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اتصال روستاهای زاهدمحمود و علی آباد 
الرستان به اینترنت

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عمومی 
ريیس  و  وزير  معاون  نیا،  حسن  سفر  در   ،
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان 
و  راه  کل  مدير  شبانی  هرمزگان،  استان  به 
المللی  بین  فرودگاه  در  الرستان  شهرسازی 
از وی و مقبلی  اللهی الرستان  آيت اهلل آيت 
و  راهداری  سازمان  اجرايی  و  فنی  معاون 
بودجه  و  برنامه  دفتر  کل  مدير  جمشیدی 

سازمان راهداری استقبال کرد.
پیگیری  و  بستك  الر-  محور  از  بازديد 
باختر  شهیده  تونل  به  مربوط  موضوعات 
بیگلری از جمله مواردی بود که در اين سفر 

مورد بررسی مسئوالن قرار گرفت.
بیان  با  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
بیگلری  باختر  شهیده  تونل  احداث  اينکه 
به  موجود  گردنه  حذف  جهت  در  )پاسخند( 
خوبی می تواند دسترسی الرستان را به بنادر 
آفتاب ، چارك ، لنگه و جزيره کیش توسعه 
شهیده  تونل  اجرايی  عملیات   : افزود   ، دهد 

شاغالن، بیکاران و فعاالن عرصه کسب و کار 
اطالعات  تکمیل  و   مشاهده  برای  الرستان 

شغلی و کسب و کار خود 
به سامانه اشتغال و کسب و کار کشورمراجعه 

کنند.
و  کار  تعاون  اداره  رئیس  و  مديرکل  معاون 
رفاه اجتماعی الرستان، با اشاره به راه اندازی 
سامانه اشتغال و کسب و کار کشور در خصوص 
عملکرد آن گفت: اطالعات و داده های دقیق و 
جامع بازار کار و اشتغال از طريق اين سامانه 
در اختیار مديران ارشد و سیاست گذاران قرار 
و  سیاست ها  طراحی  در  بتوانند  تا  می گیرد 

برنامه های اشتغال از آن بهره ببرند.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عمومی اداره تعاون کار الرستان، عبدالمهدی 
راستای  در  سامانه  اين  اينکه  بیان  با  قاسمی 
سیاستگذاری و برنامه ريزی بازار کار و اشتغال 
بانك اطالعات  ايجاد  افزود:   ، اندازی شده  راه 
شغلی افراد در سن کار،بانك اطالعات بنگاه ها 
و پايگاه اطالعات مشاغل بخش های اصلی اين 

سامانه است.
در  نظارت  و  اجرا  سیاستگذاری،  توان  تقويت 
حوزه اشتغال و بازار کار، پايش مستمر عملکرد 
طرح و سیاست های اشتغالزا، شناسايی شاغالن 
بازار کار، پیش بینی نیازها،  بخش غیر رسمی 
و  رصد  کشور،  آينده  تهديدهای  و  فرصت ها 
تطبیق  برای  اشتغال  حوزه  تحوالت  پايش 
سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، 
تجزيه و تحلیل روند نقل و انتقاالت نیروی کار 
در سطح )ملی و منطقه ای(، تخصیص شناسه 
شغلی به افراد در سن کار برای تعیین وضعیت 
شغلی و تخصیص کد استاندارد برای مشاغل 
اهداف  جمله  مشاغل،از  جامع  شرح  با  همراه 

ديگری بود که قاسمی بدان اشاره کرد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  رئیس 

 – الر  محور   ٦٥ کیلومتر  در  بیگلری  باختر 
بستك واقع شده است .

شبانی، افزود : باتوجه به بهسازی قسمت هايی از 
محور الر – بستك و اهمیت اين محور از جهات 
مختلف موجب شده احداث تونل شهیده باختر 
بیگلری به طول ٤٣٠ متر جهت حذف گردنه 
و  راهداری  سازمان  اعتبارات  محل  از  پاسخند 

حمل ونقل جاده ای در دستور کار قرار گیرد.
متر  تاکنون حدود ٤٥  اينکه  به  اشاره  با  وی 
از اين تونل حفاری شده است ، تصريح کرد: 
و  حفاری  عملیات  به  بخشی  سرعت  جهت 
معاون  سوی  از  الزم  مساعدت  تونل  تکمیل 
وزير و ريیس سازمان راهداری جهت پرداخت 

صورت وضعیت پیمانکار صورت گرفت .
باالی آسفالت محور  : عمر  داد  ادامه  شبانی، 
الر -بستك و ضرورت باال بردن سطح ايمنی 
از  جلوگیری  نیز  و  عبوری  خودروهای  تردد 
تخصیص  جهت  الزم  موافقت  محور،  تخريب 
الر-بستك  محور  در  آسفالت  روکش  اعتبار 

انجام گرفت.

دانش  اطالعات،  تولید  کرد:  تصريح  الرستان، 
و تجزيه و تحلیل کسب و کار و اشتغال برای 
سیاست گذاران و ساير ذينفعان بازار کار هدف 

غايی اين سامانه است.
در  و  باال  به  سال   1٥ افراد  همه  از  قاسمی، 
سن کار شهرستان های الرستان و اوز شامل 
محصل،  دار،  خانه  افراد  و  بیکاران  و  شاغالن 
بازنشسته، دارای درآمد بدون کار و همچنین 
کارفرمايان  از  اعم  کار  و  عرصه کسب  فعاالن 
دارای مجوز و بدون مجوزدعوت کرد تا ضمن 
مشاهده اطالعات شغلی و کسب و کار خود در 

lmis.mcls.gov. اين سامانه برای تکمیل آن به
ir مراجعه کنند.

قاسمی، با تاکید بر اينکه همه اطالعات افراد و 
صاحبان کسب و کار به صورت محرمانه خواهد 
بود، در خصوص مراحل ثبت نام در سامانه نیز 
توضیح داد و گفت: مرحله اول فرد وارد بخش 
اطالعات  تکمیل  به  نسبت  و  شده  نام  ثبت 
عمومی و اختصاصی فردی اقدام می کند، پس 
از اين مرحله با دريافت نام کاربری و گذرواژه 
نیز  سوم  مرحله  در  و  می شود  سامانه  وارد 

دريافت خالصه کارنامه شغلی است.
به گفته رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اطالعات  تمامی  می تواند  کاربر  الرستان، 
گواهی  و  تحصیلی  شغلی،  سوابق  به  مربوط 
کارنامه  و  اين سامانه درج کرده  در  را  نامه ها 

کاری خود را تکمیل کند.
با  کرد:  تاکید  پايان  در  قاسمی  عبدالمهدی 
ايجاد سامانه اطالعات شغلی، برای همه افرادی 
که در سن کار هستند، شناسنامه شغلی صادر 
و افراد اعم از شاغالن و بیکاران بر اساس نوع 
رشته و تخصص شناسايی و کدبندی می شوند 
اطالعات  نظام  تقويت  جهت  در  ابزار  اين  و 
بازار کار و سیاست گذاری دقیق اشتغال مورد 

استفاده قرار می گیرد.

مساعدت رئیس سازمان راهداری کشور
 در سرعت بخشی به احداث تونل مسیر الر-بستک

راه اندازی سامانه اشتغال
 و کسب و کار در کشور

الرستان، مستعد پرورش »میگو«

عکس : آرشیو

کارشناس شیالت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الرستان، 
از برداشت میگو وانامی از ۲ استخر ذخیره آب کشاورزی واقع 

در روستای هرمود مهرخویی و دشت کریما خبر داد.
معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی الرستان، محمدرضا صادقی 
۱۶ هزار قطعه پست الرو  آزمایشی حدود  گفت: ذخیره سازی 
کشاورزی  آب  ذخیره  استخر های  در  وانامی  میگوی   )۱۳  PL(
انجام شد که پس از سپری  الرستان در مرداد ماه سال جاری 
به علت کاهش دما در منطقه  و  پرورش  از دوره  روز   ۶۰ شدن 
و پیشگیری از بروز تلفات، عملیات برداشت در اواخر مهر ماه 

صورت گرفت .
با  خاکی  استخر  دو  این  از  برداشت  میزان  کل  کرد:  ابراز  وی 
مجموع مساحت ۵۵۰ مترمربع و با کیفیت آب لب شور، حدود 

۱۱۰ کیلوگرم میگو با میانگین وزن ۹ گرم است.
میگو  پرورش  مناسب  دوره  طول  اینکه  به  اشاره  با  صادقی، 
بین ۳ تا چهار ماه است، بیان کرد: به رغم اینکه دوره پرورش 
آزمایشی مذکور با حداقل امکانات در الرستان و در زمان کوتاه 
صید  میگوهای  وزن  حال  این  با  است،  گرفته  صورت  روزه   ۶۰

شده مناسب ارزیابی شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مقاومت گونه پرورشی میگوی وانامی 
در  الرستان  شهرستان  اقلیمی  شرایط  و  آب  شوری  به  نسبت 
انتخاب  این گونه میگو  با سایر مناطق استان، پرورش  مقایسه 

مناسبی برای استخر هایی با آب لب شور در الرستان است.
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با پیگیری های نماينده مردم در مجلس شورای 
اسالمی، مردم روستای زاهد محمود و علی آباد 

سازمان  گذاری  سرمايه  و  ريزی  برنامه  معاون 
صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: در ٦ ماهه 
در  تاسیس  جواز   1٦1 و  هزار  يك  امسال  اول 
مدت  به  نسبت  که  شده  صادر  فارس  استان 
مشابه پارسال با افزايش ٣٦۷ واحد ی ٤٦ درصد 

رشد داشته است.
گذاری  سرمايه  افزود: حجم  ساداتی  رضا  سید 

به گزارش میالد الرستان به نقل از 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
حضور  با  آئینی  طی  الرستان، 
و  شهرستان  مسوالن  از  جمعی 
بخش بنارويه از بانوان فوتسالیست 
در  قهرمانی  پاس  به  بنارويه  شهر 
لیگ يك فوتسال بانوان فارس فصل 

۹۸ تقدير و تجلیل بعمل آمد.
مصیب  حضور  با  مراسم  اين  
علیشیر ريس دفتر نماينده مجلس 
و  ورزش  اداره  ريس  الرستان،  در 
بخش  بخشدار  الرستان،  جوانان 

از  پاسارگاد  جهانی  میراث  پايگاه  کارشناس 
کاوش  در  فاخر  معماری  سازه های  شناسايی 
خانی  بستان  هخامنشی  سد  شناسی  باستان 

ديدگان خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
پژوهش های  و  بررسی ها  جوان،  خبرنگاران 
گستره  در  تازگی  به  که  شناسی  باستان 
مناطق  و  خرمبید  پاسارگاد،  شهرستان های 
پیرامون حوزه رود پلوار انجام شده است نشان از 
وجود مجموعه گسترد ه ای از آثار و ساختار هايی 
دارد که ارتباط مستقیمی با محدوده پاسارگاد 
به عنوان يکی از مهمترين مراکز و پايتخت های 

امپراتوری هخامنشی دارند.
اين  در  زيادی  بنايی  زير  و  عمرانی  کار های 
مهندسان  توانايی  و  دانش  بر  تکیه  با  مناطق 
شده  انجام  هخامنشی  دوران  کارشناسان  و 
به  میتوان  عمرانی  پروژه های  مهمترين  از  که 
آبرسانی  شبکه های  و  سد ها  از  مجموعه ای 
پايگاه  کارشناس  کرمی،  رضا  کرد.حمید  اشاره 
کاوش  سرپرست  و  پاسارگاد  جهانی  میراث 
اين  در  ديدگان  خانی  بستان  هخامنشی  سد 
دولت  اساسی  نیاز  به  توجه  با  می گويد:  باره 
بخش های  نیاز  مورد  آب  تامین  در  هخامنشی 
و  محوطه  آب  تامین  همچنین  و  مختلف 

به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.
بر همین اساس و به جهت تسريع در حل مشکل 
شهرستان،   از  زيادی  پیگیری های  اينترنت، 
با  خوشبختانه  و  شد  انجام  کشور  و  استان 
پیگیری مستمر نماينده مردم و رئیس مديريت 
مخابرات الرستان در هفته مبارك وحدت، مردم 

اين روستاها از نعمت اينترنت برخوردار شدند.
برای  اينترنت  خدمات  ارائه  جهت  پیگیری 
ساير مناطق محروم حوزه انتخابیه در دستور 
در  است  امید  و  دارد  قرار  مردم  نماينده  کار 
محروم  مناطق  ساير  مشکل  نزديك  آينده ای 

شود. مرتفع  نیز 

گذاری عملیاتی شود اشتغال ايجاد شده نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ٤٦ درصد رشد خواهد 
داشت و از 11 هزار و ۸۸۹ اشتغال به 1۷ هزار 

و ٣٠٣ شغل خواهد رسید.
ساداتی گفت: به صورت کلی در حال حاضر ٣ 
هزار و ٤٥٦ طرح سرمايه گذاری دارای جواز 
درصد  کدام  هر  که  داريم  استان  در  تاسیس 
سرمايه  مجموع  اما  دارند؛  متفاوتی  پیشرفت 
گذاری اين طرح ها ۷٠۹ هزار و ۹٣٣ میلیارد 
ريال است و می توانند ٦۹ هزار و ۸۸٠ شغل 
سرمايه  و  ريزی  برنامه  کنند.معاون  ايجاد  را 
گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس 
چالش  مهمترين  حاضر  حال  در  کرد:  تصريح 
سرمايه گذاران نوسان نرخ ارز است که باعث 
شده میزان سرمايه ثابت برای راه اندازی يك 
يابد،  افزايش  برابر   ٥ تا  حتی  صنعتی  واحد 
بسیار  گذاران  سرمايه  برای  را  کار  هم  همین 

دشوار کرده است.

امور  در  همت  بلند  ورزشیاران 
خصوصا  و  بخش  ورزشی  توسعه 
بانوان  ورزشی  فرهنگی  بزرگ  قشر 

جامعه شد.

دلیل  به  مراسم  اين  است؛  گفتنی 
بهداشتی،  های  پروتکل  رعايت 
کامل  رعايت  با  و  محدود  بصورت 

موارد بهداشتی برگزار شد.

ساخت بنا های پاسارگاد استفاده شده در برخی 
از اين سد ها نیز می توان مشاهده کرد از جمله 
در سازه های سنگی سد چمبیان )شهیدآباد( و 
بستان خانی ديدگان که با استفاده از بلوك های 
صورت  به  گوش  چهار  خورده  تراش  سنگی 
خشکه چین و با استفاده از بست های فلزی دم 

چلچله ای ساخته شده است.
پیکره اصلی سد ها نیز منسجم و با هسته خاك 
پايداری  و  استحکام  جهت  و  شده  ايجاد  رس 
پوشش  برای  طبیعی  سنگ های  الشه  از  آن ها 
تمامی سطح هسته استفاده شده است. روشی 
سد های  از  بسیاری  ساخت  در  نیز  امروزه  که 
خاکی به کار گرفته میشود. آبراه ها و شبکه های 
مديريت  مهندسی  از  ديگری  بخش  آب  انتقال 
گونه ای  به  و  می آيند  شمار  به  منطقه  در  آب 
طراحی و اجرا شده اند که بتوانند آب را به دور 

افتاده ترين بخش های مورد نظر برسانند.
وی گفت: در اين راه حجم بسیار زيادی از تپه 
ماهوری ها برداشت شده، بخش های مختلفی از 
صخره ها در مسیر های کوهستانی برش خورده 
و در زمین های هموار میزان زيادی خاکبرداری 
که  باشد  همانی  بزرگ  کار  اين  نتیجه  تا  شده 
در انديشه طراحان و مجريان اين سیستم بوده 
با  بهره مندی همه مناطق مرتبط  يعنی  است، 

پايتخت هخامنشی پاسارگاد از آب.
خانی  بستان  هخامنشی  سد  کاوش  سرپرست 
انجام  جهت  در  و  راستا  همین  در  ديدگان، 
پژوهش و بررسی پیرامون سازه های آبی تاريخی 
منطقه، بیان کرد: اين سد بزرگترين و مهمترين 
سد تاريخی منطقه است که درای ارزش و اعتبار 
بسیار زيادی از لحاظ قدمت، تکنیك ساخت و 
الگوی سد  و  شناسنامه  درواقع  و  دارد  کاربری 
سازی در گستره سرزمین ايران به شمار می آيد.

افزود: شوربختانه اين سد در سال های اخیر  او 
در دو مرحله مورد تجاوز و تخريب سودجويان و 
حفاران غیرمجاز قرار گرفته و آسیب های زيادی 

به آن وارد شده است.
کرمی در رابطه با اجرايی شدن عملیات حفاظت، 
مرمت و ساماندهی پس از اين کاوش ضمن ابراز 
اعتبار  و  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  امیدواری، 

اين اثر تاريخی و لزوم شناخت و مطالعه آن از 
تاريخ ۲٥ شهريور ماه کاوش باستان شناسی در 
امید  آغاز شده است و  اين سد  از  قسمت هايی 
می رود دانش و آگاهی ما در زمینه های مختلف 
و  يابد  افزايش  خانی  بستان  سد  با  ارتباط  در 
همچنین بتوانیم پس از کاوش عملیات حفاظت 

و مرمت و ساماندهی اين سد را اجرايی کنیم.
شناسايی  از  ديدگان  سد  کاوش  سرپرست 
خبر  مذکور  سد  در  معماری  جديد  ساختار 
کاوش  ادامه  در  کرد:  باره مطرح  اين  در  و  داد 
خانی  بستان  هخامنشی  سد  شناسی  باستان 
ساخت  در  که  معماری  ساختار  چند  ديدگان 
بکار  خورده  تراش  چهارگوش  بلوك های  آن ها 
بررسی  و  مطالعات  و  شد  شناسايی  است  رفته 
نقشه کعکاری و کارکرد آن ها در  با  ارتباط  در 

حال انجام است.
حمید رضا کرمی، با تاکید بر ويژگی های منحصر 
به فرد اين سد را از شاخص ترين سازه های آبی 
تاريخی دانست و تصريح کرد: سد بستان خانی 
 1۷٠ درازای  متر،   ۲1 تاج  بلندای  با  ديدگان 
متر و پهنای ۷٠ متر در کف دره بزرگترين سد 
شمار  به  ايران  سرزمین  در  هخامنشی  دوران 
می آيد که گسترده درياچه آن نزديك به ۲٠٠ 

هکتار می رسیده است.
میراث  پايگاه  آتی  برنامه های  خصوص  در  او 
است  اين  ما  برنامه  گفت:  پاسارگاد،  جهانی 
تا  يابد  ادامه  بستان خانی  در سد  کاوش ها  که 
شناسايی  را  آن  معماری  ساختار های  بتوانیم 
کنیم و پس از آن کار مرمت و ساماندهی سد 

را آغاز کنیم.
کرمی در پايان با اشاره به ايجاد شرايط حضور 
امیدواريم  گفت:  گردشگران  و  پژوهشگران 
آبی  ديگر سازه های  به همراه  بی همتا  اثر  اين 
هخامنشی که شاهکار مديريت و مهندسی آب 
توجه  مورد  مسئوالن  از سوی  می آيد  شمار  به 
افزايش  و  مطالعات  انجام  ضمن  تا  گیرد  قرار 
مجموعه  اين  بتوانیم  زمینه،  اين  در  دانش 
نگهداری کنیم و زمینه  را حفاظت و  ارزشمند 
بازديد عالقه مندان پژوهشگران و گردشگران را 

از اين مجموعه ارزشمند فراهم نمايیم.

شدند.به  برخوردار  اينترنت  نعمت  از  الرستان 
اطالع  پايگاه  از  نقل  به  میالد الرستان  گزارش 
رسانی نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
حسین  سوی  از  گرفته  صورت  پیگیری های  با 
الرستان،   شريف  مردم  نماينده  حسین زاده 
پرشکوه  هفته  میمنت  به  و  اوز  و  گراش  خنج،  
وحدت، با راه اندازی سايت زاهد محمود، مردم 
اين روستاها خوشبختانه از اين پس می توانند از 

اينترنت در روستای خود بهره  ببرند.
با توجه به بازديدهای صورت گرفته از روستاهای 
مشاهده  و  الرستان  مرکزی  بخش  محروم 
اينترنتی،  موضوع  و  امکانات مخابراتی  کمترين 

مورد نیاز اين تعداد جواز تاسیس، رقمی معادل 
نشان  که  است  ريال  میلیارد   ٣٠٣ و  هزار   ۸٣
می دهد حجم سرمايه گذاری ها نیز نسبت به مد 
ت مشابه پارسال، ٣۲ درصد رشد داشته است.

سرمايه  از  اين حجم  عملیاتی شدن  نتیجه  او، 
گذاری را ايجاد 1۷ هزار و ٣٠٣ شغل مستقیم 
سرمايه  از  حجم  اين  اگر  افزود:  و  کرد  عنوان 

بنارويه ،شهردار و جمعی از اعضای 
شورای اسالمی اين شهر برگزارشد.

شمس  محمد  مراسم،  اين  در 
جوانان  و  ورزش  نمايندگی  ريس 
بانوان  از  گفت:  بنارويه  بخش 
بنارويه  شهر  قهرمان  فوتسالیست 
که سبب افتخارآفرينی برای بخش 
و شهرستان در رقابت های فوتسال 
دسته يك بانوان فارس شده بودند 

تجلیل و تقدير بعمل امد.
بنارويه،  بخش  ورزش  متولی 
و  مسئولین  ويژه  نگاه  خواستار 

پرديس پاسارگاد، سد های زيادی ساخته شده و 
کانال های آبرسانی گسترده ای نیز برای رساندن 

آب سد ها به مکان های مورد نظر ايجاد شد.
بررسی ها  نتايج  به  نگاهی  با  داد:  ادامه  وی 
مختلف  مناطق  در  شده  انجام  کاوش های  و 
بیشترين  به دست می آيد که  نتیجه  اين  ايران 
هخامنشی  دوره  در  آب  به  مربوط  پروژه های 
اجرا  پیرامون  مناطق  و  پاسارگاد  دشت  در 
آبی  سامانه های  اين  ساخت  است.کرمی،  شده 
در  که  دانست  هخامنشیان  دوره  به  مربوط  را 
دشت پاسارگاد، دشت خرمبید، دشت مرغاب و 
دشت کمین ساخته شده است.وی در اين باره 
به  با توجه  از ساخت سد ها  تشريح کرد: هدف 
سیالب های  کنترل  پلوار،  رودخانه  طغیان های 
فصلی در سرشاخه های رود و همچنین ذخیره 
و  گرم  ماه های  در  استفاده  جهت  آب  سازی 
خشك سال در بخش های گوناگون بوده است. 

کارشناس پايگاه میراث جهانی پاسارگاد،  ادامه 
ساخت  برای  که  روش هايی  و  تکنیك ها  داد: 
سد ها و کانال ها به کار گرفته شده هوشمندانه 
با  و  علمی  ريزی  برنامه  يك  چهارچوب  در  و 

مهندسی دقیق اجرا شده است.
کرمی در رابطه با جزئیات ساخت اينگونه سد ها 
بیان کرد: بکارگیری روش  هايی همانند آنچه در 

اتصال روستاهای زاهدمحمود و علی آباد الرستان به اینترنت

صدور 83 هزار و 3۰3 میلیارد ریال مجوز سرمایه گذاری در فارس

تقدیر از بانوان فوتسالیست بنارویه

شناسایی سازه های معماری در سد بستانخانی هخامنشی

پیش بینی برداشت
 2۳4 هزار تن بادمجان 

در میناب
  ٣۹٠٠ گفت:  میناب،  کشاورزی  جهاد  مدير 
شهرستان  کشاورزی  زمین های  از  هکتار 

میناب به کشت بادمجان اختصاص دارد.
عباس مويدی، مدير جهاد کشاورزی میناب، 
از  هکتار   ٣۹٠٠ از  بادمجان  برداشت  گفت: 
زمین های کشاورزی شهرستان میناب از اوايل 

آبان ماه آغاز شده است.
مويدی، افزود: پیش بینی می شود که امسال 
۲٣٤ هزار تن بادمجان از زمین های کشاورزی 

شهرستان میناب برداشت شود.
میناب  شهرستان  بادمجان های  گفت:  وی 
به  استان هرمزگان  بازار  نیاز  تامین  بر  عالوه 

ساير استان ها نیز ارسال می شود.
***

برداشت یک هزار تن 
خرما از نخلستان های فسا 

گفت:  فسا،  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
حدود يك هزار تن خرما از نخلستان های اين 
شهرستان که در مجموع ۲٠٠ هکتار وسعت 

دارند، برداشت شد.
خرما  برداشت  داشت:  اظهار   ، انصاری  ناصر 
اواسط  از   شهرستان  اين  های  نخلستان  از 
ادامه  ماه  آبان  اواسط  تا  و  شد  آغاز  مهرماه 
ترين  عمده  داشت:  اظهار  داشت.انصاری، 
ارقام خرمای شهرستان فسا شامل رقم های 
شاهانی و زاهدی يا قصب است. به گفته وی 
تغییر الگوی کشت محصوالت باغی در دستور 
فسا  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مديريت  کار 
در  ترويجی  اقدامات  پی  در  رو  اين  از  است 
در  نخیالت  کشت  زير  سطح  شهرستان  اين 
سال جاری نسبت به سال گذشته ۷٠ هکتار 

افزايش داشته است. 
وی بازار خوب خرما در سالهای اخیر و تحمل 
و  آب  شوری  به  نسبت  خرما  درخت  باالی 
هوای گرم در مناطق شیب کوه فسا را از ديگر 
محصول  اين  کشت  زير  سطح  افزايش  علل 
عنوان کرد.انصاری اضافه کرد: به علت شوری 
آب و گرمای هوا، درختان ديگر در اين مناطق 

از عملکرد خوبی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: با توجه موارد ذکر شده، تغییر 
منطقه  اين  برای  خرما  درخت  کشت  الگوی 
سال  در  ديگر  از طرف  و  گرفته شد  نظر  در 
گذشته بیش از ۸٠ میلیون تومان يارانه نهال 

به خرما کاران پرداخت گرديد.

تأثیر  درباره  دارو،  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
وزارت  توسط  شده  تأيید  گیاهی  داروهای 
گفت:  کرونا  کمکی  درمان  برای  بهداشت 
مدت  کاهش  باعث  داروها،  اين  از  برخی 
بهبود  باعث  ديگر  برخی  شده  اند،  بستری 
عالئم  بهبود  و  سرفه  کاهش  اکسیژن  رسانی، 

بیماران کرونايی شدند.
کیانوش  دکتر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
و  بهداشت  خبرنگار  با  گفت  وگو  در  جهانپور 
چهار  درباره  پويا،  خبرنگاران  باشگاه  درمان 
بر  گفت:  کرونا  درمان  در  مؤثر  گیاهی  داروی 
اساس مطالعات انجام شده، اين چهار دارو در 
درمان کمکی مبتاليان به بیماری کرونا اثرگذار 
بوده  اند و مجوز تولید خود را اخذ کرده  اند و در 
توزيع  زمان حاضر نیز در کشور تولید و بعضاً 
می  شوند.وی افزود: برخی از اين داروها، باعث 
کاهش مدت بستری شده  اند، برخی ديگر باعث 
بهبود  و  سرفه  کاهش  اکسیژن  رسانی،  بهبود 
ناراحتی  کاهش  و  کرونايی  بیماران  عالمت 

اسالمی  انقالب  رسانه ای  سواد  نهضت  دبیر 
استان فارس گفت:»شبکه ملی اطالعات« نیاز 

به اطالع رسانی و آگاهی بخشی دارد.
محسن باقری در جمع خبرنگاران با بیان اينکه 
دقیق،  رسانی  اطالع  عدم  دلیل  به  متأسفانه 
درست و به اندازه درباره شبکه ملی اطالعات، 
وجود  مورد  اين  در  عمومی مشخصی  ديدگاه 
نشده  بخشی  آگاهی  آن  در خصوص  و  ندارد 
است گفت: به محض اينکه کاربران ايرانی اين 
نام را می شنوند، افکاری مانند اينترنت محدود 
به  بین المللی  ارتباطات  از  دور  به  و  بسته  و 
تعريف  در  افزود:  می کند.وی  خطور  ذهنشان 
که  بگويیم  می توانیم  اطالعات  ملی  شبکه 
شبکه  توسعه  برای  پروژه ای  شبکه  اين 
است.  ايران  در  ملی  پايدار  و  امن  زيرساخت 
»جايگزين  معنای  به  اطالعات«  ملی  »شبکه 
ملی  »شبکه  از  ما  وقتی  نیست!  اينترنت« 
اطالعات« سخن می گوئیم، قطعاً در خصوص 
در  نمی زنیم،  حرف  ملی«  »اينترانت  يك 
جايگزين  اطالعات«  ملی  »شبکه  اينکه  مورد 
مورد  در  ما  نمی زنیم!  حرف  شود،  اينترنت 
ممکن  استقالل  از  حد  باالترين  با  شبکه ای 
استقاللش  حد  البته  که  می گوئیم  سخن 
رسانه ای  سواد  نهضت  نیست.دبیر  بی نهايت 
داد:  ادامه  فارس،  استان  در  اسالمی  انقالب 
و  امن  دسترسی  اطالعات،  ملی  شبکه  وجود 
کاربران  برای  را  ملی  سرويس های  به  پايدار 
مندی  بهره  برای  را  شرايط  و  می کند  مهیا 
ارتباط  برای  بااليی  بسیار  باند  پهنای  از  آنها 

و انتقال اطالعات فراهم می کند.
وی کاهش وابستگی به شبکه جهانی اينترنت 
ملی  شبکه  سازی  پیاده  دلیل  مهمترين  را 
ارائه  استقالل،  افزود:   و  دانست  اطالعات 
ملی  شبکه  بستر  در  الکترونیك  خدمات 
ارزان تر  اينترنت،  سرعت  افزايش  اطالعات، 
و  کاربران  اطالعات  امنیت  اينترنت،  شدن 
جمله  از  کشورها  ساير  برابر  در  قدرتمندی 

مزايا راه اندازی شبکه ملی اطالعات است.
باقری با اشاره به اينکه از منظر سواد رسانه ای 
کاهش  و  کنترل  در  مهم  موضوعات  از  يکی 
وجود  مجازی  فضای  تهديدات  و  آسیب ها 
می باشد  اطالعات  ملی  پايدار  و  امن  شبکه 
اطالعات  ملی  شبکه  اندازی  راه  گفت: 
رسانه ای  سواد  نهضت  در  ما  جدی  مطالبه 
ادامه  است.وی  فارس  استان  اسالمی  انقالب 
تحقق  اساس  بر  اطالعات«  ملی  »شبکه  داد: 
اليه  سه  در  شبکه«  »استقالل  مهم  هدف 

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
ريیس جهاد کشاورزی  و سیما، کاظمی،  صدا 
از  هکتار   1۲٠ گذشته  گفت:سال  بنارويه، 
که  بود  کنجد  روغنی  دانه  کشت  زير  مزارع، 
از  افزايش ۸٠ درصدی، ۲٠٠ هکتار  با  امسال 

مزارع بخش زير کشت اين دانه رفته است.
هکتار  هر  در  محصول  افزود:برداشت  کاظمی 
بینی  پیش  که  می باشد  تن  يك  متوسط 

می شود ۲٠٠ تن برداشت شود.
وی افزود: علت افزايش کشت توسط کشاورزان، 
احتیاج کم اين دانه روغنی به آب، صرفه جويی 

اما  يا بستری شده  اند  بیماری  مريض در حین 
مستقیم  درمان  عنوان  به  داروها  از  هیچ  کدام 
کرونا حساب نمی  شوند و اين داروهای گیاهی 

نیز درمان  های کمك  کننده هستند.
وی در پاسخ به اين سؤال که نحوه تجويز اين 
داروها چگونه خواهد بود، تصريح کرد: مانند هر 
داروی گیاهی ديگری، اين داروها نیز به پزشکان 

معرفی و توسط پزشکان تجويز خواهد شد.
وی ادامه داد: تبلیغات اين داروها نیز مانند هر 
داروی ديگری، ممنوع است و نمی  توان اسامی 
آن را در رسانه اعالم کرد اما در محافل علمی 
و تخصصی و نشريات تخصصی برای پزشکان و 

داروسازان معرفی خواهند شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به اين 
از چه گیاهی  اين داروها  سؤال که در ساخت 
داروها،  اين  کرد:  تصريح  است،  شده  استفاده 
هرکدام  و  هستند  مختلف  گیاهان  از  ترکیبی 
شامل چند گیاهند و متشکل از يك نوع گیاه 

نیستند.

و  کسب وکارها«  و  »خدمات  »زيرساخت«، 
»محتوا« بايد پیگیری و محقق شود.

اسالمی  انقالب  رسانه ای  سواد  نهضت  دبیر 
سازی  بومی  اينکه  به  اشاره  با  فارس  استان 
ملی  شبکه  ملزومات  از  خدمات  و  سرويس ها 
اطالعات است گفت: نگاه درست اين است که 
حکومتی  و  دولتی  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
يا  عامل  سیستم  جستجوگر،  مرورگر،  بايد 
تا  باشند،  داشته  امن  و  داخلی  پیام رسان 
خارجی  کشورهای  دسترس  در  آنها  اطالعات 
ساخت  زير  حوزه  در  افزود:  نگیرد.باقری  قرار 
و  سرويس ها  سازی  بومی  به  می بايست 
مهم ترين  که  چرا  داشت  ويژه  توجه  خدمات 
بخش استقالل در شبکه ملی اطالعات داشتن 

زيرساخت بومی و مستقل است.
داخلی  سرويس های  و  ابزارها  از  حمايت  وی 
و  مسئولین  گفت:  و  دانست  ضروری  را 
راه  وظیفه  نوعی  به  که  مرتبط  مجموعه های 
اندازی و بومی سازی سرويس ها و خدمات را 
سرويس ها  کنندگان  ارائه  از  می بايست  دارند 
اثرگذار  و  جدی  حمايت  داخلی  ابزارهای  و 

داشته باشند.
انقالب  رسانه ای  سواد  نهضت  دبیر  باقری 
امروزه  گفت:  پايان  در  فارس  استان  اسالمی 
از  يکی  اينترنت  ملی  شبکه  از  برخورداری 
ملی«  »منافع  ارتقای  و  حفظ  مهم  اصول 
محسوب می شود. مسئله شبکه ملی اطالعات 
هیچ  عزيز!  مردم  است.  واجب تر  شب  نان  از 
تغییری در میزان دسترسی های شما به فضای 
اينترنت ايجاد نمی شود. فقط شما در محیطی 
امن تر حضور خواهید داشت. به نتیجه رسیدن 
بايد به  هرچه سريع تر شبکه ملی اطالعات را 

يك خواست ملی تبديل کنیم.

در امکانات و مواد شیمیايی و فروش و قیمت 
مناسب اين گیاه می باشد.

تشریح تأثیر داروهای گیاهی تأییدشده
 توسط وزارت بهداشت در درمان کرونا

»شبکه ملی اطالعات«نیاز به اطالع رسانی
 و آگاهی بخشی دارد

برداشت کنجد از مزارع بنارویه
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اينکه  اعالم  با  لبنان،  پیشین  خارجه  وزير 
روسای  ثابت  اصول  جز  اسرائیل  از  »حمايت 
در  آمريکا  راهبر  گفت:  است«  آمريکا  جمهور 
جهان و سیاست خارجه آن با تغییر نام رئیس 

جمهور اين کشور تغییری نخواهد کرد.
لبنان  پیشین  خارجه  وزير  منصور«  »عدنان 
سیاست  و  جهان  در  آمريکا  راهبر  کرد:  تاکید 
جمهور  رئیس  نام  تغییر  با  کشور  اين  خارجه 
تغییری نخواهد کرد از همین رو سیاست همان 
چه  شود  پیروز  بايدن  جو  چه  است  سیاست 

دونالد ترامپ.
اينکه »آمريکا هیچ نوع وحدت  با تاکید بر  وی 
برنمی تابد«  را  بین کشورهای منطقه  منطقه ای 
قبال  در  متعددی  ثابت  اصول  آمريکا  افزود: 
خاورمیانه دارد که مهم ترين آن تالش برای نفوذ 
در منطقه و ثروت های نفتی آن است و عالوه بر 

اين به حمايت از اسرائیل ، ادامه می دهد.
وی همچنین در ارزيابی رابطه آمريکا و ايران و 
انتخابات  نتايج  از اعالم  تغییر احتمالی آن پس 
رياست جمهوری اين کشور گفت: سیاست آمريکا 
در قبال ايران از سال 1۹۷۹ ثابت بوده است و با 
ماهیت رابطه با نظام اسالمی گره خورده است و 

تحريم ها علیه ايران نیز همچنان ادامه دارد.
وزير خارجه اسبق لبنان، آمريکا را به »بازنگری 
در سیاست های خود« در قبال منطقه فراخوند 
هرچند که به عقیده وی، همه می دانند که اين 
سیاست ها با عرب ها علیه اسرائیل همراه نخواهد 
شد بلکه همواره در کنار اسرائیل بوده است و اين 
اصل ثابتی است که با روسای جمهوری مختلفی 

که در کاخ سفید بوده اند، تغییر نکرده است.
به قدس  آمريکا  انتقال سفارت  به  ادامه  وی در 
اشغالی اشاره کرد و افزود: آنچه ترامپ انجام داد، 
بی معنا و نقض تمام توافقنامه های بین المللی و 
ناديده گرفتن قطعنامه های بین المللی از طريق 
رسمیت  به  و  قدس  به  آمريکا  سفارت  انتقال 

شناختن اسرائیل در جوالن اشغالی بود.
خبری  پايگاه  با  گفت وگو  در  منصور  عدنان 

گفت:  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
قاسم  حاج  خون  که  خبیثی  رژيم 
بی  اعتباری  گرفتار  ريخت  را  عزيز 
بی سابقه و رسوايی جهانی شد که 

حاال حاالها ادامه خواهد داشت.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سردار  تسنیم،  خبرگزاری  از 
هماهنگ  معاون  نقدی  محمدرضا 
در  پاسداران،  سپاه  کل  کننده 
رياست  انتخابات  درباره  گفتگويی 
اين  گفت:  آمريکا  رژيم  جمهوری 
و  کانديداها  رفتارهای  و  انتخابات 
چهره  ديگر  بار  آن ها،  طرفداران 
را  آمريکايی  دموکراسی  وحشی 
گذاشت  نمايش  به  جهانیان  برای 
کرد.  برمال  را  رژيم  اين  ماهیت  و 
برای همه مردم جهان مسلم  آنچه 
شد اجماع هر دو طرف متخاصم در 
آمريکا بر متقلبانه بودن اين رژيم و 
آشفتگی و ناپايداری بی سابقه اين 

رژيم جنايتکار است.
افزود:  ادامه  در  نقدی  سردار 
خون  که  خبیثی  رژيم  خداراشکر 

کرد به میزان زيادی در آن حضور داشته باشد 
نفع  به  اسرائیل  نفوذ  افزايش  اينکه  اضافه  به 

آمريکا خواهد بود.
موضوع  به  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  وی 
و  کرد  اشاره  دريايی  مرزهای  ترسیم  پرونده 
ترسیم  گفت وگوهای  در  آمريکا  داشت:  اظهار 
هیچ  اما  می کند  بازی  را  میانجی  نقش  مرزی 
کس انتظار ندارد که حامی حقوق لبنان باشد 
حامی  و  داشته  عمیق  ائتالف  اسرائیل  با  بلکه 

مطلق آن است.
کرد:  تصريح  لبنان  پیشین،  خارجه  وزير 
خواسته های لبنان روشن و عادالنه و مبتنی بر 
قانون دريانوردی و ترسیم مرزهای زمینی است 
که از سال 1۹۲٤ به رسمیت شناخته شده است 
وارد  برحق  واقعیت های  اساس  بر  رو  همین  از 
اينکه  است  مطرح  که  سوالی  اما  مذاکرات شد 
دشمن اسرائیلی چقدر همراه و پاسخگوی لبنان 
خواهد بود به ويژه اينکه آمريکا حتی زمانی که 
اسرائیل از اجرای قوانین بین المللی شانه خالی 

کرد، حامی آن بود.
وی تاکید کرد: لبنان از حقوق خود تحت تهديد 

به تحريم ها عقب نخواهد نشست.

داخلی هم که در کشور با تخطئه ی 
جهاد حاج قاسم در سوريه و عراق 
و نوای سازش با آمريکا خون به دل 
چنین  منتظر  کردند،  قاسم  حاج 
مجازات و رسوايی از سوی خداوند 
از  میخواهند  که  آنهايی  و  باشند 
شغال  آمدن  و  زرد  سگ  رفتن 
کردن  کوك  برای  ای  دستمايه 
کنند  درست  سازش  نوای  دوباره 
عاقلند  ايران  مردم  که  بدانند  بايد 
و  گیرند  می  درس  حوادث  از  و 

خود  معیشت  و  اقتصاد  سرنوشت 
حال  در  رژيم  يك  با  ارتباط  به  را 
داخلی  جنگهای  درگیر  و  سقوط 

گره نخواهند زد.
کل  کننده  هماهنگ  معاون 
همانطور  افزود:  ادامه  در  سپاه 
کلید  است  شده  گفته  بارها  که 
لندن  در  اقتصادی  مشکالت  حل 
اوضاع  و  نیست  نیويورك  و 
بهبود  زمانی  ايران  اقتصادی 
مسئولین  تمام  که  می کند  پیدا 
بر  تکیه  و  جوانان  به  اعتماد  با 
میدان  وارد  داخلی  توانايی های 
هیچ  به  امید  چشم  و  شوند  عمل 

باشند. نداشته  خارجی  قدرت 
مردم   : داشت  اظهار  پايان  در  وی 
را  آزاديخواهان جهان خود  و  ايران 
فلسطین  آزادی  بزرگ  برای جشن 
و سقوط رژيم ظالم امريکا در آينده 
کنند،  می  آماده  دور  چندان  نه 
چنگال  از  بزودی  دنیا  شك  بدون 
شد،  خواهد  رها  رسوا  جانیان  اين 
آزادی  طلیعه  حوادث  اين  انشاهلل 

بزرگ بشريت است.

به  موج  که  کرد  اطمینان  ابراز  لبنان  النشره 
برخی  سوی  از  اسرائیل  شناختن  رسمیت 
زيرا  شد  نخواهد  متوقف  عربی  کشورهای 
و  زيادی  نقش  آمريکا  در  يهودی  البی های 
دارند  آمريکا  دولت  داخل  در  تاثیرگذاری 
آوردن  بدست  برای  را  خود  فشارهای  و 

رسمیت های بیشتر کامل خواهند کرد.
اقدامی لحظه ای  تاکید کرد: عادی سازی،  وی 
نبوده است بلکه آنچه در هفته های گذشته رخ 
داد از طريق روابط پنهانی در سطوح امنیتی و 
تجاری مقدمه چینی شده بود و در نهايت دونالد 
ترامپ نفوذ خود را از طريق تطمیع و نیز فشارها 
با استفاده از تحريم ها ادامه داد تا برخی کشورها 

را تشويق کند اسرائیل را به رسمیت بشناسند.
در  خاورمیانه  اينکه  مورد  در  منصور،  عدنان 
بود،  نخواهد  آمريکا  اولويت  آينده   سال های 
منطقه  به  آمريکا  توجه  مورد  موارد  گفت: 
از  بیش  وجود   و  نمی شود  محدود  خاورمیانه 
اين  به  جهان   در  آمريکا  نظامی  پايگاه   ۹٠٠
ملی  امنیت  از  جزئی  را  دنیا  که  است  معنی 
راس  در  خاورمیانه  ترديد  بی  و  می داند  خود 
اولويت های آن باقی خواهد ماند و تالش خواهد 

گرفتار  ريخت  را  عزيز  قاسم  حاج 
رسوايی  و  سابقه  بی  اعتباری  بی 
ادامه  حاالها  حاال  که  شد  جهانی 
و  قاتل  ترامپ  هم  داشت؛  خواهد 
هم بايدن که از اين قتل و جنايت 
دچار مخمصه  کرد  صريحا حمايت 
ای شده اند که انشاهلل به مرگ اين 

رژيم منتهی خواهد شد.
جريانات  برخی  به  اشاره  با  وی 
داخلی که هنوز بر طبل  مذاکره می 
کوبند هشدار داد و افزود: جريانات 

عدنان منصور: سیاست خارجه آمریکا با تغییر اسامی تغییر نمی کند
حمایت از اسرائیل، جزء اصول ثابت روسای جمهور آمریکا است

سردار نقدی: رژیم خبیث آمریکا دچار بی اعتباری و رسوایی جهانی شده است نماینده ویژه 
وزیرخارجه ایران، 
اقدام تروریستی 

دردانشگاه کابل را 
محکوم کرد

طاهريان،  محمدابراهیم  تلفنی  وگوی  گفت  در 
با  کشورمان  خارجه  وزيرامور  ويژه  نماينده 
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه 
 جمهوری اسالمی افغانستان، اقدام تروريستی در 

دانشگاه کابل محکوم شد.
اقدام  کشورمان  امورخارجه  وزير  ويژه  نماينده 
دولت  با  و  محکوم  را  کابل  دانشگاه  تروريستی 

و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد.
نشست  نتايج  تشريح  گزارش،  اين  اساس  بر 
امور  در  هند  روسیه  و  ايران،  نمايندگان 
برگزار شده  تازگی  در مسکو  به  افغانستان که 
است و همچنین تاکید بر حمايت کشورمان از 
ديگر  از  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  برقراری  

مسايل مطرح در اين گفت وگو بود.
روز 11 آبان ماه سال جاری سه مهاجم مسلح 
بمبی،  انفجار  از  پس  کابل  دانشگاه  به  ورود  با 
رگبار  به  را  دانشگاه  اين  دانشجويان  از  شماری 
بستند که در پی اين حادثه مسلحانه تروريستی 
۲۲ تن از دانشجويان کشته و افزون بر ٤٠ تن 

نیز زخمی شدند.

شکست دونالد ترامپ ضربه سختی برای رژيم 
بنیامین  شخص  خصوص  به  صهیونیستی 

نتانیاهوست.
در  حزبی  مسائل  تحلیلگر  کدمون«،  »سیما 
می  آحرونوت،  يديعوت  روزنامه  در  تحلیلی 
مسأله  خاطر  به  اين  از  پیشتر  نتانیاهو  نويسد 
ايران  آمیز  صلح  ای  هسته  برنامه  و  فلسطین 
ها  دموکرات  و  اوباما  باراك  با  خوبی  روابط 
نداشت. اين خصومت در زمان رياست جمهوری 
ترامپ تشديد شد تا حدی که صهیونیست ها 
دموکراتها  نامزد  بايدن،  جو  با  دشمنی  در  از 
ترامپ  دوباره  دادند  می  ترجیح  و  درآمده 

انتخاب شود.
تعلل  که  است  شده  تأکید  تحلیل  اين  در 
نتانیاهو برای تصمیم گیری درباره انتخابات بی 

با  نوشت:  يادداشتی  در  ايران  روزنامه 
بر  کنونی  فرسايشی  جنجال های  وجود 
انتخابات  برنده  انتخاب  و  آرا  شمارش  سر 
رياست جمهوری امريکا، به نظر می رسد که 
بخت جو بايدن دموکرات برای ورود به کاخ 
ترامپ،  دونالد  از  بیشتر  مراتب  به  سفید، 

رئیس جمهوری کنونی است.
قلم مجید  به  يادداشتی  در   ، ايران  روزنامه 
الملل،  بین  مسايل  کارشناس  تفرشی 
که  نمی رسد  نظر  به  همه  اين  با  نوشت: 
رياست  از  ترامپ  احتمالی  خروج  با  حتی 
جمهوری، فرهنگ و آموزه های ترامپیسم با 
جهان  و  امريکا  اجتماعی  و  سیاسی  سپهر 
انتخاباتی  مبارزات  جريان  در  کند.  وداع 
و  روش  سوای  امريکا،  جمهوری  رياست 
منش حامیان داخلی او، شاهد حمايت های 
در  که  بوديم  ترامپ  از  تندرويی  گروه های 
اصول  و  موازين  پايبند  را  خود  شايد  ادعا 
ترامپ  به پای  پا  می خواندند، ولی در عمل 
به هر وسیله ای در جهت  در اخالق ستیزی 

حفظ يا کسب قدرت پیش رفتند.
در بین گروه ها و اقشار ايرانی حامی ترامپ 
جناح های  از  کشور،  داخل  و  خارج  در 
فصل  يك  دست کم  دشمن،  بعضاً  مختلف 
عزم  دارد:  وجود  يکسان  ويژگی  و  مشترك 
کنونی  ساختار  تغییر  هدف،  به  رسیدن 
هر  به   قدرت  کسب  و  ايران  در  حکومت 
کجای  هر  در  کسی  هر  کمك  با  بهايی، 
هزينه های  و  عواقب  به  بی توجه  و  جهان 
فاجعه بار ملی و راهبردی اين روش. از اين 
رو عجیب نیست که گروه های ساختارشکن 
ايرانی نما در خارج در حمايت  ايران ستیز  و 
دوستان،  برخی  با  ترامپ  از  دريغ  بی 
احمدی نژاد  محمود  مشاوران  و  هواداران 

هم رأی و همگام شدند.
شکست  با  که  بود  خوشبین  خیلی  نبايد 
قطعی ترامپ و تثبیت نهايی پیروزی بايدن، 
از سپهر  و سادگی  به سرعت  نیز  ترامپیسم 
اين  شود.  غايب  جهان  و  امريکا  سیاسی 
اين  در  ماندن  عقب  وجود  با  که  واقعیت 
مجموع  در  ترامپ  آرای  تعداد  انتخابات، 
بیشتر از دوره قبل بوده، نشانگر دامنه و عمق 

دلیل نبود. او می ترسید که با انتخاب بايدن، 
دولت جديد آمريکا محدوديت هايی را در کار 
اين رژيم ايجاد کرده و حتی افکار عمومی آن 

را تحت تأثیر قرار دهد.
ترامپ،  مثل  ديگر  بايدن  دولت  مسلم،  قدر 
حاضر نخواهد بود امتیازات ارزشمندی در حد 
پايتخت  عنوان  به  قدس  شناختن  رسمیت  به 
رژيم صهیونیستی، يا »معامله قرن« تقديم اين 

رژيم کند.
بازگشت  که  است  کرده  بینی  پیش  کدمون 
آمريکا به مشی سیاسی سنتی خود باعث بروز 
تنش در اردوگاه جناح راست افراطی اين رژيم 
بايد دانست که بخش عمده ای  و  خواهد شد 
از حزب لیکود در کنست اين رژيم با راه حل 
دو دولت مخالفند، حتی اگر طرح ترامپ باشد.

مشارکت  که  البته  است.  ترامپیسم  حضور 
از  دوره  اين  در  امريکايی ها  باالی  بسیار 
انتخابات می تواند دلیل اصلی اين افزايش آرا، 
از  واقعیت،  اين  ولی  باشد،  سو  دو  هر  برای 
ترامپ  حامیان  انکار  غیرقابل  تعداد  اهمیت 
که  امريکا،  در  تنها  نه  ترامپ  نمی کند.  کم 
در اروپا، کانادا، استرالیا و ديگر نقاط جهان 
صورت  به  فعاًل  و  بعضاً  که  دارد  همگرايانی 

بالقوه، حتی از خود او هم خطرناك ترند.
هدفمند  و  هوشمندانه  تالش  ديگر،  مسأله 
اخیر  سال  چهار  طی  او  همکاران  و  ترامپ 
در  همفکران خود  و چینش  يارگیری  برای 
از قضات  امريکا  قوه قضائیه  سطوح مختلف 
دادستان های  تا  گرفته  ايالت  و  شهرستان 
عالی کل کشور است. هیچ رئیس جمهوری 
در يك سده اخیر در امريکا در دور نخست 
موازنه  اينگونه  خود؛  جمهوری  رياست 
قضايی در کشور را به سود خود و آرای خود 
تغییر نداده است. اين چینش تدريجی آنقدر 
وسیع و عمیق است که دست کم يك نسل 
امريکا  قضايی  عرصه  تا  کشید  خواهد  طول 
افراطی  راست  ديدگاه  و  ترامپ گرايی  از 
البته سوای شهوت  اين مسائل  يابد.  رهايی 
سیری ناپذير ترامپ برای حفظ قدرت به هر 
قیمتی و حتی بازگشت مجدد به قدرت در 
ترك  شدن  مجبور  صورت  در  حتی  آينده، 

کاخ سفید در ۲٠ ژانويه ۲٠۲1 است.
در روزهای اخیر حامیان و سخنگويان ترامپ 
به صراحت عنوان کرده اند که به فرض شکست 
و قبول شکست، او از هم اکنون آماده است 
تا برای شرکت در مبارزات انتخاباتی ۲٠۲٤ 
خود را آماده و نامزد کند. مواجهه و مقابله با 
ترامپیسم، فقط با مقابله سیاسی و مشارکت 

انتخاباتی به دست نمی آيد.
ترامپیسم در میان  ترامپ و  انحطاط فکری 
جوامع مختلف شرقی و غربی وجود دارد و 
زوال  برای  تالش  نیست.  امريکا  به  منحصر 
فرهنگی،  کار  نیازمند  ترامپیسم  انحطاط 
از  بردن  بهره  و  مستمر  اجتماعی  و  فکری 
است.  روزگار  سیلی  و  تجربه  درس  تاريخ، 
ياد  از  ترامپیسم  انحطاط  بگذاريم  نبايد 

نسل های کنونی و بعدی برود.

انتخاب بایدن، آغاز بحران نتانیاهو؟

عاقبت ترامپیسم در دوران پساترامپ

آگهی مزایده
شهرداری بیرم در نظر داردبه موجب مجوز شماره ۵/۱8۹مورخ ۱۳۹۹/۰7/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر 
نسبت به فروش سهم خود از زمینهای مسکونی وتجاری اراضی واقع در خیابان ساحلی هوا)تفکیکی 

شکفته( طبق شرایط امور مالی شهرداریها به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده :
۱-شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای هر قطعه زمین مورد تقاضا خود سپرده شرکت در 
مزایده را که در جدول فوق قید گردیده به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۹۱8۰۰7 بانک ملی به نام شهرداری 

بیرم واریز نموده ویا ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ سپرده ارایه نمایند.

۲-مزایده از قیمت پایه شروع وبه باالترین قیمت اعالم شده متقاضی فروخته می شود .
۳-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست قیمت پیشنهادی خود را همراه فیش واریزی شرکت 

در مزایده در پاکت سربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.
4-مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخه ۹۹/۰8/۲۵ می باشد.

۵-برنده اول مزایده می بایست پس از اعالم وابالغ شهرداری نسبت به پرداخت وواریز بهای قطعه 
زمین مورد برنده اقدام نماید.

۶-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سپرده  به  مربوط  بانکی  فیش  فاقد  ویا  ،وسفید  مخدوش  ویا  و-مشروط  مبهم  پیشنهادات  7-به 

شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

۹-پیشنهادهای قیمت در مورد اشخاص حقیقی باید به امضا ی فرد پیشهاد دهنده رسیده باشد ودر مورد 
اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تایید شود)ارایه معرفی نامه از سوی شرکت الزامی است (.

۱۰-پرداخت هزینه کارشناسی وآگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
به پیشنهادات در مورخه ۹۹/۰8/۲۶ راس ساعت ۱۲در  ۱۱-تشکیل کمیسیون مزایده ورسیدگی 

مکان شهرداری برگزار می گردد.
نخواهند  مزایده  در  باشند حق شرکت  دولتی  معامالت  در  قانون مداخله  که مشمول  ۱۲-افرادی 
 -۵۲۵۵۳۱۵۵ تلفنهای  شماره  با  اداری  ساعات  در  توانند  می  متقاضیان  ضمن  در  داشت. 

۵۲۵۵۳4۵۵- داخلی 7 تماس حاصل فرمایند.
نوبت چاپ اول :1399/۰8/11                  نوبت چاپ دوم:1399/۰8/18

عبداله زارع درنیانی - شهردار بیرم                       م الف :  78۶۳           شناسه آگهی : ۱۰۳۵۲۹۱

مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت بر مترمربعکاربریشماره قطعهردیف

25۰7/۰۰۰/۰۰۰۸7/5۰۰/۰۰۰مسکونی177/1

2667/۰۰۰/۰۰۰9۳/1۰۰/۰۰۰مسکونی277/2

27۳7/۰۰۰/۰۰۰95/55۰/۰۰۰مسکونی۳66

46/2۰2۰/۰۰۰/۰۰۰46/2۰۰/۰۰۰تجاری4115

آگهی مناقصه عمومی
پایانه   ۳ و   ۲ بلوک  سازه  بتنی  اسکلت  اجرای  عملیات  دارد  درنظر  الر  شهرداری 
مسافربری شهر الرفاز دوم )شامل اجرای ستون ها ،دیوار برشی ها، تیرها و سقف سازه 
به متراژ تقریبی ۱۳۲۵ متر مربع )فونداسیون در فاز اول اجرا گردیده است(را با اعتبار 
۳۹/۰87/۵۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اسناد  اخذ  ذیل جهت  موارد  به  توجه  با  آید  می  بعمل  پیمانکاران دعوت  کلیه  از  لذا 
مناقصه به آدرس : شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند .ضمناًدر صورت نیاز 
به اطالعات بیشتر شماره تلفن :واحد امور قراردادها ۵۲۳4۹4۹۰ آماده پاسخ گویی است.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱/۹۵4/۳7۵/۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا 

فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰7۹۰۳۲۹7۶۶  بانک شهر
-برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
تعهدات  اجرای  بعنوان ضمانت حسن  پیشنهادی  مبلغ   %۱۰ قرارداد  انعقاد  زمان  -در 

بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ ۹۹/۰8/۲7 است.

-تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ ۹۹/۰8/۲8 است.
-مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه است.

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

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

انتشار نوبت اول: 99/۰8/12                  انتشار نوبت دوم: 99/۰8/18

محمد رضا قنبرنژاد   -  شهردار الر                             م الف :   7۸25        شناسه آگهی : 1۰۳4۰9۸ 

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به  حسن  فرزند  سراجي  مريم  خواهان 
شورا   اين  از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
فرزند  سراجي   حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
محمد  به شناسنامه شماره ٦٣۲٣ صادره از گراش 
در تاريخ  ۹۹/٥/٤ در اقامتگاه دائمي خود بیرجند 
بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه 

عبارتند از:
1-محمدمهدي سراجي فرزند حسن   به شماره ملي 

٦٥٦٠1٥1۸٠۷  صادره از گراش  
شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ۲-محمدمحسن 

ملي ٦٥٦٠1٥111٥  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ٣-زهرا 

٦٥٦٠٠٥٤1۹٥  صادره از گراش 
ملي  شماره  به  حسن    فرزند  سراجي  ٤-مريم 

٦٥٦٠٠1٥٠٥1  صادره از گراش فرزندان متوفي
٥-نرگس خاتون عباس پور  فرزند اسداله به شماره 
همسر  گراش    از  صادره    ٦٥٦۹۹۲٥٣٦۹ ملي 

متوفي والغیر...  
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اينك 
را در روزنامه میالد الرستان يك مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و يا 
نشر  تاريخ  از  باشد  آنها  نزد  متوفی  از  وصیتنامه اي 
آگهی ظرف يك ماه به  شورا تقديم  و اال گواهی 

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

-  صمیمي              م/الف/٥٠٠

رونوشت آگهي حصر وراثت
اين شورا   از   به کالسه ۹۹٠۸1۷/۲  به شرح دادخواست   فرزند جمال  اسدنژاد  خواهان جواهر 
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمال اسدنژاد  فرزند 
اقامتگاه دائمي خود  تاريخ  ۹۸/٥/۹ در  از گراش در  به شناسنامه شماره ٤٣۷٣ صادره  اسداله 

گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
1-شابي بي اسدنژاد فرزند جمال   به شماره ملي ٦٥٦۹۷۹٣۷٦٤  صادره از گراش  

۲-جواهر اسدنژاد فرزند جمال   به شماره ملي ٣٤۸۹۸۷۹٠٥۸  صادره از بستك هرمزگان
٣-هاجر اسدنژاد فرزند جمال   به شماره ملي ٦٥٦۹۷۹٦۲۲٤  صادره از گراش  
٤-کبري اسدنژاد فرزند جمال   به شماره ملي ٦٥٦۹۸11٥1۷  صادره از گراش  

٥-شهناز اسدنژاد فرزند جمال   به شماره ملي ٦٥٦۹۸۹1۲۸٦  صادره از گراش  فرزندان متوفي
از گراش    به شماره ملي ٦٥٦۹۷۸٠٤۷٦  صادره  فرزند نصراله  راد گراشي   ٦-تاج خانم نصیري 

همسر متوفي والغیر...  
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و يا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به  شورا تقديم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست

م/الف/٥٣٣

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
بدينوسیله اعالم مي دارد خواهان اکرم باشي نژاد فرزند خانجان به 
خواسته مطالبه طلب به مبلغ هیجده میلیون و پانصد هزار تومان 
به انضمام کلیه خسارات وارده من جمله  هزينه دادرسي  و خسارت 
تأخیر تأديه بابت بخشي از وجه يك فقره چك تقديم شوراي حل 
اختالف گراش نموده که وقت رسیدگي آن  شنبه ۹۹/۹/۲۲ ساعت 
جواد  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  شده  تعیین   1٦:٠٠
ابراهیمي فرزند عباس به درخواست خواهان و  به تجويز ماده ۷٣ 
مدني   امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آئین  قانون 
يك نوبت در يکي از جرائد کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده در 
وقت مقرر پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
اول شوراي حل اختالف  دريافت  و در وقت مقرر فوق در شعبه 
گراش واقع در گراش - بلوار سرداران - ساختمان دادگستري طبقه 

همکف شوراي حل اختالف جهت رسیدگي حاضرگردد.
اختالف  حل  شوراي  اول   شعبه  دفتر  مسئول  دست-  زبر  زهره 

گراش              م/الف٦٤۸
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می باشد  خواب  محصوالت  زمره  در  محصولی  پتو 
کاال  اين  دارد.  وجود  بازار  در  مختلفی  تنوع  با  که 
جزء محصوالت شخصی محسوب می شود، و دارای 
کاالی  تاکنون  و  می باشد  نیز  زيادی  محبوبیت 
ديگری هم نتوانسته جايگزين آن شود، و همانطور 
که در بازار مشاهده می شود داری تنوع زيادی چه از 
نظر نوع و چه از نظر جنس و طرح و رنگ می باشیم. 
طبق گزارشات موجود بیشتر حجم محصوالت پتو 
در بازر در دست نمونه ای چینی و ايرانی است. البته 
نمونه های ايرانی بدلیل کیفیت و طراحی مناسبی 

که دارند بیشتر مورد توجه خريداران قرار دارد. 

 پتوی مناسب شما
پتوی مسافرتی معموالً فقط در مسافرت به کار برده 
نمی شوند، و زمانی که خانه گرم است و يا از شوفاژ 
استفاده می نمايید، استفاده از اين نوع پتو به عنوان رو 
اندازی سبك و گرم و نرم می تواند يك گزينه بسیار 

مناسب برای شما به شمار بیايد.
اين روزها و در زندگی های آپارتمانی  جمع و جور ديگر 
قديمی ديگر  و سنگی  از تشك های سنتی  استفاده 
کاربردی ندارند و خیلی هم دست و پا گیر شده اند؛ 
و اگر تصور می کنید دوخت چنین پتو های به صرفه 
تر از پتو و لحاف های بازرای است سخت در اشتباه 
اتاق خواب خود يك تخت  برای  اگر  لذا  و  هستید 
خواب تدارك ديده ايد، وجود تشك های تك نفره و 

به تعداد زياد بی دلیل به نظر می رسد.

جنس پتو
پتوهای پنبه ای:امروزه ديگر پتوهای از جنس پنبه 
خالص خیلی کم يافت می شود. و اين روزها اکثر 
پتوهای که در بازار وجود دارند جنسشان ترکیبی 

هستند اندکی زبرتر و سنگین تر هستند . با اين 
اوصاف، استفاده از اين پتوها برای بچه ها و افرادی 

که پوست حساسی دارند توصیه نمی شود.
انتخاب های  از  ای:يکی  شیشه  پشم  پتوهای   .٤
و  حساس  پوست  با  افراد  و  بچه ها  برای  مناسب 
اين  از  استفادع  دارند  تنفسی  نارحتی  که  کسانی 
نوع پتو می باشد.به طور معمول در يك اليه از پتو 
يك  بین  در  را  آن  و  است  شیشه  پشم  حاوی  را 
باعث می شود  واين موضوع  پارچه نخی می دوزند 
به صفر  با پشم شیشه  تنفسی  پوستی  تماس  که 
و  نخی  نیز  پتو  بااليی  پارچه  روی  بر  اگر  برسد. 
کلی  طور  به  باشد،  شده  دوخته  روشن  رنگ  با 
پتويی  می شود.  دور  پتو  از  حساسیتی  هر  امکان 
که از پشم شیشه ساخته شده است عالوه بر اينکه 
نازك هستند از گرمای بهتری نیز دارند، اين نکته 
افراد  و  برای کودکان  نیز  می تواند گزينه مناسبی 

پتو بايد سايز مورد تقاضای خود را مشخص نمايید 
نفره،  يك  پتوی  خريد  دنبال  به  آيا  که  بدانید  و 
دو نفره يا پتوی کودك می گرديد.پتوهای دو نفره 
 ۲٤٠x۲٠٠ يا   ۲٤٠x۲۲٠ سايزهای  در  معموال 
 1٦٠x۲۲٠ سازهای  در  نفره  تك  و  متر  سانتی 
پتوی  می شوند  تولید  متر  سانتی   1٥٠x۲۲٠ و 
 11٠x1٤٠ و   ۸٠x11٠ سايز های  در  نیز  کودك 
پتو  خريد  برای  دارند.  وجود  بازار  در  متر  سانتی 
همیشه قبل از خريد از سايز پتوی مورد نظر خود 
اطمینان پیدا کرده و بعد برای خريد اقدام نمايید.

۲- بودجه و برند را مشخص کنید: امروزه پتو های 
مختلف با تنوع های گوناگونی در بازار وجود دارد. 
در میان انواع برندهای وطنی با توجه به سايزی که 
دارند و بسته به جنس پتو دارای قیمتی در حد ۷٠ 
تا ٣٠٠ هزار تومان و در نهايت ٤٠٠ هزار تومان 
قیمت دارند. در میان اين پتو های وطنی برندهای 
وارداتی نیز از قیمتی بین ۲٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان 

و يا بیشتر نیز يافت می شوند.
انتخاب  اتاقتان  با  مطابق  را  پتو  رنگ  و  طرح   -٣
کنید:رنگ و طرح يك پتو برای مصرف کنندگان 
بسیار مهم است. عده ای از روانشناسان آمريکايی 
معتقدند که استفاده از پتو هايی با رنگ های سبز 
ماليم، لیمويی، صورتی، گلبهی، ياسی، کرم يا حتی 
سفید قبل از خواب و با ديدن رنگ آن ها از نظر 
روانی به شما آرامش می بخشد. به اين دلیل رنگ 
اهمیت  حائز  خريداران  برای  بسیار  پتو ها  طرح  و 
است پس همیشه برای خريد يك پتو سعی کنید 
باشد  آرامش بخش  که  نمايید  را خريداری  رنگی 
هماهنگ  خواب  اتاق  ديگر  قسمت های  سايز  با  و 
باشد. طراحی پتو نیز بهتر است آرامش بخش بود 
نباشد.  از خوابیند  باعث آشفتگی در ذهن قبل  و 

را  پیش  وعده ی  باقیمانده ی  وقتی  متاسفانه 
گرم می کنیم از کیفیت، طعم و ارزش غذايی 
اولیه برخوردار نیست. همچنین ممکن است ما 
را بیمار کند. در واقع برخی از پزشکان معتقد 
مرور  به  مانده  غذاهای  با خوردن  که  هستند 
می آيد.  وجود  به  میخچه  ما  پوست  در  زمان 
فقط اين بیماری پوستی، ضرر غذاهای مانده 
از غذاهای مانده، ما  بر بدن ما نیست. برخی 
را مسموم می کنند و فشاری سنگین بر دوش 

کبد ما می گذارند. 
 1. چغندر

 

ارزش  با  غذايی  مواد  عنوان  به  را  چغندر  ما 
می شناسیم که غنی از آنتی اکسیدان و آهن 
است. اما اگر وقتی کامال سرد نشده است آن را 
دوباره گرم کنیم، نیترات موجود در چغندر به 

نیتريت تبديل می شود که سمی است.
 2. نیم رو

  

تخم مرغ  در  سالمونال  باکتری  وجود  علت  به 
ممکن  زيرا  کنیم؛  گرم  دوبار  را  آن  نبايد 

و  اکريلیك  مصنوعی  الیاف  همراه  به  پنبه  نخ  از 
و  گرم  خیلی  پتو های  نوع  اين  است.  استر  پلی 
نرمند و پرز کمتری هم نسبت به پتوی پشمی پس 
مصنوعی  الیاف  از  ترکیبی  پتوهای  می دهند. 
اکريلیك و پلی استر، سبك ترند و از دو نوع تك 
اليه و دو اليه برای دو فصل گرم و سرد سال تهیه 

و تولید شده اند.
1.  پتوهای دواليه:  پتوی دواليه می تواند انتخاب 
بهتری در روز های سر زمستان برای آن دسته از 
افرادی باشد که خیلی تمايلی به استفاده از لحاف 
مبتالی  اگزما  به  که  افرادی  ندارند.  را  سنگین 
مصنوعی  الیاف  به  نسبت  پوستشان  يا  هستند 
پتو های  از  استفاده  با  است  است، ممکن  حساس 
شوند.  پوستی  التهابات  و  خارش  دچار  اليه  دو 
عرضه  معتبر  فروشگاه های  به  هنگامی که  لذا  و 
با  پتوی  از  کنید  سعی  بزنید  سر  خواب  کاالهای 

پنبه ارگانیگ خريداری نمايید.
۲. پتوهای ارگانیك: قیمت اين نوع پتو ها اندکی 
برای  بهتری  از ديگر پتوهاست، ولی گزينه  باالتر 
و  آلرژيك  عارضه های  دچار  که  است  افرادی 
الیاف  از  پتو ها  اين  می باشند.  پوستی  حساسیت 
پنبه طبیعی تولیده می شوند و خیلی نرم و گرم 

هستند ولی قیمت بااليی دارند.
در  پتو ها  ترين  گرم  جمله  پشمی:از  پتوهای   .٣
انتخاب افراد می باشد که نسبت به سرمای خیلی 
ويژگی های  و  خاصیت  بدلیل  هستند.  حساس 
که پشم دارد، می تواند گرما را به خوبی در خود 
دلیلی  می تواند  موضوع  اين  که  نمايد  محبوس 
باشد.  هستند  سرمايی  که  افرادی  انتخاب  برای 
به  نسبت  پتو ها  اين  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
مصنوعی  الیاف  با  که  پتوهای  يا  و  ای  پنبه  نوع 

سالمند به شمار بیايد.
کم  و  سبك  بسیار  مسافرتی:پتويی  پتوهای   .٥
جنس  معموالً  که  کمتر  فضای  اشغال  با  و  حجم 
پرز هستند.  دارای  و  بوده  الیاف مصنوعی  از  آنها 
عمر اين پتو ها کوتاه است ولی يك گزينه مناسب 
پتو ها  اين  می شوند.  محسوب  مسافرت ها  برای 

معموالً ارزان هستند.
که  بافی:پتوهای  قالب  يا  بافتنی  پتوهای   .٦
پتوهای  می باشند.  تزئینی  و  بوده  دست  ساخت 
اگر  الخصوص  علی  و  هسند  بافت  صورت  به  که 
جنسشان پشم باشد، خیلی گرم و نرم هستند. به 
طور کلی پتو های باقتی با قالب را برای تزئین به 

کار می برند.

نکاتی برای خرید پتو
1- سايز پتو را انتخاب کنید: همیشه برای خريد 

همچنین اگر میلی به استفاده از پتوی تك رنگ 
طرح های  يا  گل  طرح  از  استفاده  باشید،  نداشته 
پتوی  برای  مناسبی  انتخاب  ساده  ی  هندسه  با 

انتخابی شما به شمار می آيند.
دقت  بسیار  کودك  پتوی  انتخاب  در   -٤
وجود  کودك  پتوی  برای  که  بهتر  کنید:انتخاب 
ترسناك  طرح های  با  پتوها  از  استفاده  عدم  دارد 
يا  و  تند  و  خشن  کارتونی  شخصیت های  مانند 
که  پتويی  کنید.  دوری  قرمز  رنگ  به  پتو های  از 
برای کودکان انتخاب می کنید از طرح های مانند 
کودکان  عالقه  مورد  کارتونی  شخصیت های 
خواب  هنگام  در  کودکان  تا  باشد  کرده  استفاده 
احساس شور و شعف به آنها دست بدهد. جنس 
قرار  ای  ويژه  توجه  مورد  بايد  نیز  کودکان  پتوی 
کودکان  برای  که  پتويی  که  است  الزم  بگیرد. 
انتخاب می شود دارای جنس ارگانیك يا پنبه ای 

و پشم شیشه باشد.
٥- پتوی قابل شست و شو بخريد: در زمانی که پتو 
را خريداری می نمايید الزم است که عبارت »قابل 
 Machine« شست وشو در ماشین لباسشويی« يا
Washable«  در برچسبی که بر روی پتو وجود 
دارد نصب شده باشد تا بدين شکل بتوانید شست 
شوی آن را با ماشین لباسشويی به راحتی انجام 
لباس  ماشین  با  پتو  شستن  به  میلی  تگر  دهید. 
شويی يا خشك شويی نداريد می توانید يك لگن 
آب ولرم به همراه مواد شوينده را درون يك تشت 
با  سپس  و  دهید  قرار  آن  درون  را  پتو  و  بريزيد 
اندکی لگد کردند و اطمینان از تمیز شسته شدن 
و نیز برای از بین رفتن کف ها باز هم درون تشت 
و با لگد کردن دوباره تا از بین رفتن کف ها آن را 

شسته و آبکشی نمايید.

واقع  در  شود.  ما  شدن  مسموم  موجب  است 
نیم رو تنها بار اول تازه و خوشمزه  است بنابراين 
و  بگذرد  تا سرو  پخت  از  زيادی  نگذاريد مدت 

بیش از يك بار به تخم مرغ حرارت ندهید.
 ۳. سیب زمینی

 

پوره ی سیب زمینی را بعد از سرد شدن دوباره 
گرم نکنید؛ زيرا وقتی اين غذا سرد شود موجب 
بتولیسم  کلوستريديوم  نام  به  باکتريی  وجود 
می شود که دلیل ايجاد بیماری بوتولیسم است.

 4. اسفناج
 

يکبار  با  که  است  خاصیت  پر  غذايی،  اسفناج 
از  را  خود  خواص  از  بخشی  ديدن  حرارت 
نه  ديگر  بعدی  گرم شدن  در  و  می دهد  دست 
تنها خاصیتی ندارد؛ بلکه موجب ايجاد سم نیز 
می کند. اسفناج را بهتر است کمی سرخ کرده و 

کمتر از ٦ ماه در فريزر نگه داريد.
 5. برنج

آن  آمد  اضافه  غذايی تان  وعده ی  از  برنج  اگر   
اتاق نگه نداريد و سريعا به يخچال  را در دمای 
بماند  اتاق  دمای  در  برنج  اگر  کنید.  منتقل 

سروس  باکیلوس  نام  به  باکتريی  رشد  موجب 
می شود که برای بدن مضر است.

 6. مرغ
 

مرغ نیز مانند تخم مرغ شامل سالمونال است که 
گذشت زمان پس از پخت، تولید شمار بسیاری 

باکتری می کند که خوردن آن خطرناك است.
 7. غذاهای دریایی

 

نخوريد.  ديگر  را  دريايی  غذاهای  مانده ی 
باکتری ها در هوای گرم بیشتر رشد می کنند و 
تعدادشان  بمانند  اتاق  هوای  در  بیشتر  چه  هر 

بیشتر می شود و با گرم شدن از بین نمی روند.

انتخاب دکوراسیون زيبا برای مغازه يکی از موارد 
مهمی است که بايد به آن توجه ويژه ای داشت 
زيرا مغازه با طراحی داخلی شیك و ويترين زيبا 
بیشتر مشتری ها شود؛  باعث جذاب  تواند  می 
ويترين  طراحی  و  مغازه  دکوراسیون  طراحی 
مغازه و طراحی نمای مغازه اگر به درستی انجام 
سمت  به  را  زيادی  افراد  توجه  تواند  می  شود 
مغازه شما جلب کند و باعث افزايش در آمد و 
بهتر  رو  اين  از  شود  بیشتری  مشتريان  داشتن 
است در انتخاب طراحی داخلی و نمای بیرونی 

انواع مغازه ها حساسیت الزم را به خرج دهید.

طراحی داخلی مغازه 
به  است  بهتر  مغازه  داخلی  طراحی  هنگام  در 
زيرا  دهید  بیشتری  اهمیت  ويترين  طراحی 
ارتباطی بین محیط بیرون و  ويترين مغازه پل 
محیط داخلی مغازه است و عالوه بر اين طراحی 
ويترين اگر به شیوه ای اصولی انجام شود میزان 
کند؛  می  پیدا  افزايش  مشتری  تعداد  و  فروش 
بعد از طراحی دکوراسیون ويترين مغازه نوبت به 
طراحی داخلی مغازه می رسد که بهتر است در 
توجه  مغازه  داخلی  دکوراسیون  طراحی  هنگام 

الزم را داشته باشید.

طراحی دکوراسیون داخلی مغازه 
طراحی داخلی مغازه در جذب مشتری و القای 
زيادی  تاثیر  تواند  به مشتريان می  حس خوب 
طراحی  شامل  مغازه  دکوراسیون  باشد.  داشته 
کفپوش  و  نورپردازی  و  بندی  قفسه  و  سقف 
و  وسايل  چیدمان  و  ويترين  و  ديواری  کاغذ  و 
...است. که بهتر است قبل از هر چیز ابتدا وسايل 
تهیه  مغازه خود  برای  را  نیاز  تجهیزات مورد  و 
کنید و سپس اقدام به چیدمان وسايل نمايید. 

نیز  ويترين  و  مغازه  داخلی  نورپردازی  طراحی 
می تواند روی زيبايی و جذاب تر به نظر رسیدن 
گذار  تاثیر  مغازه  داخلی  دکوراسیون  طراحی 
باشد از اين رو بهتر است نورپردازی مغازه را با 

وسواس و حساسیت بیشتری انجام دهید.

پوشاک  مغازه  دکوراسیون  طراحی 
مردانه و زنانه

طراحی دکوراسیون بوتیك برای مغازه هايی که 
با  است  بهتر  هستند  ها  خانم  ها  آن  مشتريان 
دقت بیشتری انجام شود. بهتر است در طراحی 
انواع  از  زنانه  پوشاك  مغازه  داخلی  دکوراسیون 
خانم  عالقه  مورد  که  شود  استفاده  هايی  رنگ 
ها است و عالوه بر اين انتخاب دکور و چیدمان 
برای  که  هايی  مکان  يا  و  ها  قفسه  در  پوشاك 
از  گرفته شده  نظر  در  پوشاك  انواع  دادن  قرار 
اهمیت زيادی برخوردار است. به طور کلی بهتر 
است دکوراسیون مغازه های پوشاك زنانه شیك 
و متفاوت باشند زيرا اغلب خانم ها جذب مغازه 

ها با دکوراسیون مدرن و به روز می شوند.
چیدمان  است  بهتر  مردانه  پوشاك  های  مغازه 

وسايل الزم: 
- دو تکه  مستطیلی شکل از پارچه ی نخی به 

ابعاد ۲٥*1٥ سانتیمتر
يا  الستیکی  سانتیمتری کش   1٥ تکه   دو   -

کش سر
- سوزن نخ بزرگ )يا سنجاق سر(

- قیچی
- چرخ خیاطی
روش دوخت: 

گفته  اندازه ی  به  نخی  پارچه ی  تکه  دو   -
شده از پارچه ای که بافت محکمی دارد )مثاًل 
مالفه( را تهیه کنید. در صورتی که دسترسی 
نخی  تی شرت  نداريد،  پارچه ای  چنین  به 
را روی هم  پارچه  تکه  است. دو  مناسب  نیز 

بگذاريد تا تبديل به يك تکه مستطیل شود.
میلی متر   ٦ تا   ٥ اندازه ی  به  را  لبه ها  حاال 
که  جوری  بدوزيد  طرف  يك  به  و  بزنید  تا 
عرض های  قسمت  در  لبه ها  داخل  فضای 

باز بماند. مستطیل برای عبور کش 
کش الستیکی يا کش سر را از طرفین ماسك 
با کمك يك سوزن بزرگ يا سنجاق سر وارد 
کنید و دو سر کش را محکم گره بزنید. اين 
حلقه های کشی و الستیکی پشت گوش هايتان 
قرار خواهند گرفت. می توانید از يك کش يا 
نوار الستیکی نیز استفاده کنید و آن را پشت 

سرتان گره بزنید.
دهید،  قرار  صورتتان  روی  را  ماسك  حاال 
اندازه  خود  صورت  روی  و  جمع  را  طرفین 
کنید و در صورت نیاز، کش را تنگ و گشاد 
کنید تا کاماًل روی صورتتان فیت شود. حاال 
می توانید کش را به آرامی جوری بکشید که 

گره ها داخل لبه های ماسك مخفی شوند.

آن را  داريد،  بلند  موهايی  اگر  آشپزی  هنگام   -
پشت سر خود ببنديد و مطمئن شويد که جنس 

لباستان از مواد آتش زا نیست.
- عناصر و مواد آتش زا را از اطراف اجاق گاز و فر دور کنید.

کپسول  يك  خود  آشپزخانه  در  همواره   -
آتش نشانی نگهداری کنید.

مهار  برای  شیرين  جوش  از  ظرفی  همیشه   -
آتش های کوچك و جزئی در دسترس داشته باشید.

کردن  روشن  از  قبل  را  ماهی تابه ها  و  قابلمه   -
شعله روی اجاق گاز قرار دهید.

- در زمان پخت، هرگز اجاق گاز و فر روشن را 
به حال خود رها نکنید و مرتب به آن سر بزنید.

و  آشپزخانه  در  خانگی  های  آتش  اغلب   -
هنگامی که افراد سرگرم وسايل ديگر هستند يا 
برای چند لحظه حواسشان از غذا پرت می شود 

، شروع می شوند .
خود  لباسهای  مواظب  پز  و  پخت  هنگام  در   -
باشید . آنها به راحتی ممکن است آتش بگیرند 
. سیم های برق ، دستمالها و ساير وسايل قابل 

اشتعال را از اجاق دور کنید .
- هرگز کودکان را تنها در آشپزخانه رها نکنید 
-کبريت ، فندك و ماهی تابه را دور از دسترس 

کودکان قرار دهید .
- اجاق گاز ، فر و سرخ کن را همیشه تمیز نگه 
داريد . کوچك ترين مقدار روغن يا چربی ممکن 

است به راحتی آتش بگیرد .
- حتی االمکان از کبريت يا فندك برای روشن 
نمودن اجاق گاز استفاده نکنید . جرقه زن اصلی 

خود دستگاه ايمن تر است.
- وقتی در آشپزخانه نیستید ، ماهی تابه را روی 
 ، کنید  ترك  را  خانه  بايد  اگر   . نکنید  رها  گاز 

اجاق را خاموش کنید .
- اشیاء فلزی و آهنی را درون مايکرو ويو قرار ندهید .

-  پس از پايان آشپزی اطمینان حاصل کنید که 
اجاق را خاموش کرده ايد .

جذاب  حال  عین  در  و  ساده  دکوراسیونی  و 
داشته باشد و عالوه بر اين در هنگام طراحی 
است  بهتر  مردانه  پوشاك  مغازه  دکوراسیون 
نیاز ها و تمايالت آقايان نیز در نظر گرفته شود.

با  کفش  و  کیف  مغازه  دکوراسیون 
طراحی داخلی زیبا و کاربردی

مغازه کیف و کفش يکی از ديگر از انواع مغازه 
ها  آن خانم  اغلب مشتريان  که  هايی هست 
و  کیف  چیدمان  است  بهتر  بنابراين  هستند 
ای  شیوه  به  مغازه  يا  و  فروشگاه  در  کفش 
تمايل  اگر شما  انجام شود.  خاص و متفاوت 
مغازه  داخلی  دکوراسیون  طراحی  در  داريد 
آويز  يا  و  قفسه  از  توانید  می  کفش  و  کیف 
بايد  مغازه  چیدمان  همچنین  کنید  استفاده 
تست  برای  مشتريان  که  باشد  ای  شیوه  به 
فضاها  به  راحتی  به  ها  و کفش  کیف  کردن 
دسترسی داشته باشند. نصب آينه در قسمت 
های مختلف مغازه و يا فروشگاه يکی ديگر از 

نکاتی است که بايد مورد توجه قرار بگیرد.

آموزش توالت رفتن به کودک
به  خودش  او  که  کودك  آموزشی  لگن  يك   -
تنهايی بتواند رويش بنشنید اگر بتوانید برای هر 
آشپزخانه،  هال،  خودش،  اتاق  )مثال  خانه  جای 

توالت و حمام( يکی تهیه کنید، فوق العاده است.
برای  ديگر  مايعات  و  آبمیوه  يا  آب  عالمه  يك   -
 )!( مطلوب  استفاده  بار  هر  برای  جايزه  نوشیدن 
که  ديگری  چیز  هر  يا  )شکالت، چیپس  لگن  از 
کودك تان واقعا دوست داشته باشد و شما معموال 

او را از خوردن اش محروم می کنید!(
و  دستمال  عالمه  يك  و  آب  ظرف  يا  شلنگ   -
کردن  پاك  برای  چیز ها  طور  اين  و  سطل 

رخداد های تصادفی در وسط خانه.
فوری  که  راحت  شورت  يا  شلوار  دست  چند   -
خانه  از  بیرون  که  وقت هايی  برای  بیايند؛  پايین 

هستید.
- چند دست زيرانداز جاذب آب يك بار مصرف 
جا های  برای  کنید(  تهیه  داروخانه  از  )می توانید 
شوند؛  کثیف  احیانا  نمی خواهید  که  خاص 
آن  روی  که  مبلی  يا  ماشین  صندلی  روی  مثال 
می نشینید. بهتر است آن را طوری پهن کنید که 
کودك تان متوجه آن نشود، مثال زير روکش اصلی 

صندلی.

یک ماه قبل از شروع به از پوشک گرفتن 
کودک

برنامه  شروع  برای  کودك تان  که  کنید  کنترل 
يعنی  آمادگی،  نه.  يا  است  آماده  توالت  آموزش 
اين که کودك تان بعد از هر بار دستشويی برای ۲ 
ساعت يا بیشتر خشك می ماند، از شما می خواهد 
کنید  پوشکش  ندارد  دوست  برود،  توالت  به  که 
مدفوع  روز  در  مشخصی  نسبتا  زمان های  در  و 
پشت  را  ماهگی   ۲۸ شما  کودك  اگر  می کند. 
نشانه ها  اين  زياد  احتمال  به  باشد،  گذاشته  سر 

را خواهد داشت.
برنامه کاری تان را خالی کنید و ٣ روز را دربست 
کنار بگذاريد و روی آموزش توالت تمرکز کنید. 
را هم  پرستار(  يا  مادربزرگ  )پدر،  نفر ديگر  يك 

روز   ۲ در  حداقل  تا  باشید  داشته  دست تان  کنار 
اول کمك تان کند.

۲ تا ٥ هفته قبل از شروع آموزش، کودك تان را با 
لگنش آشنا کنید. وقت هايی که خودتان، همسرتان 
يا نزديکان ديگری که با آن ها رودربايستی نداريد، 
می خواهید به توالت برويد، به او اطالع بدهید که 
مراحل  می توانید  می رويد!  کاری  چه  برای  داريد 
توالت را از پايین کشیدن شلوار تا سیفون و شستن 

دست ها برايش توضیح بدهید. 

یک هفته قبل از شروع به از پوشک گرفتن 
کودک

به کودك تان نشان بدهید و  را  يك بسته پوشك 
بگويید که از چهارشنبه )يا هر روز ديگری ( ديگر 
بی پوشك  است  قرار  او  و  نداريد  اين ها  به  نیازی 
و  مفرح  ماجرای  يك  عنوان  به  را  اين  بگردد. 
وقت  هر  بگويید  او  به  کنید.  معرفی  هیجان انگیز 
اين بسته پوشك تمام شود، ديگر نیازی نیست او 

پوشك به پا کند و آزاد است!
يکی از علت های کارآمدی اين روش )و علت اين که 
به آن روش »کودك، بی پوشك« می گويند( اين است 

که بچه ها عاشق اين هستند که بی لباس بگردند!

اولین روز آموزش توالت رفتن به کودک
همراه با کودك تان از خواب بیدار شويد. پوشکش 
داشته  لباسی  کودك تان  است  بهتر  کنید.  باز  را 
يك  نشود.  لگن  روی  او  نشستن  مزاحم  که  باشد 

عالی  دختر ها  برای  شورت(  )بدون  کوتاه  دامن 
راحت تر  شورت  يك  فقط  هم  پسر ها  برای  است. 
بايد چشم  به بعد شما و همسرتان  از حاال  است. 
به  نیاز  از  نشانه هايی  اگر  تا  بچه تان  به  بدوزيد 
دستشويی ديديد، او را فوری به نزديك ترين لگن 

برسانید.
و  )يعنی خودتان، همسرتان  روز همگی  در طول 
کودك تان( را مجبور کنید میوه و چیز های آبکی 
بخورند و کلی آب و شربت دم دست بگذاريد که 
چیزی برای توالت داشته باشید! هر وقت خودتان 
بگويید و  به کودك تان  برويد،  توالت  به  خواستید 
لگن  دقیق  جای  دهید.  توضیح  برايش  را  مراحل 
انتظاری  چه  که  بگويید  و  بدهید  نشان  او  به  را 

از او داريد.
اگر کودك تان روی لگن نشست و کارش را انجام 
حتی  بگويید،  تبريك  او  به  را  موفقیتش  داد، 
يك  فقط  و  بود  ريخته  زمین  روی  بیشترش  اگر 
قطره اش به لگن رسیده بود!. بعد از 1٠ تا 1۲ بار، 
از  به صورت مستقل  ياد می گیرند  بچه ها  معموال 

لگن استفاده کنند.
اگر يك اتفاق ناخوشايند رخ داد )مثال مبل يا فرش 
کثیف شد( نگويید »چیزی نیست!«. به جايش با 
يك لحن ماليم و کمی ناراحت بگويید »جیش )يا 
پی پی( توی لگن!« و به کودك تان کمك کنید تا 
فرش و مبل را تمیز کنید. به هیچ عنوان سرش 
داد نزنید و به خاطر اتفاقی که افتاده، شرمنده اش 

نکنید. اتفاق، حتما می افتد!
شبانه،  خواب  و  بعدازظهر  خواب  زمان  از  قبل 
به کودك تان بگويید که وقت توالت است )از او 
يا نه، چون جوابش  نپرسید که می خواهد برود 
نه خواهد بود!( و بعد پوشکش کنید، مگر اين که 

مطمئن باشید خشك می ماند.

روز دوم آموزش توالت رفتن به کودک
اين  تفاوت  تنها  بدهید.  ادامه  را  اول  روز  روش 
در  ساعت  يك  می توانید  دوم  روز  در  که  است 
بعدازظهر بیرون برويد. صبر کنید تا او در لگن 
کارش را بکند و بعد سريع از خانه بیرون بزنید! 
اين طوری به او می فهمانید که بین زمان بیرون 
رفتن از خانه و دستشويی کردن، ارتباطی وجود 
»توالت  با  را  کودك تان  کار  اين  با  ضمنا  دارد. 
از  قبل  يعنی  می کنید،  آشنا  هم  درخواستی« 

بیرون رفتن از او بخواهید که توالت کند.
شلوار  يك  کودك تان  پای  رفتن  بیرون  موقع 
راحت بکنید و برايش پوشك يا شورت آموزشی 
داخل  رخدادی،  هر  برای  است  قرار  نپوشانید. 
خانه يا بیرون آن کودك را آزاد بگذاريد. با اين 
حال چند دست لباس با خودتان برداريد؛ شايد 

خیلی هم خوش شانس نبوديد!
بهتر است برای بیرون رفتن يك جای نزديك را 
انتخاب کنید تا پیاده )بدون ماشین( برويد. قدم 
زدن در محله )حتی اطراف ساختمان خودتان( 
يا رفتن تا پارك نزديك خانه، اين امکان را مهیا 
با خودتان  هم  را  کوچك  لگن  يك  که  می کند 
ببريد. در اين مرحله، انتظار نمی رود که کودك 

بتواند خودش را يك ساعت نگه دارد.

روز سوم آموزش توالت رفتن به کودک
همان روش روز اول را ادامه بدهید، اما می توانید 
صبح و عصر برای يك ساعت بیرون برويد. هر 
بار قبل از رفتن از کودك تان بخواهید توالت کند 

و بعد بیرون برويد.
برای بیرون رفتن همان کار های قبلی را بکنید؛ 
لباس های  و  همراه  کوچك  لگن  راحت،  شلوار 

اضافه.

این 7 ماده غذایی را هیچوقت دوبار گرم نکنید طراحی داخلی مغازه با جدیدترین ایده های حرفه ای و کامال کاربردی

آموزش دوخت
 ماسک پارچه ای در خانه

راه های پیشگیری از 
آتش سوزی در آشپزخانه
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صف

میهمانی و شب نشینی
رايج ترين  از  نیز  میهمانی دادن  و  میهمانی رفتن 
سیاحان  نوشته های  براساس  بود.  تفريحات 
غالباً  میهمانی ها  اين  در  سفرنامه نويسان  و 
بود  شاهنامه خوانی  و  ترانه خوانی  آوازخوانی، 
به طبع  بسته  و  ادامه داشت  تا شام  از صبح  و 
استفاده  هم  تنباکو  و  توتون  از  صاحبخانه 
مشهور  جهانگرد  تاورنیه  باتیست  ژان  می شد. 
فرانسوی که در عصر صفوی بارها به ايران سفر 
ايرانیان  »میهمانی  می نويسد:  دراين باره  کرد 
خانه ای  در  صبح  از  میهمانان  است.  بدين گونه 
که به آن دعوت شده اند گرد می آيند و در طول 
گفتن  قصه  و  خوردن  قهوه  جز  کاری  به  روز 

نمی پردازند.« 
مرتضی راوندی، پژوهشگر برجسته تاريخ ايران 
در کتاب »تاريخ اجتماعی ايران« به قصه گويی 
خانواده ها  سرگرمی های  ديگر  »از  دارد:  اشاره 
داستان سرايی های  و  قصه گويی ها  هم  يکی 
برای  يا  کوچکترها  برای  خانواده   بزرگترهای 
يکديگر بود که گردهم جمع شده، با آب  وتاب 
شب  هر  که  صورت  اين  به  می کردند.  تعريف 
قصه ای  يکی  گردآمده  اتاق  يك  در  خانه  اهل 
بقیه گوش می دادند.« قصه ها  را شروع کرده و 
و افسانه های مشهوری چون افسانه شاه پريان، 
افسانه جن و پری، قصه هزار و يك شب، قصه 
مردی  کردن  آزاد  قصه  شبستری،  کرد  حسین 
قصه  صبور،  سنگ  قصه  می زدند،  چوبش  که 

ماه پیشونی و قصه خاله سوسکه و...

دارالعلم : شیراز
دارالسلطنه : اصفهان

دارالخالفه : تهران
دارالعباد : يزد

داراالمان : کرمان
دارالمومنین : کاشان
دارالبرکت : مازندران
دارالمنفعت : گیالن

دارالحرب : آذربايجان
دارالشجاعه : کردستان

دارالشوکت: کرمانشاهان
دارالملك : همدان
دارالغرور : لرستان

منبع: کتاب »رستم التواریخ« نوشته: محمدهاشم 
آصف ملقب به رستم الحکما

گل سرخ که در اول بهار بود و جشن آبپاشان که 
پیترو  که  داشت  رونق  بسیار  صفوی  دوران  در 
نیز در سفرنامه خود  ايتالیايی  دالواله جهانگرد 
به آنها اشاره کرده است.  در اوايل سلسله قاجاريه 
تفريحات توده مردم با دوره صفويه شباهت های 
قاجاريه و  بهتر، دوران  بیان  به  بسیاری داشت. 
تفريحات  و  بازی ها  انواع  نظر  از  پهلوی  سپس 
غرب  تمدن  با  آشنايی  اثر  در  و  زمان  مرور  به 
که  تغییراتی  بود،  بسیاری  تغییرات  شاهد 
در دوران پهلوی دوم منجر به دگرگونی  نهايتاً 
اين  رايج مردم شد.  تفريحات  مهمی در عرصه 
را  عمل  عرصه  هم  و  نظر  عرصه  هم  دگرگونی 

اما پس از مدتی در پايیز پخت می شد. وزيران و 
امرا و رؤسا در چادرها و خیمه ها جمع می شدند 
و سبزی اش را پاك می کردند.« ناگفته نگذاريم 
که تا قبل از نفوذ تمدن جديد در ايران، نقالی، 
معرکه گیری و شاهنامه خوانی کاری پردرآمد و 
وسیله خوبی برای تفريح و وقت گذرانی طبقات 

متوسط و محروم اجتماع بود.

 سایر تفریحات
 جعفر شهری، محققی که پژوهش گسترده ای 
درباره تهران و وضعیت آن نگاشته، حمام رفتن 
ذکر می کند:  مردم  تفريحات عمده  نیز جزو  را 
»همچنین حمام محل وقت گذرانی و استراحت 
و  گذرانیده...  آن  در  را  خود  اوقات  که  بود 
که  بود  وقت گذرانی  برای  محل  مناسب ترين 
به سختی  غروب  وارد شده،  آن  در  افراد صبح 
از آن خارج می شدند.« اينگونه وقت گذرانی در 

میان زنان بیشتر معمول بود. 
هانری رنه دالمانی که در دوره قاجاريه به ايران 
تفريحات  عمده  از  سفر کرده می نويسد: »يکی 
واقع،  در  است.  حمام  به  رفتن  ايرانی  زنان 
اينجا برای آنان به منزله باشگاه و محل تفريح 
خود  وقت  از  زيادی  قسمت  و  است  مالقات  و 
پا و  ابروان، کف   را صرف رنگ کردن گیسوان، 
اشکال  حنا  با  گاه  کنند.  می   خود  سرانگشتان 
غريبی مانند درختان، حیوانات و ستاره  ها روی 

بدن خود نقاشی می  کنند.« 
تحوالت  و  ناصرالدين شاه  آمدن  کار  روی  با 
انجام  مشاورانش  و  او  که  اصالحاتی  از  ناشی 

و  نضیر  بنی  وقوع غزوه  ربیع االول سالروز   ۲۲
بیرون راندن يهوديان از مدينه در سال چهام 
قمری است، اين جنگ بدون خون ريزی به پايان 

رسید و غنائم آن بین مهاجران تقسیم شد.
در  که  بودند  يهود  از  ای  تیره  النضیر  بنی 
و  داشتند  سکونت  مدينه  شرقی  جنوب 
دارای قلعه و مزارع و نخلستانی در آن محل 
عدم  پیمان  اسالم  پیغمبر  با  بودند،اينان 
تعرض و دوستی داشتند و متعهد شده بودند 
که بر ضد مسلمانان اقدامی نکنند و کسی را 

علیه ايشان تحريك ننمايند.
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم(موافقت 
فرمود که هر سه نفر از آنها يك شتر با خود 
ببرند و هر چه می خواهند از اثاثیه خود بر 
آن بار کنند و بقیه را به جای بگذارند و بروند. 
و بدين ترتیب يهود بنی النضیر از مدينه کوچ 
کرده جمعی از آنها در خیبر اقامت گرفتند و 
آنها  رفتن  با  و  رفتند  به شام  نیز  بیشترشان 
غنیمت بسیاری برای مسلمانان به جای ماند 
با  وآله وسلم(  علیه  اهلل  که رسول خدا)صلی 
به مهاجرين مکه که  را  آن  اصحاب  مشورت 
انصار  خانه  در  میهمان  به صورت  روز  آن  تا 
زندگی می کردند اختصاص داد و میان آنها 
نیز  مکه  مهاجرين  آن پس  از  و  کرد  تقسیم 
مانند مردم ديگر مدينه صاحب خانه و زندگی 
مستقل و جداگانه ای شدند،و از کمك انصار 
بودند  انصار  از  نفر  دو  تنها  گشتند.  نیاز  بی 
که به خاطر حاجتی که داشتند آن حضرت 
سهمی نیز به هر کدام از آن دو داد که يکی 
ابو دجانه انصاری و ديگر سهل بن حنیف بود.

اثاث  و  از خانه  بغیر  نقل کازرونی  بر طبق  و 
و  خود،  کله   ٥٠ و  زره   ٥٠ باغها  و  زمین  و 
٣٤٠ شمشیر از ايشان به جای ماند که میان 

نیز  فرانسوی  سیاح  و  بازرگان  شاردن،  ژان 
بازی  يك  به عنوان  )کفتربازی(  کبوتربازی  از 
نام  صفوی  عصر  جوانان  میان  مرسوم  بسیار 
فراغت جوانان  اوقات  می برد و می گويد: »غالباً 
وحشی  کبوتران  داشت.  اختصاص  آن  به 
در  می ساختند.«  اهلی  و  می کردند  صید  را 
ديگری  بازی های  به  می توان  صفوی  دوران 
گنجفه،  قاب بازی،  پیچاز،  تخم مرغ بازی،  چون 
جنگ  حیوانات و پرندگان شکاری، شعبده بازی، 
گرگ بازی، بندبازی، خیمه شب بازی، نمايش ها 
و معرکه گیری ها اشاره کرد که بخش زيادی از 

وقت جوانان را به خود اختصاص می داد.
 اعیاد و جشن های مذهبی

در  بخصوص  و  ايران  تاريخ  دوره های  در همه   
دوران صفويه به دلیل ماهیت دينی آن برگزاری 
عیدفطر،  مثل  مذهبی  جشن های  و  اعیاد 
از  يکی  مبعث  عید  و  قربان  عید  عیدغديرخم، 

عمده ترين تفريحات مردم به شمارمی آمد. 
مرتضی راوندی در اين باره می نويسد: »عیدقربان 
شاه  از طرف  بود.  تفريحی  شهر  اهل  برای  هم 
هم  را  شتری  می شد.  تقسیم  گوسفند  صد 
تزئین کرده و با دم و دستگاه موزيك و عملیات 
مخصوصی به میدان نگارستان می آوردند و هر 
بود.« چهره شهر ها  قطعه آن مخصوص صنفی 
و  می کرد  تغییر  اعیاد  اين  در  اصلی  میادين  و 
جشن های  آن  کنار  در  می شد.  آذين بندی 
باستانی نیز برپا می شد مثل عید نوروز و آيین 
مربوط به آن، جشن تیرگان و مهرگان، جشن 

دربرمی گرفت. در اوايل دوران قاجار، قهوه خانه 
يکی از مراکز وقت گذرانی توده مردم بود، البته 
نظیر خیمه شب بازی، شاهنامه  بازی هايی  هنوز 
در  و...  بازی  ترنا  خوانی،  پرده  نقالی،  و  خوانی 
چايخانه ها و قهوه خانه ها جذابیت خود را داشت.

دوران،  اين  در  معروف  جشن های  از  يکی 
هدايت  مخبرالسلطنه  است.  آش پزان  جشن 
اشاره  جشن  اين  به  خطرات«  و  »خاطرات  در 
کرده ومی نويسد: »آش شله قلمکار که اواخر در 
سرخه حصار پخته می شد تشريفات فوق العاده 
عید  گردش  در  فتحعلی شاه  زمان  در  داشت. 
بود،  سال  تحويل  تشريفات  از  و  می شد  پخته 

اروپا  از  تقلید  به  تفريحی  نهادهای  دادند 
مثال  برای  شد،  تهران  بخصوص  و  ايران  وارد 
ايجاد  فکر  به  ناصرالدين شاه  اروپا  سفر  از  بعد 
در  ابتدا  اماکن  اين  که  افتاد،هرچند  باغ وحش 
اختیار خواص بود اما کم کم به تفرجگاهی برای 
نخستین  به اين ترتیب،  شد.   تبديل  مردم  عامه 
دوران  در  الوحوش«  »مجمع  يا  وحش  باغ 
)سعدی  لختی  خیابان  در  و  ناصرالدين شاه 
مثل  گرم  فصل های  در  شد.  تأسیس  کنونی( 
به  و  تفريحات مردم گسترده تر  تابستان  و  بهار 
بیرون از خانه منتقل می شد. يکی از گردشگاه ها  
آنجا  به  با درشکه  بود که  باغ وحش دوشان تپه 
در  افضل الملك  گفته  به  همچنین  می رفتند. 
مسابقات  دوشان تپه  در  افضل التواريخ  کتاب 
اسب دوانی نیز برگزار می شد که معموالً در بهار 
صورت می گرفت. در همین  روز عده ای از رجال 
و افراد عادی که در اسب دوانی مهارت داشتند 
گرد  دور،  چند  و  می کردند  مسابقه شرکت  در 
میدان می دويدند، هرکس پرچم اول تا چهارم 
می گرفت.  جايزه  مبلغی  می آورد  دست  به  را 
يا  اشراف  انحصار  در  بیشتر  تفريحات  اينگونه 
جامعه  فرودستان  میان  در  اما  بود  باال  طبقات 
آواز  و  رقص  نظاره باز ی های  مثل  برنامه هايی 
زورنمايی  و  معرکه ها  انواع  دوره گرد،  مطربان 
پهلوانان، نقالی و قوالی، شعبده بازی يا بندبازی، 
اواخر  تا  همچنان  چشم بندی  و  ريسمان بازی 
قاجاريه رايج بود و نمی توان به ناپديد شدن آن 

از سطح جامعه حکم کرد.

مزبور  يهود  از  نفر  دو  و  شد.  تقسیم  مسلمانان 
ابو سعد بن وهب  نام يامین بن عمرو و  نیز به 

مسلمان شدند و در مدينه ماندند.
شیخ مفید)ره( و نیز ابن شهراشوب در کتابهای 
بن  علی  فداکاری  و  شجاعت  از  داستانی  خود 
بنی  محاصره  ايام  در  السالم(  ابیطالب)علیه 

النضیر نقل کرده اند.
علیه  اهلل  خدا)صلی  رسول  که  هنگامی  گويند: 
النضیر  بنی  يهود  محاصره  برای  وسلم(  وآله 
نقطه  آخرين  در  را  اش  خیمه  داد  دستور  آمد 
زمین  به  و  بود  آنجا  در  که  گودی  زمینهای  از 
شب  که  همین  بزنند،  بود  معروف  حطمة  بنی 
شد مردی از بنی النضیر تیری به سوی خیمه 
اصابت  به خیمه  تیر  آن  و  انداخت  آن حضرت 
کرد، پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( دستور 
داد خیمه اش را از آنجا بکنند و در دامنه کوه 
انصار اطراف آن، خیمه  نصب کنند و مهاجر و 
های خود را برپا کردند،چون تاريکی شب همه 
علی  که  شدند  متوجه  ناگاه  گرفت  فرا  را  جا 
ابیطالب در میان آنها نیست، به نزد رسول  بن 
خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( آمده و معروض 
میان  در  و  شده  گم  ابیطالب  بن  علی  داشتند: 

ما نیست؟
شما  کار  اصالح  دنبال  به  کنم  می  فرمود:فکر 
رفته باشد، طولی نکشید که علی)علیه السالم( 
در حالی که سر بريده همان مرد يهودی را که 
علیه  اهلل  خدا)صلی  رسول  خیمه  سوی  به  تیر 
وآله وسلم( انداخته بود در دست داشت بیامد و 

آن سر را نزد آن حضرت گذاشت.
پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود:يا علی 
خبیث  اين  ديدم  من  کرد:  عرض  کردی؟  چه 
مرد بی باك و دالوری است، پس در کمین او 
نشستم و با خود گفتم :چه چیز در اين تاريکی 

می  اينکه  جز  کرده  باك  بی  چنین  را  او  شب 
خواهد از اين تاريکی استفاده کرده دستبرد و 
شبیخونی بزند، ناگاه او را ديدم که شمشیر در 
من  آيد،  می  يهود  از  تن  سه  با  و  دارد  دست 
و  کرده  حمله  بدو  و  برخاسته  ديدم  چنان  که 
بودند  همراهش  که  نفر  سه  آن  و  کشتم  را  او 
اگر  و  اند  نشده  دور  چندان  هنوز  و  گريختند 
که  آن هست  امید  بیايند  من  همراه  نفر  چند 

بدانها دست يابیم.
نفر  ده  وسلم(  وآله  علیه  اهلل  خدا)صلی  رسول 
را که از آن جمله ابو دجانه و سهل بن حنیف 
بود همراه حضرت علی)علیه السالم( روانه کرد 
به  يهوديان  آنکه  از  آمده پیش  آنان بسرعت  و 
را  آنها  بدانها رسیدند و  قلعه های خود برسند 
دستور  به  را  ايشان  سرهای  و  رسانده  قتل  به 
پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( در چاههای 
و  رعب  جريان  همین  و  افکندند  حطمه  بنی 
وحشتی در دل بنی النضیر افکند و سبب تسلیم 

و کوچ کردن آنان از مدينه گرديد.
 منبع: زندگانی حضرت محمد)صلی اهلل علیه وآله 

وسلم(، رسولی محالتی

و  تاريخی  های  جاذبه  ترين  جذاب  از  يکی 
شوش  قلعه  خوزستان  استان  و  ايران  تماشايی 
است که بر روی تپه باستانی شوش و در کنار 

کاخ آکروپل قرار گرفته است. 
 قلعه شوش کجاست؟

شوش  دارد  قرار  شوش  شهر  در  شوش  قلعه 
شهری است که در نزديکی دزفول قرار دارد و 
تنها با ٤٥ دقیقه رانندگی از مرکز شهر دزفول 

میتوانید به اين شهر پر از رمز و راز برسید.
تاریخچه قلعه شوش:

قلعه  شد.  ساخته  قاجار  زمان  در  شوش  قلعه 
دمورگان  ژاك  توسط  که  است  ای  قلعه  شوش 
فرانسوی برای سکونت باستان شناسان فرانسوی 
در نزديکی آرامگاه دانیال نبی در شوش بر روی 
قلعه  است. چیزی که  بنا شده  تاريخی  ای  تپه 
به  نموده  مشهور  گردشگران  بین  در  را  شوش 
جز طراحی خیره کننده و منظره های منحصربه 
فرد قلعه، آجرهای آن است، آجرهايی که از کاخ 
داريوش گرفته شده و برای بنای اين قلعه بکار 
رفته اند. در برخی از آجرهايی که برای ساخت 
به  که  بینید  می  آجرهايی  شده  استفاده  قلعه 
خط میخی زيگورات چغازنبیل منقوش شده اند.

هدف از ساخت قلعه شوش:
مقصود از ساخت اين قلعه فی الواقع مکانی برای 
نگهداری از آثار تاريخی بود که در منطقه شوش 
پیدا می شد. يك گروه باستان شناس فرانسوی 
پس از تحقیق در منطقه شوش و بدست امدن 
امنیتی  تدابیر  هیچگونه  که  ارزشی  با  اثرهای 
برای  را  اينجا  است،  نشده  لحاط  آن  برای 
محافظت از اثرهای به دست آمده ايجاد کردند.

معماری قلعه شوش:
بر روی بلندي و ارتفاع ساخته  قلعه ها معموالً 
قلعه  باشند  اطراف  به  مشرف  کاماًل  تا  میشوند 

شوش هم از اين قانون مستثنی نیست و بر روی 
بلندترين نقطه شهر بنا شده است.

پالن قلعه شوش به صورت ذوزنقه ساخته شده 
سمت  در  کوچك  ای  قاعده  ذوزنقه  اين  است. 
زندان  به  شبیه  معماری  نظر  از  و  دارد  شمال 
باستیل در فرانسه است. تقسیم بندی کلی قلعه 
با دو حیاط و فضای اطراف آن شکل گرفته است 
موجود  قلعه  به  برای رسیدن  ورودی  راه  و سه 
است که يکی از راه های ورودی بسته شده است.

دو  دوم،  تر  مرتفع  حیاط  زيرين  قسمت  در 
در  رفته  بکار  اصلی  مصالح  دارد.  قرار  زيرزمین 
اين قلعه خشت است ولی روی آنها با آجرهايی 
هستند  تاريخی  گوناگون  های  دوره  برای  که 

پوشیده شده است.
رفته  بکار  نوازی  چشم  تزئینات  قلعه  اين  در 
که تماشای آنها جالب توجه است تزئیناتی که 
حاوی درگاه های قوسی، نماهای تزيینی با آجر، 
نقاشی هايی به سبك تلفیقی اروپايی و شرقی و 

آجرهای کتیبه دار هستند.
اين قلعه که در مهر ماه سال 1٣۸٠ خورشیدی 
سال  از  گرفته  قرار  ايران  ملی  آثار  لیست  در 
انبار  و  شناسی  باستان  پايگاه  بعنوان   1٣۷1

نگهداری اشیای تاريخی استفاده می شود.

نام   ) پیشور  قالت  قلعه   ( يا  فیشور  قلعه– 
از  فیشور  دهستان  در  واقع  تاريخی  قلعه ای 
توابع بخش اوز در شهرستان الرستان فارس 
است، اين قلعه يکی از معالم بارز اين دهستان 

است. 
شماره1٦٦۸۲توسط  طی  فیشور«  »قلعه 
میراث  تاريخی  آثار  احیای  و  حفظ  معاونت 
در  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 

فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسید.
 )FISHVAR اين قلعه در غرب دهستان )فیشور
و در يك کیلومتری چهار طاقی محلچه واقع 
دو  و  نخلستان  خانه،  آن  کنار  در  که  شده 
باب آب انبار )برکه( به چشم می خورد. قلعٔه 
فیشور روی تپه ای به ارتفاع سه متر بنا شده و 
دارای چهار برج ديده بانی در چهار گوشه اش 
بنا  بکار رفته در  به مصالح  با توجه  است که 
و معماری آن، ساخت آن به دوره ساسانیان 

می رسد.
بنا مربع است و دارای دو حصار تو در  پالن 
توست که در هر ضلع حصار درونی دارای سه 

طاق می باشد.

آثار موجود در قلعه شوش:
استقرار  محل  شوش  قلعه  که  آنجايی  از 
آنان  ابزارآالت  و  فرانسوی  شناسان  باستان 
بود، يادگارهايی از کارها و فعالیت های آنان 
انقالب  از  بعد  تا  میالدی   1۸۹٥ سالها  بین 
برای  که  است  موجود  قلعه  در  اسالمی 
بسیاري از بازديدکنندگان به خصوص افردی 
تاريخ عالقه مندند،  باستان شناسی و  به  که 
و  اشیاء  اين  جمله  من  است.  جذاب  بسیار 

وسیله میتوان به موارد زير اشاره نمود :
آب  از  زياد  احتمال  به  آب،  تقطیر  دستگاه 
ظهور  برای  دستگاه،  اين  توسط  شده  تقطیر 
و چاپ عکس های آنالوگ استفاده می کردند.

استفاده  برای  دستی  مته  و  پرس  دستگاه   -
های متفرقه

- يك دستگاه ماشین لندروور
- جك دستی برای باالبردن اشیا سنگین در 

محوطه باستانی شوش
حرارت  افزايش  برای  سنگ  ذغال  دمنده   -

ذغال سنگ
- گاری چهارچرخ
- باالبر دستی و ...

منبع : بیتوته

القاب برخی شهرهای ایران 
در دوران زندیه و قاجاریه

الرستان که قدمت تاريخي آن به پیش از اسالم 
بر مي گردد و از آنجا که در منطقه گرم و خشك 
است  برخوردار  بااليي  اهمیت  از  و  دارد  قرار 
معمارهاي  و  هنرمندان  بزرگ  خاطر  همان  به 
کوششهاي  آب  از  بهینه  استفاده  در  الرستاني 
در  گنبدي  معماري  تجلي  اوج  کردند.  فراوان 
يکي  انبارها  آب  و  ست  ها  الرستاني  ازآِن  دنیا 
ايران  در  جنوب  منطقه  بزرگ  شاهکارهاي  از 
بزرگ  جونس  پرفسور  ي  عقیده  به  باشد  مي 
بطور  باران  ازآب  اند  توانسته  معماران الرستاني 
بهینه استفاده کنند و اگر به گذشته هاي دور بر 
گرديم و کلمه آبادي ها را موشکافي کنیم کلمه 
آبادي بدون آب بي معناست پس هر جا آب باشد 

آبادي ها بوجود مي آيند.
فرهنگ  و  ها  تمدن  دچار  موجب  ها  آبادي  و   
ها مي گردد اگر بررسي کنیم بوجود آب انبارها 
بزرگ   : که  بگويیم  بايد  آن  ساخت  چگونگي  و 
معمار که توانسته اين مهم را به منصه ي ظهور 
طراحي  که  بود  تالش  نام  به  فردي  برساند، 
اصل  در  تالش  آورد.  بوجود  انبارها  آب  ساخت 
فردي بود هندي مسلك که به رياضي و معماري 
و هم چنین به وجود برخورداري از منابع طبیعي 
به نحو احسنت از آن استفاده مي کرد  و آگاه 
خواستند  مي  وقتي  قديم  هاي  زمان  در  بوده، 
و  بسازند گودالي حفر مي کردند  را  انباري  آب 
از چهار پايان استفاده مي کردند و هر چقدر که 
اين گودال ها پايین و پايین تر  مي رفت مستلزم 
بود که نیرو داشته باشند که بتوانند اين خاك ها 
را به باال بیاورند از چهار پايي که در آن استفاده 
مي کردند از گاو بوده، گاو را مي بردند و براي 
استفاده  از چرخش چرخ جهت باال بردن خاك 
اتمام مي رسید گاو  انتها که گودال به  ها و در 
را قرباني مي کردند و گوشتش را به مردم مي 
دادند بخاطر اينکه گودال ها عمق شان بیشتر مي 
شد و آوردن گاو به قسمت باال يك مشکل بود و 
اگر از چهار پايي ديگر استفاده مي کردند باعث 
از بین رفتن آن حیوان مي شد و تلف مي شد 
اين حیوان براي حالل گوشت بودنش از خود گاو 
بود وقتي که گودالها تمام شد از قسمت پايین 

از سنگ و ساروج قرار مي دادند که از نفوذ پذيري 
آب به داخل خاك از بین برود يا کم بشود وقتي که 
ساروج ها و سنگ ها روي هم قرار گرفته شد مي 
گذاشتند که باران بیايد و آب انبارها پر شود و بعد 
روي سر آن گنبدي شکل با سنگ و گچ درست 
مي کردند و روي آن ساروج مي کشیدند هر چه 
قدر بلندي گنبدي ها بیشتر مي شد که ترس از 
پايین ريختن آن بود و اوج معماري گنبدي دنیا را 
به آب انبار سید جعفري در منطقه الرستان منطقه 
ي کوريچان قلم داد کردند و مانند يك کاسه اي 
که وارونه کردند بر روي قسمت آب انبار قرارداده 
اند. پس اوج معماري تجلي دنیا از آِن الري ها و 
چیزي که در مشخصه ي اصلي است برکه ي سید 
جعفري در منطقه ي کوريچان)کورچان( مي باشد.

آقاي تاورينه بزرگ تاريخ شناس و شرق شناس و 
هندي بود و از منطقه ي الرستان عبود مي کرده 
و آب انبارها را به خمره هايي از شراب تشبیه کرده 
دين مقدس مسیحیت يك  در  است چون شراب 
تقدس خاص خودش را دارا بود و آب در منطقه ي 

الرستان نیز از اهمیت بااليي برخوردار بود.
باز  با اجازه ي حاکمان  را  انبارها  ، آب   در قديم 
در  چون  کردند  مي  استفاده  آن  از  و  کردند  مي 
انبارها پر  باريد و آب  باران مي  زمان قديم وقتي 
کردند  مي  موم  و  مهر  را  انبارها  آب  دِر  شد  مي 
مورد  و  کردند  مي  باز  حاکم  اجازه)دستور(  با  و 
کلمه  از  ها  آبادي  قباًل  گرفت.  مي  قرار  استفاده 

ي آب تشکیل مي شده و آبادي بدون آب معنايي 
به  بود  آب  که  جا  هر  بشر  اولیه  زمان  در  ندارد. 
آنجا مي رفتند و در آنجا سکني مي گرفتند و در 
آنجا کشاورزي و دامپروري مي کردند و بعد از آن 
تشکیل خانواده و خانواده تشکیل اشیره و اشیره 

تشکیل ده و ده تشکیل شهر مي دادند. 
در منطقه جنوب مثل الرستان بخاطر کم آبي هر 
جاکه آب انبار بود اطراف آن خانه درست مي شد 
و اين خانه ها بزرگ و  بزرگتر مي شد و تشکیل 
مي  مرزها  تشکیل  انبارها  آب  داد.  مي  محالت 
دادند و هر آب انبار را طبق آن محله مي شناختند 

مثاًل آب انبار آقا طبق آب انبار آقا مي شناسند.
آب  ندارد؟  يا  دارد  نیز جنسي  انبار)برکه(  آب  آيا 
انبار در قديم جنس مذکر داشت مثل مرد، بخاطر 
انبار بود تشکیل خانواده و تشکیل  اگر آب  اينکه 
خانه ها مي دادند و از آن خانه ها تشکیل محالت 

و شهرها مي دادند.
چون ازدياد نسل توسط آب انبار صورت مي گرفت 

که به آن مي گفتند : نَر
همچنان که ازدياد نسل توسط جنس مذکر صورت 
مي گرفت.يعني يك مرد در زمان کوتاهي چندين 
مؤنث را مي تواند بارور کند پس ازدياد نسل توسط 
جنس نر صورت مي گرفت. شهر ها و روستاها و 
محله ها و ده ها از تداوم ۲ جنس مخالف با هم 
نر  انبار  آب  زن(، جنس  و  بود.)مرد  تشکیل شده 
است. و نرگي آب انبار مشخص است که باالي هر 

گنبد قرار گرفته است.
گنبدي شکل شدن خود آب انبارها بدين خاطر 
است که : نور خورشید کمتري بتواند به داخل 
آب نفوذ پیدا کند ) چون اگر نور داخل آن باشد 
آنها جلبك مي زنند و موجب بوجود آمدن تك 
آب  خنکي  باعث  و  شود(  مي  آب  داخل  يافته 
مي شود و از تبخیر جلوگیري مي کند و هم در 
و  آيند.  نمي  بوجود  آبي))جلبك((  آب، گیاهان 
در کنار آب انبارها رودخانه ها درست مي کردند 
استفاده مي کردند  از آن  براي فاضالب شهري 
بنام))َمَمر((  براي عبور آب  را محلي  و قسمتي 
،که از آن مي گرفتند. خود ممر از کف رودخانه 
ها تشکیل مي شد و آبي که داخل آن حرکت 
شد  مي  ريخته  انبار  آب  به  مستقیماً  کرد  مي 
گودال  قسمت  در  آب  شدن  انباشته  موجب  و 
مي شد. آب را بعد از آبگیري مستقیماً استفاده 
نمي کردند بلکه مي گذاشتند که ال)ته نشین( 
بیندازد که آن خاك رس و خاك که همراه آن 
بود ته نشین کند، پس از اينکه آب شفاف و زالل 

شد آن را مورد آشامیدن قرار مي دادند. 
آب انبارها در منطقه الرستان بسیار زياد است 
به الرستان  فارس  استان  از  گردشگري  اگر  که 
مي آمد وقتي اين آب انبار هاي گنبدي شکل را 
مشاهده مي کرد فکر مي کرد اين محل عبادتگاه 
چون  بود.  انبار  آب  آنجا  که  صورتي  در  است 
الرستان منطقه ي گرم و خشك است مردمان 
آن منطقه دعا مي کنند که باران بیايد و چون 
الهي )خدايي( است و بسیار زيبا است  موهبت 
در منطقه ي جنوب به آن احترام خاصي دارند 
پس اسم باران را به روي دخترانشان مي گذارند.

 گفتیم آب انبار مذکر است و باران مؤنث است 
رودي که در رودخانه جريان مي کند مذکر است 
مثل بعضي اسم هاي مذکر مثاًل : رود فالني)رود 
معني  به  رود  مجتبي(  جالل-رود  حسین-رود 
مذکر و اسم پسر است. الرستاني ها در هنگام 
باران راز و نیازهاي خاصي دارند و بیشتر دعاها 

يشان به دين اسالم است . مثل اين شعر:
اي خدا برو بیا                      برکه ي آغا پر ببو

 تحقیق نوشته: مجتبی نوری

ترور نافرجام پیامبر)ص( و رشادت علی)ع( در غزوه بنی نضیر تاریخچه قلعه شوش

قلعه ی تاریخی فیشور 
مربوط به دوره ساسانیان 

اوقات فراغت مردم در تاریخ معاصر)2(

تاريخ در احاديث
امام على عليه السالم :

َزماَنُه  َيعِرف  َلم  َمن 
ُحِرَبحديث .

كسى هك زمانش را نشناسد 

، هب اتراج مى رود .
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صف
رنگ  از  که  سبزيجاتی  و  میوه ها   
برخوردارند،  )ارغوانی(  بنفش 
سرشار از »آنتوسیانین« بوده، ضد 
سرطان و ضد التهاب هستند و به 
مبارزه با میکروب ها و حتی کاهش 

وزن کمك می کنند.
مردم  به  غالبا  تغذيه  متخصصان 
کمان  رنگین  می کنند  توصیه 
افزودن  معنای  به  اين  که  بخوريد 
به  مختلف  سبزی های  و  میوه ها 
اين  است.  روزانه  غذايی  رژيم 
مسأله سبب می شود تا مواد مغذی 
که برای عملکرد مناسب بدن الزم 

است، فراهم شود.
از  سرشار  رنگارنگ،  غذا های 
اکسیدان ها  آنتی  و  ويتامین ها 
خود  با  را  کمی  کالری  اما  هستد؛ 
حفظ  کنار  در  دارند.  همراه  به 
سالمتی، اين مواد مغذی می توانند 
بیماری های مختلف  برابر  در  را  ما 
و  قلبی  بیماری  سرطان،  جمله  از 
کنند.  محافظت  باال  خون  فشار 
سبزيجاتی  و  میوه ها  مثال،  بطور 
از  سرشار  ارغوانی  و  بنفش 
رنگدانه  که  هستند  آنتوسیانین 
طبیعی گیاه است و رنگ منحصر 
به فرد اين غذا ها را فراهم می کند.

است  داده  نشان  مطالعات 
 )anthocyanins( آنتوسیانین ها 
مغز،  سالمت  بهبود  به  می توانند 

افسردگی و کم حوصلگی فصلی با شروع فصل 
از  جلوگیری  برای  است،  شايع  بسیار  پايیز 
اين عارضه مصرف مواد غذايی سرشار از مواد 

معدنی آهن و سلنیوم بسیار مفید است.
تغذيه  انجمن  عضو  مظهری  ضیاءالدين  سید 
ايران گفت: کمبود ماده معدنی سلنیوم نه تنها 
بلکه بروز ترس و  موجب افسردگی می شود، 
خستگی را نیز به بدن اضافه می کند، رفع نیاز 
بدن از طريق منابع غذايی حاوی سلنیوم که 
منجر به رفع کمبود اين ماده معدنی شود، به 
نیز  افسردگی  شدن  برطرف  و  شدن  سرحال 

منجر می شود.
خاصیت  علت  به  سلنیوم  داشت:  اظهار  وی 
آنتی اکسیدانی،  يا  و  ضدزنگ زدگی 
می کند  خنثی  را  مهاجم  و  آزاد  راديکال های 

فوايد  که  دارد  وجود  جهان  در  چای  زيادی  انواع 
مختلف  رايحه های  دارابودن  با  و  دارند  مختلفی 

سلیقه های متفاوتی را به خود جذب می کنند.
بر طبق نظر متخصصان طب سنتی، رژيم غذايی و 
دارند  يکديگر  با  مستقیمی  رابطه  خونی  گروه  نوع 
اين مطلب که گروه خونی شما چیست  دانستن  و 
می تواند به شما در انتخاب موادغذايی مناسب کمك 
کند. به طور کلی ۸ گروه خونی در بین افراد جامعه 
وجود دارد که ٤ گروه اصلی A، B، O و AB هر کدام 

به ۲ دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.
O چای مناسب برای افراد با گروه خونی

مستعد  است  ممکن  خونی  گروه  اين  دارای  افراد 
ابتال به مشکالت معده باشند که می تواند به صورت 
به  کمك  برای  شود.  ظاهر  معده  اسید  ريفالکس 
مانند  چای  بايد  بیماری،  اين  با  مبارزه  و  تسکین 
چای زنجبیل بنوشید که اين عارضه را کاهش دهد. 
همچنین می توانید با يك فنجان چای سبز اثر بی 
تجربه  گوارشی  مشکالت  بر  را  نوشیدنی  اين  نظیر 

کنید.
A چای مناسب برای افراد با گروه خوني

افراد دارای اين گروه خونی افراد بسیار تحلیل گر، 

کردن  نابود  روزها  اين  در  دانشمندان  تالش  تمام 
به آن است، در  ابتال  از  يا پیشگیری  ويروس کرونا 
همین راستا به تازگی دريافته اند که دهانشويه می 

تواند از انتقال اين ويروس پیشگیری کند.
 دهانشويه روشی برای پیشگیری از کرونا

می دهد  نشان  سلولی  کشت  های  آزمايش  نتايج 
دهان شويه های موجود در بازار بر ويروس های کرونا 
بوخوم  رور  دانشگاه  محققان  مطالعات  دارند.  تاثیر 
با  می توانند  ها  کروناويروس  می دهد  نشان  آلمان 

استفاده از برخی دهان شويه ها غیرفعال شوند.
محققان پی بردند که تعداد زيادی از ويروس ها در 
حفره دهان و گلوی برخی بیماران مبتال به کوويد 
1۹ قابل تشخیص است. از اين رو معتقدند استفاده 
از دهان شويه ها می تواند به کاهش میزان ويروس ها 
و احتمال انتقال بیماری در کوتاه مدت کمك کند. 
محققان در اين مطالعه هشت دهان شويه موجود در 
بازار آلمان را بررسی کردند. آن ها هر دهان شويه را 
با ذرات ويروس و يك ماده مداخله کننده مخلوط 

عاطفی و معموال بسیار آسیب پذير و مستعد استرس 
از  باالتری  سطح  که  معناست  اين  به  اين  هستند. 
دارد.  وجود  آن ها  در  استرس(  )هورمون  کورتیزول 
به  کمك  برای  خوب  چای های  از  يکی  بنابراين، 
است.  آويشن  چای  افراد،  اين  در  اعصاب  آرامش 
همچنین چای گل ياس و گل همیشه بهار برای اين 

افراد بسیار مناسب هستند.
B چای مناسب برای افراد با گروه خونی

افراد با اين گروه خونی غالباً لجباز، تنبل و الغر به 
افراد  اين  دارند.  کندی  متابولیسم  و  می رسند  نظر 
چاقی  و  ايمنی  خود  بیماری های  به  ابتال  مستعد 
نامنظم  و خواب  مزمن  از خستگی  اغلب  و  هستند 

رنج می برند.
بهترين و سالمترين چای برای اين افراد چای سبز 
است. همچنین چای سیاه بدون هیچگونه افزودنی 

برای اين افراد توصیه می شود.
AB چای برای مناسب برای افراد گروه خونی

گروه خونی AB کمیاب است و تنها ٤ ٪ از افراد اين 
گروه خونی را دارند. نوشیدنی های کافئین دار مانند 
قهوه و چای سیاه برای اين افراد توصیه نمی شود و 
بهتر است اين افراد چای سبز، نعناع و پونه بنوشند.

نظر  در  دهان  بزاق  اثر  بازآفرينی  برای  که  کردند 
گرفته شده بود. سپس مخلوط را به مدت ٣٠ ثانیه 

برای شبیه سازی اثر غرغره کردن، تکان دادند. 
سپس از سلول هايی که گیرنده کروناويروس هستند، 
برای تعیین مقدار ويروس استفاده کردند. محققان 
از  قبل  شويه ها،  دهان  اثربخشی  ارزيابی  منظور  به 
از  استفاده  به جای  به کشت سلولی،  آن ها  افزودن 
با  را  ويروس  سوسپانسیون های  دهان،  دهان شويه 

محیط کشت سلولی ادغام کردند.
غلظت  کاهش  از  حاکی  شده  آزمايش  نتايج  تمام 
اولیه ويروس بود. محققان تاکید می کنند که دهان 
مناسب   1۹ کوويد  بیماری  درمان  برای  شويه ها 
از  نمی تواند  دهان شويه  با  کردن  غرغره  و  نیستند 
تولید ويروس در سلول ها پیشگیری کند اما می تواند 
میزان ويروس ها را در کوتاه مدت کاهش دهد که در 
برخی شرايط نظیر دندان پزشکی می تواند سودمند 
باشد. البته نتايج اين تحقیقات به اين معنی نیست 
که دهان شويه را زياد و  غیر ضروری  مصرف کنید.

سرطان  با  مقابله  التهاب،  کاهش 
کنند.  کمك  قلبی  بیماری های  و 
پوست  در  گیاهی  مغذی  ماده  اين 

بادمجان وجود دارد.
رنگ های  و  اشکال  به  بامجان ها 
تمامی  اما  دارند؛  وجود  مختلفی 
آن ها حاوی مواد مغذی و ترکیبات 
)فتوشیمیايی(  گیاهی  شیمیايی 

مفیدی هستند. 
مزایای خوردن بادمجان :

1- کاهش کلسترول
اسید  از  مناسبی  منبع  بادمجان 
خود  نوبه  به  که  است  کلروژنیك 
کلسترول  کاهش  به  می تواند 
آسیب  عروق  به  که  مضری 

و از سرطانی شدن سلول ها جلوگیری و مانند 
ساير آنتی اکسیدان ها بر روی ساز و کار مغز و 
و  مثبت می گذارد  تاثیر  اعصاب،  تنیده  در هم 
پیشگیری می  آلزايمر زودرس  بروز  از  احتماال 

کند.
مظهری ادامه داد: ماهی، دانه ها و غالت کامل 
غذايی سلنیوم  منابع  از  مرغ  و جگر  پرك شده 
مکمل های  خودسرانه  استفاده  از  و  هستند 
زيرا  شود  خودداری  بايد  سلنیوم  حاوی 
غذاها  و  مکمل ها  طريق  از  آن  زياد  دريافت 
اما  ايجاد می کند،  مسمومیت های خطرناکی را 
استفاده از منابع غذايی آن و ماهی های مختلف 
که عالوه بر دارا بودن اين ماده معدنی، غنی از 
اسیدهای چرب امگا ٣ و پروتئین های حیوانی 
وارد  بدون  و  بوده  باالتر  بیولوژيکی  ارزش  با 

آمدن صدمه ای به سالمتی، نشاط می آورد.
وی اضافه کرد: آهن از جمله مواد معدنی بسیار 
پراهمیت و دارای وظايف و خواص متعدد بوده 
بی حوصلگی،  و  افسردگی  باعث  آن  کمبود  و 
سردرد  و  بی اشتهايی  بیقراری،  خستگی، 
قبل  بدن  آهن  ذخاير  افت  و  کمبود  می شود، 
از ايجاد کم خونی، موجب بروز عوارض رفتاری 
کمبود  نشانه های  ديگر  از  و  می شود  خاصی 
اختالالت  کودکان،  در  به خصوص  بدن  آهن 
کاهش  -حرکتی،  روانی  تکامل  در  ايجادشده 

توجه و يادگیری و بیش فعالی است.

می رساند، کمك کند.
دارای  اسید کلروژنیك همچنین   
خواص ضد ويروسی، ضد سرطانی 

و ضد میکروبی است.
2- تقویت سالمت مغز

با  مغز  سالمت  که  است  معروف 
می کند.  پیدا  کاهش  افزايش سن 
می تواند  بادمجان  منظم  مصرف 
مسن  افراد  ذهنی  افت  کاهش  به 
دريافته  دانشمندان  کند.  کمك 
بادمجان  هفته  هر  که  افرادی  اند 
ماده  بیشتری  میزان  می خورند، 
خاکستری در مغز دارند که حافظه 

و احساسات را کنترل می کند.
۳- مبارزه با سرطان

از  آهن  کرد:  تصريح  تغذيه  متخصص  اين 
مرغ  جگر،  قرمز،  گوشت های  مصرف  طريق 
سبزيجات،  میوه،  و  می شود  تامین  ماهی  و 
اين  از  نیز سرشار  غالت، حبوبات و تخم مرغ 
طور  به  می شود  توصیه  و  است  معدنی  ماده 
غذا  صرف  پايان  از  بعد  بالفاصله  يا  همزمان 
از نوشیدن چای و برخی نوشابه های گازدار و 
کردن ماست و لبنیات و يا ساير مواد غذايی 

حاوی کلسیم خودداری شود.
مظهری تاکید کرد: نان هايی که با استفاده از 
جوش شیرين تهیه می شوند و همچنین ساير 
فرآورده های غالت که در تهیه و فرآوری آنها 
نبايد  می شود،  برده  کار  به  شیرين  جوش 
مواد  کردن  میل  از  بعد  بالفاصله  و  همزمان 
و  شود  مصرف  غیرهم  آهن  حاوی  غذايی 
در  به خصوص  شیر  مصرف  در  زياده روی 
زمینه  ايجادکننده  عوامل  از  يکی  کودکان، 

کم خونی است.
لوبیا، سیب زمینی تنوری و آبپز، جوانه گندم، 
زردآلو  برگه  ماهی،  و  مرغ  گوساله،  گوشت 
حاوی  پلو  و  آش  و  سوپ  مانند  غذاهايی  و 
سبزيجات  خورش های  يا  و  عدس  و  گوشت 
غذايی  مواد  تلفیق  و  آهن هستند  نیز حاوی 
گیاهی و حیوانی حاوی آهن نیز سطح جذب 

آهن را افزايش می دهد.

مشخص شده است پلی فنول های 
موجود در بادمجان، دارای تأثیرات 
ضد سرطانی هستند. عالوه بر اين، 
بادمجان دارای اسید کلروژنیك و 
آنتوسیانین است که دارای خاوص 
آنتی  اين  هستند.  التهابی  ضد 
برابر  در  سلول  از  اکسیدان ها 
راديکال های  از  ناشی  آسیب های 
آزاد محافظت کرده و به نوبه خود، 
سلول های  حمله  و  تومور  رشد  از 

سرطانی جلوگیری می کنند.
4- کنترل دیابت

بادمجان، کربوهیدرات های محلول 
اندکی دارد و در مقابل، دارای فیبر 
می شود  سبب  که  است  زيادی 
ديابتی  افراد  برای  مناسب  غذايی 
انجام  تحقیقات  همچنین  باشد. 
کنترل  در  بادمجان  نقش  از  شده 

ديابت بیان شده.
5- بهبود سالمت قلب

فیبر،  پتاسیم،  حاوی  بادمجان 
ويتامین ب ٦، ويتامین C و مواد 
مغذی گیاهی است که همه اين ها 
ضروری  سالم،  قلبی  داشتن  برای 
هستند. تحقیقات نشان داده است 
مصرف غذا های حاوی آنتوسیانین 
قلبی-  بیماری های  کاهش  به 

عروقی کمك می کند.

خوراکي هایي براي  درمان افسردگی فصلی اهمیت بادمجان در برنامه غذایي

چای مناسب گروه خونی شما چیست؟

پیشگیری از انتقال کرونا با دهانشویه واقعیت دارد؟

با ورود کرونا ويروس به زندگی ما، استفاده 
ژل ها  مانند  کننده  ضدعفونی  مواد  از 
موارد  از  کننده،  استريل   محلول های  و 
بهداشت عمومی به شمار می روند. اين مواد 
بهداشتی، ويروس کرونا و ديگر میکروب ها 
راه های  از  ديگر  حاال  و  می برند  بین  از  را 
کنترل و پیشگیری از ابتال به ويروس کرونا 
می شود  توصیه  که  می روند  شمار  به  نیز 
حال  اين  با  اما  کنند؛  استفاده  آنها  از  همه 
اشتباهاتی در اين باره انجام می دهیم مانند:

1. استفاده از »نوع غلط« مواد استریل کننده
همه مواد بهداشتی استريل دست ها، يکسان 

نیستند. 
ايده آل ترين مواد ضد عفونی کننده آنهايی 
هستند که از ٦٠ درصد اتیل يا ۷٠ درصد 
الکل تشکیل شده باشند تا بتوانند ويروس ها 
بین  از  را  آنها  و  دهند  قرار  تاثیر  تحت  را 
محصول  روی  خريد  هنگام  بنابراين  ببرند. 
محصول ها  از  برخی  روی  کنید.  مطالعه  را 
اثرگذار  باکتری ها  روی  که  است  شده  ذکر 
مورد  اين  به  بايد  شما  ويروس ها.  يا  است 

دقت بسیاری کنید.
کنید  استفاده  محصولی  از  حاضر  حال  در 
نه  دارند  ويروس ها  روی  مستقیم  اثر  که 
به  ابتال  جدی  خطر  در  چون  باکتری ها 
بهتر  حال  اين  با  هستیم.  کرونا  ويروس 
از  برخی  که  کاذبی  امنیت   گول  است 
از  برخی  نخوريم.  را  می دهند  تبلیغات 
از بین  دستمال های مرطوب ادعا دارند که 
ولی  هستند؛  ويروس ها  و  میکروب ها  برنده 
حتی  مرطوب  دستمال های  که  بدانیم  بايد 

الغری  محصوالت  خطرات  درباره  هرقدر 
داده  هشدار  الغری  قرص های  مانند 
محصوالت  اين  به  مردم  استقبال  می شود 
کم نمی شود. وسوسه به سرعت الغر شدن 
باعث می شود تبلیغات مختلف اين قرص ها 
که  مشکالتی  به  کسی  کمتر  و  باشد  موثر 
ايجاد  برايش  قرص ها  اين  با  است  ممکن 
شود توجه می کند. اعتیاد يکی از مهمترين 
مشکالتی است که اين قرص ها ممکن است 

ايجاد کنند. راهی به الغری با پايانی تلخ .
 الغری یا شیشه؟

از مدت ها پیش پزشکان و متخصصان درباره 
هشدار  الغری  قرص های  بودن  اعتیادآور 
پلیس  رئیس  و  رفته  فراتر  کار  اما  می دادند 
مبارزه با مواد مخدر مدتی پیش از انهدام باند 
در  قالب قرص های الغری  در  توزيع شیشه 
بسته بندی های خارجی خبر داد. قرص هايی 
که به عنوان قرص های الغری و خارجی ارائه 
می شدند اما در واقع مواد مخدر شیشه بودند 

در بسته بندی خارجی .
باند  اين  فعالیت  درباره  کريمی   سردار 
گفت: »اعضای اين باند، شیشه را در داخل 
قالب  در  و  کرده  بسته بندی  کپسول هايی 
و  زنانه  آرايشگاه های  در  الغری  قرص های 
ساير مکان ها می فروختند. جامعه هدف اين 
باند بیشتر خانم ها بودند. اين باند ماده مخدر 
صنعتی شیشه را برای ايجاد جذابیت در بین 
مختلف  رنگ های  به  نوجوان  و  جوان  قشر 

فسفری، قرمز، آبی در می آورد .«
مدت ها  از  و  نیست  تازه  اصال  اتفاق   اين 
پیش درباره پخش شیشه در قالب قرص ها 
مانند  مکان هايی  در  الغری  محصوالت  و 
آرايشگاه های زنانه هشدار داده می شد و اين 
غیر از قرص هايی بود که مردم به امید الغری 

می خريدند اما در واقع معتادشان می کرد .
 تبلیغات دروغین

که  است  اين  معنی  به  کننده،  عفونی  ضد 
پاك سازی را به طور کامل انجام نمی دهیم 
و بهداشت را رعايت نمی کنیم. اگر از ظروف 
بزرگ برای شست و شوی دست ها استفاده 
کافی  پمپ ها  روی  بر  فشار  يك  می کنید 
است؛ اما از ظروف کوچك استفاده می کنید 
پمپ های  بزرگ،  ظروف  نسبت  به  که 
بار پمپ،  الی ٤  نیز دارند فشار ۲  کوچکی 

کفايت می کند.
۴. ضد عفونی کردن تمام مناطق دست

و  دست ها  عفونی  ضد  می خواهید  اگر 
بهتر  دهید،  انجام  کامل  را  آنها  پاك سازی 
است تمامی نقاط دست ها را استريل کنید. 
برای مثال، تنها به ضد عفونی کردن و کف و 
روی دست ها و انگشت ها بسنده نکنید. بین 
انگشت ها، روی ناخن ها و زير آنها را بايد به 

مواد ضد عفونی کننده آغشته کنید.
5. نگهداری از مواد استریل کننده

 تولیدکنندگان اين داروها ادعا می کنند که 
ترکیبات آنها چربی سوز است و متابولیسم 
پزشکی  لحاظ  از  می دهد،  افزايش  را  بدن 
اثبات شده هستند و هیچگونه اثرات جانبی 
اين  همه  می گويند  متخصصان  اما  ندارند 
ادعاها درباره اين داروها جعلی است و اين 
ادعاهايی که در مورد اين داروها شده توسط 

هیچ محقق مستقلی تايید نمی شوند .
از اعتیاد تا مرگ

پزشکان و روانشناسان معتقدند که مصرف 
شیشه شايد در نگاه اول باعث الغری شود 
چون اشتهای فرد را کور می کند اما عوارض 
و  است  خطرناك  العاده  فوق  آن  مصرف 
درصد قابل توجهی از مصرف کنندگان اين 
حالت های  و  خودکشی  جنون،  دچار  ماده 

روانی شديد غیرقابل بازگشت می شوند .
درصدی  با  هم  قرص ها  اين  از   برخی 
تأثیر  افراد  ادراك  که  بر  »اکستاسی« 
مخربی می گذارد، تهیه می شود. مصرف اين 
قرص ها در نهايت به دلیل وجود مواد مخدر 
ناخالص  و  می کند  وابسته  را  مصرف کننده 
بودن آنها عواقب خطرناك تری مانند مرگ 

و فلج مغزی به همراه می آورد .
 تولید کنندگان اين قرص ها ترکیبات واقعی 
و  نمی کنند  فاش  را  آنها  در  شده  استفاده 
معموالً ترکیباتی در اين داروها وجود دارند 

میکروب  و  ويروس  ضد  هم  کودکان  برای 
اتانول  که  محصوالتی  از  استفاده  نیستند. 
ندارند، می توانند )در حالت محلول( از روی 

پوست نیز موجب مسمومیت شوند.
بهداشتی  مواد  از  مناسب  مدت  طول  در   .2

استفاده نمی کنید )2۰ ثانیه دست شستن(
طول مدت مناسب يعنی به مواد ضد عفونی 
الزم  زمان  مدت  کننده  استريل  و  کننده 
ويروس ها  میکروب ها،  بردن  بین  از  برای 
از  برای  مثال،  برای  بدهیم.  را  باکتری ها  و 
بین بردن میکروب ها، ويروس ها و باکتری ها 
نه  بشويد  را  ثانیه دست های خود  بايد ۲٠ 
کمتر. در غیر اين صورت پاك سازی به طول 
کامل انجام نمی شود و دست ها هنوز آلوده 

هستند.
ضد  مواد  از  کم  استفاده  بیجا؛  صرفه جویی   .3

عفونی کننده
استفاده نکردن يا کم استفاده کردن از مواد 

در شبکه های  معموالً  قرص های الغری که 
تبلیغ  اينستاگرام  صفحات  و  ماهواره ای 
و  آرايشگاه ها  در  آنها  وقت ها  خیلی  و 
مدعی  می شوند  توزيع  ورزشی  باشگاه های 
هستند که به سرعت شما را الغر می کنند. 
قرص،  شامل  هر چیزی  که  بدانید  بايد  اما 
الغر  را  فرد  سرعت  به  که  کپسول  و  چای 
موادی  دارند.  محرك  مواد  حتما  می کند، 
که به سرعت شما را الغر می کنند اما باعث 

اعتیاد شما می شوند .
ماده مخدر  از  اين قرص های الغری   بیشتر 
خاصیت های  و  می شود  تهیه  »آمفتامین« 
آنها  اغلب  که  دارند  کاذب  و  لحظه ای 
طبیعی  چربی های  و  عصبی  سیستم های 
بدن را از بین می برند. اغلب اين قرص ها با 
مواد ناخالص و نشان های تقلبی پزشکی از 
کشورهای عربی و ترکیه وارد ايران می شود 
و در شهرهای بزرگ فروش خوبی دارند و 
بیماری های  بروز  باعث  داروها  اين  مصرف 

روانی مانند افسردگی و توهم می شود .
تبلیغات  دنبال  به  الغری  به  شديد   میل 
مختلف جهانی و ارائه تصوير الغر به عنوان 
بیشتر می شود. شايد  روز  هر  ايده آل،  اندام 
رژيم های  و  ورزش  با  بخواهند  خیلی ها 
درست الغر شوند اما خیلی ها هم هستند که 
حوصله اين دردسرها را ندارند و می خواهند 
ايده آل  تصويرهای  همان  شبیه  سرعت  به 

جهانی شوند.
به  و  است  بیشتر  شايد  زنان  در  که  میلی   
و  زنانه  آرايشگاه های  از  برخی  دلیل  همین 
ماده  ورزشی  سالن های  و  خیاطی ها  حتی 
اعتیادآور شیشه را به عنوان داروی الغری 
پیشنهاد و توزيع يا قرص های الغری حاوی 
اين ماده مخدر را ارائه می کنند و در نتیجه 
اعتیاد زنان به ماده محرك شیشه گسترش 

پیدا کرده است .

بايد بدانیم که نبايد مواد ضد عفونی کننده 
را در معرض نور خورشید و در يخچال قرار 

دهیم.
۶. از مواد ضد عفونی کننده قبل از غذا خوردن 

استفاده نکنید
بردن  بین  از  به  کننده   عفونی  ضد  مواد 
اما روی  بسزايی می کنند؛  ويروس ها کمك 
جای  به  شیمیايی  مواد  خود  از  پوست 
می گذارند که نبايد وارد بدن شوند. بنابراين، 
ناهار  صرف  برای  دست ها  شستن  از  قبل 
می توانید از مواد ضد عفونی کننده استفاده 
با  دست ها  که  نیست  بهداشتی  اما  کنید؛ 
مواد شیمیايی ضد عفونی کنید و به سراغ 

غذا خوردن برويد.
7- مواد استریل کننده آتش زا هستند

و  اشتعال پذير  کننده  استريل  مواد  همه 
آتش زا هستند. آنها را در نزديکی فندك و 
سیگار قرار ندهید. الکل بعد از روی دست ها 
 ٣٠ حدود  پس  می آيد  در  گاز  حالت  به 
کننده،  استريل  مواد  استفاده   از  بعد  دقیقه 

می توانید نزديك فندك و سیگار شويد.
8- وقتی دست ها چرب هستند

مرطوب  و  کننده  چرب   کرم های  از  وقتی 
ضد  مواد  کرديد،  استفاده  دست  کننده 
به خوبی  را  پاك سازی  نمی توانند  عفونی 
انجام دهند؛ زيرا به پوست دسترسی کامل 
با آب و صابون  بايد دست ها را  ندارند. اول 
عفونی  ضد  مواد  از  شد  نیاز  اگر  و  بشويید 

کننده استفاده کنید.

منبع: هاف پست ترجمه از ایرنا

که در فهرست برچسب ترکیبات دارو اسمی 
از آنها برده نشده است.

»فاقد  بر روی محصولی کلمه  است  ممکن 
کافئین« درج شده باشد ولی در عین حال 
حاوی کافئین باشد. حتی اگر ترکیبات فعال 
آن دارو هیچ گونه اثرات جانبی نداشته باشد 
ممکن است محتوای آن دارای اثرات جانبی 
باشد .   بر چسب نزدن روی محصوالت ممکن 

است بسیار خطرناك باشد.  
از اين   کريستوفر اوچنر می گويد: »بسیاری 
محصوالت در تبلیغاتشان از واژه »طبیعی« 
استفاده می کنند تا کسانی را که از داروهای 
از  استفاده  به  وادار  می ترسند  شیمیايی 
که  کنند  باور  می خواهند  مردم  کنند.  آنها 
که  دارد  وجود  دارويی  طبیعت  اعماق  در 
واقعاً  اگر  اما  می سوزاند  را  آنها  چربی های 
که  شرکت هايی  دارد  وجود  دارويی  چنین 
ساالنه میلیون ها دالر صرف مطالعه در اين 
شناسايی  به  موفق  اول  بايد  می کنند  مورد 

آنها شوند .«
شده  اثبات  اثرات  دارای  شايد  قرصها   اين 
اندکی باشند اما مشکالت ناشی از آنها يعنی 
توهم، اعتیاد و حتی خودکشی و مرگ آنقدر 
از  اثرات اندك را  زياد و مهم است که اين 

بین می برد و بی اهمیت می کند .

چند استفاده اشتباه و رایج از ضدعفونی کننده ها

شیشه به جای قرص الغری!
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کلباسی  ابوالمعالی  میرزا  آيت اهلل 
نوشتن  و  تفکر  به  اوقات  همه  در 
بیماری  که  طوری  به  بود  مشغول 
نوشت  کتاب   ۷٠ او  گرفت.  قلبی 
چندانی  شناخت  جديد  نسل  اما 
و  مشهورترين  از  ندارند.يکی  او  از 
تکیه های  زيباترين  حال  عین  در 
اصفهان،  فوالد  تخت  در  موجود 
اين  است.  کلباسی  ابوالمعالی  تکیه 
است  قاجاريه  دوره  به  مربوط  تکیه 
آيت اهلل  فقیه  عالمه  وفات  از  پس  و 
آقامیرزا ابوالمعالی محمد )متوفی به 
او  داماد  توسط  قمری(   1٣1٥ سال 
شد.  احداث  ضلعی  هشت  شکل  به 
پنجره های  تکیه  اين  مهم  ويژگی 
در  که  است  آن  آجری  شبکه ای 
ساخته  ظرافت  و  زيبايی  نهايت 

شده اند.
تکیه  به  جنوب  از  ابوالمعالی  تکیه 
غرب  از  و  خواجويی  اسماعیل  مال 
قشقايی  جهانگیرخان  میرزا  تکیه  به 
می رسد.  اصفهان  فوالد  تخت  در 
میرزا  آيت اهلل  بجز  تکیه  اين  در 
يعنی  او  ابوالمعالی کلباسی، دو پسر 
میرزا  و  کلباسی  ابوالمهدی  میرزا 
همچنین  و  کلباسی  الدين  جمال 
العابدين  زين  آقا سید  حجت االسالم 
جمله  از  )که  خوانساری  رضوی 
صاحب  و  الدعوه  مستجاب  بزرگان 
رضوی  سیدمحمد  بود(،  کرامات 
رضوی  بهاالدين  سید  و  خوانساری 
آزادی  از  که  محمد  سید  )پسر 
ايرانیان  بیداری  جنبش  خواهان 
بود( مدفونند.متاسفانه شناخت نسل 
جديد از بزرگان مدفون در اين تکیه، 

»پسری که از پنجره بیرون را تماشا می کرد« 
به  که  هستند  کتابی  دو  کوچك«  »ايلیای  و 
در  سوئد  ساکن  ايرانی  کودکان  برای  تازگی 

استکهلم منتشر شده است.
از  پژوهشگر  و  نويسنده  شاعر،  اکرمی،  جمال 
انتشار دو اثر خود به صورت دوزبانه )فارسی- 
سوئدی( خبر داد و گفت: کتاب »پسری که از 
اعظم  توسط  می کرد«  تماشا  را  بیرون  پنجره 
ترشیزی تصويرگری شده و کتايون کشاورزی 

نیز آن را به سوئدی ترجمه کرده  است.
نام  به  دختری  درباره  کتاب  اين  افزود:  وی 
شمال  در  روستايی  به  تازه  که  الیکاست 
رايکا  نام  به  پسری  با  می خواهد  و  آمده  ايران 
او  اصرار  شود.  دوست  است،  پنجره  پشت  که 
برای پايین آمدن پسرك و بازی با او به جايی 
الیکا  می آورد.  بهانه  بار  هر  رايکا  و  نمی رسد 
سرانجام خودش به ديدار رايکا می رود تا با هم 
پسرك  درمی يابد  که  آنجاست  بخوانند.  کتاب 
روی صندلی چرخ دار نشسته و از پنجره بیرون 

را تماشا می کند.
اکرمی تصريح کرد: کتاب »ايلیای کوچك« هم 
و  تصويرگری شده  مهکامه شعبانی  توسط  که 

نسترن  نوشته  صورتی«  »غبار  مجموعه داستان 
مکارمی به تازگی توسط نشر آفتابکاران به چاپ دوم 
رسیده است. چاپ اول اين کتاب امسال به بازار آمد.

از آن در  اين کتاب، پیش  نويسنده  نسترن مکارمی 
را  ارديبهشت«  »بن بست  بلند  داستان   ،۹٦ سال 
توسط نشر هیال منتشر کرد که داستان زندگی زنی 
را شامل می شد که برای شخصیت و زندگی مستقل 

تالش می کرد.
موضوعاتی  صورتی«  »غبار  مجموعه  داستان های 
جنگ زده های  آدم ها،  زدگی  جنگ  جنگ،  چون 
خوزستان، ماجرای سینما رکس آبادان و ... را شامل 
اين عناوين  با  را  داستان   1٠ اين کتاب  می شوند. 
شامل می شود: »بوی نان سوخته«، »خانه اشغالی«، 
»فیلم  چاره«،  »آخرين  صورتی«،  »غبار  »صبرو«، 
وسترن با طعم فالفل«، »گاردريل«، »کارمازوفیل«، 

»ِگلماسه ها« و »محتضر«.
اين کتاب  از  صورتی«  »غبار  داستان  از  قسمتی  در 

می خوانیم:
ولی در وجود الله دختر سرکشی بود که پايش را 
کرد توی يك کفش و فقط در کنکور هنر شرکت 
برای  کابوسی  به  نقاشی  قبولی اش در رشته  و  کرد 
رخی تبديل شد. حاال هم با شوهرش دوتايی توی 
دوره های  با  زندگی شان  و  می کنند  کار  آتلیه شان 
آموزشی می گذرد و گاه گداری هم فروش تابلويی در 

نمايشگاه خستگی شان را درمی برد.
شوهر الله جوانك الغر و لندوکی است. زياد سیگار 

کتاب » نديدن، دلیل نبودن نبود« مجموعه غزل و 
استان  فراشبند  اهل  مرتضی کشاورز  رباعی سروده 

فارس که به چاپ رسید.
مرتضی کشاورز با تخلص »م.تفاوت« به گفته خود با 
نگاهی متفاوت و با بهره گیری از مضامین عارفانه و 

هشتشان  اغلب  است.  کم حرف  و  تودار  و  می کشد 
گرِو نهشان است. ولی الله از اين زندگی راضی است، 
ال های  ايده  از  باشد  دور  وضعیت  اين  گیرم  حاال 
رخی... امیر هم که خدا می داند توی آمريکا دارد چه 
ِگلی به سرش می گیرد. همیشه چیزی بین ماندن 
پای  و  برگردد  پايش می خواهد  يك  است،  رفتن  و 
ديگرش درجا می زند. دلش هوای وطن می کند، ولی 
نمی تواند از سیتی زنی آمريکا بگذرد. درسش را تمام 
کرده و حاال توی شرکت ساختمانی کوچکی کاری 

برای خودش دست و پا کرده.
با 11۸ صفحه، شمارگان هزار  اين کتاب  چاپ دوم 

نسخه و قیمت 1٥ هزار تومان عرضه شده است.

عاشقانه ٦٠ غزل و ٦٠ رباعی را در اين کتاب عرضه 
کرده  است.

 انتخاب اين نام برگرفته از يکی از رباعی های شاعر 
است:

غزل  بود و حال سرودن نبود
زبان را توان گشودن نبود

خدا جلوه می کرد در دل ولی
نديدن دلیل نبودن نبود

مرتضی کشاورز، متولد 1٥ آبان ٦٥ ساکن شیراز و 
اصالتا اهل فراشبند استان فارس است.

متعددی  های  نمايشگاه  تاکنون  هنرمند  اين  از  
شده  برگزار  خط  نقاشی  و  خوشنويسی  زمینه  در 
و  هنر  معماری،  حوزه  در  مقاالتی  نويسنده  و 

خوشنويسی بوده است.
را  نبود«   نبودن  دلیل  »نديدن،  کتاب  گفت:  وی 
انتشارات سارات تهران در يکصد صفحه چاپ کرده 
است و قرار است به زودی مراسم رونمايی اين کتاب 

برگزار شود.

بسیار  ابوالمعالی  میرزا  آيت اهلل  بويژه 
اندك است و شايد هم هیچ شناختی 
وجود ندارد. اين در صورتی است که 
بود  انديشه  بزرگان  از  میرزا  مرحوم 
 ۷٠ او  داشت.  خاصی  ويژگی های  و 
پژوهشگران  حتی  که  نوشت  کتاب 
آثارش  شرح  و  چاپ  و  تصحیح  برای 
حرکتی نکرده اند. توگويی که انگار آن 
۷٠ اثر اصال وجود خارجی نداشته اند.

میرزا ابوالمعالی کلباسی که بود؟
کلباسی  ابوالمعالی  میرزا  آيت اهلل 
ابراهیم  محمد  حاج  عالمه  فرزند 
کلباسی بود. در برخی منابع از جمله 
»تذکره القبور« شیخ عبدالکريم گزی 
به  اوقات  همه  در  او  که  است  نقل 
تفکر و نوشتن مشغول بود. حتی اگر 
در حمام و وقت استحمام نیز به يك 
رختکن  به  می رسید،  علمی  مساله 
می آمد و آن را می نوشت و دوباره به 
حمام باز می گشت. تا آنکه به روايت 

رباب محب آن را به زبان سوئدی ترجمه کرده، 
زندگی  مادربزرگش  با  که  است  پسری  درباره 
می آورد.  هديه ای  او  برای  بار  هر  و  می کند 
ايلیا  که  است  گربه ای  بچه  او  هديه  آخرين 
متوجه  اما  بدهد،  مادربزرگ  نشان  می خواهد 
مردی  با  گفت وگو  سرگرم  مادربزرگ  می شود 
سراپا سیاه پوش است که می خواهد مادربزرگ 

را برای همیشه با خودش ببرد.
مادربزرگ پیشنهاد مرد سیاه پوش را می پذيرد، 
به شرطی که تا هفته بعد بتواند بافتن ژاکت ايلیا 
را تمام کند. ايلیا که پشت گل های آفتابگردان 
پنهان شده، به فکر فرو می رود. تالش او و بچه 
گربه اش برای جلوگیری از سفر مادربزرگ ادامه 

ماجراهای اين کتاب را رقم می زند. 
غیر از اين دو کتاب که به گروه سنی سال های 
آثار  نیز  اين  از  پیش  دارد،  تعلق  دبستان  آخر 
ديگری از جمال اکرمی به ساير زبان های دنیا 
ترجمه و منتشر شده که »عمونوروز« )کانادا(؛ 
جنوبی(؛  )کره  »زربال«  و  مهاجر«  »مرغ 
و  جنوبی  )کره  چشم هايش«  و  پرنده  »دختر- 
کتاب های  و  )فرانسه  دم بريده«  »روباه  تايوان(؛ 
درسی اسپانیا( و رمان »چهل تکه« در )ترکیه( 

از آن جمله اند. 
 اين عضو انجمن نويسندگان کودك و نوجوان 
کار  به  مشغول  هنر  مدرس  عنوان  به  سال ها 
بوده و همزمان به کار نوشتن نیز پرداخته است. 
جايزه  کتاب سال رشد، کتاب سال ارشاد، کتاب 
سال کانون پرورش، کتاب سال شهید غنی پور، 
»کودکان  جشنواره   جايزه   آبی،  پرنده   جايزه ی 
جنگ«، کتاب برگزيده  جشنواره  دانش آموزی 
»دانايی- توانايی« و راهیابی به کتابخانه  مونیخ 
و  هنر  عرصه  فعال  اين  موفقیت های  جمله  از 

ادبیات کودك و نوجوان است. 

احمد  سید  فوالد«  »تخت  کتاب 
به  مطالعه  و  تفکر  زيادی  از  عقیلی 
خصوص در علم اصول به ضعف قلب 
اين درد  با  تا آخر عمر  و  مبتال شد 

همراه بود.
همانطور که اشاره شد از وی حدود 
موضوعات  در  رساله  و  کتاب   ۷٠
برجای  و...  رجالی  اصولی،  فقهی، 
صورت  به  آنها  از  برخی  که  مانده 
خود  به  انتشار  رنگ  محدود  بسیار 
ديده اند. او شاگردان مهمی نیز بجز 
جمله  از  که  کرد  تربیت  پسرش  دو 
است.  بروجردی  العظمی  اهلل  آيت 
را  شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی 

نیز از شاگردان او معرفی کرده اند.
کتاب هايش  مهم ترين  از  يکی 
که  است  اصول«  علم  در  »بشارات 
استشفا  در  »رساله  دارد.  مجلد  سه 
به تربت حضرت سیدالشهدا« نیز از 
برخی  اوست که  تالیفات مهم  ديگر 

ابوالمعالی  عالمه  عقیده اند  اين  بر 
مرحله  به  پايین  سنین  در  را  آن 
است. »شرح کفايه  نگارش درآورده 
شیخ  احوال  در  »رساله  سبزواری«،  
»رساله  تفويض«،  و  »جبر  بهايی«، 
و  عاشورا«  زيارت  کیفیت  در 
پانزده  شامل  الرسايل«  »مجموعه 
مختلف،  علمی  موضوعات  در  رساله 
بزرگ  آقا  اوست. شیخ  آثار  ديگر  از 
تصانیف  الی  »الذريعه  در  تهرانی 
»رساله  عنوان  با  کتابی  الشیعه« 
حسن  امام  به  منسوب  تفسیر  در 
او  از  نیز  را  )علیه الّسالم(«  عسکری 

دانسته است.
میرزا  اخالقی  فضایل  باب  در 

کلباسی ابوالمعالی 
روايت کرده اند که آيت اهلل ابوالمعالی 
در نماز واجبش تعقیبات را با تاکید 
بسیار اقامه می کرد. او عادت داشت 
به  عشا  و  مغرب  نماز  از  پس  که 
بپردازد.  سجده  و  زيارت  و  تعقیب 
ساعت  دو  تا  نیز  صبح  نماز  از  پس 
پس از طلوع آفتاب هم به تعقیبات 

اين نماز مشغول می شد.
است:  نوشته  گزی  عبدالکريم  شیخ 
مرحوم  آن  مجلس  که  است  »نقل 
عیسی  و  حواريین  حديث  مصداق 
با  کردند:  عرض  که  بود  )ع(  مسیح 
که مجالست کنیم؟ پیامبر فرمودند: 
ياد  به  را  او شما  ديدار  که  با کسی 
شما  علم  در  او  گفتار  اندازد،  خدا 
به  مايل  را  شما  او  کردار  و  افزايد 

آخرت کند.«
عادی  مردم  و  علما  پیش  سال ها  تا 
قبر  سر  هرکسی  که  بود  معمول 

چهل  و  برود  ابوالمعالی  میرزا  آقا 
حاجت  به  بخواند  حمد  سوره  بار 
درباره  بويژه  می رسد.  مطلبش  و 
صافی  آيت اهلل  مرحوم  موضوع  اين 
انگیزی  شگفت  روايت های  اصفهانی 
از  جملگی  که  کرده اند  نقل  را 
ابوالمعالی  آيت اهلل  مرحوم  کرامات 

کلباسی حکايت دارند. 
مرحوم میرزا فرزندان برجسته ای نیز 
فرزندان  همین  وجود  و  کرد  تربیت 
ماندگاری  داليل  از  ديگر  يکی  نیز 
نام اوست. میرزا ابوالمهدی از فقها و 
علمای برجسته اصفهان بود و بويژه 
در علم رجال و درايه نظیر نداشت. 
نیز  کلباسی  الدين  جمال  میرزا  آقا 

يگانه دوران بود.
 اصفهانی ها از او و برادرش به لحاظ 
ياد  ابوذر  و  سلمان  به  تقوا  و  زهد 
می کردند. آقا جمال الدين نیز مانند 
کتاب های  مولف  برادرش  و  پدر 
و  الهیه«  »تلخیص  جمله  از  مهمی 
جماعتش  نماز  و  بود  فقه«  »اصول 
نیز از زبده ترين جماعات اصفهان به 

حساب می آمد.
برای تربیت نسل جديد و دادن الگو 
آيت اهلل  درباره  است که  نیاز  آنها  به 
فرزندانش،  و  ابوالمعالی  میرزا 

پژوهش هايی صورت گیرد. 
عالمان  اين  زندگی  به  مورخان  بايد 
انجام  را  خود  رسالت  و  بپردازند 
دوره های  در  علما  زندگینامه  دهند. 
است.  درس  تماما  تاريخی  مختلف 
را  درس ها  اين  توانسته ايم  آيا 
همگان  اختیار  در  و  کرده  مکتوب 

قرار دهیم؟

کودکان سوئدی، داستان های ایرانی می خوانندآیت اهلل میرزا ابوالمعالی کلباسی ، اندیشمندی که از شدت مطالعه و نوشتن به بیماری قلبی دچار شد

»غبار صورتی« با چاپ دوم به کتابفروشی ها آمد

کتاب »ندیدن، دلیل نبودن نبود«
 اثر شاعر اهل فارس منتشر شد

شاهنامه خوانی در شهر »دژکرد« و روستای 
شهرستان  سده  بخش  توابع  از  »چرکس« 
زمره  در  تازگی  به  فارس،  شمال  در  اقلید 
است؛  رسیده  ثبت  به  ملی  ناملموس  آثار 
از  بسیاری  حتی  که  درصورتی  هم  آن 
میراث  ثبت  پژوهشگران  و  دست اندرکاران 

ناملموس از وجودش بی اطالع بودند.
بیش  که شاهنامه  نیست  پوشیده  بر کسی 
فرهنگی  هويت  نمايان گر  ديگر،  اثر  هر  از 
ايرانیان است؛ از همین رو در میان گروه های 
اين  دارد؛  ممتاز  جايگاهی  مردم  مختلف 
اهمیت تا به حدی است که در برخی مناطق 
ايران، شاهنامه خوانی به سنتی بدل شده که 

از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود.
 1۹ در  که  ملی  ناملموس  آثار  فهرست  در 
عنوان  رسید،  ثبت  به   ۹۹ سال  شهريورماه 
و  »دژکرد«  شهر  در  شاهنامه خوانی  آيین 
در  اقلید  شهرستان  از  »چرکس«  روستای 
به چشم  نیز  شیراز  کیلومتری شمال   ۲٦۷
ثبت  مسوول  حتی  که  آيینی  می خورد. 
اداره کل میراث فرهنگی،  ناملموس  میراث 
صنايع دستی و گردشگری فارس نیز اذعان 
در  و  بوده   بی اطالع  وجودش  از  که  کرد 
مسیر ثبت اثری ديگر با معرفی اهالی بومی 

منطقه، با آن آشنا شده  است.
درحالیکه  که  می گويد  ثابت قدم    مژگان 
به  ديگری  فرهنگی  عنصر  شناسايی  برای 
اطالع  آيین  اين  از  بود،  کرده  سفر  اقلید 
يافته و همین موضوع جذابیت آن را برايش 

دوچندان ساخته است.

ویژه  ارزشی  شاهنامه  برای  دیرباز  از  لر  اقوام 
قائل بوده اند

به گفته او، بیشتر اهالی ساکن در دژکرد و 
لر تشکیل می دهند  اقوام  را  چرکس فارس 
شاهنامه  به  ديرباز  از  ناحیه  اين  لرهای  و 
مانند  درست  داشته اند؛  ويژه  عالقه ای 
اهمیت  حافظ خوانی  به  که  شیرازی ها 
از فارس شاهنامه  اين منطقه  می دهند. در 

اين  که  است  رو  همین  از  است؛  رستم 
در  شاهنامه  شده  سبب  همذات پنداری ها 
بین اقوام لر شمال فارس جلوه ای ارزشمند 

بیابد.
ثابت قدم می افزايد: در دژکرد و چرکس همه 
و در محافل  به شاهنامه عالقه مندند  مردم 
حضورشان  چاشنی  را  آن  خانوادگی شان، 
صورت گرفته  مشاهدات  براساس  می کنند، 
با  می کنند  سعی  ناحیه  اين  اهالی  همه 
رو  از  بخوانند، جوانان  رسا شاهنامه  صدای 

و پیران از بر.
او با اشاره به اينکه اين آيین میراث عظیم 
فارس  شمال  ساکنان  و  لر  اقوام  فرهنگی 
مانده  نهان  ديده ها  از  که  می رود  به شمار 
بود، ابراز می دارد که با شناسايی و پاسداری 
از اين میراث، زمینه انتقال آن نسل به نسل 

فراهم می شود.
نام اقلید در شاهنامه و ارادت مردم به این کتاب

که  اشاره می کند  نکته  اين  به  او همچنین 
نام »اقلید« در شاهنامه آمده و شايد دلیل 
از  هم  شاهنامه  به  ناحیه  اين  مردم  ارادت 
بازيگران  را  خود  آنان  که  باشد  رو  همین 
روايت های فردوسی می دانند؛ از سوی ديگر 
ارادت تیره ها و طايفه ها مختلف اقوام لر در 
سراسر زاگرس زبانزد است و نشان می دهد 
که شاهنامه خوانی چرکس و دژکرد اهمیتی 

ويژه دارد.
شد  غافل  نیز  نکته  اين  از  نبايد  اين ها  جز 
که يکی از داليل محبوبیت شاهنامه در نزد 
ذخاير  از  لری  لهجه  برخورداری  لر،  اقوام 
است  کهن  و  دری  فارسی  واژگانی  باارزش 
که پشتوانه پیوند فرهنگی مردمان را با اين 
شدن  روان تر  سبب  و  ساخته  فراهم  کتاب 
و  عامی  افراد  میان  در  حتی  آن  دريافت  و 

بیسواد شده است.
و  آثار  به  تنها  فرهنگی  میراث  ديگر،  امروز 
بناهای تاريخی و مجموعه ای از اشیا محدود 
نمی شود، بلکه ذخاير فرهنگی مردم جهان 
را نیز دربرمی گیرد؛ از آن جمله اند سنت های 

افراد  و  می شود  خوانده  محلی  لهجه  با 
خاصی  ارادت  شاهنامه  شخصیت های  برای 

قائل اند.
میرجالل الدين  که  است  اساس  همین  بر 
در  ادبیات  استاد  و  پژوه  شاهنامه  کزازی 
ايران«  فرهنگ  نامه  »شاهنامه،  مقاله 
به  ديده  که  زمانی  لر  »کودك  می گويد: 
جهان می گشايد، در آن هنگام که در گهواره 
آرمیده است به شیوه  ناخودآگاه و ناخواسته 
با جهان شاهنامه آشنايی می يابد. مادر لر با 
بیت هايی از شاهنامه برای خسباندن کودك 
الاليی می خواند. کودك پیش از آنکه با نام 
خويشان خود آشنا شود با نام های شاهنامه 
آشنايی يافته است و اصاًل نیازی ندارند برای 
دانش  برود،  دبستان  به  شاهنامه  شناخت 
بیاموزد يا شاهنامه شناس شود، شاهنامه در 

اوست، با اوست، از اوست.«
امکان  که  است  به گونه ای  شاهنامه  نظم 
فراهم  را  فردوسی  روايت های  عمیق  درك 
مختلف  ابعاد  به  که  روايت هايی  می سازد، 
زندگی اجتماعی می پردازد که در جای جای 
وسعت  همین  به  فرهنگی  در  و  ايران 

گسترش يافته است.
تا پیش از سلطه يافتن وسايل ارتباط جمعی، 
شاهنامه از جمله پرطرفدارترين کتاب ها در 
میان خانواده های ايرانی بوده است و به ويژه 
الفت  با  آن  جوامع  ديگر  از  بیش  لر،  اقوام 
نام گذاری های  در  هم  مهم  اين  داشته اند؛ 
آن ها، هم در الاليی ها و ترانه های محلیشان 
در  قوم  اين  شاهنامه خوانی  رسم  در  هم  و 

مراسم مختلف ديده شده است.
نحوه زیست عشایر لر آن ها را به شاهنامه پیوند 

می دهد
اما  دارد؛  بسیاری  داليل  قطعا  مساله  اين 
پیوستگی  و  شباهت  فرهنگی،  منظر  از 
و  رزمی  زندگی  با  لر  عشاير  زندگی  نحوه 
حماسی شاهنامه باعث اين انس شده است؛ 
بدان گونه که عملکردهای شجاعانه قهرمانان 
داستان های کهن با رزم آوری های آنان پیوند 
می يابد، جوانمردی ها با رستم، نامردی ها با 
شغاد و حیله گری و افسون ها با  پیران ويسه 

يا زال تعريف می شود.
کل  اداره  ناملموس  میراث  ثبت  مسوول 
میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
می کند:  عنوان  زمینه  همین  در  فارس 
زبان  از  بارها  و  بارها  نوجوانان  و  جوانان 
از  مادربزرگ خود ضرب المثل هايی  يا  مادر 
بهترين  شنیده اند،  را  شاهنامه  داستان های 
اسب را رخش رستم می دانند و بزرگ ترين 
سوم  خان  يادآور  برايشان  کوهستان  افعی 

نمايشی،  و  اجرايی  هنرهای  شفاهی،  
جشن ها،  و  آيین ها  جمعی،  فعالیت های 
علوم و دانش  طبیعی و فعالیت  های مرتبط 
به  سنتی  صنعت گری  و  کیهان  طبیعت،  با 
تولید  به  مربوط  مهارت  های  تمام  همراه 

صنايع  دستی سنتی.

پاسداری از اين ذخاير فرهنگی برای حفظ 
فرهنگ هر کشور ضروری است؛ با اين نگاه، 
چرايی  و  ناملموس  فرهنگی  میراث  مفهوم 
شناسايی و ثبت آن ها معنا می يابد؛ چراکه 
از  و سینه  به  سینه  نسل  نسل  به   آثار  اين 
اجداد بشر به انسان امروزی رسیده و بايسته 

است به نسل  های بعدی نیز منتقل  شود.
 ۲٠٠٣ کنوانسیون  دوم  بند  مفاد  طبق 
يونسکو، میراث فرهنگی ناملموس، اين گونه 
نمادها،  )ُعرف ها(،  رويه ها  می شود:  تعريف 
آثار هنری  اشیا،  ابزارها،  دانش ها، مهارت ها، 
و  جوامع  که  آنها،  با  مرتبط  مکان های  و 
افراد، آنها را بخشی از میراث ناملموس خود 
می شناسند و همواره از نسلی به نسلی ديگر 
منتقل می شود و پیوسته به وسیله انسان ها 
محیط  به  پاسخ  در  گروه ها  و  جوامع  و 
اطراف شان و در تقابل با طبیعت و تاريخشان 
بشر  حقوق  مفاد  با  سازگار  و  می شود  َخلق 
میان  متقابل  احترام  شرايط  و  بین المللی 

جوامع، گروه ها و اشخاص باشد.
نقش  ناملموس،  فرهنگی  میراث  به  توجه 
بین  فرهنگ های  گفت  و گوی   در  مهمی 
احترام  ايجاد  سبب  و  می کند  ايفا  مختلف 
شیوه های  و  فرهنگی  تنوع  به  متقابل 
فرهنگی  میراث  می  شود.  زندگی  گوناگون 
ناملموس، فرصتی است برای عرضه و ارائه 
کشورهای  اصیل  زندگِی  سبك  و  فرهنگ 
و موجب  بین  الملل؛  در عرصه  دنیا  مختلف 
يکسان  سازی  برابر  در  فرهنگی  مقاومت 
فرهنگِی کشورهای قدرتمند جهان می  گردد.

ثبت شاهنامه خوانی، رونمایی از گنج پنهان اقلید فارس



امام علی)ع( فرمودند:
َمن حاَسَب نفَسُه َوَقَف علی ُعُیوبِِه؛

هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش 
آگاه شود.
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جمعه  نماز  در  الرستان،  جمعه  امام 
به  الر در سخنانی اظهار داشت: نسبت 
انتقاد داريم  از مسئوالن  عملکرد برخی 
برای حل مشکالت منتظر  بايد  که چرا 
بمانیم تا رهبر معظم انقالب ورود کنند 
و آيا پیش از آن تصوری از اوضاع جامعه 
درك  را  منطق  بی  گرانی های  و  ندارند 

نمی کنند، .
حجت  الرستان،  میالد  گزارش  به 
االسالم و المسلمین سیدمختار موسوی 
نماز  سیاسی  عبادی  آئین  در  خرم 
بازخوانی  با  الر  شهر  هفته  اين  جمعه 
رهبر  فرمايشات  فرازهای   از  برخی 
معظم انقالب که به مناسبت میالد نبی 
تلويزيونی  شکل  به  اسالم)ص(  مکرم 
مشکالت  اينکه  به  اشاره  با  شد،  پخش 
ناشی از تحريم را مردم تحمل کرده اند 
و در سه زمینه اقتصاد، امنیت و فرهنگ 
بیشتری  تحرك  می بايست  مسووالن 
مسووالن  کرد:  اظهار  باشند،  داشته 
آقا فرمايشی  نباشند که حضرت  منتظر 

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی 
هدف  با  گفت:  کرونا  بیماری  مديريت 
بیماری،  اين  بیشتر  شیوع  از  پیشگیری 
فعالیت مشاغل غیر ضروری در کالنشهر 
شیراز از ۲٠ آبان ماه ۹۹ به مدت يك  ماه از 
ساعت 1۸ تا صبح روز بعد ممنوع خواهد 
براساس  افزود:  قاسمپور،   بود.عبدالرضا 
مديريت  استانی  و  ملی  ستاد  مصوبه 
ضروری  مشاغل  جز  به  کرونا  بیماری 
مابقی مشاغل تا ۲٠ آذرماه ۹۹ از ساعت 
1۸ تا صبح روز بعد تعطیل خواهند بود.

شغلی  ضروری  مراکز  داد:  ادامه  وی 
مراکز  ها،  داروخانه  مراکز درمانی  شامل 
آمبوالنس  نجات،  و  امداد  نشانی،  آتش 
ها، خدمات سرويس های عمومی آب و 
برق و تلفن، نانوايی ها و سوپرمارکت ها و 

فروشگاههای زنجیره ای است.
همچنین  گفت:  فارس  استاندار  معاون 
از1۷ آبان ماه  تا ۲٣ آبان ماه ۹۹، فعالیت 
شهرستان  در  مشاغل  و  اصناف  برخی 
جهرم،  فسا،  کازرون،  مرودشت،   های 
آباده، فیروزآباد، داراب، ممسنی، رستم و 

استهبان به طور کامل تعطیل است.
ها  شهرستان  اين  در  افزود:  قاسمپور 
هفته های  طی  که  مشاغلی  بر  عالوه 
گذشته فعالیت آنها تعطیل شده مشاغل 
گروه ۲ شامل پاساژها، مراکز خريد و مال 
و  تمرين  غذايی،  مواد  غیر  فروش  های 
انجام مسابقات ورزشی، مراکز متبرکه و 
زيارتگاه ها، مساجد و مصالها، قنادی ها، 
آبمیوه و بستنی فروشی ها، مراکز تهیه و 
با پذيرش مشتری و آرايشگاه  طبخ غذا 

های مردانه تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: همچنین در اين شهرستان 
ها بازار فروش خودرو، مراکز شماره گذاری 
اسباب  فروشی،  موکت  و  فرش  اتومبیل، 
بازی فروشی، فروش لوازم خانگی، فعالیت 
تزئینات  چاپ،  خدمات  با  مرتبط  های 
داخلی ساختمان و عمده فروشی و خرده 
فروشی کاالهای تزئینی ساختمان تعطیل 

خواهند بود.
در  همچنین  گفت:  فارس  استاندار  معاون 
کاهش  ماه  آبان   ۲٣ تا  ها  شهرستان  اين 

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
از  تن  دو  بازداشت  از  فسا  پزشکی 
در  عروسی  جشن  برگزاری  عوامل 
شهر های فسا و قره بالغ خبر داد و 
در  موجود  موسیقی  وسايل  گفت: 
شد.کريمی،  توقیف  مراسم  دو  اين 
با بیان اينکه پیش از اين نیز توسط 
شده  داده  تذکر  مربوطه  نهاد های 
است، افزود: به دلیل شیوع بیماری 
و عزا  برگزاری مراسم جشن  کرونا 
با  و  است  ممنوع  فسا  سراسر  در 
صورت  برخورد  برگزار کنندگان 
تجمع  هرگونه  که  چرا  می گیرد 
عمومی  بهداشت  ضد  بر  تهديدی 
افزود:  است.وی  مردم  سالمت  و 
بازداشت اين افراد و توقیف وسايل 
موسیقی موجود در مراسم جشن با 
دستور دادستان شهرستان فسا و با 
همکاری کالنتری 11، يگان امداد و 
پاسگاه دوگان صورت گرفت.معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا، 
بیان کرد: برای حفظ سالمت مردم 
سالمت  که  کسانی  با  برخورد  در 
جامعه را به خطر می اندازند تعارف 

بلکه  انجام دهند  تا کاری  باشند  داشته 
بايد  برمی آيد  دستمان  از  که  هرکاری 

انجام دهیم.
اقتصاد  بحث  در  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
باشد،  کشور  از  بیرون  به  ما  نگاه  نبايد 
دنیا  با  که  نیست  معنا  بدان  اين  افزود: 
در  عالج  بلکه  کنیم  قطع  را  ارتباطمان 
برنامه  يك  با  بايد  و  است  کشور  درون 

منسجم جلوی مشکالت گرفته شود.
اينکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
ها  به تحريم  از گرانی ها ربطی  بسیاری 
مسووالن  که  است  عالج  قابل  و  ندارد 
بايد با هماهنگی مشکالت را حل کنند، 
مرغ،  قرمز،  گوشت  گرانی  کرد:  تصريح 
بچه، بی دلیل است و  و پوشاك  گوجه 
استداللی  هیچ  و  ندارد  دالر  به  ربطی 
اين گرانی ها وجود ندارد، چرا که  برای 
دستگاه  بین  اگر  و  است  موجود  جنس 
قابل  اينها  همه  باشد  هماهنگی  ها 

کنترل است.
انتقاد  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  اين 

آزاد  بايد  شده،  تصرف  ارمنستان 
خود  به  سرزمین ها  اين  همه  و  بشوند 

آذربايجان برگردد.
قوانین  و  رعايت حقوق  بر  تأکید  با  وی 
بین المللی از سوی کشورها، بیان کرد: 
بین  مرزهای  به  بايست  می  طرف  دو 
المللی احترام قائل باشند و به مرزهای 

يکديگر تجاوز نکنند.
حجت االسالم موسوی، با هشدار نسبت 
نزديکی  در  ها  تروريست  حضور  به 
حواشی  دنبال  به  ايران  کشور  مرزهای 
ارمنستان،  و  آذربايجان  جنگ های 
گفت: عده ای از تروريست های لیبی و 
سوريه به آذربايجان منتقل شده اند که 
نیروهای مسلح در مرزها مستقر هستند 
نمايش  به  را  اسالمی  ايران  اقتدار  و 

گذاشته اند.
خرسندی  ابراز  با  الرستان،  جمعه  امام 
سپاه  موشکی  جديد  دستاوردهای  از 
هفته  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
به  سپاه  تجهیز  کرد:  تصريح  اخیر، 
در  که  دوربُرد  موشکی  خشاب  سامانه 
سطح دنیا بی نظیر است و در بحبوحه 
برای مستکبران  پیامی  آمريکا  انتخابات 
بدانند  آنها  که  است  اين  آن  و  داشت 
جمهوری اسالمی برای نیل به اهدافش 
به شعار بسنده نمی کند و در عمل نیز 
با وجود تحريم از اقتدار و امنیت کشور 

غافل نمی شوند.
وی تأمین امنیت کشور را از اولويت ها 
دانست و تأکید کرد: درخصوص مسائل 
مذاکره  با کسی  نه  ايران  امنیتی کشور 
می کند، نه مصالحه و نه با کسی کنار 

می آيد.
به  اشاره  با  موسوی،  االسالم  حجت 
اينکه هرکس رئیس جمهور آمريکا شود 

زمان فعالیت شرکت ها، موسسات و انجام 
کادويی  و  است  کار  دستور  در  دورکاری 
فروشی ها، عمده فروشی و خرده فروشی 
و  آتلیه  ها،  فروشی  پارچه  پوشاك،  انواع 
عکاسی، آژانس مشاور امالك، پرده سراها، 
فروش مبلمان، فروش کیف و کفش، فروش 
فروشگاه  و  خرازی  خیاطی،  تحرير،  لوازم 
تعطیل  بهداشتی  و  آرايشی  لوازم  های 

هستند.
قاسمپور بیان کرد:: در ٣٦ شهرستان استان 
فارس فعالیت گروه های شغلی سه و چهار 
بودند  تعطیل  گذشته  های  هفته  در  که 
همچنان تا ۲٣ آبان ماه تعطیل خواهند بود.

در  محدويت  اعمال  مصاديق  افزود:  وی 
مکان هايی  شامل  استان  شهرستان   ٣٦
حوزه های  مدارس،  دانشگاه ها،  جمله  از 
علمیه، مدارس شبانه روزی، زبان سراها 
بايد  مراکز  اين  که  کتابخانه هاست  و 
مجازی  شکل  به  را  خود  آموزش های 

دهند. انجام 
وی ادامه داد: تا ۲٣ آبان ماه ۹۹، دانشگاه ها، 
مدارس، استخرهای سرپوشیده، سالن های 
موزه ها،  باغ  و  موزه ها  تئاتر،  و  سینماها 
و  زنانه  آرايشگاه های  پذيرايی،  تاالرهای 
بدنسازی  باشگاه های  و  زيبايی  سالن های 
کشتی  مانند  ورزشی  رشته های  برخی  و 
پربرخورد  بازی های  و  جودو  و  کاراته  و 

تعطیل هستند.
قاسم پور افزود: بر اساس مجوز ستاد ملی 
استاندار  دستور  و  کرونا  بیماری  مديريت 
فارس، در سراسر استان استفاده از ماسك 
مراجعان  و  کارکنان  برای  اداره ها  در 
در  فارس  استاندار  است.جانشین  الزامی 
ستاد استانی مديريت بیماری کرونا گفت: 
همچنین برگزاری هرگونه مراسم مذهبی، 
همايش، ختم، برنامه اجتماعی و فرهنگی 

نیز ممنوع است.
فاسمپور افزود: در ٣٦ شهرستان استان 
فارس، تاالرهای پذيرايی، کافی شاپ ها و 
قهوه خانه ها تا ۲٣ آبان ماه ۹۹ تعطیل 
شده اند و رستوران ها، فست فودها و آب 
به شکل  فقط  فروشی ها  بستنی  و  میوه 

بیرون بر خدمات خود را ارائه می دهند.

برگزارکنندگان  با  و  ندارد  وجود 
قانونی  برخورد  تجمع  هرگونه 
بهداشت  می گیرد.معاون  صورت 
اظهار  فسا،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ستاد  مصوبه های  اساس  بر  کرد: 
مبارزه با کرونا و طی هماهنگی های 
محترم  دادستان  با  گرفته  صورت 
تخلف کنندگان  فسا  شهرستان 
برخورد  با  بهداشتی  دستورات  از 

قانونی شديد مواجه خواهند شد.
شمار  افزايش  به  اشاره  با  کريمی، 
شهرستان  در  کرونا  به  مبتاليان 
نجات  راه  تنها  کرد:  عنوان  فسا 
عمل  کرونايی  شرايط  اين  از 
جمله  از  بهداشتی  اصول  به 
استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری 
همگانی از ماسك به شکل صحیح، 
شست وشوی مداوم دست ها، تهويه 
بسته،  مکان های  در  هوا  مناسب 
پرهیز از حضور از مکان های شلوغ 
پرهیز  پاساژها،  و  بازار ها  جمله  از 
تجمع ها  و  مراسم ها  برگزاری  از 
بیماران  و  سالمندان  از  مراقبت  و 

دارای نقص ايمنی است.

مسئوالن  از  برخی  عملکرد  به  نسبت 
حل  برای  بايد  چرا  اينکه  بر  مبنی 
معظم  رهبر  تا  بمانیم  منتظر  مشکالت 
آن  از  پیش  آيا  و  کنند  ورود  انقالب 
و  ندارند  جامعه  اوضاع  از  تصوری 
نمی  درك  را  منطق  بی  گرانی های 
می  مسئوالن  کرد:  نشان  خاطر  کنند، 
اعمال  مختلف  موضوعات  در  توانند 
نبايد منتظر ورود  قدرت و نظر کنند و 

رهبری به موضوعات باشند.
وی با بیان اينکه قضیه توهین به ساحت 
پیامبر اسالم صرفا انحراف يك هنرمند 
نیست بلکه پشت اين حادثه دست هايی 
وجود دارد و دلیل آن اين است که در 
از يك کار هنری غیرمعقول، يك  دفاع 
دولت  برخی  و  رئیس جمهور می ايستد 
ها هم از ان حمايت می کنند که نشان 
دهنده تشکیالتی بودن اينگونه اقدامات 
امروز  اسالمی  امت  داد:  ادامه  است، 
سرشار از خشم اين اقدام ناصحیح است 
که نشان دهنده سرزنده بودن آن است.

از  انتقاد  با  موسوی،  االسالم  حجت 
فرانسه  کشور  کننده  گمراه  موضع 
طرفی  از  و  بیان  آزادی  درخصوص 
شد:  يادآور  بودن،  تروريست ها  پناهگاه 
ايران  کشور  در  تروريستی  های  گروه 
رئیس جمهور، نخست وزير و رئیس قوه 
قضائیه و 1۷ هزار نفر از مردم عادی را 

طبق آمار به شهادت رسانده اند.
اينکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
انقالب  معظم  رهبر  فرمايش  به  بنا 
بر  آذربايجان  و  ارمنستان  بین  جنگ 
و  است  تلخی  حادثه  »قره باغ«،  سر 
هر  و  کند  می  تهديد  را  منطقه  امنیت 
کرد:  عنوان  شود،  تمام  بايد  زودتر  چه 
توسط  که  آذربايجان  سرزمین های 

بايد بداند تأمین امنیت خط قرمز کشور 
پیچیده  کار  يك  در  افزود:  است،  ايران 
اطالعاتی از سوی سپاه پاسداران رئیس 
در  »االحوازيه«  تروريستی  گروهك 
داخل  به  و  بازداشت  کشور  از  خارج 

ايران منتقل شد.
اعتقادات  از  برخی  برشمردن  با  وی 
خاطر  »االحوازيه«،  تروريستی  گروهك 
مبارزه  بر  گروه  اين  اعضای  کرد:  نشان 
آزادی  و  فارس ها  نابودی  تا  مسلحانه 
هرمزگان  بوشهر،  خوزستان،  استانهای 
تأکید  رحمانه  بی  فارس  و جزائر خلیج 
دارند که يك نمونه آن کشتار مردم در 

رژه نیروهای مسلح در اهواز بود.
اينکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
اين گروهك تروريستی جزائر ابوموسی، 
تنب بزرگ و کوچك را بخشی از خاك 
خود  های  نقشه  در  و  دانند  می  اعراب 
خلیج  جای  به  را  عربی  خلیج  عنوان 
شد:  يادآور  کنند،  می  استفاده  فارس 

اين گروه تجزيه طلب و خش است.
سايبری  حمله  يادآوری  با  وی 
رژيم  رسانی  برق  سیستم های  به 
سوی  از  اخیر  هفته  طی  صهیونیستی 
عملیات  به  پاسخ  در  اسالمی  جمهوری 
يك  قطع  موجب  که  داشتند  »نطنز« 
سوم برق مناطق اشغالی شد، بیان کرد: 
در يك عملیات ديگر آب برق زيادی از 
که  قطع شد  رژيم صهیونیستی  مناطق 
از  مهمی  پیام های  حاوی  اقدامات  اين 
باالی  ما  های  موشك  هم  اينکه  جمله 
سر شماست و هم قدرت قطع کردن آب 
و برق شما را داريم و بايد بدانند محدود 
به اين موضوعات نیست و قادر به ضربه 

زدن به آنان هستیم.

امام جمعه الرستان : مسئوالن برای حل مشکالت، منتظر نمانند رهبری ورود کند

ممنوعیت فعالیت عصرگاهی
 مشاغل غیرضروری شیراز از 2۰ آبان ماه 

بازداشت دو تن از برگزارکنندگان 
مراسم جشن عروسی در فسا

دنبال  به  گفت:  سپاه،  کل  فرمانده 
فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل 
ها  گرانفروشی  با  مبارزه  و  قیمت ها 
قرارگاه  راستا،  اين  در  بسیج  کمك  و 
دستگاه های  حضور  با  ربیع  هفدهم 

اجرايی و نظارتی تشکیل شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرمانده  سالمی  حسین  سرلشکر  مهر، 
کل سپاه، در حاشیه نشست هماهنگی 
و هم افزايی ظرفیت های سپاه و بسیج 
برای  اجرايی  و  نظارتی  دستگاه های  و 
گران  با  مبارزه  و  قیمت ها  کنترل 
مقام  منويات  به  لبیك  و  ها  فروشی 

کل  اداره  فرهنگی  معاون  به گفته 
فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دهکويه  نامزدی  برای  الزم  تمهیدات 
برای  الرستان  شهرستان  توابع  از 
کسب شهر دوستدار کتاب کشور در 

سال 1٤٠٠ مهیا شده است.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
معاون  ايران)ايبنا(،  کتاب  خبرگزاری 
فرهنگی مطبوعاتی اداره  کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان فارس با بیان 
مطلب فوق در آيین گشايش نمايشگاه 

به  گفت:  شد،  برگزار  رهبری،  معظم 
دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره 
کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی 
ها و کمك بسیج در اين راستا، قرارگاه 
هفدهم ربیع حضور دستگاه های اجرايی 

و نظارتی تشکیل شد.
با حضور وزرای  افزود: اين قرارگاه  وی 
و  دادگستری  صمت،  کشاورزی،  جهاد 
دادستان کل کشور و همه دستگاه های 
مساله  اين  در  که  امنیتی  و  نظارتی 

درگیر هستند تشکیل شد.
فرمانده کل سپاه، اظهار داشت: در اين 
همه  مشارکت  سازوکار  و  نحوه  جلسه  

گفت:  استان،  هنرمندان  هنری  آثار 
شهر  نامزدی  پیرامون  الزم  تمهیدات 
نامزدی  برای  فارس  استان  دهکويه 
شهر دوستدار کتاب برای سال 1٤٠٠ 

آماده شده است.
به  توجه  با  گفت:  امیدبخش،  مهدی 
شاخص های  دارای  منطقه  اين  اينکه 
در  توجهی  قابل  ظرفیت های  و  الزم 
حوزه های مختلف فرهنگ، ادب و هنر 
الزم  مقدمات  منظور  به همین  است، 
و  دارد  را  کتاب  دوستدار  شهر  برای 

و  انجام شده  اقدام های  از  حمايت 
پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در 
معرفی  و  کتاب خوانی  و  کتاب  حوزه 
ترويجی  و  فرهنگی  فعالیت های 
مرتبط با کتاب خوانی است، بیان کرد: 
و  مردم  مشارکت  با  می کنیم  تالش 
آينده  سال  برای  فعال  دستگاه های 
تالش  و  شود  پیش بینی  معرفی  اين 
برای  الزم  بودجه های  تأمین  برای 
گسترش فعالیت های مربوط به کتاب 
و  مردم  دادن  توجه  و  کتاب خوانی  و 
نهادهای اين منطقه به اهمیت کتاب 
و فرهنگی تر شدن فضا و نیز پُر کردن 
با  نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقات 
کتاب از ديگر اهداف اين جشنواره در 

نظر گرفته شده است.
و  فرهنگ  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
کرد:  يادآوری  پايان  در  فارس  ارشاد 
تعدادی  همکاری  با  رو  همین  از 
غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  از 
مجموعه  آمادگی  اعالم  بويژه  و 
شهر  شورای  مجموعه  و  شهرداری 

موثر  و  زودهنگام  کنترل  برای  نهادها 
قیمت هايی که بی رويه باال رفته است 
اقدامات  تا  قرار داديم،  بررسی  را مورد 

الزم آغاز شود. 
مباحث  کرد:  تصريح  سالمی  سرلشکر 
بسیار خوبی در اين جلسه رد و بدل و 
تصمیماتی از جمله تشکیل قرارگاه های 
وزارتخانه های  در  نیاز  مورد  عملیاتی 
سمت و جهاد کشاورزی هم گرفته شد.

امام  ياری  و  الهی  به فضل  افزود:  وی 
تمامی  فردا،  همین  از  )عج(  زمان 
اين  در  می شود،  عملیاتی  تصمیمات 
وزارت صمت  بین  گرديد  مقرر  جلسه 
بسیج  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  و 
برقرار  نزديکی  هماهنگی  و  تعامل 
را  خودش  نقش  بسیج  واقع  در  شود، 
خصوص  در  و  بازرسی  و  نظارت  در 
عرضه مستقیم کاال به مردم تعريف و 

بر عهده خواهد گرفت.
سپاه  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
دارد  اختیار  در  متنوعی  ظرفیت های 
که در اين موضوع برای کمك به اين 
تا کار  دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد 

به خوبی پیش برود.

مسئوالن  همراهی  با  تا  امیدواريم 
شهر  اين  هنر  و  فرهنگ  اهالی  و 
است،  الزم  که  آنچه  و  فعالیت ها 
کشوری  دبیرخانه  به  و  جمع آوری 

ارائه شود.
شهرهای  »جشنواره  افزود:  وی 
دوستدار کتاب« برنامه ای است که هر 
سال با محوريت معاونت امور فرهنگی 
با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
دستگاه های  از  مجموعه ای  همکاری 
می شود  اجرا  غیردولتی  و  دولتی 
دهکويه  شهر  اساس،  همین  بر  که 
جشنواره،  اين  در  شرکت  برای  را 
ويژگی های  و  کرد  خواهیم  معرفی 
اجتماعی، مجموعه  و  فرهنگی  خاص 
فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرايی 
زيرساخت های  تقويت  برای  نیز  را 
کتاب خوانی و ترويج عمومی کتاب در 

اين منطقه معرفی می شود.
اداره کل  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 
جشنواره  اين  هدف  اينکه  بیان  با 

شد  تشکیل  دبیرخانه ای  دهکويه، 
به  معرفی  برای  هدايت کننده  تا 
کتاب  دوستدار  شهر  جشنواره 
جشنواره  فراخوان  اساس  بر  و  باشد 
مبنی  که  الزم  مستندات  و  مدارك 
و  کتاب  با  مرتبط  فعالیت های  بر 
کتاب خوانی است را همراه با فرم های 
به دبیرخانه مرکزی در  تکمیل شده 

تهران ارسال خواهیم کرد.
هنری  نمايشگاه  می شود،  يادآور 
والدت  سالروز  مناسبت  به  يادشده 
روز  گرامیداشت  و  مهربانی  پیامبر 
مهدی  حضور  با  عمومی  فرهنگ 
امیدبخش معاون فرهنگی مطبوعاتی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اداره  سرپرست  و  فارس  استان 
الرستان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جنوب  مساجد  کانون های  ريیس 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  فارس، 
فرهنگ  خانه  مدير  دهکويه،  شهر 
در  هنر  اساتید  از  جمعی  و  فروزان 

سالن بستگان افتتاح شد.

ورود سپاه پاسداران برای کنترل قیمت ها؛

»قرارگاه هفدهم ربیع« تشکیل شد

»دهکویه« مهیای کسب عنوان شهر »دوستدار کتاب« می شود

بياناحوالکفّارومخالفان
و ديگر از مطالب اين صحيفۀ نورانّيه، بيان احوال کّفار و جاحدين و   
السالم  ـ عليهم  اوليا  و  انبيا  با  با حّق و حقيقت  و معاندين    مخالفان 
امور آنها و چگونگى بوار و هالک آنها، چون    ـ     و بيان کيفّيت عواقب 
از    قارون و نمرود و شّداد و اصحاب فيل؛ و ديگر    قضايای فرعون و 
  کفره و فجره، که در هر يک از آنها موعظتها و ِحَکم بلکه معارفى     است 

برای اهلش؛ و در اين قسمت داخل است قضايای ابليس     ملعون. 
ـ     قضايای  اين قسمت نيز داخل است ـ يا قسمتى مستقل است        و در 
غزوات رسول خدا ـ صّلى اهلل عليه و آله ـ که در آنها نيز     مطالب شريفه 
ـ  خدا  رسول  مجاهدات     اصحاب  کيفّيت  آنها  از  يکى  که  است،  مذکور 
صلى اهلل عليه و آله ـ است، برای بيدار کردن     مسلمين از خواب غفلت و 

برانگيختن آنهاست، برای مجاهدت     فى سبيل اهلل و تنفيذ 
کلمۀ حق و اماتۀ باطل. 

آشنایي با قرآن -برگرفته از آثار امام خمیني


