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روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه 
الرستان، در مراسمی با حضور جلیل حسنی 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  طاهری  احسان 
بنارویه،  بخشدار  ظریف  مهدی  فرمانداری، 
قشرهای  و  معتمدین  مسئولین،  از  جمعی 
احداث  عملیات  آغاز  کلنگ  مردم،  مختلف 
کارخانه پنبه پاک کنی با هدف اشتغال پایدار 
و حمایت از کشاورزان در روستای ده فیش 

بخش بنارویه الرستان به زمین زده شد.
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی،  جلیل 
اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  الرستان،  ویژه 
امروزه طبق شعار سال و فرمایش مقام معظم 
واحدهای  به  توجه  و  تولید  رونق  رهبری، 
ماست؛  اولویت های  از  خدماتی  و  تولیدی 
گفت: از آنجایی که یکی از بنیان های اصلی 
رشد و توسعه جامعه، رونق تولید است و رونق 
و  خصوصی  بخش  مشارکت  از  تابعی  تولید 

ورود سرمایه گذاران می باشد، بنابراین توجه و 
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد 

توجه جدی و حمایت ماست.
و  بخش خصوصی  مشارکت  کرد:  تاکید  وی   
سرمایه گذاری برای تولید و به تبع آن ایجاد 
درآمد و افزایش سطح اشتغال، موضوعی است 
که از پشتوانه علمی، عقلی و تجربی برخوردار 
است و سرنوشت فروپاشی اقتصادی کشورهایی 
که زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم 
نکردند از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق، 
تجربه ای است برای ما که انشااهلل با تمام توان 
حمایت  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  از 
کنیم، تا بتوانیم با تکیه بر توان و تولید داخلی 
ی  الزمه  که  را  خودکفایی  و  اتکایی  خود 

استقالل کشور است؛ پایدار نماییم.
کشور  فعلی  وضعیت  الرستان،  ویژه  فرماندار   
را شرایط ویژه قلمداد کرد و سرمایه گذاران و 
فعالین بخش خصوصی که برای ایجاد درآمد و 
ایجاد اشتغال فعالیت می کنند را سرداران عرصه 

جنگ اقتصادی خواند و خاطرنشان کرد: اولویت 
اول ما در کشور که از پشتوانه های همه جانبه 
سرمایه گذاری  از  حمایت  است،  برخوردار  ای 

رونق تولید و ایجاد اشتغال می باشد.
 حسنی، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
الرستان، یکی از قطب های اصلی تولید پنبه 
به طوری که ۵۵۰۰  است،  استان  و  در کشور 
هکتار سطح زیر کشت پنبه را دارد که حدود 

۳۳ درصد از پنبه استان را تولید می کند.
این  اینکه  به  با عنایت  فارس،  استاندار   معاون 
دومین کارخانه تولید پنبه پاک کنی در الرستان 
در  پنبه  تولید  ظرفیت  داشت:  اذعان  است، 
شهرستان باالست و بر همین اساس با تشویق، 
ترغیب و حمایت از سرمایه گذار، در سریع ترین 
زمان ممکن سعی کردیم مجوزهای مربوطه را از 

دستگاه های مربوطه استان اخذ نماییم.
پایان  در  الرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
تاکید کرد: انتظار می رود که همه دستگاه های 
ذی ربط و مسئولین محلی و شهرستانی حمایت 
الزم را داشته باشند تا با توجه به توانمندی، 
انگیزه و حمایت سرمایه گذار بتوانیم در چند 
ماه آینده کارخانه پنبه پاک کنی روستای ده 
فیش بخش بنارویه را وارد چرخه تولید کنیم.

هزار   ۲۰ مساحت  به  زمینی  در  کارخانه  این 
متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصی آقای محمد کمالی در 

حال احداث می باشد.
این  اولیه  مواد  ظرفیت  که  گردد  می  اضافه 
سالیانه  تولید  ظرفیت  و  تن   ۶۵۰۰ کارخانه 
آن ۲ هزار تن می باشد که با بهره برداری این 
طرح، زمینه اشتغال ۲۵ نفر به صورت مستقیم 

فراهم می شود.

33درصدازپنبهاستانفارس،درالرستانتولیدمیشود

حسين زاده: بحث معيشت مردم و تامين مسکن
  از اهميت باالیی برخوردار است

همینصفحه

33درصدازپنبهاستانفارس،درالرستانتولیدمیشود
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استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
فارس، گفت: در ۶ ماه نخست امسال 
۳۰ تن مواد مخدر در سطح استان 
کشف شد که نسبت به مدت مشابه 

سال ۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
رهام  سردار   ، تسنیم   خبرگزاری 
خبری  نشست  در  حبیبی  بخش 
برگزار  ناجا  هفته  مناسب  به  که 
کرونا  ایام  در  داشت:  اظهار  شد 
ماموریت های نیروی انتظامی استان 
نه تنها کاهش نداشت بلکه افزایش 
هم داشته است چرا که ناجا مسئله 
کار  دستور  در  را  آرامش  و  امنیت 
خود دارد.وی به تشریح برنامه های 
هفته ناجا که امسال به دلیل کرونا 
می شود،  برگزار  مجازی  فضای  در 
پروژه های  افتتاح  افزود:  و  پرداخت 
کنفرانس،  ویدئو  طریق  از  عمرانی 
تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار 
از  تجلیل  اصناف،  با  نشست  ناجا، 
با  دیدار  امنیت،  و  نظم  حافظان 
مالقات  بازنشستگان،  و  جانبازان 

مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
و  تجمع   شدن  تعطیل  از  فارس، 
جلسات هیئات مذهبی و همچنین 
صفر  آخر  دهه  در  موکب ها  برپایی 

در استان فارس خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، گفت: امسال 
اربعین حرکت مردم در بین الحرمین شیراز  در 
باید  الحرمین  بسیار زیبا بود و طرحی که بین 
بسیار  است  امروز  که  چیزی  با  است  می شده 
با همکاری همه  این طرح  باید  فاصله دارد که 

شکل بگیرد.
به گزارش   میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
با  دیدار  در  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل    ، تسنیم 
اینکه  بیان  با  فارس  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
شورای فرهنگ عمومی در بحث اصالح فرهنگ 
داشت:  اظهار  کند،  ورود  باید  مصرف  الگوی  و 
برق  برق؛  متولیان  و  براساس صحبت های شما 

ناوشکن  ساخت  گفت:  کاویانی،  دریادار  امیر 
ناوشکن  این  توسط  ماموریت  اجرای  و  سهند 
در آب های بین المللی مشت محکمی بر دهان 
ساخت  توان  ایران  مدعی اند  که  است  کسانی 

ناوشکن را ندارد.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
علی  حمزه   دریادار  امیر  جوان،  خبرنگاران 
کاویانی، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی 
ارتش صبح امروز در مراسم استقبال از ناوگروه 
شصت و نهم نداجا در بندرعباس گفت : نیروی 
مسلح  نیرو های  سایر  کنار  در  ارتش  دریایی 
شمال  از  محکمی  دفاعی  زنجیره  کشورمان 
هرگونه  برابر  در  هند  اقیانوس  تا  فارس  خلیج 
تهدید و تجاوز ایجاد کرده است.دریادار کاویانی، 
افزود: به دشمنان اعالم می کنیم که پاسخگوی 
به آب های سرزمینی و منافع  هرگونه تهدیدی 

کشورمان خواهیم بود.
وی گفت: حضور ما در دریا ها به صورت مداوم، 
مستمر و اقتدار آفرین خواهد بود و این حضور 
در تداوم اجرای دستور های فرمانده کل قوا است.

ارتش  دریایی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
موفقیت  بازگشت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمیز ناوگروه شصت و نهم نداجا از آب های آزاد و 
خلیج عدن و اعزام هفتادمین ناوگروه به آب های 

آگهيفقدانسندمالكیتبخش18فارس
   آقاي محمد نجفي با تسلیم  دو برگ استشهادیه 
گراش   ۳۰۲ شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  که 
یك  تعداد  که  است  مدعي  است  گردیده  تنظیم 
به ششدانگ  مالکیت کاداستري مربوط  فقره سند 
 ۱۰۸۵۸/۱9۲۰ پالک  یکبابخانه  اعیان  و  عرصه 
واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش روستاي 
دفتر   ۱9۸ ۶۵4 صفحه  ثبت  ذیل  که  زینا  محمد 
نام محمد نجفي ثبت و سند  4 دفاتر الرستان به 
مالکیت به شماره چاپي ۲۲۶99۸ صادر که به علت 
سهل انگاري مفقود گردیده و نامبرده تقاضاي صدور 
 ۱۲۰ ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثني  سند 
که  مي شود   آگهي  ثبت  قانون  آئین نامه  اصالحي 
هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده 
و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
خالصه معامله، تسلیم نماید. و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسلیم  خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/۰7/۲۳

هدایت اله رحیمي درازي -رئیس اداره ثبت اسناد و  
امالک گراش                   م/الف/49۳

رونوشتآگهيحصروراثت
شرح  به  حسن  فرزند  سراجي  مریم  خواهان 
شورا   این  از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
فرزند  سراجي   حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
محمد  به شناسنامه شماره ۶۳۲۳ صادره از گراش 
در تاریخ  99/۵/4 در اقامتگاه دائمي خود بیرجند 
بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه 

عبارتند از:
شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ۱-محمدمهدي 

ملي ۶۵۶۰۱۵۱۸۰7  صادره از گراش  
شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ۲-محمدحسن 

ملي ۶۵۶۰۱۵۱۱۱۵  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ۳-زهرا 

۶۵۶۰۰۵4۱9۵  صادره از گراش 
ملي  شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  4-مریم 

۶۵۶۰۰۱۵۰۵۱  صادره از گراش فرزندان متوفي
۵-نرگس خاتون عباس پور  فرزند اسداله به شماره 
همسر  گراش    از  صادره    ۶۵۶99۲۵۳۶9 ملي 

متوفي والغیر...  
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در روزنامه میالد الرستان یك مرتبه آگهی می 
نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا 
از تاریخ نشر  وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد 
آگهی ظرف یك ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش 

-  صمیمي                م/الف/۵۰۰

از  حراست  و  حفظ  قوا،  کل  فرماندهی  ابالغی 
منافع کشور در آب های دور دست، خنثی کردن 
پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  هراسی،  ایران  طرح 
کشورمان در آب های بین المللی و تامین امنیت 
کشتی های تجاری و نفتی ایران از جمله اهداف 
اعزام ناوگروه شصت و نهم نیروی دریایی ارتش 

به آب های آزاد و خلیج عدن بود.
رزاقی افزود: ناوگروه شصت و نهم نیروی دریایی 
ایران در ماموریت ۶7  ارتش جمهوری اسالمی 
روزه خود 7 هزار و ۸۸۸ مایل دریایی را پیمود 
و ۲۰ یگان شناوری و پروازی را شناسایی کرد 
نیز  را  نفتکش  و  تجاری  کشتی  فروند   ۱7۶ و 
به  کمك  برای  را  خود  آمادگی  و  مانیتورینگ 

آن ها در صورت نیاز اعالم کرد.

دروغین  تبلیغات  با  نظام  دشمنان 
برهم  صدد  در  مجازی  فضای  در 
زدن آرامش و امنیت مردم هستند، 
بر تعامل و همکاری بیشتر رسانه ها 
این  در  استان  اجتماعی  معاونت  با 
نیروی  کرد.فرمانده  تاکید  زمینه 
با  ادامه  در  فارس،  استان  انتظامی 
بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال 
۲۳۲ میلیارد تومان کاالی قاچاق از 
کرد:  بیان  شد،  کشف  سوداگران 
گذشته  سال  به  نسبت  میزان  این 
است.وی  یافته  افزایش  درصد   ۱۱

نذورات و تجمع افراد صرفاً به جهت 
پخش صوت و ایجاد فضای معنوی 
 ۲۳ روز  از  فعالیت  ادامه  به  مجاز 
مهرماه تا آخر ماه صفر خواهند بود.

برپایی  اینکه  بیان  با  محمدیان 
ایام ۲۸  برای  نیز  دیگر  موکب های 
سایر  گفت:  است،  ممنوع  صفر 
و  ادب  عرض  نظیر  برنامه هایی 
مذهبی  هیئات  از  جمعی  تسلیت 
در روز ۲۸ صفر به ساحت مقدس 
شاهچراغ  موسی  احمدبن  حضرت 

)ع( اجرا نخواهد شد.
مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
به  توجه  با  کرد:  تأکید  فارس، 

همین  در  همچنین  کرد:  تصریح 
در  مخدر  مواد  انواع  تن   ۳۰ مدت 
به  نسبت  که  شد  کشف  استان 
داشته  رشد  درصد   ۸ سال گذشته 
زمینه  در  کرد:  بیان  است.حبیبی، 
شاهد  نیز  فتا  پلیس  پرونده های 
پرونده های  درصدی   49 کشف 
سرقت، کالهبرداری و غیره بودیم.

استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
دستگیری  و  شناسایی  از  فارس، 
عملیاتی  در  عنف  به  تجاوز  باند   4
پیچیده خبر داد و افزود: در زمینه 
درصدی   ۲۰ افزایش  شاهد  سرقت 
بودیم و همچنین ۱۶۳ نفر ارازل و 
به  را  شهروندان  امنیت  که  اوباش 
سراسر  در  بودند  انداخته  مخاطره 
شدند. دستگیر  و  شناسایی  استان 

درصدی   ۲۳ کاهش  از  حبیبی 
و  برون  رانندگی  حوادث  متوفیان 
در  گفت:  و  داد  خبر  شهری  درون 
ترافیکی  حوادث  مجروحان  زمینه 
استان  کل  سطح  در  و  درصد   ۱۸

۳4 درصد کاهش داشتیم.

مجوز ستاد مبارزه با کرونا، فعالیت 
به صورت  حسینیه ها  و  مساجد 
محدود و حداکثر در هر نوبت یك 
ساعت برای برگزاری نماز جماعت و 
خواندن ادعیه با رعایت پروتکل های 

بهداشتی مجاز به فعالیت است.
در  اینکه  تصریح  با  پایان  در  وی 
نیز  مورد مراسم های ماه ربیع االول 
شد،  خواهد  اطالع رسانی  متعاقباً 
مذهبی   هیئات   شورای   گفت: 
همواره  اهتمام ویژه ای برای اجرای 
کرونا  با  مبارزه  ستاد  مصوبات 

به منظور حفظ سالمت مردم دارد.

و پرورش و دانشگاه ها هم هستند، در همه این 
قسمت ها، باید مخاطب شناسی تخصصی صورت 
فرهنگ  مخاطب،  ذائقه  با  مناسب  و  بگیرد 
مصرف ترویج شود تا به مرور این مشکل جدی 

در کشور ما حل شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس، با تاکید بر 
فاصله  انقالب الزم است که  اینکه در گام دوم 
بین مجموعه های مختلف نظام کم شود، عنوان 
عمومی،  فرهنگ  شورای  با  برق  شرکت  کرد: 
کارگروه  مصرف  الگوی  اصالح  موضوع  سر  بر 
مجموعه هایی  با  اگر  و  دهد  تشکیل  تخصصی 
تعامل  فرهنگی  مدیریت  و  روحانیت  مثل 
خوبی برقرار شود این تعامل در سطح ملی هم 

استقبال می شود.
با اشاره  وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
به ظرفیت بین الحرمین و مراسمی که در اربعین 
با  ولو  اربعین  در  امسال  کرد:  بیان  برگزار شد، 
بود حرکت  کرونا  به خاطر  که  محدودیت هایی 
و  بود  زیبا  بسیار  شیراز  بین الحرمین  در  مردم 
با  است  می شده  باید  الحرمین  بین  که  طرحی 
چیزی که امروز است بسیار فاصله دارد که باید 
بگیرد و شهر  با همکاری همه شکل  این طرح 

شیراز جلوه ای دیگر پیدا کند.

ارائه  و  یاری  مردم  طرح  مردمی، 
در  بهداشتی  و  درمانی  خدمات 
شیراز،  محروم  روستاهای  از  یکی 
ایستگاه  برپایی  مدیران،  با  نشست 
سالمت و توزیع بسته های بهداشتی 
شیراز،  برخوردار  کم  محله های  در 
اردوی جهادی، دیدار  افتتاح پروژه 
امحاء  مبارز،  روحانیت  جامعه  با 
شهرک  در  مخدر  مواد  کشفیات 
کارکنان  خون  اهدای  و  اکبرآباد 
ناجا  هفته  برنامه های  مهم ترین  از 
اینکه  به  اشاره  با  است.حبیبی، 

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
محمدیان  رضا  مهر،  خبرگزاری  از 
با توجه وضعیت شیوع  تاکید کرد: 
مصوبه  و  فارس  استان  در  کرونا 
با  مبارزه  مدیریت  استانی  ستاد 
محدودیت ها  اعمال  بر  مبنی  کرونا 
مهرماه   ۲۳ چهارشنبه،  تاریخ  از 
تا  مذهبی  هیئات   جلسات   کلیه 
مدت ابالغ شده از سوی این ستاد 

تعطیل شدند.
هیئات  مجالس  تمام  افزود:  وی 
جاری  مهرماه   ۲۳ روز  از  مذهبی 
تعطیل هستند و موکب های دارای 
مجوز سطح شهرها هم بدون پخش 

نفر  میلیون   ۱۲۰ برای  کشور  امروز  تولیدی 
کشور  جمعیت  که  حالی  در  می کند  کفایت 
۸۰ میلیون نفر است با این حساب مصرف 4۰ 
میلیون نفر ضایع می شود و اسراف از این بزرگتر 

وجود ندارد.
برق  تولید  که  وجود  این  با  اینکه  بیان  با  وی 
مصرف  پیك  در  اما  است  جمعیت  از  بیش 
نشان  امر  این  برق اصطالحا کم می آید، گفت: 
اصالح  و  فرهنگ سازی  روی  باید  که  می دهد 
الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف کار جدی 

شود.
امام جمعه شیراز، با بیان اینکه در اقتصاد کالن 
و  نظرات  به  نیاز  توزیع  و  مصرف  بحث  در  و 
بررسی های کارشناسانه است، افزود: تولیدکننده 
عالقه مند به مصرف است چون در ازای مصرف 
ثروت نصیبش می شود این موضوع به ویژه در 
بیشتر  ندارد  وجود  ذخیره سازی  که  برق  مورد 
فرهنگ  اصالح  برای  بنابراین  می کند  صدق 
انجام  شما  مجموعه  با  همکاری  باید  مصرف 

گیرد.
اشاره  با  فارس،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
وجود  فرهنگ سازی  برای  که  ظرفیت هایی  به 
فارس یك شبکه  استان  در  کرد:  تصریح  دارد، 
4۰۰۰ نفری مساجد داریم عالوه بر آن آموزش 

دریایی  نیروی  افزود:  و  کرد  اشاره  المللی  بین 
دریا ها  در  امروز  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری 
حضور دارد و از ناوگان نفتی، تجاری و شیالتی 

کشور حمایت می کند.
دریادار کاویانی گفت: یکی از ویژگی های خاص 
ارتش  دریایی  نیروی  نهم  و  شصت  ناوگروه 
در  روزه   ۶7 ماموریت  آمیز  موفقیت  انجام  و 
آب های آزاد و خلیج عدن، حضور ناوشکن بومی 

و توانمند سهند به عنوان سرفرماندهی بود.
او افزود: ناوشکن تمام ایرانی سهند که اکنون در 
عرصه دریا ها می درخشد یادگار همان سهندی 
ناجوانمردانه   ۶7 سال  در  آمریکایی ها  که  است 
آن را در خلیج فارس هدف قرار دادند. ساخت 
این  توسط  ماموریت  اجرای  و  سهند  ناوشکن 
ناوشکن در آب های بین المللی مشت محکمی 
توان  ایران  مدعی اند  که  است  کسانی  دهان  بر 

ساخت ناوشکن را ندارد.
ارتش  دریایی  نیروی  اقتدار  و  توانمندی  امروز 
جمهوری اسالمی ایران فراتر از ساخت ناوشکن 
است و می تواند مشت محکمی در برابر تهدید ها 

به آمریکا وارد کند.
ناخدا یکم ستاد محسن رزاقی، فرمانده ناوگروه 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  نهم  و  شصت 
اسالمی ایران نیز گفت: اجرای دستور ها و فرمان 

کشف 3۰ تن مواد مخدر در شش ماه نخست امسال در استان فارس 

تمامیاجتماعاتوجلساتهیئاتمذهبیفارس،تعطیلشد

اجرای طرح بين الحرمين در شيراز

درگامدومانقالب،فاصلهبینمجموعههایمختلفنظامبایدکمشود

زنجيره دفاعی محکمی از شمال خليج فارس تا اقيانوس هند ایجاد شده است

آفت »سفيد بالک«
 بالی جان بوته های 

هندوانه در ميناب

محقق بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 
هرمزگان، از بروز خسارت به مزارع کشت 
»سفید  آفت  از  ناشی  میناب  در  هندوانه 
بالك« خبر داد و گفت: تشخیص به موقع 
کاهش  در  مهمی  نقش  می تواند  آلودگی 

میزان خسارت این بیماری داشته باشد.
با  گفت وگو  در  باقری،  عبدالنبی  دکتر 
ویروس  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری 
از  یکی  هندوانه  کلروتیك  کوتولگی 
مناطق  در  هندوانه  مهم  ویروس های 

جنوب و جنوب شرقی ایران است. 
اخیر  سال های  در  ویروس  این  افزود:  وی 
به  سنگینی  خسارت های  بروز  باعث 
محصول هندوانه در استان هرمزگان شده 

است. 
تحقیقات  مرکز  گیاهپزشکی  بخش  محقق 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و 
این  انتقال  به  توجه  با  گفت:  هرمزگان 
یکی  بالك«  »سفید  آفت  توسط  ویروس 
بیماری  این  گسترش  در  موثر  عوامل  از 
حساس  ارقام  کاشت  از  ناشی  می تواند 
سفیدبالك  جمعیت  افزایش  یا  و  هندوانه 

ناقل ویروس باشد. 
وی تصریح کرد: تشخیص به موقع آلودگی 
موثر  روش های  هنگام  به   به کارگیری  و 
کاهش  در  مهمی  نقش  می تواند  مدیریتی 

میزان خسارت این بیماری داشته باشد. 
نمونه های  بررسی  در  کرد:  تاکید  باقری 
شهرستان میناب مشخص شد که متاسفانه 
به  آلودگی شدید  دارای  هندوانه  بوته های 
سفید بالك و درنتیجه کندی رشد بوده اند 
اقدامات کنترلی در حال  به همین منظور 

انجام است.

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
هشتمین  فارس؛  استان  اسالمی  ارشاد  و 
اعالم  با  گراش  عاشورایی  عکس  سوگواره 
کار خود  به  تماشاگران  از دیدگاه  برتر  نفرات 

پایان داد.
عکس  سوگواره  هشتمین  پایانی  آیین 
عاشورایی گراش به صورت خصوصی با حضور 
و  فرهنگ  اداره  رییس  آیینه افروز،  مهدی 
رییس  آب افکن،  جواد  گراش،  اسالمی  ارشاد 
و  گراش  شهرستان  عکس  و  فیلم  انجمن 
جمعی از عکاسان و فعاالن فرهنگی در سالن 

سینما فرهنگ گراش برگزار شد.
برگزار  رقابتی  غیر  به صورت  امسال  سوگواره 
فاطمه  بازدیدکنندگان  آرا  بخش  در  شد. 

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: در فرآیند 
دفاع  شهدای  به  مربوط  آثار  مستندسازی 
مقدس باید خاطرات پدران و مادران شهدا به 
عنوان یك گنجینه ارزشمند ملی و حماسی در 

نظر گرفته شوند.
با خانواده شهید  دیدار  در  بوعلی  یداله  سردار 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اللهیاری  جان  علی 
داشت:  اظهار  مقدس  دفاع  شهدای  خاطره 
رزمندگان خطه فارس در دوران دفاع مقدس 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  در  بی نظیری  حماسه 
آفریدند و تقدیم ۱۵ هزار شهید واالمقام ُگواه 

این عملکرد درخشان است.
اصلی  اهداف  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کردن  کمرنگ  اسالمی  انقالب  دشمنان 
گفت:  است،  جامعه  در  شهدا  خاطره  و  یاد 
مستندسازی از خاطرات رزمندگان، ایثارگران، 
آثار  تولید  و  مقدس  دفاع  شهدای  و  آزادگان 
و  بهترین  خاطرات  این  براساس  هنری  فاخر 
موثرترین روش برای جلوگیری از خدشه وارد 

تا  گفت:  فارس،  استان  بهزیستی  مدیرکل 
چراغ  پشت  مردم  بخشنده  دست  که  زمانی 
به کودکان  و سطح شهر  راه ها  قرمز، سرچهار 
و  معضل  این  می کند،  پرداخت  پول  خیابانی 
این  ادامه  و  نخواهد شد  اجتماعی حل  آسیب 

روند آینده این کودکان را تباه می کند.
با  گو  و  گفت  در  کشفی نژاد،  محمدصادق 
مساله  بین  قائل شدن  تفاوت  با  ایرنا  خبرنگار 
کودکان کار و کودکان خیابانی، افزود: کودکان 
کار ناگزیرند برای امرار معاش کار کنند و تنها 
تعداد اندکی از آنها در سرچهار راه ها مشاهده 
می شوند و جامعه باید بین این قشر و کودکان 

خیابانی تفاوت قائل شود.
با  که  بدانند  باید  مردم  داشت:  اظهار  وی 
تباه خواهد  کودکان  این  آینده  نابجا  دلسوزی 
برای  که  بدانند  باید  نیز  کودکان  این  و  شد 
با  اما  کنند  تالش  که  هستند  ناگزیر  موفقیت 
کمك های نابجا، عزت نفس از این قشر گرفته 

خواهد شد.
بهزیستی  مجموعه  کرد:  اضافه  کشفی نژاد، 
موسسه های  همیاری  با  که  است  این  دنبال 
دولتی و تشکل های مردم نهاد، ساماندهی این 

کودکان را به صورت اصولی پیگیری کند.
بیان  فارس،  استان  بهزیستی  مدیرکل 
منع  بخشنامه  ابالغ  باعث  کرونا  شیوع  داشت: 
به همین دلیل  و  این کودکان شد  جمع آوری 
تعداد آنها در ماه های اخیر در سطح خیابان ها 
افزایش یافته است که البته تعداد قابل توجهی 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سید  االسالم  »حجت  »حوزه«،  خبرگزاری 
حسن موسوی« به عنوان مدیر مدرسه علمیه 
باقر العلوم )ع( شهرستان گراش معرفی شد.

االسالم  حجت  سوی  از  حکمی  طی 
والمسلمین استوار مدیر حوزه علمیه فارس، 
حجت االسالم سید حسن موسوی به عنوان 
السالم  علیه  العلوم  باقر  علمیه  مدرسه  مدیر 

شهرستان گراش معرفی شد.

هرمی، هادی افشار و نازنین کشاورز به ترتیب 
نمایشگاه  بازدیدکنندگان  از  را  رای  بیشترین 
آنان  از  جوایز  اهدای  با  که  آوردند  دست  به 

تقدیر شد.

شدن به حقایق آن دوران پر افتخار است.
فرآیند  در  کرد:  تاکید  فجر  سپاه  فرمانده 
دفاع  شهدای  به  مربوط  آثار  مستندسازی 
مقدس باید خاطرات پدران و مادران شهدا به 
عنوان یك گنجینه ارزشمند ملی و حماسی در 

نظر گرفته شوند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به امور خانواده های 
و  مدیران  برنامه های  راس  در  باید  شهدا 
گفت:  باشد،  داشته  قرار  کشور  مسئوالن 
از وضعیت و مشکالت  بهترین راه برای اطالع 
خانواده های شهدا و ایثارگران دیدار حضوری و 

چهره به چهره مسئوالن با این عزیزان است.
ایران  با بیان اینکه اقتدار و عزِت امروز  بوعلی 
اسالمی در سطح منطقه و جهان مرهون خون 
نیروهای  گفت:  است،  مقدس  دفاع  شهدای 
مسلح کشور با تکیه بر تجربیات دفاع مقدس و 
اتکاء به توان متخصصان داخلی در اوج آمادگی 
و  کوبنده  پاسخ  با  تهدید  گونه  هر  و  هستند 

دندان شکن مواجه می شود.

تشکیل  افغانستان  اتباع  را  کودکان  این  از 
 ۸۲۲ تعداد   97 سال  در  گفت:  می دهند.وی 
کودک، سال 9۸ تعداد ۸7۲ کودک و شش ماه 
نخست سال 99 نیز به دلیل شیوع کرونا ۱7۶ 
کودک کار و خیابانی در فارس جمع آوری و به 
هدایت شده اند  خانواده ها  توانمندسازی  سمت 

تا این کودکان ناگزیر به کار کردن نباشند.
کشفی نژاد افزود: ظرف یك سال گذشته برای 
استان  در  کودکان  این  خانواده   ۵۰ از  بیش 
بسیار  تعداد  اما  است  شده  ایجاد  شغل  فارس 
باقی  شده  ایجاد  شغل  در  افراد  این  از  اندکی 
مانده اند زیرا گرفتن پول از مردم در سر چهار 

راه ها و خیابان ها راحت تر از کار کردن است.
دست  که  زمانی  تا  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بخشنده مردم، سر چهار راه ها به این کودکان 
پول پرداخت می کنند این قشر ترجیح می دهند 
که کار راحت تر را دنبال کنند و با توجه به این 
به  معضل  این  با  جامعه  که  است  امر ضروری 

صورت اصولی برخورد کند.

معرفیمدیرجدیدمدرسهعلمیهگراش

معرفی نفرات برتر سوگواره عکس عاشورایی گراش

تولیدآثارفاخرهنریومستندسازی،
بهترینراهبرایحفظحقایقدفاعمقدساست

مدیر کل بهزیستی فارس: بخشندگیدرمقابلکودکان

خیابانی،آیندهآنهاراتباهمیکند
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امنیتی  مسئول  العسکری  ابوعلی 
گردان های حزب اهلل عراق اعالم کرد 
که در صورت تجاوز دشمن به الحشد 
الشعبی آتش بس مشروط لغو خواهد 
شد، وی خواستار نشانه رفتن سالح ها 

به سمت اشغالگران آمریکایی شد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
العهد،  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری 
ابوعلی العسکری خطاب به رزمندگان 
خود  سالحهای  همگی  گفت  شجاع 
در  ها  آمریکایی  مواضع  سمت  به  را 
افزود:  وی  کنید.  گیری  نشانه  کشور 
و  استقرار  شناسایی،  به  رزمندگان 
و  مستقیم  های  سالح  گیری  جهت 
منافع  سمت  به  خود  مستقیم  غیر 

نماینده ایران در کمیته یکم مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ 
علیه  سعودی  سفیر  ادعاهای  به 
ایران، از جامعه جهانی خواست این 
کشور را برای فعالیت پنهانی اتمی 

خود پاسخگو سازد.
اول  کمیته  در  بلوجی  حیدرعلی 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
سفیر  اساس  بی  اتهامات  رد  با 
اظهارداشت:  ایران،  علیه  سعودی 
از  خصومت  از  درجه  این  دیدن 
سعودی  همچون  کشورهایی  طرف 
ایران  حالیکه  در  است  تاسف آور 
همواره طرح ها صلح را برای تامین 
داده  ارائه  خودمان  منطقه  ثبات 

است.
وی ادامه داد: با این حال، آنها این 
نپذیرفته اند  را  درخواست های صلح 
و در عوض به سیاست های ناموفق 
نظامی  راه حل های  زمینه  در  خود 
و یا التماس دیگران برای مقابله با 
بدشان  تالش های  بر  عالوه  ایران 

برای اتهام زنی ایران ادامه داده اند.
نماینده ایران در کمیته یکم مجمع 
اضافه  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
ایران  ای  هسته  فعالیت های  کرد: 
ما  و  است  شفاف  کامل  طور  به 
انرژی  بین المللی  آژانس  با  کامال 
آخرین  و  می کنیم  همکاری  اتمی 
مدیرکل  اظهارات  و  گزارش ها 
آژانس به صراحت همکاری ایران را 

درگیری  پایان  برای  شده  اعالم  بس  آتش 
های نظامی میان جمهوری های آذربایجان و 
ارمنستان در شنبه این هفته، بارها نقض شد 
و طرفین درگیری یکدیگر را متهم کردند، اما 
با توجه تمایل و خواست باکو و ایروان جهت 
پایان مناقشه خونین دو هفته ای، این سوال 
مطرح می شود که »چرا این معضل تاکنون 
استمرار یافته و آیا جریان های سومی دنبال 
تداوم جنگ در قفقاز هستند؟ و همچنین راه 

حل بسته شدن این پرونده چیست؟«
نوعی  به  باغ  قره  خونین  منازعه  پرونده 
 ۱۲۲۸ شوال   ۲9 در  گلستان  عهدنامه  به 
بخش  جدایی  و  م(   ۱۸۱۳ اکتبر  ه .ق)۲4 
از  گردد؛  می  باز  ایران،  از  قفقاز  از  بزرگی 
رقابت  به صحنه  این منطقه  زمان که  همان 
تبدیل شد  ای  منطقه  و  جهانی  های  قدرت 
دستکاری  به  ها دست  روس  درعین حال  و 

بافت جمعیتی آن زدند.
این منطقه جدا شده از ایران که با تغییرات 
دموگرافیك صورت گرفته تا هنگام فروپاشی 
میالدی   ۱99۱ در  شوروی  جماهیر  اتحاد 
از  را  اش  جمعیتی  ترکیب  گذشته،  قرن 
دست داده بود، درگیر منازعات محلی میان 
آذری ها و ارامنه شد که طوالنی ترین آن از 
9۱ تا 94 میالدی، به اشغال بخش هایی از 
سوی  از  آذربایجان  جمهوری  های  سرزمین 
نیز کشته و زخمی شدن تعداد  ارمنستان و 

بسیاری از اتباع دو کشور انجامید.
گروه میانجی مینسك هم از همان سال 9۲ 
میالدی با راهبری کشورهای روسیه، فرانسه 
و آمریکا ظاهرا تالش داشتند تا این بحران را 
حل و فصل کنند، اما نتیجه کار آنان تنها به 
این معضل  و  ناپایدار خالصه  آتش بس  یك 
تبدیل  منطقه  برای  زخم  الی  استخوانی  به 

المللی بین 
منطقه  از  خارج  کشورهای  به  مجوز  عدم   -

جهت مداخله منفی در درگیری ها
شبه  گروه  و  نیرو  هر  با  دو طرف  برخورد   -
وارد  دلیل  هر  به  که  تروریستی  و  نظامی 

منطقه شده اند و نیز اخراج آنان
- شروع مذاکرات سازنده میان دو کشور در 

خصوص کلیه اختالفات
مرزهای  به  طرفین  فوری  نشینی  عقب   -

شناخته شده بین المللی
- کنترل و مهار احزاب، گروه ها ، شخصیت 
جنگ  ادامه  بر  که  فرماندهانی  حتی  و  ها 

اصرار می ورزند
- حمایت دولت های منطقه از جمله ایران، 
روسیه و ترکیه از مذاکرات و تشویق طرفین 

به رعایت آتش بس و ادامه گفت و گوها
که  جاری  شکل  به  بحران  ادامه  شك،  بی 
می  باز  منطقه  به  را  سوم  های  طرف  پای 
کند و نیز سیل نیروهای تندرو و گروه های 
تروریستی را به سمت منطقه راه می اندازد، 
برای هر دو کشور مانند سم مهلك می ماند 
کشورها  از  هیچیك  وضعیت  این  ادامه  از  و 

نفعی نخواهند برد.
های  طرف  همان  اهداف  مهمترین  جمله  از 
سوم سوریه ای کردن منطقه است تا جایی 
و مکانی ایجاد شود که هزاران تروریست بی 
لیبی  باید سوریه و حتی  خانمان که بزودی 

را ترک کنند، جای گیرند.
باکو و ایروان با در نظر داشت این مخاطرات 
حتی  و  سوم  طرف  هر  از  بیش  بایست  می 
ثبات   ، امنیت  فکر  به  نیت  میانجیان خوش 
و پایداری جوامع خود باشند و آتش را مهار 
کنند، قبل از آنکه به کل منطقه سرایت کند.

صورت  در  تا  باشند  آمادگی  و  باش 
لزوم، چیزی از دشمن باقی نگذارند و 
تنها چیزی که آنها را نجات می دهد، 
جدول  برای  سیاسی  تحرکات  نتایج 
بندی خروج آنها از عراق خواهد بود.

سعودی ها  که  دارد  وجود  زیادی 
باید آنها را روشن کنند.

زمینه  در  فقط  کرد:  اظهار  بلوجی 
می خواهم  هسته ای،  فعالیت های 
هیات  نگرانی  و  بزنم  مثالی 
عدم  مورد  در  را  خود  نمایندگی 
پادمان  جامع  توافقنامه  اجرای 
ثبت  به  سعودی  عربستان  توسط 
جامع  توافقنامه  ریاض  برسانم. 
اجرا  کامل  طور  به  را  پادمانی 
نمی کند و حتی همین مقدار برنامه 
که  همانطور  را  خود  فعلی  اندک 
هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس 
برای  بود،  کرده  درخواست  بارها 
بین المللی  آژانس  اختیار  در  تایید 

انرژی هسته ای ارائه نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: شکست اجرای 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی 

حزب  های  گردان  امنیتی  مسئول 
اهلل عراق خاطر نشان کرد رزمندگان 
بر  را  خود  تمرکز  باید  همچنین 
قرار  صهیونیستی  دشمن  هیئتهای 
برخی  به  مستمر  طور  به  که  دهند 
پایگاه های آمریکایی در کشور رفت 
و آمد می کنند. العسکری، افزود باید 
گزارش روزانه ای برای اطالع رسانی 
تجاوزات  خصوص  در  عراق  ملت  به 
حریم  به  آمریکایی  صهیونیستی 
همچنین  و  شود  ارائه  عراق  هوایی 
افشای  برای  باید  هم  گزارشی 
دستگاههای  و  خرابکارانه  فعالیتهای 
و  نظامیان  تعداد  افشای  و  اطالعاتی 

سالحها و تحرکاتشان تهیه شود.

نظر  به  که  است  زمانی  در  اتمی 
عربستان  هسته ای  توانایی  می رسد 
جاه طلبانه  برنامه  یك  اجرای  در 
دهد  اجازه  سعودی ها  به  می تواند 
را  هسته ای  فعالیت های  برخی 
مورد  اینکه  بدون  کنند  پنهان 
هسته ای  انرژی  آژانس  بازرسی 

بین المللی قرار گیرند.
نماینده ایران در کمیته یکم مجمع 
اظهار  متحد،  ملل  سازمان  عمومی 
فعالیت های  مورد  در  نگرانی  کرد: 
عربستان  یافته  نشت  ای  هسته 
شناسایی  و  رسانه ها  به  سعودی 
در  هسته ای  مخفی  سایت های 
بیابان، نیاز به حمایت گسترده ای از 
تالش های جمعی بین المللی دارد تا 
سعودی ها را مسئول رفتارهای خود 
جای  به  یکنواخت  اجرای  بدانند. 
پادمانی  ضوابط  گزینشی  اجرای 
در دراز مدت به نفع جامعه جهانی 

خواهد بود.
بین الملل  جامعه  تاکیدکرد:  بلوجی 
فوری  که  بخواهد  ریاض  از  باید 
طور  به  را  پادمانی  جامع  توافقنامه 
کمك های  توقف  کند.  اجرا  کامل 
سعودی  عربستان  به  هسته ای 
این  می تواند  که  است  راهی  تنها 
عدم  این  دهد.  کاهش  را  نگرانی ها 
عربستان  فعالیت های  در  شفافیت 
پادمان  رژیم  کل  مطمئنا  سعودی، 

را زیر پا می گذارد.

افزارها  جنگ  و  ها  پادگان  و  دشمن 
و خودروهای نظامی اش چه در خاک 
عراق یا جنگ افزارهایی که حاکمیت 
هوایی عراق را نقض می کنند، ادامه 
دهند، رزمندگان باید در نهایت آماده 

تایید کرده است.
آژانس  مدیرکل  یادآور شد:  بلوجی 
آژانس  و  ایران  بین  اخیر  توافق 
لحظه  را  اتمی  انرژی  بین المللی 

درخشان دیپلماسی می خواند.
نماینده  به  باید  داد:  ادامه  وی 
تنها  که  شوم  یادآور  سعودی 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
است که مرجع صالح برای ارزیابی 
است  عضو  کشورهای  فعالیت های 
که  سعودی  چون  کشورهایی  نه 
سوء نیت آنها در مورد ایران هرگز 
واقعیت های درست  اجازه نمی دهد 

را بشنوند یا ببینند.
کرد:  اضافه  ایران،  دیپلمات  این 
باشد  قرار  اگر  هستیم  مطمئن  ما 
به شکلی منصفانه مورد  موضوعات 
موارد  گیرند،  قرار  بررسی  و  بحث 

شد.اکنون دو طرف این منازعه نیز به خوبی 
می دانند که برخی طرف های منطقه ای و 
این  فصل  و  به حل  تمایلی  منطقه  از  خارج 
حال  در  آن  قبل  از  شاید  و  ندارند  بحران 

تامین منافع گسترده خود هستند.
برای  اراده  این  نیز  مینسك  گروه  در  حتی 
یا  که  مردمانی   رنج  و  درد  به  دادن  پایان 
آواره اند و یا در دو سوی خط تماس همواره 
هر  و  کنند  می  زندگی  دلواپسی  و  بیم  در 
کهنه  زخم  این  آتش  در  یکبار  سال  چند 
حکایت  امر  این  که  نشد  دیده  سوزند،  می 
از وجود دست های مرموز برای تداوم بحران 
دارد.در درگیری های اخیر هم از نوع برخورد 
بازیگران حاضر می شد دریافت که برخی ها 
و  نیستند  موافق  بحران  ای  ریشه  درمان  با 
در این میان، یکی از آتش بیاران این بحران 
رژیم صهیونیستی است که به شکل مزورانه 
هم  کند؛  می  کار  طرف  دو  هر  با  کثیف  و 
محرمانه  اطالعات  هم  و  فروشد  می  سالح 
و  دهد  می  مقابل  طرف  به  را  سالح  همان 
احتمال زیادی هست که دستی هم در نقض 
که  باشد  داشته  طرف  دو  میان  بس  آتش 

همواره آن را تکذیب می کنند.
صحنه  این  بازیگران  برخی   ترتیب،  این  به 
جایی  تا  المللی،  بین  و  ای  منطقه  از  اعم 
باغ  قره  بحران  نهایی  حل  از  بتوانند  که 
و  کرد  خواهند  اندازی  سنگ  و  جلوگیری 
برایشان جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم 

تفاوت ندارد.
پیچیده  کار  دوم هم چندان  به سوال  پاسخ 
الی  زخم  و  معضل  این  چگونه  نیست؛  ای 

استخوان ترمیم می شود؟
- احترام متقابل به قوانین و کنوانسیون های 

آمادهباشحزباهللعراق: تمام سالح ها به سمت نظاميان آمریکایی نشانه رود

جامعهجهانی،بایدسعودیهارابرایفعالیتپنهانیاتمیپاسخگوکند
 فعاليت های هسته ای ایران به طور کامل شفاف است

آتش جنگ قره باغ، چگونه خاموش می شود؟

عمليات موفق عليه 
گروهک  های تروریستی 

در کامياران و مریوان

سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  عمومی  روابط 
از  اطالعیه ای  در  سپاه  زمینی  نیروی  )ع( 
قرارگاه  این  رزمندگان  موفق  عملیات  دو 
علیه گروهك های تروریستی در کامیاران و 

مریوان طی هفته جاری خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
قرارگاه  عمومی  روابط  مهر،  خبرگزاری 
زمینی  نیروی  )ع(  سیدالشهدا  حمزه 
اشراف  با  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  سپاه 
عملیاتی  پیچیده  اقدامات  و  اطالعاتی 
)ع(  سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  رزمندگان 
موفق  عملیات  دو  طی  جاری،  هفته  در 
رزمندگان قرارگاه علیه عناصر ضد انقالب و 
گروهك های تروریستی در مناطق کامیاران 
و مریوان، سه تن از تروریست ها به هالکت 
رسیده و سه تن دیگر از آنان زخمی شدند 
که یك نفر از آنان توسط رزمندگان قرارگاه 

دستگیر شد.
سالح،  زیادی  مقادیر  عملیات ها  این  در 
تروریست ها  ارتباطی  تجهیزات  و  مهمات 
توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا 

)ع( کشف و ضبط شد.
حمزه  قرارگاه  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
سیدالشهدا )ع(، تروریست دستگیر شده از 

اتباع بیگانه است.
***

عربستان، ایران را به نقِض 
تعهدات هسته ای متهم کرد

نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل 
در سخنانی در مجمع عمومی این سازمان 
ایران را متهم کرد که به تعهدات هسته ای 

مندرج در برجام پایبند نبوده است!
در  عربستان  نماینده  المعلمی«  »عبداهلل 
سازمان ملل با تکرار ادعاهای واهی ریاض 
های  گروه  از  ایران  که  گفت  ایران  علیه 
این  که  می کند  حمایت  منطقه  در  مسلح 

اقدام، »ناقض قوانین بین المللی« است.
در  خود  سخنرانی  در  سعودی  مقام  این 
بین المللی  امنیت  و  سالح  خلع  نشست 
به  نسبت  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
تعهدات  به  ایران  ادعایی  پایبندی  عدم 
در  و  کرد  نگرانی  ابراز  خود  هسته ای 
بر  تأکید  ضمن  جویانه  مداخله  اظهاراتی 
اهمیت دستیابی به یك توافق بین المللی 
در خصوص برنامه هسته ای ایران با هدف 
این  که  کرد  ادعا  آن،  بر  نظارت  و  کنترل 
توافق باید از هرگونه اقدام بی ثبات کننده 
تروریسم  از  حمایت  یا  منطقه  در  ایران 

جلوگیری کند.
هسته ای  توافق  که  است  حالی  در  این 
در   ۵+۱ گروه  و  ایران  میان  منعقده 
ازای  در  که  می کند  مقرر   ۲۰۱۵ سال 
افزایش  و  ایران  هسته ای  فعالیت  کاهش 
از  اتمی  انرژی  آژانس  بازرسان  نظارتهای 
تأسیسات هسته ای ایران، تمام تحریم های 
اما  هسته ای قید شده در برجام لغو شود؛ 
و  سفید  کاخ  به  ترامپ  دونالد  راهیابی  با 
برجام، واشنگتن  از  آمریکا  خروج یکجانبه 
تهران  علیه  حداکثری  فشار  اعمال  کارزار 
و  شده  لغو  تحریم های  برقراری  ابزار  با  را 
با  و  ایران  علیه  جدید  تحریم های  وضع 
میز  پای  به  تهران  مقامات  کشاندن  هدف 
مذاکره برای امضای توافقی جدید و مورد 
پسند واشنگتن آغاز کرد که تاکنون نتیجه 
آمریکا  دولت  بیشتر  انزوای  بجز  ملموسی 

در عرصه جهانی درپی نداشته است.

در  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ«  دونالد   «
تکرار کرده  را  آن  بار  تاکنون چند  که  ادعایی 
گفت:  و  کرد  افتخار  برجام  از  خروج  به  است 
در  من  پیروزی  از  پس  که  تماسی  نخستین 

انتخابات دریافت کنم، از ایران خواهد بود.
دونالد ترامپ، در نخستین گردهمایی انتخاباتی 
هیچ  که  حالی  در  کرونا  به  ابتال  از  پس  خود 
ماسکی به صورت نداشت و برخی از طرفداران 
به  که  نیوجرسی  سابق  فرماندار  جمله  از  وی 
هم  است  شده  مرخص  بیمارستان  از  تازگی 
را  ادعا  این  بود،  یافته  حضور  ماسك  بدون 

مطرح کرد.
برگزار  فلوریدا  در  که  گردهمایی  این  در  وی 
را  رهبر داعش  البغدادی  ابوبکر  ما  افزود:  شد، 

که سال ها در پی او بودند، کشتیم.
صراحت  به  بارها  که  آمریکا  جمهوری  رئیس 
حاج  شهید  سردار  ترور  برای  خود  دستور  از 
دیگر  بار  است،  کرده  صحبت  سلیمانی  قاسم 
مدعی شد: ما نفر نخست تروریست در جهان 
مردم  و  آمریکایی  بسیار  نیروهای  کشنده  و 
حذف  صحنه  از  را  جهان  سراسر  در  بسیاری 
کردیم. قاسم سلیمانی دیگر از بین رفته است.

ترامپ اظهار کرد: من از توافق هسته ای فاجعه 
رئیس  شدم.  خارج  ایران  با  گذشته  دولت  بار 
جمهوری اوباما ۱۵۰ میلیارد دالر به آنها داد و 
به ازای آن چیزی به ما ندادند، او ۱/۸ میلیارد 
فهمیدم  که  بود  وقت  آن  داد.  نقد  پول  دالر 
ریاست جمهوری چقدر قدرتمند است که شما 
می توانید چنین کاری انجام دهید ، چه معامله 

وحشتناکی است.
رئیس  ترامپ  دونالد   ، ایرنا  گزارش  بنابه 
جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳97 
کشورش را از برجام خارج کرد و به مشارکت 

آن  از  حاکی  آمریکا  در  منتشره  های  گزارش 
عربستان  ولیعهد  سلمان  بن  محمد  که  است 
دمکرات  نامزد  بایدن  جو  شانس  افزایش  از 
دونالد  شکست  احتمال  و  آمریکا  انتخابات 

ترامپ بسیار نگران است. 
در این گزارش ها آمده است بن سلمان به افراد 
نزدیك خود اطالع داده که در صورت پیروزی 
دموکرات ها، عربستان باید خود را برای ایجاد 
آماده  واشنگتن  با  روابطش  بزرگ در  تغییرات 

کند.
محمد  آمریکا،  خبری  های  سایت  اعالم  طبق 
بن سلمان چندی پیش با تعدادی از دستیاران 
نزدیك ترامپ خصوصاً داماد و مشاور ارشد جرد 
کوشنر تماس گرفت که کوشنر در این تماس 
نتایج  که  داد  اطمینان  عربستان  ولیعهد  به 
نظرسنجی ها قطعی نیست و میزان طرفداران 
انتخابات  به  منتهی  های  هفته  در  ترامپ 
سنجی  نظر  ترین  یافت.تازه  خواهد  افزایش 
درصدی   ۱۲ افتادن  پیش  از  نیز  امریکا  های 
جو بایدن نامزد دمکرات بر دونالد ترامپ رئیس 
سنجی  نظر  دهد.  می  خبر  کنونی  جمهوری 
روزنامه واشنگتن پست و شبکه ای بی سی ان 
نیز اعالم کرد ۵4 درصد به بایدن و 4۲ درصد 
به ترامپ رای می دهند و ۵4 درصد از عملکرد 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ناراضی و در 

مقابل 44 درصد وی را تایید می کنند.
همه این مسائل ولی عهد سعودی را واداشته تا 
به ریما بنت بندر سفیر عربستان در واشنگتن 
ماموریت تماس با دموکراتها را بدهد تا درباره 
اطالعاتی کسب کند  انتخابات  فرایند  جزئیات 
.مساله مهم آینده رابطه واشنگتن و ریاض در 

واشنگتن در این توافق پایان داد. او سپس همه 
را  توافق  این  واسطه  به  شده  رفع  تحریم های 
خالف  که  اقدامی  بازگرداند؛  ایران  ملت  علیه 
 ۲۲۳۱ قطعنامه  نقض  و  بین المللی  قوانین 
واشنگتن  بود.  برجام  تایید  در  امنیت  شورای 
 ۲۲۳۱ قطعنامه  در  ماشه  مکانیسم  سپس 
به  گذشته  ماه  که  نامه ای  با  را  امنیت  شورای 
این شورا داده، فعال کرد اما کشورهای اروپایی 
به همراه چین و روسیه و همچنین ریاست این 
شورا تاکید دارند که این مکانیسم فعال نشده، 
مشارکت کننده  دیگر  متحده  ایاالت  که  چرا 

برجام به شمار نمی رود.
خود  انتخاباتی  گردهمایی  نخستین  در  ترامپ 
همچنین ادعا کرد: اما من آن توافق را شکستم 
تقریبا نخستین تماس  به شما خواهم گفت  و 
از  انتخابات  در  پیروزی  از  با من پس  خارجی 
ایران خواهد بود که برای رسیدن به یك توافق 

دارند می میرند.
رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: رشد تولید 
ناخالص ملی آنها ۲۸ درصد کاهش یافته است. 
هیچ کسی حتی فکرش را هم نمی کرد. به این 
خاطر نخستین تماس خواهد بود. دریافتم که 

آنها نمی توانند تسلیحات اتمی داشته باشند.
پایتخت  عنوان  به  قدس  شناسایی  از  ترامپ 
رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت به آن شهر، 
عمل به یکی از وعده های انتخاباتی یاد کرد و 
گفت: هر رئیس جمهوری وعده این کار را داده 
گفته  رئیس جمهوری  هر  پیش  بود، دهه های 

بود که این کار را انجام خواهد داد.
را  کار  این  می خواستند  آنها  همه  افزود:  وی 
انجام دهند اما کسی نکرد چون وقتی به مقام 
می رسند، فشار زیادی وجود دارد که این کار را 
نکنید. می توانم به شما بگویم رهبران خارجی 
با من تماس گرفتند و گفتند لطفا این کار را 
نکنید، من گفتم که گوش کنید، چند روز دیگر 
با شما تماس می گیرم. من این کار را کردم و 

به آنها زنگ زدم.
اظهارات عالی ترین مقام آمریکا در حالی است 
وی  متحد خروج  ملل  سازمان  گزارشگران  که 
سلیمانی،  قاسم  شهید  سردار  ترور  برجام،  از 
رژیم  پایتخت  عنوان  به  قدس  شناسایی 
بلندی های  شناسایی  همچنین  و  صهیونیستی 
جوالن سوریه تحت حاکمیت رژیم اشغالگر را 
بین المللی و همچنین  قوانین و مقررات  مغایر 

قطعنامه های شورای امنیت دانستند.

وی  که  ویژه  به  است  بایدن  پیروزی  صورت 
و  اتشین  اظهارات  خود  انتخاباتی  تبلیغات  در 
ویژه  به  عربستان  متوجه  مستقیمی  تهدیداتی 

بن سلمان کرده است.
تاکید کرده  نامزد ریاست جمهوری  بایدن  جو 
کرد  خواهم  مجازات  را  عربستان  مقامات  بود: 
دستور  به  خاشقچی  جمال  کشتن  معتقدم  و 
ولی عهد بوده است. آنان باید بها پرداخت کنند 
دولت  هستند  مطرود  که  فهمید  خواهند  و 
اجتماعی  های  ارزش  فاقد  عربستان  کنونی 
است. بایدن، متعهد شده در روابط با عربستان 
بازنگری کند که شاید معادله بن سلمان برای 
دگرگون  را  پادشاهی  کرسی  بر  یافتن  دست 
ترامپ  با  وی  محکم  روابط  که  ویژه  به  کند 
موجب ناخرسندی دموکراتها از وی است کما 
تا  خاشقچی  کشتن  از  بایدن  فشار  ابزار  اینکه 
از  پرونده آزادی ها و حذف رقبای بن سلمان 
خاندان حاکم به ویژه محمد بن نایف ولی عهد 

پیشین ،در صورت پیروزی زیاد است.

ادعایتكراریترامپ:نخستين تماس

 پس از پيروزی من، از ایران است

نگرانی شدید »بن سلمان«، از افزایش شانس 
»بایدن« در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

رونوشتآگهيحصروراثت
علي  فرزند  وقارفرد  جان  بي بي  خواهان 
از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست   شرح  به 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست   شورا   این 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
به  غالمحسین   حاجي  فرزند  وقارفرد   علي 
در  گراش  از  صادره   ۲9۱۸ شماره  شناسنامه 
خود  دائمي  اقامتگاه  در   97/۸/۱9 تاریخ  
آن  حین الفوت  ورثه  و  گفته  بدرود  گراش  

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-محمدعلي وقارفرد فرزند علي   به شماره 

شناسنامه ۱۶9 صادره از گراش  
شماره  به  علي    فرزند  وقارفرد  ۲-عباس 

شناسنامه ۶۰۱۱ صادره از گراش  
شماره  به  علي    فرزند  وقارفرد  ۳-حسن 

شناسنامه 4۵۱۵ صادره از گراش  

4-بي بي جان وقارفرد فرزند علي   به شماره 
شناسنامه ۲۰ صادره از گراش  

شماره  به  علي    فرزند  وقارفرد  ۵-صغري 
شناسنامه ۶94۳ صادره از گراش  

شماره  به  علي    فرزند  وقارفرد  ۶-عذري 
فرزندان  گراش   از  صادره   ۱۱۱ شناسنامه 

متوفي والغیر...  
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك 
مزبور را در روزنامه میالد الرستان یك مرتبه 
اشخاصي  یا  شخص  هر  تا  نماید  می  آگهی 
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد 
ماه  آگهی ظرف یك  نشر  تاریخ  از  باشد  آنها 
به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.

مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف 
گراش -  صمیمي 

م/الف/۵۰۱
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ُدش بوآم جار اژزتم اژگت برو دفتر مشُقت بیا تا نگا بکنم؛بری شوق امکه مه دوو زت چدم 
دفترم موو دودسی مه ببم دا امگت بفرما نگا بکن

دفتر مشُقم ورق ورق نگاْشِکه اژدی بُری پاکُه وخط جوو امنوشته یك نَِگی َشَوه کردُم  
اژگت:اگئمه چوئه اقده پاک وجوئِهُ امش مچن خش خشو تَِتك نوشته،ارچی نگا اکردم 

یك کلمه ام حرف ندرس ونخشه اتننوشته قدکو گنه اتنکرده 
وا تئجب جواب  اُمدا: وسوِء که آغا معلم هر روز نگاِء دفترم اُکن ونمره َمِده .
بوآم اژگت: با دفتر زندگیت ام دقت بُك که همیشه پاک وجوو نَِگش بَِدِرش

وسوِء که معلمی اِسی که هر لحظه نگا شکن و نمره تده ألَم یَعلَم بأنَّ اهللَ یَري؟ 
» آیا آدم ناَدِن که خدا َشبیَندایی؟عالم محضر خدا اسی اتك محضر خدا مئصَیت َمُکنی  

 »
- بعضی وختیا یك نگی ا دفتر زندگن خومو اُبَِیم

*صحبت زاده*

جنوبی  شهرستان های  از  الرستان  شهرستان 
استان  با  مجاورت  دلیل  به  که  فارس  استان 
فارس،جذابیت خاصی  هرمزگان و حوزه خلیج 
مقیم  خارجی  و  ایرانی  گردشگران  برای 
زبان  دارد،  فارس  خلیج  حاشیه ای  کشورهای 
گویش  و  دری  زبان  بازمانده  که  الرستانی ها 
معماری های  و  جنوب  ساسانی  پهلوی  زمان 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  و  تاریخی  اماکن  بکر 
مسقطی«  »حلوای  به ویژه  آن  محلی  سوغات 

همه و همه به جذابیت الرستان افزوده است. 
در  را  آن  الرستان  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
مسیر اصلی گردشگری استان فارس قرار داده 
است که مسیرهاي مختلفی برای دسترسی به 

آن موجود است: 

قير- فيروزآباد-  یک:»شيراز-  مسيرشماره   )1
دارای  که  عباس«  خنج-اوز-گراش-الر-بندر 
ارزشمندی  و  زیبا  تفرجگاه های  و  تاریخی  آثار 
دختر،  قلعه  فیروزآباد،  اردشیر  کاخ  همچون 
چشمه سبز، آسیاب قیر، بقعه شیخ شعیب، مناره 
شیخ دانیال، سد دولت ابراهیمی، سر در مسجد 
جامع، مقبره امرای میر شریف در شهر خنج و 
بقعه سلفی، برکه مال محمد و حاج رئیس و ده 
خانه های سوداگر،  میرعبداهلل،  فاریاب  برکه های 
کرامتی، هوشیار، حسین نیا، زرنگار، قلعه پرویزه، 

خوس دوزی

این هنر به کمك نوارهای نقره ای باریك و 
برروی پارچه توری ریز بافت تجلی یافته و گاه 
پارچه می نشانند،  برروی  ستاره هایی فلزی 
و ازآن برای تزئین مقنعه، دستار)چادر زنانه( 
استفاده  می شود. پارچه مصرفی معموالً به 
رنگ های سیاه، سفید، سبز و زرشکی است 

که هر دو روی پارچه شکل یکسان دارند.

بادله دوزی

از  است  عبارت  بافی«  »تلی  یا  دوزی  بادله 
به  یکدیگر  با  زری  نوع  چند  پیوستن  بهم 
بزرگ دروسط و زری های  صورتی که زری 
به  بادله  گیرند.  می  قرار  اطراف  در  کوچك 
با پهنای ۱۵ سانتیمتر تولید  شکل نوارهایی 
می شود که معموالً برای لبه شلوارهای زنانه 

مورد استفاده قرار می گیرد.

دهود،  زیر  قلعه  فیشور،تل  عبدالقادری  قلعه  تل 
کاروانسراهای سیفا، معلم کثیر و لرد میری، بقعه 
عبدکثیر،بافت قدیم شهر و حمام های سوداگر و 
ساختمان  و  بزرگ  خرابه هایی  آثار  و  مالمحمد 
بزرگترین  که  اوز  مرکز  نور  پیام  دانشگاه  بزرگ 

دانشگاه کشور است، 

دو:»شيراز-جهرم-منصورآباد- مسيرشماره   )۲
صفویه  عهد  در  مسیر  الر-بندرعباس«این 
رونق بسیار داشته است و کاروانسراهای خواجه 
پشته  خان،  قلی  صفی  شترخانه  عبدالحسن، 
چهاربرکه، چشمه  فاریاب،  بست  گلشن،  سنگر، 
رستم،  زاهد  چشمه  بریز،  امامزاده  آباد،  رحمت 
دهکویه،  جامع  مسجد  دهکویه،  گبری  قلعه 
امامزاده میراسمائیل، حمام و قلعه قدیمی کورده، 
امامزاده میر ابراهیم، آسیاب آبی الر، آب باریك، 
محمودی،  خانه  قیصریه،  بازار  پیکر،  اژدها  قلعه 
خانه قنادی، برکه معتمد، دهن شیر، باغ نشاط، 
،حمام نشاط، پیرسرخ، ساباط حاج علی وکیل، 
قلعه قدمگاه در شهر تاریخی،فرهنگی و تجاری 
تایی  نه  و  سی  عالی،بند  میردرویش  الر،حمام 
الرستان  کوه  بلندترین  که  شب  کوه  هرمود، 

 سوزندوزی

نوع دیگر از رودوزی است که فقط در بخش 
»وشاگرد« و توسط زنان و دختران روستایی 
دلیل  و  گیرد  می  انجام  بلوچ  زنان  شیوه  به 
و  سیستان  استاستان  به  منطقه  نزدیکی  آن 

بلوچستان است.

قاليبافی

هرمزگان  استان  در  قالیبافی  تولید  مناطق 
و  درتوجان  روستای  بندرعباس,  از:  عبارتند 
را  تولیدکنندگان  اغلب  آباد.  حاجی  بخش 
ورائینی  افشاریه  ایلهای  یافته  اسکان  عشایر 
تشکیل داده که به تولید و تهیه انواع قالی و 
رویه پشتی و چنته مشغول هستند.  قالیچه, 
نقشه  و  است  فارسی«  »گره  رایج  گره  نوع 
روستای  و  آباد  حاجی  بخش  در  که  هایی 

شده  حفاظت  منطقه  کمرو،  طاقی  چار  است، 
هرمود با جانوران منحصر به فرد حفاظت شده 

است. 

3( مسير شماره سه: »شيراز-فيروزآباد-قير خنج-
که  لنگه«  اوز-گراش-الر-خور-بستک-بندر 
در این مسیر عالوه بر اماکن یاد شده در مسیر 
شماره یك می توان از مسجد جامع، عصارخانه، 
نخود  زیبای سه  و قالع خور، دشت های  حمام 
یکی  که  نمکی  کوه  نیمه،  کاروانسرای  نیمه،  و 
هرمود  قلعه  است،  ایران  نمکی  دوگنبد  از 
باغ،مسجد جامع زروان، غاربن و ودعماد،امامزاده 

شاه قتال و نخلستان های هرمود باغ است. 

چهار:»الر-گراش-اوز- شماره  مسير   )4

»درتوجان« بافته می شود نقشه های افشاریه 
است که به نامهای بوته شاهی، ماه و ستاره 
ای، سه کله، خشتی، گنبدی، شکارگاه، بچه 

بغل، سماوری و ... معروف هستند.

خرسک بافی

با  فرش  نوعی  بافت  از  است  عبارت  خرسك 
با  آن  بافت  که  بافت  درشت  و  بلند  پرزهای 
در  انجام می شود.  بسیار محدود  های  رنگ 
بافت سنتی آن از رنگ طبیعی پشم استفاده 
از  آن  کلفت  پود  و  تار  پرز,  است.  شده  می 
پشم است و از پود رو استفاده نمی شود. در 
قدیم از آن به عنوان روانداز استفاده می کرده 
اند. امروزه از این نوع بافت برای تولید پادری 
می  استفاده  مختلف  های  اندازه  در  کناره  و 
کنند. نقوش خرسك معموالً هندسی بوده و 

بافت آن در روستای »درتوجان« رواج دارد.

شيریکی پيچ

شیریکی  هرمزگان  استان  تولیدات  دیگر  از 
آن  تولید  مرکز  که  برد  نام  توان  می  را  پیچ 
دلیل  و  بوده  آباد  حاجی  بخش  روستاهای 
کرمان  استان  با  منطقه  همسایگی  آن  رونق 

است.

چادرشب بافی
دیگر  از  »کاربافی«  یا  بافی  چادرشب 
در  که  است  هرمزگان  استان  دستی  صنایع 
روستاهای کلیبی و سرریگان از توابع میناب 
و روستاهای سیروئیه، احمدیه و فارقان رواج 

گرم  آب  که  ارد-فداغ-بيرم-عسلویه« 
بیرم،  فاریاب  آسیاب  ارد،  نخلستان های  و 
امامزاده شاه زند و مسجد جامع، امامزاده، قلعه 
کریشکی،قلعه گبریو و سدگلی گمپو)ساسانی(از 

جاذبه های قابل دیدن است

»شيراز-جهرم- پنج:  .5(مسيرشماره 
آتشکده  منصورآباد-بنارویه-جویم-اوز-الر« 
ایران  آتشکده  سه  از  یکی  که  کاریان  آذر 
آن)قلعه  با  محلی  زبان  در  و  می شود  محسوب 
تشی(می گویند، آثار تاریخی فراوان در شهرهای 
پیر  مقبره  و  جامع  مسجد  جویم،  و  بنارویه 
در مسجد جامع  دژ  زیر  قلعه  در کوره،  منصور 
بافت  هود،حمام قالت، مسجد و آبشار بیدشهر 
قدیم کهنه، بقعه شیخ محمد مراد، طاق دامن 
روستای  زیبای  و  بزرگ  تاالب  و  مقابر  و  کهنه 
هیرم که به دریاچه هیرم معروف است و قسمتی 
از آب چشمه گرم آن برای امراض پوستی مفید 
که به آب باد هیرم اشتهار دارد و همچنین دشت 
کوره که زمستان ها پر آب و سرسبز می شود،از 
مسیرهای  در  گردشگری  جاذبه های  و  آثار 

پنجگانه شهرستان الرستان به شمار می آیند. 
منبع : خبرگزاری فارس

دارد.

چنته بافی

وسیله  به  وشاگرد  منطقه  در  بافی  چنته 
دارهای زمینی و توسط زنان انجام می شود. 
ذهنی  و  هندسی  صورت  به  اغلب  ها  نقش 
به وسیله صدف  را  اطراف چنته  بافت است. 
های دریایی و منگوله های رنگی تزئین می 
کپرها  تزئین  برای  بیشتر  چنته  از  کنند. 

استفاده می شود.
 صنایع دستی دریایی

مقادیر  دریا,  و مد  به هنگام جزر  همه ساله 
متنابهی از انوع صدف ها, حلزون ها و بقایای 
آبزیان خلیج فارس در سواحل جزایر متعدد 
قشم،  الرک،  ابوموسی،  )کیش،  خلیج  این 
هرمز و ...(  می ریزد که توسط اهالی بومی 
جمع آوری شده و توسط افراد باذوق از آنها 
تابلو، مجسمه ها و اشیاء گوناگونی تولید می 
شود. مواد اولیه مصرفی شامل پوسته حلزون 
ها، صدف ها، استخوان ماهی، گوش ماهی و 
انتخاب  قطعات  اتصال  برای  و  است  مرجان 

شده از چسب بی رنگ استفاده می کنند. 

درس زندگي 

دل م تنگ تر از دو چش چش تر کو 
  م رگ و پی دود غصه چن دم  دمکو

 غم دنیا خو مبارسی چن قلعه ولی
درد هجرون تو مز بر بد بار سرکو

الف قامتم از دس فلک دال بئس
بسکه مثل بچ غیضی م ختم تمپلکو

یاد وختی که بچ اند م مواک تیر اومد
یا  ا دور  یک  اشسم  مواک  اسمکو

تو  تیاد  که  شل  برکه  شوا مشتسن
از بغلکش  م و تو هی موازت  پا تلکو

بعد وختی که بئس برکه پر و ماالما ل
م موس چش بکنم هی تو تگت د د ملکو

حیف و صد حیف که دورون بچی زود گذشت
موا لشتند   و  مو خیز ند   و سه   چش ملکو

وختی  که دل مو اچو راس ا تک  سردابه
 اچدم  جک  موازت  پشت  خمه  یا  برکو

یک چنه ی ا رمه ی  لشت و سه چنه  کشک  لچو
و   دو   مشتی    مواخه   مثل    بچ    گوگو لکو

حاال  یک  رز اگه  یار انگوء  کشک  ایبو ؛ ابل
نوت   پنجایی    شوی    کشک   و  قد  گلکو

شعری از محمد جعفر طالع زاده 
به گویش الری

چش رتکو

تحقیقات دانشمندان و پزشکان در مورد قدرت 
رسانده  نتیجه  این  به  را  آنها  موسیقی،  مرموز 
که گوش دادن به موسیقی و الالیی در نوزادان 
در  آرامش  ایجاد  باعث  مغز  امواج  تحریك  با 
آنها می شود. مطالعات دیگر حاکی از آن است 
موسیقی،  و  الالیی  معرض  در  گرفتن  قرار  که 
دارد  ادراکی  مهارت های  پیشرفت  در  فوایدی 
تأثیر  ادبی  توانایی های  و  زبان  بر  امر  این  که 
داده  نشان  اخیر  مطالعات  همچنین  می گذارد. 
که موسیقی بر رشد جسمی، عاطفی و معنوی 
نوزادان و کودکان مؤثر بوده و رشد شناختی و 

حسی را تقویت می کند.

بهترین سن الالیی خواندن و پخش موسيقی 
برای کودکان چه سنی است؟ 

بارداری  دوران  از  و شعرخوانی  خواندن  الالیی 
دوران  در  مادر  اگر  چنانچه  است؛  توصیه شده 
بارداری برای جنین الالیی های کودکانه بخواند و 
یا موسیقی های آرامش بخش بگذارد، بعد از تولد 
تأثیر آنها را خواهد دید. بعد از تولد، هنگامی که 
را  آن  دلیل  شما  و  می کند  بی قراری  کودک 
الالیی  یا  و  موسیقی  آن  می توانید  نمی دانید، 
و  کرده  پخش  کودک  برای  را  بارداری  دوران 

متوجه آرام شدن کودک خواهید شد زیرا رحم 
مادر یك مکان امن برای کودک است؛ وقتی شما 
پخش  کودک  برای  را  بارداری  دوران  موسیقی 
می کنید، به او یادآوری می کنید که هنوز در آن 
مکان امن و راحت است. به طورکلی از هفته ۲۵ 
بارداری، جنین کاماًل حس شنوایی پیدا می کند 
و از این طریق می توانید شنوایی کودک را تقویت 

کرده و شاهد تأثیرات آن باشید.

الالیی و موسيقی چه تأثيراتی بر روی کودک 
دارد؟ 

موسیقی و الالیی تأثیر زیادی در خوابیدن، آرامش، 
احساسات، ادراک و افزایش قدرت یادگیری دارد و 
هرچقدر حس شنوایی در کودکان قوی تر باشد، بر 

رشد مغز تأثیرگذارتر است.
هنگام  اینکه  بر  عالوه  والدین  است  خوب 
خوابیدن برای کودکان الالیی می خوانند و یا 
می کنند،  استفاده  آرام بخش  موسیقی های  از 
استفاده  روش  این  از  هم  بیداری  هنگام  در 
نمایند؛ منتهاالالیی ها و موسیقی های هنگام 
کودک  که  به گونه ای  باشد  آرام  باید  خواب 
شرطی شود و تشخیص دهد که این موسیقی 
سری  یك  و  است  خوابیدن  برای  الالیی  و 
موسیقی ها و الالیی هایی که حالت شاد و یا 
کمی ریتم تندتر دارند را هنگام بیدار شدن و 

در طول روز برای کودکان پخش کنید.

الالیی خواندن مادر یا پخش الالیی صوتی؛ 
کدام تأثيرگذارتر است؟

می شنوند،  را  مادر  صدای  وقتی  کودکان 
و  می شود  درگیر  مغزی شان  مدارهای  انواع 
مسلماً الالیی خواندن مادر بسیار تأثیرگذارتر 
و  اولین  زیرا  است  صوتی  الالیی  پخش  از 
بیشترین صدایی که کودک می شنود، صدای 
مادر است و بعد از مادر، صدای پدر هم بسیار 
آرامش بخش و تأثیرگذار است زیرا صدای بم 

مردانه برای بچه ها قابل درک تر است.

 آشنایي با مسيرهاي مختلف الرستان

صدای الالیی مادر، موثر در  رشد نوزاد

ُپِس َتنبل
َیک َنَفرند اَ خوَنه کاسبی َشکِه. َیک ُپسی اَُشن َخیلی َتنَبلَند، َیک 
ُگت  ُپُسش  َش  بوآ  َموی!  َنخود  َوقه  یک  اُشُگت  اوند،  مشترینی 
برو سنگ َوّقه بیا. یک گربه ای شواَند تا گربه اُشگت میوک اُش 
ُگت ببه کلش یک َوّقه اِسی. بوآ چو خوش سنگو شاو، مشتری 
اُشُگت یک متر پارچه هم ماده، بوآ اُش گت برو َگز واسی بِدا تا 
پارچه اَ َگز ُبُکَنم. گربه دومرتبه میوک اُشکه، ُپسو اُشُگت ُدُمش 
دالو  در  ای  َدَفعه  َیک  شاعو،  َگزو  خوش  چو  بوآش  َگزه،  نیم 
ُشَزت، بوآ اُش گت برو در دالو خو واز بکن ُپسو اُشُگت دوکار 

َمم که ببه، اِ یک کارو ُخت ُبُکن دَِگ.

داستان الری

مواد الزم:
گوسفند  برگ-گوشت  کلم   - قمری  برنج-کلم 
انار)درصورت  -رب  تازه  نعناع  دار-سیر  چربی 

نبودن آبغوره و شکر یا آب نارنج و شکر(
طرز تهیه:

ابتدا کلم ها را پوست گرفته و حلقه حلقه می 
کنیم.سپس برگها را تمیز می کنیم.گوشت را با 
پزیم. سپس کلم  پیاز می  و  زرد چوبه  و  نمك 
ها را در آبگوشت می پزیم. پس از پخته شدن، 
آن  روی  انار  رب  مقداری  داده  قرار  ظرفی  در 

می ریزیم.
نرم  آن  دانه  طوریکه  کرده  آبکش  را  برنج 
بعد همراه چاشنی)رب  باشد( چون  نشود)زنده 

انار( نرم می شود.
نعناع  قابلمه ریخته و مقداری برگ  برنج را در 
و  آرام زیر  آرام  اضافه کرده و  به آن  انار  و رب 

رو می کنیم.
نعناع و سیرهای تمیز شده )دنده دنده(را  بقیه 
در کنار قابلمه الی یکی دو برگ کلم گذاشته و 

برنج را دم می کنیم.
می توان گوشت و کلم مزه دار شده را الی برنج 
گذاشت و دم کرد.اگر جا نداشته باشد می توان 
صورت  به  دیس  در  غذا  کشیدن  موقع  را  آنها 

زیبایی تزیین نمود.
و  سیر  و  گوشت  و  کلم   ، دیس  وسط  در  برنج 
و  معطر   ، خوشرنگ  بسیار  آن،  کنار  در  نعناع 

خوش طعم می شود.

طرزتهیهپلوترشدارابی
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صف
داشته  اطرافتان  در  را  کسانی  شما  است  ممکن 
باشید که در ظاهر دوست شما هستند اما در باطن 
نفرت و احساسات خصمانه ای نسبت به شما دارند. 
ممکن است عمیق ترین افکار و احساسات خود را 
با کسی در میان بگذارید و او رازهای شما را نزد 
دیگران افشا کرده و رفتاری توهین آمیز با شما 
داشته باشد. به طور قطع چنین رفتاری از یك 
دوست واقعی سر نخواهد زد. دشمنی که در لباس 
دوست با شما مراوده دارد سعی می کند به طرق 

مختلف آرامش تان را بر هم بزند. مانند:

1. توهين کردن به دیگران
سطح  در  را  دیگران  معموال  افراد  گونه  این 
دارند  باور  را  خود  توهمات  بینند.  می  پایینی 
و به طور آشکار به همه حمله می کنند. طرف 
مقابل تان اگر یك دوست واقعی نباشد به طور 
مخفیانه به خاطر شکست های شما جشن می 
گیرد. او توانایی های شما را به سخره گرفته و از 
هر فرصتی برای سرگرم شدن استفاده می کند.

۲. متخصص در به اشتباه انداختن شما
او همواره تالش می کند فریبتان دهد و شما را 
در اعتقاداتتان دچار شك و تردید کند. او تمام 
ناچار  ای جلوه می دهد که  به گونه  را  مسائل 

شوید خود را سرزنش کنید.

3. نياز به توجه تمام وقت
کسی که دوست واقعی شما نباشد تنها چند ثانیه 
پس از دیدارتان شما را از یاد می برد در صورتی 
که خود انتظارات فراوانی از شما دارد. اگر با شما 
کاری داشته باشد مدام تماس می گیرد و برایتان 
پیغام می گذارد. او انتظار دارد شما به طور تمام 
وقت به یاد او باشید اما هنگامی که شما به او نیاز 

دارید به یکباره ناپدید می شود.

4. ایجاد احساس ناخوشایند در قالب یک 
دوست واقعی

شما  کند  می  سعی  همواره  واقعی  دوست  یك 
احساس کنید چیزی عمیق درونتان وجود دارد 
اگر  شود.  می  تان  نفس  به  اعتماد  باعث  این  و 
قطعا  کند  می  رفتار  شما  با  این  جز  به  کسی 
خطرناک  دوستی  و  دارد  پنهانی  های  انگیزه 

محسوب می شود.

5. بی احترامی در قالب شوخی
هرگاه شما از حرف های او احساس ناراحتی می 

کرده  شوخی  که  گوید  می  راحتی  به  او  کنید 
در  را  خود  ناپسند  حرفهای  او  واقع  در  است. 

قالب شوخی به شما انتقال می دهد.

6. چشمداشت
او هیچ مشکلی ندارد که در عرض چند ساعت 
مالقات تمام وقایع زندگی اش را برایتان بازگو 
کند. همچنین اصرار دارد که حتماً کاری برای 
شما انجام دهد. این کار می تواند چیزی مانند 
دوست  یك  او  اگر  باشد.  فروشگاه  از  خرید 
کاری  برابر  چند  که  دارد  انتظار  نباشد  واقعی 
جبران  برایش  را  دهد  می  انجام  برایتان  که 

کنید. 

7. لذت بردن از بدبختی شما
به  را  از خود  اطالعاتی منفی  هنگامی که شما 
اشتراک می گذارید و به اصطالح با او درد دل 
می کنید، او عطش بیشتری برای شنیدن نشان 
می دهد. شاید شما خیال کنید که می خواهد 
از  دارد  او  واقع  در  اما  کند  دلسوزی  برایتان 
در حالیکه  برد  لذت می  بدبختی شما  شنیدن 

تظاهر به مراقبت از شما می کند.

8. عدم تحمل چالش
مطمئن  او  نیت  حسن  از  خواهید  می  اگر 
بردارید  عقب  به  قدم  یك  کافیست  شوید 
نشینی  عقب  چگونه  او  دید  خواهید  آنوقت 
می کند. زمانی که از او سوالی بپرسید ابتدا 
و سپس خشمگین خواهد  زده شده  شگفت 

شد. او هیچگونه چالشی را تاب نمی آورد.

9. بی احساس بودن
وقتی شما مشکلی را از طرف خود مطرح می 
کنید او بالفاصله مراجعه به مشاور را پیشنهاد 
ناراحتی  بابت  خلوتش  در  هرچند  دهد  می 
تان جشن می گیرد. از سویی دیگر وقتی او 
به  او  دارد و شما مشاوره می دهید  مشکلی 
از ذهنش پاک می کند  راحتی همه چیز را 

گویی هیچ حسی به حرف های شما ندارد.

1۰. ارائه راهکارهای مسموم
راهکارهای  شما  به  حساس  مواقع  در  او 
که  نیست  نگران  و  دهد  می  ارائه  مسموم 
چه قدر ممکن است روی شما و تصمیم تان 
تاثیر بگذارد. ممکن است نظر او زندگی شما 
را عوض کند اما در نهایت او مسئولیت هیچ 

چیز را بر عهده نخواهد گرفت.

نشانههايدوستغیرواقعی

بهاری است که عاشق  پاییز،  بعضی ها معتقدند 
دلگیرترین  پاییز  معتقدند  دیگر  بعضی  و  شده 
فصل سال است و هیچ شباهتی به بهار ندارد! 
امسال، کرونا هم مزید بر علت شده و باید پرده ها 
و پنجره ها را بیشتر بست و در خانه بیشتر ماند. 
مردم  بین  شایعی  اصطالح  فصلی،  افسردگی 
است اما درباره این جمله نکته هایی وجود دارد 
تا بتوانیم بین افسردگی و غمگینی تفاوت قائل 
شویم. البته که به نظر می رسد اغلب ما به ویژه 

در این پاییز به غمگینی پاییز مبتال هستیم.
افسردگی فصلی در آن حدی که  میزان شیوع 

مردم فکر می کنند، نیست.
به  که  می افتد  اتفاق  وقتی  فصلی  افسردگی 
مدت ۳ تا 4 سال متوالی یا غیرمتوالی، با شروع 
افسردگی  بیماری  نشانه های  دچار  پاییز،  فصل 
شویم. این عالمت ها باید بی دلیل و بدون عامل 
استرس زای واضح بیرونی یا درونی شروع شود. 
غمگینی  اما  هستیم.  افسرده  ما  حالت  این  در 
یا  محیطی  استرس های  خاطر  به  می تواند 
خاص  استرس های  روز،  طول  تغییر  شخصی، 
مثل وجود بیماری کرونا در حال حاضر باشد اما 
به  محض برطرف شدن مشکل، حال شخص، به 

حالت عادی بازمی گردد.
افراد افسرده، احساس غم عمیقی دارند. این غم 
گاهی اینقدر سنگین و غیرقابل کنترل است که 
تغییری  بازهم  کنند،  برای شادی تالش  هرچه 
در روحیه آنها ایجاد نمی شود.فکر افراد افسرده، 
فقط منفی و روی مسائل منفی و نقطه  ضعف ها 
درباره  می تواند  منفی  فکر  این  است.  متمرکز 
تعادل خواب  افسردگی،  در  باشد.  مسأله ای  هر 
دچار خستگی  فرد  و  می خورد  هم  به    اشتها  و 
تغییرات  این  اگر  اما در غمگینی،  است.  دائمی 
هم اتفاق بیفتند، موقتی و گذرا است و با تغییر 

شرایط، بیمار به حالت عادی بازمی گردد.
عالئم در فرد افسرده پایدار است. این، یکی از 

اصلی ترین دلیل افسردگی است.

برایرهاییچهکارکنیم؟
اجتماعی بمانيم:دوری و انزوا، احساسات منفی 
به  مجبور  کرونا،  دوران  در  می کند.  تشدید  را 
برای جبران  اما  اجتماعی هستیم  فاصله گذاری 
یعنی  تکنولوژی  طریق  از  حتما  فاصله ها،  این 

تلفن همراه، ارتباط ها را حفظ کنیم.
حرف بزنيم: صحبت کردن، بسیار کمك کننده 
خانواده  اعضای  و  دوستان  با  زدن  حرف  است. 
می تواند غم و احساسات منفی را از ما دور کند. 
کردن  صحبت  به  را  روز  از  ساعت هایی  حتما 

اختصاص دهیم.
یاد  امروز  همین  تا  اگر  هيجان ها:  کنترل 
نگرفته اید که چطور هیجان ها را مدیریت کنید، 
امروز این مسأله را یاد بگیرید. حفظ  از همین 
و  تنظیم  و  گرفتاری  مواقع  در  روان  سالمت 
مدیریت هیجان و احساسات منفی، »مهارتی« 

است که باید آن را یاد بگیریم.
به دل طبيعت  بزنيم:با رعایت فاصله اجتماعی 
روزهای  در  حتما  طبیعت،  نظافت  حفظ  و 
را در  و ساعتی  برویم  از شهر  به خارج  تعطیل 
و  طبیعت  صدای  شنیدن  بگذرانیم.  طبیعت 
منفی  هیجان های  آن،  طراوت  و  رنگ ها  دیدن 

را از ما دور می کند.
بازی کنيم: همان بازی های ساده اما پرنشاط 
اسم  پوچ،  یا  گل  کنیم؛  احیا  دوباره  را  قدیمی 
همگی  و...  بیست  سوالی  مشاعره،  فامیل،  و 
منزل  در  شدن  سرگرم  برای  خوبی  بازی های 

است.
هدف: زندگی به     هم     ریخته است. اما در همین 
تازه ای  می توان »هدف« های  هم  به  هم   ریختگی 
انجام  هدف ها،  این  از  یکی  کنیم.  تعریف  را 
اما  داشته ایم  عالقه  آنها  به  که  است  کارهایی 

فرصت انجام آنها را نداشته ایم.
راهکارها  بهترین  از  یکی  باشيم:ورزش،  فعال 
برای حفظ سالمت جسم و روان است. در این 
تأثیرگذارترین  از  یکی  ورزش  خاص،  شرایط 

رفتارها برای حفظ سالمت جسم و روان است.

برای گذر از غم پایيز امسال،
 چه کارهایی انجام دهيم؟

دوست  والدین  عنوان  به  ما  که  نیست  شکی 
داریم فرزندانی تحویل جامعه دهیم که دارای 
راه  این  باشند و در  روانی و جسمانی  سالمت 
خود  دانش  و  تواناییها  تمام  از  میکنیم  سعی 

استفاده کنیم.
استفاده  مسیر  این  در  رایج  اشتباهات  از  یکی 
تحقیر  است.  پروی  فرزند  روش  در  تحقیر  از 
کودک  روان  و  روح  بر  ناپذیری  جبران  اثرات 
باقی میگذارد که ممکن است سالهای سال در 

روند زندگی او تاثیر داشته باشد.
و  شمردن  حقیر  شدن،  تحقیر  لغوی  معنی 
برخی  متاسفانه  و  باشد  می  شمردن  کوچك 
از والدین فکر میکنند که با تحقیر و آزارهای 
انجام  درستی  تربیت  میتوانند  کودک،  کالمی 
به  را  کودک  اشتباهات  طریق  این  از  و  دهند 
این است که تحقیر  او بفهمانند. ولی حقیقت 
است  تربیتی  روشهای  بدترین  از  یکی  کردن 
که اثرات مخربی در کودک میگذارد. به عنوان 
مثال رفتارهایی مانند مقایسه کردن کودک با 
صداکردن  جمع،  در  کودک  سرزنش  دیگران، 
کودک با لقبهای نامناسب و توهین آمیز، تذکر 
کودک،  حرف  کردن  قطع  مدوام،  سرزنش 
نمونههایی  میتوان  را  کودک  به  زدن  پوزخند 

از تحقیر برشمارد.
مدام  را  خود  کودکان  که  والدینی  از  بسیاری 
معرض  در  گذشته  در  خود  میکنند،  تحقیر 
تحقیرکنندهی  و  آمیز  خشونت  رفتارهای 
به  سبب  همین  به  گرفتهاند.  قرار  والدینشان 

ناخودآگاه سعی در جبران  ناخواسته و  صورت 
تربیتی  نامناسب  شیوهی  به  خود  عقدههای 
خود  شخصیتی  والدین  است  ممکن  دارند. 
یا  و  باشند  داشته  دان  چیز  همه  یا  و  شیفته 
حتی دچار اختالالتی همچون افسردگی باشند 
به کودک  به صورت تحقیر  را  این مشکالت  و 
از  که  هستند  نیز  والدینی  کنند.  منتقل  خود 
ندارند  اطالعی  پروری  فرزند  درست  سبکهای 
و فکر میکنند تحقیر کردن روش درستی برای 
تربیت است و ازعواقب تحقیر برای کودک شان 
مطلع نیستند. عدم آگاهی از شیوههای صحیح 
بزرگسالی  در  منفی  پیامدهای  میتواند  تربیتی 

ایجاد کند.
اولین و مهمترین آسیب، کاهش عزت و اعتماد 
کودک  نفس  عزت  چقدر  هر  است.  نفس  به 
نقصان  دچار  او  آرزوهای  و  امید  باشد  پایینتر 
میشود و اینگونه کودکان در برقراری ارتباط با 
دیگران به مشکل خواهند خورد و در بزرگسالی 
به این باور خواهند رسید که قادر به انجام هیچ 

کاری نیستند.
در  تحقیقات  است  افسردگی  مورد  دومین 
مدام  تحقیر  که  است  داده  نشان  زمینه  این 
در  را  افسردگی  بروز  امکان  کودک  و سرزنش 

بزرگسالی افزایش خواهد داد. 
سومین عارضه کم رویی و خجالتی بودن است 
که ممکن است در اینگونه کودکان دیده شود 
با دیگران، جدی نگرفته  مقایسه شدن کودک 
هستند  اموری  ازجمله  والدین  سوی  از  شدن 

میشود  منجر  فرزندان  شدن  خجالتی  به  که 
کودک  مدام  سرزنش  تحقیر،  اثر  چهارمین 
موجب  و  دارد  آنها  بر شخصیت  منفی  تأثیرات 
میشود. کودکی  نا سازگار  ایجاد یك شخصیت 
که تالش میکند در مقابل شما بایستد و مقابله 

به مثل کند.
پنجمین نکته آن است که والدینی که به منظور 
کنترل رفتار کودک آنها را مورد سرزنش، تحقیر 
و تنبیه بدنی قرار میدهند منتظر بروز رفتارهای 
واقع  در  باشند  خود  کودکان  در  آمیز  خشونت 
خودشان  والدین  رفتاری  شیوه  از  کودکان  این 

برای رفتار با دیگران استفاده میکنند. 
به  خانواده  در  که  کودکانی  پیامد،  ششمین 
خصوص در برخورد با والدین تحقیر و سرزنش 
مییابد،  کاهش  نفسشان  به  اعتماد  و  میشوند 

در  و  هستند  پایینی  نفس  به  اعتماد  دارای 
مقابل خواستههای دیگران جرأت نه گفتن را 

از دست میدهند.
از عواقب جسمی میتوان به مواردی همچون بی 
اشتهایی، پر خوری، هیجانات منفی، اختالل در 

خواب، و حتی ترس و شب ادراری اشاره کرد.
ما  بیان  نحوه  و  ما  حرفهای  به  دقیقاً  بچهها 
گوش میدهند و رفتارهای ما نقش مهمی در 
درک آنها نسبت به خودشان دارد. برای آنکه 
فرزندمان درک سالم و درستتری از خودش به 
دقیقتری  از جمالت  است  بهتر  بیاورد،  دست 

در برخورد با آنها استفاده کنیم.
تربیت  با  ارتباط  در  هیچگاه  باشد  یادمان 
حتی  نشکنیم  را  احترام  و  ادب  مرز  کودک 

زمانی که قصد تنبیه او را داریم.

آسيب های تحقير کردن کودکان 

متمرکز  میخوانید،  آنچه  روی  را  خود  ۱-توجه 
کنید

است.  حافظه  عمده  مولفههای  از  یکی  توجه 
مدت  کوتاه  حافظه  از  اطالعات  بخواهید  اگر 
باید  شود،  منتقل  شما  مدت  بلند  حافظه  به 
در محیطهایی بدون سروصدا و با تمرکز کامل 

مطالعه کنید.
۲-اطالعات را سازمان دهی کنید

اطالعات در حافظه به صورت خوشهای سازمان 
دهی میشوند و شما میتوانید با بهره گیری از این 
ویژگی به سازمان دهی مطالبی که میخواهید، 
بپردازید. سعی کنید مفاهیم و عبارات مشابه یا 

مرتبط را با هم گروه بندی کنید.
۳- از حفظ کردن با عجله مطالب برای امتحان 

بپرهیزید
بگیرید؛  نظر  در  مطالعه  برای  منظمی  جلسات 
چرا که مطالعه مطالب در طول چند جلسه زمان 
کافی برای پردازش اطالعات را در اختیار شما 
قرار خواهد داد. تحقیقات نشان میدهد، دانش 
آموزانی که به طور مرتب مطالعه میکنند، خیلی 
بهتر از کسانی که تمام مطالب را در یك جلسه 

طوالنی میخوانند، مطالب را به یاد میآورند.
سپردن  خاطر  به  برای  یادیار  وسایل  از   -4

اطالعات استفاده کنید
دانش  است که  یادیار، روشی  از وسایل  منظور 
یادآوری  برای  آنها  از  معمول  طور  به  آموزان 
میتوانید  مثال  برای  میگیرند.  کمك  مطالب 
عبارتی که باید به یاد آورید به چیزی که خیلی 

برایتان آشنا است، مرتبط کنید.
تصورات  که  هستند  آنهایی  یادیارها  بهترین 
را  ابتکاری  و  تازه  چیزهایی  یا  شوخیها  مثبت، 

به خدمت میگیرند.
مرور  و  دهید  بسط  ذهنتان  در  را  ۵-اطالعات 

کنید
مطالعه  آنچه  باید  اطالعات،  یادآوردن  به  برای 

کرده اید را در حافظه بلند مدت خود قرار دهید. 
را بخوانید، سپس  تعاریف عبارات کلیدی  ابتدا 
با دقت بیشتر آن تعریفها را مطالعه کنید و در 
نهایت به مطالعه و تشریح جزئیات بپردازید. پس 
از چند بار تکرار این فرآیند به خاطر سپردن و 

یادآوری این اطالعات آسانتر خواهد شد.
۶- دانستههای جدید و قدیم را مرتبط کنید

هنگامی که مطالب جدیدی را مطالعه میکنید، 
با  ارتباطی  چه  اطالعات  این  اینکه  به  مدتی 

دانستههای قبلی شما دارد، فکر کنید.
7-مفاهیم را در ذهنتان مجسم کنید

تان  درسی  کتابهای  نمودارهای  ها،  عکس  به 
وجود  تصویری  چنین  اگر  حتی  و  کنید  توجه 
حاشیه  در  کنید.  ایجاد  را  آن  خودتان  ندارد، 
ماژیکهای  از  و  بکشید  عالمت  و  شکل  کتاب، 
رنگی برای گروه بندی و برجسته سازی مطالب 

استفاده کنید.
۸- مفاهیم جدید را به دیگران آموزش دهید

خواندن مطالب با صدای بلند، قدرت حافظه و 
بهبود  را  شده  خوانده  قبل  از  مطالب  یادآوری 
اند،  دریافته  شناسان  روان  همچنین  میبخشد 
در صورتی که دانش آموزان به تدریس مفاهیم 
بهبود  آنها  یادآوری  و  درک  بپردازند،  جدید 

زیادی پیدا خواهد کرد.
9- به اطالعات پیچیده بیشتر توجه کنید

قرارگیری  موقعیت  اند که  دریافته  پژوهشگران 
نقش  آنها  یادآوردن  به  در  میتواند  اطالعات، 
داشته باشد. در حالی که موقعیت به یاد آوردن 
باشد. شما  اطالعات میانی، ممکن است دشوار 
اطالعات  مرور  و  بیشتر  با صرف وقت  میتوانید 
این  بر  اطالعات  تجدید ساختار  اول و حتی  از 
مشکل غلبه کنید و هنگامی که به یك مفهوم 
را  بیشتری  زمان  برخوردید،  پیچیده  و  سخت 

صرف به خاطر سپردن آن مطلب کنید.
۱۰- روش مطالعه خود را تغییر دهید

راه کارهاي تقویت حافظه هنگام مطالعه

می دهند  نشان  ما  به  روان شناسی  مطالعات 
مختلف،  احساسات  از  کردن  بیان   و  تجربه  که 
نشانه ای از بهبود تندرستی است و در مقابل، بیِن 
نادیده گرفتن یا فرار کردن از احساسات منفی و 
بهبود و افزایش تندرستی، رابطه ای وجود ندارد.

وقتی اجازه می دهیم که احساسات منفی ما به 
منبعی از شرم و گناه تبدیل شوند، سهوا کاری 
می کنیم که این احساسات بدتر شوند و مزایای 
احساسات  واقع،  می دهیم.در  دست  از  را  آنها 
برای  قدرتمندی  کاتالیزور  می توانند  منفی 
اگر  البته  باشند،  موفقیت ها  و  مثبت  تجربیات 

واکنش درستی به آنها نشان دهیم.
خشم منجر به خالقيت می شود

وقتی حالت روحی بدی دارید، بهترین کار این 
است که به مشکلی بسیار دشوار یا پروژه متوقف 
دید  به  منفی خود  احساسات  بپردازید.به  شده 
سوختی نگاه کنید که می توانید آن را در مسیر 
رسیدن به خالقیت بسوزانید. احساسات منفی 
عمیق تر  را  مشکل  تا  می کنند  کمك  شما  به 

بشکافید و راه حلی متفاوت پیدا کنید. 
از دست دادن باعث قدرشناسی می شود

واقعیت و طبیعت آدمی این است که باید چیز 

مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی، 
یکی از مهارت های مهم در زندگی هر فردی 
مورد  نیز  زیادی  علمی  مطالعات  در  که  است 
بررسی قرار گرفته است. چرا که تاثیر بسزایی 
بهبود  و  افراد  شادمانی  سطح  افزایش  در 

افسردگی ها  آن ها دارد.
مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی، 
با درک عمیق لحظات شیرین و خنثی کردن 
آگاهانه  کردن  طوالنی  و  عمدی  دادن  و کش 

لحظه های زندگی افراد ارتباط دارد.
مهارت مزه مزه کردن لحظات شیرین زندگی، 
را  زندگی  سرعت  حدی  تا  که  این  دلیل  به 
امتیاز  از  کند،  می  کم  امروز  مدرن  دنیای  در 
در  که  است  برخوردار  زیادی  بسیار  مزایای  و 
حقیقت، با تمرین کردن این مهارت، می توان 
ترین  ساده  از  تا  داد  خود  به  را  فرصت  این 
تمام وجود  با  و  را حس  چیزها، جزییات شاد 
خود تجربه کرد و از آن ها به نفع شادتر بودن 
و رهایی از احساساتی که منجر به افسردگیمان 

داشته هایش  قدر  تا  بدهد،  از دست  را  مهمی 
خسارت های  درازمدت،  در  بداند.  بیشتر  را 
قدرتمندی  کاتالیزور  به  می تواند  طاقت فرسا 
برای حس قدرشناسی عمیق و امیدوارکننده 

به زندگی تبدیل شود. 
غبطه خوردن منجر به پيشرفت می شود

در حسادت نوعی بدخواهی است و در غبطه 
در  که  مطلوبی  آن  به  رسیدن  نوعی  خوردن 

دیگری دیده ایم.
آنها چه  بفهمید که  به طور مشخص  اگر شما 
هستند و بپذیرید که چیزهایی که می خواهید، 
رخ  شکل  یك  به  دیگران  برای  و  شما  برای 
نمی دهند، می توانید تمام چیزهایی را که در 

زندگی می خواهید، داشته باشید. 
مقابله با شرم منجر به ترویج مهربانی می شود

حس شرم چیزی است که موجب می شود تا 
از برقرارِی ارتباط با دیگران پرهیز کنیم، زیرا 
می ترسیم آنها عیب هایی را که سعی در مخفی 
مثبت  جنبه های  از  ببینند.  داریم،  کردن شان 
شرم این است که می توانیم بر آن غلبه کنیم 
و ارتباط قوی تری را با دیگران برقرار کنیم و 
نسبت به خودمان و دیگران، مهربان تر شویم. 

می شوند استفاده کنیم.
شیرین  لحظات  کردن  مزه  مزه  مهارت  اگرچه 
موقعیت  در  توان  می  اّما  است  ساده  زندگی 
های دیگری چون در آغوش گفتن فرزند خود، 
های  موقعیت  در  او  کردن  بازی  به  کردن  نگاه 
مختلف، غذا خوردن با اعضای خانواده و یا حتی 

بو کردن یك شاخه گل رز، آن را تکرارکرد.
یکی از نکات جالب در خصوص مهارت مزه مزه 
کردن لحظات شیرین زندگی این است که این 
مهارت و تمرین آن، تا حّد زیادی باعث افزایش 
این  یادآوری و حافظه فرد می شود که  قدرت 
موضوع می تواند تجربه مثبت و شیرینی برای 
حال و آینده او به همراه داشته باشد که تا سال 
ها در حافظه اش باقی بماند و روی خلق و خوی 

او هم تاثیر مثبت بسزایی بگذارد.
مزه  مزه  مهم  مهارت  در  توان  می  زمانی  صرفا 
کردن لحظات شیرین زندگی خبره شد که آن را 
در موقعیت های متفاوت، تمرین کرد و در این 

خصوص، تجربه موفقیت آمیزی داشت.

مزه مزه کردن لحظات شيرین؛احساسات منفی مان را منفعت ساز کنيم
 مهارتی برای لذت بردن از زندگی

عالئمکمبودعزتنفسکلیدهايخوشبختی

نه  کنید  شمارش  را  خود  موهبت های   -۱
مشکالتتان را.

۲- در لحظه زندگی کنید.
۳- بگویید دوستت دارم.

4- بخشنده باشید نه گیرنده.
را  خوبی ها  کسی  هر  و  چیزی  هر  در   -۵

جست و جو کنید.
۶- هر روز دعا کنید.

7- هر روز حداقل یك کار خوب انجام دهید.

- مقصر نیستید اما مدام در حال عذرخواهی 
از زمین و زمانید.

بستگی  شانس  به  چیز  همه   شما  نظر  از   -
خوب  اتفافات  و  موفقیت ها  همه   و  دارد 
زندگی تان را فقط به شانس نسبت می دهید.

- از خود یا بدنتان متنفر هستید.
دیگران  کردن  خوشحال  کنید  می  فکر   -

وظیفه شماست. 
هایتان  انتخاب  تایید  به  اندازه  از  بیش   -  

توسط دیگران اهمیت می دهید.

۸- در زندگی اولویت داشته باشید.
9- اجازه ندهید مسائل کوچك و خیالی شما 

را آزار دهد.
۱۰- عادت همین اآلن انجامش بده را تمرین 

کن.
۱۱- زندگی تان را با خوبی پر کنید.

۱۲- خندیدن و گریه کردن را بیاموزید.
۱۳- لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند.
۱4- از هیچ چیز یا هیچ کس غیر خدا نترسید.

۱۵- در سختی ها به او توکل کنید.

او را به مهمانی تان  اما  - از کسی متنفرید 
خواهید  نمی  را  کاری  یا  کنید،  می  دعوت 
انجام دهید اما توانایی رد کردن آن را ندارید.

میل  »چی  کنید.  انتخاب  غذا  نمی توانید   -
داری؟ نمی دونم هرچی شما سفارش بدی!«، 
آن  دوم  طرف  که  است  رایجی  سناریوی 
نفس  عزت  به دلیل  که  است  فردی   معموال 
پایین از اتخاذ ساده ترین تصمیم ها نیز ترس 

و ابا دارد.
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سید  رحلت  سالروز  صفر  ۲۸ماه 
آفریده خدا محمد  برترین  و  انبیاء 
اله  و  علیه  اهلل  )صلي  مصطفي 
که  مقدسي  وجود  است.  سلم(  و 
به  را  جهان  تمام  متعال  خداوند 
و  آفرید  پاکش  عترت  و  او  یمن 
است.  خداوند  مخلوق  اول  او  نور 
پیامبري که خداوند حکیم بارها در 

قرآن کریم او را ستوده است. 
آن  مناقب  و  فضایل  در  سخن 
آنچه  است،اما  بسیار  حضرت 
عظمت  گفت  باید  مقام  این  در 
اهلل  )صلي  االنبیاء  خاتم  مصیبت 
امام  که  آنجا  تا  است؛  آله(  و  علیه 
باقر )علیه السالم( در روایتي چنین 
بمصیبة  أصیب  »من  فرماید:  مي 
)صلي  بالنبي  مصابه  فلیذکر 
أعظم  من  فانه  آله(  و  علیه  اهلل 

المصائب« )کافي ج۳ ص۲۲۰ ( 
شد،  گرفتار  مصیبتي  به  هر کس 
نسبت  را  خود  مصیبت  باید  پس 
اهلل  )صلي  االنبیاء  پیامبر  به 
همانا  پس  آورد  بیاد  آله(  و  علیه 
بزرگترین  از  پیامبر  مصیبت  که 

مصیبتهاست. 
در روایات ما گزارشهاي متعددي از 
آخرین روزهاي حیات شریف رسول 
خدا االنبیاء )صلي اهلل علیه و آله( و 

السالم(  )علیه  مجتبي  امام حسن 
را  او  خدا  پیامبر  که  امامي  است، 
معرفي  بهشت  اهل  جوانان  سیِد 
مدت  طول  در  حضرت  آن  کرد. 
حیات خویش با ستم ها و جفاهاي 
آن  که  آنجا  تا  شد،  مواجه  فراواني 
دسته از یارانش که به مقام امامت 
الهي آن حضرت و عصمت ایشان، 
خبر  شنیدن  با  نداشتند  معرفتي 
خیمه  به   ، معاویه  با  ایشان  صلح 
آن حضرت حمله ور شدند، سجاده 
پاي  و  کشیدند  ایشان  پاي  زیر  را 
بي  نمودند.  مجروح  را  مبارکشان 
بپذیرند  بخواهند  یا  بدانند  آنکه 
هر  خدا  و حجت  معصوم  امام  که 
اساس  بر  دهد  انجام  که  عملي 
جاي  و  باشد  مي  الهي  دستور 
چون و چرا و اعتراض ندارد. چرا که 
اعتراض به حجت معصوم الهي در 
حکیمي  خداوند  به  اعتراض  واقع 
است که عمل امام علیه السالم به 

امر و رضایت او انجام شده است. 
سرانجام آن حضرت با زهر مسموم 
شدند و کار غربت و مظلومیتشان 
مطهرشان  بدن  رسیدکه  بدانجا  تا 

در روز تشییع تیر باران شد.
همچنین آخر ماه صفر بنا به نقلي 
با شهادت حضرت شمس  مصادف 

نیز آخرین لحظات آن حضرت نقل 
عباس  ابن  جمله:    از  است  شده 
که  »هنگامي  گوید:  مي  چنین 
وفات پیامبر فرا رسید گریستند تا 
پس  شد  تر  اشك،  از  محاسنشان 
یا رسول  به آن حضرت گفته شد: 
اهلل چه چیز باعث گریه شما شد؟ 
و  گریم  مي  فرزندانم  براي  فرمود: 
من  از  پس  امتم  شرار  آنچه  براي 
فاطمه  گویا  کرد،  خواهند  آنان  با 
که  حالي  در  بینم  مي  را  دخترم 
پس از من به او ظلم شده و فریاد 
مي زند: یا ابتاه، یا ابتاه، پس احدي 

از امتم او را یاري نمي کند. 
فاطمه )سالم اهلل علیها( سخن پدر 
را شنید و گریست پس پیامبر به 
گریه  دخترم  فرمودند:  دخترشان 
گریه  داد:  پاسخ  حضرت  آن  مکن! 
با  شما  از  پس  آنچه  خاطر  به  من 
من خواهد شد، نیست؛ بلکه من از 
فراق و دوري شما مي گریم یا رسول 
اهلل! پیامبر فرمودند: تو را مژده مي 
دهم که به زودي به من ملحق مي 
شوي پس تو اول کسي هستي که 
به من خواهد پیوست.«)امالي شیخ 

طوسي ص۱۸۸( 
از طرفي بنابر نقلي این روز مصادف 
خدا،  رسول  اکبر  سبط  شهادت  با 

الرضا  موسي  بن  علي  الشموس 
علیه آالف في التحیه و الثناء مي 
او عاجز  ادراک مقام  از  باشد، عقل 
، و بیان از شمارش فضائل او قاصر 
است. هروي مي گوید: در زماني که 
محبوس  سرخس  در  حضرت  آن 
او  از  و  رفتم،  زندانبان  نزد  بود، 
ببینم.  را  حضرت  آن  که  خواستم 
چرا؟  گفتم:  نیست.  میسر  گفت: 
گفت: بسي از اوقات شبانه روز هزار 
ساعتي  و  خواند،  مي  نماز  رکعت 
زردي  هنگام  عصر  و  ظهر  از  قبل 
مشغول  که  مصالیش  در  آفتاب 
پروردگار  مناجات  به  نیست  نماز 
الرضا  اخبار  است...)عیون  مشغول 

ج۱، ص۱97( 
این نمونه اي از عبادات آن حضرت 
آن  کیفیت  و  کمّیت  که  است 
که  است  عرفاني  و  علم  مظهر 
درگاه  مقربین  شایسته  آن  ادراک 
سال  در  همام  امام  خداست.این 
۲۰۳ هجري در حالي که ۵۵ سال از 
عمر مبارکشان مي گذشت توسط 
مامون عباسي به شهادت رسید در 
مي  اعتراف  مامون  خود  که  حالي 
اعبد  و  اعلم  حضرت  آن  که  کند 
اهل زمین است،)عیون اخبار الرضا 

ج۲، ص۱49( .

رحلتپیامبراکرم)ص(وشهادتاماممجتبیوعليبنموسيالرضا)ع(

َذَکَر  لَِمْن  ُطوبَی  السالم(:  )عليه  َقاَل  َو    -
َو  بِالَْکَفاِف،  َقِنَع  َو  لِلِْحَساِب،  َعِمَل  َو  الَْمَعاَد، 

.ِ رَِضَي َعِن اللَّ
خوشا به حال کسي که همواره به یاد رستاخیز 
باشد و براي روز حساب عمل کند و به آنچه 

روزیش داده اند قانع و از خداي راضي باشد.
 4۳ حکمت  دنباله  را   44 حکمت  برخي 
زیرا جمالت سوم و چهارم حکمت  دانسته اند. 
44 همانند حکمت 4۳ مي باشد برخي نیز جدا 

حجاب  مؤسس  و  آورنده  اسالم  و  کریم  قرآن 
نیستند، بلکه قرآن کریم درباره موضوع عفاف و 
حجاب، تسهیل کننده و تکمیل کننده موضوع 

عفاف و حجاب است .
خداوند متعال در دو سوره نور و احزاب در این 
در  خداوند  جمله  از  است،  گفته  سخن  باره 
إاِلَّ ما  یُْبدیَن زیَنَتُهنَّ  سوره نور می فرماید: »ال 
؛ و  َظَهَر ِمْنها َو لَْیْضرِبَْن بُِخُمرِِهنَّ َعلي  ُجُیوبِِهنَّ
است  نمایان  آنچه خود  را جز  هایشان  زیبایی 
آشکار نسازند و اطراف مقنعه خود را بر سینه 
اگر  بپوشاند  را  تا سینه شان  بیندازند  خویش 
کرد«؛  خواهند  چنین  قطعاً  بگویی  آنان  به 
یعنی روسری های خود را به این کیفیت که ما 

می گوییم بپوشند.
زنان  اما  بوده،  روسری  اسالم  صدر  زمان  در   
که  بودند  بدحجاب  و  نمی پوشیدند  درست 
خداوند در این سوره می فرماید گره های روسری 

خود را باز کنید تا پوشش کامل شود.
»یا  آیه ۵9 سوره احزاب می فرماید:  خداوند در 
َها النَِّبيُّ ُقْل ِلَزْواِجَک َو بَناِتَک َو نِساِء الُْمْؤِمنيَن  أَیُّ
ُیْدنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالَبِيِبِهنَّ ذلَِک أَْدني  أَْن ُیْعَرْفَن 

حکمت  امام)ع(  مي رسد  نظر  به  کرده اند.  ذکر 
وسیله  و   4۳ حکمت  نتیجه  عنوان  به  را   44
سعادت  به  نیل  جهت  آن  به  عمل  ترغیب 

اخروي ذکر فرموده اند.
به  توجه  و  انسان  بیداري  وسیله  مرگ  یاد 
اعمال صالح براي وصول به سعادت است یعني 
انساني که یاد مرگ در دل او زنده است دنبال 
بهترین  به  که  برمي دارد  گام  اعمالي  انجام 

حالت جوابگوي حسابش باشد.

او  به  که  آنچه  به  بودن  قانع  از  بعد  دو جمله 
تعالي  از خداي  روزي داده شده و راضي بودن 

است، که قباًل توضیح داده شده است.
است  کفاف  رزق  زندگي  الزمه  حداقل  داشتن 
زیرا افزون بر آن مسئولیت زا و کمتر از آن ذلت 

افزاست.
بودن  راضي  و  عفاف   نیکویي  )ع(  امام 
و  مي داند  ایمان  ستون هاي  از  کفاف  به 
بالَکفاِف  الرِّضا  و  الَعفاِف  »ُحْسُن  مي فرماید: 
استواري  دیگر  عبارت  به   . اإلیماِن  دعائِم  ِمن 
ایمان به عفت و خویشتن داري و قناعت ورزي 

وابسته است. کفاف 
راضي شدن به رضاي خدا یکي از مراحل سیر 
و سلوک است. انسان سالك مي کوشد که هم 
قدر  و  قضا  از  او  هم  و  باشد  راضي  او  از  خدا 
الهي رضایت  داشته باشد. در قسم اول آدمي 
به  مي تواند  محرمات  ترک  و  واجبات  انجام  با 
جایي برسد که رضایت خدا را جلب نماید اما 
در قسم دوم یعني رضا به قضا و قدر الهي  که 
هرچه خدا انجام دهد او بپسندد  و به آن راضي 
باشد، براي همه مقدور نیست که در این فراز 
امام)ع( قسم دوم را تحت عنوان راضي شدن به 

رضاي الهي مطرح فرموده اند.

ُ َغُفوراً رَحيماً؛ َفال ُیْؤَذْیَن َو کاَن اللَّ
 ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان 
مؤمنان بگو بخشی از جلباب های خویش را به 
خود نزدیك کنند تا گردن و سینه آنان آشکار 
برای  راه است  ترین  نزدیك  این پوشش  نشود. 
اینکه آنان به عفت و حجاب شناخته شوند و در 
نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند، و خداوند 

بسیار آمرزنده و مهربان است«
در سوره احزاب که درباره جلباب آمده، منظور 
همان چادر است، آن زمان عبا و یا چادر را باز 
نگه می داشتند و لباس هایشان معلوم می شد 
که باعث دلربایی و تبرج در آن دیده می شد و 
خداوند در این آیه به زنان تذکر می دهد پوشش 

خود را درست کنند.
بانوان است و اسالم در موقعیتی  حجاب ویژه 
آن  زمینه  که  کرد  مطرح  را  پوشش  و  حجاب 

ایجاد شد.
نور  سوره  در  را  حجاب  مسئله  خداوند  وقتی 
مطرح می کند، در ادامه به بحث استیذان اشاره 
می کند و در اینجا مسئله حیا و عفت و پاکی 

جامعه مطرح است.

خداوند در این سوره همچنین می فرماید: »ُقْل 
ُفُروَجُهْم  َیْحَفُظوا  َو  أَبْصارِِهْم  ِمْن  وا  َیُغضُّ لِلُْمْؤِمنيَن 

َ َخبيٌر بِما َیْصَنُعوَن؛  ذلَِک أَزْکي  لَُهْم إِنَّ اللَّ
به  نگاه  )از  را  خود  چشم های  بگو  مؤمنان  به 
حفظ  را  خود  عفاف  و  فروگیرند،  نامحرمان( 
کنند؛ این برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از 
آنچه انجام می دهید آگاه است«؛ خداوند متعال 
وقتی می خواهد مسئله حجاب را مطرح کند، 
نمی گوید که زنان چادر بپوشند، بلکه به مردان 
کنترل  را  خود  نگاه  که  می دهد  تذکر  مؤمن 
کنند و به زنان خریدارانه نگاه نکنند، پاکدامن 

باشند و پاکدامنی خود را حفظ کنند.
سالم  جامعه  در  بخواهند  مردان  و  زنان  اگر 
و  باشند  مستحکم  خانواده ها  کنند،  زندگی 
طالق رخ ندهد، باید به توصیه های اخالقی این 

آیات توجه کنند.
بی حجابی باعث تخریب خانواده ها می شود و 
از  به واسطه بدحجابی  امنیت زنان در جامعه 

بین می رود.

بانوگلگیری

حجاب وسیله ای برای پاک ماندن جامعه 

کار تو همه مهر و واف بود، رضا )ع( جان

اپداش تو، کی زره جفا بود، رضا  )ع( جان

آن لحظه هک رپرپ زدی و آه کشیدی

معصوهم مظلوهم )س(، کجا بود رضا  )ع( جان؟

رب دیدنت آدم چو جوادت  )ع( ز دمینه

سوز جگرش، یا ابتا بود رضا  )ع( جان

ع صفت شد بدنت آب
شم

تنها هن جگر، 

ل تو این گوهن روا بود، رضا  )ع( جان
قت

کی 

تو انهل زدی، رد وسط حجره و زرها )س(

باالی رست نوهح رسا بود رضا  )ع( جان

یک چشم تو رد راه، هب دیدار جوادت )ع(

چشم درگت رکب و بال بود، رضا  )ع( جان

جان دادی و راحت شدی از زخم زبان اه

این زره، ربای تو شفا بود رضا  )ع( جان

از آتش این زره، تن و جان تو می سوخت

اما هب لبت، ذرک خدا بود رضا  )ع( جان

روزی هک نبودیم رد این عالم خاکی

رد سینه ما، سوز شما بود رضا  )ع( جان

از خویش رمان »میثم« افتاده ز اپ را

عمری رد این خاهن گدا بود رضا  )ع( جان

غالمرضا سازگار

ر رو هب آرخ است اه صف مر م م هک ع گفت

گر است ر کبرای دی حش م
ع  دم رشو دی

اه و فضا رپ زدود و آه رگدون شده سی

ر است حش م
اتریک رت ز رعهص اتریک 

مین ل مس
الم و  الل رب رخ اس رگد م

هر است ده زرهای اط اکش زعا هب دی

د هب رس م هچ روی داده هک زرها زن گفت

مبر است ی پ
دم هک روز، روز زعای  دی

ائنات مر سید و موالی ک ان ع اپی

یدر است بت زرها و ح از دور رغ آغ

یب رت مه از آن رغ یب و افط رقآن رغ

اک رب رس است ، خ ن اه هب ت الم را سی اس

ده هب دیوار بی کسی ان سین م روی ح

م ربارد است سن هب اکش دو چش م ح چش

اره کن نب نظ ا و رگهی زی ای دل بی

ویش اپره کن گر خ انند ریپوهن ج م

غالمرضا سازگار

قرائت این سوره ثواب و فضیلت زیادی دارد و احادیث زیادی درباره 
خواص این سوره نقل شده است از جمله، پیامبر گرامی اسالم 
)ص( می فرمایند: »هر کس سوره اعراف را بخواند، خداوند در روز 
قیامت بین او و شیطان مانعی قرار می دهد و در این روز حضرت 

آدم شفاعت او را خواهد نمود. »
امام صادق )ع( خواندن سوره اعراف را بسیار توصیه نموده است 
و درباره فضیلت و ثواب قرائت آن می فرمایند:« هر کس سوره 
اعراف را در هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که 
برای آن ها ترسی وجود ندارد و در این روز غمگین نخواهند شد« 
و در جایی دیگر می فرمایند: » هر کس این سوره مبارک را در 
هر جمعه بخواند از کسانی خواهد بود که در روز جزا در مقام 
حساب حاضر نخواهد شد و مستقیم وارد بهشت می شود. «از 
دیگر خواص این سوره افزایش رزق و روزی است. گفته می شود 
که هر کس آیه ۱۰ سوره اعراف را با نیت خالص و با توجه به 
معنی آن، در روز جمعه و بعد از اتمام نماز این روز بنویسد و در 
منزل و یا مغازه خود بیاویزد، روزی او فراخ می شود و برکت و خیر 
بسیار در مال و ثروت او ایجاد می شود و تجارتش رونق می یابد.

از جمله راهکارهای مؤثر برای ترک بدگویی و غیبت افزایش دانش و آگاهی درباره تعالیم 
اسالم، دوری از افراد اهل غیبت و مکانهایی که در آنها غیبت صورت میگیرد و تالش مؤدبانه 

برای ترک غیبت در مورد افراد است.
نِّ إِنَّ  َِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیرًا مَِّن الظَّ َُّها ال خداوند در آیه ۱۲ سوره حجرات میفرماید: »یَا أَی
َّْعُضُکم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُکْم أَن یَأُْکَل لَْحَم أَِخیِه َمْیًتا  ُسوا واََل یَْغَتب ب نِّ إِثٌْم واََل تََجسَّ بَْعَض الظَّ

اٌب رَِّحیٌم« َ تَوَّ َ إِنَّ اهللَّ َفَکرِْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللَّ
ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که پارهای از گمانها گناه 
است، و هرگز )در کار دیگران( تجسس نکنید، و هیچ یك از شما دیگری را غیبت نکند. آیا 
کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ همه شما از این امر کراهت 

دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
غیب کردن کار ناپسند اما آسانی است. یك مکالمه کاماًل معمولی ممکن است در یك 
ثانیه بسیار زشت و کریه شود. ممکن است خود را در حال غیبت کردن بیابید و حتی 
متوجه نشوید که چطور شروع کرده اید. به گفته حضرت محمد)ص( غیبت عمل ناشایست 
بر زبان آوردن کالم و مطلبی در مورد فردی در نبود او است که راضی به مطرح شدن آن 
نیست.غیبت عالوه بر گفتن شامل شنیدن هم میشود. غیبت حتی میتواند یك کلمه، 

یك نگاه، یك اشاره و یا یك نوشته باشد.
غیبت آثار مخرب فردی و اجتماعی دارد و بنابر آموزه های اسالمی فرد غیبت کننده عاقبت 

خوشی در انتظار ندارد.
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زهد   : شد  سؤال   )ع(  حسن  امام  از 
و  تقوی   به   : رغبت   چیست  ؟ فرمود 

بی  رغبتی  به  دنیا. 
**

 از امام حسن )ع( سؤال  شد : مروت  
چیست  ؟ فرمود : حفظ دین  ، عزت  
پرداخت    ، احسان    ، نرمش    ، نفس  
به   نسبت   دوستی   اظهار  و  حقوق  

مردم  .
**

کرم    : شد  سؤال   )ع(  حسن  امام  از   
از  پیش   بخشش    : فرمود  ؟  چیست  

خواهش  و اطعام  در قحطی  .
**

بخل    : شد  سؤال   )ع(  حسن  امام  از 
چیست  ؟ فرمود : آنچه  در کف  داری  
شرف  بدانی  ، و آنچه  انفاق  کنی  تلف  

شماری  .

**
از امام حسن )ع( سؤال  شد: بی  نیازی  
به   نفس   رضایت    : فرمود  ؟  چیست  
، هر چند  برایش  قسمت  شده   آنچه  

کم  باشد .
**

فقر  شد:  سؤال   )ع(  حسن  امام  از 
چیست  ؟ فرمود : حرص  به  هر چیز .

**
شرف   شد:  سؤال   )ع(  حسن  امام  از   
چیست  ؟ فرمود : موافقت  با دوستان  

و حفظ همسایگان  .
**

پستی   شد:  سؤال   )ع(  حسن  امام  از 
: به  خود  و ناکسی  چیست  ؟ فرمود 

رسیدن  و بی اعتنایی  به  همسر .
**

بدانید که  خدا شما را بیهوده  نیافریده  

و سر خود رها نکرده  ، مدت  عمر شما 
را معین  کرده  ، و روزی  شما را میانتان  
قسمت  کرده  ، تا هر خردمندی  اندازه  
چه   هر  که   بفهمد  و  بداند  را  خود 
برایش  مقدر است  به  او می رسد ، و هر 
چه  از او نیست  به  او نخواهد رسید ، 
خدا خرج  دنیای  شما را کفایت  کرده  و 
شما را برای  پرستش  فراغت  بخشیده  
و به  شکرگزاری  تشویق  کرده  ، و ذکر و 
نماز را بر شما واجب  کرده  و تقوی  را 
به  شما سفارش  کرده  ، و آن  را نهایت  

رضایت مندی  خود مقرر ساخته  .
 **

 ، بپرهیزید  خدا  از   ، خدا  بندگان   ای  
و بدانید که  هر کس  از خدا بپرهیزد 
و  فتنه ها  از  به  خوبی   را  او  ، خداوند 
موفق   کارش   در  و  برآورد  آزمایشها 

سازد و راه  حق  را برایش  آماده  کند .

سخنانی 
کوتاه 

و پرمحتوا از 
امام حسن
 مجتبی)ع(
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کتابشاعرانههاوباورانهها
درنامههاونثرنیما

کریم شاهسون، در کتاب شاعرانه ها و باورانه ها در نامه ها 
و نثر نیما، گزیده ای از دلنوشته ها و یادداشت های نیما 

یوشیج، شاعر معاصر ایرانی را گردآوری کرده است.
نیما یوشیج را بیشتر بشناسیم:

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در سال ۱۲7۶ 
در دهکده یوش، بخش بلده چشم به جهان گشود. او به 
عنوان شاعر معاصر ایرانی، موسس شعر نو و ملقب به 

پدر شعر نوی فارسی شناخته می شود.
نیما در سن ۱۲ سالگی به همراه خانواده اش به تهران 
آمد و در مدرسه سن لویی تحصیالت خود را ادامه داد. 
او پس از مدتی به تشویق یکی از معلمانش شعر گفتن 
را آغاز کرد و در همان زمان هم به آموختن زبان فرانسه 
پرداخت.تاکنون مردم ایران نیما یوشیج را از شعرهایش 
اطالع  او  کوتاه  داستان های  از  ندرت  به  و  می شناسند 
دارند؛ در صورتیکه او هم مانند دیگر شاعران معاصرمان 

داستان های کوتاهی را به نگارش درآورده است.
زندگی، شعر و نثر نیما درهم تنیده اند و همانند درگاه 
نیما  می کنند.  کامل  را  یکدیگر  که  هستند  باشکوهی 
یوشیج از باارزش شدن نامه هایش آگاهی کامل داشت؛ 
می کرد.  نگهداری  خوبی  به  آن ها  از  دلیل  همین  به 
به شکلی  که  عاشقانه اند  آنچنان  او  نامه های  از  بعضی 

روح نواز عواطف شما را با خود همراه خواهد کرد.
نیما  نثر  و  نامه ها  در  باورانه ها  و  شاعرانه ها  کتاب 
از  گزیده ای  حاضر  کتاب  است؟در  کسانی  چه  مناسب 
از عالقه مندانی گردآوری شده  آن دسته  برای  نیما  نثر 
این  ندارند. مطالب  را  آن ها  کامل  فرصت مطالعه ی  که 
کتاب از یادداشت های روزانه و نامه های نیما، کتاب های 
مجموعه   و  احساسات  ارزش  و  همسایه  حرف های 
کتاب  از  بخشی  است.در  شده  گردآوری  او  داستان های 

شاعرانه ها و باورانه ها در نامه ها و نثر نیما می خوانیم:
اشکال  با  خود  خواب  بستر  روی  ساعت  سه  دو  تا  شب ها 
مهتاب، که از پنجره به در و دیوار می افتد، ساکت و مشّوش 

گرم خياالت می شوم به هيجان می آیم...
معرکه ای قلب من با خيال من و خيال من با قلب من دارد

باز می نویسی: حال من چطور است!روزها همين  که  و تو 
خود  اطراف  و  سرنوشت  از  می شود،  بيدار  خواب  از  چشم 
در قلبم اظهار نارضایتی می کنم لکن که می تواند بپسندد 
که این نيما اهلی  شدنی نيست و می خواهد مثل حيوانی 

وحشی در کنج جنگل زندگی کند؟
قربانی  دیگران  خيال  آسایش  برای  جوانی  سّن  در  من 
را  او  حوادث  که  دیده  جهان   پيرمرد  یک  حاالت  شده ام. 
شکسته است، در سيمای من به خوبی پيداست. عصازنان و 
آرام فکرهای دور و دراز بدبختی، که باالخره همه ی آن ها 

به یأس و حسرت منتهی می شوند مرا راه می برد.

حتما شما هم تا کنون فیلمی از یك رخداد 
روایت  به  که  را  کتابی  یا  دیده اید  تاریخی 
خوانده اید.  است،  پرداخته  تاریخ  از  دوره ای 
و  نویسندگان  هنرمندان،  به  آن چه  معموال 
می کند،  کمك  آثاری  چنین  تولید  در   ...
به  دوره   آن  از  که  است  اطالعاتی  و  داده ها 

ثبت رسیده  است.
از  داده ها  ثبت  اهمیت  روزها  این  البته 
رخدادها فراتر از آثار هنری و ادبی رفته است، 
کما این که گفته می شود پژوهشگران ایرانی 
توییت های  ذخیره  از  استفاده  با  توانسته اند 
گفته  داروها  درباره  آن ها  در  که  عمومی  
تولید  برای  مناسبی  دیتاست  است،  شده 
موضوعات  عالوه بر  کنند.  تهیه  داروها 
و  داده ها  ذخیره  و  حفظ  امروزه  پزشکی، 
آن ها  از  نیاز  مورد  دانش  و  اطالعات  تولید 
به روز و مورد توجه  از جمله علوم  در جهان 
آن  برای  کالنی  سرمایه گذاری های  که  است 
عنوان  به  علم  آن در  از  می شود، چیزی که 
»دیتاساینس« و »دیتاماینینگ« یاد می شود 
و می توان در تاریخ و ادبیات آن را به گونه ای 

مستندنگاری یا ثبت تاریخ شفاهی دانست.
عنوان  به  دنیا  در  نیز  کرونا  ویروس  شیوع 
یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخی در این 
زمینه بسیار مورد توجه بوده است. داده های 
عمومی مردم از روزهای کرونایی هر روز ثبت 
نهادی  توسط  سو  یك  از  می شود؛  ضبط  و 
توسط  دیگر  طرف  از  و  کتابخانه ها  مثل 

zenodo. مثال  برای  داده؛  علم  دانشمندان 
 ۳.۵ دیتاست  یك   ۲۰۲۰ مارس   ۳۱ در   org
گیگابایتی را از توییت های کووید-۱9 منتشر 
کرد. آن چه در این میان بیش از هر چیزی 
میزان  این  می کند،  جلب  خود  به  را  توجه 
نه  و  است  عمومی  داده های  به  توجه  از 
قبل  مدت ها  از  که  درحالی  خاص.  قشری 
کتابخانه های  توسط  گوناگونی  فراخوان های 
ارسال  و  ثبت  بر  مبنی  جهان  مختلف 
خاطره های عموم مردم از رویدادهای کرونایی 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  شد،  منتشر 
یکم  و  )بیست  دوشنبه  روز  در  ایران  ملی 
کرونایی  تجربه های  ثبت  شیوه نامه  مهرماه( 
آن،  مبنای  بر  که  کرد  اعالم  را  فرهیختگان 
دقیقه   ۶۰ تا   ۲۰ تقریبا  مصاحبه هایی  در 
تاریخ  مصاحبه های  شیوه نامه  براساس   ای 
مستند  فرهیختگان  تجربه های  شفاهی، 
ملی  کتابخانه  می آید  نظر  به  می شود. 
برخالف رویکرد اغلب کتابخانه های جهان به 
دریافت اطالعات از خواص بسنده کرده است. 
اما آیا تنها مصاحبه با خواص می تواند معیار 

ثبت تاریخ برای آینده و حتی حال باشد؟ 
دیگر  تجربیات  از  برخی  این جا  در 
و  داده ها  ثبت  در  جهان  کتابخانه های 

اطالعات از دوران کرونا را بررسی می کنیم. 
پروژهخاطراتکروناییدرکتابخانهنیویورک

چندی پیش کتابخانه عمومی شهر نیویورک 
در پروژه ای از مردم خواست تا خاطرات خود 
نگهداری  حفظ،  برای  را  کرونا  همه گیری  از 
کتابخانه  این  برای  آینده  تحقیقات  و 
بزرگ ترین  از  که  کتابخانه  این  کنند.  ارسال 

پیدا  سازگاری  کووید-۱9  با  تحمیل شده 
از  مری  و  ویلیام  کتابخانه های  می کنیم، 
همه اعضا و جامعه بزرگ ویلیامزبرگ دعوت 
می کنند تا صدای خود را به کلکسیون ویژه 
بازتاب های  انواع  ارسال  از  ما  کنند.  اضافه 
و  فیزیکی  بایگانی  به  افزودن  برای  شخصی 
دیجیتالی در مرکز تحقیقات کلکسیون های 

ویژه کتابخانه Swem استقبال می کنیم.
و   - شما   - است  همین  فقط  شما  تجربه 
دارد!  بستگی  شما  خود  به  آن  ضبط  نحوه 
با خیال راحت خاطرات خود را به هر روشی 
که انتخاب می کنید ثبت کنید و هر بخشی 
ایده ها  بگذارید.  اشتراک  به  را  از تجربه خود 
نقاشی،  شعر،  نثر،  است:  زیر  موارد  شامل 

عکس، صوتی/ تصویری و ... .
شما  تجربیات  و  است  مهم  شما  خاطرات 
قسمت مهمی از تاریخ مشترک ما هستند. 
در  محفوظ  سوابق  از  بخشی  عنوان  به 
قابل  بخش  شما  مطالب  ویژه،  کلکسیون 
و  بود  خواهد  تاریخی  سوابق  از  دسترسی 
کمك  آینده  سال های  برای  تحقیقات  به 

می کند.
پروژهحافظهکووید-1۹وسترویل

کتابخانه عمومی وسترویل نیز در فراخوانی 
گذاشتن  اشتراک  به  »با  می گوید  مردم  به 
این  کووید-۱9،  همه گیری  از  خود  تجربه 
نسل های  برای  را  تاریخ  از  بی نظیر  لحظه 
کتابخانه  این  مسئوالن  کنید«.   ثبت  آینده 
وسترویل  موزه  و  تاریخی  مرکز  نوشته اند: 
دسترسی به گذشته را از طریق مجموعه های 
می کند  فراهم  یادگیری  تجربیات  و  تاریخی 
از جامعه و جایگاه آن در جهان  ما  تا درک 
را تعمیق  بخشد. هر آن چه در مورد گذشته 
مانند  افرادی  بازمانده  سوابق  از  می دانیم 
شما حاصل می شود و مشارکت های شما به 
تا  آینده و مورخان کمك می کند  نسل های 

همه گیری کووید-۱9 را درک کنند.
کووید-۱9  همه گیری  به  وسترویل  واکنش 
سال  در  آنفلوآنزا  همه گیری  به  حدودی  تا 
چیزی  شبیه  این  اما  دارد،  شباهت   ۱9۱۸
می کنند  زندگی  امروزی  آمریکایی های  که 
چه  آن ها  نمی دانیم  هنوز  ما  اگرچه  نیست. 
هستند، اما همه گیری، عواقب طوالنی مدتی 
برای وسترویل، ایالت اوهایو و کشور به دنبال 

 ۱۸9۵ سال  در  و  است  جهان  کتابخانه های 
درباره  توضیحی  در  شده ،  تأسیس  میالدی 

 Pandemic( همه گیری  خاطرات  »پروژه 
نوشته است: کتابخانه   »)Diaries Project
عمومی نیویورک همیشه متعهد به حفظ و 
در دسترس قرار دادن داستان هایی است که 
تاریخ ما را شکل می دهد تا مردم امروز و نسل 
آفرینندگان  و  بعدی پژوهشگران، دانشجویان 
درک  بهتر  را  یکدیگر  و  ما  دنیای  بتوانند 
کنند. ما در حال حاضر یك لحظه موثر در 
را تجربه می کنیم و می خواهیم  تاریخ خود 
داستان شما را بشنویم و حفظ کنیم. »پروژه 

 Pandemic Diaries( همه گیری  خاطرات 
از  که  می کند  دعوت  شما  از   »)Project
خودتان  آنالین، صوت  ضبط شده  فرم  طریق 
یا عزیزتان را که داستان های شخصی   شان در 
مورد زندگی در میان همه گیری کووید-۱9 را 
این خاطرات  کنید.  ارسال  تعریف می کنند، 
از  نیویورک،  عمومی  کتابخانه   در  صوتی 
جهان  مشهور  تحقیقاتی  کتابخانه های 

 ،Stephen A. Schwarzman ساختمان 
عمومی  کتابخانه  و   ،Schomburg مرکز 
در  و  نیویورک حفظ  شده  نمایشی  هنرهای 
روزنامه نگاران،  آینده،  پژوهشگران  دسترس 

دانشجویان و عموم مردم قرار می گیرد.
 Pandemic( همه گیری  خاطرات  »پروژه 
تمام  بازتاب  دنبال  به   »)Diaries Project
موضوعات است؛ از جمله: خانواده ها، والدین، 
فرهنگی،  موسسه های  پرورش،  و  آموزش 
و  هنر  قرنطینه،  در  زندگی  کار،  و  تجارت 
ادبیات، سازمان های اجتماعی، رکود اقتصادی، 
کمك  بیمارستان ها،  بهداشتی،  مراقبت های 
متقابل، اعتراض ها به بی عدالتی نژادی و ... . 
»شمابخشقابلدسترسیازسوابقتاریخی

خواهیدبود«
و  ویلیام  دانشگاه  کتابخانه های  همچنین 
مری )که پس از دانشگاه هاروارد قدیمی ترین 
در  است(  آمریکا  متحده  ایاالت  دانشگاه 
زندگی  »مستندسازی  عنوان  با  فراخوانی 
و  ویلیامزبرگ  مردم  از  کووید-۱9«  طی  در 
اعضای خود خواسته است تا خاطرات خود را 

از این دوران در اختیار آنان قرار دهند. 
در فراخوان این پروژه آمده است: در همین 
جدید  واقعیت های  با  ما  همه  که  حال 

میراث  حفظ  در  این که  از  داشت.  خواهد 
کووید-۱9 برای جامعه وسترویل به ما کمك 

می کنید متشکریم.
پروژه کتابخانه ملی چین در »نبرد« با کرونا

»سی جی تی ان« نیز در آوریل سال جاری 
از این که کتابخانه ملی چین »بانك حافظه 
داستان های  کردن  مستند  برای  را  جمعی« 
شیوع ویروس کرونا راه اندازی کرده خبر داده 
»بانك  چین  ملی  کتابخانه  بود:  گفته  و 
حفظ  و  جمع آوری  برای  را  جمعی«  حافظه 
موارد و داستان های »نبرد« چین علیه شیوع 

ویروس کرونا راه اندازی کرده است.
تأثیر  مستندسازی  پروژه  این  هدف 
روابط  و  احساسات  زندگی،  بر  همه گیری 
مقاالت،  بود.  شده  بیان  مردم  اجتماعی 
چندرسانه ای،  منابع  فیلم،  صوت،  تصاویر، 
نسخه های خطی، نامه ها، عکس ها، نقاشی ها 
با  »نبرد«  به  مربوط  خوشنویسی های  و 
این  که  مواردی هستند  از  برخی  کووید-۱9 

پروژه به دنبال آن ها است.
از  کوچکی  بخش  تنها  شد  گفته  آن چه 
برای  جهان  سراسر  کتابخانه های  تالش 
کتابخانه های  و  است  عمومی  مستندنگاری 
اقدام های مشابهی  این مدت  نیز در  دیگری 
عمومی  داده های  پیش تر  البته  داشته اند. 
مود توجه برخی از کتابخانه های جهان بوده 
کتابخانه  مشابه،  با هدفی  مثال  برای  است؛ 
بایگانی   ۲۰۱۰ سال  از  نیز  آمریکا  کنگره 
توییت های همه کاربران توییتر را آغاز کرد. 
از هر کاربر  توییتی که  از هر  این کتابخانه 
آرشیو  در  نسخه  یك  شد،  منتشر  عمومی 
اعالم   ۲۰۱7 سال  در  البته  داشت.  نگه  خود 
بایگانی تمام توییت ها به این روش  شد که 
توییت ها  پس  آن  از  و  نیست  امکان پذیر 

گزینشی آرشیو شدند.
حمایت  بر  تاکید  با  پیش  چندی  یونسکو 
میراث مستند در همه گیری کووید-۱9 گفته 
برای  مهمی  منبع  مستند،  میراث  که  بود 
باکیفیت و دیدگاه تاریخی در  ارائه اطالعات 
اضطراری  موارد  به  رسیدگی  چگونگی  مورد 
یونسکو  است.  گذشته  در  جهانی  بهداشت 
همچنین اعالم کرده بود که از طریق برنامه 
پشتیبانی  آماده   ،)MoW( جهانی  حافظه 
همه کشورها و موسسات عضو است که مایل 
به حفظ سوابق رسمی مربوط به کووید-۱9 
در مورد حفظ و دسترسی به میراث مستند 
که  بود  گفته  همچین  یونسکو  هستند. 
آموزشی  توانایی علمی،  از  ابتکاراتی  با  آن ها 
و هنری میراث مستند برای کنترل بیماری 

همه گیر استفاده می کنند.
با این حال پس از گذشت حدود هشت ماه از 
شيوع ویروس کرونا در ایران هنوز اقدامی در 
جهت حفظ داده ها و مستندات عمومی مردم 
انتظار  است.  نشده  انجام  جمعی  مشارکت  با 
می رود کتابخانه ها در این امر همانند سراسر 
ميراث  حفظ  به  نسبت  بيشتری  توجه  جهان 

مستند عمومی در این دوران داشته باشند.

ایسنا

کشورهایمختلف،چگونه»میراثکرونا«راحفظمیکنند؟

است  روایتی  اند«  بابایی  کتاب »دختر ها 
حرم  مدافع  شهید  زندگی  از  احساس  پر 
دانشگر  بهزاد  قلم  به  که  محمدی  جواد 

نوشته شده است.
مردم  تا  می گذشت  سال   4۰ حدود  باید 
باورشان شود شاهرخ ضرغام ها یك اتفاق 
شهادت  پرنده   شود  باورشان  تا  نبودند؛ 
قلب  به  نمی کند؛  نگاه  لباس  و  سر  به 
آن  از  عشق  بوی  اگر  و  می اندازد  نظر 

در  نوجوان  و  کودک  شاعر  شفیعی،  کمال 
ادبیات  گروه  با خبرنگار حوزه  و گو  گفت 
باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ  فرهنگی 

کتاب »مارهای ایران« تألیف مهدی رجبی زاده 
شده،  منتشر  ایرانشناسی  انتشارات  توسط  که 
همایش  نخستین  برگزیده«  »کتاب  به عنوان 

ملی تنوع زیستی انتخاب شد.
که  تنوع زیستی  برتر  کتاب  انتخاب  بخش  در 
برای اولین بار برگزار می شد، ۲۳ عنوان کتاب 
عنوان   ۵ میان  آن  از  که  بودند  کرده  ثبت نام 
کتاب  یك  و  برتر  کتاب های  به عنوان  کتاب 

به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شدند.
هیأت داوران این همایش با لحاظ ۱۰ شاخص 
مشتمل بر جامعیت، غنا و کیفیت محتوایی، 
کتاب های  چاپی  و  ویرایشی  علمی،  شکلی، 
عقرب های  و  عنکبوت ها  میدانی  »راهنمای 
ایران« نوشته علیرضا زمانی، »راهنمای میدانی 
مجید  تألیف  ایران«  گیاهان  با  طبیعت گردی 
آب های  ماهیان  میدانی  »راهنمای  اسکندری، 
»راهنمای  عبدلی،  اصغر  دکتر  ایران«  داخلی 

لپ تاپ«  و  کامپیوتر  خرید  هنر  کتاب»  در 
اصطالحات  پیچیده ترین  کاویانی،  اردشیر  نوشته 
کامپیوتری که فروشندگان نمی خواهند شما بدانید 
خرید  می گیرید.  یاد  ممکن  شکل  ساده ترین  به  را 
کامپیوتر و لپ تاپ یك هنر است. هنری که اگر به 

درستی با آن آشنا نباشید سرتان کاله می رود.
کامپیوتر  کدام  بپرسید  کسی  از  نیست  الزم  دیگر 
این  مطالعه  از  بعد  است.  شما  مناسب  لپ تاپ  یا 
خرید  درباره  دیگران  به  می توانید  هم  شما  کتاب، 
خرید  هنر  بدهید.  مشاوره  لپ تاپ  و  کامپیوتر 
است  نوشته  شده  برای کسانی  لپ تاپ  و  کامپیوتر 
که قصد دارند خودشان قطعات کامپیوتر و لپ تاپ 
را بشناسند و از این طریق بتوانند کامپیوتر و لپ تاپ 
مناسبی بخرند. امروز دیگر دنیای کامپیوتر آن  قدر 
کوچك نیست که بتوان گفت یك کامپیوتر خوب 
می خواهم یا یك کامپیوتر متوسط. عوامل متعددی 
را  آن ها  باید  که  دارند  دخالت  شما  انتخاب  در 
بشناسید. اگر می خواهید در هنگام خرید کامپیوتر 
و لپ تاپ سرتان کاله نرود و هزینة اضافی متحمل 

نشوید، این کتاب حتما به  کارتان می آید.
تمامی مطالب این کتاب آزموده و کاربردی و حاصل 
از  شده  گردآوری   مطالبی  نه  است،  دانش  و  تجربه 

پاک  باطن  بام  روی  رسید،  مشامش  به 
نزد دوست  به هدیه  را  و جان  می نشیند 

می برد.
»شهید جواد محمدی«، حّر دیگری است. 
از  انقالب،  حّر  از  بعد  سال   4۰ که  حرّی 
جرگه  یخه بازگذاران و شلوار شش جیب 
به خیل  خوابانان  کفش  پاشنه  و  پوشان 
بر  باشد  دیگری  شاهد  تا  پیوست  شهدا 
می  عاشق  هم  مشتی ها  داش  اینکه 
شوند؛ عاشق خدا.جواد محمدی، علیرغم 
طورش  مشتی  داش  رفتار  و  خاص  تیپ 
داشت  ارزش هایی  و  آرمان ها  گرو  در  دل 
جان  آن ها  راه  در  بود،  حاضر  حتی  که 
خود را نیز فدا کند. با اینکه نحوه  لباس 
مثل  اصال  کردنش  صحبت  و  پوشیدن 
گفته   به  ولی  نبود،  قطارانش  هم  دیگر 
هرکس که با او چند دقیقه ای نشست و 
بوی  و  رنگ  رفتارش  بود،  کرده  برخاست 
خدایی داشت. از مهربانی اش بوی بهشت 
می آمد، از غیرتش بوی ذوالفقار علی )ع( 

و از نمازهایش بوی معراج.

حجم  کودک  کتاب های  در  چرا  اینکه  به 
گفت:  است  بیشتر  متن  به  نسبت  تصاویر 
نسبت  تصویر  از  باید  کتاب های کودک  در 
است  قرار  و  کرد  استفاده  بیشتر  متن  به 
این کتاب ها با مطلب کمتری نوشته شوند 

و تصویر مکمل متن باشد.
برعکس  نوجوان  کتاب های  در  افزود:  وی 
کتاب های کودک باید حداالمکان از تصویر 
برای  که  متنی  زیرا  کرد  استفاده  کمتری 
مسائل  درباره  می شود  نوشته  نوجوان 
نسبت  او  بینی  جهان  و  است  تری  جدی 
باشد. در حالی که  به کودک وسیع تر می 
و  متن  بین  کتاب کودک یك همکاری  در 

تصویر وجود دارد.
این شاعر کودک و نوجوان بیان کرد: هرچه 
کتاب از رده کودکی فاصله می گیرد میزان 

میدانی پروانه های ایران« نوشته علیرضا نادری 
باربد  مشترک  تألیف  ایران«  »دوزیستان  و 
کتاب های  به عنوان  را  غفاری  هانیه  و  صفایی 

برتر این دوره انتخاب کردند.
کتاب »مارهای ایران« نوشته مهدی رجبی زاده 
نیز به عنوان کتاب برگزیده این دوره از همایش 
راهنما  یك  شکل  به  کتاب  این  شد.  انتخاب 
طراحی و اجرا شده است و هدف آن شناخت 
آن ها  از  حفاظت  به  کمك  برای  ایران  مارهای 
مارهای  معرفی  به  فصل   ۳ در  اثر  این  است. 
ایران پرداخته است؛ در فصل اول به طور کلی 
اکولوژی،  بیولوژی،  رده بندی،  نظر  از  مارها  با 
اهمیت و حفاظت، مطالعه علمی مارها و نقش 
به  دوم  فصل  می شوید.  آشنا  موجودات  این 
 7 غالب  در  ایران  مارهای  تنوع زیستی  معرفی 
خانواده، ۳4 جنس و ۸۱ گونه می پردازد و فصل 
سوم پیوست هایی جهت مطالعات بیشتر ارائه 

زندگی  روایت  شهادت،  از  بعد  حاال  اما 
دانشگر  بهزاد  قلم  به  نشیبش  و  فراز  پر 
برای کسانی  تا شاید  به نگارش در آمده 
اند،  ندیده  نزدیك  از  را  شهید  این  که 
دریچه ای باشد به سبك زندگی و مرام و 
مسلکش که آن را از نزدیك لمس کنند 

و با آن انس گیرند.
تجربه های  اثر،  این  از  قبل  که  دانشگر 
و  نگاری  خاطره  زمینه   در  موفقی 
بار  این  دارد،  داستانی  غیر  روایت های 
جدید  فرمی  با  تا  شده  قلم  به  دست 
داستان زندگی شهید را از خالل خاطرات 
و گفتگو های نزدیکانش به تصویر بکشد. 
تصویری که غیر از زندگی پر کشمکش و 
ابعاد گسترده  درونی و  پر جاذبه اش، به 

بیرونی شخصیتش نیز می پردازد.
است  روایتی  اند«  بابایی  کتاب »دختر ها 
حرم  مدافع  شهید  زندگی  از  احساس  پر 
جواد محمدی که به قلم بهزاد دانشگر در 
قطع رقعی و ۲7۲ توسط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شده است.

می شود.  استفاده  آن  در  تصویر  از  کمتری 
در  تصاویر  از  زیاد  استفاده  که  تاحدی 
 . ندارد  کاربرد  اصال  نوجوان  کتاب های 
برای  شعر  و  داستان  کتاب  وقتی  بنابراین 
از  است  بهتر  می شود  منتشر  نوجوان 

تصاویر کمتری در آن استفاده شود.
از تصویر  ادامه داد: استفاده کمتر  شفیعی 
در کتاب های نوجوان از قدیم مرسوم بوده 
اما کمتر به آن توجه می شد. تصویرگری به 
کتاب های شعر و داستانی که برای نوجوان 

لطمه می زند. نوشته می شود 
دارد  دوست  کودک  کرد:  تصریح  وی 
ببیند،  هم  نمایشی  صورت  به  را  داستان 
داستان  برایشان  مادرانشان  معموال  چون 
با  که  دارند  دوست  آنها  می خوانند، 

کنند. بازی  تخیالتشان 

می دهد.»مارهای ایران« و 4 عنوان از کتاب های 
تنوع زیستی  ملی  همایش  نخستین  برتر 
عقرب های  و  عنکبوت ها  میدانی  )»راهنمای 
با  طبیعت گردی  میدانی  »راهنمای  ایران«، 
ماهیان  میدانی  »راهنمای  ایران«،  گیاهان 
میدانی  »راهنمای  و  ایران«  داخلی  آب های 
پروانه های ایران«( از سوی انتشارات ایرانشناسی 

منتشر شده اند.

و  مثال ها  کتاب،  این  در  نشده.  تجربه   و  اینترنت 
نکاتی گفته  شده که کافی است تنها یك  بار آن ها 
یابید  اطمینان  تا  کنید  مطرح  حرفه ای  افراد  با  را 
رویتان  پیش  که  مطالبی  و  است  کافی  اطالعاتتان 

قرار گرفته کاربردی و مفید است.
کامپیوتر،  قطعات  خرید  دربارۀ  مشابه  کتاب های 
قطعات  مشخصات  فقط  و  ترجمه اند  همگی 
تعریف هایی  از  پر  و  می کنند  مطرح  را  کامپیوتری 
در  سر  آن ها  از  نیز  نویسنده  خود  که  هستند 
از  کتاب  این  در  کاویانی  اردشیر  ولی  نمی آورد؛ 
ساده ترین تعریف ها و مثال های ممکن استفاده کرده  

تا برای مخاطب فارسی  زبان گویا و ملموس باشد.
 در بخشی از کتاب هنر خرید کامپیوتر و لپ تاپ 

می خوانید:
طوری  می توان  را  گرافیك  کارت های  برخی 
پردازش  به  اشتراکی  صورت  به   که  کرد  پیکربندی 
تصویر بپردازند. این تکنولوژی برای قدرت  بخشیدن 
به کار های گرافیکی و بازی ها طراحی  شده است و 
پشتیبانی  را  قابلیت  این  باید  شما  گرافیك  کارت 
پردازنده های  کنندۀ  تولید  بزرگ  شرکت  دو  کند. 
گرافیکی، یعنی انویدیا و ای ام دی، هر کدام تکنولوژی 

منحصر به خود را طراحی کرده اند.
و  است  انویدیا  شرکت  به  مربوط   SLI تکنولوژی 

ای ام دی  شرکت  به  مربوط   CrossFire تکنولوژی 
است  کافی  تکنولوژی  این  از  استفاده  برای  است. 
حداقل دو کارت گرافیك یکسان را خریداری و روی 
شما  مادربرد  باشد  حواستان  کنید.  متصل  مادربرد 
داشته   PCI-Express x16 درگاه  یك  از  بیش  باید 
 CrossFire و   SLI تکنولوژی  دو  از  یکی  و  باشد 
از  مادربردتان  اگر  مثال،  برای  کند.  پشتیبانی  را 
سراغ  به   باید  می کند،  پشتیبانی   SLI تکنولوژی 
کوچکی  قطعة  بروید.  اِنویدیا  گرافیك  کارت های 
آن  باید  که  دارد  قرار  مادربرد  روی   Bridge نام  به  
با یکدیگر  تا  به کارت های گرافیك متصل کنید  را 

همکاری کنند.

کتاب »هنر خرید کامپیوتر و لپ تاپ« »دخترهاباباییاند«؛روایتیپراحساساززندگیشهیدمدافعحرم

کتاب»مارهایایران«،برگزیدهنخستینهمایشملیتنوعزیستیشدچرادرکتابهایکودک،حجمتصاویرنسبتبهمتنبیشتراست؟

»اکبرعالمی«درگذشت

»اکبر عالمی« مجری، منتقد و مستندساز، به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا درگذشت.

اردشیر عالمی، فرزند اکبر عالمی با اعالم خبر درگذشت 
این هنرمند، در صفحه شخصی خود نوشت: پدر رفت؛ 
تأثیر  بود؛  ایران  نسل  چند  پدر  نبود،  من  پدر  فقط 

وجودش تا سال ها باقی خواهد ماند.
بیمارستان  در  جاری  مهرماه  آغازین  روز های  از  عالمی 
بستری شده بود و با این که شرایط وی در روز های اخیر 
مهرماه   ۲۲ سه شنبه   بامداد  بود،  شده  توصیف  بهتر 

درگذشت.
و  مجری  اهواز(  در   ۱۳۲4 تیرماه  )متولد  عالمی  اکبر 
و  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  تلویزیون،  کارشناس 
کارگردان ایرانی بود که غالب کار های وی در ژانر مستند 

عرضه شده اند.

آگهيمزایده
مزایده پالک 4۳4۰/۱۵ پرونده کالسه 99۰۰۱۲۵

قطعه  یك  دانگ  شش  فوق  کالسه  اجرایي  پرونده  موجب  به 
زمین تحت  پالک 4۳4۰/۱۵ ثبت و صادر و مع الواسطه به آقاي 
غالم آزادي  منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي ۲۳7/۲9 
متر مربع عرصه به نشاني الر بلوار الر به خور )خیابان همت( 
سازي  و  ساخت  گونه  هیچ  بدون  قدیمي  آجرپزي  کوره  جنب 
ننموده  دریافت  گاز  و  برق   و  آب  هنوز خدمات  و  باشد  نمي 
است. پالک فوق از ساعت 9 تا ۱۲ روز یکشنبه  مورخ 99/۸/۱۱ 
در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر 
بلوار سیدعبدالحسین الري از طریق  مزایده به فروش مي رسد. 
مزایده از مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال شروع و به باالترین  قیمت 
مزایده  مورد  که  صورتي  در  مي شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادي 
داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
به  مازاد   محل  از  فوق  هزینه هاي  بابت  پرداختي  وجوه  مازاد، 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً 
وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  
مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري

م/الف/۶۳۰



رسول اکرم)ص( فرمودند:
َمن صاَحَب الناَس بالَّذی ُیِحبُّ اَن ُیصاِحُبوُه کاَن َعداًل؛

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه 
رفتار کنند، عادل است.

امام حسين )ع( فرمود:  »آن كس هك هدهي تو را بپذريد، 

تو را رد زبرگوارى كمك كرده است«.

اذانمغربغروبآفتاباذانظهرطلوعآفتاباذانصبحروز

4:365:5311:3817:2417:40بيست و چهارم

4:375:5311:3817:2317:39بيست و پنجم

4:375:5411:3817:2217:38بيست و ششم

4:385:5511:3817:2117:37بيست و هفتم

ساقي صهباي وحدت كرده قدري مي در آب
تا عيان گردد بكثرت عكس روي وي در آب

نوش كن زآب محبت جرعه اي وانگه ببين
ها ِمنَ الماء جعلنا كلّ شيء حي در آب

مطرب خوش لهجه شيرين سخن با شعر تر
گاه شكر ريزد از لب گاه شهد از ني در آب

تا نگردي غرق اندر بحر بي پايان عشق
درّ درياي حقيقت را بيابي كي در آب

تا به فكر نام و ناموسي چنان پندارمت
هر بنا برپا نمايي هست او را پي در آب

از سحاب ديده مجنون زبس باريد اشك
خيمه ليلي فرو شد با تمام حي در آب

چون سمندر زاهدا در خرمن آتش در آي
تا به كي چون بط نمايي عمر خود را طي در آب

صهباى وحدت 

حكيم محمد علي زاهد

ادب و هنر

براي  لیتري  هزار   ۵4 آبشخور  یك 
حفاظت  منطقه  در  وحش  حیات 
شده هرمود به همت انجمن خیرین 
شهرستان  خور  شهر  )سبزاندیشان( 
این  تعداد  که  شد  ساخته  الرستان 
به  شهرستان  این  در  آبشخورها  نوع 

۱4 مورد رسید.
از  نقل  به  به گزارش میالد الرستان 
حفاظت  حفاظت  اداره  رئیس  ایرنا، 
گفت:  الرستان،  زیست  محیط 
با  خور«  شهر  سبزاندیشان  »انجمن 
ایجاد و ساخت آبشخورهایي در دل 
حفاظت  گذر  سخت  مناطق  و  کوه 
شده ، پرندگان و گونه هاي جانوري 
و حیات وحش این مناطق را از خطر 

تشنگي و کم آبي نجات مي دهد.
این  داشت:  اظهار  انصاري،  خدانظر 
بزرگترین  هرمود  منطقه  در  آبشخور 
آبشخور در شهرستان الرستان است که 
تمام هزینه هاي ساخت آن را خیرین و 

انجمن سبزاندیشان پرداختند.
وي افزود: این آبشخور در انتهاي تخته 
سنگي صاف احداث شده که به توجه 
به آبگیر مناسب آن روزانه بیش از ۱۵ 
از  هرمود  منطقه  وحش  حیات  راس 

این آبشخور سیراب خواهند شد.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
در۲سال  همچنین  گفت:  الرستان، 

های  فرآورده  پخش  شرکت  رئیس 
کردن  دوگانه سوز  از  الرستان  نفتی 
الرستان  در  عمومی  خودرو   ۲۰۰
خبر داد و گفت: با احتساب خودروی 
فعال در آژانس ها، یك هزار خودرو 
این  طریق  از  تواند  می  الرستان  در 

طرح دوگانه سوز شود.
با  گو  و  گفت  در  حسنیان  مسعود 
بیان  با  الرستان،  میالد  خبرنگار 
سوز  دوگانه  ملی  طرح  در  اینکه 
در  رایگان خودروهای عمومی  کردن 
الرستان به دلیل عدم حمایت از طرف 
تاکسیرانی، حمل و نقل، شهرداری و... 
اظهار  رود،  می  پیش  ُکند  سرعت  با 
کرد: در اوائل رانندگان می توانستند 
و  کنند  نام  ثبت   irngv سامانه  در 
اتحادیه سوخت  طرف  از  دهی  نوبت 
ولی  گرفت  می  انجام  جایگزین  های 
از  دهی  نوبت  این  بدالیلی  بعدها 
طریق شرکت ملی پخش فراورده های 
پذیر شد که  انجام   NIOPDC نفتی 
در هر دو مرحله باید این تبدیلها در 
کارگاههای مجاز اتحادیه سوخت های 

جایگزین انجام شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای این طرح 
حداقل ۲۰۰ خودرو عمومی در الرستان 
دوگانه سوز شده اند، تصریح کرد:  بیشتر 
از ۳۰۰ خودروی دیگر  به منظور دوگانه 

سوز شدن باقی مانده است.
های  فرآورده  پخش  شرکت  رئیس 
اگر  نفتی الرستان خاطر نشان کرد: 
این تعداد خودرو های آژانسها را  به 
به یك هزار  آنها  تعداد  اضافه کنیم، 

خودرو می رسد.
در  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
به  خودرو  تبدیل  برای  حاضر  حال 
دوگانه سوز در بازار آزاد از 7 میلیون 
و  شود  می  شروع  پراید  برای  تومان 
تا ۱۱ میلیون تومان می  تا مرز ۱۰ 
رسد، ادامه داد: این مبلغ برای نصب 

به گزارش میالدالرستان به نقل از  پایگاه 
اطالع رسانی نماینده مردم؛ آئین تکریم 
و معارفه فرماندار جدید شهرستان خنج 
نماینده  حسین زاده  حسین  حضور  با 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم 
احمد  سید  اسالمی،  شورای  مجلس 
سیاسی امنیتی  معاون  احمدی زاده 
استانداری فارس، کیوان نیازی اردکانی 
جمعه،  ائمه  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و 
اقشار مختلف مردم، در تاالر بزرگ شهر 

خنج برگزار شد.

بومی  سونوگرافی  دستگاه  نخستین 
و  دفاع  وزیر  جانشین  حضور  با  کشور 
پشتیبانی نیروهای مسلح در بیمارستان 
فوق تخصصی شهید چمران رونمایی و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا 
از روابط عمومی وزارت دفاع،  سرتیپ 
از  رونمایی  مراسم  در  تقی زاده  قاسم 
بومی  سونوگرافی  دستگاه  نخستین 
ساخت متخصصان صنعت دفاعی اظهار 
داشت: دستگاه سونوگرافی کالر داپلر با 
قابلیت های منحصر به فرد و قابل رقابت 
سایر  و  خارجی  پیشرفته  نمونه های  با 
سونوگرافی های پیشرفته رنگی پرتابل از 

مزایای مختلفی برخوردار است.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
با  روز  به  و  پیشرفته  نرم افزار  مسلح، 
سن  تخمین  و  اندازه گیری  منوهای 
بارداری، به کارگیری تکنولوژی پیشرفته 
تصویربرداری و پردازش تصویر، نرم افزار 
دور،  راه  از  اطالعات  ارسال  و  مدیریت 
داپلر، صفحه  پاور  و  داپلر  کالر  سیستم 
نمایش ۱۵ اینچ LED با رزولوشن باال، 
مگاهرتز،   ۱4 تا   ۲/۵ از  فرکانسی  رنج 
از  را  باال  تصویر  وضوح  و  سبك  وزن 
بومی پیشرفته  این دستگاه  ویژگی های 

ساخت صنعت دفاعی کشور برشمرد.

پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست 
الرستان، گفت: اولویت استفاده از واکسن 
و  باردار  مادران  درمان،  کادر  با  آنفلوآنزا 

بیماران خاص است.
خبرنگار  با  گفت و گو  در  رضائی  بهزاد 
طبق  اینکه  بیان  با  الرستان،  میالد 
بهداشت و درمان واکسن  ابالغیه وزارت 
برای گروهای اصلی هدف یعنی  آنفلونزا 
باردار،  مادران  درمان،  و  بهداشت  کادر 
بیماران خاص و سپس گروه های خاص 
که با توجه به سهمیه اختصاص یافته می 
توان پوشش داد، اظهار داشت: واکسن به 
شکل رایگان به گروههای نام برده تعلق 

می گیرد و هزینه ای ندارد.
ریزی  برنامه  به  بنا  اینکه  بیان  با  وی 

گذشته ۲ آبشخور هر یك به ظرفیت 
این  اعضاي  توسط  لیتر  هزار  چهار 
شده  حفاظت  منطقه  در  انجمن 
احداث شد و روزانه بیش از ۵۰راس 
از حیات وحش چهارپا و ۵۰۰ قطعه 

پرنده نیز سیراب مي شوند.
منطقه  آبشخورهاي  افزود:  انصاري 
بانان  محیط  توسط  روزانه  هرمود 
یکبار  اي  هفته  و  شود  مي  پایش 

آبرساني مي شوند.
وي گفت: ضدعفوني و محلول پاشي 
است که  اقداماتي  دیگر  از  و الیروبي 
آبشخورهاي  در  بانان  محیط  توسط 
هدف  با  و  ممنوع  شکار  مناطق 
پیشگیري از انتقال انواع بیماري هاي 
مشترک بین دام اهلي و حیات وحش 

انجام مي دهند.
حفاظت  منطقه  انصاري،  گفته  به 
هزار   ۲۰7 الرستان،  هرمود  شده 
منطقه  این  در  و  دارد  وسعت  هکتار 
بز،  و  کل  شامل:  پستانداران  انواع 
روباه،  کفتار،  الرستان،  میش  و  قوچ 
شاه روباه، شغال و انواع گربه وحشي 

زندگي مي کنند.
با جمعیتي حدود 9 هزار  شهر خور، 
در  و  باستاني  شهرهاي  از  یکي  نفر 
با  همجوار  و  چهارکیلومتري  فاصله 

شهر قدیم الر است.

کارگاهی است که اگر فرد بخواهد این 
انجام  ای  کارخانه  به صورت  را  طرح 
دیگر  تومان  میلیون  دهد، حدود ۱۰ 

هم اضافه می شود.
مزایای  از  برخی  برشمردن  با  وی 
به  نسبت  گازسوز  خودروهای 
اگر  کرد:  عنوان  بنزینی،  خودروهای 
و  کند  کار  گاز  با  یکی  خودرو  دو 
تعویض  زمان  در  بنزین،  با  دیگری 
روغن اگر دقت کنیم خودروئی که با 
بنزین کار کرده است روغنی به مراتب 
کثیف تر از خودروئی دارد که با گاز 
کار کرده و این به بدان معنی است که 

گاز ضرر کمتری به خودرو می زند.
حسنیان با بیان اینکه از نظر آالیندگی 
هم طبق نتایجی که به دست آمده، گاز  
cng آالیندگی بسیار کمتری دارد و به 
عنوان سوخت پاک معرفی شده است، 
تمامی  خاطر  همین  به  کرد:  اضافه 
کشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت 
رو به استفاده از این سوخت پاک آورده 
اند و در حال حاضر ما در این رابطه از 

بسیاری از کشورها عقب مانده ایم.
در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گازسوز  مجاز  کارگاه  چند  الرستان 
گفت:  دارد،  وجود  خودروها  کردن 
استان  جنوب  و  الرستان  کل  در 
به کار  فارس چندین کارگاه مشغول 
تنها یك  تعداد  این  از  باشند که  می 
کارگاه مجاز زیر نظر اتحادیه سوخت 
تهران  کارگاه  نام)  به  جایگزین  های 
الزمه  مدارک  تمامی  داشتن  با  گاز( 

مشغول به فعالیت می باشد.
واجدین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
طرح  این  در  شرکت  برای  شرایط 

می توانند به سایت 
 https://gcr.niopdc. ir/ login
از  پس  و  کنند  نام  ثبت  و  مراجعه 
پاالیش اطالعات با توجه به اولویت های 

این طرح تجهیز خواهند شد.

مراسم  این  در  حسین زاده،  مهندس 
عباسی  مختار  زحمات  از  تقدیر  ضمن 
عبداهلل  برای  خنج  پیشین  فرماندار 
آرزوی  خنج  جدید  فرماندار  حقیری 

موفقیت کرد.
وی با اشاره به احادیث ائمه معصوم)ع( 
افزود: داشتن  در باب خدمت به مردم، 
در  نیت  خلوص  و  صداقت  شرط  دو 
الهی  غفران  با  قطعاً  مردم  به  خدمت 

همراه است.
و  گراش  مردم الرستان، خنج،  نماینده 
اوز با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی 
شهرستان خنج در صنایع مختلف اظهار 
زمینه های  در  خنج  شهرستان  داشت: 
اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
با  خصوصاً  و  کشاورزی  گردشگری، 
صنایعی  و  مختلف  کارخانه های  وجود 
از  و...  بافی  گلیم  بافی،  حصیر  مانند 
زمینه  در  باالیی  پتانسیل  و  ظرفیت 

گردشگری برخوردار است.
منابع عظیم  مهندس حسین زاده، وجود 
نفت و گاز در شهرستان خنج را از اهم 
موضوعات دانست و گفت: شهرستان خنج 
زمینه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت  های  از 
این  به جد در  برخوردار است که  انرژی 

محصول  این  کرد:  خاطرنشان  تقی زاده 
به صورت سیار و ثابت قابل بهره  برداری 
می تواند  آن  سیار  قابلیت  که  است 
بیمارستان های  رزم،  میدان های  در 
صحرایی و در مواقع بحرانی و ضروری 

مورد استفاده قرار گیرد.
روی  بر  تصاویر  نامحدود  ذخیره  وی، 
کاری  مدهای   ،USB دیسك  هارد 
و  پرتابل  صورت  به  استفاده  متفاوت، 
ثابت و در نهایت قابلیت اتصال به چاپگر 
این دستگاه  قابلیت های  از مهمترین  را 
عنوان کرد و افزود: طراحی و تولید این 
محصول مهم که با دانش بومی و فنی 
شرایط  در  دفاعی  صنعت  متخصصان 

انبوه  شکل  به  واکسن  است  قرار  ها 
طریق  از  عموم  برای  و  شود  کشور  وارد 
دسترس  در  مصوب  نرخ  با  ها  داروخانه 
لحظه  این  تا  افزود:  بگیرد،  قرار  همگان 
این موضوع محقق نشده و در  متأسفانه 
آزاد  و  دولتی  نرخ  با  کشور  جای  هیچ 

واکسن آنفلوانزا برای عموم وجود ندارد.
پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست 
الرستان، درخصوص ابتالی دانش آموزان 
کرونا،  ویروس  به  در الرستان  معلمان  و 
شده  تفکیك  صورت  به  کرد:  تصریح 
آماری از ابتالی این قشر ارائه نکرده ایم 
و به جهت پیشگیری از بروز نگرانی ها، 

نیازی به انتشار چنین آماری نیست.
این مسوول، خاطر نشان کرد: براساس 

موضوع پیگیر هستیم و بزودی خبرهای 
خوشی به گوش مردم خواهد رسید.

از  بخشی  در  حسین زاده،  مهندس 
سخنان خود خطاب به عبداهلل حقیری 
داشت:  اظهار  خنج  جدید  فرماندار 
بحث  جامعه  فعلی  موضوع  مهم ترین 
اولویت  از  یکی  و  است.  مردم  معیشت 

های مهم معیشت بحث مسکن است.
وی افزود: موضوع تامین مسکن خصوصاً 
مسکن محرومین، روستائیان، جوانان و 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مردم 
و  تدوین  مصوباتی  نیز  مجلس  در  و 
مردم  به  بزودی  که  است  تصویب شده 

اعالم می شود.
در  داد:  ادامه  حسین زاده  مهندس 
موضوع مسکن ما آماده هستیم تا هرجا 
نیاز باشد همکاری و تسهیل گری کنیم 
تا شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع اشتغال 
سرمایه گذاران  با  همکاری  و  حضور  بر 
در قالب طرح های مشارکتی و استفاده 
و  سپاه  و  بسیج  مردمی  از ظرفیت های 
ابراز  و  کرد  تاکید  مختلف  ارگان های 
امیدواری داشت تا با همکاری بتوان به 

آنچه استحقاق مردم است رسید.

امید،  افزایش  قطعاً  ظالمانه  تحریم های 
ایجاد فرصت های  اعتماد به نفس ملی، 
برای  را  ارز  خروج  نهایت  در  و  شغلی 

کشور به همراه دارد.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
این دستگاه دارای  اینکه  بیان  با  مسلح 
بهداشت،  وزارت  از  الزم  تاییدیه های 
کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان 
انبوه  تولید  ظرفیت  شد:  یادآور  است، 
دفاعی  صنعت  در  داپلر  سونوگرافی 
صورت  در  دفاع  وزارت  و  دارد  وجود 
کشور،  بهداشت  مسئوالن  درخواست 
آماده رفع نیازهای مجموعه بهداشت و 

درمان کشور است.

مورد  ای  لحظه  صورت  به  که  آماری 
ها  گیری  تصمیم  گیرد،  می  قرار  رصد 
دانشکده  و  پرورش  و  آموزش  در حوزه 
هماهنگی  با  الرستان  پزشکی  علوم 
آمار مبتالیان  و  افتد  اتفاق می  طرفین 
تحلیل  و  بررسی  مورد  مستمر  طور  به 

قرار می گیرد.
اقدامات  درخصوص  همچنین  رضائی 
انجام شده جهت تأیید جواب آزمایشات 
دولتی  و  خصوصی  های  آزمایشگاه 
تردد  خارجی  مسافران  برای  الرستان 
برای  گفت:  الرستان،  فرودگاه  از  کننده 
گرفته  مفصلی صورت  اقدامات  مهم  این 
به  جاری  هفته  پایان  تا  رود  می  امید  و 

نتیجه برسد.
زمینه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های  رایزنی  روز  فشرده چندین  بصورت 
گرفته  صورت  بهداشت  وزارت  با  متعدد 
است، ادامه داد: با توجه به شرایط خاص 
بین  فرودگاه  از  برخورداری  و  الرستان 
لحاظ  به  آن  برتر  جایگاه  نیز  و  المللی 
کشور،  در  خارجی  پروازهای  برقراری 
منتظر تأییدیه وزارت بهداشت در سایت 
تا  هستیم  تأیید  مورد  آزمایشگاههای 
با  را  مسافران  آزمایشات  پاسخ  بتوان 

قاطعیت ارائه داد و دچار مشکل نشوند.

ساخت چهاردهمين آبشخور حيات وحش 
در الرستان

دوگانه سوز شدن رایگان ۲۰۰ خودرو 
عمومی در الرستان

حسين زاده: بحثمعیشتمردموتامینمسكن
ازاهمیتباالییبرخورداراست

رونماییازنخستیندستگاهسونوگرافیبومیکشور

اولویتاستفادهازواکسنآنفلوآنزا
باکادردرمان،مادرانبارداروبیمارانخاصاست

در جلسه مدیر کل فرودگاه الرستان 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  با 
آزمایشگاه  اندازی  راه  موضوع 
این  در  خارجی  مسافران  تخصصی 
شهرستان مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش میالد الرستان به نقل از 
اداره کل فرودگاه الرستان، مدیرکل 
و تعدادی از مسئولین فرودگاه بین 
اللهی)ره(  آیت  اهلل  آیت  المللی 
الرستان با سرپرست دانشکده علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

الرستان دیدار کردند.
این  در  الرستان،  فرودگاه  مدیرکل 
انتصاب  تبریك  عرض  ضمن  دیدار 
علوم  دانشکده  جدید  سرپرست 
پزشکی الرستان، با اشاره به تعامل و 
همکاری شایسته اداره کل فرودگاه 
پزشکی  علوم  دانشکده  و  الرستان 
اجرای  روند  کرد:  عنوان  الرستان، 
تکریم  و  بهداشتی  های  پروتکل 
پیدا  ادامه  بیشتر  جدیت  با  مسافر 

خواهد کرد.
پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست 
ضمن  دیدار،  این  در  نیز  الرستان 
برتر  رتبه  کسب  تبریك  عرض 

فرودگاه الرستان در خصوص اجرای 
در  بهداشتی  های  پروتکل  صحیح 
این  گفت:  کشور،  فرودگاههای  بین 

امر باعث رضایت و افتخار است.
از   تشکر  ضمن  همچنین  رضایی، 
همکاری متقابل به ویژه در این مدت 
بیان کرد: در راستای مقابله با ویروس 
هرگونه  مسافران  حال  رفاه  و  کرونا 
اقدامی که الزم باشد انجام می شود.

آزمایشگاه  زمینه  در  جلسه،  این  در 
تخصصی انجام تست مسافران مقاصد 
شد  نظر  وتبادل  بحث  نیز  خارجی 
که سرپرست دانشکده علوم پزشکی 
پیگیری  با  داشت:  اظهار  الرستان، 
نیز  آزمایشگاه  این  آمده،  بعمل  های 

به زودی راه اندازی می شود.
بیماری  شروع  زمان  از  است  گفتنی 
کرونا ،بدلیل تردد مسافران داخلی و 
خارجی، همکاری بسیار نزدیکی بین 
است  برقرارشده  دانشکده  و  فرودگاه 
به نحوی که پرسنل بهداشت ودرمان 
بصورت مداوم در این فرودگاه مستقر 
در  الزم  های  نظارت  و  اقدامات  و 
خصوص کنترل و جلوگیری ازشیوع 

ویروس کرونا را انجام می دهند.

رایزنی مدیرکل فرودگاه الرستان، 
برای راه اندازی آزمایشگاه تست 

مسافران خارجی


