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تربیت بدنی  هفته  الرستان،  میالد  گزارش  به 
همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی 
در  ورزش  کاربرد  اثرات  و  اهمیت  با  جامعه 
زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج 
ارشاد  و  هدایت  و  خانواده  و  خانه  در  ورزش 

جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.
میان  در  آن  توسعه  بر  تالش  و  ورزش  به  توجه 
همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است 
ورزش  چون  می آید؛  دست  به  کار  این  از  که 
مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، 
افزایش توانایی های جسمی و روحی، شجاعت، 
برای  وسیله ای  نیز  و  فکری  و  جسمانی  سالمت 

جمع گرایی و اجتماعی شدن است.
از زمان آغاز شیوع کرونا و به جهت محدودیت های 
ناشی از آن، مقداری امر ورزش به ویژه برای عامه 
با  می رود  انتظار  که  شد  رانده  حاشیه  به  جامعه 

برنامه ریزی مناسب، این خالء را جبران کرد.
میالد  خبرنگار  تربیت بدنی،  هفته  آستانه  در 
طیبی  »محمدحسن  با  را  گفت وگویی  الرستان 
ترتیب  الرستان«  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 

داده است که در زیر می خوانیم:

با توجه به شیوع ویروس کرونا تمهیدات شما برای 
اینکه مردم از ورزش دور نمانند چه بوده است؟

آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  که  اسفندماه  از 
ابالغی  دستورالعمل های  به  توجه  با  شد 
اماکن  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از 
ورزشی تعطیل شد و این اتفاق تا االن وجود 
مانند  روباز  رشته های  مهرماه  اوایل  از  دارد. 
با  را  انفرادی  ورزش های  و  دوچرخه سواری 

توجه به دستورالعمل ها راه اندازی کرده ایم.
تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  مدت  در 
اماکن ورزشی ورزش دوستان و ورزش کاران 
برنامه های متنوعی را از طریق فضای مجازی 
همچون دارت و شطرنج به اجرا درآوردند و 
همچنین ورزش در خانه را به مردم آموزش 
دادند. هیئات ورزشی مختلف با ارسال کلیپ 
به ورزش در خانه تشویق  را  و پوستر مردم 
مسابقاتی  از رشته ها حتی  برخی  در  کردند. 

نیز از طریق فضای مجازی برگزار کردیم.
با پخش بروشور و شعارهای ورزشی سعی بر 
ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم داشته ایم. 
شیوع  به  توجه  با  واقعاً  مدت  این  در  البته 
ویروس کرونا کار ورزشی کردن سخت است. 
ایام شیوع ویروس  اضافه کنم که در  را  این 
کمک های  بحث  در  ورزشی  هیئات  کرونا 
معیشتی هم فعالیت خوبی داشته اند و با تهیه 
ماسک و وسایل بهداشتی و امکانات معیشتی 

به یاری مردم شتافتند.

به  توجه  با  هم  استخرها  و  بدنسازی  سالن های  آیا 
استقبال جوانان از این رشته ها در ایام شیوع کرونا 

بازگشائی خواهد شد؟
سالن های  اجاره  باالی  هزینه های  به  توجه  با 
ورزشی با ستاد کرونا صحبت شد و این اجازه 
نفرات  با  بدنسازی  باشگاه های  که  گرفتیم  را 
کمتر و رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشائی 
شوند. البته در بحث استخر با توجه به مسائل 
بازگشائی  اجازه  فعاًل  دارد  وجود  که  بهداشتی 

داده نشده است.

و  ورزشی  اماکن  به  تسهیالتی  کرونا  ایام  در  آیا 
ورزش کاران تعلق گرفته است؟

در بحث تسهیالت در اداره کل ورزش و جوانان 
و در سطح الرستان جلسات مختلفی برگزار شد 
عضو  که  کردیم  اعالم  ورزشی  باشگاه های  به  و 
ستاد تسهیالت کرونا شوند. تعدادی از باشگاه ها 
نیز ثبت نام کردند اما از لحاظ برخی موضوعات 
مشکالتی  مدارک  تکمیل  و  اداری  و  بیمه ای 
داشتند که در صورت رفع این موارد توسط خود 
باشگاه ها می توان تسهیالتی را با همکاری اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اختیارشان قرار داد.

اواخر  که  تربیت بدنی  هفته  در  شما  برنامه های 
مهرماه خواهد بود چیست؟

با توجه به شرایط موجود بیشتر تمرکز ما بر روی 
خاکی،  تنیس  مانند  روباز  فضای  با  ورزش های 
برنامه ریزی هایی  که  است  دارت  و  شطرنج  
تا  »صفر  عنوان  با  مهم  برنامه  یک  داشته ایم. 
سکو« ویژه استعدادیابی طراحی شده که در این 
مسابقه از تمام مردم خواسته ایم از استعداد خود 
به  و  تهیه  ثانیه ای  در هر موضوعی کلیپی ۳۰ 
ما ارسال کنند. پس از جمع آوری این کلیپ ها 

و  شد  خواهد  ارزیابی  تهران  از  داورانی  توسط 
معرفی  را  فارس  جنوب  در  برتر  استعدادهای 
به  ویژه ای  تسهیالت  پایان  در  و  کرد  خواهیم 
در  اینکه  به  توجه  با  می گیرد.  تعلق  افراد  این 
اعالم شده،  حال حاضر وضعیت الرستان سفید 
اگر ستاد مبارزه با کرونا الرستان اجازه دهد با 
برنامه  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  حضور 
تجلیل از ورزشکاران، قهرمانان و هیئات ورزشی 

را همچون سالهای گذشته اجرا می کنیم.

در مورد برنامه های ورزشی اداره ورزش و جوانان 
الرستان در آینده توضیح دهید؟

با توجه به شرایط مالی موجود جامعه برنامه ای 
را جهت تغییر کاربری فضای فعلی اداره ورزش و 
جوانان الرستان ارائه کرده ایم که فضای موجود 
کاربری  تغییر  اداری  و  مسکونی  تجاری،  به  را 
دهیم. از لحاظ قانونی این مورد اجازه داده شده 
شهرداری،  شهر،  شورای  با  رایزنی  حال  در  و 
دفتر نماینده و فرمانداری هستیم که در صورت 

تصویب، این مهم را به نتیجه برسانیم.
اگر این اتفاق اجازه داده شود ساختمان شکیلی 
در محل فعلی احداث خواهد شد و برای هیئات 
گرفته  نظر  در  اتاق هایی  هم  الرستان  ورزشی 
می شود.  از طرفی می توانیم با توجه به تجاری 
راستای  در  نیز  درآمدزایی  ساختمان،  بودن 
ورزش  و  باشیم  داشته  ورزشی  فعالیت های 
گذشته  سال های  در  دهیم.  رونق  را  الرستان 
هم این طرح را ارائه دادیم اما مخالفت هایی از 

سمت مسئولین الرستان صورت پذیرفت.
تبدیل  الرستان،  ورزش  اداره  دیگر  طرح 
دیگر  که  دانشیار  شهید  استادیوم  از  بخشی 
است.  مسکونی  بحث  به  ندارد  ورزشی  کاربرد 
امیدواریم مسئولین الرستان با تعامل به ما این 

برای  نیز  بتوانیم درآمدزایی  تا  را بدهند  اجازه 
ورزش داشته باشیم و بهتر بتوانیم ورزشکاران 
و  استانی  مسابقات  در  را  ورزشی  تیم های  و 

کشوری همراهی مالی کنیم.

علت عدم حمایت مناسب از تیم لیگ برتری بانوان 
شهید چمران الرستان چه بود؟

مالی  بودجه  کمبود  به  توجه  با  متأسفانه 
چمران  شهید  بانوان  هندبال  تیم  نتوانستیم 
انصراف  موجب  که  کنیم  حمایت  را  الرستان 
این تیم از لیگ برتر هندبال کشور شد. در واقع 
نتوانستیم  که  است  بوده  ما  طرف  از  کاستی 
بدلیل کمبود بودجه از این تیم حمایت کنیم. 
در مجموع با اجازه ای که دولت در قوانین داده 
است ما می توانیم با تغییر کاربری و طرح هایی 
این  و  باشیم  داشته  درآمدزایی  شد  گفته  که 
کمک  ما  کشوری  تیم  پنج  به  می تواند  اتفاق 
تقاضای  الرستان  مسئولین  از  کند.  شایانی 
اداره  کاربری  تغییر  بحث  در  تا  داریم  کمک 

ورزش و جوانان ما را حمایت کنند.

ورزش  برای  اقداماتی  چه  عمرانی  زمینه  در 
الرستان در حال انجام است؟

در بحث زیرساخت ها فعالیت های مختلفی را در 
برنامه های خود قرار داده ایم. با صحبت با یک 
سرمایه گذار و تهیه زمین با همکاری شهرداری 
دیگر  استاندارد  خاکی  تنیس  زمین   4 احداث  الر 

در شهر الر را در دستور کار قرار داده ایم.
خلیج فارس  تنیس  خانه  امسال  طی  امیدواریم 
آن  قول  دولت  که  اعتباری  تأمین  با  الرستان 
تا  برسانیم  افتتاح  به  خیر  کمک  با  و  داده  را 
بزرگ ترین خانه تنیس روی میز جنوب فارس 

را در الرستان داشته باشیم.
برای ورزش کاراته با توجه به کوچک بودن سالن 
فعلی با کمک شهرداری زمینی اختصاص یافته 
به  هم  مهم  این  آینده  سال  تا  داریم  سعی  و 

نتیجه برسانیم.
با کمک بنیاد نیک اندیشان هاشمی زاده جهت 
بین  محل  در  کشور  زورخانه  بزرگ ترین  ساخت 
شهرقدیم و شهرجدید نیز به نتیجه رسیده ایم 
این  ساخت  عملیات  بزودی  که  امیدواریم  و 

زورخانه را آغاز کنیم.
 ۳۰۰ هزینه  با  الر  تختی  استادیوم  چمن  ترمیم 
امید  و  است  انجام  حال  در  تومان  میلیون 
به  چمن  این  آینده  ماه   ۳ یا   ۲ تا  می رود 
بهره برداری برسد. در کنار زمین چمن، سکوها 
مشارکت  با  هم  استادیوم  فوتبال  ساختمان  و 

دولت و خیرین بهسازی خواهیم کرد.
ادامه در صفحه آخر

گفت و گو با »محمدحسن طیبی، رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان« 
»بزرگترین زورخانه کشور، در الر ساخته می شود«

گفت و گو با »محمدحسن طیبی، رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان« 

»بزرگترین زورخانه کشور، در الر ساخته می شود«

همین صفحه

حاال که تحریم ها تمام 
شد، کدام تسلیحات 

ایرانی صادر می شوند؟
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)بيل  راهسازي  ماشين آالت  صاحبان  كليه  اطالع  به  بدينوسيله 
ملي  شركت  دستورالعمل  پيرو  مي رساند   )... گريدر،  لودر،  ميكانيكي، 
پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر الزام دارندگان ماشين آالت به داشتن 
و  صاحبان  كليه  از  لذا  نياز،  مورد  سوخت  تأمين  جهت  صنفي  شناسه 
مالكان ماشين آالت راهسازي تقاضا مي شود جهت تقاضاي صدور پروانه 

كسب در اسرع وقت به دفتر اتحاديه صنف مصالح ساختماني 
بانك ملت  به آدرس: الر شهرقديم - خيابان مدرس جنوبي - روبروي 
مركزي - خيابان حاج غفوري - ساختمان اتاق اصناف مراجعه فرمايند.

تلفن تماس جهت هماهنگي:
 4448 5234 - 071 و 1921 181 0917

اطالعیه

اتحادیه صنفی فروشندگان مصالح ساختمانی

خاکی  تنیس  زمین   4 احداث   -
استاندارد دیگر در شهر الر را در دستور 

کار قرار داده ایم.
تنیس  خانه  امسال  طی  -امیدواریم 
خلیج فارس الرستان با تأمین اعتباری 
که دولت قول آن را داده و با کمک خیر 
خانه  بزرگ ترین  تا  برسانیم  افتتاح  به 
در  را  فارس  جنوب  میز  روی  تنیس 

الرستان داشته باشیم.
-برای ورزش کاراته با توجه به کوچک 

شهرداری  کمک  با  فعلی  سالن  بودن 
تا  داریم  سعی  و  اختصاص یافته  زمینی 
سال آینده این مهم هم به نتیجه برسانیم.

-با کمک بنیاد نیک اندیشان هاشمی زاده 
زورخانه  بزرگ ترین  ساخت  جهت 
امیدواریم  و  رسیده ایم  نتیجه  به  کشور 
زورخانه  این  ساخت  عملیات  بزودی  که 

را آغاز کنیم.
با  الر،  تختی  استادیوم  چمن  ترمیم 
هزینه ۳۰۰ میلیون تومان در حال انجام 

آینده  یا ۳ ماه  تا ۲  امید می رود  است و 
این چمن به بهره برداری برسد. 

آفرود  و  موتورسواری  -پیست 
با  اما  است  تکمیل  حال  در  الرستان، 
نتوانستیم  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه 

تکمیل کنیم. 
درخواست  موتورسواران  مورد  -در 
داریم که زمینی از طرف منابع طبیعی و 
شهرداری در حومه شهر برای افراد عالقه 

مند اختصاص یابد.



 سه شنبه 1399/۰۷/۲9 - سوم ربیع االول 144۲ - سال بیست و هشتم - شماره 158۲

2
حه

صف
از  سوری  ابوذر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  ارشد  کارشناسان 
گردشگری با تهیه سلسله مقاله هایی زیرساخت 
مردم  در  گردشگری  فرهنگی  و  فکری  های 

الرستان را مورد بررسی قرار داده است. 
زیرساخت  ایجاد  که  شد  عنوان  قبل  گفتار  در 
میهمان)گردشگر(  برای  هم  گردشگری  های 
مقصد(.  میزبان)جامعه  هم  و  کند  می  صدق 
طرح  و  ها  ایده  با  داریم  سعی  نوشتار  این  در 
هایی که در ایجاد این نوع زیرساخت ها موثرند، 
آشنا گردیم. ابتدا ایجاد زیرساخت های فکری و 
فرهنگی جهت میهمان) گردشگر(.همانطور که 
بیان شد جامعه مقصد باید به نحوی خود را به 
گردشگر معرفی کند تا سبب ایجاد انگیزه شود 

برای دیدار از آن. 
برای این منظور طرح های ذیل در شهر الر انجام 

شده یا در حال انجام است:
-جشنواره حلوا مسقطی الری:

اجتناب  نیازهای  از  یکی  عنوان  به  گردشگری 
کلید  و  درآمد  منبع  و  بشری  جامعه  ناپذیر 
اقتصادی بسیاری از کشور ها در تالش و تکاپو 
برای پیشرفت، جلب مخاطب بیشتر، ماندگاری 
درآمدزایی  نتیجه  در  و  پایدار(  )توسعه  بیشتر 
باالتر است و هر روز به دنبال راهی جدید برای 
این  از  یکی  باشد.  می  مهم  این  به  دستیابی 
یکی  است.  نمایشگاه  و  جشنواره  برپایی  راهها 
از زمینه های توسعه ی گردشگری، گردشگری 
مدیریت  در  که  است  وقایع  و  ها«  »جشنواره 

مقصدهای گردشگری اهمیت زیادی دارد.
در  توانند  می  اهمیت  حسب  بر  ها  جشنواره 
سطح های منطقه ای یا محلی ایفای نقش کنند 
که عالوه بر جاذبه فرهنگی، از جنبه اقتصادی 
و فنی نیز اهمیت دارد. فستیوال ها می توانند 
در کنار هزینه ی باالیشان، ایجاد شغل کنند و 

نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشند.
جشنواره حلوا مسقطی الری، جشنواره ای که با 

شهر بیرم با وجود وعده های داده شده از ابتدای 
دهه ۹۰ اما هنوز مشکل تامین آبش پا برجا است 
و در این سال ها مردم جز وعده و وعید و پاسکاری 

از این اداره به آن اداره چیزی نشنیده  اند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
و  شهرها  به  آبرسانی  و  آب  مسئله  تسنیم، 
روستاهای استان فارس مسئله جدیدی نیست، 
حداقل در یک دهه گذشته که استان فارس با 
کرات  به  موضوع  این  بوده  روبه رو  خشکسالی 
تکرار شده و در رسانه ها نیز منعکس شده است.

مرکز  کیلومتری   ۱۴۰ فاصله  در  بیرم  شهر 
با وجود  که  است  آن شهرها  از  یکی  الرستان 
وعده های داده شده از ابتدای دهه ۹۰ اما هنوز 
مشکل تامین آب پابرجا است و در این سال ها 
مردم جز وعده و وعید و پاسکاری از این اداره 

به آن اداره چیزی نشنیده اند.
هشدار  و  بحران  مرحله  به  وضعیت  اما  امسال 
رسیده و این شهر عالوه بر اینکه با کمبود آب 
و  دست  نیز  ناسالم  شرب  آب  با  است،  مواجه 
پنجه نرم کرده است. با وجود اینکه از تابستان 
در  موضوع  این  بار  یک  روز  چند  هر  امسال 
باز هم مشکل آب  اما  رسانه ها مطرح می شود 

بیرم همچنان وجود دارد.
آبرسانی  شهر  این  مردم  به  شده  داده  وعده 
 ۹۳ سال  از  که  است  فیروزآباد  هایقر  سد  از 
تاکنون هر سال گفته شده که سد تکمیل و به 
محض آبگیری آب به بیرم می رسد اما سد هنوز 
آبگیری نشده و در تازه ترین اظهارات عنایت اهلل 
رحیمی، استاندار فارس در ۱۳ مهرماه امسال 
آبگیری سد  بارندگی  اعالم کرده »با نخستین 
از  را  امسال  بارندگی  و  کنید  شروع  را  هایقر 

دست ندهید«.
این در حالی است که به گفته حمیدرضا دهقانی 
مدیرعامل آب منطقه ای استان فارس در همان 
تاریخ برای بهره برداری از سد هایقر را منوط به 
از  آزاد شدن بخشی  و  اراضی  از  تملک بخشی 

تجهیزات جامانده در گمرک اعالم کرد.

مسئوالن  ندهید؛  مردم  به  دروغ  وعده 
انصاف داشته باشند

امام جمعه  زندوی  حجت االسالم سید حسین 
از  گالیه  ابراز  با  تسنیم  با  گفت وگو  در  بیرم 
سد  می گوید:  مسئوالن  بی اساس  وعده های 
هایقر را از نزدیک دیده ام چگونه ممکن است 
از سدی که هنوز آبگیری نشده بتوان آب مورد 
نیاز و شرب مردم یک بخش ۱۷ هزار نفری را 

تامین کرد.
کرد:  بیان  استانی  مسئوالن  به  خطاب  وی 
آبگیری  سد  تا  بکشد  طول  باید  سال  چند 
نماینده  باشید،  داشته  انصاف  خودتان  شود، 
برای  بود  داده  وعده  نیز  الرستان  پیشین  دور 
آبرسانی از سد هایقر استفاده می شود، این چه 

وعده و دروغی ست که به مردم می گویند.
به گفته زندوی آب بیرم از هر لحاظ قابل شرب 

گروه  امنیتی  دفاعی  خبرنگار  گزارش   به 
مهرماه   ۲۷ جوان،  خبرنگاران  باشگاه  سیاسی 
۹۹ یا ۱۸ اکتبر روزی است که طبق قطعنامه 
از  که  ایران  تسلیحاتی  تحریم های   ۲۲۳۱
بود  خورده  کلید  کشورمان  علیه   ۱۳۸۹ سال 
این  رسید.  پایان  به  شد،  تمدید  برجام  با  و 
هر  تا  است  قادر  مهرماه   ۲۷ از  ایران  یعنی 
و  صادر  را  نظامی  تجهیزات  و  تسلیحات  گونه 
نیز  مهرماه ۹۹  دیروز ۲۷  بامداد  کند.  وارد  یا 
درباره  خود  مواضع  کشورمان  خارجه  وزارت 
ممنوعیت سفر  و  تسلیحاتی  تحریم های  پایان 
تعدادی از شهروندان و مسئوالن نظامی کشور 
را در بیانیه ای صادر کرد.   در این بیانیه آمده 
هر  می تواند  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است 
از هر منبعی،  را،  گونه سالح و تجهیزات الزم 
بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیاز های 
بر  دفاعی خود تهیه کند و همچنین می تواند 
مبنای سیاست های خود تسلیحات دفاعی صادر 
کند. این بند از بیانیه ایران به این معناست که 
با  و  ندارد  را  سابق  محدودیت های  دیگر  ایران 
آزادی عمل می تواند به همه نیاز های خود در 
حوزه تسلیحاتی دست پیداکند و یا تجهیزات 

مورد نیاز سایر کشور ها را صادر کند.

ایران، یک قدرت تجهیزاتی و تسلیحاتی 
در جهان امروز

یکی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش  ایران 
تسلیحات  در حوزه خرید  بزرگ  کشور های  از 
اما  بود.  و سایر کشور ها  آمریکا  از  تجهیزات  و 
ایران  انقالب اسالمی غرب دیگر به  با پیروزی 
نظر  از  ایران  و  نمی فروخت  تجهیزات  و  سالح 
خدمات مستشاری و فنی از سوی غرب تامین 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  چندی  نمی شد. 
نگذشته بود که رژیم بعثی به ایران حمله کرد  و 
ایران با کمبود تجهیزات و تسلیحات مواجه شد.  
جبهه های  نمی توانستند  که  دفاعی  مسئوالن 
جنگ را از تجهیزات خالی بگذارند، شروع به 
خود  موردنیاز  تسلیحات  و  تجهیزات  ساخت 
با  ایران  کردند.  کشورمان  دفاعی  صنایع  در 
خودکفایی در سال های جنگ تحمیلی نه تنها 
نیاز های خود در دوران دفاع مقدس را تامین 
کرد، بلکه صنایع ساخت تجهیزات و تسلیحات 
همین  کرد.  ریزی  پایه  نیز  را  خود  بومی 
فعالیت ها باعث شد تا پیشرفته ترین تجهیزات 
مانند انواع تانک، جنگنده، سالح های انفرادی، 
و  مختلف  موشک های  زره،  ضد  تسلیحات 
بومی  صنایع  در  تسلیحات  و  تجهیزات  سایر 

کشورمان طراحی و ساخته شود.
هم  دریایی  حوزه  در  ایران  مسلح  نیرو های 
غدیر  و  فاتح  زیردریایی های  مانند  تجهیزاتی 
سبد  به  را  جماران  و  سهند  ناوشکن های  و 
اضافه  خود  دفاعی  محصوالت  و  تجهیزات 
همین  نیز  پدافندی  حوزه  در  ما  کرده اند. 
توانسته ایم  که  نحوی  به  داریم  را  شرایط 
رادار های ملی در برد های مختلف و سامانه های 
برای  را  خرداد   ۱۵ و   ۳۷۳ باور  مانند  بومی 
باشیم.  داشته  اختیار  در  کشورمان  از  دفاع 
بسیار قدرتمند است  نیز  ایران  حوزه موشکی 
قدرت های  جزو  اکنون  ایران  که  نحوی  به 
موشکی جهان به شمار می رود و موشک هایی 
با برد های ۲ هزار کیلومتر را به راحتی ساخته 

و استفاده می کند.

نیست.
اصل این طرح در یکی از سازمان های فرهنگی 
است.  موجود  الر  شهر  شهرداری  به  وابسته 
این  دوم  سال  برگزاری  جهت  ها  پیگیری 
حال  در  گذشته  سال  اسفندماه  در  جشنواره 
انجام بود که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و 
شرایط خاص کشور، به طور کامل کنسل شد. 
بهبود شرایط  و  دوران  این  از  با گذر  ان شااهلل 

بتوانیم دوباره این جشنواره را برگزار کنیم.
-جشنواره یلدای برکه ها:

 

برای  دارند  قصد  منطقه  هنرمندان  از  گروهی 
به  هنری  و  فرهنگی  رویدادی  بار  نخستین 
و  آداب  و  تاریخی  پیشینه  با  آشنایی  منظور 
رسوم منطقه الرستان با عنوان جشنواره یلدای 
های  نهاد  همکاری  با  یلدا  در شب  را  ها  برکه 

دولتی و شهری و فرهنگی برگزار کنند .
این جشنواره که قرار است به صورت مداوم و هر 
ساله در شب یلدا برگزار گردد شامل ورکشاپ 
هنر  و  محیطی  هنرهای  های  زمینه  در  هایی 

گفته وی اهمیت آب بیرم و محرومیت آن بر 
هیچ کس پوشیده نیست و پیگیری برای حل 

آن ادامه دارد.
شورای  مجلس  در  الرستان  مردم  نماینده 
همکاری  عدم  و  هماهنگی  عدم  بر  اسالمی 
بین مسئوالن استانی به عنوان مانع اصلی حل 
و معتقد است که  اشاره می کند  بیرم  مشکل 
گرفتن  مشکل  این  برای حل  حاضر  حال  در 
انشعاب از خط یک سد سلمان فارسی از شهر 
خنج است که نزدیک به ۵۰ کیلومتر با بیرم 
فاصله دارد و به یک ایستگاه پمپاژ آب نیازمند 
مسیر  به  نسبت  هم  کمتری  هزینه  و  است 

قبلی که ۶۰ کیلومتر بود، دارد.
این  طرح  مطالعه  و  رایزنی  از  حسین زاده 
امیدواریم  می گوید:  و  می دهد  خبر  مسیر 
استاندار  ویژه  به  استانداری  مسئوالن  که 
همکاری  استان  منطقه ای  آب  و  آبفا  فارس، 
با  تا  نکنند  پاسکاری  که  داریم  انتظار  کنند، 
آب  مشکل  بتوانیم  شده  انجام  صحبت های 

بیرم را حل کنیم.
مجلس  در  الرستان  مردم  نماینده  گفته  به 
شورای اسالمی با انجام این طرح عالوه بر شهر 
بیرم ۳ شهر عالمرودشت، خیرگو و چاهورز از 
حل  آبشان  مشکل  هم  المرد  انتخابیه  حوزه 
می شود و نامه مشترکی نیز با نماینده المرد 

نوشته و امضا شده است.
باشد  استان  در  اراده ای  اگر  است  معتقد  وی 
مشکل خیلی زود برطرف می شود اما در حال 

حاضر اراده مسئوالن استانی ضعیف است.
سد  از  بیرم  به  آبرسانی  درباره  حسین زاده 
هایقر نیز می گوید: از سد هایقر بازدید کردم و 
آنجا پیوست هایی دارد و باید بخشی از اراضی 
تملک شود که زمان بر است و با وجود اینکه 
کار سد خوب پیش می رود اما آبرسانی از سد 
هایقر برای بیرم در حال حاضر شدنی نیست.

به گفته نماینده مردم الرستان بیرم بنا بوده 
که  شود  آبرسانی  سلمان  سد  دوم  خط  از 
مطالعات شروع شده و فاز یک انجام شده اما 
نیاز  تومان  میلیارد  هزار   ۲ نزدیک  هزینه ای 
از  اما  نیست  شدنی  حاضر  حال  در  که  دارد 
خط یک اگر بتوانیم انجام دهیم و مشکل آب 

این شهر برطرف می شود.
مردم بیرم سال هاست که چشم انتظار هستند، 
چشم انتظار آبی سالم و قابل شرب. همکاری 
دستگاه های استان به ویژه آبفا و آب منطقه ای 
می تواند این چشم انتظاری را پایان بخشد در 
شده  تبدیل  اصلی  مانع  به  اکنون  که  حالی 

است.
گزارش از حلیمه زارع

کشورمان تاکید داشته اند. 
امیر سرتیپ محمد حسین دادرس جانشین 
افتتاحیه دوره  آیین  ارتش در  فرمانده کل 
هشتم دکترای فرماندهی عملیات مشترک 
کارشناسی  یکم  و  سی  دوره  و  مرکب  و 
 ۵ که   آجا  دافوس  دفاعی  مدیریت  ارشد 
مهرماه در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره 
اظهار  جانبه کشورمان  تحریم های همه  به 
امروز شاهد تحریم های ظالمانه علیه  کرد: 
با  آن  از  عبور  البته  مان هستیم که  کشور 
راحتی  به  ایستادگی  و  مقاومت  فرهنگ 

ممکن است.
و  استیجاری  ایران  تجهیزات  امروز 
این  نیست؛  دیگران  از  شده  خریداری 
و  مقاومت  و  ایستادگی  نتیجه  پیشرفت ها 
دلیل  به  زیرا  است؛  دشمنان  تحریم های 
شدیم  مجبور  ایران  تسلیحاتی  تحریم 
خودمان تسلیحات مورد نیاز را تولید کنیم.

و  بودیم  تحریم  اسالمی  انقالب  ابتدای  از 
اراده  مرحله  به  ما  نبود،  تحریم ها  این  اگر 
پیروزی های  شاهد  و  نمی رسیدیم  تدبیر  و 

بزرگ امروز نبودیم.
امروز  گفت:  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
برخی از کشور های منطقه دارای تجهیزات 
مدرنی، چون جنگنده اف ۳۵ و سامانه های 
این  اما  هستند،  پیشرفته  پدافندی 
نیاورده  و عزت  اقتدار  آنان  برای  تجهیزات 
شیرده  گاو  را  آن ها  که  می بینیم  گا ها  و 
برای  کفر  سران  بیان  و  می کنند  خطاب 
آنان این گونه است که می گویند این ها یک 
هفته بدون حضور ما قادر به بهره گیری از 
 ۳۵ اف  امروز  ما  اگرچه  نیستند.  تجهیزات 
نداریم، اما تجهیزاتمان عاریتی نیست و ما 
عامل قدرت های بزرگ در منطقه نیستیم و 
توانسته ایم با تدبیر تحریم ها را به فرصتی 
مرحله  به  و  کنیم  تبدیل  پیشرفت  برای 
تجهیزات  ساخت  در  خودکفایی  و  ابتکار 
تجهیزاتمان  و  یابیم  دست  دفاعی  مختلف 

امروز اقتدار آفرین است.

مصالحه  شورای  رئیس  روزه   3 حضور 
برای  شاید  ایران  در  افغانستان  ملی 

خرید تسلیحات دفاعی
ملی  مصالحه  شورای  رئیس  عبداهلل  عبداهلل 
افغانستان صبح دیروز یکشنبه  ۲۷ مهرماه ۹۹ 
وارد ایران شد تا در سفری ۳ روزه با مقامات 
باشد.  داشته  مالقات  ایران  سیاسی  و  نظامی 
به نظر می رسد یکی از بخش های این سفر 
خرید تجهیزات و تسلیحات برای بخش های 

نظامی و دفاعی افغانستان از ایران باشد. 
کارشناس مسائل غرب  حسین کنعانی مقدم 
باشگاه خبرنگاران جوان  با  در گفت وگو  آسیا 
ایران  به  عبداهلل  عبداهلل  سفر  اهداف  درباره 
از  اکنون  ایران  اینکه  به  توجه  با  که  گفت 
از  یکی  است،  شده  خارج  تسلیحاتی  تحریم 
ارتش  بازسازی  برای  تسلیحات  مشتری های 
کشورش، افغانستان است و می توان گفت که 
با جمهوری  قراداد هایی  انعقاد  در صدد  کابل 
بازسازی  برای  این فرصت  از  تا  اسالمی است 
افغانستان  امنیت  حفظ  برای  خود  ارتش 

استفاده کند.

عدم تبلیغات مناسب، عدم معرفی شهر و جاذبه 
در  برگزاری  اصلی،  اهداف  عنوان  به  آن  های 
با توجه به شرایط آب و هوایی  نامناسب  زمان 
الر و تعطیالت رسمی و... نتوانسته اند خود را 
به عنوان یک رویداد قوی در جذب گردشگر و 
رونق صنعت گردشگری شهر و منطقه، معرفی 

کنند.
جهت  عید  ایام  الرگردی  تورهای  -برگزاری 

مسافران نوروزی
معموال هر ساله با همکاری اداره میراث فرهنگی، 
و  دستی  صنایع 
الرستان  گردشگری 
سرای  شیرینی  و 
عنوان  به  فدک 
تمام  )که  اسپانسر 
و  ایاب  های  هزینه 
را  پذیرایی  و  ذهاب 
گیرد  می  عهده  به 
و در قبال آن عایدی 
در  حداقل  چندانی 
نظر  از  مدت  کوتاه 
بیشتر  و  ندارد  مالی 
جهت شهر و دغدغه 
این  شخصی  مندی 
هزینه ها را متقبل می شوند( تورهای الرگردی 
فرهنگی  و  تاریخی  های  جاذبه  معرفی  جهت 
مسافران  استقبال  با  که  گردد  می  برگزار  شهر 
و  است  مواجه گشته  الر  مردم شهر  و  نوروزی 
تاریخی،  های  جاذبه  کنار  در  است  شده  سعی 
فرهنگ و آداب و رسوم مردم منطقه نیز معرفی 

گردد.
شهر  موضوع  با  مجازی  فضای  جهت  محتوا  -تولید 

الر و جاذبه های آن

مفهومی،  هنر تجسمی و موسیقی است که با 
حضور افراد متخصص هر رشته ، داوری وبرگزار 
سطح  ارتقای  جشنواره  این  از  هدف  شود.  می 
گردشگر،  جذب  و  گردشگری  جاذبه  هنری، 

تبادل فرهنگی منطقه الرستان است.
جهت  گروه  این  های  پیگیری  حاضر  حال  در 
شب  برای  جشنواره  این  دوره  اولین  برگزاری 
یلدای امسال ادامه دارد و تنها خواسته این گروه 
مسئولین  معنوی  و  مادی  همکاری  و  همراهی 
مربوطه است تا این رویداد برای نخستین دوره 

خود با کیفیت هر چه بهتر برگزار گردد.
دیگری  های  جشنواره  گذشته  های  سال  طی 
نیز برگزار گردیده است از قبیل: جشنواره ملی 
 ،۱۳۹۸ اسفندماه  در  گردشگری  و  کارآفرینی 
 ،۱۳۹۵ مهرماه  در  رطب  و  خرک  جشنواره 
فجر  دهه  در  محلی  بومی  های  بازی  جشنواره 
و سایر جشنواره های فرهنگی و هنری که در 
ای  پسندیده  حرکت  و  اقدام  بسیار  خود  نوع 
آنها،  برگزاری  در  استمرار  عدم  اما  است  بوده 

معموال  شد،  ذکر  قبل  قسمت  در  که  همانطور 
با نزدیک شدن ایام عید، گروه های داوطلب به 
صورت خودجوش سعی در تولید محتوا جهت 
بسیار  که  کنند  می  مجازی  های  گروه  و  فضا 
و  هدفمندتر  باید  اما  است،  ارزشمندی  اقدام 
یک  بگیرد. صرفا ضبط  بهتر صورت  کیفیت  با 
با  عکس  چند  همراه  به  آن  پخش  و  پادکست 
کیفیت های مختلف نمی تواند سبب انگیزه در 
مسافران گردد. چرا که هر گروهی از گردشگران 
دنبال  به  برخی  است،  خاصی  هدف  دنبال  به 
مکان های ناشناخته اند، گروهی صرفا طبیعت 
ای  عده  و  خرید  دنبال  به  گروهی  اند،  دوست 
دنبال سرگرمی، برخی نیز مکان های تاریخی و 
فرهنگی، پس باید متناسب با هر گروه اقدام به 

تولید محتوا کرد.
نرم افزار اینستاگرام بهترین بستر جهت معرفی 
هدف  با  متناسب  است.  ها  جاذبه  و  ها  قابلیت 
راه  به  دید  باید  را  ایران  پویش  ایران،  معرفی 
شهر  هر  پویش  این  دنبال  به  و  است  افتاده 
الر  است،  خود  شهر  کردن  هشتگ  دنبال  به 
عنوان  با  پویش  این  از  رسمی  پیج  دارای  نیز 
الرستان را باید دید، است اما متاسفانه همانند 
خود  به  انفعال  حالت  نیز  پیج   این  مسئوالن، 
گرفته و هیچ فعالیتی در جهت معرفی هر چه 

بیشتر الرستان نداشته است.
ها  فعالیت  این  تمامی  باید  اینکه  خالصه 
و  تر  عالی  کیفیت  با  تر،  هدفمدتر،منسجم 
رسانه  و  گردشگری  متخصص  نیروهای  توسط 
صورت بگیرد تا به اهداف عالیه خود که همانا 
ترغیب گردشگران به سفر و دیدار از این منطقه 

است،برسد.
به  نوشته،  این  به دلیل طوالنی شدن  پانوشت: 
سلسله  این  آخر  و  سوم  قسمت  حیات،  شرط 
جهت  هایی  ایده  و  ها  طرح  موضوع  با  گفتار، 
آتی  روزهای  در  مقصد  جامعه  سازی  فرهنگ 

انتشار می یابد.

از فروردین ماه  طرح مدون و بصورت پیوسته 
۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرده و در کنار معرفی 
و برندسازی حلوا مسقطی الری به عنوان اصیل 
به  ایران  در  مسقطی  حلوای  ترین  قدیمی  و 
دنبال معرفی شهر الر، جاذبه های گردشگری 
ایام  در  مسافران  بیشتر  ماندگاری  و  جذب  و 
صنف  سمت  از  طرح  این  است.  سال  هر  عید 
قنادان شهر الر و اداره صنعت، معدن و تجارت 
و شهرداری شهر الر  به شورای شهر  الرستان 
نخستین  و  گردید  ارائه   ۱۳۹۸ ماه  بهمن  در 

در  آن  دوره 
تا ۹  تاریخ ۷ 
ماه  فروردین 
در   ۱۳۹۹
پارک  محل 
برگزار  شهر 

شد.
اصلی  اهداف 
این  فرعی  و 
به  طرح 
فایل  صورت 
در  پیوست 
متن  انتهای 
می  ارائه 

از مطالعه آن،  تا خوانندگان محترم پس  گردد 
سال  در  این جشنواره  که  نمایند  قضاوت  خود 
حتی  یا  و  نزدیک  اهداف  این  به  چقدر  اول، 
افق  برای  طرح  این  انداز  چشم  است.  رسیده 
جشنواره  برگزاری  استمرار،  شرط  به  ساله   ۱۰
باشد  به مرکزیت شهر الر می  ایرانی  حلواهای 
که با افق دید و نگرش مثبت صنف قنادان الر 
و رییس این صنف جناب آقای قدسی، به شرط 
دسترس  از  دور  مربوطه،  های  ارگان  همکاری 

نیست و مردم مجبور به استفاده از آب شیرین 
آب  کمبود  با  هم  اوقات  از  برخی  هستند،  کن 
کردند  صحبت  زیاد  مسئوالن  می شوند.  مواجه 

اما هیچ چیز عاید مردم نشده است.

آب گران تر از بنزین
مردم بیرم نیز از گرانی آب شیرین کن ها گالیه 
دارند، آنها اعالم می کنند که آب شیرین کن های 
به  می فروشند  مردم  به  گران  را  آب  خصوصی 
است.  شده  گران تر  بنزین  از  آب  که  گونه ای 
از  برخی  کردند  اعالم  بیرم  مردم  که  آنگونه 
خانواده ها در یک ماه تا یک  میلیون تومان هم 
هزینه آب می دهند در حالی  که دیگر هزینه های 
زندگی سبب شده روزگار را به سختی بگذرانند.

آب  که  می کند  بیان  تاکید  با  بیرم  امام جمعه 
از  برخی  در  حتی  و  است  شرب  قابل  نه  بیرم 
روستاها آبی نیست به گونه ای که در ماه رمضان 
برای  آب  روستاها حتی  از  برخی  گذشته  سال 

وضو نداشتند.
وی از رسانه ها نیز دلگیر و معتقد است که این 
صحبت ها تا زمانی که پیگیری نشود و به نتیجه 
و  طومارها  زندوی  گفته  به  ندارد.  فایده  نرسد، 
نامه ها نوشته شده، قول و وعده بسیار دادند ولی 
هیچ ترتیب اثری به هیچ کدام داده نشده است.

آب  مشکل  حل  برای  راه  سه  بیرم  جمعه  امام 
این منطقه بیان می کند، نخستین راه آبرسانی 
از سد سلمان فارسی است که نسبت به بیرم نیز 
فاصله زیادی ندارد. وی می گوید: طرح دیگر این 
است که از طرح های آبخیزداری کمک بگیرند تا 
در فصول بارندگی این آب ها جمع و پس از آن 

قابل استفاده باشد.
حل  برای  زندوی  حجت االسالم  که  سومی  راه 
شکنی  کف  می کند،  مطرح  بیرم  آب  مشکل 
می کند  تاکید  البته  وی  است.  موجود  چاه های 
پیگیری  قطع  به  منجر  نباید  موضوع  این  که 

مسئله آبرسانی به بیرم باشد.

آبرسانی از خط یک سد سلمان فارسی

حسین حسین زاده در گفت وگو با تسنیم آخرین 
وضعیت تامین آب این شهر را تشریح کرد. به 

مزایایی  چه  ایران  تسلیحاتی  تحریم های  لغو 
برای ایران دارد؟

از  پس  ویژه  به  اخیر  سال های  در  آمریکا 
تا تحریم هایی که  از برجام سعی کرد  خروج 
بخشی  از  برجام  توافق  با  بود  توانسته  ایران 
دوباره  فشار  با  را  کند  پیدا  رهایی  آن ها  از 
علیه کشورمان اعمال کند؛ اما ایران توانست 
حقوق  ادله  و  فعال  دیپلماسی  از  استفاده  با 
این فشار ها مقاومت کند  برابر  الملل در  بین 
البته  بیاورد.  در  زانو  به  کم  کم  را  آمریکا  و 
ناکامی آمریکا در این موضوع بسیار واضح و 
مشهود است؛ چراکه چند وقت قبل که طرح 
بازگرداندن قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران جدی 
شده بود، اعضای شورای امنیت با آن مخالفت 

کردند و این طرح ناکام ماند.
لغو تحریم های تسلیحاتی علیه ایران که روز 
۲۷ مهرماه محقق شد بیش از اینکه راه ایران 
را برای خرید تجهیزات و تسلیحات باز کند، 
استفاده  با  تا  می دهد  ایران  به  را  امکان  این 
این شرایط دستاورد هایی که در سال های  از 
تحریم به دست آورده را به کشور های دوست 

و هم پیمان خود صادر کند.
ایران در سال های اخیر در حوزه های دریایی، 
دستاورد های  به  هوایی  و  پدافندی  زمینی، 
زیردریایی های  است.  پیداکرده  دست  خوبی 
و  طوفان  تاکتیکی  خودروهای  فاتح،  و  غدیر 
رادار های  یاسین،  و  کوثر  جنگنده های  رعد، 
قدیر و آرش، سامانه های پدافندی باور ۳۷۳ 
بالستیک  موشک های  انواع  و  خرداد  سوم  و 
تنها گوشه ای  بلندبرد  و  برد  برد، میان  کوتاه 

از دستاورد های ایران در حوزه دفاعی است.
راه  جهانی  بازارهای  به  ایرانی  تسلیحات  آیا 

پیدا می کنند؟
در  ایران  علیه  تسلیحاتی  های  تحریم  که  حال 
تمام حوزه ها برداشته شده ایران باید نیم نگاهی 
باشد.  داشته  خود  محصوالت  صادرات  به  هم 
چراکه ایران می تواند بخشی از تجهیزات مورد 
کشورهای  سایر  و  ای  منطقه  کشورهای  نیاز 

دوست خود را از طریق صادرات تامین کند. 
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
دفاع  تجربه های  از  استفاده  لزوم  درباره  جوان، 
مقدس در دوران کنونی گفت: هدف ما استفاده 
حوزه  در  مقدس  دفاع  مهم  بسیار  تجربه  از 
تسلیح، تجهیز و آمادگی نیرو های مسلح است. 
دنیا  کشور های  همه  مانند  که  ماست  این حق 
دیگران  آنچه  و  کنیم  تامین  را  خود  نیاز های 
نیاز دارند را از طریق صادرات برای آن ها تامین 
کنیم و یاوه گویی های ترامپ بر فعالیت صنایع 
دفاعی ما تاثیر ندارد و عالوه بر تامین نیاز های 
خود برخی از تسلیحات و تجهیزات را هم صادر 
کنیم. ما در حوزه تسلیحاتی و تجهیزاتی حتما 
به صادرات خواهیم داشت و در صورت  نگاهی 
نیاز به دیگر محصوالت دفاعی، آن ها را از طریق 

دوستان خودمان تامین خواهیم کرد.

موضع مقامات ایرانی درباره خودکفایی 
در ساخت تجهیزات موردنیاز 

ایران در مواضع خود همواره  نظامی  مقامات 
بومی  توان  از  استفاده  و  داخل  به  نگاه  بر 
موردنیاز  تسلیحات  و  تجهیزات  ساخت  در 

پیشنهاد چهار جشنواره برای تقویت زیرساخت های فکری و فرهنگی گردشگری الرستان )2(

حاال که تحریم ها تمام شد، کدام تسلیحات ایرانی صادر می شوند؟داستان بی پایان آب رسانی به بیرم
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اسالمي  محترم  شوراي   99/04/07 مورخ   230 شماره  مجوز  براساس  دارد  نظر  در  گله دار  شهرداري 
از  پارسيان(  بلوار  روي  )بر  منوچهري  مدرسه  پشت  پل  اجراي  پيمانكاري  واگذاري  به  نسبت  شهر 
جهت  مي توانند  محترم  متقاضيان  نمايد.  اقدام  الشرايط  واجد  شركت هاي  به  عمومي  مناقصه  طريق 
دريافت اسناد مناقصه و تحويل آن ظرف مدت ده روز كاري از انتشار دومين نوبت آگهي به واحد امور 
قراردادهاي شهرداري مراجعه فرمايند. ضمنًا:1-هزينه   درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.2-
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  هرگاه  دوم  و  اول  است.3-نفر  مختار  پيشنهادات  قبول  يا  رد  در  شهرداري 
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.4- سپرده شركت در مناقصه در آگهي نوبت دوم اعالم 
خواهد شد  كه می بايست اسناد خزانه، وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي باشد.5-به پيشنهادات خارج  
بدون  و  معين  مبلغ مشخص،  از حيث  مي بايست  و  نمي شود  داده  اثر  ترتيب  مبهم  و  نوبت، مخدوش 
ابهام باشد. 6-ميزان حسن انجام كار ده درصد قرارداد مي باشد.7-مدت بررسي پيشنهادها و اعالم 
به برنده مناقصه هفت روز از بازگشايي پاكت ها مي باشد. 8-بازگشايي پاكت ها متعاقبًا در آگهي دوم 
اعالم خواهد شد و همچنين حضور پيشنهاددهندگان در جلسه بالمانع مي باشد. 9-محل فروش اسناد 
و نمونه ضمانتنامه جهت شركت در مناقصه واحد امور قراردادها مي باشد. 10-شرايط ديگر در اسناد 

مناقصه به اطالع خواهد رسيد.
تاريخ انتشار: 99/07/29 

شهرداری خور در نظر دارد حسب بند يك صورتجلسه شماره 131 مورخ 98/12/05 شورای اسالمی شهر 
خور نسبت به فروش دو واحد تجاری واقع در بلوار صنعت و يك قطعه زمين در محله حسين آباد با قيمت 

پايه كارشناسی از طريق مزايده اقدام نمايد.
لذا متقاضيان محترم می توانند جهت شركت در مزايده و اخذ مدرک مورد نياز ظرف مدت 10 روز از 

تاريخ انتشار مرحله دوم آگهی به شهرداری خور مراجعه نمايند.
1( سپرده شركت در مزايده بايستی به صورت واريز به حساب 3100001712002 بانك ملی شعبه خور و يا 

به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد.
2( محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها: شهرداری خور، دبيرخانه شهرداری

3( اگر برندگان رديف اول، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.

4( مهلت قبول پيشنهادها: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/08/17
5( به پيشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شوند 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6( شهرداری در رد و يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است.

7( هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

عبدالعزیز عبداله زاده - شهردار گله دار                                   م /الف : ۷5۲3     شناسه آگهی :  1۰۲545۷

مهدی حلیمی  - شهـــردار خـــور 
م الف : ۷54۶           شناسه آگهی : 1۰۲۶33۲

نوبت اول چاپ: 99/07/29               نوبت دوم چاپ: 99/08/06
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری: 99/08/17   

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات: 99/08/18

تجدید مناقصه نوبت اول  آگهی مزایده

توضیحاتآدرسمبلغ سپردهقیمت کلقیمت پایهمساحتشماره ملککاربرینوع ملکردیف

سند در حال تفکیکبلوار صنعت3۶۲3/۰48۰/۰۰۰/۰۰۰1/843/۲۰۰/۰۰۰1۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاریساختمان1

سند در حال تفکیکبلوار صنعت3۷۲۲/8۰8۰/۰۰۰/۰۰۰1/8۲4/۰۰۰/۰۰۰1۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاریساختمان۲

فاقد سندمحله حسین آباد کوچه ۷ علی ابن ابیطالب )ع(۲8۰/۲91۶/۰۰۰/۰۰۰4/484/۶4۰/۰۰۰۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ـــمسکونیزمین3

باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
مدیر  رحیمی  اهلل  عنایت   ، جوان  خبرنگاران 
سازمان تعاون روستایی فارس با اشاره به اینکه 
رونق  سبب  دوروم  گندم  کشت  در  مشارکت 
چرخه صنعتی مواد غذایی و بهره کشاورز خواهد 
شد، گفت: گندم دوروم کشت پائیزه منطبق با 
آنالیز مورد نظر انجمن مذکور با قیمت ۴۴ هزار 

نزدیک  فارس، گفت:  استان  فجر  فرمانده سپاه 
لوازم   و  بهداشتی، معیشتی  به ۲ میلیون بسته 

مدیر کل انتقال خون فارس از بحران 
کمبود خون و کاهش شدید ذخائر 
گفت:  و  داد  خبر  استان  در  خونی 
گروه های  تمامی  به  حاضر  حال  در 
منفی   O و  مثبت   A ویژه  به  خونی 

نیازمندیم.
مسعود ترابی گفت: در سالروز رحلت 
پیامبر )ص( و شهادت امام رضا )ع(، 
اهدای  برای  استانی ها  از  نفر   ۳۶۰
استان  خون  انتقال  مراکز  به  خون 
مراجعه کردند و ۲۹۹ نفر موفق به 

اهدای خون شدند.
خون  اهدای  کار  کرد:  تصریح  وی 
شیوه نامه های  تمامی  رعایت  با 
یک  و  ثابت  مرکز   ۸ در  بهداشتی 

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
شبکه  اجرایی  عملیات  از  الرستان 
بازدید  بنارویه  بخش  گاز  داخلی 

کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان؛  ویژه  فرمانداری  و 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
احسان  اتفاق  به  الرستان  ویژه 
طاهری معاون برنامه ریزی و توسعه 
و  شهردار  بخشدار،  فرمانداری، 
رییس شورای اسالمی شهر بنارویه 
از عملیات اجرایی شبکه داخلی گاز 
از چگونگی  و  بازدید  بنارویه  بخش 

اجرای این طرح اطالع یافت.

متقاضی  کشاورزان  با  می دهد  را  کشت  امکان 
قرارداد بسته خواهد شد.

در  موردنظر  داد  قرار  عقد  مراحل  افزود:  او 
شهرستان  روستایی  تعاونی  اتحادیه های 
استهبان،  فیروزآباد،  قیروکارزین،  فراشبند، 
داراب، زرین دشت، فیروزآباد، کازرون، الرستان 
و  عالقه مند  کشاورزان  و  است  موجود  فسا  و 
این فرصت ضمن مشارکت  از  با استفاده  پیشرو 
در رونق چرخه صنعت مواد غذایی می توانند از 

منافع مالی آن نیز بهره کافی ببرند.
دانه گندم دوروم می تواند به صورت »سمولینا« 
که نوعی آرد درشت است و معموال برای تهیه 
برای  همچنین  و  می شود  استفاده  ماکارونی 
تهیه غالت صبحانه، پودینگ، نان و خمیر پیتزا 

استفاده شود.

توزیع  فارس  استان  محروم  اقشار  بین  مومنانه 
شده است.

بسیجیان  کرد:  خاطرنشان  فجر،  سپاه  فرمانده 
پایگاه های مقاومت بسیج  فرماندهان  ویژه  به  و 
ایفا  مومنانه  کمک  نهضت  در  را  اصلی  نقش 

می کنند و از آنها تشکر می کنیم.
براساس این گزارش ناحیه بسیج بقیه اهلل )عج( 
مومنانه  کمک  نهضت  از  مرحله  این  در  شیراز 
همزمان با دهه پایانی ماه صفر بیش از ۵۷۰۰ 
و  التحریر  لوازم  بسته   ۱۵۰۰ معیشتی،  بسته 
۲۰ هزار پُرس غذای گرم در بین اقشار محروم 

شیراز توزیع کرده است.

برداشت خرما از چتر های سبز گراش 
تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از 
خبرگزاری صداوسیما، حسن مرادی 
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان 
می شود  بینی  پیش  گفت:  گراش، 
نخلستان   هکتار   ۱۴۰۰ از  امسال 
از  آبی و دیم شهرستان بیش  های 
شود.وی  برداشت  خرما  تن  هزار   ۴
افزود: زاهدی، خاصویی و شاهانی از 
مهمترین ارقام موجود در شهرستان 
هستند و با توجه به وجود تفاوت در 

داد و افزود: در حال حاضر به تمامی 
گروه های خونی به ویژه A مثبت و 
کل  هستیم.مدیر  نیازمند  منفی   O
تاکید  فارس،  استان  خون  انتقال 
بحرانی  شرایط  در  شهروندان  کرد: 

زمان رسیدگی ارقام مختلف عملیات 
برداشت خرما تا اواخر آبان ماه نیز 

ادامه خواهد داشت. 
حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  مرادی، 
بومی  و  سنتی  ارقام  از  نگهداری  و 
کرد:  تصریح  شهرستان  نخیالت 
ترویج و توسعه ارقام تجاری همچون 
توسعه  همچنین  و  مجول  و  پیارم 
بندی  بسته  و  فرآوری  واحد های 
اولویت های  از  شهرستان  در  خرما 
حوزه  در  مدیریت  ساله   ۵ برنامه 

باغبانی است.

اهدای خون را نباید فراموش کنند 
و نسبت به این کار خیرخواهانه به 
استان  سطح  در  خون  پایگاه های 

مراجعه کنند.
شرایط  در  خون  اهدای  گفت:  وی 
شیوه نامه های  رعایت  با  کرونا، 
اجتماعی،  فاصله گذاری  بهداشتی، 
بین  محافظ  ایجاد  سنجی،  تب 
پرسنل و اهداکنندگان و استفاده از 

وسایل یک بار مصرف است.
شیراز  شهر  در  کرد:  بیان  ترابی 
از  نمازی  و  قصردشت  پایگاه های 
ساعت ۸ صبح تا ساعت ۸ شب آماده 

پذیرش اهداکنندگان خون است.

های  دیگر سوخت  با  پاک  سوخت 
و  هوا  آلودگی  کاهش  و  فسیلی 

محیط زیست می شود.
حدود  طرح،  این  برداری  بهره  با 
و  بنارویه  شهر  خانوار  هزار   ۵
روستاهای آن از نعمت گاز طبیعی 

شدن  افزوده  می شوند.با  برخوردار 
ساالنه  گاز،  جدید  مشترک  هر 
بیش از ۲۰۰۰ لیتر در مصرف نفت 
سفید صرفه جویی می شود.به گفته 
اجرای  شامل  طرح  این  پیمانکار، 
شهر  به  گازرسانی  اجرایی  عملیات 
با  بخش  این  روستاهای  و  بنارویه 
۳۳۲ کیلومتر شبکه گذاری و اعتبار 

۸۰ میلیارد تومانی است.
این  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت  صد  در   ۶۰ حدود  پروژه 
داد:  ادامه  دارد،  همراه  به  فیزیکی 
همچنین  پروژه،  این  اجرای  برای 
دستگاه  یک  و   TBS دستگاه   ۱۶

CGS احداث می شود.

و ۳۰۰ ریال خرید می شود.
وی اظهار کرد: کشت گندم دروم کشاورزان را از 
هم اکنون با عقد قراداد و با شرایط ویژه هر کیلو 
تضمینی  خرید  پایه  نرخ  بر  افزون  ۲۳۰۰ریال 
گندم دوروم پیش خرید و مطالبات گندم کاران 
حداکثر تا هفت روز کاری پس از تحویل گندم 
واریز  کشاورزان  حساب  به  خرید  مراکز  به 

می شود.
کاشت  به  عالقه مند  کشاورزان  افزود:  رحیمی 
گندم دوروم و فروش محصول به انجمن تولید 
ایران  ماکارونی  کنندگان  صادر  و  کنندگان 
گندم  خرید  داد  قرار  عقد  به  نسبت  می توانند 

دوروم بر اساس قرارداداقدام کنند.
به گفته مدیر سازمان تعاون روستایی فارس، در 
مناطقی از استان فارس که شرایط آب و هوایی 

التحریر در قالب نهضت کمک مومنانه بین اقشار 
محروم استان فارس توزیع شده است.

خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
تسنیم، به نقل از سپاه فجر ، آیین توزیع ۱۴۵۲ 
بسته معیشتی توسط ناحیه بسیج بقیه اهلل )عج( 
شیراز با حضور سردار یداهلل بوعلی فرمانده سپاه 

فجر برگزار شد.
سردار بوعلی در این مراسم با بیان اینکه عملکرد 
نهضت کمک  در  فارس  استان  و خیرین  مردم 
است،  بوده  تصور  از  فراتر  و  درخشان  مومنانه 
بهداشتی،  بسته  میلیون   ۲ به  نزدیک  گفت: 
معیشتی و لوازم التحریر در قالب نهضت کمک 

مرکز سیار انتقال خون فارس انجام 
شد که در مجموع ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ 

سی سی خون اهدا شد.
ترابی از بحران کمبود خون و کاهش 
خبر  استان  در  خونی  ذخایر  شدید 

اجرای  هدف  با  طرح  این 
کمتر  مناطق  در  محرومیت زدایی 
اجرا  فارس  جنوب  یافته  توسعه 
توسعه  صنایع،  رشد  بر  عالوه  و 
متوازن  خدمات  و  اقتصادی 
این  جایگزینی  موجب  گازرسانی، 

کشت قرار دادی گندم دوروم در فارس

توزیع دو میلیون بسته بهداشتی، معیشتی و لوازم التحریر در استان فارس

پیش بینی برداشت چهار هزار ُتن خرما از نخلستان های گراش

فارس، با کمبود و بحران ذخائر خونی مواجه است

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه گازرسانی به بخش بنارویه الرستان
سقوط از کوه به خاطر 
کندوی عسل در خنج!

 ۵۱ مردی  فوت  از  خنج  انتظامی  فرمانده 
پیدا  علت  به  کوه  از  سقوط  اثر  بر  ساله 
کردن کندوی عسل در آن شهرستان خبر 

داد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کریمی،  کرامت  سرهنگ  برنا،  خبرگزاری 
اعالم مرکز فوریت های  بیان کرد: در پی 
کوه،  از  سقوط  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی 
بالفاصله یک تیم از نیروهای انتظامی این 
شهرستان به همراه دیگر عوامل امدادی به 

سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
در  ماموران  افزود:  کریمی،  سرهنگ  
مردی  کردند  مشاهده  اولیه  های  بررسی 
عسل  کندوی  کردن  پیدا  برای  ساله   ۵۱
در منطقه هفتوان  به ارتفاعات کوه رفته 
سقوط  پایین  به  نامعلوم  دلیل  به  که 

است. کرده 
***

کشف ۶۲5 کیلوگرم
 حشیش و تریاک از تریلی 
حامل مواد مخدر در شیراز

از  فارس  استان  دادگستری  کل  رئیس 
در  مخدر  مواد  بزرگ  محموله  یک  کشف 

مبادی ورودی شیراز خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
دادگستری  از  نقل  به   ، تسنیم  خبرگزاری 
والمسلمین  حجت االسالم   ، فارس  استان 
اینکه محموله  بیان  با  سید کاظم موسوی 
و  حشیش  کیلوگرم   ۴۹۶ شامل  مذکور 
داشت:  اظهار  است  تریاک  کیلوگرم   ۱۲۹
این عملیات که توسط سربازان  نتیجه  در 
نفر  دو  شد  انجام  )عج(  زمان  امام  گمنام 
زندان  روانه  قضائی  دستور  با  و  دستگیر 
شدند و یک دستگاه تریلی حامل مواد نیز 

توقیف شد.
لحاظ  به  محموله  این  کشف  افزود:  وی 
جاسازی حرفه ای قاچاقچیان در دو مرحله 
در  حشیش  کشف  از  پس  و  گرفت  انجام 
جاسازی دیگری در خودرو ۱۲۹ کیلوگرم 

تریاک نیز کشف و ضبط شد.
فارس،  استان  قضائی  ارشد  مقام  این 
و  شبکه ها  با  قاطع  مبارزه  کرد:  تصریح 
عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر با فعالیت 
پلیس  و  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
به  انتظامی  نیروی  مخدر  مواد  با  مبارزه 

صورت شبانه روزی ادامه دارد. 
رئیس کل دادگستری استان فارس، گفت: 
قاطع  برخورد  با هدف  نیز  قضائی  دستگاه 
با این عوامل با در نظر گرفتن اشد مجازات 
آلودگی  از  جلوگیری  و  جوانان  از  صیانت 

آنان را در دستور کار قرار داده است.

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

درستی که ترامپ درطول حاکمیت ۴ساله اش 
برکاخ سفید زده باشد جمله اخیر است با این 
توضیح که نه تنها ایران که کل محور مقاومت 
تهدید  هرعامل  برای  جدی  تهدیدی  اساسا 
هستند.باید  اسرائیل  وازجمله  درمنطقه  گری 
توجه داشت که پیش ازاین نیز اسرائیل ازسه 
جهت درمرزهای جغرافیایی درمحاصره محور 
مقاومت قرارداشته است و از این نظر با رویداد 

امروز اتفاق جدیدی نیفتاده است
- بنظر می رسد ترامپ این روزها بقدری درگیر 
یاد  از  که  آمریکاست  داخل  انتخاباتی  مسائل 
شورای  از  اخیر  هفته  چند  همین  است  برده 
امنیت سازمان ملل در خصوص تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران یک »نه« بزرگ دریافت کرد. 
معطوف به همین سرگرمی و احیانا سردرگمی 
است که امروز از منبرهای رسمی کاخ سفید 
بکرات شنیده شد: صادرات اسلحه به ایران و 

از ایران نقض قوانین بین المللی است.
تامین  برای  نه  ایران  که  است  آن  واقعیت   -
ای  کیسه  آن  صادرکردن  برای  نه  و  سالح 
ندوخته است چرا که در خالل ۱۳سال گذشته 
نه نیازی به این مقوالت پیدا کرده است و نه 
در دست یابی به تکنولوژی تسلیحاتی احساس 
عقب ماندگی کرده است مهم این است که با 
رخدا امروز صفحه ای دیگر بر صفحات ناکامی 
است. شده  افزوده  خارجی  درسیاست  ترامپ 

برهمین مبنا بنظر میرسد حاصل تهدیدهای 
امروز نیز سرنوشتی مانند تهدید به استفاده از 
کند  پیدا  آمریکایی  شیوه  به  ماشه  مکانیسم 

البته این بار علیه کل دنیا!

خبر:
 ، ایران  تسلیحاتی  تحریم  تاریخ  انقضای  با 
خارج  دنیای  با  می تواند  اسالمی  جمهوری 

خرید و فروش سالح بکند.
تحلیل:

مشمول  ایران   ۲۰۰۷ سال  از  که  حالی  در   -
تحریم تسلیحاتی بوده است و مبتنی بر توافق 
هسته ای و علی رغم کارشکنی و مخالفت های 
گوناگون آمریکا این تحریم امروز برداشته شد 
در  تا  دارد  اصرار  همچنان  ترامپ  دولت  اما 
میدان و برخالف قانون از این مساله ممانعت 
را  متوهمانه خود  ترامپ  آنکه  یعنی  این  کند. 
بین  قوانین  دارد  اصرار  و  میداند  حاکم جهان 
هماهنگ  سفید  کاخ  و  او  باخواست  المللی 

شوند.
در حالی که هیچ یک  و  آمریکایی  نگاه  در   -
از تالش های قانون گریزانه ترامپ برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران ببار ننشست امروز کاخ 
سفید مجددا ایران را عامل ناامنی منطقه خواند 
اساسی  تهدیدی  ایران  اصرارکرد  تاکید  با  و 
برای اسرائیل محسوب میشود. شاید تنها حرف 

ترامپ، با موضوع »ایران«، جهان را تهدید کرد

که  روس ها  و  ما  اختالف  و  واگرایی  نقاط  از 
بر روی میز گذاشته  اواخر مذاکرات  البته در 
شد، قطعنامه  سازمان ملل در خصوص تحریم 
بود  معتقد  روسیه  بود،  تسلیحاتی  و  موشکی 
و  موشک  روی  بر  محدودیتی  هیچ  نباید  که 
بر  را  محدودیتی  هیچ  آنها  باشد.  تسلیحات 
و  نمی خواستند  خودشان  موشک های  روی 
نباید  محدودیتی  چنین  می کردند  فکر  البته 

بر ایرانیان هم اعمال شود.
شرمن ادامه داد: روسیه و چین معتقد بودند 
قطعنامه صرفا باید توافق را تائید کند و نباید 
هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی و تسلیحاتی 
برنامه  نمی خواستند  آنها  بماند.  باقی  ایران 
موشکی با ممنوعیت واردات تسلیحاتی ایران 

با پرجا بماند.
ریابکوف عضو ارشد تیم مذاکره کننده روسیه 
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم در این باره گفت:  این موضوعی پنهان 
هسته ای  مذاکرات  طی  روسیه  که  نیست 
در  ایران  تسلیحاتی  تحریم های  رفع  حامی 
زودترین موعد ممکن بود، ما حتی در مقاطعی 
پیشنهادهایی را تدوین کردیم که بر اساس آن 
تحریم تسلیحاتی یک ماه پس از اجرای برجام 

رفع شود، اما نتیجه متفاوت بود.
نیز  امور خارجه روسیه  وزیر  سرگئی الوروف 
دو روز پس از انعقاد برجام در تاریخ ۲۵ تیر 
۱۳۹۴ اظهار داشت: طرف ایرانی با طرف غربی 
درباره تحریم های تسلیحاتی مصالحه کرد! »ما 
و چین می خواستیم تحریم های تسلیحاتی لغو 
شود، اما با وجود حمایت ما، خود تیم ایرانی 

موافقت کردند تحریم ها تا ۵ سال ادامه یابد.
تحریم  لغو  گفت  می توان  تفاسیر  این  با 
قطعنامه  در  باید  قبل  سال   ۵ که  نامشروعی  
علی رغم  غرب گرایان  و  می شد  لغو   ۲۲۳۱
دادند  تن  آن  ادامه  روسیه،  و  چین  مخالفت 

نمی تواند باعث افتخار باشد.

به بهانه لغو تحریم تسلیحاتی ایران ، بد نیست 
مروری بر چند گفت و شنود در این خصوص 
تحریم  لغو  موضوع  اگرچه  باشیم.  داشته 
تسلیحاتی ایران ۲۷ مهرماه به پایان رسید اما 
عده ای معتقدند این تحریم باید ۵ سال پیش 

به پایان می رسید.
روزنامه  از   نقل  به  میالد الرستان  گزارش  به 
خود  ویژه های  در  پیش  چندی  اما  »کیهان« 
آمریکا  تالش های  نوشت:   رجانیوز  از  نقل  به 
طریق  از  ایران  تسلیحاتی  تحریم  ادامه  برای 
روحانی  دولت  اما  مانده  ناکام  امنیت  شورای 
مقصر ادامه تحریم تسلیحاتی ایران تا به امروز 

بوده است.
ارتباط  دلیل  به  ایران،  تسلیحاتی  تحریم 
امنیت  شورای  قطعنامه  های  در  آن  مستقیم 
با پرونده هسته ای کشورمان باید در توافقنامه 
هسته ای خاتمه می یافت. اما در اقدامی عجیب 
از  تا ۵ سال پس  و  کرد  استثنا  را  آن  آمریکا 
همراهی  با  البته  که  اقدامی  داد.  ادامه  برجام 
و  روسیه  مخالفت  و  ظریف  مذاکره کننده  تیم 

چین همراه بود.
موفقیت   »عدم  است:  گفته  روحانی  آقای 
است  نیمه جان  برجام  قدرت  از  نشان  آمریکا 
شکست  را  آن  و  ایستاد  آمریکا  روبه روی  که 
پیش مشخص  از  که  است  این درحالی  داد.« 
که  چرا  می خورد  شکست  آمریکا  طرح  بود 
برجام  شکل گیری  زمان  از  آمریکا  و  چین 
بودند  تحریم ها  این  غیرقانونی  تمدید  مخالف 
و رای نیاوردن طرح آمریکا در شورای امنیت 

ارتباطی با برجام ندارد.
برجام  از  بعد  آمریکایی  مذاکره کننده  شرمن، 
از  بخشی  به  راشامترز  با  خود  مصاحبه  در 
پایانی  روزهای  در  مذاکرات هسته ای  جزئیات 
نقاط  از  برخی  به  اشاره  با  شرمن  پرداخت. 
روسیه  و  آمریکا  مذاکره کننده  تیم  اختالف 
یکی  گفت:  هسته ای  مذاکرات  جریان  در 

چرا تحریم تسلیحاتی ایران،
 پنج سال قبل لغو نشد؟!!
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تصمیم گیری یکی از مهارت های مهم و الزم 
در زندگی ما انسان ها محسوب می شود. هر 
یک از ما در موقعیت ها و شرایط مختلف اقدام 
به تصمیم گیری های مختلفی کرده ایم. بدون 
اغراق باید بگوییم که زندگی همه ما انسانها به 
میگیریم  که  کالنی  و  خرد  تصمیمات  همین 
سودمند  و  منطقی  تصمیمی  و  خورده  گره 
باشد  آدمی  تفکر  و  تعقل  از  برآمده  که  است 
گرفتن  نادیده  با  ها  انسان  ما  اوقات  گاهی  اما 
گیریم  می  تصمیماتی  خود،  تعقل  قوه  نقش 
به  نتیجه دیگری  و پشیمانی،  که جز حسرت 
دنبال ندارند یا این که فقط ما را به یک آرامش 
موقت و زودگذر می رسانند. روان شناسان این 
نوع از تصمیم گیری ها را که پیامد نهایی آن 
مثبت تلقی نمی شود، تصمیمات غیرمنطقی 
تصمیم  های  شیوه  زمینه،  این  در  نامند.  می 
مطرح  شناسان  روان  سوی  از  متعددی  گیری 

شده است. 
تصمیم گیری اجتنابی

بعضی از انسان ها به هنگام رو به رو شدن با 
شرایطی که الزمه آن تصمیم گیری صحیح و به 
موقع است، برای رسیدن به یک آرامش موقت 
و کاذب از تصمیم گرفتن اجتناب می کنند. در 
این نوع تصمیم گیری معموال جمالتی از قبیل، 
تا  »باشه  نیست«،  ای  »عجله  زیاده«،  »فرصت 
فردا« و ... از سوی این نوع تصمیم گیرندگان به 

کرات تکرار می شود. 
تصمیم گیری احساسی

از  بعضی  که  آمده  پیش  مختلفی  موارد  در 
تنها  ها،  موقعیت  با  شدن  رو  روبه  در  ها  آدم 

مستقیمی  ارتباط  انسان،  سرنوشت 
دارد  اطرافش  مسائل  در  او  نگاه  به 
باشد  تغییر می  در حال  که همواره 
و قابلیت های هر فرد، به طرز تفکر 
و باورهای درونی او مرتبط می شود.

افراد   ، درون  از  موفق،  های  انسان 
باشند،  می  سعادتمندی  و  پیروز 
در  موفقیت  بروز  از  قبل  آنان  زیرا 
پیروزی  و  موفقیت  این  بیرون،  عالم 
نموده  کسب  وجودشان  اعماق  در  را 
و بر مبنای آن، به خلق پیروزی های 

بیشتر می پردازند.
 هر پیروزی، مقدمه  پیروزی بزرگتری 
پس  باشد؛  می  نزدیک  آینده   در 
را  خود  همواره  انسان،  بایست  می 
کسب  با  و  نموده  تقویت  درون  از 
نفسی  به  اعتماد  و  مثبت  باورهای 
و  زند  رقم  را  زیبا  سرنوشتی  قوی، 
در  بیشتری  های  زیبایی  انتظار  به 
فردی  هر  بنشیند.  زندگی  مسیر 
اجتماعی  شخصیت  ارتقای  برای 
خود و کسب محبوبیت و مطلوبیت 

تعداد بسیار کمی از مردم با »علم توجه« آشنا 
هستند. به عبارت دیگر در دنیای مدرن امروز، 
از  مثبت  بازخورد  سطح  باالترین  به  دستیابی 
جامعه نیازمند دریافت آموزه ها و تمرین های 
هدفمند خواهد بود. این موضوع به حدی مهم 
دنیا،  علمی  معتبر  مراکز  در  امروزه  که  است 
سخن از اصطالح های »اقتصاد توجه« و »پول 
توجه« است. توجه، یک پدیده نادر است و ما 
باید بتوانیم بیشترین سهم از این ثروت اندک 

را به سمت خود جلب کنیم.
مکانیسم خودکار حواس پنجگانه 

نشانه های حسی و حواس طبیعی پنجگانه به 
موارد مختلف  به  را  انسان  توجه  طور خودکار 
جلب می کنند. این مکانیسمی است که انسان 
را قادر می سازد »سریع تر از زمان الزم برای 
تفکر مغز«، نسبت به یک اتفاق واکنش نشان 
دهد.پس به عنوان مورد اول در راه جلب توجه 
به خاطر داشته باشید که از وجود این مکانیسم 

خودکار به سود خود بهره برداری کنید.
 ببینید چگونه می توانید حواس پنجگانه افراد 
را برانگیزید. مثاًل برخی فروشگاه ها در فضای 
برخی  یا  پراکنند  می  را  مطبوعی  بوی  خود 
دیگر، با نور بازی می کنند و آن دیگری، فردی 
قرار  مغازه اش  مقابل  لباس میکی موس  با  را 
می دهد. همه این ها برای ایجاد تمایز و جلب 
است.در  پنجگانه  حواس  طریق  از  شما  توجه 
یا چای  قهوه  فنجان  نیز  یک  روابط دوستانه 
مخاطب  در  دوستی  و  نزدیکی  از  حسی  گرم 
شما ایجاد می کند و این یک مکانیسم خودکار 
است دانشمندان کشف کرده اند که نوشیدنی 
در  را  بیشتری  صمیمت  و  اعتماد  حس  گرم، 

افراد جلب می کند .
تکرار هوشمندانه

یکی از روش های موثر در تغییر فکر و ایجاد 
است.  تمرین  و  تکرار  موضوعی،  جذابیت 

کنید  تحسین  و  تمجید 
همیشه در ابتدای هر رابطه همه چیز گل و 
نکات  فقط  داریم  عادت  ما هم  و  است  بلبل 
دیدید  مدتی  از  بعد  اگر  ببینیم.  را  مثبت 
شما  که  نیستند  طور  آن  مسائل  بعضی 
چیزها  بقیه  کنید  باید سعی  می کردید  فکر 
نکات  حتماً  شما  همسر  نکنید.  خراب  را 
داشتن  نگه  سرزنده  برای  دارد.  هم  مثبتی 
همسرتان  که  کنید  کاری  باید  ازدواج تان 

»آیا  می کنم:  شروع  سوال  یک  با  را  مقاله  این 
اجتماعی  تعامالت  بر  پروری  فرزند  سبک های 
بدون  سؤال  این  جواب  دارد؟«  تأثیر  کودکان 
اجتماعی  تعامالت  است.  بله  تأمل،  لحظه ای 
کودکان در همان ابتدا تا آخر زندگی تحت تأثیر 
و  داشتن  دارد.  قرار  والدین  تربیتی  روش های 
از  استفاده  منزل،  در  خاص  قوانین  کارگیری  به 
و  والدین  خاص  تنبیهی  و  تشویقی  روش های 
همراه  خانواده  نظام  در  مشخص  ساختار  وجود 
در  مهمی  نقش  کودکان،  سرشتی  ویژگی های  با 
که  نماند  ناگفته  البته  دارد.  آنها  تکامل  و  رشد 
روش های تربیتی والدین نیز تحت تأثیر فرهنگ 
قرار دارد. همچنین والدین ما سبک تربیتی خود 

را از والدینشان به ارث می برند . 
حیطه های تربیتی والدین

دو موضع و حیطه در نظام تربیتی والدین وجود 
یکی  دارد.  تأثیر  کودکان  تعامالت  بر  که  دارد 
شامل  که  است  والدین  محبت  و  گرمی  آنها  از 
و  آنها می شود  تشویق  و  میزان حمایت، محبت 
به کودک حس امنیت روانی می دهد . حیطه دوم 
و  نظم  میزان  یعنی  است،  والدین«  »کنترل گری 

نظارتی که والدین بر رفتار کودکان خود دارند. 
سبک های فرزندپروری

  سبک فرزندپروری مقتدرانه: در این شیوه تربیتی، 
والدین کافی و متعادل  گرما و محبت و کنترل 
با محبت و حمایت  است، در این سبک والدین 
کننده هستند ولی در سیستم خانواده آنها قوانین 
و حدود مشخص و باساختاری منظم وجود دارد. 
در چنین فضایی کودک با هر ویژگی شخصیتی 
اعم از راحت، دشوار یا دیرجوش، احساس امنیت و 

و  عقل  و  میکنند   توجه  خود  دل  ندای  به 
معروف  جمالت  و  میرانند  حاشیه  به  را  تفکر 
»دلم میگه ...« و »دلم میخواد« را از سوی این 
بدون  که  پسری  و  دختر  میشنویم.  زیاد  افراد 
عواطف،  خلقیات،  از  دقیقی  ارزیابی  هیچگونه 
بیمحابا  و  عجوالنه  یکدیگر،  و شخصیت  رفتار 
اقدام به تصمیم گیری برای ازدواج می کنند و 
احساسات گره خورده و درهم تنیده را مبنای 
شناخت از یکدیگر قرار می دهند یا افرادی که 
با علم و آگاهی به بیماری فشارخون خود بی 
غذاهای  از  را  نمک  پزشکان،  توصیه  به  توجه 
احساسی  تصمیمی  کنند،  نمی  حذف  خود 

گرفته اند.
تصمیم گیری بر اساس نظر دیگران

افراد،  از تصمیم گیری، تصمیمات  در این نوع 
و  حول  و  دیگران  تصمیمات  به  خورده  گره 
و  پایه  میچرخد.  آنان  تحمیلی  نظرات  حوش 

اجتماعی خویش تالش مینماید و راز 
محبوبیت و مطلوبیت اجتماعی را در 
کوچه پس کوچه های مسیر زندگی 
اما فقط یک  جست وجو می نماید؛ 
وجود  موضوع  این  در  عمیق،  نکته  
کوزهه  »از  که:  است  این  آن،  و  دارد 

مان برون تراود که در اوست«
به هر میزان که خانه  دل ما، آراسته 
به صفت ها و ویژگی های مثبت و پر 
انرژی باشد، بازتاب بیرونی شخصیت 
ما نیز، به همان اندازه دارای مطلوبیت 

و محبوبیت خواهد بود.
اجتماع،  صحنه   در  تا  کنیم  چه 
زندگی و محیط کار، دارای شخصیت 
مطلوب و دلنشینی باشیم و بتوانیم 
در سایه  این مطلوبیت به هدف های 
دل  ی  خانه  و  برسیم  خود  متعالی 

خویش را پر از نور و زیبایی نماییم؟
شناسایی باورهای مثبت و منفی:

اساس این نوع تصمیم گیری، پاسخ به نگرانی 
و  احتمالی  داوری  پیش  و  ها  قضاوت  از  ناشی 
نادرست دیگران است. افرادی که از این سبک 
رضایت  کنند،  می  استفاده  گیری  تصمیم 
دیگران را بر نظر قلبی و منطقی خود ترجیح 

می دهند. 
تصمیم گیری مطیعانه

افرادی که این نوع تصمیم گیری را در زندگی 
به کار می برند، در واقع پذیرفته اند که توسط 
دیگران کنترل و هدایت شوند و مطیع محض 
باشند. آنها منتظرند دیگران به آنها دیکته کنند 
و آنها عمل کننده محض باشند و به این طریق 
استقالل و حق رای را از خود سلب می کنند. 

تصمیم گیری تکانه ای
سبک،  این  در  افراد  گیری  تصمیم  مبنای 
ثانیه  از  در کسری  است.  تکانشی عمل کردن 
آنکه  بدون  میکنند  عملی  را  تصمیمشان  هم 

مقدمه ی کسب شخصیت اجتماعی 
باورهای  ارزیابی  و  بررسی  مطلوب، 
است؛  درون خودمان  منفی  و  مثبت 
پس می بایست دست به کار شویم؛ 
کاغذی  و  قلم  نشسته،  خلوتی  در 
دو  دارای  که  جدولی  در  و  برداشته 
مثبت«  »باورهای  های  نام  با  ستون 
به  باشد،  می  منفی«  »باورهای  و 
شناسایی این باورها بپردازیم و پس از 
شناخت، برای تقویت آنها، فکر کنیم 
باورهایی  میتوانیم  چگونه  ببینیم  و 
بزرگ شده  آنها  با  پیش  را که سالها 
ایم، ولی ممکن است اکنون همچون 
باشند،  ما  مقابل  در  بزرگ،  سدی 
مقابل،  نقطهی  در  و  دهیم  تغییر 
نماییم  ایجاد  خود  برای  را  باورهایی 
به هدف  را در رسیدن  ما  که ساعت 
های متعالی و زیبای زندگی، تسریع 

نماید.
تصویرسازی مثبت:

اندیشمند،  و  فرهیخته  های  انسان 
تصویرهای  و  رویاها  دارای  همواره 
زیبایی از آیندهی خود بوده و تالش 
رویاهای  و  تصویرها  این  تا  میکنند 
تبدیل  خالق  فکری  به  را  دلنشین 
جاری  زندگی  عرصه   در  و  نموده 

نمایند.
بسیار  های  تکنیک  از  تصویرسازی، 
انسان  یک  موفقیت  مهم  و  اساسی 
جویای سعادت می باشد. افرادی که 
دارای شخصیت متعالی و ارزشمندی 
معمول،  طور  به  هستند،  جامعه  در 
باالیی  تصویرسازی  قدرت  دارای 
میباشند و این قابلیت، به طور کامل، 

این  البته  بسنجند.  را  موضوع  مختلف  جوانب 
نوع تصمیم گیرندگان خیلی زود از عمل خود 
سرزنش  را  خود  مرتب  و  شوند  می  پشیمان 

میکنند. 
جمله معروفی که این افراد بعد از عمل خود به 
کار می برند این است که »یک دفعه نمیدونم 
چی شد که این کار ازم سر زد«، دو راننده ای 
برخورد می  با همدیگر  تقاطع  که در سر یک 
کنند و به جای اینکه به پلیس اطالع دهند تا 
مشکل را پیگیری و حل کند با همدیگر گالویز 
می شوند، نمونه ای از تصمیم گیرندگان تکانه 

ای هستند.
تصمیم گیری اضطراری

برای  فقط  فرد  گیری،  تصمیم  روش  این  در 
رهایی از یک موقعیت استرسزا ، تقال و تالش 
به  و  شود  خالص  موقعیت  آن  از  تا  کند  می 
تبعات و پیامدهای تصمیم خود، هیچ توجهی 
یک  گرفتن  به  ناچار  و  مضطر  را  و خود  ندارد 
تصمیم فوتی و فوری میبیند و به این تصمیم 
گیری غیرمنطقی متوسل میشود.  ضرب المثل 
»از چاله درآمدن و به چاه افتادن« گویای حال 

این افراد است.
نکته مهم

حال که با این نوع از تصمیمات غیرمنطقی و 
بهتر  شدیم،  آشنا  آن  ناپذیر  جبران  پیامدهای 
است با گرفتن تصمیمات منطقی و نظام مند 
حال  عین  در  و  تفکر  و  عقل  از  برخاسته  که 
نیازمند تجزیه و تحلیل عناصر یک موضوع یا 
مشکل است و معطوف به نتیجه ای مثبت ، از 
یک سو زندگی را برای خود زیباتر و از سویی به 
ارتقاء و رشد فردی و اجتماعیمان کمک کنیم.

اکتسابی است و هر کس بخواهد، با 
تمرین های مکرر، می تواند این هنر 
بزرگ را کسب نماید. پس، از امروز با 
یک تصویر مثبت از آیندهی خود، هر 
روزمان را آغاز کرده و برای رسیدن به 

آیندهای مطلوب، تالش کنیم.
 نظام ارزشی منسجم:

های  پشتوانه  دارای  بزرگ،  فکرهای 
بزرگی،  انسان  و هر  باشند  بزرگ می 
دارای تکیه گاه محکمی به نام نظام 
به هر  ارزشی خود است.  و چارچوب 
ارزش  دارای  این چارچوب،  که  میزان 
روشنی  و  شفاف  های  ویژگی  و  ها 
در  فرد  آن  اندازه،  همان  به  باشد، 
متعالی  های  ارزش  آن  به  دستیابی 
و  رفتاری  های  ناهنجاری  از  دوری  و 
اخالقی، موفق خواهد بود. شخصیت 
با  تنگاتنگی  ارتباط  افراد،  اجتماعی 
قدر  چه  هر  دارد.  آنان  ارزشی  نظام 
مقید  نظام  این  به  پایبندی  برای 
باشیم، به همان میزان افراد جامعه، ما 
را مورد تایید قرار می دهند و کالم و 
بیان ما را می پذیرند؛ پس برخورداری 
از یک نظام ارزشی منسجم، از شرط 
و  مطلوب  شخصیت  یک  الزم  های 
است  اجتماعی  محبوبیت  همچنین 
دارای  ارزشی،  نظام  این  میبایست  و 
یک ریشهی اعتقادی و معنوی محکم 

و آسمانی باشد.
مراقبه:

خویشتن،  به  لحظه  به  لحظه  توجه 
انسان را رشد داده و تکامل و سعادت 
می  مهیا  را  کمال  جویای  فرد  یک 
سازد. اگر به دنبال موفقیت اجتماعی 

بایست در هر  فردی هستیم، می  و 
لحظه از خود سوال کنیم که »آیا در 
بهترین  به  عمرم  از  من  لحظه،  این 

وجه استفاده میکنم؟«
و  ها  قابلیت  میتوانم  اکنون  آیا   
دهم؟با  ارتقا  را  خود  های  توانایی 
در  را  زمان  و حساسیت،  مراقبه  این 
اختیار خود قرار داده و می توانیم با 
مدیریت زمان، به هدف های متعالی 
خود در اجتماع و زندگی برسیم و با 
پیشرفت  های  زمینه  قوی،  ارادهای 

خود را آماده کنیم.
ارزیابی مستمر:

برای پرش های بلند، گاهی باید چند 
با مرور گذشته  و  به عقب رفت  قدم 
دادهایم،  انجام  که  آنچه  ارزیابی  و 
حرکت  درخشان  آیندهای  سمت  به 
و  پویایی  ی  الزمه  ارزیابی،  کنیم. 
تحرک یک انسان موفق است و یک 
فرد سعادتمند، در انتهای هر روز، در 
های  اقدام  ای،  دقیقه  چند  خلوتی 
فعالیت  ارزیابی  با  و  بررسی  را  خود 
و  زده  محک  را  خود  گذشته،  های 
نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی 
و در جهت بهبود آنان اقدام میکند و 
با استمرار در این ارزیابی، اشکال های 
خود را مرتفع و مسیر روشنی را برای 

خود ترسیم می نماید.
در  چیز  همه  که  باشد  یادمان  پس، 
اراده  ما  که  را  آنچه  و  ماست  درون 
آن  با  را  دلمان  ی  خانه  و  میکنیم 
زینت می دهیم، در عالم بیرون، نمود 
پیدا کرده و مسیر حرکت اجتماعی و 

فردی ما را مشخص می نماید.

مهندس سید حسین میرباقری

کنیم  تکرار  پیوسته  را  مباحثی  اگر  بنابراین 
قرار می گیرند. پس،  باور  به  تبدیل  در مسیر 
هراس  خود  مخاطب  برای  پیام  یک  تکرار  از 
این  که  داشت  توجه  باید  اما  باشید  نداشته 
خاصی  رفتاری  های  ظرافت  نیازمند  راهکار 

است تا موجب دلزدگی مخاطب نشود. 
رفتار متفاوت

ما  انتظارات   مسیر خالف  در  که  هر چیزی   
به خود جلب خواهد کرد.  را  مان  توجه  باشد 
و  همکاران  مشتریان،  رئیس،  نظر  جلب  برای 
را  آنها  توجه  کنید  سعی  دیگری  شخص  هر 
بخشیدن  کنید.  جلب  متفاوت  اقدام  یک  با 
کارمند،فرزند یا دوست خاطی درست در حالی 
که او از شما انتظار خشم و مجازات دارد، طرح 
روی  پیاده  به  دعوت  غیرمنتظره،  سوال  یک 
را  مقابل  فرد  که  کاری  هر  و  جلسه  جای  به 
غافلگیر کند، هم توجه او را تقویت می کند و 

هم شما را بیشتر در یاد نگه می دارد.
پاداش

برای  و  هستند  پاداش  عاشق   ، ها  آدم  همه 
گرفتن  برای  که  کودکی  کنند.  می  تالش  آن 
لبخندی از مادرش شیرین کاری می کند، در 
واقع به دنبال پاداش است و کارمندی که می 
کوشد کاری فراتر از انتظار انجام دهد و خیری 
که مخفیانه به مستمندی کمک می کند، همه 
و همه در جست وجوی پاداش اند ، حال چه 

درونی و ناملموس و چه بیرونی و ملموس.
تصدیق

جامعه شناسان بر این باورند که انگیزه شخص 
برای کسب اعتبار و توجه دیگران یکی از مهم 
ترین نیازهای حیاتی انسان است. همه ما نیاز 
بنابراین  داریم،  تصدیق  و  تایید  دریافت  به 
چنانچه در تعامالت اجتماعی این نیاز دیگران 
را  ما  پاسخ  مقابل  در  نیز  آنها  گوییم  پاسخ  را 

خواهند داد.

کند.  برگزیدگی  و  ارزشمندی  احساس 
طوالنی تری  ازدواج های  که  افرادی  معموالً 
همدیگر  به  باید  چطور  می فهمند  دارند،  
که  می شود  باعث  درک  این  کنند.  توجه 
بیاید  وجود  به  خانه  در  صمیمی  فضایی 
انتقادهای  می توانید  شما  هم  مقابل  در  و 

ببرید.  پیش  را  سازنده تان 
کاری  موفقیت های  از  که  بگویید  او  به 
از  بگویید  می کنید،  غرور  احساس  اش 
می آید  خوشتان  چقدر  ظاهرش  و  تیپ 
شوخی  برای  او  که  را  شیوه هایی  چقدر  و 
تعریف  این  دارید.  دوست  می کند  استفاده 
را  شما  رابطه  عاطفی  سرمایه  تمجیدها  و 
از  خواستید  که  وقتی  و  می دهند  شکل 
همین  کنید،  انتقاد  یا  گالیه  همسرتان 
تا  می آید  کمکتان  به  عاطفی  سرمایه 

باشد.  داشته  او  در  بیشتری  نفوذ  کالمتان 

آرامش می کند، برای هر نوع رفتار کودک بازخورد 
تنبیه  و  تشویق  روش های  دارد،  وجود  مشخص 
تعیین شده است، کودک تقریباً پیامد رفتار خود 
بازخوردهای  براساس  می کند  و سعی  می داند  را 

والدین رفتار خود را تنظیم کند . 
محبت  و  گرما  مستبدانه:  پروری  فرزند  سبک 
است.  آنها شدید  کنترل  مقابل  در  و  والدین کم 
در این روش، والدین در عین داشتن انتظارات زیاد 
از فرزندان خود، کنترل و نظارت شدیدی بر رفتار 
آنها دارند و بیشتر از روش های تنبیهی و تهدید 
خصوص  به  کودکان  اغلب  می کنند؛  استفاده 
کودکان دشوار به این روش تربیتی پاسخ خوبی 
از  زود  کودکان  سیستمی  چنین  در  نمی دهند، 
کوره در رفتن، دمدمی مزاج بودن، پرخاشگری و 
اختالالت رفتاری شدید را نشان می دهند. احساس 

عدم امنیت و آرامش در چنین خانواده هایی کاماًل 
احساس می شود . 

محبت  و  گرما  سهل گیرانه:  پروری  فرزند   سبک 
زیاد است اما قوانین مشخص با حد و مرز معین 
برای کنترل رفتار کودکان وجود ندارد. در چنین 
روشی تشویق و حمایت به اندازه کافی وجود دارد 
تعریف  کودکان  رفتار  برای  ساختار مشخصی  اما 
نشده است. با چنین سبک فرزند پروری کودکان 

پرخاشگر، ناپخته و خارج از کنترل هستند . 
دارند  ویژگی سرشتی که  با هر  بنابراین کودکان 
نیاز  آن ها  دارند،  کافی  کنترل  و  محبت  به  نیاز 
دارند که مورد قبول و پذیرش والدین و دریافت 
کننده عشق آن ها باشند و در عین حال نیاز دارند 
که در خانواده قوانین معینی وجود داشته باشد تا 

از آن ها پیروی کنند. 

شیوه های تصمیم گیری رایج اما اشتباه و حسرت آفرین

از کوزه،همان برون تراود که در اوست

شده  نقل  السالم(  )علیه  جعفر  بن  موسی  از 
سایه  زیر  دسته  سه  قیامت  روز  در  که  است 
عرش خدا هستند و یک دسته از آنها کسانی 

هستند که پسری را زن دهند. 
این روایت می فرماید: در روز قیامت خدا  در 
نظر لطف دارد به آن کسی که شفاعت کند تا 
دختری به شوهر برسد یا پسری به زن برسد. 

نظیر این روایات که در آن باب هست در ابواب 
دیگر هم هست. صاحب وسائل بیش از بیست 

روایت نقل می کند که یکی از آنها این است:
امام صادق )علیه السالم( می فرماید یک کسی 
زن  فالنی!  فرمودند:  ایشان  پدرم.  پیش  آمد 
فرمود:  پدرم  اهلل.  رسول  یابن  نه  گفت  داری؟ 
اگر خدا دنیا و آنچه در دنیاست به من بدهد 
و بگوید یک شب بی زن باش قبول نمی کنم.

یعنی امام باقر )علیه السالم( می فرماید: خانم! 
اگر خدا آنچه در دنیاست به تو بدهد اما یک  
شب بی شوهر باشی ارزش ندارد. آقا! اگر خدا 
دنیا و آنچه در دنیاست به تو بدهد اما یک شب 

هم  به  را  دختر  و  پسر  یک  اگر  فرماید:  می 
برسانی و یک خانه را آباد کنی یعنی صاحب 
خانه کنی یا یک مسجد بسازی کدام فضیلتش 
بیشتر است؟ این روایت می گوید: آن خانه ای 
که به وسیله تزویج آبادش کنی. یعنی دختری 
یک  یا  دهی،  زن  را  پسری  دهی،  شوهر  را 
اکرم  پیغمبر  بهتر است؟  بسازی کدام  مدرسه 
)صلی اهلل علیه وآله( می فرماید: آن زن دادن، 

آن شوهر دادن، آن خانه را آباد کردن.
این روایت زیاد داریم که کمترین ثواب  نظیر 
در آنها این است که آن زنی که شوهر داشته 
باشد آن مردی که زن داشته باشد، نماز صبح 
نماز  رکعت  چهل  و  صد  ثواب  خواند  می  که 
در نامه عملش نوشته می شود، یعنی عبادتش 
هفتاد برابر است. این فضیلت کم ازدواج است.

جوانی که بتواند زن بگیرد اما نگیرد، آن زنی، 
آن دختر خانمی که بتواند شوهر کند اما نکند، 
فرماید:   می  وآله(  علیه  اهلل  )صلی  پیامبراکرم 
بمیرد  کسی  اگر  یعنی  الُعّذاب  موتاکم  رذائل 
و بی زن بمیرد، اگر کسی بمیرد و بی شوهر 

بمیرد، پست  ترین مرده ها این مرده است.
اسالم اغراق نیست؛ گفته ائمه طاهرین )علیهم 
 السالم( اغراق نیست. ما شیعیان یک امتیازی 
که از اهل سنت داریم این است که می گوییم 
نفس  مفاسد  و  مصالح  تابع  الهی  احکام  تمام 
)علیه  صادق  امام  اگر  یعنی  است.  االمری 
تاّمه  مصلحت  یک  باشد،  کرده  امری  السالم( 
ملزمه دارد، یا اگر امام باقر )علیه السالم( نهی 
این  تاّمه ملزمه دارد.  باشد، یک مفسده  کرده 

یکی از عقاید مسلم شیعه است.

بدون زن باشی ارزش ندارد. بعد امام باقر )علیه 
السالم( یک جمله ی رساتر از این فرمودند:

»رکعتان یصلیها رجل متزوج افضل من رجل 
اعزب یقوم لیله و یصوم نهاره«

آن کسی که زن دارد، آن کسی که شوهر دارد 
نماز  این دو رکعت  نماز بخواند  اگر دو رکعت 
فضیلتش بیشتر از عبادت کسی است که شب 
که  کسی  بگیرد.  روزه  را  روز  و  بدارد  زنده  را 
شبانه روز عبادت کند روز روزه بگیرد، از اول 
شب تا به صبح روی پا بایستد و عبادت کند 

چقدر فضیلت دارد؟ 
روایتی از زبان پیغمبر و ائمه طاهرین )علیهم 
 السالم( نقل شده و از نظر ما طلبه ها مستفیضه 
این  روایت  آن  و  دارد(  )راویان متعددی  است 
است که:»ما بُنی بناء فی االسالم احّب الی اهلل 

عزوجل من التزویج«
هیچ خانه ای، هیچ بنائی آبادتر، با فضیلت  تر از 
آن خانه ای نیست که با ازدواج آباد شود. این 

روایت یک چیز خاصی به ما می گوید.

ازدواج در آئینه روایات 

راه هاي کسب اعتبار و توجه دیگران

توصیه عاشقانه

تأثیر سبک فرزند پروری بر روابط اجتماعی کودک
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صف

حمید  نوشته  میرد«  نمی  هرگز  »آب  کتاب 
محمد  میرزا  جانباز  خاطرات  شامل  حسام 
سال  در  )ع(  ابوالفضل  گردان  فرمانده  سلگی 
 ۲۷ نشر  توسط  به تازگی  مقدس  دفاع  های 

بعثت به چاپ هفتاد و سوم رسیده است.
چاپ اول این کتاب سال ۹۳ توسط نشر صریر 
به بازار عرضه شد، همان سال برنده جایزه جالل 
و  انقالب  رهبر  تقریظ  نگارش  شد.  احمد  آل 
خاطرات تاثیرگذار میرزا محمد سلگی از جمله 
دالیل تاثیرگذاری و فروش باالی این کتاب طی 

سال های گذشته بوده است.
»آب  کتاب  راوی  سلگی،  محمد  میرزا  حاج 
هرگز نمی میرد« روز ۱۴ فروردین امسال بر اثر 
عوارض جانبازی به شهادت رسید. او به دلیل 
شیمیایی  گازهای  استنشاق  از  ناشی  عوارض 
در  جانبازی  جراحات  و  مقدس  دفاع  دوران 
بهشتی  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش 
نمی میرد«  هرگز  »آب  بود.  بستری  همدان 
تیرماه امسال به چاپ هفتادم رسید و به تازگی 
از  آن  هفتادوسوم  چاپ  گذشته  روزهای  طی 

چاپخانه خارج شده است.

نفس  و  زد  می  تندی  به  قلبش  بود.  ترسیده 
پریشانی  و  اضطراب  بود.  افتاده  به شماره  هایش 
را  مرگ  گویی  بود.  گرفته  فرا  را  وجودش  تمام 
های  دید. صدای خنده  می  قدمی خود  یک  در 
ها شنیده  نزدیکی  آن  از  که  گوشخراش شیطان 
می شد، دلش را بیشتر به لرزه می انداخت. بیش 
از این، تاب دیدن این صحنه دلهره آور را نداشت. 
فرصتی برای اندیشیدن نیز نبود. باید کاری می 
کرد. باید هر چه زودتر خود را از گرداب وحشتی 

که در آن گرفتار آمده بود، نجات می داد.
یک آن، تصمیمش را گرفت. پس دستان لطیف 
سیاهش  و  درشت  های  چشم  روی  را  لرزانش  و 
گذاشت تا برای چندمین بار شاهد گناهی دیگر 
از گناهان زشت و نابخشودنی فرزندان آدم نباشد. 
سپس بال های شکوهمندش را از هم گشود، به 
آسمان  به  را  خود  نور  سرعت  به  و  درآمد  پرواز 
رسانید. آنجا غمگین و دل شکسته روی تکه ابر 
سفیدی نشست. بغض فرو خورده اش را رها کرد 
به گریستن. صورت زیبایش خیس  و شروع کرد 
آسمان  تمام  دلواپسی،  و  اندوه  بود.  شده  اشک 
دلش را فرا گرفته بود. این هزارمین باری بود که 
ناله  و  زارزار می گریست  آدم  فرزندان  بر گناهان 
سر می داد. آخر دل او از دیدن این همه سیاهی، 

کتاب »خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد 
غزالی« نوشته حسن بلخاری قهی به تازگی توسط 
)متن(  هنری  آثار  نشر  و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه 
زیرمجموعه فرهنگستان هنر منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
متفکران  از  یکی  بی تردید  غزالی  محمد  امام 
اشتهارش  به رغم  که  است  اسالم  جهان  بزرگ 
احیای  در  فالسفه،  تهافِت  و  فلسفه ستیزی  به 
عقل  انس  نیز  و  اسالمی  اندیشه های  راستین 
و  بی نظیر  نقشی  تصوف،  و  شریعت  یا  دل  و 
بی بدیل دارد. از جمله اختصاصات آرا و نظرهای 
غزالی و کارکردهای فلسفه هنری آثار او نگاشتن 
باب موسیقی، هم در  و وسیع در  بابی مستقل 
احیاء العلوم و هم در کیمیای سعادت؛ ارائه تأمالت 
در  زیبایی  و  جمال  درباره  عمیق  و  غنی  بسیار 
احیاء العلوم؛ تبیین لطایفی در کارکرد قوه خیال 
و کارکردهای عظیم هنری آن؛ ارائه تحلیل َقَدری 
از قوه ذوق که چند قرن بعد مشابه آن را ایمانوئل 
مثال های  به  استناد  مهم تر  و  کرد؛  بیان  کانت 

هنری چون نقاشی چینیان و رومیان است.
کتاب »خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد 
غزالی« دو بخش دارد. بخش نخست در احوال و 
را شامل  آثار محمد غزالی است که چهار فصل 
و  »غزالی  به  کتاب  نخست  فصل  در  می شود. 
به  دوم  فصل  در  است.  شده  پرداخته  آثارش« 
»حقیقت غزالی به روایت خویش در المنقذ من 
است.  شده  پرداخته  یقین(«  تا  )از شک  الضالل 
فصل سوم کتاب »آشنایی با دو کتاب احیاءالعلوم 
آخرین فصِل بخش  و  است  و کیمیای سعادت« 
نخست به »امام محمد غزالی و شیخ شهاب الدین 

داوود  نوشته   نمی دید  که خواب  مردی  کتاب 
بختیاری دانشور، به روایت خاطرات اسیر آزاد 
و  می پردازد  خالدی  اسداهلل  ایرانی،  شده ی 
شاه،  رژیم  با  مبارزه  سال های  کودکی،  دوران 

جنگ و اسارت او را به تصویر می کشد.
از  یکی  زندگی  روایت گر  صوتی  کتاب  این 
و  اسداهلل خالدی است  نام  به  انقالبی  مبارزان 
بختیاری  داوود  گفت وگوی  و  مصاحبه  حاصل 
است؛  سال  یک  مدت  به  راوی  و  دانشور 
نادری  و  جذاب  اتفاقات  و  رویدادها  نویسنده 
تا ساعاتی که  انقالب  از  روزهای پیش  که در 
خالدی در اسارت اردوگاه های عراق سپری کرد 

را در این کتاب آورده است.

پلیدی و گناه به درد آمده بود.
و  دنبال عشق  روشنایی می گشت.  دنبال  دلش 
پاکی و مهربانی، دنبال چیزهایی که این روزها در 
زمین کیمیا شده بودند. از فرزندان آدم دلگیر بود. 
بیشتر آنها ستمگر و معصیت کار بودند و بویی 
از پرهیزکاری و تقوا نبرده بودند. گناه آنان چهره 
زمین را زشت کرده بود. آنان خّط بطالنی بر روی 
همه خوبی های جهان کشیده بودند. روز و شبی 
نبود که کارنامه اعمال سیاه و ننگینشان را نبیند 
اعمال  که  نبود  شبی  و  روز  نکند.  گریه  خون  و 
به  کارهایشان  زشتی  از  و  نبیند  را  آنان  جاهالنه 
کارنامه  خواست  می  اینکه  از  نبرد.  شکایت  خدا 
اعمالشان را پیش خدا و پیش عزیزترین بندگانش 
ببرد، در دل احساس شرمساری و گناه می کرد. 
وقتی چهره اندوهناک آن آقای نورانی در نظرش 
می آمد که برای گناهان فرزندان آدم می گریست، 
می  امانش  بی  های  گریه  و  ها  اشک  یاد  وقتی 
افتاد، یک آسمان خون گریه می کرد. تاب دیدن 

غم هایش را نداشت.
غم های او روح ظریف، حّساس و شکننده اش را 
به تالطم وامی داشت. دلش می خواست لبانش را 
همواره خندان ببیند. آن آقای نورانی با آن دیدگان 
سیاه و روی گشاده و نجیب، با آن ابروان کمان، 
با آن مردمک های سیاه که در خانه چشمان، در 
پشت آن مژه های بلند، مثل دو یاقوت سیاه می 
درخشیدند، با آن پیشانی بلند که می شد اسرار 
ربایش،  دل  قامت  آن  با  و  خواند  آن  در  را  عشق 
دل فرشته را ربوده و او را شیفته خود کرده بود. 
یار  را  او  فرشته،  اّما  بود؛  »مهدی«  زیبایش  نام 
آقا هیچگاه نشد  ابرو خطاب می کرد. آن  کمان 
دیگران  به  همواره  او  بخورد.  را  غّصه خودش  که 
می اندیشید و همواره در فکر یاری آنان بود. در 
و  گرسنگان  عالم،  فقیران  و  نیازمندان  یاری  فکر 
در راه ماندگانش، جنگ زدگانش، هدایت شدگان 
و گمراهانش و حّتی انسان های شقی و معصیت 
دامنه  بود که  و دلسوز  آنچنان مهربان  او  کارش. 
با  فرشته  بود.  گرفته  فرا  را  تمام جهان  رحمتش 
تمام تیزهوشی اش دریافته بود که آن آقا نه غم 

خود، بلکه غم یک جهان را می خورد. دریافته بود 
که وسعت روح آن آقا حّتی از وسعت روح یک عالم 

نیز عمیق تر است.
نور  بر  حّتی  آقا  آن  وجود  نور  که  بود  دانسته 
دانسته  است.  گرفته  سبقت  هم  شرق  خورشید 
بود که وقتی به نماز می ایستد، تمام دنیا برای 
شنیدن طنین اعجاب انگیز کالمش خاموش می 
ماه  و  او آشکارا هم صدایی خورشید  ماند. حّتی 
اّما  بود؛  امام خوبان شنیده  نماز  با  را  و ستارگان 
خودخواهی  و  غرور  که  شد  نمی  باورش  فرشته 
آدم  فرزندان  بین  حقیقت  چشمان  دنیاطلبی،  و 
از  آنها  که  شد  نمی  باورش  باشد.  کرده  کور  را 
دیدن حقیقتی به این بزرگی عاجز و ناتوان باشند. 
باورش نمی شد که انسان ها به این همه مهربانی 
و عطوفت آقا پشت کرده باشند و حّتی ثانیه ای 
هم به یادش نباشند. بعضی وقت ها آن قدر غم 
یار کمان ابرویش را می خورد، آن قدر برایش گریه 
می کرد که دل سنگ هم با دیدن گریه هایش به 
درد می آمد. بعضی وقت ها از پشت پنجره اتاقش 
مأیوسانه به زمین چشم می دوخت و مأیوسانه به 
آینده گنگ و مبهم آن فکر می کرد. از آن باال، 
زمین تاریک تاریک بود. غرق در سیاهی و ظلمت، 
غرق در عصیان و نافرمانی. از آن باال، تقریباً هیچ 
می  دلش  فرشته  شد.  نمی  دیده  روشنی  نقطه 

خواست زمین غرق درنور و روشنایی شود. دلش 
می خواست دیگر گریه ها و اشک های یار کمان 
را  دستانش  خواست  می  نبیند.دلش  را  ابرویش 
غمی  گرداب  این  از  همیشه  برای  را  او  و  بگیرد 
که به آن گرفتار آمده بود، نجات دهد. روزها می 
آمدند و شب ها می رفتند و فرشته رنجور و الغر 
آرام  قدری  او  اینک  و  شد.  می  تر  پریده  رنگ  و 
شده بود. دیگر گریه نمی کرد. دیگر اشک نمی 
ریخت و روی همان تکه ابر سفید در اندیشه ای 
عمیق فرو رفته بود. باد صبا به نشانه هم دردی، 
زلف سیاه و پر پیچ و تابش را به بازی گرفته بود. 
همچنان در افکار خود غوطه ور بود که کسی او را 
به نام صدا زد. وقتی به جست وجوی صدا بر آمد، 
دوست صمیمی اش، روح القدس )جبرئیل( را دید 
که آرام و باوقار گوشه ای از آسمان ایستاده بود 
و به او لبخند می زد. فرشته یک آن، جا خورد. 
انتظار دیدن آن ملک زیبا، باشکوه و مقرّب خدا، 
از روز را نداشت. آن ملک،  این لحظه  آن هم در 
بعد از خدا تنها کسی بود که غم فرشته را می 
دانست، او را درک می کرد و به او حق می داد 
که این چنین زار و پریشان باشد. روح القدس با 
به فرشته کرد و  صدای زیبا و آرامش بخشی رو 
از طرف خداوند  امروز  گفت: دوست خوبم سالم! 
مأمور شده ام تا با سخنانم مایه دلگرمی و امید 

تو باشم. مأمور شده ام تا تو را از گرداب غم نجات 
ات  آشفته  دل  بشارتی،  دادن  با  تا  ام  آمده  دهم. 
باشم  ات  قلب خسته  تسلّی  مایه  و  کنم  آرام  را 
تو  با  رحمان  پروردگار  طرف  از  من  که  بدان  و 
سخن می گویم.اشک شادی در چشمان فرشته 
کرد  نمی  هم  را  فکرش  هیچگاه  بود.  زده  حلقه 
که خداوند تا این اندازه او را دوست داشته باشد. 
از خداوند  کلماتی  با چه  و  دانست چگونه  نمی 
مهربان و ملک مقرّبش تشکر کند. فرشته پس از 
چند لحظه، سالم روح القدس را با لبخند زیبایی 
پاسخ داد و گفت: خوش آمدی دوست عزیزم! من 

مشتاقانه منتظر شنیدن سخنان زیبایت هستم.
روح القدس، ادامه داد: دوست خوبم! خداوند جلیل 
به تو سالم رساند و فرمود: بدان که یار کمان ابروی 
تو روزی فرمانروای کّل هستی خواهد شد. تو را 
به آمدن آن جان جهان، آن عصاره آفرینش و آن 
دامن،  پاک  نرجس  روی  خوش  و  خوشبو  فرزند 
بشارت می دهم و به آمدن مسیح، آن آیت رحمت 
پاکیزه و پربرکت مریم  من و آن فرزند پرهیزکار، 
می  فرو  آسمان  از  مسیح  که  بدان  آری.  مقّدس. 
آید و پشت سر امام خوبان به نماز خواهد ایستاد. 
که  چرا  آورده؛  روی  تو  به  اقبال  ستاره  که  بدان 
یار مهربانت به همراه تو و به همراه هزاران هزار 
فرشته و سیصد و سیزده انسان واال، مقام جهان 
داد  خواهد  نجات  ظلم  و  سیاهی  پریشانی  از  را 
و  کرد  و سرور خواهد  روشنایی  در  را غرق  آن  و 
خوشا به حال من! چرا که اّولین کس از جهانیان 
خواهم بود که با امام خوبان بیعت خواهم نمود و 
اّولین کسی خواهم بود که بر فراز ابرها، جهانیان 
را به آمدن مهدی بشارت خواهم داد و به پیروی 
از او فرا خواهم خواند.سخنان روح القدس که به 
اینجا رسید، کمی نزدیک تر آمد. دستان فرشته 
را با مهربانی در دستان خودش گرفت، لبخندی 
زد و سپس گفت: برخیز دوست خوبم! برخیز و 
ابرهای نا امیدی را از آسمان دلت دور کن. برخیز 
و به امید رسیدن آن روز رؤیایی، دل خوش بدار 
و دیگر آشفته و پریشان حال مباش. حاال فرشته 
ناباورانه  و  ایستاده  القدس  روح  مقابل  در  درست 

سکوت  فرشته  بود.  دوخته  او  به  را  چشمانش 
زد.  نمی  حرفی  گفت،  نمی  چیزی  و  بود  کرده 
وجد  به  را  او  القدس  روح  زیبای  سخنان  آخر 
توان سخن  فرط شادی  از  که  آنچنان  بود؛  آورده 
ای  تازه  روح  القدس  روح  سخنان  نداشت.  گفتن 
را در کالبد جان فسرده فرشته دمیده بود.فرشته 
احساس تازه ای داشت. انگار که از نو متولّد شده 
روح یک جهان شگفت  با  او  روح  انگار که  باشد، 
انگیز پیوند خورده باشد. حاال او برای همیشه، به 
دنیایی از مجد و شکوه و افتخار قدم نهاده بود. 
ناجی جهان،  که  دید  را می  روزی  پرده  بی  حاال 
بیرون  تیره  ابرهای  پشت  از  ای  ستاره  همچون 
آمده و همگان از دیدن چهره دلربای او غرق در 
شگفتی و حیرت شده اند. حّتی بی پرده می دید 
که خدای هستی و یار کمان ابرویش، دارند به او 
لبخند می زنند. فرشته دوست داشت پایانی برای 
سخنان زیبای روح القدس نباشد؛ اّما افسوس که 
مأموریت او به پایان رسیده بود و به اذن خداوندگار 
نیز می رسید. روح  امور دیگر عالم  به  باید  یکتا 
داد  قرار  مورد خطاب  را  فرشته  دیگر  بار  القدس 
را  ابرویت  یار کمان  مبادا  و گفت: دوست خوبم! 
فراموش کنی! مبادا مهربانی هایش را از یاد ببری! 
را  یادماندنی  به  و  انگیز  شگفت  روز  این  خاطره 
های  دلسوزی  و  ها  مهربانی  و  مبر  یاد  از  هرگز 
خدا و امام خوبان را نیز هرگز فراموش مکن. هر 
روز برای فرا رسیدن آن روز رؤیایی، دست به دعا 
بردار و هر روز دستانت را خالصانه و عاجزانه رو به 
سمت آسمان خدا بلند کن و هزاران مرتبه بگو: 
»اللّهم عّجل لولیک الفرج« روح القدس بال های 
شکوهمندش را از هم گشود، به پرواز درآورد و از 
از عطر خوشبوی گل سرخ  آنجا دور شد.آسمان 
آکنده شده بود و فرشته غرق در شادی، غرق در 
بهت و حیرت و ناباوری، همچنان که آخرین قدم 
های روح القدس را در آسمان دنبال می کرد، زیر 

لب، آرام آرام با خود زمزمه می کرد:
الّلهم عّجل لولیک الفرج 

والّسالم علی من الّتبع الهدی
نویسنده :معصومه فیلسوف الری

سهروردی )پیدایش و تکوین حکمت مبتنی بر 
نور(« اختصاص دارد.در بخش دوم این کتاب نیز 
است،  فصل  پنج  و  مقدمه  یک  بر  مشتمل  که 
درباره حکمت هنر و زیبایی در آرای امام محمد 
تخیل«؛  و  خیال  »غزالی،  می خوانید.  غزالی 
»جمال و زیبایی از منظر غزالی«؛ »قوه ذوق در 
آرای امام محمد غزالی و ایمانوئل کانت«؛ »غزالی، 
سماع و موسیقی«؛ و »غزالی و تمثیل معماری 
مباحثی اند  به ترتیب  عالم«؛  آفرینش  تبیین  در 

که در پنج فصل این بخش بررسی شده اند.
تأمل  این کتاب،  نوشتن  از  را  خود  قصد  بلخاری 
بر آرای عمیق و تأثیرگذار غزالی در احیاءالعلوم، 
کیمیای سعادت، مشکوة االنوار و بعضی دیگر از 
آثار او چون مقصداالسنی فی شرح اسماءالحسنی 
ذوق  به ویژه  و  خیال  زیبایی،  )فن(،  هنر  درباره 
فلسفه  اصلی  بنیادهای  از  عنوان کرده که همه 

هنر و زیبایی شناسی محسوب می شوند.
این کتاب با ۲۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و 

قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

تا  کوشیده  اثر  این  در  دانشور  بختیاری  داوود 
و  بی ابهام  روان،  ساده،  زبانی  از  بهره گیری  با 
داستانی،  عناصر  به کارگیری  با  حال  عین  در 
شرح  نماید.  دوچندان  را  روایت  جذابیت 
از  بهره گیری  و  فضا  ایجاد  توصیف،  جزئیات، 
ویژگی هایی  از  شخصیت پردازی،  و  گفت وگو 
از  به یکی  اثر  این  تا  هستند که موجب شده 
و  اسالمی  انقالب  درخشان ترین خاطرات حوزه 

دفاع مقدس تبدیل شود.
این اسیر ایرانی در محله قدیمی شاپور تهران 
راهنمایی   و  ابتدایی  دوران  است.  آمده  دنیا  به 
دوران  و  محله  در همان  مدرسه ای  در  را  خود 
در  رازی  فرانسوی  مدرسه  در  را  دبیرستانش 
از  پس  است.  کرده  سپری  فرهنگ  خیابان 
تحصیالت  ادامه  برای  دیپلم  مدرک  دریافت 
با مدرک  به آلمان می رود و چندین سال بعد 
به  اقدام  و  بازمی گردد  کشاورزی  مهندسی 
اما  فعالیت های سیاسی مخالف رژیم می کند. 
پس از مدتی به دست ساواک دستگیر می شود 
آن ها  شکنجه های  و  اذیت ها  و  آزار  مورد  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  می گیرد،  قرار 
نبرد  جبهه های  به  کشورش  از  دفاع  برای  هم 
عازم می شود، اما سرانجام به اسارت دشمن در 

می آید.
داوود بختیاری دانشور را بیشتر بشناسیم:

داوود بختیاری دانشور، نویسنده ادبیات انقالب 
و دفاع مقدس در زمان حیات کوتاه مدت اما پر 
بارش نوشته های ارزشمند بسیاری در زمینه ی 
ادبیات پایداری کشورمان خلق کرده که بسیاری 
از این آثار در حال حاضر در ردیف کتاب های 

ماندگار ادبیات پایداری کشورمان قرار دارد.
در قسمتی از کتاب مردی که خواب نمی دید می 

خوانیم:
زندگی  گذشته  من  بر  آن چه  با  تنها  »حاال 
پیاپی،  شب  های  پیاپی،  روز های  می  کنم. 
که  ناله  هایی  سینه،  در  شده  خفه   غم  های 
امید  روانی،  فشار های  نشدند؛  شنیده  هرگز 
پایان   آره،  ناپذیر.  پایان   انتظاری  و  ناامیدی  و 
ناپذیر. این انتظار هنوز هم با من است. چنان 
به  من  با  گویی  که  روحم  و  تن  به  چسبیده 
سکوت  هنوز  سکوت.  آن  و  است؛  آمده  دنیا 
شب  های  سکوت  مانده.  گوش  هایم  تو  آن جا 
شدن مان.  تیرباران   از  قبل  سکوت  منطقه. 
سکوت لحظه  های بازجویی. سکوت سلول  های 
جان  و  دل  تو  که  سکوتی  و  الرشید  انفرادی 

دیوار های قلعه تکریت و بعقوبه بود.
اسداهلل... ا... سد... اهلل...

می  گویم.  را  مادرم  است.  خانم  خانما  صدای 
لب  می  زند.  کبودی  به  حرص  از  صورتش 
لحظه  ای  برای  می  لرزد.  ریزریز  پایینی  اش 
دستپاچه  می  شود.  میخ  زمین  به  پاهایم 
جیب  تو  را  گردو ها  و  خرما  هلو،  هسته 
تو  بسته  ای  مشت  مثل  می  تپانم.  شلوارم 
خانما  خانم   پا های  می  شوند.  قلمبه  جیب ام 
هم به زمین چسبیده انگار. احساس می  کنم 
کوچک تر  و  کوچک  لحظه  هر  صورتش 
می  شود. یکهو پا به دویدن می  گذارم؛ چنان که 
بابل« دست به  با بچه  های محله »کوی  انگار 
پا  از خونی  مالی کردن  شان  بعد  و  یقه شده  ام 

به فرار گذاشته  ام«

»آب هرگز نمی میرد«
 به چاپ هفتاد و سوم رسید

از  ناشناس،  افراد  برخی  اخیر  روزهای  در 
ارسال  به  مبادرت  اجتماعی،  شبکه های  طریق 
کلیپ های اضطراب آور »مومو« برای افراد کم 
سن و سال و به ویژه دانش آموزان استان فارس 
دلهره  و  نگرانی  باعث  موضوع  این  که  کرده اند 
به  است.  شده  خانواده هایشان  و  نوجوانان  این 
بروز  موجب  »مومو«  چالش  کارشناسان،  گفته 

اختالالت روانی در بعضی از افراد خواهد شد.
به  اشاره  با  فارس،  استان  فتا  پلیس  رییس 
و  کاربران  از  برخی  برای  ها  کلیپ  این  ارسال 
اخیر  روزهای  در  گفت:  آموزان،  دانش  ویژه  به 
شاهد مطرح شدن چالش »مومو« در این استان 
دانش  آنها  بیشتر  که  کاربران  برخی  و  بودیم 
آموز هستند، پیام هایی حاوی محتوا و تصاویر 
اپلیکیشن واتس اپ دریافت  از طریق  »مومو« 

کرده  اند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا، سرهنگ 
حشمت اهلل سلیمانی افزود: رسیدگی به ارسال 
به  »مومو«  به  موسوم  های  کلیپ  و  ها  پیام 

انتشارات هواهوین در چین با همکاری 
کشور  این  در  ایران  فرهنگی  رایزنی 
ما  »قصه های  کتاب  چینی  ترجمه 
مثل شد« محمد میرکیانی را منتشر 

بسپار«  خاطر  به  را  مهر  »ماه  کتاب 
به قلم شهریار زمانی، رمانی جذاب و 
اجتماعی است  با مضمونی  دل نشین 
که به روایت زندگی دو خانواده ایرانی 
در دهه ی ۵۰ می پردازد. میرآقا و روزبه 
پسر های این دو خانواده هستند که به 
شدت با یکدیگر ناسازگارند.روزی روزبه 
که  میرآقا  خواهر  خواستگاری  برای 

موج  فارس،  استان  فتا  پلیس  می شوند.رییس 
ناشی  را  مومو  به  مزاحمت های موسوم  جدید 
از افزایش حضور دانش آموزان در فضای اینترنت 
مورد  در  پیشتر  فتا  پلیس  گفت:  و  دانست 
از واتس اپ  خطرات احتمالی استفاده مدارس 
هشدار داده بود ولی متاسفانه همچنان شاهدیم 
آموزشی  شیکه  جای  به  مجازی  کالسهای  که 
تشکیل  اپ  واتس  در  )شاد(  دانش آموزان 
می شود و والدین ناگزیر هستند اینترنت بدون 
محدودیت را در بستر یک پیام رسان خارجی 
در اختیار فرزند خود قرار دهند و همین موضوع 

زمینه این گونه مشکالت را فراهم کرده است.
معلمان  و  والدین  از  همچنین  سلیمانی، 
خواست: به هیچ وجه دانش آموزان را به استفاده 
از پیام رسان های خارجی برای آموزش مجازی 
این  ادر  را  الزم  های  مراقبت  و  نکنند  هدایت 
زمینه نجام دهند و در صورتی که به هر دلیل 
برنامه  از  غیر  دیگر  فضای  از  استفاده  به  نیاز 
شاد بود، از پیام  رسانه ای داخلی استفاده کنند.

وی، مراقبت از دادههای خصوصی و عدم افشای 
اجتماعی و همچنین  اطالعات در شبکه های 
را  مجازی  فضای  از  صحیح  استفاده  آموزش 
راهکار اصلی پیشگیری از این مشکالت دانست 
و افزود: امیدواریم آموزش و پرورش و والدین با 
بروز  از  دانش آموزان  به  الزم  های  آموزش  ارائه 

اینگونه مشکالت پیشگیری کنند.
از مردم خواست  انتظامی، همچنین  این مقام 
در  مشکوک  موارد  و  مشکل  گونه  هر  که 
فضای مجازی را با سایت پلیس فتا به نشانی 
ir.cyberpol یا شماره تلفن ۰۷۱۲۱۸۲۷۸۰۵  ice

در میان بگذارند

از متون فارسی استخراج کرده و درباره 
چگونگی  سپس  و  آنها  قصه ای  مایه 
تبدیل شدن آنها به مثل سخن گفته 
است. این کتاب که برنده جایزه کتاب 
سال نیز شده است از اهمیت زیادی 
است.  برخوردار  عامیانه  فرهنگ  در 
قصه ها  از  عنوان هایی  کتاب  این  در 
و مثل هایی همانند: »تخم مرغ دزد، 
شتر دزد می شود«؛ »باالتر از سیاهی 
رنگی نیست«؛ »عطایش را به لقایش 

و  سر  بر  و  رفتم  راه  تختخوابی  هزار 
تخت  روی  دلبندم  پسر  زدم.  سینه 
ناله می کرد و من از درون می سوختم. 
که  کردم  کنترل  خیلی  را  خودم 
خانواده  پدر  نبیند.  کسی  را  اشکم 
سنگ زیرین آسیاب است. در و دیوار 
بیمارستان به حالم گریه می کرد. سه تا 
سرُم تا صبح تزریق کردند. یک دقیقه 
فشارم می افتاد، دقیقه ی بعد می رفت 
که  تماسی  از  بعد  داشتم.  حالی  باال. 
خبر  و  گرفت  دوست  انسان   پزشک 
روی  دنیا  داد،  را  میرآقا  خوردن  تیر 
خودش  شد. خوش غیرت  خراب  سرم 
تشکری  حضوری  که  نکرد  معرفی  را 
به هوش  بکنم.نصف شبی که میرآقا 
آمد حالم کمی بهتر شد. تا مرز سکته 
من  نگران  بیشتر  دکتر ها  بودم.  رفته 
بودند. زیر ِسرُم بودم که سروان نعمتی 
رئیس پاسگاه جاجرود تماس گرفت و 

گفت: »صبح زود توی مغازه باش که 
پای  داریم.«  باهات  مهمی  بسیار  کار 
تیر و تیراندازی و خون و خون ریزی که 
به میان بیاید خود به خود پای پلیس 
هم وسط می آید؛ ولی فکر نمی کردم 
بشوند.  کار  به  دست  زودی  این  به 
موضوع خیلی بودار و مشکوک است. 
می خواهم  ضاربان  از  شکایت  برای 
عریضه تنظیم بکنم. مأمور دولت هم 
که باشند حق ندارند بیخودی شلیک 
روزبه  درمی آورم.  را  پدرشان  بکنند. 
مهاجمان را می تواند شناسایی بکند. از 
رئیس کالنتری ۱۰۳، که برای تهیه ی 
گزارش به بیمارستان آمده بود، درباره ی 
دستگیری ضاربان سؤال کردم. جواب 
درست و سرراستی نداد. گفتنی است 
بسپار«  خاطر  به  را  مهر  »ماه  کتاب 
نوشته شهریار زمانی توسط نشر کوله 

پشتی راهی بازار شده است.

بخشید«؛ »تو نیکی می کن و در دجله 
»عهد  رستم«؛  خوان  »هفت  انداز«؛ 
بوق«؛ »ماست ها را کیسه کرد«؛ »کینه 
مشتری« و »بادمجان دورقاب چینی« 
ایران  فرهنگی  می شودرایزنی  خوانده 
در چین، سال های گذشته به ترجمه 
بود  اقدام کرده  زبان چینی  به  این اثر 
توضیح  به  نیز  گذشته  ماه های  در  و 
برخی از مثل ها برای انطباق با محیط 

اقدام کرد.

صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته 
اذیت  و  آزار  آنان  هدف  که  افرادی  زودی  به  و 

دانش آموزان است، گرفتار قانون می شوند.
دقت  مورد  این  در  خواست  والدین  از  وی، 
ارسال  تهدیدهای  و  باشند  داشته  بیشتری 
کنندگان کلیپ های »مومو«  را جدی نگیرند 
منتقل  خود  فرزندان  به  اضطراب  و  استرس  و 

نکنند.
داریم  انتظار  همچنین  کرد:  بیان  سلیمانی 
والدین در صورت برخورد فرزندشان با محتوای 
را  آنها  نگرانی  و  کنند  صحبت  آنها  با  مومو 
کاهش دهند زیرا والدین درک بهتری نسبت به 
تهدیدات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
»مومو«  داشت:  اظهار  انتظامی  مقام  دارند.این 
کاربر  ابتدا  در  که  است  اپ  واتس  اکانت  یک 
از سوی آن دریافت می کند  یک لینک تماس 
و پس از شروع به گفت و گو از سوی حساب 
خطرناک  رفتارهای  به  فرد   ، کاربری»مومو« 

دعوت می شود.
سلیمانی اضافه کرد: برخی کاربران واتس اپ از 
حسابهای کاربری با شماره ایرانی و یا خارجی، 
پیام هایی را به زبان فارسی دریافت کرده بودند 
مومو  چالش  در  بود  شده  خواسته  آنها  از  که 
پلیس  گسترده  های  بررسی  و  کنند  شرکت 
فتا نشان داد عمده این پیام ها با انگیزه ایجاد 

مزاحمت ارسال شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی از خانواده ها در پی 
ارسال پیام ها و کلیپ های چالش »مومو«برای 
فرزندانشان، به جای راهکارهای فنی و صحبت 
فرزندان خود  به  بیشتری  نگرانی  آنها  با  کردن 
آنان  در  اضطراب  ایجاد  باعث  و  کرده  منتقل 

کرد. ترجمه چینی کتاب »قصه های 
میرکیانی  محمد  اثر  شد«  مثل  ما 
 ۳۹۸ نسخه،  هزار  پنج  شمارگان  با 
توسط  یوان   ۶۸ بهای  و  صفحه 
مرکز  مشارکت  با  و  هواوین  انتشارات 
و  ابریشم  جاده  فرهنگی  انتشارات 
رایزنی فرهنگی ایران در چین، منتشر 
خانم ها  کتاب  این  مترجمان  شد. 
هستند. یوان  گوان  و  یان  شیو  ما 

نویسنده این  اثر، مجموعه ۱۱۰ قصه را 

ناهید نام دارد به منزل آن ها می رود و 
میرآقا را با این کار به شدت خشمگین 
می کند. از طرفی میرآقا نیز دلباخته ی 
دختری به نام ژیال شده، اما ژیال سودای 
فرد دیگری را در سر می پروراند. او به 
صاحب  که  دارد  عالقه  جوانی  پسر 
عکس برگزیده ی دانشجویان سال اولی 
دانشگاه است. داستان کتاب »ماه مهر 
را به خاطر بسپار« دارای پنج راوی است 
که شما را با شکل گیری جامعه ایرانی 
در صد سال گذشته آشنا می کنند. در 
بخشی از کتاب »ماه مهر را به خاطر 

بسپار« می خوانیم:
میز  یک  پشت  شیوا  چلوکبابی  در 
استوار حیدری  روی  در  رو  نفره  چهار 
غذاخوردن  به  دلم  و  دست  نشسته ام. 
نمی رود و دارم با کباب زعفرانی و برنج 
پلک روی  بازی می کنم. دیشب  طارم 
هم نگذاشتم. تا صبح توی بیمارستان 

چه کسی کلیپ های ترسناک »مومو« را برای دانش آموزان فارس ارسال می کند؟

»قصه های ما مثل شد« به بازار کتاب چین راه پیدا کرد

انتشار کتاب »ماه مهر را به خاطر بسپار« رمانی جذاب ودلنشین با مضمونی اجتماعی
»خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی«

 معرفی کتاب »مردی که خواب نمی دید«



 سه شنبه 1399/۰۷/۲9 - سوم ربیع االول 144۲ - سال بیست و هشتم - شماره 158۲

6
حه

صف

عالمه طباطبایی توبه را دو قسم کرده اند:
یکی توبه خدا که نظر رحمت خدا به بنده 

است 
و دیگری توبه عبد که برگشتن به سوی 

خدا با استغفار و ترک گناه است. 
عالمه در مورد توبه خدا می گوید: 

توبه بنده در دو توبه خداوند پیچیده شده 
است.

بنده اگر بخواهد از لجنزار گناه نجات پیدا 
کند، نیازمند این است که خدا با رحمتش 
توفیق توبه به او بدهد. و وقتی عبد توبه 
کرد، تازه نیازمند یک توبه دیگری از خدا 
به  و عنایتش  با رحمت  یعنی خدا  است. 
را  اش  توبه  و  کند.  رجوع  گناهکار  بنده 

قبول کند. 
همچنان که خود فرموده است:

ضاَقْت  إِذا  َحتَّی  ُخلُِّفوا  َِّذیَن  ال الثَّالثَِة  َعلَی  َو 
َعلَیِهْم  ضاَقْت  َو  َرُحَبْت  بِما  الْْرُض  َعلَیِهُم 
ِ إاِلَّ إِلَیِه ثُمَّ  أَنُْفُسُهْم َو َظنُّوا أَْن ال َملَْجأَ ِمَن اهللَّ

ِحیُم اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ تاَب َعلَیِهْم لِیُتوبُوا إِنَّ اهللَّ
 و ]نیز رحمتش[ شامل حال آن سه نفری 
]بود[ که از جنگ سر باز زند. تا اینکه به 
خاطر عمل خودشان، زمین بر آنان تنگ 
آنها  بریدند.  خود  از  هم  خودشان  و  شد. 
به  بازگشتی  راه  دیگر  کردند  می  گمان 
آنان  به  خدا  اینکه  تا  ندارند.  خدا  سوی 

انسان ها دارای دو بعد عقل و شهوت هستند 
اّماره  و  لّوامه  نفس  به  کریم  قرآن  در  که 

تعبیر شده است.

خطر نفس اماره در انسان
تعبیر  غرایز  به  نفس  این  از  روانشناسان 
می کنند، علمای علم اخالق به بعد حیوانی 
تعبیر  ملکی  بعد  به  عرفان  علم  علمای  و 

می کنند.
خداوند در آیه ۵۳ سوره یوسف  می فرماید:  
ِّي  َرب َرِحَم  ما  إاِلَّ  وِء  بِالسُّ اَرٌة  َلَمَّ النَّْفَس  »إِنَّ 
گر  طغیان  نفس  زیرا  َرحیٌم؛  َغُفوٌر  ِّي  َرب إِنَّ 
بسیار به بدی فرمان می دهد مگر زمانی که 
پروردگارم رحم کند«؛ در این آیه پنج تأکید 
در خطر نفس اماره آورده شده است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
ِّي« نیز در ادامه جمله  تأکید »إاِلَّ ما َرِحَم َرب
اول آمده که از پنج تأکید جمله اول مهم تر 
است و بدین معناست که اگر رحمت بر ما 

نازل شد، جان سالم به در برده ایم.
خداوند در سوره عصر می فرماید: »َو الَْعْصِر، 
َو  آَمُنوا  الَّذیَن  إاِلَّ  ُخْسٍر،  لَفي   اْلِنْساَن  إِنَّ 
تَواَصْوا  َو  بِالَْحقِّ  تَواَصْوا  َو  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا 
همه  انسان ها  که  سوگند،  عصر  به  ْبِر؛  بِالصَّ
و  آورده  ایمان  که  کسانی  مگر  زیانند،  در 
به  را  یکدیگر  و  داده اند  انجام  صالح  اعمال 
حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی 

و استقامت توصیه نموده اند«.

بهشتی شدن، بخشش گناهان، پـایان دادن 
وجدان،  پیش  سرفرازی  خدا،  با  جنگ  به 
آرامش در دنیا و آخرت، فقط برخی از آثار 

توبه است. 
روی  بر  قرآن  آیه  ترین  بخش  امید  دیدن 

پرده کعبه بسیار زیباست. 
أَنُْفِسِهْم الَ  أَْسَرُفوا َعلَی  َِّذیَن  ال ِعَباِدی  یَا  ُقْل 
نُوَب  الذُّ یَْغِفُر  اهللَ  إِنَّ  اهللِ  َرْحَمِة  ِمْن  تَْقَنُطوا 

ِحیُم  َُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َجِمیعاً إِن

به دنبال عمل صالح برویم تا ایمان در دل 
انسان ظهور پیدا کند.

همدیگر را به حق و صبر توصیه کردن از دیگر 
مراحل برای خارج شدن از خسران است.

این راه سبک و آسان نیست و با نماز شب 
دور  خطر  از  نمی توان  اخالق  کالس های  و 
ماند، بلکه انسان باید تالش کند و با صبر و 
استقامت در این مسیر گام بردارد تا گناه در 

دید او حقیر باشد.
اگر دشمن را ضعیف بشماریم، برای مقابله 
با او آمادگی کامل نخواهیم داشت، بلکه باید 
زمین  به  را  آن  تا  ببینیم  بزرگ  را  دشمن 
بزنیم، بنابراین اولین شرط این است که به 

دنبال ایمان برویم.

تنها راه کسب ایمان، تقوای الهی است
اسالم  گرامی  پیامبر  از  روایتی  در 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم داریم: »اَْلِیَماُن َمْعِرَفٌة 
بِالْْرَکاِن؛  َعَمٌل  َو  بِاللَِّساِن  إِْقَراٌر  َو  بِالَْقلِْب 
ایمان، معرفت به قلب و اقرار به زبان و عمل 
جان  در  معرفت  است«؛  جوارح  و  اعضا  به 
انسان می آید و بر زبان جاری می کند و در 

عمل ظاهر می شود.
باور به عقل و باور به دل، هر کدام یک راه 
استدالل  عقل،  باور  جمله  از  ندارد،  بیشتر 

حکمت 45 - َو َقاَل )علیه السالم(: لَْو َضَربُْت 
َخْیُشوَم الُْمْؤِمِن بَِسْیِفي َهَذا َعَلی أَْن ُیْبِغَضِني 
َعَلی  اِتَها  بَِجمَّ نَْیا  الدُّ َصَبْبُت  لَْو  َو  أَبَْغَضِني،  َما 
الُْمَناِفِق َعَلی أَْن ُیِحبَِّني َما أََحبَِّني؛ َو َذلَِک 
اْلُمِّيِّ  النَِّبيِّ  لَِساِن  َعَلی  َفانَْقَضی  ُقِضَي،  َُّه  أَن
اَل  َعِليُّ  »َیا  َقاَل:  َُّه  أَن وآله(  علیه  اهلل  )صلی 

ُیْبِغُضَک ُمْؤِمٌن َو اَل ُیِحبَُّک ُمَناِفٌق«.
این شمشیرم  با  اگر  علیه السالم:[  فرمود  ]و   
بر بیني مومن َزنم که با من دشمني ورزد 
دشمني نخواهد کرد. و اگر همه جهان را 
به کام منافق  ریزم که مرا دوست بدارد، 
زیرا حکم خداي  نخواهد داشت.  دوست 
بر زبان پیامبر امي - که درود خدا بر وي و 
خاندانش باد -  گذشته که فرمود: »یا علي، 
را  تو  منافق   و  نکند،  را دشمني  تو  مومن 

دوست ندارد« 
خیشوم: انتهاي بیني  میان دو ابرو

واجب  نمازهای  دوم  رکعت  در  قنوت 
و  نبوی  های  سنت  از  یکی  مستحب،  و 

مستحبات مؤکد مذهب تشیع است.  
َسَألُْتُه َعِن  َقاَل  علیه السالم   ِ َعْبِد اهللَّ أَبِی  َعْن 

الُْقُنوِت َفَقاَل فِی کلِّ َصاَلٍة َفِریَضٍة َو نَافِلٍَة؛
پرسش  جواب  در  السالم  علیه  صادق  امام   
هر  فرمایند:  می  پرسیده؛  قنوت  از  که  گری 
نماز واجب و مستحب قنوت دارد و ترک آن 

را موجب کامل نبودن نماز می داند. 
َمْن تََرک الُْقُنوَت َرْغَبًة َعْنُه َفاَل َصاَلَة لَُه؛ کسی 
که از روی بی میلی قنوت را رها کند، نمازش 

کامل نیست.
ذکر دعای قنوت هر چه طوالنی تر باشد؛ بهتر 
ِ صلی اهلل علیه و اله  است. »َو َقاَل َرُسوُل اهللَّ
نْیا أَْطَولُکْم َراَحًة یْوَم  أَْطَولُکْم ُقُنوتاً فِی َداِر الدُّ
الَْمْوقِِف؛ هر کس در دنیا قنوتش  الِْقیاَمِة فِی 
طوالنی  آسایش  قیامت  در  باشد  تر  طوالنی 

تری دارد.«
در دعاهای قنوت، کیفیت دعا و نوع دعا را هم 
اند. در روایتی آمده است که  مشخص کرده 
در قنوت روز جمعه، تمجید خدا و صلوات بر 
برای  السالم و دعا  پیامبر و اهل بیت علیهم 
علیه  صادق  امام  از  روایتی  در  یا  باشد.  فرج 
فِی  الُْقُنوُت  فرمودند:   که  است  آمده  السالم 

صدقه دادن:
امام علي )ع( می فرماید: اذا أملقتم فتاجروا اهلل بالصدقه؛

 هر گاه تنگدست شدید با دادن صدقه با خدای تعالی 
سودا کنید./ کلمات قصار ۲۵۰

فرمایش امام علي است که فرمود: استنزلوا الرزق بالصدقه؛
 روزی را با صدقه دادن فرود آورید ./ کلمات قصار ۱۳۲

امانتداری:
امام علی )ع( می فرماید: اداء االمانه مفتاح الرزق؛

البالغه:  نهج  شرح   /. است  روزی  کلید  امانتداری   
۲۰/۳۱۸ ح ۶۵۰

و نیز می فرماید: و االمانه تجر الرزق و الخیانه تجر الفقر؛
 امانتداری روزی به دنبال دارد و خیانت مایه فقر و 

تنگدستی است./  تحف العقول: ۲۵۵

استغفار:
امام علی )ع( می فرماید: و خداوند استغفار )آمرزش 
است/  داده  قرار  روزی  فراوانی  سبب  را  خواستن( 

.خطبه ها ۱۴۳

 اخالق پسنديده:
سعه االخالق کیمیاء االرزاق؛  اکسیر روزی در خوش 

اخالقی است./ شرح نهج البالغه: ۲۰/۳۳۹ ح ۸۸

توبه کردند. همانا  آنان  آنکه  تا  نظر کرد، 
خداوند بسیار توبه پذیِر بخشنده است. 

آثار توبه
 بیان آثار توبه اصاًل کار آسانی نیست . 

و  قرآن  پرتو  از  کنیم  می  درک  ما  آنچه 
حدیث است. 

بوستان  در  زدن  قدم  و  هالکت  از  نجات 
سعادت، فرار از پَستی ها، محبوب شدن نزد 
حقیقی،  شرافت  و  عّزت  شدن،  الهی  خدا، 

انسان با وجود نفس اماره که در جان او قرار 
داده شده در خسران است، انسان می خواهد 
کسی مانع کارهای او نباشد و هر کاری که 
القیدی  به  را  او  دهد،  انجام  دارد  دوست 
نفس تعبیر کردند و تمام بدبختی انسان ها 

در القیدی نفس است.
اگر ما نفس را مقید کردیم، تمام برکات در 
تقید نفس است، به عنوان مثال، انسان نگاه 
کند اما از نگاه به حرام مراقبت کند، یعنی 
همه چیز مجاز است و تنها یک قید دارد و 
آن اینکه به حرام داخل نشود و حدود الهی 

را رعایت کند.
اگر نفس تحریک شود و میدان را باز ببیند، 
طغیان می کند، از سوی دیگر شیطان انسان 
ضعف  و  می کند  اماره  نفس  به  تحریک  را 
خسران  در  انسان  که  می شود  باعث  ایمان 

باشد.
قرآن کریم که درد را بیان می کند، درمان 
آن را نیز بیان می کند، در سوره عصر، چهار 
نکته را بیان می کند که اگر در کنار هم قرار 

گیرد، انسان از خسران خارج می شود.
نخستین گام برای خروج انسان از خسران، 
کسب ایمان و باور دل است که اگر این گام 
حاصل  هم  بعدی  گام های  نشود،  حاصل 
باید  که  است  این  هم  دوم  گام  شود،  نمی 

اسراف  خود  بر  که  من   ِ بندگان  به  پیامبر 
نشوید.  امید  نا  خدا  رحمت  از  بگو  کردند؛ 
که  بخشد.  می  را  گناهان  تمام  خدا  همانا 

همانا او بخشنده مهربان است. 
توبه و اولین قدم آن

ِحیم  اُب الرَّ َو أَنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ
و همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است. 

می دانیم:
بازگشت از گناه را توبه می گویند. 

و در اصطالح توبه یعنی:
میل به پرواز برای کسی که به دستان خود 

بال هایش را شکسته است. 
و  رنگ  یافتن  برای  حیوانی  خوِی  از  فرار 

بویی الهی  
پاک کردن صفحه زیبای دل از زنگار گناه 

خانه تکانی قلب از غیر دوست 
خستگی از پَستی ها 

این توبه یعنی پشیمانی از گناهان و تصمیم 
بر ترک آنها در آینده 

اّما آن چیزی که باعث می شود بنده توبه 
واقعی داشته باشد؛ بیداری است. ابتدا باید 
اش  گذشته  بگذارد.  کنار  را  ها  غفلت  فرد 
را ببیند. با این حساب قدم اصلی در توبه، 
در  انقالب  حالت  شدن  پیدا  است.  بیداری 

درون انسان. 
محمد حسين بهجتی 

دلیل و برهان است و اگر عقل ما این دلیل 
را بپذیرد، باور عقلی است؛ باور دل هم یک 
راه دارد و اگر از این راه وارد شویم به باور 

دل راه پیدا می کنیم.
الهی  تقوای  فقط  و  فقط  ایمان،  کسب  راه 
است، تقوا بدین معناست که انسان آنجا که 
حضور  امر  میدان  در  می کند،  امر  خداوند 
داشته باشد و در میدان نهی نباشد، در واقع 
تقوا، عمل به واجبات و ترک محرمات است.
حجاب ظلمانی با تقوای الهی کنار می رود  

در عمل به واجبات و ترک محرمات، چون 
به فرموده خداوند است، انسان عمل می کند 
و عمل را با رنگ اتصال به فرمان خدا انجام 
می دهد، بدین وسیله عمل انسان، رنگ الهی 
در  است،  نور  رنگ  الهی،  رنگ  و  می گیرد 

نتیجه عمل انسان نورانی و الهی می شود.

ابزارهای نورانی دل را از دست ندهیم
نورانی  عمل  و  است  نورانی  عمل  یک  تقوا 
جان  وقتی  می کند،  نورانی  را  انسان  جان 
کنار  نور  با  ظلمت  حجاب  می شود،  نورانی 
می رود و اگر نور به باطن سرازیر شد، باور به 

دل راه پیدا می کند.
فرصت کم است و زمان به سرعت می گذرد، 
پس عمر کوتاه را به آسانی هدر ندهید، این 
با  است،  ظلمانی  حجاب  که  درون  حجاب 

نور کنار می رود و نور در تقوای الهی است.
آيت اهلل سيدرحيم توكل 

جّمات جمع جّمه: جمع شده ها
***

است  )ع(  امام  از خطبه  بخشي  فراز  این 
آن  قول  از  سني  و  شیعه  مورخان  که 

َعاُء َو فِی الَْوتِْر ااِلْسِتْغَفاُر؛ در قنوت  الَْفِریَضِة الدُّ
نمازهای واجب، دعا کنید و در نماز وتر نافله 

شب، استغفار نمایید. 
اْلِخَرِة  ِفی  َو  َحَسَنًة  نْيا  الدُّ ِفی  آتِنا  َّنا  1-َرب
َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّاِر: سوره بقره، آیه ۲۰۱-

 ای پروردگار ما، در دنیا و آخرت به ما خیر 
آتش  شکنجه  از  را  ما  و  فرما،  عطا  خوبی  و 

حفظ نما.
يْوَم  لِْلُمْؤِمنيَن  َو  لِوالَِدی  َو  لی  اْغِفْر  ََّنا  2-َرب

يُقوُم الِْحساُب: سوره ابراهیم، آیه ۴۱-
ای پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم را و ایمانمان 

را در روزی که حساب برپا می گردد بیامرز.
َّنا َظَلْمنا أَنُْفَسنا َو إِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَْرَحْمنا  3-َرب

لََنكونَنَّ ِمَن الْخاِسريَن: سوره اعراف، آیه ۲۳-
پروردگارا، ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما 
را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری، همانا که ما 

از زیانکاران باشیم.
يتی  ُذِرّ َو ِمن  َلوِة  الَصّ ُمِقيَم  اْجَعْلنی  َرّب   -4

َربََّنا َو تََقَبّْل ُدَعاِء .ابراهیم -۴۰
از  و  ده  قرار  نماز  برپادارنده  مرا   ، پروردگارا 
ای  و   ،  ) ده  قرار  نمازگزاران  نیز   ( من  اوالد 

پروردگار ، دعای مرا اجابت نما.
ِقنا  َو  ُذنُوبَنا  لَنا  َفاْغِفْر  آَمنَّا  َّنا  إِن َّنا  َرب  -5

َعذاَب النَّاِر: سوره آل عمران، آیه ۱۶-

یاد  حکمت  نهایي  فراز  آورده اند  حضرت 
شده  نقل  )ص(  خدا  رسول  از  که  شده  
عالم  و  اسالم  جهان  در  را  مالک  یک 
معیار  علي)ع(  که  مي نماید  ثبت  بشریت 

پروردگارا، همانا که ما ایمان آورده ایم، پس 
گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه 

دار.
الَّتی  نِْعَمَتك  أَْشكَر  أَْن  أَْوِزْعنی  6-َربِّ 
أَنَْعْمَت َعَلی َو َعلی والَِدی َو أَْن أَْعَمَل صالِحًا 
ِعباِدک  فی  بَِرْحَمِتك  أَْدِخْلنی  َو  تَْرضاُه 

الِحين: سوره نمل، آیه ۱۹- الصَّ
تا شکر  فرمای  عنایت  توفیق  مرا  پروردگارا،   
به  که  نعمتی  آورم؛  جای  به  را  تو  نعمت 

سنجش ایمان و نفاق  و گزینش مومن و 
به مومن  اگر  زیرا مي فرماید  منافق است 
من  از  دست   که  بزنم  ضربه  بزرگترین 
و  نمي شود  مرتکب  عملي  چنین  بردارد 
بریزم  منافق  کام  به  را  جهان  همه  اگر 
به دوستي من گردن  تا مرا دوست دارد 

نمي نهد و به حق تسلیم نمي شود.
به  منافق  دشمني  و  مومن  محبت  گویي 
و  نهفته اند  اینان  دل  در  ازل  از  علي)ع( 
»أنُّه  جمله  شاید  نیست  هم  تغییر پذیر 
تحقق  النبي«  لسان  علي  فانقضي  قضي 

حتمي و حکم قطعي آن را مي رساند.
تاریخ اسالم شاهد  فراوان  این قضیه در 
جاري  حد  مومنین  بر  موال  که  دارد 
کینه  هیچ  حضرت  آن  از  آنها  کرده 
یاد  او  از  احترام  با  بلکه  نگرفته  دل  به 
مي کردند گروه انصار نقل مي کنند که ما 
منافقان را از راه بغض و کینه با علي)ع( 

مي شناختیم.

من و به پدر و مادرم عطا فرمودی. و توفیق 
عنایت فرمای تا کاری شایسته انجام دهم که 
تو را خشنود سازد و به رحمت خود، مرا در 

زمره بندگان صالحت درآور.
َهْب  َو  َهَديَتنا  إِْذ  بَْعَد  ُقُلوبَنا  تُِزْغ  َّنا ال  7-َرب
اُب: سوره  لَنا ِمْن لَُدنْك َرْحَمًة إِنَّك أَنَْت الَْوهَّ

آل عمران، آیه ۸-
پروردگارا، پس از آن که ما را هدایت فرمودی، 
ما  به  لطف خویش  از  و  نلغزان  را  قلبهایمان 

بخشنده  تویی  همانا  که  فرما،  عطا  رحمتی 
بدون منت.

َوأَْخِرْجِنی  ِصْدٍق  ُمْدَخَل  أَْدِخْلِنی  رَّبِّ   -8
ُسْلَطانًا  َُّدنَك  ل ِمن  ِّی  ل َواْجَعل  ِصْدٍق  ُمْخَرَج 

َِّصيًرا .اسراء/۸۰ ن
وارد  صداقت  با  کار،(  هر  )در  مرا  پروردگارا! 
کن، و با صداقت خارج ساز! و از سوی خود، 

حجتی یاری کننده برایم قرار ده!
أَْمِرنَا  إِْسَراَفَنا فی  َو  ُذنُوبََنا  لََنا  اْغِفْر  َربََّنا   -9
َو ثَِبّْت أَْقَداَمَنا َو انْصُرنَا َعلی الَْقْوِم الْكِفِريَن.

آل عمران-۱۴۷

همچنین دعاهای ذیل در قنوت نماز
 وارد شده است:

1- الَلُّهَمّ اْغِفْر لََنا َو اْرَحْمَنا َو َعاِفَنا َو اْعُف َعَنّا ِفی 
نْيا َو اْلِخَرِة إِنَّك َعَلی كِلّ َشی ٍء َقِديٌر. الُدّ

خداوندا، ما را بیامرز و به ما رحم کن و از عافیت 
آخرت  و  دنیا  در  را  ما  و  گردان  بهره مندمان 
بسالمت دار، به درستی که تو بر هر چیز توانائی.

2- الَلُّهَمّ إِنِّی أَْسَألُك لِی َو لَِوالَِدی َو لُِولِْدی َو أَْهِل 
بَيِتی َو إِْخَوانِی الُْمْؤِمِنيَن ِفيك الْيِقيَن َو الَْعْفَو َو 
نْيا  الُدّ الَْعاِفيَة ِفی  َو  الَْمْغِفَرَة  َو  ْحَمَة  الَرّ َو  الُْمَعاَفاَة 

َو اْلِخَرِة.
و  پدر  و  خود  برای  می  خواهم  تو  از  خداوندا 
مادرم و فرزندانم و خانواده  ام و برادران ایمانیم 

که در جهت تو و به خاطر تو با ایشان برادرم 
که  می کنم  مسألت  تو  از  ایشان  همه  برای 
همه را صاحب یقین گردانیده و همه را مورد 
بخشایش خود قرار دهی و از تقصیرات همه 
شامل  را  خویش  واسعه  رحمت  و  درگذری 
همگی ما سازی و گناهان همه را بیامرزی و 

در دنیا و آخرت عافیت عطا فرمائی .
الَلُّهَمّ  بِِه  َهَديَتَنا  كَما  ٍد  ُمَحَمّ َعَلی  َصِلّ  الَلُّهَمّ   -3
اْجَعْلَنا  الَلُّهَمّ  بِِه  أَكَرْمَتَنا  كَما  ٍد  ُمَحَمّ َعَلی  َصِلّ 
اَل  الَلُّهَمّ  لَِجَنِّتك  َخَلْقَتُه  َو  لِِديِنك  اْخَتْرَت  ِن  ِمَمّ
لَُدنْك  ِمْن  لََنا  َهْب  َو  َهَديَتَنا  إِْذ  بَْعَد  ُقُلوبََنا  تُِزْغ 
 ۶ ج:  الشیعة  وسائل  اُب.   الَْوَهّ أَنَْت  إِنَّك  َرْحَمًة 

ص: ۲۷۴
بِِه  أََحاَط  َخيٍر  كِلّ  ِمْن  أَْسَألُك  إِنِّی  الَلُّهَمّ   -4
ِعْلُمك َو أَُعوُذ بِك ِمْن كِلّ ُسوٍء أََحاَط بِِه ِعْلُمك 
كِلَّها  أُُموِری  ِفی  َعاِفيَتك  أَْسَألُك  إِنِّی  الَلُّهَمّ 
اْلِخَرِة.   َعَذاِب  َو  نْيا  الُدّ ِخْزی  ِمْن  بِك  أَُعوُذ  َو 

الکافی ۲ ۵۷۸{
دعای پایان نماز، ذکر سجده:

خدای  الضعيف؛  عبَدک  ارحم  لطيف  يا   -1
مهربان به بنده ضعیفت ترحم فرما.

عافية  العافية  اسئلك  العافية  ولی  يا   -2
من  به  عافیت،  صاحب  ای  االخره؛  و  الدنيا 
مرحمت  را  آخرت  و  دنیا  سالمتی  و  عافیت 

فرما.

اقسام توبه از منظر عالمه طباطبایی

کسب ایمان نخستین گام برای خروج انسان از خسران

ذکرها و دعاهاي قنوت و سجده پایان نماز

 اعمالی که باعث زیاد شدن 
روزی می شود

افيده گرهي
گریه کلید قلب است و دلی که مغموم و محزون 
باشد، با گریه باز می شود. آن قدر گریه می کند 
شدید  غم  حزن،  می روید.  گل  دلش  در  که 
بیاید،  ندارد. وقتی غم روی غم  است که گریه 
آرام  دل  و  می شود  آغاز  گریه  و  می شکند  دل 
کربال  است.  مؤمن  اسلحه ی  گریه  می گیرد. 
الّسالم  امام حسین علیه  اسلحه ی مؤمن است. 
برای گریه خلق شده و َقتیلُ  الَعَبرات است؛ یعنی 

کشته ی اشک هاست.
اشک گریه برای دنیا شور است و اشک گریه ی 
آخرت شیرین است. اّولی چشم را کم سو و زخم 

می کند و دومی  چشم را پرنور و زیبا می کند.

عارف باهلل مرحوم حاج اسماعیل دوالبی

َکماُل الّدیِن َوالیَُتنا َو 
نا. الَبراَءُة ِمن َعُدوِّ

کمال دین در والیت ما 
و بیزارى جستن از 

دشمن ماست.

کمال دین
 از نگاه امام رضا )ع(

مستطرفات السرائر
ج3، ص149

اخالص خود را این گوهن امتحان کنید
 ِ هلِلَّ َخالِصاً  اِدُق )ع( اَل یَِصیُر الَْعْبُد َعْبداً  َقاَل الصَّ
مُّ ِعْنَدُه َسَواًء. َعزَّ َو َجلَّ َحتَّی یَِصیَر الَْمْدُح َو الذَّ

امام صادق علیه الّسالم فرمود: 
آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آن گاه که 

»مدح و ذّم« دیگران نزد او یکسان شود.
بحارالنوار )ط - بیروت(، ج ۷۰، ص: ۲۹۴.

امیرالمؤمنین علي علیه الّسالم فرمودند:
- ِذکُرنا أهَل الَبیِت ِشفاٌء ِمَن الِعلَِل َو الَسقاِم و 

یِب َوسواِس الرَّ
 یاد ما اهل بیت، شفابخش بیماریها و ناخوشي 

ها و درمانگر وسوسه شّک است. 
خصال ج۲، ص۶۲۵

تبدیل گناه هب خوبی اه 
خاصیت دنیا تغییر و تحول است. 

همانگونه که در این دنیا کود های زشت و بد بو 
تبدیل به گل های یاس با آن بوی خوش، و میوه 
های خوش مزه می شود؛ گناه نیز با توبه تبدیل به 

خوبی ها می گردد. 
درباره تبدیل گناهان به نیکی ها در قرآن آمده است:

َفُأْولِئَک  صالًِحا  َعَماًل  َعِمَل  َو  آَمَن  َو  تاَب  َمْن  إاِّل 
ُل اهللُّ َسیِّئاتِِهْم َحَسناٍت َو کاَن اهللُّ َغُفوًرا َرحیًما یَُبدِّ

 مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل 
به  را  آنان  انجام دهند، که خداوند گناهان  صالح 
حسنات تبدیل می کند؛ و خداوند همواره آمرزنده 

و مهربان بوده است!
سوره فرقان آیه ۷۰

شكرگزاري
خدایا شکرت که پنجره دلم را به سوی تو باز 

میکنم و هوای مهربانی تو را نفس میکشم.
***

تمام  در  باشد،  قوی  نگاه  ذرهبین  اگر 
صفحههای ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا 
دیده میشود. چه بچهگانه است که فکر میکنیم 

همهاش را به تنهایی، رنگ کردهایم.
***

پروردگارا شکرت بهخاطر فرصت جدیدی که به 
من دادی تا مهربانتر و عاشقانهتر زندگی کنم.

***
با  خداوند  میشوم  ناامید  وقتی  که  آموختهام 
تمام عظمتش ناراحت میشود و عاشقانه انتظار 

میکشد که به رحمتش امیدوار شوم.
***

پروردگارا شکرگزارم که یک بار دیگر چشمانم 
دنیای زیبایت را میبیند.

***
خدواندا شکرگزارم که بار دیگر فرصت پیشرفت 

را به من عطا کردی.
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صف

مانند  مواردی  به  ایران  سنتی  طب  در 
حساسیت های  آنفلوانزا،  سرماخوردگی، 
ترشحات  با  همراه  که  سینوزیت  فصلی، 
حلق  پشت  ترشحات  یا  بینی  از  فراوان 
در  می شود.  گفته  نزله«  و  »زکام  است 
زکام ترشحات عمدتاً از بینی و در نزله این 
این  از پشت حلق خارج می شود.  ترشحات 
دو بیماری اهمیت خاصی دارند و از آن به 

عنوان »اُم االمراض« یاد کرده اند. 
 نزله و زکام در طب سنتی

به هر حال برای درمان درست بیماری، باید 
ابتدا تشخیص درستی داد. به این منظور در 
و  به دو گروه گرم  نزله  و  ایرانی زکام  طب 
ماده  نوع  دو  شامل  و  می شود  تقسیم  سرد 

است:
تیز،  ماده  این  که  رقیق  و  گرم  ماده   -۱
خارش  احساس  با  ترش،  یا  تلخ  سوزاننده، 
و سوزش در بینی و گلو، گوش درد، سرخی 
رنگ چهره و چشم، خروج رطوبت سوزاننده 
نبض  و  سر  گرمی  ریزش،  اشک  بینی،  از 

سریع است.
بد  طعم  با  شور  که  غلیظ  و  سرد  ماده   -۲
سردرد،  سر،  سنگینی  است.  طعم  بدون  یا 
خشکی چشم ها، وجود خلط غلیظ بیشتر به 
رنگ سفید در ته حلق از عالئم این نوع است.

درمان:دستورات کلی
بیماران مبتال به ُزکام و نزله )سرماخوردگی 
پرهیز  پشت  به  خوابیدن  از  سینوزیت(  و 
افراد  این  نشود.  وارد  ریه  به  مواد  تا  کنند 
بهتر است از بالش استفاده نکنند و به یک 
پهلو بخوابند تا ماده به سمت بینی برود و 

خارج شود.
 حتی االمکان در طول روز و به ویژه بالفاصله 

پس از صرف غذا نخوابند.
پرهیز  فعالیت های جسمی شدید  انجام  از   

کنند.
را کاهش دهند و  نوشیدنی   مصرف غذا و 
به خوردن غذاهای سبک هضم اکتفا کنند. 

ترین  بخش  فرخ  از  یکی  سواری  دوچرخه 
اگر در دل  به خصوص  ورزش ها است که 
طبیعت و هوای آزاد انجام شود می تواند به 
بهبود روحیه، تناسب اندام و کالری سوزی 

کمک زیادی کند.
تاثیر سرعت در مقدار کالری سوزی 

دوچرخه سواری
هنگام انجام فعالیت های ورزشی عضالت بدن 
با استفاده از اکسیژن موجود در ریه ها چربی، 
قند و گاهی پروتئین را به آدنوزین تری فسفات 
تبدیل می کنند که وظیفه تامین انرژی مورد 

نیاز سلول ها را بر عهده دارد.
ما همیشه، حتی زمان هایی که ورزش نمی 
کنیم، به مقداری از این مولکول نیاز داریم اما 
هنگام ورزش کردن این نیاز افزایش می یابد.

آدنوزین  مقداری  همیشه  عادی  حالت  در 
اما  دارد  وجود  عضالت  در  فسفات  تری 
بدن  مقدار مصرف می شود  این  که  زمانی 
نیاز خواهد داشت  از آن  به مقدار بیشتری 
و بدن ما بسته به این که چه مدت و با چه 
شدتی ورزش می کنیم ممکن است به شیوه 
های مختلف این ماده را تامین یا تولید کند.

با  کوتاه  ورزشی  حرکات  انجام  طول  در 
هوازی  بی  متابولیسم  از  بدن  باال،  شدت 
برای تبدیل کربوهیدرات ها به آدنوزین تری 
فسفات استفاده می کند در حالی که حین 
کمتر،  شدت  با  طوالنی  ورزشی  تمرینات 
طریق  از  را  ماده  این  کند  می  سعی  بدن 

متابولیسم هوازی به دست آورد.
اگر با سرعت متوسط و پیوسته بدون وجود 
می  سواری  دوچرخه  توجه  قابل  مقاومت 
هوازی  متابولیسم  سیستم  از  بیشتر  کنید 
عملکرد  بهبود  باعث  که  کنید  استفاده می 
استفاده  در  بدن  به  و  شده  ها  ریه  و  قلب 

کاراتر از گلوکز کمک می کند.
تواند خطر  از گلوکز می  کارا  استفاده  عدم 
ابتال به پیش دیابت یا سندرم متابولیک را 

نوشیدنی نعناع و لیمو 
فرآیند  به  کمک  آسم،  درمان  در  نعناع 
از  جلوگیری  وزن،  کاهش  به  کمک  هضم، 
آلرژی، تقویت کبد، بهداشت دهان و پوست 

سالم کمک می کند.
قاشق  یک  نعناع،  برگ  لیمو،  تکه  چند 
بریزید  آب  ظرف  در  را  زنجبیل  غذاخوری 
صبح  تا  شب  را  نوشیدنی  این  سپس  و 
را  آن  صبح  و   کنید  نگهداری  یخچال  در 

بنوشید. 

سیب 
از  غنی  و  فالونوئیدها  از  سرشار  سیب 
برای  سیب  روزانه  مصرف  است.  فیبر 
برای  دارد.  زیادی  اهمیت  وزن  کاهش 
آن  سیب،  سالمتی  مزایای  از  بردن  بهره 
میزان  بیشترین  چون  بخورید  پوست  با  را 
آنتی اکسیدان و فیبر این میوه در پوستش 
منجر  سیب  مصرف  است.  شده  گنجانده 
در  و  شود  می  خون  قند  کنترل  بهبود  به 
نتیجه شما کمتر هوس مصرف غذاهایی را 

دانه یا تخم کرفس بسیار ناشناخته و به شکل حیرت 
بسیار  کرفس  های  دانه  باشد.  می  مفید  انگیزی 
کرفس  طعم  از  که  کسانی  برای  و  بوده  خوشمزه 

خوششان نمی آید گزینه بسیار مناسبی می باشد.
استفاده  های  دارو  ترین  مهم  از  یکی  کرفس  دانه 
و  آنفوالنزا  برونژیت،  برای  شرقی  طب  توسط  شده 
از گذشته های دور  باشد که  اختالالت پوستی می 

مورد استفاده قرار می گرفته است.
روی،  فیبر،  مانند  مهم  مغذی  مواد  از  سرشار   .۱

کلسیوم و آهن می باشد.
۲. به بهبود سالمت استخوان ها کمک می کند.

۳. به تولید بیشتر گلبول های قرمر خون کمک می 
کند.

۴. سطح قند خون را کنترل می کند.
۵. با باکتری های موجود در بدن مبارزه می کند.

۶. دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد.

بسیاری از خانم ها در دوران بارداری پوست خوبی 
شدید  نوسان  بچه،  تولد  از  بعد  حال،  این  با  دارند 
درخشش  می تواند  خواب  کمبود  و  هورمون ها 
شایع ترین  ببرد.  بین  از  را  مادر  پوست  شادابی  و 

مشکالت پوستی بعد از زایمان عبارتند از: 
لکه های پوستی: 

تکه های تیره ملماس یا کلواسما نیز شناخته می شوند 
که پس از بازگشت هورمون خانم ها به حالت عادی، 
این مشکل در خانمهایی که  معموالً محو می شوند .   

پوست تیره تری دارند بیشتر دیده می شود .  
از  منزل  از  شدن  خارج  هنگام  می شود  توصیه 
کرم های ضد آفتاب استفاده کنید .   محافظت از نور 
آفتاب بسیار مهم است زیرا قرار گرفتن در معرض 
و  مالسما  افزایش  بنفش  )UV(  باعث  ماوراء  اشعه 

تشدید تغییرات رنگدانه می شود.
تیرگی زیر چشم: 

با کمبود خواب و تغییر روال، جای تعجب نیست که 
بسیاری از مادران دارای تیرگی زیر چشم هستند .  

همه  ژنتیک  حتی  و  زندگی  شیوه  غذایی،  رژیم 
از کمپرس سرد  دارند.  این مسئله  نقش مهمی در 
تا  بنوشید  زیادی  آب  و  کنید  استفاده  چشم  زیر 
کرم های  شود.  آبرسانی  اطراف چشمتان  پوست  به 
لطیف  پوست  و  هستند  پپتیدها  حاوی  چشم  دور 
اکسیدان ها  آنتی  که  حالی  در  می کند،  تقویت  را 

تیرگی پوست را از بین می برند.
آکنه: 

به  می شود،  ایجاد  هورمونی  تغییرات  اثر  در  آکنه 
از  پس  یا  بارداری  دوران  در  می تواند  دلیل  همین 
شما  بدن  می شوید،  باردار  وقتی  شود.  ایجاد  تولد 
می تواند  که  می شود  پروژسترون  افزایش  باعث 

منافذ پوست را مسدود کند.
می یابد،  افزایش  سوم  ماهه  سه  در  وضعیت  این 
زایمان دچار مشکالت  از  بعد  بنابراین ممکن است 

پوستی شوید.
دوام  کوتاهی  مدت  برای  فقط  آکنه ها  که  شاید 
اما  بروند،  بین  از  خود  خودی  به  و  باشند  داشته 
اگر لکه های ناشی از آنها دوام داشتند، محصوالتی 
دارد  وجود  آکنه  کنترل  و  پوست  از  مراقبت  برای 
که می توانید از داروخانه تهیه کرده و روی پوست 

خود بمالید. 

آلوئه ورا برای محل برش
التهابی  ضد  خاصیت  لطف  به  است:  مؤثر  چرا 
است.  مناسب  باز  زخم های  تسکین  برای  آلوئه ورا 
همچنین می تواند به کاهش عالئم آفتاب سوختگی 

کمک کند.
نحوه کار:اگر شما یک گیاه آلوئه ورا در خانه دارید، 
را خارج  را جدا کنید و ژل آن  برگ آن  می توانید 

کرده سپس روی زخم بزنید.
محلول نمکي

جای  به  نمکی  محلول  از  زخم  شستشوی  برای 
پراکسید هیدروژن استفاده کنید.

ایجاد زخم  از  بعد  کاری که  اولین  است:  مؤثر  چرا 
کامل  شستشوی  دهید  انجام  می توانید  بریدگی  یا 
این  در  که  است  این  قدیمی  غلط  تصور  است.  آن 
اما  است،  ماده  بهترین  هیدروژن  پراکسید  مواقع 
آسیب  پوست  به  می تواند  ماده  این  که  بدانید  باید 
باکتری ها  برابر  در  درصد   ۱۰۰ طور  به  و  رسانده 
کاماًل  نمکی  محلول  یک  درحالی که  نیست.  مؤثر 

بی خطر بوده و بهترین روش محسوب می شود.
یک  در  را  نمک  چایخوری  قاشق  کار:یک  نحوه 
خنک  تا  بگذارید  بجوشانید،  و  بریزید  آب  فنجان 
روی  استریل  گاز  با  آرامی  به  را  آن  و سپس  شود 

زخم بزنید.
 عسل برای زخم های باز

باکتری ها  بردن  بین  از  برای  مؤثر است: عسل  چرا 
ثابت  بهبود سریع تر زخم ها موثر است.  به  و کمک 
شده که عسل سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده، 
باعث تسریع در بهبودی می شود و التهابات پوستی 

را کنترل می کند.
با  و زخم  ها، عسل  درمان سوختگی  کار:برای  نحوه 
کیفیت باال را به طور مستقیم به ناحیه آسیب  دیده 
می توانید اعمال کنید و یا به صورت پانسمان از آن 
استفاده کنید که در صورت پانسمان، باید هر ۲۴ تا 

۴۸ ساعت آن را تعویض کنید.
 یخ برای سوختگی

از  دیگری  قسمت  هر  یا  زبان  اگر  است:  موثر  چرا 
بدن  دچار سوختگی شود، یخ بهترین راه حل است. 
روند تورم سریعاً متوقف کرده و باعث تسکین درد 

می شود.
نحوه کار:اگر نیاز به درمان سریع سوختگی دارید، 
می توانید یک قطعه یخ را روی زبان خود یا منطقه 

آسیب دیده گذاشته و چند دقیقه آنرا نگه دارید.
یخ برای تورم

چرا مؤثر است: در حالی که تکه های یخ یا کمپرس 
برای  کنند  کمک  سوختگی  به  می توانند  سرد 
یخ  تکه های  است.  مفید  هم  اسپرینگز  و  کبودی 
ماهیچه ها را شل می کند و خونریزی درون بافت ها 

را متوقف می کند و باعث کاهش درد می شود.
مستقیماً  را  یخ  تکه  یک  نمی توانید  کار:شما  نحوه 
می شود  توصیه  بنابراین  بمالید.  خود  پوست  روی 
قسمت  روی  را  حوله ای  یا  پارچه  استفاده،  از  قبل 
آسیب دیده و بعد روی آن قرار دهید، البته بیش از 

۳۰ دقیقه طول نکشد.
انتشار  از  جلوگیری  برای  سیب  سرکه   

باکتری ها
چرا مؤثر است: سرکه سیب یکی دیگر از گزینه های 
خصوص  به  است،  عفونت  بردن  بین  از  برای  عالی 

اگر بریدگی ها و خراش های زیادی دارید.
نحوه کار:قبل از استفاده از سرکه سیب روی پوست 
خود، باید آن را با آب رقیق کنید. سپس می توانید 
مایع را با گاز استریل به مدت ۳۰ دقیقه در محل 

آسیب دیده قرار دهید.

سرماخوردگی  حین  خوردن  به  میل  اصوالً 
کاهش می یابد تا طبیعت بدن به پاک سازی 
دستگاه تنفس کمک بیشتری کند. بنابراین 
به خصوص در کودکان  زیاد غذا  به خوردن 

اصرار نورزید.
مانع خروج ترشحات از بینی و حلق نشوند 
چرا که این کار به نوعی سیستم پاک سازی 
در مغز است و مغز با این اقدام در پی خارج 
خوردن  بنابراین  است.  مضر  مواد  کردن 
روز   ۳ این  در  آنتی هیستامین  داروهای 
غلیظ شدن  باعث  نمی شود چرا که  توصیه 

ترشحات خواهد شد.
سنگین،  و  دیرهضم  غذاهای  خوردن  از   
پیتزا،  ماکارونی،  مانند  خمیری  غذاهای 
موز  و  قارچ  الویه،  پررشته،  آش های 
مانند  خوراکی هایی  مصرف  شود.  پرهیز 
حین  ترش  و  شور  مواد  و  کله پاچه  حلیم، 

سرماخوردگی مناسب نیست.
خلط  اگر  حتی  موارد  این  از  بسیاری  در   
از  نداشتید،  ولی تب  بود  و سبزرنگ  غلیظ 

مصرف آنتی بیوتیک بپرهیزید.
اقدام  آن  درمان  برای  دارید  یبوست  اگر   

کنید.
در معرض هوا و باد سرد قرار نگیرید و در 

افزایش دهد.
توانایی  متوسط  با سرعت  سواری  دوچرخه 
ذخیره  های  چربی  ساز  و  سوخت  در  بدن 

شده در عضالت را نیز بهبود می بخشد.
بیشتر  مقاومت  یا  زیاد  سرعت  با  اگر 
دوچرخه سواری می کنید بیشتر به سیستم 
متابولیسم بی هوازی تکیه خواهید داشت، 
که  نیست  ای  گونه  به  روش  این  اگرچه 
بتوانید برای مدت زمان طوالنی آن را ادامه 
به  باال  شدت  با  سواری  دوچرخه  اما  دهید 
فیبرهای عضالت یاد می دهد چطور خود را 

با تقاضا سازگار کنند.
قانون کلی این است: هر چه سرعت دوچرخه 
کالری  زیاد  احتمال  به  باشد  بیشتر  سواری 
سوزی نیز افزایش خواهد یافت زیرا بدن در 

سرعت باال به انرژی بیشتری نیاز دارد.
چند  سواری  دوچرخه  ساعت  نیم 

کالری می سوزاند؟
بین  است  ممکن  سوزی  کالری  مقدار 
و  سالن  داخل  ثابت  سواری  دوچرخه 
کمی  باز  محوطه  در  سواری  دوچرخه 

متفاوت باشد اگرچه هر دو عالی هستند.
از  پویاتر  منزل  از  خارج  سواری  دوچرخه 

نوشیدنی گریپ فروت و تخم گشنیز
از  یکی  گشنیز  تخم  و  فروت  گریپ  نوشیدنی 
آن  با  که  است  تابستانی  جذاب  نوشیدنی های 
احساس شادابی و نشاط می کنید و می توانید از 

فوائد میوه گریپ فروت بهره مند شوید.

نوشیدنی سیب و دارچین 
تکه های  با  را  سیب  تکه  چند  تا  است  کافی 
دارچین داخل ظرف شیشه ای آب بریزید و درب 
آن را ببندید و شب تا صبح در یخچال نگهداری 
کنید و صبح روز بعد این نوشیدنی را میل کنید.

ندارند. می کنید که خاصیت چندانی 

زغال اخته
پلیمرهای  و  آنتوسیانین ها  از  سرشار 
یک چهارم  که  طوری  به  است.  فالونوئید 
فنجان از این میوه، ۱۰ میلیگرم آنتوسیانین 
ثابت  محققان  گفته  به  می رساند  بدن  به 
را  شما  میوه،  این  روزانه  مصرف  شده 
پرخوری  از  و  کرده  سیری  احساس  دچار 

می کند. جلوگیری 

گرم  کاله  پوشیدن  با  را  خود  سر  حال  هر 
نگه دارید.

روغن زدن به سر توصیه نمی شود.
دستورات اختصاصی

اگر نزله و ُزکام گرم است و ترشحات رقیق 
است )با توجه به عالئم ذکر شده(:

 مصرف سوپ جو همراه ماش و عدس، اضافه 
کردن سبزی هایی مانند جعفری و گشنیز و 
فراموش  و کمی شلغم  بخارا  آلو  عدد  چند 

نشود. در سوپ کمی بال مرغ بریزید.
 سوپی که جو در آن بیشتر پخته شده باشد. 
در سوپتان عناب، سپستان و تخم خشخاش 

بریزید.
 ماءالشعیر در این موارد بسیار خوب است. 
بازار  در  موجود  ماءالشعیر  منظور  البته 
دستور  این  با  را  آن  منزل  در  بلکه  نیست، 
تهیه کنید؛ ۲ قاشق غذاخوری )۵۰ گرم( پر 
جو تمیز و تازه را با ۴ لیوان آب )یک لیتر( 
در یک قابلمه بریزید و با شعله آرام بپزید. 
زمانی که جو پخته شد )مواظب باشید جوها 
شفته نشود( و در حالت نیم گرم آن را صاف 
کنید. شما االن ۳ لیوان آب جو دارید. آن را 
به آهستگی و در طول روز استفاده کنید. تا 
حصول بهبود می توانید از ماءالشعیر استفاده 

نیاز  زیرا  باشد  می  ایستا  سواری  دوچرخه 
دارد  اطراف  محیط  به  دقت  و  توجه  به 
مختلف  مسیرهای  و  ها  جاده  از  عبور  و 
تحرک بیشتری می طلبد، مواردی همچون 
مقاومت باد و فراز و نشیب هایی مانند تپه 
که  باشد  داشته  وجود  است  ممکن  نیز  ها 
می توانند سطح کالری سوزی را نسبت به 
سواری  دوچرخه  در  سوزی  کالری  میزان 

ایستا و داخل باشگاه افزایش دهند.
دوچرخه سواری ایستا یا ثابت

سواری  دوچرخه  در  سوزی  کالری  مقدار 
فرد  هر  وزن  به  متوسط  سرعت  با  ایستا 

بستگی دارد.
متوسط  سرعت  با  شده  سوزانده  کالری 
حدود ۱۹.۳ تا ۲۲.۳ کیلومتر در ساعت به 

مدت ۳۰ دقیقه به صورت زیر می باشد:
- ۵۶.۷ کیلوگرم: ۲۱۰ کالری
- ۷۰.۳ کیلوگرم: ۲۶۰ کالری

دوچرخه سواری در محیط بیرون
از  خارج  سواری  دوچرخه  با  سوزی  کالری 
منزل کمی بیشتر است، گفته شده کالری 
سوزانده شده طی دوچرخه سواری با سرعت 
متوسط در فضای باز در مدت ۳۰ دقیقه به 

نوشیدنی هلو 
هلو  تکه  یک  گالبی،  تگه  یک  پارچ  یک  در 
با  را  تازه  زنجبیل  غذاخوری  قاشق  یک  و 
دهید  اجازه  و  کنید  ترکیب  آب  لیوان   ۸
استراحت  صبح  تا  شب  نوشیدنی  ترکیبات 
نشاط  و  مفرح  نوشیدنی  این  سپس  کنند 

بنوشید. را  بخش 

نوشیدنی لیمو و زردچوبه 
ریشه  اسالیس  زردچوبه، ۴  قاشق غذاخوری   ۱
زنجبیل و نصف یک اسالیس لیمو را به همراه 
۸ فنجان آب در یک پارچ بریزید و آن را به مدت 
۱۲ تا ۲۴ ساعت در ظرف دربسته نگهداری کنید.

نوشیدنی شاتوت توت فرنگی 
در یک پارچ بزرگ نصف فنجان توت فرنگی، 
نصف فنجان تمشک و نصف فنجان شاتوت را 
در آب سرد بریزید و آن را به مدت ۱۲ تا ۲۴ 
ساعت در یخچال نگهداری کنید و از فوائد این 

نوشیدنی لذت ببرید.

نوشینی طالبی لیمو 
۶۵ شاخه نعنای تازه، اسالیس نصف لیمو، یک 
فنجان طالبی یا ملون خرد شده را با ۸ لیوان 
آب ترکیب کنید و درداخل پارچ شیشه ای یا 
 ۲۴ تا   ۱۲ مدت  به  و  بریزید  دار  درب  طرف 
ساعت آن را در یخچال نگهداری کنید و روز 

بعد آن را بنوشید.

توت فرنگی
آنتوسیانین  از  سرشار  نیز  توت فرنگی   
روز  در  آن  از  فنجان  یک  مصرف  و  بوده 
جو،  بلغور  یا  چرب  کم  ماست  همراه  به 
سیب  مانند  میوه هایی  می شود.  پیشنهاد 
تمشک،  مانند  توت  انواع  گالبی،  سبز، 
میوه ها  بهترین  به  بلوبری  و  فرنگی  توت 
که  این  ضمن  هستند  وزن  کاهش  برای 
قند کمتری نسبت به سایر میوه ها دارند.

گالبی
پلیمرهای  از  سالمی  دوز  نیز  میوه  این 
موجود  باالی  فیبر  و  دارد  را  فالونوئید 
طوالنی  سیری  احساس  به  منجر  آن  در 
با پوست  باید  نیز  را  مدت می شود. گالبی 
آن  سالمت  منافع  بیشترین  از  تا  بخورید 

ببرید. سود 

فلفل
البته  و  هستند  میوه ها  جزو  هم  فلفل ها 
نقش  می توانند  که  آنها  سالم ترین  جزو 
باشند.  داشته  وزن  کاهش  در  هم  مهمی 
در  موجود  کپسایسین  نام  به  ترکیبی 
سفید  چربی های  تبدیل  به  منجر  فلفل 
بدن  در  انرژی سوز  قهوه ای  چربی های  به 

می شود.

کنید.
 یک قاشق غذاخوری عسل را در یک لیوان 
آب بریزید و کمی لیموی تازه به آن اضافه 

کنید و به جای آب از آن استفاده کنید.
هم  بنفشه  گل  خیسانده  و  دانه  به  لعاب   

مفید است.
 مصرف آب پز کدو همراه آلو بخارا، به، نخود 

سبز و باقال سودمند است.
 نوشیدن آب انار شیرین و آب سیب توصیه 

می شود.
در  بنفشه  روغن  قطره  دو  تا  یک  ریختن   
یا  تندی  کاهش  و  التهاب  رفع  برای  بینی 

تیزی ترشحات مفید است.
 از مصرف سیر و پیاز، زنجبیل و دارچین و 

غذاهای پُر ادویه و تند و تیز بپرهیزید.
اگر نزله و زکام سرد است و ترشحات غلیظ 

است
سوپ های  مانند  لطیف  غذاهای  خوردن   
گرم و ملین. غذاهای لطیف، غذایی است که 
هضم آن برای دستگاه گوارش آسان است و 
به سرعت جذب بدن می شود و مواد دفعی 

کمی از آن باقی می ماند.
از  استفاده  ترشحات  شدن  رقیق  برای 
از  دمنوشی  و  شیرازی  آویشن  دمنوش 
خردشده،  شیرین بیان  ریشه  و  مرزنجوش 

کارایی خوبی دارد.
 مخلوطی از بابونه، اسطوخودوس و آویشن 
شیرازی را در یک قابلمه آب بریزید و پس 
صورت  و  سر  به  را  آن  بخار  جوشیدن،  از 
برسانید. بهتر است پارچه ای روی سر خود 
بیندازید. از برگ یا عصاره آماده اکالیپتوس 

هم می توان برای بخور استفاده کرد.
مقدار  به  سیاه دانه  روغنی  قطره  چکاندن   
کردن  باز  برای  بینی  در  قطره  دو  تا  یک 

مجازی سینوس ها توصیه می شود.
آغشته  پنبه  دادن  قرار  و  ُمشک  بوییدن   
خروج  برای  گوش  در  گرم  روغن های  به 

ترشحات غلیظ سودمند است.

صورت زیر می باشد:
- ۵۶.۷ کیلوگرم: ۲۴۰ کالری
- ۷۰.۳ کیلوگرم: ۲۹۸ کالری
- ۸۳.۹ کیلوگرم: ۳۵۵ کالری

دوچرخه سواری و کاهش وزن
از  سواری  دوچرخه  شدت  و  زمان  مدت 
کالری  میزان  روی  اصلی  تاثیرگذار  عوامل 
سوزی در فرد می باشد. اگر فردی هستید 
که فعالیت ورزشی چندانی ندارید دوچرخه 
دقیقه   ۳۰ یا  دقیقه   ۱۵ روزانه  سواری 
)چند بار در هفته( روشی عالی برای بهبود 
سالمتی می باشد و به احتمال زیاد وزن را 

کاهش می دهد.
دوچرخه  با  شما  بدن  که  مدتی  از  پس 
سواری شدت متوسط سازگار می شود می 
تا کالری  افزایش دهید  را  توانید شدت آن 

سوزی افزایش یابد.
سایر مزایای دوچرخه سواری

1. فشار کم روی بدن
های  ورزش  خالف  بر  سواری  دوچرخه 
دیگری همچون دویدن و پرش، فشار زیادی 

به زانوها و مفاصل وارد نمی کند.
۲. شدت متغیر

به  توجه  با  سواری  دوچرخه  شدت  سطح 
تواند  می  و  است  تغییر  قابل  فرد  تمایل 
و  آهسته  یا  کوتاه  زمان  مدت  در  شدید 

طوالنی مدت باشد.
3. حمل و نقل

دوچرخه سواری شیوه خوبی برای رفتن از 
جایگزین  و  باشد  می  دیگر  جای  به  جایی 
می  محسوب  نقلیه  وسایل  برای  مناسبی 

شود.
4. بهبود آمادگی جسمانی کلی

و  عروقی  قلبی  سیستم  سواری  دوچرخه 
عضالنی را به چالش می کشاند، با دوچرخه 
اندام خود  سواری منظم می توانید تناسب 

را بهبود ببخشید.

میوه های خوشمزه الغرکنندهبا این نوشیدنی ها سرحال شوید

رهایی از سرماخوردگی با کمک خودی ها!

دوچرخه سواری چقدر کالری می سوزاند؟ 

فواید دانه کرفس

مراقبت از پوست
 بعد از زایمان

مواد طبیعی برای
 بهبود انواع زخم
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ادامه ار صفحه اول 
در حال حاضر چه تیم هایی از الرستان در 

مسابقات ورزشی کشوری حضور دارند؟
اضافه  هم  ورزشی  تیم های  مورد  در 
می کنم تیم درسا الرستان در فوتسال 
علیرغم  کشوری  مسابقات  در  جوانان 
درخشید  خوب  اما  عنوان  کسب  عدم 
و به آینده این تیم امیدوار هستیم. تیم 
نیز در مسابقات لیگ  استقالل لطیفی 
دسته اول کشور حضور خواهد یافت و 
امیدواریم بتوانیم حمایت خوبی از این 

تیم ها داشته باشیم.

در  ساحلی  ورزش های  ایجاد  مورد  در 
الرستان چه اقداماتی صورت داده اید؟

حضور  با  و  ورزش  کارگروه  تشکیل  با 
در  با  داریم  سعی  الرستان  نماینده 
مناسب  فضای  دادن  قرار  اختیار 
این  در  نیز  ساحلی  ورزشی  رشته های 

منطقه ایجاد کنیم.

ورزشی  رشته های  ایجاد  برای  شما  برنامه 
جدید در الرستان چیست؟

برنامه  ریزی صورت گرفته سعی  طبق 
در  را  بازی  شمشیر  ورزشی  رشته  داریم 

الرستان دائر کنیم. در حال حاضر رئیس 
انتخاب  الرستان  شمشیربازی  هیئت 
استان  با  که  صحبت هایی  طی  و  شده 
داشته  ایم، امیدواریم به  زودی این رشته 
هیئت  کنیم.  اندازی  راه   الرستان  در  را 
از  که  بازدیدی  طی  استان  شمشیربازی 
اعالم  مساعد  را  شرایط  داشته،  الرستان 
دادن  اختیار  در  و  تجهیز  قول  و  کرد 
به  را  رشته  این  جهت  ورزشی  امکانات 

ما داده اند.

هستیم  آن  دنبال  به  که  دیگری  رشته 
رشته »سپک تاکرا« است که در حال حاضر 
در  شهرجدید  بوستان  در  هم  تمریناتی 
روستای  در  همچنین  است.  انجام  حال 
زروان این ورزش بسیار پر طرفدار شده و 
به صورت جدی به این ورزش پرداخته اند.

مصنوعی  چمن  زمین های  احداث  مورد  در 
نماینده  صحبت های  به  توجه  با  روستایی 
تخصیص  جهت  مجلس  در  الرستان  مردم 
اعتبار از سمت وزارت نفت چه اقداماتی را 

در دستور کار دارید؟
از  شهرستان  مصنوعی  چمن  پروژه های 
از آن ها  تعدادی  و  سال ۹۷ کلید خورد 
تالش  در  است.  باقی مانده  نیمه تمام 
و  ورزش  مدیرکل  حضور  با  که  هستیم 
جوانان فارس، نماینده مردم و همچنین 
را  هایی  بودجه   الرستان  ویژه  فرماندار 

کمک نماینده از وزارت ورزش و جوانان 
این  تخصیص  از  پس  و  کنیم  دریافت 
کنیم.  توزیع  روستاها  به  را  امکانات 
این  هم  گذشته  سال های  در  البته 
داشته ایم  را  ورزشی  امکانات  تخصیص 
که رسیدهای آن هم موجود است امسال 
اما  نکرده ایم  دریافت  را  پکیج  این  هنوز 
بین  را  تجهیزات  این  رسیدن  به محض 
روستاها تقسیم خواهیم کرد. ما معتقدیم 
ورزشی  لحاظ  از  الرستان  روستاهای 
محروم هستند اما تالش می کنیم در حد 

امکانات این مشکالت را رفع کنیم.

آخرین وضعیت پیست آفرود و موتورسواری 
را بیان کنید؟

در  الرستان  آفرود  و  موتورسواری  پیست 
به شیوع  توجه  با  اما  است  تکمیل  حال 
ویروس کرونا نتوانستیم تکمیل کنیم. در 
برنامه داشتیم که مسابقه کشوری را در 
کرونا  شیوع  بدلیل  اما  کنیم  برگزار  آن 
این اتفاق به آینده موکول شد و در اولین 

فرصت این مهم را صورت خواهیم داد.
داریم  درخواست  موتورسواران  مورد  در 
و  طبیعی  منابع  طرف  از  زمینی  که 

جهت اتمام این پروژه ها تخصیص دهیم. 
قول این مورد داده شده است اما مهم تر 
از آن تالش در جهت جذب این بودجه 
است. ما ۶ زمین چمن مصنوعی کوچک 
را  بیرم  استادیوم  چمن  زمین  همراه  به 
نیمه تمام  که  داریم  احداث  دست  در 
مانده است و امیدواریم بتوانیم با کمک 
این  اتمام  جهت  را  بودجه ای  مسئولین 

زمین ها جذب کنیم.

طی امسال چه فعالیت هایی در جهت ورزش 
روستاها صورت داده اید؟

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
جوانان  و  ورزش  اداره  ریاست  در  تغییر 
فعاًل تخصیصی به ما داده نشده است و 
متأسفانه فعاًل نتوانسته ایم کاری را برای 
اولویت تخصیص  روستاها صورت دهیم. 
مصنوعی  چمن  زمین های  تکمیل  با  ما 
را  جدید  اولویت های  پس ازآن  و  است 
طی  کرد.  خواهیم  ارائه  مسئولین  به 
داشتیم  هرمود  روستای  از  که  بازدیدی 
این  اهالی  سمت  از  زیرسازی هایی 
صورت  فوتبال  زمین  احداث  جهت  شهر 
اعتبارات  کمبود  بدلیل  اما  است  گرفته 
کار  دستور  در  را  بودجه ای  نمی توانیم 
برای این پروژه قرار دهیم اما امیدواریم 
شهرستان  مسئولین  کمک  با  آینده  در 
توجه  بیشتر  بتوانیم  روستایی  ورزش  به 
کنیم. در حال حاضر پروژه های نیمه تمام 
و  الرستان  میز  روی  تنیس  خانه  ما 
است  مصنوعی  چمن  زمین های  همچنین 

که در دستور کار خود قرار داده ایم.
با  را  ورزشی  پکیج  یک  داریم  سعی  ما 

یابد  اختصاص  شهر  در حومه  شهرداری 
هم  هستند  موتور  دارای  که  افرادی  تا 
روی  پیست  در  موتورسواری  به  بتوانند 
زدن  چرخ  تک  با  که  خطری  و  بیاورند 
مردم می شود  متوجه  در شهر  و سرعت 

از بین برود.

توقع شما از مسئولین و خیرین چیست؟
با توجه به مشکالت مالی موجود ضمن 
همکاری  ما  با  که  خیرین  از  تشکر 
که  خواستاریم  مسئولین  از  داشته اند 
کنار  در  تا  باشند  بودجه  جذب  پیگیر 
به  مربوط  بودجه های  بتوانیم  خیرین 
پایان  در  کنیم.  تأمین  را  زیرساخت ها 
آرزو دارم که کرونا از بین برود و مردم با 

شادابی در کنار هم زندگی کنند.

گفت و گو با »محمدحسن طیبی، رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان« 
»بزرگترین زورخانه کشور، در الر ساخته می شود«

التَيأَْس
أاَل فَاصِبر عَلى الحَدَِث الجَليِل

وَداِو جَواكَ ِبالَصبِر الجَميِل
فاَل تَجزَع ِإذا أَعسَرَْت يَومًا

فَقَد أَيسَرَْت في دهِر طَّويِل
َّ اليَأَس كُفرٌ واَل تَيأَس فَِإن

لَعَلَّ الَلَ يَغني عَنْ قَليِل

شكيب باش هب سختی و نیك ردمان كن

تو سوز دل هب شكيبائی  اي بلند نظر

گر اوفتی تو هب سختی منال و دل خوش دار

هك روزگار سپردي تو دم هب دم بهتر
هب خویش يأس ميفكن هك كفر محض بوَد

بسا خدا هك كند بی نیاز، چون سروَر

نومید مباش
هان بر پیشامدهاي سخت بشکیب و سوزش دل را درمان به شکیب نیکو کن.

هرگاه به دشواري افتي منال، که روزگاري دراز در فراخي زیسته اي.
نومید مشو که نومیدي ناباوري است. بسا که خدا به زودي تو را بي نیاز کند.

معاون مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس 
اقدام  به  نسبت  الرستان،  عمومی  کتابخانه  رئیس  و 
دهکویه  تاسیس  تازه  شهر  شورای  اعضای  عجیب 
که  حالی  در   : داشت  اظهار  و  کرد  گالیه  ابراز 
و  با همت  ساختمان کتابخانه عمومی شهر دهکویه 
ساخته  دولتی  اعتبارات  و  منطقه  مردم  کمک های 
و آماده افتتاح بود سال گذشته اعضای شورای شهر 
در اقدامی عجیب صاحب این پروژه شدند و آن را 

تبدیل به فضای اداری برای شورای شهر کردند.

به گزارش میالد الرستان، محمد معتمدیان در 
عملیات  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو 
با  و   ۸۹ سال  از  دهکویه  کتابخانه  اجرایی  
زیربنای حدود ۳۰۰ متر مربع آغاز شده بود و 

سال گذشته آماده بهره برداری شده بود.
معتمدیان ، خواستار بازپس گیری این ساختمان 
از سوی فرمانداری ویژه الرستان شد و گفت: برغم 
نگرانی  ابراز  و  مخالفت  حتی  و  فراوان  مکاتبات 
شهرداری  و  شهر  شورای  اعضای  اما  فرماندار 
دهکویه به بهانه تازه تاسیس بودن شهر و نداشتن 
یک  شهر،  شورای  اعضای  برای  مناسب  فضای 

فضای فرهنگی را اینگونه تسخیر کرده اند.

سه شهر الرستان فاقد کتابخانه عمومی
همچنین  الرستان،  عمومی  کتابخانه  رئیس 
کتابخانه  نهاد  مهم  های  اولویت  از  یکی  گفت: 
از  شهرها  تمامی  مندی  بهره  عمومی  های 
ساختمان و فضای فیزیکی مناسب است که در 
کتابخانه  فاقد  همچنان  شهر   ۲۳ فارس  استان 

هستند که سه مورد آن در الرستان است.

از  را  بنارویه  و  لطیفی  دهکویه،  شهرهای  وی 
جمله شهرهای فاقد کتابخانه در الرستان عنوان 
نیز  بنارویه  شهر  کتابخانه  پروژه  گفت:   و  کرد 
پیشرفت  باالی ۷۰درصد  میانیگن  با  اینک  هم 
بهره  برای  که  است  ساخت  حال  در  فیزیکی 
ریال  میلیارد  پنج  حدود  نیز  آن  کامل  برداری 

اعتبار مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: متولی ساخت این پروه ابتدا بر 
عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بوده و به دلیل مشکالت فنی و بی کیفیت بودن 
سازه ساختمان حتی از سوی کارشناسان شورای 
که  صادرشد  پروژه  تخریب  دستور  استان  فنی 
البته با دستور استاندار و تخصیص اعتبار مورد 
نیاز تا حدودی کار مقاوم سازی و رفع ایرادات 

فنی پروژه نیز انجام شد.

دو رویکرد متفاوت فرهنگی در شهرهای دهکویه و 
لطیفی

معتمدیان، با ابراز گله مندی از اقدام شورای اسالمی 
شهر دهکویه، میزان همکاری و همراهی اعضای 
شورای شهر و شهرداری لطیفی نسبت به حوزه 
فرهنگ و کمک به ساخت کتابخانه را قابل تحسین 
با همکاری و همراهی  و تقدیر می داند و گفت: 
نیز یک  اعضای شورای شهر و شهرداری لطیفی 
باب کتابخانه با زیربنای بیش از ۲۲۰ متر مربع با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد و با هزینه خود 

شهرداری این شهر در حال ساخت است.

مسجد و مدرسه سازی در الرستان اشباع شده است
همچنین  الرستان،  عمومی  کتابخانه  رئیس 
ساخت  به  نسبت  خیرین  کمک  و  همراهی 
کتابخانه و حوزه فرهنگ را در سطح شهرستان 
های  حوزه  سایر  با  قیاس  قابل  غیر  و  ضعیف 
تاکید خیرین  و  نظر  مورد  یا مذهبی  و  تجاری 
به  حدودی  تا  مهم  این  دلیل  گفت:  و  دانست 
سبغه فرهنگی و اعتقادات خود خیرین و واسطه 

های آنان بر می گردد.
دیار  این  خیرین  از  بسیاری  داشت:  ابراز  وی 
بیشتر دیدگاه های تجاری و یا مذهبی دارند و 
این دو مقوله از دیرباز در وجود مردم این منطقه 

و خیرین بوده و نسل به نسل به لحاظ فکری در 
درون آنها نهادینه شده است.

اگر  گفت:  الرستان،  عمومی  کتابخانه  رئیس 
خیری گفت که جایی باید مسجد بسازم، دیگر 
کسی قادر به تغییر رویکرد آن نیست باید آنجا 
مناطقی حتی  و  اگر جایی  یا  و  مسجد ساخت 
مدرسه سازی و یا مسجد سازی اشباع شده و 
از  نیازی نیست ولی چون  اعالم شود که دیگر 
درون  در  دیدگاه  و  فرهنگ  این  تاکنون  دیرباز 
مردمان این منطقه وجود داشته اقدام به این کار 
می کنند و تغییراین رویکرد و دیدگاه اکنون کار 

مشکلی شده است.
اخیر  های  سال  طی  کرد:  تاکید  معتمدیان 
رایزنی های فراوانی برای تغییر رویکرد و ورود 
خیرین به حوزه فرهنگ انجام شده اما همچنان 

بی نتیجه بوده است.
وی گفت: به نظر می رسد حتی اگر خیرین خود 
اما  اند  بوده  فرهنگ  به حوزه  ورود  به  مایل  نیز 
برخی واسطه ها به دالیلی مانع از این کار شده اند 

و اهداف خاص دیگری را دنبال می کنند.
و  رویکردها  این  البته  کرد:  تصریح  معتمدیان 
متفاوت  نیز  منطقه  سطح  در  خیرین  دیدگاه 
شهرستان  سطح  در  میزان  همان  به  و  است 
بسیار  فرهنگ  حوزه  به  خیرین  ورود  الرستان 
به  اوز  شهرستان  در  بوده  نامطلوب  و  ضعیف  
ساماندهی  و  حضور  شاهد  ممکن  وجه  بهترین 
سرمایه های خیرین به سمت حوزه فرهنگ به 

ارتقای سطح فرهنگ مطالعه و کتابخوانی  ویژه 
باید  نظر می رسد  به  معتمدیان گفت:  هستیم. 
یک انجمن و وحدت نظری برای سازماندهی و 
هدایت دیدگاهی در خیرین منطقه شکل بگیرد 
تا سرمایه ها و مهمتر از آن جهت گیری فکری 
و دیدگاهی آنها نیز به سمت نیازهای اساسی و 

ضرورت های مهم  جامعه سوق داده شود.

نگهداری 700 نسخه خطی و سنگی در الرستان
نسخه   ۷۰۰ از  بیش  افزود:  مسوول،  مقام  این 
خطی و چاپ سنگی و سربی از دست نوشته های 
محلی و برخی اسناد و مدارک حاوی نامه های 
اداری و دیوانی در حوزه های گوناگون گردآوری و 
هم اینک در کتابخانه حسینیه اعظم مرحوم آیت 

اهلل آیت الهی شهر الر نگهداری می شود.
هزار  از ۳۰  بیش  معتمدیان همچنین  گفته  به 
نسخه کتاب در رشته ها و حوزه های مختلف 
دست  و  خطی  های  نسخه  و  ها  کتاب  بهمراه 
نوشته های مرحوم آیت الهی از سال ۶۴ تاکنون 

دراین کتابخانه نگهداری می شود.
معتمدیان، تاکید کرد: برخی از این نسخه ها و 
دست نوشته های موجود سابقه تاریخی بیش از 
۵۰۰ ساله دارند که نمادی از تاریخ و فرهنگ و 

هویت این خطه را نشان می دهد.
البته اسناد و مدارک زیادی از تاریخ  وی گفت: 
، دیوان  ها  نامه  و گذشته الرستان کهن شامل 
و اشعار و کتب تاریخی نیز هم اینک در اختیار 
راه  با  که  دارد  وجود  ها  خانواده  و  افراد  برخی 

اندازی مرکز نگهداری اسناد در کتابخانه عمومی 
الرستان این اسناد در اختیار کتابخانه عمومی و 
این مرکز قرار خواهد گرفت و این افراد بارها در 

این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.
و  و حفاظت  نگهداری  اینکه  بیان  با  معتمدیان، 
حراست از این نسخه ها و اسناد نیز ظرافت ها و 
شرایط خاص خود را می طلبد ، گفت: با توجه 
به اهمیت و ضرورت این مهم یکی از کارمندان 
کتابخانه های عمومی الرستان نیز به طور ویژه 
نهاد  از  الزم  های  آموزش  فراگیری  با  حتی  و 
و  حفظ  مسئول  کشور  عمومی  های  کتابخانه 

نگهداری این اسناد شده است.
وی تصریح کرد: بیش از ده ها هزار از کتاب ها و 
نسخه ها و دست نوشته های مرحوم آیت الهی 

نیز در این موزه و کتابخانه نگهداری می شود.

دو برابر شدن فضاهای فیزیکی کتابخانه ها
معتمدیان ، همچنین تعداد کتابخانه های موجود 
در الرستان را نیز هم اینک ۱۷ باب اعم از دولتی 
و مشارکتی و بخش خصوص دانست و گفت: بر 
اساس استاندارد به ازای هر هشت نفر باید ۱۰۰ 

متر مربع فضای مطالعه موجود باشد.
از ۱۵۰ هزار  اینک بیش  اینکه هم  بیان  با  وی 
این  در  مختلف  های  حوزه  در  کتاب  نسخه 
شمارش  با  گفت:  است،  موجود  ها  کتابخانه 
جمعیت حدود ۲۳۰ هزار نفری الرستان میزان 
فضای فیزیکی به ازای هر هشت نفر حدود ۱۶ 
هزار متر مربع می شود که هم اینک نصف این 

رقم تحقق یافته است.
در  ای  کتابخانه  فضای  میزان  گفت:  معتمدیان 
سه  از  کمتر   ۹۲ سال  در  الرستان  شهرستان 
هزار و ۲۰۰ متر مربع بود ولی اکنون با شمارش 
هشت  از  بیش  به  اجرا  دست  در  های  پروژه 
هزارمتر مربع رسیده که از میانگین استانی نیز 

باالتر هستیم.
وی تصریح کرد: تعداد عضویت کتابخانه ها در 
شهرستان الرستان نیز از حدود سه هزار نفر در 
سال ۹۲هم اینک به حدود ۹ هزار عضو کتابخانه 

در سال ۹۹ رسیده است.

معتمدیان ، میزان سرانه مطالعه در الرستان را 
به طور نسبی برابر با سرانه کشوری  دانست و 
مطالعه  سرانه  اما  باالست  خوانش  سرانه  گفت: 
و  کشور  سطح  در  هم  کتابخوانی  و  مفید 
شهرستان الرستان به هیچ وجه مناسب نیست. 
معتمدیان معتقد است که هر چه سرانه مطالعه 
های  کتاب  ورود  باشد  پایین  جامعه  در  مفید 
بی محتوا و تولید محتواهای ضعیف در مخازن 
نمایشگاه های کتاب و همچنین   ، کتابخانه ها 
فروشگاهای کتاب نیز به مراتب ببیشتر خواهد 

شد.
او می گوید: جامعه کتاب نخوان منجر به تولید 
محتواهای ضعیف می شود و وقتی سرانه مطالعه 
نزولی  کتاب خواندن عمیق در سطح جامعه  و 
شود به همان میزان شاهد تولید محتواهای کم 

عمق و بی ارزش خواهیم بود.

ساخت بزرگترین کتابخانه استان فارس 12 ساله شد
معتمدیان ، همچنین با اشاره به ساخت بزرگترین 
پروژه کتابخانه عمومی استان فارس در شهرستان 
الرستان ، گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال 
۸۸ آغاز شده ولی همچنان به دلیل کمبود اعتبار 

تاکنون به بهره برداری نرسیده است.
وی یادآور شد: پروژه ساختمان کتابخانه عمومی 
الرستان در زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ 
متر مربع و با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع 
در ۲ طبقه در حال ساخت است که در صورت 
بهره  آینده  سال  نخست  نیمه  تا  اعتبار  تامین 

برداری خواهد شد.
میانگین   ، الرستان  عمومی  کتابخانه  رئیس 
پیشرفت فیزیکی این طرح را حدود ۷۰ درصد 
ذکر کرد و افزود: برای ساخت این طرح تاکنون 
۲۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای اتمام آن نیز 

به همین میزان اعتبار نیاز است.
اداری  مختلف  کاربری  با  پروژه  این  گفت:  وی 
کتاب،  مخزن  جمله  از  ای  کتابخانه  وفضاهای 
نسخه  و  اسناد  نگهداری  مرکز  اجتماعات،  تاالر 
کالس های   ، کودکان  کتابخانه  خطی،  های 
آموزشی، کانون نابینایان ، بازارچه کتاب، سایت 
کامپیوتری، فضاهای مجزای مطالعه، ساختمان 
آمفی  سالن  و  نمازخانه  صحافی،  بخش  اداری، 
تئاتر و همچنین سالن های مجزا ویژه آقایان و 

بانوان در حال ساخت است.

نگهداری 700 نسخه خطی و سنگی در الرستان


