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حضور انبوه مردم الرستان 
در آخرین راهپیمایی 22 بهمن ماه قرن

ف
دی

ر

شماره 
قطعه

مساحت 
مترمربع

قیمت کارشناسی هر وضعیتآدرس
متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده

خیابان طراوت -  جنب اتش 18271.40
200/000/000ریال15/000/000ریالمسکونينشاني

خیابان طراوت -  جنب اتش 29220.58
144/000/000ریال13/000/000ریالمسکونينشاني

خیابان شهید خاوري ضلع 31195.48
130/000/000ریال13/500/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 42200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 53200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 64200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 75200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونيجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 86200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 97200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 108200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 119200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

خیابان شهید خاوري ضلع 1210200
130/000/000ریال13/000/000ریالمسکونیجنوبي شهرک توحید

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

عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.

آگهی مزایده

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

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

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

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

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداري)ساعت 14:30( روز چهارشنبه  99/12/6
تاریخ تشكیل کمیسیون عالي معامالت و بازگشایي پیشنهادات 99/12/9

مهدي حیدري-      شهردار لطیفي               شناسه آگهی :  1088881                  م الف : 11412

هر دم از این باغ بري مي رسد!
ــه  ــرد چ ــور در الم ــام ن ــور پي ــزاري کنک برگ
مهــم  شهرســتان هاي  در  اســت؟  صيغــه اي 
اســتان فــارس طبــق معمــول همــه ســاله، 
کنکــور کارشناســي ارشــد برگــزار گرديــد و هيچ 
مشــکل و اعصــاب خــوردي و فرصت ســوزي 
ــيد  ــه رس ــتان ک ــه الرس ــا ب ــد، ام ــاد نش ايج
ــد  ــل کردن ــرد منتق ــه الم ــور را ب ــزاري کنک برگ
و شهرســتان هاي الر- گــراش- خنــج -  اوز و 
ــي  ــه طوالن ــد فاصل ــه باي ــهرهاي منطق ــاير ش س
ــد و در  ــي کنن ــي ط ــت کروناي ــن وضعي را در اي

ــد! ــان دهن ــرد امتح الم
ــن  ــتاني در اي ــئولين اس ــت مس ــم موافق نمي داني
ــر  ــر؟ اگ ــا خي ــوده ي ــرط ب ــت ش ــل  نادرس عم
شــرط بــوده و آنهــا موافقــت کرده انــد کــه بايــد 
گفــت بــدا بــه حالشــان و بــدا بــه حالمــان و اگــر 
شــرط نبــوده کارشناســان تهــران بــدون اطــالع 
چگونــه کارشناســي کرده انــد و ايــن همــه 
ــد؟  ــه وجــود آورده ان ــراي مــردم ب مشــکالت را ب
هميشــه در الرســتان ايــن امتحــان برگــزار 

ــر: ــل زي ــه دالئ ــده ب مي ش
1-فاصله شهرستان گراش تا الر  15 کيلومتر

2-فاصله شهرستان  اوز تا الر 40 کيلومتر
3- فاصله شهرستان خنج تا الر  95 کيلومتر

ــا الر  ــر ت ــرد و مه ــتان هاي الم ــه شهرس 4-فاصل
ــر 146 کيلومت

امکانات الرستان به حد کامل و قابل قبول
ــر و  ــان الر 146 کيلومت ــر داوطلب ــال حاض در ح
ــد  گــراش 130 و اوز 110 و خنــج هميــن حــدود باي
طــي طريــق کننــد تــا بــراي کنکــور آمــاده شــوند.
اگــر در الر بــود اينهــا صبــح مي آمدنــد امتحــان 
ــتند  ــود برمي گش ــاي خ ــه خانه ه ــد و ب مي دادن
ــرد  ــه الم ــه ب ــر ک ــرد و مه ــدادي از الم ــر تع مگ

نزديك ترنــد. 
ــهر  ــش از 8 ش ــتان و بي ــد 4 شهرس ــون باي اکن
ــه  ــح در جلس ــه صب ــد ک ــت کنن ــوري حرک ط
ــي  ــب بي خواب ــا ش ــند ي ــر باش ــان حاض امتح

ــد. ــت بدهن ــش را از دس ــند و آرام بکش
و  اســت جمعيــت الرســتان  بــه ذکــر  الزم 
ــدود  ــًا ح ــج  جمع ــراش و اوز و خن ــت گ جمعي
ــدود 155  ــًا ح ــر جمع ــرد و مه ــر و الم 316000 نف
ــان  ــوان داوطلب ــه مي ت ــد ک ــر مي باش ــزار  نف ه
ــد  ــرد و دي ــبه ک ــت محاس ــبت جمعي ــه نس را ب
ــم  ــر عل ــه س ــي ب ــه گل ــم چ ــئولين عالِ ــه مس ک

ــد؟! زده ان
ــل  ــن عم ــا اي ــن تر؟ آي ــن روش ــم از اي ــا ظل آي
کارشناســي شــده اســت يــا نفــوذ برخــي، 
چنيــن معضــالت را بــه ارمغــان آورده اســت؟ اگــر 
ــي  ــل کارشناس ــد عم ــه بگوين ــئولين مربوط مس
ــرده، و  ــت ک ــناس خيان ــه کارش ــت ک ــده اس ش
ــي  ــن تصميم ــه چني ــر ب ــي منج ــي توجه ــر ب اگ
ــي  ــه بعض ــاني ب ــه کس ــت چ ــد گف ــده باي ش
ــار و  ــات ناهنج ــه تصميم ــد ک ــوق مي دهن حق
ــي  ــم نوع ــن ه ــًا اي ــه طبع ــد ک ــاب بگيرن بي حس

ــت. ــت اس خيان
آزار رســاندن بــس اســت ايــن افعــال نادرســت را 
خاتمــه دهيــد بيــش از ايــن روي اعصــاب جامعــه 

به گزارش میالد الرستان، همزمان با سراسر کشور، در یوم اهلل راه نرويــد و از خــدا بترســيد.
۲۲ بهمن ماه ۹۹ به عنوان آخرین راهپیمایی قرن معاصر که 
با چهل  و دومین فجر انقالب اسالمی مصادف شده است، به 
موتوری  و  به شکل خودرویی  کرونایی  جهت محدودیت های 

برگزار شد.
از  الر  شهر  در   ۹۹ ماه  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  مراسم 
و  سواری  خودروهای  پرتعداد  حضور  و  آغاز  پیروزی  چهارراه 
موتورسیکلت ها شروع شد. پس از توزیع گسترده بادکنک های 
بین  در  اسالمی  ایران  رنگ  خوش  پرچم های  و  رنگی 
شادی  کاروان  نوجوانان،  و  کودکان  ویژه  به  شرکت کنندگان 

شروع به حرکت کرد.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  جشن  راهپیمایی  در  حاضرین 
مدرس  ساحلی،  خامنه ای،  امام  خیابان های  طی  از  پس 
حوزه  میدان  جنوبی،  مدرس  مدرس،  شهید  میدان  شمالی، 
امام  میدان  سیدعبدالحسین الری)ره(،  آیت اهلل  بلوار  علمیه، 
خمینی)ره(، بزرگراه شهید امامی و خیابان امیرکبیر، در محل 

تعیین شده تجمع کردند.
مسیرهای  در  شدید  ترافیک  باعث  خودروها  انبوه  حضور 
تعیین شده بود. آنچه راهپیمایی امسال را زیباتر کرده بود، 
راهپیمایی  در  خود  والدین  همراه  به  کودکان  پررنگ  حضور 
بود. در مسیر راهپیمایی تصاویر سردار بزرگ مقاومت، حاج 
قاسم سلیمانی بر روی خودروها و بر دستان شرکت کنندگان 
در جشن پیروزی انقالب در کنار پرچم سه رنگ ایران اسالمی 
غیور  مردم  قدرشناسی  از  نشان  که  مي کرد  چشم نوازی 

الرستان است.
در  الری  جوان  شرکت کنندگان  از  یکی  مسیر،  این  طول  در 

گفت وگو با خبرنگار میالد الرستان با ابراز خرسندی از شرکت 
داشت:  اظهار  امسال،  راهپیمایی  در  مردم  انبوه  و  چشم گیر 
تصورات  برخالف  امسال  راهپیمایی  در  مردم  پرشور  حضور 

غافلگیرکننده است.
اقتصادی  موجود  مشکالت  جهت  به  اینکه  بیان  با  وی 
امسال  راهپیمایی  از  کمتری  استقبال  می شد  پیش بینی 
که  ارادتی  جهت  به  الرستان  مردم  خوشبختانه  افزود:  شود، 
به حضرت آقا دارند، در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شرکت 

کرده اند.
 ۲۲ راهپیمایی  در  شرکت کنندگان  از  دیگر  یکی  همچنین 
راهپیمایی  به خبرنگار میالد الرستان گفت:  بهمن شهر الر 
برخالف  خانواده ها  تا  شده  آن  به  منجر  امسال  خودرویی 
سالیان گذشته بتوانند به شکل دسته جمعی و خانوادگی در 
راهپیمایی حضور یابند که این مهم باعث تجربه شیرین برای 

کودکان شده است.
دولت های  یاوه گویی های  به  پاسخ  را  خود  حضور  علت  وی 
پذیرش  در  ایران  ملت  وادارکردن  درخصوص  اروپایی  و  غربی 
ملت  افزود:  و  برشمرد  غیرمنطقی  و  نامعقول  درخواست های 

ایران زیر بار ظلم و زور نمی رود.
در  خودرویی  تجمع  با  الرستان  مردم  بهمن   ۲۲ راهپیمایی 

خیابان امیرکبیر با قرائت قطعنامه به اتمام رسید.
به گزارش میالد الرستان؛ شهیدان محمد علی طاهری، احمد 
خلیلی زاده و مهدی رستگار از شهدای واال مقام دوران انقالب 
اسالمی الرستان بزرگ هستند که جان خویش را در ۱۴ دی 
ماه سال ۱۳۵۷ تقدیم انقالب و میهن کرده و به درجه رفیع 

شهادت نائل آمده اند.

حضور انبوه مردم الرستان 
در آخرین راهپیمایی 22 بهمن ماه قرن

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

الرستان آمده بودند تا با آرمان های امام راحل، 
میثاقی دوباره ببندند و ندای ولی امر مسلمین 

جهان را لبیک گویند.
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  الر،  شهردار 
پرتالش  نیروهای  شهرداری،  خدوم  کارکنان 
آتش نشانی و سازمان حمل نقل شهرداری هم 
در کنار مسئولین شهرستان، روحانیون، خانواده 
نیروهای  وآزادگان،  ایثارگران  شهدا،  معظم 
نظامی و انتظامی و مردم والیی الرستان؛ حضور 

گسترده خود را به نمایش گذاشتند.
این ویژه برنامه باشکوه و مقتدرانه، با سرودهای 
انقالبی گروه مصباح الهدی، سخنرانی و قرائت 

قطعنامه همراه بود.

سید کامران علوی - روابط عمومی شهرداری الر

االسالم عبدی، با اشاره به ۱۹ بهمن ماه ۱۳۵۷، 
گفت: این روز یادآور حماسه ای است که پرسنل 
با  علوی  مدرسه  در  ارتش  هوایی  نیروی  غیور 
با  نظامی  احترام  با  و  دیدار  )ره(  خمینی  امام 
رهبر کبیر انقالب بیعت کردند و نشان دادند که 
نیرو های نظامی از بدو تأسیس این نظام همیشه 

همراه با انقالب بودند.
بیان  با  دو  منطقه  پشتیبانی  عقیدتی  مسئول 
و  یار  و  پشتیبان  جا  همه  ارتش  عناصر  اینکه 
یاور رهبری، دولت و مردم بودند، گفت: نیرو های 
نظامی با ایمان و تقوا و باتبعیت و پیروی از مقام 
معظم رهبری به این توفیقات دست یافتند.این 
مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: در حال 
که  هر صحنه ای  در  ارتش  نیرو های  هم  حاضر 
دارند و  فعاالنه حضور  و  قدم  بیاید پیش  پیش 
وضوح  به  همگان  بر  و  نیست  کتمان  قابل  این 
مشخص است.حجت االسالم عبدی، گفت: امروز 
نیرو های مسلح در اقصی نقاط کشور  به برکت 
افتاده؛ امنیت  عزیزمان در مرز ها و مناطق دور 
صد در صدی برقرار است؛ و این در حالی است 
که در منطقه ناامنی و مسائل حاشیه ای وجود 
داد و انواع گروهک های خرابکار مشغول فعالیت 
الحمدهلل  ایران  عزیزمان  کشور  در  اما  هستند، 
مردم در کمال صحت، امنیت و آرامش زندگی 

می کنند و به کسب و کار خود می پردازند.
و  )ع(  علی  حضرت  از  روایتی  به  اشاره  با  وی 
دعوت مردم به تقوای الهی و نظم در اموراتشان، 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  در  کرد:  بیان 
مخصوصا در نیرو های زمینی یکی از اصلی ترین 

شعار ها همین )تقوای الهی و نظم( است.
ما  ارتش  داد:  ادامه  عبدی  االسالم  حجت 

الحمدهلل امروز یک ارتش بسیار مرتب و منظم 
پیرو  و  بروز  مشخص،  قوانین  پایه  بر  و  هست 
معظم  رهبری  دستورات  و  عزیز  اسالم  تعالیم 
انقالب اسالمی است و این موارد باعث رشد این 
سازمان و نهاد در انجام ماموریت های خود شده 
و میتواند الگویی جذاب برای جامعه باشد.او در 
پاسخ به این سوال مبنی بر طرح برخی شبهات 
در خصوص ارتش مبنی بر ناکامی ایران در سال 
اول جنگ، اظهار داشت: این صحبت ها را بنا بر 
شایعات میگذاریم و کامال غیر کارشناسانه است 
و این صحبت های افرادی است که یا اطالعات 

کافی ندارند و یا احیانا مقرضانه است.
روز  از  ارتش  افزود:  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
همه ی  در  و  بود  رکاب  در  پا  جنگ،  ابتدای 
زمینه ها با تمام قدرت اقدام کرد و الحمدهلل هم 

موفق بود.
 پرونده ارتش پرونده کاماًل مشخصی است جان 
فشانی هاو فداکاری های ارتش از روز اول انقالب 
و جنگ بوده و خواهد بود و حتی یک لحظه، و 
یک ساعت را هم از دست نداده و در راه دفاع 
گاه دچار ضعف  وبوم هیچ  مرز  این  و  از کشور 
تصریح  عبدی  االسالم  نشدند.حجت  غفلت  و 
 ۴۲ شهیدان،  خون  برکت  به  که  امروز  کرد: 
سال از عمر انقالب میگذرد آمادگی ارتش غیر 
ارتش  آمادگی  و  است  گذشته  با  مقایسه  قابل 
است. برابر شده  در همه ی حوزه ها چند  امروز 

ایران  نظامی  نیرو های  و  ارتش  کرد:  تصریح  او 
روی پای خود ایستاده اند و در مسائل نظامی و 
امنیتی میتوانیم به جرئت بگوئیم که ایران یکی 
پیشرو در سطح منطقه در صلح،  از کشور های 

ثبات و امنیت است.

در  امسال،  بهمن   ۲۲ اهلل  یوم  برنامه  ویژه 
به  سرور  و  جشن  کاروان  قالب  در  الر  شهر 
 ۹:۳0 ساعت  در  موتوری  و  خودرویی  صورت 
در  و  آغاز شد  پیروزی  چهارراه  از  دقیقه صبح 
مسیرهای خیابان ساحلی، میدان مدرس، بلوار 
خمینی  امام  میدان  و  الری  عبدالحسین  سید 
)ره( ادامه یافت و سپس این کاروان در خیابان 

امیرکبیر شهر الر مستقر شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی 
شهرداری الر، در این روز؛ همه و همه، از همه 
اقشار؛ کودک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان؛ 
آمده بودند تا به جهان و جهانیان نشان دهند 
نمی  قدرتی  هیچ  و  و هیچ کس  هیچ چیز  که 

تواند مانع عزم راسخ ملت ایران شود.
صحنه  در  همیشه  و  پرور  شهید  والیی،  مردم 

نیرو های  و  ارتش  گفت:  عبدی  االسالم  حجت 
در  و  ایستاده اند  خود  پای  روی  ایران  نظامی 
جرئت  به  میتوانیم  امنیتی  و  نظامی  مسائل 
در  پیشرو  کشور های  از  یکی  ایران  که  بگوئیم 

سطح منطقه در صلح، ثبات و امنیت است.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
اسالمی  انقالب  پیروزی  در  جوان،  خبرنگاران 
از خودگذشتگی  از جمله  بسیاری  ایران عوامل 
 ها، فداکاری  ها و رشادت های شیر مردان و شیر 
زنان ایرانی نقش موثر و پررنگی داشته است. در 
این بین نباید پیروزی انقالب را نتیجه تالش های 
تنها یک گروه و یک سازمان خاص دانست.عوامل 
دست  به  دست  انقالب  پیروزی  برای  متعددی 
پیروزی  در  کلیدی  عوامل  از  یکی  دادند.  هم 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  اسالمی،  انقالب 
بوده که با پیروی و دنبال کردن راهنمایی های 
است.  داشته  موثری  نقش  انقالب  کبیر  رهبر 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کارنامه  و  نقش 
در سایه ایثار و از خودگذشتگی های دوران دفاع 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  و  مقدس 
با  است.اینک  ستودنی  و  ارزش  با  افتخارآمیز 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  از  سال   ۴۲ گذشت 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  ایران  اسالمی 
بیش  قوا  کل  معظم  فرمانده  فرمان  به  گوش 
میهن  راه  در  جانفشانی  هرگونه  آماده  پیش  از 
اسالمی هستند. اکنون ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به جایگاهی رسیده است که مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قوا از آن به عنوان ارتش 

حزب اهلل و کلمه طیبه نام می برد.
عقیدتی  مسئول  عبدی  محسن  االسالم  حجت 
پشتیبانی منطقه دو شیراز، اظهار داشت: نقش 
جنگ  سال  هشت  در  نظامی  نیروی  و  ارتش 
بر  اسالم  از  دفاع  برای  مقدس  ودفاع  تحمیلی 
بدون  اصوال جنگ  و  نیست  پوشیده  هیچکسی 
بیان  با  نمی کند.وی  پیدا  معنا  دفاعی  نیروی 
اینکه نقش ارتش در جریان جنگ دفاع مقدس 
نقش بسیار مهم و اساسی است، افزود: از ابتدای 
شروع جنگ و تهدید های دشمن بر علیه کشور 
عزیزمان حتی قبل از زمان پیروزی انقالب ارتش 
و  ایستاد  بعثی  دشمن  برابر  در  قاطع  و  محکم 
نظام  موفقیت  در  و  کرد  دفاع  میهن  خاک  از 
داشت.حجت  پررنگی  نقش  اسالمی  جمهوری 

کشف بیش از سه تن 
تریاک از تانکر حمل 

گاز در هرمزگان
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
انتظامی  ماموران  گفت:  هرمزگان  استان 
و  اطالعاتی  اشراف  با  جاسک  شهرستان 
هدایت عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر 
انتقال  بر  مبنی  قاچاقچیان  قصد  از  استان 
به استان  یک محموله سنگین مواد مخدر 
عملیاتی،  دقیق  ریزی  برنامه  با  و  مطلع 
پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار قرار دادند.
اقدامات  انجام  با  افزود:  جعفری  سردار 
تردد  مسیر های  اطالعاتی  گسترده 
برنامه ریزی  زمان  همچنین  و  قاچاقچیان 
به  مخدر  مواد  محموله  انتقال  جهت  شده 
در  مستقر  ماموران  و  شد  مشخص  استان 
پلیس  همکاری  با  سدیج  بازرسی  و  ایست 
تیم  چند  با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
عملیاتی و پوششی حین کنترل و بازرسی 
خودرو های عبوری مسیر جاسک - میناب 
مورد  محموله  حامل  گاز  بونکر  کامیون  به 

نظر دستور توقف دادند.
به  توجه  بدون  خودرو  راننده  گفت:  وی 
و  دهنده  هشدار  عالئم  و  پلیس  دستور 
یک  در  که  کرد  فرار  به  اقدام  بازدارنده 
برای  و  شد  متوقف  خودرو  ضربتی  اقدام 
و در  یافت  انتقال  پاسگاه  به داخل  بررسی 
بازرسی دقیق از داخل بونکر کامیون ۳ تن 
و ۴۴0 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در 

بسته های مختلف کشف و ضبط شد.
اینکه  بیان  با  هرمزگان،  انتظامی  فرمانده 
شد،  دستگیر  متهم  یک  رابطه  این  در 
دستگیری  و  شناسایی  برای  تالش  افزود: 
دیگر عامالن دخیل در قاچاق این محموله 

سنگین مواد مخدر ادامه دارد.

آسیب های 
مواد ضد عفونی کننده

پیچیدگی ویروس کرونا

کالنشهر  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
به  زیست  محیط  تخریب  به  نسبت  تهران، 
عفونی  مواد ضد  از  رویه  بی  استفاده  واسطه 

کننده بر پایه الکل هشدار داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
بودن  به پیچیده  اشاره  با  زالی،  مهر، علیرضا 
گفت:  کرونا،  ویروس  باالی  زایی  بیماری  و 
محیط  در  طوالنی  بقا  امکان  دلیل  به  کرونا 
سطوح،  و  لباس  دست،  از  انتقال  احتمال  و 
ممکن است تا سال ها با بشر دست به گریبان 
محیطی  به  تبدیل  را  زندگی  محیط  و  باشد 
محققان  دانش  به  اتکا  بنابراین  کند.  ناایمن 
به  می تواند  محافظتی  ابزارهای  از  استفاده  و 
میزان قابل توجهی ایمنی در برابر این ویروس 

را به وجود بیاورد.
سرما،  در   ۱۹ کووید  بقا  اینکه  بیان  با  وی 
سطوح مختلف پالستیکی و فلزی، تار و پود 
لباس و مواد غذایی نشان از اهمیت شناسایی 
به  نسبت  دارد،  مقابله  برای  مؤثری  راهکار 
تخریب محیط زیست به واسطه استفاده زیاد 
موادی که  از مواد ضدعفونی کننده خصوصاً 

بر پایه الکل هستند، هشدار داد.
ضد  مواد  از  استفاده  با  باید  داد:  ادامه  زالی 
توسعه  به  ضرر  بی  و  گیاهی  کننده  عفونی 
پایدار کشور و کاهش تخریب محیط زیست 
کمک کنیم.وی افزود: آسیب مواد ضدعفونی 
آلرژی های  ایجاد  و  دست  پوست  به  کننده 
مواد  مضرات  دیگر  از  تنفسی  دستگاه 

ضدعفونی کننده صنعتی است.

ایران، یكی از کشور های پیشرو در سطح منطقه در صلح، ثبات و امنیت است

نیروهای شهرداری الر همگام با مردم الرستان در ویژه برنامه یوم اهلل 22 بهمن

میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
به  الرستان، مسابقات مینی فوتبال دهه فجر 
در  مختار  علی  مقاومت شهید  پایگاه  میزبانی 
قالب دو گروه چهار تیمی با حضور پایگاههای 
شهید  حوزه  آذرم(،  یاد  )زنده  )ع(  علی  امام 
شهید  شریفی،  شهید  باکاله،  شهید  مفید، 
نژاد  حسن  شهید  پناه،  اسالم  شهید  یزدی، 
مصنوعی  چمن  در  براک  عصر)عج(  ولی  و 
سرداران شهید واقع در محله کهوویه شهر الر 

برگزار شد .
انجام بازی ها، چهار تیم حوزه شهید  از  پس 
مفید، پایگاه امام علی )ع(  ) زنده یاد آذرم( ، 

فارس،  کشاورزی  جهاد  نباتات  حفظ  مدیر 
گراش،  اوز،  شهرستان   نخلستان های  گفت: 
خنج و قیروکارزین  به سوسک سرخرطومی 

حنایی آلوده هستند.
از  یکی  اینکه  بیان  با   ، دبیری  حمیدرضا 
سوسک  قرنطینه ای  آفت  نخیالت  مهم  آفات 
سرخرطومی حنایی است و از حدود ۳0 سال 
استان  داشت:  اظهار  است،  کشور  در  پیش 
فارس از اوایل سال ۹6 درگیر این آفت است 
که  کرده  آلوده  را  درخت   ۱800 تاکنون  و 
۱6۵0 درخت تیمار و درمان و ۱۵0 درخت 

امحا شده است.
دیر  آفت  این  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زیادی  آلودگی  و درخت  داده شود  تشخیص 
مهم ترین  افزود:  امحا شود،  باید  باشد  داشته 
قرنطینه ای  آفات  با  مبارزه  برای  موضوع 
روزها  این  متاسفانه  که  است  پیشگیری 
و  خرما  پاجوش  قیمت  رفتن  باال  دلیل  به 
شرایط  رعایت  بدون  دارد  که  خوبی  سود 
از استان های دیگر  قرنطینه ای و بدون اجازه 
آلوده  که  جیرفت  و  کرمان  جنوب  ویژه  به 
هست به فارس می آورند و همین سبب پخش 
این آفت شده است.مدیر حفظ نباتات فارس، 
نخلستان های  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با 
شهرستان های اوز، گراش، خنج و قیروکارزین 
این  با  مبارزه  برای  کرد:  عنوان  است،  آلوده 
شده،  داده  شهرستان ها  به  اعتباراتی  آفت 

عدالت  گسترش  گفت:  میرزایی،  حاجی 
کم  مناطق  به  ویژه  توجه  و  آموزشی 
وزارت  کاری  اولویت های  از  برخوردار 
حاجی  است.محسن  پروش  و  آموزش 
میرزایی، وزیرآموزش و پرورش در دیدار با 
نماینده  زاده  عبادی  محمد  االسالم  حجت 
ولی فقیه در هرمزگان گفت: توجه ویژه به 
مقوله عدالت آموزشی با اولویت مناطق کم 
برخوردار از جمله استان مرزی هرمزگان از 
پرورش  و  آموزش  وزارت  اصلی  برنامه های 
آموزش  وزارت  افزود:  میرزایی  است.حاجی 
و پرورش اهتمام ویژه ای برای اجرایی شدن 
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  منویات 
به  اشاره  با  دارد.وی  تربیت  و  تعلیم  نظام 
استان  پرورش  و  آموزش  دستاورد های 
آموزش  در  تحوالت  روند  گفت:  هرمزگان، 
و پرورش استان چشمگیر است و در حوزه 
رشد  دارای  استان  این  متوسطه  آموزش 
شتاب  رشد  این  به  باید  که  است  مناسبی 

بیشتری بخشیده شود.
فضا های  سرانه  میرزایی،  حاجی  گفته  به 
مطلوب  بسیار  هرمزگان  در  ایمن  آموزشی 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  است. 
شرایط  در  گفت:  کرونا،  بیماری  پیامد های 
کنونی و شیوع بیماری کرونا فرصت پیوند 
به  از قبل شده است  با خانواده ها محکم تر 
هستند  معلم  دستیار  خانواده ها  که  طوری 
شده  گسترده تر  و  فراگیرتر  آن ها  نقش  و 
این  افزود: گستردگی  است.حاجی میرزایی 
نوین  روش های  به  توجه  ضرورت  اپیدمی 
خوشبختانه  که  کرد  ایجاد  را  آموزشی 

به  پایگاه شهید شریفی  باکاله و  پایگاه شهید 
مرحله بعد راه یافتند و بعد از جدال با یکدیگر 
تیم های حوزه شهید مفید و پایگاه امام علی 
)ع(  )زنده یاد آذرم(  به فینال و پایگاه شهید 
بندی  رده  به  شریفی  شهید  پایگاه  و  باکاله 
صعود کردند. این چهار تیم در روز ۲۲ بهمن 
روز پیروزی جمهوری اسالمی ایران به مصاف 
هم رفتند و در پایان رتبه های زیر رقم خورد:

پایگاه امام علی )ع( )زنده یاد آذرم(
حوزه شهید مفید

پایگاه شهید باکاله
پایگاه شهید شریفی

مثل  امکاناتی  و  شده  برگزار  آموزشی  کالس 
ضدعفونی  قرص  تزریق،  سرنگ  موتوری،  اره 

به شهرستان ها داده شده است.
این  با  مبارزه  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
همراهی  موضوع  مهم ترین  قرنطینه ای  آفت 
درخواست  بنابراین  است  مردم  همکاری  و 
مشورت  بدون  را  خرما  پاجوش  که  می کنیم 
به  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  اجازه  و 

شهرستان های دیگر جابه جا نکنند.
دبیری، با بیان اینکه نخلستان های کشورهای 
و  هستند  آلوده  همه  فارس  خلیج  حاشیه 
به  آنجا  از  قاچاق  به صورت  که  پاجوش هایی 
استان منتقل می شود باغ ها را آلوده می کند، 
به  پاجوش  جابه جایی  در  مردم  اگر  گفت: 
این  کنند  عمل  ما  اطالعیه های  و  هشدارها 

آفت کنترل می شود.

و  معلمان  روزی  شبانه  تالش  و  کمک  با 
در  گاه  هیچ  تربیت  و  تعلیم  عزیز  مدیران 
کشور تعطیل نشد و روند اجرای برنامه های 
غیر  و  حضوری  روش های  به  را  آموزشی 

حضوری دنبال کرده ایم.
عبادی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
هرمزگان  در  فقیه  ولی  نماینده  زاده 
استان  بودن  مرزی  به  توجه  با  گفت:  نیز 
دار  ریشه  و  آن  خاص  شرایط  و  هرمزگان 
مختلف،  مناطق  در  محرومیت ها  بودن 
این  به  بخشی  پایان  در  ملی  عزم  نیازمند 
مشکالت خصوصا در مقوله عدالت آموزشی 
دین  استان  شریف  مردم  که  چرا  هستیم 
خود را در همه صحنه ها به نظام و انقالب 
زاده  عبادی  االسالم  اند.حجت  کرده  ادا 
تربیت  و  تعلیم  نهاد  نقش  اینکه  بیان  با 
و  جوانان  دینی  و  علمی  بنیه  تقویت  در 
نوجوانان بسیار خطیر است، افزود: آموزش 
و پرورش مهمترین رکن توسعه و دستیابی 

کشور به عزت و پیشرفت است.

معرفی تیم های برتر
 مسابقات مینی فوتبال دهه فجر

مشاهده آفت سوسک سرخرطومی 
در نخلستان های چهار شهرستان فارس

خانواده ها دستیار معلمان هستند

در شیراز خبر داد.
موسوی، افزود: این قرارگاه با نام »ققنوس« و با 
افزایی و استفاده از ظرفیت  هدف تعامل و هم 

هنری رسانه ای استان راه اندازی خواهد شد.
وی همچنین راه  اندازی و تشکیل قرارگاه هنری 
ارگان ها  بتواند تمام فعالیت های  و رسانه ای که 
اجتماع و هم  را پوشش دهد و محل  نهادها  و 
افزایی افراد توانمند و عالقه مند به فعالیت های 
این  آینده  اهداف  از  را  باشد  ورسانه ای  هنری 

قرارگاه برشمرد.
آنها  ساماندهی  استعدادها،  کشف  موسوی، 

ایران در همه زمینه های  دستبافت 
هنری، اجتماعی و فرهنگی جایگاه 
در  را  مهمی  نقش  و  دارد  ویژه ای 
کشور  و  استان  اقتصادی  توسعه 
صمت  سازمان  می کند.رئیس  ایفا 

دانشجویان  سازی  توانمند  انجمن ها،  قالب  در 
با  استانی  انجمن های هنری  تشکیل  و  هنرمند 
اهداف  ازجمله  را  آفرینی تخصصی  نقش  هدف 
دانشجویی  هنری  فرهنگی  جشنواره  برگزاری 
فارس  هنری  فرهنگی  قرارگاه  راه اندازی  ذیل 
بسیج  ناحیه  سازی  فرهنگ  دانست.مدیر 
برگزیدگان  فارس، گفت: ساماندهی  دانشجویی 
شده  اجرایی  بار  اولین  برای  ققنوس،  جشنواره 
و در هیچ مجموعه ای نظیر آن وجود نداشته و 
تالش مسؤوالن این است که تولیدات فرهنگی 

و رسانه ای ققنوس، تولید ملی شود.

درصد   ۲0 اینکه  بیان  با  فارس، 
 ۱۷۴ توسط  کشور  دستباف  فرش 
هزار هنرمند در استان فارس بافته 
شیراز  وکیل  بازار  افزود:  می شود، 
مرکز  تاریخی ترین  و  اصلی ترین 

شهره  کشور  در  هنر  این  تجارت 
درصد   80 هم اکنون  و  است  شده 
تولیدات فرش دستباف استان فارس 
به کشورهای خارجی صادر می شود.

شرکت  درصد   ۵۳ اینکه  به  وی 
کنندگان در این نمایشگاه از استان 
فارس هستند اشاره کرد و ادامه داد: 
تولیدکنندگان و بافندگان فرش های 
دستباف، گلیم، گبه، جاجیم و تابلو 
فرش از سراسر نقاط کشور، از جمله 
فارس، تهران، کرمان، قم، آذربایجان 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  شرقی، 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان، 
نمایشگاه  این  در  بوشهر  و  گلستان 

حضور دارند.

دانشجویی  بسیج  ناحیه  سازی  فرهنگ  مدیر 
هنری  فرهنگی  قرارگاه  تشکیل  از  فارس 
با محوریت بسیج دانشجویی  دانشجویی استان 

رئیس سازمان صمت استان فارس، 
دستبافت  فرش  درصد   ۲0 گفت: 
می  تولید  فارس  استان  در  کشور 
درصد   80 میزان  این  از  و  شود 
گزارش  شود.به  می  صادر  ان 
خبرنگار  از  نقل  به  میالدالرستان 
جمع  در  ایزدی  رضا  حمید  مهر، 
خبرنگاران با اشاره به جایگاه استان 
دستبافت  فرش  تولید  در  فارس 
افزود: تعداد بافندگان فعال در این 
تعداد  و  هزار   ۱۷۴ حدود  استان 
 ۱۵۴ و  هزار   ۳۱ شده،  بیمه  افراد 
نفر است و برای این بافندگان تعداد 
۲۹۳ پروانه تولید غیر متمرکز صادر 
نیز شده است.وی تصریح کرد: فرش 

راه اندازی قرارگاه فرهنگی هنری بسیج دانشجویی استان فارس

تولید 20 درصد فرش دستبافت کشور در استان فارس

با خبر شديم آقای علی عاليزاده،  نماينده روزنامه ميالدالرستان در شهرستان اوز، 
بدرود حيات گفته ، ايشان يکی از قديمی ترين نمايندگان نشريه بود که همکاری 
خود را کماکان ادامه داد. از خداوند تعالی برای آن مرحوم آمرزش و برای خانواده 

ايشان و ساير بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

درگذشت همكار 
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اهلل  آیت  سفر  از  خرسندی  ابراز  ضمن  ایران، 
وی  به  خوشامدگویی  و  کشور  این  به  رئیسی 
تأکید کرد: ایران و عراق روابط طوالنی مبتنی 
بر مشترکات فراوان دارند که توسعه این روابط، 

خواست قلبی و مورد تأکید ماست.
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  تبریک  با  وی 

برخی احکام قضایی در این خصوص صادر شده 
است.

عالیات  عتبات  زیارت  تسهیل  در خصوص  وی 
برای ایرانیان تاکید کرد که گذشته از زمینه های 
توجه  مورد  موضوع  این  اقتصادی،  و  سیاسی 
شخص او قرار دارد و مساله روادید نباید مانعی 

مقابل زوار برای سفر به کشور عراق باشد.
بیان  به  خصوص  این  در  عراق  وزیر  نخست 
دولت  دوره  در  گفت  و  پرداخت  خاطره ای 
حیدرالعبادی در بازدید از گذرگاه مرزی مهران 
ایرانی،  زائران  انبوه  مشاهده  با  اربعین،  ایام  در 
محضر  در  گفتم  خود  با  و  شده  زده  شگفت 
داشت  خواهم  پاسخی  چه  )ع(  حسین  امام 
اگر بپرسد »چرا این همه زوار من را از زیارتم 
دستور  راسا  زمان  همان  و  کردید؟«  محروم 

بازگشایی مرز ها را دادم.
استقبال گرم مقامات  از  تقدیر  با  پایان  وی در 
آیت  از  تهران،  به  سفرش  جریان  در  ایرانی 
ارادت  و  سالم  مراتب  که  خواست  رئیسی  اهلل 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  به  را  او  احترام  و 

ابالغ نماید.

حال رایزنی با متحدان و شرکای خود و اعضای 
کنگره هستیم تا بار دیگر مطمئن شویم که هم 
راستا هستیم و تنها زمانی که احساس کنیم 
این  به  نسبت  هماهنگ  رویکرد  یک  دارای 
ایرانی ها وارد تعامل  با  چالش فوری هستیم، 

می شویم«.
به  پاسخ  در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پرسشی در خصوص برنامه واشنگتن برای ضرب 
با  هماهنگی  هرگونه  و  ایران  فوریه  االجل ۲۲ 
آلمان(  و  فرانسه  )انگلیس،  اروپایی  تروئیکای 
برای بازدارندگی یا مجازات ایران گفت: »همین 
بلینکن  خارجه  وزیر  که  بود  گذشته  جمعه 
نخستین با تروئیکای اروپایی گفتگو کرد و ایران 

یکی از موضوعات آن گفتگو بود«.
 ۲۲ و   ۲۱ روزهای  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
خواهد  میز  روی  همچنان  ما  پیشنهاد  فوریه 
به  خود  کامل  پایبندی  ایران  چنانچه  و  بود 
آمریکا  متحده  ایاالت  بگیرد،  سر  از  را  برجام 
آماده طی کردن مسیر دیپلماتیک و بازگشت 

به برجام است«.
با  ادامه  در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
واشنگتن  قبول  غیرقابل  و  نابجا  شرط  تکرار 
»آمریکا  که  گفت  برجام  به  بازگشت  برای 
ازای  در  پایبندی  فرمول  به  خود  باور  درباره 
پایبندی کاماًل صریح بوده است: ایران پایبندی 
ایاالت  بگیرد،  سر  از  را  برجام  به  خود  کامل 

متحده نیز همان کار را خواهد کرد«.

تحقیقاتی به کار گرفته خواهد شد.
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  گذشته  ماه 
سوی  از  اورانیوم  فلز  سوخت  تولید  فرآیند 
ایران را با انتشار بیانیه ای تایید کرد و نوشت: 
»رافائل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی، 
به کشور های عضو این سازمان درباره تغییرات 
اطالع  ایران  هسته ای  برنامه  در  داده  روی 
اورانیوم  تولید  فرآیند  ایران  که  کرد  رسانی 
فلزی برای مصرف در رآکتور تحقیقاتی تهران 

را آغاز کرده است.«

از  جاسوسی  به  و  هستند  مشغول  مجازی 
صورت  در  و  می پردازند  عربستانی  فعاالن 
و حجم  مخالفان حمله می کنند  به  نیز  لزوم 
در  سلمان  بن  دوره  در  مخالفان  سرکوب 

ندارد. تاریخ عربستان سابقه 
در  موجود  واقعیت  گزارش،  این  طبق 
بن  »محمد  تالش های  تمامی  عربستان، 
مثبت  و  مطبوع  چهره  ترسیم  برای  سلمان« 
از خود در انظار جهانی را به شکست کشانده 
به  دست  همچنان  سعودی  حاکمان  و  است 
برای  زندان  و صدور حکم  آزادی ها  سرکوب 

فعاالن حقوق بشری می کنند.
سازمان  اجرایی  مدیر  ویتسن«  لیا  »سارا 
برای  دموکراسی  »اکنون،  بشری  حقوق 
خود،  توئیتر  صفحه  در  نیز  عرب«  جهان 
خطاب به ولی عهد سعودی نوشته است: »تو 
را در دادگاه خواهیم دید.« روزنامه »تایمز« 
انگلیس نیز اخیرا نوشته که »سعد الجبری« 
گفته  سعودی  اطالعات  سازمان  سابق  مقام 
شدن  کشته  از  پیش  روز  چند  که  است 
منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی«  »جمال 
سعودی  مقامات  اسالمبول،  در  سعودی 
تالش کرده اند دختر او را نیز به کنسولگری 

ریاض در اسالمبول بکشانند.

قدرت های  و  منطقه  درباره  مهم  پیام  این 
دارد  خود  در  را  مفهوم  این  و  است  جهانی 
ارتباطی  روسیه  و  ایران  دوجانبه  ارتباط  که 
راهبردی، عمیق و چند ده ساله خواهد بود 
و آنچه مدنظر است این است که توافق ها و 
توافق های  اساس  بر  دوکشور  بین  تصمیم ها 

۲0 و ۵0 ساله تداوم پیدا کند.
سیاسی  تغییرات  کرد:  تأکید  قالیباف 
و  سلطه گری  روحیه  که  کشورهایی  در 
عمیق  روابط  در  هرگز  دارند  یکجانبه گری 
و  داشت  نخواهد  تأثیر  روسیه  و  ایران  بین 

این ارتباط راهبردی مستمر و دائمی  است.
رئیس مجلس افزود: بسیار طبیعی است که 
باید  مستمری  و  عمیق  ارتباط  چنین  برای 
فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  همکاری های 
انرژی، حمل و نقل، علمی  و فناوری علمی  و 

دفاعی و امنیتی را توسعه دهیم.
اوراسیا  اتحادیه  مسیر  در  امور  تسهیل  برای  باید 

نقشه راه مشخصی آماده کنیم
با  دیدار  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اتحادیه  دبیرکل  میاسنیکوویچ«  »میخائیل 
همه  اینکه  بیان  با  نیز  اوراسیا  اقتصادی 
اقتصادی  اتحادیه  جایگاه  اهمیت  روی  بر 
اتحادیه  گفت:  داریم،  نظر  اتفاق  اوراسیا 
برای  بزرگ  فرصت  یک  اوراسیا  اقتصادی 
موضوع  هر  البته  و  است  منطقه  کشورهای 
در  هم  چالش ها  یک سری  حیاتی  و  مهم 
نشان  حساسیت  این  و  دارد  خود  راه  مسیر 
و  مدون  راه  نقشه  یک  باید  ما  که  می دهد 

مشخص داشته باشیم.
قالیباف تأکید کرد: موضوعات بانکی، تسویه 
سوئیفت  جایگزین  رسان  پیام  حساب ها، 
مناطق  مقررات  اتحادیه،  کشورهای  میان 
آزاد، حمل و نقل و تهاتر در مسیر همکاری 
و  است  اهمیت  حائز  بسیار  اتحادیه  این  با 
اتحادیه  مسیر  در  امور  تسهیل  برای  باید 
و  تدوین  را  مشخصی  لجستیک  و  راه  نقشه 

آماده کنیم.
وی تصریح کرد: همکاری با اتحادیه اقتصادی 
فراهم  آماده  و  دارد  اهمیت  بسیار  اوراسیا 
هستیم.  مسیر  این  در  دسترسی ها  کردن 
و  میان مدت  راه  نقشه  یک  تدوین  همچنین 
حائز  بسیار  نقل  و  بحث حمل  در  بلندمدت 
اهمیت است و باید از همین امروز برای آن 

برنامه ریزی کرد.
به  اشاره  با   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تصریح  جنوب،  به  شمال  کریدور  تکمیل 
حمل  زیرساخت های  آماده سازی  در  کرد: 
اقتصادی  اتحادیه  برای  حقوقی  و  نقلی  و 
در  و  کرد  تأمل  لحظه ای  نباید  اوراسیا 
یک  به عنوان  اتحادیه  این  با  همکاری  ایران 
همکاری های  گسترش  برای  بزرگ  فرصت 
شناخته  اتحادیه  کشورهای  با  چندجانبه 
این مسیر  را در  می شود و تمام تالش خود 

انجام خواهیم داد.
و  مدیریت هاست  به  مربوط  نارسایی ها  و  نقص ها 

ربطی به انقالب اسالمی ندارد
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
سفر  شب  دومین  در  همچنین  اسالمی 
ایران  سفارت  در  حضور  با  روسیه  به  خود 
ایران  اسالمی  ملی جمهوری  روز  مراسم  در 

شرکت کرد.
در  نارسایی هایی  امروز  اینکه  به  اشاره  با  
تحت  را  مردم  زندگی  آنها  که  داریم  کشور 
کرد:  خاطرنشان  است،  داده  قرار  تأثیر 
عظمت  از  را  ما  مشکالت  این  مواقع  برخی 
باید  که  کرده  غافل  انقالب  دستاوردهای  و 
زمینه  این  در  مردم  کنیم؛  فکری  آن  برای 
حق  به  آنها  گالیه های  که  دارند  گالیه هایی 
رفع  برای  باید  مسئول  به عنوان  ما  که  است 

آنها بکوشیم.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
امروز در کشور نارسایی هایی وجود دارد که 
به عنوان  ما  همه  اما  می بینیم  را  آنها  نیز  ما 
این  که  باشیم  داشته  دقت  باید  مسئول 
مشکالت ربطی به انقالب اسالمی ندارد بلکه 
واقع  در  است،  مسئوالن  عملکرد  محصول 
انقالب  از  ما  اثر گذاشت که  وقتی مشکالت 

فاصله گرفتیم.
در  که  جاهایی  در  اینکه  بیان  با  قالیباف 
سنت  به  باور  سیاست گذاران  تصمیمات 
در  گفت:  دیدیم،  آسیب  شد  کم  الهی 
در  الهی  به سنت  باور  ایران  اسالمی  انقالب 
سطح باالیی بود که از همین رو بسیاری از 

مشکالت حل می شد.
دیدید  شما  کجا  هر  اینکه  بیان  با  وی  
در  باشید  مطمئن  آمده  به وجود   اشکالی 
ارزش ها دچار  اشکال شدیم، گفت:  باورها و 
در واقع هرجا باورمان به خدا کم شد دچار 

مشکل شدیم و همین به ما آسیب زد.
را  اقتصادی  مشکالت  کرد:  تصریح  قالیباف 
با همین شرایط تحریم و کرونا می توانیم در 
که  کنیم  به گونه ای حل  ساله   ۵ برنامه  یک 
کشور  به یک ثبات اقتصادی و منطقی برسد 
و به وضعیتی بهتر از وضعیتی اکنون برسیم.

هسته ای  برجام  مقدمه  موشكی  و  منطقه ای  برجام 
نیست بلكه ویران کننده آن است

قالیباف همچنین در نشستی با اندیشمندان 
ضمن  مسکو  شرق شناسی  موسسه  محل  در 
ابراز خرسندی از حضور در این جمع گفت: 
اخیرا از جانب اروپا و هم از سوی آمریکایی ها 
این موضوع مطرح شده است که بازگشت به 
برجام باید مقدمه ای برای مذاکرات موشکی 
به  واقع  در  که  امر  این  باشد.  منطقه ای  و 
معنای گروگان گرفته شدن لغو تحریم ها از 
اضافی  امتیازهای  درخواست  و  غرب  سوی 
وارد شدن در یک  به معنای  ایران است،  از 
برجام  که  تجربه ای  با  است.  بن بست  مسیر 

برجام  برای  تالش  کرده،  ایجاد  هسته ای 
نخواهد  موفق  تنها  نه  منطقه ای  و  موشکی 
بود بلکه برجام هسته ای را هم تدریجا از بین 
با  اسالمی  شورای  مجلس  برد.رئیس  خواهد 
باید درک کند که  آمریکا  اینکه دولت  بیان 
هزینه مندتر  روز به روز  منطقه  در  آن  حضور 
ایران هدف راهبردی خود درباره  می شود و 
ضرورت خروج آمریکا از منطقه به ویژه پس 
از شهادت سردار سلیمانی را تعدیل نخواهد 
کرد، افزود: اساساً این امر نه در کنترل ایران 
نیست  دیگری  کشور  هیچ  کنترل  در  نه  و 
بلکه یک خواسته مردمی در منطقه ای است 
بوده  ستم  تحت  آمریکا  جانب  از  دهه ها  که 
این حضور ظالمانه  به  و حاال تصمیم گرفته 
اسالمی  شورای  مجلس  بدهد.رئیس  پایان 
جدید  برنامه  درباره  هشدار  کرد:  تأکید 
دولت آمریکا برای گروگان گرفتن زندگی و 
تحریم ها،  ابزار  با  منطقه  معیشت کشورهای 
راه اندازی  و  دولت ها  اسقاط  برای  تالش 
نشانه های  که  مردمی  آشوب های  مجدد 
از آن وجود دارد مطلب مهم دیگری  جدی 
است که می خواهم بر آن تأکید کنم. دولت 
شکست خورده  سنت  به  نباید  آمریکا  جدید 
در  امنیتی  مداخله  زمینه  در  دولت  ترامپ 
ادامه  منطقه  کشورهای  داخلی  سیاست 
مردم  زندگی  داد  نخواهیم  اجازه  ما  بدهد. 
شده  گرفته  گروگان  آمریکا  توسط  منطقه 
سیاست های  تغییر  برای  فشار  ابزار  به  و 

مستقالنه تبدیل شود.
ساله   50 و   20 همكاری های  به  روسیه  و  ایران 

می اندیشند
سومین  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  روسیه  به  خود  سفر  روز  آخرین  و 
گفت و گو با شبکه روسیه ۲۴ با رضایت بخش 
توصیف کردن همکارهای تهران و مسکو در 
امنیتی و سیاسی، سطح تعامالت  حوزه های 
و  مناسب  نیز  کشور  دو  تجاری  و  اقتصادی 
رابطه  سطح  ارتقای  سفر  این  از  ما  هدف 
است.قالیباف  راهبردی  سطح  به  موجود 
از  حساس  مرحله  این  در  اینکه  بیان  با 
در  روسیه  و  ایران  همکاری  جهانی،  نظم 
هر  جایگاه  ارتقای  باعث  راهبردی  سطوح 
همکاری های  افزود:  بود  خواهد  کشور  دو 
سوریه  تحوالت  از  روسیه  و  ایران  راهبردی 
از  آغاز شده است که منجر حذف  تروریسم 
دیگر  در  همکاری ها  این  و  شد  منطقه  این 
کرد:  تأکید  دارد.وی  توسعه  قابلیت  حوزه ها 
الزمه این همکاری ها توسعه روابط دوجانبه 
دو  پارلمان های  که  است  سطوح  همه  در 
بازی  آن  در  موثری  نقش  می توانند  کشور 
 ۵0 و  ساله   ۲0 همکاری  افق  به  ما  کنند. 
می توانند  روسیه  و  ایران  می اندیشیم.  ساله 
یکدیگر  تکمیل کننده  مختلف  حوزه های  در 

باشند.

نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس قوه قضائیه 
این  از  آمریکایی ها  اخراج  برای  تصمیم  ایران، 

کشور را یک تصمیم کامال عراقی عنوان کرد.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عراق  وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی  تسنیم، 
در دیدار با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

گفت که »این انقالب تأثیر بزرگی در اذهان و 
در دل ملت های مسلمان و غیرمسلمان داشت«.

ممتاز  را  کشور  دو  روابط  عراق  وزیر  نخست 
همگرایی  اهمیت  بر  تأکید  با  و  کرده  توصیف 
از  کرد:  تصریح  -بغداد  تهران  روابط  در  بیشتر 
عهده  بر  را  وزیری  نخست  که مسئولیت  وقتی 
همه  در  کشور  دو  روابط  کردم  تالش  گرفتم 
تأمین منافع ملت عراق و منطقه  برای  سطوح 

توسعه یابد.
الکاظمی تصمیم برای اخراج آمریکایی ها از این 

کشور را یک تصمیم کامال عراقی عنوان کرد.
رئیس  گانه   ۵ پیشنهادهای  از  استقبال  با  وی 
مسائل  حل  برای  کشورمان  قضایی  دستگاه 
همچنین  و  کشور  دو  بین  قضایی  و  حقوقی 
زندانیان  عفو  کرد:  تاکید  زیارت،  امر  تسهیل 
ایرانی محبوس در عراق در دست بررسی است 
و با همکاری وزارتخانه های دادگستری دو کشور 

پیگیری می شود.
ترور  پرونده  پیگیری  به  همچنین  الکاظمی 
شهیدان سلیمانی و ابومهدی اشاره کرد و گفت: 
و  است  پیگیری  در حال  این موضوع همچنان 

و  گفتگو  از  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و  خود  متحدان  و  شرکا  با  واشنگتن  رایزنی 
اعضای کنگره برای اتخاذ رویکردی هماهنگ 
فعاًل  اعالم کرد که  و  داد  ایران خبر  قبال  در 

گزینه های پیشنهادی علنی نمی شود.
آمریکا  وزارت خارجه  پرایس« سخنگوی  »ند 
به گزارش  واکنش  در  در یک نشست خبری 
آغاز  بر  مبنی  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
گفت:  ایران  سوی  از  فلزی  اورانیوم  تولید 
»تمایل ندارم در مورد گزارش آژانس اتمی یا 
دست کم یک گزارش کذایی که آن را ندیده ام 
صحبت کنم. اما از منظری وسیعتر این ]اقدام 
ایران[ - و هر آنچه که طی ماهها و هفته های 
اخیر در مورد رفتار ایران گفته ایم- گامهایی 
است که ]تهران[ برای دور شدن هرچه بیشتر 
از برجام برداشته است. این مایه نگرانی ماست 
و همین امر ضرورت برخورد ما با این چالش را 
مطرح می کند«. وی در ادامه گفت که آمریکا 
در حال گفتگو و رایزنی با شرکا و متحدان خود 
و همچنین اعضای کنگره است تا تضمین کند 
ایران هماهنگ  که رویکرد واشنگتن در قبال 
موفقیت  شانس  باالترین  از  و  بوده  همگام  و 

برخوردار است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار زیاده 
خواهی های واشنگتن مبنی بر لزوم پایبندی 
مجدد ایران به برجام پیش از بازگشت آمریکا 
این  در  پیشنهاد مطرح شده  که  آن گفت  به 
مدعی  و  است  میز  روی  که  ماههاست  باره 
برای  خود  درخواستهای  به  »آمریکا  که  شد 
بازگشت ایران به برجام ادامه می دهد چرا که 
به باور آمریکا این اقدام راه را برای دیپلماسی 

می گشاید!«
ند پرایس در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست 
»هویج و چماق« آمریکا برای بازداشتن ایران 
ما  »خب  گفت:  برجامی  محدودیتهای  لغو  از 
تمایل  ما  را شنیدیم.  تهران  مقامات  اظهارات 
بپرهیزیم.  علنی  مذاکره  وسوسه  از  که  داریم 
دست کم در این برهه زمانی، ما نمی خواهیم 
را  باشد  میز  روی  است  ممکن  که  تدابیری 
در  ما  که  است  این  دلیلش  یک  کنیم.  علنی 

باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان به نقل از وال استریت ژورنال، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعالم 
کرد ایران تولید فلز اورانیوم را آغاز کرده است.

بنابر اعالم این آژانس، ایران تجهیزات جدیدی 
در تاسیسات هسته ای اصفهان مستقر کرده و 
از تاریخ 8 فوریه )۲0 بهمن( تولید فلز اورانیوم 

در ایران آغاز شده است.
تجهیزات،  این  از  استفاده  با  شده  تولید  مواد 
مصارف  برای  که  است  اورانیوم  طبیعی  فلز 

ولیعهد  اصالحات  نوشته  آمریکایی  پایگاه 
او  که  سرکوبی  و  ادعاست  حد  در  سعودی 
در عربستان آغاز کرده، در تاریخ این کشور 

است. بی سابقه 
از  که  سعودی  ولیعهد  سلمان«  بن  »محمد 
سال ۲0۱۷ اقداماتی را به اسم »اصالحات« 
آغاز  اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه های  در 
کرده هیچ گاه نتوانسته خود را به عنوان یک 
مصلح در عربستان و یا عرصه بین الملل قالب 
کند. چرا که اصالحات وی در حد ادعا بوده 
صورت  شدیدترین  به  مخالفان  عمل  در  و 
همچنان در حال سرکوب شدن هستند. در 
عنوان  به  اصالحات  از  سلمان«  »بن  واقع 
خود  اهداف  به  رسیدن  برای  ابزار  یک 
طی  باره  این  در  می کند.فارس  سوءاستفاده 
»بیزینس  خبری  پایگاه  از  نقل  به  گزارشی 
محمد  اقدامات  و  سیاست ها  به  اینسایدر«، 
بن سلمان ولیعهد سعودی پرداخته و نوشته 
تالش  اصالحات  انجام  برای  ظاهر  در  وی 
از پیش دست  اما در حقیقت بیش  می کند، 
وبسایت،  این  نوشته  به  می زند.  سرکوب  به 
گسترده،  بازداشت های  با  سعودی  ولیعهد 
کرده  خفه  داخل  در  را  مخالفانش  تمامی 
فضای  در  وی  سایبری  ارتش  همزمان  و 

طراحی  لزوم  بر  تأکید  با  مجلس،  رئیس 
مناسبات  به  شتابدهی  برای  جدید  مکانیزم 
است   الزم  گفت:  روسیه،  و  ایران  اقتصادی 
هاب مالی تجاری میان ایران و روسیه ایجاد 
بین  تهاتر  و  بانکی  و  مالی  تبادالت  شود که 
نیاز  و  شود  انجام  این  هاب  مسیر  از  کاالها 
توامان  به صورت  را  ایرانی  و  روسی  تجار 

تامین کند.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
در  روسیه  به  خود  سفر  جریان  در  اسالمی، 
خارجه  وزارت  جوان  دیپلمات های  جمع 
کشور،  این  آکادمی  دیپلماتیک  در  روسیه 
تمدنی  سابقه  با  روسیه  و  ایران  گفت: 
جغرافیای  دو  و  تمدن  دو  به عنوان  طوالنی، 
در  را  نشیبی  و  پرفراز  تاریخ  نزدیک، 
همسایگی یکدیگر گذرانده و شناخت خوبی 

از هم دارند.
و  ایران  استقالل  حفظ  اینکه،  بیان  با  وی 
هدف  دو  باید  کشور  پیشرفت  برای  تالش 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
باشد افزود: همین دو هدف می تواند زیربنای 
روابط جمهوری اسالمی و فدراسیون روسیه 
انزواگرایی  البته استقالل را به معنای  باشد، 
مقابل  در  را  استقالل خواهی  بلکه  نمی بینیم 

می بینیم. سلطه گرایی 
قالیباف تصریح کرد: ما استقالل ایران را در 
می دانیم  غرب  و  آمریکا  یکجانبه گرایی  نفی 
جانبه گرایی،  چند  ایده  از  دفاع  با  متقابال  و 
مبتنی بر عدالت، برای ملت های دنیا حقوق 
باید به سمت  مسلمی قائلیم و معتقدیم دنیا 
چندجانبه گرایی  برود.  جانبه گرایی  چند 
در  هم  و  ایران  در  هم  که  است  رویکردی 
ما  و  شده  دنبال  اخیر  سال های  در  روسیه 
ایران  از  اشتراکا ت  یکی  که  می کنیم  فکر 
چندجانبه گرایی  رویکرد  پیگیری  روسیه  و 

است.
در  را  اقتصادی  پیشرفت  داد:ما  ادامه  وی 
مقابل  در  عقب نشینی  یا  غرب  به  وابستگی 
توجه  می کنیم  فکر  بلکه  نمی دانیم،  آمریکا 
مثل  دوست  کشورهای  و  همسایگانمان  به 
روسیه کمک موثرتری برای سیاست خارجی 

پیشرفت گرا است.
وی ادامه داد: در محور آسیا- اوراسیا، رابطه 
ژئوپلتیک  موقعیت  به دلیل  ایران  و  روسیه 
یکی از اساسی ترین روابط است. اکنون زمان 
مسکو  تهران-  روابط  به  نگاه  که  رسیده  آن 
از زاویه روابط تاریخی همسایگی را به زاویه 

دید راهبردی ارتقا دهیم.
موثر  شریک  روسیه  داشت:  بیان  قالیباف 
ایران در اجرای برجام بوده و از این جهت ما 
تحوالت  داریم.  توجه  روسیه  دغدغه های  به 
ایجاد  ما  نگاه  در  تغییری  هیچ  سفید  کاخ 
همکاری های  معتقدیم  بلکه  کرد  نخواهد 
دوران سخت گذشته  در  روسیه که  و  ایران 

موثر بوده باید در آینده نیز تقویت شود.
موضوعات  این  از  یکی  داشت:  بیان  وی 
مناسبات  به  شتابدهی  برای  جدید  مکانیزم 
باید  که  است  موضوعی  این  است.  اقتصادی 
قرار  توافق  مورد  کشور  دو  اول  سطوح  در 
می تواند  موضوعات  از  دیگر  یکی  بگیرد. 
ایجاد  هاب مالی تجاری میان ایران و روسیه 
دو  اقتصادی  مناسبات  توسعه  به  که  باشد 
بانکی  و  مالی  تبادالت  و  کند  کمک  کشور 
انجام  این هاب  مسیر  از  کاالها  بین  تهاتر  و 
شود و نیاز تجار روسی و ایرانی را به صورت 

توامان تامین کند.
ده  چند  و  عمیق  ارتباط  انقالب  رهبر  پیام  مفهوم 

ساله با روسیه است
محمدباقر قالیباف همچنین در محل شورای 
فدراسیون روسیه )سنا( با  اشاره به پیام رهبر 
گفت:  کشور  این  رئیس جمهور  به  انقالب 

الکاظمی: اخراج آمریكایی ها تصمیمی کامال عراقی است
انقالب ایران، تأثیر زیادی بر ملت های مسلمان و غیرمسلمان داشت

واشنگتن: برای تعامل با ایران، رویكردی 
هماهنگ با متحدان خود خواهیم داشت

آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

ایران، تولید فلز اورانیوم را آغاز کرده است

بن سلمان، به اسم اصالحات
 در حال سرکوب بی سابقه مخالفان است

قالیباف: باید مكانیزم جدیدی برای شتاب دهی به مناسبات اقتصادی ایران و روسیه طراحی شود



شنبه 1399/11/25 - سی ام جمادی الثانی 1442 - سال بیست و نهم - شماره 1663  

4
حه

صف

غالمرضا حامدپور
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ارتقای اداره راهداری و حمل و نقل الرستان 
و  راه  وزارت  موافقت  مورد  کل،  اداره  به 
قبلی  نماینده  است،  گرفته  قرار  شهرسازی 
مجلس از همه ظرفیت ها برای اجرایی نمودن آن 
استفاده نمود اما هربار در هیئت دولت مسکوت 
تاثیری  فردا کردن ها هم هیچ  و  امروز  و  ماند 
نداشته و حتی یک قدم رو به جلو نبوده است. 
همه مسووالن شهرستان موضع گیری کرده اند. 
نیز دیدگاه های خود  نشریات و جراید منطقه 
را بیان کرده اند، مسووالن وزارت ، دلیل آن را 
مخالفت یکی از اعضای کابینه می دانند یعنی 
در ایستگاه آخر ما متوقف شده ایم وقتی مدیران 
شهرستان خواستار آن هستند مخالفت یک نفر 
نباید تاثیر مستقیمی داشته باشد هر چند که 
کارشناسان  نظر  بر  تواند  نمی  ها  مخالفت  این 
ارجحیت داشته باشد، اما باید واقع بین بود، چرا؟ 
نمی  بیرون  منطقه  این  از  صدا  یک  *چون 
رود، اگر موضع گیری ها درست و منطقی 

بود نباید در ایستگاه آخر متوقف بماند.
و  آگاه  نیروهای  و  مسئولین  است  شلیسته 
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  جامعه  خبیر 
بویژه  باالتر  مسئولین  به  را  فوق  درخواست 

پایتخت برسانند.
قالب  در  شهری  مدیریت  مجموعه  اگر   *
ریاست  و  رهبری  معظم  مقام  به  بیانیه  یک 
جمهوری  نامه نوشته بودند قطعا این اداره 
کل ماه ها بود که محقق شده بود و به عنوان 
تنها شهر بدون اداره کل شناخته نمی شد و 
اکنون نیز اگر همه دست به دست هم داده 
و درخواست را بنویسند ، محقق خواهد شد.

دانشگاه  ارشد  کارشناسی  آزمون  داوطلبان 
پیام نور، وقتی پرینت کارت شرکت در جلسه 
آزمون را دریافت می کنند نوشته شده محل 

برگزاری آزمون شهر المرد... . 
پر خطر  موقعیت  این  در  دهد  می  معنی  چه 
جمعی از چهار شهرستان که سابقه 8۳ ساله 
در شهرستان شدن دارد و جمعیت آن چندین 
امتحان  سالهاست  و  است  مهر  و  المرد  برابر 
 ۳ فاصله  و  کند  می  برگزار  ارشد  کارشناسی 
برای  است،  اندک  الر  به  دیگر  شهرستان 

امتحان به المرد فرستاده شوند.
تغییر در نحوه اداره دانشگاه دولتی الر با هدف 
دانشگاه  ادغام  و  ها  هزینه  در  جویی  صرفه 
استقالل  لغو  و  شیراز  دانشگاه  در  الر  دولتی 

این دانشگاه و....  
اعتراض ها شروع می شود، امام جمعه در خطبه 
نماز جمعه موضع می گیرد و نماینده و  های 
استاندار را مخاطب گرفته و از آنها می خواهد 
به جد پیگیری کنند و در ادامه نماینده مجلس 
به تذکر کتبی  وزیر علوم اکتفا می نماید. تقاضای 

ارتقای دانشگاه علوم پزشکی تا کنون بی نتیجه 
بوده است و مواردی از این دست ....

به نظر می رسد مسووالن فرا دستی در حال 
تست مردم الر هستند خواب هایی دیده اند 
جدا  از  روز  یک  بسنجند  را  مردم  احساسات  تا 
پیگیری  با  و  گویند  می  بیرم  ملی  بانک  شدن 
موقتا مسکوت می ماند و داستان همچنان ادامه 
نشود  گیری  تصمیم  سریعتر  چه  هر  اگر  دارد 
امام  از  گیریم  می  قرار  تری  در شرایط سخت 
جمعه محترم و نماینده مجلس  انتظار داریم در 
کنار فرماندار و شورای شهر به صورت جمعی 
یک تصمیم عاقالنه بگیرند بارها گفته ام  و بر 
از  باید  که  دارم  کافی  دالیل  خود  ادعای  این 
این منطقه صدای واحد به مرکز کشور برسد 
موثر  چندان  چنینی  این  های  گیری  موضع 
ما  چند  هر  خواباند  می  را  التهاب  فقط  نیست، 
همچنان تاوان انتخاب اشتباه اول انقالب را پس 
می دهیم و نمایندگانی که به مجلس فرستادیم 
به هیچ وجه نظری به ارتقای منطقه نداشتند و 
امروز یکی از آنها در این منطقه نیست و این شهر 
بی سرپرست مانده است. فعاالن شهر هم برنامه 
ای برای توسعه نداشتند و اینگونه بود که امروز 
به این روز افتاده ایم .خود کرده را تدبیر نیست. 
اما جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است و 

ماهی هر گاه از آب گرفته شود تازه است.
را حل  این مشکالت  *چه کسی می خواهد 
بیرون  از  افرادی  یا  فرد  منتظریم  آیا  کند؟ 

بیایند و برای ما کاری  بکنند؟
*آیا دستگاه های امنیتی و سیاسی و قضایی این 
اتفاقات را رصد می کنند ؟ چرا باید مردم اینقدر 

زیر ضربات تبلیغی و فشار رسانه ای باشند؟
*چرا مردم ما  هیچ حرکت حمایتی از جوانان 
و نخبگان شهرستان برای توسعه منطقه انجام نمی 
دهند ؟ همه گرفتار مشکالت معیشتی و گرانی 
و... هستند اما انتظار داریم مردم در صحنه باشند 

حمایت از برنامه ریزان بسیار موثر است .
یادمان هست تا یک دهه پیش، الرستان هدف 
بود.  و کشوری  استانی  مسووالن  بازدید های 
وجود دو شخصیت دینی حضرات آیت اللهی و 
بود،  نورانیتی داده  این خطه  به  موسوی  الری 
این  از  باید  است  کرده  فرق   شرایط  امروز  اما 
الک بیرون بیاییم و حرکتی نو را سامان دهیم 
تحرکاتی که چند هفته ای است از سوی  عده 
ای ازجوانان برای استان شدن الرستان آغاز شده 

است را باید قدر بدانیم، چه کسی باید حمایت 
کند؟ من و شما در هر سمتی که هستیم باید 
خون تازه ای به این کالبد نیمه جان وارد شود 
یک  باید  مسووالن  کنیم.  اقدام  نشده  دیر  تا 
استان  تقسیم  باشند طرح  نگاه دیگری داشته 
وصول  اعالم  مجلس  در  استان  دو  به  فارس 
شده است از هم اکنون شاهد تحرکاتی در این 
ریزی  برنامه  در حال  ما  رقبای  زمینه هستیم 
زمینه  این  در  کار  پای  جوانان  این  و  هستند 
فعالیت می کنند باید روشنگری کرد، مردم را 
به این سمت راهنمایی کنیم تا یک درخواست 
جمعی باشد دیگر نه )آقایی( هست و نه )آقا 
مجتبی( مردم باید خود در صحنه باشند در کنار 
فعالیت جوانان ، این ها نیز پای کار باشند مردم 
بیایید عظمت گذشته را پاس بداریم این همه 
آثار رونق تجارت ،بناهای تاریخی ، فرهنگی و... 
داشته  عظمت  الرستان  که  ادعاست  این  موید 
است اما اینکه بگوییم الرستان مرزهایش تا کناره 
های هرمزگان بوده کافی نیست سیر در واقعیت 
های گذشته بر دانش ما نمی افزاید همچنانکه 
دیگران از ما سبقت گرفته اند مبادا وضع بدتر 
شود فعاالن شهر ، معتمدین و روحانیت معظم 
همه یک نشست برگزار کنند و از فعاالن بخش 
ها و شهرستان های اطراف بخواهند به این جمع 
اضافه شوند بیاییدیک حرکت نو را سامان دهیم .

ایام   در  مجلس  نماینده  با  ای  جلسه  تشکیل 
تعطیالت عید نوروز، جناب حسین زاده که خود 
را مدافع پیشرفت متوازن منطقه می داند باید 
اثبات  را  این  باشد و در عمل  عمال در پی کار 
راه  این  در  پیش  از  بیش  داریم  انتظار  کند.  
فعال باشد اگر واقعا در جهت حل و فصل بعضی 
اختالفات دو شهر هستند باید گام اول را خود 
بردارند . بیایید این حرکت را مدیریت کنید یقین 
بدانید پیشرفت الر یعنی پیشرفت کل منطقه و 
صد الیته پیشرفت گراش  ، اوز ، خنج و همه 
حوزه انتخابیه که شما در آن فعالیت می کنید. 
از ائمه محترم جماعت هم تقاضای همراهی و 
همکاری داریم  فرمانداری ها نیز کمک کنند. 
جناب حسین زاده بیایید حرکتی کنید که ذهن 
جوانان و مردم منطقه بیش از گذشته به سمت 
شما باشد از نخبگان دانشگاهی و تحصیل کرده 
ها هم انتظار داریم به این جمع بپیوندند تا این 
حرکت ماندگار باشد این فرصت طالیی را شورای 
در  تا  کنند  مطرح  در جلسات خود  شهرستان 

صورت موافقت اجرای آن عملی شود.

 ضرورت اتحاد منطقه ای

افقي
اثر ویلیام فاکنر -  ۱-پر پرندگان به زبان الري - 

خاک نرم به زبان الري
 - ماهي  عنبر   - الري  زبان  به  )صورت(  ۲-چانه 

وسیله اي فلزي براي درست کردن کباب
زبان الري -  به  برآمدگي فرش  یا  ۳-پاشنه ي در 

کتف و دوش - برجستگي سوهان - سالح مار
چاهي   - پیش   - الري  زبان  به  بغل  و  ۴-آغوش 

در جهنم
۵-رمق آخر - صحراي پهناور - عضو پرواز - قلب

6-یار رامین - ضربه اي در فوتبال - کنایه اي براي 
بداخالقي گویند

براي  نامي   - قدیم  منفجره ي  مواد   - ۷-فتنه گر 
آقایان 

8-مراسم یادبود گرفتن - گول زننده 
۹-از نام هاي عربي - آهو - رومي در هم ریخته! 

۱0-مرکز اتریش - برکت سفره - شیر عرب
۱۱-اسب آذري - مهاجرت - کنار - بله فرنگي

۱۲-مسن و کهن - مردم - از درندگان 
طلیعه   - شباهت  پسوند   - تهران  در  ۱۳-میداني 

اعداد - دانه هاي ریز روي پوست بدن 
۱۴-جوانمرد - قاضي - مقابل شب

۱۵-رمز - نقاشي مضحک - فرمان اتومبیل

عمودي
۱-آرواره - پادشاه دادگر ساساني - خاک کوزه گري

۲-حشره مزاحم پرندگان به زبان الري - سایه بان 
سیماني - مقیاسي براي اندازه گیري پارچه

مرکز  با  کشوري   - الري  زبان  به  بیمار  ۳-مرغ 
خارطوم - اندرز دادن

۴-ِگل سخت به زبان الري - نهر - شیریني تولد
و  ظلم   - الري  زبان  به  دیزي  ظرف   - ۵-تردید 

ستم - مي آید به زبان الري
6-واحدي براي سنجش سرعت هواپیما - آسمان 

خراش - مرغ ملخ خوار
۷-غالم بچه - مرغ ترازونشین! - ندادهنده

8-بخار دهان - عقیده راسخ - از خودروهاي ایراني 
پهلوان   - حیوان  راندن  براي  تیز  نوک  چوبي   -

خاندان - باد مخرب - از نام هاي بانوان هندي
۱0-بلندي - قطار - قطع سینمایي

نظامي  واحد   - بدهي  و  - قرض  فرنگي  ۱۱-کاله 
- جدید

 - بارش ها  مادر   - آفریقا  مقدس  ۱۲-رودخانه ي 
منسوب به ماه سال 

۱۳-آب ویرانگر - هنر هفتم - قبر
پروانه گویند -  به  تغییر شکل کرم   - ۱۴-فزوني 

مزه نمک 
۱۵-ُکنار رسیده به زبان الري - از دریاهاي مهم 

جهان - نگاه خیره
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دفترچه  صدور   ۱۳۹۹ سال  اسفندماه  اول  از 
درمانی در تمامی شعب و کارگزاری های سازمان 
تمامی  و  شد  خواهد  متوقف  اجتماعی  تامین 
افراد تحت پوشش این سازمان می توانند با ارائه 
کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی 
و درمانی  از خدمات تشخیصی  اختیار خود  در 

مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.
در بخشنامه  ای که ابتدای هفته از سوی سازمان 
با  که  است  آمده  شد  منتشر  اجتماعی  تامین 
توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات )ویزیت، 
آزمایشگاه  شامل  پاراکلینیک  دارو،  تجویز 
و  فیزیوتراپی  تصویربرداری،  طبی،  تشخیص 
...(، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و 
ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ 
دفترچه های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال 

۱۳۹۹ متوقف می شود.
تامین  سازمان  شدگان  بیمه  رابطه  همین  در 

اجتماعی به نکات زیر توجه کنند:
موسسات  و  پزشک  به  مراجعه  زمان  در   -۱
دفترچه  ارائه  به  الزامی  درمانی  و  تشخیصی 

درمانی از سوی بیمار نیست.
۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی 
درمانی  خدمات  دریافت  تسهیل  برای  تبعی  و 
به  سازمان  این  سایت  به  مراجعه  با  می توانند 
ایجاد  به  نسبت   eservices.tamin.ir نشانی 
و  هویتی  مشخصات  تکمیل  و  کاربری  حساب 
درج شماره تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه 

مذکور اقدام کنند.
۳- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی 
و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند 
نسبت به استعالم استحقاق درمان از طریق یکی 
از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان 

خود اطمینان حاصل کنند:
 ،medical.tamin.ir روش اول: مراجعه به سایت
ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

انتخاب   ،*۴*۱۴۲0# شماره گیری  دوم:  روش 
گزینه ۱ )استعالم اعتبار درمانی(، ورود کدملی 

و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش سوم: شماره گیری #۱*۱۴۲0*۴*، ورود 

کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

موبایل،  اپلیکیشن  از  استفاده  چهارم:  روش 
pwa.tamin.ir، ورود کدملی  به سایت  مراجعه 

و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
انتخاب گزینه  روش پنجم: شماره گیری ۱666#*، 
۱ )استحقاق سنجی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت 

پوشش بیمه درمان
نتایج  اساس  بر  بیمه شده  که  مواردی  در   -۴
دریافتی از روش های فوق یا اعالم مراکز درمانی، 
فاقد استحقاق درمان است، در صورت اعتراض 
 ۱۴۲0 سامانه  طریق  از  را  موضوع  می تواند 

پیگیری کند.
۵- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب 
کاربری می توانند خالصه سوابق درمانی خود را با 
مراجعه به سامانه  eservices.tamin.ir در پنجره 

)منوی( مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.
و  قرارداد  طرف  از  اعم  پزشکان  تمامی   -6
غیرطرف قرارداد، می توانند با ثبت نام در سامانه 
 )ep.tamin.ir( سازمان  این  الکترونیک  نسخه 
نویسی  نسخه  به  نسبت  کاربری،  نام  دریافت  و 

الکترونیک اقدام کنند.
در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، 
تلفن  ثبت شماره  و  هویت  احراز  از  پزشک پس 
معاینه  انجام  و  بیمار  به  متعلق  )موبایل(  همراه 
نسبت به ثبت خدمات پزشکی )اعم از انجام ویزیت، 
تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...( 

در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
طرف  پزشک  به  بیمار  مراجعه  صورت  در   -۷
سامانه های  از  استفاده  امکان  چنانچه  قرارداد، 

قطع  اینترنت،  )قطع  دلیل  هر  به  الکترونیک 
پزشک  نباشد،  میسر  و...(  نسخه نویسی  سامانه 
کارت  از  استفاده  با  بیمار  هویت  احراز  از  پس 
استعالم  و  درمانی  ملی /شناسنامه /دفترچه 
برخورداری وی از استحقاق درمان )پوشش بیمه 
درمان(، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه 
مخصوص مطب  /مرکز درمانی )ترجیحا در قطع 

A ۵) اقدام می کند.
پزشکان  همانند  قرارداد  غیرطرف  پزشکان   -8
سامانه های  به  اتصال  با  می توانند  قرارداد  طرف 
استفاده  یا سامانه های مورد  الکترونیک سازمان 
اقدام  الکترونیک  نسخه نویسی  به  نسبت  خود، 
از  استفاده  امکان  عدم  صورت  در  نمایند. 
سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، 
و...(، پزشک می تواند  قطع سامانه نسخه نویسی 
دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب /
موسسه در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.

الکترونیک،  نسخه نویسی  عدم  صورت  در   -۹
بیمار می تواند نسخه کاغذی پزشک معالج را به 
داروخانه ها و یا موسسات پاراکلینیک طرف قرارداد 
ارائه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

۱0- تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز 
شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک 
و یا کاغذی به استناد کدملی در پرونده سالمت 
شخص بیمه شده ثبت می شود؛ بنابراین استفاده 
از کدملی »غیر« و »من غیرحق« ضمن مغایرت 
با موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص و 

درمان بیماری افراد ایجاد مشکل کند.

نکاتی که بیمه شدگان تامین اجتماعی 
درباره حذف دفترچه های درمان باید بدانند

یکی از مخاطبین میالدالرستان با 
تا  اینکه  بیان  با  یادداشتی  ارسال 
آقا  حضرت  حضور  و  قبل  مدتی 
کل  وحدت  اللهی(  آیت  ا...  )آیت 
توسعه  راستای  در  حتی  منطقه 
می  بزرگوار  آن  محور  حول  نیز 
مسئولین  اتحاد  لزوم   به  چرخید 
راستای  در  منطقه  فعلی  و  قبلی 
آموزش  مجتمع  استقالل  حفظ 
و  نموده  اشاره  الرستان  عالی 
جمعه  امام  محوریت  خواستار 
الرستان و فرماندار ویژه الرستان در 
این خصوص شده است. وی در این 
یادداشت موضوع وحدت در تمامی 
محورهای توسعه ای منطقه را در 
بین مسئوالن خواستار شده است.

پدر  الرستان   « عنوان  با  که  وی  یادداشت  در 
اختیار  در  محفوظ  امضا  صورت  به  و   ندارد« 

میالد الرستان قرار گرفته آمده است:
افراد  الرستان  در  متاسفانه  یا  خوشبختانه 
دلسوز کم نداریم. دلسوزانی که هر بار با نزدیک 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  ایام  به  شدن 
به  و  کرده  مسئولیت  احساس  شهر  شورای  یا 
فکر خدمت به هم شهریان خود می افتند. اما 
پس از انتخابات افرادی که برگزیده  نمی شوند  
را  شهریان  هم  به  نسبت  مسئولیت  احساس 
های خویش  فعالیت  دنبال  به  و  گذاشته  کنار 
به  واقعیت   که  است  حالی  در  این  روند.  می 
نحو دیگری باید باشد. شهرستان های هم جوار 
و  مقام  هر  در  خود  شهرستان  نیروهای  از  ما 
منطقه  و  استانی  و  ملی  سطح  در  مسئولیتی 
ای به بهترین شکل بهره می برند تا خدمتی را 
به هم شهریان ارائه نمایند. شاید اصطالح بهتر 
اتفاق در آن شهرستان ها مصداق کامل  این 

کلمه ) اتحاد ( باشد.
یکی از اتفاقات تلخی که مدتی است مسئولین، 
را  شهرستان  مردم  و  دانشگاهیان  معتمدین، 
درگیر خود کرده موضوع الحاق مجتمع آموزش 
است  شیراز  صنعتی  دانشگاه  به  الرستان  عالی 
نیاز به همدلی و همراهی همه دلسوزان و  که 
مسئولین شهرستان را بیش از پیش نشان می 
دهد. الرستان، دارای افراد ذی نفوذ زیادی در 
سطح کشور هست که دارای مسئولیت و نفوذ 
مجموعه  میتوانند  و  هستند  ملی  سطح  در 
مجتمع  الحاق  بحث  در  تنها  نه  را  شهرستان 
آموزش عالی بلکه هر مسئله توسعه دیگری که 

موجب ارتقا شهرستان  شود یاری دهند.
 ( الر  گپ  آقای  جای  گفت  باید  که  اینجاست 
آقائی که در  اللهی ( خالی است.  ا... آیت  آیت 
فکر منافع مردم شهرستان بود و افراد ذی نفوذ 
به  منطقه  مشکل  حل  جهت  در  را  شهرستان 
اتحاد دعوت می نموده و با نفوذی که در برخی 
مسئولین کشوری داشت خود نیز پیش قدم می 
شد. آقای گپی که از خود مایه می گذاشت تا 

مردم فکرشان کمتر درگیر باشد.

 اکنون آقای گپ 
نیست  ما  میان  در 
الرستان  منطقه  اما 
بازهم  بزرگ 
بین  اتحاد  نیازمند 
است.  مسئولین 
بحث  در  مثال 
مجتمع  الحاق 
عالی  آموزش 

میتوانند  تاثیر گذاری  الرستان شخصیت های 
های  شهرستان  برخی  مانند  هم  همگرائی  با 

همجوار این مشکل را حل نمایند.
اول از همه مهندس  حسین زاده نماینده حوزه 
که  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  و  انتخابیه 
می تواند با همگرایی و همراهی دیگر نمایندگان 
و پیگیری از مسئولین وزارت علوم این مورد را 
علمی  نخبگان  گرداند.  بخیر  ختم  و  پیگیری 
و  علمی  هیئت  عضو  غریبی  دکتر  همچون 
آموزش  معاون سایق  و  مشاور سابق وزیر علوم 
دانشگاه آزاد کشور  از دیگر افرادی اند که  می 
اعتماد مسئوالن  و  اجرائی  بدلیل سوابق  توانند 
آموزش  توسعه  راه  در  بزرگی  کمک  کشوری 
سابق  عضو  جعفرپور  دکتر   باشند.   منطقه 

فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
نهم  نماینده سابق منطقه در دوره 
و  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  و 
فرهنگی مجلس   رئیس کمیسیون 
مجتمع  شروع  و  پایه  اصطالحا  که 
وی  زمان  در  الرستان  عالی  آموزش 
های  وزنه  از  دیگر  یکی  شده  بنا 
کشوری  و  ای  منطقه  قدرتمند  
باشد.  می  موضوع  این  در  خصوصا 
دکتر  بروجردی که ۲0 سال سابقه 
همچنین  و  مجلس  نمایندگی 
ملی  امنیت  کمیسیون  ریاست 
دارد  خود  کارنامه  در  را  مجلس 
بودن  الر  گپ  آقای  داماد  بدلیل  و 
بارها خود را یک الری معرفی کرده  
مردم شهرستان هم چشم  و حتی 
مسئولین  با  وی  بیشتر  تعامالت  به  امیدی 
کشوری در جهت توسعه شهرستان دارند از دیگر 
فعلی  شرایط  این  در  باید  که  است  هایی  وزنه 
مورد استفاده قرار گرفته و به اصطالح پای کار 
باشد. و بسیاری دیگر از افراد نخبه شهرستان که 
در مسئولیت های مختلف می توانند گامی در 

راه توسعه منطقه بردارند.
می توان مشاهده کرد که در همین بحث الحاق 
مجتمع آموزش عالی، افراد زیادی می توانند حرف 
خود را به عمل تبدیل کنند و با مذاکرات غیر رسمی 
این مهم را به ثمر برسانند. شاید اگر اقای گپ الر 
بین ما بود  بین افراد یک همگرائی به وجود می آورد 

زیرا می گویند: ) یک دست صدا ندارد)
در پایان باید گفت اکنون که  حضرت آیت 
ا... آیت اللهی  در بین ما نیست شاید بهترین 
افراد جهت ایجاد  اتحاد و همدلی بین مردم 
تا  باشند  فرماندار  و  جمعه  امام  شهرستان 
تدبیری صورت گیرد و نه تنها در بحث الحاق 
موجب  که  دیگری  موضوع  هر  بلکه  مجتمع 
نفوذان  ذی  و  بزرگان  شود  شهرستان  ارتقا 
منطقه  تا شکوفایی  نمایند  متخد  را  شهرستان 

پدیدار گردد.

الرستان، پدر ندارد
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خونه  خودمان  قول  به  یا  تکانی  خانه 
تکونی عید یک سنت دیرینه است که 
علیرغم سختی و ریزه کاری های فراوانی 
هم  بسیار  خودش  نوبه  به  دارد  که 

شیرین است.
خانه تکانی عید نوید آمدن بهار را برای 
اصال  اسمش  برخالف  البته  و  دارد  ما 

نباید به شب عید موکول شود.
می دانستید در خانه تکانی عید خطراتی 
را  شما  و سالمت  جان  که  هستند  هم 

تهدید می کنند؟ 

ترکیب وایتکس با الکل
)آب  کننده  سفید  همان  یا  وایتکس 
و  سطوح  عالی  کردن  سفید  به  ژاول( 
الکل  و  است  مشهور  سفید  لباس های 
اما  گندزدایی.  و  کردن  عفونی  ضد  به 
است.  خطرناک  بسیار  دو  این  ترکیب 
نهایت  در  دو  این  ترکیب  چون  چرا؟ 
که  می شود  کلروفوم  گاز  تولید  موجب 
عوارض بسیار خطرناکی برای اندام های 

حیاتی بدن دارد. 
برای  کلروفوم  جدی  عوارض  از  برخی 
بدن عبارتند از: آسیب به سیستم ایمنی 
پوست،  کبد، چشم ها،  کلیه،  ریه،  بدن، 

از دست دادن هوشیاری و حتی مرگ.

ترکیب وایتکس با سرکه
خاطر  به  وایتکس  کننده  سفید 
کننده  سفید  خاصیت  و  گندزدایی 
اغلب  نزد  در  محبوب  شوینده  یک 
در  انواع سرکه هم  خانم هاست. خواص 
گفته شده  بارها  سنتی  و  اسالمی  طب 
است. اما ترکیب وایتکس یا همان مایع 
مقادیر  در  حتی  سرکه  با  کننده  سفید 
کم باعث تولید گاز سمی کلر می شود. 
این  از  گاز سمی حاصل  عوارض  برخی 
سینه،  قفسه  درد  از:  عبارتند  ترکیب 

استفاده از محلول های طبیعی
عفونی  ضد  برای  دارند  تمایل  افراد  از  بعضی 
و جوش  سرکه  نمک،  مانند  موادی  از  کردن 
شیرین استفاده کنند. برای ضد عفونی کردن 
میوه و سبزی با این مواد در ابتدا باید آلودگی 
میوه و سبزی را پاک و در ظرف مناسب آب و 
سرکه، جوش شیرین یا نمک را اضافه کنید و 
سپس میوه و سبزی را برای مدت ۱۵ تا ۳0 

دقیقه در این محلول قرار دهید.
توجه به این نکته ضروری است که حجم میوه 
به  باشد.  محلول  حجم  با  متناسب  سبزی  و 
ویژه برای سبزی ها به طوری که کامال در آب 
غوطه ور شود و به راحتی بتوان سبزی ها را در 

آن جا به جا کرد.
استفاده از مواد شیمیایی ممنوع!

به هیچ عنوان نباید از مواد شوینده یا شیمیایی 
و  میوه  شوی  و  شست  برای  وایتکس  مانند 
سبزی استفاده کرد. به همین دلیل شما هم 
این مواد استفاده نکنید.  از  در هیچ شرایطی 
بلکه می توانید از ضد عفونی کننده هایی که در 

بازار موجود است استفاده کنید.
دستور العمل کاربردی

هنگام خرید میوه و سبزی دقت کافی داشته 
باشید که جنس خریداری شده به ِگل و الی 
آغشته نباشد و در هنگام جدا کردن حتما از 

ماسک و دستکش استفاده کنید.
در صورت امکان محصوالت خریداری شده را 
قرار  اگر  و  نگهداری کنید  از منزل  بیرون  در 
پالستیک  از  را  آن ها  ببرید،  داخل  به  است 

خارج کنید و در ظرف مناسبی بریزید.
به  خانواده  اعضای  و  کودکان  عنوان  هیچ  به 

 ترشی یکی از مخلفات خوشمزه و دلخواه برای 
انواع غذا های ما ایرانیان است. 

موارد  باید  خوشمزه  و  خوب  ترشی  تهیه  برای 
زیر رعایت شود:
خلوص سرکه

سرکه ترشی باید خوب و خالص باشد، بهترین 
و  انگور، کشمش  از  که  است  سرکه ای  آن  نوع 

سیب تهیه شود.
جوشاندن سرکه

چون یکی از دالیل کپک زدن ترشی ها، ناخالص 
بودن ترشی هاست، بنابراین بهتر است سرکه را 
قبل از استفاده به مدت چند دقیقه جوشانده و 

پس از سرد شدن استفاده کنید.
سبزی ترشی

معموال سبزی ترشی هفت نوع معطر است که به 
هفت سبزی معروف است، اما می توانید بر حسب 
سلیقه خود سبزی ها را انتخاب کنید. هفت نوع 
سبزی عبارتند از: شوید، نعناع، جعفری، مرزه، 

گشنیز، ترخان و ریحان.
عمل آوری سبزی ها

و  کردن  پاک  از  پس  را  سبزی ها  است  بهتر 
شستشوی اولیه به مدت ۲ ساعت در آب و نمک 
قرار داده تا سبزی برای جذب سرکه آماده شود. 
برنج  آب  مانند  باید  نمک  و  آب  )مقدار شوری 
باشد( سپس سبزی را در آبکش ریخته و روی 
از  پس  برود،  آن  آب  بگذارید  و  بریزید  آب  آن 
این که مطمئن شدید آب اضافه آن گرفته شده 
روز  یک  مت  به  و  کرده  خرد  را  سبزی  است، 
روی پارچه نخی بریزید تا کمی خشک شود. این 

تاول و حساسیت پوستی، صدمه دیدن 
چشم و آسیب جدی ریه.

ترکیب وایتکس با آمونیاک
در  و  دارد  اسیدی  خاصیت  آمونیاک 
سرویس  شوینده  مواد  اغلب  ترکیب 
شستشوی  برای  آمونیاک  از  بهداشتی 
ترکیب  اما  است.  شده  استفاده  بهتر 
بهتر  عبارت  به  )یا  آمونیاک  با  وایتکس 
حاوی  شوینده  مواد  با  وایتکس  ترکیب 
تولید  باعث  نمک(  آمونیاک مثل جوهر 
کلرامین  خطرناک  بسیار  و  سمی  گاز 
به  شدیدی  آسیب  کلرامین  می شود. 
ترکیب  و  می کند  وارد  تنفسی  دستگاه 
می تواند  حتی  ماده  دو  این  زیاد  مقدار 
دربسته  محیط  در  انفجار  ایجاد  باعث 
شورها  شیشه  اغلب  باشد  یادتان  بشود. 

هم حاوی آمونیاک هستند.
این  از  کدام  هر  با  وایتکس  ترکیب 
تولید گاز کلر می شود.  باعث  شوینده ها 
گاز کلر هم باعث اختالل شدید تنفسی 
بهتر  است.  خطرناک  بدن  برای  و  شده 
است به هیچ وجه این مواد را با یکدیگر و 

با وایتکس ترکیب نکنید.

ترکیب جرم گیر 1 با جرم گیر 2
منظور از ترکیب جرم گیر ۱ با جرم گیر 
۲ چیست؟ مثال ممکن است برای تمیز 
کردن فلزات و شیرآالت فلزی یا کاشی و 
سرامیک از یک جرم گیر استفاده کنید 
و آنطور که دلتان می خواهد تمیز نشود. 
در این صورت احتماال تصمیم می گیرد 
فرمول  یک  با  دیگر  گیر  جرم  یک  که 
دیگر را استفاده کنید. یا حتی دو جرم 
شاید  کنید. حتی  ترکیب  هم  با  را  گیر 
تصمیم بگیرید جرم گیر را با جوهر نمک 
ترکیب کنید. اما هرگز این کار خطرناک 
با  گیر  دو جرم  ترکیب  ندهید.  انجام  را 
یکدیگر یا ترکیب دو جرم گیر متفاوت، 
با جرم گیر صاف،  اکتیو  مثال جرم گیر 
خطر انفجار به دنبال دارد. اگر هم انفجار 
رخ ندهد سبب آسیب دستگاه تنفسی و 

بینایی شما می شود.
ترکیب دو لوله بازکن مختلف با یکدیگر

اگر  حتی  خطرناک.  اشتباه  یک  هم  باز 
شیمیایی  بازکن  لوله  محلول  بهترین 
کنید  استفاده  هم  را  توالت  یا  فاضالب 
یا  لوله  و  نیفتد  راه  کارتان  است  ممکن 

اتفاق  این  اگر  حتی  نشود.  باز  فاضالب 
افتاد لطفا حتی به این فکر هم نکنید که 
بازکن  لوله  از  نگرفتن  نتیجه  در صورت 
اولی لوله بازکن دومی را استفاده کنید. 
ریختن یک لوله بازکن دومی روی اولی 
باعث  سولفوریک  اسید  وجود  خاطر  به 
بروز انفجار و اتفاقات ناگوار به خصوص 
حمام  یا  توالت  مثل  دربسته  محیط  در 

می شود.

ترکیب جوش شیرین با سرکه
درست  در  جز  به  شیرین  جوش  از 
کردن ماسک برای پوست و مو در طب 
سنتی برای تمیزکاری هم زیاد استفاده 
جوش  هرگز  باشد  یادتان  اما  می شود. 
شیرین را با سرکه ترکیب نکنید. ترکیب 
است،  منطقی تر  آب  با  شیرین  جوش 
به  سرکه  با  شیرین  جوش  ترکیب  اما 
خصوص اگر در فضای کوچک و دربسته 
رخ دهد باعث کف کردن جوش شیرین 

و سبب ایجاد انفجار می شود.

ترکیب سرکه با آب اکسیژنه
هم سرکه ضد عفونی کننده است و هم 
آب اکسیژنه بهتر و بیشتر از آب معمولی 
سطوح را تمیز می کنید. اما ترکیب این 
نیست.  خوبی  ایده  اصال  یکدیگر  با  دو 
به  قوی تر  شوینده  یک  تنها  نه  چون 
تولید  باعث  بلکه  نمی دهد  تحویل  شما 

گازهای سمی خطرناک هم می شود.
در مجموع یکی از نکات ریز خانه تکانی 
مواد  از  استفاده  به هنگام  این است که 
بسته  فضای  در  خصوص  به  شوینده 
منزل حتما درب یا پنجره ها را باز کنید 
تا هوای آزاد جریان داشته باشد و جریان 
هوا سبب بروز مشکالت پوستی، تنفسی، 
سردرد و سرگیجه و اتفاقات ناگوار دیگر 

برای شما و اطرافیان نشود.

میوه و سبزی نشسته دست نزنند.
ابتدا  سبزی  و  میوه  کردن  ضدعفونی  از  قبل 
عفونی  ضد  و  بشویید  کامال  را  خود  دست 

کنید.
که  میوه هایی  و  سبزی ها  وشوی  شست  برای 
هویج  زمینی،  سیب  مانند  دارد  ناصاف  سطح 
شست  مخصوص  برس  از  می توانید  پرتقال  یا 
وشو استفاده و سطح آن را کامال تمیز کنید.

و  وشو  شست  و  تمیزی  از  اطمینان  از  بعد 
را خشک  و سبزی ها  میوه ها  کردن،  ضدعفونی 
و در جای مناسب نگهداری کنید تا ماندگاری 

آن ها بیشتر شود.
کامال  را  شو  و  شست  ظرف  کار  اتمام  از  بعد 
بشویید و ضد عفونی کنید و بعد از خشک شدن 

در جای مناسب قرار دهید.
وشوی  شست  برای  که  ظرفی  از  حدامکان  تا 
شست  برای  کرده اید  استفاده  میوه  و  سبزی 
مرغ  و  گوشت  مانند  دیگر  غذایی  مواد  وشوی 

استفاده نکنید.
استفاده از محلول یا قرص ضدعفونی

به طور معمول از پودر پرکلرین ۷0 درصد برای 
می شود.  استفاده  میوه  و  سبزی  وشوی  شست 
ظرفی  در  که  است  صورت  این  به  کار  روش 
تهیه  آب  و  پرکلرین  از  رقیق  محلولی  مناسب 
تا۱0   ۵ به مدت  را  میوه ها  هاو  و سبزی  کنید 
دقیقه در آن قرار دهید و در پایان آن ها را با آب 

خنک آب کشی کنید.
هاو  میوه  باید  ماده  این  از  استفاده  زمان  البته 
با آب خنک کامال آب کشی کنید  را  سبزی ها 
از  عفونی،  ضد  ماده  وشوی  شست  بر  عالوه  تا 

پژمرده شدن آن ها جلوگیری شود.

سبزی برای استفاده در ترشی آماده است.
جوشاندن میوه ها در سرکه

ترشی  تهیه  در  می خواهید  که  میوه هایی 
سرکه  در  قبال  باید  کنید  استفاده  آن ها  از 

بجوشانید.
ظروف مورد استفاده

می کنید  تهیه  ترشی  آن ها  در  که  ظروفی 
باید سفالی، بلوری یا چوبی باشد و هرگز از 
ظروفی که از جنس پالستیک یا روی هستند 

برای این منظور استفاده نکنید.
محل نگهداری ظروف ترشی

نگهداری  خنک  جای  در  باید  ترشی  ظروف 
شوند.

نگهداری ترشی ها
هر ماده شناور در سطح ترشی یا سرکه باید 

فورا برداشته شود.
ادویه های الزم برای تهیه ترشی

ادویه های پر استفاده در تهیه ترشی عبارتند 
قرمز،  فلفل  سبز،  فلفل  میخک،  نمک،  از: 
فلفل سیاه، شوید خشک، زنجبیل، سیاه دانه، 
خردل،  پودر  نعناع خشک،  زیره،  هل،  گلپر، 
ترشی  به  که  آلبالو  برگ  مو،  برگ  زردچوبه، 

طعم و عطری دلپذیر می دهند.
مقدار سرکه و نمک الزم

سرکه باید به مقداری اضافه شود تا روی مواد 
را بپوشاند.

همچنین باید محلول آماده شده را بچشید تا 
نمک آن بیش از اندازه نباشد.

منبع: بیتونه

خطراتی که هنگام خانه تكانی عید جان شما را تهدید می کنند

راز های خانه داری؛ ضدعفونی کردن میوه و سبزی راز و رمز تهیه خوشمزه ترین ترشی ها

کوفته گیاهی

و می تواند یک  است  پروتئین  از  گیاهی« سرشار  »کوفته 
وعده سالم و مغذی باشد.

مواد الزم:
روغن زیتون     یک قاشق چای خوری

پیاز   یک عدد کوچک
قارچ    ۲۲0 گرم

لوبیا قرمز پخته     یک فنجان
سیر     دو حبه

سرکه بالزامیک یک قاشق
سس سویا یک قاشق

گردو   نصف  فنجان
برنج پخته     یک و نیم فنجان

نمک، فلفل به میزان الزم
خمیر باگت پودر شده یک فنجان

ریحان تازه   نصف  فنجان
مواد الزم برای سس: 

موسیر   یک  سوم فنجان
سیر     دو حبه

نمک و فلفل به مقدار الزم
پوره گوجه فرنگی 800گرم

سرکه بالزامیک دو قاشق چای خوری
شکر   یک  چهارم قاشق چای خوری

آویشن یک چهارم قاشق چای خوری
روغن     دو قاشق غذاخوری

طرز تهیه: 
سپس  کنید.  سرخ  زیتون  روغن  در  و  کرده  خرد  را  پیاز 
افزوده  فلفل  و  نمک  کنید.  اضافه  را  شده  خرد  قارچ های 
و سیر را له کرده و به تفت دادن ادامه دهید. بعد لوبیای 
اجازه  و  بیفزایید  را  سویا  و سس  بالزامیک  و سرکه  پخته 
دهید همه مواد به مدت دو دقیقه بپزند و نرم شوند. تابه 
را از روی حرارت بردارید و بگذارید خنک شود .  گردوها را 
همراه مخلوط قارچ و لوبیا و ریحان در مخلوط کن بریزید 
ریخته،  بزرگ  را در یک کاسه  آن  و میکس کنید. سپس 
برنج پخته نرم را اضافه کنید، ادویه ها را بیفزایید و خوب 
ورز دهید. فر را با دمای ۲00 درجه سانتی گراد گرم کنید. 
کف سینی فر را کاغذ بیندازید. سپس از مخلوط به اندازه 
گردو برداشته در دستتان گرد کنید و در پودر خمیر باگت 
بغلطانید. سپس کوفته ها را به مدت ۲0 دقیقه داخل یخچال 
قرار دهید .   بعد کمی روغن زیتون روی کوفته ها بریزید، آنها 
را در سینی فر بچینید و به مدت ۳۵-۴0 دقیقه داخل فر 
بپزید. در حین پخت یک بار کوفته ها را زیر و رو کنید.  برای 
تهیه سس، موسیر و سیر را خرد کرده و در روغن زیتون 
تفت دهید. سپس نمک و فلفل و شکر را افزوده و بعد پوره 
بالزامیک و  اضافه کنید. کمی که جوشید سرکه  را  گوجه 
آویشن را افزوده، به مدت ۱۵ دقیقه حرارت دهید. سپس 
کوفته های پخته شده را داخل سس قرار دهید     و بعد از ۵ 

تا ۱0 دقیقه که سس جذب آنها شد، سرو کنید. 

میکادو 
شیرینی  یک  میکادو 
به  که  است  خوشمزه 
و  می شود  تهیه  سادگی 

نیازی هم به فر ندارد. 
مواد الزم:

پودر قند ۱ پیمانه- روغن 
جامد ۱ و یک چهارم پیمانه- آرد نخودچی دو سوم  پیمانه

قاشق   ۱ کاکائو  پودر  پیمانه-  سوم  یک  سفید  آرد 
چای خوری- دارچین ۱ قاشق چای خوری- شکالت تلخ  ۵0 

گرم- نان میکادو ۵ ورق 
طرز تهیه: 

حرارت  روی  و  کرده  ترکیب  را  نخودچی  آرد  و  سفید  آرد 
حرارت  روی  از  سپس  شود.  شکالتی  آن  رنگ  تا  بگذارید 
دارچین  و  کاکائو  روغن،  قند،  پودر  شود.  خنک  تا  بردارید 
را با همزن برقی خوب بزنید تا حالت پوک پیدا کند. آرد را 
به این مخلوط اضافه کرده و ترکیب کنید. نان میکادو را که 
از فروشگاه های لوازم قنادی تهیه کرده اید روی سطح صافی 
قرار داده و کمی از مواد را به صورت الیه نارکی روی آن پهن 
ادامه  ترتیب  به همین  و  گذاشته  را  دوم  نان  کنید. سپس 
دهید تا ۵ نان روی هم قرار گیرد، روی الیه آخر را با شکالت 
آب شده بپوشانید و در یخچال بگذارید تا سرد و سفت شود. 

سپس میکادو را با چاقویی تیز برش داده و سرو کنید. 
در صورت تمایل می توانید از پودر پسته یا بادام و یا حتی 
شکالت آب شده سفید برای تزیین میکادوها استفاده کنید. 

آش گوجه فرنگی
و  پاییز  در  و  است  سنتی  غذای  یک  فرنگی  گوجه  آش 

زمستان زیاد طبخ می شود. 
مواد الزم: 

 ۷00 فرنگی  گوجه 
گرم-   ۱۵0 برنج  گرم- 
سبزی ۵00 گرم- پیاز ۲ 
عدد- رب گوجه فرنگی ۱ 
لپه  خوری-  سوپ  قاشق 
   ۱۵0    گرم- نمک، فلفل و 
زرد چوبه به مقدار الزم- 

آبغوره به مقدار الزم
طرز تهیه: 

سپس  کنید.  سرخ  روغن  در  و  کرده  نگینی  را     پیاز ها 
در  فرنگی  گوجه  رب  همراه  به  را  فلفل  و  نمک  زردچوبه، 
آن تفت دهید .   برنج و لپه را شسته و به آش اضافه کنید 
و با مقداری آب بپزید. سبزی مناسب این غذا ترکیبی از 
جعفری، نعنا، تره است. آنها را خرد کرده و همراه با گوجه 
فرنگی پوست گرفته و نگینی به آش بیفزایید. وقتی لپه و 
برنج آش پخت و آش شما به غلظت مناسب رسید آبغوره را 
به آش اضافه کنید .   سپس اجازه دهید آش ۱0 دقیقه دیگر 
بپزد بعد آن را در ظرف کشیده، با نعنا داغ و پیازداغ فراوان 

تزیین و سرو کنید . 
طعم این آش باید ترش باشد و اضافه کردن گرد غوره به 

جای آبغوره غذایتان را خوشمزه تر می کند .    
ریختن  از  پیش  یا  کنید  خیس  قبل  از شب  را  لپه  حتما 
نفخش  تا  را خالی کنید  آبش  و  بجوشانید  را  آن  در آش، 

گرفته شود. 

اگر پوست شفافی می خواهید صورت 
خود را با آب نمک بشویید.

بسیار  تبلیغات  امروز  به  تا  احتماال 
زیادی از انواع مواد شوینده، نرم کننده 
و  آرایشی  لوازم  دیگر  و  ها  کرم  ها، 
بهداشتی را دیده اید که ادعا می کنند 
پوست شفافی به شما می دهند اما در 
بسیاری از اوقات مواد طبیعی بهترین 

نتیجه را به شما می دهند.
می  طبیعی  مواد  از  یکی  نمک  آب 
شما  پوست  برای  تواند  می  که  باشد 
به  زیادی  شفافیت  و  کرده  معجزه 

پوستتان هدیه کند.

برای این کار الزم است مقداری آب را با 
میزان کمی نمک مخلوط کرده و با آن 
صورت خود را بشویید تا پوست بسیار 

شفاف تری را به دست بیاورید. مزایا:
پاکسازی  عمق  از  را  پوست  منافذ   .۱

می کند 
۲. جوش های سرسیاه و سرسفید را از 

بین می برد
۳. آکنه و جوش را از بین می برد

۴. چربی و آلودگی صورت را پاک می کند
سالم  و  درخشان  پوستی  شما  به   .۵

هدیه می دهد

زیبایي پوست با آب نمک

1. رشد مو
و  سرکه  مرغ،  تخم  زرده  حاوی  مایونز  سس 
روغن است که همگی موهای شما را تغذیه و 
مرطوب می کنند. وجود اسید آمینه در مایونز 
کمک می کند تا پوست سرتان تقویت شود تا 

بتواند رشد موهای سالم داشته باشد.
2. از بین بردن شپش

ها  درمان  ترین  محبوب  از  یکی  مایونز  سس 
برای مقابله با شپش است. اگر پوست سر را با 
مقادیر زیادی سس مایونز پوشش دهید، می 

توانید باعث کشتار شپش ها شوید.
3. صاف کردن مو

صاف کردن موهای فرفری با یک بار استفاده 
از مایونز میسر نمی شود اما با استفاده منظم 
می تواند به طور موثر وز موها را بگیرد و آن را 

نرم و صاف تر کند.
4. نرم کننده

از اسیدهای آمینه و روغن  از آنجا که مایونز 
تغذیه شده، یکی از بهترین محصوالتیست که 
مواد تشکیل دهنده برای درمان و نرم کردن 

موهایتان را داراست.
5.  محافظت از رنگ مو

معرض  در  بیشتر  معموال  شده  رنگ  موهای 
آسیب قرار دارند. کوتیکول های آسیب دیده 
دارند.  رنگ  دادن  دست  از  به  تمایل  بیشتر 
از کوتیکول های  و محافظت  نرمی  به  مایونز 

مو کمک می کند.
7. درمان شوره سر

ای  ماده  که  است  سرکه  حاوی  مایونز  سس 
موثر برای حفظ تعادل PH پوست سر و تولید 
حد  از  بیش  تولید  رود.  می  شمار  به  چربی 
است.  سر  شوره  اصلی  دالیل  از  یکی  چربی 

استفاده از سس مایونز پوست سر را آرام کرده 
به  که  شود  می  ها  فولیکول  انسداد  باعث  و 

درمان شوره سر کمک می کند.
1. ماسک موی مایونز و تخم مرغ

مواد الزم:
۲ عدد تخم مرغ کامل

۵ قاشق غذاخوری سس مایونز
طرز تهیه:

در یک کاسه سس و تخم مرغ را هم بزنید تا 
مخلوط  این  کنید.  تهیه  مخلوطی یک دست 
را به موهای خود بزنید. از ریشه شروع کنید 
بروید. هنگامی که  و به سمت ساقه های مو 
 ۲0 شد،  آغشته  ماسک  به  موهایتان  همه 
کارایی  توانید  می  شما  بمانید.  منتظر  دقیقه 
یک  توسط  موهایتان  پوشاندن  با  را  ماسک 
حوله داغ افزایش دهید. ماسک را با شامپوی 
پاک کنید.  از موهایتان  بدون سولفات مالیم 
می توانید ۱ تا ۲ بار در هفته این کار را انجام 

دهید.
ماسک موی مایونز و لیمو

مواد الزم:
۱ عدد تخم مرغ کامل

۱ قاشق غذاخوری آب لیمو
۲ قاشق غذاخوری سس مایونز

طرز تهیه:
همه مواد را در کاسه ای با هم مخلوط کنید 
موهایتان  به  را  مخلوط  بزنید.  هم  خوب  و 
ادامه  ساقه  تا  و  کنید  شروع  ریشه  از  بزنید. 
با  سپس  و  بمانید  منتظر  دقیقه   ۲0 دهید. 
توانید  می  بار  یک  ای  هفته  بشویید.  شامپو 

این کار را تکرار نمایید.

مزایای سس مایونز برای مو
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ِعْنَد  َباِئيِّ  الضَّ َحْمَزَة  ْبِن  ِضَراِر  َخَبِر  ِمْن  َو   -77
ُدُخوِلِه َعَلی ُمَعاِوَیَة َو َمْسَأَلِتِه َلُه َعْن َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن 
َبْعِض  ِفي  َرَأْیُتُه  َلَقْد  َفَأْشَهُد  َقاَل  َو   ) السالم  علیه   (
ِفي  َقاِئٌم  ُهَو  َو  ُسُدوَلُه  اللَّْیُل  َأْرَخی  َقْد  َو  َمَواِقِفِه 
َو  ِلیِم  السَّ َتَمْلُمَل  َیَتَمْلَمُل  ِلْحَیِتِه  َعَلی  َقاِبٌض  ِمْحَراِبِه 

َیْبِكي بَُكاَء اْلَحِزیِن َو َیُقوُل :
ِإَليَّ  َأْم  ْضِت  َتَعرَّ ِبي  َأ  َعنِّي  ِإَلْیِک  ُدْنَیا  َیا  ُدْنَیا  َیا 
ي َغْیِري اَل َحاَجَة  ْقِت اَل َحاَن ِحیُنِک َهْیَهاَت ُغرِّ َتَشوَّ
َفَعْیُشِک  ِفیَها  َرْجَعَة  اَل  َثاَلثًا  َطلَّْقُتِک  َقْد  ِفیِک  ِلي 
ِقلَِّة  ِمْن  آِه  َحِقیٌر  َأَمُلِک  َو  َیِسیٌر  َخَطُرِک  َو  َقِصیٌر 
َفِر َو َعِظیِم اْلَمْوِرِد . ِریِق َو بُْعِد السَّ اِد َو ُطوِل الطَّ الزَّ

که  است  ِضبابي  ضمره  پسر  ِضرار  خبر  ]از 
از  را  او  معاویه  و  شد  وارد  معاویه  بر  وقتي 

باقر)علیه  محمد  امام  حضرت  والدت  سالروز 
تمامی  به  را  شیعیان  پنجم  امام  السالم( 
پیامبر  مطهر  و  پاک  خاندان  دوستداران 
اکرم)صلی ا... علیه وآله( تبریک عرض نموده، 
از خداوند متعال توفیق پیروی از آن امام همام 

را خوستاریم.
والدت

امام محمد باقر)علیه السالم( در روز اول رجب 
سال ۵۷ هجری در مدینه منّوره دیده به جهان 
گشود، و بار دیگر خورشیدی در آسمان امامت 

و والیت طالع گردید.
نام و کنیه

بزرگوار  آن  کنیه  و  »محّمد«  حضرت  آن  نام 
»أبا جعفر« بود، و از طرف رسول گرامی اسالم 
مردم  بین  در  و  بود،  شده  »باقر«  به  ملّقب 
معنی  به  بود،  گشته  العلوم«  »باقر  به  معروف 
شکافنده علوم، و علت هم آن بود که در زمان 
آن حضرت زمینه مساعدی برای نشر علوم و 
معارف اسالمی پدیدار شد که تا زمان امامت 
صادق)علیه  امام  یعنی  بزرگوارشان  فرزند 
در  روایاتی که  بیشتر  و  یافت،  امتداد  السالم( 

ولی فقیه  برای  اساسی  قانون  در  که  اختیاراتی 
است،  متعدد  برشمرده شده، مستلزم تخصصهای 
ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک 
تمام  بر  فقیه  ولّی  چگونه  پس  است،  مشکل  نفر 

امور کشور حاکم باشد؟
عنوان  به  را  متعددی  امور  اساسی  قانون  در  اگر 
مقصود  کرده اند،  مطرح  فقیه  ولی  اختیارات 
قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی 
آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، 
زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب 
ادعا کند در همه  مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند 

علوم صاحب نظر است.
مشاوره با متخصصان

که  متعددی هستند  متخصصان  هر جامعه ای  در 
ولی  نظرند.  صاحب  خاص  رشته ای  در  گروه  هر 
مختلف  متخصصان  از  مشاورانی  باید  نیز  فقیه 
داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر 
کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند 

ماه رجب، ماهی که به فرموده پیامبر )ص( ماه 
خاص خداوند متعال است و در این ماه بندگان 
می توانند دربهای دوزخ را بر روی خود ببندند.

این ماه عزیز  برای  اعمال مختلفی  در روایات، 
اشاره  اعمال  این  از  برخی  به  که  شده  توصیه 

می کنیم.
ذکر الاله االاهلل

اهلل«  اال  اله  »ال  ذکر  رجب  ماه  اعمال  از  یکی 
مرتبه  هزار  روزی  را  ذکر  این  اینکه  و  است 
تکرار کنیم، همچنین خواندن سوره توحید در 
همه روزهای ماه رجب بسیار سفارش شده به 
این صورت که در طول یک ماه صد یا هزار یا 
ده هزار مرتبه سوره مبارکه توحید قرائت شود.

استغفار
در  شده  توصیه  اعمال  دیگر  از  استغفار  ذکر 
این صورت که هر  به  روزهای ماه رجب است 
روز ذکر »استغفرا... الذی ال اله اال هو وحده ال 
شریک له و اتوب الیه« را صد مرتبه بگوییم و 

در پایان روز صدقه بدهیم.
نیز  شب  و  مرتبه   ۷0 صبح  روز  هر  همچنین 
از  الیه«.  اتوب  ۷0 مرتبه بگوییم »استغفرا... و 
گفتن  رجب  ماه  در  شده  توصیه  اذکار  دیگر 
ذکر »استغفرا... ذوالجالل و االکرام من جمیع 

الذنوب و االنام« است.
روزه

ماه رجب  برای  است که  اعمالی  از دیگر  روزه 
توصیه شده به این صورت که یا همه روزهای 
ماه رجب را روزه بگیرد و یا روزهای پنجشنبه 

بود، و از هیچ یک از فرزندان امام حسن و امام 
دین  علم  از  اندازه  آن  السالم(  حسین)علیهما 
مختلف  فنون  و  قرآن  علوم  و  روایات  و  آثار  و 
آشکار نشد که از آن حضرت به ظهور پیوست، 
و بازماندگان از صحابه رسول خدا)ص( و بزرگان 
از تابعان و رؤسای فقهای مسلمین همگی معالم 
دین و احکام را از این بزرگوار روایت کرده اند، 
و در فضل و دانش سرآمد دانشمندان و ضرب 
دانش  و  علم  وصف  در  و  بود،  همگان  المثل 
قلم  و  سروده  اشعاری  نویسندگان  و  شعرا  او 

فرسایی ها کرده اند.
بشارت پیامبر به جابر:

در روایتی امام صادق)علیه السالم( از امام محّمد 
باقر)علیه السالم( نقل می کند که فرمود: روزی 
او  بر  انصاری وارد شدم، پس  بر جابربن عبدا... 
پرسید:  و  داده  سالم  جواب  او  و  کردم،  سالم 
نابینا  جابر  که  بود  حالی  در  این  و  کیستی؟ 
شده بود. من گفتم: محّمدبن علی بن الحسین 
به  بیا، من  پیش  پسر جان  هستم، جابر گفت: 
سپس  بوسید،  مرا  دست  او  و  رفتم  او  نزدیک 
خواست پای مرا ببوسد من نگذاشتم، بعد گفت: 

حلم و بردباری به علم و دانش باشد.
)علیه  باقر  امام محمد  اخالقی  فضائل  از  ای  گوشه 

السالم(
دار شدن  برای عهده  را  ای  بنده  خداوند هیچ 
مقام امامت بر نمی گزیند و او را حّجت آشکار 
خویش بر آفریدگانش قرار نمی دهد، مگر آن 
که صفات پسندیده و مکارم اخالق در وجود او 
به کمال رسیده باشد و سخن و عملش مطابق 

حّق و صالح باشد.
)علیه  باقر  محمد  امام  درباره  آشوب  شهر  ابن 
گشاده  گوترین،  راست  او  گوید:  می  السالم( 
مردمان  ترین  عالم  و  ترین  بخشنده  روترین، 
و  بود  جاری  زبانش  بر  حّق  ذکر  همواره  بود، 
غذا خوردن یا صحبت با مردم مانع از ذکر وی 
امام  آن  بزرگواری  و  بخشندگی  مراتب  نبود، 
صله  از  گاه  هیچ  و  بود  زبانزد  مردم  میان  در 
دادن به برادران و دیدارکنندگان و آرزومندان 
به ستوه نمی آمد، بسیار خاضع و خاشع بود و 
همواره اهل بیت خود را به تالوت قرآن فرمان 
فرمود،  می  توانست  نمی  کس  هر  و  داد  می 

ذکر بگوید.

امیرالمومنین )ع( پرسید، ضرار گفت: شهادت 
عبادت مي کرد  را در جایي که  او  مي دهم که 
او  و  بود،  افکنده  پرده  به وقتي که شب  دیدم 
را  محاسنش   بود،  ایستاده  خود  محراب  در 
خود  به  گزیده  مار  چون  و  گرفته  دست  به 
و  مي گریست  غمزدگان  چون  و  مي پیچید  
شو،  دور  من  از  دنیا،  اي  دنیا،  اي  مي گفت:[ 
من  به  یا  مي داري؟!  عرضه  من  به  را  خود 
نزدیک  وصالت  هنگام  مي کني؟!  شوق  اظهار 
تو  به  مرا  که  بفریب،  را  دیگري  هرگز!  مباد، 
در  که  کرده ام  طالقه  سه  را  تو  نیست،  نیازي 
بزرگیت  و  کوتاه  زندگیت  نباشد.  بازگشتي  آن 
اندک، و آرزویت حقیر است. آه از اندک بودن 
مشقت  و  سفر  دوري  و  راه  درازي  و  توشه 

منزلگاه!

انداختن  مثل  انداختن،  سدل  جمع  سدول 
پرده.  سدیل= پرده

اندوه  و  درد  از شدت  پیچیدن  بر خود  تململ 
یا غصه

اوغیره  حیبه  من  الملدوغ  گزیده  مار  سلیم 
گزیده شده به وسیله مار یا غیر آن 

 - دادن   نشان  را  خود  تعرض.  ْضت:  تعرَّ
خودنمایي کردن

تشوقت: شوق، میل
حان - الحان حینک ابن ابي الحدید آن را دعا 

مي داند یعني آن وقتت نرسد که مرا بفریبي
مورد= محل ورود منظور قیامت است.

علي)ع(  امیرالمومنین  خاص  اصحاب  از  ضرار 
است که بر معاویه وارد مي شود و معاویه از او 
اصرار  امام)ع( مي نماید ضرار  درخواست وصف 
که  مي داد  احتمال  زیرا  دارد  توصیف  عدم  بر 
برایش  نیاید  و  مطالب به مذاق معاویه خوش 
و  مي ورزد  اصرار  معاویه  اما  باشد  زا  سر  درد 
که  »اکنون  مي گشاید:  سخن  به  زبان  ضرار 
مقامي  او  سوگند  خدا  به  بدان  است  چنین 
جسمي(  و  روحي  نظر  )از  داشت،  واال  بسیار 
بسیار قدرتمند و قوي بود. سخن حق مي گفت  
و حکم به عدالت مي کرد و چشمه علم و دانش 
از اطراف او مي جوشید و سخنان حکمت آمیز از 
جوانب او صادر مي شد. غذاي او ساده و ناگوار 
لباس  کوتاهي  زمان،  آن  )در  کوتاه  او  لباس  و 
نشانه تکبر  لباس  بلندي دامان  و  تواضع  نشان 
بود( به خدا سوگند به ما پاسخ مي گفت و اگر 
مي کرد.  مرحمت  ما  به  داشتیم  او  از  تقاضایي 
به خدا سوگند با این که  خود را به مانزدیک 

اثر  بر  بودیم  نزدیک  او  به  هم  ما  و  مي کرد 
مجلسش  در  تکلم  قدرت  او  جالل  و  هیبت 
ما  فکر  در  او  عظمت  دلیل  به  و  نداشتیم 
نمي کردیم.  سخن  آغاز  او  مجلس  در  هرگز 
دانه هاي  همچون  را  دندان هایي  او  تبسم 
را  دینداران  مي داد.  نشان  منظم  مروارید 
ترحم  مورد  را  و مستمندان  بزرگ مي داشت 
نزدیک  یتیمان  قحطي،  هنگام  و  مي داد  قرار 
مي کرد  اطعام  را  نشین  خاک  مستمندان  و 
مظلومان  و  مي پوشید  لباس  را  برهنگان  و 
آن  برق  و  زرق  و  دنیا  از  و  مي کرد  یاري  را 

وحشت داشت. به تاریکي شب انس داشت.
حالي  در  دیدم  را  او  شبي  مي دهم  گواهي 
و  بود  افتاده  فرو  شب  تاریک  پرده هاي  که 
بود محاسن  ایستاده  او در محراب عبادتش  
مار  همچون  و  گرفته  دست  با  را  مبارکش 
گریه  سوزناک  و  مي پیچید  خود  به  گزیده 
مي کرد و مي گفت. سپس عبارت باال را آورده 

است.
توضیح: امام )ع( دنیا را به زني تشبیه کرده  
وارسته  مردي  بر  عرضه،  براي  را  خود  که 
او  وصال  به  تردید  بدون  که  آراسته  چنان 
بلند  عنقاي  امام)ع(  که  این  از  غافل  برسد، 
از عجوزه هزار داماد متنفر   آشیاني است که 
و پیرزن عشوه گر دهر را با سه طالقه کردن از 
خود رانده است و با اسم فعل إلَْیَک )دور شو( 
آن  دانستن  بي ارزش  با  و  مي زند  بانگ  او  بر 
خود را از او دور مي سازد اجازه عرض اندام و 
به دنیا نمي دهد و  را  فریبکاري  خودنمایي و 
یعني  ده  فریب  را  دیگري  قاطعانه مي فرماید 

را  تو  فریب  و  ترا مي دانم  نیک طرح  من که 
مي شناسم به دیگري مراجعه کن. 

الرجعه  ثالثاً  طلقک  »قد  جمله  با  امام)ع( 
رخش  به  را  خویش  نارضایتي  نهایت  فیها«  
منجر  که  معایبي  نهایت  در  سپس  مي کشد. 
بازگو  مي شود  دنیا  از  حضرت  نارضایتي  به 
به تحلیل  این وادي  براي خردمند  فرموده و 
مي نشیند که: َفَعْیُشِک َقِصیٌر، َوَخَطُرِک یَِسیٌر، 
ارزشت  کوتاه،  زندگاني ات  َحِقیٌر.  َوأََمُلِک 
با  حال  است  حقیر  و  ناچیز  آرزویت  اندک، 
کمي ارزش دنیا و کوتاهي زندگي آن و آرزو 
کردن بي مقدار دنیا، فریاد برمي آورد که: »آِه 
َفِر،  السَّ َوبُْعِد  ِریِق،  الطَّ َوُطوِل  اِد،  الزَّ قِلَِّة  ِمْن 

َوَعِظیِم الَْمْوِرِد «
که  خداوند  سوي  به  درسفر  توشه  کمي  از   
عبارتست از تقوي و عمل صالح و درازي راه 
به  رسیدن  و   سفر  دوري  الي اهلل،  طریق  و 
نامتناهي و سختي منزلگاه اعم از مرگ، برزخ 
بیان  از  پس  که  مي نویسد  کبري  قیامت  و 
مطالب معاویه گریست و گفت خدا اباالحسن 
را رحمت کند به خدا سوگند او چنین بود و 
به ضرار گفت اندوه تو بر آن حضرت چگونه 

است؟
گفت مانند اندوه زني که فرزندش را کنارش 
کرد  رو  مجلس  حاضران  به  ببرند سپس  سر 
و گفت: اگر من از دنیا بروم هیچ یک از شما 
نخواهید  من  درباره  ثنایي  و  مدح  چنین 
پاسخ  با شجاعت  از حاضران  یکي  داشت که 
هر  صاِحبه«دوست  َقدِر  َعلي  »الّصاِحُب  داد 

کس هم طراز خود اوست.

بزرگوار است، و در  امام  این دو  از  دست است 
محضرشان  از  زیادی  عده  که  بود  ایشان  زمان 
آل  علوم  و  اسالم  معارف  و  کرده  استفاده 
محمد)صلی ا... علیه وآله( را در سر تا سر دنیای 

اسالم منتشر کردند.
پدر و مادر

السالم(  باقر)علیه  محمد  امام  بزرگوار  پدر 
الساجدین  سید  و  العابدین  زین  امام  حضرت 
مکرمه  مادر  و  السالم(،  الحسین)علیه  بن  علی 
آن حضرت دختر امام مجتبی)علیه السالم( به 
از  این جهت آن حضرت  از  و  نام »ام عبداهلل« 
رسول  گرامی  خاندان  به  منتسب  مادر  و  پدر 

اکرم)صلی ا... علیه وآله( بودند.
گوشه ای از فضایل و مناقب آن حضرت

میان  از  السالم(  باقر)علیه  محّمد  امام  حضرت 
بن  علی  پدرش  جانشین  خویش  برادران 
از  امام پس  و  السالم( و وصّی  الحسین)علیهما 
او بود، و در فضیلت، و دانش، و زهد و بزرگواری 
این  در  مفید  مرحوم  داشت.  برتری  همگان  بر 
باره می نویسد: از همه برادران در میان شیعه 
و سّنی نامش بلندتر و در قدر و مرتبه بزرگ تر 

که  مشورتهایی  به  توجه  با  فقیه  ولّی  نهایت  در 
را  نهایی  و سخن  می گیرد  تصمیم  انجام می دهد 
اعالم می کند.قرآن می فرماید: »َوشاِوْرُهْم فِی االْْمِر 
مؤمنان  با  کارها  در  ا...  َعلَی  ْل  َفَتوکَّ َعَزْمَت  َفاِذا 
گرفتی  تصمیم  که  هنگامی  اّما  کن!  مشورت 
]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن.« این آیه خطاب 
بر اساس  ا... علیه وآله( است.  به رسول اهلل(صلی 
بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم 
و  مردم  با  بودند؛  مأمور  ولی  بودند،  )لدنّی(  الهی 
حکمت  شاید  نمایند.  مشورت  مسائل  در  آگاهان 
کارها دخالت  را در  بود که مردم  این  فرمان  این 
با  بیشتری  اطمینان  و  دلگرمی  با  آنان  تا  دهند، 
آیه  در  عین حال  در  کنند،  آن حضرت همکاری 
پیامبر  با  نهایی،  تصمیم  و  عزم  که  شده  تصریح 
مشورت  باید  ـ  عظیم الشأن  ـ  پیامبر  وقتی  است. 
علم  به  دسترستی  که  ـ  معصوم  غیر  حاکم  کند، 
غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولی تصمیم 
نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک 
نظام  نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت 
غیر  مشاوران  است  ممکن  و  باشند  داشته  قرار 
رغم  به  ـ  دنیا  کشورهای  تمام  باشند.در  رسمی 
وجود اختالف در نوع حکومت ـ رهبران و رؤسای 
کشورها در زمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و ... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور 
مختلف از نظرات آنها استفاده می کنند. در این باره 
و حاکمان  مانند دیگر رهبران  نیز  اسالمی  حاکم 

عمل می کند.
پرسش ها و پاسخ ها  آیت ا... محمدتقي مصباح یزدي

و جمعه و شنبه روزه بگیرد و یا اگر نتوانست 
اإللِه  بگوید»ُسبحاَن  را  تسبیحات  این  روز  هر 
لَُه  إاِّل  التَّْسِبیُح  اَلیَْنَبِغی  َمْن  ُسْبحاَن  الَجلیل، 
الِْعزَّ  لَِبَس  َمْن  ُسْبحاَن   ! الْْکَرِم  الَْعزِّ  ُسْبحاَن   !
َوُهَو لَُه أَْهٌل«. تا ثواب روزه همه ایام ماه رجب 

به او برسد.
خواندن دعا

ماه  شده  توصیه  اعمال  دیگر  از  دعا  خواندن 
توصیه  دعا  این  میان  این  در  که  است  رجب 
الّسآئِلیَن،  َحوآئَِج  یَْملُِک  َمْن  »یا  است:  شده 
ای  َمْسَئلَة؛  لُِکلِّ  الّصاِمتیَن،  َضمیَر  ویَْعلَُم 
نهاد  که  ای  و  خواستارانی  حاجات  مالک  که 
ِمْنَک  ای،  خواسته  هر  برای  دانی  خاموشان 
َوَمواعیُدَک  اللُّهمَّ  َعتیٌد.  َوَجواٌب  حاِضٌر  َسْمٌع 
گوشی  تو  جانب  از  الفاِضلَُة؛  واَیادیَک  الّصاِدَقُة 
شنوا و پاسخی آماده است خدایا به حق وعده 
َرْحَمُتَک  َو  بسیار،  های  نعمت  و  راستت  های 
َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلی  تَُصلَِّی  اَْن  َفاَْسَئُلَک  الواِسَعُة 
که  خواهم  تو  از  وسیعت  رحمت  و  محمد؛ 
درود فرستی بر محّمد و آل محمد، واَْن تَْقِضَی 
َشْیء  ُکلِّ  َعلی  ََّک  اِن َواالِْخَرِة،  نْیا  لِلدُّ َحوائِجی 
َقدیٌر؛ و حوایج دنیا و آخرتم را برآوری که به 

راستی تو بر هر چیز توانایی«
به  خیر«  لکل  ارجوه  من  »یا  دعای  همچنین 
عنوان دعای ماه رجب توصیه شده که هر روز 

خصوصاً بعد از هر نماز خوانده شود.

منبع: فارس

رسول خدا)ص(
 تو را سالم رسانیده، من گفتم: درود و رحمت 
باد، ای جابر چگونه  او  بر رسول  و برکات خدا 
سالم  من  به  وآله(  علیه  ا...  خدا)صلی  رسول 
رسانید؟ گفت: روزی خدمت آن حضرت بودم، 
زنده  تو  شاید  جابر  ای  فرمود:  چنین  من  به 
که  کنی  دیدار  مرا  فرزندان  از  مردی  تا  بمانی 
نامش محّمدبن علی بن الحسین است، که خدا 
بدو بخشید، پس ای جابر سالم  نور و حکمت 

مرا به او برسان.
کالمی از امام باقر)ع(

خدا)ص(  رسول  از  پدرانش  از  حضرت  آن   .۱
روایت کرد که آن حضرت فرمود: سخت ترین 
برادران  مواسات  اّول:  است.  چیز  سه  کارها 
مردم  با  برخورد  در  آنکه  دّوم:  مال،  در  دینی 
جانب انصاف را داشته باشی، سوم: یاد خداوند 

در هر حال.
محّمد  امام  از  گوید:  می  صالح  بن  حسن   .۲
باقر)ع( شنیدم که فرمود: آمیخته نشده است 
از آمیخته شدن  چیزی به چیز دیگر که بهتر 

احادیث امام محمد باقر علیه السالم
امام باقر)ع(: از رسول اکرم )ص( حدیث کرده 
است که فرمود: صبح کن و روزت را بگذران 
که یا عالم باشی یا علم آموز و بپرهیز از اینکه 
عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوئی های زیان 
بخش سپری گردد. الحدیث جلد۱ صفحه۵۴

به  لقمان حکیم  اندرزهای  از   :) )ع  باقر  امام 
فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با 
گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد 
می گیرد، کسی که مجادله را دوست داشته 
شود،  می  واقع  دشنام  و  فحش  مورد  باشد 
بدنام  مکانهای  و  جایگاههای  در  که  کسی 
با  که  کسی  شد،  خواهد  متهم  بگذارد  قدم 
سالم  اخالق  فساد  از  گردد  همگام  بد  رفیق 
نباشد  خود  زبان  مالک  که  کسی  ماند،  نمی 
سرانجام پشیمان خواهد گشت. الحدیث جلد 

۳ صفحه ۹8
حضرت باقر )ع(: خداوند از مردم خواستار دو 
تا  اقرار کنند  ها  نعمت  به   -۱ است:  فضیلت 
نمایند  اعتراف  به گناهان  بیفزاید، ۲-  بر آن 

تا آنها را ببخشد. 

برخي اعمال مشترک و توصیه شده
 برای ایام ماه رجب

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من
پنجمنی خورشید تا گل رکد در شب های من

آیه ای نازل شد از مست بلوغ آمسان
روشین پاشید بر آیینه ی سامیی من

 فصل وصل آمد، زمنی ُپر شد ز وبی ناب عشق
جلوه گر شد از مدینه، ماه من، موالی من

 عصمیت روشن تبّسم رکد بر روی زمنی
حضرت حق گفت: »او ونری ست با امضای من«

 وارث وبی هبشت است و ِخَرد مریاث اوست
سیب شرییین ست او از شاخه ی طوبای من

 قاف غریت، بحر حریت، کهکشان حکمت ست
باقر ونر است، بشنو از لبش آوای من

 فصل لبخند گل پنجم، امام باقرست
پنجمنی خورشید، زد لبخند بر دنیای من

 تشنه ی یک جلوه از خورشید سامیی وتأم
ت فردای من ای طلوع پنجمنی! ای حجّ

رضا اسماعیلی

وارث بوی بهشت 

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای محمد سوداگر  فرزند محمدشریف   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۲۷    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحومه فاطمه سوداگر فرزند 
حاجي محمدعلي  به شناسنامه  ۱۳۳۱ صادره از ح - اوز   در تاریخ  ۱۳60  در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-امهاني سوداگر فرزند محمدامین  ش ش  ۱۳۳۲ ت ت ۱۲۹۴  صادره از ح الرستان - اوز

۲-خیرالنساء سوداگر فرزند محمدامین  ش ش  ۱۳۳۳ ت ت ۱۲۹6  صادره از ح الرستان - اوز
۳-عبدا... سوداگر فرزند محمدامین  ش ش  ۳۴۲ ت ت ۱۳0۱  صادره از ح الرستان - اوز

۴-عبدالغفور سوداگر فرزند محمدامین  ش ش  ۱۳۳۴ ت ت ۱۳0۳  صادره از ح الرستان - اوز
۵-عبدالحمید سوداگر فرزند محمدامین  ش ش  ۱۳۳۵ ت ت ۱۳0۷  صادره از ح الرستان - اوز فرزندان 

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي              م/الف/۷۵۱

روز اول ماه رجب والدت امام محمد باقر)علیه السالم(

دمي با ارباب قلم و 
نخبه منبر

حدیث:
هرگاه  مي فرماید،  باقر)ع(  امام  حضرت 
خواستي بداني در تو خیر هست یا نیست، به 
قلب خود رجوع کن، اگر آن را اهل طاعت و 
عبادت و دوستدار خدا یافتي و دشمنان خدا 
و اهل معصیت را دشمن مي داري بدان که در 
تو خیر هست و خدا تو را دوست مي دارد. و 
اگر دیدي اهل طاعت و عبادت خدا را دشمن 
دوست  را  معصیت  اهل  برعکس  و  مي داري 
مي داري بدان که در تو خیري نیست و خدا 

تو را دشمن مي دارد. 
يك دل به سينه بيش نداري، دو دل مباش

حرفت چرا دوتاست، زبان در دهان يكي است
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گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
دو تا پنج درصد از تولدهای زنده با اختالالت 
این  بیشتر  که  حالی  در  است  همراه  ژنتیکی 
تشخیص  قابل  جنینی  دوران  در  اختالالت 

هستند.
از  بسیاری  افزود:  راد  پزشکی  مسعود  دکتر 
میان  در  و  دارند  ژنتیک  منشاء  ها  بیماری 
فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی اختالالت 
ژنتیکی سه تا چهار برابر بیشتر رخ می دهد. 

همچنین این امکان وجود دارد که سه تا سه و 
نیم درصد جنین ها بدون هیچ سابقه فامیلی 

مشکالت ژنتیکی داشته باشند. 
در  گفت:  رادیولوژی  متخصص  پزشک  ین 
صورت غربالگری و تشخیص اختالالت ژنتیکی 

دریافتند  استرالیا  کویینزلند  دانشگاه  محققان 
ترین  مهم  از  یکی  که  فلوکستین  داروی 
موثری در  نقش  است،  داروهای ضدافسردگی 
ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در بدن 

ایفا می کند.
درون  کوالی  ای  باکتری  تحقیقات  این  در 
بستری از مقادیر مختلف داروی فلوکستین در 
این بستر به  دمای طبیعی بدن قرار گرفت و 

مدت ۳0 روز به طور روزانه تعویض شد. 
درون  به  یافته  جهش  های  باکتری  سپس 
منتقل  بیوتیک  آنتی  حاوی  های  ظرف 
شد  مشخص  آزمایش  این  نتیجه  در  شدند. 
مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک های 
کلرامفنیکل، آموکسی سیلین و تتراسایکلین تا 

۵0 میلیون برابر افزایش یافته است. 
میزان  افزایش  با  تحقیقات  این  اساس  بر 

غذاشناسانی  از سوی  غذایی الغری  رژیم های 
کمتر  اما  غذاشناسند  که  می شود  پیشنهاد 

شناختی از طبیعت بدن انسان دارند.
با  تنها  الغری  غذایی  برنامه  یک  بی گمان 
با هر مزاجی سازگار  کم وزیاد کردن چندگرم 
در  کنونی  الغری  غذایی  رژیم های  نیست؛ 
افراد  اندیشیده   الغرکردن  برای  تنها  جامعه ها 
رژیم ها همزمان  این  گاهی  برای همین  شده، 
را  افراد  بدن  طبیعت  می بخشد،  الغری  که 
آنان  مزاج  چیرگی  بر  یا  می دهد  تغییر  نیز 
که  گرم وخشک  مزاج  نمونه  برای  می افزاید؛ 
الغر  می گیرد،  ُگر  گردو  یک  خوردن  از  حتی 
بدنش  خشکی  گرمی  و  همزمان  اما  می شود 
افزایش می یابد. مزاج سوداوی که از سردی  و 
خشکی خواب خوش ندارد در پایان رژیم خود 
با الغر شدن، چه بسا بدن سردتری بیابد. مزاج 
سرد و تر شاید از شر چاقی زیاده برهد اما بر 
»تری« و بلغم و رطوبت بدنش افزوده  شود و 

همچنان گریزپا در برابر سرما باشد.
مزاج دموی دارای بدن گرم  و تر شاید به فرم 
دلخواه  خنکی  به  اما  برسد  خود  دلخواه  بدن 
نخواهد رسید و همچنان بهاران برایش سوزان 

خواهد بود.
پیامد های مواد غذایی گیاهی

استفاده از هر گیاهی باید پس از ویزیت پزشک 
یا حکیم انجام گیرد. استفاده کندر تا دوهفته 

دارید یک بستنی خوشمزه یا لیموناد یخ زده 
می خورید که سرد و شیرین است و ناگهان 
که  گویی  می کشد،  تیر  حسابی  سرتان 

مغزتان منجمد شده باشد.
این تیر کشیدن سر یا انجماد مغز به صورت 
درد کوتاه و شدید پشت پیشانی و گیجگاه ها 
پس از خوردن بسیار سریع  چیزی سرد رخ 
می دهد و برای همین به آن سردرد بستنی 

هم می گویند.
نگران  شدید  سردردی  چنین  دچار  اگر 
نباشید- مغز شما واقعا یخ نمی زند. این تیر 
گویی  که  می شود  احساس  طوری  کشیدن 
می دهد،  رخ  دارد  جمجمه تان  درون  چیزی 
اما در واقع اتفاقی درون دهانتان رخ می دهد.

انتظار  است  ممکن  که  آنقدرها  مغز  انجماد 
داشته باشید، شایع نیست.

که  می دهند  گزارش  بررسی  از  بسیاری 
شرکت کنندگان شان  از  نیمی  از  کمتر  کمی 
هنوز  دانشمندان  شده اند.  عارضه  این  دچار 

نمی دانند چرا.
از  شبکه ای  شما  صورت  پوست  زیر  درست 
بافت های  به  که  دارد  وجود  خونی  عروق 

صورت و مغز خونرسانی می کنند.
مانند  مغذی  مواد  از  بسیاری  حاوی  خون 
شما  مغز  کارکرد  برای  که  است  اکسیژن 

موز میوه ای است که تقریبا در تمام طول سال 
در بازارها یافت می شود و منبعی غنی از پتاسیم 

است.
خطر  کاهش  با  که  است  معدنی  ماده  پتاسیم 

فشار خون باال و سکته مغزی ارتباط دارد.
هر موز با داشتن حدود ۴۵0 میلی گرم پتاسیم 
معدنی  ماده  این  غذایی  منابع  بهترین  از  یکی 
 ۴۷00 روزانه  باید  سالم  بزرگساالن  است. 
میلی گرم پتاسیم از منابع غذایی دریافت کنند، 
مگر در مواردی که داروهایی معینی را با تجویز 

پزشک مصرف می کنند.
منابع  طریق  از  پتاسیم  باالی  میزان  دریافت 

از  درصد   ۳۱ در  تقریبا  کا  ویتامین  فقر 
این  از  ناشی  فقر  شود.  می  دیده  بزرگساالن 
تاثیر  قلب  و  مفاصل  ها،  استخوان  بر  ویتامین 

می گذارد.
است.  شده  شناخته   K۲وK۱ویتامین نوع  دو 
شدن  لخته  در  مهمی  نقش   K۱ویتامین
برای سالمت  نوع دوم  دارد در حالی که  خون 
استخوان ها، تنظیم رشد سلولی و جلوگیری از 

کلسیفیکاسیون شریان ها موثر است. 
توصیه  ویتامین،  این  از کمبود  برای جلوگیری 
به میزان کافی سبزیجات  بزرگساالن  می شود 
اسفناج،  و  کاهو  بروکلی،  کلم  مانند  رنگ  تیره 
انار مصرف کنند. این غذاها سرشار  کدو و آب 
از ویتامینK۱ هستند. اما گوشت مرغ، جگر و 

تخم مرغ سرشار از ویتامینK۲ هستند. 
ویتامین کا یک ویتامین محلول در چربی است 
بنابراین بهتر است با غذاهای حاوی چربی های 
 ۱۹ در سنین  زنان  برسانید.  بدن  به  آنرا  سالم 
ویتامین  میکروگرم   ۹0 روزانه  به  بعد  به  سال 
کا نیاز دارند. این میزان برای مردان در همین 

سنین باید ۱۲0 میکروگرم باشد. 
خونریزی  شما  های  زخم  اگر  زیاد:  خونریزی 
فقر  دچار  است  ممکن  شما  دارند،  شدیدی 
شدید  های  دوره  باشید.  شده  کا  ویتامین 
مدفوع،  یا  ادرار  در  خون  وجود  قاعدگی، 
ممکن  نیز  ها  لثه  یا  و  بینی  شدید  خونریزی 

است ناشی از فقر این ویتامین باشد. 
کا  ویتامین  ها:  استخوان  قدرت  رفتن  دست  از 
داشته  نقش  ها  استخوان  در سالمت  تواند  می 
باشد. برخی تحقیقات رابطه بین مصرف بیشتر 
ویتامین کا و افزایش تراکم استخوان و همچنین 
خطر کمتر شکستگی های لگن را ثابت کرده اند. 

به  مغذی  مواد  جابه جایی  برای  و  بوده  قلیایی 
سلول های بدن و از میان بردن سم های بدن و 
آب میان سلولی  مورد نیاز است. در رژیم ها باید 
پتاسیم  و  کلسیم  منیزیم،  مانند  کانی  مواد  از 

استفاده کرد. 
سیستم ایمنی

و  مفید  غذاهای  از  آنفلوآنزا  و  سرما  موسم  با 
می رود  سخن  بسیار  ایمنی  سیستم  تونیک 
مانند ویتامین  C  که مکمل شیمیایی آن بسیار 
پیشگیرانه  و  می ریزد  بیرون  بدن  از  آب  با  زود 
نخواهد بود مگر ویتامین  c  از سبزی ها و میوه ها 
از  می تواند  محلی  مرغ  سوپ  اما  شود.  تامین 
مواد  و  پرتو  و  بکاهد  )کم آبی(  هیدراتاسیون 
مغذی مفیدی پیشکش بدن کند؛ حتی بویش 
می انجامد.  سینوس ها  پاکسازی  به  )رایحه( 
اما  نکند  درمان  را  سرماخوردگی  شاید  انگبین 
سرکوب  جای  به  و  نیست  سرفه  شربت  از  کم 
یک  خواب  از  پیش  است.  آرامش بخش  سرفه، 
انگبین  کمی  با  )نعناع(  نانوک  دمنوش  فنجان 

آرامش را کامل می  کند.
رژیم الغری پزشكی سینایی

بلغمی مزاج  انسان  سینایی،  پزشکی  دیدگاه  از 
انسان  و  است  چربی  همراه  وزن  زیادی  دچار 
دموی مزاج دچار زیادی وزن و همراه با ماهیچه 
)عضله(می شود؛ بنابراین بلغمی مزاج ها باید بیشتر 
متوجه سبک زندگی و رژیم غذایی ناسالم خود 

بارهنگ  می کند  اندام  تناسب  و  وزن  کاهش 
است؛ از این دمکرده برای توانمندسازی سامانه 

گوارشی و رسوب زدایی آن استفاده می شود.
می توان  بارهنگ  گیاهی  دمنوش  کنار  در 
مصرف  در  تعادل  برقراری  برای  خاکشیر  از 
موادغذایی استفاده شود، حتی می توان این دو 
آن  نتیجه  تا  آمیخت  هم  با  را  گیاهی  دمنوش 

برای الغری و تناسب اندام دوچندان شود .
آرامش  بدن،  وزن  تعادل  برای  را  عمانی  لیمو 
و  کبد  توانمندسازی  و  مرکزی  اعصاب  سامانه 
قلب مصرف کنید. همچنین برای از میان  بردن 
چربی دور شکم، مصرف دمنوش برگ سنا همراه 

با گل سرخ ۱ بار در هفته سفارش می شود .
از دیگر دمنوش های گیاهی که برای تعادل وزن 
به  می توان  دارد  کارایی  چاقی  کاهش  و  بدن 
گیاه به لیمو همراه با بادرنجبویه و عناب، سیب، 
گالبی، نانوک خودرو و بابونه شیرازی سخن به 

و  کم خوابی  می گویند  روسیه  محققان 
بیماری  به  ابتال  احتمال  ریسک  بی خوابی 
افزایش می دهد .    را ۲۵0 درصد  کووید-۱۹ 
به  ایمنی  خواب،  کاهش  با  آنها،  گفته  به 

شدت کاهش می یابد.
ویروسی  عفونت  گونه  هر  به  ابتال  احتمال 
در  ساعت   ۵ از  کمتر  خوابیدن  صورت  در 
ساعت   ۷ از  بیش  که  افرادی  با  مقایسه 

می خوابند، بیش از ۲۵0 درصد است . 
کیفیت  بهبود  برای  دانشمندان  این  باور  به 
خواب، افراد باید ساعت بدن خود را تنظیم 
کنند و در یک زمان مشخص به بستر بروند. 
برای  که  می کنند  توصیه  همچنین  آنها 
چون  ابزارهایی  از  است  بهتر  شدن  بیدار  و  بارداری  ختم   ، بارداری  ابتدای  ماه  سه  در 

سقط از راهکارهای درمانی به شمار می رود. 
شناسایی  ژنتیکی  اختالالت  برخی  همچنین 
درمان  قابل  جنینی  دوران  همان  در  شده 

هستند. 
تولد  از  پس  را  ژنتیک  اختالالت  درمان  وی 
اقدامات  کرد:  بیان  و  بر ذکر  و هزینه  مشکل 
این  جنینی  دوران  در  زودهنگام  تشخیصی 
امکان را می دهد که بیماری جنین در سنین 
پایین تشخیص داده شده و اقدام مناسب برای 

درمان آن صورت گیرد. 
برای  نوین  های  دستگاه  بیشتر  اینک  هم 
تشخیص اختالالت ژنتیک در ایران بکار گرفته 

شده است . 

سرعت  آزمایش،  اول  مرحله  در  فلوکستین 
یابد.  می  افزایش  نیز  باکتری  یافتن  جهش 
فلوکستین  از  درصد   ۱۱ تا  محققان  گفته  به 
مصرف شده توسط بیماران، بدون تغییر درون 
بدن حرکت کرده و به همراه فضوالت انسان 
به سیستم فاضالب و در نهایت به طبیعت راه 

می یابد. 
فلوکستین یک داروی پایدار در محیط است و 
می تواند منجر به جهش های ژنتیکی متعدد 
در میکروارگانیسم ها شود. با وجود این از آنجا 
انجام  آزمایشگاه  محیط  در  تحقیقات  این  که 
دارو  این  تاثیرات  بررسی  برای  است  گرفته 
بدن، تحقیقات  بر میکروارگانیسم های درون 

بیشتری الزم است. 
مقاومت در برابر آنتی بیوتیک به یک معضل 
از  بسیاری  درمان  است.  شده  بدل  جهانی 
بیماری های کشنده مانند سل، فقط با آنتی 
پذیر است و همین یک مورد  امکان  بیوتیک 
گروه  این  برابر  در  مقاومت  دهد  می  نشان 

درمانی تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد.
بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
آنتی  به  مقاوم  های  باکتری  از  باالیی  نسبت 
مانند  شایعی  های  عفونت  سبب  که  بیوتیک 
و  الریه  ذات  ادراری،  دستگاه  های  عفونت 
دارند.  وجود  شوند،  می  خون  های  عفونت 
معنای  به  عفونت  به  نسبت  دارو  بودن  ناکارا 
هزینه  تحمیل  و  مرگ  و  ناتوانی  نرخ  افزایش 

های هنگفت در حوزه بهداشت است. 

استفاده درازمدت آن بی پیامد  مفید است ولی 
نیست. هر سرخی خون ساز نیست؛ انار سردی  آور 
و لبو قند فراوان دارد و رنگ دانه هایشان آنچنان 
سفید،  برنج  ندارد.  کم خونی  بهبود  در  تاثیری 
و  فراوان  نشاسته  دارای  و  بلغم زاست  و  سردی 
در شمار کربوهیدرات های زیانبار؛ و باید بسیار 

کم استفاده شود.
و  شکمی  درد  اندازه،  بیش از  آلوئه ورا  شربت 
اسهال می آورد و نباید با دارو خورده شود. پونه 
زیاد شاید در برخی کسان بدون آسیب کبدی 
معجزه  گیاه  که  آسیایی  جینسینگ  نباشد. 
آن  در  زیاده روی  و  است  می نامندش، خواب آور 
یا  افزایش  سینه،  درد  بی خوابی ست.  پیامدش 
گیجی،  شکم  روی،  سردرد،  فشارخون،  کاهش 
تغییرات خلق از دیگر پیامدهایش است و بیماران 
ام اس باید از آن دوری کنند. ترکیبات جینسینگ 
شباهت به استروژن دارد و بر بیماری زنان شاید 
مانند  آلرژی هایی  و  تحریک پذیری  می افزاید. 

خارش از پیامدهای رایج این گیاه است.
مفیدهای گیاهی

اما خوردن برخی گیاهان دیگر بدون زیاده روی 
زیانبار نیست. ویتامین  C  موجود در لیموترش 
می تواند در بهبود جذب آهن کارا باشد. در همه 
رژیم ها آب داغ با دوچکه آبلیمو هنگام ناشتایی 
نباید جوشانده شود که  آب  است.  مفید  بسیار 
آب  نابود  شود.  آن  مفید  پاتوژن  باکتری های 

رگ های  شبکه  این  میان  در  است.  ضروری 
وجود  عصبی  پایانه های  از  کالفه ای  خونی 
دارند که به یکدیگر و از طریق عصب سه قلو 

متصل هستند.
حس هایی که در صورت تان به وجود می آید 
از جمله درد، را عصب سه قلو ایجاد می کند.

در  خونی  رگ های  معتقدند  دانشمندان 
گلو و دهان و عصب سه قلو نقش مهمی در 
بستنی  در سردرد  تیر کشیدن سر  احساس 
دارند. اما هنوز درباره اینکه کدامیک  از آنها 
نقش اصلی را در این مورد به عهده دارند، به 

توافق نرسیده اند.
اغلب کارشناسان توافق دارند که خوردن یا 
نوشیدن بسیار سریع چیزی سرد به سرعت 
پایین  را  دهان  سقف  و  گلو  عقب  در  دما 

می آورد.
این  در  باریک  خونی  رگ های  نتیجه  در 
امکان  به  و  شوند  باریک  و  منقبض  نواحی 
عبور خون کمتری را از درون خود می دهند. 
اکسیژن دار  خون  عرضه  میزان  وضعیت  این 
به مغز شما را کاهش می دهد. اما اینکه بعدا 

چه رخ می دهد، دقیقا معلوم نیست.
تیر کشیدن سر یا منجمد شدن مغز ممکن 
است در ابتدا چیزی بد به نظر رسد، اما این 

درد در واقع ممکن است خوب باشد.
با  تیرکشیدن سر   از  ناشی  ایجاد شده  درد 
به متوقف کردن خوردن  مجبور کردن شما 
چیزی خوشمزه اما سرد، ممکن است از مغز 
و  خون  مداوم  دادن  دست  از  برابر  در  شما 

اکسیژن حفاظت کند.
مغز  انجماد  دچار  که  هستند  نگران  اگر 
شوید، هنگام خوردن چیزهای سردی مانند 

بستنی آهسته عمل کنید.
آهسته  و  خودتان  کردن  مهار  است  ممکن 
در  گرم  روزی  میانه  در  بستنی  خوردن 
کم  دست  اما  باشد،  مشکل  کاری  تابستان 
بستنی  می توانید  طوالنی تری  مدت  برای 

بخورید.

غذایی به کاهش فشار خون باال کمک می کند و 
همچنین به کاهش خطر سکته مغزی و احتماال 

بیماری قلبی می انجامد.
موز همچنین با توجه به اینکه به طور طبیعی 
با پوستش بسته بندی شده و ماده غذایی نسبتا 
پرکننده ای است، یک اسنک یا میان وعده خوب 
غالت  با  می توان  را  موزه  برش های  هم هست. 
صبحانه سرد یا گرم مخلوط کرد یا در ساندویچ 
همچنین  موز  برد.  کار  به  بادام زمینی  کره 
می تواند یک افزودنی عالی به اسموتی های میوه 

باشد.
بازارها در کنار  بسیاري  یک میوه دیگر که در 
پختنی  موز  یا  پالنتین  می شود،  فروخته  موز 
بومی  و  مانند  موز  میوه ای  »پالنتین«  است. 

مناطق حاره ای جزایر کارائیب است.
و  است  نشاسته ای تر  موز  به  نسبت  پالنتین 
به  بلکه  خام  نه  اغلب  و  دارد  کمتری  شیرینی 
صورت پخته شده خورده می شود. پالنتین هایی 
را انتخاب کنید که پوست زرد با نقاط سیاه یا 
را  میوه ها  باشند.  داشته  سیاه  اغلب  پوست  یا 
پوست بکنید و برش دهید و در ماهی تابه سرخ 
کنید. این میوه سرخ شده را از جمله می توان در 
کارائیبی سرو  در یک غذای  لوبیای سیاه  کنار 

کرد.

کا  ویتامین  سطح  که  هنگامی  قلب:  مشکالت 
عروقی  کلسیفیکاسیون  است،  پایین  بدن  در 
رخ می دهد. این عارضه یک عامل خطر برای 
افراد  است.  قلب  کرونر  عروق  بیماری  به  ابتال 
بیشتر در معرض  بیماری مزمن کلیه  به  مبتال 

کلسیفیکاسیون عروقی هستند.
کا،  ویتامین  کمبود  اثر  در  آرتریت:  عالئم  بروز 
معدنی  مواد  تمام  ها  غضروف  و  ها  استخوان 
این  کنند.  نمی  دریافت  را  خود  نیاز  مورد 
افزایش  را  به استئوآرتریت  ابتال  وضعیت، خطر 

خواهد داد. 
کمترین  با  که  هستند  افرادی  پوست:  کبودی 
یک  انجام  شوند.  می  کبود  شدت  به  ضربه 
آزمایش خون ساده برای تعیین میزان ویتامین 
از این مشکل شکایت  کا بدن برای افرادی که 
زودهنگام  تشخیص  شود.  می  پیشنهاد  دارند 
افت ویتامین کا در خون به راحتی قابل کنترل 

بوده و عالئم به سرعت برطرف می شود.
به  ابتال  خطر  بدن  در  کا  ویتامین  فقر  دیابت: 
را  این  و  دهد  می  افزایش  را  دو  نوع  دیابت 
محققان هلندی ثابت کرده اند. علت دقیق این 
علیه  محافظتی  اثر  دارای  کا  ویتامین  چرا  که 
این  به  شاید  ولی  نشده  مشخص  است،  دیابت 
خاطر باشد که این ویتامین سبب کاهش التهاب 

و بهبود حساسیت به انسولین می شود. 
ابتال  با  کا  ویتامین  کمبود  استخوان:  پوکی 
ویتامین  این  است.  مرتبط  استخوان  پوکی  به 
نام  به  استخوان  پروتئین  نوع  یک  ساختن  در 
استئوکلسین نقش مهمی دارد. بهتر است زنان 
مصرف سبزیجات به ویژه انواع دارای برگ سبز 
را در اوایل دوران یائسگی یا پیش از آن افزایش 

دهند.

باشند و به سفارش های پزشک سنتی برای بهبود 
سبک زندگی خود بکوشند .بلغمی ها به گونه ای 
سرشتی پرخواب، تنبل، خونسرد و سست اند و 
نگاه پزشکی  از  و کم پشت.  دارای موهای لخت 
و  است  بدن  رطوبت  آنان  چاقی  سینایی سبب 
باید مواد غذایی مصرف کنند که تری و رطوبت 
بدن شان را کاهش دهد. پرخوری، خوردن داروها 
و غذاهای رطوبت زا، ورزش  نکردن و نبود تحرک 
در زندگی و نخوردن غذاهای خشک، خواب زیاد 
و سم  نزدودن از بدن از سبب های افزایش رطوبت 

و تری بدن است .
دمنوش های گیاهی

مهمی  نقش  هم  گیاهی  داروهای  و  دمنوش ها 
برای کاهش وزن دارند؛ و این نقش نه بنیادی 
بلکه کمکی  است و به گوارش غذا می انجامد و 

تناسب اندام به وجود می آورد. 
به  کمکی  که  گیاهی  دمنوش های  این  از    یکی 

میان آورد. 
بهبود سبک زندگی

برای  باید  که  پدیده هایی  مهمترین  از  یکی 
الغری و کاهش وزن پیروی کرد، آرام خوردن 
غذا و جویدن درست و مناسب است. همچنین 
بهتر است روی زمین نشست تا بر شکم کمی 
فشار وارد آید و انسان زودتر سیر شود. یکی 
غذا  همراه  که  است  این  موردها  مهمترین  از 

نوشیدنی استفاده نشود .
 کبد بدن انسان،مادر همه غده ها است و بهتر 
از  برخی  باشیم.  آگاه  آن  تندرستی  از  است 
مشکالت  و  غده ها  مشکالت  سبب  به  افراد 
وزن  زیادی  و  چاقی  دچار  کبدی  بیماری  و 
می شوند که باید درمان شوند. اگر کبد دچار 
سیبک های  دیگر  بر  بدی  آثار  شود  ناخوشی 
بدن از شمار تیروئید و کم کارشدن آن خواهد 

داشت.

و  نشود  استفاده  و...  ساعت  و  گوشی  زنگ 
نوری  ابزارهای  از  است  بهتر  کار  این  برای 
بهره  تنظیم ریتم ساعت بدن  و  مثل المپ 
کافی  مقادیر  تولید  برای  همچنین  گرفت .   
از مالتونین )هورمون خواب( در بدن کافی 
است مدت ۳0 تا ۴0 دقیقه در معرض نور 

آفتاب باشیم . 
پاندمی  آغاز  زمان  از  می گویند  پزشکان 
درمانی  کلینیک های  به  مراجعات  کرونا 
خوابی  بی  و  خواب  در  اختالل  شکایت  با 
یکی  داشته که  افزایش  از ۴۵ درصد  بیش 
همه  از  ناشی  روانی  تاثیرات  آن،  دالیل  از 
زندگی  سبک  روی  کرونا  ویروس  گیری 

مردم است . 

نقش داروهای ضدافسردگی در مقاومت به آنتی بیوتیکتشخیص اختالالت ژنتیكی در دوران جنینی

خطرات رایج  شدن رژیم های سرسخت کاهش چاقی 
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تاثیر مستقیم خواب بر ابتال به کرونا
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به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط 
به  الرستان،  عشایر  امور  اداره  عمومی 
مناسبت دهه فجر، پروژه های اداره امور 
از  تومان  میلیون   ۵۱0 اعتبار  با  عشایر 
افتتاح و به  افزوده  محل عوارض ارزش 

بهره برداری رسید.
در  مکعبی  متر   ۴0 نبار  آب  احداث 

از  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رییس 
اواخر  در  صحرایی  ملخ  ورود  احتمال 
به  اسفندماه سال جاری  اوایل  و  بهمن 

نوار جنوبی کشور خبر داد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
»کیخسرو  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  
ورود  احتمال  خصوص  در  چنگلوایی« 
ملخ صحرایی به کشور، افزود: با توجه به 
ارزیابی وضعیت کنونی ملخ صحرایی در 
مناطق تولید مثل زمستانه در کشورهای 
و  عربستان  جزیره  شبه  و  آفریقا  شاخ 
از  زیاد  احتمال  به  شرایط آب و هوایی 
امسال،  اوایل اسفند  تا  اواخر بهمن ماه 
شبه  از  ملخ صحرایی  سراسری  حرکت 
جنوبی  نوار  سمت  به  عربستان  جزیره 

کشورمان آغاز خواهد شد.
شبکه های  کردن  فعال  اهمیت  بر  وی 
تاکید  ردیابی  و  پیش آگاهی  و  مراقبت 
و اظهارداشت: به منظور پیگیری ردیابی 
با  مبارزه  عملیات  مطلوب  پیشرفت  و 
آفت ملخ صحرایی به سرعت نسبت به 

تیره  باصری  عشایری  حنا  تنگ  مرتع 
متر   ۴0 انبار  آب  احداث  علیشاقلی، 
عرب  عشایر  قباد   چاه  مرتع  در  مکعبی 
تیره شرفی، بهسازی چشمه و خط انتقال 
متر   ۴0 استخر  احداث  و  متری   ۲00
باصری  عشایر  چاه  پنج  مرتع  در  مکعبی 
تیره فرهادی، احداث سطح صیقلی ۱۵0 

تشکیل جلسات منظم و هفتگی ستاد ملخ 
صحرایی استان با دستور کار مدیریت ملخ 

صحرایی اقدام شود.
با  کشور،   نباتات  حفظ  سازمان  رییس 
اجرایی  امکانات  از همه  استفاده  بر  تاکید 
ملخ  با  مبارزه  آمادگی  جهت  استانی 
صحرایی تصریح کرد: همه امکانات اجرایی 
و  کارآمد  نیروهای  همراه  به  استان ها 
و  آلوده  گرفتن سطوح  نظر  در  با  باتجربه 
کنترل  راستای  در  و  بسیج  مبارزه،  قابل 

بهینه و موثر آفت بکار گرفته شوند.
گسترش  صورت  در  گفت:  چنگلوایی 
از  استفاده  با  است  الزم  آفت  آلودگی 
در  و  دستگاه ها  سایر  ظرفیت های  تمامی 
انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  لزوم  صورت 
با ملخ  ارتش و بسیج جهت مبارزه  سپاه، 

صحرایی اقدام شود.
خود  حرکت  مسیر  در  صحرایی  ملخ های 
از سبزینه های مختلف جنگل ها،  با تغذیه 
باغ های میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع 
قدرت  به  توجه  با  و  می برند  بین  از  را 

عشایر  چاه  پنج  منطقه  در  مربعی  متر 
باب  چهار  مرمت  فرهادی،  تیره  باصری 
پنج  محمودی،  احمد  مراتع  در  انبار  آب 
چاه، الور مادیان و سفید بام، بهره برداری 
از ۳ کیلومتر شن ریزی جاده دشت لهباز 
از  ای  کلمبه  تیره  باصری  عشایر  بلغان 

جمله این طرح ها بود.

باعث قحطی در  دارند  باالیی که  تخریبی 
منطقه مورد هجوم می شوند.

ملخ  هجوم  گذشته  سال  دو  ادامه  در 
صحرایی به کشور، امسال اولین دستجات 
ملخ از کویت، هند و پاکستان به کشور ما 
امسال  ماه  آبان  ابتدای  از  و  سرازیر شدند 
در  صحرایی  ملخ  آفت  با  مبارزه  تاکنون، 
استان  دو  اراضی  از  هکتار   ۱۱۹ سطح 

هرمزگان و بوشهر انجام شده است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از  روابط 
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان 
حراست  رئیس  معارفه  و  تکریم  آیین   ،
از  الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
با مرکز حراست  طریق ویدیو کنفرانس 

وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید .
شبانی  حضور  با  که  نشست  این  در 
 ، الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
راه  کل  اداره  حراست  رییس  مرشدی 

تهیه کنندگی  به  »آرمان«  کوتاه  فیلم   
هنری  و  فرهنگی  کانون های  ستاد 
از  نو  روایتی  فارس  جنوب  مساجد 
انقالب اسالمی است که به  عنوان فیلم 
فرهنگی  کانون های  ستاد  تحسین شده 
هنری مساجد کشور شناخته شده است

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
کانون های  ستاد  مدیر  شبستان،  از 
فارس  جنوب  مساجد  هنری  فرهنگی 
این فیلم کوتاه در گروه هنری  گفت:  
»شهید  کانون  مجموعه  از  منجی 
موضوع  با  الرستان  تجربی«  ابوالحسن 
سال  دی ماه  در  ایران  اسالمی  انقالب 

جاری ضبط و تدوین شده است.
اخوت اظهار داشت:  این فیلم ماجرای یک 
درگیری های  اوج  در  را  خبرنگار  عکاس 
بدون  فیلمی  و  می کند  روایت  انقالب 
دیالوگ است به گونه ای که موسیقی متن 

احساس و کالم را به مخاطب می رساند.
داستانی  »آرمان«  گزارش،  این  بر  بنا 
آن  انیمیشن  و  فیلم  که  است  قدیمی 
ساخته شده، اما آن چیزی که این فیلم 
به  جدید  نگاهی  با  و  نوآورانه  به صورت 
مخاطب خود عرضه کرده »سکانس آخر 
فیلم« است که به صورت کلی پایان داستان 

و شهرسازی فارس، معاونین و روسای 
ادارات شهرستان های حوزه استحفاظی 
این اداره کل برگزار شد ، طی حکمی 
از سوی رئیس مرکز حراست وزارت راه 
عنوان  به  فرهادی  فرزاد  شهرسازی  و 
رئیس حراست این اداره کل منصوب و 
از خدمات محمدجواد استخر در طول 
دوران تصدی این مسئولیت تقدیر شد 

نمایش  شاهد  ما  و  داده  تغییر  را  اصلی 
علمی  هنری،  فرهنگی،  دستاوردهای 
ایران  اسالمی  انقالب  ساله   ۴0 غیره  و 
هستیم.  آرمان  فیلمی »کامال مردمی« 
است که به صورت حرفه ای ساخته شده و 
قصد دارد نشان دهد که در پیروزی انقالب 
اسالمی اکثر اقشار مردم نقش داشته اند، 
حتی سربازان رژیم ستمشاهی نیز در این 

راستا نقش آفرینی کرده اند.
فیلم  کارگردان  دستیار  و  نویسنده   
خداوندوست،  محمدجعفر  »آرمان« 
کارگردان آن محمود دالور، مدیر تولید 
عاطفه عباسیان، تدوین گر فیلم حسین 
راضی ، مدیر فیلمبرداری فرزاد عباسیان 
و بازیگر این فیلم کوتاه یاسر فاقدی است.

»آرمان« به عنوان فیلم تحسین شده ستاد 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
شناخته شده است. جنوب فارس یکی از 
مراکز قوی کشور در بحث تولید محتوای 
دیجیتال از جمله فیلم و سرود، نمایش و 
کلیپ، موشن، میکس و مونتاژ آثار هنری 
کانون های فرهنگی هنری مساجد است 
که پتانسیل و توانایی این را دارد که کار 
هنری حرفه ای و فاخری را تهیه و تولید 

کند.

معارفه رئیس جدید حراست
 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

فیلم کوتاه »آرمان« ساخته 
الرستانی ها را باید دید

افتتاح و بهره برداری پروژه های احداثی اداره امور عشایر الرستان

کشاورزان جنوب فارس، برای سال سوم منتظر ملخ صحرایی باشند

                                                          خداوندا
                                      وت ما را آزمودی تا در مک و بیش

                                      روزی هامیان بدگمان شدمی  و در 
دراز  و  دور  آرزوهای  به  عمرمان  مدت 
خود  روزی  که   آنگاه  تا  آمدمی،  گرفتار 
طلبیدمی  روزی خواران  دیگر  درگاه  از 
کهنسال  پریان  چون  عمر  دراز  عمری  به  و 

طمع بستمی. 
از  که  صادق  برسان  یقیین  به  را  ما  خدایا 
اطمیناىن  و  کند  کفایامتن  معاش  طلب  رنج 
معاف  رنج  شدت  از  را  ما  که  بخش   خالص 

دارد. 
و  مشا  »روزی  گفته ای  خود  وت  خداوندا، 
هر چه به مشا وعهد شهد درآمسان است.« و 
در پى آن سوگند خورده ای که »سوگند به 
پروردگار آمسان ها و زمنی که این سخن آن 
ای  است«.  حتمى   ىم گویید  سخن  که  چنان 
گفته هاست  راست ترین  وت  گفته  خداوند 
اکمل ترین  و  درست ترین  وت  سوگند  و 

سوگندهاست. 

دعای بیست و مهن 
صحیفه سجادیه

...::: یادداشت :::...

خطر کرونا در الرستان
 و شهرستان ها و شهرهاي هم جوار

ــش  ــه افزاي ــر رو ب ــه اخي ــك ماه ــا در ي ــه کرون ــال ب ــر ابت خط
ــروس  ــن وي ــه اي ــر ب ــا کمت ــتر ي ــر روز 30، 40 و بيش ــت ه اس
پرخطــر مبتــال مي شــوند و نيروهــاي فعــال جامعــه را حداقــل 
ــا را  ــد و گرفتاري ه ــارج مي نماي ــه خ ــه از گردون ــراي دو هفت ب

ــد. ــيمه مي کن ــرب و سراس ــا را مضط ــف و خانواده ه مضاع
مراقــب باشــيم بــا حفــظ مســائل بهداشــتي و رعايــت 
ــد و  ــل برس ــه حداق ــکالت ب ــه مش ــم ک ــا کاري کني فاصله ه
ــه  ــه ســاده اســت و ن ــا ن ــد. خطــر کرون ــل ياب ســختي ها تقلي
ــت و  ــل گذش ــود دارد و اه ــاص خ ــي خ ــه پيچيدگ ــادي بلک ع

ــت. ــاق نيس ارف
مــا نيــز بــا مراقبــت کامــل، خــود را در چنــگال ايــن ويــروس 
ــتي،  ــتورات بهداش ــت دس ــم. مراقب ــال نکني ــاك مبت خطرن
اســتفاده از ماســك، رعايــت فاصله هــا، شســتن مرتــب 
ــري و  ــم[( جلوگي ــتن- ماسك]فش ــه - شس ــت ها )فاصل دس
اجتنــاب از همنشــيني ها، مجالــس عروســي و عــزا و تجمعــات، 
ــه يــاري خــدا  راه ديگــر جلوگيــري از ايــن خطــر اســت تــا ب
بــا گســترش واکســن بتــوان ابتــال را بــه حداقــل تقليــل داد و 

ــد. ــه بازگردان ــه جامع ــش ب آرام

گزارش تصویری / حضور انبوه مردم الرستان در آخرین راهپیمایی 22 بهمن ماه قرن

يوم اهلل  راهپيمايی  مراسم  آخرين 
با  مصادف  که  قرن  بهمن ماه   22
چهل ودومين فجر انقالب اسالمی شده 
سال های  از  متفاوت  شکل  به  است، 
موتوری  و  با حضور خودرويی  گذشته، 
الرستان  صحنه  در  هميشه  مردم 
برگزار شد. تصاوير محمدپاسيار، فرزاد 
عباسيان از اين خروش مردمی با هم در 

ادامه می بينيم:


