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کازرونبـانـوانصفحه

 رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی 
و انقالب کازرون معرفی شدند

 راه اندازی دفتر خدمات قضایی در کازرون 
تا یک ماه آینده

سرویس خبری/ داود کشاورز- علیرضا گلچین:
آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری و دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان کازرون با حضور مدیرکل دادگستری استان فارس برگزار 

شد.
را  کازرون  شهرستان  مراسم  این  در  فارس  استان  دادگستری  رئیس کل 
شهرستانی مدیرپرور و انقالبی خواند و افزود: کازرون، شهرستانی با ریشه 
مذهبی است و مسئولین هم باید صد درصد انقالبی باشند و در خدمت به مردم 

از هیچ تالشی فروگذاری نکنند.
حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه 
قضایی در سال جهش تولید تمام تالش خود را در تحقق فرمایش مقام معظم 

رهبری در خدمت به تولید و رفع موانع در این عرصه معطوف کرده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ کارخانه و کارگاه تولیدی نباید تعطیل یا پلمپ 
شود، تصریح کرد: طلبکاران می توانند کارخانه را تملک کنند، اما حق ندارند 

کارخانه را به تعطیلی بکشانند.
باید سرلوحه  ارباب رجوع  تکریم  اینکه  بیان  با  فارس  دادگستری  رئیس کل 
نباید از خدمت به مردم خسته شوند و  کار مسئوالن باشد، افزود: مسئوالن 

قاضی باید در همه ساعت ها در خدمت مردم و انقالب باشد.
حجت االسالم والمسلمین موسوی همچنین از دایر شدن دفتر خدمات قضایی در 
شهرستان کازرون تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تالش هستیم دیگر 

مشکالت دادگستری شهرستان کازرون را حل کنیم.
در  نیز  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  دهقان  داریوش  ادامه  در 
سخنانی گفت: خدمات مسئوالن گذشته را نباید زیر سؤال برد چرا که این 

کار جفا به نظام است، چه خواسته باشد چه ناخواسته.
قضایی  حوزه  خود  سخنان  در  نیز  کازرون  امام جمعه  حجت االسالم صباحی 
شهرستان کازرون را یکی از کارآمدترین حوزه های قضایی در سطح کشور 

و استان فارس عنوان کرد و گفت: امید است با تغییرات در سطح مدیریت 
دادگستری شهرستان و دادستانی توجه بیشتری به شهرستان شود.

سید ابراهیم موسوی رئیس سابق دادگستری شهرستان کازرون هم در سخنانی 
مردم شهرستان کازرون را مردمی فهیم و بافرهنگ توصیف کرد و گفت: 
اما اگر مشکلی هم بوده، از ما  حوادث سختی را درگذشته کازرون داشتیم 

مدیران بوده که قدر این مردم انقالبی و با فرهنگ را ندانسته ایم.
وی ادامه داد: در این مدت پنج سال، فقط رضایت مردم را سرلوحه کار خود 
قرار داده بودم وهرچه توانستم تالش کردم و اگر جایی هم کوتاهی شده 
ارائه  ادامه ضمن  با فرهنگ کازرون طلب حاللیت می کنم.وی در  از مردم 
گزارش عملکرد خود، برخی کمبودهای شهرستان را در حوزه دادگستری 
برشمرد و افزود: مردم این شهرستان شایسته محرومیت نیستند، بنابراین باید 

برای جلب رضایت آنها بیش از پیش تالش شود. 
نیز  شهرستان  دادگستری  جدید  رئیس  انصاری فرد  حجت االسالم  همچنین 
اظهار کرد: تالش می کنم در خدمت به نظام و تکریم ارباب رجوع هر چه در 

توان دارم، انجام دهم.
 

وی ادامه داد: دستورات ریاست عالی قوه قضائیه را در جهت خدمت به مردم 
و نظام انجام خواهم داد و برای انجام امور لحظه ای تعلل نخواهم نکرد.

اینکه  بیان  با  انقالب شهرستان کازرون  و  دادستان جدید عمومی  پایان  در 
در  شهید  و سیصد  هزار  با  مردمی  جفا شده، گفت:  مردم کازرون  در حق 
دوران دفاع مقدس و شهدای متعدد مدافع حرم مسئوالن انقالبی و پای کار 
می خواهند.عبدالحسین دهقان اضافه کرد: تالش خود را برای رونق اقتصادی 
خواهیم  کار  به  اجرایی  دستگاه های  دیگر  مشارکت  با  کازرون  شهرستان 

بست.
داد  نخواهد  اجازه  انتظامی،  نظامی و  با همکاری دستگاه های  تأکید کرد  او 

امنیت مردم شهرستان خدشه دار شود.

 فاز دوم مرمت خانه تاریخی مالآقاجان الیفی 
در کازرون آغاز می شود

 مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کازرون از اجرای 
مرمت فاز دوم خانه تاریخی مالآقاجان الیفی با مصالح بوم آورد منطقه خبر 

داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
اظهار کرد:  محمدجواد جوکاری  فارس،  استان  دستی  و صنایع  گردشگری 
اعتبارات گردشگری و اشتغال پایدار دهیاری روستای گردشگری  از محل 
الیف، با نظارت و همکاری اداره کازرون فاز دوم مرمت و بازسازی مجموعه 

گردشگری کله واری )خانه تاریخی مالآقاجان الیفی( آغاز شد.
او ادامه داد: این عملیات شامل خاک برداری محوطه خانه تاریخی مالآقاجان 
الیفی برای تبدیل به مجموعه گردشگری است، همچنین دیوارکشی محوطه 
این مجموعه به مساحت 200 مترمربع به سبک سنتی با مصالح بوم آورد منطقه 
و ساخت و اجرای در ورودی به صورت کامال سنتی با استفاده از چوب در 
حال اجراست. مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کازرون 
بیان کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این مجموعه در 
داخلی و خارجی  بازدید گردشگران  و  مردم روستا  اقتصادی  پیشبرد رونق 

باشیم.
او ادامه داد: مرحوم آقاجان الیفی از بزرگان، دلیرمردان و کدخدای روستای 
الیف بوده که در بین اهالی و روستاهای اطراف و شهر از احترام ویژه ای 
برخوردار بوده است. بنای مذکور با مساحتی بالغ بر 700 مترمربع و زیربنای 
220 مترمربع توسط وارثان آن مرحوم برای تبدیل به مجموعه گردشگری 

اهدا و به تملک دهیاری روستای الیف درآمده است.

کازرون  ویژه  فرماندار  با  فارس  آبفا  معاون  دیدار   در 
صورت گرفت؛

بررسی پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه کازرون
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان 
دیدار  فرمانداری  محل  در  شهرستان  این  ویژه  فرماندار  با  اسدی  کازرون، 
نزدیک شاهد  از  مورد تصفیه خانه کازرون  تبادل نظر در  و  از بحث  و پس 

مشکالت و پیشرفت فیزیکی این تصفیه خانه شد.
در این بازید فروتن معاون عمرانی فرماندار و رضایی رئیس آبفا، جهانشاهی 

نماینده مجری طرح و پیمانکار و کارشناسان حضور داشتند.

سه طرح مهم علمی- صنعتی در کازرون اجرا 
خواهد شد

آغاز پیشرفت های علمی در کازرون و کوه چنار  
مردم  نماینده  دفتر  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان های کازرون و کوه چنار، در دیدار فریدون عباسی دوانی نماینده 
انتخابیه و رئیس کمیسیون انرژی مجلس با سورنا ستاری معاون  این حوزه 
علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، توانمندی، استعداد 
و ظرفیت های منطقه کازرون و کوه چنار معرفی و تشریح شد و بر اهمیت 
گردید.نماینده  تأکید  منطقه  این  در  نوین  صنایع  استقرار  و  علمی  توسعه 

کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه این منطقه در گذرگاه بوشهر، خوزستان 
و فارس قرار گرفته است، به اهمیت سرمایه گذاری در این منطقه و کمک 
کازرون  نیز  ستاری  جلسه  این  در  کرد.  اشاره  همجوار  استان های  سایر  به 
از  لزوم همکاری و حمایت  بر  و  معرفی  دانشگاهی  عنوان یک شهر  به  را 
علمی  معاونت  شد  مقرر  همچنین  کرد.  تأکید  کازرون  دانش بنیان   توسعه 
ریاست جمهوری، مرکز نوآوری زیستی در دانشگاه آزاد کازرون و همچنین 

مرکز نوآوری انرژی در دانشگاه سلمان فارسی را تأسیس کند.
زمینه  در  به ویژه  زیستی  طرح های  اجرای  زمینه  مراکز،  این  راه اندازی  با 
و  قطعات  ساخت  سالمت،  کشاورزی،  بیوتکنولوژی،  پزشکی،  دارویی، 
سطح  در  پسماند  و  نو  انرژی های  آب،  برق،  گاز،  نفت،  صنایع  تجهیزات 
منطقه مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت و شرایط بهتری جهت اشتغال 

فارغ التحصیالن و فعالیت علمی اساتید و دانشجویان ایجاد خواهد شد.
و  کازرون  در  هسته ای  کشاورزی  پایلوت  طرح  جلسه  این  در  همچنین 
با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری،  کوه چنار بررسی و مقرر شد 
بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، این طرح به عنوان پروژه کالن 

ملی در سرفصل برنامه های معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گیرد.
و  کازرون  منطقه  زیرساختی،  طرح های  این  اجرای  با  می شود  پیش بینی 
کوه چنار برای اولین بار در لیست مناطق برخوردار از تسهیالت و امکانات 

معاونت علمی ریاست جمهوری قرار بگیرد.

در دیدار فرماندار ویژه شهرستان کازرون با مدیرکل 
زندان های فارس صورت گرفت؛

بررسی مشکالت زندان کازرون
فرماندار ویژه شهرستان کازرون با حضور در اداره کل زندان های فارس با 
مدیرکل زندان های این استان دیدار و مشکالت زندان کازرون در حوزه های 

مختلف را بررسی کرد.
با  دیدار  در  دهقان  داریوش  شبستان،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
این  زندان  در  امنیت  ارتقای  فارس  زندان های  کل  مدیر  ابراهیمی،  اسحاق 
زندان  مشکالت  به  رسیدگی  گفت:  و  دانست  ضروریات  از  را  شهرستان 
کازرون از مصوبات شورای تأمین شهرستان است.معاون استاندار و فرماندار 
است  بحران  مدیریت  زندان،  در  مدیریت  گفت:  کازرون  شهرستان  ویژه 
این  مشکالت  دارد  احتمالی ضرورت  آسیب های  از  پیشگیری  منظور  به  و 
اضافه  و رسیدگی شود.وی  پیگیری  مسئولین  توسط  بیشتر  با جدیت  حوزه 
در  حریق  اطفاء  تجهیزات  ارتقای  و  فاضالب  تصفیه خانه  موضوع  کرد: 
 زندان کازرون در دستور کار شورای تأمین شهرستان قرار دارد و پیگیری 

می شود.
فرماندار کازرون همچنین در خصوص مرمت آسفالت جاده زندان و روشنایی 
رحمانی  سهام  حضور  با  دیدار  این  می شود  داد.خاطرنشان  مساعد  قول  آن 
رئیس زندان کازرون و تعدادی از مسئولین فرمانداری این شهرستان در دفتر 

مدیرکل زندان های فارس انجام شد. 

برای  بسیاری  فواید  قرمز  گوشت  ترک  رژیم 
محیط  حفظ  از  دارند.  اطراف  محیط  و  بدن 
زیست گرفته تا سالمت بدن و افزایش کیفیت 

زندگی.
به گزارش ایرنا زندگی، گیاه خواران و وگان ها، 
گوشت در سبد غذایی خود ندارند. بدیهی است 
مناسب  همه  برای  غذایی  رژیم های  دسته  این 
فرقی  دارد.  نیز  مضراتی  و  فواید  و  نیست 
نمی کند شما برای محافظت از محیط زیست و 
حیوانات، گوشت قرمز را ترک کردید یا برای 
سالمت بدن خود گوشت قرمز را از سبد غذایی 
می خوانید  ادامه  در  که  مواردی  کردید،  خارج 
نخوردن  با  شما  بدن  در  که  هستند  اتفاقاتی 

گوشت قرمز میافتند.
۱. کاهش وزن

گوشت قرمز تشکیل شده از پروتئین و چربی 
است که یکی از مواد غذایی پر کالری نیز به 
شمار می رود. اگر در گذشته عادت به مصرف 
آن،  ترک  با  داشتید  قرمز  زیاد گوشت  مقدار 

شاهد کاهش وزن خود خواهید بود.
۲. اسیدیته کمتر

باز  و  اسید  از  معتدلی  سطح  نیازمند  سالم  بدن 
دانشمندان  عقیده  به  است.  خون  در   )pH(
بسیاری از غذاهای ما اسیدی هستند که گوشت 
و سهم  غذاهاست  این  مهم ترین  از جمله  قرمز 
ما  بدن  متعادل  سطح  زدن  برهم  برای  بزرگی 
دارد. با ترک گوشت قرمز می توانید تعادل از 

دست رفته را به بدن خود بازگردانید.
۳. نَفخ کمتر

نفخ یا باد کردن شکم یکی از مشکالتی است 

که با ترک گوشت قرمز حل می شود. رفع نفخ 
در بدن ما منجر به احساس سبکی بیشتر می شود 
و ما دردهای شکمی و روده ای کمتری خواهیم 

داشت.
۴. شفافیت پوست

کرم های  از  استفاده  به  شفاف  پوستی  داشتن 
این  بدن  از درون  بلکه  ندارد؛  ربطی  گوناگون 
پاکسازی  برای  مدت  این  در  میافتد.  اتفاق 
بیشتر، میوه و سبزیجات بخورید تا رادیکال های 

آزاد بدن از بین بروند.
۵. کاهش کلسترول خون

در  معنای چربی کمتر  به  قرمز  ترک گوشت 
بدن است که موجب می شود کلسترول )چربی 
بد خون( به شدت کاهش یابد. کلسترول باالی 
خون موجب مشکالت قلبی و عروقی بسیاری 

در بدن می شود.

۶. کاهش احتمال سرطان
ابتال به بیماری سرطان روده بزرگ و  کاهش 
نخوردن گوشت  فواید  از  دیگر  یکی  کوچک 
خود  خانواده  در  اگر  خصوص  به  است.  قرمز 

سابقه چنان بیماری هایی را دارید.
۷. کاهش احتمال بیماری های جدی

بسیاری  بروز  ما درصد  قرمز  با ترک گوشت 
و  اوریک  اسید  علت  به  که  بیماری هایی  از 
را  می آیند  وجود  به  چاقی،  یا  خون  کلسترول 

کاهش می دهیم.
۸. داشتن انرژی باالتر

خسته  و  کسل  را  ما  خون  باالی  کلسترول 
احساس  اوقات  بیشتر  هم  گاهی  می کند. 
از  قرمز  گوشت  حذف  با  می کنیم.  سنگینی 
اکتیو  حالت  به  بهتر  ما  انرژی  غذایمان  لیست 

درمی آیند و متابولیسم بدن باال می رود.
۹. کمک به حفظ محیط زیست

اگر ما روزانه ۱00 گرم گوشت مصرف کنیم 
در سال می شود حدود 40 کیلو که تقریبًا معادل 
مصرف،  نرخ  این  است.  متوسط  گوسفند  یک 
گوشت  و  سفید  گوشت  مصرف  از  جدایی 
روی  بر  کنترلی  بتوانیم  ما  اگر  است.  گوساله 
باشیم  داشته  حیوانی  گوشت  از  خود  مصرف 
روند  و  دیگر  موجودات  حیات  به  می توانیم 

چرخه طبیعی محیط زیست کمک کنیم.

۱۰. استفاده از جایگزین
قرمز  گوشت  خوردن  از  وقتی  است  بهتر 
گروه  ویتامین  قرص های  از  می کنید،  امتناع 
که  کنید  توجه  نشوید.  غافل  آهن  و  ب 
هم  قرمز  گوشت  از  وقتی  شما  است  ممکن 
پیدا  نیاز  مکمل ها  این  به  باز  می کنید   استفاده 

کنید.

خطرات حذف گوشت از برنامه غذایی

اگر گوشت قرمز نخوریم، این ۱۰ اتفاق برایمان می افتد

با کرونا درباره  مقابله  عضو کمیته کشوری 
است  شده  کشف  اخیراً  که  روسی  واکسن 
مورد  واکسن  این  که  زمانی  تا  است  معتقد 
تأیید نهادهای بین المللی قرار نگیرد، در ایران 

استفاده نخواهد شد.
متخصص  یک  خبرآنالین،  گزارش  به 
شرایط  در  است  معتقد  عفونی  بیماری های 
فعلی، هیچ دارو، درمان و حتی واکسنی که 
دارای تأییدیه بین المللی برای درمان بیماری 

کووید ۱۹ باشد وجود ندارد.
درمان های  که  این  بیان  با  محرز  مینو  دکتر 
علمی  تأییدیه  تاکنون  نتوانسته اند  نیز  سنتی 
کرد  اعالم  بگیرند،   ۱۹ کووید  درمان  برای 
تمام درمان های سنتی، خانگی و داروهایی که 
در بازار سنتی فروخته می شود، در مقابل این 

بیماری بی اثر هستند.
در ادامه گفتگوی ما با این پزشک متخصص 

را می خوانید:
چقدر درمان های خانگی مانند خوردن سیر 
و لیموترش یا داروهای سنتی مانند حنظل و 
روغن بنفشه و همچنین داروهایی که به نام 
این روزها مشتری دارد،  امام کاظم  داروی 

در مقابل کرونا اثر دارد؟
ما واقعًا خسته شدیم از بس توضیح دادیم این 
کووید  مقابل  در  اثری  داروها،  و  درمان ها 
مردم  سادگی  از  متأسفانه  عده ای  ندارند،   ۱۹
هم  مردم  از  برخی  و  می کنند  سوءاستفاده 
پزشکی  و  علمی  حرف  به  گوش  متأسفانه 
حرف  به  گوش  که  مردمی  نمی دهند. 

نمی دهند قاعدتًا طعمه سودجویان شوند. بارها 
گفته ایم و حاال هم تکرار می کنیم هیچ درمانی 
برای کووید ۱۹ نداریم ولی یک سری داروها 
در پروتکل نوشته شده که می تواند به بخشی 
مقابل،  در  بگذارد.  اثر  بیماری  تابلوهای  از 
هیچ  عفونی  بیماری های  در  سنتی  داروهای 

ویروسی اثری ندارد و کاماًل بی اثر است.
چرا این داروها اثر ندارد؟

یک  بگوییم  می توانیم  وقتی  علمی  لحاظ  به 
دارای  که  دارد  اثر  بیماری  بر  ماده  یا  دارو 
مدرک و مستندات باشد. در ابتدای همه گیری 
طب  طرفدار  که  کسانی  گفتیم  هم  کرونا 
سنتی هستند بهترین فرصت را دارند داروهای 
خود را روی بیماران مطالعه کنند و نتایج را 
به صورت علمی به جامعه بگویند. همین طور 
بیماری  روی  دارو  فالن  گفت  نمی شود  که 
اثر دارد. طرفداران طب سنتی هم به ما گفتند 
آنها  از  برخی  می کنیم.  مطالعه  را  داروها 
همین طور بی دلیل و مدرک از دانشگاه هایی 
که نفوذ داشتند تأییدیه کمیته اخالق پزشکی 
کمیته  ولی  گرفتند  داروها  برخی  برای  هم 
را  تأییدیه ها  این  کشوری  پزشکی  اخالف 
که  سنتی  داروی  هیچ  تاکنون  نپذیرفت. 
کمیته اخالق کشوری تأیید کندروی بیماری 

کووید ۱۹ اثر دارد، معرفی نشده است.
اآلن دنیا دارد برای درمان کووید کار می کند. 
بارها شده در طی مطالعات علمی، یک دارو 
در ابتدا روی برخی بیماران جواب داده ولی 
دادن  است.  شده  عوض  نتایج  به سرعت  بعداً 
دارو و درمان کردن مردم، فعالیت روی جان 
عده ای  همین طور  ندارد.  شوخی  و  آنهاست 
است،  درمان کووید  بنفشه  روغن  می گویند 
علمی  مستند  بدون  را  حرف ها  این  چطور 

می زنند؟
سمت  به  که  اشخاصی  از  شما  تجربه 
درمان های سنتی برای پیشگیری از کرونا یا 

درمان آن می روند، چه می گوید؟
نگیرد  کرونا  اینکه  برای  داشتم  مریض  من 
و  بود  خورده  لیمو  با  شده  رقیق  وایتکس 
شدت  به  او  بود.  کرده  دود  هم  عنبرنسارا 
را  او  مرگ  حال  در  و  شده  بیماری  دچار 
مردم  از  برخی  متأسفانه  آوردند.  ما  پیش 
درباره سالمت خود نکات اصلی را بلد نیستند 
و نمی دانند باید چه کنند. از نظر پزشکی ما 

داریم  قبول  دارو  و  درمان  درباره  را  حرفی 
اخالق  کمیته  باشد.  داشته  علمی  مستند  که 
داده  مجوز  باید  دارو  برای  هم  کشوری 
باشد. این همه مطالعه روی داروهای مختلف 
و  می شود  انجام  مختلف  بیماری های  در 
پارتی بازی  آنها  مگر  می گیرد،  علمی  مجوز 
دارند.  قابل قبول  علمی  مستند  فقط  کرده اند؟ 
اثرگذاری  روی  سنتی  طب  فعاالن  اگر 
داروهای سنتی بر کرونا مطمئن هستند بیایند 
پروانه  و  کنند  اعالم  را  مطالعاتشان  نتایج   و 

بگیرند.
با وجودی که شما می گویید کرونا دارویی 
داروهای  سمت  به  ناچاری  از  مردم  ندارد، 
سنتی و درمان خانگی می روند. شما پاسخی 
کرونا  درمان  که  نمی دهید  سؤال  این  به 
خانگی  درمان  یا  سنتی  طب  ولی  چیست، 
تا  کن  استفاده  را  ماده  فالن  مثاًل  می گوید 
خوب بشوی، اینجا می توان به مردم خرده 
مشکل  برای  جواب  دنبال  چرا  گرفت 

خودت می گردی؟
خاطر  به  درمان ها،  این  به  مردم  استقبال  نه 
آن است که تبلیغ روی آن زیاد شده است. 
شاید افرادی که سن باالتر دارند مقداری به 
بیمار  من  ولی  کنند  عمل  سنتی  درمان های 
جوان داشتم که پیشم آمده و پشت کمر او 
پر از خط حجامت شده است. می پرسم شما 
اهدا  خون  چرا  هستید  باسواد  و  جوان  که 
می گوید  کردی؟  حجامت  رفتی  و  نکردی 
فواید  درباره  زیادی  خیلی  تبلیغات  چون 
از  ما  دیدم.  اجتماعی  شبکه های  در  حجامت 
در  که  گیاهی  داروی  یک  می خواهیم  خدا 
علمی  صورت  به  شده،  کار  آن  روی  ایران 
 ۱۹ کووید  در  مؤثری  داروی  کنند  اثبات 

است.
بیماری،  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  حتی 
سیستم  نمی تواند  لیموترش  یا  سیر  خوردن 
ایمنی بدن را تقویت کند؟ به این اندازه هم 

نمی توان به توصیه های سنتی امیدوار بود؟
این مواد ویتامین C دارد. این ویتامین برای 
یا  درمان  اول  حرف  ولی  است  خوب  بدن 
 C ویتامین  را  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
نمی زند. چقدر شما باید لیموترش بخورید تا 
به اندازه یک قرص ۱000 میلیگرمی ویتامین 

C داشته باشد؟

توصیه های سنتی برای کووید ۱۹ تأثیر گذارند؟

مینو محرز: مریضی برای اینکه کرونا نگیرد وایتکس رقیق شده با لیمو خورده و 
عنبرنسارا دود کرده بود

سالمت

ضرب المثل های جهان

زنبورهایی که در دهانشان عسل حمل می کنند؛ 

در دم شان نیش دارند
اسکاتلندی


