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سخني با همشهريان عزيز
 و دلسوزان جامعه

ــف  ــي و ضع ــوزد و از بي كس ــار مي س ــهر و دي ــال ش ــه ح ــان ب ــه دلش ــي ك آنهاي
ــه  ــوع از نفــوذ ديگــران در بدن ــا دل نوشــته هاي متن ــد گهــگاه ب ــج مي برن نيروهــا رن
ــه  ــد و ب ــد مي كنن ــه مي خواهن ــر چ ــه ه ــد ك ــاد مي نماين ــس انتق ــت و مجل دول
ــي اســت كــه جملگــي  دنبــال تضعيــف الرســتان و تحقيــر آن هســتند و ايــن »قول
برآننــد« امــا نكتــه اي كــه بايــد توجــه عزيــزان بــه آن جلــب نمــود ايــن اســت كــه 
چــه بايــد كــرد و چــه راهــكاري در ايــن بــاره بايــد اجــرا نمــود، اينكــه بگوييــم مــا 
كســي نداريــم نــه در دولــت نــه در مجلــس نــه در قضــا، پــس فاتحــه مــا خوانــده 
ــراي  ــه ب ــوان نمون ــه عن ــود ب ــزي نم ــد برنامه ري ــت باي ــتي نيس ــخن درس ــت، س اس
ــور  ــا كش ــتان ي ــم از اس ــئولين اع ــوش مس ــه گ ــان ب ــه ها و نظرياتم ــاندن انديش رس
ــئول  ــدام مس ــم؟ از ك ــام داه اي ــي را انج ــه اقدام ــيده ايم؟ و چ ــي انديش ــه تمهيدات چ
كليــدي دعــوت كرديــم كــه بــه الرســتان بيايــد و از نزديــك مســائل و مشــكالت را 
لمــس كنــد؟ چــه همــكاري بــا رئيــس دفتــر نماينــده در ايــن رابطــه انجــام داده ايــم؟
مهنــدس عليشــير از جوانــان خــوش ذوق  و بــا فكــر جامعــه الرســتان اســت كــه بــا 

ــردارد. ــد گام هــاي  موثــري ب ــا ايشــان مي توان همــكاري، همراهــي  و تعــاون ب
ــق در  ــا و رون ــري كاره ــراي پيگي ــن ب ــه و خيري ــوزان جامع ــت دلس ــزاوار اس س
ــود راه  ــه خ ــراب ب ــد. اضط ــر آن را ببينن ــد و تأثي ــل نماين ــدام عاج ــا اق پي گيري ه
ــا حق گويــان اســت بعــالوه مــا در همــه جــاي ايــران نيــرو داريــم و  ندهيــم خــدا ب

ــم. ــدا كني ــكار پي ــم و راه ــرار كني ــاط برق ــم ارتب مي تواني
ــم  ــه نمايي ــل هزين ــران تقب ــل ديگ ــم و مث ــه كني ــد هزين ــه باي ــن رابط ــًا  در اي طبع
زمانــي كــه آقــا )رحمــت ا... عليــه( بــود گذشــت، اكنــون بايــد بــا موقعيــت جديــد 
برنامــه  ريخــت. از نيروهــاي كاردان اســتفاده كــرد و از خود زنــي پرهيــز نمــود ممكــن 
اســت برخــي خودشــان تــوان اقــدام نداشــته باشــند امــا كســاني را مي شناســند و 
ــت و  ــالص، محب ــا اخ ــرد در كاره ــره ب ــد به ــه باي ــد از هم ــدام كار را دارن ــدرت اق ق
صميميــت را پيشــه ســاخت و رشــد و تعالــي را بــا برنامــه ايجــاد نمــود. ممكــن اســت 
ــه  ــود. ب ــاب نم ــوزي اجتن ــا از فرصت س ــرد، ام ــل ك ــد تحم ــد باي ــان بخواه كاري زم
عنــوان نمونــه انتخــاب شــوراي شــهر نزديــك اســت از نيروهــاي خبيــر، متخصــص، 
فعــال و كاردان انتخــاب كنيــد كــه بتواننــد در همــه ابعــاد پاشــنه بكشــند و كارهــار 
را كارشناســي شــده دنبــال كننــد ايــن دســت خودمــان اســت. اگــر فــردا كســاني 
ــان  ــوزانده ايم و خودم ــا را س ــديم فرصت ه ــيمان ش ــدند و پش ــاب ش ــف انتخ ضعي

ــم. ــي كرده اي خطرآفرين

بهره برداری از ۹ پروژه 
عمرانی و خدماتی شهرداری لطیفی

همین صفحه

پارک  ها،  پروژه  کل  از  نیابت  به   
پروژه  و  »گلستان«  »چرخاب«،خیابان 
حضور  با  شهر«  بزرگ  »پارک  احداث 
معاون استاندار فارس افتتاح و کلنگ زنی 

شد.
 به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط 
با حضور دکتر  لطیفی،  عمومی شهرداری 
قاسم پور معاونت توسعه مدیریت و منابع 
همراه،  هیئت  و  فارس  استانداری  انسانی 
معاونت استاندار و فرماندار ویژه الرستان، 
مسئولین  الرستان،  مرکزی  بخشدار 
شورای  اعضای  و  شهردار  شهرستان، 
شهرستان  شورای  لطیفی،  شهر  اسالمی 
احداث  چرخاب،  پارک  احداث  پروژه  و... 
سازی  زیر  های  پروژه  گلستان،  خیابان 
و  شمالی  ضلع  شهری  معابر  آسفالت  و 
پیاده  فرش  موزائیک  شهدا،  بلوار  جنوبی 
جنوبی  و  شمالی  ضلع  آسفالت  و  رو 
پروژه  احداث  کلنگ  و  افتتاح  شهدا  بلوار 
دوم  مصنوعی،فاز  چمن  شهر،زمین  پارک 
احداث کمربندی سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی به زمین زده شد.
زنی  کلنگ  آیین  در  لطیفی،  شهردار   
احداث پروژه »پارک بزرگ شهر« با بیان 

گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  با  اینکه 
ایجاد و توسعه فضا سبز پارک بزرگ شهر  
،اظهار  دارد  قرار  شهرداری  اولویت  در 
فضاهای  توسعه  هدف  با  پروژه  این  کرد: 
سبز شهری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی 
بالغ  ای  هزینه  با  هکتار   ۲/۱ مساحت  به 
بر ۱۶۰ میلیارد ریال شامل تملک و اجرا 

در شهر لطیفی احداث می شود.
مراسم  در  همچنین  حیدری،  مهدی   
بستر  ایجاد  »چرخاب«،  پارک  افتتاحیه 
تفریح  و  آسایش  رفاه  برای  الزم  های 
شهری  محیط  زیباسازی  و  شهروندان 
و  اجتماعی  تعامالت  افزایش  راستای  در 
اهداف  جمله  از  را  شادابی  و  نشاط  ارتقا 
پارک  افزود:  و  برشمرد  پارک  این  احداث 
متر  هزار   ۶ از  بیش  مساحت  به  چرخاب 
فضای  جمله  از  متنوع  امکانات  با  مربع 
سبز،مجموعه ست ورزشی و بازی کودکان، 
آبنما،کلبه  نشینمن،  سکوی  و  آالچیق 
پیاده  و  سواری  دوچرخه  پیست  و  سنتی 
روی با هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال 
پارک  این  افتتاح  با  و  است  شده  احداث 
دوره  در  لطیفی  شهر  در  پارک  چهارمین 
بهره  مورد  شهر  اسالمی  شورای  پنجم 

برداری قرار گرفته است.
از  برداری  بهره  مراسم  در  همچنین  وی   
این  داشت:  اظهار  نیز  گلستان«  »خیابان 
در  تسهیل  و  دسترسی  راستای  در  پروژه 
پارک چرخاب  به  عبور و مرور شهروندان 
به  تفریحی چرخاب  و  تورستی  و مجتمع 
مساحت ۷ هزار متر مربع شامل تملک و 
ای  هزینه  با  آسفالت  و  زیرسازی  اجرای 
بالغ بر ۴۷ ملیارد ریال احداث شده است. 
قاسم پور، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری فارس نیز طی سخنانی 
ضمن تقدیر از اقدامات مختلف شهرداری 
ایجاد پارک ها  از جمله در جهت  لطیفی 
تفریحی  و  توسعه فضاهای سبز،ورزشی  و 
گفت:ان  شهر  این  شهروندان  برای  شهر 
ویروس  شدن  کن  ریشه  از  بعد  شاهلل 
مطلوب  استفاده  شاهد  کرونا  منحوس 
فضاهای  از  مردم  و  مسافران،گردشگران 

ایجاد شده در شهر لطیفی باشیم.
 اجرای گروه سرود مصباح الهدی الرستان 
از  لطیفی  شهر  اسالمی  شورای  تقدیر  و 
مهندس حیدری شهردار لطیفی از برنامه 
های  پروژه  افتتاحیه  مراسم  پایانی   های 

شهرداری لطیفی بود.

بهره برداری از ۹ پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری لطیفی
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اقدام ضربتی پلیس
 در دستگیری اراذل و اوباش 

فرمانده انتظامی الرستان از دستگیری ۷ نفر 
از اراذل و اوباش معروف در این شهرستان خبر 
اعالم  پی  در  کرد:  امجدی  داود  داد.سرهنگ 
 ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  با  شهروندان 
از  یکی  در  کشی  عربده  و  درگیری  بر  مبنی 
محالت این شهرستان، سریعا اکیپی از پرسنل 
کالنتری »۱۲ شهرقدیم« به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشاهده 
حالت  حالی  در  اوباش  و  اراذل  از  نفر   ۷ شد 
روحی خوبی نداشته اند با سالح سرد با یگدیگر 
باعث  یکدیگر،  کردن  مجروح  ضمن  و  درگیر 
اخالل در نظم عمومی شده اند.فرمانده انتظامی 
با  انتظامی  ماموران  اینکه  بیان  با  الرستان 
 ۷ هر  شدند  موفق  تخصصی  و  فنی  اقدامات 
نفر اراذل و اوباش که در صحنه حضور داشتند 
به همراه ۲ قبضه سالح سرد را دستگیر کنند، 
گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

سرهنگ امجدی با بیان اینکه خط قرمز پلیس 
می باشد،  هموطنان  آسایش  سلب  و  ناامنی 
خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای 
تامین نظم و امنیت تالش خواهد کرد و اجازه 
قانونی  غیر  اقدامات  با  مجرمان  داد  نخواهد 

موجب برهم زدن نظم عمومی شوند.
***

دپو احشام قاچاق
 در گله دانی لو رفت

فرمانده انتظامی الرستان، از کشف ۱۷۰ راس 
ارزش ۶  به  دام  فاقد مجوز  و  قاچاق  گوسفند 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان 
کرد:  بیان  امجدی  داود  داد.سرهنگ  خبر 
فنی  اقدامات  با  الرستان،  انتظامی   مأموران 
گله  یک  در  قاچاق  احشام  دپو  از  تخصصی  و 
این  روستا های  از  یکی  اطراف  در  واقع  دانی 
شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
با  هماهنگی  ضمن  ماموران  کرد:  اظهار  او 
در  و  اعزام  نظر  مورد  محل  به  قضائی  مقام 
راس   ۱۷۰ شدند  موفق  مکان  آن  از  بازرسی 
گوسفند قاچاق را کشف کنند.فرمانده انتظامی 
کارشناسان  اینکه  بیان  با  الرستان  شهرستان 
 ۷۰۰ و  میلیارد   ۶ را  مکشوفه  احشام  ارزش 
این  در  گفت:  کرده اند،  برآورد  ریال  میلیون 
مراجع  تحویل  و  دستگیر  نفر  یک  خصوص 
خواست  شهروندان  از  درپایان  شد.او  قضائی 
از  را  قاچاق  موارد مشکوک در زمینه  هرگونه 

طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

کرد  اظهار  فارس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
کافی  میزان  به  زودرس  ذرت  ارقام  امروز  که 
ارقام  نیز  سویا  حوزه  در  داریم.  دسترس  در 
اکنون  و  فارس کشت شده  در  آن  از  جدیدی 
امکان رشد سویا در سطح استان به وجود آمده 

است.
 ۵ فارس  در  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  زارع 
نامگذاری و در دنیا  گونه جدید سخت پوست 
در  گفت:  است،  شده  ثبت  آمستردام  موزه  در 
و  داریم  نیاز  بستر کاشت   ۲ نیز  باغبانی  حوزه 
با توجه به افزایش ۷ برابری قیمت نرخ ارز از 
که  کردیم  کار  به  شروع  پیش  یکسال  حدود 
بستر  ایجاد کرد که جایگرین  بستری  می شود 
آموزشی  معاون  بخشی،  شود.آرمان  خارجی 
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
هنرستان   ۳ تعداد  گفت:  نیز  فارس  طبیعی 
راه اندازی  استان  تحقیقات جهاد کشاورزی در 
شده و در حال فعالیت هستند که ۲ واحد در 
در  آن  واحد  یک  و  شهر  سعادت  و  آباد  علی 
با  آینده  کالنشهر شیراز مستقر است که سال 
احداث یک هنرستان در شهرستان جهرم به ۴ 

هنرستان افزایش خواهد یافت.

الرستان  میالد  با  گفت وگو  در  الرستان 
»هرمود«  روستای  محرومیت های  درخصوص 
داشت:  اظهار  الرستان،  مرکزی  بخش  توابع  از 
زمین ورزشی فوتبال این روستا طی درخواستی 
از سوی اهالی، دهیار و شورای اسالمی، قرار شد 
در تأمین زمین و همچنین ساخت آن مشارکت 

داشته باشند.
سه  حدود  اینکه  بیان  با  طیبی،  محمدحسن 
ماه قبل با همکاری و همراهی بخشدار مرکزی 
کلنگ  هماهنگی،  و  بازدید  یک  طی  الرستان 
زده  زمین  به  فوتبال  ورزشی  زمین  احداث 
کار  که  شد  قرار  رایزنی ها،  طبق  افزود:  شد، 
زیرسازی تا مرحله فنس کشی این زمین ورزشی 
شورای  و  دهیاری  توسط  هرمود  روستای  در 

اسالمی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به توقعات موجود، 
انتظار می رود که دولت نیز در اجرای این طرح 
مشارکتی داشته باشد، تصریح کرد: از آن زمان 
روستای  مسوولین  قول  به  توجه  با  تاکنون، 
هرمود در بحث زیرسازی و فنس کشی تکمیل 

نشده و در دست اجراست.
از  الرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
استان  ورزش  کل  اداره  با  رایزنی  و  نامه نگاری 
ابراز  و  داد  خبر  بودجه  تأمین  برای  فارس 
بتوان   ۱۴۰۰ سال  در  بتوان  تا  کرد  امیدواری 
و  دهیاری  مشارکتی  تعهدات  تکمیل  از  پس 
چمن  نصب  عملیات  روستا،  اسالمی  شورای 
را  هرمود  روستای  در  شده  مشخص  زمین  در 
انجام داد.این مسوول، با بیان اینکه در بسیاری 
از روستاهای الرستان درخواست احداث زمین 
چمن و سالن ورزشی وجود دارد، تصریح کرد: 
متناسب با اعتبارات دولتی و پیگیری مسووالن 
اجرای الرستان، به طور قطع با ورود اداره کل 
ورزش و جوانان فارس در آینده به تدریج پس 
ایجاد  دنبال  به  کارشناسی  کار  یک  انجام  از 
سطح  در  ورزشی  نیاز  مورد  زیرساخت های 

روستاهای الرستان خواهیم بود.

براین  عالوه  کرد:  بیان  فارس  طبیعی  منابع 
ارقام که امسال معرفی شده اند چند رقم جدید 
و  مقاوم  نیز که  پرتقال  و  لیمو  مرکبات شامل 
آماده  نیز  هستند  جاروک  بیماری  به  متحمل 
نامگذاری هستند و در نیمه نخست یال آینده 
معرفی می شوند.زارع گفت: بیماری جاروک در 
که  برد  بین  از  را  هرمزگان  لیموترش  مقطعی 
عامل این بیماری چند سال پیش توسط دکتر 
صالحی محقق مرکز تحقیقات فارس شناسایی 
شد و در حال حاضر نیز همین محقق به همراه 
دیگر همکارانش ارقام مقاوم به این بیماری را 
پیدا کرده اند.او  گفت: در بحث منابع طبیعی با 
خطر ضعف مراتع و فرسایش روبه رو هستیم و 

برخی از مراتع ما عمال فقیر شده اند.
مراتع  بازسازی  به  کمک  اینکه  بیان  با  زارع 
کرد:  عنوان  است،  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
به  طبیعت  در  مرتعی  گونه های  بذر  از  بعضی 
سختی ریشه می زنند و، اما برخی از این گونه ها 
تحریک  و  شیمیایی  و  فیزیکی  روش های  با 
شدن در محیط آزمایشگاهی جوانه دار شدند.

و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بی رویه  برداشت  گفت:  فارس،  طبیعی  منابع 
گیاهان دارویی که به شکل خودرو در طبیعت 
رشد می کند، خطر انقراض بعضی از گونه های 

این نوع از گیاهان را به دنبال دارد،
شدیم  موفق  مرکز  این  در  کرد:  اضافه  زارع 
دنایی،  آویشن  شیرازی،  آویشن  گونه  چهار 
مرزه بختیاری و »گانشرویا« را در آزمایشگاه ها 
بیان  با  کنیم.وی  تکثیر  بافت،  کشت  روش  با 
اینکه یک اتفاق خوب نیز در حوزه شیالت رقم 
خورده است، عنوان کرد: بسیاری از گونه های 
می کردند  زندگی  آبگیر ها  در  فارس  در  ماهی 
برکه ها  و  از چشمه  بسیاری  با خشک شدن  و 
بین  از  برخی  و  گرفتند  قرار  انقراض  در خطر 
بین  از  تا  کردیم  تالش  مرکز  این  در  رفتند. 
که  کنیم  جلوگیری  آبزی  گونه های  رفتن 

بازسازی  به  نیاز  که  است  خاکی  فوتبال  زمین 
والیبال  زمین  افزود: روستای هرمود یک  دارد، 
زیاد،  استفاده  به علت  با کف سیمانی دارد که 
سیمان آن ترک خورده و موجب آسیب دیدن 

ورزشکاران می شود.
به  اشاره  با  الرستان،  هرمود  روستای  دهیار 
اینکه جوانان این روستا بیشتر در رشته فوتبال 
توجه  با  کرد:  تصریح  دارند،  فعالیت  والیبال  و 
به نداشتن زمین فوتبال و فوتسال، ورزشکاران 
به  عالقه  خاطر  به  هستند  مجبور  روستا  این 
به  را  جاده ای  خطرات  ورزشی،  رشته های  این 
به  کیلومتری   ۳۵ فاصله  طی  با  و  بخرند  جان 
سمت استان هرمزگان یا فاصله ۸۰ کیلومتری 
به شهر الر بروند و با اجاره کردن زمین، فوتبال 

یا فوتسال بازی کنند.
خصوص  در  هرمود،  روستای  مسوول  این 
پیگیری ها برای ساخت فضاهای ورزشی، خاطر 
پیش مسئولین  در حدود سه سال  کرد:  نشان 
جهت پیگیری مسائل و مشکالت به این روستا 
آمدند ودر جمع اهالی و پشت تریبون به اهالی و 
ورزشکاران مژده ساخت زمین فوتسال مصنوعی 
گذشت  از  بعد  اما  دادند  دولتی  تمام  هزینه  با 

خوشبختانه موفق شدیم یکی از گونه هایی که 
ماهی  عنوان  تحت  را  بود  انقراض  معرض  در 
و  نگهداری  آزمایشگاه  در  پارسی  گوره خری 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  کنیم.رئیس  تکثیر 
اقدامات  به  فارس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
انجام شده برای شناسایی انگور قابل کشت در 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  استان  جنوبی  مناطق 
ارقام روچه، کشمشی بوانات، داراب یک، فلیم، 
گرم  مناطق  در  کاشت  مناسب  رطبی  و  پرلت 
استان هستند.زارع همچنین با بیان اینکه طی 
موضوع  بحران  درگیر  کشور  در  اخیر  ماه های 
ناشی  را  مهم  این  هستیم،  مرغ  تخم  و  مرغ 
خوراک  واردات  به  مرغ  صنعت  وابستگی  از 
سطح  اگرچه  گفت:  و  دانست  طیور  و  دام 
میزان  تا  استان  در  دانه ای  ذرت  کشت  زیر 
دلیل  به  اما  بود،  گذشته  هکتاردر  هزار   ۵۰
گذرای،  قیمت  در  اشتباه  سیاست گذاری های 

سطح زیر کشت ذرت دانه ای کم شد.
کشت  فارس  در  قبال  نیز  سویا  داد:  ادامه  او 
نمی شد، چون جواب نمی داد، اما امروز هم در 
خوبی  اتفاقات  سویا  هم  و  دانه ای  ذرت  تولید 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  است.رئیس  افتاده 

سه سال و با پیگیری های زیاد انجام شده حتی 
تا مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، هنوز 
یک قدم هم در این زمینه برداشته نشده است.

روستا  ورزشکاران  و  جوانان  اینکه  بیان  با  وی 
دست به کار شدند و کار ساخت زمین فوتسال 
با حدود ۴۰ درصد  ادامه داد:  را شروع کردند، 
مسئولین  شاید  دارند  انتظار  فیزیکی،  پیشرفت 
به  اشاره  با  دهند.دلشاد  انجام  مفیدی  اقدام 
تمامی  حضور  با  امسال  دولت  هفته  در  اینکه 
شد،  زده  زمین  این  کلنگ  الرستان  مسئولین 
تأکید کرد: فقط کلنگ زده شد.وی با درخواست 
از مسووالن و با تأکید بر اینکه می بایست به فکر 
داشتن  درخواست  آیا  شد:  یادآور  بود،  جوانان 
برای  مناسب  فوتسال  و  فوتبال  زمین  یک 
روستای هرمود با حدود ۴۴۰ خانوار و بیش از 

۱۷۰۰  نفر جمعیت، توقع زیادی است؟
باید  اینکه  بر  تأکید  با  هرمود  روستای  دهیار 
عدالت رعایت شود، تصریح کرد: نباید به خاطر 
جوانان  جان  فوتسال  و  فوتبال  زمین  نداشتن 
در طول این مسیرها  به خطر بیافتد و خدای 

ناکرده شاهد اتفاقات ناگوار باشیم.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  خصوص  این  در 

کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 
رویه  بی  برداشت  به  فارس  طبیعی  منابع  و 
گفت:برداشت  و  کرد  اشاره  دارویی  گیاهان 
بی رویه گیاهان دارویی خطر انقراض بعضی از 

گونه های این نوع از گیاهان را به دنبال دارد،
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
نشست  در  زارع   ابراهیم  جوان،  خبرنگاران 
سیاست  اصالح  نیازمند  اینکه  بیان  با  خبری 
گذاری ها در قیمت ذرت دانه ای هستیم، تاکید 
از  خروج  و  دامپروری  صنعت  نجات  راه  کرد: 
بحران در این حوزه، تقویت تولید داخلی ذرت 
جایگزین  خوراک  های  از  استفاده  و  سویا  و 

است.
مرکز  اصلی  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
معرفی ارقام جدید زراعی و باغی است، افزود: 
و  زراعی  جدید  رقم   ۵۷ تاکنون   ۹۴ سال  از 
کشاورزی  بخش  به  مرکز  این  توسط  باغی 
مربوط  آن  رقم   ۱۴ که  شده  معرفی  استان 
نام های  به  آبی  گندم  رقم   ۴ است.  امسال  به 
به  دیم  گندم  رقم   ۲ امین،  سحر،  حیران، 
به  دوروم  گندم  رقم   ۲ پایا،  و  کویر  نام های 
نام های تابان و ثنا، ۲ رقم جو آبی به نام نوبهار 
و آذران، رقم جدید ذرت به نام پایا، رقم جدید 
لوبیا سبز به نام آرین، ۲ رقم چغندر قند به نام 
کیمیا و آسیا از جمله ارقامی هستند که امسال 

معرفی شده اند.
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 

توجه  با  دهیار روستای هرمود الرستان، گفت: 
جوانان  فوتسال،  و  فوتبال  زمین  نداشتن  به 
به خاطر عالقه  روستای هرمود مجبور هستند 
را  جاده ای  خطرات  ورزشی،  رشته های  این  به 
به جان بخرند و با طی فاصله ۳۵ کیلومتری به 
سمت استان هرمزگان یا فاصله ۸۰ کیلومتری 
به شهر الر بروند و با اجاره کردن زمین، فوتبال 

یا فوتسال بازی کنند.
به گزارش میالد الرستان، ایجاد زیرساخت های 
نشاط  و  پویایی  باعث  جامعه ای  هر  در  ورزشی 
نوجوانان  و  جوانان  سرگرمی  برای  محیطی  و 

می شود.
فضای  و  تجهیزات  و  امکانات  فراهم  ساختن 
فیزیکی ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است 
ورزش های  فرهنگ  ترویج  با  می تواند  که  چرا 
قهرمان پروری  بر  عالوه  همگانی،  و  تخصصی 
تندرستی  و  سالمتی  استعدادها،  شناسایی  و 

جوامع را تضمین کرد.
روستاها،  سطح  در  ورزشی  محیط های  توسعه 
از  و  شود  محرومیت ها  کاهش  سبب  می تواند 
طرفی با افزایش امکانات، جوانان و نوجوانان را 
برای ماندگاری در روستاها ترغیب کرد تا آنها 
ناچار نباشند برای تفریحات اولیه و استفاده از 

امکانات ورزشی به شهرها تردد داشته باشد.
 ۷۵ فاصله  در  »هرمودمهرخویی«  روستای 
مرکزی  بخش  توابع  و  الر  شهر  کیلومتری 
الرستان است. این روستا مرز فارس و هرمزگان 
از  فارس  جنوب  مسکونی  منطقه  نخستین  و 
کنار  در  و  می شود  محسوب  هرمزگان  سمت 

جاده اصلی بندرعباس به سمت الر قرار دارد.
اسد اله دلشاد، دهیار روستای هرمود مهرخویی 
تعداد  الرستان،  میالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
جمعیت جوانان و نوجوان این روستا در سنین 
۱۰ تا ۲۹ سال را در حدود ۶۰۰ نفر ذکر می کند 
امکانات  حداقل  از  هرمود  روستای  می گوید:  و 

ورزشی مناسب برخوردار نیست.
یک  دارای  هرمود  روستای  اینکه  بیان  با  وی 

گونه های گیاهی دارویی در معرض خطر نابودی

طی فاصله ۸۰ کیلومتری برای انجام یک بازی فوتبال

محرومیت روستای »هرمود« از زيرساخت های ورزشی

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای احمدعلي آهني فرزند حسین علي  به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۱۱۹   حقوقي این شورا  ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم حسینعلي آهني 
فرزند غالمرضا  به شماره ملي ۲۵۱۰۸۴۹۶۶۲ صادره از  الرستان  در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۹  در اقامتگاه دائمی 

خود بنارویه بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمدعلي آهني فرزند حسینعلي  ش م ۲۵۱۱۷۸۷۴۲۳  

۲-احمدعلي آهني فرزند حسینعلي  ش م ۲۵۱۱۷۹۷۹۷۶
۳-عباسعلي آهني فرزند حسینعلي  ش م ۲۵۱۰۸۸۵۶۴۲

۴-فاطمه آهني فرزند حسینعلي  ش م ۲۵۱۰۸۹۴۴۵۵ فرزندان متوفي
۵-ماهتاب قبادي فرزند درویش به شماره ملي ۲۵۱۰۸۶۷۵۹۸ همسر متوفي  والغیر...

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  از  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.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه -  علي سهیلي                       م/الف/۷۴۹

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

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

هیأت   ۹۹/۱۰/۰۲ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۲۸۰ شماره  رأي  برابر 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محسن طاهرحقیقي فرزند علي   بشماره شناسنامه 
۲۱۴ صادره از الر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹۷/۸۵ متر مربع 
پالک ۷ فرعي از ۴۴۵۹ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۴۴۵۹  اصلي  قطعه 
۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خریداري از ورثه میرزانیا محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

 شمسعلي اسکندري -  رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۷۴

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

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

قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۱۱/۰۵  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۸۴۱ شماره  راي  برابر 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حلیمه 
نادرپور  فرزند عباس بشماره ملي ۶۵۶۹۸۲۹۰۴۱ صادره از گراش در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۰/۰۵ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۸۸ از اصلي۱۰۸۲۷ 
مفروز و مجزي شده از پالک ۱۱۳۸ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي  فرج اله وقارفرد و 
بانو شاجان جبرالدیني محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش        م/الف/۶۰۰

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

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

قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۱۱/۰۸  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۸۶۱ شماره  راي  برابر 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي 
ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۹۲۵۹۳۸ ملي  بشماره  محمد  فرزند  آرامین 
از  به مساحت ۷۴۸/۹۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۸۷  باب ساختمان تجاري  یک 
واقع  اصلي  از۱۰۸۲۷  فرعي   ۸۰۸۸ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷ 
مالک رسمي   از  درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه 
محمدعلي برامکي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهي است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش        م/الف/۶۰۲

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

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

قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۱۱/۰۵  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۸۴۲ شماره  راي  برابر 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
در ششدانگ  گراش  از  ملي ۶۵۶۰۰۳۲۴۶۹ صادره  بشماره  محمد  فرزند  منفرد  
یک باب خانه به مساحت ۲۶۱/۲۵ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۸۶ از اصلي۱۰۸۲۷ 
مفروز و مجزي شده از پالک ۲۴۴۶ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي  حاج آهنعلي فرزند 
کربالیي عباس گراشي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش      م/الف/۶۰۱

کل  مدیر  و  الرستان  ویژه  فرماندار  حضور  با 
راه و شهرسازی، در نهمین روز از دهه مبارک 
ورودی  جاده  ساخت  اجرایی  فجر،عملیات 

روستا کاریان بخش جویم الرستان آغاز شد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
پرفروغ فجر،  از دهه  نهمین روز  الرستان، در 
کاریان  روستای  ورودی  جاده  احداث  کلنگ 
حسنی  جلیل  توسط  الرستان  جویم  بخش 
و  الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
شبانی مدیر کل راه و شهرسازی الرستان، به 

طول ۲/۵  کیلومتر به زمین زده شد. این محور 
با  تا اول روستا  از چهار راه تهمراد  قرار است 
بصورت  ریال  میلیارد   ۶۰ بر  افزون  اعتباری 
محمدی  برادران  خیرین  توسط  مشارکتی 
احداث  الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و 
دالور  احمد  همچنین  مراسم،  این  شود.در 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، داود 
راه  اداره کل  معاونین  بخشدار جویم،  شفیعی 
شورای  اعضا  دهیار،  جمعه،  امام  وشهرسازی، 
اسالمی روستا کاریان و جمعی از معتمدین و 

خیرین حضور داشتند.

آغاز عملیات اجرايی
 ساخت جاده ورودی روستای کاريان بخش جويم
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۳۸۱ مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ هیأت اول/ موضوع 
فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمان هاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
غالمرضا شمسي فرزند عبدالعزیز بشماره شناسنامه ۱۷۰ صادره از اوز  در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۰۰ متر مربع تحت پالک ۴ فرعي از ۱۰۸۰۴ اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک ۱۰۸۰۴ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري 
از ورثه سیفایي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                  م/الف/۷۵۴

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۱۴ مورخه ۹۹/۰۶/۱۹ هیأت اول/ موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله 
زمین پیما  فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳ صادره از اوز  در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۴۲۷/۶۰ متر مربع تحت پالک ۹۴ فرعي از ۹۸۷۲ اصلي مفروز  و مجزا 
شده از پالک ۴ فرعي از ۹۸۷۲ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري 
از عبدالرحیم خضري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه 
از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان               م/الف/۷۵۳

آگهی مزايده فروش زمین
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 195-99/3/13 شوراي اسالمي شهر  الرقطعه زمین با پالک ثبتی 

۸74۰/47 با کاربری مسكونی به متراژ 25۰  مترمربع به آدرس شهر قدیم- بلوار خلیج فارس طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط 
زیر به فروش رساند . لذا از  متقاضیان  محترم دعوت به عمل می آید  پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند 6 آگهی ،  

پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  312/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که بایستی به صورت  فیش واریزی  به حساب شماره 
1۰۰79۰329766 بانک شهر شهرداری الر و یا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلغ واریز گردد. 2- حداقل قیمت پایه زمین 
مورد نظر به ازای هرمترمربع 25/۰۰۰/۰۰۰ ریال  که قیمت کل قطعه زمین جمعًا  به مبلغ6/25۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد. 3-سپرده 
نفرات اول تا سوم در صورتیكه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد. 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار است و به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. 7- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/12/۰9 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/12/1۰ است.
 انتشارنوبت  اول: ۹۹/11/23              انتشار نوبت دوم: ۹۹/11/2۹

محمد رضا قنبرنژاد- شهردار الر         م الف:11636۰               شناسه آگهی : 1۰92669

و  سفر  این  درباره  سیاسی  شانتاژهای  برخی 
پوتین  با  دیدار  عدم  کردن  برجسته  همچنین 
به دلیل پروتکل های کرونایی میسر نشد(  )که 
از سوی جریانات غربگرا در کشور که همواره به 
نگاه  مخالفت  و  تردید  دیده  به  با شرق  ارتباط 
می کنند، منجر به این شد تا این سفر و ابعاد آن 

تاحد زیادی به حاشیه برود. 
۲- سفر یک مقام بلند پایه  به یک کشور خارجی 
اجماعی  و  ملی  مسئله  یک  صورت  به  باید  را 
صورت  ملی  منافع  تامین  راستای  در  که  دید 
گرفته است اما متاسفانه برخی مبتذالنه به این 
و سفر رسمی  دادند  نشان  واکنش  امر عمومی 
بازی های  بازیچه ی  را  اسالمی  جمهوری  مقام 
سیاسی خود قرار دادند. برای مثال، محمد جواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات در سخنرانی خود 
دهه  بهانه  به  زنجان،  استان  اداری  شورای  در 
که  بود  این  امام)ره(  »درس  است،  گفته  فجر 
همانگونه که به کاخ سفید اعتمادی نیست، امید 
درستی  راهبرد  هم  کرملین«  »کاخ  به  بستن 

نظام و سیستمی است که آذری جهرمی در آن 
سوال  زیر  هم  را  خود  نحوی  به  و  است  وزیر 

برده است!
اظهارات  بنابر  نیز  قالیباف  محمدباقر  سفر   -۳
آقای ظریف، با اطالع این وارتخانه صورت گرفته 
قالیباف تدارک دیده  و سفر بسیار خوبی برای 
وزارت خارجه  بود. خطیب زاده سخنگوی  شده 
و حتی  نمی دانند  از »آن هایی که  انتقاد  با  نیز 
می خواهند از هر موضوعی ماهی گیری کنند و 
منافع ملی را تحت تاثیر قرار می دهند«، گفت:  
سفر رئیس مجلس به روسیه از اهمیت و سازنده 

بودن باالیی برخوردار است.
برخی  و  ارتباطات  وزیر  نیست  مشخص  لذا 
مجوزی  چه  به  سیاسی  از شخصیت های  دیگر 
تدبیری چنین دخالت  و  براساس کدام عقل  و 
ناشیانه ای در مسائل سیاست خارجی می کنند 
در حالیکه حوزه کاری آنها مشخص است و باید 
با دستگاه اجرایی  به فکر بهبود مسائل مرتبط 
میلیون   ۳ حاال  همین  مثال  برای  باشند.  خود 
)و بنا به برخی آمارها ۵ میلیون( دانش آموز  به 
دلیل بی کفایتی دولت در تامین اینترنت و تبلت 
در معرض ترک تحصیل اند و امسال نتوانسته اند 
به شکل مجازی تحصیل کنند. فردی که در این 
ناتوان  میزان  این  به  تخصصی خودش  حوزه ی 
است، در سیاست خارجی که نه سابقه ای دارد 
و نه تجربه ای و نه مطالعه ای، چگونه اظهارنظر 

گل درشت می کند؟
و چهره های سیاسی  مسئوالن  برخی  متاسفانه 
داخل کشور مباحث مرتبط با سیاست خارجه را 
هم بهانه ای برای انتقام گیری های سیاسی خود 
می دانند و بدون توجه به منافع کشور و وجهه 
ایران در جهان رفتارهایی از خود نشان می دهند 

که دقیقاً ضد منافع ملی است.

کرد  سؤال  بایدن  از  اس  بی  سی  خبرنگار 
را  اورانیوم  غنی سازی  باید  ابتدا  آنها  »آیا  که 
متوقف کنند« و او به عالمت تأیید سرش را 

تکان داد.
دیدار جمعی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
هوایی  پدافند  و  هوایی  نیروی  فرماندهان  از 
اخیر  فضاحت بار  قضایای  ایشان،  با  ارتش 
قدرت  آبرو،  افول  را  ترامپ  سقوط  و  آمریکا 
آمریکا خواندند  و سیاسی  اجتماعی  انتظام  و 
و  اروپایی  مقام های  اظهارنظر  به  اشاره  با  و 
تأکید  تحریم ها  و  برجام  درباره  آمریکایی 
کردند: آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه 
برجامی  تعهدات  زیرا  ندارند  شرط گذاری 
باید  که  طرفی  آن  و  کردند  نقض  را  خود 
به  زیرا  است  اسالمی  بگذارد جمهوری  شرط 

تعهدات خود پایبند بود.
به  هنگامی  ایران  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
که  گشت  بازخواهد  خود  برجامی  تعهدات 
آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف 
یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها 
این،  گیرد.  قرار  ایران  آزمایی  راستی  مورد 
جمهوری  برگشت  غیرقابل  و  قطعی  سیاست 
و  است  مسئوالن  همه  اتفاق  مورد  و  اسالمی 

هیچکس از آن عدول نخواهد کرد.
ایران و گروه موسوم به ۵+۱  توافق هسته ای 
و اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۴ به امضا رسید 
امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  موجب  به  و 
سازمان ملل متحد تأیید شد اما دونالد ترامپ 
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور یکجانبه به 
و  داد  پایان  توافق  این  در  آمریکا  مشارکت 
تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری 

علیه مردم ایران اعمال کرد.

این  می کرد.  تحمیل  کشور  بر  کالنی  بسیار 
ابزار  به  ما  توجه  شد  باعث  محدودیت ها 

موبایل معطوف شود.
گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به 
تراکنش های »حضوری بدون کارت« معروف 
هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به 
این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت 
شده  نصب  کارتخوان  دستگاه  و  باشد   NFC
نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می تواند 
به  خود  همراه  تلفن  گوشی  کردن  نزدیک  با 
استفاده  به  نیاز  بدون  و  کارتخوان  دستگاه 
را  نظر  مورد  وجه  بانکی،  کارت  فیزیک  از 
اطالعات  این  از  پیش  البته  کند  پرداخت 
برنامک های  از  یکی  در  باید  بانکی  کارت 
پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از 

جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

نباید حمالت غیر واقعی به دولت  اما داخلی ها 
اما  انتقاد استقبال می کنیم  از  باشند. ما  داشته 
حمله انتقاد نیست. اما نباید انصاف را در انتقاد 

از دست بدهیم.
تحریم ها  اگر  مردم  گفت:  علوی  حجت االسالم 
نتیجه  را  داشته  که  نتایجی  و  را  فشارها  و 
این  مقابل  در  بدانند  دشمنان  سیاست های 
به  با حمله  اگر  اما  مشکالت مقاومت می کنند، 
دولت بخواهیم این مسائل را نتیجه ناکارآمدی 
دولت بدانیم این مقاومت پایین می آید و ممکن 
است مشکالت امنیتی برای کشور به وجود بیاید. 
اعضای یک خانواده هستیم و سربازان  ما همه 
جبهه  سمت  به  باید  و  هستیم  فرمانده  یک 

دشمن حرکت کنیم.
وزیر اطالعات در خصوص نگرانی آنهایی که در 
خصوص تحرکات داعش و گروه های تروریستی 
چه  اگر  گفت:  دارد،  وجود  مرز  نزدیکی  در 
داعش و حکومت داعش تمام شده اما حمایت 
پایان  تروریستی  گروه های  از  بیگانه  کشورهای 
تروریستی  گروه های  تجهیز  به  آن ها  و  نیافته 

می پردازند.
5 روز قبل از ترور شهید فخری زاده مكان ترور را 

می دانستیم
صدها  انهدام  به  اشاره  با  علوی  حجت االسالم 
ما  گفت:  اخیر  سال  چند  در  تروریستی  گروه 
توانستیم بسیاری از این گروه های تروریستی را 
به خوبی و به موقع شناسایی و آنها را مورد ضربه 
وزارت  نقش  نیز  مردم  خوشبختانه  دهیم.  قرار 
اطالعات را به خوبی می شناسند و در این مسیر 

به ما کمک بسیاری می کنند.
اطالعات  وزارت  به  ها  حجمه  به  ادامه  در  وی 

اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیشترین هجمه ها 
در این مدت از خودی ها به وزارت اطالعات بوده 
فخری  شهید  شهادت  از  بعد  ساعت  دو  تنها  و 
اطالعات  وزارت  تخریب  به  کردند  شروع  زاده 
کردیم  اعالم  را  اطالعاتمان  ما  اینکه  از  بعد  اما 
که دو ماه قبل به آنها گفته بودیم که دشمنان 
و  داده اند  انجام  اطالعاتی  کار  منطقه  این  در 
برخی  باز  اما  دهند  انجام  عملیات  می خواهند 
اطالعات  وزارت  انتقاد کردند که چرا  به  شروع 
و  می دانستند  تروریستی  اقدام  زمان  و  محل 
گفتیم  کی  ما  نگرفتند.  را  حرکت  این  جلوی 
چه زمانی این کار تروریستی انجام می شود. ما 
فقط تنها به آنها اعالم کردیم که چه محل هایی 
مورد هدف آنها برای انجام عملیات شأن هست. 
۵ روز قبل از ترور شهید فخری زاده مکان ترور 
را می دانستیم. فردی که امکانات ترور را فراهم 
بخاطر  بود  نیروهای مسلح  اعضای  از  بود  کرده 

همین نتوانستیم جلوی ترور را بگیریم.
وزیر اطالعات با بیان اینکه متأسفانه حرف های 
همان  اساس  بر  و  می کنند  تحریف  را  ما 
تحریفات، تحلیل ارائه می دهند، گفت: متأسفانه 
برخی با تحریف گفته ها و سخنان ما شروع به 
گفتند  می کنند.  نادرست  تحلیل های  و  تحقیق 
کار  که  است  گفته  روحانی  آقای  به  علوی  که 
به مادرت حضرت  بلد نیست و گفته  اطالعاتی 
فاطمه توسل کن و مسئولیت را قبول کن، من 
آقای  دارم  امنیتی  حوزه  در  گسترده ای  سوابق 
روحانی با توجه به شناختی که از من و سابقه 

من داشتند، مسئولیت را به من پیشنهاد داد.
و  مدیریت  یک  با  اطالعات  وزارت  اقدامات 

برنامه ریزی قوی انجام می شود
حجت االسالم علوی گفت: امروز اقدامات وزارت 

اطالعات با یک مدیریت و برنامه ریزی قوی انجام 
می شود، اما برخی همچنان به انتقاد می پردازند 
اطالعات  وزارت  موفقیت های  این  می گویند  و 
ربطی به وزیر ندارد چگونه است که یک اتوبوس 
از مسیر پر پیچ و خمی عبور می کند اما راننده 

نقشی در این مهم ندارد.
وی در ادامه به کارهای رفاهی و خدماتی انجام 
شده در دوران مدیریت خود اشاره کرد و گفت: 
ما بیش از دو میلیون متر مربع کار عمرانی انجام 
دادیم. در حوزه رفاهی توانستیم مسکن سازمانی 
تا  اندازی کنیم که  راه  وزارت  برای کارکنان  را 
دانشکده  همچنین  نداشت  وجود  آن  از  پیش 
وزارت را با ۲۰۰ دانشجو تحویل گرفتیم و امروز 

دانشگاهی با چندین هزار دانشجو داریم.
با حرکت اطالعاتی  ادامه داد: ما  وزیر اطالعات 
که  تروریستی  گروه  سرکرده  توانستیم  قوی 
و  فارس  در  ما  ملت  علیه  تروریستی  اقدامات 
کشور  به  را  بودند  داده  انجام  استان ها  برخی 
برگردانیم. همچنین با دالالن ارز و قاچاقچیان 
ببریم.  ضربه  زیر  را  آنها  و  کنیم  مقابله  دارو 
همچنین جاسوسان با سابقه ۱۰- ۱۵ سال را در 

مراکز حساس شناسایی و دستگیر کنیم.
از  نیروی  برای جذب  تبلیغات  وی در خصوص 
جاسوسی  سرویس های  برای  ما  کشور  داخل 
کشورهای بیگانه گفت: سرویس هایی جاسوسی 
به صورت یک اتحادیه دست به دست هم دادن 
و علیه کشور ما هماهنگ همکاری می کنند. آنها 
با انگیزه و با تمام تالش علیه ما اقدام می کنند و 
از طریق فضای مجازی و سایر روش ها به دنبال 
فعاالن عرصه علمی، فرهنگی و اقتصادی هستند 
ارتباط  افراد  این  با  عرصه  همان  پوشش  با  تا 
برقرار کرده تا این افراد را در دام خود بیندازند.

سفر مهم محمدباقر قالیباف به روسیه این روزها 
تحت تاثیر نزاع های سیاست داخلی قرار گرفته 
است. مسئله ای که بیش از آنکه به ضرر یک فرد 
اوضاع  در  نابسامانی  از  نشانه ای  باشد،  یا جناح 

سیاسی در ایران است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  تسنیم، 
سفر  اولین  برای  را  تهران  اسالمی  شورای 
خارجی خود در قامت رئیس مجلس به مقصد 

مسکو ترک کرد. 
با  دیدار  سفر  این  در  قالیباف  آقای  برنامه ی 
همتایان خود در مجالس دوما و سنای روسیه 
و وزیر خارجه این کشور و همچنین تقدیم نامه 
رهبر انقالب به نماینده رئیس جمهور این کشور 
بود. فارغ از برخی اشتباهات و بدسلیقگی هایی 
که درباره نوع اطالع رسانی این سفر و دیدار با 
رئیس  به عنوان  قالیباف  انجام شد، سفر  پوتین 

قوه مقننه در شرایط فعلی سفری مهم است.
۱- بعد از روی کارآمدن جو بایدن در آمریکا که 
عده ای دوباره مسئله مذاکره و اعتماد به آمریکا 
را تبلیغ می کنند، تداوم توجه به راهبرد نگاه به 
با کشورهای مستقل جهان که  ارتباط  و  شرق 
و  کارشکنی  از  بعد  بخصوص  اخیر  سالهای  در 
تبادالت  و  مراوده  آمریکا  مکرر  عهدهای  نقض 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  آنها  با  اقتصادی 
نباید تضعیف می شد لذا سفر قالیباف به روسیه 
کشور  دو  اقتصادی  چالش های  رفع  جهت  در 
اهمیت  حایز  تجاری  مبادالت  سطح  ارتقای  و 

است.
سران  و  رهبران  میان  نامه  تبادل  همچنین 
پیشتر  و  بوده  مرسوم  و  معمول  امری  کشورها 
به سران کشورهایی  انقالب  رهبر  پیام های  نیز 
همچون روسیه و چین از سوی علی اکبر والیتی 
متاسفانه  اما  بود  شده  ابالغ  الریجانی  علی  و 

نیست. امام به ما یاد دادند که به »مردم« بویژه 
کوخ نشین ها تکیه کنیم.«

و  غیرمستقیم  درحالی  جهرمی  آذری  آقای 
به مسکو  قالیباف  اولین سفر رسمی  کنایه آمیز 
که  می کند  تعبیر  کرملین  به  بستن  امید  را 
از  بیش  گذشته  سال   ۷ در  ظریف  محمدجواد 
۳۰ مرتبه برای دیدار با مقامات روسیه به این 
کشور سفر کرده است اما نه سفر قالیباف و نه 
سفر ظریف را نمی توان وابستگی به شرق تعبیر 

کرد.
دارای  که  کشور  دو  به عنوان  روسیه  و  ایران 
استراتژیک  روابط  و  مشترک  منافع  برخی 
نزدیکی  ارتباطات  اخیر  سالهای  در  هستند 
داشتند و سفر مقامات مختلف دو کشور امری 
سید  ریاست جمهوری  دوران  از  و  بوده  معمول 
دو  میان  مدتی  بلند  قرارداد  که  محمد خاتمی 
کشور منعقد شد، این ارتباط به قوت خود باقی 
لذا نسبت دادن سفر رئیس مجلس  بوده است 
به وابستگی به شرق و کرملین، توهین به کلیت 

وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی تکراری 
ایران خواست تا عمل به تعهدات برجامی  از 
خود را از سرگیرد تا آمریکا نیز اقدامی مشابه 

انجام دهد.
به  تکراری  سخنانی  در  بلینکن،  آنتونی 
پایبندی  ایران  اگر  گفت:  ان  ان  سی  شبکه 
از سر  را  توافق هسته ای  به تعهدات خود در 
گیرد، ما نیز چنان خواهیم کرد و آن زمان با 
همکاری متحدان و شرکایمان تالش می کنیم 
تا به توافقی قوی تر و طوالنی تر دست یافته و 
همچنین مسائل دیگری مانند برنامه موشکی 

ایران را مطرح کنیم.
ایران محدودیت های خود را یکی  افزود:  وی 
توافق  از  ما  است.  برداشته  دیگری  از  پس 
خارج شدیم و ایران رفع محدودیت هایش را 
ظرفیت  به  که  شده  آن  نتیجه  و  کرد  آغاز 
هسته ای  سالح  برای  الزم  مواد  تولید 
را  زمان  این  هسته ای  توافق  شود.  نزدیک تر 
اساس  بر  ولی  بود  داده  افزایش  به یک سال 
گزارشهای منتشر شده، اکنون به سه یا چهار 

ماه کاهش یافته است.
پایبندی  ازسرگیری  لزوم  بر  تأکید  با  بلینکن 
کنند،  چنین  اگر  گفت:  تعهداتش  به  ایران 
خواهیم  نظر  در  را  اقدامی  چنین  نیز  ما 
دیپلماسی  مسیر  کردن  طی  آماده  و  داشت 
خواهیم بود.بایدن در نخستین مصاحبه خود 
»نورا  با  آمریکا  رئیس جمهوری  عنوان  به 
اودونیل« خبرنگار شبکه خبری سی بی اس 
و در پاسخی به سؤالی درباره لغو تحریم ها با 
تا  که  گفت  مذاکرات  میز  به  بازگشت  هدف 
تحریم ها  ایران  در  غنی سازی  نشدن  متوقف 

علیه ایران را لغو نمی کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
در  شدیم  موفق  ایرانی  مهندسان  تالش  با 
طراحی »کهربا«، از استاندارد EMV استفاده 
از ۹۶ درصد ضریب  بیش  اروپا  در  کنیم که 

نفوذ دارد.
کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  محرمیان  مهران 
هر  در  پرداخت  تراکنش های شبکه  تعداد  ما 
می رسد،  تراکنش   ۶۰۰۰ از  بیش  به  ثانیه 
شاهد  کرونا  دوران  در  اینکه  ویژه  به  افزود: 
بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده 
به میزان چشمگیری  از اسکناس عماًل  مردم 
از  استفاده  به  مردم  اقبال  و  یافت  کاهش 
این  شد.  بیشتر  نوین  پرداخت  ابزارهای 
متناسب  زیست بوم  ایجاد  بدون  هرگز  مهم 
بانکی  نظام  متعدد  سامانه های  بر  مبتنی  و 
ساتنا،  سهند،  مانا،  شاپرک،  شتاب،  همچون 
وجود  به  سال ها  این  طی  که  چکاوک  پایا، 

آمدند، میسر نمی شد.
محدودیت های  به  مرکزی  بانک  معاون 
اگرچه  افزود:  و  کرد  اشاره  کهربا  اجرایی 
زمینه  در  تحریم،  از  ناشی  محدودیت های 
ایجاد  را  مشکالتی  فرآیندها  استانداردسازی 
موفق  ایرانی  مهندسان  تالش  با  اما  می کرد، 
 EMV استاندارد  از  شدیم در طراحی کهربا، 
استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد 

ضریب نفوذ دارد.
وی ادامه داد: عالوه بر تحریم ها، تغییر حدود 
۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت های 
به روزرسانی  و  تجهیز  همچنین  و  هوشمند 
زیرساخت ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه 

خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در  اطالعات  وزیر 
اظهار داشت: سرویس هایی جاسوسی به صورت 
علیه  و  داده  هم  دست  به  دست  اتحادیه  یک 

کشور ما هماهنگ همکاری می کنند.
حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات 
راهی  آمریکا  گفت:  خبری  ویژه  گفتگوی  در 
جز برداشتن تحریم ها ندارد. آنها باید تحریم ها 
به تعهداتشان  برگردند و  به برجام  بردارند و  را 
پرداخت  را  ما  خسارت  باید  آنها  کنند.  عمل 
کنند. جنگ اقتصادی تمام عیار را که بر علیه 
بسیاری  هزینه های  و  انداختند  راه  ایران  ملت 
را  خسارت  این  باید  که  آوردند  وجود  به  را 
با  ایران  البته جمهوری اسالمی  پرداخت کنند؛ 
سیاست های درستی که اتخاذ کرد توانست اثر 

این تحریم ها را خنثی کند.
جانفشانی  و  همراهی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مردم در صحنه های مختلف انقالب گفت: مردم 
ما در همه صحنه ها با ما همراه بودند و ظلم است 
که ما انرژی که باید برای حل مشکالت آنها به 
کار بگیریم را برای دعوا با همدیگر استفاده کنیم.

عرصه  سربازان  را  صنعتگران  اطالعات  وزیر 
جنگ اقتصادی دانست و گفت: ما باید قدردان 
زحمات این عزیزان باشیم که در جنگ اقتصادی 
دشمنان و با وجود همه سختی ها چرخ صنعت 

کشور را در حال چرخش نگه داشتند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: ما در یک شرایط ویژه قرار داریم 
و انتخابات پیش روی ماست. اگر بخواهیم دولت 
را مورد انتقادهای بی مورد قرار دهیم و مطالب 
نیست.  درست  کنیم،  مطرح  را  واقع  خالف 
اوست  ذاتی  طبیعت  کند  حمله ای  هر  دشمن 

اصرار دولت بايدن سفر قالیباف به روسیه و مواضع عجیب مخالفان علیه منافع ملی
بر تعیین شروط بی اساس برای ايران

پروژه پرداخت موبایلی
 با تالش مهندسان ایرانی میسر شد

وزير اطالعات: پنج روز قبل از ترور شهید فخری زاده هشدار دادیم
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کرونا و شرایط عجیب و غریبی که یک سال 
است با آن مواجهیم گاهی اضطراب و نگرانی 
زیادی را به بچه ها تحمیل می کند. نگرانی هایی 
کنید  انکار  و  بگیرید  نادیده  را  آنها  اگر  که 
به  را  شما  فرزند  روانی  سالمت  است  ممکن 
خطر بیندازند. استرس در کودکان ممکن است 
با نشانه هایی مثل پرخاشگری، گریه های بی جا، 
ناخن جویدن، مشکل اشتها، بی خوابی، کابوس 

و غیره همراه باشد .  
بخواهید  خود  کودکان  از  است  بهتر  بنابراین 
شما  با  کرونا  درباره  را  احساساتشان  و  افکار 

دنیا  مردم  از  بسیاری  گذشته  سال  یک  در 
کرده اند،  سپری   را  آوری  اضطراب  روزهایی 
روزهایی که همه گیری ویروس کرونا با عالئم 
و عوارض عجیب و ناشناخته اش باری ما رقم 
زد و هنوز هم با وجود ساخت واکسن، ترس از 

این بیماری برای مردم وجود دارد. 
هم  فصلی  افسردگی  و  زمستان  رسیدن  فرا 
می تواند اندوه این روزها را در ما تشدید کند. 
تا  کنید  تالش  گذشته  از  بیش  باید  بنابراین 

خودتان را سرحال نگه دارید.
روان  سالمت  نفع  به  هم  بودن  سرحال  این 
شما است و هم سیستم ایمنی تان را قوی تر 
شیوع  روزهای  در  انرژی  حفظ  برای  می کند. 

کرونا به این توصیه ها عمل کنید: 
خانه  در  ورزش  باشید:  داشته  بدنی  فعالیت 
خون  در  اندورفین  ترشح  باعث  روی  پیاده  یا 
آن  اصلی  اثر  که  شیمیایی  ماده ای  می شود. 
تسکین درد است و در عین حال در فرد حس 

شادی و سرخوشی ایجاد می کند.
اگر ورزش نکنید، فعالیت الکتریکی مغز کاهش 
افسردگی  و  اضطراب  به  ابتال  خطر  و  می یابد 

بیشتر می شود. 
بیشتر  یا  دقیقه   ۳۰ اگر  نکنید:  خیال  و  فکر 
یا  نیافتید  راه حلی  و  بودید  مشکلی  نگران 
سوالی را در ذهن  خود مرور کردید و به جواب 

نرسیدید، آن را رها کنید. 
نگرانی  جای  به  که  است  این  نکته  مهم ترین 
برای مشکل، روی یافتن راه حلی عملی تمرکز 
البته فکر نکردن به مشکل، کار آسانی  کنید. 
نیست. پس سعی کنید با فعالیت بدنی یا انجام 
یک کار خوشایند ذهن خود را چند ساعتی از 

معموال اختالل وسواس در کودکان به شکل افکار 
مزاحم مدام تکرار می شود. این اختالل معموال با 
بروز  نگرانی در کودک  به صورت  رفتاری خاص 

می کند.
زمینه های  در  می تواند  فکری  وسواس  اختالل 
در  همچنین  امتحانات  یا  درس  مانند  مختلفی 
برای پاسخ  زمینه نظافت در کودک ظاهر شود. 
در  فکری  وسواس  اصلی  »علت  سوال  به  دقیق 
کودکان چیست؟« باید بگوییم که متخصصان و 
روانشناسان علوم رفتاری هنوز نتوانسته اند زمان 
شناسایی  را  فکری  اختالل  شروع  دقیق  علت  و 
عواملی  که  باورند  این  بر  آنها  همه  اما  کنند، 
و  ویژگی ها  والدین،  تربیتی  روش های  همچون: 
خصلت های خانوادگی، وراثت، نابهنجاری کارکرد 

تقریبا تمام کارهای مهم، فشار باالیی به کارمندان 
وارد میکند. البته نباید فشار باال در محیط کار و 
بد  شاید  گرفت.  اشتباه  هم  با  را  کاری  استرس 
نباشد قبل از هر چیز نگاهی به تعریف هر کدام و 

تفاوت های این دو با هم بیندازیم:
فشار:

از  معقولی  مقدار  دادسون،  یرکس-  قانون  طبق 
فشار کاری ، از بی انگیزگی کارمندان جلوگیری 
می کند. وقتی کارمندان شما تحت فشار قرار می 
گیرند؛ انگیزه پیدا می کنند که بیشتر کار کنند و 
بهترین نتیجه را ارائه دهند. فشار کاری یک جور 
فوریت برای کارمندان ایجاد می کند که کار در 
زمان سریع تر به اتمام برسد. این قانون می گوید 
که مقدار معقولی از فشار؛ به تیم شما کمک می 

کند تا متمرکز و خالق باقی بمانند.
احتمال  باشد؛  کم  حد  از  بیش  وارده  فشار  اگر 
اینکه کارمندان کارهایشان را به تعویق بیندازند؛ 
نتوانند روی کارهایی که در دست دارند تمرکز 
کنند و یا احساس بیهودگی داشته باشند؛ بیشتر 
می شود. اما بیشتر بودن سطح فشار کاری از حد 
معمول هم می تواند احساس هیجان؛ اضطراب و 

استرس در افراد ایجاد کند.
استرس:

اینکه  از حد است.  از فشار بیش  استرس ناشی 
باشید؛  داشته  استرس  احساس  اوقات  گاهی 
طبیعی است. مثال وقتی که به تحویل یک پروژه 
نزدیک میشوید یا تغییرات در روند کاریتان در 
و  بیگاه  و  گاه  های  استرس  این  لحظه.  آخرین 
زود  و  کارهایی مثل ورزش کردن  با  را  کوچک 
که  زمانی  کنید.اما  مدیریت  میتوانید  خوابیدن 
به صورت پیوسته استرس داشته باشید؛ ممکن 
است سالمتی شما و بهره وری شرکت به خطر 
بیفتد. استرس مداوم یا استرس مزمن، احتماال 

نشانه های فیزیکی زیر را هم همراه دارد:
 - شدید  خستگی  و  انرژی  سطح  بودن  کم   -
رفتن  خواب  به  سخت  یا  و  بیخوابی   - سردرد 
- ناراحتی معده، یبوست، اسهال و حالت تهوع 
- درد و کوفتگی در عضالت - درد در قفسه سینه 

و تپش قلب 
نشانه های خلقی:

- سرخوردگی، تحریک پذیری، خشم و نوسانات 
خلقی

- ناهنجاری های اجتماعی - ناتوانی در آرامش 
داشتن

- احساسات منفی مثل کمبود اعتماد به نفس، 

اختصاری  )OCD(  بیماری  نام  با  فکری  وسواس 
است که در آن افراد با هجوم فکری مواجه است. 
فکری،  تکراری  کلیشه هایی  با  مدام  اختالل  این 
فکری  وسواس  دیگر  عبارت  به  می شود.  تکرار 
شامل تصاویری است که مدام در ذهن افراد مبتال 
چون  مواردی  شامل  تصاویر  این  می شود.  مجسم 

نگرانی از کثیف بودن و آلودگی است.
الزم به ذکر است که وسواس فکری با نوعی اجبار 
همراه است. اجبار به رفتارهایی گفته می شود که 
فکری  وسواس  از  ناشی  پریشانی  رفع  برای  فرد 
مجبور به انجام آنها می شود. به عنوان مثال: فرد 
برای اینکه اضطراب کمتری نسبت به ابتالی خود 
باید بارها و بارها دستان  به آلودگی داشته باشد، 

خود را بشوید .
 بسیاری از افراد درباره چیزهای خاصی وسواس یا 
تنها  می کنند  تصور  واقع،  در  دارند.  گرایی  کمال 
می توانند  باشند،  داشته  را  صفات  این  که  زمانی 

مفید باشند. 
 درمان وسواس فكری در کودکان 

کودکان،  در  فکری  وسواس  درمان  نوع  بهترین 
رفتاردرمانی همراه با دارودرمانی است. با استفاده 
سعی  امر  این  متخصص  ابتدا  روش  دو  این  از 
کند  تشویق  را  کودک  خود  ترفندهای  با  می کند 
که تمام افکار وسواسی خود را به طور دقیق و جزء 
بتواند  عنوان درمانگر  به  او  تا  به جزء شرح دهد، 

اجزای کلیدی این رفتارها را شناسایی کند.

مثال: اگر کودکی وسواس دست شستن دارد، از او 
می خواهند که افکار خود را کنترل کند.

نگرش کودک درباره کثیفی  تغییر  این روش،  در 
و آلودگی مدنظر است و این که او بتواند به خود 
بفهماند که خمیر نوعی وسیله بازی بوده و از مواد 
بهداشتی درست شده است. پس لزومی نیست در 
حین خمیربازی چندین بار دست هایش را بشوید. 
الزم به ذکر است که روش های رفتاردرمانی، زمانی 
درگیر حل مشکل شوند،  خانواده هم  اعضای  که 

بهترین شیوه درمان محسوب می شوند  .
این  بر  رفتاری،  علوم  متخصصان  و   روانشناسان 

تنها  نه  و  است  ما  سالمتی  کلید  شاه  ورزش 
بلکه  می کند،  تضمین  را  ما  جسمی  سالمت 
می تواند با کاهش اضطراب و افسردگی سالمت 
روانی ما را هم تامین کند. آن هم در این زمانه 
تا شب در معرض تنش و عوامل  از صبح  که 

استرس زا قرار داریم.
باعث  می تواند  تحرک  می گویند  محققان 
افزایش هورمون اندورفین در بدن شود و ذهن 
فرد را از نگرانی های روزمره دور کند .   بنابراین 
همچون  می تواند  شکلی  هر  به  کردن  ورزش 

تسکین دهنده استرس عمل کند . 
با این حال بیشتر افراد به دلیل پرمشغله بودن 
فرصت باشگاه رفتن ندارند و ورزش را از برنامه 
روزانه خود حذف می کنند. اما پژوهش ها نشان 

خوش بینی و نیمه پر لیوان را دیدن می تواند 
به شما کمک کند تا عمر طوالنی تری داشته 
افراد  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج  باشید. 
به  رسیدن  برای  بیشتری  شانس  خوش بین 

۸۵ سالگی دارند.
بهتر  اندیش  مثبت  افراد  محققان  گفته  به   
تاثیرات  همین  و  می آیند  کنار  استرس،  با 
را  آن ها  جسمانی  سالمت  بر  استرس  سوء 

می کند.  کم 
و  کرده  ورزش  بیشتر  هم چنین  افراد  این 

غذا های سالم می خورند. 

درباره  نمی توانند  اگر  و  بگذارند  میان  در 
نقاشی،  طریق  از  کنند،  صحبت  ترس ها  این 

احساسات خود را بیان کنند .   
اجازه دهید کودک پرسش های الزم را درباره 
تصورات  اگر  و  کند  مطرح  شما  با  کرونا 
اشتباهی در ذهن او شکل گرفته، با اصالح آن 

به آرامش ذهنی کودک کمک کنید.
کاماًل  احساسات  این  که  بگویید  کودکان  به 
طبیعی است و هر زمان احساس کرد چیزی 
او را نگران کرده یا می ترساند درباره آن با شما 

صحبت کند. 

مشکالت خالی کنید. 
هدف جدید تعیین کنید: این هدف می تواند به 
بزرگی یادگیری یک زبان جدید یا به کوچکی 

امتحان کردن یک دستور غذای تازه باشد.
کم  کم  و  کنید  شروع  کوچک  کارهای  از 
روان  سالمت  به  موضوع  این  کنید.  پیشرفت 

شما کمک زیادی می کند.    
با  ما  معاشرت  کرونا  شیوع  بزنید:  حرف 
سعی  بنابراین  کرده.  محدود  را  دیگران 
را حفظ کنید.  تان  اجتماعی  ارتباطات  کنید 
و  تصویری  تماس  چت،  قالب  در  شده  حتی 

فرستادن نامه.
و  هستیم  اجتماعی  موجوداتی  انسان ها  ما 
به  بهتری  احساس  اجتماعی  روابط  داشتن 

ما می دهد.  
که  را  موردی  سه  روز  هر  باشید:  شکرگزار 
به خاطرش شکرگزار هستید بنویسید و روی 
آن  دلیل  و  رفته اند  پیش   که خوب  کارهایی 
نیمکره  می شود  باعث  کار  این  کنید.  تمرکز 
مرتبط  مثبت اندیشی  با  که  شما  مغز  چپ 

است، فعال شود. 

سیستم عصبی و آشفتگی های خلقی در بروز این 
اختالل در کودکان دخالت دارند  .

 اولین و تنها راه برای درمان این اختالل این است 
که والدین باید در صورت مشاهده اینکه فرزندشان 
به  فورا  است،  یقه  به  دست  مزاحمش  افکار  با 
کنند.  مراجعه  متخصص  شناس  روان  یا  پزشک 
کودکان تحت فشار وسواس فکری از درون خود را 
تحت فشار می بینند و تصور می کنند که استرس ها 
و تنش های فکری از خارج بر آنها تحمیل می شود.

کودکان  تفکر  نوع  که  است،  ذکر  به  الزم  البته 
عامل اصلی این فشارهاست. در ادامه نشانه، علت 
بررسی  را  کودکان  در  فکری  وسواس  درمان  و 

خواهیم کرد  .
 وسواس فكری چیست؟

خشم، افسردگی و احساس تنهایی
 ٪۷۷ تحقیقاتی،  موسسات  اخیر  گزارش  طبق 
افراد به طور منظم عالئم فیزیکی ناشی از استرس 
و ۷۳٪ به طور منظم عالئم روانی را تجربه می 
جسمی،  سالمت  برای  مزمن  استرس  کنند. 
احساسی و روانی تیم شما مضر است و می تواند 

منجر به فرسودگی شغلی شود. 
داليل ايجاد استرس در محیط کار:

استرس  ایجاد  باعث  است  ممکن  زیادی  عوامل 
در محیط کار شوند. این هنر شما به عنوان مدیر 
است که بتوانید این عوامل را که به بهره وری 
شرکت و سالمت کارمندان آسیب میزند را پیدا 
کنید.عوامل زیر میتواند باعث ایجاد استرس در 

محیط کار شود:
ضعیف  مدیریت   - سخت  کاری  شرایط   -
 - زیاد  کاری  حجم  طوالنی-  کاری  ساعات   -
انتظارات و مسئولیت های تعریف نشده - تنش 

بین اعضای تیم
- عدم همکاری تیم - عدم حمایت از کارمندان 

- سطح پایین اعتماد بین اعضا
البته احتماال همه اعضای تیمتان درگیر استرس 
نیستند؛ ولی اگر به وضعیت افرادی که استرس 
دارند رسیدگی نکنید؛ احتماال به زودی بسیاری 
از اعضا درگیر آن میشوند؛ چرا که استرس یک 

بیماری مسری است.
تاثیر قابل توجه استرس در کار:

می  قرار  درازمدت  استرس  تحت  که  کارکنانی 
گیرند کمتر دارای انگیزه و کمتر وفادار به تیم 
و شرکت خود هستند. مدیرانی که می خواهند 
اعضای تیم خود را سالم، شاد و سازنده در کار 

اولویت  را یک  باید مدیریت استرس  نگه دارند؛ 
جدی قرار دهند.

مدیران چطور میتوانند استرس را کاهش دهند؟
کار  به  مربوط  های  استرس  از  برخی  اگرچه 
اجتناب ناپذیر است؛ اما مدیران باید اقدامات الزم 
را انجام دهند و یک برنامه پیشگیرانه برای کاهش 
استرس های کاری در محل کارشان ایجاد کنند.

محیط کاری:
کاری  محیط  در  کارمندان  روز  ساعات  بیشتر 
و دفتر میگذرد و به همین خاطر محیط کاری 
میتواند اثر بسزایی در کاهش و مدیریت استرس 
جولیت  توسط  که  اخیر  مطالعات  باشد.  داشته 
انجام   Birkbeck کالج  از  کاکس  تام  و  هاسارد 
شده نشان میدهد محیط فیزیکی محل کار تاثیر 
قابل اندازه گیری بر سالمت و رفتار کارکنان دارد.

و  اضافی  صدای  و  سر  که  گوید  می  گزارش 
دسترسی محدود به نور طبیعی می تواند به طور 
مستقیم استرس کارکنان را افزایش دهد. فضای 
تنگ، کثیف، مرده و هرچیزی که فضای اداری را 

غیر دلپذیر میکند؛ باعث تندخویی تیم میشود.
اطمینان حاصل کنید که تیمتان فضای زیادی 
داشته  نگه  تمیز  و  پاک  دفتر  و  دارند  کار  برای 
میشود. مزایای دیگر مانند منطقه خلوت، جای 
و  تهیه و خوردن غذا  برای  راحت، جایی  پارک 
باعث رضایت  اما  اختیاری هستند،  دکور شیک 

بیشتر کارکنان شما از محیط کاری میشوند.
طبیعت را به داخل دفتر بیاوريد:

همواره تعدادی از ترکیبات شیمیایی تند توسط 
می  منتشر  شما  دفتر  در  مصنوعی  مصنوعات 
شوند. یکی از رایج ترین ترکیبات فرمالدئید است 

که می تواند چشم، بینی و گلو را تحریک کند. 
سوزش چشم و آسیب به دستگاه تنفسی فوقانی 
شایع ترین عالئم گزارش شده از افرادی است که 
در معرض سموم فرمالدئید قرار گرفته اند. این 
ماده شیمیایی می تواند سردرد هم ایجاد کند که 
خودش استرس را در محل کار تشدید می کند.

گیاهان آپارتمانی راه حل ساده و مقرون به صرفه 
ای برای این مشکالت هستند. گیاهان هوای دفتر 
را پاک می کنند و ترکیبات آلی مضر را از بین 
میبرند. یک گیاه قوی انتخاب کنید که می تواند 
گیاهانی  از  بیاورد.  دوام  آب  بدون  را  هفته  آخر 

استفاده کنید که آلرژی زا نباشند.
به افراد حس ارزشمندی بدهید:

مردم میخواهند بدانند که کارشان خوب است. 
کارشان  کنند  می  احساس  کارکنانتان  وقتی 
ارزش دارد، بهتر و راحتتر میتوانند با فشارهایی 
با  بیایند.  کنار  دارد  وجود  کار  محیط  در  که 
تیمتان ارتباط برقرار کنید و درباره کارهایی که 

انجام میدهند با آنها صحبت کنید.
ارتباطات:

به  همه  آن  در  که  کنید  ایجاد  کاری  محیط 
صحبت کردن و ایجاد روابط با بقیه اعضای تیم 
تشویق شوند. وقتی افراد بتوانند با خیال راحت 
درباره مشکالت، احساسات و افکارشان صحبت 
کنند و از برقراری ارتباط با سایر افراد لذت ببرند؛ 

قطعا استرس کمتری خواهند داشت.
موقعیت شغلی را دقیق تعريف کنید:

باشد؛  نشده  تعریف  دقیق  فرد  هر  نقش  اگر 
و  شغلی  ناامنی  کار،  حجم  افزایش  سردرگمی، 
هر  که  زمانی  شود.  می  ایجاد  تیم  در  درگیری 
عضو تیم بداند که نقش و مسئولیت هایش در 
شرکت چیست، می تواند با هدف کار کند و سهم 
ایفا کنند. نقش شغلی  خود در موفقیت تیم را 
تعریف شده به ایجاد مسیر برای پیشرفت حرفه 

ای کمک زیادی میکند.
انعطاف پذيری:

تعادل کار و  تر،  برنامه کاری منعطف  ارائه یک 
زندگی تیم شما را بهبود می بخشد و به کاهش 
فشار کاری بر اعضای تیم کمک می کند. اقدامات 
ارتقاء  برای  توانید  می  که  دارد  وجود  ای  ساده 
انجام دهید.  اعضای تیم خود  حس خوشبختی 
به عنوان مثال، اجازه دادن به والدین برای اینکه 
زودتر بروند و بچه ها را از مدرسه بیاورند. ارائه 
امکان کار کردن از خانه گاهی اوقات می تواند 
تفاوت زیادی در استرس کارمندانتان ایجاد کند.

و  رفتارها  با  را  کودک  درمانگر  بعدی  مرحله  در 
طی  سپس  می کنند  آشنا  وسواسی اش  افکار 
جلسات مشاوره از او خواسته می شود تا رفتارهای 
و  نگران  که  آن  بدون  را  وسواسی اش  افکار  و 
مضطرب شود، کنار بگذارد و افکارش را در مورد 

این مسئله کنترل کند .
 در طول رفتار درمانی درمانگر تمام تالش خود را 
می کند تا با کودک در ارتباط باشد و به او بفهماند 
رفتارهای  تکرار  دچار  است  ممکن  فردی  هر  که 
این  از  فکرهای وسواسی شود. هدف  و  کلیشه ای 
وسواسی  افکار  زیادی  اندازه  تا  که  است  این  کار 
کودک را متزلزل کرده و تا حدی رفته رفته این 

الگوی رفتاری را تصحیح کند  .
روش های  درمانی  رفتار  طریق  از  وسواس   درمان 
متفاوتی دیگری نیز دارد. یکی از این روش ها که 
می رود  به کار  شست وشو  وسواس  برای  معموال 
بدین صورت است که از کودک خواسته می شود تا 
دست هایش را کثیف کند. )به طور مثال دست های 
خود را گل آلود، چرب، خمیری، ماسه ای کند( بعد 
از آن از کودک می خواهند تا بدون آن که چندین 
بار دست هایش را بشوید به بازی خود ادامه دهد و 

فقط در انتهای بازی دستش را بشوید .
فکری  وسواس  اختالل  درمان  بعدی  رایج   روش 
روش  این  در  است.  درمانی  شناخت  کودکان 
دهد  آموزش  کودک  به  می کند  سعی  درمانگر 
که چگونه می تواند احساسات و افکارش را درباره 
برای  انجام می دهد، تغییر دهد.  فکر و عملی که 

این  از  خود  درمان  برای  که  کودکانی  باورند، 
گونه روش ها استفاده می کنند، نیاز به همکاری، 
خود  خانواده  اعضای  تمام  حمایت  و  مشارکت 
کودک  بهبودی  درصد  دیگر،  عبارت  دارند.به 
بدون همراهی خانواده کمتر خواهد بود، به این 
با  اغلب  درمانی  شناخت  شیوه های  که  خاطر 
کمی اضطراب و نگرانی همراه هستند. از همین 
حمایت  فکری  وسواس  به  مبتال  کودک  اگر  رو 
را  خانواده  اعضای  سایر  و  روانشناس  والدین، 
با  کودک  درمان  و  بهبود  باشد،  نداشته  همراه 

تاخیر پیش خواهد رفت  .

داده که تقریبا انجام هر نوع ورزش از ایروبیک 
یا پیاده روی ساده می تواند به  تا یوگا  گرفته 
عنوان یک تسکین دهنده استرس عمل کند .   
حرکات  به  معطوف  را  شما  تمرکز  ورزش 
بدنتان می کند و این احساس را به وجود آورد 
مدیریت  و  کنترل  خود  زندگی  و  بدن  بر  که 
می شود  باعث  فرایند  این  کل  دارید .    مطلوبی 

ذهنتان از اضطراب و تنش فارغ شود.  
نفس  به  اعتماد  می تواند  کردن  ورزش  منظم 
عالئم  و  شود  آرامش  باعث  دهد،  افزایش  را 
را  خفیف  اضطراب  و  افسردگی  با  مرتبط 
را  خواب  ورزش  این،  بر  عالوه  دهد.  کاهش 
استرس،  اثر  بر  اغلب  که  بخشیده  بهبود  هم 

افسردگی و اضطراب مختل می شود . 

خوش بین  زنان  داد  نشان  محققان  نتایج 
۱۴.۹ درصد طول عمر بیشتری داشته و این 
میزان برای مردان ۱۰.۹ درصد بود. در واقع 
زنانی که بیشترین خوش بینی را داشتند ۵۰ 
درصد بیشتر شانس رسیدن به ۸۵ سالگی را 
را  بیشترین خوش بینی  که  مردانی  و  داشته 
برای  بیشتری  شانس  از  درصد   ۷۰ داشتند 

رسیدن به این سن برخوردار بودند.
احتمال  بودند  خوش بین  افراد  همچنین   
و   ۲ نوع  دیابت  به  که  داشت  کمتری 

شوند. مبتال  افسردگی 

گفتگو با کودک درباره ترس ها و نگرانی ها

چطور در دوران کرونا سرحال بمانیم؟

همه چیز درباره وسواس کودکان

وقتی فشار کاری زياد می شود، چطور يک محیط کاری سالم ايجاد کنیم؟

برای مديريت استرس ورزش کنید
زنان خوش بین عمر طوالنی تری دارند

اشتباه های رایج::::::::::::::::::::::
====================

یافته های روانشناسی:::::::::::::::::::::
=======================
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برای موفقیت در بسته بندی خشکبار در منزل 
باید به چند نکته توجه نماید بهتر است بدانید 
با رعایت  اما  زیاد است  این کار  رقابت در  که 
پیشی  رقبا  از  توان  می  راحتی  به  نکته  چند 

گرفت.
باشد  بهتر  : هرچه کیفیت  ۱.کیفیت محصول 
معموال قیمتش بیشتر است هیچ گاه کیفیت را 
فدای هزینه نکنید کیفیت بهترین تبلیغ برای 
وفادار  مشتریان  به  را  مشتریان  و  است  شما 
در  محصوالت  کیفیت  تاثییر  کند  می  تبدیل 
دراز مدت کامال مشهود است تاکید می شود 
از  هم  باز  شود  می  تر  کم  سودتان  اگر  حتی 
که  چرا  نمایید،  استفاده  ها  کیفیت  بهترین 
تعداد فروش بسته ها به مرور زمان افزایش می 

باید و سود خالص هر بسته جبران می شود.
این  در  که  زمانی   : خالقانه  بندی  ۲.بسته 

در  کردن  زندگی  به  آدم ها  تمایل  افزایش  با 
تا آخرین  خانه   شخصی و به صورت مستقل 
خدمات  پیش  از  بیش  زندگی،  سال های 
در  مستقیم  طور  به  زمینه  این  در  مختلفی 
یکی  می شوند.  ارائه  آن ها  به  آدم ها  خانه های 
امروز به سرعت رشد  از کسب و کار هایی که 
یافته اند، شغل پرستار خانگی و به عبارت بهتر 

مراقبت در منزل غیر پزشکی است. 
البته باید به این نکته توجه کنید که مراقبت 
خانگی پزشکی با مراقبت خانگی غیر پزشکی 
خانگی  مراقبت  به  مربوط  خدمات  دارد.  فرق 
فردی، کمک  مراقبت های  شامل  پزشکی  غیر 
آماده  زندگی،  روزمره ی  فعالیت های  انجام  به 
کردن غذا، خانه داری و اداره ی منزل، و حمل 

و نقل می شوند.
آژانس های مراقبت درمانی و پزشکی تخصصی 
دقیق  دستورالعمل های  اساس  بر  خانه  در 
خدمات  ارائه ی  بر  پزشک  نظارت  تحت  و 
مجوزهای  با  تخصصی  توانبخشی  و  پرستاری 

الزم نظارت می کنند.
1. از کجا بايد شروع کنیم

هر  کار شویم؟  و  این کسب  وارد  باید  چگونه 
منفی  و  مثبت  نقاط  زیر  مدل های  از  یک 

مخصوص به خودشان را دارند:
این  در  صفر.  از  شرکت  یک  راه اندازی  الف. 

امروزه با توجه به تنوع کسب و کارهای هنری 
یکی از پول ساز ترین هنرها به رزین تعلق گرفته 
است. و افرادی که این هنر را آموزش دیده اند 
به راحتی می توانند در منزل خود بدون اجاره 
جایی مشغول به کار و تولید محصوالت رزینی 
فروش  بازار  به  مناسب  های  قیمت  با  و  شوند 

عرضه کنند. 
چرا به »رزين« شغل پول ساز میگويند؟

همانطور که می دانید امروز استفاده از وسایل 
بسیار  خانومها  بین  رزین  الکچری  و  لوکس 
قیمت  با  محصوالت  این  و  کرده  پیدا  طرفدار 
شما  رسد.اگر  می  فروش  به  بازر  در  باالیی 
خود  هنر  به  توجه  با  و  باشید  بلد  را  هنر  این 
توانید  می  حتی  کنید  تولید  را  مصرفی  لوازم 
و  برسانید  بفروش  بازار  از  تر  پایین  قیمت  با 
و  کرده  خود  هنر  متوجه  را  زیادی  خریداران 
براحتی  و  بازاریابی کرده  برای محصوالت خود 

می توانید کسب درآمد داشته باشید .
علت دوم اینکه این حرفه را پول ساز می گویند 
شاید به این دلیل باشد که برای شروع کار به 
وسایل پر هزینه ای احتیاج ندارد و حتما الزم 
خود  حرفه  شروع  برای  را  بزرگی  مکان  نیست 
انتخاب کنید و متحمل هزینه سنگین اجاره بها 
اتاق  ابتدایی در  لوازم  با  توانید  شوید. شما می 

خود شروع بع تولید محصوالت رزینی کنید
دلیل سومی که برای پول سازی این هنر وجود 
دارد این است که محصوالت رزینی متنوع می 
محصول  از  نوع  یک  به  مختص  فقط  و  باشند 
نمی باشد و شما می توانید هر آنچه را که فکر 
می کنید با توجه به خالقیت خود از رزین تولید 
کنید و بصورت خالقانه در این حرفه محصوالت 

2. کسب و کارتان را به طور قانونی ثبت کنید
طی  را  زیر  مراحل  باید  شرکت تان  ثبت  برای 

کنید:
متخصص  افراد  و  حقوقدان  یک  با  ابتدا   .۱
مشورت کنید تا بتوانید کسب و کار تان را کامال 
کنید. ساختار  تاسیس  نیازهای تان  با  هماهنگ 
بر  گوناگونی  تاثیرات  می تواند  کاری  و  کسب 
عاقالنه  باشد؛  بنابراین،  داشته  کارتان  فرایند 

رفتار کنید.
۲. باید درخواست خود را بر اساس یک فرایند 
اداری به وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی ارائه 

نامگذاری کسب و کار تان
نام  یک  تعیین  و  شرکت  قانونی  ثبت  از  پیش 
برای کسب و کار تان، شاید بهتر باشد مسیر را 
نام های  تمام  یعنی  کنید؛  طی  اول  به  آخر  از 
ثبت شده با بررسی کنید تا نام انتخابی تان جزء 
آن ها نباشد. وقتی تصمیم نهایی تان را درباره ی 
نام کسب و کار خود اتخاذ کردید، و از تکراری 
کارت  سربرگ،  شدید،  مطمئن  آن  نبودن 
را  شرکت تان  به  مربوط  بروشورهای  و  ویزیت، 

طراحی و چاپ کنید.
3. کسب و کار تان را شروع کنید

کارهای  باید  کردید،  ثبت  را  شرکت تان  وقتی 
شروع  را  کار تان  و  کسب  راه اندازی  به  مربوط 

کنید:
سایر  و  شرکت  جاری  حساب  افتتاح  الف. 

حساب های بانکی مورد نیاز
حسابداری،  رایانه ای  سیستم های  نصب  ب. 

صورت حساب، و برنامه های زمانی
پ. تامین و ذخیره ی سه ماه سرمایه ی اجرایی 

از پیش
ت. تعیین نرخ ها و دستمزدها

صورت های  تهیه   برای  سیستم هایی  نصب  ث. 
پرداخت و لیست حقوق

تماس  خاک  با  زعفران  پیاز  روش  این  در   -
در  اصال  درواقع  و  کند  نمی  پیدا  مستقیم 
پس  شود  نمی  استفاده  خاک  از  روش  این 
های  بیماری  انواع  با  آن  آلودگی  احتمال 

قارچی تقریبا مساوی صفر است . 
پیاز  سنتی  روش  در  که  است  ذکر  به  الزم 
زیر خاک  برای چند سال در  باید  را  زعفران 
از دسترس پنهان کرد. پس در کشت  و دور 
سالم  های  پیاز  توان  می  زعفران  ایروپونیک 
تر تهیه نمود و بالشک زعفران به دست آمده 

بیشتری خواهد داشت. نیز مرغوبیت 
-در این روش چون باید از پیاز های درشت 
شرایط  بهترین  در  را  ها  آن  و  گرفت  بهره 
بازدهی  کار  این  خود  داد  پرورش  دمایی 
محصول را نسبت به روش های سنتی بسیار 
باالتر می برد که این مورد، یکی از مهمترین 

ایروپونیک زعفران می باشد. مزایای کشت 
ها  پیاز   ، زعفران  کشت  گلخانه  در  -چون 
آفتاب  نور  با  مستقیمی  تماس  هیچگونه 
زعفران  همان  یا  محصول  بنابراین   ، ندارند 
به دست آمده از آن نیز دارای عطر و طعم و 

بود. بهتری خواهد  همچنین رنگ 
مورد  خاکی   ، ایروپونیک  روش  در  -چون 
نیازی  دیگر  پس  گیرد  نمی  قرار  استفاده 
غیر  وگاهاً  شیمیایی  کودهای  از  استفاده  به 
از  آمده  به دست  نیست و محصول  بهداشتی 
سنتی  روش  از  تر  سالم  کاماًل  بهداشتی  نظر 

شود و خسارت زیادی به کشاورزان وارد می 
شود . اما در کشت گلخانه ای پیاز ها از این 

گونه آسیب ها در امان هستند.
-باید اشاره کرد که در این روش دیگر نیازی 
کشاورزان  ساله  هر  که  زحمتی  همه  آن  به 
برای برداشت این محصول متحمل می شوند 
نیست، زیرا در گلخانه زعفران دیگر خبری از 
نیست.  زمستان  یا سرمای  و  تابستان  گرمای 
در ضمن ممکن است در اثر جمع آوری گیاه 
خستگی  یا  سرما  اثر  بر  زمین  در  زعفران 
تمام  نتوان  دیگر  طبیعی  عوامل  یا  کشاورز 
است  ممکن  یا  و  کرد  برداشت  را  محصول 
و  هوایی  و  آب  شرایط  اثر  بر  آن  از  قسمتی 
دیگر عوامل از بین برود که این مسئله خود 
در  کشت  یا  سنتی  کشت  روش  به  بازدهی 

زمین را تا حدودی کاهش می دهد. 
اما خب همان طور که در باال نیز به آن اشاره 
و  ندارد  را  معایب  این  ایروپونیک  کشت  شد 

بازدهی و راندمان محصول بیشتر است.
-مسئله دیگر که تحت عنوان کاهش مصرف 
است  بحث  مورد  ایروپونیک  کشت  در  آب 
می  بیداد  ما  کشور  در  آبی  بی  بحران  چون 
خود  مزارع  آبیاری  برای  کشاورزان  و  کند 
هستند  باالیی  مبالغ  به  آب  خرید  به  مجبور 
از  را  خود  درآمد  از  قسمتی  باید  بنابراین   ،
کشاورزی  زمین  آبدهی  زعفران صرف  کشت 
خود کنند که گاهی اگر آبیاری اصولی انجام 

کس  هیچ  کنید  می  آغاز  را  خود  کار  حرفه 
در  خالقیت  کمی  با  شناسد  نمی  را  شما 
بسته بندی می توانید از همان ابتدا با قدرت 
بسته  در  خوشبختانه  یا  متاسفانه  کرد  شروع 
بندی خشکبار خیلی طرح های زیبا و شکیل  
مشاهده نمی کنیم  با کمی خالقیت می توان 

متمایز شد.
۳.برند سازی کنید : برند هر محصول به معنی 
با طرح  حال  است  محصول  از  مشتری  تصور 
همچنین  و  بندی  بسته  روی  بر  زیبا  های 
انتخاب نام تجاری هوشمند بر روی محصوالت 
با کم ترین هزینه می توانید نام برند خود را بر 

ذهن مشتری حک نمایید.
های  هایپرمارکت  در   : رایگان  ۴.تست 
مشتریان  به  و  دهید  قرار  های  استند  بزرگ 
محصوالت خود را به صورت تست ارایه دهید .

۵.بازار هدف را بشناسید : یک ایده خالقانه که 
چند روزی ذهن من درگیر خودش کرده بود 
با سازمان های  توانید  این است که شما می 
بزرگ قرار داد ببیندید به عنوان مثال بانک ها 
معموال قبل از عید برای کارمندان خود بسته 
های خشکبار تهیه می کنند یا هنگام برگزاری 
سمینار توسط شرکت نفت ، بانک ها ، دانشگاه 
ها و ... هدیه هایی به دعوت شدگان اهدا می 
کنند ، شما می توانید با مدیر تدارکات سازمان 
آرم  با  خشکبار  های  بسته  و  کنید  مذاکر  ها 
سازمان و برند شما تولید کنید این کار تاثیر 

بسیار زیادی در موفقیت شما دارد.

ولی  باشند،  کم تر  اولیه  هزینه های  شاید  مدل، 
ریسک بیش تری وجود دارد. شما باید تجربه ی 
باید در  باشید. شما  را داشته  این کسب و کار 

مورد این صنعت به خوبی تحقیق کرده باشید.
اختیار  در  برای  فعال.  شرکت  یک  خرید  ب. 
باید  کامل  و  بالغ  کار  و  کسب  یک  گرفتن 
با  عوض،  در  کنید؛  پرداخت  بیش تر  هزینه ی 
ولی  بود.  رو خواهید  به  رو  نیز  کم تری  ریسک 
پیش از امضای قرارداد باید ارزیابی های الزم را 

انجام داده باشید.
پ. خرید حق امتیاز. در این شرایط، شما مجبور 
باالتری هستید،  به پرداخت هزینه های ورودی 
ولی از مدل کسب و کاری تایید شده ای بهره مند 
خواهید بود. برای انجام این کار با یک کارگزار 
کسب و کار و یک وکیل متخصص در امور حق 

امتیاز مشورت کنید.
در  عضویت  با  شبکه.  یک  به  پیوستن  ت. 
مراقبت های  خدمات  ارائه دهنده ی  شبکه های 
پشتیبانی های  و  اولیه  آموزش های  از  خانگی، 
شد.  خواهید  بهره مند  شبکه ها  انی  مستمر 
مشترک  مزایای  شبکه ها  این  در  عضویت 
به  را  شرکت  یک  امتیاز  حق  خرید  و  مالکیت 

همراه دارد.

برسانید.  فروش  به  و  کنید  ابداع  را  جدیدی 
ساخت  رزین  توسط  توان  می  که  محصوالنی 
شمل ،میز رزینی، تابلو رزینی، انواع زیور آالت 
سرو  ظروف  زیراستکانی،  و  لیوانی  زیر  رزینی، 
عکس  قاب  و  جاشمعی  رزینی،  پذیرایی  و  غذا 
و  رزینی  دیواری  رزینی،ساعت  آینه  قاب  و 

محصوالت متنوع دیگر.
شغل خانگی پر درآمد کار بارزين

زیادی  این روزها مشاغل خانگی که طرفداران 
روز  به  روز  و  است  در حال گسترش  دارد  هم 
بسیاری  می شود.  افزوده  عرصه  این  فعاالن  به 
بازار  وارد  که  زنی  و  مرد  موفق  کارآفرینان  از 
از مشاغل  به درآمدزایی رسیده اند،  و  کار شده 
ایده های خالقانه خود را  خانگی شروع کرده و 

به کار گرفته اند.
به اعتقاد صاحب نظران، کسب وکارهای خانگی 
برای  ها  راه  مطمئن ترین  و  بهترین  از  یکی 
به  آن  گسترش  و  می رود  شمار  به  درآمدزایی 
منجر  بیکاری  و  فقر  کاهش  اقتصاد،  توسعه 
مشارکت  خانگی  کارهای  و  در کسب  می شود. 
فعالیت  و  نیست  الزم  خانواده  اعضای  تمام 
خانواده  اعضای  از  نفر  چند  یا  یک  اقتصادی 

می تواند به این کسب و کارها رونق ببخشد.
از نگاه سازمان بین المللی کار )ILO( موقعیت 
مالک  خانه  در  کار  و  کسب  وجود  و  مکانی 
به عنوان مشاغل خانگی است  تلقی کردن آن 
و کنوانسیون ۱۸۹ سازمان بین المللی کار، کار 
شایسته و ضرورت پرداختن به وضعیت کارگران 
خانگی اعم از پرستار بیمار در منازل، راننده و 
از این  آشپز را به رسمیت شناخته است. یکی 
باشد  می  رزین  شغل  پردرآمد  خانگی  مشاغل 

که به عنوان پول ساز ترین شغل شناخته شده 
است

چطور می توان از رزين کسب درآمد کرد؟

بعضی اوقات کنار انبار کارگاه یا حیاط خانه تان، 
گذاشته  کنار  که  اید  دیده  را  هایی  چوب  تکه 
چوب  نجارها،  باشید  دیده  هم  شاید  اند.  شده 
های بدون استفاده را دور می ریزند. از این به 
اولیۀ شروع  مواد  دید  به  ها  این چوب  به  بعد، 
ارزان  با  که  ای  اولیه  مواد  کنید.  نگاه  کار  یک 
حال  تابه  و  شماست  دسترس  در  قیمت  ترین 
تکه چو ب ها  این  نمی کردید!  توجهی  به آن 
را  فرد  منحصربه  هنری  آثار  به  تبدیل  قابلیت 
و  در  صندلی،  میز،  به  توانند  می  حتی  دارند؛ 
بشوند؛  تبدیل  شماست  فکر  در  که  چیزی  هر 
اما چطور ممکن است؟!با ماده ای به نام رزین 
تکه  تواند  می  دارد،  را  قدرت  این  که  اپوکسی 
تکه ها را کنار هم جمع کند و ترکیبی زیبا خلق 
کند، با هر رنگی که دوست داشته باشید. شما 
انواع میز  با تکه های چوب و رزین  توانید  می 

تان شروع  منزل  های  اتاق  از  یکی  در  را  خود 
کنید و بعد به فکر گستر کار خود و راه اندازی 

کارگاره رزین باشید.
اپوکسی  کارگاه  ساخت  برای  منزل  اتاق  کدام 

مناسب تر است؟
کمترین رفت و آمد را داشته باشد

پنجره کوچکی به بیرون داشته باشد
کف آن مسطح و طراز باشد

آفتاب رو نباشد )نور کمتری از محیط بگیرد( 
زیر زمین نباشد )نباید نمناک و خنک باشد)

پشت بام نباشد )اگر اتاق دربسته باشد مشکلی 
نیست(

داشته  اپوکسی چه شرايطی  کارگاه  برای  کار  اتاق 
باشد؟

پرده بر روی پنجره نصب باشد )نور بر روی میز 
کار نتابد(

میز کار، جلوی در ورودی نباشد.
LED  ترجیحاً از نوع UV المپ بدون

دریچه کولر آبی را ببندید و روی آن را بپوشانید.
از پنکه استفاده نکنید.

داخل اتاق کارمان را چگونه آماده کنیم؟
را  غبار  و  گرد  حداقل  باید  شما  کار  اتاق   .۱
نگه  تمیز  همواره  را  زمین  سطح  باشد،  داشته 
دارید چون غبار موجود بر روی زمین می تواند 
وارد هوا شده و بر روی کار بنشیند و سطح کار 

را مات کند.
ضخیم  نایلون  با  باید  دیوارها  و  اتاق  کف   .۲
اپوکسی  رزین  است  پوشیده شود چون ممکن 
در  بریزد،  زمین  روی  و  کرده  چکه  کار  حین 
نشوید  آن  ریختن  متوجه  اگر شما  این صورت 

لیوانی و ظروف  زیر  تابلو و ساعت دیواری و  و 
روستیک را خلق کنید و با قیمت خوب و سود 
به  این هنر پول ساز  از  برسانید.  به فروش  باال 

آسانی رد نشوید.
فروش رزين اپوکسی چوب

زمینۀ جدید کار با رزین اپوکسی، ساخت میز و 
اجسام دکوراتیو با تلفیق رزین اپوکسی و چوب 
است. این ماده شگفت انگیز و عالی و باکیفیت، 
و  زندگی  در  که  فراوانی  کاربردهای  از  جدای 
که  در محصوالتی  بزرگ  تحولی  دارند،  صنعت 
برای ساخت آنها از رزین اپوکسی استفاده می 

شود، بوجود آورده اند.
زیبایی که این محصوالت به خانه ها هدیه داده 
اند انکار ناپذیر است. تقریبا بازار تمام صنایعی 
که به تولیدات لوازم دکوراتیو مشغول هستند، 
پس از به بازار آمدن محصوالت ساخته شده با 

رزین اپوکسی تحت الشعاع قرار گرفته اند.
به قدری این محصوالت جای خود را در میان 
متقاضیان پیدا کرده است که به زودی در هر 
خانه ای یک تکه از این وسایل ساخته شده با 
میان  این  در  شد.  خواهد  دیده  اپوکسی  رزین 
دارد،  که  خاصی  زیبایی  جهت  به  رزینی  میز 
بیشتر از بقیه در سلیقه مردم جا بازکرده است. 
با شما صحبت می  میز رزینی میزی است که 

کند و زیبایی که هرگز تکراری نخواهد شد. 
هزينه راه اندازی کارگاه رزين

با  رزین  با  کار  دیده  آموزش  افراد  از  بسیاری 
داشتن  و  حرفه  این  در  خود  مهارت  به  توجه 
شرایط مالی مناسب اقدام به راه اندازی کارگاه 
رزین می کنند که به نسبت خانگی آن از سود 
البته  باشد،  می  برخوردار  نیز  باالتری  درآمد  و 
هزینه  باشد  بزرگتر  کارگاه  نماند هرچه  ناگفته 
می  بیشتر  نیز  دیگر  وسایل  و  اولیه  مواد  های 
اندازی کارگاه  راه  به  اگر شما عالقه مند  شود. 
راه  هزینه  ترین  مهم  بدانید  باید  رزین هستید 
اندازی کارگاه رزین اجاره مکان می باشد و ما 
بقیه هزینه ها مانند خرید لوازم کار با رزین در 
مراتب بعدی قرار می گیرد که به شما پیشنهاد 
می کنیم قبل از راه اندازی کارگاه رزین حتما 
با افراد با تجربه در این حرفه مشورت کنید و از 
آن ها مشاوره بخواهید.اگر شما از افراد مبتدی 
و تازه کار هستید به شما توصیه می کنیم کار 

و رزین ریخته شده خشک شود تمیز کردن آن 
بسیار مشکل خواهد بود.

برای  بپوشانید،  را  آبی  کولر  دریچه  جلوی   .۳
خنک کردن اتاق کار نباید از کولر آبی استفاده 
رطوبت  که  وسیله ایست  خود  این  چون  کنیم 
محیط را افزایش می دهد و سطح کار حالت النه 

زنبوری می شود.
درب  جلوی  هم  نایلون  الیه  یک  است  بهتر   .۴
ورودی و پنجره از داخل اتاق آویزان کنید تا از 
نوسان دما و جابجایی یک باره هوا جلوگیری شود.

پنجره  روی  بر  کوچک  فن  یک  است  بهتر   .۵
کار  حین  است  ممکن  چون  کنید  تعبیه 
اشتباهی پیش بیاید و دمای رزین باال برود، در 
این حالت رزین شروع به بخار کردن می کند که 
باید سریعاً  و  است  تنفس مضر  برای  بخار  این 

هوای محیط تجدید شود.
۶. برای کنترل دمای اتاق هم زمان از دو دماسنج 
دیواری )دیجیتال یا جیوه ای( استفاده کنید یک 
دما سنج باالی میز کار باشد و دیگری در کنار 
پنجره یا درب ورودی تا بتوانید میانگین دمای 

محیط را بسنجید.
۷. برای کنترل رطوبت از رطوبت سنج گلخانه ای 
استفاده کنید، نوع دیجیتال آن معموالً دماسنج 

هم دارد.
۸. میز کار شما باید کاماًل طراز باشد یعنی بدون 

شیب باشد.
پس از نایلون کشی اقدام به طراز کردن میز در 
مکان موردنظر کنید و روی این کار حساسیت 
بر  مستقیم  تأثیر  چون  دهید  خرج  به  زیادی 

نتیجه نهایی خواهد داشت.

دهید، و تمام مدارک الزم را نیز تهیه کنید.
صورت  به  نیز  را  شرکت تان  باید  هم چنین،   .۳

قانونی تاسیس کنید.
کارکنان تان  تمام  و  شرکت  تاسیس  محل   .۴
باید مورد تایید سازمان های ذیربط باشند؛  مثال 
کارکنان تان باید مجوزهای مهارتی و بهداشتی 
کرده  کسب  مربوطه  سازمان های  از  را  الزم 

باشند.
سایر  و  امکانات  تمام  باید  نهایت،  در   .۵
مجوزهای الزم را برای تاسیس چنین شرکتی با 

دقت فراوان بررسی کنید.

ج. پیدا کردن محله  مناسبی که جمعیت آن 
خانگی  مراقبت  هزینه های  پرداخت  به  قادر 
وجود  آن جا  در  نیز  چندانی  رقبای  و  باشند 

نداشته باشند
4. سیاست ها و رويه های کاری تان را تعیین کنید

تمام  باید  کاری تان  رویه های  و  سیاست ها 
موارد زیر را پوشش بدهند:

الف. پذیرش مشتریان جدید
ب. طرح های مراقبتی

پ. جداول زمانی
ت. سوابق کارمندان و پرداخت ها

ث. فرایند استخدام
ج. گرایش ها و جهت ها

چ. آموزش
ح. صورت حساب مشتریان

خ. حقوق و مسئولیت های مشتریان
5. کارکنان و نیروهای الزم را استخدام کنید

استخدام  را  خود  پشتیبانی  کارکنان  ابتدا، 
پرستار  برای  را  موجود  افراد  بهترین  کنید. 
خانگی استخدام کنید، زیرا شهرت شرکت تان 
برای  دارد.  بستگی  آن ها  کار  نحوه ی  به 
مهارت ها،  بررسی  کار،  متقاضیان  با  مصاحبه 
کافی  اندازه ی  به  کاری شان  سوابق  بررسی  و 

وقت بگذارید.

است و هیچ گونه آلودگی جانبی ندارد.
ای  گلخانه  بازدهی کشت  که  دیگری  -دلیل 
زعفران را باالتر می برد این است که در این 
روش نیاز به فضای گسترده ای نیست و پیاز 
ها را می توان در کنار هم در مساحت خیلی 
در  که  است  حالی  در  این  داد  پرورش  کم 
روش کشت خاکی ، زعفران باید پیاز ها را با 

فاصله معین از یکدیگر قرار داد .
-دلیل دیگری که شاید خیلی ها را از پرورش 
در  که  است  این  کند  منصرف  زعفران  گیاه 
کشت در زمین باید قبل از طلوع آفتاب گل 
زعفران را از زمین جدا کرد چون هر چه به 
تر  تیز  آفتاب  و  شویم  می  تر  نزدیک  ظهر 
بین  از  و  گل  پوسیدگی  احتمال  شود  می 
رفتن رنگ و طعم آن و درنتیجه از بین رفتن 
مرغوبیت آن بیشتر است اما در روش کشت 
به  مستقیم  طور  به  آفتابی  چون  ای  گلخانه 
توان در  بنابراین می  تابانیده نمی شود  گیاه 
بدون  کرد  برداشت  را  محصول  ساعتی  هر 

اینکه نگران از دست رفتن مرغوبیتش بود.
ایروپونیک  کشت  مزایای  از  دیگر  -یکی 
روش  این  بیشتر  بازدهی  باعث  ،که  زعفران 
های  زار  زعفران  در  که  است  این  شود  می 
یا  باران  محصول  برداشت  هنگام  اگر  سنتی 
معموال  که  بیفتد  دیگری  طبیعی  اتفاق  هر 
هم در فصل پاییز این باران های نا به هنگام 
رخ می دهد ، باعث نابودی تمام محصول می 

وارد  کشاورز  به  است خساراتی  ممکن  نشود 
بازدهی  و  ببیند  صدمه  زعفران  پیاز  و  آورد 
گلخانه  کشت  در  اما  آورد  پایین  را  کشت 
گیاه  به  مداوم  طور  به  آب  زعفران  گیاه  ای 
در مصرف آب صرفه  و هم  اسپری می شود 
آب  ساله  هر  خرید  هزینه  هم  و  جویی شده 

از کشاورز صلب می شود .

رمز موفقیت در بسته بندی خشكبار

نكاتی برای راه اندازی کسب و کار مراقبت در منزل

چرا به »رزين« شغل پول ساز می گويند

مزایای کشت ایروپونیک زعفران 
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برندهای جدید  از  بهتر  برخی کاالهای قدیمی 
و  مارک  هر  نکنید  خیال  بنابراین  هستند. 
محصول جدیدی از قبلی ها کاربرد بهتری دارند. 
اگر کارتان با یک کاالی دست دوم راه می افتد 
از آن غافل نشوید. زیرا هزینه  کمتری نسبت به 
خرید یک کاالی نو با همان کارایی دارد مانند:

1. وسایل ورزشی
کنید  سعی  را  غیره  و  توپ  الپتیکال،  تردمیل، 
کاالها  دسته  این  زیرا  کنید؛  تهیه  دوم  دست 
اغلب هیچ مشکلی در طوالنی مدت ندارند و در 
مقایسه با قیمت اولیه بسیار مناسب تر هستند.

2.زیورآالت
زیورآالت دست اول و نو مانند طال و نقره، اجرت 
ساخت هم عالوه بر ارزش واقعی آنها بر قیمت 
و طالهای دست دوم  نقره  ولی  اضافه می شود 
مقدار  هزینه  تنها  شما  و  هستند  اجرت  بدون 

گرم زیورآالت را پرداخت خواهید کرد.
3. ابزارآالت

جمله  از  غیره  و  چکش  پیچ گوشتی،  آچار، 
آنها  دوم  دست  خرید  که  هستند  وسایلی 
کمی  است  ممکن  فقط  است.  نو  از  به صرفه تر 
می توانید  به راحتی  که  باشند  سیاه  و  روغنی 

تمیزشان کنید. 
4. گجت ها

گفته  الکترونیکی  جدید  اختراع  هر  به  گجت 
می شود که انواع موبایل، هدفون، واچ و غیره را 

خودروهایی  بحران سازند.  ایران  جاده های   
هم هستند که آن طور که باید ایمنی الزم را 
برای سرنشینان فراهم نمی کنند و در نهایت، 
خطاهای انسانی، منجر به وقوع حوادث ناگوار 
می شود. اما در این بین می توان با رعایت نکاتی 
از وقوع حوادث جاده ای جلوگیری یا در صورت 
وقوع حوادث به خود یا افراد آسیب دیده کمک 
هم  آنقدر ها  رعایت کردنشان  که  نکاتی  کرد؛ 

سخت به نظر نمی رسد. 
اقدامات ایمنی قبل از وقوع حوادث جاده ای

- قبل از آغاز سفر، خودروی خود را بررسی و 
وسیله  مختلف  قسمت های  صحیح  کارکرد   از 

نقلیه اطمینان حاصل کنید.
- فشار باد تایرهای خودرو را کنترل کنید. اختالف 
فشار باد تایرها کنترل خودرو را تحت  تأثیر قرار 

 می دهد و حتی باعث بروز حادثه می شود.
- اگر به هر علت در جاده به ویژه در بزرگراه  ها 
عالیم  دادن  قرار  با  هستید،  توقف  به  ناچار 
از  را  دیگر  رانندگان  )مثلث شب رنگ(  ایمنی 

حضور خود مطلع کنید.
سیم کشی ها،  شامل  خودرو  برق  سیستم   -
مرتبا  باید  باتری  و  فیوز  برقی،  مدارهای 
بازرسی و کنترل شود تا از سالم بودن کارکرد 

آنها مطمئن شوید.
- هنگام رانندگی از توجه به مسائل و افکاری 
پشت  شما  هم      خوردن  تمرکز  بر  سبب  که 

مطمئن باشید در قیمت های ثانویه که شامل 
دست دوم ها می شوند مناسب تر هستند.

9. آالت موسیقی
آالت موسیقی مخاطبان خاص خود را دارند و 
مانند هر وسیله دیگری دست دوم آن ارزان تر 

است. 
1۰. کتاب

حل  اگر  که  هستند  کاالهایی  از  کتاب ها 
سالیان  باشد  نداشته  وجود  آنها  در  تمرینی 
کمتر  هزینه   با  دوباره  استفاده   مورد  سال 

هستند.
11. گوشی های هوشمند

بشناسید  باید  را  هوشمند  گوشی های 
)کارشناسی( و دست دوم بخرید. 

12. لباس شویی و یخچال 
دوم  دست  لباس شویی  یک  قیمت  گاهی 
حتی  که  دارد  تفاوت  اولیه  قیمت  با  چنان 
آینده  در  باشید  نداشته  هم  خرید  قصد  اگر 
بهتر می توانید تصمیم بگیرید. کاالهایی دیگر 
مانند یخچال، ماشین ظرف شویی، ماکروویو و 

توستر هم به همین صورت هستند.
13. ماشین چمن زنی

ماشین چمن زنی در دسته  کاالهایی قرار دارد 
ولی  نیستند،  همگان  استفاده  مورد  زیاد  که 
قیمت  شده،  گرفته  کار  به  فناوری  علت  به 
نسبتا باالیی دارند. قیمت ثانویه قطع به یقین 

مناسب تر است.
14. اسباب بازی

کودکان  مناسب  دوم  دست  اسباب بازی های 
باالی ۴ سال است. زیرا کودکان زیر این سن 

اغلب وسایل را در دهان خود می کنند.
15. اکسسوری مراسم

لوازمی مانند خوشه های گل، ظروف سفره  عقد و 
غیره را برای کم کردن هزینه ها در اول زندگی، 

ارزش دیدن بازار دست دوم آنها را دارد.
16. چمدان

چمدان و هر وسیله ای که مادام العمر استفاده 
می شود و نیازی به گارانتی های مدت محدود 
ندارد گزینه  مناسبی برای خرید دست دومی 

هستند

ناخوشایند دیگر رانندگان است.
داشته  دید  جوانب  همه  به  باید  ماهر  راننده   -
باشد و با کمک همه حواس خود رانندگی کند 

تا خطای دیدش کم شود.
- در شرایط بیماری، استرس، نگرانی، عصبانیت 
و  خود  جان  حفظ   برای  خواب آلودگی  و 

همراهانتان به هیچ عنوان رانندگی نکنید.
مصرف  از  دارید،  رانندگی  قصد  که  هنگامی   -

داروهای آرام بخش و خواب آور خودداری کنید.
- در جاده های خلوت به شگردهایی که سارقان 
خودرو برای فریب شما به کار می برند، آگاه باشید.

فرهنگ  اعتالی  و  خود  ایمنی  حفظ  برای   -
رانندگی، اصول و قوانین رانندگی را بدانید و به 

نحو شایسته به آن عمل کنید.
- تفاوت زمان رسیدن به مقصد با سرعت غیر 
مجاز و سرعت ایمن، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه 
است؛ برای این فرصت زمانی ناچیز حق زندگی 

را از خود و دیگران نگیریم.
خسارات  و  رانندگی  ناگوار  حوادث  شدت   -
ناشی از آن رابطه مستقیمی با سرعت غیر مجاز 

خودرو دارد.
- سرعت باالی خودرو، حرکات جانبی را تحت  
تأثیر قرار می دهد )چرخ های عقب( و سبب غیر 

قابل کنترل شدن خودرو می شود.
حافظ  ایمنی،  نکات  به  راننده  دقیق  توجه   -
انجام  از  است.  خودرو  سرنشینان  و  خود  جان 
سهل انگاری،  قوانین،  )نقض  پر خطر  رفتارهای 
سبقت  خواب آلودگی،  و  تمرکز  عدم  خستگی، 
بی جا، صحبت و بحث با سرنشینان، پاسخگویی 

به تلفن همراه( خودداری کنید.
غیر  و  پرمخاطره  پرهیجان،  کاری  رانندگی   -
قلبی  بیماری  سابقه  اگر  است.  پیش بینی  قابل 
دارید برای حفظ ایمنی و سالمت خود و دیگر 

همسفران، از رانندگی خودداری کنید.
- در رانندگی کمبود زمان را با افزایش سرعت 
و  اصولی  غیر  خطرناک،  روشی  کردن،  جبران 

بی احتیاطی    بزرگ و جبران ناپذیری است.
روز  یک ششم  شب،  در  انسان  بینایی  قدرت   -
رانندگی،  در  اساسی  اصول  مهم ترین  از  است. 

دقت در صحیح دیدن و دیده شدن است.

شامل می شود. در خرید دست دوم این وسایل 
باید از صحت سالمت آنها مطمئن شوید. 

5. قهوه ساز )اسپرسوساز(
قهوه سازها انواع مختلفی دارند و کار با آنها زیاد 
است  کافی  تنها  امتحان  برای  نیست.  سخت 
تا مطمئن  آنها درست کنید  یک بار قهوه را در 
شوید درست کار می کنند. قطعا از تفاوت قیمت 
نو و دست دوم این وسیله خوشحال می شوید و 

قهوه بیشتر می چسبد.
6. ماشین و موتور

هم  نو  یا  خشک  ماشین  که  می دانیم  ما  همه  
خرج هایی دارد. چه بهتر اگر شما یک دست دوم 
آنها را بتوانید با خرج هایی کمتر  از قیمت اولیه 
نو و کامال سالم یا با خرج تعمیرات جزئی بخرید.

7. دوچرخه
دوچرخه سواری  به  به تازگی  هم  شما  اگر 
عالقه مند شده باشید، این نکته را متوجه شدید 
با آن چیزی که در  که قیمت دوچرخه نسبت 
ذهن مان داریم خیلی اختالف دارد. گاهی اوقات 
هم قیمت یک موتور صفر است. بهتر است در 
این مورد هم به بازار دست دوم ها سری بزنید و 
با مقایسه، یک دوچرخه خوب با قیمت مناسب 

بخرید.
۸. لوازم  خانه

لوازم  خانه از جمله میز ناهارخوری، میز تلویزیون 
و مبل در قیمت های اولیه شاید باال باشند ولی 

فرمان می شود، خودداری و همه حواس خود را 
متوجه رانندگی کنید.

بروز  از  پیشگیری  و  ایمنی  حفظ  برای   -
مطمئنه  سرعت   با  همواره  رانندگی  حوادث 
رانندگی کنید. سرعت غیر مجاز یکی از عوامل 
صدمات  بروز  و  رانندگی  حوادث  ایجاد  اصلی 

جبران ناپذیر ناشی از آن است.
- رانندگی ایمن نیازمند احتیاط  زیاد و رعایت 

اصول و قواعد صحیح در رانندگی است.
موقعیت های  کنترل  و  مهار  در  توانایی  برای   -
با  را  فاصله  ایمن  همواره  خودرو،  خطرناک 

خودروی مقابل رعایت کنید.
- فراموش نکنید که هر عکس العملی از شما در 
نقلیه  رانندگی، مسئول جان سرنشینان وسیله 

خواهد بود.
- پس از هر دو ساعت رانندگی، از خودرو پیاده 
شوید و با انجام حرکات نرمشی از بی حس شدن 

اعضای بدن جلوگیری کنید.
- کمربند ایمنی را ببندید، زیرا وسیله کارآمدی 
ضایعات  کاهش  در  آن  مهم  نقش  که  است 
رانندگی  حوادث  از  ناشی  آسیب های  و  نخاعی 

به اثبات رسیده است.
- قبل از حرکت کمربند ایمنی خود را ببندید و 

بستن آن را به همراهانتان یادآوری کنید.
و  شایسته ترین  انجام  ایمن  رانندگی  الزمه   -
رفتارهای  برابر  در  عکس العمل ها  مطلوب ترین 

دیدن فردی که در مکان های تفریحی، باستانی، 
و  کوچه  در  حتی  و  بکر  طبیعت  یا  تاریخی 
خیابان فیگور گرفته و در حال عکاسی از خود 
است، شاید بیست سال قبل یک مورد نادر بود، 
که  شده  تکراری  قدری  به  امروز  که  تصویری 

توجه کسی را به خود جلب نمی کند. 
عکس گرفتن عکاس از خود و فضای پشت سر 
نامیده  خودنگاره  یا  انداز  خوش  یا  سلفی  خود 
شده و به امری روزمره و عادی در جوامع بدل 
گشته است. در این میان، برخی از افراد به طور 
بیمارگونه و به شکل از ثبت تصویر خود مشغولند. 
با این حال، سلفی پدیده ای جدید نیست و قدمتی 

تاریخی و به روایتی باستانی دارد. 

عكاسی دیجیتال
تکنولوژی  فراگیر شدن سلفی مدیون پیشرفت 
و عکاسی دیجیتال است. با پیشرفت تکنولوژی 
در طول سالیان، عکاسی دیجیتال شد و این یک 

انقالب جدید در عصر تصویر است. 
تا  شد  باز  مسیر  دیجیتال  عکاسی  آمدن  با 
و  عکاسی  کنند.  تجربه  را  عکاسی  بتوانند  همه 
فیلمبرداری آسان شد و در دسترس قرار گرفت. 
دوربین ها تنظیمات خودکار را اضافه کردند و این 
باعث شد تا هر کسی بتواند عکس یا فیلم بگیرد.

تا  شد  باعث  اتفاقا  تولیدات  میزان  رفتن  باال 
کیفیت ها پایین بیاید و این موضوعی است که 
بهتر می تواند سره از ناسره را به ما نشان دهد. 
کار  که  اینجاست  و  می گیرند  همه عکس  االن 

هنرمند عکاس بیشتر به چشم می آید. 
قباًل اینگونه بود که متنقدان می گفتند اگر دوربین 
دست هر کس دیگری هم بود همین عکس را 
می گرفت، االن دوربین دست همه هست و دیگر 
نمی توانند این نوع استدالل را در مورد عکس های 
هنری به کار ببرند. قباًل می گفتند اگر پول باشد، 
شود،  تهیه  و...  کیفیت  با  نگاتیو  خوب،  دوربین 
همه می توانند عکاس شوند. اما حاال این بهانه ها 
و  بگیرند  عکس  می توانند  همه  که  چرا  نیست. 

اتومبیل  یک  چرخهای  حرکت  تاکنون  حتما 
را دیده اید. ولی آیا تا به حال فکر کرده اید که 
آیا ممکن است یک قسمت از چرخ سریعتر از 
قسمتهای دیگر حرکت کند؟شاید پاسخ دهید، 
پس  است  یکپارچه  جسم  یک  اتومبیل  چرخ 
باشد،  امکانپذیر  می تواند  امری  چنین  چگونه 

ولی این امر واقعا امکانپذیر است. 
-یک آزمایش 

یک تکه کاغذ رنگی از پهلو به چنبر چرخ گاری 
)یا به الستیک رویی چرخ اتومبیل یا دوچرخه( 
حرکت  دوچرخه(  )یا  گاری  وقتی  و  بچسبانید 
عجیبی  پدیده  کنید  نگاه  کاغذ  به  کند  می 
پایین چرخ  خواهید دید. وقتی کاغذ در قست 
دیده  خوب  و  واضح  خیلی  دارد  قرار  متحرک 
می شود، اما هنگامی که در قسمت باالی چرخ 
فشار می گیرد با چنان سرعتی حرکت می کند 

که شما حتی نمی توانید آن را ببینید.
چنین بر می آید که گویا قسمت باالیی چرخ از 
اگر  می کند.  حرکت  سریعتر  آن  پایین  قسمت 
پره های باالیی و پایینی چرخ یک گاری در حال 
را  پدیده  همین  کنیم.  مقایسه  باهم  را  حرکت 
مشاهده خواهیم کرد. دیده می شود که پره های 
باالیی بهم چسبیده و به صورت واحد یکپارچه ای 
در آمده اند، در صورتی که پره هایی پایین را جدا 
از یکدیگر مشاهده می کنیم. باز هم پدیده طوری 
صورت می گیرد که گویا قسمت باالیی چرخ از 

طاقت فرسا  و  سخت  تنظیمات  بعد  و  پایه  سه 
قرار  دوربین  همان  مقابل  آن  از  بعد  داشت. 
می گرفتند و تایمر یا دکالنشور شاتر را حرکت 
می داد. امروزه حاال این روندها حذف شده است 
و با دوربین سلفی موبایل به سادگی این اتفاق 

می افتد، بدون نیاز به این کارها و تنظیمات. 
خود  می گیرد  عکس  که  کسی  سلفی،  در 
از  یکی  این  و  دهد  قرار  توجه  مرکز  در  را 
اینکه  است.  عکاسی  اشکال  خودخواهانه ترین 
در  بقیه  و  بدهیم  قرار  توجه  مرکز  در  را  خود 
خود  در  خودستایی  نوعی  گیرند،  قرار  اطراف 

دارد که در سلفی دیده می شود. 

 سلفی به عنوان اثر هنری؟
کار  یک  از  اصیل  هنری  اثر  یک  تشخیص 
و  بوده  دشوار  همیشه  سردستی،  و  معمولی 
متخصصان مربوط به خود را دارد، این موضوع 

در مورد عکس بغرنج تر هم هست.
فاکتورپذیر  عکس،  نبودن  یا  بودن  هنری 
کنیم  مشخص  قالب  یک  نمی توانیم  و  نیست 
است.  هنری  عکس  باشد  اینها  اگر  بگوییم  و 
باشم،  گرفته  عکس  زیبا  منظره ای  از  من  اگر 

نقطه  هر  دریافت.  را  آن  صحت  می توان  تفکر 
چرخ یک گاری در حال حرکت در آن واحد دو 
به دور محور می چرخد  انجام می دهد،  حرکت 
و در عین حال یک حرکت رو به جلو نسبت به 
سطح زمین دارد. این دو حرکت با هم ترکیب 

می شوند.

طبیعتاً چهره های جدیدی هم وارد می شوند، این 
خیلی خوب است.

سلفی، ثبت حضور خود
عکس  خودمان  از  داریم  دوست  ما  چرا  اینکه 
این  با  دارد.  روانشناختی  دالیل  بیشتر  بگیریم، 
حال، به نظر می رسد این خصیصه فراگیر است 
از  دارند  دوست  مردم  دنیا،  جای  همه  در  و 

خودشان عکس بگیرند.
سلفی و تالش برای ثبت حضور خود، در ذات 
تا  می گیرد  عکس  خودش  آدمی از  است.  بشر 
بگوید من آنجا بودم. اولین تصویری که بشر از 
حضور خود گرفت، شاید اثر دستی است که در 
یکی از غارهای ماقبل تاریخی کشف شده باشد. 
بگوید  می خواست  هم  تاریخی  ماقبل  مرد  آن 
من اینجا بوده ام. دستش رنگی بود و اثر آن را 

گذاشت. سلفی ادامه همان داستان است.  
را  خود  دارد  دوست  ناخودآگاه  طور  به  انسان 
از  دایره کوچکی  برای  نشان دهد. سلفی الاقل 
آیندگان نزدیک کسی که سلفی می گیرد یادآور 
سلفی  قبال  است.  مشخص  جایی  در  او  حضور 
گرفتن کار دشوارتری بود. دوربین باید روی یک 

قسمت پایین آن سریعتر حرکت می کند. 
-حقیقت چیست؟ 

خیلی ساده است. قسمت باالیی چرخ گاری در 
حال حرکت ، واقعا از قسمت پایین آن سریعتر 
باور  اول  نگاه  در  واقعیت  این  می کند.  حرکت 
کمی  با  صورتیکه  در  می رسد،  نظر  به  نکردنی 

در  خوبی  سوژه  اگر  نیست.  هنری  الزاما  این 
این  باشم،  گرفته  عکس  و  گرفته  قرار  برابرم 
هنگام  نمی شود.  محسوب  هنری  الزاما  عکس 
گرفتن یک عکس در هر شاخه ای از عکاسی، 
دید  و...اگر  چیدمان  پرتره،  خبری،  مثل 
باشد،  داشته  هنرمندانه) art approach ( وجود 
نگاه  این  اگر  می شود.  گرفته  هنری  عکس  یک 
هنرمندان وجود نداشته باشد، اثر هنری نیست، 
وجود  منظره  و  سوژه  اتفاق،  بهترین  اگر  حتی 

داشته باشد.
زندگی  به  توانست  دوران  یک  در  نقاشی 
عمومی مردم بیاید، اما بعدا به دلیل زندگی مدرن 
و تاثیراتی که بر زندگی جوامع داشت از جمله 
نیاز به سرعت باال، کم کم از اهمیت نقاشی به 
عموم  برای  هفده  و  هجده  قرن  در  که  شکلی 

مردم مهم بود، کاسته شد.
و  می گیرد  را  نقاشی  جای  عکاسی  آن،  از  بعد 
طبیعتا عکاسی هم به میزان امکان دسترسی و 
گسترش در میان مردم اقبال پیدا می کند. اینکه 
این  یک،  و  بیست  قرن  دوم  دهه  در  می بینیم 
ریشه  بدون  می شود،  فراگیر  حد  این  تا  اتفاق 

تاریخی نیست.
عکاسی دیجیتال و به تبع آن سلفی، از ۲۰۱۰ 
به بعد، به عنوان یک مفهوم جدید وارد زندگی 
و  عجیب  تاریخی  ریشه  این  و  می شود  انسان 
یک  به  مربوط  گفت  نمی شود  یا  ندارد،  غریبی 

اتفاق فرهنگی عجیب و ویژه است. 

 دوربین های گوشی
ساخت دوربین بدون نیاز به نگاتیو، کار عکاسی را 
بسیار راحت تر کرد، اما وقتی این دوربین ها عمومی تر 

شدند که روی گوشی های موبایل نصب شدند.
تاثیرات  هوشمند،  تلفن های  دوربین های  مثال 
ما  روابط  و  اجتماعی  فرهنگ  در  زیادی  خیلی 
بوده  این  از دستاوردهاش  گذاشته است و یکی 
که عکاسی سلفی از قالب قبلی خارج شده و در 

دسترس عموم قرار گرفته است. 

حرکت  چپ  به  راست  از  چرخ  کنید  فرض 
می کند. نقطه باالیی چرخ یک حرکت از راست 
نقطه  به چپ حول محور خود دارد در حالیکه 
پایینی از چپ به راست حول محور خود حرکت 
می کند. پس در نقطه باالیی حرکت دورانی چرخ 
با حرکت رو به جلو آن جمع می شود، زیرا هر دو 
در یک جهت اند. اما در نقطه پایین آن حرکت از 
هم کم می شوند چون در خالف جهت یکدیگرند 
چرخ  باالیی  قسمتهای  که  است  دلیل  این  به 
ساکن  ناظر  یک  به  نسبت  آن  پایین  قسمت  از 

سریعتر حرکت می کند. 
-کند حرکت ترین قسمت چرخ 

چرخ  از  نقاطی  که  فهمید  می توان  آسانی  به 
دارند،  تماس  زمین  با  معین  لحظه  یک  در  که 
می کنند.  حرکت  کند تر  آن  دیگر  نقاط  همه  از 
اگر دقیق تر بگوییم، این نقاط در لحظه تماس با 
زمین کامال بی حرکت هستند. چون دو سرعت 
حرکت رو به جلو و حرکت به دور محور کامال 
آنچه  تمام  البته  هستند.  جهت  خالف  و  برابر 
زمین  روی  که  چرخی  درباره  فقط  شد  گفته 
می غلتد، صادق است نه درباره چرخی که بدون 
تغییر مکان به دور محور خود می چرخد. چون 
در این حالت حرکت انتقالی رو به جلویی وجود 
ندارد تا با سرعت حرکت به دور محور جمع یا 
تغییر  بدون  )چرخش  مورد  این  در  شود.  کم 

مکان( تمام نقط سرعت یکساننی دارند.

هنگام وقوع حوادث جاده ای چه کنیم؟چه وسایلي دست دوم بخریم!؟

دانستنی های حقوقیتاثیر موبايل بر فرهنگ عمومی
شاکی چه زمانی برای 

برگشت زدن چک 
می تواند اقدام کند؟

چک  زدن  برگشت  برای  قانون  با  مطابق 
شاکی باید ظرف مدت زمانی معین این کار 

را انجام دهد.
نشود  پرداخت  چک  اگر  قانون  اساس  بر   
قانون  در  که  طریق  از  تواند  می  شاکی 
پیش بینی شده است وارد عمل شود و پول 

خود را از صادرکننده چک بگیرد. 
مطابق با قانون شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه 
از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن 
از تاریخ گواهی عدم  اقدام کند و تا ۶ ماه 

پرداخت اقدام به شکایت کند.
باید توجه داشت که شکایت کیفری را فقط 
علیه صادر کننده می توان مطرح کرد و در 
پشت  که  کسانی  کیفری،  شکایت  فرآیند 

چک را امضا کرده اند، مسئولیتی ندارند. 
از  قبل  دیگری،  به  چک  کردن  واگذار 
برگشت خوردن، چک را حقوقی نمی کند؛ 
را  چک  خوردن،  برگشت  از  پس  اگر  اما 

انتقال دهید، چک حقوقی خواهد شد.

حكایت چک 
5۰۰۰۰۰ دالری

نیمکتی  روی  شرکتی  مدیر  روزی 
بین  را  سرش  و  بود  نشسته  پارک  در 
فکر  این  به  و  بود  گرفته  دستانش 
از  را  شرکتش  می تواند  آیا  که  می کرد 
بدهی  نه.  یا  دهد  نجات  ورشکستگی 
شرکت خیلی زیاد شده بود و راهی برای 
نداشت.  وضعیت  این  از  آمدن  بیرون 
بودند.  خود  طلب  پیگیر  دائماً  طلبکارها 
تقاضای  هم  اولیه  مواد  فروشندگان 
شده  بسته  قرارداهای  اساس  بر  پرداخت 

داشتند. را 
نیمکت  روی  او  کنار  پیرمردی  ناگهان 
خیلی  میاد  نظر  »به  گفت:  و  نشست 

ناراحتی.«
پیرمرد  مدیر،  حرف های  شنیدن  از  بعد 

کنم.« کمکت  می تونم  »من  گفت: 
او  برای  چک  یک  و  پرسید  را  مدیر  نام 
»این  گفت:  و  دستش  به  داد  و  نوشت 
موقع  همین  بعد  سال  یک  بگیر.  رو  پول 
که  پولی  می تونی  موقع  اون  و  اینجا  بیا 
هم  بعد  برگردونی.«  رو  دادم  قرض  بهت 

از آنجا دور شد.
یک  ورشکستگی،  حال  در  شرکت  مدیر 
دید  دستش  در  دالری   ۵۰۰۰۰۰ چک 
یکی  داشت،  راکفلر  دی.  جان  امضاء  که 

زمین. روی  مردان  ثروتمندترین  از 
تمام  می تونم  »حاال  کرد:  فکر  خود  با 
چند  در عرض  رو  مالی شرکت  مشکالت 

کنم.« برطرف  ثانیه 
نکند  نقد  را  فعاًل چک  گرفت  تصمیم  اما 
همین  دارد.  نگه  امنی  جای  در  را  آن  و 
اشتیاق  دارد،  را  این چک  می دانست  که 
شرکت  نجات  برای  تازه ای  توان  و 
برای  طلبکاران  از  توانست  کرد.  پیدا 
بگیرد.  فرصت  عقب افتاده  پرداخت های 
چند قرارداد جدید بست و چند سفارش 
عرض  در  کرد.  دریافت  بزرگ  فروش 
را تسویه  بدهی ها  تمام  توانست  ماه  چند 
کند و شرکت به سودآوری دوباره رسید.

در  که  اتفاقی  از  بعد  سال  یک  دقیقاً 
چک  با  بود،  آمده  پیش  برایش  پارک 
همان  روی  و  رفت  پارک  به  نشده  نقد 

نشست.  نیمکت 
راکفلر آمد اما قبل از اینکه بخواهد چک 
موفقیتش  داستان  و  بازگرداند  او  به  را 
و  آمد  پرستاری  کند،  تعریف  او  برای  را 
راکفلر را گرفت و فریاد زد: »گرفتمش!« 
بعد به مدیر نگاه کرد و گفت: »امیدوارم 
پیرمرد  این  باشد.  نکرده  اذیت  را  شما 
به  و  می کند  فرار  آسایشگاه  از  همیشه 

است.« راکفلر  که  می گوید  مردم 
که  نبود  پول  این  فهمید  تازه  مدیر 
به  اعتماد  بلکه  داد  تغییر  را  او  شرایط 
او بود که قدرت  نفس به وجود آمده در 
الزم برای نجات شرکت را به او داده بود.

معمای چرخ گاری

ابالغیه مهلت اعتراض به تشريفات
ابالغ مهلت اعتراض به تشریفات و روند مزایده به 
محکوم علیه مجهول المکان یاسین مشتاق فرزند 

زیدان
به  توجه  با  حضور:  علت  روز   ۷ حضور:  مهلت 
دستگاه  یک   ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ مورخ  مزایده ي 
 ۱۳۹۳ مدل   )۹۰ )تندر  رنو  سواري  خودروي 
به رنگ سفید و شرکت سازنده ایران خودرو به 
ایران ۸۳ متعلق به  انتظامي ۶۷۱ م ۵۲  شماره 
شما  موضوع دعوي خانم حکیمه غفاري طرفیت 
شما  مبني بر مطالبه مهریه چنانچه به تشریفات 
و روند مزایده اعتراضي دارید ظرف مهلت مقرر 
به این اجرا اعالم نمایید. با توجه به  فوق  کتباً 
علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ 
این  غیر  در  اقدام  مقرر  مهلت  ظرف  مي گردد 
صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اول  احکام مدني شعبه  اجراي  واحد  مدیر دفتر 
اجراي احکام مدني شهرستان گراش -  ذبیح اله 

خسروي
م/الف/۷۵۰
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دوچرخه سواری یکی از فرح بخش ترین ورزش 
و  طبیعت  دل  در  اگر  به خصوص  که  است  ها 
هوای آزاد انجام شود می تواند به بهبود روحیه، 
تناسب اندام و کالری سوزی کمک زیادی کند.

سوزی  کالری  مقدار  در  سرعت  تاثیر 
دوچرخه سواری

انجام فعالیت های ورزشی عضالت بدن  هنگام 
با استفاده از اکسیژن موجود در ریه ها چربی، 
قند و گاهی پروتئین را به آدنوزین تری فسفات 
انرژی مورد  تامین  تبدیل می کنند که وظیفه 

نیاز سلول ها را بر عهده دارد.
نمی  ورزش  که  هایی  زمان  حتی  همیشه،  ما 
کنیم، به مقداری از این مولکول نیاز داریم اما 

هنگام ورزش کردن این نیاز افزایش می یابد.
تری  آدنوزین  مقداری  عادی همیشه  حالت  در 
فسفات در عضالت وجود دارد اما زمانی که این 
مقدار مصرف می شود بدن به مقدار بیشتری از 
آن نیاز خواهد داشت و بدن ما بسته به این که 
چه مدت و با چه شدتی ورزش می کنیم ممکن 
تامین  را  ماده  این  به شیوه های مختلف  است 

یا تولید کند.
شدت  با  کوتاه  ورزشی  حرکات  انجام  طول  در 
تبدیل  برای  هوازی  بی  متابولیسم  از  بدن  باال، 
کربوهیدرات ها به آدنوزین تری فسفات استفاده 
ورزشی  تمرینات  حین  که  حالی  در  کند  می 
طوالنی با شدت کمتر، بدن سعی می کند این 
ماده را از طریق متابولیسم هوازی به دست آورد.

وجود  بدون  پیوسته  و  متوسط  سرعت  با  اگر 
کنید  می  سواری  دوچرخه  توجه  قابل  مقاومت 
بیشتر از سیستم متابولیسم هوازی استفاده می 
کنید که باعث بهبود عملکرد قلب و ریه ها شده و 
به بدن در استفاده کاراتر از گلوکز کمک می کند.

گلوکز  از  کارا  استفاده  عدم  است  ذکر  به  الزم 
سندرم  یا  دیابت  پیش  به  ابتال  تواند خطر  می 

متابولیک را افزایش دهد.
دوچرخه سواری با سرعت متوسط توانایی بدن 
در  شده  ذخیره  های  چربی  ساز  و  سوخت  در 

عضالت را نیز بهبود می بخشد.

روشی ساده برای کسب آرامش پس از یک روز 
کاری طوالنی قرار دادن پاها در آب داغ است. 
با انجام این کار و بدون اضافه کردن هیچ چیز 

دیگری احساس بهتری را تجربه خواهید کرد.
قرار دادن پاها در آب گرم می تواند به آب رسانی 
پوست کمک کند، عضالت را تسکین دهد، و به 
شما  این،  بر  افزون  کند.  کمک  نیز  درد  بهبود 
و  تورم  کاهش  برای  را  خود  پاهای  می توانید 
احتمال ابتال به یک عفونت باکتریایی در محلول 

نمک فرنگی اصل قرار دهید.
پاهای خود  با آب داغ پر کرده و  را  یک ظرف 
ورود  با  دهید.  قرار  آن  در  دقیقه  چند  برای  را 
پاها به آب گرم، از همان ابتدا احساس بهتری 
این کار را به  اگر  در شما شکل خواهد گرفت. 
یک روتین روزانه تبدیل کنید از فواید بسیاری 
نیز برخوردار خواهید شد. مفید بودن انجام این 
کار هنگام صبح یا پیش از به خواب رفتن اثبات 

شده است.
تقویت کلیه ها و بهبود شرایط خواب

با قرار دادن پاها در آب گرم می توانید به گشاد 
بهبود گردش خون در  و  شدن رگ های خونی 
خستگی  شرایط  این  کنید.  کمک  بدن  سراسر 

دوچرخه  بیشتر  مقاومت  یا  زیاد  سرعت  با  اگر 
متابولیسم  به سیستم  بیشتر  کنید  سواری می 
این  اگرچه  داشت،  خواهید  تکیه  هوازی  بی 
روش به گونه ای نیست که بتوانید برای مدت 
دوچرخه  اما  دهید  ادامه  را  آن  طوالنی  زمان 
سواری با شدت باال به فیبرهای عضالت یاد می 

دهد چطور خود را با تقاضا سازگار کنند.
دوچرخه  هر چه سرعت  است:  این  کلی  قانون 
کالری  زیاد  احتمال  به  باشد  بیشتر  سواری 
در  بدن  زیرا  یافت  خواهد  افزایش  نیز  سوزی 

سرعت باال به انرژی بیشتری نیاز دارد.
وزن  با  فرد  که یک  زمانی  متخصصان،  گفته  به 
۷۰.۳ کیلوگرم با سرعت متوسط ۱۹.۳ تا ۲۲.۳ 
کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری می کند در 
مدت ۳۰ دقیقه ۲۹۸ کالری می سوزاند، در حالی 
که همین فرد در سرعت های باالتر ۲۲.۵ تا ۲۵.۵ 
کیلومتر در ساعت حدود ۳۷۲ کالری می سوزاند.

نیم ساعت دوچرخه سواری چند کالری 
می سوزاند؟

مقدار کالری سوزی ممکن است بین دوچرخه 
سواری ثابت داخل سالن و دوچرخه سواری در 
دو  هر  اگرچه  باشد  متفاوت  کمی  باز  محوطه 

را کاهش می دهد و برای کسب آرامش کل بدن 
مفید است. همچنین، شما می توانید پاهای خود 
را برای چند دقیقه در آب گرم ماساژ دهید تا 
انرژی کلیوی تنظیم شود. پس از ماساژ پاها به 

رختخواب رفته و خوابی راحت را تجربه کنید.
بهبود انرژی صبحگاهی

احساس  شبانه  خواب  از  پس  است  ممکن 
شما  خوابیدن  وضعیت  زیرا  کنید،  خستگی 
قرار  باشد.  تأثیرگذار  خون  گردش  بر  می تواند 
بهبود  به  گرم  آب  در  پاها  صبحگاهی  دادن 
به طور هم زمان  و  گردش خون کمک می کند 
این  می کند.  تنظیم  را  ریز  درون  غدد  سیستم 
کار شرایط سیستم عصبی را نیز بهبود بخشیده 
و شما را برای آغاز روزی پرمشغله آماده می کند.

کمک به افراد مبتال به آرتریت
با اضافه کردن فلفل سیاه، چوب دارچین به آب 
می توانید قرار دادن پاها در آب گرم را به درمانی 
خوب برای دردهای آرتریت تبدیل کنید. افزون بر 
این، شما می توانید ریشه زنجبیل تازه را برای کاهش 

خطر ابتال به سرماخوردگی به آب اضافه کنید.

با توجه به معادل MET و وزن  تخمین است و 
فرد  سرعت  چه  هر  است،  آمده  دست  به  فرد 

بیشتر باشد تعداد MET افزایش می یابد.

دوچرخه سواری و کاهش وزن
عوامل  از  دوچرخه سواری  و شدت  زمان  مدت 
تاثیرگذار اصلی روی میزان کالری سوزی در فرد 
می باشد. اگر فردی هستید که فعالیت ورزشی 
چندانی ندارید دوچرخه سواری روزانه ۱۵ دقیقه 
عالی  روشی  هفته(  در  بار  )چند  دقیقه   ۳۰ یا 
برای بهبود سالمتی می باشد و به احتمال زیاد 

وزن را کاهش می دهد.
با دوچرخه سواری  بدن شما  که  مدتی  از  پس 
شدت متوسط سازگار می شود می توانید شدت 
.آن را افزایش دهید تا کالری سوزی افزایش یابد

سایر مزایای دوچرخه سواری
کالری سوزی تنها یکی از فواید دوچرخه سواری 
کاهش  برای  عالی  روش  ورزش  این  است، 
از  باشد.  نیز می  پاها  استرس و عضالنی کردن 
به  توان  های دوچرخه سواری می  مزیت  دیگر 

موارد زیر اشاره کرد:
۱. فشار کم روی بدن

دیگری  های  ورزش  بر خالف  سواری  دوچرخه 
همچون دویدن و پرش، فشار زیادی به زانوها و 

مفاصل وارد نمی کند.
۲. شدت متغیر

سطح شدت دوچرخه سواری با توجه به تمایل 
فرد قابل تغییر است و می تواند شدید در مدت 

زمان کوتاه یا آهسته و طوالنی مدت باشد.
۳. حمل و نقل

دوچرخه سواری شیوه خوبی برای رفتن از جایی 
به جای دیگر می باشد و جایگزین مناسبی برای 

وسایل نقلیه محسوب می شود.
۴. بهبود آمادگی جسمانی کلی

و  عروقی  قلبی  سیستم  سواری  دوچرخه 
دوچرخه  با  کشاند،  می  چالش  به  را  عضالنی 
را  اندام خود  تناسب  توانید  سواری منظم می 

ببخشید. بهبود 

فواید قرار دادن پاها در آب داغ را هرچه بیشتر 
افزایش دهد.

ضد  ویژگی های  لطف  به  سدر:  چوب  روغن 
این روغن  افزودن  قارچی و ضد عفونی کننده، 
پای  بیماری  بهبود  برای  می تواند  داغ  آب  به 

ورزشکار و عفونت های دیگر مفید باشد.
روغن درخت سرو: یک دئودورانت طبیعی است 
بهره می برد  از ویژگی های ضد عفونی کننده  و 
که برای مقابله با تاول ها و بوی بد پا گزینه ای 

ایده آل است.
قطره  چند  افزودن  با  اسطوخودوس:  روغن 
برای  طبیعی  درمان  یک  اساسی  روغن  این  از 

تسکین درد در اختیار شما خواهد بود.
دارای  اساسی  روغن  این  رزماری:  روغن 
ویژگی های ضد عفونی کننده است و به کاهش 

خستگی عضالت کمک می کند.
زمانی که روغن های اساسی را به آب داغ اضافه 
می کنید می توانید یک قاشق چای خوری روغن 
تا  کنید  اضافه  آب  به  نیز  کامل  یا شیر  گیاهی 
برای  را  خود  پاهای  یابد.  افزایش  آن  کارایی 
و  دهید  قرار  آب  در  دقیقه   ۱۵ تا   ۱۰ حداقل 

سپس آن ها را به خوبی خشک کنید.

عالی هستند.
از  پویاتر  منزل  از  خارج  سواری  دوچرخه 
به  نیاز  زیرا  باشد  می  ایستا  سواری  دوچرخه 
از  عبور  و  دارد  اطراف  محیط  به  دقت  و  توجه 
بیشتری  تحرک  مختلف  مسیرهای  و  ها  جاده 
می طلبد، مواردی همچون مقاومت باد و فراز و 
نشیب هایی مانند تپه ها نیز ممکن است وجود 
داشته باشد که می توانند سطح کالری سوزی 
دوچرخه  در  سوزی  کالری  میزان  به  نسبت  را 

سواری ایستا و داخل باشگاه افزایش دهند.

دوچرخه سواری کوهستان
بعضی افراد ممکن است دوچرخه سواری کوهستان 
یا BMX را انتخاب کنند که کالری سوزی بیشتری 
و  تپه ها  از  باال رفتن  به  نیاز  زیرا  به دنبال دارد 

پیمودن زمین های صخره ای و ناهموار دارد.
طبق گفته متخصصان ، مقدار کالری سوزی با 
دوچرخه سواری در کوهستان طی مدت زمان 

۳۰ دقیقه به صورت زیر می باشد:
- ۵۶.۷ کیلوگرم: ۲۵۵ کالری
- ۷۰.۳ کیلوگرم: ۳۱۶ کالری
- ۸۳.۹ کیلوگرم: ۳۷۷ کالری

یک  تنها  شده  ذکر  های  سوزی  کالری  مقدار 

چه زمانی از انجام این کار پرهیز کنیم؟
قرار دادن پاها در آب داغ فواید مختلفی را ارائه 
بهتر  اما در برخی شرایط خاص شاید  می کند، 

باشد از انجام این کار پرهیز کنید:
اگر به یک مشکل قلبی، مانند فشار خون پایین 
یا آنژین، مبتال هستید باید از قرار دادن پاها در 
شرایط  این  وجود  با  اگر  کنید.  پرهیز  داغ  آب 
به کار خود ادامه دهید ممکن است با احساس 

سبکی سر و حتی غش مواجه شوید.
قرار  از  است  بهتر  هستید  مبتال  دیابت  به  اگر 
ممکن  زیرا  کنید  پرهیز  داغ  آب  در  پاها  دادن 
پوست  سوختگی  به  نیز  گرم  آب  حتی  است 

منجر شود.
همچنین، زمانی که زیاد غذا خورده اید یا بسیار 
احساس گرسنگی می کنید از قرار دادن پاها در 

آب داغ پرهیز کنید.
روغن های اساسی

افزودن روغن های اساسی به آب داغ ممکن است 
فواید جالب توجه ای را به همراه داشته باشد. 
می تواند  اساسی  روغن  قطره  افزودن چند  تنها 

نامنظم -  فشارخون باال- خستگی و ضعف
مواد غذايی که بیشتر از موز پتاسیم دارند

سیب زمینی شیرین
هر ۱۰۰ گرم سیب زمینی شیرین حاوی ۵۴۲ 
منبع  حال  عین  در  و  بوده  پتاسیم  میلی گرم 
فوق العاده ویتامین C است. به همین دلیل نیز 
یک ماده غذایی فوق العاده برای تقویت دستگاه 
ایمنی بدن محسوب می شود و همچنین می تواند 
به تولید هر چه بیشتر کالژن کمک کند. اگر تا 
این جای کار برای مصرف بیشتر سیب زمینی 
شیرین قانع نشده اید بهتر است بدانید که این 
آهن  چشمگیری  میزان  حاوی  غذایی  ماده 
روزهای  این  در  بنابراین  هست.  نیز  منیزیم  و 
سخت کرونایی که همگی تحت فشار و استرس 
ضعیف  ایمنی مان  و  عصبی  دستگاه  و  هستیم 
شده است به فکر ایجاد تنوع غذایی و استفاده 
از مواد غذایی پرخاصیتی باشید که شاید پیش 
از این مصرف نکرده اید. یکی از این مواد غذایی 

خوب سیب زمینی شیرین است.
ماهی سالمون یا ماهی آزاد

این  در  و  است  پتاسیم  منبع خوب  یک  ماهی 
بین، ماهی آزاد جایگاه ویژه ای دارد. باید بدانید 
 ۴۶۰ حدود  ماهی  این  از  گرم   ۱۰۰ هر  که 
غذایی  ماده  یک  ماهی  دارد.  پتاسیم  میلی گرم 
کم چرب است و در عین حال منبع غنی امگا ۳ 
محسوب می شود. بنابراین یک ماده غذایی ایده 

آل برای ناهار یا شام محسوب می شود.
روی  می تواند  بدن  پتاسیم  میزان  کمبود 
دستگاه عصبی تأثیر منفی بگذارد. این کمبود 
همچنین باعث ایجاد اختالل در ارتباط بین 
سلول های عضالنی و دستگاه عصبی، قلب و 

دیگر عضالت می شود
سبزیجات برگ سبزدار

اسفناج حاوی میزان قابل توجهی از این ماده 
معدنی است به طوری که در هر ۱۰۰ گرم 
دارد.  پتاسیم  میلی گرم   ۴۶۰ حدود  آن  از 
است  کلروفیل  و  آهن  منبع خوب  همچنین 

که دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کنند. 
آووکادو

 ۴۸۷ حدود  آووکادو  گرم   ۱۰۰ هر  در 
ماده  این  دارد.  وجود  پتاسیم  میلی گرم 
غذایی همچنین منبع خوب چربی های سالم 
است. بنابراین می توان آووکادو را برای حفظ 
سالمت قلب و پیشگیری از بروز بیماری های 
در  دانست.  مؤثر  آلزایمر  مانند  مغز  دژنراتیو 
نتیجه اگر به این میوه دسترسی دارید حتماً 
آن را خریده و در تهیه ساالدها و یا سس و 

غیره استفاده کنید.
لوبیاها

لوبیای سفید حاوی میزان زیادی پتاسیم است 
که در ۱۰۰ گرم از آن حدود ۴۰۰ گرم تخمین 
زده شده است. این لوبیاها طعم بسیار خوبی 
انواع غذاها  دارند و می توان از آن ها در تهیه 
و خورشت ها استفاده کرد. لوبیاها برای ناهار 
بسیار مناسب تر هستند و باعث رساندن میزان 

زیادی ویتامین به بدن می شوند.
ماست

گرم   ۱۰۰ هر  چون  نشوید  غافل  ماست  از 
این  از  دارد.  پتاسیم  میلی گرم   ۵۷۹ آن  از 
گوارش  بهبود  به  ماست  مصرف  گذشته 
دهان  بد  بوی  بروز  از  و  کمک  غذا  هضم  و 
میزان  حاوی  ماست  می کند.  پیشگیری 
باعث  که  است  مفید  باکتری های  زیادی 
بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شوند. شما 
ماست  به  نیز  استخوان هایتان  سالمت  برای 
نیاز دارید. این ماده غذایی به تقویت دستگاه 

ایمنی بدن نیز کمک می کند.

قلبی پیشگیری می کند.
5. معده و گوارش

فیبر موجود در عدس از یبوست و سایر بیماری های 
گوارشی از جمله سندروم روده تحریک پذیر پیشگیری 
کرده و با پاکسازی سیستم گوارش و بهبود حرکات 

روده، از سالمت معده و روده محافظت می کند.
6. دیابت و قند خون

مصرف عدس در بیماران دیابتی میزان هضم و جذب 
قند در جریان خون را کاهش داده و به کنترل قند 
خون کمک می کند. به همین دلیل توصیه می شود 
افراد دیابتی از عدس به جای سیب زمینی یا برنج در 

رژیم غذایی خود بهره ببرند.
الزم به ذکر است عدس از مواد غذایی با شاخص 
گلیسمی پایین )کمتر از ۵۵( است و بخصوص برای 

افراد مبتال به دیابت نوع ۲ مفید می باشد.
7. ضد سرطان

و  پیشگیری  به  عدس  در  موجود  های  فنل  پلی 
از  سرشار  عدس  کنند.  می  کمک  سرطان  درمان 
فیتو استروژن ها است که خطر ابتال به انواع سرطان 
مخصوصا سرطان های هورمونی مانند سرطان سینه 

و پروستات را کاهش می دهد.
آنتی اکسیدان های موجود در عدس با خنثی سازی 
اثر رادیکال های آزاد از استرس اکسیداسیون و ابتال 

به سرطان پیشگیری می کند.
PH ۸. تعادل سطح

عدس یکی از قلیایی ترین منابع پروتئینی است و به 
حفظ تعادل سطح PH در بدن کمک کرده و اثرات 
منفی اسیدی شدن بدن در اثر مصرف بیش از حد 
غذاهای فراوری شده و قندها را می کاهد و به رشد 

باکتری های خوب روده کمک می کند.
9. سالمت مغز

مغز  تقویت  به  که  است  فوالت  غنی  منبع  عدس 
از افسردگی و زوال عقل در سنین  کمک کرده و 

باال جلوگیری می کند.
منیزیم موجود در عدس نیز بازسازی سلول های مغزی 
را افزایش داده و برای بهبود عملکرد مغز و اعصاب مفید 
است و از بیماری هایی همچون آلزایمر پیشگیری می کند.

1۰. تقویت سیستم ایمنی
مواد  از  سلنیوم  است،  سلنیوم  خوب  منبع  عدس 
معدنی مهم برای تقویت سیستم ایمنی بدن است 
و با تحریک واکنش سلول های T به عملکرد بهتر 

سیستم ایمنی کمک می کند.
عدس حاوی مواد دیگری همچون فیبر، آهن، روی، 
فوالت و منگنز نیز هست که همگی برای سیستم 

ایمنی بدن مفید هستند.
11. کاهش کلسترول

فیبر محلول موجود در عدس به کاهس کلسترول 
بد خون که عامل اصلی سفت شدن رگ ها و بروز 
بنابراین توصیه  آترواسکلروز است کمک می کند، 
تامین  برای  گوشت  مصرف  جای  به  شود  می 
پروتئین بدن -  که سطح کلسترول را افزایش می 

دهد -  عدس مصرف کنید.
12. کاهش فشار خون

عدس حاوی پتاسیم است که برای کاهش فشار خون 
مفید است و خطر سکته مغزی را کاهش می دهد.

13. سلیاک
عدس از جمله حبوبات فاقد گلوتن است و به همین 
دلیل گزینه مناسبی برای بیماران مبتال به سلیاک 

محسوب می شود.
هشدار: برخی مواد غذایی تهیه شده از عدس حاوی 
گلوتن هستند، بنابراین قبل از مصرف عدس حتما 

با پزشک صحبت کنید.
14. کم خونی

تولید  افزایش  با  که  است  آهن  از  سرشار  عدس 
گلبول های قرمز خون و بهبود اکسیژن رسانی به 
اندام های بدن، از بروز کم خونی پیشگیری می کند.

15. گیاهخواری
و حبوبات دیگر  از غالت  بسیاری  به  عدس نسبت 
پروتئین بیشتری دارد و از آن جا که نوع پروتئین 
آن مشابه پروتئین موجود در گوشت است مصرف آن 
برای همه افراد از جمله گیاهخواران توصیه می شود.

چرا پتاسیم حائز اهمیت است؟
است  سلول ها  در  موجود  معدنی  ماده  پتاسیم 
آن  به  اعضایش  درست  عملکرد  برای  بدن  و 
این ماده معدنی در چندین  واقع  نیاز دارد. در 
عملکرد حیاتی بدن نقش مهمی دارد. مهم ترین 
عملکرد پتاسیم تأثیر آن در خنثی کردن اثرات 
سدیم است که فشارخون را باال می برد. این ماده 
معدنی همچنین نقش مهمی در احیای عضالت 
اکثر  ورزشکاران دارد. به همین دلیل است که 
مصرف  موز  خود  کار  اتمام  از  بعد  ورزشکاران 
می تواند  معدنی  ماده  این  کمبود  می کنند. 
عملکرد  در  پتاسیم  کند.  تهدید  را  سالمتی تان 
تنظیم  باعث  و  دارد  نقش  نیز  عصبی  سیستم 
سازمان  اعالم  اساس  بر  می شود.  قلب  ضربان 
بهداشت جهانی، بدن ما به روزانه حدود ۳۱۰۰ 
عهده  از  بتواند  تا  دارد  نیاز  پتاسیم  میلی گرم 

وظایف متعدد خود بر بیاید.
کمبود پتاسیم چه اثراتی بر بدن دارد؟

کمبود میزان پتاسیم بدن می تواند روی دستگاه 
عصبی تأثیر منفی بگذارد. این کمبود همچنین 
سلول های  بین  ارتباط  در  اختالل  ایجاد  باعث 
عضالنی و دستگاه عصبی، قلب و دیگر عضالت 
در  بدن  در  پتاسیم  میزان  بیشترین  می شود. 
سلول ها یافت می شود. کمبود آن یا هیپوکالمی 
می تواند اثرات مهمی روی بدن ما بگذارد از جمله:

بروز کرامپ ها یا گرفتگی عضالنی - ضربان قلب 

1. در الغری
در  عدس  منظم  مصرف  داده  نشان  تحقیقات 
طوالنی مدت برای مدیریت و کنترل وزن مفید 
باعث می شود  فیبر موجود در عدس  زیرا  است 
مدت طوالنی تری احساس سیری کرده و پروتئین 

به کاهش چربی در عضالت بدن کمک می کند.
کربوهیدرات موجود در عدس دیر هضم بوده و با 
تولید انرژی به کاهش وزن کمک شایانی می کند 
و ویتامین B6 و آهن نیز برای افزایش متابولیسم 

بدن و کاهش وزن مفید هستند.
2. در بدنسازی

عضله  برای  که  است  پروتئین  خوب  منبع  عدس 
سازی و بدنسازان بسیار مفید است، از سوی دیگر 
فیبر و کربوهیدرات های دیر هضم موجود در آن مانع 
پرخوری در فرد شده، انرژی بدنی را افزایش می دهد و 
به ساخت عضالت سالم و بدون چربی کمک می کند.

3. در بارداری
جنین  رشد  برای  عدس  در  موجود  پروتئین 
دوران  شایع  یبوست  از  فیبر  و  است  ضروری 

بارداری پیشگیری می کند.
فوالت نیز از مواد معدنی ضروری در دوران بارداری 
است که خطر بروز نقایص مادرزادی و لوله عصبی 
را کاهش داده و به رشد سالم نوزاد کمک می کند.

4. سالمت قلب
فیبر و فوالت موجود در عدس برای سالمت قلب 
و  بد  کلسترول  کاهش  به  فیبر  ضروری هستند، 
بهبود سطح کلسترول خوب بدن کمک کرده و 
خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

فوالت نیز با کاهش هموسیستئین از بروز حمالت 

علت خسته شدن 
بعد از خوردن غذا

قند  رفتن  باال  باعث  ناهار  وعده  در  پرخوری 
به  انرژی  افت  است  ممکن  و  می شود  خون 
دنبال آن رخ دهد. عوامل دیگری مانند خواب 
مایعات  و  آب  نوشیدن  و  شب  در  ضعیف 
طول  در  خصوص  به  غذایی،  وعده  با  همراه 
خوردن  از  بعد  خستگی  باعث  می توانند  روز 

غذا شوند.
این  خستگی  کاهش  برای  راهکارهایی   
است به جای خوردن وعده های غذایی زیاد، 
و  غذایی  وعده های  بار  یک  ساعت  چند  هر 
میان وعده های کمتری بخورید تا سطح انرژی 
شما حفظ شود. فردی که شب به اندازه کافی 
می خوابد کمتر دچار افت انرژی قابل توجهی 
بعد از ناهار می شود. انجام ورزش های سبک 
از غذا خوردن، به  در طول روز، به ویژه بعد 
افراد کمک می کند احساس خستگی کمتری 
کوتاه  یک چرت  روز  طول  در  باشند.  داشته 

بزنید.
گرفتن  قرار  که  نکنید  فراموش  همچنین 
افراد در معرض نور شدید پس از ناهار باعث 
همراه  مایعات  نوشیدن  از  می شود.  خستگی 
وعده های غذایی خودداری کنید. اگر احساس 
کیفیت  روی  غذایی  وعده  از  بعد  خستگی 
پزشک  با  باید  گذاشته،  تأثیر  شما  زندگی 
نداشتن  موارد،  این  بر  عالوه  کنید.  صحبت 
بیماری  غذایی،  آلرژی  یا  غذایی  تحمل 
سلیاک، کم خونی و دیابت نیز می تواند باعث 

خستگی شود.

خواص شوید 
براي سالمتي

دارای  همگی  مختلف  سبزیجات  و  ها  میوه 
خواص زیادی برای سالمتی هستند و باید در 
اما  شوند.  گنجانده  مناسب  غذایی  رژیم  یک 
عنوان  به  گیاهان  این  از  معدودی  تعداد  تنها 

یک دارو مطرح می شوند.
شوید یکی از این گیاهان بوده که دارای خواص 
دارویی فراوانی است و از گذشته های دور به 
ها  بیماری  از  بسیاری  برای  دارو  یک  عنوان 

تجویز می شده است.
مهم ترین بیماری هایی که شوید در زمان های 
گذشته برای درمان آن ها استفاده می شده است 
بیماری های گوارشی، قولنج در نوزادان و کمک 
به شیردهی برای مادران در این دوران بوده است.

طور  به  خواص  این  علمی  نظر  از  هرچند 
مشخصی اثبات نشده اند اما ممکن است مؤثر 
باشند. البته از نظر علم امروز نیز شوید خواص 

بسیار زیادی داشته که عبارتند از:
و  بوده  ها  اکسیدان  آنتی  از  ۱. شوید سرشار 
می تواند سلول های بدن را از آسیب محافظت 
کند. ۲. این گیاه ارزشمند برای سالمت قلب 
بسیار مفید بوده و می تواند از برخی بیماری 
قند  تواند  می   .۳ کند.  جلوگیری  قلبی  های 
خون را افزایش دهد. ۴. خواص ضد سرطانی 
باعث  تواند  می  شوید   .۵ دارد.  زیادی  بسیار 
افزایش سالمت استخوان ها شود. ۶. و در آخر 

شوید خواص ضد باکتریایی دارد.

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۸۴۰ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۱۱/۰۵
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  رضا   فرزند  آذرآئین  لیال  خانم 
ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۹۲۲۲۷۰
 ۱۹۹/۳۰ مساحت  به  طبقه  دو  خانه  باب  یک 
اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۹۸۳ فرعي  پالک  مترمربع 
فرعي   ۸۶۳ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز 
از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس 
مالک  از  مع الواسطه  گراش خریداري  شهرستان 
رسمي  اسداله شباني محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد. 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش       م/الف/۵۹۶

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۸۴۹ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۱۱/۰۶
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  احمد  فرزند  شیخي   زینب  خانم 
ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۹۷۷۴۱۵
مترمربع   ۷۶۱/۴۰ مساحت  به  خانه  باب  یک 
و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۹۸۴ فرعي  پالک 
از۱۰۸۲۷  فرعي   ۱۰۳۴۳ پالک  از  شده  مجزي 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان 
گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي  حاج 
اسداله جعفري محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
ضمنا  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش         م/الف/۵۹۵

دوچرخه سواری چقدر کالری می سوزاند؟

فوايد شگفت انگیز قرار دادن پا در آب داغ

چه موادی بیشتر از موز پتاسیم دارد؟



حضرت علی )ع( فرمودند:
الَحَذر الَحَذر َفواهلل لََقد َسَتر ، َحّتی َکاّنَه َقد َغَفر

بترس ]از خدا[ بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گوئی 
آمرزیده است.

کار کسی است هک از سرماهی اهی عقل و تجرهب سودی نبرد  بدبخت و زیان

و از ذخاریی هک هب وی عطا شده است بهره ای ربنگیرد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:156:3212:0717:4217:59بيست و چهارم

5:146:3212:0717:4318:00بيست و پنجم

فارس، در  استاندار  عنایت اهلل رحیمی، 
مراسم آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 
ایران  مردم  اسالمی  انقالب  کرد:  بیان 
مبنای  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  و 
و  شده  استوار  ارزش  با  و  بلند  مفاهیم 
انقالب برای اعتالی ارزشهای انسانی و 

اسالمی بوده است.
استاندار فارس بیان کرد: چه ارزشی باالتر 
از اینکه بتوانیم با ایجاد و تحکیم بنیان های 
اخالق و نوع دوستی، مخلوقی که در اثر 
قصور یا تقصیر گرفتار شده را از بند برهانیم.

رحیمی خاطرنشان کرد: احیا ارزش هایی 
دوستی  و  جوانمردی  و  مروت  همچون 
قطعاً برگرفته از ارزشهای واالی انسانی و 
اسالمی است که امروز و در مراسم ازادی 

این زندانیان نیز نمایانگر شده است.
جامعه  برکات  از  این  کرد:  بیان  وی 
اسالمی است که افرادی حاضرند از مال 

کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
ایجاد اشتغال برای ۱۱  از  امداد فارس 
ماه   ۱۰ طی  مددجو  نفر   ۴۷۰ و  هزار 

گذشته در فارس خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
جوادی  اسماعیل  مهر،  خبرگزاری 
حقیقی با اشاره به اهمیت آموزش های 
فنی و حرفه ای و مهارتی برای اشتغال 
از  یکی  گفت:  مددجویان  پایدار 
رویکردها و سیاست های این نهاد ارائه 
پایدار  اشتغال  بر  مبتنی  آموزش  های 
همچنین  و  کار  بازار  با  متناسب  و 
آماده سازی نیروی کار ماهر برای ایجاد 

شغل است.

از  الرستان،  میالد  گزارش  به 
کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای 
اموات  از  نفر  تاکنون، تعداد ۷۴ 
کرونایی توسط جهادگران گروه 
طبق  الرستان  طالبی  شهید 
و  شرعی  موازین  کامل  رعایت 

بهداشتی غسل و کفن شده اند.
طالبی  شهید  جهادی  گروه 
زهرای  خواهران  علمیه  مدرسه 
دو  از  علیها«  اهلل  اطهر»سالم 
برادران  و  خواهران  بخش 

تجهیز  عهده دار  که  شده اند  تشکیل 
غسل،  زمینه های  در  کرونایی  اموات 

و آبروی خود هزینه کنند و موجب آزادی 
و رضایتمندی دیگران شوند که قطعاً یک 
سودای سودمندی با خدای بزرگ است و 
اجر و پاداش آن نیز به دست ذات اقدس 

الهی خواهد بود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در شرایط 
کنونی جامعه به ترویج ارزش هایی همچون 
نوع دوستی و مروت نیاز دارد، عنوان کرد: 
در راستای ترویج این ارزش ها امروز شاهد 
در  عمد  غیر  جرایم  زندانی   ۱۱۰ آزادی 
و  خیران  همراهی  با  که  هستیم  استان 
و  انتظامی  قضائی،  نهادهای  تالش های 

اجرایی آزاد می شوند.
وی تاکید کرد: بزرگوارانی که در این مسیر 
انجام  را  فرد  یک  نجات  می دارند  بر  گام 
نمی دهند بلکه سبب نجات جامعه می شوند.

دست  از  همچنین  فارس  استاندار 
ارائه  با  خواست  زندان  اندرکاران 

ماه  ده  طی  راستا،  همین  در  افزود:  وی 
مددجو  نفر   ۳۷۴ و  هزار   ۱۹ گذشته، 
شامل  تخصصی  و  فنی  آموزش های  از 
آموزش های مقدماتی، مهارتی و توسعه و 
پایدارسازی بهره مند شدند همچنین پیرو 
آموزش های فنی و حرفه ای اجرا شده، با 
ایجاد تعداد ۹ هزار و ۵۵۹ طرح اشتغال، 
۱۱ هزار و ۴۷۰ نفر از مددجویان شاغل 

شدند.
زمینه  در  استان  محرومیت های  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  خانوارها  اشتغال 
به ویژه  استان،  ظرفیت های  به  توجه  با 
برخوردار،  کم  و  روستایی  مناطق  در 
مناطق  این  در  اشتغال زایی  بیشترین 

کفن و اقامه نماز شده اند.
اعضای این گروه تاکنون ۷۴ نفر از اموات 
از  که  کرده اند  کفن  و  غسل  را  کرونایی 

آزادی  از  پیش  مقدماتی  آموزش های 
افراد  این  تا  کنند  فراهم  زمینه ای 

اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
برای  از تالش های سازمان زندان ها  رحیمی 
بازسازی، احیا، نوسازی و بهسازی محیط زندان 
تقدیر کرد و افزود: این اقدام اتفاقات مبارکی را 
در زندان رقم میزند و در حرکت افراد به سمت 
قانون گرایی و قانونمداری و رعایت هنجارهای 

اجتماعی اثر گذار خواهد بود.

و  صنایع دستی  کشاورزی،  زمینه  در  و 
دامپروری انجام می شود.

مربوط  اموات،  از  تَن   ۹ میان  این 
بوده  اهل سنت  کرونایی  اموات  به 

است.
طالبی  شهید  گروه  جهادگران 
عین  در  را  خود  کار  الرستان 
گمنامی و صرفاً جهت ثواب و اجر 
هیچگونه  دریافت  بدون  و  معنوی 

وجهی انجام می دهند.
اقدام  میان  در  تأمل  قابل  موضوع 
جهادگران  این  خداپسندانه 
وجود  با  خانم  یک  الرستانی، 
دارابودن فرزند شیرخواره و همچنین یک 

زوج جوان در ایام نامزدی حضور دارند.

جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  بازدید  در 
شهداي  ورزشي  مجموعه  از  فارس 
جویم مشکالت ورزش این بخش مورد 

ارزیابي قرار گرفت.
به گزارش میالد الرستان، هفته گذشته 
جویم  شهر  شهداي  ورزشي  مجموعه 
مدیر  زاده  حاجي  عباس  حضور  با 
هیئت  و  فارس  جوانان  و  ورزش  کل 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  همراه، 
الرستان، امام جمعه، بخشدار، شهردار، 
مسئول  و  شهر  اسالمي  شوراي  رییس 
با  جویم  جوانان  و  ورزش  نمایندگي 
هدف بررسي مسائل و مشکالت ورزشي 

بخش مورد بازدید قرار گرفت.
این  از  خود  بازدید  در  زاده،  حاجي 
از سالن ووشو، سالن  مجموعه ورزشي، 
ورزشي،  چمن  زمین  بانوان،  تکواندوي 
سالن فوتبال و مکان اختصاص یافته به 
زمین چمن مصنوعي بازدید و از نزدیک 
در جریان مسائل و مشکالت قرار گرفت.

در  فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 

پروژه  از  برداری  بهره  و  افتتاح  پی  در 
شامل  الرستان  در  بهداشتی  های 
خانه  و  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
مرکز  همچنین  دهفیش  پزشک 
شهرستان  و  جویم  زایمانی  تسهیالت 
خانه  و  بهداشت  خانه  شامل  خنج 
در  و  محمله  آشنا  روستاهای  پزشک 
ا...  ایام  مناسبت  به  گذشته  روزهای 
از  دانشکده  رییس  رضایی  فجر،   دهه 
افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای اوز نیز 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  داده   خبر 
بافت جغرافیایی منطقه و تراکم شهرها 
و روستاها، لزوم راه اندازی پایگاه های 
رسانی  امداد  برای  ای  جاده  اورژانس 

صحیح و به موقع محرز بود.

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  معاون 
الرستان، گفت: ۸۸ دانش آموز از ابتدای 

بهمن ماه به کووید ۱۹ مبتال شدند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط 
الرستان،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
دکتر وحید یگانه با اشاره به آمار دانش 
از  اظهار داشت:  به کرونا  آموزان مبتال 

بازدید از سالن ورزش هاي رزمي،ضمن 
موفقیت  به  نسبت  امیدواري  ابراز 
با  شاا...  ان  افزود:  کار  رزمي  ورزشکاران 
فعالیت و تمرینات بیشتر توسط مربیان 
ورزشي،ورزشکاراني از شهر و بخش جویم 
نیز به مسابقات کشوري و حتي آسیایي 
نام  باال  مقام هاي  با کسب  تا  یابند  راه 

جویم را در عرصه ورزشي مطرح سازند.
مهدي بیاتي، مسئول نمایندگي ورزش 
گزارشي  نیز  جویم،  بخش  جوانان  و 
و  شده  انجام  ورزشي  هاي  فعالیت  از 
در  و  نموده  را مطرح  مشکالت موجود 
پایان داود شفیعي بخشدار جویم با توجه 
بخش  روستاهاي  ورزشي  مشکالت  به 
به ورزش مرکز  لزوم توجه  بیان  ضمن 
بخش خواستار رسیدگي به کمبودهاي 
ورزشي روستاهاي تابعه شد. در حاشیه 
و  کمبودها  ورزشي  مربیان  بازدید  این 
کاستي ها را مطرح و ووشوکاران نیز به 

اجراي حرکات نمایشي پرداختند.
خبرنگار-آرزو جهان پیما

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
علوم  دانشکده  عمومی  روابط  از 
تصریح  وی  الرستان،  پزشکی 
اخذ  و  مهم  این  به  توجه  با  کرد: 
خیرین  همراهی  با  الزم،  مجوزهای 
پایگاه  ساخت  به  موفق  اندیش  نیک 
اوز،  شهرستان  در  دیگری  اورژانس 
ریال  میلیارد   ۸ بر  بالغ  اعتباری  با 

شدیم.
که  پروژه  این  افزود:  رضایی،  دکتر 
به همت  مربع  متر  بنای ۱۶۰  زیر  در 
تجهیز  دولت  توسط  و  ساخته  خیرین 
و به بهره برداری رسیده و  و با حضور 
افتتاح  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 

گردید.

از  بیش  تاکنون   ۹۹ ماه  بهمن  ابتدای 
۸۸ دانش آموز در الرستان خنج و اوز 

به کووید ۱۹ مبتال شده اند.
وی افزود: ۴۹ مورد از این تعداد مربوط 
توجه  قابل  نکته  که  است  الرستان  به 
مبتال  آموزان  دانش  آمار  باالی  تعداد 
در جویم است چرا که از ۴۹ مورد ۲۰ 
مورد آن فقط مربوط به دانش آموزان 

جویمی است.
دکتر یگانه تصریح کرد: در خنج و اوز 
نیز به ترتیب ۱۱ و ۲۸ دانش آموز مبتال 

به کرونا در این بازه شناسایی شده اند.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی 
پرسنل  آمار  به  اشاره  با  الرستان 
پرورش  و  آموزش  در  کرونا  به  مبتال 
بازه زمانی مشابه،  خاطرنشان کرد: در 
۱۰تن از پرسنل آموزش و پرورش نیز 
مبتال شده اند که از این بین سهم خنج 
اما  است  مورد  و ۴  ترتیب ۱  به  اوز  و 
این  از  که  بوده  ۵مورد  الرستان  سهم 

بین دو مورد مربوط به جویم است.

رصد مشكالت ورزش جويم در حضور 
مديرکل ورزش فارس

افتتاح اورژانس جاده ای
 هشت میلیارد ریالی خیرساز در اوز

ابتالی 88 دانش آموز به کرونا
 از ابتدای بهمن ماه در الرستان

استاندار فارس:  انقالب برای اعتالی
 ارزش های انسانی و اسالمی بوده است

اشتغال بیش از 11 هزار مددجوی کمیته امداد فارس

غسل و کفن 74 اموات کرونایی توسط جهادگران گروه شهید طالبی الرستان

...::: گزارش تصویری :::...

شروع واکسیناسیون کرونا در الرستان
طی آئینی همزمان با ۳۶۵ بیمارستان در سراسر کشور، کار واکسینه کرونایی در الرستان 
نیز آغاز شد. این واکسن ها در مرحله نخست برای ۱۵ نفر از پرستاران شاغل در مرکز 
آموزشی درمانی امام رضا)ع( طی دو واکسن استفاده شد. قرار است برای این گروه، ۲۱ 
روز دیگر دوز دوم واکسن تزریق شود. این واکسن ساخت شرکت »اسپوتنیک وی« کشور 

روسیه است.  تصاویر تزریق واکسن را از دوربین محمد پاسیار می بینیم:

است  بزرگ  كتاب  اين  آوردن  بعثت  انگيزه  و  است  الهی  آيات  قرآن 
همه  گرچه  است.  الهی  عظيم  آيه  و  بزرگ  كتاب  اين  كردن  تالوت  و 
از تمام خلقت  عالم آيات حق تعالی هستند، لكن قرآن كريم فشرده 
و تمام چيزهايی ]است [ كه در بعثت بايد انجام بگيرد. قرآن كريم يك 
سفره ای است كه خدای تبارک و تعالی به وسيله پيغمبر اكرم در بين 
بشر گسترده است كه تمام بشر از آن هر يك به مقدار استعداد خودش 
استفاده كند. اين كتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان 
وحی تا قيامت كتابی است كه تمام بشر؛ عامی، عالم، فيلسوف، عارف، 
فقيه، همه از او استفاده می كنند؛ يعنی، كتابی است كه در عين حال كه 
نازل شده است از مرحله غيب به مرحله شهود و گسترده شده است 
پيش ما جمعيتی كه در عالم طبيعت هستيم، در عين حالی كه متنزل 
شده است از آن مقام و رسيده است به جايی كه استفاده بتوانيم از او 
بكنيم، در عين حال، مسائلی در او هست كه همه مردم، عامی و عارف و 
عالم و غير عالم، از او استفاده می كنند و مسائلی در او هست كه مختص 
به علمای بزرگ است، فالسفه بزرگ است، عرفای بزرگ است، و انبيا 
و اولياست. بعض مسائل او را غير از اوليای خدای تبارک و تعالی كسی 
نمی تواند ادراک كند؛ مگر با تفسيری كه از آنان وارد می شود، به مقدار 
مسائلی  و  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  هست،  بشر  در  كه  استعدادی 
هست كه عرفای بزرگ اسالم از آنها استفاده می كنند و مسائلی هست 
كه فالسفه و حكمای اسالم از آن استفاده می كنند و مسائلی هست كه 
برای  اين سفره همگانی است  و  استفاده می كنند  از آن  بزرگ  فقهای 
مسائلی  سياسی،  مسائل  می كنند.  استفاده  آن  از  طوايف  اين  و  همه 
اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل ارتشی و غير ارتشی، همه در اين 
كتاب مقدس هست. انگيزه نزول اين كتاب مقدس و انگيزه بعثت نبی 
اكرم برای اين است كه اين كتاب در دسترس همه قرار بگيرد و همه از 
او به اندازه سعه وجودی و فكری خودشان استفاده كنند. مع األسف، 
آن  اسالم  علمای  نتوانسته اند  و  بشر  است  نتوانسته  و  ما  نتوانستيم 
طوری كه بايد استفاده از اين كتاب مقدس بشود، استفاده كنند. بايد 
همگان افكار خودشان را به كار بيندازند و مغزهای خودشان را متوجه 
كنند به اين كتاب بزرگ، تا اينكه اين كتاب بزرگ را به طوری كه هست 
و به طوری كه ما می توانيم از او استفاده كنيم همه استفاده كنند. و قرآن 
به مقدار استعداد خود،  برای استفاده همه طبقات، هركس  آمده است 
تعليم  به  اكرم و آن كه متعلم  از رسول  البته بعض آيات است كه غير 
اوست نمی تواند بفهمد و به وسيله آنهاست كه ما بايد بفهميم. و بسياری 
از آيات است كه در دسترس همگان است كه همه فكرهای خودشان را 
به كار بيندازند و مغزهای خودشان را متوجه كنند و مسائل زندگی را، 
زندگی اين دنيا و زندگی آن عالم را، از اين كتاب مقدس استفاده كنند. 
پس يك انگيزه از بعثت اين است كه قرآن كه در غيب بوده است و به 
صورتهای غيبی بوده است و در علم خدای تعالی بوده است و در غيب 
الغيوب بوده است، به وسيله اين موجود عظيمی كه به واسطه مجاهدات 
بر فطرت حقيقی و فطرت توحيدی و همه  او  به واسطه بودن  بسيار و 
با غيب  كه  رابطه ای  واسطه  به  غيب،  با  دارد  رابطه  كه هست،  مسائلی 
دارد، اين كتاب مقدس را از مرتبه غيب متنزل كرده است و بلكه تنزالتی 
حاصل شده است و تا رسيده است به مرتبه »شهادت«، كه به صورت 
الفاظ در آمده است و اين الفاظ را ما و شما و همه می توانيم بفهميم و 
معانی آن را تا اندازه ای كه می توانيم ما استفاده از آن می كنيم. و انگيزه 
بعثت، بسط اين سفره ]است [ در بين بشر از زمان نزول تا آخر. اين يكی

 از انگيزه های كتاب است و انگيزه بعثت است، »بعث عليكم« 
رسولی را كه تالوت می كند بر شما قرآن را، آيات الهی را.

آشنايي با قرآن 
 برگرفته از آثار امام خمیني

ویژگیهاي قرآن

 سفره گسترده


