
قابل توجه 
نماينده محترم مردم 

در مجلس شوراي اسالمي
 5 حــدود  قــوت؛  خــدا  ضمــن 
ــه  ــي ب ــئوليت جنابعال ــاه  از مس م
شــريف  مــردم  نماينــده  عنــوان 
ــراش و اوز  ــج - گ ــتان - خن الرس
نماينــدگان  برخــي  مي گــذرد. 
ــري  ــاي موث ــدت گام ه ــن م در اي
برداشــته اند و بعضــي ميلياردهــا 
مناطــق  توســعه  بــراي  را  پــول 
خــود دســت و پــا كــرده  در حــال 
مردمشــان  گرفتاري هــاي  رفــع 
جنابعالــي  از  مــردم  مي باشــند. 
ــات انجــام شــده  خواســتارند اقدام
و در حــال انجــام را ليســت كــرده 

ــانيد. ــوم برس ــاع عم ــه اط و ب
در مجلــس نهــم و دهــم كارهايــي 
آغــاز شــده كــه بــه انجــام نرســيده 
ــيراز  ــرم - ش ــد راه الر -  جه مانن
كتابخانــه  بندرعبــاس،   - الر  و 
ــا.  ــد اينه ــتان و مانن ــي الرس عموم
بايــد  همچنيــن طرح هايــي كــه 
ــوب  ــا مص ــه ي ــد ك ــوب مي ش مص
ــا  ــده ي ــه كار نش ــاز ب ــده و آغ ش
نرســيده  تصويــب  مرحلــه   بــه 
ــاس   ــن الر - بندرعب ــد راه آه مانن
ــتش  ــه سرنوش ــرم ك ــير جه از مس
ويــژه  منطقــه  اســت،  نامعلــوم 
اقتصــادي، اداره كل حمــل و نقــل 
جــاده اي الرســتان و امثــال آن كه 
ضــرورت  آن  تحقــق  و  پيگيــري 
ــار  ــي انتظ ــردم از جنابعال دارد و م
ــد. شايســته  ــه دارن پيگيــري مجدان
ــاس   ــن الر - بندرعب ــت راه آه اس
ــده در  ــي ش ــد مل ــد در ص ــه ص ك
بودجــه ســال جــاري هزينــه اي 
ــه  ــر گرفت ــاختش در نظ ــراي س ب
شــده ايد  مطلــع  حتمــاً  شــود. 
ــرم -  ــيراز - جه ــن ش ــه راه آه ك
ــال  ــري در ح ــير ديگ ــا از مس فس
ــن الر -  ــذا راه آه ــت. ل ــام اس انج
ــري  ــّد پيگي ــه ج ــاس را ب بندرعب
ــد. ــب نمان ــه عق ــه منطق ــد ك نمايي

مصوبــات  پيگيــري خواســته هاي 
پســت  احــداث  ماننــد  گذشــته 
400 كيلوولــت  بــرق در الرســتان، 
ثبــت جهانــي بــازار قيصريــه شــهر 
الر،  توجــه بــه بافــت فرســوده 
اعتبــار  جــذب  شــهرقديم، 
بــراي بيمارســتان شــهر جويــم، 
ــيمان و  ــركت س ــه ش ــاني ب گازرس
مجــاور  شــهرهاي  و  دهســتان ها 
ــك  ــذر آب باري ــداث زيرگ آن، اح
همچنيــن  بنارويــه،  ســمت  بــه 
الر،  شــهر  فاضــاب  احــداث 
پيگيــري تعييــن رديــف اعتبــار 
ــوم پزشــكي  ــس دانشــكده عل پردي
ــع  ــع موان ــك در رف ــتان، كم الرس
ــي  ــزرگ ورزش ــروژه ب ــام  پ و اتم
روي  تنيــس  ،آكادمــي  منيــري 
ــرم،  ــش بي ــه بخ ــاني ب ــز، آبرس مي
راه انــدازي دادگاه تجديــد نظــر در 
راه انــدازي  در  الرســتان، كمــك 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــه ب دارالترجم
دفتــر نمايندگــي وزارت خارجــه 
زمينــه  در  اقــدام  الرســتان،  در 
از  كاال  واردات  مجــوز  صــدور 
اختصــاص  و  الرســتان  گمــرك 
از  ناشــي  بانكــي  تســهيات 
امــر  بــه  مــردم  ســپرده هاي 
ــام  ــراي تم ــي ب ــاي عمران پروژه ه

مناطــق.
مطالبــات  بتوانيــد  كــه  اميــد 
بــه  را  فــوق  گانــه  بيســت 
الر  مــردم  و  بيندازيــد  جريــان 
نماييــد  اميــدوار  آن  تحقــق  در 
تــا مطالبه گري هــاي ديگــر نيــز 

نماييــم. ارائــه 

گفت و گو با علی 
خرم نژاد، رتبه 25 

کنکور فنی حرفه ای 
مسئوالن الرستان 
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زنگ خطر سهل انگاری 
مردم در استان فارس، 

در مورد کرونا
 به صدا درآمد

افزایش 38 درصدی 
صادرات غیر نفتی از 
بنادر غرب هرمزگان
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علیشیر: فعالیت آموزشی مجموعه علمی کاربردی 
الرستان تدوام خواهد یافت  مالکیت مرکز و امالک 

آن تغییر خواهد کرد
اجرای یک طرح سرمایه گذاری در هر روستا،

 مشکل بیکاری جوانان در الرستان را حل می کند

3

روستای »کریشکی«، از مناطق اولویت دار 
برای توسعه گردشگری روستایی

برگزاری کارگاه 
آموزشی آشنایی با 

نحوه بهره برداری از 
فرآورده های جنگلی 

در الرستان

2

88

در شهرهایی که بیش از ظرفیت زمین، متقاضی 
داشته باشند،  قرعه کشی صورت می گیرد

سکوت رژیم صهیونیستی 
در انتخابات آمریکا از 
ترس پیروزی جو بایدن

8

قابل توجه معاونت مدیرکل آموزش و پرورش الرستان

ضرورت تاسیس درمانگاه فرهنگیان در الرستان 

عکس : آرشیو

بازنشر

با  تصويری  ارتباط  در  انقاب،  معظم  رهبر 
مراسم دانش آموختگی دانشگاه  های افسری 
بيانات مهمی داشتند و به مسائلی از جمله 
ياوه گويی های رئيس  عاج مشكات كشور، 
تبيين  مشكات،  حل  راه  آمريكا،  جمهور 
اشاره  كرونا  سوم  موج  و  عقانيت  معنای 

كردند.
اين  در  ٌ له  معظم  فرمايشات  از  نكته  هشت 

مراسم به شرح زير است:

تالش  شرط  به  مردم  مشکالت  حل 
و  خستگی ناپذیر  مدیریت  شبانه روزی، 

چشم امید نداشتن به خارج
و  ملی  هويت  و  اقتدار  حفظ  الزمه  ايشان   
تأمين منافع ملی را محاسبه صحيح و عقانی 
از تهديدها و ظرفيت ها در مسائل مربوط به 
»قدرت دفاعی«، »استحكام و ثبات اقتصادی« 
و »توانايی و قوام فرهنگی« دانستند و تأكيد 
كردند: مشكات اقتصادی و معيشتی مردم، 
مسئوالن«  شبانه روزی  »تاش  شرط  به 
و  خسته نشو«  و  جامع  قوی،  »مديريت  و 
»تمركز بر توليد داخلی و چشم اميد نداشتن 
به خارج« قابل حل هستند و سر و صداهای 
ذهن  نبايد  هم  امريكا  ملت  بر  مسلط  اراذل 

كسی را مشغول كند.

تبیین کلیدواژه عقالنیت؛ »ترسوها حق 
ندارند اسم عقالنیت را بیاورند«

را  عقانيت  اسامی  انقاب  معظم  رهبر 
به معنای محاسبه صحيح دانستند و گفتند: 

می آورند  را  عقل  و  عقانيت  اسم  بعضی ها 
مقابل  از  فرار  و  انفعال  ترس،  منظورشان  اما 
و  كردن  فرار  حالی كه  در  است  دشمن 

ترسيدن، عقانيت نيست.
كردند:  تأكيد  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
بياورند  را  عقانيت  اسم  ندارند  حق  ترسوها 
درست  محاسبه  معنای  به  عقانيت  زيرا 
است. البته دشمن تاش دارد تا معنای غلط 
عقانيت را تلقين كند و برخی هم نادانسته، 
در داخل همان حرف دشمن را تكرار می كنند.

یاوه گویی اراذل آمریکایی از سِر ترس از 
توانایی های ماست

درباره  آمريكا  در  ياوه گو  اراذل  هياهوی  ايشان 
منطقه ای  و  موشكی  و  دفاعی  توانايی های 
جمهوری  عقانی  و  دقيق  محاسبات  را،  ايران 
اسامی برای رسيدن به اين توانايی ها دانستند 
و  آنها  از ترس  ناشی  ياوه گويی ها  اين  و گفتند: 
همچنين عقب ماندگی آنها در اين عرصه است 
اما بايد بدون توجه به اين فضاسازی ها، دستگاه 
لطف  به  و  كرد  حفظ  را  عقانی  محاسباتی 
خداوند، جمهوری اسامی در همه اين عرصه ها 
باز هم پيش خواهد رفت. رهبر انقاب اسامی، 
عقانيت را الزمه همه امور دانستند و خاطرنشان 
كردند: بايد ظلم ستيزی، عدالت خواهی و مبارزات 
گرفتار  و  باشد  عقانيت  براساس  نيز  اجتماعی 

حاشيه نشويم و اصل و فرع را اشتباه نگيريم.

بخش های  بعضی  در  مدیریتی  ضعف 
اقتصادی کشور

به  اشاره  با  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 

»استحكام و ثبات اقتصادی« به عنوان سومين 
ركن اقتدار ملی گفتند: اقتصاد كشور زير فشار 
نظر معيشت دچار مشكات  از  و مردم  است 
هستند اما همه اين مشكات قابل حل است.

ايشان افزودند: من عقيده ندارم كه مسئوالن 
نمی كنند.  تاش  اقتصادی  مسائل  زمينه  در 
بخش ها  برخی  در  خوبی  و  زياد  تاش های 
بخش های  بعضی  در  اگرچه  شده  انجام 
ضمن  است.  ضعيف  مديريتی  توان  اقتصادی 
بايد  اينكه مصوبات خوبی هم وجود دارد كه 

پيگيری شوند.
نگاه  را  ملی  اقتدار  حفظ  الزمه  انقاب  رهبر 
اقتصادی  دفاعی،  مسائل  به  صحيح  و  جامع 
و  فعال  قوی،  مديران  حضور  و  فرهنگی  و 
هر  در  كردند:  تأكيد  و  دانستند  خسته نشو 
خستگی ناپذير،  مديريت های  كه  عرصه ای 
پيشرفت  كارها  داشتيم،  را  پرنشاط  و  فعال 

كرده است.
فرمانده معظم كل قوا گفتند: مكرراً گفته شده 
كه عاج مشكات اقتصادی در گرو تمركز بر 
مسئله توليد، جلوگيری از سقوط پی در پی 
رخنه هايی همچون  بستن  و  ملی  پول  ارزش 
قاچاق، واردات بی رويه و فسادهای مالی است.

فشار حداکثری را به روسیاهِی حداکثری 
آمریکا تبدیل می کنیم

حضور  به  اشاره  با  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
و  شبانه روزی  تاش  لزوم  و  خوب  مديران 
مشكات  در  البته  فرمودند:  خستگی ناپذير 
و  آمريكايی ها  نقش خباثت آميز  ما  اقتصادی، 
است،  جنايت  حقيقتاً  كه  را  آنها  تحريم های 
مقاومت  و  ايستادگی  به  و  نمی گيريم  ناديده 
فشار  خداوند  لطف  به  تا  داد  خواهيم  ادامه 
حداكثری آمريكا را به روسياهی حداكثری و 

مايه پشيمانی آنها تبديل كنيم.

ملت  علیه  جنایت  از  خوشحالی  ابراز 
رئیس جمهور  مانند  رذل هایی  از  ایران 

آمریکا بر می آید
ابراز  رهبر معظم انقاب اسامی با اشاره به 
اختال  از  آمريكا  رئيس جمهور  خوشحالی 
ايران،  در اقتصاد كشور و جنايت عليه ملت 
از  فقط  جنايتی  چنين  به  افتخار  گفتند: 

آدم های رذلی مثل شما برمی آيد.
با  آمريكا  امروز  وضع  البته  افزودند:  ايشان 
ده ها  و  بودجه  كسری  دالر  ميليارد  هزاران 

بسيار  فقر  زير خط  انسان  و  ميليون گرسنه 
با  الهی  توفيق  به  ايران  ملت  و  است  بد 
چشم  كوری  به  و  ملی  عزم  و  ايمان  قدرت 
بر  آمريكا  جنايتكار  و  خائن  رذل،  مسئولين 
نيز  تحريم  از  و  آمد  خواهد  فائق  مشكات 
واقعی  مقاوم سازی  برای  وسيله ای  به عنوان 

اقتصاد كشور استفاده خواهد كرد.

نباید عالج مشکالت را در خارج از کشور 
جستجو کرد

بر  مجدد  تأكيد  با  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
اين موضوع كه عاج مشكات كشور در داخل 
مشكات  از  بسياری  اگرچه  گفتند:  است، 
عاج  اما  است  كشور  از  خارج  به  مربوط  ما 
درست  محاسبه  بر  تكيه  با  و  داخل  در  آنها 
با  و نگاه صحيح به مسائل كشور و منطقه و 
راسخ  عزم  و  خرد  تاش،  تدبير،  بكارگيری 
است، بنابراين نبايد عاج را در خارج از كشور 
بهره ای  و  ما هيچ خير  كه  كرد چرا  جستجو 

اراذل  صدای  و  سر  و  نمی بينيم  خارج  از 
مسلط بر ملت آمريكا نيز نبايد ذهن كسی 

را مشغول كند.

ابراز رضایت از رعایت ضوابط کرونا از 
سوی متدینین

بخش  مسئوالن  از  تشكر  با  ديگر  بار  ايشان 
بهداشت و درمان و پزشكان و پرستاران فداكار، 
ابتائات و تلفات موج سوم كرونا را بسيار دردآور 
خواندند و افزودند: همچنانكه از مدت ها قبل 
گفته ام،  محترم  مسئوالن  و  رئيس جمهور  به 
بايد از  با بيماری  ضابطه گذاری ها برای مقابله 

جايگاه حاكميتی و الزام آور باشد.
مردم  اربعين،  سفر  موضوع  در  »همچنانكه 
عزاداری های  در  و  نرفتند  مرزها  به  متدين 
رعايت  محرم نيز ضوابط ستاد ملی را دقيقاً 
كردند، عموم مردم بايد در مسائلی همچون 
نرفتن به سفرها و رعايت شيوه نامه ها، مراقبت 

جدی كنند تا از اين بيماری خاص شويم«.

8 محور از بیانات امام خامنه ای
 از راه عالج مشکالت کشور تا تبیین مفهوم عقالنیت

برای رفاه حال فرهنگیان بويژه بازنشستگان و حمايت از آنان، درمانگاه فرهنگیان را در الرستان تاسیس کنید.
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   2510152645 ملي  شماره  به 
متولد 1355/01/10  مفقود  شده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
واحد  تأسيس  جواز  گفت:  فارس، 
نواحی  و  شهرك ها  در  صنعتی 
ساعته   ۲ فارس  استان  در  صنعتی 

صادر می شود.
و  معدن  صنعت،  خانه  رئيس 
مورد   ۸ واگذاری  از  فارس  تجارت 
خانه  به  صمت  وزارت  اختيارات  از 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

خبرداد.
كه  اين  بيان  با  شرفی  سهراب 
شهرك ها  در  تأسيس  جواز  صدور 
جمله  از  فارس  صنعتی  نواحی  و 
داشت:  اظهار  است،  اختيارات  اين 
با سپرده شدن صدور جواز تأسيس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  به 
صادر  ساعته   ۲ جواز  اين  استان، 

می شود.

برداری  بهره  نحوه  با  آشنايی  آموزشی  كارگاه 
از فرآورده های جنگلی و باغی و زراعت چوب 
از بهره برداران و كارشناسان  با حضور جمعی 
الرستان  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره 

برگزار شد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
اداره  رئيس  رضايی  منصور  جوان،  خبرنگاران 
اشاره  با  الرستان،  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع 
مديريت  و  احياء  الگويی  طرح های  اجرای  به 
گونه های  با  بيابانی  عرصه های  مشاركتی 
بيابانی  شرايط  با  سازگار  و  اقتصادی  مختلف 

الرستان  مسكن  بنياد  سرپرست 
و  روستايی  توسعه  لزوم  بر 
مناطق  از  محروميت زدايی 
ابراز  و  كرد  تاكيد  كم برخوردار 
از  كريشكی  روستای  داشت: 
در  دار  اولويت  مناطق  جمله 
توسعه  برا ی  شهرستان الرستان 

گردشگری روستايی است.
به  الرستان  مياد  گزارش  به 
بنياد  عمومی  روابط  از  نقل 
فارس،  اسامی  انقاب  مسكن 
عشاير  و  روستا  هفته  مراسم 
به  كريشكی«  »روستای  در  كه 
و  بيرم  های  بخش  از  نمايندگی 
صحرای باغ الرستان برگزار شد.

بنياد  سرپرست  مراسم،  اين  در 
توسعه  لزوم  بر  الرستان  مسكن 

گفت:  هرمزگان  غرب  دريانوردی  و  بنادر  مدير 
بنادر غرب هرمزگان ۳۸  از  نفتی  غير  صادرات 

درصد افزايش يافت.
خبرگزاری  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
مهر، قاسم عسكری نسب، ضمن تشريح اقدامات 
صورت گرفته طی دوره زمانی ۶ ماهه سال ۹۹ 
در بنادر غرب استان هرمزگان گفت: در مجموع، 
۲ ميليون و ۱۸۲ هزار و ۲5۲ تن انواع كاال در 
بنادر غرب هرمزگان تخليه و بارگيری شد كه از 
اين ميزان، يك ميليون و ۹۲ هزار و ۱۷0 تن 
كه رشد ۱5 درصدی را نشان می دهد مربوط 
به كاالهای غير نفتی و يك ميليون و ۹0 هزار 
و ۸۲ تن ديگر به فرآورده های نفتی اختصاص 
صادرات  ميزان  به  اشاره  با  نسب  دارد.عسكری 
كاالهای غيرنفتی كه كاالهايی نظير ميوه و تره 
ساختمانی  مصالح  و  معدنی  مواد  بار، خشكبار، 
پايانه  احداث  كرد:  تصريح  گيرد  می  بر  در  را 
صادراتی مواد معدنی برای بارگيری محموله های 

به رقم ۱۸5 هزار و ۲5۳ تن رسيده  بندرلنگه 
كه رشد ۳4 درصدی در اين زمينه تحقق يافته 
واردات  درصدی   ۲۹ كاهش  به  است.عسكری 
كاالهای غير نفتی در اين مدت اشاره ای داشت 
و گفت: طی ۶ ماه نخست سال جاری، بيش از 
غرب  بنادر  وارد  نفتی  غير  كاالی  تن  هزار   ۲5
هرمزگان شد كه مبين رقم كاهشی ۲۹ درصدی 

در مقايسه مدت مشابه سال گذشته است.
شتاب گرفتن ترانزيت خودرو با از سرگیری فعالیت 

در مرزهای کشورهای آسیای میانه
وی با اشاره به حجم ۶5 هزار و ۲۶۲ تن ترانزيت 
بنادر غرب هرمزگان طی  كاالهای غيرنفتی در 
۶ ماهه نخست سال ۹۹) كه عمده آن محموله 
هزار   ۳۱ كرد:  خاطرنشان  است(  بوده  خودرو 
و  بنادر  در  ترانزيتی  خودروی  دستگاه   ۱۲۸ و 
كه  شد  بارگيری  و  تخليه  بندرلنگه  دريانوردی 
به  ترانزيت  درامر  رو  پيش  بندر  اين  همچنان 

لحاظ تعداد و باال بودن سرعت تخليه است.
رشد ۶۶2 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر

عمليات  درصدی   ۶۶۲ رشد  از  نسب  عسكری 
جابجايی كاالهای كانتنيری در بندرلنگه نسبت 
آورد  ميان  به  سخن   ۹۸ سال  مشابه  مدت  به 
وگفت: طی اين مدت، تخليه و بارگيری ۶ هزار و 
TEU 55۶ كانتينر پر در اين بندر به انجام رسيد.
پهلو دهی بیش از 8 هزار شناور در بنادر غرب استان

مدير بنادر و دريانوردی غرب هرمزگان در پايان 
تعداد شناورهای ورودی و خروجی به بنادر غرب 
هرمزگان طی ۶ ماه نخست سال ۹۹ را ۸ هزار 
و ۳۱۷ فروند اعام كرد و افزود: از اين ميزان، 
4۶0 فروند شناور باالی هزار تن و ۷ هزار و ۸5۷ 

فروند نيز زير هزار تن پهلو دهی شده است.

اين  از  افزود:  است  كشور  و  استان 
صنعت،  خانه  از  نماينده   ۹ پس، 
معدن و تجارت استان در شورا های 
حل اختاف اداره كار به نمايندگی 

از كارفرما حضور خواهند داشت.
و  معدن  صنعت،  خانه  رئيس 
بازار  اندازی  راه  از  فارس  تجارت 
اوليه در  تبادل و تهاتر كاال و مواد 

اين  گفت:  و  خبرداد  نزديك  آينده 
در  تسريع  به  منجر  می تواند  اقدام 
تأمين مواد اوليه و فروش كاال های 
واسطه ای در بين واحد های توليد ی 
بازار،  اين  در  داشت:  بيان  شود.او 
تامين  كه  دارد  وجود  امكان  اين 
كاال های  و  اوليه  مواد  كنندگان 

واسطه ای به يكديگر متصل شوند.
از  بسياری  شد:  آور  ياد  شرفی 
واحد های  وجود  از  كنندگان  توليد 
توليد و تامين مواد اوليه و كاال های 
و  خبرند  بی  كشور  در  واسطه ای 
اين  به  را  خود  نياز  مجبورند  گاهاً 
قيمت  با  كشور  از  خارج  از  اقام 
در  اين  كنند  تامين  برابری  چند 
و  تهاتر  بازار  ايجاد  كه  است  حالی 
تبادل كاال و مواد اوليه می تواند به 

اين ضعف خاتمه دهد.

در  َگز  درخت  چوب  برداشت  و  زراعت  سابقه 
الرستان، تصريح كرد: با توجه به بيابانی بودن 
بيشتر مناطق شهرستان و لزوم انجام عمليات 
از  اين بخش  برداران  بهره  بيابانزايی،  با  مقابله 
گذشته اقدام به زراعت و برداشت چوب َگز در 
امر  اين  كه  می كردند  خود  مستثنيات  اراضی 
اداره  باشد.رئيس  داشته  تداوم  و  تقويت  بايد 
اشاره  با  الرستان،  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع 
كنترل  بر  عاوه  طرح  اين  اجرای  با  اينكه  به 
بيابانی  روند  از  جلوگيری  و  خاك  فرسايش 
برای  مناسبی  زمينه  طبيعی  عرصه های  شدن 
ايجاد  روستاييان  معيشت  تامين  و  اشتغالزايی 
بر  عاوه  اقدام  اين  كرد:  تصريح  شود،  می 
اراضی  در  تصرف  و  تخريب  بروز  از  جلوگيری 
اين عرصه ها نقش  جنگلی و ديگر تخلفات در 
نياز های  برآوردن  و  چوب  توليد  در  بسزايی 
از  برخی  پيرامون  دارد.وی،  چوب  صنايع 
مشكات بهره برداران در زمينه توسعه زراعت 
چوب موضوعاتی را مطرح و توضيحاتی نيز در 
اخذ  قانونی  مراحل  و  دستورالعمل  خصوص 
چوب  حمل  گواهی  صدور  و  برداشت  مجوز 

ارائه كرد.

اينكه  بيان  با  برومند،  امير 
نمونه  روستاهای  از  كريشكی 
طی   گفت:  است،  الرستان 
روستا  اين  گذشته  های  سال 
الرستان  نمونه  روستای   بعنوان 
رفاهی  امكانات  نظر  از  و  انتخاب 

بعنوان  نيز  گردشی  و  تفريحی  و 
نمونه  روستای  و  نمونه  واحد 

گردشگری  برگزيده شده است.
نگين  جنگل  اينكه  بيان  با  وی 
هزار  چندين  با  كريشكی  سبز 
اصله نهال كاكتوس، بيد، صدر و  
قلعه  يا  گبری  قلعه  تاريخی  آثار 
از ۱500 سال  زرتشتی كه بيش 
ملی  آثار  ثبت  به  و  دارد  قدمت 
همچنين   و  است  رسيده  كشور 
علی  حاج  قلعه  و  تاريخی  آثار 
كه  كشور  ملی  آثار  ثبت  مسيح 
قلعه   خشت  و  گلی  ديوارهای 
جمله  از  است  مشهور  و  معروف 
شمار  به  روستا  اين  های  جاذبه 
برای  را  رود كه همه شرايط  می 
در  روستايی  گردشگری  توسعه 

اين منطقه فراهم كرده است.

در  جواز  اين  داشت:  بيان  او 
كاهش  با  و  زمان  كوتاه ترين 
می شود  صادر  اداری  بروكراسی 
دارای  خود  متقاضی  كه  آن  مگر 

نقص هايی در پرونده باشد.
با بيان اين كه خانه صنعت  شرفی 
اين پس  از  فارس  تجارت  و  معدن 
معادن  شورای  در  نماينده  دارای 

مهمترين  از  يكی  گفت:  شاهی،  گز  مانند 
و  تخريب  از  جلوگيری  راستای  در  راهكار ها 
و  چوب  زراعت  جنگلی،  عرصه های  نابودی 
توسعه آن به ويژه در مناطق خشك و بيابانی 
الزم  پيگيری های  اينكه  بر  تاكيد  با  است.وی، 
بيابانی  درخت  چوب  حمل  مجوز  صدور  برای 
َگز در حال انجام است، بيان كرد: با استفاده از 
قانون ماده ۳ و بر اساس فعاليت های ترويجی 
ومشاركت مردم برای كشت درختان چوب ده 
چوب  زراعت  زمينه  در  خوبی  جهش  می توان 
به  اشاره  با  كرد.رضايی،  ايجاد  الرستان  در 

از  محروميت  زدايی  و  روستايی 
كرد  تاكيد  كم برخوردار  مناطق 
كريشكی  روستای  داشت:  ابراز  و 
در  دار  اولويت  مناطق  جمله  از 
توسعه  برا ی  شهرستان الرستان 

گردشگری روستايی است.

فروند  پنج  ساخت  و  شده  نگهداری  صادراتی 
رمپ بتنی و خاكی در راستای تسهيل در روند 
پنج  همزمان  پهلوگيری  و  بارگيری  و  تخليه 
فروند شناور بارج، يدك كش و لندينگ كرافت 
جذب  و  ساعته   ۲4 خدمات  ارائه  همچنين  و 
صادركنندگان سبب شد 5۳۹ هزار و 5۲۱ تن 
افزايش  آمارها  كه  نفتی صادر شود  غير  كاالی 
۳۸ درصدی را در اين بخش از عمليات نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
افزايش 2۶ درصدی کابوتاژ )کران بری( فرآورده 

های غیرنفتی
از  گفت:  لنگه  بندر  دريانوردی  و  بنادر  مدير 
 4۶0 شده،  انجام  نفتی  غير  صادرات  مجموع 
)كران  كابوتاژ  رويه  به صورت  تن   ۶۱۸ و  هزار 
بری( در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد كه اين 
با  ميزان نمايانگر رشد ۲۶ درصدی در مقايسه 
سال گذشته است. افزون بر اين حجم صادرات 
در  احشام  و  دامی  كشاورزی،  محصوالت 

صدور دو ساعته جواز تأسیس واحد  صنعتی در فارس

برگزاری کارگاه آموزشی
 آشنايی با نحوه بهره برداری از فرآورده های جنگلی در الرستان

روستای »کریشکی«، از مناطق اولویت دار برای توسعه گردشگری روستایی

افزایش 38 درصدی صادرات غیر نفتی از بنادر غرب هرمزگان

کشف 190 کیلو تریاک 
توسط ماموران پلیس راه 

جهرم-الرستان
يك  توقيف  از  استان،  انتظامي  فرمانده 
در  ترياك  كيلو   ۱۹0 كشف  و   405 سواري 
محور جهرم-الرستان، توسط ماموران پليس 

راه خبر داد.
به گزارش مياد الرستان، سردار  رهام  بخش 
حبيبي، در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري 
پليس، بيان كرد: مأموران پليس راه  جهرم-

مدارك  بررسي  و  كنترل  حين  الرستان  
مواصاتي،  محورهاي  در  عبوري  خودروهاي 
به يك سواري پژو 405 دستور ايست دادند 
و با انجام اقدامات فني آن را متوقف كردند.

ماموران  اينكه  بيان  با  انتظامی،  مقام  اين 
خودرو،  اين  از  دقيق  بازرسي  در  راه  پليس 
۱۹0 كيلو ترياك كشف كردند، خاطر نشان 
كرد: در اين خصوص يك قاچاقچي دستگير 

شد.
به  اشاره  با  فارس،  استان  انتظامي  فرمانده 
اينكه متهم پس از سير مراحل قانوني روانه 
زندان شد، تصريح كرد: برخورد با قاچاقچيان 
به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي 

قرار دارد.

نجات محکوم به قصاص
 از اعدام پس از چهار سال

با  انتظار  سال   4 از  پس  قصاص  به  محكوم 
از  جهرم  اختاف  حل  شورای  اعضای  تاش 

اعدام رهايی پيدا كرد.
كاظم  سيد  المسلمين  و  االسام  حجت 
موسوی رئيس كل دادگستری استان فارس، 
يك  در  پيش  سال   4 كه  فردی  كرد:  اظهار 
شهرستان  در  نفر  يك  قتل  موجب  درگيری 
كاركنان  و  اعضا  تاش  با  بود  شده  جهرم 
با  و  اول جهرم  اختاف شعبه  شورا های حل 
گذشت اوليای دم، محكوم به قصاص، از اعدام 
رهايی پيدا كرد.وی افزود: پس از صدور حكم 
محكوميت قاتل و تاييد ديوان عالی كشور و 
نيز وصول استيذان، با توجه به اينكه خانواده 
خانوادگی  نسبت  يكديگر  با  مقتول  و  قاتل 
كسب  و  سازش  و  صلح  احتمال  و  داشته 
تيرماه  در  پرونده  اين  داشت  وجود  رضايت 
اول  شعبه  به  مصالحه  ايجاد  جهت  امسال 
اعضای  و  ارجاع  جهرم  اختاف  حل  شورای 
دو  بين  صلح  ايجاد  مراحل  وارد  شعبه  اين 
فشرده  مذاكرات  از  پس  و  شدند  خانواده 

موضوع به سازش ختم شد.
با  فارس  استان  در  قضائيه  قوه  عالی  نماينده 
اشاره به اهميت گذشت و عفو در دين مبين 
اصول  از  يكی  گذشت،  كرد:  تصريح  اسام 
و  است  افراد  لغزش  با  برخورد  در  اساسی 
اسام، دين قانون و در عين حال دين رحمت 
با  موسوی  والمسلمين  االسام  است.حجت 
از 400 شعبه  بيش  اكنون  هم  كه  اين  بيان 
است،  فعال  دراستان  اختاف  حل  شورای 
از  بيش  امسال  اول  ماه  شش  در  داد:  ادامه 
اختاف  حل  شورا های  به  پرونده  هزار   ۱۱۳
وارد و تقريباً به همين ميزان پرونده با تاش 
حل  شورا های  مجموعه  كاركنان  و  اعضاء 

اختاف مختومه شده است.
 ۲۶ صلح  قابل  پرونده های  بين  در  افزود:  او 
و  صلح  به  منجر  پرونده  فقره   ۶۶۳ و  هزار 
بيش  ورود  از  ترتيب  اين  به  و  شده  سازش 
از ۱۱۳ هزار پرونده به دادگستری جلوگيری 

شده است.
او گفت: در شش ماه نخست امسال، با تاش 
اعضا و كاركنان شورا های حل اختاف فارس 
سازش  و  صلح  به  منجر  قصاص  پرونده   ۳0

شده است.

حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

امام  از  فارس  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئيس 
جمعه الرستان تقدير كرد.

هم  جلسه  در  الرستان،  مياد  گزارش  به 
انديشی ائمه جمعه فارس و مجمع نمايندگان 
فارس كه با حضور جمعی از مسئوالن استان 
و  االسام  حجت  تاش های  از  شد  برگزار 
بيماری  كنترل  در  خرم  موسوی  المسلمين 
كرونا در سطح الرستان با اهدای لوح، تقدير 

به عمل آمد.

از  فارس،  همگانی  های  ورزش  هيئت  رئيس 
برتر فارس در پويش آماده باش  كسب عنوان 

خبر داد.
به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
فارس، به نقل از روابط عمومی هيئت ورزش های 
همگانی فارس، سيروس پاك فطرت با اشاره به 
»آماده  پويش  های  برترين  نهايی  نتايج  اعام 
باش« در كشور اظهار داشت: استان فارس در 
اين پويش كه با هدف توليد محتواهای ورزشی 

فسا،  شهرستان  پوست  بيماری های  متخصص 
اعام كرد: اگر افرادی بدون قرارگيری در هوای 
مطرح  را  آن ها  سرمازدگی  احتمال  كه  سرد 
بهتر  شدند  سرمازدگی  عائم  دچار  می كند 
است آزمايش كرونا انجام دهند. كرونا در برخی 
از بيماران با چنين عايمی مشاهده شده است.

دكتر كسری بهداد ، با بيان اينكه متاسفانه با 
كرونا شاهد آسيب های  به  ابتا  افزايش شيوع 
پوستی در ميان بيماران مبتا به اين ويروس 
اوليه  عائم  بر  عاوه  كنون  تا  افزود:  هستيم، 
لرز  و  تب  و  نفس  تنگی  سرفه،  كرونا  ويروس 
سردرد،  عضانی،  درد  ديگرمانند  عائم  چند 
گلودرد و از دست دادن حس بويايی و چشايی 
نيز به ليست نشانه های اين بيماری اضافه شده 
كرونا   به  مبتا  بيماران  در  تازگی  به  اما  است 
عائم  شبيه  پوستی  عامت های  بروز  شاهد 

سرمازدگی نيز هستيم.
بهداد، بيان كرد: عائمی مانند تورم، قرمزی ، 
انگشتان دست و پای  خارش و درد  درناحيه 
افرادی كه به علت قرار گيری طوالنی مدت در 
هوای سرد دچار سرمازدگی شده اند بروز می 
دربيماران  عائم  اين  حاضر  حال  در  اما  كند 
مبتا به كرونا و بدون سابقه قرارگيری درهوای 
باعث  همزمانی  اين  است،  كرده  بروز  سرد 
عائم  اين  ارتباط  احتمال  به  پزشكان  تا  شده 
آن  به  و  كوويد ۱۹ مشكوك شوند  ويروس  با 

انگشت كوويد گويند.
گفت:  فسا،  شهرستان  متخصص  پزشك  اين 

 F35 درحالی كه درخواست خريد جنگنده های
مجلس  اين  نمايندگان  موافقت  به  آمريكا  را 
می كند  باز  از سر خود  را  آن  و  می كند  احاله 
امارات  چون  كشورهايی  كه  است  اين  عجيب 
و قطر متوجه نيستند كه در واقع آمريكا اصرار 
دارد آنها را به هم مشغول و از دشمن مشترك 

ديروز منحرف كند!
آنچنانكه  هراسی  ايران  پروژه  كه  حالی  در 
در  و  ننشست حاال  ثمر  به  بود  آمريكا  مقصود 
كشور  يك  به  سويی  از  آمريكا  جديد  شرايط 
سبز  باغ  در  هايش  جنگنده  فروش  به  نسبت 
يا  و  ترس  از  كه  را  ديگری  و  دهد  می  نشان 
بدليل عقب نماندن از عرصه رقابت تسليحاتی 
با  ارائه می كند  ای، پيشنهادی مشابه  منطقه 
حالی  در  اين  ميدهد.  جواب  صعوبت  و  تلخی 
همه  ظاهر،  در  حداقل  و  ديروز  تا  كه  است 

كسب  به  شد  برگزار  كرونا  از  پيشگيری  برای 
مقام های برتر دست يافت.

رئيس هيئت ورزش های همگانی فارس، افزود: 
و  اول  مقام  طراحی،  بخش  در  فارس  استان 
در  و  كرد  كسب  را  دوم  مقام  مخاطب  جذب 

بخش پوستر به كسب مقام دوم دست يافت.
بخش  در  فارس  استان  همچنين  افزود:  وی 
مسابقه مجازی پويش »آماده باش«، مقام اول 
كيت  و  اينفوگرافی  در  و  كرد  كسب  را  كشور 

محتوای توليدی، شايسته تقدير شد.
اندر  افراد دست  از همه  تشكر  با  پاك فطرت، 
كار،هيات ها و كميته های هيات ورزش های 
در  پويش  اين  مطلوب  برگزاری  برای  همگانی 
برای  فارس  مردم  مشاركت  كرد:  بيان  استان 
شده  توليد  محتواهای  كردن  دنبال  و  حمايت 
در فضای مجازی و تاش كميته های مختلف 
به صورت شبانه روزی و  بارگذاری مطالب  در 
هدفمند، روابط عمومی هيئت ورزش همگانی 
استان و رسانه ها در انعكاس اين پويش قابل 

تقدير و تشكر است.

برخی از پزشكان معتقدند كه انگشت كوويدی 
به  كه  است  ويروس  كرونا  ازعامت های  يكی 
علت اثرات ميكروآمبولی و به دنبال آن التهاب 
جدار عروق كه كرونا ايجاد می كند رخ می دهد 
اما دقيقا معلوم نيست كه اين ضايعات پوستی 
صرفا نتيجه واكنش التهابی هستند يا ويروس 
آنها  پوست  عروق  درونی  پوشش  در  تكثير  با 
خونی  لخته های  اينكه  يا  می كند  ايجاد  را 

ميكروسكوپی عامل ايجاد آنها هستند.
متخصص بيماريهای پوست در شهرستان فسا 
گفت: اين عائم پوستی برای برخی از بيماران 
مبتا به كرونا اولين يا حتی تنها عامتی است 
ديگر،  بيماران  در  می كند،  بروز  بيماری  از  كه 
ممكن  پا  انگشتان  روی  پوستی  عوارض  اين 
است همزمان يا حتی چند هفته پس از دچار 
شدن به عائم شايع تر و وخيم تر   رخ دهد به 
می  عائم  اين  ديدن  محض  به  افراد  حال  هر 
بايست با متخصص پوست  خود تماس بگيرند.

اين  بيماران  مشكل  تنها  اگر  كرد:  اضافه  وی 
به  نيازی  باشد،  انگشتان  در  پوستی  عارضه 
افرادی  اورژانس نيست، ولی  به بخش  مراجعه 
هستند  كوويد  انگشت  دچار  می كنند  فكر  كه 
و دليل ديگری برای مراجعه اضطراری ندارند، 
ميان  در  پزشكشان  با  دور  راه  از  را  موضوع 
كه  بگيرد  تصميم  بايد  پزشك  بعد  بگذارند، 
بيمارستان  به  يا  بماند  خانه  در  بايد  بيمار  آيا 

مراجعه كند و آزمايش كرونا بدهد.

يگانه  دشمنی  و  مشترك  خوفی  كشورها  اين 
داشتند و آن هم اسرائيل بود.

تا ديروز ترامپ اصرار داشت تا با معامله قرن قبح 
نزديكی با اسرائيل را در ميان اعراب و اسرائيل 
كردن  درگير  با  تا  دارد  اصرار  امروز  و  بشكند 
و  تسليحاتی  ای  مسابقه  در  منطقه  كشورهای 
جديد  دشمنی  از  بذرهايی  سرانجام  بی  البته 
ان  ثمرات  قطعا  كه  بذرهايی  بكارد،  درمنطقه 
در سال های آينده بدست می آيد بديهی است 
 500 جمعيتی  از  خبری  ديگر  شرايط  آن  در 
نخواهد  ۶ميليونی  جماعتی  برابر  در  ميليونی 
در سايه جنگ  و  در چنين شرايطی  بود.قطعا 
همه عليه يكديگر برنده اصلی كسی است كه 

در سايه نشسته و نظاره گر ماجراست. 
فاعتبروا يا اولی االبصار

تقدير رئیس دانشگاه علوم پزشکی فارس
 از امام جمعه الرستان

کسب عنوان برتر فارس در پویش »آماده باش«

افرادی که عالئم سرمازدگی دارند، 
حتما آزمايش کرونا دهند

کشورهای منطقه علیه هم، اسرائیل علیه همه
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 653-98/8/12 شوراي اسالمي شهر الر نسبت به 
فروش یک قطعه زمین به مساحت 84/3 مترمربع به  پالک ثبتی  5693/1 با کاربری مسکونی به آدرس: 
الر- شهرجدید- بلوار غدیر شمالی  از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 
نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را 

به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
فیش  بایست  می  که  باشد  می  ریال   231/825/000 مزایده   در  بابت سپرده شرکت  واریزي  مبلغ   -1
نامه  ارائه ضمانت  یا  و  بانک شهر   به حساب شماره 100790329766  و   اخذ  درآمد  واحد  مخصوص 
بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد.- 2- حداقل قیمتپایه زمین مورد نظر برای هرمترمربع به مبلغ 
55/000/000  ریال که جمعا به مبلغ 4/636/500/000 است.- 3-الزم به ذکر است قطعه موصوف صرفًا 
قابلیت تجمیع با قطعه شمالی ملک را داراست وصدور هر گونه مجوز وساخت وساز از نظر شهرداری 
برنده  صورتیکه  در  تا سوم  اول  نفرات  4-سپرده  است.-  )شمالی(  همجوار  پالک  با  تجمیع  به  منوط 
مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.- 
5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد 
مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در 
اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 7- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان 

ساعت اداري 99/08/01 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/08/03 است.
   انتشار نوبت اول: 99/07/1۶           انتشار نوبت دوم: 99/07/22

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان در نظر دارد که بشرح ذیل مزایده برگزار نماید:
روبروی  در  واقع  کاربری مسکونی  علیزاده(با  )ساختمان  طبقه  دو  واحد ساختمان  یک  دادن  1.اجاره 
بیمارستان امام رضا)ع(با قیمت پایه )16/000/000ریال( و مبلغ ودیعه50/000/000ریال و با توجه به اینکه 
منزل مذ کور نیاز به تعمیرات اولیه دارد هزینه تعمیر )زیر نظر دفتر عمرانی(بعهده مستاجر بوده که 
از اجاره ماهیانه کسر می گردد)مزایده نوبت اول(- 2.اجاره دادن 2دستگاه واحد آپارتمانی 3خوابه با 
کاربری مسکونی )با امکانات(واقع در روبروی بیمارستان امام رضا)ع( با قیمت پایه )11/000/000ریال( و 
مبلغ ودیعه 50/000/000ریال و با توجه به اینکه منزل مذ کور نیاز به تعمیرات اولیه دارد هزینه تعمیر 
اول(-  نوبت  گردد)مزایده  می  کسر  ماهیانه  اجاره  از  که  بوده  مستاجر  عمرانی(بعهده  دفتر  نظر  )زیر 
و  3/70در1/50متر  ورق30میل   1 ابعاد1/50در6متر،تعداد  با  30میل  ورق  تعداد1   : فلزی  ورق  3.فروش 
تعداد1 ورق 8میل با ابعاد2/50در4/50متر با قیمت پایه هر کیلو55 درصد قیمت روز )مزایده نوبت اول(  
پس از درج آگهی تا پایان ساعت اداری 99/08/05 جهت اخذ اوراق مزایده و مناقصه از طریق سایت 
www.iaularestan.ac.ir    با مراجعه حضوری به دفتر امور حقوقی دانشگاه و کسب اطالع از شرایط 
آن با شماره تلفن9-52251002 داخلی233موبایل 09177821930تماس حاصل نمایند.)تحویل فیش و 

پاکت شرکت در مزایده دایره حقوقی دانشگاه می باشد(
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و هزینه چاپ و آگهی برعهده برنده مزایده 

می باشد  

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397-99/5/14 شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
به اجاره یک باب رستوران به مساحت 43 مترمربع به مدت یکسال  به آدرس: الر- شهرجدید- 
میدان تره بار مرکزی از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام نماید. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به 

همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  2/100/000 ریال می باشد که می بایست فیش 
ارائه ضمانت  یا  و  بانک شهر   به حساب شماره 100790329766  و   مخصوص واحد درآمد اخذ 
اجاره ماهیانه  پایه مکان مورد  واریز گردد.- 2- حداقل قیمت  به همان مبلغ  بانکي معتبر  نامه 
به مبلغ 3/500/000 ریال که جمعا به مبلغ 42/000/000 می باشد.- 3-سپرده نفرات اول تا سوم 
نفع  به  ترتیب  به  نگردند  معامله  انجام  به  و حاضر  اند  مزایده شناخته شده  برنده  در صورتیکه 
شهرداری ضبط خواهد شد.- 4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار 
است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 5-  کلیه 
هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد 
بود.- 6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/08/01 و تاریخ بازگشایي پاکتها 

مورخه 99/08/03 است.
   انتشار نوبت اول: 99/07/1۶           انتشار نوبت دوم: 99/07/22

پایانه مسافربری شهر  بلوک2و 3  بتنی سازه  شهرداری الر درنظر دارد عملیات اجرای اسکلت 
الر فاز دوم )شامل اجرای ستون ها ،دیوار برشی ها ، تیرها و سقف سازه )فونداسیون در فاز اول 
اجرا گردیده است(( را با اعتبار 18/000/000/000 ریال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس : شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند .ضمنًادر صورت نیاز به 
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آگهی مزايده فروش زمین)نوبت دوم(

آگهی مزايده

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

آگهی مزايده اجاره رستوران میدان بار مرکزی ) نوبت دوم( آگهی مناقصه عمومی

شورای  مجلس  در  مردم  نماينده  دفتر  رئیس 
اسالمی، در پاسخ به آخرين وضعیت پیگیری ها در 
خصوص دانشگاه علمی کاربردی و ادامه فعالیت آن 
در الرستان، گفت: پیرو مصوبات ارائه شده فعالیت 
تداوم  الرستان  کاربردی  علمی  مجموعه  آموزشی 
آن  امالک  و  مرکز  مالکیت  صرفًا  و  يافت  خواهد 
تغییر خواهد کرد و مديريت آن در قالب ديگری در 

اختیار دانشگاه دولتی الرستان قرار خواهد گرفت.
مياد  خبرنگار  با  گفتگو  در  عليشير،  مصيب 
پيرامون  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  الرستان 
موضوع واگذاری مركز علمی و كاربردی الرستان، 
پيگيری های مكرری از سوی  نماينده مردم شريف 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
اسامی و همچنين مسئوالن دفاتر وی در الرستان 
آخرين  ماحصل  نهايتا  و  گرفته  انجام  تهران  و 
پيگيری ها و نتايج بدست آمده به شرح زير است:

۱( به استناد ماده ۱ قانون احكام دائمی برنامه 
صورتجلسه  مفاد  مطابق  و  كشور  توسعه  های 
امنای  هيات  اول  دوره  از  نشست  چهارمين 
دانشگاه های علمی كابردی و فنی و حرفه ای 
كشور مورخ ۹۸/04/۲۲ با كليات واگذاری مركز 
به  )متعلق  الرستان  كاربردی  علمی  آموزش 
دانشگاه جامع علمی كاربردی( به همراه اماك 

بلكه  و  انسانی  نيازهای  ترين  ابتدايی  از  غذا، 
تمام موجودات زنده است و نقش اساسی آن، 
گرسنگی،  غريزه  اشباع  است.  ناشدنی  انكار 
آدمی  همراه  تاكنون،  آفرينش  روز  آغازين  از 
پيشرفت  گفت  توان  می  كه  طوری  به  بوده، 
و  صنعت  عرصه  در  انسان  شگفت  های 
كشاورزی، مديون پاسخ به همين غريزه ساده 
و ابتدايی است. در قرآن نيز به اين نياز بدنی 
با  ها  از سوره  برخی  نام  و  توجه شده  انسان 
آيات،  برخی  در  ها شروع می شود.  خوراكی 
اشاره شده  ها  برخی خوردنی  به خواص  گاه 
سازنده  كه  حيواناتی  به  ديگر،  برخی  در  و 
است،  آدمی  مطبوع  و  مناسب  های  خوردنی 

اشاره گرديده است.
اگر چه نمی توان غذا را به طور كامل جايگزين 
دارو كرد، ولی غذاها می توانند سطح سامت 
ما را بهبود بخشند و در پيش گيری از بيماری 

سازمان های  مشورتی  شورای  رئيس 
اسامی مالزی در نامه ای كه در روزنامه 
تايمز«  استريتس  »نيو  انگليسی زبان 
آمريكا  جديد  تحريم های  شد،  منتشر 
»تروريسم  را  ايران  بانك های  عليه 
هدف  كه  كرد  تأكيد  و  خواند  دولتی« 
روزمره  معيشت  نابودی  تحريم  اين 

غيرنظاميان است.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
عزمی  محد  تسنيم،  خبرگزاری  از 
مشورتی  شورای  رئيس  عبدالحميد، 
 Mapim مالزی  اسامی  سازمان های 
انگليسی زبان  روزنامه  در  كه  نامه ای  در 
شد،  منتشر  تايمز«  استريتس  »نيو 
تحريم های جديد آمريكا عليه بانك های 
و  خواند  دولتی«  »تروريسم  را  ايران 
تأكيد كرد كه هدف اين تحريم نابودی 

تاريخ  امنا كه در  بيان داشته كه مصوبه هيات 
۹۸/04/۲۲ به تصويب و جهت اجرا به دانشگاه 
اباغ شده ناظر بر امر آموزش نبوده بلكه صرفاً 
بر واگذاری مايملك دانشگاه و اموال داللت دارد 
فعاليت  كه  است  آمده  انتقال  در صورتجلسه  و 
مالكيت  صرفاً  و  يافت  خواهد  تدوام  آموزشی 
مركز و اماك آن تغيير خواهد كرد و مديريت 
دولتی  دانشگاه  اختيار  در  ديگری  قالب  در  آن 

الرستان قرار خواهد گرفت.
دكتر  كتبی  تذكر  در  نيز  پيش  5(چندی 
حسين زاده  نماينده مردم به وزير علوم  اعام 
استاندار  متعدد  نامه های  به  توجه  با  كه  شده 
نمايندگان  و  الرستان  ويژه  فرماندار  فارس، 
وزارتخانه  چرا  انتخابيه  حوزه  فعلی  و  قبلی 
مردم  حق  به  خواسته  به  و  نمی رود  زيربار 
احترام نمی گذارد؟ علی رغم اينكه مراكزی چون 
آباده، نی ريز و پاسارگاد فعال هستند چرا مركز 

الرستان بايستی تعطيل باشد.
و كاربردی كشور  دانشگاه علمی  ۶( در جوابيه 
نامه  در  مردم  نماينده  كتبی  تذكر  به  نسبت 
بر  كه  شده  عنوان   ۹۹/0۶/۲4 مورخ  ديگری 
انحال  اداری،   عالی  شورای  مصوبه  اساس 
آموزش  موسسات  و  كاربردی  و  علمی  مراكز 
عالی دولتی علی االطاق بوده و هيچ دستگاهی 
مستثنی نشده است و صرفاً در موارد معدودی 
بودند  ابهام  دارای  حقوقی  ماهيت  نظر  از  كه 
مراجع  از  استعام  با  و  گرفته  صورت  بررسی 
ماهيت  استخدامی(  اداری  )سازمان  ذی ربط 
دولتی بودن آن ها قطعی شده و نه تنها مجاز به 
پذيرش دانشجو نيستند بلكه در فرآيند انحال 

ندارند. پيش بينی می شود جمعيت جهان تا 
برسد.  نفر  به ۱0 ميليارد  تقريباً  سال ۲050 
كشورهای  از  بعضی  ستمگرانه  های  سياست 
برابر كشورهای در حال توسعه،  قدرتمند در 
بيماری كويد ۱۹  انتشار  تحريم ها همچنين 
از عوامل گرسنگی و سوء تغذيه مردم جهان 
آمدها  و  رفت  در  اختال  آيند.  می  شمار  به 
از اعمال قرنطينه در  و سيستم غذايی ناشی 
به  كوتاه  زمان  مدت  برای  كروناحتی  شرايط 
ناخالص  كاهش هشت درصدی سرانه درآمد 
ملی  منجر شده.كاهش سرانه درآمد ناخالص 

ملی با افزايش سوء تغذيه ارتباط دارد.
هزار  سی  از  بيش  جهان  در  آنكه  وجود  با 
گياه خوراكی وجود دارد، امروزه ۶۶درصد از 
گياهی  گونه   ۹ تنها  با  كشاورزی  محصوالت 
تامين می شود. به منظور تامين غذای مردم و 
پايداری كره زمين، بايد مواد غذايی مختلفی 
فراهم شود. تاثير اشكال گوناگون سوتغذيه ) 
از تغذيه ناكافی و كمبود ريز مغذی ها گرفته 
تا اضافه وزن و چاقی( بر اقتصاد جهانی ساالنه 
حدود ۳/5 تريليون دالر برآورد می شود. روند 
با  همراه   ،۲0۱4 سال  از  گرسنگی  افزايش  
و  تسريع  به  نياز  روشنی  به  گسترش چاقی  
های  سيستم  تقويت  برای  اقدامات  تشديد 
غذايی و حفاظت از معاش مردم را نشان می 
ما  آينده كشور  غذايی  های  كار  و  ساز  دهد. 
تنوع  طبيعی،  منابع  از  حفاظت  ضمن  بايد 
زيستی و مقابله با مشكاتی مثل تغييرات آب 

در ايران است، به اين اميد كه خشم آنها 
را برانگيزد. ما همبستگی خود را با مردم 
ايران اعام و در برابر امپرياليسم اياالت 

متحده مقاومت می كنيم.
اين تحريم، جنايتی عليه حق حاكميت 
اصل  هر  با  تضاد  در  و  است  ايران 
در  توافق شده  چندجانبه  و  بين المللی 
منشور سازمان ملل است. افزايش فشار 
برای  ارعاب  نوعی  تهران  بر  واشنگتن 
مجبور كردن ايران به تسليم است و اين 

موضوع بايد محكوم شود.
در حالی كه بيماری همه گير كوويد ــ ۱۹ 
و ويروس كرونا در ايران نيز شيوع پيدا 
بانك های  عمدی  محاصره  است،  كرده 
نيز  متحده  اياالت  توسط  كشور  اين 
بشريت  و  جهانی  تمدن  عليه  جنايتی 

است.

اعضای  از  اعم  آن  در  شاغل  انسانی  نيروی  و 
و غيرهيات علمی رسمی،  پيمانی  هيات علمی 
الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  به  قراردادی  و 
به صورت باعوض در قبال دريافت باالسری به 
ميزان ۱5% شهريه دانشجويان شاغل به تحصيل 
كليه  پرداخت  و  آنان  التحصيلی  فارغ  زمان  تا 
حق  مدرسين  و  شاغل  انسانی  نيروی  حقوق 
التدرس توسط مجتمع آموزش عالی الرستان با 

رعايت مقررات توافق به عمل آمده است.
واگذاری  خصوص  در  اعتراضاتی  ادامه  در   )۲
دانشگاه علمی كاربردی الرستان بر خاف ساير 
مراكز در استان فارس و فعال بودن آن مراكز به 
طرق مختلف به سمع و نظر مسئوالن وزارتخانه 

رسانيده شده است.
۳( بر همين اساس و طی جلسه مورخ ۹۹/05/۱۳ 
نماينده مردم با وزير علوم در محل وزارتخانه كه 
آموزش  مجتمع  رئيس  طاهری  دكتر  حضور  با 
نصريانی،  و  اسكندرنژاد  آقايان  و  عالی الرستان 
كاربردی  علمی  دانشگاه  دانشجويان  نمايندگان 
مشكات  و  مسائل  شده  برگزار  الرستان، 
تلفنی  تماس  و طی  گرديده  تشريح  دانشگاه ها 
رئيس  اميد  دكتر  با  مردم  نماينده  سوی  از 
دانش منش  و  كشور  كاربردی  و  علمی  دانشگاه 
فارس  كاربردی  و  علمی  جامع  دانشگاه  رئيس 
موارد مطرح و مكاتبات الزم جهت حل مشكل و 

پاسخگويی صورت گرفته است.
امور  دفتر  كل  مدير  ها  پيگيری  ادامه  در   )4
در  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  حقوقی 
نماينده  های  پيگيری  به  پاسخ  در   ۹۹/05/۲5
علوم  وزارت  مجلس  امور  دفتر  نيز  و  مردم 

ها نقش داشته باشند. غذا همچنين می تواند 
در كنار دارو، روند درمان را سرعت بخشد

در قرن حاضر، سوء تغذيه، در بيشتر جوامع، 
به ويژه كشورهای جهان سوم، بحرانی جدی 
عبارتی  به  يا  تغذيه  سوء  آيد.  می  شمار  به 
موجب  كه  طبيعی  تغذيه  از  انحراف  هرگونه 
اساسی  و  اصلی  مواد  به  بدن  دسترسی  عدم 
بيماری  مهم  داليل  از  يكی  شود  می  غذايی 
از  يكی  فقر،  است.  روانی  و  جسمانی  های 

عمده ترين علل سوء تغذيه در جهان است.
مردم  از  درصد  هشتاد  ذهنی  مشغوليت 
و  غذا  كمبود  غذاست.  به  يابی  جهان، دست 
از  بسياری  برای  بدن  نياز  مورد  غذايی  مواد 
مردم جهان به مشكلی بزرگ و اساسی تبديل 
سال  در   FAO گزارش  براساس  است.  شده 
۲0۲0بيش از ۲ ميليارد نفر در جهان به  غذای 
منظم  دسترسی  كافی  و  مغذی  سالم،  ايمن، 

معيشت روزمره غيرنظاميان است.
شورای  رئيس  نامه  متن  ادامه  در 
مالزی  اسامی  سازمان های  مشورتی 

آمده است:
در حالی كه وضعيت اقتصادی و سياسی 
آمريكا اكنون آشفته است، ما از سكوت 
برابر تحريم های جديد دولت  جهان در 
ايران  مالی  بخش  عليه  كشور  اين 

شگفت زده شده ايم.
اياالت متحده در دور جديد تحريم های 
قرار  هدف  را  ايرانی  بانك   ۱۸ خود، 
را  كشور  اين  كند  تاش  تا  است  داده 
از سيستم بانكی جهانی خارج كند، اين 
يك نقض آشكار حقوق بشر و تعرضی به 

حقوق مردم ايران است.
اين اقدام، تروريسم دولتی است كه هدف 
آن تخريب معيشت روزمره غيرنظاميان 

قرار گرفته اند. عليشير ، اظهار داشت: بر اساس 
علمی  مجموعه  آموزشی  فعاليت  فوق،  موارد 
صرفاً  و  يافت  خواهد  تدوام  الرستان  كاربردی 
مالكيت مركز و اماك آن تغيير خواهد كرد و 
مديريت آن در قالب ديگری در اختيار دانشگاه 

دولتی الرستان قرار خواهد گرفت.
طالع  پيش  چندی  الرستان  مياد  گزارش  به 
الرستان  كاربردی  علمی  دانشگاه  رئيس  زاده، 
نيز با بيان اينكه دانشگاه جامع علمی كاربردی 
متقاضی،  وجود  در صورت  كرده  آمادگی  اعام 
امكان راه اندازی مركز جديد بدون تصدی گری 
دولتی در الرستان وجود دارد اظهار داشته بود: 
مسئوالن  طرف  از  مذاكراتی  خصوص  اين  در 
است  انجام شده  دانشگاهی  با جهاد  شهرستان 
و ساير بخش ها و حتی بخش خصوصی نيز می 

توانند متقاضی راه اندازی مراكز جديد باشند.
را  اين موضوع  توان  فوق می  موارد  به  توجه  با 
نيز به صورت جدی تر  در دستور كارمسئوالن 

شهرستان و خصوصا نماينده مردم قرار داد.

و دست  سالم  غذای  تامين  قابليت  هوايی،  و 
برای  مقبول  درآمدی  و  برای همگان  يافتنی 
كاركنان اين بخش را فراهم می كند. ضايعات 
مواد غذايی هر ساله حدود ۱/۳ ميليارد تن بر 
آورد شده است كه معادل يك سوم كل مواد 
است  انسان  مصرف  برای  شده  توليد  غذايی 
و معادل غذای  ۲   ميليارد نفر در هر سال  
محسوب می شود. اتاف غذا به معنای هدر 
دادن پول ، نيروی كار و منابع و افزايش انتشار 
و  آب  تغييرات  ايجاد  در  ای  گلخانه  گازهای 
۱4درصد  حدود  ساله  هر  شود.  می  هوايی 
می  توليد  انسان  مصرف  برای  كه  غذايی  از 
بازار  به  رسيدن  تا  كشت  مراحل  بين  شود، 
مسير  در  روند.  می  بين  از  فروشی،  عمده 
خرده فروشی تا مصرف حتی مقادير بيشتری 
سه  از  بيش  رود.  می  هدر  توليدی  غذای  از 
دسترسی  اينترنت  به  جهان  در  نفر  ميليارد 
ندارند و بيشتر آنان در مناطق روستايی دور 
پا  خرده  كشاورزان  كنند.  می  زندگی  افتاده 
برای بهبود معيشت خود به سرمايه ، آموزش 
، نوآوری و فناوری بيشتری نياز دارند.ا مسال 
FAO شعار روز جهانی غذا را به نام توسعه، 
گذاری  نام  يكديگر  مشاركت  با  پايدار  تغذيه 
كرده است .و شعار آن »همه با هم برای تغذيه 
سالم و تامين امنيت غذايی خانواده در شرايط 

اپيدمی كرونا«است
فضیلت افتخار 

کارشناس مسئول تغذيه 
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی الرستان

مالی  بخش  آمريكا  خزانه داری  وزارت 
دستورالعمل  درپی  را  ايران  اقتصاد 
با  داد،  قرار  هدف   ۱۳۹0۲ اجرايی 
تمام  دارد  قصد  آمريكا  ممنوعيت،  اين 
راه های انتقال پول را برای ايران ببندد 
را  مردمش  اساسی  نيازهای  نتواند  تا 

تأمين كند.
ممنوعيت  اين  است  شده  گفته  اگرچه 
غذا،  كشاورزی،  كاالهای  واردات  برای 
دارو يا تجهيزات پزشكی به ايران اعمال 
به  اياالت متحده  واقع،  اما در  نمی شود 

معيشت ايرانيان حمله كرده است.
آمريكا چه حقی دارد كه مجازات خود را 
اعمال كند و جلوی عمليات مالی بانك ها 
را بگيرد تا ايران نتواند با مؤسسات مالی 
بنابراين  كند؟  معامله  ديگر  كشورهای 
نمی توانند  متحد  ملل  سازمان  و  جهان 

در برابر اين بی عدالتی بی تفاوت باشند.
با  خود  متحده  اياالت  اين،  بر  عاوه 
وجود  با  و  روبه روست  اقتصادی  نابودی 
مديريت  و  نااليق  جمهور  رئيس  يك 
نابسامان بيماری كرونا، رژيمی دارد كه 

عليه شهروندان خود مبارزه می كند.
بحبوحه  در  نيست  قادر  متحده  اياالت 
كشور  اين  جمهوری  رياست  انتخابات 
از بدترين بحران اقتصادی خود بگذرد، 
بيماری  به  كه  هم اكنون  ترامپ  حتی 
آمادگی  نظر  از  است،  مبتا شده  كرونا 
مورد  كشور  اين  رهبری  برای  جسمی 

ترديد است.
همه  كه  است  رسيده  فرا  آن  زمان 
برنامه  عليه  مسلمان  ملت های 

سلطه طلبی واشنگتن متحد شوند.

علیشیر: فعالیت آموزشی مجموعه علمی کاربردی الرستان تدوام خواهد یافت

 مالکیت مرکز و امالک آن تغییر خواهد کرد

یک مقام مالزیایی: تحريم های جديد آمريکا علیه بانک های ايران »تروريسم دولتی« است

دانش آموز الرستانی کسب کننده رتبه 25 کنکور 
خواست  مسئولین  از  ای  حرفه  و  فنی  سراسری 
تصمیم گیری  در  و  کنند  درک  را  جوانان  بیشتر 
هم  آموزان  دانش  و  جوها  هنر  جای  را  خود  ها 
بگذارند، گفت: انتظار می رود بیشتر هوای دانش 
آموزان فنی را داشته باشند و از ما هم مثل رشته 

های نظری حمایت کنند.
رتبه  چه  و  کنید؟  معرفی  را  خودتان  ابتدا  در   -1

ای کسب کرديد؟
علی خرم نژاد هستم از هنرستان نمونه دولتی 
امام خامنه ای )مدظله( رتبه ۲5كنكور كشوری 

رشته تاسيسات
2 - دلیل انتخاب رشته فنی چه بوده است؟

رشته تاسيسات را بخاطر عاقه ای كه به كار 
و  كردم  انتخاب  داشتم  مهندسی  و  فنی  های 
يكی از داليلش هم بهتر بودن بازار كار آن بين 

رشته های ديگر بود.
مخالفتی  شما  رشته  انتخاب  با  خانواده  آيا   -3

نداشتند؟
تشويقم  بلكه  نداشتند  مخالفتی  تنها  نه  خير، 
داشتم  ای كه دوست  به رشته  می كردند كه 

بروم و از آنها خيلی خيلی ممنونم.
۴- نحوه درس خواندن شما چگونه بود و روزانه 

چقدر درس میخوانديد؟
اگر بخواهم صادق باشم من بخاطر مشغله هايی 
كه داشتم فقط ماه آخر و روزی يك ساعت درس 
ياد  جهت  فقط  من  خواندن  درس  ولی  خواندم 
آوری مطالب بود چون من درس ها را ياد گرفته 
بودم نه فقط از باب حفظ كردن و امتحان دادن. 
البته جا داره از هنرآموزهای خوب هنرستان يعنی 
مختارزاده، بايگان و زارع كه واقعا در اين ۳ سال 

خيلی برای من زحمت كشيدند، تشكر می كنم.
۵- تاثیر بیماری کرونا بر روی درس خواندن شما 

چگونه بود؟
داشت  را  خودش  تاثيرات  هم  كرونا  بيماری 
ولی بيشترين چيزی كه به من استرس می داد 
كنكور  حذف  احتمال  يا  برگزاری  زمان  تغيير 
بود كه خيلی ما را تحت فشار می گذاشت كه 
نكند زحمت بكشيم برای خواندن و كنكور لغو 
آخر  ماه  خواندن  به  كه  داليلی  از  يكی  شود. 
بسنده كردم همين بود و قطعا می تونستم با 
رتبه تك رقمی هم كسب  بيشتر  كمی تاش 

كنم ولی باز هم خدا را شاكرم.
می  چه  در  را  خود  موفقیت  ترين عوامل  مهم   -۶

دانید؟
اول توكل به خدا و توسل به اهل بيت و شهدا 

و دوم هم تدريس عالی هنرآموزان هنرستان
7- در سال کنکور، رابطه شما با فضای مجازی يا 

تفريحات چگونه بود ؟
به هيچ عنوان ارتباط خودم را با فضای مجازی 
قطع نكردم و به اندازه كافی به تفريحات خودم 

هم می  رسيدم اما با برنامه ريزی.
8- آيا از کتاب ها و کالس های کمک درسی هم 

استفاده کرديد؟ به چه میزان؟
برای دروس  از كتاب های كمك آموزشی كه 
عمومی چاپ شده بود كمی استفاده كردم ولی 
بعلت عدم چاپ شدن بموقع كتاب های تست 
دروس تخصصی از تست های دروس تخصصی 

بی بهره بودم.
9- سطح امکانات و معلمین الرستان در حوزه فنی 

را چگونه ارزيابی می کنید؟
الحمدهلل هنرستان امكانات خوبی را در اختيار 
را  ما  هم  هنرستان  مدير  و  بود  داده  قرار  ما 
از نظر معلم هم  همه جوره حمايت می كرد و 
خداروشكر معلم های دلسوز و با سطح علمی 

باال در اختيار ما بود.
10- چه رشته ای را انتخاب کرديد و در کجا درس 

خواهید خواند؟
 ۲ رجايی  شهيد  دانشگاه  »تبريد«  رشته  من 
دانشگاه  همين  در  و  كردم  انتخاب  را  شيراز 
برای  آفرينی  افتخار  و  تحصيل  به  مشغول 

خانواده و شهرم می شوم.
11- آينده خود را چگونه می  بینید و آيا حاضريد 

برای کار به الر بازگرديد؟
تا االن كه خداروشكر به ياری اهل بيت و شهدا 
طور  همين  هم  آينده  و  رفته  پيش  خوبی  به 
پيش خواهد رفت ، بله برای كار حتما به شهر 

الر برمی گردم.
12- تفاوت بین رشته های فنی با رشته های نظری 

را در چه چیزهايی می بینید؟
رشته های فنی عاوه بر دروس تئوری كار های 
های  رشته  در  ولی  گيريم  می  ياد  هم  عملی 

نظری اكثر مطالب حفظی است.
سال  های  کنکوری  و  جوانان  به  شما  توصیه   -13

اينده؟
خوندن  درس  ندن  استرس  خودشون  به  اصا 
جای خودش و تفريحات هم در كنارش ولی با 
برنامه ريزی منظم و از همه مهم تر توكل به 

خدا و توسل به اهل بيت و شهدا.
1۴- توقع از مسئولین؟

جوانان  بيشتر  كمی  می خواهم  مسئولين  از 
را  ها، خود  گيری  درتصميم  و  كنند  درك  رو 
جای ما هنرجوها و دانش آموزان هم بگذارند. 
را  بيشتر هوای بچه های فنی  همچنين كمی 
داشته باشند و از ما هم مثل رشته های نظری 

حمايت كنند.
1۵- کالم اخر؟

جا دارد از پدر مادر عزيزم كه در تمام مراحل 
تقدير  بودند،  ياور من  يار و  و  زندگی پشتيبان 
كنم. همچنين از كادر خوب آموزشی هنرستان 
نمونه دولتی امام خامنه ای به ويژه آقای مختار 
زاده كه خيلی من را كمك كرد، تشكر داشته 
 ۳ رتبه  كننده  كسب  به  ويژه  تبريك  باشم. 
كشوری يعنی همكاسی و رفيق دوست داشتنی 
ام عرفان رازقی كه اميد دارم باهم در دانشگاه 
هم افتخار كسب كنيم. در آخر از خدای متعال 
كاسی  هم  برای  مغفرت  و  رحمت  درخواست 
اگر  مطمئنم  و  دارم  اكبری  غامرضا  مرحومم 

االن بود اسمش جزوه رتبه های برتر بود.

گفت و گو با علی خرم نژاد، رتبه 25 کنکور فنی حرفه ای 

مسئوالن الرستان رشته های فنی
 را همچون ساير رشته ها حمايت کنند
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كرونا روزی می رود. شايد به زودی يا شايد كمی 
كرونا  رفتن  از  بعد  می كنيم  گمان  تاخير.  با 
اينگونه  اما  می گردد  باز  عادی  روال  به  زندگی 
بايد  و  است  جدی  روزها  اين  تاثيرات  نيست 
پيش از رسيدن به روزهای پسا كرونا نكاتی را 

بدانيم و آماده اش باشيم.
* دوران پسا كرونا دورانی است كه چه بخواهيم 
و چه نخواهيم بايد طبق موج جديدی حركت 
آن  تابع  ما  جسم  و  روان  سامت  زيرا  كنيم 

شرايط است.
از  تعالی پس  و  دوران رشد  پساكرونا  دوران   *
كه  است  نتيجه ای  اين  و  بود  خواهد  استرس 
بحران ها  عبور  از  و پس  تاريخ  در طول  انسان 

تجربه كرده است.
* يكی از موضوعاتی كه بايد هميشه در دوران 
اين  در  كه  است  اين  بگيريم  نظر  در  بحران 
مواقع ضعف ها و ناكارآمدی های فرد و جامعه پا 

* ترس، نگرانی و وحشتی كه كروناويروس در 
بوده  و حصر  بی حد  انداخته  مردم  جان  و  دل 
است و اين وحشت و نگرانی تاثيرات خود را در 
دوران پساكرونا به صورت آسيب های اجتماعی 

و اختاالت روحی و روانی در جامعه می گذارد.
مسری  بيماری های  داده  نشان  مطالعات   *
كرده،  پيدا  شيوع  كه  زمان  از  برهه ای  هر  در 
و  پزشكی  تكنولوژی،  زمينه  در  مدتی،  از  بعد 
زيست شناسی تغييراتی نيز رخ داده و ثمراتی 

برای ارتقاء زندگی و تمدن بشر داشته است.
* در دوره عبور از اپيدمی كرونا، افراد با شناخت 
اخاقی،  ضعف های  فردی،  ناكارآمدی های 
مهارت های  عدم  و  فردی  كنترل  مشكات 
اجتماعی- ارتباطی و به كارگيری توانمندی ها و 
استفاده از زيرساخت های موجود، بايد در تغيير 
نيز  خود  عقايد  و  عادتها  فعلی،  زندگی  سبك 

تجديدنظر كنند.
و  جديد  فعاليت های  فراگيری  با  بايد   *
تا  ببينيم  آموزش  را  مهارت هايی  لذت بخش، 
بتوانيم در راهی كه داريم موفق باشيم؛ همين 

تعارض ها،  گسترده  موج  افزايش  از  پيشگيری 
خشونت های جمعی، اختاالت روانی و به تبع 
تاثيرگذاری در بنيان خانواده ها، جامعه و حوزه 

بهداشت روان می شود.
افزايش  بروز  موجب  پساكرونا  دوران  اگرچه   *
از اختاالت روانی مانند وسواس فكری-  برخی 

به عرصه ظهور می گذارد و اگر مديريت درستی 
بحران  اين  آتش  باشيم،  نداشته  راستا  اين  در 

گسترده تر خواهد شد. 
افرادی  و شرايط دشوار،  بحران ها  تمامی  در   *
گذشته،  تجارب  كارگيری  به  با  كه  موفق اند 
واقع بينی، شناخت خود و كنار گذاشتن صفات 
كارگيری  به  حال،  در  زندگی  ناكارآمد،  اخاقی 
آموزش های  و  موجود  مهارت های  و  استعدادها 
اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  تاب آوری  جديد، 
مقاومت،  انعطاف پذيری،  مولفه های  با  باالتری 
و  هيجان  بروز  دشوار،  شرايط  در  سرسختی 
مسئله،  حل  قدرت  خود،  از  مثبت  احساسات 
هدفمندی،  شرايط،  با  سازگاری  تصميم گيری، 
از  برخورداری  و  زندگی  مهارت های  داشتن 
از  گسترده،  ارتباطی  و  اجتماعی  حمايت های 
مختلف  شرايط  در  روانی  و  جسمی  سامت 

زندگی برخوردار باشند.

ارتقاء و پيشرفت در زمينه كاريابی  روند باعث 
اجتماعی،  خانوادگی،  روابط  بهبود  شغلی، 

سامت فردی و اجتماعی خواهد شد. 
روانی،  آسيب های  تمام  با  پساكرونا  دوران   *
اجتماعی و اقتصادی از قبيل جرم، فقر، بيكاری 
و ديگر نقاط ضعفی كه بر جای خواهد گذاشت 
اهداف  و  آگاهی  به  رسيدن  در  را  ما  می تواند 
بلند مدت و رسيدن به مرز تعادل كمك كند تا 
بتوانيم با عبور از اين دوران و دوران باتكليفی 
مسالمت آميزی  و  ثبات تر  با  زندگی  نگرانی،  و 
داشته  جامعه  افراد  و  خانواده  اعضای  كنار  در 

باشيم.
حمايت،  دوران  اين  در  مهم  نكات  از  يكی   *
با  بهينه  تصميمات  اتخاذ  و  سرمايه گذاری 
اقتصادی،  حوزه های  در  دولت  اجرايی  قابليت 
اجتماعی، بهداشتی و... است كه اعضای جامعه 
به نوعی اميدواری و اطمينان خاطر از آينده پيدا 
كنند تا بتوانند اين مقطع دشوار را طی كنند.

* انتخاب سياست های مناسب توسط مسئوالن 
و كارفرمايان برای پشتيبانی از آحاد ملت، باعث 

خشم،  تنی،  روان  اختاالت  افسردگی،  عملی، 
اضطراب و شك و ترديد بيمارگون شده و خواهد 
شد اما می توان با به كارگيری مديريت بحران و 
زمينه های  در  مردم  آموزش  برای  برنامه ريزی 
مختلف با افزايش هرچه بيشتر شناخت و رشد 

توانمندی های فردی مواجه شد.

 نکاتی که بايد برای دوران پسا کرونا آماده باشیم

زندگینامه شهید حسین همدانی
سال  در  كه  همدانی  حسين  حاج  سردار 
همان  در  وی  گشود.  جهان  به  ديده   ۱۳۳۳
درآمد  انقابی  مبارزان  صف  در  جوانی  ابتدای 
و با حضور در محضر آيت اهلل شهيد مدنی در 
همدان به مبارزه به رژيم شاهنشاهی پرداخت.

و  اسامی  انقاب  پيروزی  اوايل  همان  در  وی 
در  )ره(  امام خمينی  فرمان حضرت  دنبال  به 
جبهه مبارزه با اشرار و گروهك داخلی جان بر 

كف تن به مجاهدت داد. 
سردار حسين همدانی در وي پس از پيروزی 
سپاه  تأسيس  و  پايه گذاری  اسامی  انقاب 
آغاز  را  همدان  استان  اسامی  انقاب  پاسدارن 
و خود نيز به عنوان يكی از اركان اصلی شورای 
عالی فرماندهی سپاه استان همدان، فعاليتش 
را آغاز كرد و با كمك همرزمان و پاسداران آن 
عوامل  و  طاغوت  عناصر  پاكسازی  به  خطه، 
فساد و نفاق برآمده و از آنجايی كه چندين بار 
به دست ساواك دستگير شده و مورد تعقيب 

بود، عوامل طاغوت را به خوبی می شناخت.
با آغاز جنگ تحميلی، لحظه  ای درنگ نكرده و 
راه كردستان را در پيش گرفت و از آنجا كه پيش 
نيز به كمك مردم محروم كردستان  از جنگ 
شتافته و با ديگر دوستان و همرزمان در آنجا 
می شناخت،  را  ضدانقاب  گروهك های  نيز 
ديری نپاييد كه به صف دشمن ستيزان پيوست 
با  را  مطلع الفجر  عمليات های  فرماندهی  و 

پيروزی كامل تجربه كرد. 

يا  نشانه  يك  از  عبارت  پرچم  چيست؟  پرچم 
شود.  می  درست  پارچه  از  كه  است  عامتی 
ضمناً بايد قابل حمل بوده و جائی نصب شود 
و يا بتواند به اهتزاز در بيايد. پرچم به منظور 
متمايز كردن افراد يك ملت يا سازمانی خاص، 

حمل شده يا به كار می رود.
هزاران  به  پرچم،   كردن  درست  فكر  تاريخچه 
يا  و  شكارچيان  زيرا  گردد  می  بر  پيش  سال 
ايجاد  را  فكر  اين  كه  بودند  اوليه  جنگجويان 
داشته  اطمينان  خواستند  می  چون  كردند. 
بتوانند  دشمنانشان  هم  و  دوستان  هم  باشند 
آنها را تشخيص داده و بفهمند كه آنها خيال 
جنگ دارند يا صلح و دوستی. اين پرچم های 
پرندگان  يا  حيوانات  پوست  از  احتماالً  اوليه 

ساخته می شده است.

بسياری از پرندگان در هنگام سحر به نغمه 
مشهور  چنانكه  می پردازند. خروسها  خوانی 
به  را  صبح  نماز  وقت  خود  نوای  با  است 
مرغان  از  برخی  و  می شوند  يادآور  مومنان 
نوای  صبح  اذان  از  قبل  مدتها  نغمه خوان 

خود را سر می دهند. 
پيدا  اهميت  پرسش  اين  ترتيب  اين  به 
به  توجه  با  مختلف  پرندگان  كه  می كند 
صبحگاهی  سرايی  نغمه  زمان  عامل  كدام 

خود را انتخاب می كنند. 
دانشگاه  در  شناسان  پرنده  از  گروه  يك 
برگ  به سرپرستی كارل  فلوريدا  بين المللی 
برای يافتن پاسخ اين پرسش به مدت يك 
كم  بخشهای  گرمسيری  جنگلهای  در  ماه 
از  زيادی  شمار  منزلگاه  كه  اكوادور  ارتفاع 
به ضبط صدای  است،  نغمه خوان  پرندگان 

حسين همدانی فرماندهی جبهه ميانی سرپل 
ذهاب هم از ديگر گام  هايی بود كه در راستای 
مبارزه با دشمن بعثی برداشته و پس از مدتی 
كوتاه به همراه حاج احمد متوسليان و شهيد 
همت و شهيد شهبازی در تشكيل و سازماندهی 
لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل )ص( نقش بسزايی 
داشت. عمليات فتح المبين و بيت المقدس آن 
هم با مسئوليت فرماندهی محورهای عملياتی، 
تجربه ای نو در قالب هدايت تيپ و لشكر بوده 
خود  آن  از  را  فاتحان خرمشهر، سهمی  از  كه 
سپاه  رزم  يگان های  تشكيل  از  سپس  و  كرد 
 ۳۲ لكشر  فرمانده  نخستين  و  بانی  عنوان  به 
ميدان  وارد  همدان،  استان  )ع(  انصارالحسين 

نبرد عليه دشمن بعثی شد.
سايه  در  اسام  رزمندگان  های  موفقيت 
تا  شد  سبب  رشيد،  سردار  اين  فرماندهی 
فرماندهان روز به روز بيشتر به او اعتماد كرده 
و مسئوليت های سنگين تری را يكی پس از 
ديگر به او بسپارند. قبل از عمليات های بزرگ 
حسين  سردار  پنج،  كربای  و  چهار  كربای 
لشگر ۱۶ قدس گيان  فرماندهی  به  همدانی 
به  را  كشور  به  خدمت  توفيق  تا  شد  انتخاب 
همراه شيرمردان گيلكی در كارنامه خود ثبت 
كند.از ديگر سوابق مبرز اين سردار شهيد، می 
قرارگاه  عمليات  و  اطاعات  معاونت  به  توان 
قدس كه چندين لشكر و تيپ مستقل را تحت 
امر داشت، اشاره كرد. همچنين حضور پررنگ 
وی در عمليات غرور آفرين مرصاد و مجاهدت 

های وی در مبارزه به منافقين كوردل از ديگر 
خدمات ارزنده اين شهيد به ايران اسامی بود.

فرماندهی  دانشگاه  به  مقدس  دفاع  از  پس 
آكادميك  و  تئوريك  تحصيل  و  رفته  ستاد  و 
ارزنده اش  تجربيات  به  هم  را  يگان ها  هدايت 
قرارگاه  فرمانده  عنوان  به  انتصاب  با  و  افزود 
بعثت در غرب كشور،  لشكر 4  و  اشرف  نجف 

كارنامه ای موفق از خود به جای گذاشت.
و  زمينی  نيروی  هماهنگ كننده  معاون 
دوره  دو  در  بسيج  مقاومت  نيروی  جانشينی 
به  و  رسول اهلل  محمد   ۲۷ لشكر  فرماندهی  و 
ديگر  از  ثاراهلل،  قرارگاه  جانشينی  آن،  همراه 
مركز  معاون  و  بود  ايشان  مسئوليت های 
كل  فرمانده  عالی  مشاور  و  سپاه  راهبردی 
مستضعفان  بسيج  سازمان  جانشينی  و  سپاه 
تجربه  كوله باری  با  كهنه كار  فرمانده ای  او  از 
تا  است  شده  سبب  كه  ساخته  شناخت  و 
حساس ترين و مهمترين سپاه كشور كه دارای 
ويژگی های خاص است، بر عهده ايشان گذاشته 

شود.

در مصر باستان تير چوب بلندی را حمل می 
يا يك  پرنده  فلزی يك  اند كه مجسمه  كرده 
حيوان و يا هر چيز ديگری، در باالی آن قرار 

داشته است.
 اولين پرچم های پارچه ای كه در دنيا ساخته 
شد، توسط چينی ها و هندی ها بود. معروف 
است كه چينی ها، ۱۱00 سال قبل از مياد، 

دارای پرچم پارچه ای بوده اند.
تيرهای  اوايل حكومت روم، سربازان رومی،  در 
چوبی كه شكل و تركيب حيوانات مختلف در 
می  حمل  خود  با  بود،  شده  نصب  آنها  باالی 
كردند. بعد آنها هم شروع به استفاده از پرچم 

های پارچه ای كردند.
اروپا  در  نوعی،  هر  از  پرچم  وسطی،  قرون  در 
بسيار متداول شد. سربازان جنگ های صليبی، 
در جنگ های مذهبی با خود پرچم حمل می 
و  سلطنتی  های  خانواده  از  بعضی  اند.  كرده 
مخصوص  عامت  كه  پرچمی  از  هم  اشرافی 
كردن  مشخص  برای  داشت،  را  خانوادگی شان 

خود استفاده می كردند.
قديمی ترين پرچم ملی، پرچم كشور  احتماالً 
صليب  از  عبارت  پرچم  اين  است.  دانمارك 
رنگ  قرمز  زمينه  يك  روی  كه  است  سفيدی 
ای،  افسانه  روايت  طبق  و  است.  بسته  نقش 

تاريخچه آن به سال ۱۲۱۹ می رسد. 

اين مرغان اقدام كردند. 
جمع  اطاعات  بررسی  با  پژوهشگران  اين 
از  مختلف  مورد  5۷  نوع  در  شده  آوری 
نتيجه رسيدند  اين  به  نغمه خوان  پرندگان 
با  مرغان  اين  نغمه خوانی  زمانی  توالی  كه 
توجه به ارتفاع النه آنها از سطح زمين و نيز 

درشتی چشمانشان تعيين می شود. 
باالتر  خوان  نغمه  مرغان  النه  ارتفاع  هرچه 
نغمه  آغاز  بيشتر،  آنها  ديد  قوت  هرچه  و 

خوانی آنها زودتر است. 
در  قديمی  فرضيه  يك  با  يافته ها  اين 
نغمه خوانی  خاتمه  و  زمان شروع  خصوص 
بر  دارد.  كامل  هماهنگی  سحری  مرغان 
خوان  نغمه  مرغان  فرضيه  اين  اساس 
صبحگاه  هنگام  در  را  خوانی  آوازه  زمانی 
كافی  اندازه  به  محيط  كه  می كنند  آغاز 
تشخيص  به  قادر  آنها  تا  باشد  شده  روشن 

مرغان شكاری و ديگر مهاجمانی باشند كه 
اين  زيست  محدوده  به  آنها  آواز  صدای  با 

مرغان نزديك می شود. 
همچنين بر طبق اين فرضيه نغمه خوانی 
در  نور  كه  می يابد  پايان  زمانی  مرغان 
اين  كه  باشد  شده  زياد  اندازه ای  به  محيط 
خود  اطراف  در  را  غذا  وجود  بتوانند  مرغان 

تشخيص دهند.

پرچم برای اولین بار زندگینامه شهدای مدافع حرم)1(
چه موقع مورد استفاده قرار گرفت؟ 

عامل موثر در نغمه خوانی

از لباس های با جنس 100 درصد پنبه دوری کنید
به سرعت  پنبه ای می توانند  لباس های  اگرچه 
آن  شدن  خشك  اما  كنند  جذب  را  رطوبت 
تمرين های  در  و  دارد  احتياج  زيادی  زمان  به 
و  می چسبد  بدن  به  مدت ها  لباس  طوالنی 

حس بسيار ناخوشايندی را منتقل می كند. 
از لباس های بسیار چسبان يا اورسايز بپرهیزيد

لباس های  مختلف  ورزشی  رشته های  برای 
مخصوصی طراحی شده است. مثا اگر رشته 
دوچرخه سواری يا دو ميدانی را دنبال می كنيد 
باشيد. در  تن داشته  به  بايد شلواری چسبان 
يا  يوگا  ورزش  برای  مناسب  لباس  حاليكه 
پياتس بايد از درجه آزادی بيشتری برخوردار 
باشد و امكان حركات كششی را به فرد ورزشكار 
بر  آن  بودن  فيت  و  لباس  سايز  تاثير  بدهد. 
گرفت.  ناديده  نمی توان  را  ورزشكار  عملكرد 
و  تنگ  بسيار  ورزشی  لباس های  از  بنابراين 

چسبان يا اورسايز دوری كنيد.
تی شرت و نیم تنه های غیر ورزشی را فراموش کنید

زيبايی های  كه  پرطرفدار  محصوالت  از  يكی 
می گذارد،  نمايش  به  را  حرفه ای  اندام  يك 
محصوالت  اين  است.  ورزشی  نيم تنه های 

برخاف تی شرت ها و نيم تنه های عادی جنبه 
طراحی های  از  اغلب  و  ندارند  مد  و  زيبايی 
لباس های  برخوردارند.  كمی  جزئيات  ساده  و 
از جنس  بر ويژگی های ظاهری،  ورزشی عاوه 
به خصوصی دوخته شده اند و با جذب رطوبت 
از سطح پوست، تعريق را به منافذ داخل الياف 
راحتی  و  پذيری  تنفس  امكان  و  كرده  منتقل 
اين  می كند.  فراهم  ورزشكار  برای  را  بيشتری 
محصوالت در هنگام فعاليت های ورزشی كارايی 
خود را نشان می دهند و انجام حركات ورزشی 
را ممكن می سازنند. در صورتی كه لباس های 
معمولی پس از مدتی به دليل جذب رطوبت 

سنگين می شود و بايد تعويض گردد.
کفش های راحتی تان را در خانه جا بگذاريد

برای هر رشته ی ورزشی يك كفش ويژه طراحی 
شده است تا عاوه بر افزايش عملكرد ورزشكار، 
از آسيب های احتمالی جلوگيری شود. بنابراين 
و  بگذاريد  خانه  در  را  خود  هميشگی  كتانی 
حرفه ای  كتانی  يك  ورزشی  فعاليت های  برای 

مناسب تهيه كنيد.
معمولی  کارهای  برای  معمولی   جوراب های  از 

استفاده کنید

جوراب مناسب ورزش در درجه اول بايد ساده 
باشد. يك جفت جوراب روزمره معمولی قدرت 
ندارد  را  بيماری های احتمالی پوست  با  مقابله 
در حاليكه جوراب های ورزشی با پوشش آنتی 
محافظت  شما  پای  از  مس  يا  نقره  باكتريال 
است  نيز مهم  بيشتری می كند. سايز جوراب 
بودن  بزرگتر  باشد.  تنگ  خيلی  نبايد  جوراب 
جوراب نيز حواس شما را در عين ورزش پرت 
شستشويی  قابليت  بايد  جوراب  كرد.  خواهد 
باال  مقاومت  با  الياف  از  و  باشد  داشته  زيادی 

تهيه شود.

چه مدل لباس هایی را در هنگام ورزش نباید پوشید؟
کمی موزيک گوش دهید

و  انرژی  احساس  موسيقی  به  دادن  گوش  با 
سرزندگی بيشتری می كنيد. آهنگ مورد عاقه 
خود را با صدای بلند گوش دهيد تا از كسالت 
و  خواندن  عاوه  به  شويد.  خاص  روز  وسط 
زمزمه كردن متن آهنگ روحيه شما را بهتر می 
كند و انگيزه بيشتری برای كار كردن می دهد.

عصرانه بخوريد
بدن به عصرانه نياز دارد. پس بايد ميان وعده 
برند.  باال می  را  انرژی  بخوريد كه سطح  هايی 

مثل:
كربوهيدارت های پيچيده: فيبر بااليی دارند و 
قند خون جلوگيری می  آمدن سطح  پايين  از 

كنند.
بلغور جو دوسر، ماست، میوه

شكات  شيری:  شكات  جای  به  تلخ  شكات 
تلخ شكر كمتر و كافئين بيشتری دارد و سطح 

اندورفين را باال می برد.
مثال  عنوان  به  میان وعده های شیرين نخوريد: 
شيرينی و شكات سطح قند خون را به سرعت 
باال می برد و به سرعت هم افت می كند. به 
قبل  از  بيشتر  شود  می  باعث  دليل  همين 

احساس خستگی كنيد.
غذاهای پرچرب نخوريد: غذاهای پرچرب شما را 
خسته تر و خواب آلوده تر می كنند زيرا زمان 

زيادی برای هضم شدن می برند.
آب لیمو بخوريد

آب ليمو بدون كافئين سطح انرژی را باال می 

برد. تنها بوی ليمو استرس را كاهش می دهد و 
روحيه را بهتر می كند. بدن ما از مولكول ها و 
اتم های غذا انرژي می گيرد. ليمو وارد سيستم 
گوارشی می شود و ساعت ها انرژی را باال نگه 

می دارد.
صورت را با آب سرد بشوئید

با شستن صورت با آب سرد استرس های روزانه 
را از ذهن تان دور می ريزيد و بهتر می توانيد 
تمركز كنيد. تحقيقات نشان داده است كه آب 
رتيكولر  سيستم  اجزای  سازی  فعال  با  و  سرد 

)بافت شبكه ای( خستگی را كاهش می دهد.
تمرين های کششی و تنفس

در محيط كار به دليل ساعت ها نشستن پشت 
حركت  بی  شوند.  می  گرفته  عضات  كار  ميز 
خسته  جسمی  های  فعاليت  انجام  از  بودن 
های  تمرين  برای  را  وقتی  است.  تر  كننده 
های  تمرين  بگذاريد.  كنار  تنفسی  و  كششی 
كششی روی صندلی برای كاهش فشار عضات 

و از بين بردن سموم بافت ها كافی است.
در جمع باشید و بخنديد

چند دقيقه از كار فاصله بگيريد و دور هم جمع 
برای رفرش شدن و  راه  بهترين  اين كار  شويد. 
انرژی گرفتن در محل كار است. حتی خنديدن 
روحيه تان را تقويت می كند. هنگام خنديدن 
عضات صورت و برخی عضات بدن كشيده می 
شوند، فشار خون و ضربان قلب باال می رود در 
نتيجه تنفس سريع تر و اكسيژن بيشتری وارد 

بافت های بدن می شود. 

پیاده روی کنید
تحقيقات نشان داده است كه ۱0 دقيقه پياده 
روی يا باال رفتن از پله ها بيشتر از 50 ميليگرم 

كافئين سطح انرژی را باال می برد.
بخور نعناع

رايحه درمانی يك روش درمانی ثابت شده برای 
روغن  از  استفاده  است.  انرژی  سطح  افزايش 
بيشتر  را  انرژی  نعناع  گياه  استشمام  يا  نعناع 

و خستگی را كاهش می دهد
کمی آفتاب بگیريد

می  بيدار شدن  سيگنال  بدن  به  خورشيد  نور 
احساس خستگی  كارتان  اگر در محل  فرستد. 
و كسالت می كنيد چند لحظه بيرون برويد و 
آفتاب بگيريد. كسانی كه بيشتر در معرض نور 
طبيعی هستند در تست های تمركز موفق ترند.

نیمه چرت بزنید
بقيه روز  با يك چرت ۱0 دقيقه ای ساعت ۲ 

انرژی خواهيد داشت.

راههاي افزايش سطح انرژي 

استفاده  ماشينی  از شارژرهای  كه  باری  اولين 
و  باتری  در  كه  تغييراتی  متوجه  می كنيد 
می آيد،  پيش  عامل  سيستم  پردازش  روند 
واقع  و در  نبوده  تغييرات گذرا  اين  می شويد. 
تاثير آسيب های جبران ناپذيری هستند كه به 

باتری وارد می شوند.
باتری  ظرفيت  كاهش  شامل  آسيب ها  اين 
برنامه های  از  برخی  اندازی  راه  در  اختال  و 
موبايل است و به علت تغيير ولتاژی است كه 
باتری ماشين بدون ايمن سازی به باتری موبايل 
كردن  شارژ  برای  شارژر  كه  ولتاژی  می دهد. 
ولتاژی  ولی  است؛   5V دارد  نياز  موبايل  ايمن 
طريق  از  موبايل  باتری  به  ماشين  باتری  كه 
كابل USB می رساند، بيشتر از حد مجاز بوده 

و با نوسانات بسياری همراه است.

کهن ترين کشور دنیا
ايران قديمی ترين كشور در دنياست  كه قدمت 

آن تا 40 هزار سال پيش می رسد.
خالق اينترنت 

پروفسور »تيم برنرز لی« مخترع اينترنت ، پدر 
وب و مدير كنسرسيوم شبكه تارگستر جهانی 
را  سايت  وب  نخستين   ۱۹۹۱ اوت  ششم  در 

ساخت و آن را در شبكه اينترنت قرار داد.
به هیچ وجه در حالت دراز کشیده از تلفن همراه 

استفاده نکنید!
ميكنند  كار  گوشی  با  كشيده  دراز  كه  افرادی 
آسيب  هايشان  چشم  به  افراد  ساير  از  بيش 

ميرسانند گوشی تمركز اعصاب را بهم  می زند...
نوشیدن دوغ تازه 

ايجاد  استخوان  پوكی  كه  نوشابه  برخاف   
ميكند، نوشيدن دوغ به صورت روزانه برای درمان 

گرمازدگی، خستگی و عطش، مفيد است.

درمان رگ به رگ شدن :
نيم  از  به محل درد روغن زيتون بماليد و بعد 
ساعت به حمام رفته و در زير آب گرم به مدت 5 

دقيقه ماساژ دهيد.
از سرديجات، ماست ماهی و موادغذايی  پرهيز 

بلغم زا و ترشيجات.
زيباترين دهکده دنیا

دهكده ای در هلند كه به دليل نداشتن خيابان و 
ظاهر زيبايی كه دارد لقب زيباترين دهكده دنيا را 
به خود اختصاص داده است و تمام عبور و مرور 

از طريق قايق امكان پذير است
بــافــنده های وزنــه بردار!

مورچه ريزه ديگر معنايی ندارد، چون مورچه هايی 
هم هستند كه می توانند يك فلفل بزرگ يا مداد 
را هم به دوش بكشند.مورچه های بافنده كه زور 
زياد مشخصه اصلی آنهاست، به صورت بومی در 
ويتنام زندگی می كنند و به وزنه بردارهای حرفه ای 

بين حشرات مشهورند.

شارژ کردن موبایل در ماشین 
به قیمت خراب شدن باتری! 

اصولی از آداب معاشرت
گـفته های ديگران را رد نكـنيد. 

 از اعـتراض كردن و جر و بحـثهـای بی 
دهد  پايان می  ای  رابـطه  هر  به  كه  مورد 

پرهيز كنيد ...
به صحبتهای ديگران به دقت گوش كنيد.

 اگر می خواهيد خودتان را در دل ديگران 
به  وجود  تمام  با  و  عاقه  با  كنيد  جا 
سرتان  مرتباً  و  دهيد  گوش  صحبتهايشان 
بعداً  خوب   «  : بپرسيد  و  دهيد  تكان  را 
چی شد ؟ « خواهيد ديد كه گل ازگلشان 

شكفته می شود...
به وضعيت ظاهری خودتان توجه كنيد. 

باقی  اولين خاطره ای كه درذهن ديگران   
می گذاريد مربوط به آراسته و تميز بودن 

خودتان می باشد ...
داشته  كمی  دوستان  اجتماعی،  لحاظ  از 
برقرار  آنها  با  را  عميقی  ارتباط  اما  باشيد، 

كنيد تا روابط غنی داشته باشيد.
 دعوتهای كمتری را بپذيريد.

به جای اين كه كتابهای زيادی را  سرسری 
دقت  با  بسيار  را  كتاب  چند  بخوانيد، 
تنها  ميدانند كه  واقعی  قهرمانان  بخوانيد. 

بايد روی مهمترين چيز تمركز كرد.
ساده  و  كنيد  تر  ساده  كنيد،  تر  ساده   
زمان،  كردن  مديريت  جای  به  كنيد.  تر 

تمركزتان را مديريت كنيد.
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دوست  ما  است.  اجتماعی  موجودی  انسان   
همين  برای  و  كنند  تاييد  را  ما  ديگران  داريم 
چيزهايی را با ديگران به اشتراك می گذاريم كه 
ديگران  تاييد  در  انسان  كند.  را خوشحال  آنها 
ميآورد.  به دست  را  امنيت و حمايت  احساس 
اما اين تاييد تا چه زمانی منطقی و سالم است. 
برای برخی افراد تاييد ديگران چندان مهم می 
از  را  استقال و شخصيت خود  شود كه عما 
يا بردۀ احساسی  دست می دهند و به مطيع 
هر  روابطی  چنين  شوند.  می  تبديل  ديگری 
چند در روابط عاطفی بيشتر مشهود است اما 
تاش  ما  وقتی  نمی شود.  محدود  آن  به  تنها 
می كنيم تا هميشه اطرافيان خود را خوشحال 
كنيم يعنی مدام در پی به دست آوردن تاييد 
به  ما  وابستگی  معنی  به  اين  هستيم.  آنها 

ديگران است.
وابستگی چیست؟

به  مداومی  نياِز  عاطفی  نظر  از  وابسته  افراد 

آسودگي  و  راحتي  احساس  برآيند،  روحي مان 
تكرار  ديگر  بار  ميليون  چرخه  اين  مي كنيم. 
شده و به تدريج وابستگي را تبديل به قسمت 

ارزشمندي از زندگي می كند.
چگونگي برخورد پدر و مادر با كودك مي تواند 
وي  منتخب  وابستگي  الگوي  كننده  تعيين 
كه  كنيد  تصور  را  فرزندي  مثال  براي  باشد. 
درگير يك چالش روحي شده است. اگر والدين 
به نياز او با حمايت پاسخ ندهند و احساساتش 
كودك  اين  زياد  احتمال  به  كنند،  سركوب  را 
خواهد  مسير  دو  اين  از  يكي  وارد  آينده  در 
در  همسر  به  افراطي  وابستگي  الگوي  شد: 
اعتمادي ۱00 درصدي به  يا بي  امور و  تمامي 
اطرافيان  يا  و  همسر  جانب  از  كه  كمك هايي 

نزديك ارائه مي شود.
رها شدن از شر الگوهای وابستگی مخرب 

افزايش  با  وابستگي  الگوهاي  دگرگوني  روند 
زندگي  مختلف  رويدادهاي  طي  سن،  تدريجي 
مرور  به  ارزشمند  تجربيات  و همچنين كسب 
پيچيده تر از قبل خواهد شد. از اين رو بهترين 

را  تا خود  انجام دهيد  اما چه كاری می توانيد 
بيشتر دوست داشته باشيد؟ يك تمرين ساده 
از  كه  دهيد  انجام  كاری  روز  هر  كه  است  اين 
شما  به  خوبی  احساس  روانی  و  جسمی  نظر 
دست دهد. البته اين كار در ابتدا تاش زيادی 
كه  نداريم  عادت  ما  بيشتر  زيرا  می خواهد، 

به  آنها  دارند.  ديگران  تأييد  و  توجه   ، محبت 
شدن  رها  و  تنهايی  از  منطقی  غير  گونه ای 
در  آنها  باعث می شود  ترس  اين  و  می ترسند 

روابط بين فردی خود افراد مطيع تری باشند.
  آنها بر اساس الگويی از نيازهای عاطفی زندگی 
می كنند كه خود قادر به برآوردن آن نيستند، 
پيوندهای  برقراری  با  كنند  می  سعی  بنابراين 
نامناسب با ديگران، اين نيازها را برآورده سازند. 
به عبارت ديگر ، آنها روابط انگلی و نامتقارن را 
نسبت  با  را  خود  اقدامات  و  دهند  می  توسعه 
دادن آن به هدف حفظ رابطه توجيه می كنند.

وابستگی ريشه در کودکی دارد
از لحظه اي كه نوزاد متولد مي شود، براي عشق، 
بر پريشاني هاي روحي  امنيت و غلبه  آسايش، 
به والدين خود متوسل مي شود. به اين حالت 
»وابستگي«  همان  يا  دلبستگي«  »شمايل 
ما  وابستگي هاي  كه  زماني  شد  خواهد  اطاق 
مي توانند به گونه اي موثر از پس پريشاني هاي 

راستاي  در  والدين  به  بخشي  آگاهي  حالت، 
تربيت فرزنداني موفق خواهد بود. كودكاني كه 
تحت فشار و با چالش هاي روحي- رواني متعدد 

رشد نكرده باشند.
با  مدت  دراز  مواجهه  شامل  بعدي  روش  اما  و 
مثبت  مفاهيم  كننده  القا  تصاوير  و  كلمات 
مانند عشق، امنيت، راحتي و ارتباط موثر است. 
بله به همين سادگي! هر روز براي خود واژه ها 
در  را  آنها  و  بنويسيد  بخش  انگيزه  يا جمات 
معرض ديد قرار دهيد. عاوه بر اين مي توانيد 
و  نقاشي ها  به  را  خود  زندگي  محل  ديوارهاي 
اطمينان  احساس  با  آميخته  دلنشين  تصاوير 
)مانند مادري كه فرزند خود را در آغوش دارد( 

مزين كنيد.
تنها  شما  كه  باشيد  داشته  باور  پايانی:  نکته 
كسی هستيد كه قرار است تمام زندگی خود 
را با او بگذرانيد. بنابراين، به زيستی شما نه به 
تأييد ديگران، بلكه به خود شما بستگی دارد. 
اين بدان معناست كه اولين شخصی را كه بايد 

با اعمال خود راضی كنيد خودتان هستيد.

می توانيد  بمرور  اما  كنيم،  معالجه  را  خودمان 
تقويت  خودتان  به  نسبت  را  مثبت  احساسات 
كنيد و از اين طريق، جلوی قربانی شدن خود را 

در وابستگی عاطفی بگيريد. 
پس بيائيد ادامه دهيد و خود را دوست داشته 

باشيد!

وابستگی چیست و چگونه زندگی ما را به بند می کشد؟

به طور كلی هدف در روانشناسی اين است كه 
طاق صورت نگيرد؛ اما اگر مشكات به حدی 
افراد  يا روان شناس خانواده و  برسد كه مشاور 
جدايی  كه  برسند  نتيجه  اين  به  متخصص 
راه حل بهتری برای دو طرف است، آنگاه جدايی 

اجتناب ناپذير است.
جدايی  آن ها  در  كه  را  شرايطی  بخواهيم  اگر 
برشماريم،  می شود،  قلمداد  اجتناب ناپذير 
می توان  زير  وضعيت های  در  گفت  می توان 

اقدامات مربوط به جدايی را انجام داد:
همسرانی كه از نظر مسائل مختلف هماهنگ 
را پشت سر  و شرايط خيلی سختی  نيستند 

می گذارند؛
زمانی كه اطرافيان فرد و ديگران نيز دچار آزار و 
اذيت شوند و برای متخصصان و مشاوران محرز 
شود كه آن ها قادر به زندگی در كنار يكديگر 

نيستند.
فرد  می گيرد،  صورت  جدايی  كه  زمانی 
آسيب هايی متحمل می شود كه بايد برای رفع 
باشد.  ارتباط  با متخصص در  نيز  آن آسيب ها 
از  قبل  مشاوره های  مانند  مشاوره ها  گونه  اين 

آيه ی شريفه »لُِينفق ذو سعة من سعته و من 
ُقِدَر عليه رزُقه فلينفق مّما آتيه اهلل« مربوط به 
يك زندگی ضروری برای انسان هاست كه همان 
برای  باشد.  می  هم  همسر  به  مربوط  ی  آيه 
امر  يك  زن،  برای  مرد  و  مرد  برای  زن  اينكه 
ضروری و طبيعی است. همان طوری كه يك 
انسان نان می خواهد، آب می خواهد و يك امر 
كند  تهيه  تواند  نمی  اگر خود  است.  طبيعی 
ديگران بايد تهيه كنند. همانطوری كه غريزه ی 
جنسی يك حساب جداگانه ای از غرايز ديگر 
دارد قرآن هم يك حساب جداگانه ای برای اين 

غريزه باز كرده است: قرآن می فرمايد:
من  الصالحين  و  منكم  األيامی  انكحوا  »و 
عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم  اهلل من 

فضله واهلل واسع عليم«

ازدواج نيست و نياز به مدت زمان بيشتری دارد.
تذكر  يا  خود  تصميم  و  تفكر  با  تنها  نفر  دو 
برای جدايی  نمی توانند  اطرافيانشان  و  والدين 
يا طاق تصميم بگيرند. اين بزرگترين اشتباهی 
بر  جبران ناپذيری  آثار  و  می دهد  رخ  كه  است 
جای می گذارد.زمانی كه مشكات در خانواده ای 
نيز منتقل  اطرافيان  به  شروع می شود، كم كم 
خواهد شد و در اين ميان، فرزندان اولين افراد 

آسيب ديده در خانواده محسوب می شوند.
بعد  و  قبل  كه  كرد  توجه  بايد  ميان  اين  در 
همسران  اگر  دارد.  وجود  مقدماتی  جدايی  از 
دوستانه از هم جدا شوند، اختافات و تنش ها 
به  تصميم  فرد  دو  كه  زمانی  اما  است؛  كم تر 
تنش ها  اين  بيان  در  سعی  می گيرند،  جدايی 
را  خود  جدايی  داليل  تا  می كنند  اختافات  و 
موجه جلوه دهند، بنابراين اختافات و تنش ها 
باال می گيرد و به آن منجر می شود كه بچه ها 
حد  از  كه  كنند  قبول  را  مسئوليت هايی 

سن وسال آن ها فراتر است.
در اين زمان اگر جدايی صورت بگيرد، فرزندان 
ناكامی شده و در تمام طول  دچار شكست و 

زندگی اين يأس را با خود به همراه دارند.
كارهايی  به  دست  خود  آينده  ازدواج  در  آن ها 
تداعی  را  والدينشان  زندگی  تا شرايط  می زنند 
و  شده  پيروز  مبارزه  اين  در  بار  اين  و  كنند 
بپوشانند؛  را  خود  ناكامی  و  شكست  احساس 
بنابراين بيشتر زندگی اين گونه فرزندان طاق 

نيز دچار تنش های زيادی است.
اين ميان، شرايط طاق عاطفی و تصميم  در 

آن  وضعيت  و  سخت تر  بسيار  جدايی  به 
خطرناك تر است؛ چرا كه افراد پس از مدت ها 
يا  سال ها  كه  زندگی  آن  تحمل  به  قادر  ديگر 
ماه هاست دچار جدايی عاطفی شده، نيستند، 
زندگی  ادامه  به  تصميم  فرزندان  خاطر  به  اما 
سردی می گيرند كه مشكات بيشتری را برای 

فرزندان به همراه خواهد داشت.
مشكات  با  بچه ها  تنش آلود،  فضای  اين  در 
گونه  اين  اگر  بود.  خواهند  روبه رو  بيشتری 
از  خود  مشكل  حل وفصل  برای  خانواده ها 
مشكات  دچار  نگيرند،  كمك  متخصص 
عديده ای خواهند شد كه در آينده فرزندانشان 

بسيار مؤثر است.
كه  مدتی  از  خانواده ها پس  گونه  اين  فرزندان 
متوجه می شوند، پدر يا مادرشان به خاطر آن ها 
دچار  شده اند،  هم  با  زندگی  ادامه  به  مجبور 
احساس گناه شده و مرتب دچار عذاب وجدان 
پيش رو  را  سختی  بسيار  زندگی  و  هستند 
آينده  زندگی  طول  در  را  آن  و  داشت  خواهند 

خود مرتب خواهند ديد.
پس از جدايی، شرايط فرزندان بيشتر اهميت 
جدايی  از  پيش  را  بچه ها  بايد  بنابراين  دارد؛ 
آماده كرد و دست از زندگی با جدايی عاطفی 
برداشت. فرزندان قبل و پس از طاق بايد تحت 
مراقبت درمان گر خانواده يا روان شناس خانواده 
و  تنش  دچار  خود  آينده  زندگی  در  تا  باشند 
جدايی نشوند.زمانی كه افراد از نظر عاطفی و 
اخاقی قادر به ادامه زندگی با يكديگر نيستند، 

طاق امری حياتی قلمداد می شود.

اين صيغه ی جمع مربوط به اجتماع است.
 اول پدر و مادر و اگر پدر و مادر نمی توانند 
تواند  اگر دولت اسامی نمی  دولت اسامی و 
برای اين كار مؤسسه و نهادی داشته باشد همه 

ی اجتماع موظفند.
قرآن می فرمايد: »و انكحوا االيامی« جامعه ی 
اسامی! بايد پسر َعزَب را زن بدهيد، عزب ها را 

بايد زن بدهيد، شوهر بدهيد.
 و بعد می فرمايد: غصه آينده را هم نخور، خدا 
اگر   باشی،  داشته  توكل  اگر  كند.  می  تأمين 
پشتوانه ای مثل خدا داشته باشی، اگر توكلت 
دستور  به  باشد،  خوب  فعاليتت  باشد،  خوب 
اسام عمل كنی. غم فقر را هم نخور؛ غم خرج 

و مخارج آن را هم نخور.

ازدواج  از ديدگاه قرآن چه زمانی طالق، اقدامی حیاتی است

بر  ما  دهيد.  تغيير  را  باورهايتان  و  افكار   -  ۱
كنيم.  می  رفتار  باورهايمان  و  افكار  اساس 
عهده  از  و  نيست  باهوش  دارد  باور  كه  فردی 
كند.  می  رفتار  گونه  همان  آيد،  برنمی  كاری 
اگر می خواهيد زندگی خود را متحول كنيد 
چالش  به  را  خود  منطقی  غير  افكار  و  باورها 
خود  برای  را  افكار  اين  زيان  و  سود  بكشيد. 
مشخص كنيد . به نظر شما عاقانه است كه 
به باورهايی بچسبيد كه مانع شما در رسيدن 

به اهداف تان می شود؟ انتخاب با شماست.
۲-اولويت هايتان را در زندگی مشخص كنيد.

كه  چيزهايی  ارزشمندترين  بپرسيد  خود  از 
برای خود  دارد چيست؟  وجود  تان  زندگی  در 
خواهيد  می  اهدافی  چه  به  كنيد  مشخص 
ايد.  كرده  انتخاب  را  اهداف  اين  چرا  و  برسيد 
ويكتور فرانكل می گويد: »كسی كه چرايی در 
ساخت.«  خواهد  چگونگی  هر  با  دارد  زندگی 
زمانی كه بدانيد چرا چنين اهدافی را انتخاب 
كرده ايد دليل تراشی ها و بهانه جويی هايی 
كه شما را از رسيدن به اهداف تان باز می دارد، 

ديگر برای شما معنايی ندارد.
۳-برای رسيدن به اهداف تان راه های متعددی 
های  راه  انتخاب  جای  به  بگيريد.  نظر  در  را 
آسان ،كوتاه و هميشگی، تاش بيشتری به كار 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان محمدرضا خواجه پور فرزند اسداله به شرح دادخواست  به كاسه پيوستي از  اين شورا  درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفيه صادقي  فرزند نعمت   به شناسنامه شماره 
۱۲۱ صادره از گراش در تاريخ  ۹۹/۶/۱۱ در اقامتگاه دائمي خود در گراش بدرود گفته و ورثه حين الفوت آن 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-محمدرضا خواجه پور فرزند اسداله  به شماره ملي ۶5۶۹۹۳0۶۲۱  صادره از گراش  

۲-احمد خواجه پور فرزند اسداله  به شماره ملي ۶5۶۹۹5۶۱0۸  صادره از گراش  
۳-فاطمه خواجه پور فرزند اسداله  به شماره ملي ۶5۶۹۹۳۹۳۶۱  صادره از گراش  

4-حبيبه خواجه پور فرزند اسداله  به شماره ملي ۶5۶۹۹۷۱0۲۶  صادره از گراش  فرزندان متوفيه والغير...  
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه مياد الرستان يك مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و يا وصيتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 

ماه به  شورا تقديم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختاف گراش -  صميمي                       م/الف/4۹۷

بگيريد وچند روش را مد نظر قرار دهيد تا حق 
انتخاب بيشتری داشته باشيد.

بودن،  خجالتی  مانند  منفی  های  عادت   -  4
عصبانيت، پرخوری و... كه سامت جسمانی و 
روانی شما را به خطر می اندازد، تغيير دهيدو 
در نهايت رفتار مناسبی را به جای عادت های 
كه  فردی  مثال  برای  كنيد.  انتخاب  مخرب 
مناسبی  رفتارهای  تواند  می  است.  پرخاشگر 
مانند شنيدن سخنان ديگران، ابراز وجود، تنش 

زدايی و... را جايگزين عصبانيت كند.
می  اگر  بياموزيد.  جديدی  های  5-مهارت 
 ، ها  آموخته  با  تنها  كنيد  تغيير  خواهيد 
به  توانيد  نمی  قبلی  های  توانايی  و  اطاعات 
استفاده  منظور  اين  برای  برسيد.  تان  اهداف 
از  گرفتن  مشورت  و  آموزشی  های  كتاب  از 
می  كمك  زمينه  اين  در  شما  به  متخصصان 

كند.
۶ - مسئوليت زندگی تان را به عهده بگيريد. 
اوضاع  نه  و  خودتان  كه  بگيريد  تصميم  بايد 
اين  با  دهيد.  تغيير  را  تان  اطراف  احوال  و 
زمانی  كنيد.  عمل  موثرتر  توانيد  می  روش 
آنگاه  پذيريد  را می  تان  زندگی  كه مسئوليت 
هستيد،تنها  تان  زندگی  كشتی  ناخدای 
شماييد كه اهداف تان را انتخاب، برنامه ريزی و 

به برنامه هايتان عمل می كنيد. خوبی و بدی 
موجود در زندگی، به طور مستقيم به عملكرد 
فردی شما بستگی دارد. زمانی كه مسئوليت 
اين موارد را پذيرفتيد، آن گاه می توانيد انتظار 
ايجاد تغييرات بزرگی را در زندگی خود داشته 

باشيد.
باشيد.دكتر  داشته  پشتكار  و  ۷-مداومت 
اين  در  فاصله  گويد:«بزرگترين  می  صاحبی 
جهان خاكی فاصله بين دانش و عمل است«.

از زمانی كه برای تغيير، گام عملی برمی داريد 
وارد فرآيند تغيير شده ايد. خود را متعهد كنيد 
، هر روز قدمی هر چند كوچك برای رسيدن 
های  گام  برداريد.  خود  نظر  مورد  تغييرات  به 

كوچك بهتر از ايستادن و درجا زدن است.

کارهای الزم برای بهبود زندگی

خالقیت کودکانه
از مبانی مهم در رشد  از آنجا كه داستانها يكی   
است  الزم  هستند،  كودكان  با  ارتباط  و  تفكر 
نگاشته شوند  اين منظور  برای  داستانهای خاصی 
كه اصول داستانهای فكری در نگارش آن مورد توجه 

قرار گرفته باشند.
آشنا سازی كودك با مهارتهای انديشيدن می تواند 
تأثيرات مثبت گفتاری و شنيداری، روند  بر  عاوه 
اجتماعی شدن كودك را تسريع نمايد؛ مهمتر اينكه 
به رشد استقال فكری، تفكر انتقادی و خاق در 
اين  به  رسيدن  برای  نمايد.   می  كمك  كودكان 
هدف گنجاندن مفاهيم فلسفی و اخاقی در قالب 
داستان می تواند به كودكان ياری رساند. از آن جا 
كه داستان ها يكی از مبانی مهم در رشد تفكر و 

ارتباط با كودكان هستند، الزم است داستان های 
اصول  كه  شوند  نگاشته  منظور  اين  برای  خاصی 
داستان های فكری در نگارش آن مورد توجه قرار 

گرفته باشند.
نکات ضروری در داستان فکری:

ـ داستان، روان و متناسب با سن كودك باشد.
ـ از موضوعات مورد عاقة كودكان استفاده شود.

ـ تفكر و تخيل كودك را برانگيزاند.
- مفاهيم در داستان به شيوه ای به كار گرفته شود 

كه كودكان در تجربة روزانة خود آنرا به كار برند.
ـ شخصيت های داستان به گونه ای طراحی شوند 

كه كودك بتواند با آنها همانند سازی كند.
به  و كودك  باشد  مأنوس  ما  فرهنگ  با  داستان  ـ 

راحتی در فضای آن قرار گيرد.

ـ در داستان از دادن پيام مستقيم خودداری شود و 
به عبارت ديگر با قصد نصيحت نوشته نشود.

ـ موضوع داستان بحث انگيز باشد و كودكان را به 
گفتگوهای عميق فلسفی تشويق كند.

و  قضاوت  فرايند  و  باشد  برانگيز  سوال  داستان  ـ 
داوری را به طور غير مستقيم به كودك بياموزد.

گذاشته  كودك  عهدۀ  به  داستان  گيری  نتيجه  ـ 
شود.

ـ هر عمل و حادثه ای علت منطقی داشته باشد كه 
برای كودكان قابل فهم باشد؛ البته الزم نيست علت 

حادثه حتماً در داستان قيد گردد.
ـ اسم داستان جذاب بوده و طرح داستان را فاش 

نكند.
ـ در صورت سريالی بودن داستانها، متن آن از آسان 

به سخت سوق داده شود.
طرح  از  پس  كه  ضروری ست  نكته  اين  به  توجه 
داستان، در ذهن بچه ها سواالت زيادی ايجاد می 
شود كه مربی بايد  با درايت اين پرسش ها را به 
سمت و سويی سوق دهد كه آنان به بهترين صورت 
ممكن به مفهوم يا مفاهيم مورد نظر داستان دقت 
پيدا كنند. البته اين كه تصور كنيم حتماً كودكان 
مورد  برسند  داريم،   ذهن  در  كه  ای  نتيجه  به 
بلكه فرايند بحث كردن، دليل آوردن  نظر نيست 
و پذيرفتن داليل منطقی و درست بيشتر مدنظر 

است.
پس از خواندن داستان، كودكان را راهنمايی كنيد 

تا به مفهوم مستتر شده در داستان اشاره كنند.

پرورش مهارت هاي فكري کودکان 

به  دادن  نشان  واكنش  جای  به  افرادی  اگر 
ارزشهای عميق  اساس  بر  ای  هيجانات لحظه 
درونی خود عمل كنند، خانواده به مجموعه ی 
بسيار بهتری تبديل می شود. فرد خوشبخت 
نااميد  كسی است كه وقتی در يك موقعيت 
تمايات  كند،  توقف  گيرد،  می  قرار  كننده 
درونی اش را بسنجد و آنها را با بينش بررسی 
كند، از خشونت كردن اجتناب كند و دائماً برای 
بردباری، كنترل و تسلط يافتن بر خود تاش 
تا تشخيص  او را قادر می سازد  امر  اين  كند. 
دهد كه همه ی مسائل كوچك هستند واو را 
از ترشرويی، سختگيری، تحكم، حق به جانب 
می  باز  بودن  نامتعادل  و  طلبی  كمال  بودن، 
دارد. دكمه ی توقف به اعضای خانواده فرصت 
چشم  مشاجرات  در  شدن  برنده  از  تا  ميدهد 
پوشی كنند تا به آن چه واقعاً مهم تر است، 
و محكم  قوی  ارتباط  ايجاد  مثل  يابند.  دست 
اين  موثر  كار  شاد.  ی  خانواده  يك  داشتن  و 
است كه انرژی و تاش خود را برای گفت و گو 
درباره ی چيزی صرف كنيد كه می توانيد بر 

آن تاثير بگذاريد.
مشاجرات درونی برای خانواده بسيار مخرب تر 
از فشارهای آسيب رسان بيرونی است. سعی در 

و  قيد  بی  عشق  با  توام  ارتباطات  به  رسيدن 
كه  چيزی  كنند.  می  كوتاه  دارد،  وجود  شرط 
در  نوازش  دوجين  يك  دارند  نياز  آن  به  افراد 

روز است. 
كامی  جسمی،  مختلف  صورتهای  به  نوازش 
مهمترين  از  يكی  گيرد.  ديداری صورت می  و 
درجات و مراتب مهربانی،تشويق و تمجيد است 
و مرتبه ی بعدی اين است كه هر چه زودتر ياد 
مرتبه ی  و  كنيم  خواهی  معذرت  كه  بگيريم 

ديگر توانايی بخشيدن و تقويت آن است.
يك  هميشه   ، ببخشيد  نتوانيد  كه  زمانی  تا 

قربانی خواهيد بود.
شما با بخشش، قلب خود را پاك می كنيد و 
مانع بزرگی كه ديگران را از تغيير كردن باز می 
دارد، از پيش رو برمی داريد. پرورش روحيه ی 
برنده- برنده به دليل فراهم كردن منفعت دو 
سويه سبب افزايش درك و فهم نيازها، خواست 
حركت  و  شود  می  طرفين  های  نگرانی  و  ها 
تسريع  و  تسهيل  را  »ما«  سوی  به  »من«  از 

می كند.
شدن،  برنده  در  ديگری  به  كردن  كمك 
احساسات مثبت، همدلی و تعاون را به ارمغان 
می آورد.ما غالباً در مورد خود بر اساس انگيزه 
هايمان قضاوت می كنيم و در مورد ديگران بر 

اساس رفتارهايشان.

شكست دادن و راه اندازی كانون رقابت در خانه 
يك  كسب  و  بودن  جانب  به  حق  احساس  و 
پيروزی كوچك كه از فاتح شدن در يك بحث 
می  بيشتری  جدايی  سبب  فقط  شود  حاصل 
شود و شما را از رضايت خاطر كامل از زندگی 

زناشويی محروم می كند.
و  بداريد  دوست  را  ديگران  عميقاً  كه  وقتی 
همانگونه كه هستند بپذيريد، در واقع آنها را 
دوست  اگر  كنيد.اما  می  ترغيب  بهتربودن  به 
داشتن را برای تحت نفوذ قرار دادن و كنترل 
طرد  احساس  ديگران  ببريد،  كار  به  كردن 
شدگی می كنند. از طريق دوست داشتن بی 
آنها  نيروی طبيعی  قيد و شرط ديگران، شما 
را برای بهتر شدن آزاد می كنيد. زيرا به جای 
تلف كردن انرژی برای دفاع از موضع خود، قادر 
به تمركز بر تعامل با وجدان خود می شوند و 

رشد بالقوه ی خود را شكوفا می كنند.
چنانكه گوته می گويد: با يك فرد آن گونه كه 
هست رفتار كن و او همانگونه كه هست باقی 
خواهد ماند، با يك فرد آن گونه كه می تواند 
تواند  او همان گونه كه می  و  باشد رفتار كن 

باشد، می شود.
برای  كه  را  درازی  راه  كوچك  های  مهربانی 

توقف کن، فکر کن، انتخاب کن

توصیه عاشقانه
معذرت خواهی کنید

معذرت  سازنده  و  سالم  رابطه  يك  در 
وقتی  دارد.  را  رابطه  خواهی حكم چسب 
يا  شويد  می  همسرتان  رنجش  باعث 
خطاهای كوچك و بزرگی از شما سر می 
زند عذرخواهی و پس از آن اصاح مشكل 
می تواند رابطه شما را از فروپاشی نجات 

دهد.
دليل  به  »من  بگوييد:  می توانيد  شما 
معذرت  شدم،  آن  باعث  كه  مشكاتی 
می خواهم و می خواهم مشكل را برطرف 
مسير  اين  در  كنم  می  خواهش  و  كنم 
قدم  اولين  رابطه ای  هر  در  كن.«  كمكم 

حل مساله معذرت  خواهی است.
هستيد  مقصر  چقدر  شما  نيست  مهم 
تقصيرها  از  كوچكی  بخش  اگر  حتی 
تقصير  بزرگی  بخش  و  شماست  گردن 
برای  بيرونی،  اتفاقات  يا  مقابل  طرف 
بوده  شما  سهم  كه  كوچك  قسمت  آن 
خوب  وقتی  ازدواج  كنيد.  معذرت خواهی 
بتواند  نفر  يك  حداقل  كه  می رود  پيش 
در  داشتن  غرور  كند.  معذرت خواهی 
نيست.  قبولی  قابل  چيز  زناشويی  رابطه 
شما  بزرگ  روح  نهايت  در  معذرت خواهی 
به زندگی تان  بهتری  و حس  داده  نشان  را 

می دهد.

خوب  خيلی  فرزندان  به  كردن  توجه 
مسائل  درگير  كه  مادرهايی  و  پدر  است. 
برانگيز  تحسين  واقعا  هستند  فرزندان شان 
و قابل احترامند اما اينكه چقدر توجه نشان 
دارد. گاهی درگيری بيش  اهميت  می دهيم 
از حد با فرزندمان ممكن است مخرب باشد. 
اگر كودك را محور همه تصميم گيری های 
دهيد،  می  قرار  تان  خانوادگی  و  شخصی 
فاميل،  اطرافيان،  داريد جز شما،  انتظار  اگر 
شما  كودك  درگير  حد  از  بيش  و...  مدرسه 
آسوده  و  راحت  زيادی  را  كودك  اگر  شوند، 
می گيريد  غذا  دستور  او  از  اگر  گذاريد،  می 
پول  يك  سكه  او  مقابل  در  را  همسرتان  و 
می كنيد، الزم است همين جايی كه هستيد 
توقف كنيد و كمی به عقب برگرديد. توجه 
غلط  رفتار  توجيه  و  فرزند  به  اندازه  از  بيش 
امور  همه  بار  كه  زمانی  تا  است.  اشتباه  او 
مسئوليت  او  شماست  دوش  روی  كودك 
پذيری، همكاری، تبعيت از جمع و سازگاری 
با ديگران را ياد نمی گيرد و فردی وابسته و 

لوس و خودبين بار خواهد آمد.

توجه بیش از حد ممنوع!
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اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان، 
ایرانیان و نیز بزرگ ترین  شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسة ملی 
سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهاده اند. شاهنامه اثری 
است منظوم در حدود پنجاه هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف )یا مقصور( 
انجامید.  طول  به  سی سال  حدود  آن  سرایش  )فعول((.  فعل  فعولن  فعولن  )فعولن 

فردوسی خود در این باره می گوید:
بدین  کردم  زنده  عجم  بسی رنج بردم درین سال سی   

پارسی
آخرین ویرایش های فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰و ۴۰۱هجری قمری روی داد. 

شاهنامه شرح احوال، پیروزی ها، شکست ها، ناکامی ها و دالوری های ایرانیان از 
کهن ترین دوران )نخستین پادشاه جهان کیومرث( تا سرنگونی دولت ساسانی به 
دست تازیان است )در سده هفتم میالدی(. کشمکش های خارجی ایرانیان با هندیان 
در شرق، تورانیان در شرق و شمال شرقی، رومیان در غرب و شمال غربی و تازیان 

در جنوب غربی است. عالوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان های 
مستقل پراکنده ای نیز وجود دارند که مستقیمًا به سیر تاریخی مربوط نمی شوند.

از آن جمله: داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان، کرم هفتواد 
، شخصیت های افسانه ای زنان و جز 

از  و سهراب  رستم  یا  و  اسفندیار  و  رستم  طور خاص چون  به  داستان ها  این  از  بعضی  اینها 

محمدرضا فاريابی

فرانک
پادشاه  دختر  كوشنامه  در  فرانك 
امروزی  در كره جنوبی  كشور شيا 
می كند.  ازدواج  آبتين  با  كه  است 
و همسر  فريدون  مادر  در شاهنامه، 
آبتين است. فرانك و آبتين احتماالً 
در دهكده ای در ايران  زمين به دور 
با  ضحاك  مأموران  دسترسی  از 
می نمود.  زندگی  شكار  و  دامداری 
كارگزاران  دست  به  عاقبت  آبتين 
خوراك  مغزش  و  گرفتار  حكومت 
پيش  ضحاك  شد.  ضحاك  مارهای 
ديده  خواب  در  فريدون  تولد  از 
دست  به  سلطنتش  پايان  كه  بود 
و  تعبير خواب  وقتی  است،  فريدون 
موبدان  از  را  فريدون  دشمنی  علت 
پرسيد آن ها در جواب اظهار نمودند 
مأموران  توسط  پدرش  حيات  چون 
عزم  يافت. ضحاك  خواهد  پايان  تو 

قوای  تمام  با  و  كرده  جزم  را  خود 
نظامی می خواست خانواده فريدون 
را پيش از تولد فريدون يافته و نابود 
نمايد. فرانك از بيم روزبانان ضحاك، 
كودك و گاو پرمايه را به بيشه زاری 
بيشه زار  به دشتبان  را  برد و هر دو 
سپرد تا از آسيب عوامل ضحاك در 
خواست  دشتبان  از  او  باشند.  امان 
بپرورد.  گاو  آن  شير  با  را  فريدون 
آنگاه فرانك پس از سه سال، كودك 

را از دشتبان پس گرفت.
بدو گفت كاين كودك شيرخوار

ز من روزگاری به زنهاردار
وگر باره خواهی روانم تراست

گروگان كنم جان بدانكت هواست
از  هيچگاه  ضحاك  روزبانان 
فريدون  خانواده  و  گاو  جستجوی 
تن پيرايه  گاو  شهرت  نگشتند،  آرام 
دهان بدهان شهره آفاق گشت آنگاه 
فرانك مجبور شد نزد دشتبان رفته 
گاو را به او واگذارد طفل را برداشته 
امان  در  دو  هر  جان  تا  بگريزد  و 
سرزمين  از  فرانك  تعبير  به  باشد. 
روانه  هندوستان  مرز  به  جادوستان 

البرز به  با فرزندش در كوه  گردد و 
پيرمرد پارسايی پناه برده تا فريدون 

باليده و بزرگ شود. 
درختی كزو  زنی بود آرايش روزگار 
فّر شاهی به بار

فرانك بدش نام و فرخنده بود 
به مهر فريدون دل آكنده بود

چو آگاهی شوی بشنود زن 
ز بی دادها، بر سرش آمدن

دوان، داغ دل، خسته روزگار 
همی رفت پويان سوی مرغزار

دور  كه  كوهستان نشين  عابد  مرد 
زندگی  تنها  آن  مافيای  و  دنيا  از 
می كرد به فرانك و پسرش پناه داد و 
هيچگاه باد سرد يا سخن سختی بر 
آنان نزد، فرانك چون نزد او شد به او 
گفت من زنی سوگوار و اين كودك 
ايران زمين  از  سرانجمن،  خردسال 
را  بچه  فرانك  متون  طبق  هستيم. 
به او سپرد ولی احتمال اينكه خود 
رصد  از  دور  عابد،  مرد  آن  نزد  نيز 
مأموران ضحاك پنهان شده روزگار 
گذرانده باشد، بسيار زياد است. آنچه 
شرايط  می گردد  استنباط  متون  از 
زن  يك  آوارگی  و  زندگی  سخت 
مرد  است.  صغير  كودك  با  همراه 

هر  مهر،  كيش  منبع  و  منشأ  عابد، 
فريدون  تربيت  به  و  پذيرفت  دو  را 
اهتمام كرد ظاهراً فرانك نيز نزد آن 
روزگار  دماوند  دامان  در  بزرگ  مرد 
سپری كرد تا اينكه فريدون هيجده 

سال تمام يافت.

فرزندان دیگر فرانک
اسامی  به  پسر  دو  صاحب  فرانك 
شاهنامه  بود،  نيز  برمايه  و  كيانوش 
می برد.  نام  كوچكتر  را  فريدون 
يكی  مهتر  دو  از  بيتی  در  شاهنامه 
بزرگتران،  كه  می راند  سخن  كهتر 
كه  برمايه هستند  و  كيانوش  همان 
البته  گرفتند.  ميان  در  را  فريدون 
نداشته  واقعيت  صحنه ای  چنين 
صحنه مزبور در خواب ضحاك وقوع 
نيز  وی  پريشانی  سبب  و  بود  يافته 
شده بود. اّما كمی بعد شاهنامه بيت 
بزرگتر  برادر  فريدون  كه  را  اصلی 

است چنين بازگو می كند:
كيانوش و پرمايه بر دست شاه

چـو كهتـر بـرادر ورا نيك خـواه
فرانك  آوارگی  در  مزبور  فرزند  دو 
چون  ضمن  در  ندارند  حضور 
مختص  ضحاك  روزبانان  تجسس 
كودك  هر  آن ها  نبود،  فريدون  به 
ابليس  و نوجوانی را يافته به تجويز 
می كرند  ماران  تغذية  آن ها  مغز 
امكان دستگيری و اعدام كيانوش و 
نظر  به  نبود.  احتمال  از  دور  برمايه 
فريدون  از  بعد  برادر  دو  می رسد 
در  فريدون  باشند.  شده  متولد 
كين  به  قيام  آماده  سالگی  هيجده 
تا  نمود  توصيه  فرانك  اّما  شد  پدر 
به وقتش صبور باشد. مدت صبر را 
شاهنامه قيد نمی نمايد ولی تا زمان 
كاوه  با  اتحاد  و  ضحاك  عليه  قيام 
سپری  دهه  دو  يكی  حداقل  آهنگر 
به سی  فريدون  زمان  آن  در  و  شد 
مزبور  دوران  بود.  رسيده  سالگی 
يعنی تا آغاز قيام، فريدون و مادرش 
پر  و  حاصلخيز  دّره های  از  يكی  در 
از نعمت شكار در البرزكوه نزد مرد 
نيز  ضحاك  مرزبانان  كه  مهركيش، 
نداشت،  دسترسی  سرزمين  بدان 

سپری گشت.
نماد  با  فريدون  ياری  به  كاوه  قيام 
ساله  هزار  سلطه  به  كاويان  درفش 
و  داد  خاتمه  ايران  بر  ضحاكيان 
ايرانيان  نسل  از  پادشاهی  فريدون 
فرانك  نمود.  جلوس  كيان  تخت  بر 
فريدون  پيروزی  از  پس  زمانی  دير 
چون  و  بود  بيخبر  او  از  ضحاك  بر 
شد  آگاه  فرزندش  پيروزی  از 
به  گشود  را  نهان  گنجينه های 
نيازمندان  به  اموالش  بخشيدن 
و  ساخت  جشن ها  و  پرداخت 
ميهمانی ها داد سپس به نزد فريدون 

به شهر آمل رفت. 
پس آگاهی آمد ز فّرخ پسر

به مادر كه فرزند شد تاجور
نيايش كنان شد سر و تن بشست

به پيش جهانداور آمد نخست
نهاد آن سرش پست بر خاك بر

همی خواند نفرين به ضحاك بر
همی آفرين خواند بر كردگار

بر آن شادمان گردش روزگار
نسب فرانک

مادر  كه  آمده  چنين  بندهشن  در 
فريدون، فرانك نام داشت و دختر يكی 
از تورانيان بود فركيانی از يك نی كه 
در درياچه ووروكش رسته بود به گاو 
سحرناكی كه مالك آن گاو، پدر فرانك 
بود حلول كرد سپس به وسيلة شير 
و  فرانك  به  نخست  فركيانی  گاو  آن 
آنگاه به فريدون رسيد. اّما فرانك در 

شاهنامه خويش ايرانی می نامد:
فرانك بدو گفت كای پاك دين

منم سوگواری ز ايران زمين
آبتين به همراه پدرش از ايران به چين 
فرار می كند اما پادشاه چين به دستور 
ضحاك در پی دستگيری آن ها ميرود 
يا همان شيا  بسيا  به كشور  آنها  و 
ناميده  كره  جزيره  شبه  امروزه  كه 
می شود فرار می كنند و در آنجا او عاشق 
ازدواج  او  با  و  شده  شيا  شاهدخت 
پسری  ازدواج  اين  كه حاصل  می كند 
به نام فريدون می شود كه ضحاك را از 
تخت پايين كشيده و خود پادشاه ايران 
می شود)بر اساس داستان های كوشنامه(

شخصیت اهی افساهن ای زانن شاهناهم )13(
عاشقان جهان متحد شويد

و لشكري عظيم سوي اين تاريكي بفرستيد
من تنها مانده ام، كسي نمانده كنارم

دارم تا آخرين قطره خونم شكنجه مي شوم
نه ماه مي تابد

نه ستاره اي مي گذرد
زمان تازيانه مي زند

همه جمع شويد
مي خواهيم در اين تاريكي بزرگ

چراغي روشن كنيم
مستانه به آسمان برويم

همه بياييد
محمود درويشجهان جاي عاشقان نيست

مترجم : بابك شاكر

جهان   جاي عاشقان      نيست

                                آدم ها به فراموشی 
                    محتاج ترند تا به خاطره.

                  آدم ها از خاطرات، خنجر می سازند 
               و با خنجِر خاطره خط می اندازند روی  

           همه چیز زندگی.
         زندگی خجالت می کشد که از ذهن بیرون بیاید،

           بس که تن و بدن و سر و صورتش خط خطی
           خاطرات  است.

        گاهی خاطره، خطرناک ترین چیز جهان است.
     من حوصله خنجر و خاطره را ندارم. 

  من عضو قبیله بی خاطره ها هستم. مادر بزرگم اولین
 کسی بود که خنجِر خاطراتش را دور انداخت و بعد از
 آن دور انداختن خنجِر خاطرات در قبیله ما سنت شد.

 دشمن به قبیله ما نزدیک می شود. سر سفره ما 
 می نشیند. نان از سفره ما بر می دارد و می خندد. 
   ما هم می خندیدم؛  نه برای اینکه بزرگوار بوده ایم 

  و او را بخشیده ایم، چون فراموش کرده ایم که  او دشمن 
     بود، نه دوست و این گونه است که ما قرن هاست

       که شادمانیم. من همه خنده هایم را از دست
         فراموشی هدیه گرفته ام...

عرفان نظرآهاری

 فراموشی

عشق درخششی جادویی است
که از دروِن هستِه سوزاِن روح می تابد
و زمیِن پیرامونش را روشنی می بخشد

و توانمان می دهد تا زندگی را
در قالب رویایی شیرین و زیبا

بین دو بیداری درک کنیم

جبران خلیل جبران

رویایی بین دو بیداری

و اینک خبری از گفتار سلف در این 
باب بیاریم

و  عز  خداوند  كه  اند  كرده  روايت  مجاهد  از 
جل كار يك هزار سال را به فرشتگان فرمان 
دهد و تا ابد چنين باشد كه فرمود:روزی كه 

مقدار آن يك هزار سال باشد.
و هم مجاهد گويد: »روز آن باشد كه كار يك 
هزار ساله را فرمان دهد و گويد باشد و بباشد 
و اين را چنانكه خواهد روز نامد كه فرمود و 
يك روز پروردگار تو چون هزار سال از شمار 

شما باشد.«
و به مضمون حديث پيمبر صلی اهلل عليه و 
از خلق  سلم كه خلقت خورشيد و ماه پس 
از  بود  ديگر  چيزهای  و  زمين  و  آسمانها 

جماعت سلف روايت هست .

و اینک روایت ها که در این باب هست
از ابن عباس آورده اند كه خدای به آسمان 
بياييد. كراهت  يا  رغبت  گفت:به  زمين  و 

و  عز  خدای  يعنی  آمديم  اطاعت  گفتند:به 
جل به آسمانها گفت:آفتاب و ماه و ستارگان 

مرا طالع كنيد.و به زمين گفت:رودها بشكاف 
و ميوه ها بر آور گفتند:اطاعت می كنيم. 

فرمان خويش  خدای  كه  اند  آورده  قتاده  از 
را به هر آسمان وحی كرد و آفتاب و ماه و 

ستاره و نظم آن را خلق فرمود .
روايت  و  آورديم  پيمبر  از  كه  حديثها  اين 
جل  و  عز  خدا  كه  داشت  معلوم  ديگران 
و روزها و  از زمان  را پيش  و زمين  آسمانها 
خدا  و  آفريد  ماه  و  آفتاب  از  پيش  و  شبها 

بهتر داند.

سخن در اینکه زمان و شب و روز نابود 
شود و جز خدای تعالی ذکره هیچ نماند

دليل صحت اين سخن گفتهء خداست تعالی 
ذكره:» ُكلُّ مْن علْيها فاٍن و يْبقی وْجُه ربِّك 

ُذو الْجاِل و اْلِْكراِم «
فانيست.و  هست  زمين  روی  چه  هر  يعنی 
جال  صاحب  كه  ماندنيست  پروردگار  ذات 

و ارجمندی است«
و هم گفتهء او تعالی:

ال إِله إاِّل ُهو ُكلُّ شْي ٍء هالٌِك إاِّل وْجهُه 
يعنی خدايی جز او نيست.همه چيز جز ذات 

وی فانی است«.
به گفتهء او عز و جل همه چيز جز او فنا شود 
و شب و روز ظلمت و نور را كه به مصلحت 
خلق آفريد چنانكه او جل ثناؤه فرموده فانی 
و هالك باشند و هم لو جل و عز فرموده:»و 
چون خورشيد تاريك شود« يعنی كور شود و 
نور آن برود و اين به هنگام رستاخيز باشد و 
اين محتاج تفصيل نيست كه همه موحدان از 
اهل اسام و اهل تورات و انجيل و گبر بدان 
آنند كه  ناموحدان منكر  از  قومی  و  معترفند 
در اين كتاب بر سر توضيح خطای گفتارشان 
نيستم و آنها كه اعتراف دارند كه جهان فنا 
كه  معترفند  نماند  يگانه  خدای  جز  و  شود 
خدای عز و جل پس از فنا زنده شان كند و 
پس از هاكشان برانگيزد به خاف گروهی از 
بت پرستان كه معترف فنا و منكر حشر باشند.
ادامه دارد... .

تاريخ طبری

عشق
مردی همسرش لکه سپیدی رد چشم داشت ،ولی چون او

 عاشقش بود سال اهی سال  متوهج این عیب نشده بود. 

گاه کرد و گفت : این سپیدی چشمت        روزی هب چشمان همسرش ن

        از هچ زمانی پیدا شده؟  زن گفت : از همان روزی است هک

                                            عشقت نسبت  هب من سرد شده است.
                                          كشف االسرار

                                    خواجه عبداهلل انصاری

جز نقش تو رد نظر نیامد ما را                                                                                                         جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارهچ خوش آمد همه را رد عهدت                                                            حقا هک هب چشم رد نیامد ما را                                        حافظ
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حه
صف

یکی بود یکی نبود غیر از خدای 
پسر  نبود.  هیچکس  مهربان 
نابینایی در شهر زندگی میکرد 
ولی بعد از مدتی به خاطر حرف 
ظاهرش،  مورد  در  مردم  های 
تصمیم گرفت در جنگل زندگی 
امد  جنگل  به  که  ابتدا  کند. 
شرایط برایش خیلی سخت بود. 
یک شب طوفان شدیدی شد. 
پسر نابینا با هر صدایی از خواب 

بیدار میشد و تا صبح 

از  بعد  ولی  بخوابد  نتوانست 
مدتی به شرایط عادت کرد.

مزرعه  یک  خود  کلبه  کنار  او 
و  بود  کرده  درست  کوچک 
درونش  مختلفی  سبزیجات 
به  صبح  هرروز  کاشت.  می 
سبزی  تا  رفت  می  شهر 
شهر  به  که  روز  یک  بفروشد. 
نبود.  آنجا  در  هیچکس  رفت، 
کرد.  تعجب  بسیار  پسر 
بچه  دختر  صدای  ناگهان 
می  که  شنید  را  ای 
برو.  اینجا  از  گفت: 
ببیند،  را  تو  اگر  غول 
حتما تو را میخورد. همه 
خانه  در  ترس  از  مردم 
شدند.  قایم  هایشان 
از  من  گفت:  نابینا  پسر 
چیزی نمی ترسم. پسر 
که  طور  همین  نابینا 
در شهر آرام آرام راه 

می رفت.
بلند  صدایی  ناگهان 
سرش  پشت  از 
گفت:  می  که  شنید 
من می  از  مردم شهر 
چهره  دیدن  با  و  ترسند 
من جیغ می زنند ولی تو 
در شهر قدم میزنی؟ 
پسر نابینا برگشت و 
لمس  را  غول  صورت 

تو  و گفت: من در چهره  کرد 
از  غول  بینم.  نمی  زشتی 
خوشحال  بسیار  پسر  حرف 
بقیه هم  کاش  گفت:  و  شد 
قبل از اینکه از دست من فرار 
با من حرف می  کردند،  می 
که  هاست  سال  من  زدند. 
االن  نکردم.  اذیت  را  کسی 
هم به این دلیل به شهر امدم 
فرو  پایم  در  بزرگی  تیغ  چون 
توانم  نمی  و من  رفته است 

ان را بیرون بیاورم. 
پسر نابینا به سمت غول رفت 
و تیغ را از پای او در اورد. غول 
از اینکه دوباره می تواند راحت 
راه برود بسیار خوشحال شد 
و  کرد  تشکر  نابینا  پسر  از  و 
رفتن  با  اهالی  همه  رفت. 
بیرون  هایشان  خانه  از  غول 
آمدند و به پسر نابینا گفتند: 
به  با غول  توانستی  چطوری 
کنی؟  صحبت  ترسناکی  این 
پسر گفت: به نظر من چهره 
به  فقط  نداشت.  ترسناکی 
شهر امده بود تا از شما کمک 
حاضر  شما  ولی  بخواهد 
بزنید. من  او حرف  با  نشدید 
هم سال هاست که به خاطر 
جنگل  در  شما  های  رفتار 
زندگی میکنم. امیدوارم دیگر 
ظاهرش  روی  از  را  کسی 
قضاوت نکنید. اهالی شهر از 
رفتارشان خجالت کشیدند و 

از پسر غذرخواهی کردند.

پسر نابینا و غول 

مسواک بی دندون
یک مسواک بود کوچولو و بی دندون! صبح تا شب توی جامسواکی می نشست تا دندون ها بیایند و او تمیزشان کند؛ اما هیچ 

دندونی پیش او نمی آمد هر دندونی که می آمد، پیش مسواک خودش می رفت.
یک روز مسواک بی دندون از آن همه نشستن خسته شد. گفت: »من دیگر از اینجا ماندن خسته شدم. هیچ دندونی من را 

دوست ندارد، من از اینجا می روم!« تا خواست برود، حوله گفت: »نه! نرو، اگر بری کثیف
                                   می شوی، دیگر هیچ دندونی تو را دوست ندارد.« مسواک بی دندون

                                         گفت: »اشکالی ندارد، من که دندون ندارم! چقدر اینجا 
                                               بیکار بمانم؟ خسته شده ام«

                                                  حوله گفت: »مگر نمی دانی؟ تو مسواک نی نی هستی.
                                                     نی نی االن کوچولو است، دندون ندارد

                                                           اما چند وقت دیگر چند تا دندون در می آورد. 
                                                 اگر تو نباشی، چه کسی دندون های نی نی را مسواک کند؟«

                                               مسواک بی دندون خوشحال شد،
                                                  گفت: »من مسواک نی نی هستم؟چرا زودتر به من  نگفتید! باشد،

                                   صبر می کنم تا نی نی دندون در بیاورد، آن وقت می شوم مسواک با دندون!«

زندگی پلنگ ها
طول  که  بزرگ  است  گوشتخواری  پلنگ 
تا 180  و گاهی  تا 160 سانتیمتر  بدن آن 
سانتیمتر و طول دم تا 110 سانتیمتر و بلندی 
در ناحیه شانه تا 75 سانتیمتر می رسد. بدن 
به  و  قوی  پاها  و  ها  و دست  باریک  و  دراز 
اندازه متوسط و پنجه ها ناخن بزرگ که به 
است.  شده  فشرده  طرف  دو  از  واضح  طور 
گوش ها کوتاه و مدور و بدون موهای بلند 
انتهایی است. دم دراز و طول آن معموال از 
باریک  و  ظریف  و  بیشتر  بدن  طول  نصف 
سفید  رنگ  در  و  خالدار  بدن  رنگ  است. 
زرد  یا  قرمز  زرد  یا  زردی  از  آثاری  زمینه 

خاکستری وجود دارد.
در  جا  همه  در  مانند،  گل  های  خال  دسته 
روی بدن و دم و دست ها و یا پرکنده شده 

بعضی  بدن  پشت  وسط  و  عقب  در  است. 
صورت  به  و  گرفته  قرار  هم  دنبال  خالها 
بزرگ  خیلی  جمجمه  می شوند.  نمایان  نوار 
پیشانی  ناحیه  است.  باریک  نسبتا  و  دراز  و 
تقریبا مسطح است و در وسط آن فرو رفتگی 
باالی  در  جمجمه  پهنای  دارد.  وجود  طولی 
دندان های نیش خیلی بیشتر از پهنا در عقب 
زایده های پس حدقه ای است. استخوان های 
بینی دراز و نسبتا باریک است. انتهای عقبی 
استخوانهای بینی به لبه عقبی استخوان فکی 
می یابند.  امتداد  آن  از  بیشتر  یا  می رسند 
پیش  اولین  و  بزرگ  خیلی  نیش  دندانهای 

آسیای باال همیشه وجود دارد.

نحوه زندگی
در  ها  کوهستان   ، جنگلی  نقاط  در  پلنگ 
زندگی  متر   3500 تا  زیاد  نسبتا  ارتفاعات 
و  صخره ای  و  درخت  پر  نواحی  می کنند. 
کمتر  می دهند.  ترجیح  را  رودخانه  نزدیک 

ندرت  به  و  می آیند  پایین  کوهپایه ها  به 
بیشتر  چه  اگر  می شوند.  دیده  دشتها  در 
شبها فعالیت می کنند ولی در روز هم دیده 
می شوند. خوراک اصلی آنها سم دارانی چون 
وحشی  خوک  گاهی  و  کوهی  بز   ، گوسفند 
نوع شکارها کمیاب  این  هنگامی که  است. 
حیوانات  و  جوندگان  و  پرندگان  از  باشد 
به  گاهی  می کنند.  تغذیه  دیگر  کوچک 
گله های گوسفند و بز حمله کرده و تلفاتی 
برای  شوند  زخمی  چنانچه  می سازند.  وارد 

انسان بسیار خطرناک هستند.
و  رفته  باال  خوبی  به  درخت  و  صخره ها  از 
باالی  در  را  خود  شکار  الشه  است  ممکن 
جفت گیری  فصل  کنند.  نگهداری  درخت 
است.  بهار  اوایل  و  زمستان  اواخر  در  آنها 
دوران آبستنی در حدود 3 ماه طول می کشد. 
عدد   5 به  گاهی  یا  و   3  ،  2 ها  بچه  تعداد 
در  معموال  که  النه  در  بچه ها  می رسد.  نیز 
شکاف صخره ها و داخل غارها است و اغلب 
شده  پوشانیده  خشک  برگ  و  گیاهان  از 
از  بعد  ها  بچه  می شوند.  نگهداری  است،  
10 روز چشم باز می کنند و در سن بلوغ به 
غیر از دوران جفتگیری بطور انفرادی دیده 

می شوند.

پراکندگی در ایران
پلنگ در ایران تاکنون از گیالن ، مازندران 
، گرگان ، خراسان ، آذربایجان ، کردستان ، 
لرستان ، همدان ، اصفهان گزارش شده است.

پراکندگی جهانی
پلنگ در کشورهای سودان ، سومالی لند ، مصر 
، مراکش ، عربستان ، ترکیه ، ایران ، پاکستان ، 

هندوستان ، چین و ... یافت شده است.

تو در  بزرگوار!  ای مرد  انداخت. پرنده گفت:  به دام  را  یک شکارچی، پرنده ای 
طول زندگی خود گوشت گاو و گوسفند بسیار خورده ای و هیچ وقت سیر نشده ای. از 
خوردن بدن کوچک و ریز من هم سیر نمی شوی. اگر مرا آزاد کنی، سه پند ارزشمند به 
تو می دهم تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند اول را در دستان تو می دهم. اگر آزادم 
کنی پند دوم را وقتی که روی بام خانه ات بنشینم به تو می دهم. پند سوم را وقتی که بر 

درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده گفت:
پند اول اینکه:  سخن محال را از کسی باور مکن.

مرد بالفاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست.. گفت پند دوم اینکه: هرگز غم 
گذشته را مخور و برچیزی که از دست دادی حسرت مخور.

پرنده روی شاخ درخت پرید و گفت : ای بزرگوار! در شکم من یک مروارید گرانبها 
به وزن ده درم هست. ولی متاسفانه روزی و قسمت تو و فرزندانت نبود. و گرنه با آن 
ثروتمند و خوشبخت می شدی. مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و 
آه و ناله اش بلند شد. پرنده با خنده به او گفت: مگر تو را نصیحت نکردم که بر گذشته 
افسوس نخور؟ یا پند مرا نفهمیدی یا کر هستی؟پند دوم این بود که سخن ناممکن را 
باور نکنی. ای ساده لوح ! همه وزن من سه درم بیشتر نیست، چگونه ممکن است که یک 
مروارید ده درمی در شکم من باشد؟ مرد به خود آمد و گفت ای پرنده دانا پندهای تو 

بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من بگو.
پرنده گفت : آیا به آن دو پند عمل کردی که پند سوم را هم بگویم.

پند گفتن با نادان خواب  آلود، مانند بذر پاشیدن در زمین شوره زار است.

پرنده نصیحتگو

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

گلها بر شاخه
خندان و شادند

گنجشکان در باغ
شاد و آزادند

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

پاک و روشن آب
در چشمه شاد است

با رقصش در رود
شاد و آزاد است

شادی باید کرد!
شادی باید کرد!

بر گلها زنبور
َگرَدد با شادی

او را دنیا داد
شادی، آزادی

شادی باید کرد!
شادی باید کرد! شادی باید کرد

محمود کیانوش

                            کیست خاتم کار بال شاپرک ؟
                 شاعر خوش خط خال شاپرک !
             چیست توی بوی گردو های کال

       البه الی کاکل خیس بالل
     آن سر آواز بلبل ها کجاست

      معدن جادویی گل ها کجاست
 باچه شوقی بوته ها قد می کشند
باد ها خود را به مقصد می کشند
  کی به شب فانوس ماه آویخته
     توی دریا آب وماهی ریخته

        موی گندمزار را کی شانه کرد
                  ورد خواند وکرم را پروانه کرد؟

ناصر کشاورز

او



امام علی)ع( فرمودند:

خالِطُوا الّناَس ُمحالَِطًة اِن ِمتُّم َمُعها بََکوا َعَلیُکم َو اِن ِعشُتم َحنُّوا اِلَیُکم؛

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید بر شما بگریند 

و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند.

امام حسين )ع( فرمود: 

»زبرگوار كسی است، هک گفتارش با عملش ىكي باشد«.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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به گزارش مياد الرستان به نقل از 
استان  مسكن  بنياد  عمومی  روابط 
جلسه  در  زمانی  اهلل  عطا  فارس، 
معاون  حضور  با  ملی  اقدام  طرح 
استان  مسكن  بنياد  شهری  مسكن 
شهری  مسكن  حوزه  كارشناسان  و 
اين  در  الرستان  و  فارس  استان 
همه  دولت  داشت:  اظهار  شهرستان 
توان خود را به كار گرفته تا قيمت 
ملی  اقدام  طرح  مسكن  شده  تمام 
اقشار  درآمدی  سطوح  با  متناسب 

مختلف جامعه باشد.
اين مسئول، ادامه داد: در اين زمينه 
از جمله حذف واسطه های  اقداماتی 
مصالح ساختمانی و خريد مستقيم از 
توليدكننده و تحويل به انبوه سازان 
انجام شده كه  از جمله نقاط قوت در 

طرح مسكن اقدام ملی است.
از  بيش  كه  شهرهايی  در  افزود:  وی 
داشته  وجود  متقاضی  زمين  ظرفيت 
باشد يا بيش از يك پروژه پيش بينی 
شده باشد قرعه كشی صورت می گيرد.

مدير كل بنياد سكن استان فارس با 
بيان اينكه تاكنون در شهرستان های 

نباتات  حفظ  قرنطينه  كارشناس 
آغاز  از  جهرم،  كشاورزی  جهاد 
از  خرما  محصول  صادرات  عمليات 

محل گمرك شهرستان خبر داد.
جمع  در  جهرمی،  علی  محمد 
عمليات  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
صادرات خرما به خارج از كشور با ۷0 
تأييد گواهی  با  و  تن محصول خرما 
كارشناس  توسط  قرنطينه  بهداشت 
به  شهرستان  قرنطينه  نباتات  حفظ 
مقصد كشور هند از مهرماه آغاز شد.

در  می شود  بينی  پيش  افزود:  وی 

با وجود هشدار های مكرر مسئوالن وزارت بهداشت 
بسياری  بی توجهی  پزشكی شيراز  علوم  دانشگاه  و 
سبب  بهداشتی  دستورالعمل های  نسبت  مردم  از 
اعمال محدوديت های كرونايی در استان فارس شد.

خبرگزاری  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
و  می گيرد  جان  كرونا  ويروس  چند  هر   ، تسنيم 
اصول  رعايت  عدم  اما  می دهد  جوالن  همچنان 
برخی  توسط  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
قرمز  وضعيت  در  را  فارس  استان  شهروندان، 

كرونايی و هشدار قرار داد.
را  بيماری  اين  بودن  مرگبار  هنوز  گويا شهروندان 
جدی نگرفته اند و همچنان بی محابا به سفر می روند 
از  غافل  می يابند  خريد حضور  مراكز  و  بازار  در  و 
خطر  به  را  خود  جان  و  می زنند  بی گدار  اينكه 
می اندازند و همين سهل انگاری ها زمينه را برای بار 

سوم موج جديد كرونا را فراهم كرده است.
تنها  نه  برخی شهروندان  بی توجهی  دود  متاسفانه 
به چشم خود رفته بلكه دامن مدافعان سامت را 
استان تصميم  هم می گيرد و حاال ستاد كرونا در 
كه  گرفته  محدوديت ها  برخی  اعمال  برای  تازه ای 
قرار است از چهارشنبه ۲۳ مهرماه در سطح استان 

اعمال شود.

فارس جزو ۴ استان با وضعیت نارنجی کشور
در  فارس  استاندار  جانشين  قاسم پور  عبدالرضا 
كرد  اعام  كرونا  بيماری  مديريت  استانی  ستاد 
كرونا  مديريت  استانی  ستاد  جلسه  تصويب  با  كه 
 ۳۶ در  مهرماه   ۲۳ چهارشنبه  از  محدوديت ها 
 ۲ آينده  هفته  پايان  تا  و  می شود  آغاز  شهرستان 

در  اگر  گفت:  الرستان،  ويژه  فرماندار 
گذاری  سرمايه  طرح  يك  روستا  هر 
توليد  مشكل  از  بخشی  شود،  اجرايی 
و اشتغال جوانان بيكار در منطقه حل 

می شود
از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
فرمانداری ويژه الرستان؛ جليل حسنی 
در مراسم هفته روستا و عشاير كه در 
از  نمايندگی  به  كريشكی  روستای 
بخش های بيرم و صحرای باغ الرستان 
روستا  هفته  تبريك  ضمن  برگزارشد، 
و عشاير با بيان اينكه در طول تاريخ، 
رشد و توسعه  جوامع بشری از روستا و 
عشاير شكل گرفته است؛ گفت: پايه و 
محور اساسی رشد و توسعه و معادالت 
در  كه  فرهنگی  غنای  آن  و  اجتماعی 
موضوعات  يا  و  است  حاكم  جامعه 
علمی  و  سياسی  اقتصادی،  مختلف 
غيره كه در جهان مشاهده می كنيم، 
از روستاها و  آنها  ريشه و منشاء همه 

عشاير نشأت گرفته است.
اتفاق  به  قريب  اكثر  كرد:  تصريح  وی 
مديريتی  عرصه  در  امروزه  كه  افرادی 
سطح  در  چه  می كنند  وظيفه  انجام 
و  استانی  سطح  در  چه  و  شهرستانی 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  ملی 
غيره،  و  امنيتی  اجتماعی،  سياسی، 
می بينيم كه همه تربيت شدگان مناطق 

روستايی و جامعه عشايری هستند.
نشان  خاطر  فارس،  استاندار  معاون 
غذايی  مواد  معيشتی،  نظر  از  كرد: 
سامت  توليدكنندگان  و  مصرفی  و 
محور و فرش های زيبايی كه در دنيا 
دستان  به  همه  می كند،  جلوه  گری 
و  روستايی  زنان  و  دختران  توانمند 
عشاير شكل گرفته است، كه اينها مايه 
افتخار و نشان  دهنده اصالت و فرهنگ 
زمين  ايران  غيور  عشاير  و  روستاييان 

است.
و رسوم  آداب  نبايد  اينكه  بيان  با  وی 
روستاييان و عشاير به فراموشی سپرده 
روستايی  جوامع  حركت  گفت:  شود؛ 
واقعيت های  و  تاريخ  اصالت،  دارای 
زندگی است كه همه ريشه در زندگی 

روستايی و عشايری دارد.
كرد:  تاكيد  الرستان،  ويژه  فرماندار 
وحدت،  صميميت،  صفا،  روستا  در 
برادری، همگرايی و همدلی وجود دارد 
و در آن ارزش های اسامی و انسانی 

موج می زند.
حسنی، با بيان اينكه روستاييان توليد 
كننده و مولد مواد غذايی و مصرفی و 
يا در حوزه اقتصادی تاثيرگذار هستند، 

دولتمردان رژيم صهيونيستی كه خود 
راهبردی«  هم پيمان  »مهم ترين  را 
آمريكا در آسيای غربی می نامند، در 
جمهوری  رياست  انتخابات  خصوص 

آمريكا سكوت كرده اند.
به نظر می رسد كه اين رويه انتخابی و 
عامدانه با اين هدف است كه هر گونه 
راه كنار آمدن با دولت بعدی واشينگتن، 
نامزد  بايدن،  جو  ورود  صورت  در 

دموكرات ها به كاخ سفيد، باز باشد.
اهميت  به  نظر  ويژه  به  سكوت  اين 
پيگيری اهداف اسرائيل در ارتباط با 
ايران و ادامه ميانجی گری آمريكا برای 
كشور های  از  بيشتری  شمار  ورود 
عرب به مسير صلح با اسرائيل، قابل 

تأمل است.
بنيامين نتانياهو، نخست  وزير و شمار 
چهار  در  اسرائيل،  مقامات  از  زيادی 
ترامپ،  رياست جمهوری دونالد  سال 
دولتش  و  او  كه  گفته اند  صراحت  به 
مهم ترين اهداف اسرائيل را عملی كرده 
و موجب رضايت عميق اسرائيل شده اند.

حضور 4 ساله ترامپ در كاخ سفيد 
داشت:  اسرائيل  برای  را  نتايج  اين 
عنوان  به  را  بيت المقدس  آمريكا 
پايتخت اسرائيل به رسميت شناخت؛ 
سفارت آمريكا را به آن شهر منتقل 
كرد؛ »حاكميت اسرائيل« بر ارتفاعات 
اشغالی سوری جوالن را به رسميت 
انقاب  پاسداران  سپاه  شناخت؛ 
از  كرد؛  اعام  تروريست  را  اسامی 
برجام خارج شد؛ تحريم های سنگينی 
عليه ايران برقرار كرد؛ سردار سپهبد 
قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس 
به شهادت  و  ترور  را  پاسداران  سپاه 
رابطه  عادی سازی  توافق های  رساند؛ 
و  عربی  متحده  امارات  با  اسرائيل 
روابط  آورد؛  ارمغان  به  را  بحرين 
اسرائيل با شمار ديگری از كشور های 
عربی و مسلمان را كه هنوز در پشت 
پرده است، پيش برد و تقريباً تمامی 
درخواست های اسرائيل برای دريافت 
آمريكايی  پيشرفته  جنگ افزار  انواع 
آمريكا  حمايت های  كرد.  تأمين  را 
متحد  ملل  سازمان  در  اسرائيل  از 
ديرينه  آرزوی  نيز  آن  نهاد های  و 

اسرائيل بود.
زمانی  ترامپ  فردا،  راديو  نوشته  به 
نخست وزير  كه  شد  سفيد  كاخ  وارد 
اسرائيل بدترين و متشنج ترين رابطه 
با باراك اوباما و معاون او، جو بايدن 
دوران  بود؛  گذاشته  سر  پشت  را 
پرتاطمی كه بنيامين نتانياهو بدون 
دعوت اوباما و حتی در ميانه مخالفت 

و  آباده  اوز،  گراش،  المرد،  الرستان، 
استان  ديگر  شهرهای  برخی  و  اقليد 
شده  انجام  كشی  قرعه  و  گروه بندی 
اين طرح  اجرای  امكان  گفت:   است 
در همه  شهرهای استان فارس وجود 
دارد  در حال حاضر و براساس برنامه 
اقدام  طرح  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ملی در شهرهايی صورت می گيرد كه 

در آن ها زمين تامين شده باشد.
مسكن  معاون  پروری،  رسول  محمد 
فارس  استان  مسكن  بنياد  شهری 
آمادگی  اعام  با  نشست  دراين  نيز 
ملی  مسكن  طرح  اجرای  برای  بنياد 
نفر  هزار   ۱00 زير  شهرهای  در 
در  نفر   5۱۱ هزار   ۶ گفت:  جمعيت 
استان فارس از استعام سه گانه اول 
 ۱۶ در  تعداد  اين  از  كرده اند،  عبور 
افتتاح  واحد  برای ۲ هزار ۲0۹  شهر 
حساب در بانك مسكن انجام شده و  
اوليه  نيز آورده  نفر  يك هزار و ۹۸۹ 
معادل حداقل 40 ميليون تومان ارائه 
كرده اند؛ براين اساس سرجمع واريزی 
معادل  هم اكنون  فارس   استان  كل 

۹5 ميليارد تومان است.

هزار   ۱۲ از  بيش  جاری  زراعی  سال 
هند،  نظير  كشورهايی  به  خرما  تن 
پاكستان، افغانستان، امارات و ... صادر 

شود.
جهرم،  كشاورزی  قرنطيه  كارشناس 
شهرستان  نخيات  كشت  زير  سطح 
جهرم را بيش از 5 هزار هكتار دانست 
كه دارای ارقامی نظير شاهانی، قصب، 

كبكاب و... است.
از  يكی  شهرستان  اين  گفت:  وی 
اين  صادرات  و  توليد  قطب های 

محصول به خارج محسوب می شود.

آبان ادامه دارد.
 وی گفت: مصاديق اعمال محدويت ستاد استانی 
كرونا شامل دانشگاه ها، مدارس، حوزه های علميه، 
و  كتابخانه ها  سراها،  زبان  روزی،  شبانه  مدارش 
خود  آموزش های  بايد  مراكز  اين  كه  است  غيره 
 ۸0 كه  چند  هر  دهند  انجام  مجازی  به صورت  را 
درصد مدارس و ساير موسسات آموزشی، آموزش را 

مجازی ارائه می دادند.
قاسم پور، بيان كرد: تا پايان هفته آينده دانشگاه ها، 
مدارس، استخر های سرپوشيده، سينما، تياتر، موزه 
و باغ موزه ها، تاالر های پذيرايی، آرايشگاه های زنانه 
و سالن های زيبايی و باشگاه های بدنسازی و برخی 
رشته های ورزشی مانند كشتی و كاراته و جودو و 

بازی های پربرخورد تعطيل هستند.
مديريت  ملی  ستاد  مجوز  اساس  بر  گفت:  وی 
سراسر  در  فارس  استاندار  دستور  و  كرونا  بيماری 
استان استفاده از ماسك در ادارات برای كاركنان و 

مراجعان الزامی است.
جانشين استاندار فارس، در ستاد استانی مديريت 
بيماری كرونا با بيان اينكه برگزاری هرگونه مراسم 
مذهبی، همايش، ختم، برنامه اجتماعی و فرهنگی 
ممنوع است، گفت: مصوب شده تاالر های پذيرايی، 
كافی شاپ ها، قهوه خانه ها از چهارشنبه به مدت 
۱0 روز تعطيل شوند و رستوران ها و فست فود ها و 
آب ميوه و بستنی فروشی ها فقط به صورت بيرون 

بر ارائه خدمت كنند.
گروه های پرخطر تا حد امكان از منزل خارج نشوند

محمدرضا كريمی معاون فنی دانشگاه علوم پزشكی 

دستگاه های  تمامی  وظيفه  گفت: 
بخشداران،  شهرستان،  اجرايی 
اين  اين  معتمد  و  دهياران  شوراها، 
خودمان  داشته های  نگذاريم  كه  است 
اين  بايد  و  شود  سپرده  فراموشی  به 
گذشتگان  ميراث  كه   غنی  فرهنگ 

است را حفظ كنيم.
به  الرستان،  در  دولت  عالی  نماينده 
اشاره  نيز  روستاييان  مسكن  موضوع 
كار  اولويت  در  مهم  اين  و گفت:  كرد 
كه  است،  گرفته  قرار  مسكن  بنياد 
اين خصوص  در  تصميمات خوبی هم 
اتخاذ گرديده و مراحل اجرايی آن در 

دست پيگيری است.
به مشكل آب  ويژه الرستان،  فرماندار 
قبول  ما  گفت:  و  كرد  اشاره  هم  بيرم 
در  و  دارد  مشكل  بيرم  آب  كه  داريم 
مديران  با  مستمر  طور  به  راستا  اين 
های  پيگيری  و  مكاتبه  استانی  كل 
ملی  در سطح  و  پذيرفته  الزم صورت 
نيز، هم نماينده مردم و هم مسئوالن 
موضوع  اين  پيگير  جد  به  استانی 
آن  كشور  و  استان  در  و  باشند  می 
كه  است  گرفته  الزم شكل  حساسيت 
اميدواريم نتايج مثبت و خوبی در پی 

داشته باشد.
وی با توجه به حساسيت ايجاد شده و 
اينكه توجه رده های مختلف مسئوالن 
به موضوع، جلب شده و پيگير هستند، 
شبكه های  برخی  كه  داريم  انتظار 
اجتماعی را به تبليغات منفی كه گاها 
نظام  معاندين  استفاده  سوء  موجب 

می شود؛ تبديل نكنند.
و  سازنده  انتقاد  اينكه  بيان  با  حسنی 
اعتراض خوب است، اما نبايد بگذاريم 
پايه  به تخريب و سست شدن  تبديل 
ما  كرد:  اذعان  شود؛  حاكميتی  های 
آنجائيكه  تا  و  هستيم  مردم  كنار  در 
استفاده  خود  تمام  توان  از  بتوانيم 
تعامل  اين  نمی گذاريم  و  می كنيم 
به  منطقه  در  حاكميت  و  مردم  خوب 

شيراز نيز در گفت وگو با خبرنگار تسنيم ، با اشاره به 
اينكه وضعيت در سطح كشور در زمينه همه گيری 
از  اظهار داشت: بسياری  كرونا كاما بحرانی است 
استان های  و  قرار دارند  استان ها در وضعيت قرمز 
از جمله اصفهان، يزد و بوشهر نيز  همجوار فارس 
وضعيت  در  و  نيستند  وضعيت  اين  از  مستثنی 
به  همجواری  تبعات  و  دارند  قرار  بحرانی  و  قرمز 

شهرستان های همجوار استان كشانده شده است.
در  استان  شهرستان های  برخی  اينكه  بيان  با  وی 
وضعيت قرمز و نارنجی قرار دارند، افزود: اين موضوع 
شرايط را پيچيده می كند كه همه گيری كوويد ۱۹ 
در سطح استان مديريت شود و تنها با رعايت نكات 

بهداشتی می توان زنجيره شيوع را قطع كرد.
دستورالعمل های  رعايت  بر  تاكيد  با  كريمی 
در  كرد:  بيان  مشاغل،  و  اصناف  توسط  بهداشتی 
برخی ادارات اصول بهداشتی از جمله زدن ماسك 
اين  و فاصله اجتماعی رعايت نمی شود و به دليل 
تغيير  نارنجی  وضعيت  به  را  استان  وضعيت  موارد 

داده است.
معاون فنی دانشگاه علوم پزشكی شيراز، بيان كرد: 

متاسفانه با آمار تقريبا باال وارد اين مرحله نارنجی 
شديم و در موج دوم نتوانستيم كاهش تعداد موارد 
را داشته باشيم و اين خطر وجود دارد كه در مرحله 
سوم تعداد موارد بستری و ابتايان به ويروس كرونا 

باالتر هم رود.
فعاليت  و  سرما  فصل  نزديكی  به  اشاره  با  وی 
آنفلوالنزا، سرماخوردگی و كرونا تصريح  ويروس و 
به  انتقال  و  ابتا  زمينه  محل  يك  در  تجمع  كرد: 
ويروس را تشديد می ند و سالمندان و افراد مبتا 
به بيماری های زمينه ای از جمله گروه های پرخطر 
امكان  تا حد  بايد  رو  اين  از  به كرونا هستند  ابتا 
از منزل خارج نشوند و در صورت خروج ضروری، 

فاصله گذاری اجتماعی را حفظ كنند.
هستيم،  كرونايی  فوتی  يك  شاهد  دقيقه   ۱۳ هر 
زنگ خطری كه به ما يادآوری می كند كه رعايت 
گفته  به  ماسك  زدن  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
است  مطمئن تر  هم  واكسن  تزريق  از  كارشناسان 
از اين ويروس  همچنان حياتی ترين راه پيشگيری 

خطرناك است.
گزارش از مریم رضایی

های  برنامه  كه  شود  تبديل  تعارض 
زيرساختی، خدماتی، عمرانی و توسعه 
را  روستايی  مناطق  در  بخصوص  ای 

تحت تاثير منفی قرار دهد.
بودن  خيز  زلزله  به  مسئول  مقام  اين 
گفت:  و  كرد  اشاره  هم  بيرم  منطقه 
هال احمر الرستان بايستی از اين به 
بخش  اين  در  را  هال  خانه های  بعد 
انبار  از  قسمتی  و  اندازی  راه  سريعاً 
امدادی جنوب را برای بيرم ذخيره كند.

وی در ادامه باز هم يادآور شد كه اگر 
هر روستا و يك آبادی يك طرح سرمايه 
گذاری و توليدی را در سطح روستای 
از  بخشی  می توان  كند  اجرايی  خود 
مشكل توليد و اشتغال جوانان بيكار در 
منطقه را حل كرد و در اين خصوص 
دولت نيز زيرساخت های الزم را فراهم 

می كند .
روسای  و  دهياران  از  پايان  در 
بخش  روستاهای  انتظامی  پاسگاه های 
معاون  طرف  از  باغ  صحرای  و  بيرم 
و  الرستان  ويژه  فرماندار  و  استاندار 
باغ  صحرای  و  بيرم  های  بخشداری 

تجليل شد.
مشكات  مراسم  اين  در  همچنين 
بخش  روستاهای  های  درخواست  و 
توسط  نيز  باغ  صحرای  و  بيرم  های 
بخشداران و روسای شوراهای اسامی 
اين بخش ها مطرح شد كه مهمترين 
آنها كمبود آب شرب، ايجاد خانه های 
هال، نبود آتش نشانی، عدم امكانات 
دوم  جاده  احداث  تفريحی،  و  ورزشی 
روستای  در  نانوايی  نبود  الورستان، 
آنتن دهی موبايل  محمدقاسمی، عدم 
قير  تخصيص  روستاها،  برخی  در 
رايگان به دهياری ها، افزايش اينترنت، 
بهسازی  آب،  های  لوله  بودن  فرسوده 
گاز  كشی  لوله  فصلی،  های  رودخانه 
تكميل   ، اوكشی  علی آباد  روستای 
زياد  هزينه  و  ورزشی  های  سالن 

انشعاب آب بود.

در سخنرانی  و  رفت  كنگره  به  آنها، 
صريحی از مجلسين آمريكا خواست 
موضع دولت كشورشان را در خصوص 
برجام رد كرده و متقاعد شوند كه او 
به عنوان رهبر اسرائيل بهتر »خطرات 
و  اوباما  می دهد.  توضيح  را  ايران« 
نظاره گر  سنگين،  سكوت  در  بايدن 
اين رويداد بی سابقه در دوقدمی كاخ 

سفيد بودند.
دو سال بعد، بنيامين نتانياهو مدعی 
شد كه او بوده كه آمريكا را به خروج 
از برجام »متقاعد كرده« درحالی كه 
از زمان  از پيش  ترامپ حتی  دونالد 
رياست  رقابت  در  نامزدی  اعام 
به  پی  در  پی  را  برجام  جمهوری، 
عنوان »بدترين توافقی كه در عمرش 
از زمانی كه  و  ديده« نكوهش كرده 
شد،  جمهوری  رياست  نامزد  رسماً 
قول خروج آمريكا از برجام را می داد.

او،  از  بايدن و صريح تر  اما حال، جو 
هريس  كاماال  انتخابی اش،  معاون 
خواهند  باز  برجام  به  كه  گفته اند 
گشت؛ امری كه اسرائيل بدون ترديد 
آن را تحمل نخواهد كرد و می تواند 
عميق تری  بسيار  تنش های  سرآغاز 
با دولت بعدی آمريكا  ميان اسرائيل 
در صورت عدم بقای ترامپ در كاخ 

سفيد باشد.
رياست  معاون  بايدن  جو  كه  زمانی 
وقت  دولت  بود،  آمريكا  جمهوری 
اسرائيل بار ها با او آشكارا درگير شد 
رسمی اش  سفر  در  يك بار  حتی  و 
فلسطين،  اشغالی  سرزمين های  به 
گسترش  مورد  در  را  مهم  تصميمی 
شهرك سازی ها اعام كرد كه از نظر 
هياری كلينتون، وزير خارجه وقت، 
»زدن  و  بايدن  عامدانه  »تحقير« 

سيلی« به صورت او بود.
الداد شاويت و آری هاستين در مركز 
مدت ها  اسرائيل  امنيتی  مطالعات 
پيش از تشديد انتقاد های داخلی در 
آمريكا از دونالد ترامپ در رسيدگی به 
بحران كرونا نوشته بودند كه اسرائيل 
رياست  احتمال  برای  را  خود  بايد 

جمهوری جو بايدن آماده كند.
كارشناس  گيلبواع،  ايتان  پروفسور 
دانشگاه  در  آمريكا  امور  كاركشته 
بر-ايان اسرائيل نيز در نشريه گلوبز 
نوشته است كه اگر ترامپ برود، كامًا 
سخت است كه همكاری تنگاتنگ 4 
سال اخير ميان اسرائيل و آمريكا در 
آينده ای كه بتوان آن را در افق تصور 

كرد، تكرار شود.
منبع: جام نیوز

در شهرهایی که بیش از ظرفیت زمین، 
متقاضی داشته باشند، 

قرعه کشی صورت می گیرد

آغاز صادرات خرما از گمرک شهرستان جهرم

زنگ خطر سهل انگاری مردم در استان فارس، 
در مورد کرونا به صدا درآمد

اجرای يک طرح سرمايه گذاری در هر روستا،
 مشکل بیکاری جوانان در الرستان را حل می کند

سکوت رژيم صهیونیستی در انتخابات 
آمريکا از ترس پیروزی جو بايدن


