های آن قابل کنترل می باشد،  درمان نمی شود 
زیرا آسم در طول زمان دچار تغییر می شود و بسیار مهم 

است که عالئم آن را با پزشک بررسی کنیم.
نشانه ها و عالئم

تنگی نفس
سفتی و درد سینه

مشکالت خوابیدن به دلیل سرفه و تنگی نفس
صدای خس خس سینه هنگام بازدم

مثل  تنفسی  های  ویروس  معرض  در  که  هایی  سرفه 
سرماخوردگی یا تب بدتر می شود .

عواملی که احتمال ابتال به آسم را افزايش می دهد:
سابقه مشکل در افراد خانواده - زندگی در محیط با هوای 

آلوده - اضافه وزن
قرار   - آلرژیک  های  وضعیت  بودن  دارا   - بودن  سیگاری 
گرفتن در معرض دود سیگار - قرار گرفتن در معرض مواد 
آلوده کننده - شغل های سختی که در آن مواد شیمیایی 

حساسیت زا به کار می رود .
پيشگيری از آسم

از واکسن آنفوالنزا استفاده کنید :
همیشه بدن خود را واکسینه نگه دارید.

از افزایش دهنده های بیماری آسم دوری کنید :سعی کنید 
این عوامل حساسیت زا را شناسایی کنید و تا جایی که می 

توانید از آن ها دور شوید .
وضعیت تنفس خود را برسی کنید :

شاید با کمی دقت بتوانید عالئم آسم را به طور خفیفی پیدا 
کنید و این باعث می شود که سریع تر به پزشک مراجعه 

کنید.

اصالح برنامه غذایی مهم ترین قدمی 
است که باید برای درمان اضافه وزن 

برداشت. کودکان 
نسبت  کودک  کردن  متقاعد  اما 
از  میوه  مصرف  که  موضوع  این  به 
بهتر  چیپس  بسته  یک  یا  بیسکویت 
با  باید  بنابراین  است.  دشوار  است، 
الگوهای  تغییر  آشپزی،  نحوه  تغییر 
سبک  و  غذایی  برنامه  تغییر  خرید، 
درست  و  تان، خوب خوردن  زندگی 
آموزش  کودکتان  به  را  خوردن 
تاثیری  می تواند  آموزش  این  دهید. 
بلند مدت در زندگی او داشته باشد. 
را محدود  برای کودک  نمک  مصرف 
اندازه  از  بیش  مصرف  زیرا  کنید 

نمک آب بدن را کاهش می دهد .
کودک  برای  قندی  مواد  مصرف 
مهم ترین  قندها  کنید.  محدود  را 
هستند.  ناسالم  وزن  افزایش  عوامل 
همچنین با مصرف بیش از حد مواد 
قندی احتمال بروز پوسیدگی دندان 

در کودکان بیشتر می شود . 
طول  در  که  کنید  تشویق  را  کودک 

حمالت آسم را سریعا شناسایی کنید.
مثل  هایی  بیماری  تا  بخورید  موقع  سر  را  داروهایتان 

سرماخوردگی تبدیل به آسم نشوند.
استفاده از تهویه کننده های هوا :

این تهویه کننده ها می توانند میزان مواد آلوده در هوا را 
کاهش دهند که از درخت ها ، چمن ها و چوب ها می رسد. 
تهویه هوا همچنین می تواند رطوبت هوا را بگیرد و فرد را از 
گرد و بار و آلودگی دور کند . اگر تهویه کننده هوا ندارید ، 
سعی کنید که در هوای آلوده پنجره ها را بسته نگه دارید .

رطوبت هوا را کنترل کنید :
با  از حد مرطوب است،  اگر محیط داخل منزل شما بیش 

پزشک خود در مورد کاهش رطوبت منزل صحبت کنید .
خانه را همیشه تمیز نگه دارید :

حداقل یک بار در هفته خانه را تمیز کنید و آثار گرد و غبار 
را از آن پاک کنید .

در هوای سرد روی بینی و دهان خود را بپوشانید.
تشخيص آسم

انجام می شود و نظر  بیماری توسط پزشک  این  تشخیص 
برای  پزشک  حال   . شود  می  داده  گزارش  ما  به  او  نهایی 
تشخیص ، عالئم را به دقت بررسی می کند و همچنین ریه 
ما را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد . او در این آزمایش 
ها اوج توانایی ریه ما را می سنجد و بعد میزان تنگی لوله 
ریه را مورد بررسی قرار می دهد و سرعت انتقال تنفس را 
نیز چک می کند. ممکن است که برای امتحان کردن ریه 
ها مقدار کمی دارو به ما تجویز کند و بعد عملکرد ریه را 

مورد بررسی قراردهد .
در این موارد ممکن است تست های اضافه تری وجود داشته 
باشد ، مثال در بعضی از موارد حساسیت ما نسبت به تمام 
عوامل محیطی و مواد غذایی بررسی می شود و در نتیجه 
هرگونه ساختار غیر طبیعی در بینی و ریه های ما شناخته 
ریه  ناحیه  از  سپس  و  گیرد  می  قرار  درمان  تحت  و  شده 
عکسبرداری می شود تا هرگونه عالمت غیر طبیعی در آن 

بررسی شود .
از طرفی پزشک با پرسش و پاسخ ها از خود ما سعی می 
این شدت در  را تشخیص دهد که  ما  کند که شدت آسم 

تعیین دارو نقش بسیار مهمی دارد.
درمان های خانگی برای کاهش شدت و درمان آسم

زرشک :
مصرف شربت زرشک در درمان آسم 
تهیه شربت  برای   . است  تاثیر گذار 
در  را  تازه  زرشک  ۵00گرم  زرشک 
2 دسی لیتر آب سرد ریخته واجازه 
سپس  بماند.  ساعت   ۳ تا   2 دهید 
شیره آن را گرفته و به آن 600 گرم 

شکر بیافزایید وآن را روی شعله قرار دهید تا شکر حل گردد 
، بدون آن که به جوش آید.سپس آن را صاف کرده و به آن 
آب جوش بیافزایید تا یک لیتر شود. این شربت را میتوانید 

هر بار ۳0 تا 1۵0 گرم مصرف کنید.

بنوشد.  آب  کافی  میزان  به  روز 
می شود  باعث  بدن  در  آب  کمبود 
نداشته  صحیح  عملکرد  ارگان ها 

باشند.
همان  از  عادات  بهترین  آموزش 
است،  امکان پذیر  کودکی  دوران 
هنگام  در  کنید  سعی  بنابراین 
خرید کودک را به مراکز خرید مواد 
انتخاب ها  وبهترین  ببرید  غذایی 
آن ها  و  دهید  آموزش  آن ها  به  را 
سالم،  غذایی  مواد  انتخاب  برای  را 

میوه ها و سبزیجات تشویق کنید. 
کودکان،  چاقی  از  جلوگیری  برای 
دادن  عادت  راه ها  بهترین  از  یکی 
آن ها به مصرف میوه ها و سبزیجات 

تازه است. 
وعده های  تا  دهید  عادت  را  کودک 
ولی حجم آن  زیاد کند  را  غذاییش 

را کم کنید. 
تا  دهید  آموزش  خود  کودک  به 
را  غذایش  و  بخورد  غذا  آهسته 
خوب جویده و سپس قورت دهد و 
مانع تند تند و با عجله غذا خوردن 

روغن خردل
با  شده  ترکیب  خردل  روغن 
کافور می تواند ترکیب مناسبی 
برای درمان آسم باشد. کافیست 
مقدار کمی از این ترکیب را به 
سینه خود بمالید و البته مراقب 
باشید که روغن کامال گرم باشد.

زنجبیل
بدن  برای  زیادی  فواید  نیز  زنجبیل 
در  موثر  راه  یک  همچنین  و  دارد 
زنجبیل  ترکیب  باشد.  می  آسم  برابر 
با عسل و انار را می توانید 2 الی ۳ بار 

در روز استفاده کنید.

قهوه
برای  قهوه  در  موجود  کافئین 
درمان بیماری آسم موثر است. 
قهوه داغ به شما کمک می کند 
و  شود  باز  تان  تنفسی  راه  تا 
چای  و  بکشید  نفس  تر  راحت 
سیاه نیز می تواند کمک کننده 
باشد اما نباید بیش از ۳ بار در 

روز مصرف کنید.
روغن پامچال

ضد  خاصیت  پامچال  روغن 
این روغن  و  دارد  عالی  التهابی 
حاوی اسیدهای چرب است که 
ریه  التهابات  روی  مثبتی  اثر 
دارد و التهاب ریه و بینی را تا 

حد زیادی کاهش می دهد.

اسید چرب امگا ۳
برای  تنها  نه  ماده  این 
 ، است  موثر  آسم  درمان 
بیماری  درمان  برای  بلکه 
و  افسردگی   ، قلبی  های 
اختالالت فصلی موثر می 
مثل  غذایی  منابع   . باشد 

آووکادو ، بادام زمینی، ماهی سالمون و گردو می تواند به 
فرد مبتال به آسم کمک زیادی کند .

انجیر
از  یکی  توان  می  را  انجیر 
خانگی  های  درمان  موثرترین 
انجیر   . کرد  معرفی  آسم  برای 
و  آب  در  شده  خیس  خشک 
تاثیر  خالی  با شکم  آن  خوردن 

زیادی در این امر دارد .

پیاز
پیاز نیز خاصیت ضد التهابی باالیی 
موثر  ها  ریه  پاکسازی  در  و  دارد 
است و خوردن پیاز خام راه تنفس 

را باز می کند .

لیمو
چند قطره لیمو در یک لیوان 
می  شکر  کمی  مقدار  و  آب 
تواند در صورت مصرف روزانه 
کاهش  را  شما  آسم  عالئم 

دهد .
روغن الوندر

را  الوندر  روغن  قطره   6 الی   ۵
در یک کاسه آب داغ بریزید و 
بخار آن  الی 1۵ دقیقه در   10

تنفس کنید .

عسل
عسل یکی از قدیمی ترین درمان ها 
برای آسم می باشد . قبل از خواب 
با  را  عسل  خوری  چای  قاشق  یک 
پودر دارچین ترکیب کنید و آن را 

میل کنید .
سیر

نصف  در  را  سیر  حبه   4 تا   ۳
اجازه  و  بجوشانید  شیر  فنجان 
سرد  اتاق  دمای  در  که  دهید 
بنوشید  را  آن  سپس  و  شود 
نیز در  یوگا  .ورزش هایی مثل 
از  رهایی  و  شما  فکر  درمان 
موثر  آسم  مثل  هایی  مریضی 

است.

که  راهی  هر  با  کنید  شوید. سعی  او 
را  غذایی  اصلی  وعده های  می توانید 
کنید.  محبوب  خود  کودک  برای 
اصلی  وعده  از  کودک  زمانی که 
به  تمایلی  دیگر  کند،  استفاده  غذا 
و  نمی دهد  نشان  تنقالت  خوردن 
جلوگیری  راه های  از  یکی  خود  این 
از چاقی کودکان محسوب می شود.

که  کنید  تشویق  را  خود  کودک 
باشد  داشته  بیشتری  بدنی  فعالیت 
برای  تلویزیون  تماشای  جای  به  و 
فضای  یا  پارک  در  طوالنی،  ساعات 

آزاد بازی کند.
فرزندتان  که  کنید  حاصل  اطمینان 

خواب کافی و منظمی دارد چرا که 
براساس تحقیقات انجام شده به این 
که  کودکانی  که،  رسیده اند  نتیجه 
نداشته اند  کافی  استراحت  و  خواب 
می شوند.  وزن  اضافه  دچار  بیشتر 
ساعت   12 حدودا  باید  کودکان 
کودکان  باشند.  داشته  شبانه  خواب 
به  ساعت   10 حدود  هم  مدرسه ای 

خواب نیاز دارند. 
غذا  خوردن  به  مجبور  را  کودکان 
را  کودک  والدین  گاهی  نکنید، 
حتماً  را  غذایش  تا  می کنند  مجبور 
ایجاد  باعث  روش ها  این  کند.  تمام 

ذهنیت منفی در کودکان می شود. 

چند توصیه برای تغذیه  سالم کودکان

هرگز برنج پخته مانده پيشنهاد بوعلی سينا برای بيماران مبتال به آسم
نخورید 

باز  فضای  در  مدتی  برای  که  پخته ای  برنج 
باسیلوس  باکتری  حاوی  می شود،  نگهداری 
تهوع  حالت  و  اسهال  باعث  که  است  سوئوس 
این  عفونت  به  ابتال  نشانه های  می شود.  فرد 
باکتری شامل درد ماهیچه شکمی، اسهال آبکی 
و استفراغ است که ممکن است با عالیم کرونا 
اشتباه گرفته شود و خود را ۵ تا 6 ساعت بعد 
از مصرف نشان می دهد.برای هر وعده به اندازه 
بهترین  زیرا  بپزید،  برنج  وعده  همان  مصرف 
خوردن  برنج،  مصرف  برای  توصیه شده  راهکار 
تازه  از پخت است.برنجی که  بالفاصله پس  آن 
پخته شده محتوای رطوبتی خیلی باالیی دارد و 
اگر در دمای محیط بیش از 2 ساعت نگهداری 
باکتری هاست. رشد  برای  مناسبی  مکان  شود، 

دردار  ظروف  از  پخته  برنج  نگهداری  برای 
استفاده کنید. از قراردادن برنج پخته به صورت 
بدون محافظ در یخچال پرهیز کنید، زیرا امکان 
سبزیجات،  میوه ها،  خام،  مواد  با  آن  آلودگی 
از  استفاده مجدد  دارد.برای  و... وجود  تخم مرغ 
گرم  کامل  طور  به  را  آن  باید  پخته شده  برنج 
کنید. برای اطمینان از داغ شدن همه قسمت ها 

حتماً هر ۳0 ثانیه یک بار آن را هم بزنید.
منبع: روزنامه خراسان

***

میگرن دارید این ادویه 
را بخورید

برای شناخت میگرن باید بدانید سردردی است 
همراه با درد ضرباندار که به شکل غیرعادی در 

یک طرف سر بدتر می شود.
 معموال درد آنقدر شدید است که مانع انجام 
به آن رسیدگی  اگر  روزانه می شود.  کارهای 
نشود می تواند از چهار ساعت تا سه روز ادامه 
پیدا کند.میگرن در خانم ها بیشتر شایع است 
و البته گاهی اوقات با سردرد های سینوسی و 
یا سردرد های تنشی اشتباه گرفته می شود. 
غذا، استرس و هورمون ها می توانند محرک 

میگرن باشند.
راهکار مبارزه با میگرن

احساس  با  اختالالت  ترین  شایع  از  میگرن 
اولین  معموال  که  است  دید  اختالل 
زنجبیل  است،  میگرن  حمله  شروع  عالمت 
بخورید؛یعنی حدود۵00 تا 600میلی گرم که 
در حدود یک سوم قاشق مرباخوری است پودر 

زنجبیل را در آب ساده بریزید وبخورید.
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صف

سرعت  و  دقت  می تواند  مصنوعی  هوش 
و  تعمیرات  مثل  وظایفی  و  فضایی  اکتشافات 
در  از این رو،  دهد؛  افزایش  را  داده ها  پردازش 
سال های اخیر در کانون توجه قرار گرفته است.

شدت  به   اخیر  سال های  در  مصنوعی  هوش 
با  را  مدنظر قرار گرفته است و مسائل زیادی 
کرده  محاسبات سنتی حل  از  بیشتر  سرعتی 
بخش  دیپ مایند  به تازگی  مثال،  برای  است. 
توسعه  را   2 فولد  آلفا  گوگل  مصنوعی  هوش 
تاخوردگی  مسئله ی  می تواند  برنامه  این  داد. 
پروتئین را حل کند. گفتنی است دانشمندان 
۵0 سال برای پاسخ به این مسئله تالش کرده 

بودند.
زمینه ساز  مصنوعی  هوش  پیشرفت های 
پیشرفت در تمام رشته ها می شوند و صرفا به 
از  نیستند.  محدود  زمین  سیاره ی  کاربردهای 
زمین  مدار  پاک سازی  تا  مأموریت ها  طراحی 
به کمک  می تواند  مصنوعی  هوش  ضایعات،  از 

صنعت هوافضا بیاید.
دستيار فضانوردان

مشهور  فیلم  ربات  دو  کیس،  و  تارس 
به یاد  را   )Interstellar( میان ستاره ای 
برای  رباتی  هنوز  اینکه  با  می آورید؟ 
است،  نشده  طراحی  فضایی  مأموریت های 
هوشمند  دستیارهای  می کوشند  پژوهشگران 
توسعه  فضانوردان  به  کمک  برای  مشابهی 
گرچه   AI مبتنی بر  دستیارهای  این  دهند. 
مانند فیلم ها ظاهری جذاب ندارند، می توانند 

برای اکتشافات فضایی مفید واقع شوند.
اخیرا دستیاری مجازی توسعه یافته است که 
می تواند خطرهای مأموریت های طوالنی فضایی 
افزایش  )مثال  فضاپیما  هوای  تغییرات  مثل 
را  حسگرها  خرابی  و  کربن دی اکسید(  سطح 
آشکار کند. این دستیار پیشنهاد هایی نیز برای 

حل مشکل ارائه می کند.
سیمون  نام  به  مصنوعی  هوش  دستیار 

به اطالعات مرتبط از جمله بازخوردها و پاسخ به 
پرسش  های معین را آسان می سازد.

پردازش داده های ماهواره  ای
ماهواره های رصد زمین معموال داده های انبوهی 
را تولید می کنند. ایستگاه های مستقر در زمین 
این داده ها را در بازه ای طوالنی از زمان دریافت 
می کنند و سپس با ترکیب داده ها می توانند آن ها 
انبوه سپاری  اینکه پروژه های  با  را تحلیل کنند. 
مقیاس  در  ماهواره ای  داده های  تحلیل  برای 
می تواند  مصنوعی  هوش  دارند،  وجود  کوچک 

امکان تحلیل دقیق داده ها را فراهم کند.
حجم  هوشمند  پردازش  برای  مصنوعی  هوش 
زیادی از داده ها مفید است. از هوش مصنوعی 
می توان برای تخمین ذخیره ی گرمایی در نواحی 
شهری و ترکیب داده های هواشناسی با تصاویر 
ماهواره ای برای تخمین سرعت باد استفاده کرد. 
هوش مصنوعی به تخمین تشعشعات و پرتوهای 

خورشید نیز می تواند کمک کند.
پردازش  برای  می توان  مصنوعی  هوش  از 
داده های ماهواره ای هم استفاده کرد. دانشمندان 
هوش  مختلف  روش های  جدید  پژوهشی  در 
مصنوعی برای سیستم ناظر سالمت ماهواره ای 
مصنوعی  هوش  کردند.  واکاوی  را  دور  راه  از 
از  دریافتی  داده های  می تواند  روش  این  به 
در  مشکل  هرگونه  تا  کند  تحلیل  را  ماهواره ها 

ایستگاه  به   201۹ دسامبر  در   )Cimon(
قرار  و  فرستاده شد   )ISS( بین المللی  فضایی 
بررسی  و  آزمایش  سه ساله  بازه ای  در  شد 
درخواستی  وظایف  اجرای  با  سیمون  شد. 
ناسا  داد.  کاهش  را  آن ها  استرس  فضانوردان 
برای  همراهی  توسعه ی  به دنبال  همچنین 
به جای  که  است  روبوناوت  نام  به  فضانوردان 
ایستگاه  در  خطرناک  وظایف  فضانوردان، 

فضایی بین المللی را برعهده می گیرد.
طراحی و برنامه ريزی مأموريت

وظیفه ی  مریخ  به  مأموریت  برنامه ریزی 
می تواند  مصنوعی  هوش  اما  نیست؛  ساده ای 
جدید  مأموریت های  کند.  ساده تر  را  آن 
که  وابسته اند  اطالعاتی  به  معموال  فضایی 
شده اند.  جمع آوری  قبلی  پژوهش های  از 
بااین حال، این اطالعات اغلب محدود هستند 

و دسترسی به آن ها کامال امکان پذیر نیست.
و  دسترسی  به  تخصصی  اطالعات  جریان 
طراح  مهندسان  با  اطالعات  اشتراک گذاری 
اطالعات  تمام  اگر  اما  است؛  وابسته  مأموریت 
با  فقط  گذشته  کاربردی  مأموریت های 
تفاوت  بگیرند،  قرار  در دسترس  کلیک  چند 
سیستم ها  روزی  می شود.  حاصل  چشمگیری 
و  شد  خواهند  مصنوعی  هوش  به  مجهز 
به  مطمئن  و  مرتبط  اطالعات  با  می توانند 
پرسش های پیچیده هم پاسخ بدهند؛ در نتیجه 
مأموریت های جدید  برنامه ریزی  و  به طراحی 

کمک کنند.
دستیار  ایده ی  روی  کار  مشغول  پژوهشگران 
برای  الزم  زمان  تا  هستند  طراح  مهندس 
دهند.  کاهش  را  اولیه  مأموریت  طراحی 
دستیار  از  دیگری  نمونه ی   )Daphne( دافنه 
سیستم های  طراحی  برای  که  است  هوشمند 
ماهواره ای رصد زمین به کار می رود. مهندسان 
سیستم متعدد در تیم های طراحی ماهواره ای 
از دافنه استفاده کردند. این دستیار دسترسی 

را  بصری  داده های  و  کند  شناسایی  را  ماهواره  
برای تصمیم گیری آگاهانه ارائه دهد.

سنگ ريزه های فضايی
بیست و یکم،  قرن  بزرگ  فضایی  مسائل  از  یکی 
ازبین بردن سنگ ریزه های فضایی است. به نقل از 
شیء  هزار   ۳4 به  نزدیک  اروپا،  فضایی  آژانس 
برای  جدی  تهدیدی  سانتی متر  ده  از  بزرگ تر 
برای  همچنین  هستند.  فضایی  زیرساخت های 
رفع تهدیدها، روش های نوآورانه ای مثل طراحی 
ماهواره برای ورود به جو زمین در صورت ورود 
به مدار پایینی زمین وجود دارد که بدین ترتیب 
کنترل آن ها آسان تر می شود. روش دیگر اجتناب 
پیشگیری  و  فضا  در  احتمالی  برخوردهای  از 
در  پژوهشگران  است.  سنگ ریزه ها  تولید  از 
ماشین  یادگیری  روش های  با  جدید  پژوهشی 
)ML( روشی برای طراحی مانورهای اجتناب از 

برخورد توسعه  دادند.
رایانشی  توان  از  استفاده  دیگر  جدید  روش 
مدل های  آموزش  برای  زمین  در  موجود  عظیم 
فضاپیماهای  به  مدل ها  این  فرستادن  و   ML
مدل ها  این  از  فضاپیما  است.  مدار  در  موجود 
برای تصمیم های مختلف استفاده می کند. یکی 
از روش های اطمینان از امنیت پروازهای فضایی 
آموزش دیده  شبکه های  از  استفاده  با  اخیرا 
در  بیشتری  انعطاف  بدین ترتیب،  شد.  پیشنهاد 

طراحی ماهواره ها به وجود می آید و در عین حال، 
خطر برخورد در مدار به حداقل می رسد.

سيستم های هدايت
مپز  گوگل  مثل  ابزاری  از  معموال  زمین  روی 
استفاده می کنیم که براساس GPS است؛ اما 
وجود  فرازمینی  اجرام  برای  سیستمی  چنین 
در  هدایت  ماهواره های  مثال،  برای  ندارد. 
اطراف ماه یا مریخ وجود ندارد؛ اما می توان از 
میلیون ها تصویر دریافتی از ماهواره هایی مثل 
استفاده   )LRO( قمری  اکتشافی  مدارپیمای 
ناسا  پژوهشگران  از  تیمی   ،2018 سال  کرد. 

در همکاری مشترکی با اینتل سیستم هدایت 
توسعه  سیاره ها  بررسی  برای  هوشمندی 
دادند . آن ها مدلی را براساس میلیون ها تصویر 
دریافتی از مأموریت های مختلف آموزش دادند 

و نقشه ای مجازی از ماه را تهیه کردند.
مأموریت های  جهان،  اکتشافات  ادامه ی  با 
برآورده ساختن  برای  انسان  بلندپروازانه ی 
کنجکاوی او و بهبود زندگی افراد روی زمین 
ادامه می یابند. در این مسیر، هوش مصنوعی 
می تواند چه روی زمین و چه در فضا به بهبود 

اکتشافات کمک کند.

پنج مزيت هوش مصنوعی برای اکتشافات فضايی
پایش  علمی  معاونت  حمایت  با 
کشاورزی  های  زمین  هوشمندانه 

میسر شده است.
توسعه  ستاد  دبیر  منطقی  منوچهر 
حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های 
فناوری  و  علمی  معاونت  هوشمند 
ریاست جمهوری درباره این محصول 
اساس  بر  ستاد  گفت:  فناورانه، 
از  حمایت  بر  مبنی  خود  ماموریت 
تالش  در  دانش بنیان،  محصوالت 
حوزه  فناوری های  توسعه  تا  است 
فضایی و ژئوماتیک را سرعت دهد بر 
همین اساس نیز از تولید محصولی در 

حوزه ژئوماتیک حمایت کرده است.
فناورانه  محصول  این  افزود:  وی 
پایش  در  که  دارد  نام  »کشتیار« 
هوشمند زمین های کشاورزی کاربرد 
دارد. این سامانه با استفاده از تصاویر 
کمک  با  دور  از  سنجش  ماهواره  ای 
برای  راه کارهایی  کشاورزی،  دانش 
تولید  و  عملکرد  افزایش  مدیریت، 

محصوالت کشاورزی ارائه می کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی 

هدف  با  کشور«  اطالعات  آنالین  »پایش  طرح 
غیرمحرمانه  داده های  از  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
و  کسب  عمومی  استفاده  برای  انتشار  قابل  و 
کارها و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی از این 

داده ها، اجرایی می شود.
اطالعاتی  بانک  ایجاد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کشور از داده ها و اطالعات غیر محرمانه و قابل 
انتشار، به عنوان مرجع واحد قابل اطمینانی برای 
بخش های  به  داده ها  عمومی  عرضه  و  استفاده 
مختلف کشور از جمله کسب و کارها، گروه های 
تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم، اجرایی می شود.

اجرای  با هدف  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
اطالعات  آنالین  داشبورد  سازی  پیاده  تکلیف 
انتخاب  برای  فراخوان مشارکت عمومی  کشور، 
ساخت،  خصوصی  پیمانکار  و  گذار  سرمایه 
بهره برداری و واگذاری این طرح را اعالم کرده 
کشور  اطالعات  آنالین  پایش  پروژه  است.در 
به  پیمانکار  و  گذار  سرمایه  شرکت  )پاک(، 
ایران،  اطالعات  فناوری  سازمان  از  نمایندگی 
باید با جمع آوری و طبقه بندی و ارائه اطالعات 
داشبورد  قالب  در  اتکا  قابل  و  آنالین  حیاتی 
مدیریتی، جهت تصمیم سازی رئیس جمهور و 
هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع 
عملیاتی  و  راهبردی  شاخص های  عملکرد 
و  فعال  حوزه های  سایر  و  اجرایی  دستگاه های 
و  مطمئن  تحلیل های  ارائه  امکان  کشور،  مؤثر 
مؤثری را فراهم کند.ایجاد بانک اطالعاتی کشور 
از طریق گردآوری، دسته بندی، تحلیل داده ها و 
روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان از جمله 
داده های  از  ارزشمند  منبعی  به  جامعه  آحاد 
قابلیت  که  شد  خواهد  تبدیل  کشور  در  عظیم 

تجاری سازی و کسب درآمد را دارا است.

این  دارد.  زیادی  طرفداران  پدیا«  »ویکی  
بزرگ ترین  عنوان  به  انتفاعی  غیر  سازمان 
نوشته  گروهی  صورت  به  که  دانش  مجموعه 

و یک جا جمع شده است، شناخته می شود.
ویکی پدیا در 1۵ ژانویه 2001 دو روز پس از 
ثبت دامنه اش رسما آغاز به کار کرد. هرچند 
رایگان  دایره المعارف هایی  هم  آن  از  قبل 
کار  ویکی پدیا  ولی  داشت  وجود  آنالین  و 

جدیدی را شروع کرده بود.
ویکی پدیا  با  ما  همۀ  سال  بیست  این  طی 
سالگی   20 مناسبت  به  داشته ایم.  سروکار 
بیان  را در مورد ویکی پدیا  ویکی پدیا حقایقی 

باشید. نشنیده  می کنیم که شاید 
است:  شگفت آور  ویکی پدیا  مقاالت  آمار   -1
در  زبان   ۳00 از  بیش  به  مقاله  میلیون   ۵۵

آن وجود دارد.
2- بیش از 280،000 ویراستار وجود دارد که 

به ویکی پدیا کمک می کنند. ماهانه 
کامپیوتر  دستگاه  میلیارد   1/۵ ماه  هر  در   -۳

در سرتاسر جهان به ویکی پدیا سر می زنند.
4- در شهر سوبیتسه لهستان یک بنای یادبود 
را  مجسمه  این  دارد.  وجود  ویکی پدیا  برای 
طراحی  ارمنی  ساز  مجسمه  هاکوپیان  مهران 
ادای  ویکی پدیا  همکاران  به  که  است  کرده 
 2014 اکتبر  در  این مجسمه  احترام می کند. 

رونمایی شد.
۵- شاید فکر کنید که اولین صفحه ای که در 
سلبریتی  یک  به  مربوط  شد،  ایجاد  ویکی پدیا 
یا یک فرد معروف باشد. اما در حقیقت اولین 
قرن  اسکاتلندی  فیلسوف  به  ویکی پدیا  صفحه 

هجدهم به نام توماس رید اختصاص دارد.
ارتقاء صفحات  ایتالیایی،  محققان  گفته  به   -6
ویکی پدیا در مورد مقاصد و شهرهای توریستی 
با  دارد.  مثبتی  تأثیر  آن ها  گردشگری  در 
افزایش اطالعات ثبت شده در ویکی پدیای یک 
مکان تفریحی، تعداد شب هایی که گردشگران 
 ۹ می کنند،  انتخاب  شهر  یک  در  اقامت  برای 

درصد افزایش می یابد.
پیوند در متن اصلی  اولین  بر روی  7- کلیک 
مقاله  مراحل  تکرار  سپس  و  ویکی پدیا،  مقاله 
مقاله های  به  همیشه  تقریباً  بعدی،  های 
این   ،2016 فوریه  در  می شود.  ختم  فلسفی 
صدق  ویکی پدیا  مقاالت  درصد   ۹7 در  مورد 

می کرد.
8- در سال 2017، یک فضانورد به نام پائولو 
فضایی  ایستگاه  از  استفاده  هنگام  نسپولی، 

مهندسان فناوری موفق به ساخت یک کوله 
که  شدند  فنر هایی  کمک  به  مجهز  پشتی 
دارد  راحت تری  حمل  و  کرده  تولید  برق 
و  LEDها  الزم  انرژی  می تواند  همچنین  

سایر دستگاه ها را تأمین کند.
این کیف روی ریل های کشویی معلق است 
جفت  یک  با  تا  می دهد  اجازه  آن  به  که 
و  باال  قرقره  سیستم  روی  الستیکی  طناب 
ماشین  تعلیق  سیستم  مانند  و  رفته  پایین 

عمل کند.
که  چین  تسینگوای  دانشگاه  از  چنگ  جیا 
تولید کرده،  با همکارانش  را  اولیه آن  نمونه 
رفتن  راه  حال  در  ما  که  هنگامی  می گوید: 
هستیم، مرکز توده بدن به سمت باال و پایین 

حرکت می کند. 
جرم  مرکز  این  با  معمولی  پشتی  کوله  یک 
سیستم  فوق  نمونه  در  که  می کند  حرکت 
با  سپس  و  کرده  لغو  را  حرکت  این  قرقره 
بدن،  و  بین کیسه  از حرکت نسبی  استفاده 
انرژی   ،)TENG( ژنراتور  نانو  یک  تامین  با 
 TENG.می کند تبدیل  برق  به  را  مکانیکی 
 14 می تواند  استفاده،  هنگام  پشتی  کوله 
الکتریکی  انرژی  به  را  کیف  حرکت  درصد 

علمی  معاونت  هوشمند  حمل ونقل  و 
و فناوری ریاست جمهوری همچنین 
حمایت  با  محصول  این  کرد:  بیان 
ژئوماتیک  فناوری های  توسعه  گروه 
حوزه  فناوری های  توسعه  ستاد 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
شرکت  توسط  و  فناوری  و  علمی 
طراحی  کشتیار  فضاپایه  دانش بنیان 

و توسعه یافته است.
این سامانه  با وجود  به گفته منطقی، 
فعالیت های  می توانند  کشاورزان 
کلیدی انجام شده در مزرعه خود را در 
سامانه کشتیار ثبت و تمامی اطالعات 
را در طول فصل زراعی ذخیره کنند. 
این سامانه به کشاورزان امکان تجزیه 
اتخاذ  و  زمین  تاریخچه  تحلیل  و 
تصمیم های مدیریتی دقیق تر متناسب 

با گذشته زمین خود را می دهد.
فرآیندهای کشاورزی بهبود یافت

یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه 
فناوری های  توسعه  ستاد  ژئوماتیک 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 

با  و  است  ملی  سطح  در  پروژه  این  محدوده 
تمام  از  حیاتی  و  کلیدی  اطالعات  دریافت 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور و گردآوری 
تمام آمار و اطالعات بازار کسب و کارها اجرایی 

می شود.
در الیه دریافت اطالعات، گستره پروژه در حوزه 
کلیدی  شاخص های  و  اطالعات  و  آمار  تمام 
عملکرد دستگاه های اجرایی منتخب و نهادهای 
کسب  و  اتحادیه ها  و  اصناف  مانند  اثرگذار 
مجموعه  و  است  تجمیعی  به صورت  کارها  و 
داده های قابل گردآوری از بستر جامعه و مردم 

خواهد بود.
و  داده ها  تمام  اطالعات،  انتشار  و  ارائه  الیه  در 
مقامات  به  محرمانه  صورت  به  آن  تحلیل های 
آن  موازات  به  همچنین  و  ارائه  کشور  عالی 
انتشار  قابل  و  غیرمحرمانه  عمومی  اطالعات 
متقاضیان  سایر  به  و  پایین تر  سطوح  در 
اصناف  کسب وکارها،  دولت،  بخش های  )تمام 
و  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  واتحادیه ها، 
سرمایه  تقریبی  می شود.برآورد  ارائه  مردم( 
گذاری ساخت، بهره برداری و انتقال طرح پایش 
آنالین اطالعات کشور )پاک( 60 میلیارد ریال 
عنوان شده که دوره پیشبرد موافقتنامه، ساخت 
و احداث و بهره برداری تجاری در مجموع حدود 

6 سال و قابل تمدید خواهد بود.
صندوق های  اعتبارات  محل  از  وام  ارائه  امکان 
نوآفرین و نوآوری ریاست جمهوری با نرخ سود 
همزمان  ارائه  امکان  و  درصد   11 تسهیالت 
احداث  دوران  طول  در  بهره برداری  و  سرویس 
و آزمایش و تحویل سامانه ها منوط به تحویل و 
آماده سازی سامانه اختصاصی در زمان مقرر، از 

جمله موارد تشویقی در نظر گرفته شده است.

کرد  استفاده  صوتی  جستجوی  از  المللی  بین 
تا از مقاله ویکی پدیا استفاده کند و محتوایی 
برای آن تولید کند. این اولین باری بود که در 
پدیا  ویکی  برای  خاص  طور  به  محتوایی  فضا 

می شد. ساخته 
۹- ویکی پدیا یکی از 10 وب سایت پر بازدید 
در سطح جهان است، اما تنها وب سایت مهم 
جهان است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی 

اداره می شود.
با  نفر  میلیون   7 تقریبا  گذشته  سال   -10

کمک مالی از ویکی پدیا حمایت کردند.
11- همه ساله ، ویکی پدیا در سراسر جهان 
دوست  را  تاریخی  بناهای  »ویکی  مسابقه 
دارد« ، را به عنوان بزرگ ترین مسابقه عکس 
نفر  هزار   60 از  بیش  می کنند.  برگزار  جهان 
سال  از  کشور   40 از  بیش  از  کننده  شرکت 
عکس  میلیون   1.7 از  بیش  کنون  تا   2010
از میراث فرهنگی به ویکی پدیا اهدا کرده اند.

سابقه  دارای  پدیا  ویکی  در  مقاله  هر   -12
گام  به  گام  توانید  می  است.  شفاف  بازبینی 
مقاله  هر  چطور  ببینید  و  برگردید  گذشته  به 
تغییراتی  چه  و  شده  نوشته  مراحلی  چه  طی 

کرده است.
نام خود دارد.  1۳- ویکی پدیا یک سیارک به 
ویکی پدیا 274۳01 نام یک سیارک وستایی 
است که در ناحیه داخلی کمربند سیارک می 

چرخد. قطر آن تقریباً 1 کیلومتر است.
 1/۹ از  بیش  سرعت  با  پدیا  ویکی   -14
از  ویراستاران  توسط  که  ثانیه  در  ویرایش 
پیدا  گسترش  شود،  می  انجام  جهان  سراسر 
می کند. بنابراین، اگر خواندن شما پنج دقیقه 
این  انتهای  به  که  زمانی  تا  کشد،  می  طول 
ویکی  در  ویرایش   ۵70 اید،  رسیده  لیست 

پدیا انجام شده است.
ايرنا منبع: 

تبدیل و 118 میکرو ژول انرژی تولید کند. 
دیود های ساطع  انرژی  تامین  برای  تیم  این 
ساعت  یا  فلورسنت  نور  از  نور،  کننده 

الکتریکی استفاده کرد.
چان هوانگ سی از دانشگاه ادینبورگ ناپیر 
کار  این  می گوید:  باره  این  در  نیز  انگلیس 
الکترونیکی  دستگاه های  برای  جالب  بسیار 
بی قدرت و یک گام به جلو برای الکترونیک 
سبز است. او می گوید مایل است در سبک تر 
در  بیشتری  پیشرفت های  سیستم،  کردن 
زیرا  TENG مشاهده کند،  انرژی  بهره وری 
که  است  کیلوگرم   ۳ آن حدود  فعلی  نسخه 

برای استفاده گسترده بسیار سنگین است.
چنگ با هر دو هدف موافق است. 

او می گوید: نمونه اولیه در واقع کمی سنگین 
است، اما فکر می کنم ما می توانیم در آینده 
وزن را کاهش دهیم و آن را عملی تر کرده و 
استفاده کنیم  آن  از  واقعی  زندگی  حتی در 
بهبود  را  نیرو  چگالی  عملکرد  همچنین 

بخشیم.
به یک  را  بعدی  امیدوار است که نسخه  او   

برساند. کیلوگرم 

دانش بنیان  شرکت  این  با  رابطه  در 
فرآیندهای  بهینه سازی  گفت: 
دادن  قرار  اختیار  در  و  کشاورزی 
به  مدیریتی  و  نظارتی  ابزارهای 
کشاورزان از جمله حوزه های فعالیت 

این شرکت است.
زمینه  در  توسعه  و  تحقیق  افزود:  او 
کاربرد فناوری های جدید مانند هوش 
مصنوعی، اینترنت اشیا و کالن داده در 
فعالیت های  دیگر  از  کشاورزی  حوزه 
فناورانه  محصول  است.  شرکت  این 
سامانه  کشتیار،  فضاپایه  شرکت 
تصاویر  تحلیل  و  دریافت  نرم افزاری 
ماهواره ای برای کاربردهای کشاورزی 
و  نظارتی  مکان محور  ارائه خدمات  و 
مدیریتی در زمینه های محیط زیست، 

جنگلداری و منابع طبیعی است.
توسعه  ستاد  ژئوماتیک  گروه  رئیس 
حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های 
فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته 
ریاست جمهوری همچنین بیان کرد: 
تصاویر  از  استفاده  با  سامانه  این  در 
ماهواره ای به صورت هفتگی تغییرات 

جمله  از  مزرعه  ویژه  خصوصیات 
میزان پوشش گیاهی، تراکم، سالمت 

و رطوبت اندازه گیری می شود.
از  استفاده  با  ابراهیمیان،  گفته  به 
دانش  از  بهره گیری  تصاویر،  این 
شرایط  گرفتن  نظر  در  و  کشاورزی 
و  توصیه ها  منطقه،  اقلیمی  و  جوی 
کاستی ها  رفع  برای  الزم  هشدارهای 
ارائه  کشاورزان  به  بهینه  مدیریت  و 
پایش  قابلیت  سامانه  می شود.این 
زمین های کشاورزی باالی یک هکتار 
را دارد و برای کشاورزان خرده مالک، 
مزرعه داران عمده، شرکت های کشت 
دهنده  ارائه  شرکت های  صنعت،  و 

سایر  و  کشاورزی  خدمات  و  نهاده ها 
قابل  دولتی  و  خصوصی  نهادهای 
ژئوماتیک  گروه  است.رئیس  استفاده 
و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل 
همچنین  جمهوری  ریاست  فناوری 
بر  عالوه  کشتیار  شرکت  کرد:  بیان 
دستگاه ها  از  الزم  مجوزهای  کسب 
داخل  در  مرتبط  سازمان های  و 
المللی  بین  عرصه های  در  کشور، 
استارتاپ   ۳0 جزء   و  درخشیده  نیز 
ماهواره  با  کشاورزی  مسابقه  برتر 
سازمان   »farming by satellite«

فضایی اروپا شده است.

رصد هوشمندانه زمین های کشاورزی

بانک اطالعاتی
 از داده های غيرمحرمانه ايجاد می شود

کوله پشتی سبکی که برق توليد می کندنکاتی درباره ویکی پدیا
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مطلق  فقيه،  واليت  اينكه  به  توجه  با   
و  دين  اصول  مى تواند  وى  آيا  است، 

احكام آن را تغيير دهد؟
برای  اعطا شده است  فقیه  به  والیتی که 
حفظ اسالم است. اّولین وظیفه ولی فقیه 
پاسداری از اسالم است. اگر فقیه، اصول 
و احکام دین را تغییر دهد، اسالم از بین 
را  اصول  باشد  داشته  حق  اگر  می رود. 
تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی 

باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!
اهّم و مهم  امر دایر بین  اگر جایی  لیکن 
شود، فقیه می تواند مهم را فدای اهّم کند 
تا اینکه اهّم باقی بماند. مثال اگر رفتن به 
باشد  اسالمی  به جامعه  حج موجب ضرر 
بیشتر  حج  تعطیل  ضرر  از  آن  ضرر  و 
جامعه  حفظ  برای  دارد  حق  فقیه  باشد 
اسالمی و پاسداری از دین، حج را موّقتاً 
برای  را  مهمتری  مصلحت  و  کند  تعطیل 

نماید. فراهم  اسالم 

 تزاحم احکام شرعی
در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی 
با یکدیگر متزاحم شوند یعنی؛ انجام هر یک 
مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن 
مثال؛  بگیرد.  انجام  دارد،  بیشتری  اهمیت  که 
اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که 
اجازه  بدون  دیگران  شخصی  ِملْک  از  انسان 
و  غریق  نجات  وجوب  حکم  دو  کند،  عبور 
تزاحم  با یکدیگر  حرمت غصب ملک دیگران 
را  واجب  بخواهیم  اگر  صورت  این  در  دارند؛ 
اگر  و  می شویم  حرام  مرتکب  دهیم،  انجام 
جان  انسانی  نشویم،  غصب  دچار  بخواهیم 
وظیفه  رو  این  از  می دهد.  دست  از  را  خود 
را  آن  و  کنیم  مقایسه  حکم  دو  میان  داریم 
که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون 
حفظ جان غریق مهمتر از تصّرف غاصبانه در 
اموال دیگران است، حرمت َغْصب ِملْک از بین 

می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.

ولّی  است؛  گونه  این  نیز  اجتماعی  امور  در 
فقیه از آن رو که به احکام اسالمی آگاهی 
کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران 
را  احکام  از  برخی  اجرای  می داند، می تواند 

برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. 
در چنین مواردی فقیه حکم اسالمی دیگری 
را اجرا می نماید در این صورت احکام اسالم 
عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر بر مهم، 
پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی 

اسالم است.
بنا شده  بر آن  درباره اصول دین که اسالم، 
است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ 
مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا 
در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول 

دین مقدم است.
یا  انکار  صدد  در  فقیه  ولی  اگر  رو  این  از 
اسالم  با  مخالفت  برآید،  دین  اصول  تغییر 
عدالت  از  را  او  مخالفت  این  و  است  کرده 
ساقط می گرداند و پس از آن والیت از وی 

سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. 
اگر گفته شود ولّی فقیه دارای والیت مطلقه 
است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر 
این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از 
والیت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم 
و امامان معصوم در آن والیت داشته اند - جز 
در موارد استثنایی - جزء اختیارات ولی فقیه 
یا تغییر اصول دین برای پیامبر  انکار  است، 
اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد 

به ولی فقیه.
ا...   آیت   - ها  پاسخ  و  ها  پرسش  منبع: 

محمدتقی مصباح یزدی

جواب: تا زمانی که صیغه طالق با رعایت شرایط 
را سپری  عّده طالق  و خانم،  نشده  آن خوانده 
باطل  دیگر  با شخص  ازدواج  عقد  است،  نکرده 
است و زمان عّده از وقتی محاسبه می شود که 
صیغه طالق جاری شود، هرچند زن و مرد یک 

سال از هم دور باشند.
***

 استفاده از اموال جاماندۀ ديگران
سؤال۵: استفاده از مال به جا مانده از دیگران در 
امثال هتل ها یا خوابگاه دانشگاه و ... که صاحب 

آن را نمی شناسیم، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر بداند مالک از آن مال اعراض کرده یا 
نسبت به استفاده از آن راضی است، استفاده از 
آن اشکال ندارد، در غیر این صورت برداشتن آن 
مال جایز نیست، مگر این که به قصد رساندن 
آن به مالکش بردارد که در این صورت باید مال 
مالک،  یافتن  و  تحقیق  از  پس  و  کند  را حفظ 
از  که  صورتی  در  و  بدهد  صاحبش  به  را  مال 
یافتن مالک آن مأیوس شود یا دسترسی به او 

برگزاری مراسم ازدواج در ايام قمر در عقرب
قمری،  ماه  هر  در  که  این  به  توجه  با  سؤال1: 
بعضی از روزها قمر در عقرب است، آیا برگزاری 

مراسم ازدواج در این روزها اشکال دارد؟
جواب: در ایام قمر در عقرب، اجرای صیغه عقد 
نکاح، کراهت دارد، اما برگزاری مراسم اشکال ندارد.

***
 مسح سر بر موی آغشته به روغن

سؤال2: آیا ژل و یا روغن مو مانع مسح سر در 
وضو است؟

مانع  که  باشد  داشته  و چربی  اگر جرم  جواب: 
آن  با  وضو  باشد،  مسح  محل  به  آب  رسیدن 
باید برطرف نماید و تشخیص  صحیح نیست و 

آن به عهده مکلف است.
***

 استفاده از سهم اينترنت ديگران
سؤال۳: آیا استفاده از اینترنت بی سیم دیگران، 

جایز است؟
با ذکر این نکته که مالک آن با وجود اینکه می 
تواند بر روی آن رمز بگذارد اما این کار را نکرده 
و فرکانسی است که در فضا منتشر است و ما 

بدون زحمت می توانیم از آن استفاده کنیم.
جواب: بدون علم یا اطمینان به رضایت مالک، 
رمز،  ندادن  قرار  مجرد  و  نیست  جائز  کار  این 

مجوز انجام این کار نیست.
***

 ازدواج در عده
سؤال4: خانمی پس از ازدواج به دلیل اختالف 
از یک سال است که دور  با همسر خود، بیش 
از وی زندگی می کند و به زودی از همسر خود 
طالق می گیرد، آیا در شرایط فعلی یا بالفاصله 
بعد از طالق، می تواند با مرد دیگری عقد موقت 

یا دائم بخواند؟

به  را  آن  قیمت  یا  مال  آن  باید  نباشد،  ممکن 
فقیر صدقه بدهد.

***
 خمس سهام عدالت

سؤال6 : 
به  عدالت  سهام  واگذاری  اینکه  به  توجه  با   .1
از سهام(،  )از محل سوِد حاصل  اقساط  صورت 
بوده است آیا این سهام، متعلق خمس است؟ بر 

فرض وجوب، زمان تعلق چه زمانی است؟
2. دولت برای برخی از اقشار ضعیف، قیمت سهام 
را با تخفیف محاسبه کرده و تفاوت قیمت را از 
محل منابع خود تأمین کرده است، آیا به مقداری 
که دولت تخفیف داده نیز خمس تعلق می گیرد؟

۳. حکم خمِس سودهایی که قبل از آزادسازی 
)پس از سال ۹۵( حاصل شده و به افراد پرداخت 

شده یا نشده است، چیست؟
جواب: 

1( پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل 
فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به 

قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
2( در این صورت نصف سهام، متعلق خمس 
و  است  هبه  حکم  در  دیگر  نصف  و  است 

خمس ندارد.
برای  که  کسانی  قبل،  صورت  دو  هر  در   -
گذران زندگی نیاز به این سهام و سود حاصل 
از آن دارند به نحوی که با تخمیس آن، سود 
زندگی در حّد شأن  مابقی، کفاف  از  حاصل 
آنها را نمی دهد، پرداخت خمس اصل سهام، 

واجب نیست.
۳(سودهای مذکور جزء درآمد سالی است که 
سال  آن  در  اگر  که  است،  بوده  وصول  قابل 
بر آن گذشته  نشده و سال خمسی  دریافت 
بالفاصله خمس  دریافت،  از  پس  باید  است، 
دریافت شده، حکم  اگر  و  پرداخت شود  آن 

درآمد بین سال را دارد.
***

وضو داشتن برای سجده سهو
سهو،  سجده  برای  وضو  داشتن  آیا  سوال1: 

الزم است؟
مستحب  احتیاط  بلکه  نیست،  الزم  جواب: 

است.
***

 پس گرفتن طالهای هديه شده
سؤال2: طال و هدایایی که در دوران ازدواج، 
از  آیا پس  به همسرش هدیه می دهد،  مرد 
باید  زوجه  زوج،  مطالبۀ  صورت  در  و  طالق 

برگرداند؟
خویشاوندی  شوهر  و  زن  بین  اگر  جواب: 
که  صورتی  در  باشد،  نداشته  وجود  نسبی 
هدایا موجود باشد مرد می تواند پس بگیرد، 
احتیاط مستحب آن است که پس  هر چند 

نگیرد.

ِإَذا  اْلُُموَر  ِإنَّ  السالم(:  )علیه  َقاَل  76-َو 
لَِها. اْشَتَبَهْت، اْعُتِبَر آِخُرَها بَِأوَّ

مشتبه  امور  چون  علیه السالم[:  فرمود  ]و 
گردد، آخرشان به اولشان  قیاس گردد.

مشتبه به معني شباهت داشتن و همانند بودن 
استعمال شده است امام)ع( مي فرماید وقتي امور 
اولشان  به  آخرشان  دارند  شباهت  همدیگر  به 
قیاس مي شود.مثاًل  وقتي مي بینید آنچه بر سر 
قوم بني اسرائیل آمده بر سر مسلمین هم دارد 
است  چنین  هم  کار  عاقبت  که  بدانید  مي آید 
که همان بال خواهد آمد اگر تاریخي را بررسي 
نتیجه مطلوب رسیده اند  به  مي کنید، جامعه اي 
باشد  اول  جامعه  مشابه  دیگر  جامعه  مردم  اگر 
نامه  امام)ع( در  را خواهند گرفت  نتیجه  همان 
به فرزند برومندش مي فرماید: »اْسَتِدلَّ َعلَی َما 
لَْم یَُکْن بَِما َقْد َکاَن َفإِنَّ اْلُُموَر أَْشَباٌه؛«  داللت 
جوي از آنچه بوده بر آنچه نبوده، زیرا کارها به 

یکدیگر همانندند.

یکی از بحث های مهم که مطرح است، هم در 
عرف عام و هم در عرف خاص، شکر منعم است 
اگر به ما محبتی شد و اگر در حق ما انعامی 

صورت گرفت، از این منعم باید تشکر کرد.
اصل هدایت عامه در قدردانی از منعم

آن  اینکه  اول  دارد،  قید  دو  منعم  از  تشکر 
نعمتی که بر ما روا داشت و آن انعامی که در 
حق ما ادا کرد، در چه وضعی است، هرچه انعام 
باالتر باشد شکر باالتری می طلبد. دوم اینکه، 
فرد منعم چه کسی است، اگر فرد منعم در دید 
ما قرب خاصی داشته باشد کیفیت تشکر با هم 

فرق می کند.
گاهی پدر و مادر محبت می کنند که اگر دست 
و پای او را ببوسیم کار به جایی است و هیچ 
عاقلی این عمل را قبیح نمی داند، اگر دست 
استاد را ببوسیم همه عقال کار حسنه می دانند، 
کرد،  محبت  ابراز  ما  به  همکار  و  دوست  اگر 
دست بوسیدن جا ندارد و می تواند به گونه ای 

دیگر تشکرکند.
خداوند متعال آفریننده ما است، آنچه داشتیم 
داده  ما  به  او  داریم،  آنچه  و  کرده  عطا  ما  به 
می شود،  عنایت  ما  به  بعدها  و  نداریم  آنچه  و 
به ما بدهد. خداوند متعال ولی مطلق  باید  او 
است و به چیزی نیاز ندارد، کمال محض است 
و نقصانی در او راه ندارد، مادی هم نیست که 
دست و پای او را ببوسیم، بنابراین چگونه باید 

از او تشکر کنیم؟
باید  چگونه  که  داند  نمی  تنهایی  به  ما  عقل 
از پروردگارش تشکر کند که در اینجا هدایت 
عامه و ارسال انبیا معنا پیدا می کند، یعنی باید 
افرادی از طرف منعم و پروردگارمان بیایند و 
به ما بگویند چگونه او را حمد و ستایش کنیم.

عالم  هم  و  تشریع  عالم  هم  عامه،  هدایت  در 
ارسال انبیا و نزول کتاب را به انسان می گویند، 
تا  آمدند  برای هدایت همه مردم  الهی  انبیای 
دست همه را بگیرند، هم دست سلمان و ابوذر 
ابوسفیان  و  ابوجهل  دست  هم  و  را  مقداد  و 
سوره   28 آیه  در  خداوند  چنانچه  بگیرند،  را 
سبا می فرماید: »َو ما أَْرَسلْناَک إاِلَّ َکافًَّۀ لِلنَّاِس 
برای همه مردم  را جز  تو  ما  نَذیراً؛ و  َو  بَشیراً 
الهی(  پاداش های  به  را  )آنها  تا  نفرستادیم 
به  بترسانی«،  او(  عذاب  )از  و  دهی  بشارت 

همین خاطر هدایت عامه می گویند.
باب هدایت عامه درباره نزول کتاب قرآن کریم 
هم همین گونه است، قرآن آمده تا دست همه را 
بگیرد، خداوند در آیه 18۵ سوره بقره می فرماید: 
»َشْهُر َرَمضاَن الَّذي أُنِْزَل فیِه الُْقْرآُن ُهدًي لِلنَّاِس 
َو بَیِّناٍت ِمَن الُْهدي  َو الُْفْرقاِن؛ ماه رمضان ماهی 
است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر 

و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل«
در هدایت عامه به ما راه را نشان می دهند تا 
بتوانیم قدردان پروردگار خود باشیم و به آنچه 

از ما می خواهند عمل کنیم.
خداوند در آیه ۹ سوره حدید می فرماید: »ُهَو 
لُِیْخِرَجُکْم  بَیِّناٍت  آیاٍت  َعْبِدِه  َعلي   ُل  یَُنزِّ الَّذي 
ُلماِت إِلَي النُّوِر؛ او کسی است که آیات  ِمَن الظُّ
تا  می کند  نازل  ]محمد[  بنده اش  بر  روشنی 
از تاریکیها به سوی نور برد و خداوند  شما را 

نسبت به شما مهربان و رحیم است«.
خداوند در این آیه، علت نزول کتاب را خروج 
از وادی ظلمت و ورود به وادی نور بیان کرده 
ظلمت  وادی  که  است  این  سوال  اما  است، 
ظلمت  وادی  از  خروج  شرایط  کجاست؟، 
ورود  شرایط  کجاست؟  نور  وادی  چیست؟ 

ترجمه  راحت تر  قسمت  این  مکارم  آیت ا...   
فرموده که: »با آنچه در گذشته واقع شده است، 
نسبت به آنچه واقع نشده استدالل کن زیرا امور 

جهان شبیه به یکدیگرند.«
اگر  »اشتبهت« را به معني شبیه شدن و تاریک 
این  در  همساني  و  شباهت  نه  بگیریم  بودن 
صورت باید آخرش را با اولش سنجید اگر اولش 
حساب شده و درست و منطقي و عقالئي بوده 
شبهات میاني زود گذرند و نهایتش مثل اولش 
نیکوست و زمستانش چون بهارش  ارزشمند که 

»سالي که نکوست از بهارش پیداست.«
ابرهاي  که  هنگامي  مي نویسد:  قمي  محدث 
از  شود  ظاهر  زندگي  آسمان  در  فتنه  و  شبهه 
روایتي  شناخت.  باید  را  آن  پایان  آغاز،  همان 
به  »اُْسُتْبِهَمْت«  »اشتبهت«  جاي  به  دیگر 
معناي ابهام و تاریکي آمده است. هر  دو روایت 
درست و صحیح است . زیرا مقدمات هر کاري 
سبب ها  و  است  آن  نتیجه هاي  نشان دهنده 

داللت بر ُمسببات مي کند.«

چیست و موانع ورود چیست؟
»ا...  این سوره می فرماید:  آیه ۳۵  خداوند در 
ماواِت َو الْْرِض؛ خداوند نور آسمان ها و  نُوُر السَّ
زمین است«؛ در این آیه از خداوند عالم تعبیر 
به نور شده، بنابراین وقتی خداوند به نور تعبیر 
هر  می شود؛  خدا  وادی  نور،  وادی  پس  شده، 
وادی که در آن رنگ الهی نباشد، در آن وادی، 
نور نیست و آنجا که نور نباشد، ظلمت است، 

پس وادی ظلمت وادی غیرخدا است.
ظلمت  وادی  از  را  ما  تا  آمده  کریم  قرآن 
را  ما  ببرد،  خدایی  و  نور  وادی  به  غیرخدا  و 
وادی رنگ  این  بند  بند  در  ببرد که  وادی  به 

خدایی مطرح است.
به  ورود  برای  اینکه   است  مطرح  که  سوالی 
به  را  ما  تا  نور چه شرایطی وجود دارد  وادی 
این وادی راه دهند، چه موانعی را باید پشت 
آیات قرآن  به  باید  پاسخ  بگذرانیم که در  سر 

کریم توجه کنیم.
ظلمت  وادی  کجا  هر  کریم  قرآن  آیات  در 
مطرح شد، ضاللت مراد نیست و هر کجا وادی 
نور مطرح شد، هدایت مراد نیست. به عنوان 
مثال، در آیه سوم آیت الکرسی آمده: »ا... َولِيُّ 
النُّوِر؛  إِلَي  ُلماِت  الظُّ ِمَن  یُْخِرُجُهْم  آَمُنوا  الَّذیَن 
که  است  کسانی  سرپرست  و  ولی  خداوند، 
به سوی  از ظلمت ها   را  آنها  اند  ایمان آورده 

نور بیرون می برد«.
خداوند خطاب به اهل ایمان می فرماید کسانی 
که مسلمان واقعی شدند، به واجبات و محرمات 
کشاندند،  باور  به  را  ناباور  دل  و  کردند  عمل 
و  باور کشاندند  به  را  مؤمن هستند، دل  افراد 
اگر دست خدا باالی سر آنان بیاید، راه را پیدا 
وادی خدا  در  و  درآمدند  گمراهی  از  و  کردند 
رفتند و زیر عنایت خاص حق تعالی هستند«، 
بنابراین این قاعده را جاری نکنید که هر کجا 
ظلمت و نور آمده، ضاللت و هدایت مراد است.

بار  شما  به  خداوند  بروید،  تقوا  دنبال  به  اگر 
علمی می دهد، اگر ظرف و دل را آماده کنیم، 

برکات بر دل نازل می شود.
روایتی  در  علیه السالم  باقر  محمد  امام 
می فرماید: »َمْن َعِمَل بَِما یْعلَُم َعلََّمُه ا... َما لَْم 
می داند،  آن چه  به  کند  هر کس عمل  یْعلَم؛ 
نمی داند«؛   چه  آن  می آموزد  او  به  خداوند 
به  عمل  اهل  اگر  می شود،  ترتب  همان  این 
می گوییم  آنچه  به  و  باشید  الهی  دستورات 
عنایت  شما  به  را  بعدی  نکات  کنید،  عمل 

می کنیم.
مؤمن با نگاه عبرت می گیرد، نگاه مؤمن نگاه 
برای  عبرتی  نگاه،  هر  با  و  نیست  سهو  و  لغو 
هر  نیست،  دلی دل  خود درست می کند، هر 
نگاهی نظر نیست و هر صاحب نگاه هم اهل 

نظر نیست.
اگر به دنبال معارف الهی و معرفت ا... و حکمت 
الهیه هستید، بستر را آماده کنید؛ برخی مردم 
نماز می خوانند و روزه می گیرند، اما در به روی 

آنان باز نمی شود، چون دل را آماده نکردند.
همان  یا  اغالل  و  است  مانع  رذیله  صفات 
اولین  می کند،  گیر  زمین  را  انسان  گناهان، 
مرحله برای بسترسازی سیر الی ا... این است 
دل،  گذارد  نمی  زیرا  رود،  کنار  دل  مانع  که 

رنگ نورانیت را ببیند.
باید  باشیم،  داشته  معنوی  سیر  بخواهیم  اگر 
به  سپس  و  سیر  به  حرکت  تا  کنیم  حرکت 
پرواز تبدیل شود؛ بنابراین ابتدا باید موانع کنار 

رود تا انوار الهی وارد قلب انسان شود.

از  که  الهیجی  اصناری  عاّلمه 
قاضی  ا...   آیت  مرحوم  شاگردان 

هستند، فرمودند:
مواقع  در  که:  پرسیدم  ایشان  از  روزی   
دنیوی  امور  در  چه  گرفتاری،  و  اضطرار 
و چه در امور اخروی، و در بن بست اکرها 

به چه ذرک مشغول شوم تا گشایش یامب؟ 
فرمودند:  جواب  در  ره  قاضی   یلع  سید   
پس از پنج مرتبه صلوات و آیة الکریس، 
بسیار  زبان  به  آوردن  بدون  و  خود  دل  در 
صیَنِة اّلیت  لحَ بگو: »ا... م اجَعلین یف ِدرِعَک ا

جَعُل فیها َمن تَشاُء« إن شاء ا...  گشایش یابد. َتَ

ذکر بسيار عالی 
از آيت ا...  سيد علی قاضی ره 

در کارهای دنیوی نیز ارزش کارها، به نیت آنها بستگی دارد. به این مثال ها توجه کنید:برای رفع  همه مشکالت
جراح و چاقوکش هر دو شکم پاره می کنند، اما کار جراح، خدمت است و کار چاقوکش جنایت.

همین جراح می تواند برای پول کار کند و می تواند برای نجات یک انسان کار کند، هر کدام از این 
هدف ها نیز ارزش مخصوص به خود دارد.

مثالی دیگر:
یک لیوان آب را به سه نفر عرضه می کنیم؛ یکی نمی خورد، چون میل ندارد، دیگری نمی خورد چون 
قهر کرده است، سومی نمی خورد و می گوید: نفر چهارم از من تشنه تر است، آب را به او بدهید! این 
سه نفر، در ننوشیدن آب یکسانند ولی به خاطر آن که هدف های آنها متفاوت است، ارزش کارشان 

نیز تفاوت دارد.
در اسکناس ها نخی است که نشانه اصالت اسکناس و وسیله جدایی اسکناس اصلی از قالبی است، در عبادات نیز باید ریسمانی محکم 
میان بنده و خدا باشد که همان قصد قربت و اخالص است. اگر آن نخ نباشد یا پاره شود، رابطه انسان با خدا قطع و عمل مقبول نیست.
منبع: پرسش های مهم پاسخ های کوتاه  - حاج شيخ محسن قرائتی

چرا در اسالم، ارزش عمل به نیت آن است و 
قبولی عمل به قصد قربت و اخالص وابسته است؟

الزمه تعليم حکمت الهيه بسترسازی است

قلب  داریم  مجتهدی)ره(:حدیث  ا...  آیت 
باعث شده  به ده دلیل مرده است و  هایمان 

دعاهایمان مستجاب نشود:
حقش  ولیکن  شناختیم  را  متعال  خداوند   -

را ادا نکردیم.
عمل  آن  به  ولی  کردیم  قرائت  را  او  قرأن   -

نکردیم.
داریم  دوست  رو  خدا  پیامبر  بردیم  گمان   -

سپس سنتش را ترک نمودیم.
را  شکرش  ولی  خوردیم  را  خداوند  نعمت   -

بجا نیاوردیم.
با او در  - گفتیم شیطان دشمن ماست ولی 

امور توافق کردیم.
- گفتیم بهشت حق است ولی برای رسیدن 

به آن کوشش نکردیم
آن  از   ولی  است  حق  جهنم  که  گفتیم   -

نگریختیم.
- دانستیم مرگ حق است اما برای آن آماده 

نشدیم.
عیب  و  گشتیم  مشغول  مردم  عیب  به   -

خویش را فراموش کردیم
عبرت  ولی  کردیم  دفن  را  مردگانمان  و   -

نگرفتیم

واقعی  جایگاه  درباره  رهبری  معظم  مقام 
امروز  جهان  در  »زن  فرماید:  می  زنان 
مظلوم واقع شده است و یکی از ابعاد این 
فریب  تبلیغات  با  که  است  این  مظلومیت 
بدون  که  کرده  تشویق  را  ها  زن  کارانه، 
پوشش در منظر دید ظاهر شوند و با این 
کار، او را تا حد یک کاالی مصرفی پایین 
تبدیل  التذادی  وسیله  یک  به  و  آورده 

کند. 
در  محدودیت  یک  وجود  و  زن  حجاب 
رابطه زن و مرد، حکم قرآنی است. مربوط 
که  نیست  حدیث  و  واحد  خبر  چند  به 

وارد کرد.  آن  ای در  بشود خدشه 
بشود،  پیاده  شد  قرار  قرآن،  وقتی 

که  حجابی  شود.  رعایت  بایدحجاب 
حفظ  برای  است،  داده  قرار  اسالم 
خدا  که  را  هرچه  هاست.  ارزش 
زن  برای  چه  است،  فرموده  دستور 

که  است  این  برای  مرد،  برای  چه  و 
که  واقعی  های  ارزش  آن 
به  است  ممکن  و  دارند  اینها 

های  دست  و  شیاطین  واسطه 
فاسد استعمارگران و عّمال آنان 

بمانند«. زنده  پایمال شوند، 

حجاب از دیدگاه مقام معظم رهبری

دلیل مستجاب نشدن 
دعاها!
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صف

و  زیبایی  عین  در  گل دار  گیاهان  از  بسیاری 
به شمار می روند.  نیز  و کشنده  طراوت مرگبار 
این گیاهان حاوی آلکالوئید یا دیگر مواد سمی 
اندام های  به  که  هستند  باال  غلظت های  در 
داخلی همانند قلب و کبد صدمه وارد می کند. 

این گیاهان عبارتند از:
)Kalmia Latifolia( کالمیا التیفولیا 

 

در پشت این ظاهر زیبا و دل پسند، سم خطرناک 
نهفته   )Andromedotoxin( آندرومدوتوکسین 
قلب  ضربان  نظمی  بی  و  تپش  باعث  که  است 
می گردد. این سم بخش هایی از قلب را وامی دارد 
با سرعتی بیش از حالت معمول بتپند، در عین 
در  است.  کند  بسیار  سم  این  عملکرد  حال 
را  قلب  سینوسی  گره  سم  این  باال،  دوزهای 
عملکرد  که  زمانی  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
نیز  قلب  ریتم  شود،  مختل  سینوسی  گره ی 
دچار مشکل و بی نظمی می گردد، در این حالت 
بالعکس  یا  تپیده  سریع تر  قلب  است  ممکن 
در  البته  کند.  تجربه  را  کند  و  آهسته  ضربانی 
نوع  دو  هر  از  تلفیقی  است  ممکن  نیز  مواردی 
نهایت فرد دچار  نتیجه در  باشیم، در  را شاهد 

ایست قلبی خواهد شد.
استفراغ شدید،  پائین سم موجب   در دوزهای 
کندی ضربان قلب، فلج و به خواب رفتن بیمار 
یا کما می شود. زنبورهای عسلی که با این گیاه 
منتشر  را  سم  این  می توانند  نیز  ارتباطند  در 
نموده که در این صورت باعث بیماری موسوم به 
دیوانه عسل )Mad Honey Disease( می شوند. 
از دیگر گیاهانی که از سمی مشابه برخوردارند 
و   )Pieris( پیریس  صدتومانی،  گل  می توان 

آگاریستا )Agarista( را نام برد.

)Jacobaea Vulgaris( جاکوبه ولگاریس

گونه های  از  بسیاری  غذایی  منبع  گیاه  این 
صورت  به  آنها  از  برخی  حتی  و  بوده  حشرات 
مستقیم و انحصاری تنها از آن  تغذیه می کنند. 
مهم  نقش  رغم  علی  کارشناسان  نظر  طبق  بر 
زیست محیطی، این گیاه به عنوان عاملی مضر 

و سمی برای سالمت انسان شناخته می شود.
غذای  اصلی  منبع  گیاه  این  که  آنجایی  از   
موجود  سم  است،   حشرات  انواع  از  بسیاری 
از  انسان  در آن ممکن است وارد منابع غذایی 
جمله عسل شود، همچنین این نوع سم در شیر 
بزهایی که از این گیاه تغذیه کرده اند نیز دیده 
می شود. چیدن این گیاه از مزارع مستلزم دقت 
کافی است چرا که دانه های آن به پوست دست 

فرو می روند.

)Veratrum( خربق سفید 
از  متعددی  مارپیچ  خوشه های  گیاه  این    
گیاه  این  از  ذره  هر  دارد.  رنگ  سفید  گل های 
از  که  چرا  آورد،  خواهد  ارمغان  به  مرگ  زیبا 

مهلک  حدی  در  آن  آذین  گل  تا  گرفته  ریشه 
سمی و کشنده هستند. از آنجایی که این گیاه 
دارای مقادیر باالیی از آلکالوئیدهای استروئیدی 
سمی است، خوردن تصادفی آن می تواند منجر 
به مرگ شود. این مواد  یون سدیم را در بدن 
فعال کرده و باعث آسیب دیدگی سریع قلب و 

نهایتاً منجر به مرگ می شوند.
 اولین نشانه مسمومیت با خربق سفید، دردهای 
انقباضی معده است، پس از آن و زمانی که سم 
شاهد  شود،  خون  جریان  وارد  و  شده  جذب 
 . بود  خواهیم  قلب  ضربان  بی نظمی  و  تشنج 
این گیاه را عامل مرگ اسکندر مقدونی معرفی 
متعددی  اسامی  گیاه  این  گونه های  می کنند. 
سفید  هلبور*  می توان  جمله  آن  از  که  دارند 
هلبور  ذرتی،  زنبق   ،  )Hellebore( آمریکایی 
بزرگ، هلبور هندی، دانه ی خارش زا، آنه بیچاره 
را  قلقلک  علف  و  آبی  خربق   ،  )Poor Annie(

نام برد.

Zantedeschia 
 

زیبا  و  همیشگی  گل  یک   Zantedeschia
به جز قطب جنوب  قاره ها  است که در همه ی 
رشد و نمو می کند. معموالً آن را به نام سوسن 
کاال )Calla Lily( نیز می نامند. گل های لوله ای 
از  دارند،  متعددی  رنگ های  گیاه  این  شکل 
سفید گرفته تا پرتغالی، قرمز، زرد و حتی بنفش 
از گونه های متعددی است  تیره. این گیاه یکی 
کلسیم  اُکساالت  کشنده ای  میزان  حاوی  که 
ماده  یک  هستند،   Calcium )Oxalate(*
شیمیایی به شکل کریستال های سوزنی که وارد 
اندام های داخلی بدن می شود. دوز اندکی از این 
تورم حنجره شده  به  تا منجر  است  کافی  ماده 
که به دنبال آن  صدمه دیدن مسیرهای تنفس  
و در نهایت مسدود شدن آنها را در پی خواهد 

داشت.

Colchicum Autumnale 
 

خودرو  صورت  به   Colchicum Autumnale
رشد  نیوزلند  و  اروپا  نقاط  اغلب  در  وحشی  و 
کرده و بومی کشور انگلستان است. هنوز هیچ 
پادزهری برای سم این گیاه شناخته نشده است، 
سمی که به اندازه آرسنیک کشنده و مرگ آور 
عملکردهای  تمامی  سم  این  می شود.  ارزیابی 
باعث  نتیجه  در  و  کرده  مختل  را  انسان  بدن 
شدن  لخته  بدن،  اندام های  نامناسب  کارکرد 
می گردد.  عصبی  سیستم  مختل شدن  و  خون 
استفاده  مورد  سم  این  از  اندکی  مقادیر  اگر 
قرار گرفته باشد، مرگ شخص هفته ها به طول 
خواهد انجامید، اما در دوزهای باال  مرگ آنی 
خواهد بود. بعضی از مردم این گیاه را با بیماری 

وبا مقایسه می کنند.

)Laburnum( البرنوم 

دیگر گیاه خطرناک فهرست ما البرنوم نام دارد 
شناخته  نیز  »زنجیر طالیی«  نام  به  عموماً  که 
شیمیایی  ماده ی  حاوی  گیاه  این  می شود، 
این  است.   )Cytisine(*سایتیزین به  موسوم 
ماده در دوزهای پائین به صورت جدی خطری 
ایجاد نکرده و در حالت کلی  بیشتر به صورت 
ترک  قصد  که  افرادی  از  آندسته  برای  و  دارو 
روی  که  چرا  می شود،  تجویز  دارند  را  سیگار 

گیرنده های نیکوتین در بدن اثرگذاری دارد.
 خطر اصلی در پس خوردن دوزهای باالی آن 
نهفته، چون که در این صورت مرگ را به دنبال 
خواهد داشت. البرنوم معموالً کودکانی را درگیر 
می کند که از گل گرفته تا غالف دانه های آن را 
خورده اند. سم آن تقریباً اندکی بعد از هضم کار 
خود را شروع کرده و موجب تهوع، تشنج، کما و 

در نهایت مرگ می شود.

Cerbera Odollam 
 

نشانه های مسومیت با این گیاه شامل درد معده، 
بررسی های  طبق  بر  است.  قلبی  ایست  و  کما 
یک تیم تحقیقاتی در هند، در برخی از قتل های 
از  استفاده  ردپای  این کشور  در  گرفته  صورت 
این ماده ی شیمیایی مشاهده گردیده که باعث 
در  است.  شده  نامشخص  علل  با  مرگ هایی 
که  هوشمند  قاتلی  عنوان  به  گیاه  این  نتیجه 
هیچ مدرکی از خود برجای نمی گذارد شناخته 

می شود.

 Elephant ear ( گیاه بابا آدم که به فیل گوش
plants ( و آلوکازیا ) Colocasia ( نیز شناخته 
یا  و  غده  از  که  است  استوایی  گیاهی  میشود، 
برگهای  آدم  بابا  میکند.  رشد  زده،  ریشه  گیاه 
برگ  ساقه  که  دارد  شکل  قلبی  بزرگ  بسیار 
رنگ  دارند.  سانتیمتری   ۹0 تا   60 دمبرگ  یا 
برگها از سیاه مایل به بنفش، سبز تا سفید سبز 

متفاوت است.
بابا آدم سیستم ریشه مقاومی در زیر آب داشته 
و گیاهی باتالقی است. به همین علت در نزدیکی 
حوض یا مسیر آب در باغچه بهترین محل برای 
کاشت آن است. ارتفاع ساقه اصلی فیل گوش به 
تا 1۵0 سانتیمتر میرسد و به همین علت   ۹0
معموال در فضای بیرون از خانه نگهداری میشود 
در  را  زیبا  گیاه  این  میتوانید  بخواهید  اگر  اما 

داخل خانه یا آپارتمان خود نگهداری کنید.

خانه  داخل  در  آدم  بابا  گیاه  از  چگونه 
مراقبت کنیم

هنگامی که میخواهید گلدان بابا آدم را در داخل 
اتاق بگذارید، حتما گلدان نسبتا بزرگی برای آن 
رشد  میتواند خوب  آدم  بابا  کنید.  انتخاب  باید 
رشد  آمادگی  باید  بنابراین  شود  بزرگ  و  کرده 

آن را داشته باشید.
که  کنید  انتخاب  آن  دادن  قرار  برای  را  محلی 
در نور مستقیم خورشید به آن نتابد. اگرچه این 
ممکن  اما  دارد  را  مستقیم  آفتاب  تحمل  گیاه 
که  این  با  شود.  سوختگی  آفتاب  دچار  است 
هوای  و  آب  به  مدتی  از  پس  آدم  بابا  معموال 
مستقیم  غیر  نور  در  اما  میکند،  عادت  جدید 

خورشید رشد خیلی بهتری دارد.
پرورش این گیاه مستلزم رطوبت زیاد است. در 
اتاقی که گلدان آن را گذاشته اید، یک رطوبت 

ساز بگذارید تا رطوبت کافی در فضا ایجاد کند. 
الیه  یک  آن  گلدان  زیر  در  میتوانید  همچنین 
بریزید.  آن  در  آب  مقداری  و  بریزید  سنگریزه 
دهید  قرار  ها  سنگریزه  روی  را  گلدان  سپس 
زیر  تبخیر آب  از  به طوری که رطوبت حاصل 
گلدان به گیاه برسد اما ریشه های آن مستقیما 
کار  این  با  نشود.  خیس  و  نگیرد  قرار  آب  در 
که  محیطی  هر  در  را  گیاه  نیاز  مورد  رطوبت 
باشد میتوانید تامین کنید. دقت کنید ریشه ها 
در آب نباشند تا گیاه دچار پوسیدگی ریشه  و 

در نتیجه مرگ نشود.
برای انتخاب خاک مناسب برای پرورش بابا آدم 
در فضای داخل خانه، به دنبال خاکی با زهکشی 

خوب و غنی از پیت باشید.

دمای مناسب برای رشد گوش فیل بین 18 تا 
24 درجه سانتیگراد است.

نکات مهم در مراقبت از گوش فیل
هر دو هفته یک بار کود ۵0 درصد رقیق شده 
است.  گیاه  برای  مناسبی  غذای   20-10-10
را  دهی  کود  زمستانی  ماههای  در  میتوانید 
استراحت  گیاهتان  بگذارید  و  کنید  متوقف 
کند. همچنین آب دهی را نیز باید در این زمان 

کاهش دهید تا خاک تا حدی خشک شود.
گلدان حاوی غده گیاه را باید در مکانی با دمای 
7 تا 1۳ درجه سانتیگراد نگهداری کنید تا زمانی 
که فصل رشد )بهار( فرا برسد و دمای هوا گرم 
تقسیم  طریق  از  میتوانید  زمان  این  در  شود. 

ریشه تکثیر گیاه را انجام دهید.
که  زمانی  اما  است  نادر  گوش  فیل  دهی  گل 
در فضای بیرون پرورش داده شود ممکن است 
مخروطهای گل سبز زرد با غالف سبز تولید کند.

انواع گونه های بابا آدم
با  ای  گونه   ،)Black Magic( مجیک  بلک 
ارتفاع ۹0 تا 1۵0 سانتیمتر با برگهای سرخ 

و سیاه تیره
- بلک استم )Black Stem(، همان طور که 
از نام آن پیداست ساقه های سیاه با رگبرگ 
های سرخ و سیاه در روی برگهای سبز رنگ 

دارد
 )Chicago Harlequin( شیکاگو هارکوئین -
، ارتفاع آن به 60 تا 1۵0 سانتیمتر میرسد و 

برگهایی با رنگ سبز تیرو و روشن دارد
ساقه   ،)Cranberry Taro( تارو  کرنبری    -
هایی تیره رنگ دارد و تا ۹0 - 120 سانتیمتر 

رشد میکند
گرین جایِنت )Green Giant(، برگهای سبز 
 1۵0 تا  است  ممکن  و  دارد  بزرگ  بسیار 

سانتیمتر رشد کند.
با  سبز  برگهای   ،)Illustris( ایلوستریس   -
به  نسبت  و  دارد  سیاه  و  روشن  سبز  عالئم 
سایرین کوتاهتر است و ۳0 تا ۹0 سانتیمتر 

رشد میکند.
سبز  برگهای   ،)Lime Zinger( زینگر  الیم 
مایل به زرد لیمویی دارد و ارتفاع آن به 1۵0 

تا 180 سانتیمتر میرسد.
گونه   ،)Nancy’s Revenge( ریِونج  نانسیز 
 1۵0 تا   60 که  است  متوسط  ارتفاع  با  ای 
سانتیمتر رشد کرده و برگهای سبز تیره دارد 

که مراکز آنها کرمی رنگ است.

دانه  باید  که  است  صورت  این  به  کار  روند 
کنجد را برای حدود 6 الی 8 ساعت در آب 
خیس کنید. بهترین زمان جهت جوانه زدن 
کنجد، 8 روز قبل از عید میباشد. این دانه تا 
سیزدهم فروردین رشد کمی دارد و میتوان 
هفت  سفره  مناسب  سبزه  عنوان  به  آن  از 

سین استفاده کرد.
پس برای کاشت سبزه کنجد، ابتدا یک قطعه 
پارچه را روی یک بطری خالی یا همان ظرف 
دلخواه پیچانده و سپس مقداری از دانههای 
کنجد را در آب خیس کنید و بر روی پارچه 

قرار دهید.
روی  بر  کنجد  دانههای  روز،  چند  از  بعد 
صورت  به  و  میزند  جوانه  بطری  دور  پارچه 
و  زیبا  شکلی  به  سبزه  از  کوچکی  ستون 
خود  به  را  بیندهای  هر  چشمان  تماشایی 

خیره میکند.
شما  سرعت،  همین  به  و  راحتی  همین  به 
که  داشت  خواهید  زیبا  بسیار  سبزه  یک 
داخل  و  نیست  دیگری  سبزه  هیچ  به  شبیه 
به یک درخت سبز  سفره هفت سین شبیه 

کوچک به چشم میآید.

کانادنسیس  سنگوئیناریا   
)Sanguinaria Canadensis(

بن«  »سرخ  یا  کانادنسیس  سنگوئیناریا   
در  است  آن  عمومی  نام  که   )Bloodroot(
می روید.  آمریکا  بکر  و  شمالی  بخش های 
به  ملقب  شیمیایی  ماده  یک  شامل  و 
همچنین  و   )Sanguinarine(*سنگوئینارین
اسکاروتیک )Escharotic( است که هر دو جزء 

خطرناک ترین سموم شناخته شده هستند.
 اگر این گیاه سهواً خورده شود، مواد شیمیایی 
عملکرد  در  گسست  موجب  آن  در  موجود 
سلول ها  تحریک  مسئول  که  می شود  آنزیمی 
که  زمانی  است.  خون  در  سدیم  کردن  رها  و 
مقادیر زیادی سدیم در بدن آزاد شود روی بافت 
قلب اثر گذاشته و به آن لطمه خواهد زد، و در 
نتیجه باعث ناتوانی قلب، آسیب کبدی و حتی 

سرطان معده می شود.

 Adenium Obesum آدنیوم اوبسوم

خوانده  نیز  »رز صحرایی«  نام  به  که  گیاه  این 
به  موسوم  شیمیایی  ماده ای  دارای  می شود، 
»Ouabain« است که در دوزهای باال منجر به 
بروز ناتوانی تنفسی آنی می شود. علی رغم خطر 
جوندگان  از  برخی  جانوران،  و  انسان  برای  آن 
مصونیت  خود  از  سم  این  به  نسبت  آفریقایی 

مناسبی نشان می دهند.

Oenanthe Corocata

در   )Oenanthe( اوئنانته  یا  آبی  شوکران   
می کند.  زندگی  نرم  و  مرطوب  زمین های 
شباهت  کرفس  به  سمی،  بی نهایت  گیاه  این 
اوئنانتوتوکسین  نام  به  آن  فعال  سم  دارد. 
به  گیاه  این  ساقه ی  در   *)Oenanthotoxin(
آن  برگ های  یافت می شود.  تغلیظ شده  صورت 
ممکن است بدون هیچ گونه اثرات مسموم کننده 
توسط چارپایان اهلی خورده شوند، اما ساقه و به 
خصوص ریشه غنی از کربوهیدارت این گیاه،  بسیار 
بسیار سمی و خطرناک است. ریشه ی یک شوکران 
آبی به اندازه کشتن یک گاو سم دارد و همچنین 

به عنوان قاتل انسان نیز شناخته می شود.
 این گیاه همچنین در تاریخ شهرت بدی دارد به 
طوری که در گذشته مجرمین محکوم به اعدام 
را وادار به خوردن شوکران می کردند، همانگونه 
فیلسوف  برای مسموم کردن سقراط  از آن  که 

نامی نیز استفاده شد.

با ده گل زیبای مرگبار آشنا شوید!

نکات مهم در مراقبت و نگهداری از
 گياه بابا آدم در گلدان

طرز تهيه سبزه کنجد سياه برای عيد
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7-خانم صغري فالح فرزند زید 8-خانم فاطمه فالح فرزند زید ۹-آقاي محمد فالح فرزند زید 10-خانم زهره 
فالح فرزند زید 11-خانم لیلي فالح فرزند زید همگي به نشاني مجهول المکان 12-آقاي غالمرضا پورکریمي 
فرزند عبداله به نشاني استان فارس - شهرستان گراش خ بسیج کوچه شماره 11 ک پ 744184748۹ و 
1۳-آقاي رضاعلي باقرزاده فرزند قنبرعلي به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - شهرک کارگر 
بهزاد  فرزند  جهاندیده  کبري  بهزاد 1۵-خانم  فرزند  جهاندیده  عبدل  معصوم 14-آقاي  مسجد 14  روبروي 
16-آقاي محمد جهاندیده فرزند بهزاد 17-آقاي عباس جهاندیده فرزند بهزاد 18-خانم زیبا جهاندیده فرزند 
بهزاد 1۹-آقاي مجید جهاندیده فرزند بهزاد همگي به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - انتهاي خ 
بسیج جنب ماهي فروشي امید 20-خانم معصومه باقرزاده فرزند قنبرعلي 21-خانم محبوبه باقرزاده فرزند 
باقرزاده فرزند قنبرعلي 24-خانم حلیمه  باقرزاده فرزند قنبرعلي2۳-آقاي حسین  قنبرعلي 22-آقاي قاسم 
امام کوچه 18 و 2۵-خانم  به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - خ  باقرزاده فرزند قنبرعلي همگي 
حکیمه باقرزاده فرزند قنبرعلي به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - محمد رسول اهلل کوچه 
17 و 26- آقاي احمد باقرزاده فرزند قنبرعلي به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - خیابان 
گراش محله فخرآباد 27-آقاي ابوذر حقارت فرزند حسن به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - شهر 
گراش - خیابان امام محله بیدله کوچه نانوایي حقارت 28-خانم شابي بي علي حسیني فرزند حسینعلي به 
نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش بلوار معلم کوچه ۳ و 2۹-آقاي قاسم امین فرزند غالمعباس 
به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - شهر گراش - خ بسیج ک 11 و ۳0- خانم فاطمه امین فرزند 
غالمعباس به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  بلوار معلم روبروي سالن سراجي  ۳1-خانم خدیجه 
حسین شیري فرزند حسین علي به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  گراش - انتهاي خیابان درمانگاه 
بلوار  به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  ۳2-خانم فاطمه نساء علي حسیني  فرزند حسین علي 
معلم کوچه شماره 2 ک پ 744167۵821 و ۳۳- آقاي علي امین فرزند غالمعباس به نشاني استان فارس 

- شهرستان گراش -  شهر گراش - بل الزهرا
مالکیت  ۳-اثبات  است(  ملک  سند  )موضوع  رسمي  سند  2-ابطال  دادرسي  خسارات  1-مطالبه  خواسته ها: 

)مالي غیر منقول(
به تصدي  دادگستري شهرستان گراش  اول   پرونده جلسه شعبه  فوق العاده  در وقت  بتاریخ 1۳۹۹/11/04 
امضاکننده ذیل تشکیل شده است. پرونده کالسه ۹80۳80 ب تحت نظر است دادگاه با عنایت به معد بودن 
پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي محمد امین  فرزند غالمعباس با وکالت آقاي عبدالرسول صادقیان به طرفیت 
آقاي ابوذر حقارت فرزند حسن و خانم خدیجه حسین شیري فرزند حسینعلي و فاطمه امین و علي امین و 
قاسم امین فرزندان غالمعباس و غالم سیالني فرزند بهزاد و بهزاد جهاندیده و سیما جهاندیده فرزند غالم و 
عباس  و مجید و محمد و عبدل و عذرا و فریبا و کبري و زیبا همگي جهاندیده فرزندان بهزاد، حسینعلي علي 
حسیني فرزند محمد باقر و سکینه علي حسیني و  شاه بي بي علی حسیني فرزندان حسین علي و فاطمه نسا 
علي حسیني فرزند حسینعلي و زینل محمد حاجي فالمرز )زید فالح( فرزند محمد و علي و محمد و صغري 
و زهره و لیال و معصومه و فاطمه و احمد همگي فرزندان زید و عبداله پورکریمي فرزند غالمعباس و غالمرضا 
پورکریمي فرزند عبداله و رضاعلي  و حسین و قاسم و احمد و معصومه و محبوبه و حکیمه و حلیمه همگي 
باقرزاده همگی فرزندان قنبرعلي به خواسته  اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت تقریبي 2100 متر 
ابطال سند شماره به پالک 1120۳ از 10827/1242 به انضمام کلیه  مربع تحت پالک 10827/12۵0 و 
خسارات دادرسي دادگاه نظر به مالحظه جمیع اوراق و مندرجات پرونده از جمله دادخواست تنظیمي  از 
سوي وکیل خواهان و اسناد و لوایح و نظریات کارشناسي صورت گرفته بدین شرح که خواهان مدعي هست 
که یک قطعه حلقه بند نخلستان و زمین متصله به مساحت 2100 متر از پدر خود به نام غالمعباس امین طي 
مبایعه نامه عادي مورخه 1۳6۹/06/02 خریداري نموده که سالیان متمادي در آن توسط ایشان و آبا و اجداد 
وي تصرف داشته که خوانده ردیف اول آقاي ابوذر حقارت ملک موصوف را طي مبایعه نامه صوري به همسر 
خود خانم خدیجه حسین شیري  خوانده ردیف دوم واگذار و سپس خانم حسین شیري اقدام به ثبت ملک 
به نام خود نموده و خواسته خویش به شرح مرقوم نزد این مرجع مطرح که نظر به ضرورت ارجاع موضوع 
به کارشناس اقدام مقتضي معمول که در نظریه کارشناسي یک نفره و هیأت کارشناسي در مجموع به جهت 
صراحت اظهارات هیأت کارشناسي به شرح صفحه ۳12 پرونده که بیان داشته )در پاسخ اعالم مي گردد که 
برابر سند خواهان به شرح صفحه ۳ پرونده که در آن مصالح نامه مخفي نماند که حاضر گردید در حالي که 
صحیح الصدور بوده مال محمود  حاج محمد امین و صلح نموده به فرزند خودش او عبداله مال محمود حاج 
محمد دورنزه زمین قریب فسیالت وارثان عبداله نفي مشهور به حمزه زرد حاج باقري شرقي برکه رئیس عالي 
به جهت نشانیدن فسیل با حصه آب رودخانه و ممر و مجاري و... که در تاریخ 10 ذي الحجه الحرام 1۳18 
هجري قمري تنظیم گردیده است( که در این صلح نامه دورنزه زمین قرب فسیالت وارثان عبدالنقي مشهور 
باقري شرقي برکه رئیس عالي اصالح محلي گراش که احدي از کارشناسان منتخب از  به حمزه زرد حاج 
اهالي گراش بوده به این معني است که در یک قطعه زمین که در شرق آب انبار رئیس عالي واقع بوده و جهت 
کاشت دو ردیف نخل در آن زمین آماده سازي شده است و محل آن جایي هست که نزدیک نخلستان وارثان 
عبداله فرزند نقي مي باشد تا فرزندش عبداله فرزند مال محمود در این دو ردیف جاي نخل که آماده سازي 
شده است نخل بکارد و همچنین از آب رودخانه  نیز ممر و مجاري آب براي این دو ردیف  نخل که کاشته 
خواهد شد ایجاد گردید که هنگام بارندگي از طریق این ممر و مجاري آب، آب باران به این دو ردیف  )رمزه 
بوده که مورد  )برکه( رئیس عالي مشخص  انبار  پیوست محل آب  نقشه  برابر  بارنزه( نخل سرازیر شود که 
تایید طرفین مي باشد و همچنین این دورنزه یا )رمزه( نخل نیز در این نقشه مشخص گردیده است و محل 
این دورنزه در تصرف خواندگان نبوده و با زمین متنازع فیه مغایرت دارد و عدم ضرورت ارجاع موضوع به 
هیأت باالتر کارشناسي مورد درخواست خواهان به جهت جلوگیري از اطاله دادرسي و مشروح و مفصل بوده 
نام خانم خدیجه  با عنایت به صدور سند رسمي به  نظریه هیأت کارشناسي که شرح آن مرقوم گردیده و 
حسین شیري احدي از خواندگان به جهت حفظ اعتبار اسناد رسمي نزد مراجع و همچنین مالحظه نظریات 
کارشناسي هاي صورت گرفته در پرونده هاي کیفري مطروحه فیمابین خواهان پرونده امر به طرفیت احدي از 
خواندگان )ابوذر حقارت( در مجموع دعوي خواهان را نسبت به خواندگان ردیف هاي اول تا پنجم و نهم الي 
شانزدهم و نوزدهم الي بیست و نهم و سي و یکم الي چهل و یکم غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 12۵7 
از قانون مدني حکم بر بطالن دعوي خواهان صادر و اعالم مي دارد و همچنین الزم به ذکر است با عنایت 
به این که وکیل خواهان دعوي خویش را نسبت به سایر خواندگان )ردیف هاي 6و 7 و 8و 17 و 18 و 20( 
مسترد نموده مستنداً به بند ب از ماده 107 از قانون آیین دادرسي مدني نسبت به ایشان قرار رد دعوي صادر 
و اعالم مي دارد. رأي اصداري ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهي در محاکم محترم 

تجدید نظر استان فارس مي باشد.
اسماعیل رستمي - دادرس شعبه اول دادگستري شهرستان گراش        م/الف/۵۹7



رسول اکرم )ص( فرمودند:
اِنَّ اَحبَّ عباَد اهلِل اِلَی اهلِل أنَصُحُهم لِِعباِده؛

با  که  است  کسی  وی  بنزد  خدا  بندگان  ترین  محبوب 
بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.

گودیی  رتک  را  نفسانی  شهوات  و  کنید  ارعاض  خود  انروای  تمایالت  از 

انپاکی  آغوش  رد  غافلگیر  طور  هب  و  کشاند  می  کاران  گناه وادی  هب  را  شما  هک 

و سیئاتتان می افکند.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:176:3412:0717:4017:57بيست و يكم

ادامه از صفحه اول
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اینکه بنای بر مبالغه درخصوص نیرو 
خاطرنشان  نیست،  داخلی  توان  و 
را  درون  واقعیت های  اما  کردند: 
ببینیم و آن را ارتقاء دهیم و بدانیم 
دشمن  مرعوب  هرتوانی،  با  اگر  که 

شویم از کار خواهیم افتاد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، افرادی را 
که در خصوص توانایی های آمریکا و 
غیرواقعی  ارزیابی های  قدرتها  برخی 
دارند، به قضایای اخیر امریکا ارجاع 
دادند و افزودند: حوادث فضاحت بار 
اخیر آمریکا، مسایل کوچکی نیستند و 
رییس  یک  افول  درچارچوب  نباید 
جمهور ناباب ارزیابی شوند بلکه این 
انتظام  و  قدرت  آبرو،  افول  قضایا 

اجتماعی آمریکا است.
اظهارات  به  استناد  با  ایشان 
صاحبنظران برجسته سیاسی آمریکا 
نظام  می گویند  آنها  خود  گفتند: 
پوسیده  درون  از  آمریکا  اجتماعی 
پسا  دوران  از  سخن  برخی  و  است 

آمریکا به میان آورده اند.

ادغام  از  نگرانی ها  افزایش  پی  در 
الرستان  دولتی  دانشگاه  قریب الوقوع 
از  پس  و  شیراز  صنعتی  دانشگاه  با 
تالش های مسئوالن الرستان و مهندس 
الرستان،  مردم  نماینده  »حسین زاده« 
می رسد  خبر  حاال  اوز  و  گراش  خنج، 
مردم  سابق  نماینده  »جعفرپور«  دکتر 
»رحیمی  دکتر  با  نیز  منطقه  این 
فناوری  و  پژوهش  معاون  شعرباف« 
وزیر علوم و مشاور و نماینده ویژه وزیر 
عالی  آموزش  موسسات  ساماندهی  در 

دیدار و گفت وگو کرده است.
هایی  مولفه  به  دیدار  این  در  وی 
استان،  مرکز  با  زیاد  فاصله  همچون 
وجود ظرفیت هایی همچون فرمانداری 
صحنه  در  المللی،  بین  فرودگاه  ویژه، 
وجود  فناوری،  و  علم  خیرین  بودن 
در  تحصیلکرده  و  نخبه  انسانی  نیروی 
عنوان  به  کشور  دانشگاه های  بهترین 
مجتمع  تحقیقاتی  علمی-  بازوان 

آموزش عالی تصریح کرد.
نماینده سابق مردم در مجلس شورای 

اینکه  بیان  با  فارس،  استاندار 
باغات  به  اخیر  ماه های  در  سرمازدگی 
یک  حدود  در  رقمی  استان  زراعت  و 
هزار تا یک هزار و 200 میلیارد تومان 
از  گفت:  است،  کرده  وارد  خسارت 
مدیریت  ستاد  و  دولت  هیات  طریق 
از  بخشی  جبران  پیگیر  کشور  بحران 

خسارت کشاورزان هستیم.
تقدیر  آیین  در   ، رحیمی  عنایت اهلل 
استان  در  کشوری  برتر  کشاورزان  از 
فارس که با در ارتباط ویدیو کنفرانسی 
افزود:  شد،  برگزار  رییس جمهوری  با 
برای  خوبی  مصوبات  کنون  تا  دولت 
داشته  سرمازدگی  خسارت  جبران 
از  بخشی  تا  داشت  خواهد  بازهم  و 
را  کشاورزان  به  شده  وارد  خسارت  

جبران کند.
وی ادامه داد: پرداخت خسارت از سوی 
بیمه ها، استمهال وام های کشاورزان و 
پرداخت وام های کم بهره یا بالعوض به 

رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر شبیه 
قضایای آمریکا در هرنقطه دیگر از دنیا 
با  آمریکا  که  کشورهایی  در  بخصوص 
را  آن  بود،  داده  رخ  دارد،  مشکل  آنها 
رها نمی کردند اما امپراطوری خبری در 
دست آنها است و تالش دارند تا ماجرا 
درحالی که  دهند  نشان  تمام شده  را 

قضیه تمام نشده و دنباله دار است.
سراسیمه  و  دستپاچگی  علت  ایشان 
در  آمریکا  به  وابسته  رژیم های  بودن 
صهیونیستی  رژیم  بخصوص  منطقه 
و  ترس  را  آنها  اخیر  یاوه گویی های  و 
در  آمریکا  افول  واقعیت  از  اضطراب 
داخلی  محیط  و  المللی  بین  محیط 

دانستند.
بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
به  اشاره  با  سخنانشان  از  دیگری 
و  آمریکایی  مقام های  اظهارات 
گفتند:  تحریم ها،  قضیه  در  اروپایی 
هیچ کس  اسالمی  جمهوری  در  اواًل 
مهمل گویی های  بدهکار  گوشش 
و  آمریکا  در  استحقاق  بدون  افراد 

نیست. اروپا 
و  اساس منطق  بر  ثانیاً  افزودند:  ایشان 

در عمل و نه با زبان و یا روی کاغذ، کاًل 
راستی آزمایِی  از  پس  آن گاه  کند،  لغو 
صحت لغو تحریم ها، جمهوری اسالمی به 

تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اسالمی مسئوالن و دست 
اتحاد کلمه  به  را  امور کشور  اندرکاران 
و  کردند  موکد  توصیه  همصدایی  و 
همچنین  و  مردم  کلمه  اتحاد  گفتند: 
مسئوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از 
مشکالت در 42 سال گذشته بوده و این 

هماهنگی و هم صدایی باید ادامه یابد.
به  را  مسلح  نیروهای  قوا،  کل  فرمانده 
پایان  در  و  توصیه  قدرت  تولید  ادامه 
به لطف خداوند و دعای  تأکید کردند: 

تأثیر  به  این دیدار  اسالمی، همچنین در 
مجتمع آموزش عالی در بازگشت نخبگان 
علمی به منطقه تاکید و بر نقش منطقه 
جذب  در  آموزشی  مجتمع  این  ای 
غرب  و  فارس  استان  جنوب  دانشجویان 
ابراز  نیز  و  کرد  تاکید  هرمزگان  استان 
الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  داشت 
و  فناوری  اقتصادی،  حرکت  پشتوانه 

اجتماعی- فرهنگی منطقه است.
و  فوق  دالیل  به  نهایتاً  جعفرپور،  دکتر 

کشاورزان پیگیری می شود.
فارس،  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
قانون  ماده ۳۳  )خ(  بند  براساس  گفت: 
و 400  هزار  توسعه، چهار  برنامه ششم 
برای  دولت  توسط  یارانه  ریال  میلیارد 
پیدا  اختصاص  کشاورزان  وام  تمدید 
این  جذب  با  کشاورزی  بانک  که  کرده 
مبلغ حدود 4۵ هزار و ۵00 فقره بدهی 

کشاورزان را تعیین تکلیف کرده است.
بانک  مجموع  در  کرد:  بیان  رحیمی 
حدود  پرداخت  به  نسبت  کشاورزی 
برای  ریال  میلیارد   700 و  هزار   11

بخشودگی  ها اقدام کرده است.
برتر،  کشاورزان  قطعا  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی  بانک  تسهیالت  پرداخت  به 
توانمندی  روی  بلکه  ندوخته اند  چشم 
اقتصاد  اما  کردند  حساب  خودشان 
است  بانکی  حرکت های  از  متاثر  ایران 
توسعه  به  کرده اند  تالش  بانک ها  و 

کشاورزی در استان کمک کنند.

استدالل، آمریکا و سه کشور اروپایی 
پا  زیر  را  خود  برجامی  تعهدات  که 
گذاشته اند، حق تعیین شرط و شروط 

برای برجام ندارند.
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
آنها صرفاً در یک برهه بسیار کوتاه در 
موقتاً  را  تحریم ها  از  بعضی  کار،  اول 
را  تحریم ها  بعداً  اما  کردند  تعطیل 
برگرداندند و حتی افزایش هم دادند، 
بنابراین حق گذاشتن شرط و شروط 

ندارند.
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
کار  ادامه  برای  دارد  که حق  طرفی 
برجام شرط بگذارد، جمهوری اسالمی 
همه  به  اول  از  که  چرا  است  ایران 
تعهدات برجامی خود عمل کرد ولی 

آنها تعهدات خود را نقض کردند.
غیرقابل  قطعی،  سیاست  ایشان 
جمهوری  عدول ناپذیر  و  بازگشت 
که  را  برجام  خصوص  در  اسالمی 
کشور  مسئوالن  همه  اتفاق  مورد 
اگر  کردند:  بیان  این شکل  به  است، 
می خواهند ایران به تعهدات برجامی 
خود برگردد باید آمریکا تحریم ها را 

و  ملت  فردای  عصر)عج(  ولی  حضرت 
کشور ایران، قطعاً به مراتب بهتر و باالتر 

از امروز خواهد بود.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
نیروی  فرمانده  نصیرزاده  سرتیپ  امیر 
از  گزارشی  بیان  با  ارتش  هوایی 
گذشته  سال  در  نیرو  این  برنامه های 
حضور  سابقه  با  هوایی  نیروی  گفت: 
حفظ  و  انقالب  در  خود  اثرگذار 
از  پر  دستی  با  امروز  آن،  دستاوردهای 
مقاومت  تفکر  از  برخاسته  رویش های 
با  سلیمانی،  شهید  مکتب  آموزه های  و 
انگیزه تر از پیش در مسیر ارتقای قدرت 

هوایی کشور گام برداشته است.

و  استقالل  حفظ  دیگر  دالیل  بسیاری 
را  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  ارتقاء 

درخواست کرد.
با  داشت:  اظهار  رحیمی،  دکتر  پایان  در 
موافق  وی  شده،  مطرح  دالیل  به  توجه 
آن  الزمه  و  بوده  مجتمع  استقالل  حفظ 
ساماندهی  شورای  در  تصویب  و  طرح 
قول  و  باشد  می  عالی  آموزش  موسسات 
شورا  در  را  موضوع  این  که  داد  مساعد 

مطرح و پیگیری کند.

و  تقدیر  با  همچنین  فارس،  استاندار 
تشکر از تالش های کشاورزان نمونه ملی 
برای  را  افتخاراتی  که  فارس  استان  در 
استان کسب کردند، گفت: کسانی نمونه 
هستند که در راه  حل مشکل یا رفع نیاز 

یا رسیدن به استاندارد تالش کنند.
در  اساسی  مشکالت  از  یکی  رحیمی، 
افزود:  و  دانست  آب  را  کشاورزی  بخش 
باید بررسی شود آیا عملکرد برترین های 
افزایش  به  منجر  کشاورزی  بخش 
بهره وری در زمینه استفاده از آب، کاهش 
مصرف و هدررفت آب و استفاده بیشتر از 

آب موجود شده است؟
توانسته  برتر  کشاورز  آیا  داد:  ادامه  وی 
منابع  حفظ  باعث  که  کند  طی  را  راهی 
شود  زیرزمینی  آب های  خصوص  به  آب 
که  غیرمتعارف  آب های  برای  توانسته  یا 
شرب  قابل  آب  از  صرفه جویی  به  منجر 

می شود اقدامی را انجام دهد؟
فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
خاک  حفظ  اینکه  بیان  با  همچنین 
کشاورز  یک  شدن  برتر  باعث  می تواند 
تولید  برای  که  روندی  آیا  گفت:  شود، 
است  توانسته   شده  گرفته  پیش  در 
و  خاک  حفظ  خاک،  کردن  غنی تر  به 
منجر شود  فرسایش خاک  از  جلوگیری 

یا خیر؟
رحیمی، افزود: اگر در حفظ آب و خاک، 
و  تقدیر  قابل  باشیم  داشته  توفیقی 
ستایش است و هم برای امروز و هم برای 

نسل های آینده ارزشمند است.

وی ادامه داد: آیا در ارزیابی وزارت جهاد 
به  منجر  برتر  کشاورز  فعالیت  کشاورزی 
را  ستاده  به  داده  نسبت  که  شده  این 
بررسی کنیم و بیینیم به چه شکل بوده 
یا نسبت نهاده های کشاورزی و بهره وری 
شده  مقایسه  هکتار  در  تولید  عملکرد  و 

است که قطعا چنین بوده است.
راه  برتر  کشاورز  گفت:  فارس  استاندار 
دانش بنیان کردن کشاورزی را طی کرده 
است و حتما نیروی انسانی در دانش بنیان 
کردن فرآیند تولید بخش کشاورزی حرف 

اول را می زند.
بهبود  روند  ادامه  برای  افزود:  رحیمی 
تولید  زنجیره های  کشاورزی،  وضعیت 
قبل از کاشت تا بعد از مصرف باید شکل 
بگیرد تا صرفه اقتصادی و اشتغال افزایش 

یابد و هزینه ها کاهش پیدا کند.
کار  این  دنبال  به  اگر  داد:  ادامه  وی 
تکنولوژی  و  دانش  علم،  از  باید  هستیم 

روز آگاه باشیم و از آن استفاده کنیم.
به مسایل و  اینکه  بیان  با  استاندار فارس 
گفت:  هستم،  واقف  کشاورزان  مشکالت 
کشاورزان به رغم مواجه بودن با مشکالت 

فراوان برای جهش تولید تالش می کنند.
بازار  نیازمند  تولید  افزود: جهش  رحیمی 
مصرف داخلی و صادرات است که امروزه 
کشاورزی،  محصوالت  صادرات  بحث  در 
بعضا  و  دارد  وجود  مشکالتی  و  مسایل 
محدودیت هایی  تاجر  و  بازرگان  کشاورز، 

دارند.
تصمیم  همه  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 

تا  کنند  حرکت  گونه ای  به   گیرندگان 
بتوانیم این معضالت و مسایل و مشکالت 
در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی را 
کاهش دهیم تا کشاورز بتواند از دسترنج 
خود استفاده بیشتر و بهتری داشته باشد.

در  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ادامه با اشاره به ظرفیت کشاورزی استان 
گفت: کشاورزی در این استان با توجه به 
به  مردم  تجربه  و  اقلیم  تاریخی،  سابقه 
اقتصادی  مهم  بخش های  از  یکی  عنوان 

مطرح است.
ناخالص  تولید  بیشترین  افزود:  رحیمی 
حوزه  در  فارس  استان  داخلی  و  ملی 
به  کشاورزان  تالش  و  است  کشاورزی 
گونه ای بوده که هم در حوزه محصوالت 
زراعی  محصوالت  حوزه  در  هم  و  باغی 

مقام های برتر را کسب کردند.
از  نیابت  به  و  مراسم  این  در 
از اصغر  رئیس جمهوری، استاندار فارس 
عبودی پرورش دهنده ماهیان خاویاری، 
دیم،  انجیر  کننده  تولید  خداده  علی 
اتحادیه  مدیرعامل  رضوی  محمد  سید 
محمد  فارس،  استان  زنبورداران  تعاونی 
مرکبات،  کننده  تولید  قناعتیان  علی 
محصول  تولیدکننده  دادگر  مهدی 
بهره بردار  سعادت  قربان  شده،  گواهی 
و  سطحی  زیر  موضعی  آبیاری  سیستم 
چغندر  کننده  تولید  جمشیدی  فیروز 
ملی  برترین های  عنوان  به  پاییزه  قند 

استان فارس تقدیر کرد.

نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی 
)کووپارس(  رازی  موسسه   1۹ کووید 

در وزارت بهداشت رونمایی شد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار 
استنشاقی  تزریقی-  واکسن  نخستین 
همت  به  که  کووپارس  نام  با  کرونا 
موسسه رازی تولید شده است با حضور 
جمهور،  رئیس  علمی  معاون  ستاری 
نمکی  سعید  کشاورزی،  وزیر  خاوازی 

وزیر بهداشت رونمایی شد.
چندی پیش تفاهم نامه همکاری بین 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران برای 
کارآزمایی بالینی واکسن نوترکیب تولید 
این مؤسسه تحقیقاتی با نام »رازی کوو 
پارس« با هدف تعیین دوز، امن بودن و 

ایمنی زایی امضا شد.
طور  به  واکسن  این  مطالعاتی  مرحله 
در  مستقل  صورت  به  ایرانی  کامل 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی به پایان رسیده است.
به گفته علی اسحاقی، رئیس موسسه 

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
معارفه  آیین   ، الرستان  شهرسازی 
راهداری  معاونت  خجسته«  »علی 
الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
راه  مدیرکل  شبانی  حضور  با 
از  جمعی  و  الرستان  وشهرسازی 
معاونین و روسای ادارات شهرستانی 

و ستادی برگزار شد .
در حکم انتصاب علی خجسته که از 
سوی حسن نیا، معاون وزیر و رییس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

رئیس اداره استاندارد الرستان، از انجام 
وسایل  باسکول های  دوره ای  آزمون 
نقلیه چرخ دار جاده ای در شهرستان های 

جنوب فارس خبر داد.
با  گفت وگو  در  رحیمی نژادان،  علی 
به  اشاره  با  الرستان،  میالد  خبرنگار 
انجام  بودن  اجباری  به  توجه  با  اینکه 
وسایل  باسکول های  دوره ای  آزمون 
در  همچنین  و  جاده ای  چرخ دار  نقلیه 
راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، 
در  شده  نصب  جاده ای  باسکول های  از 
معادن  باربری ها،  تولیدی،  واحدهای 
شن و ماسه، مرغداری ها و... شهرستان 
های الرستان، گراش، اوز و خنج بازدید 
شد، اظهار داشت: مطابق قوانین جاری 
سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی 
سنجش  وسایل  و  ها  مقیاس  و  اوزان 
)موضوع بند 7 ماده 20 قانون(، تمامی 
اماکنی که دارای باسکول ثابت جاده ای 

رازی  و سرم سازی  واکسن  تحقیقات 
ملی  کمیته  تاییدیه  مطالعه  این 
اخالق در پژوهش های پزشکی وزارت 

بهداشت را دریافت کرده است.
بالینی  کارآزمایی  نخست  مرحله 
واکسن رازی »کوو پارس« شامل 1۳۳ 
به  واکسن  ابتدا  در  که  است  داوطلب 
1۳ نفر طی هشت روز تزریق می شود 
و اگر واکنش خاصی بروز نکند تزریق 
به گروه های 20 نفره تا 120 نفر دیگر 
 2۳ مرحله  این  داشت.  خواهد  ادامه 
روز طول می کشد و مرحله دوم هم 
حدود 4 تا ۵ ماه است که در صورت 
موفقیت، وارد مرحله سوم می شود و 

واکسن به تولید انبوه می رسد.

است  آمده   ، گردیده  منصوب  ای 
کاری  سوابق  و  تجارب  به  نظر   :
مدیرکل  پیشنهاد  به  و  جنابعالی 
تایید  و  الرستان  شهرسازی  و  راه 
و  مدیریت  توسعه  محترم  معاونت 
منابع انسانی وزارت متبوع و معاون 
محترم مربوطه در سازمان به موجب 
راهداری  معاون  عنوان  به  ابالغ  این 
اداره کل مذکور منصوب می گردید . 
امید است به اتکال به خداوند متعال 
محوله  وظایف  تحقق  راستای  در 

موفق و مؤید باشید.

بوده و همچنین باسکول هایی که جدیداَ 
نصب می شوند و با آنها داد و ستد انجام 
می شود، می بایست سالیانه یکبار توسط 
از  شده  صالحیت  تایید  شرکت های 
سوی سازمان ملی استاندارد مورد بازدید 

و آزمون دوره ای قرار گیرند.
هفته  از  که  اول  مرحله  در  افزود:  وی 
 4۵ تعداد  است،  شده  شروع  گذشته 
فقره باسکول ثابت جاده ای مورد آزمون 
سال  پایان  تا  و  گرفت  قرار  دوره ای 
جاری نیز از مابقی باسکول های موجود 
در 6 شهرستان جنوب فارس بازدید و 

آزمون انجام خواهد پذیرفت.
اضافه  الرستان،  استاندار  اداره  رئیس 
کرد: در صورت عدم همکاری مالکین 
بازدید  انجام  از  ممانعت  و  باسکول ها 
دوره ای سالیانه، اداره استاندارد نسبت 
به اعالم جرم علیه واحدهای متخلف 

به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

رونمایی از واکسن کرونای
 تزریقی- استنشاقی »کووپارس« 

»خجسته« معاون راهداری اداره کل
 راه و شهرسازی الرستان شد

انجام آزمون دوره ای باسکول های وسايل 
نقليه چرخ دار جاده ای در جنوب فارس

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از اعضای نیروی هوایی ارتش:

 آن طرفی که حق دارد شرط معين کند، ايران است

تداوِم نگرانی ها از ادغام دانشگاه های دولتِی الر و شيراز

رایزنی جعفرپور با معاون وزیر

استاندار فارس: پيگير جبران خسارت سرمازدگی به کشاورزان هستيم


