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با استفاده از ماسک

سیاستمداران و 
دولتمردان! این شش 

سیگنال غلط را به بایدن 
و ترامپ ارسال نکنید)1(
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معاون استانداری فارس: بانک ها سپرده های 
مردم را در این استان سرمایه گذاری کنند

مظفری: هزینه ایجاد چرخه بسته بندی محصوالت، 
از ۳۰۰ میلیون تا ۳ میلیاردتومان متفاوت است
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برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی در الر

کلنگ زنی حسینیه 
خیرساز ۴۰ میلیارد 

ریالی خلیلی با حضور 
نماینده مردم
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جلسه پیگیری مسائل و مشکالت مطرح شده در سفر نماینده 
مردم به بخش های ارد و مرکزی شهرستان گراش

 الرستانی ها
 در کدام دانشگاه های

کشور قبول شدند؟
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چراجادهشهرکصنعتیبهفرودگاهاحداثنمیشود؟!

همینصفحه

به جوانان  پیام هوشمندانه رهبرانقالب 
فرانسه  در پی هتک حرمت به ساحت 
نکات  حاوی  ها  خوبی  رسول  مقدس 

بود. اهمیتی  قابل  و  مهم 
در ادامه ۵ مورد از مهمترین نکات این 
پیام تاریخی را با هم مرور می نماییم:

۱( ارسال پیام ولی امر مسلمین جهان 
به جوانان فرانسوی یکی از دقیق ترین 
دیپلماسی  در  ابزارها  کارآمدترین  و 
بجای  رهبرانقالب  است.  عمومی 
فرانسه  هتاک  دولت  قراردادن  خطاب 
یا ساختار سیاسی این کشور و یا حتی 
جهان،  مسلمین  قراردادن  خطاب 
سراب  در  تامل  به  را  فرانسه  جوانان 
فرانسه  در  بیان  آزادی  مساله  بودن 
های  سئوال  طرح  با  ایشان  واداشتند. 
اختصار  و  روشنی  به  انکاری  استفهام 
را  آزادی  مساله  بودن  ابزار  و  وسیله 
با  نیز  آخر  در  و  کشیدند.  تصویر  به 
مساله  یعنی  موردی  نمونه  یک  طرح 
در  دوگانه  استاندارد  این  هولوکاست 
آزادی بیان را ذکر کردند که هر انسان 
به  و سالیق خود  دین  از  فارغ  منصفی 

درستی آن شهادت خواهد داد.
۲( نکته دوم و نهفته در پیام آن است 
هدف  برابر  در  انقالب  رهبرمعظم  که 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار 
پیش  سالها  از  الرستان،  میالد 
صنعتی  شهرک  اتصال  موضوع 
فرودگاه   جاده  به  الر  مرکزی 
در  جاده  یک  احداث  طریق  از 
اما  است  مطرح  خبری  محافل 
این زمینه حداقل در  تاکنون در 
است. نگرفته  کاری صورت  عمل 

مسیر  می تواند  جاده  این  احداث 
را  صنعتی  شهرک  به  دسترسی 
تسهیل کند و به جهت آنکه این 
شهری  محیط  از  خارج  در  جاده 
و به نوعی در کمربندی شهر الر 
قرار دارد، می تواند خطرات ناشی 
در  ماشین آالت سنگین  از حضور 

سطح شهر را کاهش دهد.
جدید،  جاده  احداث  طرفی،  از 
کارخانجات  پرسنل  تردد  امکان 
را تسهیل می کند. اتصال شهرک 
باب  می تواند  فرودگاه  به  صنعتی 
روی  به  را  مفقوده  حلقه  یک 
ارتباط  و  کند  باز  تولیدکنندگان 
و  بازرگانان  بین  را  نزدیک تری 
تا  کند  فراهم  تولیدکنندگان 
ظرفیت  از  پیش  از  بیش  بتوان 
صادرات  برای  الرستان  فرودگاه 
محصوالت به نقاط مختلف کشور 

و خارج از کشور امیدوار بود.
دسترسی  راه  که  هنگامی 
سمت  از  صنعتی  شهرک  به 

یعنی  جهان  مسلمین  هویت  قراردادن 
به  حمله  با  دقیقا  الشان  پیامبرعظیم 
ها  غربی  خودساخته  و  جعلی  هویت 
و  برگردانده  را  ورق  هولوکاست  یعنی 
توپ را در زمین آنها انداختند. آنچنان 
جوانان  به  خود  پیام  در  ایشان  که 
فرانسوی انذار دادند که چرا حتی طرح 
مساله  راجع  تردید  و  نوشتن  و  سئوال 
فشار  و  زندان  به  منجر  هولوکاست 
باید  که  هستند  آنها  حال  شد؟  خواهد 
به  توهین  و  هتاکی  چرا  بدهند  پاسخ 
سئوال  طرح  اما  است  آزاد  خدا  پیامبر 
تاریخی  جعلی  مساله  یک  پیرامون 

ممنوع و سرانجام اش زندان است.
مساله  مجدد  طرح  با  رهبرانقالب   )۳
اصلی  مساله  با  را  ماجرا  هولوکاست 
گره  فلسطین  یعنی  اسالم  جهان 
مبارزه  و  فلسطین  مساله  طرح  زدند. 
وحدت  محور  عنوان  به  اسرائیل  با 
زمانیکه  هم  آن  جهان  مسلمین 
از سران خائن کشورهای عربی  بعضی 
صهیونیستی  رژیم  با  سازش  دنبال  به 
بود. هوشمندانه  بسیار  اقدامی  هستند 

جوانان  به  پیام  این  ارسال   )۴
دیپلماسی  درس  بزرگترین  فرانسوی 
خارجی  سیاست  دستگاه  به  عمومی 

از آن هم  بود. پیش  اسالمی  جمهوری 
اروپایی  جوانان  به  ای  نامه  در  ایشان 
را  عدالت  و  اسالم  بخش  رهایی  پیام 
همین  در  اما  رساندند.  آنها  گوش  به 
سیاست  دستگاه  هستیم  شاهد  زمان 
دار  و  درگیر  آنچنان  کشور  خارجی 
خودساخته  قواعد  و  ها  بروکراسی 
که  هست  مورد  بی  مالحظات  و 
آنها  سوی  از  درخوری  واکنش  هیچ 
عمومی  دیپلماسی  منظر  از  بخصوص 
وزارت خارجه  متاسفانه  نیستیم.  شاهد 
اظهارات  به  صرفا  امر  متولی  عنوان  به 
رسانه ای دیپلماتیک بسنده می کند و 
با  عمومی  دیپلماسی  عظیم  ظرفیت  از 
انقالب  های  آرمان  گرانبهای  پشتوانه 

کند. نمی  استفاده  اسالمی 
مانور  یک  حکم  در  پیام  این    )۵
در  انقالب  جریان  برای  ای  رسانه 
رود.  می  شمار  به  نیز  مجازی  فضای 
کار  انقالب  رهبر  گذشته،  مانند  بازهم 
بر  را  فاخر  محتوای  تولید  یعنی  اصلی 
عین  در  که  محتوایی  گرفتند.  عهده 
هوشمندانه  بطرز   ، بودن«  »جذاب 
به  هم  تا  شده  طراحی  »مختصر«  ای 
های  قالب  در  انتشار  قابلیت  سادگی 
و  باشد  داشته  را  ای  رسانه  مختلف 
بهانه  به  غربی  های  رسانه  اینکه  هم 
از آن  نتوانند بخش هایی   ، »تلخیص« 
های  رسانه  بخصوص  کنند.  سانسور  را 
بیان  آزادی  ژست  یقینا  که  فرانسوی 
پیام،  این  مقابل  در  و  گذاشته  کنار  را 
سیاست بایکوت خبری را بکار خواهند 
بست؛ حال نوبت فعاالن فضای مجازی 
از  ای،  رسانه  عملیات  یک  در  تا  است 
المللی  بین  اجتماعی  های  شبکه  بستر 
استفاده  پیام  این  انتشار گسترده  برای 
ممکن،  زمان  سریعترین  در  تا  کنند 
اصلی  مخاطب  دست  به  نامه  محتوای 

برسد فرانسوی  جوانان  یعنی 

بر  عالوه  شود،  فراهم  فرودگاه 
سرمایه دار  یک  ورود  با  آنکه 
به  بومی  حتی  یا  غیربومی 
فرودگاه،  طریق  از  الر  شهر 
جهت  سرکشی  و  حضور  امکان 
آگاهی از زیرساخت ها و امکانات 
می کند،  ایجاد  را  شهرک  این 
مسئول  یک  حضور  زمان  در 
می توان  الرستان،  در  بلندپایه 
برای  را  وقتش  لحظاتی  برای 
به  صنعتی  شهرک  در  حضور 
و  پتانسیل ها  از  بازدید  منظور 
احتمالی  مشکالت  رفع  همچنین 

داد. اختصاص  تولیدکنندگان 
ادارات  تا  است  بهتر  چه  پس 
شهرک های  شرکت  نیز  و  صمت 
متولیان  از  نوعی  به  که  صنعتی 
هستند،  زمینه  این  در  اصلی 
در  احتمالی،  موانع  رفع  با 
این  ایجاد  دنبال  به  وقت  اسرع 

باشند. تأثیرگذار  زیرساخت 
کسب  میدانی  اطالعات  به  بنا 
تا  فرودگاه  جاده  فاصله  شده، 
 ۲ حدود  در  صنعتی  شهرک 
و  هموار  زمینی  در  و  کیلومتر 

است. صاف 
پاسخگویی  حق  الرستان  میالد 
شده  انجام  اقدامات  انتشار  و 
را  مربوطه  مسئوالن  سوی  از 

می داند. محفوظ 

چراجادهشهرکصنعتیبهفرودگاه۵نکتهپیرامونپیامهوشمندانهرهبرانقالببهجوانانفرانسه
احداثنمیشود؟!

به  الرستان  میالد  گزارش  به 
دانشکده  عمومی  روابط  از  نقل 
بهداشتی  علوم پزشکی و خدمات 
اساس  بر  الرستان،  درمانی 
در  شده  انجام  کشوری  رنکینگ 
داروی  و  غذا  های  معاونت  بین 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
موفق به کسب مقام دوم گردید و 
در بین سه دانشگاه علوم پزشکی 

برتر در این حوزه شناخته شد.
سرپرست  محمداسعدیان، 
دانشکده،  داروی  و  غذا  معاونت 
معاونت های  گفت:  باره  این  در 
علوم  های  دانشگاه  داروی  و  غذا 
سازمان  نظر  زیر  کشور  پزشکی 
تحت  و  دارو  امور  بر  دارو  و  غذا 

مواد  بر  نظارت  اداره  و  کنترل 
اداره  و  آزمایشگاه  اداره  و  غذایی 
دارد.  نظارت  پزشکی  تجهیزات 
و  ها  فعالیت  اساس  بر  هرساله 
دستورالعمل های ارسالی از سوی 
دانشگاه  از  دارو،  و  غذا  سازمان 
پزشکی  علوم  های  دانشکده  و  ها 
و  آمده  عمل  به  ارزیابی  کشور 

نتایج حاصله مقایسه می شود.
اینکه  رغم  علی  افزود:  اسعدیان، 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
نوپا  دانشکده  یک  عنوان  به 
علوم  های  دانشگاه  میان  در 
محسوب  کشور  در  قدر  پزشکی 
پیگیری   و  ها  تالش  با  شود،  می 
این  در  شاغل  کارشناسان  های 
مقام  کسب  به  موفق  معاونت، 
علوم  دانشگاه   ۶۸ میان  در  دوم 
ایم.این  شده  کشور  پزشکی 
از  تشکر  ضمن  انتها  در  مسئول، 
تالش کارشناسان مجموعه غذا و 
آنها  از  الرستان  دانشکده  داروی 
خواست تا با همین قوت و شدت 
ارتقا  راستای  به خدمات خود در 
دانشکده و خدمت به مردم ادامه 

دهند.

دانشکدهعلومپزشکیالرستان،
درجمعسهدانشگاهعلومپزشکی

برترکشور

ماشین آالت  حضور  از  ناشی  خطرات  می تواند  جاده  *این 
سنگین در سطح شهر را کاهش دهد

فرودگاه  جاده  به  الر  مرکزی  صنعتی  شهرک  اتصال  *وعده 
سال هاست که در حد حرف باقی مانده است

*این جاده می تواند خطرات 
ماشین آالت  از حضور  ناشی 
را  شهر  سطح  در  سنگین 

کاهش دهد
شهرک  اتصال  *وعده 
جاده  به  الر  مرکزی  صنعتی 
در  که  هاست  سال  فرودگاه 

حد حرف باقی مانده است
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
فارس، با اشاره به مشکالت اقتصادی پیش روی 
کشور، گفت: در این شرایط باید بکوشیم که با 
رساندن  حداقل  به  و  استان  مسئوالن  حمایت 

ایرنا، ظفر  از  نقل  به  به گزارش میالد الرستان 
از  شعبه  نخستین  افتتاح  آیین  در  افشون، 
افزود: مردم استان  سوپرمارکت مالی در شیراز 
و  مالی  موسسه های  و  بانکی  به سیستم  فارس 
این است که  انتظار ما  اعتماد دارند و  اعتباری 
در  را  سپرده ها  این  درصد   ۹۰ تا   ۸۰ بانک ها 

استان سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: البته برخی بانک ها و موسسه های 
در  استان  در  فعال  خصوصی  اعتباری  و  مالی 
توجیه علت عدم استفاده از سپرده ها در سرمایه 
آنها  گذاری می گویند که سپرده های مردم نزد 
جایی  در  را  سپرده ها  این  باید  و  است  امانت 
اینکه  بر  عالوه  بتوانیم  که  کنیم  سرمایه گذاری 
انتظارات سپرده گذاران را تامین کنیم، هر زمان 
که آنها برای دریافت سپرده خود مراجعه کردند 

بتوانیم آن را بازپس دهیم.
وی اظهار داشت: البته دولت هم معتقد است که 

این پول ها باید در کانال تولید قرار گیرد.
افشون، با اشاره به اینکه تولید در کشور ما بانک 
زمان سرمایه گذاری  در  کرد:  اضافه  محور شده 
فرد بخشی از سرمایه مورد نیاز را تامین می کند 

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
بذرافشان،  محمد  مهر،  خبرنگار  از 
در  فارس،  امداد  کمیته  مدیرکل 
شورای اداری استان بیان کرد: استان 
فارس در جذب تسهیالت اشتغالزایی 
امسال  نخست  ماهه   ۶ که  کشور  در 
توانسته  و  بوده  کشور  استان  اولین 
این  مددجویان  برای  شغل  هزار   ۱۲
کرد:  اضافه  کند.وی  ایجاد  کمیته 
نامه های  تفاهم  اخیر  سال  دو  طی 
اشتغال  ایجاد  راستای  در  مختلفی 
در استان فارس به امضا رسیده و به 
زودی شاهد افتتاح ۵۰۰ واحد تولید 
استان  در  خورشیدی  پنل  کننده 

نمایشگاه گروهی طراحی،  به همت 
حوزه  به  وابسته  هنرسرای شهروند 
الر  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همکاری  با 

اسالمی الرستان برگزار شد.
از  به نقل  به گزارش میالدالرستان 
آئین  الر،  شهرداری  عمومی  روابط 
حضور  با  نمایشگاه  این  افتتاحیه 
های  رشته  هنرمندان  مسئولین، 
اجرا  مردم  عموم  و  هنری  مختلف 
محمدرضا  مراسم،  این  گردید.در 
احسان   ، الر  شهردار  قنبرنژاد 
معاونین  دالور  احمد  و  طاهری 
امور  و  ریزی  برنامه  و  توسعه 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  عمرانی 
رئیس  میرپور  عبدالمهدی  سید 
اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون 
شهر الر، محمد حسن طیبی رئیس 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره 
تجسمی  های  رشته  هنرمندان 

که  در حالی  باز می گردانند  آنها  به  و  می کنند 
در بازار سرمایه صدها خدمت برای ارائه به تمام 

افراد با هر نیاز و درجه ریسک  پذیری داریم.
وی اضافه کرد: اقتضای بزرگ شدن بازار سرمایه 
این است که در گام نخست به توسعه زیرساخت 
ارائه خدمات مالی به مشتریان بازار سرمایه فکر 
تامین سرمایه تمدن  کنیم. مدیر عامل شرکت 
که  هستند  نهادهایی  و  کارگزاران  امروز  گفت: 
چند صد میلیارد تومان در سال کارمزد به دست 
می آورند که اینها باید برای توسعه بازار سرمایه 
مردم  از  را  کارمزد  آنها  کنند،  سرمایه گذاری 
مردم  که  کنند  ایجاد  جایی  باید  و  می گیرند 
را  خود  سواالت  پاسخ   و  کرده  مراجعه  بتوانند 

دریافت کنند.
اقتضاء  که  شرایطی  در  افزود:  نصیری  خواجه 
زیرساخت های  کند،  رشد  بازارسرمایه  می کند 
خدمتی آن هم باید افزایش یابد و این مسئولیت 
که  است  مالی  نهادهای  تمام  عهده  بر  اخالقی 

کارمزد دریافت می کنند.
بی  )آی  آنالین  سرمایه گذاری  مرکز  مدیرعامل 
آماده  مالی  مارکت  سوپر  این  گفت:  هم  شاپ( 
کد  صدور  خصوص  در  مختلفی  خدمات  ارائه 
بورسی، سرمایه گذاری، کارگزاری، سبد گردانی 
سرمایه گذاران  به  بیمه  و  مشاوره  اختصاصی، 
شهر   ۱۱ در  تاکنون  افزود:  فدایی  میثم  است. 
مالی  سوپرمارکت  این  شیراز  جمله  از  کشور 
مرکز  این  دوم  شعبه  راه اندازی  و  شده  ایجاد 
دستور  در  نیز  را  الر  شهر  در  فارس  استان  در 
از  نفر  هزار   ۵۰ بر  افزون  هم اینک  داریم.  کار 
دارند  عضویت  شیراز  شعبه  در  سرمایه گذاران 
که سرمایه گذاری  ۱۵۰ نفر از آنها بیش از یک 

میلیارد تومان است.

در حالی است که ۵ هزار جهیزیه نیز 
طی امسال به نوعروسان تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی فارس اهدا 
یادآوری است که  به  شده است الزم 
ارائه جهیزیه نسبت به سال ۹٧ رشد 

بسیاری  کند،  جلب  را  هنرمندان 
طراحی  پیش  از  های  برنامه  از 
امید  که  شد  مشکل  دچار  شده 
حل  برای  تمهیدی  زودی  به  است 
مشکل تاریخی این اداره که مبحث 
است،  انسانی  نیروی  و  افزار  سخت 
اندیشیده شود. زارع، در ادامه خاطر 
نشان کرد: برنامه های هنری حوزه 
هنرهای تجسمی مجموعه فرهنگی  
به  ها  نمایشگاه  خصوصا  شهرداری 
گونه ای نیست که مانند بسیاری از 
گالری های کوچک و بزرگ، صرفا، 
هنرمند  اختیار  در  را  نمایشگاه 
و  کرده  دریافت  مبلغی  دهند،  قرار 

هنرمند را تنها بگذارند.
فرهنگی  باسابقه  مدیر  این 
روند  داشت:  اذعان  شهرستان، 
شکلی  به  ها  نمایشگاه  برگزاری 
اساتید  چه  هنرمندان)  که  است، 
راه  ابتدای  از  را   ) و چه هنرجویان 

داشته  فارس  استان  در  برابری   ۱۵
است.وی با اشاره به توزیع ۱۱٧ هزار 
االول  ربیع   ۱٧ در  معیشتی  بسته 
یک  کارمند  هر  طرح  کرد:  اظهار 
که  است  طرح هایی  جمله  از  حامی 
مورد توجه مدیران و کارمندان استان 
از  بتوانند بخشی  تا  واقع شده  فارس 

مشکالت ایتام را برطرف کنند
هزار   ۱۰۶ به  نزدیک  افزود:  وی 
انجام  حال  در  فارس  استان  در  خیر 
این  هستند  خود  خیریه  فعالیت های 
کودک  هزار   ۲۶ که  است  حالی  در 
محسنین نیز در استان فارس نیازمند 

فعالیت خیران اند.

شکل گیری اثر تا مرحله نمایش اثار 
تشریح  با  ایم.زارع،  نموده  همراهی 
ساز و کار خاص برگزاری نمایشگاه 
برگزاری  تمام مراحل  ادامه داد:  ها 
از انتخاب آثار، قاب گیری، طراحی 
و اجرای تبلیغات، تدارکات، طراحی 
و  خبر  افتتاحیه،  مراسم  اجرای  و 
روابط عمومی؛ همه و همه زیر نظر 
این  کامل  همراهی  با  و  مجموعه  
فرهنگسرای  است.مدیر  بوده  حوزه 
مرتضوی، گفت: برنامه های آتی ما 
در حوزه نمایشگاهی شامل برگزاری 
چند نمایشگاه هنرجویی است که با 
لحاظ نمودن دستورات ستاد کرونا 
است  رفت.گفتنی  خواهیم  پیش 
و  مژگان  توسط  نمایشگاه  این  آثار 
مهسا طالبان و فرشته علیشیر خلق 
شده که از ابتدای ابان تا دهم این 
ماه پذیرای بازدید عموم شهروندان 

بوده است.

الزم مورد بهره برداری قرار گیرد.
تحریم ها  نتیجه  در  که  شرایطی  در  گفت:  وی 
هر روز شاهد ایجاد موانع و مشکالتی از سوی 
سیاست های  که  است  انتظار  هستیم  دشمنان 
مشکالت  و  موانع  این  حذف  جهت  در  داخلی 
 ۱۰ پیشنهادهای  ارائه  به  اشاره  با  باشد.رازقی، 
مشکالت  فصل  و  حل  برای  ایران  اتاق  گانه 
صادرات  و  واردات  حوزه  در  کشور  اقتصادی 
ارز  و  شود  اجرایی  پیشنهادها  این  اگر  افزود: 
مورد نیاز بخش خصوصی برای تامین کاالهای 
اساسی و مابقی کاالها تامین شود، شرایط برای 
رونق تولید، افزایش صادرات و کنترل التهابات 
بازار در کشور فراهم می شود و شاهد  و گرانی 

تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.

کارگروه اجتماعی دفتر نماینده و اهالی محل 
اظهار  سخنانی  در  حسین زاده  شد،   انجام 
خیرین  همت  و  برکت  پر  حضور  با  داشت: 
امور خیر،  به  با اهتمام  وارسته و بزرگانی که 
به جای  خود  از  ارزشمندی  باقیات  الصالحات 
گذاشته که با اخالص و سخاوت بی حد خود 
منشأ ثمرات و اثرات زیادی در منطقه شده اند.

وی افزود: در دهستان خلیلی نیز شاهد حضور 
حاجیه  مرحوم  همچون  بزرگواری  خیرین 
اسعدی،  غالمحسین  حاج  مرحوم  عظیمی، 
مرحوم حاج محمدعلی حاجی پور و حاج علی 
و  منطقه  بزرگوار  خیرین  دیگر  و  زینلی  اکبر 
موسسات خیریه هستیم که منشا خیر و برکت 

در منطقه هستند ویژه تشکر می کنیم.

ما  به  انقالب اسالمی که خطاب  بیانیه گام دوم 
معظم  رهبر  توسط  اسالمی  جمهوری  جوانان 
تشکل  این  راه  چراغ  امروزه  گردید  ابالغ  انقالب 
از  اما دلخوریم  امین و متدین قرار گرفته است، 
سایر دستگاه ها و مجموعه هایی که هنوز تحلیل، 
تبیین و اجرای این بیانیه را در دستور کار خود 
قرار نداده اند! علیرغم اینکه رهبر معظم انقالب 
سطح  حرکت،  سطح  ما  کشور  »در  فرمودند: 
شورآفرینی، سطح پیش رانی به نوجوانان رسیده 
است« همچنان از سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش که پایه و اساس این وزارتخانه و همگام و 
همسو با بیانیه گام دوم انقالب اسالمی می باشد 
غافل شده ایم و متاسفانه شاهد گرایش مسئولین 
همچون  غربی  سند های  به  نسبت  رتبه  عالی 
۲۰۳۰ بوده ایم.نسل چهارم انقالب معتقد است 
ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  نظام 
نه تنها نباید تحت تاثیر طراحی های جهانی برای 
با  باید  بلکه  از خدا قرار گیرد  انسان  تهی کردن 
همچون  بلندمدت  و  دقیق  ریزی های  برنامه 
اجرایی شدن سند تحول بنیادین و تقویت متون 
کتب درسی به پرچمدار اصلی نظامات آموزشی 

جهان و منطقه مبدل گردد!
به ملت بزرگ ایران و نیز آزادی خواهان سراسر 
با  انقالب  چهارم  نسل  می دهیم  اطمینان  جهان 
 - فکری  مختلف  و  گسترده  هجمه های  وجود 
از  تنها  نه  فرهنگی دشمنان طی سال های اخیر 
هیچ یک از آرمان های بلند انقالب اسالمی کوتاه 
برای  را  خود  اهتمام  و  تالش  بلکه  آمد  نخواهد 
افزایش  گوناگون  بخش های  در  آن ها  پیگیری 
داده و با هوشیاری کامل هرگز اجازه نخواهد داد 
سیره  و  اسالمی  انقالب  نورانی  و  عمیق  مفاهیم 
عملی پیر جماران، تحت عناوین روشنفکرمآبانه 
مورد تحریف قرار گرفته و یا به دست فراموشی 

سپرده شوند!
عرصه های  تمامی  در  ا...  حزب  جبهه  پیروزی 
به  متعال  فضل خداوند  به  و  قطعیست  مقاومت 
این جوانان برومند  اما  زودی رقم خواهم خورد، 
و  تبیین  با  باید  که  هستند  اسالمی  جمهوری 
این  اجرای  جهت  را  راه  مقاومت  نظریه  تبلیغ 
هموار  اسالمی  جمهوری  در  پیشبرد  و  راهبرد 
رفتار  شاهد  اخیر  روزهای  در  نمایند.متاسفانه 
نابخردانه رئیس جمهور نادان فرانسه در حمایت 
از اقدامات اهانت آمیز به پیامبر رحمت و مهربانی 
به غلط مهد  را  فرانسه که خود  )ص( در کشور 
آزادی می داند، هستیم. آقای مکرون با حمایت 
از چنین رفتارهایی در حقیقت به نام آزادی بیان 
در حال ترویج توحش مدرن در اروپای دین گریز 
است. در کجای تاریخ عقالنی بشریت توهین به 
ادیان الهی و پیامبران آنان نمایانگر آزادی بیان و 
تمدن و پیشرفت قلمداد شده است؟ دولت فرانسه 
و شخص رئیس جمهور آن باید رسماً از ساحت 
جهان  مسلمانان  و  )ص(  اکرم  رسول  مقدس 

عذرخواهی کنند.
و، اما سخن پایانی، اکنون که دشمناِن یهودی - 
سعودی، با کمِک اَیادِی داخلی شان کمِر هّمت 
برای دست اندازی به حقوِق ُمسلَِّم ملِّت انقالبی و 
مؤمن بسته اند و اهداِف مختلفی از جمله حمله 
به محوِر مقاومت در منطقه را دنبال می کنند، ما 
وارثاِن مکتِب شهید فهمیده ها و بهناِم محمدی ها 
به آنانی که خواسته یا ناخواسته دست به چنین 
از  تَأّسی  با  که  می داریم  اعالم  می زنند  اعمالی 
شهدای مدافع حرم تا آخرین قطره ی خونمان بر 
سِر آرمان های بلنِد اماِم راحل و شهدا ایستاده ایم 
َل ا... تَعالی  و با موال و ُمقتدایمان، اِماِم زمان َعجَّ
امام  حضرِت  برَحقِّشان  نایِب  و  ریف  الشَّ َفَرَجُه 
در  که  می بندیم  پیمان  و  عهد  عزیز،  اِی  خامنه 
تا  و مستضعفان  برپایِی حکومِت صالحان  جهِت 
ظهوِر ُمنجِی عالِم بشریّت و برپایی عدل و داد در 

جهان از هیچ کوششی دریغ ننماییم.
فرزندانانقالبیملتقهرمانودالورایران

اسالمیدربسیجدانشآموزی

مشکالت صنعت استان، نگذاریم که حتی یک 
واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی تعطیل شود.

و  صنعت  کمیسیون  جلسه  در  رازقی،  جمال 
شکل  به  که  فارس  بازرگانی  اتاق  تولید  رونق 
هم اینک  افزود:  شد،  برگزار  )مجازی(  وبینار 
در مرکز پژوهش  های اتاق شناسایی مشکالت 
و  صنعت  حوزه  در  کار  و  کسب  مخل  قوانین 
معدن استان برای ارائه به نمایندگان فارس در 

مجلس شورای اسالمی هستیم.
و  کارشناسان  اقتصادی،  فعاالن  داد:  ادامه  وی 
اصالحی  و  تخصصی  نظرات  استان،  نخبگان 
به  آینده  هفته  تا  را  موضوع  این  پیرامون  خود 
بازرگانی  اتاق  تولید  رونق  و  صنعت  کمیسیون 
فارس ارائه دهند تا پس از بررسی و کارشناسی 

دو  ساختمان  مردم،  نماینده  حضور  با 
خیرساز  مذهبی  فرهنگی-  حسینیه  طبقه 
تومان  میلیارد   ۴ بر  بالغ   هزینه ای  با  خلیلی 

شد. کلنگ زنی 
پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
آیین کلنگ زنی  نماینده مردم؛   اطالع  رسانی 
ساختمان حسینیه فرهنگی- مذهبی خیرساز 
حاج  مرحوم  خیر  بانی  همت  به  خلیلی 
حسین زاده  حضور  با  اسعدی  غالمحسین 
نماینده مردم شریف الرستان، خنج، گراش و 

اوز برگزار شد.
در این مراسم که باهمراهی محمد جواد اکبری 
روسای  محلی،  مسئولین  خیر،  بانی  نماینده 
دفاتر نماینده مردم در گراش و تهران و اعضای 

در بیانیه دفتر بسیج دانش آموزی الرستان که 
به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و یوم ا... 
۱۳ آبان توسط دانش آموز بسیجی محمد حسن 
تقوی در مراسم نماز جمعه الر این هفته قرائت 

شد، آمده است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

ان الذین قالوا ربنا ا... ثم استقاموا تتنزل علیهم 
المالئکه ان ال تخافوا و ال تحزنوا و ابشروا بالجنه 

التی کنتم توعدون
و  به ساحت مقدس  کران  بی  و سالم  درود  با 
حضرت  اسالم،  الشان  عظیم  پیامبر  نورانی 
مطهرش  بیت  اهل  و  )ص(  محمدمصطفی 
کبیر  معمار  ملکوتی  و  بلند  روح  همچنین  و 
انقالب بزرگ و تاریخی اسالمی ایران و با تقدیم 
بهترین سالم ها به ارواح طیبه شهدای گلگون 
کفن انقالب اسالمی، هشت سال دفاع مقدس 
هزار شهید  بویژه ۳۶  و  مدافع حرم  و شهدای 
برای خمینی  آرزوی سالمتی  با  و  آموز  دانش 
زمان حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( به 
نمایندگی از قریب به ۵ میلیون نفر دانش آموز 
بسیجی سراسر کشور به استحضار ملت شریف، 

بصیر، مبارز و انقالبی ایران می رساند:
یادآور  سو  یک  از  آموزی  دانش  بسیج  هفته 
حماسه ماندگار دانش آموزان بسیجی شهیدی 
همچون محمدحسین فهمیده، بهنام محمدی 
انقالب  گلستان  الیق  الله  هزار   ۳۶ از  بیش  و 
صمیمیت  درتاللو  دیگر  بار  که  اسالمی 
اسالمی  انقالب  سازان  آینده  اراده  ودرخشش 
فرامی رسد و مشام جان میلیون ها دانش آموز را 

عطرآگین می نماید.
بسیجی،  آموزان  دانش  چهارم  نسل  اما  اینک، 
خود را مهیای ورود به عرصه های مختلف نبرد با 
تا  اند  دشمنان و شیاطین عالم می کنند و آماده 
فرموده رهبر و مقتدای خود قله های بلند تهذیب، 
تحصیل و ورزش را از آن خود نمایند. دانش آموزان 
بسیجی، امروز به خوبی می دانند دشمناِن مایوس 
شده از جنگ نظامی با ملت ایران، راه های جدیدی 
این  سیاست  و  اقتصاد  فرهنگ،  در  نفوذ  برای  را 
سرزمین هدفگذاری کرده اند لذا همگام با کسب 
مهارت های نظامی و دفاعی، قلم و اندیشه خود را 
اند  آماده  و  با دشمنان می کنند  نبرد  نیز مهیای 
تا در کنار گروه های مختلف مردم، پرچم مقدس 
ایران عزیز را در جای جای گیتی به اهتزاز درآورند.

و  یکپارچه  اسالمی  ایران  بسیجی  آموزان  دانش 
ناجوانمردانه  تحریم های  از  را  انزجار خود  یکصدا 
و ظالمانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای 
جهان خوار و اسرائیل غاصب جنایتکار اعالم نموده 
و معتقدند با اتکاء به تدابیر راه گشا و حکیمانه رهبر 
انقالب و بهره گیری از تجربیات دوران پر افتخار 
دفاع مقدس و میدان دادن به جوانان انقالبی که 
راهگشای اجرای اقتصاد مقاومتی خواهد بود مشت 
زده  استکبار  گوی  یاوه  دهان  بر  دیگری  محکم 
معظم  رهبر  که  است  نرفته  یادمان  شد.  خواهد 
و  آموزان  دانش  با  دیدار  در  انقالب سال گذشته 
دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان فرمودند:» آمریکا 
رو به افول است«، شکی نیست با میدان دادن به 
برکت  با  دستان  به  رسید  خواهد  روزی  جوانان 
همین جوانان و با عمل به بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی تمدن غرب افول خواهد کرد و جای خود 

را به تمدن نوین اسالمی خواهد داد.

تسهیالت  از  مابقی  تامین  برای  دارد که  انتظار 
بانکی استفاده کند که این نگاه خوبی نیست.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
فارس، گفت: اینکه فرد همه سرمایه گذاری را 
منوط به کمک بانک کند در نهایت به توقف آن 

فعالیت و ورشکستگی منتهی خواهد شد.
توصیه می  کنیم که کسانی  لذا  افزود:  افشون، 
وارد سرمایه گذاری شوند که حداقل بتوانند ۶۰ 

درصد رقم مورد نیاز را خودشان تامین کنند.
 ۸۰ پیشرفته  کشورهای  در  داشت:  اظهار  وی 
می  تامین  سرمایه گذار  توسط  سرمایه  درصد 
شود و فقط ۲۰ درصد را انتظار دارد که به شکل 
کشور  در  که  حالی  در  کند  دریافت  تسهیالت 
درصد   ۲۰ فرد  و  است  برعکس  نسبت  این  ما 
مابقی  درصد   ۸۰ که  دارد  توقع  و  دارد  آورده 
در خصوص  وی،  کند.  تامین  بانکی  را سیستم 
گفت:  هم  استان  گذاری  سرمایه   های  ظرفیت  
از  آزادراه  و  راه آهن  معدن،  گردشگری،  حوزه 
جمله بخش هایی است که امکان سرمایه گذاری 
مدیر  است.  فراهم  استان  در  بخش ها  این  در 
عامل شرکت تامین سرمایه تمدن هم گفت: به 
دنبال این هستیم تا متناسب با رشد و توسعه 
و  ایجاد کنیم  نیز  را  زیرساخت ها  بازار سرمایه، 
افزود:  توسعه دهیم.محمودرضا خواجه نصیری، 
۸۰ درصد کسانی که به لحاظ تعدادی در بورس 
ایران سرمایه گذاری کرده اند با سرمایه ای کمتر 
در  باید  که  شده اند  وارد  تومان  میلیون   ۵۰ از 
بازار سرمایه  فراگیر شدن  به  افتخاری که  کنار 
می کنیم، متناسب با این زمینه فراهم شده، کار 

و فعالیت هم داشته باشیم.
که  فعالیتی  تنها  بانک ها  امروز  داد:  ادامه  وی 
را سپرده گذاری  مردم  پول  که  است  این  دارند 

افزود:  بود.بذرافشان،  خواهیم  فارس 
استان  در  خیران  فعالیت  به  توجه  با 
واحد  هزار   ۵ ساخت  شاهد  فارس 
فارس  استان  نیازمندان  ویژه  مسکن 
پایان سال ساخته خواهد شد این  تا 

نظیر سید علی مومن، علی فوالدی، 
علی  پور  حمید  زاده،  عباس  جعفر 
سابق  سرپرست  حجتی  مجید  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
چند  تنی  همچنین  و  الرستان 
حضور  شهرستان  معتمدین  از 
افتتاحیه  آئین  آغاز  داشتند.در 
معاون  زارع  محسن  نمایشگاه،  این 
اجتماعی شهرداری الر،  و  فرهنگی 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  گفت: 
ماموریت  وجود  با  شهرداری  این 
محور  حول  که  خود  سازمانی 
کلیه  در  است؛  شهروندی  فرهنگ 
هنرهای  نظیر  هنری  های  حوزه 
تجسمی، نمایش، سینما، موسیقی، 
افزود:  دارد.وی  برنامه  و...  ادبی 
فرصت  رفتن  دست  از  با  متاسفانه 
حضور سرپرست بومی توانمند اداره 
بود  توانسته  که  ارشاد  و  فرهنگ 
اعتماد  مدیریتش،  کوتاه  مدت  در 

رئیساتاقبازرگانیفارس:باید مانع تعطیلی واحدهای تولیدی شد

کلنگزنیحسینیهخیرساز
4۰میلیاردریالیخلیلیباحضورنمایندهمردم

بیانیه دفتر بسیج دانش آموزی الرستان 
به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و یوم ا... 1۳ آبان

معاون استانداری فارس: بانکهاسپردههایمردمرادرایناستانسرمایهگذاریکنند

مدیرکل کمیته امداد فارس:ایجاد١2هزارشغلطی۶ماهدرفارس

برگزارینمایشگاهگروهیطراحیدرالر
توقیف افزون بر ۷۰۰ 
کیلوگرم مواد مخدر
 در شهرستان نی ریز

حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی 
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به 
کشف ٧۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان 
با  که  عملیات  این  طی  کرد:  اظهار  ریز،  نی 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  همکاری 
و شهرستان نی ریز انجام شد از یک دستگاه 
خودرو سمند ۴۰۰ کیلوگرم و از یک دستگاه 
 ۳۰ و  تریاک  کیلوگرم   ۳۰۰ پژو  خودرو 

کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه در این عملیات پس از اقدام 
انتظامی مجبور  نیرو های  به فرار خودرو پژو، 
به تیراندازی و درگیری با قاچاقچیان شدند، 
گفت: پس از این عملیات قاچاقچیان دستگیر 

و با دستور قضایی روانه زندان شدند.
کاظم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
از  موسوی تصریح کرد: ورودی استان فارس 
سمت شرق و همجواری این حوزه قضایی با 
استان های کرمان و هرمزگان باعث شده است 
این منطقه یکی از راه های ورودی و ترانزیت 
مواد مخدر به استان فارس و سایر استان های 

مرکزی کشور باشد.
کشف بیش از 8 تن مواد مخدر طی 

۶ ماهه اول امسال
بیان  فارس  استان  قضایی  ارشد  مقام  این 
دادستان  نظارت  با  منطقه  این  در  کرد: 
عمومی انقالب شهرستان نی ریز و ضابطین 
قضایی طرح های ویژه مهار به منظور مبارزه 
با قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود که در 
امسال  اول  ماهه   ۶ در  اقدامات  این  نتیجه 
صنعتی  و  سنتی  مخدر  مواد  انواع  تن   ۸.۵

کشف شد.
او اضافه کرد: در همین مدت در شهرستان 
 ۳۵ و  دستگیر  قاچاقچی  نفر   ۲۶۰ ریز  نی 

خودرو نیز متوقف شده اند.
تصریح  فارس  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرد: بی تردید سوداگران مرگ برای رسیدن 
به مقاصد شوم خود هزینه هنگفتی پرداخت 
دستگاه  قاطعانه  برخورد های  با  و  می کنند 

قضایی مواجه می شوند.
***

کودک سه ساله در یکی 
از استخرهای جهرم جان 

خود را از دست داد
رئیس اورژانس شهرستان جهرم از غرق شدن 
یک کودک سه ساله در استخر یکی از باغ های 

این شهرستان خبر داد.
سامانه  به  داشت:  اظهار  خوشرو،  محمدرضا 
سه  بچه  دختر  یک  شدگی  غرق  اورژانس، 
روستای  باغ های  از  یکی  استخر  در  ساله 

تادوان گزارش شد.
وی افزود: پرسنل پایگاه تادوان به محل اعزام 

شده و کودک فاقد عالئم حیاتی بود.
گفت:  جهرم  شهرستان  اورژانس  رئیس 
عملیات احیا قلبی و ریوی به سرعت برای این 
کودک انجام شد اما متأسفانه وی جان خود 

را از دست داد.

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۵۰٧ شماره  رأي  برابر 
۹۸/۱۲/۰۵ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان 
بشماره  عباسعلي   فرزند  پذیرفته  اصغر  علي  آقاي 
یک  ششدانگ  در  الر   از  صادره   ۸۰۰ شناسنامه 
 ۲٧ پالک  مربع  متر   ۳۵۳ مساحت  به  خانه  باب 
فرعي از ۴۵۲۵ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
فارس   ۱۸ بخش  در  واقع   ۲ قطعه  اصلي     ۴۵۲۵
الر خریداري از ورثه میرزانیا و تربتي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
که  صورتي  در  مي شود   آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  مي توانند  باشند  داشته  اعتراضي 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک 
را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از   ماه 
در  است   بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان                     م/الف/۵۸۳
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آگهیمناقصهعمومی
شهرداری الر درنظر دارد عمليات اجرای اسكلت بتنی سازه بلوک 2 و 3 پایانه مسافربری شهر 
الرفاز دوم )شامل اجرای ستون ها ،دیوار برشی ها، تيرها و سقف سازه به متراژ تقریبی 1325 متر 
مربع )فونداسيون در فاز اول اجرا گردیده است(را با اعتبار 39/087/500/000 ریال از طریق مناقصه 
عمومی به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کليه پيمانكاران دعوت بعمل می آید با توجه 
به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند 
.ضمناًدر صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن :واحد امور قراردادها 52349490 آماده پاسخ 

گویی است.
فيش  یا  بانكی  نامه  ضمانت  بصورت  1/954/375/000ریال  مناقصه  در  شرکت  تضمين  مبلغ   -

واریزی نقدی بحساب سپرده 100790329766  بانک شهر
-برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 

خواهد شد.
بصورت  تعهدات  اجرای  حسن  ضمانت  بعنوان  پيشنهادی  مبلغ   %10 قرارداد  انعقاد  زمان  -در 

ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.
-بدیهی است ارائه مدارک از جمله سابقه و تكميل فرم شناسایی پيمانكار و... در فرآیند ارزیابی 
پيمانكار واجد شرایط الزم تشخيص داده شود  تاثير گذار ميباشد و چنانچه در مجموع  اوليه 
پاکت پيشنهاد قيمت مفتوح خواهد شد در غير اینصورت بنا به نظر مستند کميسيون پاکت 

)ج( مفتوح نميگردد. 
-آخرین مهلت تسليم پيشنهادات مورخ 99/08/27 است.

-تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/08/28 است.
-مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه است.

تمام  یا  یک  رد  در  شهرداری  و  بود  خواهد  مناقصه  برنده  بعهده  آگهی  هزینه  است  -بدیهی 
پيشنهادها مختار است.

-سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

انتشارنوبتاول:99/۰8/١2انتشارنوبتدوم:١8/99/۰8

محمدرضاقنبرنژاد-شهردارالر م الف :   ۷825        شناسه آگهی : 1۰۳۴۰98 

ای  عده  آمریکا،  انتخابات  به  شدن  نزدیک  با 
انتخابات  نتایج  به  با گره زدن سرنوشت کشور 
ایران  درباره  را  غلطی  های  سیگنال  آمریکا، 
می توانند  که  هایی  سیگنال  می کنند؛  صادر 

منافع اقتصادی کشور را خدشه دار کنند.
از خبرگزاری  نقل  به  به گزارش میالدالرستان 
تسنیم، انتخابات آمریکا پس از مدت ها کش و 
قوس و رقابت انتخاباتی، سه شنبه هفته جاری 
که  نیست  مشخص  هنوز  اما  شود.  می  برگزار 
انتخابات  پیروز  فرد  و  نتیجه  اعالم  و  تعیین 
چقدر زمان ببرد. با ابهام درباره رفتار انتخاباتی 
از  برخی  آینده،  روزهای  طی  ترامپ  دونالد 
سازمان ها و فروشگاه ها به ویترین های خود 
صورت  در  تا  کنند  می  نصب  حفاظ  و  تخته 
برگزاری درگیری و تظاهرات، متضرر نشوند یا 

ضرر کمتری را متوجه شوند.
درگیری  دلهره  آمریکا  در  برخی  که  حالی  در 
نتیجه  و  برگزاری  به  نیز  جهان  دارند،  داخلی 
ایران  در  است.  نشسته  نظاره  به  انتخابات  این 
هم عده ای این انتخابات را رصد و دنبال می 
کنند. برخی در داخل کشور، در البالی کارزار 
انتخاباتی در آمریکا به دنبال گره زدن نتایج آن 
اقتصادی  مشکالت  رفع  و  کشور  سرنوشت  به 
بایدن  جو  اینکه  هستند.  مشغول  کشورمان 
بیاید بهمان  اگر ترامپ  بیان فالن می شود، و 

می شود.
کشورهای  و  دنیا  در  سیاسی  تحوالت  بررسی 
بدی  کار  تنها  نه  کارشناسی  منظر  از  دیگر 
هر  در  ورزی  سیاست  الزمه  بلکه  نیست، 
است؛  الملل  بین  عرصه  در  ویژه  به  کشوری 
اهداف  برای  ای  عده  که  آنجاست  مشکل  اما 
را  خارجی  سیاست  وقایع  داخلی،  سیاست 
وارونه منعکس می کنند. ادراک سازی اشتباه 
و  آدرس  به  رفتن  به  منجر  مسیر،  این  در 
فعلی،  وضعیت  مثل  و  شود  می  غلط  مسیری 

می شود آنچه نباید بشود.
دولت تدبیر و امید، برای نجات مردم از چنگ 
مشکالت اقتصادی، کار خود را با وعده مذاکره 
اینکه  تا  توافق هسته ای آغاز کرد  با آمریکا و 
صنعت  چرخ  هم  و  بچرخد  اقتصاد  چرخ  هم 
روان  تنها  نه  چرخ  دو  هر  قضا  از  ای.  هسته 
تا  رفتند.  فرو  سنگالخ  در  بلکه  نشدند،  تر 
جایی که شاید مردم االن حسرت بازگشت به 
که  است  جالب  دارند.  را   ۹۲ از  قبل  روزهای 
در چنین وضعیتی، نسخه مقامات دولتی برای 

است  تجاری  سند  یک  سفته  قانون،  اساس  بر 
متعهد  کننده  صادر  شخصی  آن  اساس  بر  که 
می شود ک مبلغ معینی را در زمان مشخص یا 

عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد. 
می شود  نامیده  متعهد  که  طرفی  سفته  ذیل 
تعهد می کند در آینده ، معادل مبلغ مندرج در 

سفته را به گیرنده پرداخت کند. 
بر اساس قانون این تعهد ممکن است مبنی بر 
پرداخت مبلغ به صورت یکجا باشد یا اینکه یا 

طی چند قسط پرداخت شود. 
و  پول  انتقال  و  نقل  خطرات  دلیل  به  سفته 
رواج  بازرگانان  بین  بین الملل  تجارت  توسعه 
سفته  در  است  ممکن  اوقات  گاهی  و  یافت 
جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب 
عنوان  به  سفته  از  امروزه  اما  باشد  شده  ذکر 
کوتاه  سرمایه گذاری های  در  اعتباری  وسیله 
تجارتی،  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای  مدت، 

خدماتی و حتی ضمانت نامه استفاده می شود.
سفتهچگونهنوشتهمیشود؟

که  مهمی  مطالب  تجارت  قانون   ۳۰۸ ماده  در 

پورسانتکار،بهچه
کارگرانیتعلقمیگیرد؟



وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختالفات 
کارگری و کارفرمایی، اظهار کرد: اگر پرداخت 
پورسانت به کارگران را در قرارداد کار اولیه و 
یا در قرارداد کار تکمیلی به عنوان بخشی از 
ثابت  مزد  و  عنوان حقوق  به  قرار دهیم  مزد 

ماهیانه کارگر شناسایی می شود.
مزد  مجموع  شرایط  این  در  کرد:  تصریح  او 
محاسبه  مالک  پورسانت  و  ثابت  دریافتی 

مزایای کار کارگر است.
پرسنل  دسته  دو  اینکه  بیان  با  زاده  حاجی 
است،  شده  تعریف  کار  قانون  در  درصدی 
با توجه به ماهیت کارشان  افزود: یک دسته 
منعقد می شود  ها  آن  با  که  قراردادی  ونوع 
مشمول قانون کار نیستند و در مقابل پرسنلی 
هستند که باتوجه به شرایط قانونی کار دارای 
کار  قانون  و... هستند، مشمول  کاری  ساعت 
اند و پورسانتی که به آن ها پرداخت می شود 

جزو حقوق ماهیانه و مزد ثابت آن هاست.

انتخاباتی  تبلیغات  در  ترامپ 
گاوی  بود: »عربستان  ۲۰۱۶ گفته 
را می دوشیم  شیرده است که آن 
و طالیش خشک  دالر  زمان  هر  و 
را صادر  آنها  شد دستور سربریدن 
این  بایست  می  کرد«؛  خواهیم 
می  بر  را  آل سعود  خشم  سخنان 
سکوت  کامال  آنها  اما  انگیخت؛ 
ترامپ  سلمان  بن  حتی  و  کردند 
قدرت  به  رسیدن  برای  فرصتی  را 

دید.
از  مقابل  در  نیز  ترامپ  دونالد 
طریق دامادش جرد کوشنر متوجه 
تا  شد.  سلمان  بن  های  خواسته 
مؤلف  وولف«  »مایکل  که  آنجا 
نقل  به  خشم«  و  »آتش  کتاب 
ترامپ  که  نوشت  خود  منابع  از 
و  خودش  که  کرد  اعالم  صراحتا 
دامادش سبب شدند تا بن سلمان 

منصب ولیعهدی را کسب کند.
خزانه  سلمان  بن  نیز  مقابل  در 
ترامپ  روی  به  را  عربستان  های 
گشود و یک تریلیون دالر در قالب 
قراردادهای سالح و سرمایه گذاری 
ها به اقتصاد آمریکا کمک کرد. تا 
دستاوردهای  به  ترامپ  که  آنجا 
کردن  فراهم  و  اش  اقتصادی 
ها  آمریکایی  برای  شغلی  فرصت 
نردبانی  را  آنها  و  کرد  می  افتخار 

عده ای  است.  مشخص  هم  آن  دلیل  می شود. 
و  دستاورد  نداشتن  و  عملکرد  ضعف  دلیل  به 
کارنامه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
آوردن  و  فضا  کردن  امنیتی  دنبال  به  خوب، 
از  تا  هستند  کشور  سر  بر  جنگ  کاذب  سایه 
این محل ارتزاق سیاسی کنند.  کاسبان شبح 
طلب  صلح  ظاهر  به  گفتمان  برعکس  جنگ، 
خود، به دنبال هراس افکنی و جمع کردن رأی 

از محل آن هستند.
صورت  در  حداکثری  فشار  تشدید  از  صحبت 
که  است  حالی  در  ترامپ،  مجدد  پیروزی 
صراحتا  آن  کارآمدی  به  نسبت  آن  صاحبان 
اوبراین«، مشاور  »رابرت  اند.  تردید کرده  ابراز 
این خصوص می  در  آمریکا  ملی دولت  امنیت 
و  ایران  با  ما  که  مشکالتی  از  »یکی  گوید: 
روسیه داریم این است که اکنون آنقدر تحریم 
فرصت  که  ایم  کرده  اعمال  کشورها  این  علیه 
و امکان بسیار کمی برای انجام هر کار دیگر و 

اعمال تحریم جدید را داریم.«
ایران  تحریم  معماران  از  یکی  نفیو«،  »ریچارد 
در دولت باراک اوباما و عضو تیم مذاکره کننده 
گزینه  که  است  معتقد  نیز  برجام،  در  آمریکا 
های زیادی برای دولت ترامپ در زمینه اعمال 
نمانده  باقی  ایران  علیه  بیشتر  های  تحریم 
تر  خالی  به  اذعان  بر  عالوه  کارشناسان  است. 
فرسوده  درباره  آمریکا،  تحریمی  خشاب  شدن 
کردن ابزار تحریم توسط آمریکا هشدار داده اند 
اهرم  این  کردن  مستهلک  که  معتقدند  و 

ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.
عقد  زمان  کارفرمایان  سفته  گرفتن  رواج  با 
حسن  عنوان  بابت  را   سفته  استخدام  قرارداد 
عنوان  به  سفته  یعنی  می گیرند  کار  انجام 
سپردن ضامنی معتبر یا به عنوان حسن انجام 

کار دریافت می شود. 
مجازاتسفتهچیست؟

کیفری  بحث  از  و  دارد  مدنی  ماهیت  سفته 

می کند  کمتر  را  تحریم ها  کارآمدی  اقتصادی، 
یا به مرور زمان از بین می برد. بنابراین، دادن 
آمریکا  تحریم های  افق  زمینه  در  غلط  آدرس 
و  کمپین  این  در  دمیدن  حداکثری،  فشار  و 
گمانه یأس است. این اقدام هم به لحاظ روانی 
به  و  فشار حداکثری کمک می کند  به کمپین 
اشتباه سیگنال ترس راهبردی کشور را مخابره 
خود  از  بیشتر  بسیار  آن  تبعات  که  کند  می 

کمپین است.
بیاید گلستان می شود.  بایدن  بزک :  ۲. سیگنال 
انتخابات  دموکرات  نامزد  عده ای  که  آنگونه ای 
آمریکا را در داخل ایران بزک کرده اند، اگر خود 
شاید  می کرد،  عمل  آمریکا  در  بایدن  کمپین 
فعلی  فاصله  از  بیشتر  بسیار  ترامپ  با  او  فاصله 
با  که  را مطرح می کنند  گمانه  این  عده ای  بود. 
پیروزی بایدن، او  تحریم ها علیه ایران را برخواهد 
داشت. اما آقای بایدن در ۱۳ سپتامبر سال جاری 
به  که  کرد  منتشر  سی ان ان  در  را  یادداشتی 
موضوع ایران اختصاص داشت. او تیتر یادداشتش 
را اینگونه انتخاب کرد: »راه هوشمندانه تری برای 

سخت گیری بر ایران وجود دارد.«
سیاست  خود  یادداشت  از  بخشی  در  بایدن 
و  می کشد  چالش  به  را  ایران  قبال  در  ترامپ 
از  ممانعت  برای  ترامپ  »وعده  که  می نویسد 
منطقه...حرف های  در  تهران  تهاجمی  رفتار 
می دهد  نشان  نکته  این  است«.  بوده  توخالی 
که بایدن معتقد است که فشار فعلی آمریکا بر 
باید در عمل فشار  ایران شعار توخالی است و 
واقعی بر ایران وارد کرد. به عبارتی او طرفدار 

فشار هوشمندانه تر بر ایران است.
او در بخشی از یادداشت خود می نویسد: »ما به 
در  ایران  علیه  هدفمند  تحریم های  از  استفاده 
زمینه نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و 

برنامه ای موشکی ادامه خواهیم داد.«
خارجی  سیاست  مشاور  بلینکن«،  »آنتونی 
بایدن است که گفته می شود در صورت پیروزی 
نامزد دموکرات، سمت مهمی را در دولت آتی 
را  بایدن  آتی  دولت  هدف  او  داشت.  خواهد 
ایجاد اجماع به منظور آوردن فشار موثرتر علیه 
بنابراین،  ایران و منزوی کردن تهران می داند. 
قلب واقعیت و تحریف راهبرد حقیقی بایدن در 

قبال ایران، تامل برانگیز است.
ادامهدارد...

آن  صادرکننده  اساس  همین  بر  و  است  خارج 
دارنده  که  صورتی  در  ندارد  کیفری  مسئولیت 
باید سفـته  بگیرد  را  وجه سفته  بخواهد  سفته 
را از طریق بانـک درخواسـت کند تا بتواند بدواً 
غیر  در  بگیرد  خواسته  تأمـین  یا  اموال  توقیف 
این صورت باید به عنوان سند عادی درخواست 
مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم 

قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.

خودپرداز ها ۱۰۰ تومان بود.
کارت های  انواع  صدور  هزینه  بین  این  در 
رسیده  تومان   ۲۴۰۰ رقم  به  نیز  مغناطیسی 
است. »صدور دسته چک« نیز به ازای هر برگ 
معادل ۲۰۰ تومان کارمزد در بر خواهد داشت 
که به اضافه هزینه تمبر محاسبه می شود و از 

آذرماه اجرایی خواهد شد.
الزم به ذکر است که کارمزد صدور دسته چک 

پیش از این ۱۲۰ تومان بوده است.
»ارائه هر صفحه صورت حساب سال جاری« 
تومان   ٧۲۰ گذشته  سال های  برای  و   ۶۰۰
این، ۵۰۰  از  پیش  ارقام  این  که  دارد  هزینه 

و ۶۰۰ تومان بوده اند.

ابتدای آذرماه  از  بانک مرکزی  طبق بخشنامه 
خواهیم  بانکی  کارمزد های  قیمت  رشد  شاهد 
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به  بود. 
خبرگزاری میزان، باتوجه به درخواست بانک ها 
باالخره  بانکی  کارمزد های  افزایش  بر  مبنی 
بانک مرکزی با این درخواست موافقت کرد و 
اوایل آذرماه شاهد رشد قیمت کارمزد های  از 
بانک  بخشنامه  بود.براساس  خواهیم  بانکی 
مرکزی، کارمزد عملیات» کارت به کارت« که 
محسوب  بانکی  خدمات  پرکابردترین  از  یکی 
از  تومان  میلیون  یک  هر  ازای  به  می شود 
یابد  می  افزایش  تومان   ۶۰۰ به  تومان   ۵۰۰
فرایند  در  تومان  میلیون  افزایش هر یک  با  و 
کارت به کارت ۲۴۰ تومان به این مبلغ اضافه 

می شود.
به  اسمی  هزینه های  بانکی  خدمات  کارمزد 
منظور تنظیم و نگهداری حساب های مختلف 
و خدمات معامالت جزئی برای مشتریان خرده 
فروشی و تجاری است و براساس میزان هزینه 

تمام شده خدمت بانکی محاسبه می شوند.
مرکزی،  بانک  جدید  بخشنامه  به  باتوجه 
به  خودپرداز ها  طریق  از  کارت«  مانده  »اعالم 
اعالم حساب  و در صورت  تومان  قیمت ۱۲۰ 
یافته  تغییر  تومان   ۲۴۰ به  آخر  گردش   ۱۰
است؛ پیش از این اعالم مانده کارت از طریق 

اما  است.  مردم  دعای  گرانی،  و  مشکالت  رفع 
آنها به دلیل مشغله های زیاد و پر بودن دست 
معیشتی  مشکالت  حل  برای  مجالی  هایشان، 
کشور  سرنوشت  زدن  گره  ظاهرا  ندارند.  مردم 
به کدخدایی که »دبّه« کرد، یکی از این مشغله 
هاست. اما درس های گذشته و وضعیت فعلی 
ما را بر آن می دارد که درباره ارسال سیگنال 
های غلط درباره تحوالت آمریکا مراقب باشیم. 

این سیگنال های غلط چه هستند؟
۱. سیگنال ترس:ترامپ بیاید جنگ و بدبختی 
می شود. یکی از گزاره هایی که این روزها توسط 
تبلیغ  بایدن  جو  نفع  به  و  داخل   در  برخی 
می شود، این است که اگر رئیس جمهور فعلی 
فشار حداکثری  شود،  انتخاب  دیگر  بار  آمریکا 
تشدید شده یا اینکه جنگی بین ایران و آمریکا 

رخ خواهد داد.
آمریکایی ها طی چندین دهه گزینه نظامی در 
اما  کرده اند  بررسی  بار  چندین  را  ایران  قبال 
هرگز امتحان آن را به نفع خود ندیده اند. چه 
روسای  زمان  در  چه  و  بوش  جورج  زمان  در 
که  ترامپ هم  دوره  در  بعدی.  و  قبلی  جمهور 
ناپذیر  بینی  پیش  و  کله شق  رئیس جمهوری 
پهپاد  سرنگونی  با  حتی  می شود،  محسوب 
دولت  االسد،  عین  پایگاه  موشکباران  و  آمریکا 
آمریکا جرأت به شروع اقدام نظامی علیه ایران 
نکرد. بنابراین گمانه جنگ بیش از آنکه نسبتی 
طور  به  آمریکا  در  حتی  یا  داشته  واقعیت  با 
توسط  کشور  داخل  در  شود،  مطرح  جدی 
گروهی خاص با اهداف انتخاباتی خاص مطرح 

باید ذیل سفته نوشته شود ذکر شده است. 
بر اساس قانون امضا یا مهر طلبکار، تاریخ تنظیم 
و تحریر سفته، مبلغی که باید تادیه شود با تمام 
در  باید  کرد  حواله  به  یا  وجه  گیرنده  حروف، 

سفته نوشته شوند. 
ما  همه  و  دارد  متعددی  های  کاربرد  سفته   
حداقل یکبار با آن مواجهه شده ایم اما بر اساس 
قانون، سفته وسیله پرداخت کاال برای معامالت 
غیرنقدی و سند پرداخت دین است و همچنین 
از دیگر کاربردهای آن می توان به دریافت سفته 
وام  از  وام  پرداخت  تضمین  برای  بانک  توسط 
گیرنده اشاره کرد. عالوه بر آن شرکت ها گاهی 
انجام  تضمین  برای  پیمانکارها  یا  کارگران  از 

تعهد سفته می گیرند.
سفتهبهچنددستهتقسیممیشود؟

انواع سفته به موضوع، مکان و زمان آن بستگی 
وام  پرداخت  قبال  در  سفته  اوقات  گاهی  دارد. 
قرار  در  اوقات  گاهی  و  شود  مطالبه  دین  یا 
دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با 
پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان 

برای پیروزی در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری می دانست.

فقط  ترامپ  از  سلمان  بن  حمایت 
بلکه  است؛  نبوده  مالی  عرصه  در 
می  شامل  نیز  را  سیاسی  مسائل 
کوشنر  از  بیش  سلمان  بن  شد. 
که  فلسطین  مساله  حذف  طرح 
است،  قرن«  »معامله  به  معروف 
از  بیش  و  داد  قرار  کار  دستور  در 
دستیابی  عدم  مسئولیت  ترامپ 
به  را  اشغالگر  رژیم  با  »صلح«  به 
او  دانست.  ها  فلسطینی  عهده 
امارات و تحت  با تشویق  همچنین 
سودان،  و  بحرین  گذاشتن  فشار 
رژیم  با  سازش  پیشگام  واقع  در 
به  که  آنجا  تا  بود  صهیونیستی 
به  جای سودان ۴۰۰ میلیون دالر 
آمریکا غرامت پرداخت کرد تا روند 
تسهیل  را  با صهیونیست ها  سازش 
آن  برای  اقدامات  این  تمام  کند. 
است تا ترامپ در دور دوم ریاست 

جمهوری آمریکا پیروز شود.
عقب نشینی ترامپ از توافق هسته 
نتانیاهو  به خاطر  اول  وهله  در  ای 
و سپس به خاطر حفظ گاو شیرده 
از  توافق  این  که  در صورتی  است. 
اوباما  باراک  دولت  دستاوردهای 
بود و جو بایدن در آن زمان معاون 
اذعان  ترامپ  بود.  جمهور  رییس 

کرد که بن سلمان را از پیامدهای 
خاشقچی  جمال  وحشیانه  قتل 
داد  نجارت  سعودی  نگار  روزنامه 
او  از  یمن  ملت  علیه  جنگ  در  و 

حمایت کرد.
روابط میان رییس جمهور دالل و 
صورت  به  امروز  بلندپرواز  ولیعهد 
گرفته  قرار  تهدید  مورد  خطرناکی 
شانس  ها  نظرسنجی  طبق  است؛ 
سفید  کاخ  در  ماندن  در  ترامپ 
که  حالی  در  است.  اندک  بسیار 
دموکراتش  رقیب  پیروزی  شانس 
است؛ جو  یافته  افزایش  بایدن  جو 
ندارد  توجهی  بن سلمان  به  بایدن 
نه به خاطر قتل خاشقچی و نه به 
خاطر جنایتهایش در یمن بلکه به 
در  ترامپ  از  حمایتهایش  خاطر 

تبلیغات انتخاباتی اش.

تمام تحلیلگران سیاسی توافق نظر 
کند  سقوط  ترامپ  اگر  که  دارند 
ساقط  او  همراه  به  نیز  سلمان  بن 
عربستان  روابط  زیرا  شد  خواهد 
کرده  سازی  شخصی  را  آمریکا  با 
و  محدود  کشور  دو  روابط  است؛ 
ترامپ  و  سلمان  بن  در  منحصر 
شده است و در صورتی که ترامپ 
کنار رود، بن سلمان هیچ کسی را 
ندارد که در مقابل مخالفان داخلی 
و یا در برابر دادگاه های امریکایی 
الجبری  سعد  پرونده  خصوص  در 
می  سلمان  بن  که  سعودی  افسر 
را  او  خاشقچی  همانند  خواست 
او حمایت کند؛  از  برساند،  به قتل 
این  تمام  بایدن  جو  بالعکس  بلکه 
به  را  سلمان  بن  علیه  ها  پرونده 

جریان خواهد انداخت.

کارمزدهایبانکیچقدرافزایشمییابد؟

سیاستمداران و دولتمردان! این شش سیگنال غلط را به بایدن و ترامپ ارسال نکنید)1(

هرآنچهکهبایددربارهسفتهبدانید

آیا »بن سلمان« بهای شخصی سازی روابط عربستان و آمریکا را می دهد؟

 تبصره ۲ - به تعداد آراء زائد مذکور در بند ۲ 
به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود. 

)اصالحی مصوب۱۳٧۲/۱/۱٧(
ماده ۲٧- حذف شده است.

 ماده ۲۸ - در صورتی که در برگ رأی نام بیش 
عالمت گذاری  یا  و  نوشته  نامزده  نفر  یک  از 
شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای 
مأخوذه  محسوب خواهد شد. )اصالحی مصوب 

)۱۳٧۲/۱/۱٧
باید  گیری  رأی   شروع  از  قبل   -  ۲۹ ماده 
درحضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، 
صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه 
صورتجلسه   در  و  گردد  رأی  واخذ   نام  ثبت 
ایکه قبل از شروع رأی  گیری انتخابات توسط 
تنظیم  رأی  اخذ  درمحل  صندوق  اعضای 
هیأت  نظارت  نمایندگان  یا  نماینده  میگردد، 
بودن  خالی  و  تعداد صندوقها  مربوطه،  شعبه 
آنها را گواهی نمایند و درصورتیکه درجریان 
اضافه  را  صندوقی  که  باشد  نیاز  رأی  گیری 
و  نموده  عمل  ترتیب  باید  بهمین  نمایند 

صورتجلسه گردد.
ماده ۳۰ - وزارت کشور موظف است در طول 
برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که بعهده 
باطالع  را  انتخابات  به  مربوط  مطالب  دارد، 

عموم  برساند.
ادامهدارد...

ماده ۲۶ - در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت 
آراء  وجزء  باطل  رأی  برگهای  وی  نماینده  یا 
مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه 
مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد  و  آراء  قید 

شد.
۱ - صندوق فاقد الک و مهر انتخاباتی باشد.

۲ - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳ - آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن 

نرسیده باشند.
۴ - آرائیکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر 

ایرانی داده شده باشد.
۵ - آرائیکه با تقلب و تزویر ) در تعرفه ها، آراء، 

صورتجلسات، شمارش( بدست آمده باشد.
۶ - آرائیکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده 

باشد.
٧ - آراء تکراری.

۸ - آرائیکه با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند 
اخذ شده باشد.

۹- حذف شده است.
۱۰- آرائیکه از طریق تهدید بدست آمده باشد.

۱۱ - آرائیکه روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته 
شده باشد.

تبصره ۱ - کل آراء مندرج در صورتجلسه  ایکه 
صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای 
تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب  

نخواهد شد.

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)۳(

برگ واگذاري بنیاد مسکن به شماره قطعه: ۷۷۶ 
اکبري  عبدالرحیم  بنام  مجوز:۶11  ي  شماره  و 
متولد 5۷/۴/1۰ و شماره شناسنامه:12۴۳ و شماره 
ملي: ۶۴99۷82815 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
شده

قود
مف



 دوشنبه 1۳99/۰8/12 - شانزدهم ربیع االول 1۴۴2 - سال بیست و هشتم - شماره 1591

4
حه

صف

پدافند غیر عامل، به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه 
کاهش  بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  ای 
آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء 
مقابل  در  بحران  مدیریت  تسهیل  و  ملی  پایداری 

تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود.
عبدا...  یادداشت  متن  ملی،  پایداری  گزارش  به 
فاضلی مقدم با عنوان » پدافند غیرعامل چیست؟« 

به شرح ذیل می باشد،
است،  اجین  وقوع حادثه  با  انسان همواره  زندگی 
به  انسانی  یا  طبیعی  منشأ  با  متعدد  مخاطرات 
سرعت یک چشم بر هم زدن قادر است زندگی را 
دگرگون کند و به گونه  ای نشانه  های حیات را از 
پهن ه ای وسیع بزداید که گویی روزی حتی یک 
موجود زنده در آن نمی  زیست. بر این اساس لزوم 

همزمان با هفته پدافند غیرعامل، نگرشی بر الرستان در 
این راستا خالی از لطف نخواهد بود.

نظامي  دفاع  مقابل   در  غیرنظامی  یا  و  غیرغامل  دفاع 
موضوعی است که از ابتداي تاریخ وجود داشته و دنبال 
مي شده، امروزه از آن با نام پدافند غیرعامل نام برده می 
با نگاهی دقیق تر می توان گفت: پدافندغیرعامل  شود. 
موجب  که  است  غیرمسلحانه  اقدامات  از  ای  مجموعه 
تداوم  آسیب پذیري،  کاهش  بازدارندگي،  افزایش 
تسهیل  و  ملي  پایداري  ارتقاء  ضروري،  فعالیت هاي 
نظامي  اقدامات  و  تهدیدات  مقابل  در  بحران  مدیریت 
که  اي  غیرمسلحانه  اقدام  هر  اصوال  و  مي گردد  دشمن 
موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انساني، ساختمان ها، 
تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانهاي کشور در مقابل 
عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل 

خوانده مي شود.

پدافند به دو شاخه پدافند عامل و پدافند غیرعامل 
را،  عامل  پدافند  تبار  نیازی   می  شود،  تقسیم 
ها،  سالح   کارگیری  به  با  دشمن  مقابل  در  دفاع 
تجهیزات جنگی و تکنیک  های رزمی به منظور از 
کار انداختن ماشین  های جنگی دشمن و نابودی 

آن می  داند.)نیازی تبار،۱۳۸٧، ص ۱۵( .
می توان پدافند را اینگونه تعریف کرد که هر گونه 
موجود  امکانات  و  وسایل  از  استفاده  با  که  عملی 
به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی 
دشمن و انهدام نیروهای تک آوری دشمن انجام 
بهتر، هر گونه عملیاتی  به عبارتی  یا  و  می شود. 
را  شود  دیده  پایداری  از  ای  درجه  آن  در  که 
و  عامل  پدافند  پخش  دو  از  و  گویند  می  پدافند 
عامل،  شود.پدافند  می  تشکیل  عامل  غیر  پدافند 
عبارت است از بکارگیری مستقیم جنگ افزار، به 
اثرات حمالت و  یا کاهش  منظور خنثی کردن و 
عملیات خصمانه ی هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی 
روی  بر  دشمن  تروریستی  عملیات  و  خرابکارانه 

اهداف مورد نظر.
انواع حمالت معرفی شده؛ حمله زمینی، حمالت 
های  سالح  موشکی،  حمالت  هواپیما،  با  هوایی 
بمب  کننده  نفوذ  و  دقیق  های  موشک  و  اتمی، 

های هواسوخت، بمب های الکترومغناطیس.
پدافند غیر عامل، به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه 
کاهش  بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  ای 
آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء 
مقابل  در  بحران  مدیریت  تسهیل  و  ملی  پایداری 

تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود.
در تعریفی دیگر پدافند غیر عامل، تمهیداتی است 
که در زمان صلح صورت می گیرد و امروزه مردم 
نیازمند خدمات متفاوتی بوده و نیز به دنبال محیطی 
می  آسایش  با  شهرها  درون  سکونت  قابل  و  آرام 
باشند و عمده ترین هدف پدافند غیر عامل، ایمن 
های  زیرساخت  پذیری  آسیب  کاهش  و  سازی 
ریزی  برنامه  یک  با  باید  که  است  مردم  نیاز  مورد 
و  شود.  نهادینه  کشور  پایدار  توسعه  در  طراحی  و 
با  راهکارهایی  فعلی  های  زیرساخت  اصالح  برای 

مهندسی مجدد الزم است.
و سخت پدافند بخش  دو  به  عامل  غیر  پدافند 
تقسیم می شود )دکا،۱۳٧۴، ص۲۴(.  پدافندنرم

یا  آسیب  و  است  ضروری  کشور  از  مناطقی  برای   آنها 
تصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختالل در بخشی 

از کشور می گردد.
فعالیت  دارای گستره  مراکزی هستند که  -مراکز مهم: 
برای  آنها  فعالیت  استمرار  و  وجود  و  می باشند  محلی 
یا تصرف  از کشور دارای اهمیت است و آسیب   بخشی 
از  بخشی  در  اختالل  بروز  باعث  دشمن  بوسیله  آنها 

کشور می گردد.
با ذکر نکته های باال و توجه به این که منطقه الرستان 
یکی از مناطق وسیع در فارس و جنوب کشور بوده و نیز 
با توجه به نزدیکی آن به آب های حوزه خلیج فارس و 
احتمال تهدیدات نظامی و غیرنظامی دشمنان از سویی 
و  نزدیکی آن به منطقه پارس جنوبی به عنوان بزرگترین 
میدان گازی جهان از سوی دیگر و همچنین وجود این 
منطقه به عنوان پل ارتباطی استان های جنوبی کشور، 

الرستان،  در  کشور  المللی  بین  فرودگاه  وجود ششمین 
حاشیه  حوزه  کشورهای  به  آمدها  و  رفت  وسیع  حجم 
با  مبارزه  مبدا  نهایتا  و  از طریق الرستان   فارس  خلیج 
تامل)،  قابل  کامال  آمارهای  مخدر)با  مواد  و  کاال  قاچاق 
این منطقه از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 
رویکرد  به  توجه  لذا  و  بوده  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از 

پدافندغیرعامل در کلیه ساختارهای توسعه ای آن امری 
حیاتی و ضروری می باشد.

این مهم در نظر مسئوالن شهرستان  به  بی شک توجه 
نماینده  و  شهر  شورای  و  شهردار  ویژه،  فرماندار  از  اعم 
مردم باید این موارد مهم را در تصمیم گیری ها و تصمیم 

سازی ها خود مدنظر قرار دهند.

رعایت تمهیداتی پیشگیرانه جهت مصون داشتن 
انسان ها از خطرات احتمالی از جمله مواردی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
تضمین  مردم،  جان  حفظ  معنی  به  )دفاع(  پدافند 
از تمامیت ارضی و حاکمیت  افراد، صیانت  امنیت 
شرایط،  هرگونه  برابر  در  مواقع  همه ی  در  ملی 
موقعیت و هرگونه تجاوز است. )احمرلویی، ۱۳۸۹، 
ص۱۳ ( از نظر واژه  شناسی، واژه ی پدافند از دو 
فرهنگ  است.در  تشکیل شده  »آفند”  و  »پد”  جزء 
و ادب پارسی »پاد« یا »پد« پیشوندی است که به 
معانی »ضد، متضاد، پی و دنبال« است و هرگاه قبل 
معکوس می کند.  را  معنای آن  گیرد،  قرار  واژه  از 
واژه  ی »آفند« نیز به معنای »جنگ، جدال، پیکار و 

دشمنی« است.)دهخدا،۱۳٧۳(.

در این میان بی شک شناسایی مراکز پر اهمیت و توجه 
بادیدگاه  توسعه  ساختار  در  تواند  می  آنها  به  بیشتر 
بتوان گفت کلیه  پدافندغیرعامل موثر واقع گردد. شاید 
تأسیسات زیربنایی ، ساختمان های حساس و شریان های 
اصلی و حیاتی کشور اعم از آنکه در دست مطالعه ، اجرا و 
یا در حال بهره برداری می باشند و احتمال حمالت نظامی 
دشمن علیه آنها وجود دارد می توانند مورد نظر باشند. 
این مراکز و تاسیسات می توانند به طورکلی به سه گروه 

زیر در فرآیند توسعه شهری تقسیم گردند:
-مراکز حیاتي: مراکزی هستند که دارای گستره فعالیت 
ملی می باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور 
حیاتی است و آسیب یا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث 

اختالل کلی در اداره امور کشور می گردد.
گستره  دارای  که  هستند  مراکزی  حساس:  -مراکز 
فعالیت  استمرار  و  وجود  و  می باشند  منطقه ای  فعالیت 

مثل  افزاری  سخت  اقدامات  سخت  پدافند  در 
اقدامات مهندسی، پیشگیری، پیش بینی و کاهش 
مخاطرات و در پدافند نرم استفاده از تاکتیک هایی 
سازی  آماده  و  ریزی  برنامه  بر  مشتمل  که  است 

سیستم و سازمان هاست.
،معادل  التین  منابع  در  که  غیرعامل  پدافند  اما 
به شکل  های  است   Passive Defense آن  دقیق 
مختلفی تعریف شده که در ذیل به بخشی از این 

تعاریف اشاره می گردد:
اقداماتی  مجموعه  را  غیرعامل  پدافند  نیا  موحدی  
و  افزار  جنگ  کارگیری  به  مستلزم  که  داند  می  
وارد  از  می توان  آن  اجرای  با  و  نبوده  تسلیحات 
تأسیسات  و  تجهیزات  به  مالی  خسارات  شدن 
تلفات  و  غیرنظامی  نظامی،  مهم  و  حیاتی،حساس 
انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات 
موشکی  هوایی  های  بمباران   و  حمالت  از  ناشی 
دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.)موحدی  نیا 

۱۳۸۶، ص ۳ (
از  است  عبارت  غیرعامل  پدافند  زیاری  نظر  از 
موقعیت ها  و  ،شرایط  ابزار  هرگونه  کارگیری  به 
عامل  به  نیاز  بدون  و  خود  به  خود  که  طوری  به 
انسانی با مراحل مختلف حمالت دشمن مقابله کند. 

)زیاری،۱۳۸۶، ص ۳۱(
و  عامل  دفاع  بین  تمایز  وجه  جدی  اصغریان 
غیرعامل را »عامل انسان ” دانسته و دفاع غیرعامل 
مهندسی  زمینه ی  در  معماری  امکان  عنوان  به  را 
جنگ  به گونه ای که بدون ابزار و توانمندی،نیروی 
رزمی و دفاعی را افزایش می دهد تعریف می کند.

)فشارکی،شکیبامنش،۱۳۹۰، ص۲۱(
 ۱۲۱ تبصره   ۱۱ بند  اجرایی  ی  نامه   آیین  در 
غیرعامل  پدافند  توسعه،  چهارم  برنامه  قانون 
اقدامات  مجموعه  است:  شده  تعریف  اینچنین 
غیر مسلحانه  ای که موجب کاهش آسیب پذیری 
تجهیزات  ها،تأسیسات،  انسانی،ساختمان   نیروی 
خصمانه  عملیات  مقابل  در  کشور  های  شریان  و 
از  ناشی  مخاطرات  کاهش  یا  و  دشمن  مخرب  و 
سوانح غیرطبیعی می گردد پدافند غیرعامل نامیده 
کلی  های  سیاست   اساس  بر  می شود.همچنین 
انقالب،پدافند  معظم  رهبر  توسط  ابالغی   ، نظام 
مجموعه  می شود:  تعریف  این گونه  غیرعامل 

افزایش  موجب  که  ای  غیرمسلحانه   اقدامات 
فعالیت  پذیری،تداوم  آسیب  بازدارندگی،کاهش 
 های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت 
بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن 
آید  می   بر  فوق  تعاریف  از  که  شود.همانطور  می  
بیشتر نظریه پردازان داخلی، پدافند غیرعامل را با 
تأکید بر دفاع پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن 
تعبیر  غیرنظامیان  از  محافظت  و  انسانی(  )عامل 
کرده  اند؛ بنابراین توجه  به این نکته ضروری است 
که دفاع غیرنظامی Civil Defense دارای مفهومی 
غیرنظامی،  دفاع  سو  یک  می باشد.از  بعدی  دو 
محافظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی معرفی 
که  است  ملی  دفاع  از  بخشی  بر  مشتمل  و  شده 
آمادگی کافی  در پی تمهیدات الزم جهت کسب 
اهدافی  تحقق  احتمالی،  حمله  هرگونه  برابر  در 
حمالت  از  حاصل  آثار  رسانیدن  حداقل  به  چون 
فوری  ی  مقابله   غیرنظامی،  جمعیت  بر  نظامی 
و  بازیابی  و  حمله   از  حاصل  اضطراری  شرایط  با 
ایمنی  دیده  آسیب  خدمات  و  تسهیالت  برقراری 
ی  ادامه   و  کشور  غیرنظامی  جمعیت  اکثریت 
نماید  می   تضمین  جنگ  زمان  در  را  آنان  حیات 
عام  معنایی  در  نظامی  غیر  سو،دفاع  دیگر  از  و 
برابر  در  شهروندان  از  محافظت  بر  تر  گسترده   و 
از  طیف  این  اساس  بر  که  دارد  داللت  بالیا  آثار 
اهداف،اقدامات و روش  های مقابله، گسترش می  

یابد )فشارکی،شکیبامنش،۱۳۹۰،ص ۲۲(.
از  محافظت  بر  تأکید  به  توجه  با  بنابراین 
می توان  غیرعامل  پدافند  تعریف  در  غیرنظامیان 
اساس  بر  و  داده  را گسترش  آن  دایره  ی شمول 
را  غیرعامل  غیرنظامی،پدافند  دفاع  عام  نگرش 

بدین شکل تعریف نمود:
کاهش  موجب  که  مسلحانه  ای  غیر  اقدام  هر 
آسیب پذیری نیروی انسانی،ساختمان  ها،تأسیسات، 
بحران   مقابل  در  کشور  شهرای  و  اسناد  تجهیزات، 
هایی  با عامل طبیعی )خشکسالی،سیل، زلزله، رانش، 
انسانی )جنگ، شورش   لغزش، طوفان،و...( و عامل 
غیرعامل  پدافند  تحریم،و...(گردد  داخلی،  های 

خوانده می  شود
تاریخچهیپدافندغیرعامل

اصلی  های  دغدغه  از  همواره  امنیت  و  ایمنی 

انسان محسوب می شده است. لذا آدمی همواره 
اثرات  کاهش  برای  هایی  شیوه   یافتن  دنبال  به 
عوامل تهدیدکننده  ی ایمنی و امنّیت خود بوده 
و  ها  خسارت  میزان  اصوالً  پذیری  آسیب  است. 
صدمه های ناشی از عوامل و پدیده های بالقوه و 
بالفعل خسارت زا است. در این زمینه، بشر روش 
هایی را برای آمادگی در دفاع از خویش،جستجو 

نموده است.
پدافند  موضوع  گفت  توان  می   کلی  طور  به 
بشر  زندگی  تاریخ  ی  اندازه   به  قدمتی  غیرعامل 
دارد.انسان  های اولیه برای در امان ماندن از تهاجم 
حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و همچنین 
برای کاستن از نگرانی  ها به غارها،باالی درختان 
و دیگر مأمن  های طبیعی پناه می  بردند. با شکل  
گیری تمدن  های اولیه در جهان که با وقوع جنگ 
همراه بود،انسان  ها اصول اولیه  ی پدافند غیرعامل 
را به صورت جوشن و سپر برای حفاظت انفرادی 
و برج،بارو، قالع محکم و مرتفع برای تأمین امنیت 
دادند. وجود  رواج  ای  به صورت گسترده   گروهی 
های  دروازه   ایجاد  و  شهرها  اطراف  در  خندق 
مستحکم برای پیشگیری از حمالت غافلگیرانه  ی 

دشمن در تمام نقاط جهان امری رایج بود.
نیز  اسالم  الشأن  عظیم  پیامبر  هجرت  جریان  در 
و  اختفاء  شگردهای  از  استفاده  با  متعال  خداوند 
از  است،مانع  غیرعامل  پدافند  اصول  از  که  فریب 
دسترسی کفار قریش به ایشان گردید.) اسکندری 

،۱۳۹۰، ص ۲۱ (
از  جلوگیری  برای  طبیعی  عوارض  از  استفاده 
دسترسی دشمن نیز یکی از اصول همواره مد نظر 
امیرالمؤمنین  حضرت  که  است  غیرعامل  پدافند 
»ع« در نامه ی ۱۲ نهج البالغه می فرمایند: آن گاه 
که در میدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتید 
می  باید قرارگاه شما در دامنه  ی کوه  ها ،تپه  ها و 
یا در کنار رودها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد 

و شما را از دشمن نگهبانی کند.
،غزوه ی  اصول  این  بر  تکیه  با  نیز  اسالم  در صدر 
در  نگهبانان  گماشتن  و  ارتفاعات  بر  اتکا  با  احد 
نقاط نفوذ و غزوه  ی خندق با حفر گودال پیرامون 

مدینه طرح  ریزی شد.
ارسالی:جمعیتهاللاحمرالرستان

قابل توجه فرماندار ویژه، شهردار، شورای شهر و نماینده مردم

جایگاهویژهالرستاندرحوزهپدافندغیرعامل

است که پول خرید کتاب درسی خودش را برای 
خرید بلیط مسابقه فوتبال خرج کند؟ و یا مغازه 
دار ، ابزار شغلی خودش را نمی تواند بخرد ولی 
تلویزیون می خرد و در مغازه اش نگهداری می 

کند که مسابقه فوتبال ببیند؟
نیست،  ها  داشته  معنای  به  لزوما  خوشبختی، 
می  خوشبختی  ها،  داشته  از  مندی  بهره  بلکه 
آورد.  کسی که میلیاردها پول دارد ولی به علت 
مرضی ، نمی تواند خوب بخورد و راحت بخوابد 
خوشبخت نیست. ولی اگر کسی با نان خشک و 
آب شور هم دلخوش به بُرد تیم محبوب خودش 
هیجان  لحظاتی  خودش،  دوستان  با  و  باشد 

فوتبال را بچشد، حس خوشبختی دارد.
ما میتوانیم از فوتبال و مسابقات ورزشی، نشاط 
 ، هدفمند  ریزی  برنامه  با  و  بخواهیم  اجتماعی 
ایجاد کنیم. چونکه جوانها  پایدار ورزشی  درآمد 
بسیار  های  فوتبالیست  که  اند  شده  متوجه 
ثروتمند جامعه، روزگاری فقیر بوده اند و از طبقه 
بسیار محروم، ولی با تالش و تالش و تالش، خود 
را باال کشیده اند و به موفقیت رسیده اند. ورزش، 
جایی است که فرقی ندارد فارس باشی و یا ترک 
مسلمان،  یا  باشی  ارمنی  ندارد  فرقی  بلوچ،  و 
تعالی  و  رشد  فرصت  معمولی،  یا  باشی  باسواد 
در فوتبال برای همه وجود داشته و انگیزه ایجاد 
کرده که همه میتوانند از این ورزش، خود را به 

پول و شهرت و افتخار برسانند.

ابوذرحقپناه
کارشناساقتصادی

دلقک  با  که  بودند  کسانی  دور،  های  در گذشته 
که  کردند  می  سعی  نمایش،  و  سیرک  و  بازی 
و  کنند  سرگرم  را  شهر  ثروتمند  و  غنی  طبقه 
اندک نان و جایگاهی بیابند، ولی معموال همیشه 
در فقر و سختی بودند. رفته رفته، حرکات ژانگولر 
و نمایش از جذابیت افتاد و اربابان و مالکان، به 
می  خرج  بیشتری  پول   ، بیشتر  هیجان  دنبال 
واقعی  حرکات  شاهد  که  داشتند  توقع  و  کردند 
و  درنده  حیوانات  با  انسان  مبارزات  لذا   . باشند 

جنگ گالدیاتورها، رونق گرفت.
برده ها و اسیران جنگی، برای جنگ های واقعی 
پولی  و  آزادی  ازای حکم  تربیت می شدند و در 
اغنیا هم  و  تا سرحد مرگ می جنگیدند  ناچیز، 
می  خرج  پول  مسابقات  هیجان  و  تماشا  برای 
کردند. برای اغنیا و ثروتمندان، ریخته شدن خون 
واقعی و قطع شدن دست و پا و کور شدن چشم 

اسیران و بردگان بی پول جذابیت داشت.
ولی در دنیای مدرن، فوتبال را چه کسانی بازی 
می کنند؟ در مسابقات فوتبال، چه کسانی عرق 

می ریزند و در زمین می جنگند؟
»طبقه پولدار جامعه«

چه کسانی تماشاچی فوتبال هستند؟
»طبقه کارگر و فقیر«

برای  نبرد گالدیاتورهای بی پول  صنعت فوتبال، 
تماشای اغنیا را برعکس کرده و یک نوجوان، از 
کار خودش مرخصی میگیرد و دانشجو به کالس 
ببیند  فوتبالی  مسابقه  تا  شود  نمی  حاضر  درس 
که پولدارترین طبقه جامعه، در زمین تالش می 
خودشان،  ای  حرفه  قرارداد  و  درآمد  به  و  کنند 
افزایند. چرا فوتبال ثروتمندان، برای فقیران  می 
جذابیت دارد؟ چطور یک دانش آموز فقیر، حاضر 

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۸۰- ۱۳/۹۹/۰٧ 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي مهدي امیني فرزند جعفر 
در  الرستان  از  صادره   ۶۵۶۹۹۶۲۳۹۶ ملي  بشماره 
به مساحت ۳۵۸ مترمربع  باب خانه  ششدانگ یک 
از اصلي۱۰۸۲٧ مفروز و مجزي  پالک فرعي ۱۲۸۲۸ 
واقع  اصلي  از۱۰۸۲٧  فرعي   ۲۳٧۹ پالک  از  شده 
درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري 
مع الواسطه از مالک رسمي علي نقي اسعدي و علي 
مظفري فرد و عبداله هرمزي محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  رسید، ظرف مدت  اخذ  از 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
انقضاي مدت مذکور  نمایند.بدیهي است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 
صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
وامالک گراش 

  م/الف/۴۹۵

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۶٧ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰٧/۱۳
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  حسین  فرزند  شمسي   عبدل  آقاي 
از الرستان در ششدانگ یک  ۶۵۶۹۸۰۳۹۱۳ صادره 
باب خانه به مساحت ۱۴۵/۶۵ مترمربع پالک فرعي 
۱۲۸۳۳ از اصلي۱۰۸۲٧ مفروز و مجزي شده از پالک 
۲۳۲۶ فرعي از۱۰۸۲٧ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
از  ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه 
است. گردیده  محرز  بیواره  عبداله  رسمي  مالک 

نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  یک ماه 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش         م/الف/۴۹۶

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵٧۰- ۱۳/۹۹/۰٧ 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسن وقارفرد فرزند علي 
الرستان  از  صادره   ۶۵۶۹٧۹۵۱٧۱ ملي  بشماره  آقا 
 ۴۴٧/۲۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۳۱ از اصلي۱۰۸۲٧ مفروز 
و مجزي شده از پالک ۱۱۳۸ فرعي از۱۰۸۲٧ اصلي 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
علي  حاج  رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  وقارفرد 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش   

  م/الف/۴۹۸

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵٧۱ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰٧/۱۳
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  باباحسن  فرزند  محمدحسن حسني 
از گراش  در ششدانگ یک  ۶۵۶۹٧۸۵۶۶۴ صادره 
باب خانه دو طبقه به مساحت ۳۵٧۹/٧۰ مترمربع 
و  مفروز  اصلي۱۰۸۲٧  از   ۱۲۸۳۲ فرعي  پالک 
اصلي  از۱۰۸۲٧  فرعي  از پالک ۱۶۵۲  مجزي شده 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
حسن  بابا  رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  حسني 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش          م/الف/۴۹۹
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صف

١.سیلندررویکابلبرقلپتاپ

روی  بر  را  سیلندر  این  روز  هر  افراد  بیشتر 
هیچ  و  می بینند  خود  لپ تاپ  برق  کابل 
این  ندارند.  آن  استفاده  و  کاربرد  از  تصوری 
بریت  مهره  کاربردی  بسیار  اما  کوچک،  مهره 
با  نویز هایی  و  می شود  نامیده   )Barret t(
سرکوب  الکترونیکی  مدار  در  را  باال  فرکانس 
از  و  است  ساده  بسیار  آن  طراحی  می کند. 
شده  ساخته  آهن(  هیدروکسید  )نوعی  فریت 
آن  از  تا  می پوشاند  را  کابل  اطراف  که  است 

محافظت کند.
2.یکسوراخکوچکدرپنجرههواپیما

شیشه  قطعه  دو  از  هواپیما  پنجره های 
این  وجود  بدون  اند.  شده  تشکیل  پالستیک 
به  شیشه  داخلی  الیه  پنجره،  در  ریز  سوراخ 
کابین  داخل  بین  زیاد  فشار  اختالف  دلیل 
هواپیما و بیرون آن می شکند و از بین خواهد 
تا  اجازه می دهد  این سوراخ کوچک  اما  رفت. 
شیشه  دوالیه  بین  فضای  و  کابین  بین  هوا 

حرکت کند و فشار بین آن ها برابر بماند. 
3..شکافافقیجادکمهایروییقهپیراهن

احتماال تا کنون متوجه شده اید که برخالف 
سایر شکاف های جا دکمه ای های روی پیراهن 
یقه  روی  شکاف  این  می باشند،  عمودی  که 
امر  این  دلیل  است.  افقی  صورت  به  پیراهن 
در  دکمه  شدن  باز  احتمال  که  است  این 
جا  خاطر،  همین  به  و  است  زیاد  بخش  این 
احتمال  این  تا  افقی می دوزند  را  آن  دکمه ای 

را کاهش دهند.
4.سوراخموجوددرقاشقماکارونی

دقیق  گیری  اندازه  منظور  به  منفذ  این 
ماکارونی طراحی شده است. این سوراخ، اندازه 
استاندارد برای ریختن ماکارونی برای هر فرد 

را تعیین می کند.

چند نکته و توصیه که با رعایت آنها می توان 
از بروز حوادث جلوگیری کرد:

ها،  قابلمه  دسته  پیچ  یکبار  وقت  چند  ۱.هر 
صورت  در  کنید.  سفت  را  زودپز  و  تابه  ماهی 
هنگام  است  ها،ممکن  دسته  پیچ  بودن  شل 
حمل قابلمه غذای داغ از دست شما رها شود و 
خطر سوختگی و آسیب دیدگی به وجود بیاید.

۲.هیچ وقت درب زودپز را قبل از پایین آمدن 
سوپاپ باز نکنید. اگر درب زودپز نیاز به تعمیر 
داشت،سریعا آن را تعمیر کنید و تا قبل از آن 

از زودپز استفاده نکنید.
به  همیشه  را  زودپز  درب  اطمینان  ۳.سوپاپ 
طور  به  نبودن  مسدود  نظر  از  و  شسته  دقت 

مرتب بررسی کنید.
خشک  و  تمیز  همیشه  را  آشپزخانه  ۴.کف 
روی  آب  یا  غذایی  مواد  وقت  هر  نگهدارید. 
ریخت،سریع  آشپزخانه  دیگر  سطوح  یا  زمین 
کنید.  تمیز  دقت  به  را  و محل  برداشته  را  آن 

کودکانی که دارای معلولیت هستند 
کردن  بازی  با  دیگر  کودکان  مانند 
چیزهای زیادی یاد می گیرند و برای 
آنها هم باید اسباب بازی های مناسبی 
با چه  اسباب بازی  اما  در نظر گرفت 
معلول  کودکان  برای  ویژگی هایی 

مناسب است؟
مزایایبازیبرایکودکانمعلول
مهارتهایاجتماعی-عاطفی

کمک  معلول  کودکان  به  بازی 
می کند تا نحوه بازی کردن، همکاری، 
ویژگی های  مقایسه  ارتباط،  سازش، 
دوست  و  مختلف  اسباب بازی های 

شدن با کودکان دیگر را بیاموزند.
مهارتهایارتباطی

مختلفی  روش های  معلول  کودکان 
برای برقراری ارتباط دارند. آنها ممکن 
است از گفتار، اشاره، حرکت و وسایل 
ارتباطی استفاده کنند.  مثاًل کودک 
که  ببیند  و  بشنود  می تواند  معلول 
چگونه  هستند  باهم  وقتی  کودکان 
زبان  به  می خواهند  که  را  آنچه 
آن  می تواند  او  بنابراین  می آورند؛ 
کلمات را تمرین کند تا بتواند مانند 
زبان  به  را  خواسته هایش  دوستانش 
حدی  در  کودک  معلولیت  اگر  آورد. 
او  برای  را  ارتباط  برقراری  که  است 
یک  از  می توانید  می کند،  دشوار 

آسیب شناس گفتاری کمک بگیرید.
مهارتهایبدنی

دویدن،  مانند  بدنی  فعالیت های 
یا  کوهنوردی  توپ،  پرتاب  پریدن، 
تمرین  می تواند  و...  وسایل  ساختن 
دست  عضالت  تقویت  برای  خوبی 
و  حرکتی  مهارت های  و  انگشتان  و 
همچنین افزایش اعتمادبه نفس شود. 
اگر کودک دارای ناتوانی جسمی است 
می کند،  دشوار  را  آن  فعالیت  که 
کودک  به  می تواند  فیزیوتراپیست 
کمک کند تا راه هایی برای بازی کردن 

و ورزش با همساالن پیدا کند.
رشدعاطفی

 کودک معلول از طریق بازی می تواند 
آزاد کرده و  را  یا استرس خود  انرژی 

و ضرب  مانند شکستگی  حوادثی  ایجاد  باعث 
یا  چهارپایه  شوید  مطمئن  شود.  می  دیدگی 
نردبان تحمل وزن شما را داشته باشد و قبل از 
را  آن  ایمنی  قفل  و  نردبان ضامن  از  رفتن  باال 
ببندید. بعد از برداشتن شی مورد نظر از کسی 
بخواهید شی را از شما گرفته و در پایین آمدن 

به شما کمک کند.
٧.ظروف شیشه ای و شکستنی که ترک خورده 
اند یا قسمتی از آن شکسته یا به اصطالح لب 
پر شده است را دور بیندازید. استفاده از لیوان 
پر،خیلی  لب  و  دار  ترک  های  استکان  و  ها 

مواقع باعث ایجاد جراحت و آسیب می شود.
ابتدا  گاز  اجاق  شعله  کردن  روشن  ۸.هنگام 
پیچ  را روشن کنید و سپس  یا فندک  کبریت 
نکته کوچک  با رعایت همین  باز کنید.  را  گاز 

حتما شما در داخل منزل و چه به هنگام تفریح و مسافرت 
می  استفاده  مختلف  های  کبریت  انواع  از  منزل  از  خارج  در 
کنید و مطلع هستید که تا چه اندازه خیس یا مرطوب شدن 
کبریت می تواند دردسر ساز باشد.در حالی که در برخی مواقع 

مخصوصا در گردش ها وجود حتی یک کبریت حیاتی است.
ساختکبریتضدآبباالکیابراقکنندهناخن

تعداد مناسبی از چوب کبریت را مهیا می کنید و سپس آن 
ها را دانه به دانه در دست گرفته و تمام آن را با براق کننده و 

یا الک ناخن کاور  کنید.
سپس تمام آن ها را در مکانی مناسب آویزان کنید تا خوب 
خشک شوند و در نهایت کبریت های ضد آب شما برای احتراق 

حتی بعد از تماس با آب آماده هستند.
ساختکبریتضدآبباشمع

مقداری شمع را در یک ظرف مناسب با حرارت بسیار مالیم آب 
کرده تا به صورت مایع در بیاید، سپس هر کدام از چوب کبریت 

)تقویت  رنگارنگ  بلوک های  یا  -پازل   
مهارت های حرکتی-بینایی و کالمی(

مهارت  )تقویت  عکس دار  -کارت های 
کالمی و ارتباطی(

شدن  )تحریک  قطار  -اسباب بازی 
بینایی، رشد ذهنی و حرکتی و تحریک 

حواس پنج گانه(
یا فنری )تقویت  بادی  - تشک پرشی 

مهارت های حرکتی(
مهارت های  )تقویت  موسیقی  -آالت 
و  بینایی  کالمی،  ارتباطی،  فکری، 
شنوایی(-شن جادویی )رشد مهارت های 
خالقیت،  لمسی،  اکتشافات  حرکتی، 

تخیل و حرکت انگشتان دست(
بدنی ذهنی- اختالل که کودکی برای

دارد:
کنید  انتخاب  را  اسباب بازی هایی 
حرکتی  مهارت های  تقویت  باعث  که 
می شود و کودک را تشویق به تحرک و 
جنب وجوش می کنند. اسباب بازی های 
هل دادنی، کشیدنی، انواع توپ ها مثل 
هل  توپ،  کردن  پرتاب  لگو،  ساخت 
خرید-کالسکه  چرخ دستی های  دادن 
عروسک- ماشین بازی و حرکت دادن 
برای  خوبی  تمرین  زمین  روی  قطار 
کودکان  از  دسته  این  حرکات  پرورش 

است.
برایکودکیکهاختاللبیناییدارد:

که  کنید  انتخاب  را  اسباب بازی هایی 
باشند؛  مناسب  کردن  لمس  برای 
نابینا  کودکان  برای  است  بهتر 
را  برجسته  سطح  با  اسباب بازی های 
بسکتبال  توپ  مثل  کنید  انتخاب 
صفحه  یا  دارد  برجسته ای  سطح  که 

۵.جیبکوچکداخلجیببزرگرویشلوارجین

در   ۱۸٧۳ سال  در  بار  اولین  جیب ها  این 
نگهداری  برای  و  شد  ظاهر  جین  شلوار های 
بسیار  زمان  آن  در  که  جیبی  ساعت های 
امروزه  به  تا  می شد.  استفاده  بودند  محبوب 
از  اینکه کمتر کسی پیدا می شود که  با  هم 
ساعت های جیبی استفاده کند، ولی هنوز به 
عنوان  به  تولیدکنندگان  از سوی  رسمی  طور 

جیب ساعت شناخته می شود.
۶.بستههایکوچکاضافههمراهلباسهایجدید

این  باورند که کاربرد  این  بر  از مردم  بسیاری 
صورت  در  که  است  این  اضافی  بسته های 
دکمه،  تعویض  به  نیاز  یا  و  لباس  پوسیدگی 
این  تصورات  برخالف  کنیم.  استفاده  آن  از 
لباس  همراه  به  منظور  این  به  اضافی  بسته 
ارائه می شوند تا شما بتوانید ابتدا درجه آب و 
پودر شست و شوی جدید را روی آن ها امتحان 

کنید که موجب خراب شدن لباس نشود.
7.سوراخانتهایدرپوشخودکار

اگر درپوش خودکار  دارد که  تصور وجود  این 
کرد،  گیر  فردی  گلوی  در  اتفاقی  طور  به 
سوراخ موجود در انتهای آن اجازه می دهد هوا 
این موضوع  اما  باشد.  ریه ها جریان داشته  در 
صحت ندارد. واقعیت این است که اگر چیزی 
مخاطی  غشا های  کند،  گیر  فردی  گلوی  در 
درپوش  سوراخ  اما  شد.  خواهند  متورم  فرد 
توسط  آن  شدن  جذب  از  تا  می شود  باعث 
غشاء جلوگیری شود و فرد دچار خفگی نشود.

8.پرچهایرویجیبشلوارجین

چند الیه از پارچه جین در قسمت جیب های 
شلوار روی هم جمع شده و دوخته می شوند. 
به  شلوار  از  قسمت  این  دلیل  همین  به 
استحکام بیشتری احتیاج دارد و این دکمه ها 
و پرچ ها، قدرت بیشتری به جیب می دهند و 

از پارگی آن جلوگیری می کنند.
منبع:برترینها

خوردن  لیز  باعث  آشپزخانه  کف  بودن  خیس 
و افتادن می شود. ضمن اینکه رطوبت و مواد 
است  جوندگان  و  حشرات  عالقه  مورد  غذایی 
را خشک  آشپزخانه  است همیشه کف  بهتر  و 

نگه داشت.
دسترسی  نداشتن  دلیل  به  اوقات  ۵.گاهی 
روی  از  اشیا،آنها  برداشتن  هنگام  کافی 
کابینت یا از ارتفاع سقوط کرده و باعث ایجاد 
ناحیه  در  دیدگی  آسیب  و  جراحت،شکستگی 
سر و صورت یا دست ها و پاها می شود. هنگام 
راحتی  به  که  از جایی  وسایل  و  ابزار  برداشتن 
باالی  ندارید،مانند طبقه های  به آن دسترسی 
مخصوص  نردبان  یا  چهارپایه  یک  از  کابینت 

استفاده کنید.
برای  که  ای  چهارپایه  یا  نردبان  انتخاب  ۶.در 
کنید،دقت  می  استفاده  آن  از  اشیا  برداشتن 
استفاده  مناسب  چهارپایه  و  نردبان  از  و  کنید 
کنید. گاهی اوقات استفاده از نردبان نامناسب 

را  خود  مثبت  احساسات  همچنین  
ابراز کند.

کودک برای مناسب اسباببازی انتخاب
معلول

مفید  کودکان  رشد  برای  بازی  اگرچه 
است اما دقت کنید که انتخاب بازی و 
اسباب بازی های نامناسب برای کودکان 
معلول می تواند او را با مشکالت عدیده 
دیگری مواجه کند؛ بنابراین دقت کنید:

را  بازی  در  کودک  استعداد  و  -توانایی 
عالقه های  و  نیازها  و  کرده  شناسایی 

فردی او را در نظر بگیرید.
-مهارت هایی را در نظر بگیرید که یک 
اسباب بازی می تواند به پیشرفت و رشد 

او کمک کند.
-اسباب بازی هایی را در نظر بگیرید که 
کودک را به تعامل با دیگران تشویق کند.

-ایمنی اسباب بازی ها را با دقت بررسی 
کنید.

بر اساس اختالل و  را  - اسباب بازی ها 
نوع معلولیت کودک انتخاب کنید.

در اوتیسم دلیل به که کودکی برای
برقراریارتباطمشکلدارد:

که  کنید  انتخاب  را  اسباب بازی هایی 
ترغیب  به جنبش و حرکت  را  کودک 
کند، هدف دار باشد و استفاده کردن از 
راست  طرف  دو  هر  تحرک  باعث  آنها 
نباید  اسباب بازی ها  شود.  بدن  و چپ 
یا  چراغ  دارای  یا  کنند  کار  باتری  با 
این  زیرا  باشند  الکترونیکی  صدای 
اسباب بازی ها می توانند توانایی کودک 
کنند.  مختل  دیگران  با  تعامل  در  را 
اسباب بازی های مناسب برای این دسته 

از کودکان عبارت است از: 

و ساده می توانید از بسیاری از آتش سوزی ها 
کنید. پیشگیری 

و  کننده  ضدعفونی  مواد  از  استفاده  ۹.هنگام 
جرم گیر از ماسک تنفسی و دستکش استفاده 
کنید. پنجره ها را باز بگذارید تا هوا جریان پیدا 
مواد  با  کار  شود.  انجام  مناسب  تهویه  و  کند 
بدون  و  بسته  فضای  در  محرک  و  شیمیایی 
و  مسمومیت  ایجاد  باعث  است  ممکن  تهویه 

تحریکات شدید تنفسی شود.
و  چاقوها  مانند  برنده  و  تیز  وسایل  و  ۱۰.ابزار 
دسترس  از  دور  و  مناسب  جایی  در  را  ساطور 

بچه ها نگهداری کنید .
-همیشه قبل از شروع پخت غذا، دستان خود 

را بشویید.
-هنگام تهیه غذا زیور آالتی را که امکان افتادن 
از  و  کنید  دور  از خود  دارد  وجود  غذا  در  آنها 
آستین  با  یا  آستین  بدون  لباس های  پوشیدن 

خیلی بلند خودداری کنید.
-هنگام لمس وسایل الکتریکی از خشک بودن 

دستان تان مطمئن شوید.
-قبل از به برق  زدن یا از برق کشیدن وسایل 
در  دستگاه  کلید  که  شوید  مطمئن  برقی، 

حالت خاموش است.
قرار دهید  در جای مخصوص خود  را  -چاقوها 
و پوشش مخصوصی برای تیغه های آن در نظر 

بگیرید.

ها را داخل آن انداخته و یک چرخش کوچک دهید تا تمام آن در 
شمع ذوب شده قرار بگیرد و سپس آن را خارج کنید و در مکانی 
قرار دهید تا خشک شوند. برای خشک کردن چوب های کبریت 

از یک تکه ابر یا … می توانید استفاده کنید.
ساختقوطیکبریتضدآب

مقداری  شمع،  یک  فیلم،  خالی  قوطی  یک  به  کار  این  برای 
پنبه و مقداری چسب برق احتیاج داریم. یک قوطی خالی فیلم 

تقریبا گنجایش یک بسته کبریت پر را دارد.
درچیدنکبریتهادرداخلقوطیبهاینروشعملکنید:

یک الیه نازک پنبه در ته قوطی قرار دهید؛ این الیه پنبه ای 
مانند محافظی سرهای گوگردی چوب ها را در بر می گیرد و 

مانع سایش آن ها به هم می شود.
ببرید و در داخل قوطی قرار  دو کاغذ سمباده کبریت را هم 
دهید. کبریت ها را طوری بچینید که سرهای گوگردی آن ها 
در کف قوطی و بر روی پنبه قرار گیرد؛ این نحوه چیدن به این 
خاطر است که در هنگام استفاده اگر با دست خیس مجبور 
سر  خیسی  باعث  دست  رطوبت  بشویم  کبریت  برداشتن  به 

گوگردی نشود.
در این مرحله از ساخت کبریت ضد آب کبریت ها را به طور 
متراکم کنار هم بچینید به طوری که جای بازی نداشته باشد، 

البته نه آنقدر که سبب شکستگی سرهای گوگردیشان شود.
اگر طول چوب کبریت ها کمتر از طول قوطی بود روی آن ها 
یک گلوله پنبه ای قرار دهید تا بعد از بستن در قوطی نتوانند 

از جای خود تکان بخورند و بر روی هم بلغزند.
بعد از اینکه از کامال بسته شدن در قوطی مطمئن شدید در 
قوطی را کامال با پارافین مذاب آب بندی کنید برای این کار 

قبل  را  غذا  تهیه  برای  الزم  مواد  و  ابزار  -تمام 
در  و  آورده  بیرون  خود  جای  از  کار  شروع  از 

دسترس قرار دهید.
و  کابینت ها  از  استفاده  از  پس  -بالفاصله 

کشوها، دِر آنها را ببندید.
-قابلمه و ماهی تابه ها را طوری روی اجاق گاز قرار 
دهید تا دسته های آنها در برابر شعله  قرار نگیرند.

به  است  اجاق گاز روشن  یا  فر  زمانی که  -هرگز 
سمت آنها خم نشوید.

-هنگام بیرون آوردن غذا از داخل فر، حتما از 
است،  آرنج  تا  آن  ارتفاع  که  پارچه ای  دستکش 
و  خشک  از  استفاده،  از  پیش  کنید؛  استفاده 

سالم بودن دستکش مطمئن شوید.
-هنگام پخت غذا در فر یا مایکروفر، از ظروفی 

با سایز مناسب استفاده کنید.
فر،  داخل  از  غذا  ظرف  آوردن  بیرون  از  -قبل 

دستگاه  را خاموش کنید.
پد  یا  پایه  سه  آشپزی،  زمان  در  -همیشه 
مخصوص قابلمه های داغ را در دسترس داشته 
از  سرعت  به  بتوانید  لزوم  صورت  در  تا  باشید 

آنها استفاده کنید.
از ایستادن در مقابل  باز کردن در فر،  -هنگام 

آن جدا خودداری کنید.
سطح  روی  آشپزی  زمان  در  که  را  -موادی 
کابینت ها می ریزد یا ظروفی را که می شکنند، 

بالفاصله پاک و فضا را تمیز کنید.
-در استفاده از مواد شوینده بسیار دقت کنید؛ 
آگاهی  و  مطالعه  بدون  را  شوینده  مواد  هرگز 

می توانید از یک شمع روشن استفاده کنید.
خیلی سریع تا پارافین کامال نبسته، با استفاده از چسب برق 

دور در قوطی را ۶-۵ دور محکم چسب بپیچید.
از مزایای این قوطی این است که حتی اگر داخل آب بیفتد 
از رطوبت  بر روی آب شناور میماند و کبریت های داخل آن 

مصون می باشند.
توجه:

نمایید و در  استفاده  این کبریت در مواقع کامال اضطراری  از 
حالت عادی از دیگر کبریت هایی که باید حتما به همراه داشته 
باشید استفاده کنید.در شرایطی که باد می وزد و کبریت روشن 
کردن مشکل است میتوان به جای یک کبریت از چند کبریت 
استفاده کرد به این ترتیب که کبریت ها را طوری بگیرید که 
سر کبریت دوم مماس بر انتهای گوگرد کبریت اولی باشد )به 

شکل پله( و سپس کبریت بکشید.

اثر  در  مواد  بیشتر  زیرا  نکنید  ترکیب  هم  با 
و  ماده ای سمی  به  و  انفعاالت شیمیایی،  فعل 
ترکیب  مثال  برای  می شوند؛  تبدیل  خطرناک 
سمی  ماده  کننده،  سفید  مایع  با  آمونیاک 

خطرناکی ایجاد می کند.
-همیشه از مواد شوینده آشنا و مورد اطمینان 

و حتی المقدور طبیعی استفاده کنید.

فرورفتگی  دارای  که  تلفن  شماره گیر 
باید  نابینا  کودکان  اسباب بازی  است. 
دست  با  کودک  که  باشد  به گونه ای 
کشیدن روی آن با جنس، اندازه، شکل 
و... آشنا شود. همچنیناسباب بازی های 
سخن گو،  عروسک های  مثل  صدادار 
برقراری  باعث  و...  برقی  ماشین های 
با  نابینا  کودک  بهتر  و  بیشتر  ارتباط 
صدا  طریق  از  کودک  زیرا  می شود  آن 
می تواند شکل اسباب بازی را در ذهنش 

تجسم کند.
برایکودکیکهاختاللشنواییدارد:

ناشنوا  کودکان  و  نوزادان  متأسفانه، 
از  زودرس  محرومیت  می توانند  اغلب 
تکلم یا محدودیت در صحبت کردن را 
تجربه کنند که این امر می تواند به طور 
شناختی  رشد  تأخیر  باعث  ناخواسته 

او شود.  ارتباطی  و 
برای کمک به حداقل رساندن 

ممکن  ناشنوا  کودک  که  معایبی 
است  بهتر  شود،  روبرو  آن  با  است 
پنج گانه  حواس  سایر  تحریک  به 
کودک بپردازید؛ بنابراین اگر کودکتان 
ضعف شنوایی دارد، اسباب بازی هایی 
صدای  دارای  که  کنید  انتخاب  را 
آهنگین باشد تا حس بینایی و المسه 
کودک را تحریک کند مثاًل قصه گویی 
دارای  کتاب  خواندن  بلند،  با صدای 
تصاویر، میکروفن های اسباب بازی و... 
اجتماعی،  مهارت های  تقویت  باعث 

ارتباطی و کالمی کودک می شود.
برایکودکیکهاختاللگفتاردارد:

برقراری  یا  گفتار  در  کودک  اگر 
مشکل  دچار  دیگران  با  ارتباط 
انتخاب  را  اسباب بازی هایی  است، 
تعامل  روی  آنها  تمرکز  که  کنید 
سخنگو،  عروسک های  مثل  است 
کلمات  باید  که  اسباب بازی هایی 
کلمات،  پازل  کرد،  تکرار  آنها  با  را 
ضبط  را  صدا  که  میکروفون هایی 
می کنند و هر اسباب بازی دیگری که 
کودک بتواند با آنها ارتباط برقرار کند، 
مناسب  کودکان  از  دسته  این  برای 

است.

وسایلروزمرهچگونهکبریتضدآببسازیم؟
کهاحتماالکاربردآنهارانمیدانید!

اصول ایمنی در آشپزخانه

چه اسباب بازی هایی برای کودکان معلول مناسب است؟
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آفریده  پاک  فطرتا  را  ما  همه  متعال  خدواند 
است باقلبی نورانی و با ظرفیت که آن را محل 

استقرار خویش قرار داده است .
از ما در گذر روزهای  اما افسوس که بسیاری 
عمرمان به بیراهه می رویم و از صفا و نورانیت 
قلبمان می کاهیم گاه تا آنجا که نورش رو به 
افول و خاموشی می رود که از انسانیت و ارزش 
ما چیزی باقی نمی ماند جز ظاهری انسان نما .

گاه در این تیره شدن ها آن فطرت خدایی ما 
به جوش آمده و بر علیه تیرگی ها به مبارزه 
بر می خیزد بر ما نهیب می زند و سالمتش 
را می خواهد و می گوید : »هی فالنی با من 

چه میکنی ؟«
و  تشویش  احساس  خود  در  که  اینجاست 
دلهره می کنیم ،از آنچه بر سر خود آورده ایم 
منزجر شده به دنبال راه جبرانی می گردیم ، 
یعنی راهی برای نورانیت دوباره هست ؟               

نشاط و بهجت در عبادت
احواالت  از  اثری  آدمی،  سکنات  و  حرکات  تمام 
»قلب« بوده و از صفات آن ناشی می شود، و منشأ 
رفتار  و  اعمال  از  ظاهری  امری  یا  قلب،  احواالت 
است  حواس  خصوص  به  آدمی  اعضای  و  جوارح 
و  و غضب  مانند خیال، شهوت  باطنی  امری  یا  و 
اخالقی است که در مزاج آدمی مرکب شده است. 

)سّر الصلوة؛ ص ۲۸(
هر آنچه به وسیله حواس آدمی درک شود، آثاری از 
آن، در قلب، پدید می آید. مانند خیر و شر که اولی 
تأثیر آن نور است و صفا و دیگری ظلمت و تیرگی، 
پس ، اراده و عزم و نیت انسان از همین خطورات 
شقاوت  و  سعادت  بر  که  گیرد  می  نشأت  قلبی 
انسان تأثیرگذار است، امام در کتاب ارزشمند خود 
»اسرار نماز« توصیه مؤکد دارد تا »عبادت« )آداب 
الصلوة؛ ص ۲۳( در وقتی انجام گیرد که نشات و 
آید.  حاصل  خاطر،  انبساط  و  فرح  و  قلب  بهجت 
امام تأثیر شگرف بجای آوردن نماز، به جای آوردن 
نماز و دیگر عبادات را، در صورتی که توأم با شادی 
و نشاط باشد، سبب گشایش ابواب رحمت الهی و 
کشف بعضی از رازهای عبادت، من جمله، »نماز« 
اگر  یعنی  است.  متصور  هم  آن  گردد. عکس  می 
انسان »نفس ]خود[ را در اوقات کسالت و خستگی 
به  آثار بدی  ، وادار به عبادت کند ، ممکن است 
آن مترتب شود ... ]و[ انسان را به کلی از ذکر حق 

منصرف  کند« 

بهترین وقت برای انجام عبادت
نشاط  روی  از  را  عبادت  که  کند  جدیت  »سالک 
به جا آورد  انبساط خاطر  و  و بهجت قلب و فرح 
و از کسالت و ادبار نفس، در وقت عبادت، احتراز 

شدید کند.
کند،  می  انتخاب  عبادت  برای  که  را  وقتی  پس، 
و  است  اقبال  عبادت  به  را  نفس  که  باشد  وقتی 
دارای نشاط و تازگی است و خستگی و فتور ندارد، 
اوقات کسالت و خستگی  زیرا که اگر نفس را در 
وادار به عبادت کند، ممکن است آثار بدی به آن مترتب 
شود که از جمله آنها، آن است که انسان از عبادت 
منزجر شود و تکلف و تأسف آن زیاد گردد و کم کم 

راهکارهایی برای نورانیت قلب :
1- علم و حكمت :

امام علی )علیه السالم( میفرمایند: »احی قلبک 
موعظه  با  را  دلت  بالحکمة؛  نوره  و  بالموعظه... 
زنده گردان... و آن را با حکمت روشنایی بخش« 

میزان الحکمة/ ج۱۰/ ح۱٧۰۵۳«
یکی از مهمترین عوامل نورانیت انسان علم است 
فی  ا...  یقذفه  نور  العلم  که  هست  روایت  در   .
که  است  نوری  علم  عباده.  من  یشاء  من  قلب 
بخواهد  که  ای  بنده  هر  قلب  در  متعال  خدای 
این  با علما در  اندازد. همچنین همنشینی  می 

زمینه موثر است.
چه خوب است که حداقل در هفته یک بار در 
گوش  و  کنیم  شرکت  علما  سخنرانی  مجلس 
و  عصمت  بیت  اهل  احادیث  و  آیات  به  جان 
طهارت )علیهم السالم( دهیم و قلب خود را از 

تیرگیهای جهل زدوده، آن را نورانی کنیم.

باعث تنفر طباع نفوس شود. و این عالوه بر آنکه ممکن 
است انسان را به کلی از ذکر حق منصرف کند و روح را 
از مقام عبودیت، که منشأ همه سعادات است، برنجاند. 
از چنین عبادتی نورانیت قلب  حاصل نگردد و  صورت 
عبودیت، صورت باطن قلب نشود. و مطلوب در عبادات، 
آن است که باطن نفس، صورت عبودیت شود .« کشف 
بعضی از اسرار عبادات و پی بردن به رمز و راز نماز 
منوط به بجای آوردن آن در زمانیکه قلب انسان مملو از 
نشاط و سرور است، می باشد. امام علی )ع( در خصوص 

مالک نشاط و سرور، غم و اندوه می فرمایند:
»باید شادی تو بخاطر آن چیزی باشد که در آن جهان 
)آخرت( به آن خواهی رسید و اندوه تو به خاطر آن 
چیزی باشد که در آن، جهان  )آخرت( را از دست می 

دهی.« )عرفان و حماسه امام خمینی، ص ۲۳(
 بنابراین شادی و نشاط و سرور قلبی که حضرت 
عبادات  انجام  ی،  الزمه  را  آن  )س(  امام خمینی 
نمازگزاران بر می شمرد، از نوع لهو و لعب بدست 
نخواهد آمد، چرا که مقامهای بلند معنوی با لهو و 

لعب سازگار نیست.
مردان خدا جز ز خدا دل ببریدند                                
 در آینه جز چهره معشوق ندیدند

فراگیری توأم با نشاط
از  حدیثی  به  استناد  با  خمینی)س(  امام  حضرت 
و  نشاط  هنگام  علیه،  ا...  سالم  عسگری  حضرت 
بهجت را بهترین فرصت برای کسب معارف و علوم، 
برشمردند. )اذا نشطت القلوب فاودعوها ، و اذا نفرت 
فودعوها( و این دستور جامعی است.  که فرموده اند 
که در هنگام نشاط و بهجت قلوب ، ودیعه ]امانت[، 
به آنها بسپارید؛ و در وقت نفار و گریز، آنها را راحت 
بگذارید. پس در کسب معارف و علوم نیز این ادب را 
باید منظور داشت و قلوب را با کراهت و تنفر وادار به 

کسب نکرد. )همان، ص ۲۵(

نشاط در مبانی خداشناسی )عرفان و عبادت(
به  که  است  مکاشفه  و  ریاضت  طریق  از  عارفان 
حقایقی دست می یابند. امام یکی از مهمات باب 
ریاضت ر ا »مراعات« ذکر می کند و به جوانان که 
مراعات می کند  به  توصیه  راه هستند  ابتدای  در 

2- ایمان:
االیمان  »ان  فرمودند:  السالم(  )علیه  علی  امام 
یبدو لمظة فی القلب کلما ازداد االیمان ازدادت 
دل  در  سفید  ای  نقطه  چون  ایمان  اللمظة؛ 
آن  شود  زیادتر  ایمان  چه  هر  میشود.  پدیدار 

نقطه بزرگتر میگردد»همان/ح۱٧۰۵۴«
انسان میتواند با مطالعه در زمینههای اعتقادی 
رفته  رفته  میآموزد،  و  میداند  آنچه  به  عمل  و 
بر ایمان خود بیافزاید؛ در اینصورت به نورانیت 

قلب خود افزوده است.
۳- یقین:

نور؛  »الیقین  فرمود:  السالم(  )علیه  علی  امام 
یقین، نور و روشنایی است«. همان/ ح۱٧۰۵۵«

۴- اندیشیدن و گریستن
کسی که بخشی از روز خود را به تفکر در آیات 
بر  خود  خلوت  در  و  بپردازد،  آفاقی  و  انفسی 
گناهان خویش و از خوف خداوند بگرید، صفای 

دل یافته، قلبش نورانی میشود.
»روشنایی  میفرمایند:  السالم(  امام صادق)علیه 
دل را جستم و آن را در اندیشیدن و گریستن 

یافتم...«  همان/ ج۱۳/ ح۲۰۸۳۳.
گریه از ترس و عشق به خداوند و ائمه اطهار )ع( 
حضرت  شهیدان  ساالر  برای  گریه  خصوص  به 
حسین علیه السالم از منابع نورانیت انسان است.

5- خواندن نماز، بویژه شب
فرمودند:  اله(  و  علیه  ا...  )صلی  خدا  پیامبر 

»الصالة نور؛ نماز نور است.
انسان  ظاهر  چهرهی  حتی  شب  نماز  خواندن 
السالم(  )علیه  صادق  امام  میکند!  نورانی  را 
نورانی  و  سفید  را  چهره  شب  »نماز  فرمودند: 
میکند، نماز شب انسان را خوشبو میکند، نماز 

شب روزی میآورد«.همان/ ج٧/ ح۱۰٧۶۳
۶- کمحرفی

»بسیار  فرمودند:  السالم(  )علیه  علی  امام 
دلت  و  بارور شود  اندیشهات  تا  خموشی گزین 

تا در این راه زمام اختیار از کف شان برون نرود.
چون ز چاهی می کنی هر روز خاک  

 عاقبت اندر رسی در آب پاک

پرهیز از سختگیری
به حدیث حضرت  استناد  با  ادامه مجدداً  امام در 

امام حسن عسگری سالم ا... علیه فرمودند:
»از این احادیث و احادیث دیگر، استفاده ادب دیگر 
شود که آن نیز از مهمات باب ریاضت است و آن 
که  است  چنان  آن  و   . است  »مراعات«  از  عبارت 
سالک، در هر مرتبه که هست، چه در ریاضات و 
مجاهدات علمیه یا نفسانیه یا عملیه، مراعات حال 
خود را بکند و با رفق و مدارا با نفس رفتار نماید 
نکند،  آن  تحمیل  خود  حالت  و  طاقت  بر  زاید  و 

خصوصاً برای جوانها و تازه کارها.
اگر  است  ممکن  که  است  مهمات  از  مطلب  این   
جوانها با رفق و مدارا با نفس رفتار نکنند و حظوظ 
طبیعت را به اندازه ی احتیاج آن از طرق محلّله، ادا 
نکنند، گرفتار خطر عظیمی شوند. که جبران آن را 
نتوانند کرد؛ و آن خطر آن است که گاه نفس، به 
واسطه ی سخت گیری فوق العاده و عنان گیری بی 
اندازه، عنان گسیخته شود و زمام اختیار را از دست 
بگیرد و اقتضائات طبیعت که متراکم شد و آتش، 
تیز شهوت که در تحت فشار بی اندازه ی ریاضت 
واقع شود، ناچار محترق شود و مملکت را بسوزاند. 

منبع: نشاط و شادی در اندیشه و سیره امام خمینی، 
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  علوی، موسسه  سید مصطفی 

خمینی، ص ۳1-21

امان  در  تو  دست  از  مردم  و  گیرد  روشنایی 
مانند«.همان/ ح۲۰۸۳٧

و  خداوند  یگانگی  به  باور  و  اعتقاد   -۷
و  علیه  ا...  )صلی  رسول  رسالت حضرت 

اله( و معاد؛
در  و  بداند  خداوند  از  را  خوبیها  همهی  اینکه 

هنگام گناه، استغفار کند.
فرمود: چهار  اله(  و  علیه  ا...  )صلی  پیامبر خدا 
چیز است که هر کس داشته باشد در نور اعظم 
کارش،  نگهبان  که  کسی  باشد:  غوطهور  خدا 
شهادت دادن به این باشد که معبودی جز خدا 
کسی  و  هستم  خدا  فرستادهی  من  و  نیست 
و  هلل  انا  گوید:  رسد،  او  به  مصیبتی  هرگاه  که 
و  خیر  به  هرگاه  که  کسی  و  راجعون  الیه  انا 
نعمتی دست یابد، گوید: الحمد هلل رب العالمین 
گوید:  کند،  خطایی  و  گناه  هرگاه  که  کسی  و 

استغفر ا... و اتوب الیه
8- وضو نور است.

 در روایات داریم که وضو گرفتن باعث نورانیت می 
شود و دائم الوضو بودن در این زمینه بسیار موثر 
است و حتی داریم که وضو علی الوضو نور علی نور. 
یعنی کسی که وضو دارد و روی آن دوباره وضو می 

گیرد این کار او نوری بر نور دیگر است.

9- منبع نور خدای متعال است.
  ذکر و یاد خدا و عبادت و انس با او بزرگترین 
لذاتوصیه  باشد.  می  انسان  قلب  نورانیت  عامل 
میکنیم سعی کنید دائمالوضو باشید و به نماز 
–بویژه نماز شب- و تالوت قرآن اهمیت دهید 
آنها  با  همنشینی  و  نورند  عبادات  همهی  زیرا 
خواند  در  تداوم  میشود.  قلب  نورانیت  موجب 
سوره توحید و کم خوری و زیاد رفتن به مساجد 
و نماز جماعت خواندن ، روزه گرفتن و استغفار 
دیگر  عوامل  از  ها  در سحر  به خصوص  کردن 

نورانیت قلب انسان است.
فراوری: محمدی       بخش نهج البالغه تبیان

ِإَذا  الَْکِریِم  َصْولََة  اْحَذُروا   -۴9 حکمت 
َجاَع َو اللَِّئیِم ِإَذا َشِبع  

فرومایگان  و  گرسنه  کریمان  تعرض  از 
سیر بر حذر باشید.

است.  بزرگوار  و  مرتبه  بلند  شخص  کریم 
حق کشي  از  کنایه  کریم  شخص  گرسنگي 
اوست  نیازمندي  و  شدن  واقع  ستم  مورد  و 
به  هم  فرومایه  شخص  سیري  که  همین طور 

معني توانگري و بي نیازي او مي باشد.
قرار  ستمگر  سلطه  تحت  بزرگوار  انسان  
صحیح  راه  خویش  نیاز  رفع  براي  و  نمي گیرد 

***
حکمت 5۰ - َو َقاَل )علیه السالم(: ُقُلوُب 

ََّفَها أَْقَبَلْت َعَلْیه. َجاِل َوْحِشیٌَّة، َفَمْن َتَأل الرِّ
دلهاي مردم رمنده است هرکه آنها را 
مورد الفت قرار دهد به او روي آورند.

ابزاري  محبت  و  صمیمیت  و  الفت  و  پیوند 
همدیگر  به  هم،  از  جدا  قلب هاي  که  است 
با هم انس نگیرند  تا  انسانها  نزدیک مي سازد 
حالت  از  قلبشان  نکنند  محبت  یکدیگر  به  و 
صمیمت  و  الفت  به  رمندگي  و  وحشي گري 
مدني الطبع  با  مغایرتي  مسأله  این  نمي رسد 

بودن انسان ندارد.
قلب انسان مثل تربیت برخي حیوانات وحشي 
و...  تغذیه  و  مالطفت  و  مالیمت  با  که  است 
مي توان اورا به خود جذب کرد و یا با تندي 
و خشونت مي توان از خود راند شاید شعر زیر 

وصف حالي از قلب آدمي باشد که:
مرنجان دلم را که این مرغ وحشي

زبامي که برخاست مشکل نشیند
خلد گر به پا خاري آساني درآرم

چه سازم به خاري که در دل نشیند
مهرباني،  نرم خوئي،  الفت،  ایجاد  براي 
گشاده روئي و محبت راه ورود بر دلهاست عجب 
اینها  مانند  و  سنگدلي  کبر،  خودپسندي،  و 
استحکام  را  قلب  بودن  وحشي  و  تنفر  مسیر 

مي بخشد و براي آدمي خطرآفرین است.

عکس   به  مي کند  حل  را  مشکل  و  مي یابد  را 
انسان پست و فرومایه در موقع نیازمندي خود 
را تسلیم قدرتمندان مي کند و در زمان بي نیازي 
آنان ستم مي کند  به  و  مي آزارد  را  زیر دستان 
پس باید مراقب بود فرومایه )لئیم( در بي نیازي 
و  گرسنگي  در  کریم  و  نگیرد  قرار  توانگري  و 
نیازمندي دست و پا نزند. ضمناً این راهي براي 
عموم  طور  به  فرومایگان  و  کریمان  شناخت 
در  که  آناني  که  معني  این  به  مي نماید  هموار 
از خود صولت  و  نموده  نیازمندي تعرض  موقع 
این  اما  عکس   به  و  کریم اند  مي دهند  بروز 

شناخت همیشگي و قطعي نیست .

باران گرفت و سقف مدائن نشست كرد
دندانه  هاى كنگره قصد شكست كرد

نورى به صحن معبد زردشتیان رسید
كآتشكده ز نابى آن  نور مست كرد

باال بلند آمد و هر ارتفاع را
در زیر پا نهاده و پایین و پست كرد
در هر دلى نشست و به شكلى ظهور داشت
این گونه بود كآینه را خود پرست كرد

وقتى سؤال كردم از او خود اشاره  اى
در پاسخم به پرسش روز الست كرد

ُحسنش به غایت است و ظهورش قیامت است
زیباترین هر آنچه كه زیباتر است كرد

فیض مقدسى و تعجب نمى  كنم
این چیزها كه هست، نگاه تو هست كرد

شاعر: رضا جعفری

سُبْحانَ الدّاِئِم الْقاِئِم، 
سُبْحانَ الْقاِئِم الدّاِئِم، 

سُبْحانَ الْواِحِد االَْحَِد، 
سُبْحانَ الْفَرِْد الصَّمَِد، 
ُّوِم،  سُبْحانَ الْحَِىّ الْقَي

سُبْحانَ الّلِ  وَ ِبحَمِْده، 
َّذى ال يَمُوُت، سُبْحانَ الْحَِىّ ال

سُبْحانَ الْمَِلِك الْقُدُّوِس، 
سُبْحانَ رَِبّ الْماَلِئكَِة وَ الرُّوِح، 

سُبْحانَ الْعَِلِىّ االَْعْلى،
سُبْحانَهُ وَ تَعالى.

روز  هر  را  تسبيح  اين  هر كس 
نمى  دنيا  از  بگويد،  يك سال  تا 
رود تا آنكه جايگاه خويش را در 

بهشت ببيند.
منبع.بحار االنوار : ۸۴ / ۶

باران  حسرت  در  زمین  که  بود  ها  سال    
تشنگی،  درمان  و  سوخت  می  حیاتبخشی 
انتظار  سیاهی و تیرگی خود را از آسمان آبی 
کویر خشک  به  زمین  که  بود  ها  داشت. سال 
تعصبات و عقاید باطل و مرداب خرافات، تبدیل 
نشدنی،  فراموش  شبی  در  ناگاه  که  بود  شده 
باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد و زمین 
نام  به  زیبا،  ُگلی  و  ساخت  سیراب  را  تشنه 
محمد مصطفی)ص( در کویر حجاز، شکوفا شد.

و  بود  شده  باران  ستاره  مّکه  آسمان  شب  آن 
ساکنان عرش ملکوت برای تحویل دادن امانت 
خود به زمین آمده بودند. در همان زمان کنگره 
های  آتشکده  و  ریخت  فرو  کسری  کاخ  های 
تولد  این  آمد  و پی  به خاموشی گرائید  فارس 
های  بت  و  گریختند  ها  طاغوت  و  شیاطین 
جاهلی یکی پس از دیگری سقوط کردند. نور 
ایمان به سراسر دنیا تابید و پیام اسالم در قلب 
جهل،  و  ظلم  چنگال  از  بشر  و  کرد  نفوذ  ها 

نجات یافت.
 آسمان ها و زمین امشب نورباران است. بر لب 
عرشیان از شوِق گل، عشق و سرور جاری است. 
زمین، گل باران وفضا سرشار از عطر مشک و عود 
است. شهر مکه، میالد آخرین سفیر الهی، رسول 
حق و رحمت را انتظار می کشد؛ آن که نقش 
انبیا است. ناگاه در این فضای پر از عطر  نگین 
و نور، خداوند دسته گلی را به آمنه عطا نمود و 
زمین و فلک غرق سرور و شادی شد و مالئکه فوج 

فوج برای عرض تبریک به زمین آمدند.
از  االّول  ربیع   ۱٧ در  الهی  پیامبر  آخرین   
عبدالمطلب«  بن  »عبدا...  نام  به  پدری 
دیده  وهب«  بنت  آمنه   « نام  به  مادری  و 
جمال  و  رخسار  انوار  با  و  گشود  جهان  به 
ویژه  به  تاریک،  و  تیره  جهان  منّورش، 

عربستان را روشن گردانید.
***

 امام جعفر صادق )ع( در روز جمعه، به هنگام 
طلوع فجر و به روایتی در روز دوشنبه، هفدهم 
ربیع االّول سال ۸۳ قمری دیده به جهان گشود 
تابناک  طّیبه خویش  انوار  با  را  انسانی  عالم  و 
نام  به  باقر)ع (وی را  امام محمد  نمود. پدرش 

َفَمن  َشریک  خیر  أنا   (  : فرماید  می  خداوند 
َعمل لی و لِغیری فهو لَِمن َعمله غیری ( من 
بهترین شریک هستم ، اگر کسی عملی را انجام 
بدهد که هدفش هم من و هم غیر من باشد ، 
برای من  که  آن شریکی  به  را  من سهم خود 
از  را  خود  پاداش  تا  کنم  می  واگذار  پنداشته 

او بگیرد . 
آری ، هر کس و هر چیز را در کنار خدا قرار 

دادن ، توهین به مقام الهی است . 
اگر کسی به شما بگوید : من شما و سنگ را 

دوست دارم ، این توهین به شماست . 
اگر بگوید : از غذایی که تهیه کرده ام ، هم شما 

بخورید هم گربه ام می خورد ، توهین است .
عالوه برآنکه هدف خداوند از انجام دستوراتش 
مایه  ریا  و  و شرک  است  انسان  کمال  و  رشد 

نام  »جعفر«  طّیار)ع(،  جعفر  نیاکانش  عموی 
دارای یک  محمد)ع(  بن  نهاد. حضرت جعفر 
کنیه  دو  و  »ابوعبدا...«  نام  به  معروف  کنیه 
 « و  ابواسماعیل«   « نام های  به  معروف  غیر 
القابی چند  بود. هم چنین، دارای  ابوموسی« 
از:  است  عبارت  آن ها  معروف ترین  که  بود 

صادق، صابر، طاهر و فاضل.
 « به  را  بیت)ع(وی  اهل  محّبان  و  شیعیان   
صادق آل محمد)ص( » می شناسند. زیرا آن 
درست،  و  راست  جز  سخنی  هرگز  حضرت، 
محمد  ،امام  ارجمندش  پدر  نفرمود.  چیزی 
به  واسطه  دو  با  وی  نََسب  که  است  )ع(  باقر 
امیر مؤمنان حضرت علی )ع( و با سه واسطه 

به پیامبر اکرم )ص( منتهی می گردد.
فاطمه،  )ع(،  صادق  جعفر  امام  گرامی  مادر   
نیکو سرشت،  زنان  از  فروه«  اُّم   « به  معروف 
این  بود.  خویش  عصر  نیکورفتار  و  نیکوکار 
و  فضیلت  جهت  از  متّدین،  و  باتقوا  بانوی 
شمار  به  خود  روزگار  زنان  سرآمد  منقبت، 
و مقام وی  امام صادق)ع( در شأن  و  می آمد 
داشت،  ایمان  که  بود  زنانی  از  مادرم  فرمود: 
تقوا پیشه کرده و نیکوکاری می نمود و خدا، 

نیکوکاران را دوست دارد.
به مدت دوازده سال،  امام جعفر صادق )ع(   
زین  امام  گرامی اش  جّد  برکت  با  حیات 
العابدین )ع( را درک کرد و از مکتب تربیتی 
آن  چنین،  هم  یافت.  وافر  بهره  وی  علمی  و 
شریف  وجود  از  سال   ۳۲ مدت  به  حضرت 
پدرش امام محمد باقر )ع( برخوردار بود و در 
تمام رویدادهای مهم در کنار پدر ارجمندش 
قرار داشت. مدت امامت امام جعفر صادق)ع(، 
۳۳ سال و ده ماه )از ذی حجه سال ۱۱۴ تا 

۲۵ شوال سال ۱۴۸ قمری( بود
تعلیم  و  علمیه  تشکیل حوزه  با  آن حضرت   
محمد  و  زراره  هشام،  چون  مبارز،  شاگردانی 
و  اسالم  جهان  در  شگرفی  تحول  مسلم،  بن 
مذهب شیعه پدید آورد و جهانیان را با اسالم 
ناب محمدی )ص( و مکتب حیات بخش اهل 

بیت )ع( آشنا ساخت.

سقوط انسان است . 
اگر یک موش در دیگ غذا بیفتد ، تمام غذا از 

قابلیت مصرف می افتد . 
یک روز تمام مسافران هواپیما را پیاده و باری 
را که بسته شده بود تخلیه کردند و گفتند : 

یک موش در هواپیما دیده شده است . 
پرسیدیم : این همه مسافر و بار به خاطر یک 

موش بایدپیاده شود ؟ 
گفتند : بله ، زیرا ممکن است این موش یکی 
از سیم ها را بجود و رابطه خلبان با فرودگاه 

قطع شود و موجب سقوط هواپیما شود . 
آری ، موش شرک ، سیم اخالص را می جود 

و رابطه بنده با خالق قطع می شود 
کوتاه، پاسخهای مهم پرسشهای منبع:

قرائتی محسن االسالم حجت

میالد با سعادت پیامبر رحمت و مغفرت
 حضرت محمد مصطفی )ص( و والدت امام جعفر صادق )ع( 

چرا خداوند کارهایی را که ذره ای شرک و ریا 
در آن باشد، نمی پذیرد ؟

شرح نشاط و سرور در اندیشه و سیره ی امام خمینی)ره(

عوامل  نورانیت قلب

امام جواد علیه السالم:
ْن َیْنَصُحُه. ِسِه َو َقُبوٍل ِممَّ اَلُْمؤِمُن َیْحتاُج اِلی َتْوفیٍق ِمَن الّل ِ َو واِعٍظ ِمْن نَْف

مـؤمن ]به سه چـیز[ مـحتاج است:
1 ـ توفیق الهی که کارها را به خوبی پیش ببرد.

2 ـ واعظ درونی که هر لحظه او را پند و اندرز دهد.
۳ ـ پذیرش نصحیت از کسی که او را پند می  دهد.

گاری  نیازاهی مومن ربای رست

شعر میالد پیامبر اکرم )ص(

تسبیح جبرئیل علیه السالم

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/ موضوع  برابر رأي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۴۶۰ مورخه ۹۸/۱۱/۲۶ هیأت 
تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي 
مالکانه بالمعارض متقاضي غالم حسین وفائي خوري  فرزند عبداله   بشماره شناسنامه ۶ صادره از الرستان  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۰۴/٧۶ متر مربع پالک ۱ فرعي از ۴٧۱۸ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پالک ۴٧۱۸  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خریداري از عبداله وفائي خوري محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲٧/۱۳۹۹/۰٧
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
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صف

سوالی  این  ؟  نخوریم  یا  بخوریم  هندی  برنج 
است که این روزها ذهن مصرف کنندگان برنج 
مصرف  است.  کرده  مشغول  خود  به  را  هندی 
کنندگان این نوع برنج همچون توپی در زمین 

بین دو دسته جا به جا می شوند. 
واقعیت این است که خوردن برنج هندی هیچ 
گونه ضرری ندارد و می توان با خیالی آسوده از 
آن استفاده نمود. یعنی تا کنون حداقل مدارک 
علمی مستندی درباره وجود سم های مضر در 
همه  هست  آنچه  است.  نشده  کشف  برنج  این 
شایعات و ادعایی بیش نیستند که هیچ گاه هم 
مدعیان این مساله سند معتبری دال بر اثبات 

ادعای خود ارائه ندادند.
در حال حاضر انواع برنج هندی در سراسر دنیا 
زیادی  طرفداران  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
های  سم  حاوی  برنج  این  اگر  راستی  به  دارد. 

سالمتی مهم ترین گنجی است که در زندگی 
داریم و حفظ آن باید مهم ترین اولویت ما باشد. 
مطالعات  متخصصان،  و  پزشکان  از  بسیاری 
زیادی انجام داده اند و به اعدادی رسیده اند که 

برای سالمت مهم و ضروری هستند.

 فشار خون 12۰ بر 8۰: 
شایع ترین اختالل متابولیک فشار خون است و 
امروزه بسیاری از جوانان هم با رعایت نکردن 
شیوه درست زندگی خود با این قاتل خاموش 
دست و پنجه نرم می کنند. فشارخون طبیعی 
 ۶۰ روی   ۹۰ باید  سالگی  یک  تا  نوزادان  در 
باشد.   ٧۵ بر   ۱۱۰ خون  فشار  این  حداکثر  و 
سال   ۳۴ تا   ۳۰ سنین  مانند  باالتر  درسنین 
افراد باید دارای فشار خون ۱۲۲ بر ۸۱ باشند .   

وارد می شود و چون برنج به آب بیشتری نیاز 
برنج  در  موجود  آرسنیک  درصد  شاید  دارد 
بیشتر باشد. اما این امر تنها مختص این نوع 
برنج نیست و ممکن است آرسنیک حتی در 

برنج های ایرانی نیز موجود باشد.
استفاده طوالنی برخی افراد از برنج هندی

افرادی هستند که شاید چندین سال است که 
برنج هندی می خورند اما خوشبختانه دچار هیچ 
گونه بیماری نشده اند. در عوض هستند افرادی 
که برنج هندی مصرف نمی کنند اما متاسفانه به 

بیماری همچون سرطان مبتال گشته اند.
منظور از این صحبت این نیست که برنج هندی 
خاصیت ضد سرطانی دارد. بلکه قصدمان این 
ماده  یک  بودن  زا  سرطان  بگوییم  که  است 
غذایی به این راحتی تعیین نمی شود و باید 
باشد.  داشته  وجود  تایید شده  نمونه  چندین 
بیماری  به  تبدیل  سرطان  متاسفانه  اصل  در 
ترسناک قرن صنعتی شده و بسیاری از عوامل 
بروز آن به تغییر شیوه زندگی مربوط می شود 

و نه فقط به نوع برنج!
 برنج هندی خوش پخت است

برای  عالی  انتخاب  یک  هندی  های  برنج 
کسانی است که تبحر چندانی در پخت برنج 
ندرت در  به  برنج خیلی  نوع  این  زیرا  ندارند. 
حین پخت خراب شده و طعم خوبی نیز دارد. 
البته منظورمان نیست که آشپز های حرفه ای 
از این برنج استفاده نکنند. بلکه می توان گفت 

برای هر سلیقه ای مناسب می باشد.

 ۷    تا 8 وعده سبزی و میوه: 
مصرف ٧ تا ۸ وعده میوه جات و سبزی در طول 
روز مانند سیب، پرتقال، انار و کاهو مخصوصا در 
بدن  ایمنی  آلودگی هوا می تواند سیستم  زمان 

شما را تقویت کند . 

هفته ای 15۰دقیقه ورزش: 
مانند  هوازی  و  ورزشی  فعالیت های  انجام  با 
میزان  به  مدت  طوالنی  و  تند  روی های  پیاده 
۱۵۰ دقیقه در هفته می توانید سالمتی خود را 

تأمین کنید . 

 2  ساعت بدون تلفن همراه: 
از  قبل  ساعت  دو  همراه  تلفن  کردن  خاموش 
شما  دردسر  بدون  و  راحت  خواب  به  خواب، 
کمک می کند. نور آبی صفحه تلفن همراه باعث 
شما  خواب  ساعت  و  مالنین  ترشح  در  اختالل 

می شود . 

مضری مانند آرسنیک بود اجازه ورود آن به اروپا 
به  هستیم  شاهد  ما  همه  چون  شد.  می  داده 
محض بروز کوچکترین مشکلی در مواد غذایی 
یکپارچه  صورت  به  اروپایی  کشورهای  وارداتی 

سریعا جلوی ورود آن محصول را می گیرند.
وجود  با  کشورها  این  که  است  چگونه  پس 
پیشرفت های فراوان در زمینه شناخت ساختار 
مواد غذایی متوجه وجود این همه سم در این 

برنج نشده و همچنان از استفاده می کنند. 
امروزی و  با صنعتی شدن جوامع  به طور کلی 
برگشت پسماندهای انواع کارخانه ها به طبیعت، 
محیط زیست روز به روز به سمت آلودگی بیشتر 
های  سم  ورود  امر  این  نتیجه  رود.  می  پیش 
شیمیایی به چرخه آب می باشد. از آنجا که آب 
های مورد استفاده برای کشاورزی تصفیه نمی 
شوند متاسفانه این سم معموال در اکثر گیاهان 

افزایش  هم  خون  فشار  افراد،  سن  افزایش  با 
خواهد یافت و در این صورت فشار خون طبیعی 
برای افراد مسن یعنی از ۶۰ تا ٧۰ سالگی باید 

۱۳۴ بر ۸٧ باشد . 

عدد مناسب قند خون: 
به  افراد  در   ۱۰۰ از  پایین تر  خون  قند  عدد 
 ۱۲۶ تا   ۱۰۰ بین  دیابت،  بیماری  نبود  معنای 
در  دیابت  وجود   ۱۳۰ از  باال تر  و  دیابت  پیش 

افراد است . 

 ۷    تا 8 ساعت خواب: 
استراحت کافی برای همه مخصوصا افراد شاغلی 
که در بیرون از منزل به فعالیت مشغول هستند، 
ضروری است. خوابیدن شبانه به مدت ۸ ساعت 

باعث تأمین انرژی بدنتان خواهد شد . 

آشنایي  علمي،  تحقیقات  انعکاس  از  من  هدف 
مطالعات  پایه  بر  موثق  مدارک  و  اسناد  با  مردم 
این  با  مردم  وقتی  باشد،  تحقیقات علمي مي  و 
مدرک  و  با سند  همراه  اطالعات  و  گزارش  نوع 
و بر پایه مطالعات علمی آشنا شوند، می آموزند 
هیچ سخنی را بدون مدرک و منبع معتبر قبول 
کدام  و  پذیرفتنی  سخنانی  چه  بدانند  و  نکنند 

موارد قابل استناد و عمل نمي باشد.
 آنچه که از بررسي هاي علمي بدست آمده است، 
بیانگر این واقعیت است که استفاده از ماسک نه 
تنها از گسترش این بیماري جلوگیري مي کند؛ 

بلکه شدت آن را نیز در بدن کاهش مي دهد.
استفاده  نشان می دهد  بسیاری  شواهد علمی 
از »ماسک زدن« و »رعایت فاصله اجتماعی« 
احتمال  و  کرونا  ویروس  انتقال  قطع  طور  به 
اما  دهد.  می  کاهش  را  کووید۱۹  به  ابتال 
ممکن  ماسک  از  استفاده  وجود  با  فرد  گاهی 

شود. مبتال  است 
بدن  به  شده  وارد  ویروس  تعداد  و  مقدار 
آن  شدت  و  بیماری  ایجاد  در   )Viral load(
بطور صحیح  شما  اگر  دارد،  مهمی  بسیار  نقش 
)تعداد  ویروس  ُدوز  کنید،  استفاده  ماسک  از 
ویروس( که وارد بدن شما می شود، بطور قابل 
از شدت بیماری  این  یابد و  توجهی کاهش می 
ویروس  تعداد  که  معتقدند  محققین  کاهد.  می 
یا ُدوز اولیه ویروسي که وارد بدن میشود، یکی 

خرما میوه بی نظیری است که عالوه بر خواص 
مفید خود میوه و ارزش غذایی زیاد آن، هسته 
عمل  دارو  همانند  موارد  بسیاری  در  نیز  آن 
درمان  برای  آن  از  سنتی  طب  در  و  می کند 
دفع  چشم،  آبریزش  قطع  مانند  بیماری هایی 
سنگ کلیه، بهبود زخم های سطحی و... استفاده 

می شود. 

خواصهستهخرما
1- دفع سنگ کلیه و سنگ مثانه

هسته  شده  شناخته  خواص  مهمترین  از  یکی 
دفع  برای  آن  از  استفاده  سنتی  طب  در  خرما 
سنگ کلیه و سنگ مثانه است. به این منظور شما 
می توانید چند عدد هسته خرما را با هاون بکوبید 
تا پودر شود و آن را با یک لیوان آب بجوشانید تا 

زمانی که نصف آب لیوان باقی بماند.
جوشانده را صاف کرده و روزی دو مرتبه صبح و 
شب با شکم خالی میل کنید. هسته خرما دارای 
چند ترکیب دارویی است که یکی از آن ها شبیه 
کورتن عمل می کند و برای درمان ناراحتی های 
در طب  عفونی  امراض  و  التهاب  مثانه،  و  کلیه 
خاصیت  خرما  هسته  می شود.  استفاده  سنتی 
خرد  و  شکستن  طریق  از  و  دارد  سنگ شکن 
کردن سنگ، به دفع راحت تر آن کمک می کند. 
برای کسب نتیجه الزم است چند روز این کار 

را ادامه دهید.

2- تقویت بینایی و درمان آبریزش چشم
درمان آبریزش چشم ناشی از حساسیت به نور، 
حساسیت های فصلی و حساسیت های دارویی از 
از  استفاده  همچنین  است.  خرما  هسته  خواص 
از هسته خرما همانند خواص  تهیه شده  سرمه 
خرما به تقویت بینایی کمک می کند. ابتدا چند 
هسته خرما را با هاون بکوبید تا کامال پودر شود. 
سپس آن ها را با یک لیوان آب بجوشانید و سپس 

صاف کرده، با آب آن چشم ها را شستشو دهید.

۳- تسکین دندان درد
استفاده از هسته خرما و قرار دادن پودر آن روی 
درد  دندان  تسکین  در  می کند  درد  که  دندانی 

موثر است.

۴- بهبود زخم های سطحی
التیام سریع تر جای زخم از کاربرد های درمانی 
هسته  ابتدا  منظور  این  به  است.  خرما  هسته 
اینکه سرد شد، آن  از  بعد  و  بسوزانید  را  خرما 

ازعوامل تعیین کننده شدت نهایی بیماری است.
مسافران  از  تعدادی  تفریحی،  کشتی  یک  در 
ماسک  از  مسافران  شدند  مبتال  کووید۱۹  به 
کرونا  تست  آنها  همه  از  کردند.  می  استفاده 
گرفته شد. نتایج نشان داد که %۸۱ افرادی که 
تست کرونای آنها مثبت شده بود، بیماری شان 
بدون عالمت و خفیف بود. در حالیکه مطالعات 
افرادی  نشان داده که بطور طبیعی فقط ۴۰% 
که به این بیماری کووید-۱۹ مبتال می شوند بی 
عالمت هستند. این بدان معنی است که افرادي 

پودر آن در محل  و  بکوبید  را در هاون سنگی 
زخم بگذارید.

5- تنظیم قند خون و درمان دیابت
یکی از مهمترین خواص درمانی هسته خرما، 
کنترل  و  دیابت  درمان  برای  آن  از  استفاده 
تعدادی  ابتدا  منظور  این  به  است.  خون  قند 
مدت  به  و  بشویید  ولرم  آب  را  خرما  هسته 
و  ریخته  تمیز  پارچه ای  در  را  آن ها  روز   ۱۰
تا خشک  دهید  قرار  آفتاب  سایه  محیطی  در 
شوند. سپس هسته های خرما را داخل فر قرار 
تا بسوزند و رنگ آن ها به قهوه ای تیره  دهید 

کند. تغییر 
ار آسیاب  از سرد شدن، هسته های خرما  بعد 
کنید و آن ها را در ظرفی دربسته قرار دهید. 
یک  با  را  خرما  هسته  از  قاشق  یک  روز  هر 
این  از  روز  در  بار  دو  و  کرده  دم  آب  لیوان 

کنید. میل  دمنوش 

۶- تسکین درد های مفصلی
استفاده از بخور هسته خرما به تسکین درد های 
همچنین  می کند.  کمک  استخوانی  و  مفصلی 
اضافه  یا  به صورت حریره  خوردن هسته خرما 
مواد  بودن  دارا  دلیل  به  غذا،  به  آن  کردن 
معدنی بسیار مانند آهن، پتاسیم، روی، منگنز 
و ویتامین های A، B و ویتامین E  برای تقویت 
استخوان ها و کمک به مبتالیان به بیماری های 

روماتیسمی مفید است.

که ماسک مي زنند و فاصله اجتماعی را رعایت 
می کنند، اگر هم بیمار شوند بیماری شان بدون 
عالمت بوده یعنی به شکل خفیف بیماری مبتال 

می شوند.
در  یکي دیگر از مطالعات انجام شده در اروپا بر 
روي میزان سرایت این بیماري ، افرادی را به ۳ 
افراد گروه یک و گروه دو  و  گروه تقسیم کرده 
با فاصله اجتماعی کمتر از ۱/۵  متر در ارتباط 
بودند که به ترتیب ۲٧ و ۳۱ درصد افراد مبتال 
شدید  تا  متوسط  عالیم  دارای  و  کووید-۱۹  به 

۷- درمان اسهال مزمن
برای استفاده از خواص هسته خرما برای درمان 
اسهال مزمن میتوانید با پودر هسته خرما حریره 
خرما  هسته  بدهید.  بیمار  فرد  به  و  کنید  تهیه 
خاصیت ضدعفونی کنندگی زیادی دارد و به از 
بین بردن باکتری های مضر و بیماریزای دستگاه 

گوارش کمک می کند.

8- بازگشت رحم به جای اولیه بعد از زایمان
خاصیت  دلیل  به  خرما  هسته  بخور  از  استفاده 
به جای  رحم  بازگشت سریعتر  به  آن،  انقباضی 
اولیه خود بعد از زایمان کمک می کند. همچنین 
خوردن هسته خرما به صورت دمنوش یا ریختن 
افزایش شیر مادران شیرده  پودر آن در غذا در 

موثر است.

9- تقویت سیستم ایمنی بدن و تقویت اعصاب
هسته خرما سرشار از مواد آنتی اکسیدان است و 
به دلیل مواد معدنی بیشماری که دارد در تقویت 
سیستم ایمنی بدن و آرامش اعصاب تاثیر دارد. 
ارزش غذایی خرما و هسته آن باعث شده است 
که این میوه یک منبع غذایی ارزشمند محسوب 

شود.

1۰- افزایش میزان تستوسترون
ترکیبات شیمیایی موجود در هسته خرما مانند 
افزایش  بر  لینولئیک  و  پالمیتیک  اسید  روی، 
موثر  جنسی  سلول های  و  تستوسترون  هورمون 

است.

بودند. گروه سوم با فاصله اجتماعی بیش از ۱/۵ 
متر با گروه یک و دو در ارتباط بودند و هیچ یک 
از افراد گروه سوم عالیم بیماری را نداشتند که 
محققین نتیجه گرفتند فاصله اجتماعی عالوه بر 
کاهش شیوع بیماری باعث کاهش تعداد ویروس 

وارده به بدن نیز می شود.
نتایج این تحقیقات علمی نشان از تاثیر ماسک 
و  بیماری  شدت  کاهش  در  اجتماعی  فاصله  و 
کاهش شیوع آن دارد و  این دو اقدام اجتماعی و 
بهداشتی نه تنها میتواند باعث کند شدن سرعت 
شود  وجوانان  دربزرگساالن  ویروس  گسترش 
جلوگیری   ۱۹-COVID شیوع  از  میتواند  بلکه 

کند.
می توان از این تحقیقات اینگونه نتیجه گرفت 
فاصله  »رعایت  و  ماسک«  از  »استفاده  که 
اجتماعی« ، هر دو باعث کاهش تعداد ویروس 
وارد شده به بدن شده و این امر کاهش عالیم و 
شدت بیماري را به همراه دارد و همین امر نشان 
دهنده تاثیر مثبت و بسزاي زدن ماسک و رعایت 
و همچنین  بیماري  در کاهش  اجتماعی  فاصله 

شدت عفونت کووید ۱۹ دارد.

فریبرز حق پرست
علمي  هیات  عضو   
اسالمي  آزاد  دانشگاه 

الرستان

مزایایروغنهستهخرما
1. تقویت مو و درمان ریزش مو

روغن هسته خرما به تقویت موها، افزایش رشد 
و  پیشگیری  برای  و  می کند  کمک  ابرو  و  مژه 
درمان ریزش مو مفید است. جالب است بدانید 
امروزه در برخی محصوالت بهداشتی و آرایشی 

از روغن هسته خرما استفاده می شود.

2. درمان زخم معده
و  کنندگی  ضدعفونی  خاصیت  خرما  هسته 
از  از روغن گرفته شده  استفاده  و  دارد  درمانی 
زخم  درمان  و  گوارش  دستگاه  سالمت  به  آن 

معده کمک می کند.

۳. نرم شدن پوست
و  است  ویتامین  ای  درای  خرما  هسته  روغن 
پوست  سالمت  و  شدن  نرم  به  آن  از  استفاده 
و  چروک  و  چین  کاهش  در  و  می کند  کمک 

پیشگیری از پیری پوست مفید است.

۴. سالمت قلب
خرما  هسته  درروغن  موجود  کلسترول  میزان 
بسیار کم است ضمن آنکه این روغن حاوی انواع 
سالمت  برای  مفید  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 
بیماران  برای  آن  از  استفاده  رو  این  از  و  است 
قلبی عروقی توصیه می شود. روغن هسته خرما 
در برابر اکسیداسیون در دما های پخت و پز باال 
مقاوم است و روغن مناسبی برای تهیه غذا های 

سرخ کردنی محسوب می شود.

5. تقویت دید
همانند خود هسته خرما، استفاده از روغن تهیه 
شده از آن نیز به دلیل دارا بود ویتامین A، در 

تقویت بینایی و افزایش قدرت دید مفید است.
منبع:سایتستاره

اعداد طالیی سالمتبرنج هندی بخوریم یا نخوریم ؟

کاهششدتبیماریکووید١9بااستفادهازماسک

فواید دارویی هسته خرما

چه سرفه ای نشانه 
کووید19 است؟

بیماری  عالئم  شایع ترین  از  یکی  سرفه 
کووید۱۹ است اما نه هر سرفه ای! ویژگی های 

سرفه کرونایی: 
و  کووید۱۹ خشک  بیماری  از  ناشی  ـ سرفه 
مداوم است و فرد را دچار تنگی نفس می کند. 
به همین دلیل است که این بیماری بافت های 
ریه را تحریک می کند. با پیشروی بیماری در 
بافت های آسیب دیده ریه مایع جمع می شود 
نفس  تنگی  احساس  فرد  شرایط  این  در  که 
به  قادر  بدن  زیرا  می کند  تجربه  را  بیشتری 

تامین اکسیژن مورد نیاز خود نیست . 
نیست  کننده  نگران  گاه  به  گاه  سرفه های  ـ 
اما زمانی که سرفه ها برای هفته ها ادامه پیدا 
کند، همراه با خون باشد، موجب تغییر رنگ 
خلط شده، با تب، احساس منگی و خستگی 

همراه باشد باید به پزشک مراجعه کنید . 
ـ سرفه مرطوب با خلط همراه است اما سرفه 
به  مبتال  بیماران  در  آنچه  با  مشابه  خشک 
همراه  خلط  با  می شود  مشاهده  کووید۱۹ 
پشت  قسمت  از  معمول  طور  به  و  نیست 
آغاز می شود. همچنین در سرفه خشک  گلو 
مجرای تنفسی باز نمی شود و اغلب افراد این 

سرفه را آزاردهنده توصیف می کنند.
  ـ ممکن است ابتدا سرفه خشک باشد و در 

نهایت به سرفه مرطوب تبدیل شود.
ذات الریه  به  مبتال  بیماران  در  شرایط  این 
مشاهده می شود که اغلب فرد دچار سرفه های 
خشک شده اما با پیشرفت بیماری کیسه های 
و  شده  پر  التهابی  ترشحات  با  ریه  هوایی 

موجب بروز سرفه مرطوب می شود.

برای خالصی از استرس 
کرونا شیر بنوشید

افرادی که  ایران، گفت:  تغذیه  انجمن  رئیس 
اضطراب  و  افسردگی  دچار  کرونا  بحران  در 
گرم  نیمه  شیر  عصرها  است  بهتر  شده اند، 

بنوشند.
جالل الدین میرزای رزاز رئیس انجمن تغذیه 
ایران، اظهار داشت: برای ارتقا سیستم ایمنی 
یکسری  دارای  که  غذایی  مواد  از  باید  بدن 
ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین 

A ، B ، E استفاده کرد.
همچنین استفاده از ویتامین A و B به تبعیت 
از ۸۵ درصد  از رژیم غذایی متنوع که بیش 
مواد معدنی را تامین می کند، تاثیرگذار است.

که  هموطنان  از  دسته  آن  برای  گفت:  وی 
توصیه  هستند،  مواجه   D ویتامین  کمبود  با 
می شود این ویتامین به صورت مکمل مصرف 

شود.
 ویتامین D به طور معمول و به  صورت روزانه 
۱۰۰۰ واحدی و به صورت هفتگی یا دو هفته 
که  می شود  مصرف  واحدی  هزار   ۵۰ یکبار 
باید از طریق داروخانه ها تهیه شود. اما در ایام 
کرونا مصرف ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحدی ویتامین 

D کافی است
وی در مورد سایر ریز مغذی ها شامل زینک و 
سلنیوم، گفت: این ریز مغذی ها در همه غذاها 
یافت می شود. توصیه سازمان بهداشت جهانی 
و  غذا  طریق  از  را   C ویتامین  که  است  این 

سبزیجات در ایام کرونا استفاده کرد.

آگهيتحدیدحدوداختصاصياراضيو
ساختمانهايفاقدسندرسمي

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۰۴- ۹۹/۰۲/۲۲ 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   - اول  هیأت 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  عبداله  فرزند  هوشمند  امیرحسین 
مساحت  به  باب  یک  ششدانگ  در   ۶۵۶۰۰۳۸۱۵٧
 ۱۰۸۲٧ از  فرعي   ۱۲۶٧٧ پالک  مترمربع   ۲۶۲/۴
از پالک ۲٧۴۳/۱۰۸۲٧  و مجزي شده  اصلي مفروز 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
حدود  تحدید  که  این  به  عنایت  با  گردیده  محرز 
پالک ۱۰۸۲٧/۱۲۶٧٧ تاکنون به عمل نیامده حسب  
تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید 
روز  حدود   تحدید  وقت  نموده  اختصاصي  حدود  
سه شنبه مورخه ۹۹/۹/۴ تعیین و عملیات تحدید 
از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا 
قانون  ماده ۱۴  کلیه مجاورین طبق  و  متقاضي  از 
محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد  دعوت  ثبت 
مجاورین  واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به 
مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس  به 
از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۸/۱۲

اداره ثبت اسناد  هدایت اله رحیمي درازي - رئیس 
وامالک گراش             م/الف/۵۰۹

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۸۶۱ شماره  رأي  برابر 
۹۸/۰۸/۲۳ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  مالکانه بالمعارض متقاضي  الرستان تصرفات 
عارف محنت کش فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 
۱۰۲ صادره از الر  در ششدانگ یک باب خانه به 
فرعي   ۲ پالک  تحت  مربع  متر   ۳۲٧/۶۰ مساحت 
از ٧۰۶٧ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ٧۰۶٧  
اصلي  قطعه ۳ واقع در بخش ۱۸ فارس الرستان 
محرز  شکوهي  مریم  خانم  از  خریداري  )خور( 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهي  اولین  انتشار 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف 
مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  اعتراض طبق 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲٧

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان

م/الف/۵۸۴
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باز بودن رداهی سعادت و تعليم رد قرآن

به گزارش میالدالرستان به نقل از 
مردم؛  نماینده  اطالع  رسانی  پایگاه 
پیرو سفر حسین زاده نماینده مردم 
به  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
بخش های ارد و مرکزی، جلسه ای با 
حضور زمانی سرپرست فرمانداری، 
جهانبانی رئیس دفتر نماینده مردم 
شهرستان ،  مسئولین  و  گراش  در 
بخش  اسالمی  شوراهای  اعضای 
سالن  در  دهیاری ها  و  روستا  و 

اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
هماهنگی  جهت  به  جلسه  این 
و  مسائل  پیگیری  و  بررسی  و 
مشکالت مردم در بخش های ارد و 

مرکزی صورت گرفته است.
شریف  مردم  نماینده  حسین زاده 
الرستان، خنج، گراش و اوز با بیان 

موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
محصوالت  بندی  بسته 
عنوان  به  منطقه  در  مختلف 
صنایع،  برخی  مفقوده  حلقه 
و  غذایی  صنایع  خصوصا 
کوتاه  گفتگویی  در  دارویی، 
سازمان  معاون  »مظفری،  با 
کشاورزی  جهاد  مدیر  و 
الرستان« چند موضوع در این 
خصوص را جویا شدیم و البته 
به امید خدا در آینده نزدیک 
سعی می نماییم موارد دیگری 
در این خصوص را ارائه نماییم.

محصوالت  تنوع  به  توجه  با   )1
تولیدی در منطقه و نیاز به صنعت 
در  صنعت  این  چرا  بندی،  بسته 

الرستان مغفول مانده است؟
گذاران  سرمایه  مالی  توان 
از  استفاده  به  کمتر  نیاز  و 
مزیت  از  دولتی  تسهیالت 
لیکن  باشد  می  منطقه  های 
به دلیل عدم آگاهی و ریسک 
پذیری سرمایه گذاران و عدم 
ثبات قیمت ها به خصوص در 
کشاورزی،  محصوالت  زمینه 

امام جمعه الرستان، در خصوص حضور 
مبلغین در مناطق محروم این شهرستان 
گفت: حضور مبلغین در مناطق محروم 

جهاد فرهنگی محسوب می شود.

جراحی  عمل  نخستین 
در  زانو  مفصل  تعویض 
اکرم  نبی  بیمارستان 

شهرستان خنج انجام شد.
محمد امین احمدی، جراح و 
بیمارستان  ارتوپد  متخصص 
نبی اکرم شهرستان خنج که 
گفت:  بود،  عمل  این  جراح 
این عمل برای زنی ۶۸ ساله 
داشت  زانو  مفصل  درد  که 

انجام شد.
عمل  این  کرد:  بیان  وی  

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  رئیس 
توزیع  گفت:  الرستان،  ناحیه  نفتی 
به  فقط  الرستان  در  نفتی  فرآورده های 

شکل الکترونیکی انجام می شود.
مسعود حسنیان، در گفت وگو با خبرنگار 
توزیع  طرح  اجرای  از  الرستان  میالد 
الکترونیک انواع فرآورده های نفتی شامل 
داد  گازمایع خبر  و  نفت گاز  نفت سفید، 
برنامه ریزی ها، کلیه  اظهار داشت:طبق  و 
الکترونیکی  برای  الزم  زیرساخت های 
شدن خدمات محیا شده و طبق تفاهم نامه 
با بانک به تعداد موردنیاز دستگاه »پوز« 
نفت  فروشندگی های  اختیار  در  بانکی 
سفید، نفت گاز و عاملین توزیع گاز مایع 

قرار گرفته است.
وی درباره آمادگی شرکت نفت الرستان 
در اجرای این طرح، افزود: شرکت پخش 
ابتدای  از  الرستان  نفتی  فرآورده های 
طرح همواره پیشرو بوده و در حال حاضر 

و  بخش ها  در  یافتن  حضور  اینکه 
اثر  نمی تواند  تنهایی  به  روستاها 
بخش باشد، اظهار داشت: مشکالت 
شود.  پیگیری  بایستی  مردم 
اثر  نمی تواند  تنهایی  به  بازدید ها 
بخش باشد. این جلسه برگزار شده 
مطرح  مشکالت  و  مسائل  تا  است 
و توسط مسئولین مربوطه پیگیری 
ما  است  نیاز  هرجا  و  گیرد  صورت 
آن  نتیجه  و  نیز همراهی می کنیم 
مردم  به  منفی  چه  و  مثبت  چه 

اعالم شود .
مشکالت  و  مسائل  جلسه  این  در 
خلیلی،  ارد،  آغصه،  زینل آباد، 
لب اشکن،  آباد،  بشیر  حسین آباد، 
ریشه  و  کنگ  و  فداغ  محمدزینا، 

مطرح و تبادل نظر شد.

اقبال چندانی  سرمایه گذاران 
زمینه  در  گذاری  سرمایه  به 
خود  از  بندی  بسته  صنعت 

نشان نمی دهند.
2( هزینه ایجاد یک چرخه بسته 
بندی ساده محصوالت )به عنوان 
گیاهان  خرما،  بندی  بسته  مثال 
حدودا  الری(  نان  یا  و  دارویی 

چقدر است؟
هزینه ایجاد یک چرخه بسته 
و  طرح  به  بستگی  بندی، 
سیصد  از  و  دارد  آن  ظرفیت 
میلیارد  سه  تا  تومان  میلیون 
تومان متفاوت است. در مورد 
ابتدا  الری   نان  بندی  بسته 
معاونت  از  الزم  مجوز  بایست 
علوم  دانشکده  دارو  و  غذا 
کار  تائید  بعد  و  اخذ  پزشکی 
گروه آرد و نان و سپس بسته 

بندی انجام می گردد.
الزم  استانداردهای  آیا   )۳
بندی  بسته  چرخه  ایجاد  جهت 
می  الرستان  در  را  محصوالت 

توان اخذ نمود؟
ضوابط  رعایت  صورت  در 

به گزارش میالد الرستان حجت االسالم 
والمسلمین سید مختار موسوی خرم در 
گفت و گو با خبرنگار »حوزه«، با اشاره 
مناطق  در  مبلغین  حضور  ضرورت  به 
جلسه  نخستین  داشت:  اظهار  محروم، 
در  مبلغین  حضور  راهکارهای  بررسی 
مناطق محروم الرستان با حضور رئیس 
مرکز  مسئول  اسالمی،  تبلیغات  اداره 
خدمات حوزه علمیه جنوب استان، مدیر 
مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر)ع( 
بن  علی  علمیه  مدرسه  تبلیغ  معاون  و 
شد.امام  برگزار  الر  شهر  طالب)ع(  ابی 
با  ادامه  در  الرستان،  شهرستان  جمعه 

جراحی ۲ ساعته با همراهی 
تیم  و  بیهوشی  متخصص 
عمل   اتاق  وکادر  پزشکی 
حال  در  بیمار  و  شد   انجام 
حاضر با حال عمومی مساعد 
تحت مراقبت قرار دارد و در 

بیمارستان بستری است.
کرد:  تصریح  احمدی، 
زانو  تعویض  مهمترین هدف 
است  دردی  بردن  بین  از 
آرتروز  ساییدگی،  اثر  در  که 
تخریب سطح  یا  رماتیسم  و 

بیشترین درصد موفقیت در طرح را دارد 
و با اطمینان می توان گفت زیرساخت های 
کامل  به صورت  الرستان  ناحیه  در  طرح 

فراهم شده است.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  ناحیه  نفتی 
جلسات  و  برنامه ریزی  با  سال  ابتدای  از 
 ICT متعدد با بخشداران، دفاتر پستی و
روستایی مناطق محروم پوشش داده شده 
است، تصریح کرد: درصورتی که منطقه ای 
دچار مشکلی شود، در اسرع وقت تیمی 
از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
حضور در محل، مشکل مردم را حضوری 

برطرف خواهد کرد.
متأسفانه  اینکه  بیان  با  مسوول،  این 
برخی دفاتر در هنگام ثبت نام اشتباهاتی 
هویتی  اطالعات  دقیق  ثبت  مورد  در 
همین  به  که  داده اند  انجام  سرپرستان 
جهت سرپرست خانوار در زمان استفاده 

مورد  استانداردهای  مربوطه، 
بندی  بسته  چرخه  در  نیاز 
اخذ  توان  می  را  محصوالت 

نمود.
محصوالت،  صادرات  جهت   )۴
بسته  در  باید  پارامترهایی  چه 
بندی محصوالت رعایت گردد؟

محصوالت  صادرات  جهت 
بازار  محصول،  نوع  به  بسته 
مورد  استانداردهای  و  هدف 
از  مختلفی  پارامترهای  نیاز 
جمله رعایت حد مجاز سموم 
استانداردهای  ها،  نیترات  و 
بازار  سالیق  و  بندی  بسته 

تهی  صدد  در  دشمنان  اینکه  تصریح 
کردن انسان ها از معنویت هستند، جهاد 
علمی و دینی را یکی از برترین جهادها 
برشمرد و خاطرنشان کرد: مبلغان دین 
نقش مهمی برای ترویج معارف دینی بر 
جهادها،  بهترین  از  یکی  و  دارند  عهده 

جهاد علمی و دینی است.
وی همچنین حمایت از مبلغین اعزامی 
به مناطق محروم را مورد تاکید قرار داد 
و عنوان کرد: اعزام مبلغ یکی از مطالبات 
حمایت  رو  این  از  است،  مردم  حق  به 
محروم  مناطق  به  اعزامی  مبلغین  از 

ضرورت دارد.

به  و  می شود  ایجاد  مفصلی 
حرکتی  دامنه  آرودن  دست 
مطلوب در سطح مفصل زانو 
ایجاد  شکل  تغییر  اصالح  و 
نتایج  دیگر  از  زانو  در  شده 

آن است.
ارتوپد  متخصص  و  جراح 
اکرم  نبی  بیمارستان 
داد:  ادامه  خنج،  شهرستان 
زانو  مفصل  غضروف  وقتی 
شود،  تخریب  علتی  هر  به 
دردناک  زانو  مفصل  حرکت 

از کارت بانکی خود جهت دریافت سوخت 
نشان  خاطر  می شود،  مواجه  کد خطا  با 
کرد: برخی اصالحات مثل ویرایش محل 
فروشندگی توسط شرکت نفت و ویرایش 
سرپرستان  توسط  کارت بانکی  شماره 

خانوار قابل انجام می شود.
لحاظ  به  حاضر  حال  در  تأکید  با  وی 
ندارد،  وجود  مشکلی  هیچ  زیرساختی 
بیان کرد: اطالعات خانوارهایی که اشتباه 
ثبت نام کرده اند، می بایست در اسرع وقت 

ویرایش شود.
طرح  اجرای  با  اینکه  بیان  با  حسنیان 
الکترونیکی، کوپن های کاغذی جمع آوری 
کاالبرگ های  کلیه  داد:  ادامه  می شود، 
اعتبار  از  طرح  شروع  ابتدای  از  کاغذی 

خارج شده است.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  ناحیه  نفتی 
و  سفید  نفت  الکترونیک  توزیع  طرح 
گازمایع شامل خانوارهای فاقد گاز طبیعی 
می شود، عنوان کرد: با اجرای کامل طرح، 
در بخش گاز مایع این فرآورده نیز فقط 

به صورت الکترونیکی توزیع خواهد شد.
اساس مصوبات ستاد  بر  اضافه کرد:  وی 
سوخت و کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان فارس دریافت سوخت جهت 
ماشین آالت سنگین متفرقه فقط در قبال 

اخذ شناسه صنفی خواهد بود.

قرار  نظر  مد  بایستی  هدف 
بندی  بسته  نوع  در  بگیرد.  
بسته  جذابیت  اساس  بر  باید 
بندی گردد. تا بهتر بتوان در 

بازار رقابت کرد.
بندی  بسته  چرخه  آیا   )5
محصوالت خوراکی در الرستان 

تاکنون ایجاد شده است؟
بلی. از جمله می توان به طرح 
بسته  لبنیات،  بندی  بسته 
گیاهان  و  غذایی  مواد  بندی 
صنعتی  شهرک  در  دارویی 
وسورت و بسته بندی مرکبات 

در بخش جویم اشاره نمود.

و  خشکی  دچار  مفصل  و 
می شود  حرکتی  محدودیت 
برای  عامل  مهمترین  که 
خصوص  در  تصمیم گیری 
درد  شدت  جراحی،  این 
بیمار و ناتوانی در انجام امور 

روزمره زندگی است.
عمل  این  در  افزود:  او، 
مفصل  سطح  جراحی، 
یک  با  زانو  استخوان های 
جایگزین  مصنوعی  سطح 

شد.

جلسه پیگیری مسائل و مشکالت
 مطرح شده در سفر نماینده مردم

 به بخش های ارد و مرکزی شهرستان گراش

مظفری: هزینهایجادچرخهبستهبندیمحصوالت،
از3۰۰میلیونتا3میلیاردتومانمتفاوتاست

ضابطه ها رعایت شود، می توان مجوز گرفت

حضور مبلغین در مناطق محروم، »جهاد فرهنگی« است

نخستینعملجراحیتعویضمفصلزانودرخنج

توزیعفرآوردههاینفتیدرالرستان،فقطبهشکلالکترونیکیانجاممیشود

سیر  کیفّیت  و   ، السالم-  علیهم   - انبیاء  قصص  ذکر  بالجمله، 
از بندگان خدا، و ِحَكم و  و سلوك آنها، و چگونگى تربیت آنها 
مواعظ و مجادالت حسنه آنها از بزرگترين ابواب معارف و ِحَكم 
جّل  تعالى  حق  که  است  تعالیم  و  سعادت  درهاى  باالترين  و 
مجده به روى بندگان خود مفتوح فرموده. و چنانچه ارباب معرفت 
و اصحاب سلوك و رياضت را از آنها حّظى وافر و بهره کافى 
است، کسان ديگر را نیز نصیبى وافى و قسمتى بى  پايان است.

چنانچه از کريمه شريفه » َفلَّما َجنَّ َعلَْیهِ اللَّْیُل رََءا َکْوَکبًا »... الخ، 
مثاًل، اهل معرفت کیفّیت سلوك و سیر معنوى حضرت ابراهیم- 
سیر  و  اللَّ  الى  سلوك  راه  و  مى کنند،  ادراك  را  السالم-  علیه 
سلوك  و  انفسى  سیر  حقیقت  و  مى نمايند،  تعلّم  را  جنابه  الى 
در  اللَّْیُل«  َعلَْیهِ  »َجنَّ  به  که  منتهاى ظلمت طبیعت،  از  را  معنوى 
آن مسلك تعبیر شده، تا القاء مطلق اّنّیت و انانّیت و ترك خودى 
انس،  به مقام قدس و دخول در محفل  و خودپرستى و وصول 
َى لِلَّذى َفَطَر  ْهُت وَْجهِ که در اين مسلك اشارت به آن است » وَجَّ
مواِت  » ... الخ، از آن دريابند. و ديگران از آن، سیر آفاقى و  السَّ
ادراك  را،  خود  اّمت  الرّحمن  خلیل  جناب  تعلیم  و  تربیت  کیفّیت 
کنند. و بدين منوال، ساير قصص و حكايات، مثل قّصه آدم و 
ابراهیم و موسى و يوسف و عیسى و مالقات موسى و خضر، 
هر  ديگران  و  و مجاهدات  رياضات  و  معارف  اهل  استفادات  که 

يك با ديگرى فرق دارد.
يا مقصدى مستقّل است، حكم و  اين قسمت داخل است،  و در 
لسان  به  مناسب شده خود  که هر جا  مقّدس حق؛  ذات  مواعظ 
و  توحید  و  الهّیه  معارف  به  يا  فرموده،  دعوت  را  بندگان  قدرت 
تنزيه، چون سوره مبارکه »توحید« و اواخر سوره »حشر« و اوائل 
و  قلوب  اصحاب  و  الهى.  شريف  کتاب  موارد  ديگر  و  »حديد«، 
مثاًل،  بى شمار.  است  حظوظى  قسمت  اين  از  را  حسنى  سوابق 
َبْیتِهِ ُمهاِجراً  َيْخرُْج مِْن  َمْن  اصحاب معارف از کريمه مقّدسه »و 
الى اللَّ َو رَسولِهِ ُثمَّ ُيْدرِْکُه الَمْوُت َفَقْد َوَقَع اْجرُُه َعلَى اللَّ ».  قرب 
نافله و فريضه را استفادت کنند؛ در عین حال که ديگران خروج 

به بدن و هجرت، مثاًل به مكه يا مدينه، را مى فهمند.
چون  باطنّیه  رياضات  و  نفوس  تهذيب  به  فرموده  دعوت  يا  و 
الى   .« یها  َدسَّ َمْن  َقْد خاَب  َو  یها  زَکَّ َمْن  اْفلََح  َقْد   « کريمه شريفه 
غیر ذلك. و يا دعوت به عمل صالح است؛ چنانچه معلوم است. 
اين قسمت  اينها است. و در  از  از مقابالت هر يك  يا تحذير  و 

نیز داخل است
 ِحَكم لقمانى و ديگر بزرگان و مؤمنین که در موارد مختلفه اين 

صحیفه الهّیه مذکور است، چون قضاياى اصحاب کهف.

آشنایي با قرآن
برگرفته از آثار امام خمیني

الرستانیهادرکدامدانشگاههایکشورقبولشدند؟

رشتهعلومتجربي

 احسان ناطقی - دندان پزشكی شهيد بهشتی** منصور بستگان- پزشكی
 شيراز**اميرحسين پرهام-پزشكی شيراز**نفيسه سادات علوی - داروسازی
تهران**غزاله دانشگاه  دامی  احمدی الری-علوم  شيراز**کيانا  پزشكی   علوم 
انصاري فرد-پزشكي ایران**اميد  زاده-بينایی سنجی علوم پزشكی   درویش 
شكاری بندرعباس**نيلوفر  پردیس  کامياب-پزشكی   کرمان**عبير 
غذایی صنایع  و  علوم  الری-  حقيقت  بندرعباس**مریم  روانشناسی   - 
خليلی شيراز**محمد  ابتدایی  عزمی-اموزش  بهشتی**نيلوفر   شهيد 
خوشه بهشتی**فاطمه  شهيد  دانشگاه  ای  حرفه  بهداشت  مهندسی   آزاد- 
جندی زارعی-مامایی  تهران**نسترن  الزهرا  دانشگاه  مالي  مدیریت   چين- 
کریميان-بهداشت شيراز**ثنا  پزشكی  عادل-گياه  اهواز**فاطمه   شاپور 
باقری-پزشكی شيراز**پریناز  یزد**محمدطاهرحقيقی-فيزیوتراپی   عمومی 
بهشتی**مليكا شهيد  عمومی  بهداشت  زاده-  اسالم   بندرعباس**اسرا 
آزمایشگاهی -علوم  سرافراز  شيراز**علی  عمومی  بهداشت  زاده-   دانش 
 گراش**معصومه شكوهی مهندسی بهداشت-محيط دانشكده علوم پزشكی
- رسولی  الر**فاطمه  پزشكی  علوم  مدرسی-تغذیه  جواد   الرستان**محمد 
پزشكی محمدی  اهواز**رضا  داروسازی   - اتحادی  زاهدان**فاطمه   پزشكی 
 یزد**علی رجایيان پزشكی جيرفت**اميرحمزه توانگر پزشكی زابل**محمد
شجاعی شيراز**مرتضی  دانشگاه  پروژه  مدیریت  مهندسی  شيروان   حسين 

زمين شناسی دانشگاه شيراز

رشتهریاضي-فیزیک

 نگار خليلي ازاد-مهندسي برق بندر عباس**محمدحسين برهمند- مهندسی
 کامپيوتر بندرعباس**محمد رضا فوالدی-علوم کامپيوتر یزد**مهدی یزدان
متارلوژی و  مواد  معتمد-مهندسی  یزد**حسنا  کامپيوتر   پرست-علوم 
شيراز**ساغرالسادات رفعت حقيقی-مهندسی مكانيک یزد**مریم شكفته-
 اقتصاد بوشهر**ليدا جعفری-مهندسی معماری دانشگاه یزد**مهدی یزدان
 پرست-مهندسی کامپيوتر دانشگاه یزد**مریم خواجه-معماری شهيد باهنر
اصفهان**هادی صبوری-مهندسی کامپيوتر  اعالیی- مهندسی   کرمان**رضا 
پردیس ریاضی  الری-دبيری  مهربانی  شيراز**اميرحسين  دانشگاه   مكانيک 
یزد**فاطمه مكانيک  ساالری-مهندسی  شيراز**ستایش  رجایی   شهيد 
 پيمانی فرد-مهندسی شهرسازی شيراز**هانيه رخساری -مهندسی پزشكی
 اصفهان** مرضيه محبوبی نژاد- رشته معماری دانشگاه بوشهر**راشد عاليان
 مهندسی شيمی بابل**حميد بصيری عمران بوشهر**محمد اقليما کاپيوتر
 باهنر کرمان** سيد مهدی حسينی مهندسی برق بندرعباس**امير سعيد
 آموزش ریاضی فرهنگيان**امير حسين عبادی مكانيک شيراز**اميرحسين
مكانيک مهندسی  فرد  یزد**محمدرضاحيدری  مواد  مهندسی   اشجعی 
اموزش پورمهدوی  شيراز**ابوالفضل  حسابداری  رخساری   زاهدان**حسين 
محمد رجایی**  دبير  تربيت  عمران  مروجی  حسين  امير  شيراز**   ابتدایی 
پورعلی هرمزگان**عماد  کامپيوتر  اجرایی  اصغر  یزد**علی  مكانيک   فضلی 
علی الر**  صنایع  صائم  خرمشهر**حسين  دریایی  االت  ماشين   مهندسی 
شيمی محمودی  شيراز**محمد  فرهنگيان  ابتدایی  اموزش  اکبری   اکبر 
 اهواز**علی توحيدی کامپيوتر هرمزگان** امير حسين ميرهاشمی مكانيک
 یزد**محمد علی فروزش مكانيک صنعتی اصفهان**مهدی سپندآسا صنایع
 الر**سعيد لطفی مكانيک شيراز** حامد رحيمی کامپيوتر کردستان**علی
 بردبار کامپيوتر یزد**خاوند آموزش ابتدایی فرهنگيان شيراز** رضا بيگلری

عمران یاسوج

رشتهعلومانساني

شهيد سعيدی-حقوق  بهشتی**زهرا  شهيد  شاکری-حقوق   زهرا 
طباطبایی**علی عالمه  دانشگاه  نگاری  توسلی-روزنامه   بهشتی**حنا 
پردیس فرهنگيان  مشاوره  راهنمایی  و  مشاوره  آموزش   - نژادان   حيدری 
شيراز**اسرا حقوق  مبانی  و  فقه   - خشنود  شيراز**نرگس  رجایی   شهيد 
شيراز**زهرا دانشگاه  -حقوق  مالدار  عالمه**ندا  شناسی  روان   -  منوچهری 
اجتماعی علوم  آموزش  برنا-  شيراز**فاطمه   مشاوره   آموزش   - نژاد   حيدری 
سعيدی-روان مشاوره کرمان**نگار  سروی-آموزش   بندرعباس**زینب 
استثنایی  کودکان  عليزاده-آموزش  اهواز**زینب  چمران  شهيد   شناسی 
بندر مشاوره  پور-  صالح  شيراز**صفورا  حسابداری  ابراهيمی-   شيراز**نيره 
تربيتی تن-علوم  روئين  عباس**سحر  بندر  آزادی-مشاوره   عباس**یاسمن 
 خوارزمی  تهران**فرزانه رزاقيان- جامعه شناسی شيراز**رقيه رضا زاده-قرآن
حميدی-علوم شيراز**سجاد  تربيتی  پردانش-علوم  شيراز**فاطمه   حدیث 
فرهنگيان دانشگاه  ابتدائی  فيروزی-آموزش  تهران**زهرا  دانشگاه   ورزشی 
یاسوج**فاطمه دانشگاه  شناسی  سبحانی-روان  شيراز**نگار  باهنر   شهيد 
باهنر ادبيات  صالحی-دبيری  شيراز**سعيده  حقوق  مجلسی-   سادات 
شيراز**حنانه فرهنگيان  ابتدایی  آموزش  مهندس-   شيراز**ریحانه 
حدیث قران  امامی-علوم  شيراز**رضا  فرهنگيان  ابتدایی   پرورش-آموزش 
شيراز**احمد ادبيات  صالحی-دبيری  تهران**سعيده  خوارزمی   دانشگاه 
فرهنگيان ابتدایی  رحيمی-آموزش  مهدی  شيراز**محمد   قهرمانی-اقتصاد 
 شيراز**عليرضامحبوبی نژاد- رشته مشاوره واموزش راهنمایی پردیس شهيد
 رجایی شيراز**حسن احتشامی روانشناسی اهواز **علی رضا مروجی الهيات
فرهنگيان ابتدایی  اموزش  حقيقی  رفعت  محمود  شيراز**سيد   فرهنگيان 
دوست غریب  شيراز**محمد  فرهنگيان  مشاوره  فرودی   شيراز**محمد 
فرهنگيان ابتدایی  اموزش  فيروزی  شيراز**قاسم  فرهنگيان  ابتدایی   اموزش 
 شيراز**محمد امين طاهری فقه ومبانی حقوق یاسوج**محمد عمران شهر
اشوب اموزش ابتدایی فرهنگيان شيراز**مهدی صادقی فلسفه و کالم شيراز

رشتههنروزبان

 عسل علوی - کتاب و نگارگری دانشگاه سوره تهران**نازنين خرمی - ارتباط
تبریز**الهه هنر  دانشگاه  صنعتی  نژاد-طراحی  یزد**کوثرسابقی   تصویری 
فرش عادل-طراحی  تبریز**فاطمه  هنر  دانشگاه  اسالمی  هنر   زائری- 
اصفهان**زهرا دوستكامی- ایراني  -نوازندگي موسيقي  اعالیي  شيراز**ایناز 
فرهنگيان انگليسی  زبان  فرد-آموزش  وثوقی  شيراز**جواد  زبان   آموزش 
نژاد صادق  بهشتی**محمد  شهيد  فرانسه  رهگذر-ادبيات   بوشهر**سنا 

طراحی صنعتی اصفهان




