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درمان سرفه خشک

س��رفههای مداوم و پشتسرهم واقعاً آزاردهند ه است .فرض کنید سر
کالس درس و زمانی که معلم در حال تدریس اس��ت ،سرفههای شما
س��کوت کالس را برهم بزند .یا در رس��توران وقتی که سرفه میکنید
دیگران جلوی بشقابشان را بگیرند تا غذایشان آلوده نشود .درهرحال
س��رفه باعث ناراحتی ش��ما و اطرافیانتان خواهد ش��د و درمان سرفه
خش��ک میتواند دغدغ ه مهمی باش��د .برخی راههای درمان خانگی
سرفه خشک عبارت است از:
   -۱یک قاش�ق پُر عس�ل :براس��اس مطالعات صورتگرفته در
دانشکد ه پزشکی «پن استیت» ،عسل نسبت به داروهای بدون نسخه
س��رفه تأثیر بیشتری دارد .عس��ل یک مسکن طبیعی با چسبندگی
باالست که میتواند سطح غش��ای مخاطی تحریکشده را بپوشاند و
ی در عس��ل این ماده
تس��کین بدهد .بهعلت وج��ود آنزیمهای طبیع 
خاصیت ضدباکتری دارد .این امر به کوتاهتر شدن دور ه سرفههایی که
ریشه در مشکالت باکتریایی دارد ،منجر میشود .عسل درمانی عالی
برای کودکان و بزرگس��االن اس��ت ،ولی فرام��وش نکنید که بهعلت
احتمال بروز بوتولیس��م مصرف آن در کودکان زیر دو سال خطرناک
اس��ت .برای استفاده از خاصیت درمانی عسل یک تا سه مرتبه در روز
هربار یک قاش��ق غذاخوری عس��ل طبیعی مصرف کنید تا سرفهتان
بهبود بیابد .اگر س��رفه هنگام خواب موجب آزارتان میش��ود ،قبل از
خوابیدن یک قاشق عس��ل میل کنید .میزان عسل را برای کودکتان
بهجای یک قاشق غذاخوری ،یک قاشق چایخوری در نظر بگیرید.
چای ریشه شیرینبیان :ریش ه شیرینبیان مادهای مسکن و
  ِ -2
ط را ش��ل و رقیق میکند و گرفتگی را از بین
خلطآور اس��ت که مخا 
میبرد .همچنین ریش ه شیرینبیان التهاباتی را که موجب تحریک گلو
میش��ود ،کاهش میدهد .جزو اصلی ش��یرینبیان (گلیس��یریزین)
بیشتر خواص آن را دربردارد .گلیسیریزین  ۳۰تا  ۵۰مرتبه شیرینتر
از س��اکارز است و آنزیم بتاهیدورکس��ی استروئید دهیدروژناز را مهار
میکند .ای��ن آنزی��م دسترس��ی گلوکوکورتیکوئید (ی��ک هورمون
استروئیدی) را به گیرندههای استروئید تنظیم میکند و سرعت تبدیل
کورتیزول به کورتیزون را کاهش میدهد .این پدیده تأثیر کورتیزول
را افزایش میدهد و از التهابات میکاهد .البته اگر مش��کل کلیه دارید
بهتر است از مصرف ریش ه شیرینبیان اجتناب کنید .برای تهی ه چای
ریش�� ه ش��یرینبیان به دو قاش��ق ریش ه خشک ش��یرینبیان و ۲۲۵
میلیلیتر آب نیاز دارید .ابتدا آب را به جوش بیاورید ،س��پس ریش��ه
ش��یرینبیان و آب جوش را در فنجان بریزید .بعد از  ۱۰تا  ۱۵دقیقه
هم ه محتویات فنجان را بنوشید .این کار را دو بار در روز تکرار کنید.
   -۳آبنمک غرغره کنید :یک روش شناختهش��ده برای درمان
س��وزش گلو غرغره کردن آبنمک اس��ت .آبنمک ناراحتی ناشی از
سرفه را کاهش میدهد و از طریق فرآیند اسمز (گذرندگی) به درمان
گلودرد کمک کند .زمانی که غلظت نمک در خارج از سلول بیشتر از
ل آن باش��د ،آب از داخل سلول به خارج هدایت میشود تا تعادل
داخ 
ایجاد شود .وقتی آب سلول را ترک کند ،تورم و درنتیجه حس ناراحتی
فرد کاهش مییابد .پس اگر مشکل سرفهتان با تورم همراه است ،این
روش بس��یار مفید خواه��د بود .همچنین با غرغ��ره کردن آبنمک،
خلطها بهراحتی زدوده میشوند .برای درست کردن محلول آبنمک
یک قاشق چایخوری نمک را با  ۲۲۵میلیلیتر آب ولرم ترکیب کنید
و بهخوب��ی هم بزنید تا حل ش��ود .مق��داری از آن را بهمدت  ۱۵ثانیه
غرغره کنید و این کار را ادامه دهید تا آبنمک تمام ش��ود .در نهایت
توشو دهید.
گلویتان را با آب شس 
   -۴بخور :برای مقابله با سرفه ،سرماخوردگی و گرفتگیها از بخار
غافل نشوید .بخار بهخوبی و بهسرعت مخاط و خلط را از بین میبرد.
برای افزایش تأثیر بخار میتوانید از روغنهای مختلفی استفاده کنید
ک��ه اثرات درمان��ی بخار را افزای��ش میدهند .این خ��واص (خواص
ضدویروسی ،ضدباکتری و ضدالتهابی) از طریق هوا قابل انتقال است.
بنابرای��ن زمانی که بخ��ار را تنفس میکنید ،از خ��واص آن بهرهمند
میشوید .اس��تفاده از روغن درخت چای و روغن اکالیپتوس انتخاب
هوشمندانهای است .با این کار عالوهبر مبارزه با باکتریها و ویروسها،
مجاری تنفسیتان هم تسکین مییابد .به این منظور به دو قطره روغن
درخت چای ،یک تا دو قطره روغن اکالیپتوس ،یک کاس��ه آب و یک
حول ه نرم و تمیز نیاز دارید .مقدار کافی آب به جوش بیاورید و در کاسه
عایق حرارت بریزید ۳۰ .تا  ۶۰ثانیه صبر کنید تا آب کمی خنک شود.
سپس روغن را داخل آن بریزید و کمی آن را بههم بزنید تا بخار از آن
خارج شود .صورتتان را در مسیر خروج بخار قرار بدهید و تا جایی که
اذیت نمیشوید صورتتان را به ظرف نزدیک کنید .فراموش نکنید که
بخار میتواند بس��یار سوزان باش��د .حوله را دور سرتان بهگونهای قرار
بدهید که بخار را به دام بیندازید .سپس در همین حالت نفس عمیق
بکش��ید .ای��ن کار را روزی دو تا س��ه ب��ار بهمدت پنج ت��ا  ۱۰دقیقه
تکرار کنید.
   -۵چای آویشن :آویشن گیاهی است که از زمانهای بسیار قدیم
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت« .مرگ س��یاه» که ناشی از بیماری
طاعون بود ،از سال  ۱۳۴۶تا  ۱۳۵۳جان بسیاری از انسانها را گرفت.
در آن زمان مردم با س��وزاندن آویش��ن در شهر بیماری را از خود دور
میکردن��د .آویش��ن خاصی��ت ضدمیکروبی دارد و باعث نرم ش��دن
عضالت نای و نایژه میشود و مجاری تنفسی را باز میکند .در نهایت
میزان س��رفهها کاهش مییابد و بیمار احس��اس آسودگی بیشتری
خواهد کرد .برای درست کردن چای آویشن به یک مشت آویشن تازه
یا دو قاشق غذاخوری آویشن خشک و  ۲۲۵میلیلیتر آب نیاز دارید.
همچنین بنا بر س��لیق ه خودتان میتوانید از عسل یا لیمو نیز استفاده
کنید .آویشن را بهآرامی با هاون بکوبید و در فنجان بریزید .آب جوش
را ه��م در فنجان بریزید و روی آن سرپوش��ی ق��رار بدهید و بگذارید
آویش��ن  ۱۰ت��ا  ۱۵دقیقه در آب باق��ی بماند .برای بهب��ود طعم آن
میتوانید کمی عسل یا آب لیموترش به آن اضافه کنید .این نوشیدنی
را دو یا سه بار در روز مصرف کنید .مصرف این نوشیدنی قبل از خواب
باعث میشود راحتتر بخوابید.
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هواي تهران سالم

منطقه13
آلو دهترین
نقطهپایتخت

دبیر انجمن تولید و بسته
بندی مواد پروتئینی :وزیر آینده از توان بخش

خصوصی برای پیشبرد امور استفاده کند

2

 3برابر شدن حجم ورودی
ملخ صحرایی به کشور

لزوم مدیریت عرضه زعفران
بعد از کرونا

3

نایب رئیس ش��ورای
ملی زعفران با اشاره به متوقفشدن صادرات
طالی س��رخ و تعطیلی
بازار گفت :بعد از کرونا و باز ش��دن بازارها
بای��د روند عرضه
زعفران را مدیریت کنیم تا قیمتها بیش از اندازه
افت نکند .به گزارش
«س��بزینه» ب��ه نقل از مهر ،غالمرضا میری با
بیان اینکه به دلیل ش��یوع کرونا عم ً
ال نمیتوانیم صادرات زعفران
داش��ته باشیم ،گفت:
درخواس��تی هم برای صادرات وجود ندارد و
میتوان گفت که
صادرات در حال حاضر به طور کلی متوقف
شده است.
رئیس انجمن پسته ایران خبر داد

کاهش  ۷۰درصدی صادرات
پسته به کشورهای همسایه
شیوع کرونا

سبب کاهش تقاضا برای خرید ،افت قیمت

مرغ و زیان تولیدکنندگان شده است

مرغ های  4کیلویی ،کابوس مرغداران
شهرداری پاوه

فراخوان تجدید مناقصه

2

3

عمومی یک مرحله ای – نوبت اول

3
شماره7139/116 :
تاریخ1399/01/19 :

شهرداری پاوه در اجرای بند  1صورتجلسه
شماره  117مورخ  98/09/21شورای
اسالمی شهر پاوه و با استناد به ماده 5
تجدید مناقصه عمومی امورات مربوط به
آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد
خدمات شهری به شماره  116و به شماره
سیستمی  2099005239000001را از
دولت ( س�تاد ) با ش�رایط و ش�رح
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
جدول ذیل برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اس�ناد
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تجدید مناقصه تا ارائه مناقصه گران و
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به
در
آدرس  www.setadiran.irانجام
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
خواهد شد و الزم است مناقصه گران
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در تجدید مناقصه محقق سازند.
ردیف
موضوع تجدید مناقصه عمومی
مبلغ پایه
تجدید
مناقصه عمومی (ریال)

1

امورات
مربوط به خدمات شهری به شرح ذیل:
 رفت و روبش�هر و س�ایر شامل :رفت و روب و جمع آوری زبالهها
ی کلیه معابر و کوچهها و خیابانهای
مکانهای اعالمی ،شستش�وی معابر،
زبال�ه ،برف روبی و نمک پاش�ی معابر ،الیروبی و خیابانها ،میادین ،جداول و سطلهای
رفع
گیری و جمع
آب گرفتگی ج�داول و کانالها ،زنده
آوری س�گهای ولگرد ،احش�ام و
جداول و
حیوانات اهلی ،جمع آوری نخالههای کنار
ساختمانها  ،پاک کردن آگهیهای تبلیغاتی،
شده در
جمع آوری خودروهای اسقاطی پارک
کنار خیابانها و انتقال به پارکینگ و
اجرای برنامههای مدیریت بحران.
 تعمیر ونگهداری و نگهبانی فضای س�بز ش�هری
پارک ش�هید کاظمی ،تقاطع پارک ش�هید کاظمی ،ش�امل :پارک آزادگان ،بلوار جانبازان،
دانشجو ،پارک شاهد ،میدان مولوی ،میدان شهداء ،پارک جنگلی جنب گرمابه قدیم ،پارک
بلوار
ارشاد اسالمی ،بلوار دفاع مقدس،
پارکهای زمین ش�هری ،بوستان میرزا
آب نماها و المانهای س�طح ش�هر ،عبدالقادر ،بوس�تان جهان آراء خانم میدان شهداء41/273/591/652 ،
خیابان کمربندی (
هولی) ،میدان در
سه راهی بیمارستان تا تقاطع سراب
ورودی شهرک فرهنگیان ،میدان در
ورودی سه راهی بیمارستان ،درختان
پارکها و کل سطح
شهر ،پارک جنگلی قسمت باالدست
شهر و احداث احتمالی فضای سبز
جدید در معابر شهر پاوه

مبلغ سپرده شرکت در
تجدید مناقصه عمومی (ریال)

2/063/679/583

 اجرائیاتش�امل :رفع س�د معابر کل معابر س�طح
ساخت و س�ازهای غیرقانونی ،تعمیر و نگهبانی و شهر ،پلیس س�اختمان و جلوگیری از
و تأسیس�ات و غیره شامل ( آتش نشانی شماره  1ونگهداری ساختمانهای اداری و کارگاهی
،2
غس�الخانه،
جوشکاری ،نقلیه و خدمات موتوری،
کشتارگاه ،کارخانه آسفالت ،کارخانه دانه
اسالمی شهر ،تاکسیرانی ،نظارت شرعی کشتارگاه بندی شن و ماسه ،شهرداری ،شورای
و
غیره ) و تعمیر و ترمیم جداول و دیوار
و پلهها و مرمت جزیی
آسفالت سطح کوچهها و خیابانهای شهر
شرایط :
 -1تاریخ
انتشار تجدید مناقصه در سامانه روز
سه شنبه تاریخ  99/01/19می باشد.
 -2مهلت زمانی دریافت اسناد
تجدید مناقصه از سامانه :ساعت  14روز
 -3مهلت
سه شنبه تاریخ  99/01/19الی ساعت
زمانی ارائه پیشنهادها در سامانه :
ساعت  18روز شنبه تاریخ 99/02/06
 -4زمان
بازگشایی پاکتها در سامانه  :ساعت
 15روز یک شنبه تاریخ 99/02/07
 -5مدت انجام کار امورات مربوط به
جدول فوق الذکر از تاریخ 99/03/01
لغایت  1400/03/01به مدت  ( 12دوازده
 -6پرداخت بیمه و مالیات بر عهده
) ماه یا یک سال شمسی می باشد.
برنده تجدید مناقصه بوده و مالیات بر
مدت
ارزش افزوده برعهده شهرداری می
است زمان انجام کار نسبت به اجرای
باشد و برنده تجدید مناقصه موظف در
طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید.
 -7سایر اطالعات و جزئیات
مربوط
به
معامله
در
اسناد
تجدید مناقصه برابر آئین
-8
نامه مالی شهرداریها مندرج است.
برندگان اول و دوم ( در صورت اعالم )
تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد
 -9شهرداری در رد یا قبول
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
 -10قیمت پیش�نهادی ( همراه با
آنالیز ) در پاکت (( ج )) بدون س�پرده
گرفتگی قابل قبول نبوده و
ش�رکت در تجدید مناقصه ،مخدوش،
باعث ابطال یا رد پیشنهادمی گردد.
مشروط و دارای خط خوردگی و الک
 -11شرکتهایی می توانند در این
تجدید مناقصه شرکت نمایند که دارای
و
گواهینامه تعیین صالحیت شرکتهای
گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از
خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی
انجمن صنفی شرکتهای خدماتی،
پشتیبانی و فنی مهندسی باشند.
 -12اعتبار این پروژه از محل
اعتبارات داخلی شهرداری پاوه می باشد.
 -13اطالعات تماس شهرداری
پاوه جهت دریافت اطالعات بیشتر در
رابطه با اسناد مناقصه و ارائه پاکتها.
 083 -46122819واحد خدمات شهری
آدرس :پاوه – خیابان محمد غزالی تلفن:
-14
اطالعات
تماس
سامانه
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس021 – 41934 :
 -15به کارگیری نیروی انس�انی،
کارگر ،اس�تادکار برای انجام تعمیر و
ماشین آالت بر
مرمت امورات جزیی ،ناظر ش�رعی
عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
کش�تارگاه و تأمین ملزومات و تجهیزات و
-1۶کلیه شرکتهای واجد شرایطی
که قصد شرکت در تجدید مناقصه
 12اصل ضمانت نامه
عمومی فوق الذکر را دارند بایستی تا
بانکی یا فیش واریزی شرکت در
مناقصه
روز شنبه مورخ  99/۰2/۰۶ساعت
را
به
واحد
امور
قراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.
 18روز سه شنبه تاریخ 99/01/26
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در ش��رایط فعلی که ش��یوع کرونا
کس��ب و کاره��ا را ب��ا مش��کل
مواج��ه ک��رده اس��ت ،حمای��ت از
مصرفکنن��دگان ،بهترین راه برای
ایجاد رونق اقتصادی اس��ت .اکنون
فع��االن اقتصادی ب��ا تعطیلکردن
فعالیته��ای خ��ود به عل��ت این
بیماری ضرر هنگفت��ی را متحمل
ش��دهاند و دولت نیز به
دلیل کس��ری بودج��ه و افزایش هزینههای
درمانی ،فش��ار مضاعفی را
تحمل میکند .با تعطیلش��دن کسب و
کاره��ا ،درآمدهای دولت
نی��ز از طریق عدم وصول مالیاتها کاهش
پیدا میکند.
بر اس��اس خبری که در
مهر منتش��ر شده ،موس��وی فرد گفت :بر
اس��اس گزارشهای مرکز
آمار ،به طور متوسط خانوارهای شهری
در س��ال ۴۳ ،۹۷
میلی��ون تومان درآمد داش��تهاند و  ۳۹میلیون
توم��ان هزین��ه و در
ح��دود  ۱۰درصد درآمدش��ان را پ��س انداز
کردهاند .با فرض اینکه
نیز
س��ال  ۹۸مانند س��ال قبل خود بوده
باش��د ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت بخ��ش عمدهای از این پس
انداز طی یک ماه اخیر به
علت تعطیلی کسب و کارها ،مصرف شده
و از االن به بعد مش��کل
جدی خانوارها ش��روع خواهد شد .بحران
کرونا باعث شده است
تقاضای کاال نیز در کشور کاهش پیدا کند؛
البته همه کس��ب و کارها
در کش��ور به یک نس��بت ضربه نخورده
اس��ت و به عنوان مثال
بخش گردش��گری و پوشاک لطمه زیادی
خورده است و صنایع
بهداشتی ،ارتباطی و کسب و کارهای آنالین
در این بحران س��ودهای
زیادی کس��ب کردهاند .اکنون در زنجیره
تولید ،اصلیترین حلقهای
که لطمه خورده است ،فروش به مصرف
کننده است .این مسائل
زنجیر وار به یکدیگر وصل است؛ بنابراین
اگر تسهیالت به مصرف
کننده پرداخت شود ،خود به خود این پول
به همه اجزای زنجیره
تولید خواهد رس��ید ،اما اگر این تسهیالت
مس��تقیماً به کس��ب و
کارها اختصاص یابد ،بای��د به همه اجزای
زنجی��ره تولید نیز
اعتباری اختصاص داد تا بتوانند با ایجاد تقاضا،
عرضه محصوالت را جوابگو باشند.
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مديركل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براس��اس اطالعات به دس��ت
آمده از ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ندهنده شرايط سالم است.
ميكرون روي عدد  ppm 78قرار دار د و نشا 
وحي د حسيني ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي س��نجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها
نسبت به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصري��ح ك��رد :در حال حاضر ایس��تگاه پی��روزی در منطقه 13با ايس��تادن
ش��اخص ذرات معل��ق كمت��ر از  107ميك��رون روي ع�� د د  83آلو دهترين منطقه

اذان مغرب19:49   :

شیـراز
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نیمهشب شرعی23:23 :

مشـهد
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پايتخت اس��ت .ح د مجاز براي هواي س��الم زماني اس��ت كه شاخص كيفيت هوا
زي��ر ع د د  100قرار ميگير د و زماني كه ش��اخص به زير ع د د  50برس��د ،هوا وار د
ش��رايط پ��اك ميش��ود .مديركل ش��ركت كنترل كيفي��ت هواي ته��ران عنوان
ک��رد :آثار بهداش��تي ذرات معلق آالينده كمتر از  2/5ميكرون در منطقه ناس��الم
براي گروههاي حس��اس ش��امل افزايش احتمال عالئم تنفس��ي ،تشدي د بيماري
قلبيـ ريوي و مرگومير زودرس در افرا د مبتال به اين بيماريها و افرا د مسن است؛
لذا توصيه ميش��و د در منطقه ناسالم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي
باز را كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

تنبلهای درختی پستانداران
نواحی گرمسیری هستند که غالبا ً
در آمریکای جنوبی و مرکزی یافت
میشوند .آنها از پنجههای بلند
خود برای آویزان شدن
از شاخههای درختان بلند استفاده
میکنند و از برگ درختانی تغذیه
میکنند که رسیدن به آنها
از عهده هر حیوانی برنمیآید.
برای تنبلهای درختی ،راه رفتن
بر روی زمین به دلیل بلندی طول
پنجههایشان (که بین هشت تا ۱۰
سانتیمتر است) بسیار سخت
و تا حدی غیرممکن است!
 به همین دلیل آنها بیشتر
زمان زندگی خود را بر روی
شاخههای درختانی که برایشان
حکم خانه دارد میگذرانند.
بهطور کلی دو نوع تنبل درختی
داریم :تنبل دوانگشتی و تنبل
سهانگشتی .تنبلهای دوانگشتی
جثه بزرگتری نسبت به تنبلهای
سهانگشتی دارند و به غیر
از این مورد ،این دو گروه جانور
از دیگر جهات بسیار به یکدیگر
نزدیکاند .تنبلها جثهای
به اندازه یک سگ معمولی دارند.

میوهگلنسترن

گل نس��ترن ی��ا  dog roseبا ن��ام علم��ی  rosa caninaکه
در کتابهای قدیمی به نام نس��رین ،نس��ترن و نستر نیز نامیده
شده ،درختچه کوچکی اس��ت که در حاشیه جنگلها ،چاهها و
گودالهای آب میروید؛ نهنج گل پس از رشد به جسم کوزهمانند
و قرمزرنگی تبدیل میش��ود و قسمت داخلی آن الیاف ظریف و
باریکی دارد که میوههای فندقهای درون کوز ه را در بر میگیرد.
گل نس��ترن در اکثر نقاط ایران بهطور خودرو میروید و قسمت
مورد اس��تفاده ای��ن گل ،کوزههای مذکور اس��ت که به هیپس
مش��هورند .اس��تفاده از میوه گل نس��ترن در قرون وسطی رواج
داشت و زمانی در میان عامه مردم برای بیماریهای قفسه سینه
مصرف میش��د؛ میوه این گل که به آن میوه گل س��رخ یا رز نیز
گفته میشود ،منبع طبیعی ویتامین  Cاست که موجب کاربرد
گس��ترده آن در مکملهای ویتامین طبیعی ،چای و محصوالت
متنوع دیگر ازجمله س��وپ و مارماالد ش��ده اس��ت؛ اگرچه این
محصوالت ،به لحاظ تاریخی ،مکمل غذایی بهشمار میآمدند ،اما
بهعنوان داروی ملین و ادرارآور نیز مصرف شدهاند .پیشتر ،میوه
رز بهعنوان نوش��یدنی مغذی ب��رای کودکان همچنین بهمنظور
طعمدهنده در چای و مربا استفاده میشد.
ترکیبات میوه گل نسترن
میوه تازه گل نس��ترن (میوه گل سرخ) حاوی  0/5تا  1/7درصد
ویتامی��ن  Cاس��ت که ترکیبی از آس��کوربیک اس��ید و هیدرو
اسکوربیک اسید اس��ت؛ میزان ویتامین  Cمیوه خشک موجود
در بازار ،ممکن اس��ت مختلف باش��د ،در آزمایش��ی که با روش
رنگسنجی و تین الیه کروماتوگرافی انجام گرفت ،مشخص شد
کاه��ش ویتامین  Cبس��تگی به مقدار خرد ک��ردن و ذرات این
میوه دارد؛ برای مثال درصورتیکه میوه فقط نصف ش��ود ،میزان
ویتامین  Cموجود در آن پس از یک س��ال و نیم نصف میشود،
درحالیکه اگر خرد ش��ود ،پس از شش ماه  100درصد ویتامین
 Cآن از بین میرود.
داروشناختی و اثرات مهم میوه گل نسترن
ویتامین  Cیک مکمل غذایی است و بهعنوان ضد اسکوربوتیک
مصرف میش��ود؛ برای جبران کمبود ای��ن ویتامین میتوان از
ل اس��تفاده کرد؛ متأس��فانه چون ممکن است مقدار
میوه این گ 
زیادی از ویتامین  Cهنگام خش��ک ک��ردن یا تهیه محصول از
میوه گل نس��ترن از بین ب��رود ،مقداری ویتامین  Cمصنوعی به
این محصوالت اضافه میش��ود که روی بس��تهبندی آنها ذکر
نمیش��ود؛ درصورتیکه می��وه این گیاه بهص��ورت تازه مصرف
ش��ود ،دارای مقدار زیادی ویتامین اس��ت که مس��تقیماً جذب
بدن میش��ود ،میوه این گل ،ادرارآور و مسهل است و از آن برای
کاهش تش��نگی ،کاهش التهاب معده و نیز بهعنوان طعمدهنده
و همچنین در تهیه مربا استفاده میشود .مسهل بودن این گیاه
بهخاطر اس��ید مالیک ،اسید سیتریک ،گلوکوزیدهای پورگاتیو،
مانند مولتیفلورین  Aو  Bو پکتین موجود در آن است.

بیشتر بدانیم

خانقاه چیست و چه آداب و اعمالی دارد؟

ی باید
دنیای تصوف دنیایی اس��ت ک��ه در آن آدم 
مدام از خ��ود مراقبت کند ،ظاه��ر و باطن آدمی
در این دنیای ماالمال از آرامش از دلبس��تگیهای
دنیایی فارغ میش��ود و پا در راه یک سالک واقعی
میگذارد! سالکی که در مسیر شناخت واقعی خود
س��رانجام درهای علم و عشق و هستی را به روی
خود بازشده میبیند.
خانقاه کلمهای عربی برای واژه فارسی «خانهگاه»
متش��کل از کلمه خانه و پسوند گاه است ،چیزی
ش��بیه منزلگاه .اگرچه زمان و مکان دقیق خانقاه
مش��خص نیس��ت ،ام��ا صوفی��ان آن را به صفه
(س��کوی) کنار مسجد رس��ول اهلل(ص) منسوب
میدانند ،جاییکه مس��لمانان بیخان��ه و مأوای
تازهوارد در سالهای آغازین هجرت در آن بهطور
موقتی س��کنی میگزیدند .البته اما و اگرهایی به
این انتساب وارد میشود؛ چراکه صفه مکانی برای
ی برای
اقام��ت موقت بود ،اما خانقاه محل��ی دائم 
صوفیان برای انجام برخی مراس��م خاص بهشمار
م��یرود .خانقاه یک بنای مذهبی اس��ت و گفته
میشود اولین خانقاه در قرن دوم هجری در زمان
سفیان ثوری در برمله شام تأسیس شد.
نکته دیگر درمورد خانقاه بررسی جایگاه این محل
مذهبی در مقایس��ه با مساجد است .مسلمانان در
مساجد نماز جماعت و نماز جمعه را برپا میکنند،
اما در خانقاه مراسمیخاصی چون مراسم آئینی،
واجبات و مس��تحبات ،توبه و نیایش برای یافتن
حقیقت وجودی انس��ان برگزار میشد .حضور در
خانقاه نباید باعث غفلت مسلمانان از مسجد شود؛

گیاهشناسی

چراک��ه ائمه معصومین (علیهم الس�لام) همواره
ب��ر حضور در مس��اجد تأکید کردهان��د و امام اول
ش��یعیان حضرت علی(ع) در محراب مس��جد به
شهادت رسیدند.
ی وجود
خانقاهها در کش��ورهای مختلف اس�لام 
داش��ت و اکنون بقایای آن در برخی از شهرها در
کشورهای اسالمیاز آسیای مرکزی و خاورمیانه
گرفته تا ش��مال آفریقا یافت میشود .عدهای آغاز
کار خانقاه را به سال  ۲۵۵هجری قمری و طریقه
کرامیه که ابوعبذاله سرسلس��له آن بود نس��بت
میدهن��د .در زم��ان خالفت عثمان��ی اصطالح
«زاویه» را برای این مکان بهکار بردند.

آداب خانقاه
مس��لمانان در این مکان عالوهبر انج��ام واجبات
و مس��تحبات مناسکی چون سرتراش��ی ،کاله و

خرقهپوشی و لباس سفید بر تن کردن را بهعنوان
آیین تشرف انجام میدادند.
مناس��کی که به آداب صفا شباهت داشت و نوعی
تنبیه و پرداخت غرامت بهحساب میآمد .غرامت
با پایماچان (ایستادن در کفش کن) و خرقهسوزی
که معموالً بهدنبال وق��وع ماجرا در خانقاه برگزار
میشد ،از دیگر مراسم در این مکان مذهبی است.
«آداب توبه و بیعت ،مراسم ریاضت کشیدن شامل
چلهنشینی ،برگزاری مراسم نیایش بهصورت شب
و روز و مراسم عرس» از دیگر آداب خانقاه بود که
سبب میشد این مکان تا حد یک مکان متبرک به
پیش رود .در طریقتهای نقشبندیه و خواجگان
ام��ا بر س��ادگی و پرهی��ز از تش��ریفات خانقاهی
تأکید میشود.
طریقت قنلدریه بهطور کلی تش��ریفات خانقاهی
را کن��ار میزدن��د .برخیها خانقاه را سرچش��مه

موس��یقی و ادب عارفانه میدانند؛ چراکه س��ماع
در آداب گوناگون خانقاهی جایگاهی ویژه داشت.
اهال��ی خانق��اه در کنار نواخت��ن دف ،لعبتبازی
و خیالبازی را که نوعی خیمهش��ببازی بود نیز
انجام میدادند.
شعار اصلی خانقاهها از آیات هشتم و نهم سوره
انسان که بر اطعام فقیران ،یتیمان و اسرا تأکید
دارد ،گرفته ش��ده بود و صوفیان برایناساس با
فراهم کردن امکانات و غذا از سالکان و درویشانی
که برای ش��ناخت حقیقت انسان مدام در سفر
بودند ،پذیرایی میکردند .مس��ئوالن خانقاهها
بر بام این مکان علم میافراش��تند تا مس��افران
در پی��دا ک��ردن مکانی ب��رای بیتوت��ه کردن با
مشکل مواجه نشوند .در سلوک روحی صوفیان،
مس��افرت اهمیت خاصی داشت و همین مسأله
فعالیته��ای خانقاهی را گس��ترش داد .میزان
استقبال مسافران از خانقاهها به اندازهای بود که
س��اکنان آن را به دو دس��ته مقیمان و مسافران
تقس��یم میکردند ،مقیمان وظیفه داش��تند از
مسافران پذیرایی کنند.

ایرانگـــــردی

دژ بابک ،یادگاری در آذربایجان شرقی

قلعه بابک یا جمهور معروف به دژ بابک در سهکیلومتری کلیبر در
شمال شهرستان اهر در و در ارتفاعات غرب رود بزرگ قرهسو قرار
دارد؛ دژ بابک خرمدین بر فراز قله کوهس��تانی در حدود دوهزار و
 300ت��ا دوهزار و  700متر از س��طح دریا ارتف��اع دارد .قلعه بابک
ک��ه بهنامهای قلعه بابک ،دژ بابک ،ب��ذ و قلعه جمهور هم معروف
اس��ت ،دژ و مقر س��ردار تاریخی ایران ،بابک خرمدین بوده اس��ت
که هنگام قیام علیه دس��تگاه خالفت عباسی در قرن سوم هجری
ساخته شده است.
مس��افت راه کلیبر به قلعه حدود س��ه کیلومتر است و هنگام عبور
باید گردنهها و گذرگاههای خطرناکی را پشت سر گذاشت .قبل از
رس��یدن به دروازه قلعه و ورود به بنای مستحکم دژ باید از معبری
عبور کرد که بهصورت داالنی اس��ت و از سنگهای منظم طبیعی
شکل گرفته و تنها گنجایش عبور یک نفر را دارد و دو نفر بهسختی
میتوانند از آن بگذرند .فاصله این معبر تا باروی قلعه در حدود 200
متر است و مقابل آن قرار دارد .از همین نقطه است که صعوبت راه
و ابهت خاص این قلع��ه رفیع و موقعیت خیرهکننده آن بیننده را
به اعجاب وامیدارد.
امتداد بصری معبر در نهایت به دروازه قلعه ختم میشود و دقیقاً در
راس��تای آن قرار دارد که باعث میشود ورود هر تازه وارد و سپاهی
و غی��ره از طری��ق دو برج دیدهبانی در س��مت دروازه ورودی قابل
رؤیت باش��د .برای نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلی است و
از کوهس��تان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد .با گذر از دروازه

ورودی و پشت سر گذاشتن بارو ،جهت رسیدن به دژ اصلی باید از
گذرگاهی باریک که حدود  100متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه
دارد گذش��ت تا به مدخل ورودی قلعه رسید ،مسیری صعبالعبور

که از یک سمت مشرف به درهای است با جنگلهای تنک و ژرفایی
در حدود  400متر که بهصورت تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه دارد.
در تکیهگاههای طبیعی این دیوارهها و چهار جهت بنا چهار جایگاه
برای دیدهبانها بهصورت نیمهاستوانه ساخته شد ه است .اینها مقر
کوه بانیهها و سربازانی است که هر جنبندهای را تا کیلومترها دورتر،
از ف��راز درهها و کوهپایهها زیر نظر میگرفتند .پس از صعود ،برای
ورود به دژ اصلی از مدخل دیگری با پلکانهایی نامنظم باید عبور
کرد .طرفین مدخل دژ ،با دو ستون کاذب مشخص شده است .بنای
دژ که دو طبقه و س��ه طبقه است ،پس از ورودی قرار گرفته است
و پ��س از آن تاالر اصلی وج��ود دارد که اطراف آن را هفت اتاق فرا
گرفته است ،اتاقهایی که به تاالر مرکزی راه دارند.
در قسمت شرقی دژ تأسیسات دیگری مرکب از اتاقها و آبانبارها
س��اخته شده اس��ت؛ س��قف آبانبارها با طاق جناغی و گهوارهای
استوار ش��دهاند .محوطه داخلی آنها نیز با نوعی ساروج غیر قابل
نفوذ ش��ده و هنگام زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و
هنگام مضایق و محاصرهها از آب آنها اس��تفاده میشده است .در
سمت شمال غربی دژ پلکانهایی سرتاسری وجود داشته که اکنون
ویران شده و قسمتهایی از آن بیرون خاک است و تنها راه صعود
به بخشهای مرتفعتر بناست.
از آثار معماری و برخی از س��نگهای زب��ره تراش و روش چفت و
بست س��نگها و مالت ساروج و اندود دیوارها از نوعی گچ و خاک
میتوان دریافت که ساختمان این دژ و قلعه در روزگار اشکانیان و
بهخصوص ساسانیان ساخته شده است .این دژ در قرون دوم و سوم
و تا چند قرن پس از آن مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته و تغییراتی
در آن بهوجود آمده و الحاقاتی در بنا ایجاد شده است.

عوارض جانبی مصرف میوه گل نسترن
مص��رف خوراک��ی می��وه گل نس��ترن هیچگونه مس��مومیتی
ایج��اد نمیکن��د و  100گ��رم از آن حاوی بی��ش از یکهزار و
 200میلیگرم ویتامین  Cاس��ت؛ مص��رف مقادیر کم آن هیچ
ی آن
عارضهای در بر ن��دارد و درمورد مصرف مقدار زیاد و طوالن 
هم گزارش��ی ارائه نشده اس��ت؛ در کتب اروپایی عوارض مصرف
مقدار زیاد این میوه ناشناخته گزارش شده است .البته کارگرانی
ل نس��ترن هستند ،ممکن است
که مداوم در معرض میوههای گ 
دچار حساسیت و مشکالت تنفسی شوند؛ بعضی از این عوارض
ل هستند
در واقع حساسیت نیس��تند ،بلکه پرزهای ریز میوه گ 
که مانند پشمشیشه بر روی پوست تحریکات مکانیکی پوستی
ایجاد میکنند.
طریقه و میزان مصرف میوه گل نسترن
یک تا سه قاشق میوه خردشده را در آب جوش بریزید و  15تا 20
دقیقه بگذارید به همان حال بماند؛ س��پس آن را صاف و مصرف
کنی��د؛ این مقدار را میتوان روزی س��ه بار تک��رار کرد و میزان
مصرف میتواند بر حسب وزن تا روزی  12گرم باشد.
مهمترین خواص میوه گل نسترن
ضد درد ،ضد اسهال ،ضد اکسیدان ،ملین ،ادرارآور ،کاهشدهنده
قند خون ،مسهل ،مهارکننده لیپواکسیژناز ،مقوی اعصاب و ضد
ک��رم بودن مهمترین خواص میوه گل نس��ترن و طبع آن گرم و
خشک است .این میوه سرشار از ویتامین Cاست و میوه خشک
آن را بیش از یک سال نمیتوان نگهداری کرد.
در دوران نقاهت از دمکرده میوه این گیاه اس��تفاده ش��ود؛ برای
جوشانده میوه این گیاه را نباید زیاد جوشاند .برای ناراحتیهای
لثه و درد دندان از جوشانده این گیاه مزمزه شود؛ برای رفع حالت
سس��تی در بدن از جوشانده میوه این گیاه بنوشند .برای درمان
التهاب کلیه از جوش��انده میوه این گیاه استفاده میشود و برای
درمان یبوس��ت از مربای گل نسترن استفاده شود .دمکرده میوه
این گیاه تصفیهکننده خون است.
برای درمان اس��هال و اس��هال خونی  20گرم می��وه این گیاه را
در  500سیس��ی آبس��رد به مدت س��ه س��اعت خیس��انده
س��پس ح��رارت داده تا به جوش آید  15دقیق��ه دمکرده روزی
سه فنجان بنوشند.
ب��رای درمان تپش قلب  10گرم میوه نس��ترن را به مدت س��ه
ب سرد خیسانده سپس با حرارت مالیم
ساعت در  300سیسی آ 
جوش آورده ،پنج دقیقه جوش��انده 15 ،دقیق��ه دمکرده ،روزی
سه فنجان بنوشند.
چون گل نسترن شیرین است ،حشرات را به خود جذب میکند؛
مخصوصاً حشره مخصوصی بهنام سای نیپس که در نیش زدن،
برجس��تگیهای کوچکی پوش��یده از تار و به رنگ سبز مایل به
قرم��ز در آن به وجود میآورد که بهنام «بهدگار» معروف اس��ت
ک��ه خواص طبی مهمی دارد ،مخصوصاً برای بیماران مس��لول،
تقویتکنن��ده اس��ت و مانع عرق ک��ردن میش��ود؛ همچنین
مق��دار آلبومی��ن در ادرار را کم میکند؛ بهدگار اث��ر آرامکننده
اعصاب نیز دارد.

