8

امام جمعه الرستان  :مسئوالن الرستان ،با بسترهای
فساد و امتیازدهیهای خاص مقابله کنند

از مسلماني به دور افتادهايم؛

قابل توجه رئیس جمهور محترم
و وزیر محترم راه و شهرسازی

هركــس قــدرت البــي گــر ياش بيشــتر و
ســر و زبــان دارتــر ،پيروزمندتــر و هركــس
بيزبا نتــر و ســاد هتر بدبختتــر .هركــس
در تشــكيالت بــاالي حكومــت كســي يــا
كســاني داشــته باشــد ميتوانــد بــه تصاحــب
حــق ديگــران بپــردازد و اگــر نداشــته
باشــد حــق خــودش هــم بــه او نميدهنــد.
هركــس کــه بتوانــد بــا البيگــر ي كارش را
پيــش ببــرد ،طرحــي كــه از نظــر كارشناســي
بــا دالئــل محكــم مــردود شــناخته شــده
را برایــش احيــا و تأييــد مينماينــد و
هركــس البــي نــدارد و از زبــان چــرب و نــرم
اســتفاده نميكنــد ،مصوبــه هيئــت دولــت را
برايــش كأن لــم يكــن تلقــي و طــرح مصــوب
كارشناســي شــده را بــه حالــت تعليــق در
ميآورنــد.
گوئــي بــراي بعضــي نــه عدالتــي مطــرح
اســت نــه قيامتــي در كار .بــه هميــن خاطــر
آنچــه در تــوان دارنــد بــه كار ميبرنــد كــه
چيزهــاي تصنعــي را بــه دســت آورده و
ديگــران را از حقــوق خويــش محــروم ســازند.
بــا بســتن صيــد و دويــدن صيــاد شــكار بــه
ســادگي ميســر اســت و اينگونــه صيــد كــردن
هنــري هــم نيســت.
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کلنگ زنی نخستین واحد تولیدی
در شهرک صنعتی بیرم

اختصاص  ۲۲۰لیتر نفت سفید به خانوارهای
فاقد گاز شهری و روستایی الرستان

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ،پاسخگو باشید:

هزینه دوبانده کردن راه جهرم -الر-بندرعباس،
تامین اعتبار شد؟

2

نخستین ناوبندر ایران،
آذرماه امسال به
ناوگان نیروی دریایی
ارتش میپیوندد

2

کاهش  ۹درصدی
اهدای خون در
استان فارس

ردپای کرونا،
در آبزیان دریایی هم
پیدا شده است

کشور ،گرفتار
مازوخیسم اقتصادی
است

عکس  :آرشیو

مدیرکل میراث فرهنگی فارس :هیچ شی تاریخی از الرستان خارج نمیشود
نگهداری  ۴۰۰شی تاریخی الرستان ،در صندوق امانات بانک ها!!

الرستان ،نیز با بیان اینکه الرستان فاقد موزه
دولتی برای نگهداری اشیای تاریخی است،
گفت :هم اینک بیش از  ۴۰۰قطعه شی تاریخی
مکشوفه و اهدایی از سوی مردم این شهرستان
به جای نگهداری در موزه ،در صندوق امانات
بانک ها نگهداری می شود.
محمد ابراهیم کیان  ،از خیرین ،نیک اندیشان و
دلسوزان آثار باستانی خواست برای ساخت یک
فضای مناسب و موزه نگهداری اشیای تاریخی
در این شهرستان یاریگر اداره گردشگری
الرستان شوند.
وی گفت :قرار نیست هیچ شی تاریخی از این
شهرستان خارج شود و عملیات کدگذاری
 ،ساماندهی و ثبت این اشیای تاریخی در
سامانه نرم افزار جام توسط یک اکیپ اعزامی

واردات  ۲۴هزار نهال خرمای مجول به فارس
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ادامه در صفحه آخر

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان فارس ،گفت:موضوع انتقال
اشیای تاریخی الرستان در حد شایعه است
و اعالم میکنیم هیچ شی تاریخی متعلق به
الرستان به شیراز و هیچ جای دیگر انتقال
داده نخواهد شد.
به گزارش میالد الرستان ،مصیب امیری در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :مردم
شهرستان الرستان اطمینان داشته باشند هر
اثر تاریخی و اهدایی از سوی مردم که متعلق
به شهرستان الرستان کهن باشد به هیچ
وجه از این منطقه خارج نخواهد شد و این
اداره کل نیز از همراهی مردم و خیرین برای
احداث موزه نگهداری اشیای تاریخی در این
منطقه استقبال خواهد کرد.
وی بیان کرد :برخی اشیای مکشوفه همچون
دستگاه فلزیاب که با تالش نیروهای یگان
حفاظت و با دستور مقامات قضایی از
قاچاقچیان کشف و ضبط شده است که اینها
باید تعیین تکلیف شوند.
امیری ،ادامه داد :ظرف سال های گذشته و به
رغم کمبود شدید اعتبارات دولتی ،به نسبت
شهرستان های جنوبی استان فارس بیشترین
همکاری و توجه نیز به الرستان از سوی این
اداره کل شده است.
همچنین محمد ابراهیم کیان ،سرپرست اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

2

2

از کارشناسان میراث فرهنگی و یگان حفاظت
استان فارس ظرف روزهای آینده در خود شهر
الر انجام می شود.
کیان ،ادامه داد :برخی از اشیای مکشوفه نیز در
شهرستان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنیع دستی
و گردشگری الرستان ،گفت :ثبت هر شی
تاریخی در سامانه جام به منزله ثبت در اموال
دولتی محسوب می شود و بدون شک این مهم
برای دستیابی به آمار دقیق اشیای تاریخی و
همچنین نگهداری بهتر آنها کمک شایانی
خواهد کرد.
الرستان ،دارای بیش از  1400اثر تاریخی است
که حدود  ۲۰۰مورد از این آثار تاکنون ثبت
ملی شده اند.
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اولین مرحله توزیع
واکسن آنفلوانزا
شامل کدام گروه ها
می شود
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اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی در الرستان

به گزارش میالد الرستان ،همزمان با روز اربعین حسینی و با حضور پرشور مردم الرستان ،اجتماع بزرگ «جاماندگان اربعین حسینی» به مدیریت هادی زمانیالری و
محمد نقیزاده از سوی کانون فرهنگی هنری مسجد جامع الر (مصلی) در میدان بار قدیم برگزار شد.این مراسم در فضای باز و با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی
برگزار شده است.در این مراسم معنوی ،محمدحسین شفیعی ،مداح برجسته کشوری به روضهخوانی و مداحی پرداخت و مردم در همراهی وی نوای ناله و عزا سر
ی فر؛ شاعر و هنرمند ارزشی شهرستان الرستان ،شعرخوانی خلیل روئینا ،اجرای گروه سرود طاها ،دکلمهخوانی و نمایشگاه
دادند.رونمایی از جدیدترین اثر حسین فروغ 
عکس اربعین از دیگر برنامههای اجرایی این مراسم بود ،تعدادی از عکس ها را از دریچه دوربین « محمد پاسیار» می بینیم .ضمناً مراسم مشابهی در مسجد امام جعفر
صادق (ع) شهر الر نیز برگزار شد ،که عکاس این برنامه «حامد درویش زاده» است.
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

دستگیری اعضای باند
سارقان و کشف
 ۱۱میلیارد اموال مسروقه
فرمانده انتظامی شهرستان المرد ،از
دستگیری اعضای باند  ۴نفره سارقان و کشف
 ۱۱میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ مهراب زارع پور ،گفت :در پی وقوع
چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی
در سطح شهرستان ،موضوع به صورت ویژه در
دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
این مقام انتظامی ،افزود :با انجام تحقیقات
میدانی و تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات
واصله توسط عوامل انتظامی ،باند  ۴نفره
سارقان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام
قضائی ،در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
سرهنگ زارع پور اظهار داشت :متهمان
در بازجویی اولیه و مواجه شدن با ادله و
مستندات پلیس ،به ارتکاب  ۲۰فقره سرقت
از اماکن خصوصی و دولتی اقرار کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان المرد ،با اشاره به
اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد
زیادی اموال مسروقه شامل آب سردکن،
موتور جوش ،موتور برق ،کامپیوتر ،کیس،
تلوزیون الای دی ،چرخ خیاطی ،پتو و ...
کشف شده است ،گفت :کارشناسان ارزش
اموال مکشوفه را  ۱۱میلیارد ریال برآورد
کردهاند.این مقام انتظامی ،با اشاره به
اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی
شدند ،از مردم خواست برای شناسایی اموال
مسروقه خود به پلیس آگاهی شهرستان
المرد مراجعه کنند.
***

اخاذی از دختران جوان
با وعده بازیگر شدن

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی
مردی  ۳۴ساله در شهرستان فسا که با ایجاد
صفحه اینستاگرامی و وعده نقشهای کلیدی
در کنار بازیگران معروف از دختران جوان،
 ۳۵۰میلیون ریال اخاذی میکرد خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی گفت :در پی
مراجعه خانمی جوان به پلیس فتا مبنی
بر اینکه در اینستاگرام با صفحه آموزش و
جذب بازیگری آشنا شده و پس از مدتی با
وعدههای مختلف از قبیل نقشهای کلیدی
در کنار بازیگران معروف از وی اخاذی شده
است که موضوع در دستور کار کارشناسان
قرار گرفت .وی افزود :با توجه به اظهارات
شاکی و بررسیهاى الزم مشخص شد متهم
با ورود به شبکههای اجتماعی و سوء استفاده
از احساسات دختران جوان ،خود را کارگردان
معرفی و با استفاده از همین موضوع ،اقدام به
اخاذی از آنان میکرده است.
سرهنگ سلیمانی ادامه داد :با بررسیهای
فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا ،متهم
به هویت معلوم در شهرستان فسا مورد
شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام
قضائی دستگیر شد.این مقام سایبری ،گفت:
با بررسیهای تکمیلی و ادلههای دیجیتالی
مشخص شد متهم به همین شگرد از ۳۰
دختر جوان ،مبلغ  ۳۵۰میلیون ریال اخاذی
کرده است.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل
مراجع قضائی شد ،گفت :یکی از معضالت
کنونی جامعه ما حفظ حریم خصوصی
افراد است که به اشکال مختلف توسط
سودجویان و کالهبرداران نادیده گرفته
شده و با سوءاستفاده از مصادیق مختلف ،از
قربانیان اخاذی و هتک حیثیت میشود.او با
بیان اینکه برخی افراد تمایل دارند که مورد
توجه دیگران قرار بگیرند ،افزود :سودجویان
و کالهبرداران از طعمههای خود میخواهند
که تن به خواستههای شیطانی آنها داده و
اگر این کار را انجام ندهند ،اقدام به انتشار
تصاویر خصوصی طعمهها در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی میکنند.
اخطار اجرائي

اختصاص  ۲۲۰لیتر نفت سفید به خانوارهای فاقد گاز شهری و روستایی الرستان
وضعيت چگونگی توزیع سوخت
در بخش بنارویه با حضور معاون
هماهنگي امور عمراني فرمانداري
ويژه الرستان بررسی شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی فرمانداری ویژه
الرستان ،احمد دالور به اتفاق
مسعود حسنيان ريس شركت
پخش فرآورده هاي نفتي الرستان،
جهت چگونگي توزيع پخش
فرآورده هاي نفتي بويژه نفت
سفيد و گازوييل در بخش بنارويه
حضور و ضمن بررسي موضوع در
محل بخشداري از جايگاه عرضه
سوخت و سيلندر پركني توران گاز
واقع در روستای فرشته جان نيز
بازديد كردند.
معاون هماهنگي امور عمراني
فرمانداري در حاشیه اين بازديد،
اظهار داشت :با توجه به الكترونيكي

شدن توزيع نفت سفيد و نفت گاز
از مهرماه سال جاري ،الزم است
تمامي زيرساخت ها و چگونگي
ثبت نام خانوارها در سامانه هاي
موجود تشريح و مراحل ثبت نام به
سهولت مهيا شود.
وي افزود :بر اساس آمار موجود
تاكنون  ٨٠درصد از خانوارهاي
فاقد گاز شهري و روستایی در
سامانه ثبت نام كه الرستان در

استان جزء شهرستان هاي پيشتاز
است.
دالور ،در ادامه سخنانش اين مهم
را بسيار ارزنده تلقي كرد ،چرا كه
نحوه نظارت و جلوگيري از قاچاق
سوخت به راحتي كنترل خواهد
شد و ديگر كوپن هاي كاغذي
باطل و در اين شيوه سهميه نفت
و گاز خانوار بر روي كارت بانكي
سرپرست خانوار شارژ خواهد شد.

وي با بیان اینکه سهميه مهر
ماه هر خانوار فاقد گاز شهری و
روستایی ،برای نفت سفيد ٢٢٠
ليتر و كپسول گاز مايع ٤٤كيلو
و برابر با ٤سيلندر در ماه است،
تاکید کرد :همشهريان و مردم
بخش بنارویه در اين خصوص هيچ
نگراني نداشته باشند.
وي در پایان اظهار کرد :كليه
نانوايان ،كشاورزان و صاحبان
ماشين آالت راه سازي و سنگين
نيز بايد در اين طرح الكترونيكي
ثبت نام تا توزيع سوخت به نحو
احسن انجام شود.
در ادامه ،مسايل و مشكالت موجود
كه توسط برخي از كشاورزان و
شهروندان بنارويه عنوان شد،
پيگير و خيلي از موارد مطروحه با
هماهنگي مسؤلين استاني بصورت
تلفني حل و رفع شد.

واردات  ۲۴هزار نهال خرمای مجول به فارس

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
فارس ،گفت :بخش دوم نهال خرما مجول به
تعداد  ۲۴هزار اصله با اعتبار بخش خصوصی
وارد شد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،مجیدرضا پاکاری گفت:
نهالهای وارداتی خرمای مجول پس از
گذراندن دوره یک ساله در گلخانه قرنطینه
گیاهی با هماهنگی معاونت باغبانی وزارت جهاد
کشاورزی در سطح کشور توزیع میشود.
وی بیان کرد :برای اولین بار در کشور  ۷هزار
و ۴۷۰اصله نهال خرمای مجول وارداتی در
استان فارس توزیع و کاشته شد.
پاکاری ،با اشاره به اینکه فارس بیشترین سطح
زیر کشت خرمای مجول در کشور را دارد،
تصریح کرد :تا سال  ۱۴۰۰سطح زیر کشت این
درخت به حدود  ۱۰۰هکتار میرسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
فارس ،ادامه داد :خرمای مجول بسیار درشت
و سیاه رنگ متمایل به قهوهای و به سلطان
خرماها یا  king of datesمعروف است.
این رقم دیررس و دارای شیره زیاد است
هردانه خرمای مرغوب به طور متوسط  ۲۵گرم
وزن دارد و نسبت گوشت به هسته آن قیمت
یک کیلوگرم خرمای مجول دربازارهای اروپا
باالترین مبلغ دربین انواع خرماها است که این
محصول دارای بافتی نیمه خشک ،دیررس بوده
که در زمانی که محصول به طور کامل رسیده
باشد باید برداشت شود.

برداشت پسته از باغهای فارس
با برداشت پسته از  ۱۲هزار هکتار
از باغهای مثمر استان فارس۲۰،
هزار تن پسته خشک روانه بازار
مصرف میشود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی
فارس ،گفت :برداشت پسته که از
مرداد در استان فارس آغاز شده
است تا اواخر مهر به پایان میرسد.
پاکاری با بیان این که  ۳۲هزار
هکتار از باغهای فارس به درخت
پسته اختصاص دارد ،افزود :فقط
 ۱۲هزار هکتار از این باغها مثمر

هستند.وی گفت :شهرستانهای
نی ریز ،بختگان ،سروستان ،خرامه
و شیراز ببیشترین پسته استان
فارس را برداشت میکنند و باغهای
شهرستانهای مرودشت به زودی
به ثمر خواهند نشست.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی
فارس ،با بیان این که احمد آقایی،
کله قوچی و اوحدی بیشترین ارقام
پسته کاشته شده در فارس است
افزود :پیش بینی شده است امسال
 ۲۰هزار تن محصول خشک از

باغهای پسته فارس برداشت شود.
پاکاری ،گفت :استان فارس از نظر
سطح زیرکشت و تولید پسته ،رتبه
پنجم کشور را به خود اختصاص
داده است و با مثمر شدن همه
باغهای پسته استان ،به زودی جز

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی هرمزگان ،از آغاز مرمت  ۶۴بادگیر در
بافت تاریخی بندر کنگ خبر داد.رضا برومند
 ،افزود :به دلیل ارزشهای معماری سنتی،
بومی و فرهنگی و حفظ و احیا بافت تاریخی
بندر کنگ ۶۴ ،بادگیر در این بافت مرمت می
شوند.وی با اشاره به اینکه عالوه بر بادگیرها،
یک خانه نیز خانه مرمت و بازسازی می شود،
تصریح کرد :این خانه در جهت اقتصاد منطقه
و رونق گردشگری به عنوان اقامتگاه بومگردی

مشخصات محكوم له :روحاله نوري فرزند علي مدد
محل اقامت :ميمند  -روستا امير ساالر هم راه 09177013632
مشخصات محكوم عليه :اكبر كشاورز فرزند عبدالحسن
نشاني :مجهولالمكان
محكوم به:
به موجب دادنامه شماره  44مورخ  99/2/30صادره از شعبه ميمند شوراي حل
اختالف حوزه قضايي فيروزآباد كه در مرحله بدوي
كه طي دادنامه شماره  44مورخ  99/2/30شعبه ميمند قطعي شده ،محكوم
عليه محكوم است به:
حكم به الزام خوانده آقاي اكبر كشاورز به حضور در احدي از دفاتر اسناد رسمي
و تنظيم سند انتقال رسمي خودرو وانت پيكان مدل  1389به رنگ سفيد
شيري روغني (دوگانه سوز) به شماره انتظامي  964-58ب  61به نام خواهان
آقاي روحاله نوري صادر گرديده .
محكوم عليه به موجب ماده  34قانون اج رايي احكام مدني و  34قانون شوراي
حل اختالف مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اج رائيه مفاد آن را به موقع
اج را بگذارد و چنانچه محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست
نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي م راتب جهت اعمال قانون نحوه اج راي
محكومي تهاي مالي به اج راي احكام دادگستري اعالم م يشود.
قاضي شعبه ميمند  -شوراي حل اختالف حوزه قضايي  -فيروزآباد
م/الف37/

آگهی تحدید حدود اختصاصي

مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون تاریخی
با هدف پژوهش و دستیابی به اطالعات دوران
تاریخی ایجاد و با مدیریت پایگاه میراث جهانی
تخت جمشید افتتاح شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
مهر ،مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در
جمع خبرنگاران از راه اندازی مرکز پژوهشهای
کتیبه شناسی این مجموعه جهانی با هدف تداوم
مطالعات و بهره گیری از ظرفیتهای پژوهشی
خبر داد و ضمن ابراز امیدواری ،فعالیتهای آتی
در این زمینه را دستاوردی مهم و مؤثر جهت
شناخت بیشتر ما از گنجینههای باستانی دانست.
حمید فدایی ،با اشاره به اهمیت زبانهای باستانی
در هر تمدنی ،بیان کرد :مهمترین پایههای
فرهنگی هر تمدنی ،زبانهای آن تمدن میباشد
که امپراتوری بزرگ هخامنشی نیز از این قاعده
مستثنی نیست و در اوج تمدن این امپراتوری
عظیم ،نوشتن از مهمترین ابزارهای برقراری
ارتباط ،صدور فرمانهای شاهی و انجام امور
اداری بوده است.
وی ادامه داد :فعالیتها و بهره گیری از
پژوهشگران حوزه زبان شناسی تاریخی کتیبه
شناسی و مطالعات متون تاریخی منجر به پرده
برداری از اطالعات ارزشمند دوران تاریخی ما
خواهد شد .مدیر داخلی این پایگاه و مدیر مرکز
پژوهشهای کتیبه شناسی هم در این باره ،گفت:

سه استان نخست در تولید این
محصول خواهیم شد.
پسته محصولی کم آب بر و مقاوم
است که در سالهای گذشته به
عنوان کشت جایگزین در استان
فارس ترویج شده است.

در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد .برومند
ادامه داد :همچنین برای رونق صنایع دستی
منطقه ،یک مکان برای عرضه و فروش صنایع
دستی در بافت تاریخی خریداری شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی هرمزگان تاکید کرد :این فاز از مرمت با
اعتباری بالغ بر  ۲۴میلیارد ریال انجام می شود.
به گزارش ایسنا ،بافت تاریخی کنگ در سال
 ۱۳۸۱به شماره  ۶۵۳۰در فهرست آثار ملی به
ثبت رسیده است.

نخستین ناوبندر ایران ،آذرماه امسال به ناوگان نیروی دریایی ارتش میپیوندد

فرمانده نیروی دریایی ارتش،
گفت :در تالش هستیم تا نخستین
ناوبندر جمهوری اسالمی ایران
با قابلیت حمل بالگرد ،پهپاد و
مجموعهای از ظرفیتهای موشکی
و تسلیحاتی را آذرماه امسال به
آب بیاندازیم.امیر دریادار حسین
خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی
ارتش در حاشیه مراسم اختتامیه
جشنواره تئاتر نداجا در بندرعباس،
گفت :نیروی دریایی هر سال از
دستاوردهای جدید خود رونمایی
میکند و تا چند ماه آینده از

افتتاح مرکز پژوهش های کتیبه شناسی
و متون در تخت جمشید

در این امپراطوری بزرگ ،مکاتبات اداری به خط
و زبان آرامی و فرمانهای شاهی نیز به زبانهای
پارسی باستان ،ایالمی و بابلی و هر یک به خط
میخی مربوط به خود نوشته میشده است.
محمدجواد اوالد حسین ،راه اندازی مرکز
مطالعات کتیبه شناسی و متون را ظرفیت
مطالعاتی قابل اهمیت در جهت شناخت بیشتر
میراث فرهنگی دانست و گفت :وجود انواع
کتیبهها و خطوط میخی مذکور ،الواح گلی خزانه
و باروها و همچنین یادگار نویسی های تاریخی
در کاخهای تخت جمشید به زبانها و خطوط
مختلف از دوران ساسانی گرفته تا دوران معاصر،
مدیریت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را
بر آن داشت که با نگاه به این ظرفیت عظیم
نوشتاری در دوران مختلف ،مرکز مطالعات کتیبه
شناسی و متون را در این مجموعه بی نظیر
تاریخی فرهنگی راه اندازی کند.وی در پایان
گفت :این مرکز پژوهشی با هدف مطالعات بیشتر
بر روی انواع کتیبهها و متون موجود در مجموعه
میراث جهانی تخت جمشید که شامل کاخها و
محوطههای تختگاه ،مجموعه نقش رستم ،نقش
رجب ،شهر استخر و حرائم این آثار شاخص
میباشد که در چند ماه اخیر کار خود را آغاز
کرده است که امروز این مرکز به صورت رسمی
راه اندازمیشود.

معرفی ذخایر فرهنگی به جهان مشتاق سفر،
یک ضرورت است

آغاز مرمت  ۶۴بادگیر در بافت تاریخی بندر کنگ

ناوشکن کامال بومی دنا که بخشی
از آرایه دفاعی ارزشمند جمهوری
اسالمی ایران با ظرفیت دریانوردی
اقیانوسی است ،رونمایی خواهد
شد.دریادار خانزادی ،با اشاره به
رونمایی از نخستین شناور مین
روب نیروی دریایی در آذرماه
امسال ،افزود :این شناور ظرفیت
جدیدی برای مقابله با تهدیدات
از جنس مین در دریا و سواحل
است.وی گفت :در تالش هستیم تا
نخستین ناوبندر جمهوری اسالمی
ایران با قابلیت حمل بالگرد ،پهپاد
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و مجموعهای از ظرفیتهای
موشکی و تسلیحاتی را نیز آذرماه
امسال به آب بیاندازیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ،افزود:
این ناوبندر با نام «خلیج فارس»
با یک بار سوختگیری قابلیت
 ۳بار دور زدن دور کره زمین را
دارد و میتواند برای مدتهای
طوالنی در اقیانوسها باقی بماند
و یک پایداری دفاعی و امنیتی
در منطقه خلق خواهد کرد.امیر
دریادار خانزادی گفت :رونمایی از
دستاوردهای جدید نیروی دریایی

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه
واقع در قطعه  1بخش 18
نخلستان تحت پالک 3931
فارس الر ملكي عزيز اي راني و شركا كه به علت مشخص نبودن
حدود ملك باید تجدید شود و برحسب درخواست تقاضای مالک که
درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید
حدود مورخه  99/08/20تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت م يگردد كه در وقت مقرر در محل
وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب اً
به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايد .ضمناً
معترض از تاريخ تسليم اعت راض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد
داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند
مالكيت ب رابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/7/19 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف638/

معاون گردشگری و زیارتی استانداری فارس،
با اشاره به ظرفیتهای بی بدیل این استان در
زمینه گردشگری ،معرفی ذخایر فرهنگی ایران
به جهان مشتاق سفر را یک ضرورت و الزام
دانست.سید علینقی طبیبلقمانی ،در حاشیه
بازدید از آثار و جاذبههای تاریخی و گردشگری
شهرستانهای کوار و فیروزآباد استان فارس و در
دیدار با عشایر این شهرستانها ،اهمیت حفاظت،
نگهداری و بازآفرینی ارزشهای موجود برای
بهرهبرداری در صنعت گردشگری تاکید کرد و
حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی را وظیفه مسئوالن
و مردم دانست.
لقمانی ،با اشاره به تاکید خداوند متعال ،پیامبر
اکرم و ائمه معصومین بر تفکر در آثار پیشینیان،
نگهداری از این آثار را موجب افزایش بصیرت
دینی بازدیدکنندگان و اطالع و آگاهی از زندگی

پادشاهانی دانست که صدها سال امپراطوران
جهان بوده ،ولی االن جز این آثار چیزی ار آنها
بجا نمانده است.
وی جنگ تحمیلی را تابلو رشادتهای مردان و
زنان عشایری برشمرد که جان دادند ،ولی خاک
به دشمن ندادند و همچون پیشینیان خود سند
افتخار این مرز و بوم شدند.
معاون استاندار فارس ،ثبت منظر تاریخی ساسانی
را متوجه شدن جامعه جهانی به تمدنی ذکر کرد
که ما ساکنان و نگهدارندگانش هستیم و رونق
گردشگری فیروزآباد و کوار را معطوف به رفع
اتمام محدودیتهای ناشی از کرونا دانست و
حمایت همه جانبه از فعاالن گردشگری و بهره
برداران این حوزه را یک ضرورت برشمرد.
وی با اشاره به ظرفیت خاص عشایر در تولید
صنایع دستی و جاذبههای گردشگری ،گفت:
اهمیت دادن به جذابیتهای گردشگری معطوف
به فرهنگ ناب و جذاب عشایری ،بدون باز آفرینی
و نگاه داشت ذخایر فرهنگ ایالتی ممکن نیست و
بالندگی این فرهنگ در گرو توجه به این رویکرد
است .لقمانی ،گفت :امیدواریم با تالش مسئوالن
بتوانیم شاهد گسترش هر چه بیشتر گردشگری
سالم با در نظر گرفتن موضوع حفاظت ،نگهداری
و همچنین معرفی صحیح این توانمندیها به
جهان مشتاق سفر باشیم و بهره برداریهای الزم
را از آن داشته باشیم.

کاهش  ۹درصدی اهدای خون در استان فارس

ارتش به نفع برقراری امنیت در
دریا برای کشورهای منطقه و
جهان خواهد بود.
اخطار اجرائي

مشخصات محكوم له :پرويز پرويزي فرزند رسول
محل اقامت :ميمند فارس  -خ فرهنگيان كد پستي 7474134796
مشخصات محكوم عليه :زهره دهقاني فرزند سه راب
نشاني :مجهولالمكان
محكوم به:
به موجب دادنامه شماره  259مورخ  98/7/30صادره از شعبه ميمند
شوراي حل اختالف حوزه قضايي فيروزآباد كه در مرحله بدوي
كه طي دادنامه شماره  259مورخ  98/7/30شعبه ميمند قطعي شده،
محكوم عليه محكوم است به:
حضور در احد دفتري از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم و انتقال سند
رسمي خودرو مورد دعوي با شماره انتظامي  183-58ط  34گرديد.
محكوم عليه به موجب ماده  34قانون اج رايي احكام مدني و  34قانون
شوراي حل اختالف مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اج رائيه
مفاد آن را به موقع اج را بگذارد و چنانچه محكوم به را پرداخت نكند
و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي م راتب
جهت اعمال قانون نحوه اج راي محكومي تهاي مالي به اج راي احكام
دادگستري اعالم م يشود.
قاضي شعبه ميمند  -شوراي حل اختالف حوزه قضايي  -فيروزآباد
م/الف36/

مسعود ترابی ،مدیرکل انتقال خون استان
فارس  ،در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ،اظهار
داشت :در شش ماهه نخست امسال  71هزار
و  642واحد خون در مرکز انتقال خون استان
فارس دریافت شده که نسبت به مدت مشابه
پارسال کاهش  9درصدی داشته است.
وی در رابطه با علت کاهش و یا افزایش روند
اهدای خون در استان افزود :شیوع بیماری
کرونا و عوارض ناشی از آن علت عمده کاهش
اهدای خون در سطح استان بوده است.
ترابی به سیر صعودی بیماری کرونا در استان
اشاره کرد و افزود :طبق پیشبینیهای وزارت
بهداشت و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
شیراز پاییز و زمستان سختی در پیش داریم
و با افزایش مبتالیان نیاز به «پالسما» که در
حال حاضر بهترین راه کمک درمانی برای
بیماران کرونایی است ،افزایش مییابد.
وی در رابطه با روند دریافت پالسما در
استان ،گفت :تاکنون  326واحد پالسما از
بهبودیافتگان کووید  19دریافت کردهایم و
عمده آن نیز توزیع بیمارستانی در سطح استان
شده است.
مدیرکل انتقال خون استان فارس با بیان اینکه
امیدوارم سردی هوا ،شیوع آنفلوآنزا و شدت
پیدا کردن شیوع کروناویروس تاثیری بر روند
اهدای خون نداشته باشد ،توصیه کرد :مردم
اهدای خون را در برنامه خود داشته و اطمینان
داشته باشند مراکز دریافت خون از سالمترین
مراکز است.

وی به داوطلبان اهدای خون اطمینان را داد
که دستورالعملهای بهداشتی در مرکز انتقال
خون به خوبی رعایت میشود.
ترابی از اعالم آمادگی پایگاههای اهدا خون
استان در روز اربعین خبر داد و تصریح کرد:
تمهیدات ویژهای برای اهداکنندگان نذر خون
در اربعین حسینی در این استان فراهم شده
است و اما از مردم میخواهیم که این این امر
خداپسندانه را به ایام سوگواری و یا روزهای
خاص در طول سال خالصه نکنند.
ترابی بیان کرد :پایگاه انتقال خون قوامی در
قصرالدشت شیراز همه روزه از ساعت  8صبح تا
 19به صورت یکسره و  7پایگاه ثابت و فعال در
شهرستانهای مرودشت ،کازرون ،فسا ،جهرم،
داراب ،آباده و الرستان پذیرای اهداکنندگان
خون هستند .استان فارس و کالنشهر شیراز
به دلیل قطب آموزش و درمان پزشکی ،یکی از
استانهای پرمصرف خون و فرآوردههای خونی
در کشور است.

ص

اسرائیل و ماهیگیری از آب
گلآلود در بحران قره باغ

خطیبزاده :آمریکا ،باید پاسخگوی ترور بزدالنه «سردار سلیمانی» باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،در خصوص مسؤولیت ترور سپهبد
شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد :ما ترامپ
نمیشناسیم؛ آمریکا باید پاسخگو باشد و
پاسخگو خواهد بود.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور
سخنگویی وزارت امور خارجه ،سعید خطیب
زاده ،افزود :در سطح ملی ،ایاالت متحده
مسؤول ترور بزدالنه و ناجوانمردانه حاج قاسم

خبر:

در دهمین روز از درگیریهای جدید
قره باغ آنچه بیش از هر چیز رخ نمایی
میکند تالش اسرائیل برای ماهیگیری از
این اب گآللود است.
تحلیل:

 در حالی که آذربایجان قره باغ را بخشی اشغالیاز کشورش میداند ارمنستان نیز حمایت از
ارامنه این منطقه را وظیفه خود معرفی میکند
و این دلیل اساسی درگیریهای سه دههای
میان این دو کشور است ،درگیریهایی که در
عمل و به شهادت تاریخ هر راه حلی میتواند
داشته باشد اال راه حل نظامی.
 اگر چه در خالل سه دهه گذشته تالشهایبین المللی و منطقه ای در خاموش کردن اتش
بحران راه بجایی نبرده است اما در شرایط جدید
و بهویژه بعد از ماجرای عادی سازی روابط
میان امارات ،بحرین و اسرائیل شروع مجدد
درگیریها در این منطقه بسیار تامل برانگیز
مینماید بهویژه آنکه در صف حامیان آذربایجان
مسلمان ،حضور اسرائیل در تأمین سالح،
موشک و پهباد برای این کشور برجستگی
خاصی پیدا کرده است و جالب آنکه هنوز از
افتتاح رسمی سفارت ارمنستان در تلآویو یک
ماه نگذشته است!
 اسرائیل با مداخله آشکار در این بحران وبهویژه در تأمین تسلیحاتی یک طرف ماجرا بر
آن است تا در سایه شعله ور کردن آتش بحران
در قفقاز جنوبی ناآرامیها را در مرزهای ایران
تشدید کند.
 اسرائیل همچنین بر آن است تا باکمک بهاین بحران اذهان وافکار عمومی مسلمانان را
ازمخالفت با پروژه عادی سازی روابط برخی
کشورهای عربی با اسرائیل منحرف کند.
 گالیه این روزهای محافل آگاه و دغدغهمندمتوجه معدودی از قدرتهای منطقه ای است
که با اعزام مزدور و تأمین تسلیحاتی برای یک
طرف بحران عمال در صف اسرائیل قرار گرفته
و بهجای آنکه آبی بر آتش خشونت بریزند در
عمل آتش بیار معرکه جدید شده اند .جالب
آنکه رسانه های صهیونیستی در تبلیغات ایجاد
شکاف میان کشورهای اسالمی دخیل در این
ماجرا را بهشدت درصدر توجهات خود قرارداده
اند .ایران همواره گفته است اراضی اشغالی
آذربایجان باید به این کشور برگردد اما راه حل
آن نظامی نیست.

آگهی تغییرات شرکت
خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی گراش پرواز پارس

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی گراش پرواز پارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 122و شناسه ملی  14006513535به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/10/02که بموجب نامه شماره
 992/133/8251مورد تایید اداره کل
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
استان فارس و همچنین بموجب نامه شماره
 51651مورد تایید هواپیمایی کشوری قرار
گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
محمودرضا فتاحی به کدملی 6569910108
به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره -2
محسن سقایت به کدملی 2511897946
به عنوان رئیس هیات مدیره -3مهدی
سقایت به کدملی  2511168431به عنوان
نائب رئیس هیات مدیره همگی برای مدت
دوسال انتخاب گردیدند  - 2کلیه اسناد
واوراق بهادار و تعهدآوربانکی و قراردادها
و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
گراش (شناسه آگهی )1014850:

آگهی تغییرات شرکت
خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی گراش پرواز پارس

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی گراش پرواز پارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122
و شناسه ملی  14006513535به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/10/02که بموجب نامه
شماره  992/133/8251موردتایید اداره
کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع
دستی استان فارس و همچنین بموجب نامه
شماره 51651مورد تایید هواپیمایی کشوری
قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1اعضای هیات مدیره محمودرضا فتاحی
به کدملی  6569910108و محسن سقایت
به کدملی  2511897946و مهدی سقایت
به کدملی  2511168431برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند  - 2محمدرضا پای برجای
به کدملی  6569910493به عنوان بازرس
اصلی و حبیب اله سبزواری به کدملی
6569910094به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید -3
روزنامه کثیراالنتشار میالد الرستان جهت
درج اگهی های شرکت انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گراش
(شناسه آگهی )1014851:

خواهد بود.
سردار سپهبد سلیمانی فرمانده وقت نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی
المهندس از فرماندهان ارشد حشدالشعبی عراق
و هشت تن دیگر از همراهان آنها  ۱۳دی ماه
در مسیر فرودگاه بغداد به دستور دونالد ترامپ
رییس جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت
دفاع این کشور (پنتاگون) ترور شده و به
شهادت رسیدند.
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ردپای کرونا،
در آبزیان دریایی هم پیدا شده است

مجلس ،چه سرنوشتی برای جاماندگان «سهام عدالت» رقم خواهد زد؟
اکنون نگاههای بسیاری به مجلس
دوخته شده تا مشخص شود ،آیا
نمایندگان میتوانند حق تضییع
شده جاماندگان سهام عدالت را
زنده کنند؟
به گزارش میالدالرستان به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،سهام
عدالت در اردیبهشت امسال بعد
از حدود  ۱۴سال با فرمان رهبر
معظم انقالب آزاد شد و دارندگان
آن توانستند اداره سهام خود را
بر عهده بگیرند .مدتی است که
کمیسیون اقتصادی مجلس در حال
کار بر روی یک طرح دو فوریتی
بوده که به موجب آن جاماندگان
در سالهای گذشته میتوانستند
از سهام عدالت برخوردار شوند
و این درحالی است که حدود
 ۴۹میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در
ثبتنامها و شناسایی میانه دهه
 ۸۰به مشموالن سهام عدالت اضافه
شدهاند .اکنون پس از پایان فرآیند
چند ساله پرداخت مبلغ سهام
تخصیص داده شده از محل سود
شرکتها زمان در اختیار گرفتن
سهامی شده است که در طول این
سالها دهها برابر شده است.
در این شرایط و با توجه به ارزش
روز سهام عدالت ،یک بار دیگر بحث
تعیین تکلیف جاماندگان این طرح
داغ شد .جاماندگانی که بخشی از
آنها فرآیند اولیه ثبتنام را در دهه
 ۸۰انجام دادهاند و بهدالیلی ثبتنام
آنها نهایی نشده است و بخش دیگر
کسانی هستند که وارد فرآیند
ثبتنام نشدهاند .البته در بیش از
یک دهه گذشته متولدان جدید
بهخصوص در دهکهای پایین
درآمدی که جامعه هدف این طرح

بودهاند هماکنون جزو جاماندگان
محسوب میشوند .برهمین اساس و
با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان،
اقدامات همزمانی در دولت و
مجلس برای تعیین تکلیف این
بخش از جامعه در حال انجام است.
۲۰میلیون نفر از دریافت سهام
عدالت جاماندهاند  /طرح جاماندگان
سهام عدالت دریک قدمی بررسی
درصحن علنی مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
زمانی که قرار بود سهام عدالت
واگذار شود براساس ضوابط و
مقررات تعیین شده بود که این
سهام عدالت به  ۶دهک کمدرآمدی
جامعه تعلق بگیرد ،اما اتفاقی که
بعد از سالها در گزارشهای اخیر
کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی
پیدا کردیم این است که حدود
۲۰میلیون نفر از افراد واجد شرایط
که جزو  ۶دهک کمدرآمد جامعه
بودند بهدلیل فقدان اطالعات کامل
یا عدم دقت در پردازش اطالعات
یا سهوی و یا به هر شکل دیگری
از سهام عدالت محروم شدند و
این یکی از مسائل عجیب کشور

است که امروز به آن رسیدیم .دو
میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت
پوشش کمیته امداد و دو میلیون و
۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش
سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت
هستند .مجموع افراد جامانده از
سهام عدالت دهکهای مختلف
نزدیک به ۲۰میلیون نفر میشوند،
بهعبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد
شرایط  ۶دهک کمدرآمدی بودند و
سهام عدالت دریافت نکردند و از آن
طرف کسانی که واجد نبودند ،سهام
دریافت کردند.
مهدی طغیانی ،سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان از نهایی
شدن طرح جاماندگان سهام عدالت
در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر
داد و گفت :جاماندگان سهام عدالت
حدود چهار میلیون نفر هستند و
مابقی این افراد کسانی هستند که
در  ۶دهک اول قرار میگیرند و به
دلیل شیوه واگذاری سهام عدالت
در دوره قبل مشمول نشدهاند.
وی افزود :کمیسیون اقتصادی کار
بررسی طرح جاماندگاندن سهام
عدالت را به اتمام رسانده و تقدیم

هیئت رئیسه مجلس کرده است که
بنا بر مصلحت اندیشی به زودی
در دستور کار صحن مجلس قرار
خواهد گرفت.
سید غنی نظری ،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان
درباره جزئیات طرح جاماندگان
سهام عدالت اظهار کرد :سهام
عدالت در سالهای گذشته به
صورت ناعادالن ه میان مردم تقسیم
شده و مجلس مصمم است که افراد
جامانده مانند کارگران ساختمانی،
عشایر ،روستاییان و همچنین افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی
بتوانند این سهام را دریافت کنند.
طبق طرح مجلس  ۱۰میلیون
نفری که نیازمندتر از بقیه هستند
باید در اولویت دریافت سهام عدالت
قرار گیرند.وی افزود :طبق طرح
مجلس جاماندگان سهام عدالت
مشمول سهامی به رقم بیشتر
از یک میلیون خواهند بود که
۷۰درصد سهم افراد تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی توسط این
نهادها پرداخت میشود و خود فرد
تنها باید ۳۰درصد مبلغ را بپردازد.
به گفته حجت االسالم علیرضا
سلیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
طرح جاماندگان سهام عدالت طی
یک ماه آینده در صحن علنی
مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
اکنون نگاههای بسیاری به مجلس
دوخته شده تا مشخص شود ،آیا
نمایندگان میتوانند حق تضییع
شده جاماندگان سهام عدالت را
زنده کنند؟ این سوالی است که
جواب آن در آیندهای نزدیک
مشخص میشود.

کشور ،گرفتار مازوخیسم اقتصادی است

چیزی که کشور ما به طرز وحشتناکی به
آن گرفتار شده است ،نه تحریمها ،بلکه یک
مازوخیسم اقتصادی است .سیستم مدیریتی،
دانسته یا نادانسته ،بخش اقتصادی و کارآفرینی
کشور را شکنجه میدهد.
غافل از اینکه این روند چیزی نیست جز یک
خودآزاری وحشتناک؛ چراکه بخش کارآفرینی
و اقتصادی کشور چیزی جدا از بدنه مدیریتی
و دولتی نیست و طبیعتا هرگونه آسیبی که از
سوی سیستمهای مدیریتی به بخش اقتصاد
خصوصی کشور وارد شود ،نوعی مازوخیسم و
خودزنی محسوب میشود.
راه درمان چیست؟

اجازه بدهید از زبان استعاره برای بیان مقصود
خود استفاده کنم .راه درمان این مازوخیسم
چیست؟ در سالی که به نام سال جهش تولید
نامگذاری شده است ،انتظار میرود که چنین
جهشی در تمام بخشهای اقتصادی کشور
مشاهده شود و این در حالی است که صحبت ما
از یک بیماری اقتصادی است!
به نظر من برای درمان این بیماری ،باید پایه و
اساس را مورد بازبینی قرار دهیم و بسیاری از
قوانین گمرک ،بانک ،بیمه و حتی در مواردی
برخی از مواد قانون اساسی را مورد بازبینی قرار
دهیم .بر این اساس ،درمان اقتصاد خودآزار و
بیمار ما در گرو اعمال تغییرات عظیمی است که
باید در سطح کالن ایجاد شوند .به نظر میرسد
در مدت زمانی که از سال جهش تولید باقیمانده
است ،باید نهادهای مهمی مانند وزارت صمت،
معاونت علمی ،بانک مرکزی ،گمرک ،وزارت
اقتصاد و دارایی ،جهاد کشاورزی ،سازمان برنامه
و بودجه و کلیه سازمانها و وزارتخانههایی
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بحث
جهش تولید در ارتباط هستند ،در یک راستا
قرار گرفته و به فکر تدوین سند استراتژی
همراستایی باشند که تاکنون با یکدیگر تدوین
نکردهاند.
فرایند ساختاری و مدیریتی سیستمها و

نهادهای تأثیرگذار کشور ما تاکنون به این
صورت بوده است که هر کدام به صورت موازی
حرکت کرده و صرفا به یک سری ستادها و
دستورالعملهای ضربالعجلی ،بدون پشتوانه
قانونی ،اکتفا میکردند.
اما در شرایط فعلی ،برای رهایی از این
مازوخیسم اقتصادی ،باید همه این نهادها در
یک راستا قرار گرفته و با تجویز یک درمان
التیامبخش ،حتی به صورت کوتاهمدت ،شرایط
وخیم اقتصادی را درمان کنند.

تخصیص ارز و ثبت سفارش؛ درد مشترک فعاالن
اقتصادی

مسئله تخصیص ارز و ثبت سفارش ،یکی
از چالشها و مشکالت عمدهای است که
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی طی ماههای
اخیر با آن روبهرو بوده و هستند .به عنوان یک
کارآفرین و فعال اقتصادی ،اذعان میکنم که
این مشکل با گرد هم آمدن ما کارآفرینان و
فعاالن اقتصادی در اتاقها و تشکلها و ارجاع
مشکل به مقامهای باالیی حل نمیشود.
تا کی باید این مشکالت را در قالب بیانیهها
و شرح جلسات و ...به مقامهای باال ارجاع
دهیم ،در حالی که خود دولت بهتر از ما این
مشکالت را میشناسد .ما به حدی با دولت
نشستوبرخاست داشتهایم که حتی گاها
دولت به مسائل و مشکالت ما نسبت به مسائل
خودش ،واقفتر است .پس دیگر نیازی به
تجمعها و نشستها و بیانیهها نیست؛ ما امروز
از دولت مطالبهگر هستیم و دیگر توجیهاتی را
که بخش دولتی ارائه میدهد ،درک نخواهیم
کرد .شاید تاکنون دالیل نبود تخصیص ارز را از
سوی دولت درک میکردیم.

اگر دلیل بانک مرکزی در مسئله تخصیص
ارز این بود که از ارز متقاضی استفاده نشود،
پس ارز قرار است به کجا برسد؟ واقعیت این
است که موفق نشدند از این طریق مسئله ارز
را کنترل کنند.برای بانک مرکزی در مسئله
تخصیص ارز ،هیچ فرقی میان تولیدکننده
و واردکننده نیست ،اگرچه ممکن است
تولیدکنندهها بتوانند در مرحله ثبت سفارش تا
حدی راحتتر از واردکنندهها پیش بروند ،اما
آن چیزی که در واقعیت وجود دارد این است
که برای بانک مرکزی نه واردکننده مهم است
و نه تولیدکننده.
تنها یک سری قوانین غیرشفاف دارد که هیچ
کس نمیداند در مقابل این قوانین چه رویکردی
باید اتخاذ کند ،در حالی که این عدم شفافیت
برای اقتصاد نتیجهای جز مرگ تولید و سقوط
تولید در پی نخواهد داشت.
به نظر من برای درمان این مازوخیسم اقتصادی،
درگام اول باید گمرک ،بانک مرکزی و سازمان
صمت که مجوز ثبت سفارش را میدهد ،یعنی
به واردکننده و تولیدکننده اجازه واردات را
میدهد ،در کنار هم بنشینند و همسو با یکدیگر
به نتیجه برسند .انتظار ما به عنوان فعاالن
بخش خصوصی از نهادهای مرجع دولتی این
است که برای درمان مشکالت ما پادزهری پیدا
کنند و حداقل ،مشکالت شش ماهه دوم سال
را حل کنند .در شرایط فعلی ما نمیخواهیم که
مقدمات جهش تولید را برایمان فراهم کنند،
همین اندازه که ما را از سقوط نجات دهند،
برایمان کافی است.
نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،بیماری کووید  ۱۹را یک بیماری
مشترک بین انسان و حیوان برشمرد که ردپای
کرونا را در آبزیان دریایی نیز پیدا کرده اند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
مهر ،مسعود مردانی ،با اشاره به پیشرفتهای
صورت گرفته در زمینه کنترل بیماریهای
عفونی و پیشگیری با واکسن ،گفت :متاسفانه
هنوز شاهد بروز موارد جدیدی از بیماریهای
مشترک بین انسان و حیوان در کشور هستیم.
وی ،بروسلوز را یکی از مهمترین بیماریهای
مشترک بین انسان و حیوان برشمرد که به
وسیله یکی از گونههای باکتری بروسال ایجاد
شده و به سه صورت حاد ،تحت حاد یا مزمن
تظاهر میکند.به گفته استاد گروه عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بروسلوز
در حیوانات ،بیشتر دستگاه تناسلی ادراری را
درگیر میکند و در انسان معموالً باعث ایجاد
تب ،تعریق ،دردهای استخوانی و عضالنی،
ضعف ،بیحالی و کاهش وزن میشود.
مردانی در ادامه به زیانهای اقتصادی فراوان
ناشی از بیماری بروسلوز اشاره کرد که سقط
برهها و گوسالهها و کاهش فراوردههای لبنی
برخی از این موارد بود.
وی ،بروسلوز را یک بیماری هزار چهره ذکر
کرد که اکثر ارگانهای بدن انسان را درگیر
میکند و یادآور شد :متاسفانه به رغم درمان
دارویی نسبتاً موثر ،حدود  ۱۰درصد مبتالیان
دچار عود بیماری میشوند و در موارد مزمن نیز
سبب ناتوانیهای حرکتی و افسردگی میشود.
استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،هاری را یکی دیگر از بیماریهای حاد

ویروسی مشترک بین انسان و حیوان برشمرد
که ممکن است به طور اتفاقی در اثر گزش
حیوانات ،پیوند قرنیه و سایر بافتهای آلوده به
انسان انتقال یابد.
مردانی با اشاره به نجات جان بیش از ۳۲
هزار نفر در جهان با اقدامات پیشگیرانه پس
از گزش حیوانات ،گفت :ساالنه حدود ۱۵
میلیون نفر در جهان پس از گزش حیوانات
تحت پوشش اقدامات پیشگیرانه قرار میگیرند
که این اقدامات باعث نجات جان  ۳۲هزار و
 ۷۰۰انسان میشود.
استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تب کنگو ،سیاه زخم و سالک را از
دیگر بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
ذکر کرد و افزود :این روزها که بحث بیولوژیک
(بیوتروریسم) بسیار قوت گرفته است ،از
بروسلوز ،ملیوئیدوزیس ،تبهای خونریزی
دهنده و آنتراکس به عنوان جنگ افزارهای
بیولوژیک بالقوه یاد میشود اما اینکه آیا عم ً
ال
چنین سالحی تا به حال علیه انسانها استفاده
شده یا خیر ،تمامی ابعاد آن نامشخص است.
وی ،بیماری کووید  ۱۹را نیز یک بیماری
مشترک بین انسان و حیوان برشمرد که ردپای
کرونا را در آبزیان دریایی به خصوص نهنگ و،...
نیز پیدا کردهاند.
مردانی تاکید کرد :پیشگیری از عفونتهای
مشترک بین انسان و دام قطعاً بدون کنترل
بیماری در حیوانات امکان پذیر نیست .بنابراین
هماهنگی و هم فکری ارگانهای درگیر در این
مهم نظیر وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی
توصیه میشود.

حمایت فائو از ایران،
برای تقویت تأمین مالی اقدامات اقلیمی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
بهمنظور ایجاد بستری جامع برای پرداختن و
رسیدگی به مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی،
از ایران برای تقویت تأمین مالی اقدامات
اقلیمی اعالم حمایت کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم به نقل از پایگاه اطالعرسانی سازمان
حفاظت محیط زیست؛ سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) برای ایجاد بستری
جامع بهمنظور پرداختن و رسیدگی به مسائل
مرتبط با تغییرات اقلیمی در ایران ،با همراهی
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع
صالحیتدار ملی صندوق اقلیم سبز ،حدود
 100نهاد و ارگان محلی ،ملی و بینالمللی
را گردهم آورد و ضمن حمایت از افزایش
ظرفیت این نهادها ،زمینه گفتوگو و تعامل
مشترک آنها بر سر مسائل مرتبط با تأمین
مالی اقدامات اقلیمی را فراهم کرد.
دستاندرکاران شرکتکننده در این نشست
مشورتی و کارگاه آموزشی دیدگاههای خود
درباره ظرفیتهای نهادی و فنی کشور و
همچنین چالشها و گامهای پیشروی الزم
برای پرداختن و رسیدگی به مسائل مرتبط با
تغییرات اقلیمی را به اشتراک گذاشتند.
شرکتکنندگان در این نشست مشورتی و
کارگاه آموزشی همچنین پیشنهادهای ارائه
شده درباره چگونگی ارتقای ظرفیت مرجع
صالحیتدار ملی ،اصالح قواعد و مقررات
و تدوین اولویتهای سیاستی جدید برای
دسترسی و استفاده بهینه از منابع مالی
بینالمللی بهمنظور تأمین مالی اقدامات مرتبط

با کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی در
کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گفته «گرولد بو ِدکِر» ،نماینده فائو در
جمهوری اسالمی ایران« ،فائو متعهد به تدوین
و توسعه سازوکاری فراگیر برای تضمین
مشارکت دستاندرکاران است .برگزاری
جلسات مشورتی همچون نشست کنونی و ارائه
فرصتهای یادگیری ،ظرفیت شرکای این طرح
را افزایش داده و موجب تحقق مسئله مالکیت
کشوری بهمنظور سرمایهگذاری در اقدامات
مرتبط با کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی
میشود».
فائو به عنوان نهاد سازمان ملل متحد در
پیشبرد و هدایت تالشهای جهانی در زمینه
توسعه کشاورزی و روستایی پایدار و تابآور به
تغییرات اقلیمی ،با ارائه توان و ظرفیت فنی و
تخصصی خود به کشورهای عضو ،از تالشهای
آنها در زمینه برنامهریزی ،دسترسی به منابع
تأمین مالی و همچنین اجرا و گزارشدهی
درباره اقدامات مرتبط با کاهش و سازگاری با
تغییرات اقلیمی در کشاورزی و مدیریت منابع
طبیعی ،حمایت میکند.
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اهمیت خانواده از دیدگاه اسالم

خانواده با وجود اینکه در اکثر جوامع مورد توجه
است در جهان بینی اسالمی اهمیت و ارزش
شایان توجهی به آن داده میشود .در این جهان
بینی خانواده گروهی متشکل از افراد است
که دارای شخصیت مدنی  ،حقوقی و معنوی
است که بر اساس نکاح (عقدی که ارتباط یا
مشروعیت ارتباط زن و مرد را معین میسازد)
پدید میآید .چنین ارتباطی یک رابطه ساده
انگارانه و فاقد مسئولیت پذیری نیست.
بلکه یک پیمان مهم و بااهمیتی است که از
جنبههای مختلف برای طرفین مسئولیتهایی
ایجاد میکند .چرا که سالمت چنین پیمانی که
اولین پایههای تشکیل یک خانواده است ضامنی
است برای سالمت کل جامعه

کودک را
به تنها خوابیدن
عادت دهید

روانشناسان میگویند که تنها خوابیدن کودک
برای رشد استقالل او ضرورت دارد و کودکان
از  ۲٫۵سالگی به بعد باید مستقل از پدر و
مادر و در اتاق خود بخوابند.
کاهش وابستگی کودک به پدر و مادر عامل
اصلی و مهمی برای رشد است .زمانی که کودک
در کنار پدر و مادر خود میخوابد یاد میگیرد
که فردی به طور مداوم مراقب او است و این
وابستگی ،باعث خدشه دار شدن عزت نفس،
استقالل و اعتماد به نفس کودک میشود.
همچنین کودک خود مراقبتی را نمیآموزد.
عادت دادن کودک به خوابیدن جدا از والدین
باید به صورت تدریجی انجام شود برای مثال در
ابتدا این زمان میتواند تنها یک شب در هفته
باشد و به تدریج دو شب در هفته و ...باشد تا
به تدریج کودک به تنها خوابیدن عادت کند.
همچنین میتوانید برای ایجاد احساس امنیت
در کودک تا هنگام خواب کودک در کنار او و
در اتاقش باشید و برای او قصه بخوانید یا در
جای دیگر خانه باشید ولی کودک صدای شما
را بشنود و یا بتواند شما را ببیند تا اینگونه
احساس امنیت کند.
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اسالم از همان ابتدای تولد برنامهها و دستورات
خاصی را برای رشد و تربیت کودک تنظیم
فرموده و اجرای آن را بر عهده خانواده قرار داده
است .بطوریکه در سراسر دوره کودکی و نوجوانی
که مهمترین دوران رشد و تربیت کودک است
برنامههای خاص و سفارشهای تربیتی بسیاری را
در انتخاب اسم  ،شیر دادن و از شیر گرفتن  ،در
محبت و مهروزی به کودکان و در رعایت عدالت ،
وفای به عهد نسبت به آنها چه در دوره بلوغ و چه
در دوره نوجوانی بیان داشته است.
امام سجاد علیهالسالم میفرمایند :حق کودک تو بر
تو این است که بدانی وجود او از توست و بد و خوب
او در این دنیا به تو ارتباط پیدا میکند و باید بدانی
که در سرپرستی او مسئولیت داری و مسئول هستی

محمدرضا فاریابی

ابى والد حناط گويد :از امام صادق عليه السالم
راجع به اين سخن خداوند كه مى فرمايد«:و
بالوالدين احسانا ؛به پدر و مادر احسان كنيد»،
پرسيدم  :اين نيكى چيست ؟ حضرت فرمود:
احسان اين است كه با آنها خوب برخورد كنى
 ،و آنها را وادار نكنى كه از تو چيزى بخواهند
وقتى تقاضا دارند ،گرچه آنها بى نياز باشند
(يعنى نه تنها بايد به پدر و مادر كمك كرد
و نه تنها بايد قبل از درخواست به آنان كمك
كرد بلكه اگر خودشان هم مى توانند حوائج
خود را تهيه كنند باز فرزند ،كار آنها را انجام
دهد ).سپس حضرت فرمود :مگر نه اين است كه
خداوند مى فرمايد «:لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحبون  ،هرگز به نيكى نرسيد تا از آنچه
دوست مى داريد انفاق كنيد» و فرموده« اما
يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل
لهما اف و ال تنهر هما» يعنى اگر يكى يا هر
دوى آنها نزد تو به پيرى رسند به آن دو آه نگو
و از خود مران ».
حضرت صادق عليه السالم فرمود :يعنى اگر
تورا ناراحت كردند آه نگو و اگر تو را زدند از
خود مران ( ،و اينكه خداوند مى فرمايد «:و قل
لهما قوال كريما» به پدر و مادر سخن شايسته
بگو ،حضرت فرمود :بگو خداوند شما پدرو مادر
را مشمول غفران خود كند اين سخن شايسته
است .
و اينكه مى فرمايد «:و اخفض لهما جناح الذل

-2کارکرد اجتماعی  -اقتصادی خانواده از
دیدگاه اسالم

نتیجه گیری

اسالم آئین الهی و مقدسی است که برای
خانواده اهمیت فراوان قائل است و آن را سنگ
بنای مهم حیات اجتماعی میشناسد .اسالم
وحدت جامعه را از وحدت زوجین و وحدت
اعضا خانواده میشناسد و عالئق انسانی موجود
در خانواده را قابل گسترش و نشر در جامعه به
حساب میآورد .اسالم معتقد است برای اینکه
جامعهها تحت ضابطه در آیند چارهای جز این

اصول اصلي در ت ربیت کودک

تربیت صحیح فقط با وجود رعایت یک سری اصول
امکانپذیر است .تعیین تربیت مشخص ،چهارچوب
برنامه خانواده است و باید آن را حفظ کرد تا به یک
رفتار مناسب در فرزندان دست یافت.
تحسین و پاداش
بهترین پاداش برای کودکان تعریف ،تمجید،
تحسین و محبت شماست .استفاده از اسباب
بازی و خوراکی برای پاداش به کودکان الزامی
نیست و استفاده از هدیه سادهای که در آن
رفتار خوب فرزندتان را پاداش دهید ،موثرترین
تمجید است.
استمرار و ثبات قدم
وقتی مقرراتی را برای کودک تعیین میکنید،
نباید آن را به سادگی تغییر دهید و هیچ کس

نباید آن را نقض کند و همگی باید آن را محترم
بشمارند .قانون وقتی قانون است که همه آن را
رعایت کنند و در برابر آن مطیع باشند.
برقراری روال معین روزانه
مهمترین اصل در برقراری روال معین در
زندگی ،تعیین وقت دقیق خوابیدن ،بیدار شدن
و غذا خوردن است .وقتی روال شخصی را در
زندگی برقرار کردید ،فقط در موارد خاص مانند
زمان سفر و بیماری میتوانید کمی انعطاف به
خرج دهید.
ایجاد حد و مرز
کودکان باید با حد و حدودها آشنا باشند و
بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام غیرقابل
قبول هستند .با تعیین حد و حدود برای

بر این اساس اسالم با مد نظر قرار دادن تاثیرات
خانواده در تربیت فرزندان  ،سالمت اجتماع را
در گروی خانواده سالم میداند .خانواده سالم
عالوه بر رشد و شکوفایی فرزندان  ،تربیت
سالمی را که همسران از یکدیگر دریافت
میدارند را نیز از نظر دور نگه نمیدارد.
خانواده سالم چارچوب امنی برای همسر و
فرزندان آنهاست .این چارچوب گسترش یافته
چارچوب امن جامعه را فراهم میسازد.
فرزندتان مشخص کنید از وی چه انتظاری
دارید و محدوده آزادی عمل او کجاست.
ایجاد نظم و ترتیب
نظم یعنی نظارتی قاطعانه و عادالنه! برای
برقراری نظم راههای متفاوتی مانند قاطعیت در
صحبت کردن یا هشداری ساده وجود دارد ،اما
نکته پراهمیت این است که هرگز نباید نظم را با
استفاده از خشونت و تنبیه برقرار کنید.
انتظارها
بهتر است به بچهها بگویید چه انتظاری از آنها
دارید و چه رفتاری را میپسندید .برای این
منظور با آنان راجع به خواستههای خود صحبت
کنید و فقط نکته اصلی را به سادهترین شکل
ممکن بیان کنید .توضیح خود را متناسب با
سن فرزندان بیان کرده تا به تدریج نظم مورد
نظر شما را بپذیرند.
مسئولیت پذیری
به کودکتان امکان دهید کارهای کوچک را
خودشان به تنهایی انجام دهند تا اعتماد به
نفسشان پرورش یابد و مهارتهای زندگی و
تواناییهای اجتماعی در آنان تقویت گردد،
اما انتظارهای شما باید متناسب با سن و
تواناییهای کودک باشد ،در غیر این صورت
به جای برنده شدن ،بازنده بودن را به کودک
میآموزید.

 :::...توصیه عاشقانه ...:::

از راه درست حرف بزنید

راز یک زندگی عاشقانه بادوام« :سازنده حرف ب زنید» .حرف زدن را همه بلد هستیم ،اما درست حرف زدن را نه .درست حرف زدن فقط به
معنی خوب و مودبانه حرف زدن نیست .بلکه به معنی مثبت و سازنده حرف زدن است.اگر قرار باشد با حرفهایتان بذر یأس بکارید یا
همسرتان را غمگین و ناراحت و تحقیر کنید ،حرف زدن شما هیچ فایدهای ندارد .گفتگو با یکدیگر در زندگی مشترک یک ضرورت است
و برای آنکه بیشترین تأثیر را از این گفتگو بگیرید باید کالمتان را در راستای دلگرم کردن یکدیگر ،حل مسأله و کمک به پیشبرد زندگی
و رابطه تان تنظیم کنید .سرزنش کردن را از زندگی خود حذف کرده و به جای آن ،یافتن راه حل ،گذشت و مه ربانی را جایگزین سرزنش و
سرکوفت کنید .با هم مشکالت را حل کنید ،کنار هم بنشینید ،مشکالت ،توانای یها و آرزوهایتان را لیست کنید و برای حل و فصل آنها یا
رسیدن به هر کدام ،به دنبال راه چاره بگردید.

احترام و خدمت به پدر و مادر
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

که او را به بهترین وجه تربیت کنی و بر عهده توست
که او را به خداوند بزرگ راهنمای کنی.
پیغمبر اکرم صلیاهللعلیهوآلهوسلم میفرمایند:
به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و
روش پسندیده با آنها رفتار کنید .اسالم عالوه
بر تاکیدی که بر نقش تربیتی خانواده قائل
است شیوههای مناسب تربیتی را پیش روی
خانوادهها قرار میدهد .بطوری که با تاکید بر
تکریم و تشویق فرزندان خانواده را از اعمال
روشهای تنبیهی باز میدارد.
حضرت علی علیهالسالم میفرمایند :عاقل
بوسیله ادب پند میپذیرد و این چارپایانند که
جز با زدن تربیت نمیشوند.
از دیدگاه اسالم انسانها از لحاظ ویژگیها  ،توانایی
و استعدادها متفاوت از یکدیگر هستند .بر این
اساس در نظر گرفتن این تفاوتها را نیز در تربیت
فرزندان در خانواده دارای اهمیت میداند .اسالم
سعادت و شقاوت فرد را تحت تاثیر خانواده چه
در دوران قبل از تولد و چه بعد از تولد میداند.

نیست که نخست خانواده تحت ضابطه درآید
و هر گونه نظم و سازندگی باید از خانواده آغاز
گردد و دامنه سازندگی و گسترش به جامعه
کشانده شود و حیات اجتماعی تحت نظم و
ضابطه درآید.
اسالم خانواده را کانون اخالقی جامعه میداند.
نوع تربیت و ارتباطات موجود در خانواده
موجد وحدت و منش اجتماعی است .همچنین
خانواده را مرکزی سرنوشت ساز در جنبه
انحراف و عصیان ذکر کردهاند و از آن جهت
که کودک پستیها و دنائتها را در آنجا تجربه
کرده و آموخته است .صفات اجتماعی کودک
برخاسته از خانواده است .اسالم خواستار نسلی
است سالم  ،پاک و عفیف و موجد افتخار
برای جامعه انسانی .چنین نسلی جز در دامن
خانواده سالم نمیتواند تربیت شود .وظیفهای
که خانواده در قبال تربیت فرد دارد و نقش
مهمی که در این زمینه ایفا میکند در واقع به
وظیفه او در قبال تربیت جامعه پیوند میخورد.

من الرحمة » ،بال ذلت از روى رحمت براى پدر
و مادر بگشا ،حضرت صادق عليه السالم فرمود:
به پدر و مادرخيره مشو مگر از روى مهربانى و
محبت و صدايت را بلندتر از صداى آن دو مكن
و دستت را هم روى دست آن دو بلند مكن و
جلوتر از آنها قرار مگير
امام صادق عليه السالم فرمود :مردى نزد پيامبر
آمده عرض كرد :مرا سفارش نما ،حضرت فرمود:
براى خدا شريك مگير ،گرچه تو را به آتش
بسوزانند و شكنجه ات كنند مگر اينكه (از روى
ترس باشد ولى ) قلب تو به ايمان مطمئن باشد.
پدر و مادرت را اطاعت كن و نيكى نما چه در
حال مرگ و اگر پدر و مادر به تو دستور دادند
كه از خانواده و ثروت خود جدا شوى انجام ده
كه از ايمان است.
يكى از مهمترين ابزار خوشبختى براى انسان
 ،رضايت و خدمت به والدین است  ،خدمت به
پدر و مادر و دعاى خير ايشان  ،پشتوانه محكمى
براى سعادت دنيوى و اخروى اوالد به حساب
مى آيد .گرچه در دوران كنونى كه عصر تمدن
و پيشرفت علمى و انحطاط ارزشهاى انسانى
مى باشد ،فرزندان همين كه احساس استقالل
كردند ،بطور كلى با پدر و مادر به سردى برخورد
مى كنند و آنها را به كنج عزلت و فراموشى مى
سپارند ،و يا آنها را مانع نشاط و خوشى خود به
حساب مى آورند .اما تجربه نشان داده است كه
اينگونه افراد در زندگى موفق نخواهند بود ،و بر
عكس آنها كه به والدين خدمت مى كنند ،داراى
زندگى خوش و با نشاط خواهند شد.
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود :هر كه
خوشحال مى شود از اينكه عمرش افزايش يابد

و روزى او فراخ شود ،به پدر و مادرش خدمت
كند كه خدمت به آنها اطاعت خداست  ،حضرت
صادق عليه السالم فرمود :اگر مى خواهى عمرت
زياد شود به دو بزرگ خود يعنى پدر و مادرت
نيكى كن .
امام صادق عليه السالم فرمود :مردى نزد پيامبر
اكرم صلى اهلل عليه و آله وسلم آمد و عرض كرد:
يا رسول اهلل به چه كسى نيكى كنم ؟ حضرت
فرمود :به مادرت  ،عرض كرد سپس به كى ؟
حضرت فرمود :به مادرت  ،باز پرسيد :سپس به
كه ؟ حضرت باز فرمود :به مادرت  ،دفعه بعد كه
پرسيد سپس به كه ؟ حضرت فرمود :به پدرت
امام سجاد عليه السالم نيز فرمود :مردى نزد
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض
كرد :يا رسول اهلل هيچ كار زشتى نمانده كه
انجام نداده باشم آيا براى من توبه اى هست ؟
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله وسلم فرمود :آيا
از پدر و مادرت هيچكدام زنده اند ،عرض كرد:
پدرم  ،حضرت فرمود :برو به او نيكى كن  ،وقتى
آن مرد پشت نمود كه برود ،پيامبر فرمود :اى
كاش مادرش (زنده ) مى بود
محبت فراوان و فداكارى مادر از يك طرف و
حساسيت و لطافت روح او از جهت ديگر موجب
اين احترام فوق العاده براى وى شده است .
هر انسانى سعى مى كند در حد توان خود با
خسارتها و بالها مقابله كند و خود را از زيان
بدور دارد ،ولى تجربه نشان داده است كه
بسيارى از بالها و زيانها پيش بينى نشده
هستند ،كما اينكه طبق عقيده ما مسلمانان
بسيار از سختيها و بالها غير از علل معمولى
داراى اسباب بخصوصى هستند كه مى بايست
عالوه بر در نظر گرفتن مسائل عقالئى و علمى ،
از نظر معنوى به مقابله با آنها پرداخت .

حه
ف
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صداقت چیست و چه اهمیتی در زندگی دارد؟

صداقت باالترین سطح کیفیت در شخصیت
انسان است؛ در واقع تعهدی منطقی بین رفتار
و روابط اجتماعی است .صداقت برای داشتن
یک زندگی موفق بسیار ضروری است .شخصی
که صادق است از تنش و درگیری به دور است
و زندگی طوالنیتری دارد .در صورتی که فرد
مطمئن باشد درباره تعهدات و وعدههایش با
مردم صادقانه رفتار کرده ،در مورد نتایج آنها
نگرانی و استرس ندارد.
اگر درباره حرفهایش شک و تردید داشته
باشد و حقیقت درون آنها را پنهان کند ،تنش،
نگرانی ،استرس و اضطراب که علت اصلی انواع
اختالالت است را تجربه خواهد کرد .همچنین
صداقت داشتن از آن جایی اهمیت مییابد که
منجر به بهبود مهارتهای ارتباطی و محبوب
شدن میشود.
صداقت در زندگی
اگر همه مردم صادق بودند چه می شد؟
در صورتی که همه افراد در زندگی خود
صداقت داشته باشند ،اتفاقات زیر حاصل
میشوند:
 به دلیل صداقت مردم و احساس وظیفهشناسی و تعهد در کارها ،هیچ فسادی وجود
نخواهد داشت.
 افراد صادق کمتر تحت تاثیر فشار هستندو به تبع آن کمتر مستعد ابتال به بیماریهای
ناشی از استرس و تنش روانی خواهند بود.
همچنین سطح سالمت روانی افراد باالتر
میرود.
 صداقت در وظیفه ،فداکاری و بهرهوری درشغل و تجارت افزایش پیدا میکند .افزایش
بهره وری منجر به توسعه اقتصادی بیشتر و
ثبات مالی بیشتر است.
 صداقت در امور شخصی به ایجاد روابطقوی کمک میکند .رابطهای که بر پایه
صداقت بنا شده باشد بسیار مستحکم خواهد
بود و عدم مشکل در روابط ،باعث سالمت
اجتماعی و محیطی شاد میشود.
 صداقت یک رهبر ،فرصتهای بیشتری برایپیروان او ایجاد کرده و باعث شکل گیری
اعتماد میشود.
اگر همه مردم دروغگو باشند چه
اتفاقی می افتد؟
پیامدهایی که دروغگویی افراد جامعه باعث
بروز آنها میشوند ،شامل موارد زیر است:
به دلیل خود خواهی و منفعت طلبی افراد،فساد به طور افسار گسیخته افزایش پیدا میکند.
-استرس زیاد ناشی از شک و تردید در روابط و

تجارت و به تبع آن مشکالت شدید روانشناختی
و جسمی افزایش مییابد .دروغگویی سالمت
روان افراد را به خطر میاندازد.
افراد دروغگو ،تنها برای کسب درآمدخود کار میکنند و در مورد مسئولیتهای
اجتماعی و کار تیمی و توسعه محیط خود
فکر نمیکنند .فقرا ،فقیرتر و ثروتمندان،
ثروتمندتر میشوند.
اگر مردم راستگو نباشند ،روابط دوستیطوالنی مدت وجود نخواهد داشت .افزایش
کینه ،دشمنی ،خیانت و طالق باعث رشد
میزان پروندههای دادگاهی ،کار پلیس و
جرم و جنایت میشود.
در صورتی که رهبران صادق نباشند ،تنهابه سود شخصی خود و منافع خود فکر
کرده و توسعه ملی و رفاه دیگران برای آنها
اهمیت نخواهد داشت.
دروغگویی پیامدهای زیادی را در زندگیمشترک و روابط زناشویی به وجود میآورد و
گاهی منجر به بروز اختالفات و جدایی میشود.
افزایش صداقت در زندگی
ممکن است همیشه راستگو بودن کار
دشواری به نظر برسد؛ اما همین که چند
بار صداقت را در زندگی خود به کار ببرید
آثار آن را در سالمت روان مشاهده میکنید.
گفتن حقیقت میتواند از بسیاری آسیبها
جلوگیری کند .موضوع دیگری که مطرح
میشود این است که برخی افراد حتی در
مورد کوچکترین مسائل صداقت ندارند و به
صورت ناخودآگاه دروغ میگویند.
در واقع دروغگویی به صورت یک عادت
رفتاری مخرب ،جزئی از شخصیت آنها شده
و قادر به ترک آن نیستند .برای حفظ روان و
بهبود کیفیت زندگی از مشاوره روانشناسی
استفاده کنید .مشاور با ریشهیابی و ارائه
تکنیکهای مختلف به شما کمک میکند تا
صداقت را در زندگی خود افزایش دهید.
کالم آخر
با افراد صادقانه رفتار کنید تا دوستان،
مشتریان و شریک عاطفی روراست و
درست کاری پیدا کنید .میدانیم که افراد
راستگو همه جا هستند اما دوست ندارند
که خود را در معرض عموم به نمایش
بگذارند .در صورتی که افراد دروغگو
همیشه سعی میکنند که نشان دهند بسیار
درست کار هستند .مراقب باشید و فقط از
زندگی لذت ببرید .الزم است باور داشته
باشید که خدای شما همه چیز را میبیند.
هر جمله ای که بر زبان می آورید به دقت تفکر
کرده و تاثیرات آن را مورد بررسی قرار دهید.
به صحبت ها و همچنین شیوه بیان آن ها دقت
ویژه ای به خرج دهید.

ارتباطات اجتماعی؛ از آغاز تا مهارت
توانایی در برقراری ارتباط به گونه ای موثر ،از
با ارزش ترین مهارت های زندگی است .امروزه
ارتباطات به مهم ترین بخش زندگی انسان ها
به ویژه در حوزه اجتماعی بدل شده است .برای
تقویت سطح ارتباطات اجتماعی خود هیچگاه
دیر نیست و با اقدام به آن می توانید کیفیت
زندگیتان را افزایش دهید .اما ارتباط فرایندی
دو طرفه است و ارتقا آن نیازمند تالش در هر
دو مسیر ارسال و دریافت است.
«خوب گوش دادن»
گوش سپردن و شنیدن با آن که به ظاهر
یکسان می آیند ،معانی مشابهی ندارند .تالش
برای تبدیل شدن به مستمعی خوب از نخستین
گام هایی است که باید برای ارتقاي سطح
ارتباطات اجتماعی خود بردارید .افرادی می
توانند در این زمینه به مهارت دست یابند ،که
عالوه بر شنیدن ،به مفاهیم نهفته میان کلمات
توجه کافی داشته باشند.
«توجه به عواطف مخاطب»
همراهی با اطرافیان در غم ها و شادی های

زندگی سبب می شود به عنوان فردی به
اصطالح اجتماعی شناخته شوید .برای این کار
باید از احوال دیگران آگاه باشید .به تاثیراتی که
هر جمله ی شما در طرف مقابل می گذارد دقت
کرده و آن ها را خردمندانه انتخاب کنید ،گاهی
اوقات جمله ای بدون فکر به راحتی منجر به
سوء برداشت می شود که با کمی تامل پیش از
آغاز مکالمه می توان به سادگی از آن پیشگیری
کرد .در نتیجه ،استاندارد های رفتاری مردم را
در نظر داشته باشید و برای ارتقا کیفیت مهارت
های اجتماعی خود ،در چهارچوب عمل کنید.
«افزایش وسعت دید»
در ارتباطات خود تالش کنید تا مسائل را از
دیدگاه طرف مقابل ببینید .این امر سبب می
شود تا از قضاوت های نا به جا جلوگیری شود.
در کنار درک دیدگاه اشخاص ،نقطه نظرات
خود را روشن و صادقانه بیان کنید تا از ابهام
جلوگیری شود اما این روشن سازی نباید به
معنای تعدی از خطوط قرمز فرهنگ خود باشد؛
مالیم و محتاط پیش روید .برای آن که بتوانید
به گونه ای موثر ارتباط برقرار کنید ،باید پیش از

«شوخ طبعی»
خندیدن سبب آزاد سازی اندروفین می شود
که در از بین بردن استرس و عصبانیت بسیار
موثر است .از شوخ طبعی واهمه نداشته باشید
اما اطمینان حاصل کنید که این رفتار متناسب
با موقعیت باشد .از این عامل در از بین بردن
سد ها ،نزدیک کردن افراد به یکدیگر و جلب
دوستی دیگران استفاده کنید اما در عین حال
جوانب الزم را در نظر داشته باشید.
«عدالت»
همواره اهداف اجتماعی خود را بر اساس ارزش
های یکسان پایه گذاری کرده و از فرق گذاشتن
میان افراد به جد پرهیز کنید .در حقیقت
برخورد دیگران با شما در ارتباطات اجتماعی،
بازخوردی از عملی است که از جانب شخص
شما دریافت می شود ،رعایت نکات ظریف در
ارتباطات اجتماعی ،رابطه ای پویا و قوی را
تضمین خواهد کرد.
«شکست استرس»
بعضاً برخی از ارتباطات اجتماعی به طور ذاتی
استرس آور هستند و این استرس در صورت
عدم مدیریت می تواند به سدی بزرگ در برابر
ارتباطی موثر تبدیل شود .تنها روش کاربردی
در غلبه بر این گونه استرس های روحی و
رفتاری ،حفظ تمرکز به وسیله ایجاد محیطی
آرامش بخش است .برای مثال مدتی محیط را
ترک کرده و در هوای آزاد قدم بزنید.به تقویت
مهارت های خود بپردازید و میدان را خالی
نکنید!

ص
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شهدای دانشمند هسته ای ایران ،سند مظلومیت ایران اسالمی هستند .دانشمندانی که با ویژگی های
مشترک ،اهداف هماهنگ و تالش های مستمر در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته ای کشور گام برداشتند.
اولین ویژگی مشترک این شهیدان ،وطن پرستی بود .آنان به رغم تهدیدهایی که می شدند ،تا زمانی که
جانشان را فدا کردند و بزرگ ترین دارایی شان را در این راه تقدیم کردند ،به وظیفه خود به بهترین شکل
عمل کردند .دومین ویژگی بارز این شهیدان ،تعهد و مسئولیت پذیری آنان بود .همه این افراد تا پای جان ،پای
مسئولیتی که به آنها محول شد ،از هیچ کوششی دریغ نکردند و تا لحظه آخر ماندند و کار کردند و به پیشرفت
علم و تکنولوژی این کشور کمک کردند .سومین ویژگی مشترک این شهیدان ،خصیصه بارز تسلط بر علمشان
بود ،تمام آنها از دانشگاه های کشورهای پیشرفته دنیا پیشنهاد داشتند ،اما به خاطر عشق و عالقه به وطن
این پیشنهادها را رد کردند و ترجیح دادند که از تخصص خود برای کشورشان استفاده کنند.
ویژگی چهارم این شهیدان که ویژگی بارز و علت شهادت آنها بود ،پیوندی بود که بین علم ،تحقیق و عمل
بر قرار کردند ،همه این افراد دارای مقاالت برجسته علمی  -پژوهشی در داخل و خارج کشور بودند ،از
لحاظ بحث های علمی بسیار فعال و افراد قوی بودند اما با این حال اینها در حد تئوری باقی نماندند و این
تئوری را به عرصه عمل درآوردند .شهدای هسته ای ایران نماد پیشرفت ،علم و آمیختگی علم ،ایمان،
شجاعت ،خون و شهادت هستند که جوانان با بصیرت ایران باید راه آنها را ادامه داده و با پیشرفت روز
افزون در عرصه علم و فناوری انتقام خون آنها را از دشمنان و معاندان نظام اسالمی پس گیرند .شهادت
پاداش این غیور مردانی بود که با جهاد علمی خود ،چراغ علم و روشنایی را در سنگر دانشگاه پر فروغ
نگه داشتند و در نهایت با اهدای خون خود ،درخت انرژی هسته ای ایران را آبیاری کردند .شهادت بر این
مردان آسمانی مبارک باد.

پندانه

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود
و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت .استاد
به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من
چیزی ندارم که به تو بیاموزم.
شاگرد فکری به سرش رسید ،یک نقاشی
فوق العاده کشید و آنرا در میدان شهر قرار
داد  ،مقداری رنگ و قلمی در کنار آن قرار
داد و از رهگذران خواهش کرد اگر هرجایی
ایرادی می بینند یک عالمت × بزنند و غروب
که برگشت دید که تمامی تابلو عالمت خورده
است و بسیار ناراحت و افسرده به استاد خود
مراجعه کرد.
استاد به او گفت :آیا میتوانی عین همان
نقاشی را برایم بکشی ؟ شاگرد نیز چنان کرد
و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر
قرار داد ولی این بار رنگ و قلم را قرار داد
اما متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود
که  :اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ
و قلم اصالح بفرمایید غروب برگشتند دیدند
تابلو دست نخورده ماند.
استاد به شاگرد گفت :همه انسانها قدرت
انتقاد دارند ولی جرات اصالح نه!...

باد آورده را
باد م یبرد

در زمان سلطنت خسرو پرويز بين ايران و
روم جنگ شد و در اين جنگ ايرانيها پيروز
شدند و قسطنطنيه كه پايتخت روم بود به
محاصره ي ارتش ايران در آمد و سقوط آن
نزديك شد  .مردم رم فردي را به نام هرقل
به پادشاهي برگزيدند .هرقل چون پايتخت
را در خطر مي ديد ،دستور داد كه خزائن

ُد ُرسته که کرونا عزیزای خیلیا رو گرفت اما
یه چیزای خوبی هم داشت .قبلنا اگه یه
غذایی میافتاد رو زمین ،فوتش میکردیم و
میذاشتیم تو دهنمون اما حاال اوضاع فرق
قبل
کرده .کِی از د ِر خونه میرفتیم توو ِ
هر کاری دستمونو میشستیم؟ اما حاال
میشوریم».
راننده تاکسی بعد از به زبان آوردن این
حرفها بقیه پول مسافر را میدهد و
میگوید« :نگران نباش خانوم ،هر شب که
میرم خونه همه این پوال رو میجوشونم و تا
صبح پهن میکنم خشک شن».
شیوع ویروس کرونا فقط به زندگی ما ماسک،
دستکش و الکل اضافه نکرد؛ خیلی چیزها را
تغییر داد و حتی فرهنگها را هم تحت تاثیر
قرار داد .از جمعشدن روبوسی و دستدادن
دوستان و خویشاوندان گرفته تا برگزاری
مراسم عروسی ،ختم ،مناسک عزاداری و
شادی .بساط مراسم مجلل جمع شد و
بسیاری از عروسها و دامادها با سادهترین و
اقتصادیترین جشنها ،زندگی مشترکشان را
شروع کردند .این روزها هزینههای مراسم سوم
و هفتم و چهلم عزاداری به موسسههای خیریه
تعلق میگیرد یا الاقل ادعای صاحبان عزا این
است که این کار را میکنند .بساط شامهای
مجلل در تاالرها و ارسال دستهگلهای
آنچنانی هم تقریبا برچیده شده است.
البته کرونا فقط روی فرهنگ ما تاثیرگذار
نبوده بلکه فرهنگ کشورهای دیگر را هم
تحتالشعاع قرار داده است .حتی «پرنسس
بئاتریس» نوه ملکه بریتانیا نیز مراسم
عقدش را بر خالف مراسم مجلل خانواده
سلطنتی و با حضور خویشاوند نزدیکش در
معبد سلطنتی السینتس برگزار کرد .او حتی
ترجیح داد برای مراسم عروسیاش که خیلی
مختصر برگزار شد ،یکی از لباسهای قدیمی

جواهرت روم را در چهار كشتي بزرگ
نهادند تا از راه دريا به اسكندريه منتقل
سازند تا چنانچه پايتخت سقوط كند،
گنجينه ي روم بدست ايرانيان نيافتد.
اينكار را هم كردند .ولي كشتيها هنوز
مقداري در مديترانه نرفته بودند كه ناگهان
باد مخالف وزيد و چون كشتيها در آن زمان
با باد حركت مي كردند ،هرچه مالحان
تالش كردند نتوانستند كشتيها را به سمت
اسكندريه حركت دهند و كشتي ها به
سمت ساحل شرقي مديترانه كه در تصرف
ايرانيان بود در آمد .ايرانيان خوشحال شدند
و خزائن را به تيسفون پايتخت ساساني
فرستادند .خسرو پرويز خوشحال شد و
چون اين گنج در اثر تغيير مسير باد بدست
ايرانيان افتاده بود خسرو پرويز آنرا ( گنج
باد آورده ) نام نهاد.
از آنروز به بعد هرگاه ثروت و مالي بدون زحمت
نصيب كسي شود ،آن را بادآورده مي گويند.

شهید مصطفی احمدی روشن

شهید مصطفی احمدی روشن در  17شهریور
سال  1358در روستای سنگستان استان
همدان متولد شد .وی دوران کودکی خود را در
خانواده ای فقیر گذراند .خانواده وی در محله
ای واقع در پشت امامزاده یحیی همدان به نام
محوطه آقاجانی بیگ و در خانه ی اجاره ای و
قدیمی ،با امکاناتی اندک زندگی می کردند .پدر
وی راننده مینی بوس بود و در دوران جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران سال های بسیاری را
به مبارزه با دشمن بعثی پرداخت.
وی تحصیالت خود را در زادگاه خویش آغاز
کرد .دوره تحصیلی راهنمایی را با رتبه عالی
از مدرسه خیام همدان فارغ التحصیل شد و به
دبیرستان ابن سینا رفت .شهید احمدی روشن
هشتاد و پنجمین شهید دبیرستان ابن سینای
همدان است.
پس از آن نیز در آزمون سراسری سال 77
شرکت کرد و وارد دانشگاه صنعتی شریف تهران
شد و سپس در سال  81از این دانشگاه فارغ
التحصیل شد.
وی دانش آموخته رشته مهندسی پلیمر از
دانشگاه صنعتی شریف بود .شهید احمدی
روشن با سن پایین حدود  32سال ،دارای
مقاالت متعدد علمی در رشته پلیمر بود.
وی در سال 1380ش و در دوران تحصیل
خود در این دانشگاه در پروژه ساخت غشاهای
پلیمری برای جدا سازی گازها که برای اولین بار
در کشور انجام می شد ،همکاری داشت.
او همچنین دارای چندین مقاله  ISIبه زبان

های انگلیسی و فارسی بود و در زمان
شهادت دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی
شریف و از نخبگان این دانشگاه به شمار می
رفت که مسئولیت معاونت بازرگانی سایت
هسته ای نطنز را نیز به عهده داشت.
به گفته دوستانش وی شخصی والیتمدار و
از شاگردان آیت اهلل خوشوقت استاد اخالق
تهران بود .شخصی شوخ و باصفا و در عین
حال مدیری جدی و قاطع .سرانجام این
مرد الهی در  21دی  1390پس از خروج
از منزل در ساعت  ۸:۳۰صبح توسط یک
موتورسیکلت سوار با چسباندن یک بمب
مغناطیسی در خیابان گل نبی تهران ،میدان
کتابی ترور شد .از شهید احمدی روشن یک
فرزند به نام «علی» به یادگار مانده است.

 .۲قرصهای ویتامین

ویتامینهای بدن ما باید از غذاهایی که
میخوریم تأمین شود و قرصهای ویتامین جزو
خرجهای اضافی است .اگر این اتفاق نمیافتد و
بدن شما کمبود ویتامین دارد ،مشکل از تغذیه
نامناسب یا نقص سیستم جذب بدن است.
بهراحتی میتوان با ورزش کردن جذب بدن را
باال برد یا با دقت در تغذیه مناسب ،مواد مغذی
را به بدن رساند.

فواید دیدهنشده کرونا

مادربزرگش را با کمی تغییرات بپوشد و برخالف
دیگر عروسهای خاندان سلطنتی لباس ندوزد!
اما آیا این تغییرات فرهنگی بعد از به پایان
رسیدن شیوع کرونا همچنان ادامه پیدا میکند
یا فقط مربوط به دوران کرونا میشود؟
قطعاً جامعه به دوران قبل از کرونا بازنخواهد
گشت و حتی اگر کرونا هم از بین برود اثری که
در جامعه ما گذاشته است میتواند باقی بماند.
تحول یا دگرگونی اجتماعی در طول یک دوره
طوالنی یک یا چند نسل در یک جامعه اتفاق
میافتد و بررسی تحول اجتماعی نیازمند
نوعی بررسی تاریخی جامعه است بنابراین ما
در موضوع کرونا و پیامدهایی که در زندگی
ما خواهد داشت با تغییر اجتماعی روبهروییم
و ممکن است در طوالنیمدت با دگرگونی
اجتماعی مواجه شویم.
اینکه بخواهیم مسئله کرونا و تغییراتی را که
در هشتماهه گذشته به آن دچار شدهایم
بررسی کنیم ،آنچه که میتوان قطعی فرض

 .۱موبایل جدید

خرید موبایل مدلهای جدید به معنای خرج
کردن میلیونها تومان پول است .بهتر است
اگر موبایل دارید به هوای خرید یک موبایل
جدید (تنها به دلیل مدل باالتر) پول خود را
خرج نکنید.

کرد تغییرات در حال انجام است که شامل امور
جزئی در فرهنگ مثل دستدادن است تا مسائل
پیچیدهتری مثل خدمات الکترونیکی که باالجبار
توسعه پیدا کرد .آنچه مسلم است جامعه بعد از
کرونا به هیچ عنوان به جامعه قبل از خودش
شباهت نخواهد داشت .یعنی این تغییرات که به
عنوان تغییرات نهایی در نظر نمیگیريم ،ادامه
پیدا خواهد کرد و حتی بعد از پایان کرونا ما این
تغییرات را خواهیم دید اما قطعا جامعه به دوران
قبل از کرونا باز نخواهد گشت.
معاشرتهای بعد از کرونا نیز به هیچ عنوان مشابه
دوران قبل از کرونا نخواهد بود .البته ما نباید این
موضوع را مثبت یا منفی تلقی کنیم .برای مثال
اصوال دستدادن یک امر مثبت یا منفی نیست
بلکه به فرهنگها و شخصیتها برمیگردد .شاید
خیلی از افراد جامعه به دلیل اینکه تماس فیزیکی
آنها با آدمها قطع شده ،آن را یک امتیاز قلمداد
کنند؛ موضوعی که سالها آنها را رنج میداده
است و در حال حاضر موقعیتی برای آنها پیش

آمده که حاضر نیستند به شرایط قبل برگردند.
افراد بسیاری از تغییرات بوجود آمده استقبال
میکنند .در واقع ما شاهد سطح وسیعی از
تغییراتیم .حتی اگر وارد سبک زندگی انسانها
شویم میبینیم که این تغییرات اساسی بوده و
پیش از این تالش زیادی برای چنین تغییراتی
انجام میدادهاند.
حتی سیستمهای آموزشی کشور که از شکل
حضوری به شکل مجازی تغییر پیدا کرده،
قطعا با از بین رفتن کرونا کنار گذاشته
نخواهد شد و به دلیل اثرات مثبتی که در کنار
اثرات منفی دارد ،بخشی از این سیستم به
شکل مجازی باقی میماند و سیاستگذاران
ما را تشویق خواهد کرد تا آن را ادامه دهند.
شاید این اشکال مطرح شود که برخی از
مسائلی که کرونا آن را تحت تاثیر قرار داده
مثل معاشرتها و دید و بازدیدها ،جزئی از
هنجارهای مثبت جامعه ما تلقی میشدند.
باید توجه داشته باشیم که ارزشها یکی
از اجزای نظام فرهنگی در سطح کالن و
نظام شخصیت در سطح خرد هستند و تاثیر
بسیاری در الگوهای فکری و رفتاری افراد دارند
بنابراین در مسائل مختلف فردی و اجتماعی
سهیمند .پیامدهایی که کرونا در زمان حال
روی رفتار و کردار ما میگذارد میتواند در
نهایت به تغییرات عمده و ساختاری منجر
شود به نحوی که رفتارها و پندارهای ما را
تغییر دهد .در حال حاضر اگر مراسم عروسی
یا عزایی داریم باید به شکل مختصر و محدود
برگزار کنیم یا مجبوریم کالسهایمان را به
صورت مجازی برگزار کنیم اما همین موارد در
طوالنیمدت میتوانند تغییرات عمدهای ایجاد
کنند به طوری که شکل معاشرت ،آموزش
و مناسک تغییر پیدا کند بنابراین پیامدها و
تغییرات حاصل از شیوع کرونا میتواند وسیع
و گسترده باشد.
این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم
محکوم میشود.
در محاربه و افساد فیاالرض زمانی که عنوان
محارب یا مفسد فیاالرض برسردسته گروه
مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب
یا مفسد فیاالرض محکوم میشود.
همچنین طبق تبصرههای این ماده قانونی ،گروه
مجرمانه عبارت از گروهی نسبتا منسجم متشکل
از سه نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم
تشکیل میشود یا پس از تشکیل ،هدف آن برای
ارتکاب جرم منحرف میشود.
سردستگی نیز به معنای تشکیل یا طراحی یا
سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
***

شرایط قانونی اعمال عفو

عفو عمومی به موجب قانون به وجود آمده و
قانونگذار میتواند پس از وقوع جرم با توجه به
مصلحت عموم جامعه ،مرتکبان جرایم را مورد
بخشش قرار دهد.
در صورتی که فرد مجرم ،مشمول عفو شود،
بخشی از مجازات وی از بین میرود یا به طور
کلی مبری از هرگونه مجازاتی میشود.
به طور کلی عفو به  2صورت انجام میشود ،یکی
عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی که هر کدام از
آنها شرایط و آثار مخصوص به خود را دارند.
عفو عمومی به موجب قانون به وجود میآید و
قانونگذار میتواند پس از وقوع جرم با توجه به
مصلحت عموم جامعه مرتکبان جرایم را مورد
بخشش قرار دهد .عفو عمومی تنها در شرایطی
خاصی همچون ناآرامیهای اجتماعی و انقالبها
انجام میشود و هدف آن نیز کاهش التهابات
اجتماعی و بازگشت آرامش به جامعه برای آشتی
ملی است .عفو خصوصی صرفا با اجازه مقام معظم
رهبری به گروهی از محکومان اعطا میشود و

تنها زمانی که صدور حکم قطعی باشد ،میتوان
مشمول عفو خصوصی قرار گرفت .البته برای
استفاده از عفو خصوصی ،نبود شاکی خصوصی و
طی شدن قسمتی از محکومیت شرط است .عفو
تنها در زمانهای خاص همچون عید سعید فطر،
قربان و غدیر انجام میشود.
برخی از جرایم هیچگاه مشمول عفو خصوصی
نیستند .برای مثال قاچاق حرفهای ،موارد
حقالناس ،سرقت مسلحانه ،مصادیق مهم جرایم
جاسوسی ،محاربه ،قاچاق سالح و مهمات،
اختالس ،ارتشا و آدمربایی ،جرایم مستوجب حد
شرعی اعدام مشروط بر اینکه جرم با شهادت
شهود ثابت شده باشد ،از جمله مواردی هستند
که مشمول عفو نمیشوند.
مجازات سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته
هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده
بگیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که
اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه
مرتکب شوند ،محکوم میشود.مگر آن که جرم
ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در

شهادت دروغ چه مجازاتی دارد؟

شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ
توسط گواه نزد مقامات قضایی ،که ادای چنین
شهادتی عواقب قضایی در پی دارد.
شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی
که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع
نه تنها خالف شرع و اخالق است بلکه قانونگذار
برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین
کرده است.
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی
از اصحاب دعوی و بر ضرردیگری اعالم اطالع
و خبر از وقوع امری کند .شهادت یکی از ادله
دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار
طوالنی است که در دستگاه قضایی تمام کشورها
نیز امری پذیرفتهشده است ،اما حدود استفاده
و درجه و اعتبار آن متفاوت است؛ لذا به دلیل
اهمیت زیاد این موضوع هم برای شاهد و هم
برای شهادت ،شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی
پیشبینی شده است.
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی ،حقوق
غیرمالی ،بدنی ،حدود و قصاص باشد و بسته به
موضوع دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات

حه
ف
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 .۳قهوه در کافه
قهوه به دلیل کافئین و طعم گس ،طرفداران
بسیاری دارد .این نوشیدنی را اگر در خانه تهیه
کنیم خیلی ارزانتر از کافه برای ما آب میخورد.
 .۴غذاهای بیرون

تهیه غذا از رستورانها و کافهها تقریبا دو برابر
مبلغی تمام میشود که برای تهی ه آن غذا در
خانه میتوانید صرف کنید.
 .۵هزینه بیش از حد اینترنت

یک یا دو بسته اینترنتی در ماه ،قابل توجیه
است؛ اما اگر بیشتر شود به این معنی است
که شما زمان زیادی را در بستر اینترنت
صرف میکنید که نهتنها به سالمت روان
و فیزیک شما آسیب میرساند؛ بلکه صرفه
اقتصادی هم ندارد.

گاندي
خطاب به همسرش

چه زیبا نوشت:
خوبِ من  ،هنر در فاصله هاست ؛
زیاد نزدیک به هم می سوزیم،
و زیاد دور از هم  ،یخ می زنیم .
تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم،
و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.
کسی که تو از من می خواهی بسازی،
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.
من باید بهترین خودم باشم برای تو.
و تو باید بهترین خودت باشی برای من .
خوبِ من  ،هن ِر عشق در پیوند تفاوت هاست،
و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها .
زندگی است دیگر...
همیشه که همه رنگهایش جور نیست؛
همه سازهایش کوک نیست.
حواست باشد ...
به این روزهایی که دیگر برنمی گردد؛
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می
روند و همیشگی نیستند.
به این سالها که به سرعت برق گذشتند...
است که قانون حدود آن را در موارد و موضوعات
مختلف مشخص کرده است.
بنا به تعریف علم حقوق ،شهادت کذب عبارت
است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات
قضایی ،که ادای چنین شهادتی عواقب قضایی
در پی دارد.
شهادت دروغ موجب بطالن حکم شده و هر
حکمی که بر این اساس صادر شود بالاثر است و
هر گاه کسی با شهادت کذب سبب ورود خسارت
شود باید آن را جبران کند .به عبارتی در شهادت
کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران
کنند .همچنین در امور کیفری یکی از جهات
درخواست تجدیدنظر ،دروغ بودن شهادت شهود
است.
چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند ،شهادت دروغ
بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه ،مجازات
سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است همچنین
اگر شهادت دروغ در مورد حدود ،قصاص یا دیات
باشد قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
در مواردی که دو نفر به آنچه که موجب قتل
است ،شهادت دهند مثل ارتداد ،یا چهار نفر
شهادت دهند به آنچه موجب رجم است مثل
زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که
شهادت دروغ دادهاند قاضی و مامور از طرف او که
حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند
بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها؛
به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شدهاند و
در اینجا سبب اقوی از مباشر است.
بنابراین در مواردی که دادگاه از مطلعین
درخواست ادای شهادت یا اطالع میکند و بعد
معلوم شود که خالف واقع شهادت دادهاند اعم از
اینکه به نفع یاضرر یکی از طرفین باشد عالوه بر
مجازات شهادت دروغ چنانچه موجب وارد آمدن
خسارتی شده باشند به پرداخت نقدی یا جزایی
محکوم خواهند شد.
منبع :وكالت آنالين
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کاهش شدت بیماری
کووید  ۱۹با داروهای
کاهنده چربی خون

محققان دریافتند داروهای کاهشدهنده
کلسترول موسوم به استاتین ،خطر ابتال
به نوع شدید بیماری کووید ۱۹را کاهش
م یدهد.
مولکولی موسوم به  ACE۲همانند
دستگیرهای در سطوح خارجی بسیاری از
سلولهای انسانی ق رار دارد که به تنظیم
و کاهش فشار خون کمک م یکندACE۲ .
تحت تأثیر استاتی نهای تجویز شده و سایر
داروهایی است که ب رای بیماریهای قلبی
عروقی استفاده م یشود.
داروهای کورتونی به درمان بیماران شدید
کرونا کمک م یکنند داروهای دیگر به جز
دگزامتازون هم موث رند.
کرونا ویروس عمدتاً از این گی رنده ب رای ورود
به سلولهای ریه و ایجاد عفونتهای تنفسی
استفاده م یکند.
«لوری دانیلز» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این
باره م یگوید« :هنگامی که در ابتدای شیوع
پاندمی ،با این ویروس جدید روبرو شدیم،
حدس و گمانهای زیادی پی رامون برخی از
داروها وجود داشت که بر  ACE۲تأثیر داشته
باشند نظیر استاتی نها و این که آیا بر خطر
بیماری کووید  ۱۹تاثیر خواهند داشت».
همچنین بیماران کووید ۱۹ای که قبل از
بستری شدن در بیمارستان استاتین مصرف
م یکردند روند بهبود سریعتری داشتند.
محققان معتقدند استاتی نها از طریق
تاثیر ضدالتهاب یشان از عفونت کووید
 ۱۹پیشگیری م یکنند و با قابلی تهای
پیوندیشان م یتوانند روند پیشروی ویروس
را متوقف کنند.

روغن های مفيد
براي بدن

اگر از طعم غذا های سرخ کرده لذت می
برید و دوست دارید آنها را مصرف کنید بهتر
است آن ها را در خانه تهیه کرده و با روغن
های سالم سرخشان کنید.
نوع روغنی که ب رای سرخ کردن و به طور
کلی پخت و پز استفاده می کنید به شدت
بر روی سالمتی شما تاثیر گذاشته و می
تواند مضر و یا مفید باشد.
روغن های ناسالم برای سرخ کردن:

 .۱کاهش وزن
متخصصان بر این باورند که مصرف غذا در بازه
زمانی  ۶صبح تا  ۷عصر ،مقدار کلی کالری
دریافتی بدن را تا حد چشمگیری کاهش م یدهد.
علت این مسئله این است که با کاهش مدتزمان
مصرف مواد خوراکی در روز ،کالری کمتری مصرف
خواهید کرد.
در ضمن زمان بیشتری در شب ،سبک م یمانید
و بدن آنقدر فرصت دارد تا به وضعیت کتوزیس
( )ketosisبرسد و از چ رب یهای آن کاسته شود.
کتوزیس وضعیت طبیعی بدن است و معموال
زمانی رخ م یدهد که بدن سوخت خود را فقط
از چ رب یها م یگیرد؛ به عبارت دیگر ،انرژی آن با
مصرف چ ربیهای ذخیرهشده تأمین م یشود.
مصرف زودهنگام شام ب رای هضم غذا خوب است
و هرچیزی که ب رای هضم بهتر غذا خوب باشد به
کاهش وزن کمک م یکند .وضعیت بدن وابسته
به حرکت خورشید است؛ بناب راین هرچه دیرتر غذا
بخوریم ،بیشتر احتمال دارد که غذاها در رودهها
باقی بماند و این ش رایط اثر بدی روی هضم غذا
م یگذارد .همچنین اگر شامتان را زود بخورید،
زودتر احساس سیری م یکنید و بدن بهتر
م یتواند از غذای مصرف ی استفاده کند .اینگونه

بدن از هرچیزی که م یخوریم ،استفاده م یکند؛
اما اگر کالری تولی دشده به مصرف نرسد ،بهصورت
چ ربی در بدن ذخیره م یشود.
 .۲خواب خوب
بیش از حد غذاخوردن هنگام خواب ،خطر ابتال
به سوزش معده و سوء هاضمه را افزایش م یدهد؛
درنتیجه خوابیدن دشوارتر م یشود.
متخصصان حتی درباره خوردن خوراک یهای
مختصر هنگام خواب هشدار م یدهند .غذاخوردن
در اواخر شب ،بدن را در حالت هوشیاری باال ق رار
م یدهد و در ساعت زیستی آن تداخل ایجاد
م یکند .این کار همچنین مانع پایی نآمدن دمای
بدن م یشود که ب رای خواب الزم است؛ اما اگر
غذایتان را زودتر مصرف کنید ،نهتنها هضم بهتر
صورت م یگیرد ،بلکه خواب خوبی خواهید داشت
و صبح روز بعد ،پ رانرژی از خواب بیدار م یشوید.
 .۳سالمت بیشتر قلب
میهر راجپوت،کارشناس تغذیه ،عواقب دیر
غذاخوردن در شب را برشمرده است .او م یگوید:
«بهتر است اف رادی که به بیماریهای دیابت ،کم
کاری تیروئید ،سندرم تخمدان پل یکیستیک و
بیماریهای قلبی ـ عروقی مبتال هستند ،نهتنها
شام سبکی مصرف کنند ،بلکه زودهنگام آن را

بخورند .ما هندیها هنگام شام ،خوراک یهای
سرشار از سدیم مصرف م یکنیم؛ از عدس قرمز)،
و سبزیجات گرفته تا گوشت ،تمام غذاهایی را که
آماده م یکنیم ،بهنسبت نمک زیادی دارند .اگر
این غذاها را شبها دیروقت بخوریم ،آب در بدنمان
م یماند و نفخ م یکنیم؛ اما بیشترین خطری که
ما را تهدید م یکند ،باالرفتن فشار خون است».
محدودکردن غذای مصرف یمان به ساعتهای اولیه
شب ،سالمت قلب را تضمین م یکند و بدن را
از خط رات بیماری های قلبی ـ عروقی دور نگه
م یدارد.
میهر م یگوید« :موقع شام ،هرچه بیشتر
ک ربوهیدرات و سدیم مصرف کنیم ،قلب و رگهای
خون یمان را بیشتر در خطر ابتال به فشار خون
در شب ق رار م یدهیم .بهتر است شبها از
ک ربوهیدراتهای پیچیدهتر مانند جو دوسر ،ب رنج
قهوه ای و سبوس نان چاپاتی استفاده شود که
گزینههای سالمتری هستند».متخصصان س راسر
دنیا درمورد رعایت دو ساعت فاصله بین شام و
زمان خواب زیاد تأکید نکردهاند؛ اما اف رادی که
شبها دیرهنگام شام م یخورند ،احتمال اینکه
به فشار خون  Non-dipperمبتال شوند بسیار
زیاد است .در این حالت ،فشار خون نم یتواند در
طول شب بهدرستی کم شود .در ش رایط مطلوب،
شبها باید فشار خون حداقل  ۱۰درصد کاهش
یابد تا بدن در حالت است راحت ق رار گیرد .اگر فشار
خون همچنان باال بماند ،خطر بیماری قلبی و در
موارد حادتر ،سکته قلبی وجود دارد .رعایت فاصله
مناسب بین شام و ناهار م یتواند تا حد زیادی این
خطر را دور کند.
اما اگر هنگام غروب یا اواخر شب احساس گرسنگی
م یکنید ،گرسنهماندن هم ب رای سالمتی خوب
نیست .این وضعیت هم باعث بروز مشکالت دیگری
م یشود که ناشی از ارتباط نادرست با غذا است.
در اینگونه مواقع ،م یتوانید خوراک یهای کمکالری،
پروتئینی و کمک ربوهیدرات مصرف کنید.

فوايد خوردن آب ناشتا
آب خوردن به صورت ناشتا یکی از
مهمترین رازهای زیبایی و سالمت
بدن است که ژاپنی ها به آن اعتقاد
زیادی دارند.نوشیدن آب پیش از
صرف صبحانه فواید بسیاری ب رای
سالمت و پیشگیری از بیماری ها
دارد .نوشیدن آب ولرم با معده
خالی و هنگام بیدارشدن از خواب
سحرگاهی بهترین و طبیعی ترین
راه درمان ب رای بیماری هاست  .از
جمله بیماری هایی که می توان از
بروز آن ها پیشگیری کرد به شرح
زیر می باشند:صرع ،سردرد ،آسم،
سل ،درد بدن ،تپش قلب ،مننژیت،
بیماری های کلیه و مجاری ادراری،
استف راغ و اسهال ،گاستریت،
دیابت ،هموروئید ،یبوست ،بیماری
های چشم ،بیماری های گوش،
حلق و بینی ،چ ربی در خون و
برونشیت ؛ عالوه بر این موارد
خوردن آب به صورت ناشتا فوایدی
دارد که در ادامه می خوانید.
 .1باال بردن متابولیسم

اگر رژیم غذایی داشته باشید،
نوشیدن آب با معده خالی می تواند
به رژیم غذایی شما کمک کند چون
می تواند متابولیک را تا نزدیک به
 25درصد افزایش دهد .باال بردن
متابولیسم به هضم سریع تر غذا
کمک می کند و این به
کاهش وزن
در

 .1روغن کانوال  .2روغن پنبه دانه  .3روغن
ذرت  .4روغن کنجد  .5روغن آفتابگردان .6
روغن دانه انگور  .7روغن سبوس ب رنج

دراز مدت کمک می کند.

 .3پاکسازی شکم

نوشیدن آب با معده خالی می
تواند به تنظیم دستگاه گوارش
کمک کند .و زمانی که مقدار
زیادی آب بنوشید ،نیاز به بیرون
ریختن امعا و احشا خود را احساس
می کنید .تمرین کردن این کار
روزانه می تواند به حرکت منظم
روده کمک کند و همچنین می
توانید به طور منظم از شر مواد
زائد بدنتان خالص شوید.
.4جلوگيري از حمالت میگرنی

یکی از دالیل اصلی سردردهای
مکرر و حمالت میگرن ناشی
از عدم وجود آب در بدن است.
خشکی علت ریشه ای سردرد است
و نوشیدن آب در فواصل مکرر ،به
ویژه با معده خالی ،می تواند به
طور طبیعی از سردرد جلوگیری
کند .عالوه بر این ،نوشیدن آب
کافی نیز به حفظ مشکالت دهانی
یا دندانی کمک می کند.
.5دفع سموم بدن

هر وقت که ادرار می کنید ،سموم
را به شکل مایع از
بدن خارج می کنید

پس روشن است هر چه بیشتر آب خالی می تواند به خالص شدن از
بنوشید ،بیشتر سموم از بدن خارج مواد زائد کمک کند و جذب سریع
م يشود .بدین ط ریق بدن خود را تر مواد مغذی را ممکن می سازد.
این منجر به داشتن روده و بدن
تصفیه می کنید.
سالم می شود.
 .6کمک به کاهش وزن
نوشیدن آب بیشتر در زمان رژیم .11عدم ابتال به سنگ کلیه و عفونت
می تواند به شما کمک کند وزن مثانه
کم کنید چون آب هیچ کالری نوشیدن آب با معده خالی
ندارد و نوشیدن آن در فواصل اسیدهایی که باعث ایجاد سنگ
زمانی مکرر به پری شکم کمک می کلیه می شوند را از بین میبرد و
کند .همچنین ،عواقب منفی نیز هر چه بیشتر آب بنوشید بیشتر
ندارد .از آنجا که نوشیدن زیاد آب در مقابل عفونت های مثانه ناشی
به افزایش متابولیسم و سوزاندن از سموم محفوظ می مانید.
کالری های بیشتر کمک می کند .روش آب درمانی
 .7احساس گرسنگی و بهبود اشتها

آب آشامیدنی به تمیز شدن روده
ها کمک می کند و باعث می شود
صبح ها احساس گرسنگی کنید تا
بتوانید صبحانه را به موقع بخورید.
 .8پاکسازی پوست

نوشیدن مقدار زیادی آب راحت
ترین راه ب رای داشتن پوست صاف
و درخشان است .معموال به خاطر
تجمع سموم موجود در بدن ،لکه
های سیاه یا تیره روی پوست ایجاد
می شوند .آب می تواند به دفع این
سموم ناخواسته از بدن کمک کند.
حرکات منظم روده به داشتن پوست
تمیز و شفاف کمک می کند.
  .9كمك به تقویت انرژی

روغن های سالم برای سرخ کردن:

 .1روغن زیتون  .2روغن نارگیل  .3روغن
آووکادو

ایجاد تغیی رات در رژیم غذایی و سبک
زندگی ممکن است دفاع طبیعی بدن شما
را تقویت کرده و به شما در مبارزه با عوامل
بیماری زای مضر و ارگانیسم های عامل
بیماری کمک کند.
هشدار :به یاد داشته باشید هیچ مکمل ،رژیم
غذایی یا سبک زندگی به جز رعایت بهداشت
و فاصله اجتماعی نمی تواند شما را از ابتال
به کووید 19-محافظت کند.

نوشیدن یک لیوان آب با معده

راهكارهاي تقويت
سيستم ايمني بدن

داشتن خواب کافی
مصرف بیشتر غذاهای گیاهی
مصرف بیشتر چ ربی های سالم ( روغن
زیتون و روغن ماهی)
مصرف بیشتر غذاهای تخمیر شده و یا
پروبیوتیک
محدود کردن قندهای اضافه
ورزش کردن روزانه
کنترل می زان استرس
هیدراته بودن بدن و مصرف کافی آب
مصرف مواد مغذی مانند ویتامین  Cویتامین
 ،Dروی ،سی ر.

 .10پاكسازي روده ها

چاقی ؛ بالی جان کودکان نسل نو
چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی ،چالشی
جدی در دنیای امروز است که در صورت
ب یتوجهی ،دامنه آن تا بزرگسالی ادامه یافته و
عالوه بر تهدید کودکان به انواع بیماریها ،آنان
را در معرض تهدیدات جدی سالمت در سنین
باال ق رار م یدهد .کودکان چاق در بزرگسالی
به نسبت بیشتری به چاقی مبتال م یشوند
چ را که تمام بیماریها مثل دیابت ،سرطان و
بیماریهای غیرواگیر در بین اف راد چاق ،شیوع
بیشتری دارد.
چاقی در کودکان

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت
بهداشت ،گفت :گروه های آسیب پذیر و خط
مقدم بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن
آنفلوانزا ق رار دارند.
نوع واکسن آنفلوانزایی که انتخاب شده ،بهترین
نوع واکسن در دنیا بوده و تاییدیه سازمان جهانی
بهداشت را نیز دارد.

چاقی کودکان در سنین پیش از مدرسه به
یک مشکل سالمت عمومی تبدیل شده
است و مواجهه زودهنگام با شیوه زندگی
ناسالم همچون مصرف زیاد غذاهای پرچرب،
پر نمک و یا سرشار از قند و شکر مثل انواع

وی ادامه داد :واکسنی که در دانشگاهها
توزیع شده اولین محموله توزیع شده بوده و
محمولههای بعدی نیز ارسال خواهد شد.
دانشگاههای علوم پزشکی توجه کنند اولین
گروههایی که باید واکسن دریافت کنند ،زنان
باردار ،پرسنل کادر بهداشت و درمان در تمام
بخشهای دولتی ،غیردولتی و خصوصی با
اولویت خط اول درمانی ،بیماران خاص و اف رادی
که در م راکز بهزیستی هستند با هماهنگی
سازمان بهزیستی ،همکارانمان در سازمان انتقال
خون و مرکز فوریتهای پزشکی ،در نوبت اول
واکسیناسیون هستند .وی افزود :همچنین،
سهمیه سازمان زندانها بر اساس نیاز آنها در
اختیارشان ق رار م یگیرد .سهمیه نیروهای نظامی
و انتظامی جدا است و با هماهنگی سازمان غذا
و دارو ،واکسن آنفلوانزا را خودشان تهیه م یکنند
و جزو دانشگاههای علوم پزشکی کشور محسوب
نم یشوند.

ارتباط کلسترول باال در اوایل عمر
با بروز مشکالت قلبی در میانسالی
مطالعات نشان می دهد ابتال به کلسترول باال
در اوایل نوجوانی و اوایل دهه  20زندگی ،ریسک
حمله قلبی ،سکته یا سایر مشکالت قلبی عروقی
را در دوره میانسالی افزایش می دهد.
کلسترول باال  LDLدر اوایل جوانی ریسک ابتالء
به بیماری قلبی را افزایش م یدهد و حتی این
خطر بعدها هم با وجود کاهش می زان کلسترول
 LDLادامه خواهد داشت.
به عنوان مثال ،دو فرد با می زان کلسترول یکسان
در سن  ۴۰سالگی در صورتی که یکی از آنها در
دوره نوجوانی مبتال به کلسترول باال بوده باشد ،از
نظر حمله قلبی یا سکته با ریسک متفاوتی روبرو

هستند و این خطر در فردی که دوره نوجوانی
مبتال به کلسترول باال بوده به م راتب بیشتر است.
دکتر دامانسکی در ادامه م یافزاید« :آسیب به
عروق خونی در اوایل زندگی غیرقابل بازگشت
است .به همین دلیل ،پزشکان تغییر سبک
زندگی و همچنین داروهایی را ب رای کاهش سطح
کلسترول  LDLباال در اف راد جوان ب رای پیشگیری
از مشکالت بعدی توصیه م یکنند».
محققان ب رای پایین نگه داشتن کلسترول،LDL
بر ورزش ،حفظ شاخص توده بدنی سالم ،و داشتن
رژیم غذایی سالم با می زان کم چ رب یهای حیوانی
اشباع شده تاکید دارند.

مداوای دردهای شدید با زهر رطیل

اگر احساس خواب آلودگی می
کنید یا تنبل هستید ،نوشیدن آب
با شکم خالی می تواند باعث شود
فورا فعال شوید .سلول های قرمز
خون را تحریک می کند تا سریع
تر رشد کند ،که منجر به رسیدن
اکسیژن و انرژی بیشتر می شود.

 9نکته برای تقویت ایمنی :

اولین مرحله توزیع واکسن آنفلوانزا
شامل کدام گروه ها می شود

 .2باال بردن ایمنی بدن

آب ب رای حفظ تعادل سیال در
بدن ضروری است .استفاده منظم
از آب با معده خالی می تواند
ب رای سیستم ایمنی مفید باشد.
این می تواند به شما در مبارزه با
عفونت ها کمک کند.

حه
ف
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فست فودها و شیرین یجات ،آب میوههای
صنعتی و نکتارها ،نوشابه ،آب نبات ،چیپس
و پفک همواره با افزایش وزن و چاقی و ابتال
به بیماریهای مزمن مانند دیابت ملیتوس و
بیماریهای قلبی ـ عروقی در سالهای بعدی
زندگی مرتبط است.
مصرف گروههای غذایی مختلف در روز از جمله
نان و غالت ،میوه و سبزی ،شیر و لبنیات،
حبوبات ،گوشت ،مغزها و دانهها جهت تامین
نیاز به مواد مغذی همچون کلسیم ،روی،
ویتامین آ ،آهن ،ریبو فالوین و سایر ویتامی نها
و امالح ضروری است .کمبود ریز مغذی در
کودکان یک سالهای که مصرف شیر جای
غذای اصلی آنها را م یگیرد ،شایعتر است
همچنین کودکانی که گوشت نم یخورند و
آهن مورد نیاز بدن را عمدتا از منابع گیاهی
مثل غالت غنی شده ،لوبیا و عدس دریافت

به محض اینکه صبح از خواب بیدار
شدید ،قبل از هرکاری  4لیوان آب
بنوشید.بعد از نوشیدن آب می
توانید دندان های خود را تمیز و
مسواک بزنید .از خوردن یا نوشیدن
هر چیزی به مدت  45دقیقه
خودداری کنید .بعد از این ،می
توانید صبحانه بخورید  ،بعد از وعده
های غذایی معمول ،دو ساعت چیزی
نخورید .سپس دوباره آب بنوشید.
با شروع این روش آب درمانی ولرم،
حداکثر فایده را به دست خواهد
آورد .همچنین می توانید عصاره
لیمو را به آب ولرم اضافه کنید و آن
را با شکم خالی بنوشید .این کار به
تصفیه سموم بدن کمک می کند.
نیم ساعت از وعده های غذایی آب
بخورید و تا  2ساعت بعد از صبحانه،
ناهار و شام آب نخورید .اگر نمی
توانید  4لیوان آب با شکم خالی
بخورید ابتدا با یک لیوان شروع کنید
یا تا جایی که بدنتان توانایی اش
را دارد .می توانید به تدریج مقدار
مصرف آب را باال ببرید تا این که به
 640میلی لیتر برسد.

م یکنند ممکن است در معرض کمبود آهن
ق رار بگی رند.
مصرف شیر و فرآوردههای لبنی به می زان کافی
ب رای پیشگیری از کمبود کلسیم مهم است.
بهتر است کودکان از مواد غذایی تازه و فرآوری
نشده همچون انواع مختلف سبزیجات و
حبوبات مثل انواع لوبیا ،عدس ،مغزها ،دانهها و
غالت کامل استفاده کنند .گنجاندن این مواد
غذایی در رژیم غذایی آنان حایز اهمیت است.
مصرف منابع غذایی حیوانی مثل گوشت ،مرغ،
ماهی ،تخم مرغ و فرآوردههای لبنی (شیر و
ماست) نیز ب رای کودکان مفید است .مصرف
غذاهای نامناسب مثل غذاهای باچ ربی و
قند باال به جای مصرف غذاها و مواد سالم،
کمبود فعالی تهای فیزیکی و نداشتن تحرک
بچههای امروزی از علل چاقی در کودکان است.
با این که بعضی از دالیل ژنتیکی و هورمونی
م یتوانند در چاقی کودک موثر باشند اما اغلب
این اضافه وزن به دلیل پُ رخوری کودک و عدم
تحرک کافی او است.

زهر رطیل م یتواند بسیاری از دردهای نقاط
بدن را از بین ببرد و آزمایشهای که در این
زمینه صورت گرفته نشان م یدهد زهر این
حیوان ب رای مداوای سندروم روده تحریک
پذیر نیز کاربرد دارد .اف راد مبتال به این نوع

 .۱صبحانه نخوردن

اختالل رودهای معموالً درد زیادی را در ناحیه
شکم به طور روزمره تحمل م یکنند و استفاده
از زهر رطیل به آنها کمک خواهد کرد تا این
مشکل را تا حد زیادی کاهش دهند .پیش از
این از مواد موجود در زهر رطیل ب رای مداوای
بیماریهایی مانند سرطان پوست ،آسی بهای
ناشی از سکته مغزی و آرتروز استفاده شده
بود .زهر رطیلی که دردهای مزمن را تسکین
م یدهد ،دارای پپتیدهایی به نامهای  Tap۱aو
 Tap۲aاست که حسگرهای عصبی مغز را در
زمان تشدید درک از کار م یاندازند و لذا فرد
دیگر درد ناشی از بیماریهایی مانند سندروم
روده تحریک پذیر را حس نخواهد کرد.

این موارد را برای سالمت قلب
خود هرگز انجام ندهید

صبحانه مهمترین وعد ه غذایی روز است و
ب رای هر فرد باید اهمیت الزم را داشته باشد.
صبحانه به ما انرژی الزم ب رای شروع روز را
م یدهد و فشار خون را تنظیم م یکند .طبق
پژوهشهای انجامشده ،تنظیم فشار خون اثری
مستقیم بر سالمت قلب دارد.
 .۲ک متحرکی

اگر از آن دسته اف رادی هستید که روزانه ساعات
بسیاری (بیش از  ۵ساعت) را به تماشای فیلم
یا گشت زدن در اینت رنت م یگذرانید پس
کمتحرک هستید .كم تحركي در خطر حمله
قلبی موثر است.
 .۳خوردن بیش از گوشت قرمز

خوردن بیش از حد گوشت قرمز عالوه بر باال
بردن اسیداوریک خون ،موجب افزایش چ ربی
خون و همچنین چرب شدن کبد م یشود.
افزایش چ ربی بد در خون که همان کلسترول
است موجب گرفتگی عروق و در نتیجه
افزایش ریسک حمله قلبی م یشود.
 .۴سیگار کشیدن

راههای الغر کردن کودکان چاق

ـ اهمیت زیاد صبحانه
بچهها ب رای رفتن به مدرسه یا بازی الزم است
روزشان را با یک صبحانه کامل آغاز کنند .غذا
خوردن در خانه و به هم راه اعضای خانواده و
یا در جمع دوستان مدرسه روش خوبی است
تا فرزندتان با اشتها غذا بخورد و از آن لذت
ببرد.
 ـ تغذیه سالم
به او یاد دهید بهترین روش ب رای داشتن
تغذیه سالم این است که در طول روز مواد
غذایی متنوع بخورد.
ـ مصرف میوه و سبزیجات
میوه و سبزیجات سرشار از ویتامی نها ،مواد
معدنی و فیبرهای مورد نیاز بدن هستند و
با مصرف آنها نیازشان به ویتامی نها ،مواد
معدنی و فیبرها را تأمین م یکنند.
ـ غذاهای خیلی چرب مفید نیستند 
مواد غذایی خیلی چرب مانند کره،

در واقع سیگار کشیدن تنها به ریهها آسیب
نم یرساند بلکه کبد ،قلب و عروق را نیز شامل
م یشود .استعمال دخانیات از جمله سیگار
موجب گرفتگی و پارگی عروق ،درد قفس ه
سینه ،حمله قلبی و قلب درد م یشود.
 .۵مصرف شیرین یجات

اگر در طول روز مقدار بسیاری شیرینی بخوریم
موجب باال بردن فشار خون ،التهاب ،دیابت،
اضافهوزن و کبد چرب م یشود که هر کدام
بهتنهایی ب رای باال بردن احتمال حمل ه قلبی
کافی هستند .خوردن غذاهای چرب و فاقد
ارزش غذایی نیز به همین نتیجه منجر م یشود.
 .۶افسردگی درماننشده

افسردگی تنها یک حال بد روحی نیست.
افسردگی همانطور که سالمت روان ما را
م یگیرد ،سالمت جسم را نیز تحتالشعاع ق رار
م یدهد و سالمت قلب ما را به خطر م یاندازد.
با توجه به افکار و در نتیجه تولید هورمونها
یا افزایش فشار خون ،ریسک حمل ه قلبی را
باال م یبرد .حاالت روحی دیگر مانند اضط راب،
خشم و ترس نیز م یتوانند به نتیجه یکسان با
افسردگی ختم شوند.
سی بزمینی سرخ کرده و شیرین یجات با
وجود اینکه خوشمزهاند الزاماً ب رای بدن مفید
نیستند .ب رای همین الزم است که هر روز
مواد غذایی متنوعی بخورند تا ویتامی نهای
مورد نیاز خود را تأمین کند.
ـ نوشیدن آب
 بچهها باید بدانند که بیش از نصف وزن
آنها از آب تشکیل شده است .شیر ب رای
رفع عطش خوب است اما آب معدنی ،آب
میوهها ،چای ،شیر و مایعات مفید دیگر نیز
گزینههای خوبی محسوب م یشوند.
ـ مرتب مسواک بزنند
بچهها باید بدانند که بهترین روش ب رای
داشتن لبخند و دندانهای زیبا این است که
روزانه حداقل دو بار مسواک بزنند.
ـ تشويق به ورزش
ورزش نوعی سرگرمی نیز محسوب م یشود و
آنها را شاداب و سرحال م یکند فرزندتان را
تشویق کنید که هر روز ورزش کند.

ص

رمان
«شاید برگردم»
منتشر شد

انتشارات سیب سرخ ،رمان «شاید برگردم»
نوشته پژند سلیمانی را با شمارگان ۳۰۰
نسخه ۱۰۸ ،صفحه و بهای  ۲۳هزار تومان
منتشر کرد.
اینرمان ،روایت دو زن است که هم راه
هم و شانه به شان ه هم داستانی را روایت
م یکنند و کم کم هر کدامشان م یشوند
داستان دیگری .داستانی که نم یشود
مرزی میان خیال و واقعیتش کشید.
داستانی که هر دو شخصیت اصلی ،رویا
و غزاله ،هم راه با هر چه که دارند و حتی
واژهها و شیو ه روایت در آن گم م یشوند.
«شاید برگردم» پنجمین کتاب منتشر
شده پژند سلیمانی است .او که در
زمینههای نمایشنامهنویسی ،بازیگری تئاتر
و روزنامه نگاری هم فعالیت دارد ،پیشتر
کتابهای مجموعه شعر «شعرهایی
که باید» نمایشنامه «سه قطعه سرسام
گرفته» ،مجموعه داستان «بی تن» و
داستان بلند «همیشه با شکر» را منتشر
کرده است.
او همچنین کتابهای؛ مجموعه شعر
« ُمضارعی که تمام نم یشود» هم راه با
انتشارات هونار و مجموعه داستان «و
حوالی یک خیال بن بست» هم راه با
انتشارات نیماژ ،را در نوبت نشر دارد.

چاپ مجموع ه
داستان رضوی
«پرواز پروان هها»

مجموعهداستان کودک رضوی «پرواز
پروانهها» با گردآوری مریم بصیری توسط
انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر
شد.
کتاب «پرواز پروانهها» دربرگی رنده
داستانهای کودک در حوزه ادبیات رضوی
با گردآوری مریم بصیری و تصویرگری
مهسا برومند بهتازگی توسط انتشارات
سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینمجموعه شامل داستانهای رضوی
ب رای کودکان است و سعی دارد ک رامات
امام رضا (ع) و آداب زیارت را از زبان کودکان
ب رای کودکان بازگو کند و آنها را با مشهد
و امامی که در این شهر مدفون است ،آشنا
کند.
«پرواز پروانهها» ،شامل  ۱۳داستان از
حمیده مقدسی ،زه را اخالقی ،زینب
بخشایش ،سارا اسماعیلی ،بنتالهدی
قاسمی ،طهورا کریمیان ،فاطمه طوسی،
رقیه بابایی ،فاطمهزه را پوریایی ،شیما
پوریایی ،معصومه کرمی ،فاطمه
اکبری اصل ،و فاطمه کوثرینیا است.
شخصی تهای اصلی هم گاه کودک ،گاه
جوندهای چون موش ،گاه پ رندگانی چون
کالغ ،زاغ و گنجشک ،گاه گلها ،گاه
وسایل خیاطی ،گاه تسبیح ،د ِر حرم،
کفش زائ ران و ...هستند که با تکنیک
تشخّ ص ،زندهنمایی و جانپنداری نگارش
شدهاند.
بصیری ،درباره چگونگی آمادهسازی
اینکتاب م یگوید :ب رای این مجموعه
دوستان کارهای مشابه را بررسی کرده
و طرحهای تاریخی یا معاصر خود را
ارائه دادند .کار من فقط بررسی ایدهها،
طرحها ،نظارت در م راحل نگارش ،نقد و
نظر ،بازخوان یهای مکرر و وی رایش مختصر
ب رای ارائه آثار به ناشر و پیگیری م راحل
چاپ بود.
اینکتاب با  ۸۵صفحه ،شمارگان هزار
نسخه و قیمت  ۲۴هزار تومان منتشر
شده است.

مصطفی رحماندوست:خانوادهها ،فرهنگ قصهخوانی را برای کودکان احیا کنند
و نوجوان افزایش داد.شاعر کتاب «بچهها را
دوست دارم» در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به دیجیتال سازی منابع م ربوط به کودکان
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ای ران گفت:
دیجیتال سازی منابع در حوزههای مختلف
از جمله کودک و نوجوان در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ای ران از گذشته تا امروز در حال
انجام بود اما با شیوع ویروس کرونا این روند سیر
صعودی پیدا کرد و تا کنون تعداد قابل توجهی
از عناوین کتاب کودک و نوجوان در این سازمان
دیجیتال سازی شده است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
مهر ،مصطفی رحماندوست شاعر ،داستان نویس
و مترجم کتابهای کودک و نوجوان با اشاره
به اهمیت قصهخوانی ب رای کودکان و نوجوانان،
گفت :پایی نآمدن سطح مطالعه نزد والدین یکی
از عوامل مهم در کاهش عالقه به مطالعه در
گروه سنی کودک و نوجوان است .تا زمانی که
پدر و مادرها مطالعه نکنند و ب رای فرزندان خود
کتاب شعر و قصه نخوانند؛ نم یتوان نسل
عالقهمند به کتاب ت ربیت کرد.
وی در ادامه با اشاره به ف را رسیدن روز جهانی
کودک ،افزود :مناسب تهای تقویمی چون روز
جهانی کودک ،هفته کتاب کودک ،روز ملی
ادبیات کودک و نوجوان فرصت خوبی است
که والدین به فرهنگ مطالعه ب رای گسترش

کتابخوانی توجه و اهمیت بیشتری قائل شوند.
امیدوارم فرهنگ قصه خوانی که ریشه در تاریخ و
ادبیات ای ران دارد بار دیگر در بین خانوادهها رواج
پیدا کند تا بتوان نسل کتاب خوان ت ربیت کرد.
رحماندوست همچنین درباره روز جهانی کودک
گفت :در روزی که به نام روز جهانی کودک نام
گذاری شده است ،به این موضوع فکر م یکنم
که کودکان کشورم با کودکان س راسر جهان چه
تفاوتهایی دارند و از چه امکاناتی ب رای رشد
و بالندگی برخوردار هستند؟ پاسخ این سوال
یک جواب روشن دارد که باید س رانه مطالعه را
میان کودکان و نوجوانان افزایش داد .به همین
دلیل الزم است نهادهای فرهنگی تدابیری
اتخاذ کنند تا بتوان از روشهای مختلف س رانه
مطالعه را اول در والدین و بعد در بین کودک

وی ادامه داد :البته ناگفته نماند به عنوان
کسی که با سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در حوزه دیجیتال سازی منابع ب رای کودکان
همکاری داشتهام ،م یدانم که این سازمان به
عنوان تنها مرجع در حوزه دیجیتال سازی
کتابهای کودکان و نوجوانان فعالیت کرده
و آنها را در اختیار عموم مردم ق رار داده است.
رحماندوست گفت :در حال حاضر حدود ۲۴۰
هزار عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و
نوجوان در س راسر کشور وجود دارد و در
تالش هستیم این تعداد کتاب در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ای ران نیز دیجیتال
سازی شود .باید بگویم که تاکنون فقط یک
دهم از کتابهای این حوزه دیجیتال سازی
و در اختیار کودکان ق رار گرفته است و امید
است که بتوان روند دیجیتال سازی منابع را
کاملتر کرد.

کتابی متفاوت حتی در امالی کلمات
کتاب «همه قریب هن وختی خدت
هم قریب های» به قلم جامنی سان،
کتابی است از زبان یک موجود
ف رازمینی اما ویژگی اصلی این
کتاب غلطنویسی تعمدی نویسنده
است.
جانی سان ( )Jonny Sunکه او
را جامنی و جاناتان سان هم می
خوانند ،نویسنده و تصویرگر جوان
کانادایی است .او دکت رای مطالعات
شهرسازی و نقشهکشی خود را از
دانشگاه ام آی تی کانادا دریافت
کرده است .این مهندس هنرمند،
نمایشنامهنویس و کمدینویس
است و آثارش مملو از تج ربههای
انسانی بارها روی صحنه رفته است.
آثار هنری او نیز در دانشگاههای
ام آی تی ،ییل و تورنتو و نیز در
گالری هنرهای معاصر نیوهیونبه
نمایش درآمده است.
سان در سال  ۲۰۱۷رمانی با
تصویرگری خودش نوشت که واژهها
در عنوان کتاب هم غلط امالیی
داشتند .او که به غلط نویسی
تعمدی معروف است با این روش
مخاطب را به دقت ،تمرکز و تفکر
بیشتر دعوت کند .جانی سان به

دارند خورشید را بخورند و . ...

فلسفه هم عالقهمند است.
این کتاب را نوشین سلیمانی با
عنوان فارسی همه قریب هن وختی
خدت هم قریب های ترجمه و تالش
کرده است تا این غلط نویسی را در
برگردان به فارسی اعمال کند .او در
مقدمه کوتاهی بر کتاب م ینویسد:
همیشه نویسندههایی را که سعی
می کنند اثرشان از هر نظر با
بقیه متمایز باشد دوست داشتهام.
گاه این وجه تمایز در شیوهی
داستانپردازی دیده م یشود و گاه
در عنوان اثر یا حتی در بازی با
کلمات و نیز در لحن .مدتی بود
جامنی سان را در توئیتر دنبال
م یکردم و از همان ابتدا متوجه

توئی تهایش که پر از غلط امالیی
است شده بودم.
قهرمان رمان سان ،یک موجود
ف رازمینی است که به زمین م یآید
و با شخصی تهای منحصر به
فردی آشنا م یشود .شخصیت
های این داستان همه مانند
موجود ف رازمینی که جامنی نام
دارد ،منحصر به فرد و استثنایی
هستند؛ خرسی که دیگر جانش به
لبش رسیده از بس موجودات دیگر
از او م یترسند و از دستش ف رار
م یکنند .توله سگی که زبان اب راز
عشق ندارد ،زنبورهایی که نگرشی
عمیق و پیچیده نسبت به عشق و
دوستی دارند ،پ رندگانی که دوست

دربخشیازاینکتابدرمواجههجامنی
با درخت و فصل پاییز می خوانیم:
 موهاتو کوتاه َک ری؟ خیلی ناراحت م یشم وختی برگاممنو م یذارن م یرن .سردم میشه،
م یترسم و تنها م یشم .حمه درم یرن
ولی من ریشهم تو خاکه نمی تونم فرار
کنب ،تا ابد همین جام.
 چنتا دوست تو زندگیب بودهن کهدیگه فرست ندارم باهاشون حرف ب زنم؟

این موجودات منحص ربهفرد
همچون درخت در حضور
کنجکاوانه جامنی راحت حرف
دلشان را م یزنند چون گوش
شنوایی م ییابند.
نویسنده از پس ماج رای این
ف رازمینی سردرگم ،تنها و غریب،
که دوست یها ،قدرت پذیرش و
عشق میان موجودات و گیاهان
روی کره زمین را پیدا می کند،
تلنگری به انسانهای روی زمین
م یزند.
کتاب همه قریب هن وختی خدت
هم قریب های را انتشارات ققنوس
و نشر آفرینگان در یکهزار و ۱۰۰
نسخه منتشر کردهاند.

معرفی کتاب صوتی::::::::::::::::::::::::::::::::::

کتاب صوتی «نامیرا»

کتاب صوتی «نامی را» اثر صادق کرمیار،
به روایت یکی از مهمترین و پرکششترین
اتفاقات تاریخ اسالم م یپردازد ،اتفاقی که در
آن ح رامیان و مسلمانان و مشرکان با هم یکی
شدند و بر بهترین خلق خدا یورش بردند .این
اثر ب رنده جایزه جالل آل احمد و ب رنده جایزه
کتاب سال  1388شده است.
نامی را ،دربرداندهی خرده روایتهایی از هدف،
آرزو ،تغییر روش و عاقبت آدمهاست ،در این
اثر م یبینید که این روزگار است که آدمها
را در محک انتخاب شدن و انتخاب کردن
م یگذارد .بیان نامی را روان و به زبان امروزی
است به طوری که صمیمیتی را ایجاد کرده که
مخاطب را به خود جذب م یکند.
این کتاب یکی از پرفروشترین رمانهای
ای رانی با موضوع عاشوراست و دربارهی دختر
و پسر جوانی از اهالی کوفه است که به دنبال
حقیقت هستند ،در صورتی که مردم کوفه به
دنبال منفعت طلب یهای روزافزون م یگردند.
اما در میان رفتارهای متناقض سرداران بزرگ
کوفه ،بین حمایت از امام حسین (ع) و یا
وفاداری به یزید سرگرداناند .به عبارتی این
اثر یک دوره فتنهشناسی کامل است که به
مخاطبش نشان م یدهد که چگونه در ش رایط
پیچیده و غبارآلود فتنه ،حق و باطل چگونه
جابهجا م یشوند و حتی بزرگترین سرداران و
مبارزان اسالم نیز نسبت به راه امام حسین
(ع) و هدف او از مقابله با یزید دچار شک و
تردید م یشوند.کتاب نامی را همچون دیگر آثار
تاریخی و مذهبی اسیر اختالف روایتهای
تاریخی نشده و از نتیجهی تحقیقی درستی
بهرهمند شده است .کرمیار این کتاب را به
سبک رمانهای کالسیک با آغازی آرام شروع
م یکند ،تصویرسازی م یکند ،شخصی تها
را یک به یک وارد داستان م یکند ،آنها را
معرفی م یکند و با داستان پیش م یبرد.
صادق کرمیار ،نویسنده و کارگردان ای رانی
است ،او گواه ینامه درجه یک هنری از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را دریافت کرده ،وی
چندین رمان ،فیلمنامه سینمایی و سریالهای
تلویزیونی نوشته است و نیز چندین فیلم و
سریال تلویزیونی را کارگردانی کرده است.
در قسمتی از کتاب صوتی نامیرا م یشنویم:
ام ربیع در بازار کوچک و گرم بنی کلب ،الب هالی
مردم ،ب یهدف پرسه م یزد و تماشا م یکرد.
جلو مغازهی کوزهگری ایستاد .ظرفی سفالی

ّ
علمه سلطانالواعظین شی رازی(ره) نویسنده
کتاب شبهای پیشاور از علمای بزرگ اهل
حقانی ت این
تشی ع م یباشد که ب رای اثبات
ّ
ّ
مذهب بسیار تالش نمودهاند ،که از جمله
م یتوان به سفرهای بسیار طوالنی و مشقتبار
به سرزمی نهای دول اسالمی که غالب اً اهل
تس ّنن بودهاند اشاره کرد .البته درباره ایشان و
مفصل در سرآغاز کتاب
کتاب حاضر به طور ّ
توضیحاتی آمده است.
و ا ّما کتاب شبهای پیشاور م ربوط به ده شب

مفصل ( 6الی  7ساعت و گاهی تا نماز
مباحثه ّ
صبح) با علمای اهل تس ّنن در شهر پیشاور
پاکستان که غالب اً اهل تس ّنن م یباشند است.
جناب ّ
حقانی ت مذهب
علمه در این ده شب
ّ
تشیع را با شیعهکردن اکثر علمای بحثکننده
در آن مجالس اثبات نموده است که ب رای
توضیحات بیشتر بخش آغاز سفر کتاب در این
باره کامل نوشته است.
اهمی ت این کتاب در عصر حاضر باید
درباره
ّ
گفت که بسیاری از شبهات مطرحشده از طرف
علمای اهل س ّنت در این کتاب ،شبهاتی است
که هماکنون از جانب بسیاری از مخالفان دین
مبین اسالم در رسانههای مختلف داخلی و
خارجی ،و گاهی عوام مردم مطرح م یشود و
متأسفانه قشر مذهبی و هیئتی معموالً به
علت مطالعهی کم قادر به پاسخگویی نیستند.
باشد که این کتاب با زبان سادهی خود به مدد
آمده و کمک به استحکام مذهب برحق تشیع

ّ
مجلت مهم
و چون چهار نفر از مخبرین جراید و
با حضور قریب دویست نفر از رجال و محترمین
فریقین (شیعه و سنّی) مناظرات و مقاالت طرفین
ّ
مجلت نشر
را م ینوشتند و روز بعد در جراید و
ّ
مجلت و مقاالت
م یدادند ـ داعی از روی جراید و
و گفتارهای شبانه را یادداشت نموده و اینک آن
مقاالت و مناظرات است که به نظر قارئین محترم
م یرسد .فلذا این کتاب را موسوم نمودم به
ش بهای پیشاور .و آنچه در این مناظرات مورد
بحث و گفتگو است ،مستنبط از آیات قرآن مجید
مهم ة محق ّق ین و اساتید
و اخبار معتبره و بیانات ّ
سخن و دانشمندان بزرگ و رؤسای دین و افاضات
غیبی بوده است.
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

«ایل دا» مجموع های که دالورمردی های ایالت را به نمایش گذاشت
نکته مثبت و پر اهمیت سریال «ایلدا»
نمایش غیرت و دالوری ایالت و عشایر است
که تا کنون در قاب تلویزیون به تصویر کشیده
نشده بود و ایل دا جزء اولین سریالهایی است
که م یتواند در نمایش درست آداب و رسوم
و فرهنگ ایالت و باالخص دالورمردیهای این
مردم جان بر کف و غیور صف شکن باشد.
ایل دا ،سریالی است که نشان م یدهد
نویسنده اثر شناخت کافی از آداب و رسوم این
خطه از کشور دارد.
ایل دا  ،به خوبی با شخصی تهایی که خلق
شده داستانی دراماتیک در بستر جنگ روایت
می کند و کاراکترهایش متنوع است و بر
اساس این تنوع ماج راهایی متنوع را روایت می
کند .یکی از نکات مهم و مثبت اثر استفاده
از ویژگی های طبیعی منطقه است که بسیار
چشم نواز بوده و مخاطب را به حظ بصری

م یرساند؛ فاکتوری که سازندگان اکثر سریال
های تلویزیونی از آن غافلند.
قصهها و حکایتهای ارایه شده کامال رئال است
و چیزی ساختگی در اثر نمی بینیم .در سریال
تالش شده تا عالوه بر رسوم و آیین ایالت و
عشایر به زندگی آن ها وارد شود ،اختالفات
را در کنار همدلی ها به نمایش می گذارد و
همین باعث شده تا مخاطب به خوبی با اثر
هم راه شود.
از نکات جذاب و موفق سریال این است
که اقتدار زنانه ایالت را به خوبی به تصویر
م یکشد؛ همانگونه که به خوبی در «هاویر»
زنانگی و عاشقانگی را م یبینیم ،از سوی دیگر
دالورمردیها و اقتدار زن ایالت را به خوبی نشان
می دهد.در این مجموعه تالش شده تا تقابل
شر و خیر به خوبی به نمایش گذاشته شود .از
ابتدا با ش رارت و قاچاق شخصیت ایرج معرفی

م یشود و انتقام باعث می شود بساط تقاص
و مواجهه اف راد با یکدیگر به وجود بیاید اما با
توجه به این که مجموعه در حوزه دفاع ایالت و
عشایر از مرزهای کشور روایت م یشود بالطبع
این تقاص و انتقام بساطش برچیده شده و
همه اهالی متحد در مقابله با دشمن از تمایت
ارزی خود دفاع م یکنند.
فارغ از ضعفهایی که باالخره در هر سریال یا
مجموعهای ممکن است وجود داشته باشد و
نم یتوان اثری را بدون اشکال و ای راد دانست
اما نکته مثبت و پر اهمیت در سریال ایل دا
نمایش غیرت و دالوری ایالت و عشایر است
که تا کنون در قاب تلویزیون به تصویر کشیده
نشده بود و ایل دا جزء اولین سریالهایی است
که م یتواند در نمایش درست آداب و رسوم
و فرهنگ ایالت و باالخص دالورمردیهای این
مردم جان بر کف و غیور صف شکن باشد.

را برداشت و وارسی کرد .جوانی سیه چرده از
مغازهی کوزهگری بیرون آمد و بر سکوی کنار
مغازه ایستاد .نگاهی به آسمان انداخت و بعد
شروع به خواندن اذان کرد .صاحبان مغازهها با
شنیدن صدای اذان دست از کار کشیدند و یکی
یکی به سمت انتهای بازار به راه افتادند.
ام ربیع وقتی زبی ربن یحیی را دید که از مغازهاش
بیرون آمد ،سرگرداند تا او را نبیند؛ که دست به
ریش یکدست سفید خود م یکشید و به غالمش
اشاره م یکرد که دست از کار بکشد .زبیر نگاهی
به جوان موذن انداخت و به راه افتاد .به مقابل
مغازهی بشیر آهنگر رسید که هم چنان در حال
تیز کردن شمشیر بود و چند نفر نیز در انتظار تیز
کردن شمشیرهای خود ،کنار مغازه ایستاده بودند و
با یکدیگر گفتگو م یکردند .زید  -پسر بشیر  -تند
و ب یوقفه در آتش کوره م یدمید .زبیر به طرف
بشیر آهنگر رفت و جوری که بقیه هم بشنوند،
گفت« :بشیر! گویا صدای سنگ و آهن و درهم و
دینار مجال نم یدهد صدای اذان را بشنوی!» کار
تیز کردن شمشیر به پایان رسیده بود .بشیر نگاهی
به زبیر انداخت .پوزخند زد .گفت«:در این کنایه
بیش تر حسادت م یبینم تا تقوی».
مشتریان خندیدند .بشیر شمشیر را برانداز کرد .زبیر
گفت« :ناامنی راهها و غارت کاروانها ،اگر برای
همه زیان داشته ،برای تو نان داشته».
باز هم مشتریان خندیدند .بشیر ب رندگی شمشیر را
با برش چرمی آزمود .شمشیر را رو به زبیر نشانه
رفت و گفت« :کاروان تو را همین شمشیرها از
یمن تا این جا سالم رساند» .
و پیش بند را باز کرد و رو به مشتریان گفت«:برویم
تا بعد از نماز و افطار!»

معرفی کتاب صوتی
«انگلیسی را در شهر صحبت کنید»

معرفی کتاب «شب های پیشاور»
و دفاع از حق پایمالشده ائم هی اطهار(ع) نماید.
چکیده متن:

حه
ف
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کتاب صوتی انگلیسی را در شهر صحبت کنید
نوشته ایمی جیلت ،دربرگی رندهی تلفظ برخی
عبارات و اصطالحات آمریکایی است که ب رای
زندگی روزمره بسیار کاربردی هستند .فایلهای
صوتی این کتاب با لهجه آمریکایی و مکمل نسخه
الکترونیک «کتاب انگلیسی را در شهر صحبت
کنید» هستند.
ایمی جیلت ( )Amy Gillettدر کتاب انگلیسی
را در شهر صحبت کنید
(Speak English around town: conduct
)!everyday conversations with confidence

نشان م یدهد که چگونه گفتوگوی انگلیسی
خوبی داشته باشید .اگر قصد سفر به آمریکا دارید
یا در محل کار با همکاران خود آمریکایی صحبت
م یکنید یا  ...این کتاب شما را در رسیدن به
هدفتان یاری م یکند.
گوناگونی موضوعات از جمله مواردی است که

این کتاب را نسبت به سایر کتب در این زمینه
برجسته نموده و از اهمیت بسیار باالیی نیز
برخوردار است به این دلیل که با موقعی تهای
مختلفی رو به رو شده و م یتوانید عبارات و
اصطالحات را در این موقعی تها بهتر و درستتر
به کار بگیرید.
در نهایت م یتوان گفت شما به کمک این کتاب
در مسیری واقعی جهت یادگیری انگلیسی
آمریکایی ق رار م یگیرید و با مهارتهای زبانی
که این کتاب در اختیار شما ق رار م یدهد درهای
جدیدی به روی شما باز خواهد شد.
هم راه با این کتاب در کتاب راه ،یک کتاب با همین
عنوان به صورت الکترونیکی نیز ارائه شده است
که شما م یتوانید در هنگام شنیدن کتاب
صوتی ،نسخه الکترونیکی را فعال کرده و همزمان
بخوانید .در این کتاب صوتی تمام مکالمات و
تلفظها با لهجهی آمریکایی صحبت م یشود.
در بخشی از کتاب صوتی انگلیسی را در شهر
صحبت کنید م یشنویم:
Max is shopping for a used car. He goes to
see Jim, who s selling his used Honda. After
a test drive, Max negotiates with Jim and
.800$ getshimtoreducethepriceby
Jim: The car is still available, but I›m
.gettinglotsofcallsforit
?5:30Max:HowaboutifIswingbyat
Main Avenue, 433 Jim: Okay. I›m on
.acrossfromArroyoHighSchool

اذان صبح

روز
بيستم

4:34

طلوع آفتاب اذان ظهر
5:51

11:39

غروبآفتاب اذان مغرب
17:28

17:44

از مسلماني به دور افتادهايم؛
قابل توجه رئیس جمهور محترم
و وزیر محترم راه و شهرسازی

ادامه از صفحه اول
داســتان تصويــب شــهرجديد
تابنــاك بــراي المــرد در تاريــخ
 99/7/7كــه گويــا  54000نفــر
بــه جمعيــت محــدود المــرد
اضافــه مينمايــد پــروژهاي كــه
در دوره نهــم مجلــس توســط
دكتــر موســوي نماینــده آن
زمــان المــرد رقــم خــورد ،در
مجلــس دهــم بــا تصويــب كليات
طــرح امــا بــا گذشــت مدتــي
محــدود كميتــه فنــي شــوراي
عالــي شهرســازی اعــام كــرد
بــا توجــه بــه محدوديــت منابــع
آب شــيرين خليــج فــارس و
وجــود ظرفيــت هــاي خالــي
در شــهرهاي مجــاور شــامل
المــرد – مهــر – اشــكنان و
گلــه دار در فواصــل بســيار كــم
بــا احــداث شــهرجديد تابنــاك
در شــهر المــرد مخالفــت مــی
شــود و طــی چنــد ســاعت البتــه
موضــوع را تغييــر دادنــد و اينــك
بــا گذشــت چنــد ســال مصــوب
نمودنــد.
تصويــب بودجــه  400ميليــارد
تومانــي جهــت راه و اتصــال
خنــج بــه المــرد بــراي مســيري
كــه ترافيــك آن انــدك اســت از
دیگــر دردهایــی اســت کــه بایــد
بــدان پرداخــت در صورتــي
كــه مســير الر بــه بندرعبــاس
بــه عنــوان جــاده ملــي و يكــي
از  10جــاده خطرنــاك كشــور
بــا ترافيــك پرحجــم كــه بنــا
بــه نظــر كارشناســان روزانــه
بیــش از  10هــزار خــودرو از
ایــن مســیر تــردد دارنــد کــه
 43درصــد ایــن خودروهــا
ماشــین هــای ســنگین مــی
باشــد و بیــش از  500نفتکــش
از بندرعبــاس بــه ســمت مرکــز
کشــور از ایــن مســیر در حــال
آمــد و رفــت انــد و كمتــر ماهــي
اســت كــه بــا كشــته و مجــروح
شــدن هموطنــان جــاده مذکــور
خــون آلــود نگــردد  .آیــا بــا
بودجــه قطــره چکانــی مــی
تــوان ایــن خطــر عظیــم را رفــع
نمــود؟
جالــب اســت کــه مســئولين از
نزديــك ایــن مســیر را مالحظــه
نمودهانــد و اختصــاص بودجــه
اش بــه ســود وجــه ســپرده پــدر

متوفــي ميمانــد كــه بــراي رفــع
اضطــرار وراث يتيــم بــه آنــان
ميپردازنــد بــه هميــن خاطــر
هيــچ تغييــري در ايــن جــاده
بــه وجــود نميآيــد و از نماينــده
محتــرم هــم «آنچــه البتــه بــه
جايــي نرســد فريــاد اســت».
مســئولين هــم كــه بــه ايــن ديــار
ســفر ميكننــد از الرســتان بــه
عنــوان اوليــن خاســتگاه حكومــت
اســامي درزمــان مرحــوم آيـتاهلل
سيدعبدالحســين الري ســخن
ميگوينــد .يكــي نيســت بــه اينهــا
بگويــد اوليــن خاســتگاه حكومــت
اســامي ارزان بــه دســت نيامــده
و نيروهــاي قــوام در ايــن منطقــه،
بيرويــه كشــتار كردهانــد و:
اين دشت خوابگاه شهيدان است
فرصت شمار وقت تماشا را
ســزاوار نيســت ايــن مــردم كــه
سالهاســت از حملــه اشــرف افغــان
 ،انقــاب مشــروطه و انقــاب
اســامی شــهيد دادهانــد بــراي
توســعه منطقــه از جملــه راه
و آب شــرب و ...چنيــن زجــر
بكشــند و هيــچ كــس بــه فريــاد
آنــان نرســد.
بــه عنــوان نمونــه اداره كل
حمــل و نقــل جــادهاي كــه
براســاس نظــر كارشناســان حــق
الرســتان بــوده و در تمــام مراکــز
دارای اداره کل راه و شهرســازی
ایجــاد گردیــده امــا تنهــا در کل
کشــور در الرســتان آن هــم بــا
البيگــري مشــتي معلومالحــال
در هيئــت دولــت تصويــب نشــود
ولــي بــراي برخــي جاهــا بــه
بهانههــاي واهــي همــه گونــه
كمكهــا انجــام شــود.
آیــا مــردم حــق ندارنــد بگوینــد:
كار ايــن دولــت جــز يــأس بــراي
زجــر كشــيدهها چيــزي نــدارد و
ايــن گونــه عملكــرد چــون بنــام
ديــن تلقــي ميشــود ،دوري و
فــرار از ديــن بــه دنبــال م ـيآورد
كــه طبعــاً بايــد جــواب خــدا و
رســول ومــردم بدهنــد؟
مســئولين از خــدا و قيامــت
بترســند و عدالــت را پيشــه
خــود ســازند .اگــر پــول نيســت
بــراي همــه جــا نبايــد باشــد اگــر
هســت هــم بايــد بــراي همــه جــا
براســاس نيــاز و عدالــت تقســيم
شــود نــه باالبيگــري و تبعيــض
و خفــه كــردن ديگــران.
اگــر قانونــی مصــوب مــی شــود
بــرای همــه جــا مصــوب شــود و
اگرنــه بایــک بــام و دو هــوا کــه ...

کلنگ زنی نخستین واحد تولیدی
در شهرک صنعتی بیرم

کلنگ اولین کارخانه تولیدی
شهرک صنعتی شهر بیرم ،توسط
معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان به زمین زده شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه الرستان ،در
مراسمی ،اولین مجتمع تولیدی
امام حسین (ع) خیریه مرحوم
عبداهلل عمار خداده ،شهرک صنعتی
شهر بیرم توسط جلیل حسنی
معاون استاندار و فرماندار ویژه

الرستان به زمین زده شد.
این واحد تولیدی قرار است در زمینی
به مساحت  ۲۴۶۰مترمربع با اعتباری
بالغ بر  ۱۵میلیارد ریال احداث ،که
در فاز اول نایلون ،نایلکس و سفره
های یکبار مصرف تولید می شود.
در این مراسم ،احمد دالور معاون
عمرانی فرمانداری ویژه الرستان،
روح اهلل بامداد بخشدار بیرم ،سرهنگ
امجدی فرماندهی انتظامی الرستان و
جمعی از مسئولین ادارات ،معتمدین و
خیرین شهر بیرم نیز حضور داشتند.

امام حسن(ع) فرمودند:
غش العاق ُ
ال َی ُّ
َنص َحه؛
ِل َمن است َ
خردمند به کسى که از او نصیحت مى خواهد،
خیانت نمى کند.

حس
امام ين (ع) فرمود:

كس
«باگذشت رتين مردم ى است هك با وجود قدرت ،گذشت كند».

امام جمعه الرستان  :مسئوالن الرستان ،با بسترهای فساد
و امتیازدهیهای خاص مقابله کنند

امــام جمعــه الرســتان ،بــا انتقــاد از
نظارتهــای مقطعــی ،بــر لــزوم نظــارت
مســتمر دســتگاه هــای مســوول بــر
بــازار تأکیــد کــرد و گفــت :در جلســات
بــا مســووالن در ســطح الرســتان بــر
لــزوم بســتن بســترهای فســادزا و
امتیازدهیهــای خــاص ،بارهــا تأکیــد
کــردهام و نبایــد بــرای همــراه ســازی
یــک جریــان خــاص ،بــه گروهــی
امتیــازات ویــژه داد.
بــه گــزارش میــاد الرســتان،
حجتاالسالموالمســلمین ســیدمختار
موســوی خــرم در خطبههــای آئیــن
عبــادی سیاســی ســومین جمعــه از
مــاه صفرالمظفــر شــهر الر در ســخنانی
بــا بیــان اینکــه هیچکــس نمیتوانــد
منکــر مشــکالت ایجادشــده ناشــی از
تحریــم باشــد ،اظهــار داشــت :تحریــم،
یــک جنــگ اقتصــادی تمامعیــار
اســت کــه جــزء بیرحمانهتریــن و
بیســابقهترین جنگهــای تاریــخ بــه
شــمار مــیرود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه خاطــر
تحریمهــا صــادرات نفــت ایــران کاهــش
چشــمگیری داشــته ،مشــکالت پولــی
و مالــی بــرای کشــور رقــم خــورده
و میلیاردهــا دالر از ثــروت ایــران در
کشــورهایی نظیــر هنــد ،ژاپــن و کــره
جنوبــی بلوکــه شــده اســت ،افــزود:
درآمــد ســاالنه کشــور ایــران بــه جهــت
تحریــم از ســالی  ۱۰۰میلیــارد دالر بــه
یکســوم کاهشیافتــه اســت.
امــام جمعــه الرســتان ،اثــرات منفــی
اقتصــادی ناشــی از بیمــاری کرونــا را
هــم از جملــه دالئــل بــروز مشــکالت
در جهــان و در پــی آن جامعــه ایــران
دانســت و تصریــح کــرد :بــا وجــود
همــه مشــکالت ایجــاد شــده بــه واســطه
تحریــم و کرونــا ،بایــد بررســی شــود کــه
چــه میــزان از مشــکالت فعلــی جامعــه
مربــوط بــه ایــن مســائل ذکــر شــده
اســت و بقیــه مشــکالت مربــوط بــه چــه
عواملــی اســت.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه ،بــا
تأکیــد بــر اینکــه میبایســت در یــک
کار کارشناســانه ریشــه مشــکالت
ایجادشــده ناشــی از ســایر عوامــل مــورد
تحلیــل قــرار گیــرد ،ادامــه داد :بــروز
برخــی از مشــکالت بــه عوامــل درونــی
برمیگــردد کــه از جملــه آن میتــوان
بــه عــدم بــاور عمیــق بــه شــرایط
جنــگ اقتصــادی ،عــدم تشــکیل ســتاد
فرماندهــی قــوی و آرایــش قرارگاهــی
الزم در مقابلــه بــا حمــات پیاپــی
دشــمن ،شرطیســازی اقتصــاد کشــور
بــه گشــایشها و وعدههــای بیگانــگان
و عــدم بــاور بــه ظرفیتهــای بیشــمار
داخلــی میتــوان اشــاره کــرد.
حجتاالســام موســوی ،همچنیــن
فرافکنــی ،مقصرتراشــی و توجیــه گــری
در عوامــل مشــکالت اقتصــادی و گرفتــار
ی هــای سیاســی،
آمــدن در چنبــره بــاز 
کمبــود نگــرش و روحیــه و مدیریــت

جهــادی در مواجــه بــا مشــکالت ،فاصلــه
گرفتــن از مــردم و عــدم درک مشــکالت
اقشــار محــروم و مســتضعف ،عــدم بــاور
عمیــق بــه مردمــی ســازی اقتصــاد و
میــدان دادن واقعــی بــه مــردم ،نبــود
هماهنگــی بیــن دســتگاهها در حــوزه
اقتصــاد و فعالیــت هــای جزیــرهای و
نامتــوازن کــه منجــر بــه بــروز اختــال
در چرخــه اقتصــاد میشــود ،عــدم
«التــزام شایســته بــه سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی»  ،تصمیمگیریهــای
خلقالســاعه ،فقــدان نظــارت نظاممنــد
و قاطــع بــر دســتگاههای مختلــف،
ابتــا بــه پدیــده ناهنجــار رانتخــواری،
امتیازخواهــی ویــژه و عــدم اهتمــام بــه
بســتن منافــذ و حفرههــای بــروز فســاد
اقتصــادی در جامعــه را جملــه دالئلــی
داخلــی کشــور دانســت کــه در کنــار
مســئله تحریــم منجــر بــه بــروز مشــکالت
اقتصــادی شــده و شــرایط را بهگونــهای
رقـمزده تــا قیمــت دالر بــه مــرز  ۳۰هــزار
تومــان برســد.
وی بابیــان اینکــه بایــد بــاور جنــگ
اقتصــادی در عمــل مســووالن دیــده شــود،
خاطرنشــان کــرد :الزم اســت یــک ســتاد
فرماندهــی قــوی بــرای نظــارت و مقابلــه بــا
حربههــای اقتصــادی دشــمنان در داخــل
کشــور شــکل بگیــرد و در کابینــه دولــت
و مجلــس نظــرات مســوول ایــن ســتاد در
زمــره مصوبــات اولویــتدار قــرار بگیــرد
کــه متأســفانه اکنــون جــای خالــی آن در
کشــور حــس میشــود.
حجتاالســام موســوی ،بــا ابــراز تأســف و
انتقــاد از دیــدگاه برخــی مســووالن نســبت
بــه اینکــه بــا تغییــر رئیسجمهــور آمریــکا
و رأی آوری «بایــدن» بهجــای «ترامــپ»
مشــکالت حــل میشــود ،عنــوان کــرد:
طــی چهــل ســال پــس از انقــاب کــه بــا
آقایــان «کارتــر» و «ریــگان» شــروع شــد
تــا بــه امــروز جــز تغییــر روش روســای
جمهــور آمریــکا ،هیــچ تفاوتــی بیــن هــدف
آنهــا دیــده نشــده اســت و ایدئولــوژی
جمهــوری اســامی ایــران را کــه بــر مــدار
حــق قــرار دارد ،یــک خطــر جــدی بــرای
ایدئولــوژی منفعــت مــدار خــود میداننــد.
امــام جمعــه الرســتان ،بــا اشــاره بــه
اینکــه طــی روزهــای اخیــر اخبــاری از
ســوی اروپاییهــا مبنــی بــر برقــرار بــودن
تحریــم تســلیحاتی ایــران پــس از لغــو
زمــان مشخصشــده در پایــان مهرمــاه،

گفــت :اروپاییهــا مطــرح میکننــد کــه
از برجــام خــارج نشــدهاند امــا آنهــا
هــر ســازی را کــه آمریــکا میزنــد بــا آن
میرقصنــد  ،کــه ایــن نشــان میدهــد
در عمــل هیــچ فرقــی بیــن آنهــا و
آمریکاوجــود نــدارد.
وی بابیــان اینکــه در گیــرودار بازیهــای
سیاســی و مقصــر دانســتن یکدیگر از ســوی
مســووالن ،اقتصــاد عمــ ً
ا رهــا میشــود و
زمینــه بــرای جــوالن دادن عــدهای دالل
فراهمشــده اســت ،افــزود :همــه گروههــا
و ســائق سیاســی بداننــد ،تــاوان ایــن
بازیهــا را فقــط مــردم میدهنــد.
حجتاالســام موســوی ،افــزود :بــه
واســطه شــرایط اقتصــادی ایجــاد شــده،
آســیبهای اجتماعــی افزایشیافتــه
اســت ،تأکیــد کــرد :قطع ـاً بــا ادامــه ایــن
رونــد و گســترش آســیب هــای اجتماعــی،
گنــاه در جامعــه فزونــی پیــدا خواهــد کرد.
امامجمعــه الرســتان ،بــا توصیــه بــه
مســوالن و سیاســیون بــرای حضــور
مســتمر در مناطــق محروم،خطــاب بــه
آنــان یــادآور شــد :بعــد از  ۴۰ســال
آمدیــد ،رفتیــد ،حــرف زدیــد و شــعار دادید
ولــی آن مناطــق همچنــان باقــی اســت کــه
روز قیامــت بایــد بــرای همــه اینهــا جــواب
داشــته باشــید و بــرای فرزنــدان آنهــا کــه
از عدالــت اجتماعــی بیبهــره شــدهاند
پاســخگو باشــید.
وی بابیــان اینکــه برخــی مســووالن در
جلســات بــرای رفــع مشــکالت وعــده
میدهنــد امــا پــس از جلســه کــه پیگیــری
میشــود پاســخ قانــع کننــده نمیدهــد.
امامجمعــه الرســتان ،بــا تأکیــد بــر اینکــه
ســال هاســت کــه مقــام معظــم رهبــری
توجــه بــر اقتصــاد مقاومتــی را فریــاد
میزننــد و تاکیــد دارنــد ،گفــت :ایشــان
از همــان ســال هــا ،ایــن روزهــا را مــی
دیدنــد کــه ســالیان متمــادی شــعارهای
ســال را تقویــت اقتصــاد تعییــن کردنــد کــه
متأســفانه بــه آن کــم توجهــی شــده اســت.
وی بــا انتقــاد از نظارتهــای مقطعــی،
بــر لــزوم نظــارت مســتمر دســتگاههای
مســوول بــر بــازار تأکیــد و اضافــه کــرد:
در جلســات بــا مســووالن در ســطح
الرســتان بــر لــزوم بســتن بســترهای
فســادزا و امتیازدهیهــای خــاص اســت،
بارهــا تأکیــد کــردهام و اینکــه نبایــد
بــرای همــراه ســازی یــک جریــان خــاص
امتیــازات ویــژه داده شــود.

رونمایی نماینده جهرم از مسیر جدید راه آهن شیراز به بندرعباس
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اسالمی ،گفت :پروژه مهم دیگر راه
آهن شیراز به بندرعباس است که
شهرستانهای فسا ،نیریز ،داراب و
جهرم از این مسیر بهرهمند میشوند که
امیدواریم با کمک بانک و ظرفیت دولت
به سرانجام برسد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا رضایی
کوچی در همایش ائمه جمعه استان
فارس با اشاره به پروژههای مهم استان
فارس اظهار کرد :یکی از آنها پروژه آزادراه
شیراز به اصفهان است که  ۲ساعت طول
مسیر را کوتاه میکند و بیش از  ۱۰سال
درگیر این پروژه هستیم که در سال آینده
به اتمام میرسد و مردم میتوانند از این
مسیر استفاده کنند.
وی با اشاره به پروژه اتصال راه آهن اقلید
به یزد و نهایتا مشهد عنوان کرد :این نیز از
دیگر پروژههای مهم استان است که برای
زائرین حداقل  ۴ساعت طول مسیر کوتاه
میشود و ابتدای سال آینده به بهرهبرداری
میرسد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ،با بیان
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اميد به پيوستگي و همارگي زندگي چه سان تواند بست كه جاناش خود به رشته
مرگ بسته است؟
و تناش مرگ را آماج است و پادشاهياش از كفاش رود و در جايي ديگر شود.

بس
ّ
چسان هب زندگي اميد ميتوان تن

رغيق مرگ تنش ،رفته مُلك از كف او

عج
هك جان هب مرگ ين و هماره ويپستن
نق
هب جاي گاه ابد ل كرده رفرف او

برپایی میزخدمت بنیاد مسکن الرستان
در مسجد جامع الر

هم زمان با برگزاری نماز جمعه
درالرستان ،میز خدمت بنیاد مسکن
انقالب اسالمی با حضور برومند
رئیس بنیاد مسکن و همکاران وی
در مسجد جامع الر تشکیل شد.
رئیس بنیاد مسکن الرستان در این
خصوص ،اظهار داشت :بنیاد مسکن
انقالب اسالمی یکی از نهادهای
بسیار مهم و تاثیر گذار است و عده
قابل توجهی از مردم با این نهاد در
ارتباط بوده و خدمت رسانی مفید به
مردم از اولویت ها در این مجموعه

می باشد.
وی گفت :مهمترین طرح های جاری
مجموعه بنیاد مسکن انقالب اسالمی
الرستان را می توان طرح اقدام ملی
مسکن ،مسکن محرومین و تسریع
و تسهیل در خدماتدهی عمومی
به مردم و مراجعین عنوان نمود که
برپایی میز خدمت در مسجد جامع
و همزمان با آیین نمازجمعه یکی از
اقدامات صورت گرفته در این راستا و
خدمت صادقانه تر به مردم می باشد.
خبرنگار؛ سحر طاهری

نرخ جدید پروازهای داخلی اعالم شد
الر-تهران حداقل  ۶۹۰هزارتومان

اینکه پروژه مهم دیگر اتصال راه آهن شیراز
به بوشهر است که نمایندگان آن را پیگیری
میکنند ،افزود :باید از ظرفیت بانکها
استفاده کنیم تا راه آهن شیراز به بوشهر
هم شروع شود.
رضایی ،تصریح کرد :پروژه مهم دیگر راه آهن
شیراز به بندرعباس است که شهرستانهای
فسا ،نیریز ،داراب و جهرم از این مسیر
بهرهمند میشوند که امیدواریم با کمک بانک
و ظرفیت دولت به سرانجام برسد.
میالد الرستان :اجرای طرح راه آهن شیراز-

جهرم-الرستان-بندرعباس سال هاست که
در زمره برنامه های کالن ملی قرار دارد
و حتی بخشی از آن نیز در مناطقی از
شهرستان های الرستان و جهرم عملیاتی
شده است اما به دالئل مختلف این طرح
سال هاست مسکوت مانده و اکنون مشخص
نیست چرا نماینده محترم مردم جهرم از
مسیری جدید برای احداث راه آهن شیراز
به بندرعباس سخن می گوید .امید می رود
با درایت دلسوزانه مسئوالن ملی و استانی
این مهم به سرانجام مطلوب برسد.

نرخنامه جدید بلیت پروازهای
داخلی از سوی انجمن شرکت های
هواپیمایی اعالم شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
فارس ،در نرخنامه جدید سقف و کف
قیمتهای جدید مشخص شده است
که حداقل قیمت  ۴۹۱هزار تومان و
حداکثر  2/6میلیون تومان مربوط به
مسیر بندرعباس-تبریز است.
پیش از این دبیر انجمن شرکت
های هواپیمایی گفته بود :افزایش
قیمت بلیت هواپیما با احتساب ۲
عامل ارز  ۲۸هزار تومانی و با توجه

به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
تکمیل فقط  ۶۰درصد ظرفیت پروازها
از ابتدای آبان ماه ،تعیین شده است.

