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۱۴۰۰ متقاضی آزمون استخدامی کشور
 در الرستان به رقابت می پردازند

نماینده مردم الرستان، خنج، گراش 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز  و 
به  یافته  اختصاص  بودجه  گفت: 
تنها  جهرم-الر-بندرعباس  محور 

است! کافی  کیلومتر   ۷ برای 
از  به گزارش میالد الرستان به نقل 
مردم  نماینده  رسانی  اطالع  پایگاه 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
نشست  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
فارس  نمایندگان  مجمع  مشترک 
محل  در  وی  معاونین  و  استاندار  با 
بررسی  منظور  به  که  استانداری 
در  استان  چالش های  و  فرصت ها 
سال  بودجه  در  اولویت ها  شناخت 
مهمترین  به  شد،  برگزار   ۱۴۰۰
پرداخته شد. استان  سیاسی  مسائل 

مردم  نماینده  نشست،  این  در 
الرستان، خنج، گراش و اوز در این 
برای  ما  که  زمانی  گفت:  نشست 
وزارت خانه  به  پروژه  یک  پیگیری 
ما  به  می کنیم  مراجعه  مربوطه 
دارند،  پول  الری ها  می گویند 
در  و  بیایید  می کنم  دعوت  من 
تا  پیدا کنید  حضور  ما  روستاهای 
نامناسب  وضعیت  از  نزدیک  از 

 www.Aitrades.com متقلب  گروه 
 Exchange.Aitrades.com و همچنین 
نام  با  تقلبی  کوین  ارائه  با  که 
نظام  مخالف  افراد  به  منتصب   ATC
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
و  آمریکا  ساکن  ش-ا  آقای  جمله 
که  معاند،  های  رسانه  در  فعال 
پلیس  هوشیاری  با  این  از  پیش 
فیلتر  و  شناسایی  کشور  فتای 
فیلتر  افزارهای  نرم  با  و  بود  شده 
و  فعالیت  به  بازار  در  موجود  شکن 
با  داد،  می  ادامه  خود  کالهبرداری 
قدرتمند  های  رسانه  واالی  همت 
با  و  اسالمی  جمهوری  معتبر  و 
سطح  در  مناسب  خبری  پوشش 
این  ملعون  چهره ی  از  نقاب  کشور 
شد  برداشته  اینترنتی  جنایتکاران 
مواجه شد. با شکست  پروژه  این  و 

و  کالهبردار  باند  این  اصلی  شگرد 
که  بوده  چنین  بین المللی  تبهکار 
محترم  سازمان  به  وابسته  را  خود 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مشخصا  کرده اند  می  معرفی 
با نام *س-ح-ع* و با سو  شخصی 
و  مهم  ارگان  این  نام  از  استفاده 
و  پولشویی  به  اقدام  کشور  حیاتی 

نمودند.  می  کالهبرداری 
 از سران اصلی و فعال این سیستم 

آگاه  انتخابیه  حوزه  مردم  معیشتی 
شوید.

بسیاری  افزود:  حسین زاده،  حسین 
مختلف  مناطق  و  روستاها  از 
زیرساخت های  از  ما  شهرستان های 
شرب  آب  نعمت  جمله  از  اولیه 
لوله کشی  بیرم  در  هستند،  بی بهره 
شرب  قابل  دلیل  به  اما  دارد  وجود 

نبودن مردم آب را می خرند.
جویم  بیمارستان  کرد:  تصریح  وی 
و  داشته ایم  بازدید  اتفاق  به  که 
پیش از آن نیز شما بازدید کرده اید 
 ۱۳۰ از  بیش  مانده؟  مسکوت  چرا 
فاصله  شهرستان  مرکز  با  کیلومتر 
است.  جاده  اصلی  مسیر  در  و  دارد 
آمارهای  بیمارستان  نبود  به دلیل 
و  فوتی ها  تعداد  از  دردناکی 
می شود  گزارش  ساالنه  مجروحان 
بیشتری  جدیت  با  بایستی  که 
اتمام  به  زودتر  هرچه  و  پیگیری 

برسد.
خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش 
زیادی  تعداد  داد:  ادامه  اسالمی، 
هزینه  با  اوز  شهرستان  ادارات  از 
است  شده  مستقر  مردم  و  خیرین 
از  کمکی  کمترین  میان  این  در  و 

است. نگرفته  سوی دولت صورت 
بودجه  کرد:  اضافه  حسین زاده، 
تکمیل  جهت  در  یافته  اختصاص 
هزینه های  محاسبه  با  پروژه  این 
حدود  برای  تنها  کیلومتر،  هر 
این  می کند؛  کفایت  کیلومتر   ۷
بودجه  و  است  کیلومتر   ۲۰۵ جاده 
متوازن  هیچ عنوان  به  اختصاصی 

نیست.

و  *ع-ن*  آقای  کالهبردار  تماما 
سر  به  قطر  کشور  در  که  *م-ن* 
ساکن  که  *م-م*  آقای  و  میبرند 
اکنون  هم  و  هستند  میباشد  ترکیه 
و  سران  دستگیری  جهت  پیگیری 
کالهبرداری  این  های  شاخه  سر 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  عظیم 
دستگاههای  پیگیری  با  جمله  از 
محترم  قدرتمند  و  اجرایی  قضایی، 

می باشد. اجرا  حال  در  کشور 
زالو  و  شیطانی  گروه  این  اکنون 
یک  اندازی  راه  و  ایجاد  با  صفت 
آدرس  به  شرطبندی  و  قمار  سایت 
از  ترکیبی  که   www.betvest.net
قمار  و  هرمی  ورک،  نت  شرکت های 
و  اقتصادی  نظام  در  اخالل  جهت 
که  شخصی  توسط  ارز  کالن  خروج 
را  خودش  و  فادر*  *گاد  را  خود 
نامد  می  پاسداران  سپاه  به  منتصب 
خون  مکیدن  برای  را  دیگری  راه 
است  برگزیده  عزیزمان  هموطنان 
چشمان  از  نیز  موضوع  این  البته  که 
کشور  فتای  محترم  پلیس  بین  تیز 
نظام  هوشیار  همیشه  های  رسانه  و 
مقدس جمهوری اسالمی دور نخواهد 
ماند و به زودی شاهد ناکامی و انهدام 
این  انقراض  و  کالهبردار  سایت  این 

بود. خواهیم  تبهکار  باند 

حسین زاده: بودجه اختصاص یافته
 به محور جهرم-الر-بندرعباس، تنها برای 

۷ کیلومتر کافی است!

شناسایی کالهبرداران اینترنتی و شکست 
 ATC پروژه ارائه کوین تقلبی

 »گاد فادر« ، زیر ذره بین پلیس فتا

حسین زاده: بودجه اختصاص یافته به محور

 جهرم-الر-بندرعباس، تنها برای ۷ کیلومتر کافی است!

عکس : آرشیو همین صفحه
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ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل بازار مرغ و 
جلوگیری از روند افزایشی قیمت آن، تصمیم بر 
ممنوعیت صادرات مرغ از اول آبان ماه تا اطالع 

ثانوی گرفت.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
مهر به نقل از وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار 
کشور به منظور کنترل بازار مرغ و جلوگیری از 
شده  انجام  توافق  در  آن  قیمت  افزایشی  روند 

دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
فارس، با تاکید بر اینکه سهامداران 
سهام  با  مرتبط  کارهای  تمام  برای 
سازمان  سایت  به  باید  عدالت 
از  کنند  مراجعه  خصوصی سازی 
مردم خواست از دادن اطالعات خود 

به افراد ناشناس خودداری کنند.
از  به گزارش میالدالرستان به نقل 
گزارش  طبق   ، تسنیم  خبرگزاری 
روز  چند  در  شهروندان  از  برخی 
گذشته پیامکی با این محتوا »ارزش 
است؟  چقدر  شما  عدالت  سهام 
از   ۰۲۱۷۰۷۰  .... شماره  با  تماس 

تلفن ثابت« دریافت کرده اند.
پیامک  این  که  شهروندان  از  یکی 
برخی  می گوید:  کرده  دریافت  را 
که  عدالت  سهام  سهامداران  از 

استاندار فارس با بیان اینکه در چند 
روز آینده محدودیت های کرونایی 
در این استان افزایش می یابد اظهار 
داشت : الزم است مردم آگاه باشند 
در  ها  محدودیت  افزایش  این  که 
است. آنان  سالمت  حفظ  راستای 

هر فردی با رعایت شیوه نامه های 
سالمت  حفظ  قبال  در  بهداشتی 
مسوول  جامعه  و  خانواده  خود، 

است.
با  نشستی  در  رحیمی  ا...  عنایت 
علوم  دانشگاه  مسووالن  حضور 
شرکت  مدیران  و  شیراز  پزشکی 
زاگرس  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
گسترش  وضعیت  گفت:  جنوبی 
کننده  نگران  کووید۱۹  بیماری 
است و برای کنترل آن تمام دستگاه 
ها و سازمان ها موطفند به مجموعه 

بهداشت و درمان کمک کنند.
همت  ثمربخشی  به  رحیمی 
بهبود  در  فارس  سالمت  مدافعان 
وضعیت استان در برابر کرونا اشاره 
مجموعه  های  افزود:تالش  و  کرد 
سالمت فارس به ویژه دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز در برابر کروناویروس 
نتیجه  ما  و  است  بوده  ثمر  مثمر 
تالش کادر درمانی فارس را در بهتر 
استان  سایر  به  نسبت  استان  بودن 
های کشور از نظر شاخص های ابتال 

و مرگ و میر شاهد هستیم.
اهدای  به  اشاره  با  فارس،  استاندار 
سوی  از  ونتیالیتور  دستگاه   ۱۳
اظهار  ایران  نفت  ملی  شرکت 
استان  از  یکی  فارس  استان  کرد: 
به  و گازخیز کشور  نفت خیز  های 
شمار می رود و اهدای دستگاه های 

مراجعه نمایند.
شیوع  به  توجه  با  استخدامی  آزمون  برگزاری 
در  شده  برگزار  قبلی  آزمون های  همانند  کرونا 
سال ۹۹ با شرایط ویژه بهداشتی همراه خواهد 
بود. گفتنی است با توجه به ظرفیت های موجود 
موفق  اجرای  از  سنجش  سازمان  رضایت  و 
سال های  در  تاکنون  دولتی  دانشگاه  آزمون ها، 
ارشد،  کارشناسی  آزمون های  مجری  مختلف 
به  ورود  آزمون  و  استخدامی  آزمون  دکتری، 

حرفه مهندسان بوده است.

الستیک های  عرضه  و  فروش  گذشته  همانند 
قیمت  با  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با  وارداتی  سنگین 
حمایت  سازمان  محاسبات  طبق  شده  تمام 
طریق  از  و  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
سامانه جامع تجارت با حواله سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان ها؛ انجام شود.
سواری  الستیک های  شد  مصوب  همچنین 
تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  ضوابط 
تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش 
تجارت  جامع  سامانه  در  توزیع(  )زنجیره  آن 
ثبت شود، راساً توسط واحدهای تولیدی قیمت 

گذاری گردند.
سامانه  در  فروش  اطالعات  ثبت  رعایت  عدم 
از  خارج  عرضه  تخلف  مصداق  تجارت  جامع 
با  مکلفند  نظارتی  دستگاه های  و  بوده  شبکه 

متخلفین برخورد قانونی کنند.

عدالت و تمام کارهای مرتبط با آن 
هیچ راهی به جز مراجعه به سایت 
سایت  و  خصوصی سازی  سازمان 
اظهار  ندارد،  وجود  بورس  سازمان 
پیامک هایی  چنین  ارسال  داشت: 
افراد  شخصی  اطالعات  دریافت  و 
عدالت کالهبرداری  مورد سهام  در 
و تخلف است و از طریق پلیس فتا 

قابل پیگیری است.
برای   مردم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اطالع  تلفن،  شماره  تغییر  برای 
تمام  و  عدالت  سهام  وضعیت  از 
کارهای مرتبط با سهام عدالت باید 
خصوصی سازی  سازمان  سایت  به 
و  سایت  هیچ  و  کنند  مراجعه 
شرکت واسطی در این زمینه وجود 
دادن  از  خواست  مردم  از  ندارد 
اطالعات خود درباره سهام عدالت، 
ناشناس  افراد  به  کد بورس و غیره 

خودداری کنند.  
گذشته  روز  چند  از  افزود:  دایی 
فروش  درخواست  که  کسانی  برای 
فروش  روند  و  کرده   ثبت  را  سهام 
سهام آنها طوالنی شده امکان لغو و 
انصراف از فروش فراهم شده است.

و  نهادها  ها،  ارگان  ها،  سازمان 
و  اجرایی  های  دستگاه  تمامی 
که  شده  موجب  مردم،  مشارکت 
به  نسبت  فارس  استان  وضعیت 
کووید۱۹،  برابر  در  ها  استان  سایر 
داد:  ادامه  باشد.وی  تر  مناسب 
یک  عنوان  به  کووید۱۹  بیماری 
پیدا  گسترش  دنیا  کل  در  اپیدمی 
مجموعه  اپیدمی  این  در  و  کرده 
بهداشت و درمان رسالت خود را به 
بهترین نحو انجام می دهند، اما در 
بحران ها برای حفظ سالمت مردم 
به تنهایی پاسخگو نیست و نیاز به 

همکاری تمامی دستگاه ها دارد.
با  اینکه  بیان  با  دانشگاه،  رییس 
هستیم  مواجه  کرونا  جدید  موج 
مرگ  میزان  و  تر  بیماری خشن  و 
توصیه  است،  شده  بیشتر  میر  و 
استفاده  با  است  الزم  مردم  کرد: 
فیزیکی  فاصله  رعایت  ماسک،  از 
و  غیرضروری  ترددهای  از  پرهیز  و 
ها،  دورهمی  و  تجمعات  از  دوری 
مجموعه سالمت استان را در مقابله 

با کروناویروس یاری کنند.

و  به همکاری مطلوب  اشاره  با  وی 
کرونا  بحران  در  خیرین  نظیر  بی 
به   ۱۹ کووید  بیماران  کرد:  بیان 
های  مراقبت  های  بخش  در  ویژه 
دارند  اکسیژن  به  مبرم  نیاز  ویژه 
مصنوعی  تنفس  های  دستگاه  و 
این  درمان  در  اصل  یک  عنوان  به 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بیماران 
شرکت  بزرگ  اقدام  این  که  است 

ملی نفت ایران جای تقدیر دارد.
دستگاه   ۱۳ کرد:  اظهار  لطفی،   
شرکت  همت  به  مصنوعی  تنفس 
علوم  دانشگاه  به  ایران  نفت  ملی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استفاده  برای  که  شده  اهدا  شیراز 
در  کروناویروس  به  مبتال  بیماران 

مراکز درمانی توزیع شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
گفت:  نیز  جنوبی،  زاگرس  گاز  و 
همیشه  ایران  نفت  ملی  شرکت 
پای  اجتماعی  های  مسوولیت  در 
بحران  این  در  و  است  بوده  کار 
تنفسی  اهدای ۱۴۱ دستگاه  با  نیز 
استفاده  برای  بهداشت  وزارت  به 
توسعه  در  گامی  نیازمند،  بیماران 
برداشته  بین بخشی  همکاری های 

است.
از  اینکه  بیان  با  ایزدی،   حمید 
تنفس  دستگاه   ۱۴۱ مجموع 
در  شده  بینی  پیش  مصنوعی 
دانشگاه  به  دستگاه  سیزده  کشور، 
علوم پزشکی شیراز اهدا شد؛ برای 
بهره  شرکت  های  همکاری  توسعه 
جنوبی  زاگرس  گاز  و  نفت  برداری 
اعالم  فارس  سالمت  مجموعه  با 

آمادگی کرد.

از  الرستان،  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس 
سنجش  سازمان  استخدامی  آزمون  برگزاری 
آموزش کشور در روزهای ۶ و ۷ آذرماه با حضور 

۱۴۰۱ شرکت کننده در الرستان خبر داد.
به  ورود  کارت  کرد:  خاطرنشان  طاهری،  علی 
اعالم  برگزاری  از  قبل  روز  چند  آزمون  جلسه 
برای  می توانند  متقاضیان  و  می گردد  توزیع  و 
هرگونه رفع نقص اطالعات مندرج در کارت های 
آزمون  کارت  در  باجه مشخص شده  به  آزمون 
دولتی  دانشگاه  آموزشی  ساختمان  در  واقع 

کشاورزی  جهاد  وزارت  و  صمت  وزارت  بین 
آبان  اول  از  بر ممنوعیت صادرات مرغ  تصمیم 
ماه تا اطالع ثانوی گرفت.در جلسه اخیر ستاد 
به  توجه  با  شد  مصوب  همچنین  بازار  تنظیم 
درخواست  و  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش  روند 
اختصاص  بر  مبنی  گاوداران  صنفی  انجمن 
)دام  گرم  گوشت  عرضه  برای  مناسب  فضای 
شد  مقرر  مناسب،  قیمت  با  سنگین(  و  سبک 
کمیته ای با مسئولیت دبیرخانه تنظیم بازار و با 
حضور نمایندگان سازمان های حمایت، میادین 
میوه و تره بار شهرداری تهران، اتحادیه و انجمن 
ذیربط در خصوص در اختیار گذاشتن بارانداز و 
فضای مناسب توسط سازمان میادین میوه و تره 

بار جهت عرضه گوشت گرم اقدام شود.

نحوه عرضه الستیک های سنگین وارداتی
که  کرد  مصوب  بازار  تنظیم  ستاد  همچنین 

زمینه  این  در  زیادی  اطالعاتی 
گرفته   تماس  شماره  این  با  ندارند 
و اطالعاتی که مربوط به کد بورسی 
و غیره بوده را در اختیار این افراد 

ناشناس قرار داده اند.  
اقتصادی  امور  بابک دایی، مدیرکل 
بر  تاکید  با  فارس،  استان  دارایی  و 
اینکه برای اطالع از وضعیت سهام 

تنفس مصنوعی به مجموعه سالمت 
بیماران  جان  نجات  برای  استان 

جای تقدیر دارد.
نفت  ملی  شرکت  کرد:  بیان  وی 
ایران و شرکت بهره برداری شرکت 
نفت و گاز زاگرس جنوبی، همیشه 
پای  اجتماعی  های  مسوولیت  در 
نیز برای  این بحران  کار بوده و در 
گام  درمان  و  بهداشت  مجموعه 

برداشته است.
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
شیراز،  درمانی  بهداشتی  خدمات 
کرد:  اظهار  نشست  این  در  نیز 
بین  همکاری  و  وحدت  همدلی، 
در  مردم  مشارکت  و  بخشی 
خاطره  و  یاد  کروناویروس،  بحران 
های  ایثارگری  و  ها  همبستگی 
یادآور  را  مقدس  دفاع  سال  هشت 

شده است.
فضای  افزود:  لطفی،   مهرزاد   
بین  های  همکاری  و  همدلی 
مجموعه  بین  استان،  در  بخشی 
جمعه  امام  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
مسووالن  فارس،  استاندار  و  شیراز 

۱۴۰۰ متقاضی آزمون استخدامی کشور در الرستان به رقابت می پردازند

صادرات مرغ، تا اطالع ثانوی ممنوع شد

کالهبرداری با ترفند اطالع رسانی ارزش سهام عدالت
 سهامداران از دادن اطالعات به افراد ناشناس پرهیز کنند

استاندار فارس : ایجاد محدودیت های کرونا برای حفظ سالمت مردم است

کشف موتورسیکلت 
میلیاردی قاچاق در گراش

ارزش  به  قاچاق  موتوسیکلت  دستگاه  یک 
گراش  در  ریال  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۸
توقیف شد. به گزارش میالد الرستان به نقل 
انتظامی  فرمانده  سیما،  و  خبرگزاری صدا  از 
گراش گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ماموران انتظامی گراش مطلع شدند 
با موتورسیکلت  شخصی در سطح شهرستان 
و  نمایشی  حرکات  انجام  حال  در  غیرمجاز 
برای  مزاحمت  ایجاد  و  ناهنجار  تولید صدای 
شهروندان است که موضوع را به صورت ویژه 

در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ محمدجواد اسالمی مهر، با بیان این 
عبور  محل  شناسایی  به  موفق  ماموران  که 
یک  در  افزود:  شدند،  متخلف  موتورسیکلت 
به  و  توقیف  موتورسیکلت  ضربتی  عملیات 
به  با توجه  اما  پلیس آگاهی منتقل شد  مقر 
تاریکی هوا راکب متواری شد که تالش برای 

دستگیری او ادامه دارد.
نظر  اساس  بر  گفت:  گراش  انتظامی  فرمانده 
کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق، ۸ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است.
***

دستگیری گروگانگیران 
یک پیرمرد در فارس

اعالم  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
باند  اعضای  انتظامی،  کرد:مأموران 
گروگانگیری در این استان را دستگیر کردند 
بود،صحیح و  پیرمرد ۸۳ ساله  و گروگان که 

سالم به آغوش خانواده بازگشت.
ایرنا،  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
در  حبیبی  بخش  رهام  دوم  سرتیپ  سردار 
این باره گفت:در پی اعالم مرکز فوریت های 
در  گروگانگیری  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی 
داراب،  شهرستان  مسافربری  پایانه  اطراف 
که  شدند  اعزام  محل  به  انتظامی  مأموران 
شد  مشخص  پلیس  تکمیلی  بررسی های  در 
چند نفر ناشناس، یک پیرمرد ۸۳ ساله را به 
با  تلفنی  تماس  ضمن  و  اند  گرفته  گروگان 
در  تومان  میلیارد   ۲ ها   آن  از  وی،  خانواده 

قبال آزادی اش طلب کرده اند.
وی ادامه داد: پرونده ویژه ای در این خصوص 
تشکیل شد و با تالش مأموران پلیس آگاهی 
فسا،  و  داراب  و شهرستان های  استان  مرکز 
باند گروگانگیران در اطراف  مخفیگاه اعضای 

شهرستان فسا شناسایی شد.
از  استان فارس، گفت: پس  انتظامی  فرمانده 
قضائی،  مرجع  با  الزم  های  هماهنگی  انجام 
عملیات  یک  طی  آگاهی  پلیس  مأموران 
غافلگیرانه و منسجم، ۶  نفر از اعضای این باند 
گروگانگیری را دستگیر کردند و فرد گروگان 
گرفته شده را به صورت صحیح و سالم آزاد 

کردند و به خانواده اش تحویل دادند.
تشکیل  با  متهمان  اینکه  بیان  با  حبیبی، 
شدند،  داده  تحویل  قضائی  مرجع  به  پرونده 
اضافه کرد: پلیس فارس با کسانی که بخواهند 
و  رعب  ایجاد  و  ناامنی  موجب  نحوی  هر  به 
و  قاطع  برخورد  شوند،  جامعه  در  وحشت 

قانونی خواهد داشت.
***

کشف بیش از 
یک میلیارد ریال کاالی 

احتکار شده در شیراز
معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  اداره  رییس 
یک  از  بیش  گفت:  فارس  استان  تجارت  و 
انبار  از  شده  احتکار  کاالی  ریال  میلیارد 
شیراز  شهر  در  مصرف  تعاونی  شرکت   یک 
دریافت  با  کرد:  بیان  زارع  شد.حمید  کشف 
اخباری مبنی بر احتکار مواد غذایی در یکی 
این سازمان  بازرسان  انبارهای شهر شیراز  از 
به برگزاری گشت مشترک بازرسی به همراه 
نمایندگان تعزیرات حکومتی و اطالعات سپاه 
انبار مورد  در  اقدام کردند که مشخص شد  
نظر مواد شوینده، انواع روغن خوراکی، برنج، 
این اقالم کشف  شکر و قند احتکار شده که 
انبار بیش  این  ادامه داد: در  و ضبط شد.وی 
از هفت هزار عدد مواد شوینده و بیش از سه 
شده  کشف  خوراکی  روغن  انواع  عدد  هزار 
کمبود  با  بازار  در  اکنون  که  حالی  در  است 

عرضه روغن مواجه هستیم.
یاد  انبار  مسئوالن  گفت:  مسوول  مقام  این 
شده با استخدام نیرو، قیمت و تاریخ مصرف 
پاک  را  شوینده   مواد  روی  بر  شده  درج 
بر  تاریخ مصرف جدید  و  قیمت  تا  می کردند 
روی آنها درج کنند.زارع افزود: پرونده تخلف 
از یک میلیارد ریال  انبار به ارزش بیش  این 
به  قانونی  مراحل  طی  و  رای  صدور  برای 
فروشگاه  و  انبار  و  ارسال  حکومتی  تعزیرات 
با  است.وی  شده  پلمب  تعاونی  شرکت  این 
زنندگان  برهم  با  جدی  برخورد  بر  تاکید 
از مردم  بازار و محتکران و گرانفروشان  نظم 
خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و 
موارد  منازل،  در  کاال  زیادی  مقادیر  انبار  یا 
را از طریق سامانه ۱۲۴ ستاد خبری سازمان 
صمت فارس اطالع دهند تا بازرسان در اسرع 

وقت به آن رسیدگی کنند.

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

به همت انجمن توسعه آموزش و فرهنگ آرمان 
ریحانه  صندوق  و  دهفیش  اسالمی  شورای  و 
از  آمریکا  از  بلند یک خیر  نیز همت  النبی و 

نخبگان کنکوری دهفیش تجلیل شد.
همزمان با ایام پرشکوه میالد رسول مهربانی 
شدگان  پذیرفته  از  تجلیل   برنامه  ویژه  ها  
روستای  دکتری  و  ارشد   ، سراسری  کنکور 
ده فیش در سال ۹۹ به همت انجمن توسعه 
اسالمی  شورای  و  آرمان  فرهنگ  و  آموزش 
دهفیش باحضور مسئولین بخش و شهرستان 

، معتمدین و فرهنگیان برگزار شد.
میالد الرستان،  گزارش شهروند خبرنگار  به 
و  کرونایی  شرایط  بدلیل  که  مراسم  این  در 
اندک  تعداد  حضور  با  صرفا  محدود  بصورت 
رامبرزین  علی  ابتدا  شد،  برگزار  مدعوین 
الرستان  شهرستان  اسالمی  شورای  رییس 
خانواده  و  برگزیدگان  به  تبریک  ،ضمن 
آموزشی  وضعیت  از  نیز  گزارشی  آنها  های 
و استعداد های موجود روستا را ارائه نمود. 

،ضمن   بنارویه  بخشدار  ظریف  ادامه،  در 
تبریک به دانشجویان و نخبگان علمی روستا 
در  سخنانی  انفرادی  سروش  سید  خصوصا 
خصوصی اهمیت علم و دانش و نیاز منطقه 
نموده  ایراد  علمی  نخبگان  و  متخصصان  به 
پروتکل  رعایت  خصوص  در  تذکراتی  و  
بعدی  سخنران  نمود.  ارائه  بهداشتی  های 
مردم  نماینده   مشاورین  از  سپاده  مراسم،  
ضمن  وی   از  نمایندگی  به  و  مجلس  در 
و  روستا  اهالی  به  نماینده  تبریک  پیام  ابالغ 
بخش بنارویه و نخبگان علمی طی سخنانی 
نخبگان  علمی  ظرفیت  از  استفاده  بر  کوتاه 

روستایی تاکید نمود.
انجمن  دبیر  حقیقی،  نیز  پایانی  سخنران 
که  بود  آرمان  فرهنگ  و  آموزش  توسعه 
آن سخنانی  عملکرد   ، انجمن  اهداف  درباره 

یادگارفرد عضو  مراسم   این  در  نمود.   ایراد 
شورای اسالمی شهر و شهرستان الرستان و 
امور عمران و شهرسازی،  نماینده در  مشاور 
و   بنارویه  پرورش  و  آموزش  رئیس  بهادر 

بامداد بخشدار بیرم نیز حضور داشتند.
ضمن تقدیم لوح های تقدیر اهدایی از طرف 
آموزشی  انجمن  و  روستا  اسالمی  شورای 
آرمان، توسط حمید مرادی ) ساکن آمریکا( 
تحصیل  امور  پشتیبان  خیرین  از  یکی 
پذیرفتگان  از  کدام  هر  به  نیز  فرهنگ،   و 
اسامی  شد.   اهدا  هدیه  توجهی  قابل  مبالغ 

برگزیدگان به شرح زیر است.
رشته   ، یک  رتبه   ، انفرادی  سروش  سید 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مقطع دکتری
تمام  سکه  یک   + اهدایی  های  لوح   : هدایا 
النبی  ریحانه  صندوق  طرف  )از  آزادی  بهار 
اهدایی حاج اسماعیل ملتمسی، حاج رسول 
مبلغ   + جوکار(   اسماعیل  حاج  منوچهری، 

۲۰ میلیون تومان از طرف حمید مرادی
 ، خانواده  مشاوره  رشته   ، بخشنده  سجاد 

دانشگاه علوم بهزیستی تهران
هدایا : لوح های اهدایی + مبلغ سه میلیون 

تومان توسط مرادی
 ، بیوتکنولوژی گیاهی  ، رشته  رفیعی  محمد 

دانشگاه صنعتی اصفهان
هدایا : لوح های اهدایی + مبلغ سه میلیون 

تومان توسط مرادی
 ، پزشکی  های  فوریت  رشته   ، فرجی  علی 

دانشکده علوم پزشکی گراش
هدایا : لوح های اهدایی + مبلغ سه میلیون 

تومان توسط مرادی
ابتدایی  آموزش  رشته   ، امامی  مهدی 

فرهنگیان شیراز
هدایا : لوح های اهدایی + مبلغ سه میلیون 

تومان توسط مرادی

تجلیل از نخبگان کنکوری »دهفیش« به همت
 یک خیر از »آمریکا« و یک انجمن »مردم نهاد«

دادنامه
شماره  نهایي  تصمیم  گراش  شهرستان  عمومي  دادگاه  اول  شعبه   ۹۷۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۸۸۸ کالسه  پرونده 

 ۹۹۰۹۹۷۷۱۸۸۳۰۰۹۹۲
خواهان: آقاي اسداله فاني فرزند محمدحسن با وکالت آقاي نادر قائدي  فرزند حمزه به نشاني استان فارس 

- شهرستان الرستان - شهر گراش - سرداران نبش خیابان مطهري  
خواندگان: 

معصومه  انصاري۵-  فالح  انصاري۴-آقاي  ابراهیم  آقاي  بایزید۳-  نعمت  ۲-آقاي  انصاري  عبداله  ۱-آقاي 
انصاري  حسین  ۹-آقاي  احمدي  ال  الیازیه  ۸-خانم  انصاري  مصطفي  ۷-آقاي  انصاري  فرح  انصاري۶-خانم 

۱۰-خانم مریم انصاري  ۱۱-خانم فاطمه انصاري همگي به نشاني مجهول المکان
۱۲-خانم فرحناز لیادي با وکالت آقاي حسین آقا زندي فرزند عباس به نشاني استان تهران - شهرستان تهران 

- شهر تهران - خ ولیعصر - حد فاصل فاطمي و مطهري - ساختمان ۱۹۶۵ - ط ۴ - واحد ۱۰
خواسته ها: ۱-مطالبه خسارات دادرسي   ۲-احراز وقوع انتقال مالکیت

شماره  نهایي  تصمیم  گراش  شهرستان  عمومي  دادگاه  اول  شعبه   ۹۷۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۸۸۸ کالسه  پرونده 
 ۹۹۰۹۹۷۷۱۸۸۳۰۰۹۹۲

خواهان: آقاي اسداله فاني فرزند محمدحسن با وکالت آقاي نادر قائدي  فرزند حمزه به نشاني استان فارس 
- شهرستان الرستان - شهر گراش - سرداران نبش خیابان مطهري  

خواندگان: 
معصومه  انصاري۵-  فالح  انصاري۴-آقاي  ابراهیم  آقاي  بایزید۳-  نعمت  ۲-آقاي  انصاري  عبداله  ۱-آقاي 
انصاري  حسین  ۹-آقاي  احمدي  ال  الیازیه  ۸-خانم  انصاري  مصطفي  ۷-آقاي  انصاري  فرح  انصاري۶-خانم 

۱۰-خانم مریم انصاري  ۱۱-خانم فاطمه انصاري همگي به نشاني مجهول المکان
۱۲-فرحناز لیادي با وکالت آقاي حسین آقا زندي فرزند عباس به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - 

شهر تهران - خ ولیعصر - حد فاصل فاطمي و مطهري - ساختمان ۱۹۶۵ - ط ۴ - واحد ۱۰
خواسته ها:  ۱-مطالبه خسارات دادرسي   ۲-احراز وقوع انتقال مالکیت

تصدي  به  گراش  شهرستان  دادگستري  اول  شعبه  جلسه  پرونده  فوق العاده  وقت  در   ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ بتاریخ 
امضاکننده ذیل تشکیل شده است. پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۵ ب تحت نظر است دادگاه با عنایت به معد بودن 
پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي اسداله فاني فرزند محمدحسن با وکالت آقاي نادر قائدي به طرفیت آقاي عبداله 
انصاري فرزند یعقوب و مصطفي و ابراهیم و فارس و فالح و حسین و معصومه و مریم و فرح همگي انصاري 
وکالت  با  قلي  محمد  فرزند  الیادي  فرحناز  و  محمدابراهیم  فرزند  انصاري  فاطمه  و  یعقوب  مرحوم  فرزندان 
الیازیه ال احمدي فرزند سالم عمر به آدرس امارات  از ایشان آقاي حسین آقا زندي بایزید فرزند محمد و 
متحده عربي مجهول المکان به خواسته احراز وقوع انتقال عادي مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۵ في مابین خواهان و مورث 
خواندگان )مرحوم یعقوب انصاري(  و الزم خواندگان به انتقال رسمي پالک ۴۵۴۱ فرعي از اصلي ۱۰۸۲۷ 
واقع در گراش - جاده الر مطابق حدود اربعه توصیفي در قرارداد و مطالبه کلیه خسارات دادرسي، دادگاه نظر 
به مالحظه جمیع اوراق و مندرجات پرونده از قبیل دادخواست تنظیمي  از سوي خواهان مالحظه اظهارات 
شهود تعرفه شده از سوي خواهان استعالم واصله از سوي اداره ثبت اسناد شهرستان گراش و نظریه کارشناس 
بدین شرح که خواهان مدعي هست که شش دانگ  یک قطعه زمین  محصور تحت پالک ثبتي ۴۵۴۱ فرعي 
از اصلي ۱۰۸۲۷ را به شرح حدود اربعه مورد توصیفي از مورث خواندگان مرحوم یعقوب  انصاري ابتیاع که 
سند عادي مرقوم به تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۵ حکایت از این عقد داشته و اینکه زمین موصوف با عنایت به این که  
مقدار یازده هزار متر آن تحت تعریض جاده الر توسط شهرداري تملک گردیده داراي  متراژ بیست و شش 
هزار متر مي باشد و خواسته خویش را به شرح فوق مطرح که دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه 
سند ارائه شده از سوي خواهان مورد تعرض واقع نشده و اصل صحت عقود نیز حاکم بوده و از سویي حدود 
اربعه مندرج در سند ارائه شده از سوي خواهان با حدود اربعه سند متعلق به بایع مطابقت داشته و اینکه ملک 
موصوف حسب استعالم اداره ثبت اسناد شهرستان گراش داراي سابقه ثبتي به نام مورث خواندگان )بایع( 
بوده و شهود تعرفه شده از سوي خواهان نیز ادعاي ایشان را صحه گذاشته لذا در مجموع این مرجع مستنداً 
به مواد ۲۲۵،۲۲۴،۲۲۳،۲۲۰،۱۹۰،۱۰ از قانون مدني  و ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ از قانون آئین دادرسي مدني ضمن 
اعالم  احراز وقوع انتقال ملک موصوف از سوي مورث خواندگان به خواهان دعوي حکم به الزام خواندگان به 
انتقال ملک موصوف به نام خواهان )به میزان متراژ موجود پس از کسر متراژ مورد استفاده در راستاي تعریض 
جاده الر توسط شهرداري(  صادر و اعالم میدارد. همچنین در  راستاي تسبیب در تحمیل هزینه دادرسي و 
حق الوکاله وکیل از سوي خواندگان حکم به محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل 
)طبق تعرفه( در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. رأي اصداري نسبت به خواندگان ردیف اول الي دهم و 
همینطور دوازدهم و سیزدهم غیابي و ظرف مهلت بیست روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز از اتمام مهلت واخواهي قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدید نظر 
مرکز استان فارس مي باشد و همچنین در خصوص خوانده ردیف یازدهم حضوري و ظرف مدت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهي در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان فارس مي باشد.
اسماعیل رستمي - دادرس شعبه اول دادگستري شهرستان گراش              م/الف/۵۳۴
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آگهی مزایده فروش زمین
به  شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 537-99/7/14 شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
فروش یک قطعه زمین به مساحت 621 مترمربع با کاربری ورزشی به شماره پالک ثبتی  14009/2001 
واقع در شهرجدید- شهرک والیت از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 
نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را 

به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  465/750/000 ریال می باشد که می بایست فیش مخصوص 
واحد درآمد اخذ و  به حساب شماره 100790329766 بانک شهر  و یا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به 
همان مبلغ واریز گردد.- 2- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازای هرمترمربع به مبلغ 15/000/000  ریال 
که جمعا به مبلغ 9/315/000/000 است.- 3-کاربری ملک برابر طرح جامع وتفصیلی ورزشی بوده و برنده 
مزایده و یا مالک زمین حق هیچ گونه درخواستی در خصوص تغییر کاربری ملک ندارد وصرفاًبایستی از 
ملک با کاربری ورزشی منتفع گردد.این قاعده در خصوص مالكین که بعداً ملک را بواسطه نقل و انتقال 
و فروش امالک خریداری می نمایند نیز تسری خواهد یافت.- 4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیكه 
برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.- 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از 
موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که 
در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 7- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان 

ساعت اداري 99/09/04 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/09/05است.

انتشار نوبت اول: ۱399/۰8/۱9                     انتشار نوبت دوم: ۱399/۰8/25

محمد رضا قنبرنژاد   -  شهردار الر                             شناسه آگهی : ۱۰۳97۸7        م الف : ۸۱۸۰

نخستین  در  آمریکا  منتخب  جمهوری  رئیس 
رئیس  گفت:  خود،  پیروزی  از  پس  نطق 
در  را  آمریکا  احترام  که  بود  خواهم  جمهوری 
نامزد حزب  بایدن  بازگرداند.جو  سراسر جهان 
دموکرات در رقابت  ریاست جمهوری آمریکا که 
پیروز شده  الکترال  رای  با ۲۹۰  لحظه  این  تا 
است، به همراه کاماال هریس معاون اول خود 
در جمع مردم ایالت دالویر این مطلب را مطرح 

کرد.
من  به  که  اعتمادی  برابر  در  من  افزود:  وی 
رئیس  کنم  می  عهد  هستم،  متواضع  کردید 
به  بلکه  نکند  ایجاد  تفرقه  که  باشم  جمهوری 
با  آمریکا  جمهوری  باشد.رئیس  اتحاد  دنبال 
اشاره به شغل معلمی همسرش اظهار کرد: او 
یکی از شما خواهد بود که در کاخ سفید حضور 
خواهد داشت.بایدن همچنین از انتخاب کاماال 
و  کرد  افتخار  خود  اولی  معاون  برای  هریس 
گفت نگویید که در آمریکا امکان پذیر نیست. او 
فرزند یک مهاجر است.رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا اظهار کرد: جامعه سیاهپوست آمریکا به 
پا خاست و از ما حمایت کرد. هیچ گاه فراموش 
داشت  خواهیم  دولتی  یک  حال  کرد.  نخواهم 

که نماینده همه مردم خواهیم بود.
یکدیگر  به  گفت:  ترامپ  طرفداران  به  بایدن 
گوش فرا دهیم و پیشرفت کنیم. نباید به رقیب 
شهروندان  آنها  کنیم  نگاه  دشمن  عنوان  به 
آمریکا  در  التیام  زمان  اکنون  هستند.  آمریکا 
است. مبارزات انتخاباتی به پایان رسیده است.

نیروی  که  می  خواهد  ما  از  آمریکا  افزود:  وی 
عدالت، دانش و امید را پیش ببریم. در میادین 

دوم  سرتیپ  امیر  میالدالرستان،  گزارش  به 
هوانیروز  فرمانده  قربانی«،  »یوسف  خلبان 
بالگردی  عظیم  ناوگان  امروز  گفت:  ارتش، 
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی در حوزه توان 
رزمی و قدرت بازدارندگی به عنوان قدرت برتر 

خاورمیانه محسوب می شود.
بحث  کرد:در  خاطرنشان  هوانیروز،  فرمانده 
قطعه سازی توانستیم نهضت قطعه سازی که 
ایجاد  را  بود،  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد 
ساخته  هوانیروز  در  قطعه  نوع   ۵۰۰ و  کنیم 

می شود که بر روی بالگردها نصب شده است.
امیر قربانی، نصب سامانه  دید در شب را یکی 
از پروژه های هوانیروز عنوان کرد و گفت: یکی 
و  کشور  در  بار  نخستین  برای  که  کارهایی  از 
منطقه خاورمیانه توسط متخصصین و خلبانان 
دانش  شرکت های  و  هوانیروز  فنی  پرسنل  و 
بنیان به صورت یک مجموعه اجرا شد، نصب 
تست  و  بالگردها  روی  بر  در شب  دید  سامانه 
 آن در رزمایش ها و تمرینات شبانه در مناطق 

عملیاتی بود.
 وی افزود: امروز آماده ارائه و نصب این سامانه 
برای هر نیرو و سازمان دیگر و حتی کشورهای 
اسالمی، دوست و برادر هستیم که البته در این 

زمینه صحبت هایی هم شده است.
اسالمی،  جمهوری  ارتش  هوانیروز  فرمانده 
زمینه  در  هوانیروز  دستاوردهای  به  اشاره  با 
گفت:  هم  زن  نقطه  موشک های  و  سامانه ها 
روی  که  روزی  به  و  نوین  سامانه های  امروز 
بالگردهای  روی  است،  نصب  دنیا  بالگردهای 
آماده  زمینه  این  در  و  شده  نصب  هوانیروز 
نوع  هر  در  مسلح  نیروهای  از  پشتیبانی 

ماموریت و عملیاتی هستیم.
اقدامات هوانیروز برای  با اشاره به  امیر قربانی 

از بین  نبرد علیه ویروس، مراقبت بهداشتی و 
کشور،  این  در  نهادینه  نژادی  تبعیض  بردن 
پیکار برای حراست از جهان در برابر تغییرات 
این  در  مساوی  سهم  از  همه  اینکه  و  اقلیمی 
کشور برخوردار باشند.رئیس جمهوری منتخب 
برای  دانشمندان  از  تیمی  انتخاب  از  آمریکا 
مبارزه با کرونا خبر داد که برنامه را برای شروع 

کار در بدو ورود به کاخ سفید آماده کنند.
یکدیگر  نفی  جای  به  کرد:  خاطرنشان  بایدن 
تصمیم  باید  ما  کنیم.  همکاری  هم  با  بیایید 
بگیریم که با هم همکاری کنیم. مردم آمریکا 
نفع مردم  به  تا  می خواهند که همکاری کنند 

کار کنند.
رئیسان  از  برخی  سوابق  به  اشاره  با  بایدن 
باید  اوباما، گفت: ما  تا باراک  جمهوری آمریکا 
روح آمریکا را اعاده کنیم. تمام دنیا به آمریکا 
نگاه می کنند. نه تنها پیشتاز خواهیم بود بلکه 

به خاطر الگوسازی برتر خواهیم بود.
وی افزود: در آمریکا هرکسی باید بتواند فرصت 
پرورش رویاهایش را داشته باشد. ما همیشه به 
پیش نگاه می کنیم. کشوری که هیچ کسی را 

عقب نمی گذارد و هرگز تسلیم نمی شود.
داد: هر  ادامه  آمریکا  رئیس جمهوری منتخب 

گاه با هم باشیم از هرکاری برخواهیم آمد.
جان  آمریکایی  هزار   ۲۴۰ به  اشاره  با  بایدن 
توانیم  می  ما  کرد:  اضافه  کرونا  اثر  در  باخته 
با عشق به میهن، عالقه به عدالت و دست در 
باید  ما  دهیم.  انجام  را  کاری  هر  هم،  دست 

ایمان و اعتقاد را گسترش دهیم.

کردن  اورهال  گفت:  بالگردها  کردن  اورهال 
حمایت های  با  که  بود  سنگینی  کار  بالگردها 
مراتب  سلسله  و  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
تمام  که  رسیدیم  جایی  به  امروز  فرماندهی 
توسط متخصصین هوانیروز  بالگردها  تعمیرات 

انجام می شود.
وی درباره ساخت بالگرد ملی هم گفت: با توجه 
بالگرد  باید  گفتند  که  معظم  رهبر  دستور  به 
با  و  شده  انجام  طراحی ها  شود،  ساخته  ملی 
دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش این کار در 
حال انجام است و در آینده ای نزدیک نخستین 

بالگرد ملی را خواهیم ساخت.
 این مقام نظامی کشورمان با بیان این که در 
تامین قطعات نیازی به واردات نداریم  و حتی 
می توانیم به کشورهای اسالمی و دوست کمک 
از  بازدیدی  اخیرا  عراق  هوانیروز  افزود:  کنیم، 
بازدید  هم  ما  شد  قرار  و  داشتند  ما  هوانیروز 

متقابلی داشته باشیم.
کرد:  خاطرنشان  ارتش  هوانیروز  فرمانده   
ما  از قطعات  بود که  طرف عراقی خیلی مایل 
خریداری کند و سامانه های دید در شب تولید 

کشورمان روی بالگردهای آنها نصب شود.

بایدن: احترام آمریکا در جهان را باز می گردانم!

آماده نصب سامانه های دید در شب بالگردها 
برای کشورهای دوست هستیم

تولید  است  توانسته  دانش بنیان  شرکت  یک 
با  را  آزمایشگاهی  شرایط  در  دامی  جنین 
استفاده از کیت آی وی اف )IVF( بومی شده 
محقق کند، حال پس از یک شرکت آمریکایی، 
ایران به عنوان دومین تولیدکننده این نوع از 

کیت ها در جهان مطرح است.
ریاست  فناوری  و  علم  معاونت  گزارش  به 
تولید  برای  می توان  کیت  این  از  جمهوری، 
به  آزمایشگاهی  شرایط  در  دامی  جنین های 
برای  دامپروری  صنعت  در  استفاده  منظور 
اصیل  نژاد  گوشتی  و  شیری  گاوهای  تولید 
طرح  این  مجری  ایرانی  کرد.شرکت  استفاده 
کشت  محیط  یک  تولید  با  است  توانسته 
کشت  محیط   ۵ با  آن  جایگزینی  و   IVF
وارداتی آمریکایی تمامی مراحل تولید جنین 
آزمایشگاهی را به صورت پیوسته با یک محیط 

کشت به جای ۵ محیط کشت انجام دهد.

وزیر کشور با بیان اینکه نظارت ها باید بیش 
مراکز  پاساژها،  خرید،  مراکز  در  گذشته  از 
اعمال گردد؛ گفت: همه  خدماتی و تفریحی 
این اقدامات باید به این منتهی شود که تعداد 

مبتالیان به کرونا کم شود.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  کشور، 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه  فرمانده  و 
و  مدیران  از  تعدادی  با  مشورتی  نشست  در 
با  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  اعضای 
بیماری  زنجیره  قطع  برای  اینکه  بر  تاکید 
و  ابزارها  همه  کارگیری  به  نیازمند  کرونا 

بیماری  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
از  بیش  باید  نظارت ها  اینکه  بیان  با  کرونا 
مراکز  پاساژها،  خرید،  مراکز  در  گذشته 
خدماتی و تفریحی مثل پارک ها و رستوران ها 
این  همه  کرد:  خاطرنشان  گردد؛  اعمال 
شود  منتهی  این  به  باید  نهایت  در  اقدامات 
که تعداد مبتالیان به بیماری کرونا کم شود.

باید  امر،  این  تحقق  برای  افزود:  کشور  وزیر 
همه اجزای زنجیره غربالگری، تست، قرنطینه 
و درمان به درستی و به صورت مؤثر محقق 

شود.
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  فضلی،  رحمانی 
با سرعت  مبتالیان  و شناسایی  باید جستجو 
بیشتری در کشور انجام گیرد و با رویکردی 
به  ورودی ها  تعداد  پیشگیرانه،  و  فعال 

بیمارستان ها را کاهش دهیم.
در  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
نامه  تفاهم  اجرای  به  خود  سخنان  ادامه 
بهداشت  وزارت  و  بسیج  سازمان  مشترک 
اشاره کرد و گفت: تجربه بیماری کرونا در ۹ 
ماه اخیر گویای این واقعیت مهم است که باید 
یک نگاه کالن و ملی برای مهار این بیماری 

در اقصی نقاط کشور داشته باشیم.
وزیر کشور با مهم شمردن طرح مشترک بسیج 
و وزارت بهداشت در مهار بیماری کرونا گفت: 

به گفته مهدی هادی، مدیر عامل این شرکت، 
محصول دانش بنیان دیگر این مجموعه که در 
مرحله توسعه قرار دارد، تولید میکروفلوییدیک 
جنسیت  تعیین  برای  که  است   IVF چیپ 

استفاده   IVF سپس  و  دام  و  انسان  اسپرم 
جنین  جنسیت  تعیین  در  آن  از  و  می شود 
این  می شود،  استفاده  لقاح  از  قبل  انسان 
روتین  و  تهاجمی  روش های  جایگزین  روش 
تعیین جنسیت انسان است، همچنین تعیین 
می تواند  اصیل  نژاد  دام های  اسپرم  جنسیت 
اقتصادی  لحاظ  از  را  نظر  مورد  اسپرم  ارزش 
برای  انتخابی  به صورت  و  کند  برابر  چندین 
متنوع  موارد  و  اصیل  شیر  پر  دام های  تولید 

دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 
تولید  شرکت،  رسالت  کرد:  بیان  وی 
محصوالت جدید و پرارزشی است که در مرز 
دانش تحقیقاتی و تولیدی جهان قرار دارد و 
جامعه  سالمت  کیفی  سطح  ارتقاء  همچنین 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  صنعت  پیشرفت  و 
تولید  و  جامعه  نیازهای  تامین  برای  کشور 

محصوالت پیشرفته و روز دنیا است.

برنامه راهبردی این شرکت، مطالعه و تحقیق 
برای تولید دانش فنی بومی در داخل کشور 
شرکت های  به  تولیدی  فنی  دانش  انتقال  و 

صنعتی بزرگ برای تولید انبوه است.

مکانیسم های قانونی و اخالقی نظیر غربالگری 
فاصله  رعایت  و  ماسک  قرنطینه،  عمومی، 
در  امر  این  گفت:  هستیم،  اجتماعی  گذاری 
گرو هماهنگی و یکدلی همه نهادهای مرتبط 

با بیماری کروناست.
در  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
ادامه با اشاره به اینکه باید اثربخشی سیاست 
کنترل  در  اتخاذی  اقدامات  و  ها  گذاری 
تصریح  شود؛  دیده  عمل  در  کرونا،  بیماری 
ممنوعیت  نظیر  اتخاذی  سیاست های  کرد: 
با  باید  ها  دورهمی  و  مراسم ها  تجمعات، 
مهار  در  مثبت  تأثیری  و  اعمال شود  جدیت 

بیماری کرونا داشته باشد.

محوریت اجرای این طرح با وزارت بهداشت و 
درمان است و باید با استفاده از ظرفیت های 
کار  اش،  تابعه  نهادهای  و  وزارتخانه  این 
مهار بیماری از شناسایی تا حمایت از اقشار 
نیازمند، صورت گیرد. رحمانی فضلی، تاکید 
ظرفیت های  همه  از  باید  طرح  این  در  کرد: 
و  هالل  جمعیت  تا  خیرین  از  کشور  ممکن 

احمر و سایر نهادها کمک گرفته شود.
با  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
از  فراتر  انسان ها  جان  ارزش  اینکه  به  اشاره 
با  باید  گفت:  است،  مادی  هزینه های  و  پول 
پای کار آوردن همه ظرفیت ها و توان موجود 
به  مان  شهروندان  جان  ندهیم  اجازه  کشور، 

راحتی در معرض خطر قرار گیرد.
اقدامات نیروی انتظامی در کنترل جاده های 
وزیر  اشاره  مورد  موضوعات  دیگر  از  کشور 
و  تقدیر  این خصوص ضمن  در  و  بود  کشور 
تشکر از اقدامات قابل قبول نیروی انتظامی بر 
البته در چارچوب طرح های  این روند،  تداوم 
تا  عملیاتی  قرارگاه  و  ملی  ستاد  مصوب 
قرارگاه  کرد.فرمانده  تاکید  کرونا  کامل  مهار 
عملیاتی مبارزه با کرونا در پایان تاکید کرد: 
افراد  با  جدیت،  با  باید  بیماری  این  مهار  در 
صورت  الزم  و  قانونی  برخوردهای  متخلف 

گیرد.

ایران، دومین تولید کننده کیت جنین دامی آزمایشگاهی در جهان

وزیر کشور : ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود

رزم  در  موثر  عوامل  از  یکی  انفرادی  تجهیزات 
توانمندی  ارتقای  موجب  که  هستند  زمینی 
صحنه  در  حاضر  یکان های  و  لشکر ها  سربازان 
رزم می شوند.  اسلحه های انفرادی و سالح های 
نقش  تجهیزات  سایر  کنار  در  نفرات  مخصوص 
نبرد  درگیر  کشور های  اقتدار  حفظ  در  مهمی 
پیروزی آن ها در مقابل دشمنان خود دارند.  و 
اسالمی  انقالب  از  پیش  تا  هم  اسالمی  ایران 
تجهیزات  سایر  و  اسلحه  واردکنندگان  از  یکی 
نظامی بود و سالح های بسیاری را وارد می کرد. 
یکی از تسلیحات اسلحه های انفرادی و به ویژه 
اسلحه های تک تیرانداز بود که انواع روسی آن 
در  وفور  به  سیمینوف  و  دراگانوف  نام های  با 

نیرو های مسلح کشورمان وجود داشت.  
دارند  اهمیت  به قدری  تیرانداز  اسلحه های تک 
که فرماندهان نظامی کشور های جهان به دنبال 
هستند.  تسلیحات  گونه  این  ساخت  و  طراحی 
که مسئوالن  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  البته 
دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران پس از 
پایان جنگ تحمیلی به سراغ این موضوع رفتند تا 
در حوزه طراحی و ساخت انواع سالح های بومی 
به خودکفایی کامل برسند، پس آن ها رسیدن به 

خودکفایی را در دستور کار خود قرار دادند.
کردن  وارد  بر  عالوه  تک تیرانداز  تفنگ های 
نیرو های خودی  می توانند جان  خسارت جدی 
مسلح  فرد  که  چرا  دارند؛  نگاه  امان  در  نیز  را 

توانایی اختفای کامل را دارد.
چشم صنایع بومی ایران به صادرات تسلیحات

دچار   ۱۳۸۹ سال  از  رسمی  طور  به  ایران 
محدودیت ها  این  و  شد  تسلیحاتی  تحریم های 
با امضای برجام در سال ۹۴ به صورت داوطلبانه 
و با هدف نشان دادن حسن نیت ایران از سوی 
کشورمان پذیرفته شد. ۲۷ مهرماه امسال طبق 
توافق برجام محدودیت های تسلیحاتی یا تحریم 
تسلیحاتی ایران پایان پذیرفت و ایران قادر است 
تا انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی را صادر و یا 

در صورت نیاز وارد کند.  
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 

ادوات زرهی، بالگرد ها و تجمعات نفرات دشمن.
با  رقابت  قابلیت  تفنگ  این  خاص:  ویژگی 

اسلحه های سری M ۱۰۷ آمریکایی را دارد.

تفنگ تک تیرانداز هویزه
اسلحه های  از  یکی  هویزه  تک تیرانداز  تفنگ 
ساخت صنایع دفاعی ایران است که ۲۶ مهرماه 
۹۶  در نمایشگاه صنایع نظامی ایپاس )تجهیزات 

و تسلیحات پلیس( رونمایی و معرفی شد.  
سرعت دهانه آتشبار: ۸۳۰ متر بر ثانیه

طول لوله: ۷۴ سانتی متر
طول اسلحه: ۱۴۶ سانتی متر

برد اسلحه: ۵/۱ کیلومتر
وزن اسلحه: ۱۳ کیلوگرم

نوع خشاب: قابلیت استفاده از ۵ عدد تیر
دقت: MOA ۵/۱ یا دایره ای به قطر ۶۰ سانتی متر 
که در نمونه آمریکایی تقریبا دو برابر کمتر است.

سامانه های  نصب  ریل  تعبیه  خاص:  ویژگی 
اپتیکی بر روی بدنه.

تفنگ تک تیرانداز حیدر
ساخت  اسلحه های  از  حیدر  تک تیرانداز  تفنگ 
نیروهای مسلح کشورمان است که ۲۶ فروردین 
ماه سال ۹۶ و به مناسبت روز ارتش در سازمان 
زمینی  نیروی  خودکفایی  جهاد  و  تحقیقات 

ارتش معرفی شد.
طول لوله: ۲۸/۸۱ سانتی متر
طول بدنه: ۶/۳۳ سانتی متر
طول کلی: ۱۱۴ سانتی متر.

وزن: ۵/۱۷ کیلوگرم
کالیبر ۷/۱۲ میلی متر.
برد مفید: ۵/۱ کیلومتر

برد مؤثر: ۲ کیلومتر.
بیشنیه برد: ۳ کیلومتر.

عمر لوله: تا شلیک ۵ هزار گلوله.
سرعت ابتدایی شلیک: ۱۷۳۴ متر در ثانیه

کارایی: قاتل خودرو های انتحاری و زرهی،  توان 

پوش های  زره  مختلف،  سنگر های  نابودکردن 
سبک، بالگرد ها و انواع اهداف زمینی.

ویژگی خاص: استفاده از مهمات مخصوص رسام و 
دودزا و  مسلح شدن خودکار پس از هر بار شلیک.

تفنگ تک تیرانداز باهر
از تفنگ های  این تفنگ تک تیرانداز یکی دیگر 
خودکفایی  جهاد  سازمان  ساخت  تیرانداز  تک 
  ۱۳۹۴ سال  در  که  است  ارتش  زمینی  نیروی 

رونمایی و به نیروهای مسلح تحویل داده شد.
وزن: ۶۲ کیلوگرم.

برد: ۴ کیلومتر.
کالیبر: ۲۳ میلی متر.

ویژگی های خاص: لوله بسیار بلند برای افزایش 
شتاب و دقت گلوله، نصب یک شعله پوش بزرگ 

و نصب بر روی بالگرد های نیرو های مسلح.
برجک های  بتنی،  سنگر های  انهدام  کارایی: 

دیده بانی و سامانه های راداری.

تفنگ تک تیرانداز تک تاب
تفنگ تک تیرانداز تک تاب نیز از دیگر تفنگ های 
کشورمان  دفاعی  صنایع  ساخت  تک تیرانداز 
رزم  سازمان  وارد  اخیر  سال  چند  از  که  است 

نیروهای مسلح کشورمان شده است.
کالیبر: ۲۰ میلی متر.

سرعت دهانه: ۱ هزار متر بر ثانیه.
برد مفید: ۱۷۰۰ متر.
برد موثر: ۲ هزار متر.

وزن اسلحه: ۲۲ کیلوگرم.
عمر اسلحه: ۵ هزار شلیک.

عمر لوله اسلحه: ۲ هزار و ۵۰۰ شلیک.
سیستم اپتیک: سیستم اپتیکی غدیر

به  و  دستی  عملکرد  مکانیزم  ویژگی  خاص: 
صورت تک تیرانداز. 

و  تانک ها  بالگردها،  انهدام  خاص:  کارایی 
پیاده  نیرو های  همچنین  و  زرهی  خودرو های 

دشمن در فواصل دور.

از  استفاده  لزوم  درباره   ، مسلح  نیرو های 
تجربه های دفاع مقدس در دوران کنونی گفت: 
دفاع  مهم  بسیار  تجربه  از  استفاده  ما  هدف 
آمادگی  و  تجهیز  تسلیح،  حوزه  در  مقدس 
نیرو های مسلح است. این حق ماست که مانند 
همه کشور های دنیا نیاز های خود را تامین کنیم 
از طریق صادرات  را  دارند  نیاز  دیگران  آنچه  و 
برای آن ها تامین کنیم و یاوه گویی های ترامپ 
بر فعالیت صنایع دفاعی ما تاثیر ندارد و عالوه 
و  تسلیحات  از  برخی  خود  نیاز های  تامین  بر 

تجهیزات را هم صادر کنیم.
یکی از نکاتی که امیر حاتمی نسبت به آن تاکید 
ایران در حوزه تسلیحاتی و  داشت این بود که 
تجهیزاتی حتما نگاهی به صادرات خواهد داشت 
و در صورت نیاز به دیگر محصوالت دفاعی، آن ها 

را از طریق دوستان خود تامین خواهد کرد.

ایرانی، گزینه صنایع  اسلحه های تک تیرانداز 
دفاع ایران برای صادرات

قبل  از سال های  متخصصان دفاعی کشورمان 
تاکنون مشغول به طراحی و ساخت انواع اسلحه 
تک  های  اسلحه  ساخت  حوزه  در  و  بودند  ها 
تیرانداز نیز فعالیت داشتند. با بررسی و مطالعه 
مشخصات فنی این تسلیحات مشاهده می کنیم 
که این اسلحه ها یکی از گزینه های ایران برای 
صادرات به کشورهایی است که خواهان اسلحه 

های ایرانی هستند. 

تفنگ تک تیرانداز شاهر 
این تفنگ یکی از اسلحه های تک تیرانداز بومی 
در   ۱۳۹۱ سال  که  است  کشورمان  ساخت  و 
نیروی  خودکفایی  جهاد  و  تحقیقات  سازمان 

زمینی ارتش طراحی و رونمایی شد.  
کالیبر: ۵/۱۴ میلی متری.
برد عملیاتی: ۴ کیلومتر.

وزن: ۲۲ کیلوگرم.
طول: ۵/۱ متر.

تعداد کاربران ضروری: ۳ نفر.
کارایی: قابلیت تخریب سنگر های بتنی، نفوذ به 

کدام اسلحه های تک تیرانداز ایرانی صادر می شوند؟
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شهید محمودرضا بیضائی در ۱۸ آذرماه سال 
ریشه  دارای  و  در خانواده ای مذهبی   ۱۳۶۰
تحصیالت  شد.  متولد  تبریز  در  روحانیت 
تبریز  در  را  دبیرستان  و  راهنمایی  ابتدائی، 
به  دبیرستان  تحصیالت  دوره  در  گذراند. 
 - بابایی  شهید  مقاومت  پایگاه  عضویت 
پرواز  شهرک  )ع(  معصوم  چهارده  مسجد 
جمع  در  مستمر  حضور  و  درآمد   - تبریز 
به  عشق  بارقه های  اولین  پایگاه،  بسیجیان 
او  در  را  شهادت  و  ایثار  و  مقاومت  فرهنگ 
بوجود آورد. در همین ایام با رزمنده هنرمند 
آشنا  قدس،  پروین  بهزاد  حاج  بسیجی، 
آشنایی  ساز  زمینه  بعدها  آشنایی،  این  شد. 
دفاع  تصویری  و  مکتوب  میراث  با  مبسوط 
جنگ  و  جبهه  فرهنگ  با  انس  و  مقدس 
و  شهدا  خانواده  با  مصاحبه  و  دیدار  شد. 
آوری  جمع  و  شهدا  خاطرات  گردآوری 
کتاب ها و نشریات حوزه ادبیات دفاع مقدس 
با  بهزاد  حاج  با  آشنایی  که  بود  ثمراتی  از 
خود داشت. ورزشکار بود و به ورزش کاراته 
ورزش  این  به  ۱۰ سالگی  از  و  داشت  عالقه 
استان  تیم  بود. در سال ۷۲ همراه  پرداخته 
چهارجانبه  مسابقات  در  شرقی  آذربایجان 
بین المللی در تبریز به مقام قهرمانی دست 
عالقه  مورد  ورزش  دیگر  فوتبال،  کرد.  پیدا 
ورزش  این  حرفه ای  تعقیب  بدنبال  و  بود  او 
بود که بخاطر پرداختن به درس از پیگیری 
دیپلم  اخذ  با   ۷۸ سال  در  شد.  منصرف  آن 
متوسطه در رشته علوم تجربی، عازم خدمت 
سربازی شد. دوره آموزش را در اردکان یزد 
الزهراء  پادگان  را در  ادامه خدمت  و  گذراند 
تبریز  نیروی هوایی سپاه پاسداران در  )س( 
نهاد  با  نزدیک  آشنایی  رساند.  انجام  به 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مقدس 
این دوره، نقطه عطف زندگی شهید بیضائی 
خدمت  اتمام  از  بعد  می شود.  محسوب 
ادامه  به  اطرافیان  تشویق  علیرغم  سربازی، 
تحصیل در دانشگاه، با اختیار خود و با یقین 
انقالب  پاسداران  سپاه  در  عضویت  کامل، 
اسالمی را انتخاب نمود و در بهمن ماه سال 
۸۲ وارد دوره افسری دانشکده امام علی )ع( 
سپاه شد. ورود او به دانشکده افسری مالزم 
با هجرت او از تبریز به تهران بود که با این 
سبیل  فی  جهاد  در  را  زندگی  ادامه  هجرت 
ا... رقم زد. او نام مستعار »حسین نصرتی« را 
در سپاه برای خود انتخاب نموده بود که به 
گفته خودش برگرفته از ندای »هل من ناصر 
ینصرنی« موالی خود حسین بن علی )ع( و 
کنایه از لبیک به این ندا بود. در شهریور ماه 
التحصیل  فارغ  افسری  دانشکده  از   ۸۵ سال 
گردید و قدم در راهی گذاشت که تا آخرین 
در  تزلزلی  هیچ  او،  ظاهری  حیات  لحظه 
پیمودن آن در وی مشاهده نشد. معتقد بود 
شهادت در راه خدا مزد کسانی است که در 
راه خدا پرکارند و شهدای جنگ تحمیلی را 
شاهد این حرف خود معرفی می کرد. بدلیل 
تشکیل  برای  خود،  کار  به  فراوان  عالقه 
خانواده حاضر به رجعت به تبریز نبود و در 
میالد  سالروز  با  مقارن   ۸۷ سال  اسفند   ۲۵
)ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص(  اعظم  پیامبر 
با همسری فاضله از خانواده ای والیتمدار در 
تهران ازدواج کرد و ساکن تهران شد. عالقه 
آرمان  به  محمودرضا  ناشدنی  وصف  عشق  و 
تشکیل  یعنی  )ره(،  خمینی  امام  جهانی 
در  را  خاصی  روحیه  اسالم،  جهانی  نهضت 
در  جنگ  آغاز  تا  که  بود  آورده  بوجود  وی 
سوریه، در جهت تحقق آن تالش و مجاهدت 
و  دینی  مطالعه  همواره  داشت.  روزی  شبانه 

بسیاری از اجزای امروزین کفش و لباس ها آنقدر 
عادی شده اند که حاال دیگر کسی نمی داند ریشه 
امروز رسیده اند.  به  تا  بوده و چگونه  آن ها کجا 
کمتر کسی می داند که چرا کفش ها پاشنه دارند 
یا اینکه پاشنه کفش در آغاز اصال برای مردان 

ابداع شده بود.

ابداع ایرانیان
برای  نبردها  در  ایرانی  سربازان  پیش  قرن ها 
قطعه  نخورد،  لیز  اسب  رکاب  در  پایشان  اینکه 

چوبی را به زیر کفش هایشان میخ می کردند.

پاشنه کفش اشرافی
ایرانیان، لویی چهاردهم در  ابداع  از  قرن ها بعد 
سال ۱۷۰۱ برای نخستین بار از کفش پاشنه دار 
قرمز و جوراب سفید استفاده کرد. از آن زمان 
کفش پاشنه دار در میان اشراف فرانسوی مد شد 

و نشانی از مقام و مرتبه اجتماعی بود.

در خدمت زنان
بعد از انقالب فرانسه، پاشنه کفش مردان کوتاه 
شد ولی بر ارتفاع پاشنه کفش بانوان افزوده و به 

تدریج در بین بانوان مد شد.

کراوات و کرواسی
کراوات برای نخستین بار در سال ۱۶۶۰ از سوی 
نیروهای کروات )کرواسی امروز( که در خدمت 
تدریج  به  شد.  استفاده  بودند  فرانسه  ارتش 
میان  در   )a la cravatte( مآبی”  “کروات 

اشراف فرانسه رایج شد.
کراوات امروز

امروزه استفاده از کراوات با کت و شلوار یکی از 
رایج ترین فرم های پوشش برای مردان در سراسر 

جهان است.

باد و دکمه روی یقه
“جنتلمن  بازیکنان  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
انگلیسی” چوگان از اینکه باد هنگام سوارکاری 
ناراحت  می کرد،  “نامرتب”  را  پیراهن شان  یقه 
یقه  روی  دکمه  دو  خاطر  همین  به  و  بودند 

دوختند.

مد شدن دکمه روی یقه پیراهن
طراح  آمریکایی،  بروک  جان  بعد  سال  چند 
لباس های مردانه، در یک تورنمت چوگان دکمه 
مزبور را روی یقه لباس ورزشکاران دید و بعد از 
بازگشت به آمریکا از آن در تهیه پیراهن مردانه 

استفاده کرد که به زودی فراگیر شد.

جیب پنجم
 Levis“ در سال ۱۸۹۰ اولین سری شلوار جین
۵۰۱” تولید شد. ۰۱ به معنی اولین سری و ۵ 
به معنی پنج جیبه بود. کابوی های آمریکایی از 
این جیب برای نگهداری پول خورد و یا ساعت 

جیبی استفاده می کردند.

مد شدن شلوار جین
ستاره های  براندو،  مارلون  و  دین  جیمز  وقتی 
همراه  به  جین  شلوار  این  با  هالیوود  مشهور 

علم،  حوزه های  در  که  یونسکو  جهانی  سازمان 
سال  در  می کند،  فعالیت  آموزش  و  فرهنگ 
دهم  بوداپست،  در  نشستی  در  میالدی    ۱۹۹۹
نوامبر را به عنوان »روز جهانی علم در خدمت 
نام گذاری  این  کرد.  نامگذاری  توسعه«  و  صلح 
و  علمی   فناوری  و  علم  به  ارج گزاردن  هرچند 
بانیان علم خوانده شده است؛ در عین حال تالش 
در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های علمی 
و بهبود کیفیت زندگی  عمومی و کاهش و مهار  
تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری های 

تکنولوژیک  نیز بوده است.
 اهداف نامگذاری روز جهانی علم

توسعه ،  و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  روز 
کلی  عنوان  این  اما  است ؛  کلی  عنوان  هرچند 
جزئی تری  برنامه های  و  اهداف  ی  در بردارنده 
باید تالش  علمی  نهادهای  و  است که کشورها 
کنند تا به آن دست یابند، این اهداف عبارتند از:

- بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری 
و نوآوری.

علمی  شخصیت های  و  پیشکسوتان  معرفی   -
برجستة کشور.

- ایجاد زمینة مناسب برای آشنایی دانش آموزان 
با مهارت ها و مشاغل علمی.

- ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون 
روزمرة  زندگی  بر  نوآوری  و  فناوری  علم،  تأثیر 

مردم.
- ایجاد تمهیدات الزم برای بازدیدهای عمومی 

از موزه های علمی کشور.
از مراکز و مؤسسات مؤثر در  بازدید عمومی   -

ایجاد تعامل بین علم، صلح و توسعه.
- معرفی برخی موقعیت های نو که موجب ارتقا ء 

کیفیت عمومی زندگی می شود.

برداشت های  دیگران 
کلمات  از  متفاوتی 
پس  می کنند.  شما 
بهتر است کلماتی را 
برداشت های  به  که 
می زنند  دامن  منفی 
خود  لغات  دایره   از 
زیرا  کنیم؛  حذف 
منفی  برداشت های 
برای تصویر حرفه ای 

و کاری ما در جامعه سودمند نیستند.
تصویرسازی  در  زیادی  نقش  ما  کلمات 
در  اما  دارند؛  انسان ها  ذهن  در  ما  شخصیت 
خود  کلمات  مراقب  باید  این  برای  ما  واقع 
باشیم چون در درک محیط و اطرافیان، دید ما 
به جامعه و شنیدن حرفای دیگران اثر مستقیم 
کلمات  از  استفاده  اینها،  بر  عالوه  می گذارند. 
شخصیت سازی  در  صحبت هایمان  در  خوب 
بد  کلمات  از  استفاده  می کند.  بسیاری  کمک 
زائد  کلمه   ۵ اما  می گذارد.  منفی  تأثیر  هم 
خود  لغات  دایره   از  فورا  باید  که  دارد  وجود 

حذف کنیم.
۱. فقط

جاهای  کردن  پر  برای  معموال  »فقط«  کلمه  
اوقات  اغلب  می آید.  جمله  در  تاکید  یا  خالی 
بسیار  کلمات  کلمه،  این  جای  به  می توانیم 
بسیار  کلمه  این  از  اگر  کنیم.  استفاده  دیگری 
نشان دهنده   می کنید  استفاده  خود  در جمالت 

ضعف در اعتماد به نفس در شماست.
2. اما

از  استفاده  برای  درست  راه های  واقع  در  ما 
هر  می دانیم  ولی  نیستیم؛  بلد  را  »اما«  کلمه  
را نفی  بیاید، جمله  قبلی خود  جایی که »اما« 
این کلمه، قدرت  از حد  می کند. استفاده بیش 

داخلی  وقایع  و  اخبار  به  و  داشت  سیاسی 
اسالم  جهان  تحوالت  بخصوص  خارجی  و 
اشراف داشت و این وقایع را تحلیل  می کرد. 
بخوبی  بحث ها  در  و  بود  موضع  صاحب 
تنها  انقالب  این  استدالل می کرد. می گفت 
نقطه امید مستضعفین عالم است و هرگونه 
انقالب  موجودیت  متوجه  که  تهدیدی 
مستضعفین  جبهه  می تواند  باشد،  اسالمی 
را  جهان  در  اسالمی  انقالب  عالقمندان  و 
بابت  این  از  عمیقی  نگرانی  و  کند  سست 
تسلط  عربی  زبان  به  محمودرضا  داشت. 
و  عراقی  لهجه های  با  آنرا  و  داشت  کامل 
با  آشنایی  بخاطر  و  می کرد  تکلم  سوری 
زبان عربی با رزمندگان نهضت جهانی اسالم 
آشنایی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ داشت. 
به مقاومت اسالمی لبنان و رزمندگان حزب 
و  مستضعف  شیعیان  به  همینطور  و  ا... 
را  آنها  و  داشت  خاطر  تعلق  عراقی  مجاهد 
سال  از  سوریه  در  جنگ  آغاز  با  می ستود. 
و  )ع(  ا...  آل  حرمهای  از  دفاع  برای   ۹۰
سوریه  عازم  آگاهانه  مقاومت،  جبهه  یاری 
حضور  و  مکرر  داوطلبانه  اعزام های  شد. 
مداوم در جبهه سوریه، روحیه رزمندگی را 
در وجودش تثبیت کرده بود و در دو سال 
واقعی  معنی  به  خود،  ظاهری  حیات  آخر 
بخاطر  داشت.  را  رزمنده  یک  زندگی  کلمه 
از نوجوانی به ثبت اسناد میراث  تعلقی که 
نیز  سوریه  جبهه  در  داشت،  مقدس  دفاع 
گماشته  همت  جنگ  اسناد  آوری  جمع  به 
بود و در هر بار بازگشت به ایران، آثاری از 
جنگ از جمله تصاویری که با دوربین خود 
تکفیری ها  از  که  آثاری  و  بود  کرده  ثبت 
را  بود  مانده  بجا  درگیری  صحنه های  در 
این  در  خود  توفیقات  اوج  داشت.  همراه 
که  می دانست  عملیاتی  در  را حضور  جبهه 
در تاسوعای سال ۹۲ در منطقه »حجیره« 
مطهر  حرم  اطراف  کامل  آزادسازی  برای 
منجر  و  گرفت  انجام  )س(  زینب  حضرت 
کیلومتری  چند  شعاع  تا  حرم  پاکسازی  به 
آخرین  در  شد.  تکفیری ها  وجود  لوث  از 
یاران  از  یکی  به   ۹۲ دیماه  در  خود  اعزام 
برای  سفر  این  که  کرد  اعالم  خود  نزدیک 
از  پیش  ماه  دو  از  و  است  بی بازگشت  او 
تدفین  محل  برای  هماهنگی  بدنبال  اعزام 
حضور  سال  دو  از  بعد  سرانجام،  بود.  خود 
در جبهه سوریه، در بعد از ظهر ۲۹ دیماه 
اعظم  پیامبر  میالد  سالروز  با  همزمان   ۹۲
اثنای  در  )ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص( 
در  استکبار  تکفیری  مزدوران  با  درگیری 
حالیکه فرماندهی محور عملیاتی در منطقه 
بر  را  دمشق  شرقی  جنوب  در  »قاسمیة« 
عهده داشت، در اثر اصابت ترکش های یک 
تله انفجاری به ناحیه سر و سینه، به فیض 

شهادت نائل آمد. 

یک کاپشن چرمی، تی شرت سفید و دستمال 
گردن قرمز در فیلم هاشان ظاهر شدند، شلوار 
به   ۱۹۵۰ دهه  “یاغی”  نسل  بین  در  جین 

سرعت مد شد.

مردانه و زنانه شدن جیب پنجم
انواع شلوار و دامن  حاال جیب پنجم در همه 

جین در بین مردان و زنان رواج یافته است.

سردوشی
دوش  روی  بار  نخستین  برای  سردوشی 
لباس های سربازان نیروی زمینی ارتش بریتانیا 
در هنگام جنگ جهانی اول دوخته شد. دلیل 
این امر حمل اسلحه و اعطای نشان نظامی بود.

همفری بوگارت و سردوشی
در سال ۱۹۴۲ برای اولین بار همفری بوگارت 
استفاده  کتی  و  بارانی  از  کازابالنکا  فیلم  در 
فیلم  این  بودند.  سردوشی  دارای  که  کرد 
سردوشی  از  استفاده  به  مردم  که  شد  باعث 
همه  و  شوند  عالقه مند  لباس هاشان  روی 

می خواستند سردوشی داشته باشند.
سردوشی تنها به کت و پالتو محدود نماند بلکه 

حتی روی پیراهن و پلوور نیز جای گرفت.

زنانه بودن پاپیون
پومپیدور  مادام  توسط  بار  اولین  برای  پاییون 
ابداع  بود  پانزدهم  لویی  فرانسوی که معشوقه 
گردن  روی  پاپیون  نصب  زمان  آن  در  شد. 

برهنه یک “رسوایی” محسوب می شد.
وقتی پاپیون مردانه شد

پاپیون که بعد ها مورد استفاده مردان نیز قرار 
گرفت در قرن نوزده میالدی بسیار محبوبتر از 
کراوات بود و از سال ۱۸۷۰ اندازه آن به تدریج 
رسید.  آن  امروزین  اندازه  به  تا  شد  کوچکتر 
پایپون امروزه به اندازه گذشته محبوب نیست 
البته هنوز  و کراوات جای آن را گرفته است. 
پاپیون  از  رسمی  مراسم  از  بسیاری  در  هم 

استفاده می شود.

جیب بغل پا
شلوار چتربازان نیروی هوایی ارتش های آمریکا 
میالدی   ۱۹۳۰ دهه  سال های  در  انگلیس  و 
به جیب بغل پا مجهز شدند. دلیل نصب این 
جیب حمل خشاب اسلحه و وسایل مورد نیاز 

دیگر چتربازان بود.

جیب بغل و هیپ هاپ
طرفداران  بار  اولین  برای  پیش  سال  بیست 
روی  پا  بغل  جیب  از  هیپ هاپ  موسیقی 
در  بتوانند  تا  کردند  استفاده  شلوارهاشان 
کنسرت ها وسایل بیشتری با خود همراه داشته 
جوان  نسل  بین  سرعت  به  بغل  جیب  باشند. 
فراگیر شد و امروزه بسیاری از شلوارها به این 

جیب مجهز هستند.
منبع : میهنبد

و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  روز  واقع  در 
توسعه، فرصتی را برای موسسات علمی، دولتها، 
کند  می  فراهم  دانشمندان  و  مدنی  اجتماعات 
تا در مورد صلح و توسعه، که از اساسی  ترین 
نظر  تبادل  و  بحث  به  است،  اجتماعی  مفاهیم 
آن  به  یونسکو  که  نوینی  نگرش  در  بپردازند. 
اهتمام می ورزد، صلح تنها به معنای نبود جنگ 
معنای  به  تواند  می  بلکه  نیست،  دولتها  میان 
و فصل  ملی سازنده، حل  مدیریت  شرایط یک 
میان  روابط  در  هماهنگی  ایجاد  و  اختالفات 
باشد.  جامعه  یک  نهادی  مختلف  های  بخش 
بدیهی است جوامعی که از روش علمی سود می  
جویند، می توانند منظری مشترک برای نگاه به 
به جای  را  تاکید خود  و  تالش  و  بیابند  جهان 
اختالف ها بر اشتراک ها متمرکز کنند تا از این 

میان، شاید سرانجام صلح سر برآورد.
نوامبر  دهم  نام گذاری  از  کشورها  از  بسیاری   
و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  عنوان  روز  به 
توسعه  از سوی یونسکو استقبال کرده اند و این 
از کشورها  بسیاری  تقویم رسمی  در  نام گذاری 
ثبت شده است. از این رو،  دهم نوامبر به عنوان 
یونسکو،  سازمان  سوی  از  علم  جهانی  روز 
زمینه،  این  در  فعال  سازمان های  و  کشورها 

به نیکویی گرامی  داشته می شود.
سازمان جهانی یونسکو انتظار دارد، کشورها در 
یک برنامة بلند مدت ده ساله، به مهم ترین اهداف 
تعریف شده دست یابند. برای تحقق چنین امری، 
اهداف  از  یکی  روی  یونسکو همه ساله،  سازمان 
آن  نام گذاری  با  و  می کند  تأکید  تعریف شده 
که  می کند  تشویق  را  کشورها  به نحوی  سال، 
آن  تحقق  راستای  در  را  آموزشی  برنامه های 

سوق دهند.

زیر  را  ما  مدیریت 
زیرا  می برد؛  سوال 
کلمات  نتوانیم  اگر 
مدیریت  را  خود 
حتم  طور  به  کنیم 
مقیاس های  در 
ناکام  بزرگ تر 

می مانیم.

۳. باید
کلمه   از  استفاده 
»باید«، طرف مقابل را در الیه  دفاع و مقاومت 
سوی  از  ما  حرف  پذیرش  امکان  و  می برد 
این  استفاده  واقع  در  می کند.  کم  را  دیگران 
زیادی  حد  تا  را  ما  حرف های  اثرگذاری  کلمه 

کاهش می دهد.

۴. همیشه
پویاست  چیز  همه   که  دنیایی  در  نباید  ما 
کنیم.  استفاده  مطلق  و  ثابت  فاکتورهای  از 
از  از کلمه »همیشه«، حرف های ما را  استفاده 
اعتبار می اندازد. ما باید برای اعتماد کردن افراد 
جامعه به خود، نشان دهیم که واقع بین  هستیم 
از کلمات مطلق این واقع بینی را به  و استفاده 

خطر می اندازد.

5. نمی توانم
کلمه  » نمی توانم« دو معنای مثبت و منفی دارد. 
اگر در جواب کاری که از شما در خواست شده و 
راضی به انجام دادن آن نیستید بهتر است این 
کلمه را با صدای بلند بیان کنید؛ ولی اگر این 
نشان دهنده   که  شود  گفته  جایگاهی  در  کلمه 
ضعف و ناتوانی شما، در انجام اموری باشد نیاز 
دارید که فوری آن را از دایره  لغات خود حذف 

کنید.
ترجمه از ایرنا

زندگینامه شهدای مدافع حرم)2(

زندگینامه شهید محمود رضا بیضایی

2۰ آبان ؛ روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

این  کلمات را هیچگاه بر زبان نیاورید

دانستنی های جالب از تاریخچه ناشناخته پوشاک

جنوبی،  آفریقای  اساسی  قانون  تدوین  بر   -۱۶
دقیق نظارت کرد: سندی که تحسین جهانیان 

را به همراه داشت
۱۷- میگفت بهترین روش شناخت یک کشور، 

شناخت وضعیِت زندانهای آن است
۱۸- همیشه در حال یادگیری بود

با  ماندال  گفت:  کرد  مالقات  را  او  که  هر   -۱۹
دقت و عالقه گوش میکند

۲۰-وقتی به شخصی قدرت بی پایان و غیرقابل 
مهار میدهید.با این عمل یعنی

یک قدرت هم از وی می ستانید.
اینگونه  و  است  ورزیدن  عدالت  قدرت  آن  که 
یک دیکتاتور میسازید. هر چه از او تمنا کردند، 
فقط  نشد.  جمهوری  ریاست  دوم  دورة  کاندید 

پنج سال رئیس جمهور بود.
نام بیوگرافی خود را گذاشت: راه طوالنی   -۲۱

آزادی
ازخود  و  متواضع  پایدار،  و  واقعی  طور  به   -۲۲

گذشته بود
او  از جانب  ۲۳- هیچوقت احساس حیله گری 

ندیدند.
۲۴- قدرت و لذِت از قدرت، بسیاری از رهبران 
آفریقایی را آلوده کرد. ماندال فراتر از همة آنها 

عمل کرد و چهرة ماندگار تاریخ شد
۲۵- معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر 

جهان است
بود:  ها  َسمُبل  از  برداری  بهره  مظهِر   -۲۶

زشت ترین ویژگی شخصیت: خودخواهی
انسان:   طبیعی  سرمایه  ترین  بزرگ 

جوانی
نگرانی عادت:   ترین  مخرب 
ترین لذت:  بخشش بزرگ 

به نفس اعتماد  بزرگترین فقدان:  فقدان 
رضایت بخش ترین کار: کمک به دیگران

تشویق دلگرمی:   بزرگترین 
موثرترین داروی خواب آور:  آرامش فکر

انسانهاي سرشناسی که در ایام پیری مهم ترین 
کار را انجام دادند:

تولستوی در ۸۲ سالگی کتاب »من نمی توانم 
ساکت باشم« را نوشت.

***
جرج برناردشاو در ۹۳ سالگی نمایشنامه »قصه 

های خارق العاده پند آموز« را نوشت.
***

پیکاسو در ۹۰ سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.
***

چرچیل در ۸۲ سالگی کتاب »تاریخ کشورهای 

در  ابتکارعملی  عنوان  به  را  خود  زندان  شمارة 
 ۴۶۶۶۴( گذاشت  آفریقا  در  بیماریها  با  مبارزه 

Initiative(؛
۲۷- از ۲۵۰ دانشگاه و مؤسسه، جایزة صلح و 

دکترای افتخاری گرفت
ملل،  سازمان  جهانی،  محبوبیِت  خاطر  به   -۲۸
عنوان  به  را  او(  تولد  )روز  ۱۸ جوالی هر سال 

روز بین المللی نلسون ماندال ثبت نمود
۲۹- هم انساِن شریفی بود و هم سیاستمدار بود

۳۰- میگفت: مرا با موفقیتهایم نسنجید بلکه با 
تعداد دفعاتی که سقوط کردم و دوباره برخاستم 

ارزیابی کنید.
دکتر محمود سریع القلم

زندگی: عشق نیرو در  ترین  قوی 
پراکنان شایع  مردمان:  ترین  خطرناک 

مغز دنیا:  کامپیوتر  ترین  عجیب 
یأس  : فقر  بدترین 

زبان ترین سالح:  مهلک 
توانم : من می  ترین جمله  پرقدرت 

بی ارزش ترین احساس: ترحم به خود 
لبخند آرایش:  ترین  زیبا 

با ارزش ترین ثروت: عزت نفس
عبادت ارتباطی:  کانال  ترین  قوی 

اشتیاق.  : روحیه  ترین  مسری 

انگلیسی زبان« را نوشت.
***

سامرست موام در ۸۴ سالگی کتاب »دیدگاه ها« 
را نوشت

 از نلسون ماندال بدانیم)2(

بدانیم که ...

هیچوقت برای هیچ چیز دیر نیست!

تذکر
موقعیت  در  که  شوید  می  متوجه  وقتی 

کمک به کسی قرار دارید
کنید  خوشبختی  احساس  و  باشید  شاد 
چرا که خدا دارد دعای او را از طریق شما 

مستجاب می کند. 
یادتان باشد هدف ما در دنیا گم شدن در 
بودن  راهنما  چراغ  بلکه  نیست،  تاریکی 
برای دیگران است تا شاید بتوانند راه را 

بواسطه ما پیدا کنند.

نکات مهم:
چپ  گوش  با  را  موبایل  گوشي  هاي  تماس 

پاسخ دهید.
 دارو را با آب خنک میل نکنید.

سنگین  غذائي  وعدة  عصر  پنج  ساعت  از  بعد 
میل نکنید.

کمتري  آب  شبها  و  بیشتر  آب  ها  صبح 
بنوشید.

صبح   ۴ تا  ۱۰ شب  بین  خواب  وقت  بهترین 
مي باشد.

بعد از صرف غذا و دارو فورا دراز نکشید.
رسیده  حداقل  به  موبایل  باتري  که  هنگامي 

آگهي فقدان سند مالکیت بخش ۱8 فارس الر
خانم الهام ضاربي  به موجب وکالتنامه تنظیمي سفارت جمهوري اسالمي ایران ابوظبي از طرف آقاي مسعود 
ضاربي با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي ۱۸۵ الر تنظیم گردیده است مدعي است که 
تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ خانه پالک ۱۳۸۷۸/۲۳۱ واقع در بخش ۱۸ فارس الر  که 
ذیل ثبت -   صفحه - دفتر - امالک بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  چاپي ۵۶۵۹۵۴ صادر و 
به موجب سند  ۸۸/۹/۱۸ - ۲۶۸۴۷  دفتر ۱۸۵ مع الواسطه به نامبرده منتقل شده و به موجب سند شماره 
۲۲۷۸۳ و ۲۵۳۹۰ و ۲۴۴۳۴و۲۵۳۹۱ مورخه ۹۵/۱۱/۲۸ و ۹۷/۶/۱۱ و ۹۶/۱۱/۲۴ دفترخانه ۱۹۳ الر نزد 
بانک مسکن در رهن است و به علت سهل انگاري مفقود گردیده و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده 
است. مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت - آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:۹۹/۸/۱۹

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                م/الف/۶۴۹

باشد، به تماس ها پاسخ ندهید
برابر   ۱۰۰۰ آن  تشعشع  حالت  آن  در  چون 

مي شود.
نتیجة  آمریکا  غذائي  تحقیقات  مؤسسة 

جدیدي منتشر کرده است:
چاي را با فنجان پالستیکي ننوشید،

هیچ غذائي را در ورق یا ظروف پلي اتیلن میل 
نکنید پالستیک پلي اتیلن به گرما واکنش نشان 

داده  و ۵۲ نوع سرطان را موجب مي شود.
***

اند  مهم  برایتان  کسانیکه  بخاطر  را  پیام  این 
منتشر کنید. مهرباني هیچ هزینه اي نداشته، 

و رساندن دانش عبادت است...
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صف

عطیه میرزا امیری
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فهمیدن  برای  یا  کاری  از  شدن  مطمئن  برای 
اینترنت  در  کوتاه  جستجویی  به  نیاز  موضوعی 
اینترنت  وارد  برمی داریم،  را  گوشی  داریم. 
می آییم  خودمان  به  ساعت ها  از  بعد  می شویم. 
آن  کاری کرده ایم جز  متوجه می شویم همه  و 
کاری را که از اول قصد انجام دادنش را داشتیم. 
درست است که وصل شدن لحظه ای به اینترنت 
در این سال ها باعث پیشرفت ما شده است، اما 
استفاده از شبکه های اجتماعی فقط با اثرات و 
نتایج مثبت همراه نیست. حواس پرتی ناشی از 
با  از موارد منفی کار  شبکه های اجتماعی یکی 
می دهد  این  از  نشان  آمارها  از  برخی  آنهاست. 
که کاربران شبکه های اجتماعی به طور میانگین 
مشاهده  صرف  را  روز  در  ساعت   ۲٫۵ حدود 
مندرج  دیگر  مطالب  و  به روزرسانی ها  آخرین 
قابل توجهی  زمان  می کنند.  شبکه ها  این  در 
که اگر کنترل نشود ممکن است خیلی چیزها، 
را  بهره وری  و  کار  تا  گرفته  زندگی شخصی  از 
تحت تأثیر قرار دهد. اینکه چطور باید وابستگی 
به این شبکه ها را کنترل کرد و به فعالیت در این 
فضاها سروسامانی داد، در این مطلب می خوانید

 .
هدفتان چیست؟

با  که  دهید  جواب  سؤال  این  به  همه  از  اول 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  محدودکردن 
ریختن  برسید؟  چه چیزی  به  می خواهید 
از شبکه های  برنامه برای محدودکردن استفاده 
اجتماعی تا حدود زیادی وابسته به پاسخی است 
که به این سؤال می دهید. چون جواب دادن به 
این  در  انتظارتان  که  می شود  باعث  سؤال  این 
مورد متعادل شود. شاید اصاًل کار شما همیشه به 
فضای مجازی در ارتباط است و کنترل کردنش 
از  اما شاید هم  باشد.  دشوار و حتی غیرممکن 
اینکه شب ها تا دیروقت در شبکه های اجتماعی 
می خواهید  و  شده اید  خسته  می گذرانید  وقت 
از شبکه های  یکی  بخوابید. شاید  زودتر  شب ها 
اجتماعی مورداستفاده درگیری ذهنی بدی برای 
مقایسه  حال  در  دائم  و  باشد  کرده  ایجاد  شما 
هدفتان  هستید.  دیگران  با  خودتان  زندگی 
تکه کاغذی  روی  و  بیابید  را  آن  هست  هرچه 
که  بچسبانید  جایی  را  تکه کاغذ  این  بنویسید. 
اگر  مثاًل  ؛  باشد  چشمتان  جلوی  روز  بیشتر 
در  فعالیت تان  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 
محیط کار را تحت تأثیر قرار داده، کاغذ را روی 

صفحه نمایش در محل کار بچسبانید. 

تغییر موقعیت گوشی! 
در  که  را  هوشمندی  موبایل  قرارگرفتن  شکل 
دسترستان است تغییر دهید؛ مثاًل اگر در محیط 
شبکه های  از  ناشی  حواس پرتی  گرفتار  کار 
اجتماعی می شوید، موبایل را به پشت روی میز 
روی  اطالع رسانی  پیام  اگر  تا  بگذارید  کارتان 
نمایشگرش ظاهر شد، از دید شما مخفی بماند. 
یا حتی موبایل تان را در حالی که اینترنتش قطع 
است، از داخل کیفتان بیرون نیاورید. این طوری 
دائم  که  نیست  چشمتان  جلوی  موبایلی  کال 

بخواهید آن را چک کنید. 

مرضیه رجب طهرانی
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

یکی  کردن،  با هم سر  یعنی  واقعی  همسر 
با  قلب ها  شدن  یکی  هم،  با  افکار  شدن 
به  نگاه  یک  فهمیدن،  را  چیز  یک  هم، 
امیرالمومنین  عالم داشتن که در رأس آن 
قرار  زهرا)س(  حضرت  و  علی)ع(  حضرت 

دارد. 
هیچگونه  خداوند  مقابل  در  مرد  و  زن 
نسبت  تقوی  رعایت  در  مگر  ندارند  برتری 
برای  هم  کردن  یاری  یعنی  همدیگر  به 
که  نیست  طور  این  خداوند.  به  رسیدن 
و  باشد  گذار  تأثیر  مرد  فقط  خانواده  در 
تأثیر  بلکه هر دو روی هم  پذیر،  تأثیر  زن 
متأثر  زن  محبت  از  مرد  هستند.  گذار 
می شود و زن از حمایت مرد. زن و شوهر 
تا بهشت  با اخالقشان می توانند یکدیگر را 
قرب الهی همراهی کنند و در جهان دیگر 
هیزم  یا  برسند  تعالی  به  هم  کنار  در  هم 
ابولهب و همسرش.  مانند  جهنم هم شوند 
»یا  می فرماید:  قرآن  در  رو خداوند  این  از 
ناراً  أَْهلِیُکْم  َو  أَنُْفَسُکْم  ُقوا  آَمُنوا  َِّذیَن  ال أَیَُّها 
)تحریم،۶( الِْحجاَرُة...«  َو  النَّاُس  َوُقوُدَها 

و  خود  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  ای  ر 
آن  هیزم  که  آتشی  از  را  خویش  خانواده 

نگاهدارید... انسانها و سنگها است 
با کمک  انسان  که  است  ای  مقوله  اما چه 
آن هم می تواند خود را از آتش نجات دهد 
ترین  مهم  را؟  خانواده  اعضای  دیگر  هم  و 
کمک  امر  این  می تواندبه  انسان  که  نکاتی 

نماید به قرار زیر است:
زن ها  و  نگر  کلی  مردها  شناخت:   -۱
جمال  مظهر  زن  هستند.  نگر  جزیی 
و  است.  خداوند  جالل  مظهر  مرد  و  خدا 
خانواده  اعضای  بین  دیگر  تفاوت  هزاران 
به  تفاوت ها  این  شناخت  که  دارد  وجود 
کمک  همدلی  و  هم  از  اعضا  متقابل  درک 
با  متاهلی  دوران  اینکه  ضمن  می کند. 
دوران مجردی بسیار متفاوت است. دوران 
اما  می زند،  را  اول  حرف  »من«  مجردی 
دوران متاهلی من تبدیل می شود به »ما«؛ 

یعنی هر چه صالح خانواده است.
توصیه  اسالمی  متون  در  محبت:   -2
چه  خانواده  اعضای  مهرورزی  به  شده 
و  والدین  و چه  هم  به  نسبت  و شوهر  زن 
از  کدام  هر  برای  و  هم  به  نسبت  فرزندان 
خانواده  اعضای  به  نسبت  محبت  مصادیق 
شده  گرفته  نظر  در  مختلفی  پاداش های 
همسرش  کنار  مرد  ماندن  جمله  از  است؛ 
ثواب اعتکاف در خانه خدا را دارد یا حتی 
در روایات توصیه شده که مرد که به بازار 
اول  و  بگیرد  اهل خانه هدیه  برای  می رود 
از همه هدیه را به دختر بدهد چون دختر 
دار  عهده  آینده  در  و  است  لطافت  مظهر 
خواهد  مادر  یک  نقش  در  فرزندان  تربیت 
بود. هر چه محبت در خانواده بیشتر باشد 
ایمن تر  گناه  به  نسبت  خانواده  اعضای 
خواهند شد. دختری که از پدر و برادرش 
دنبال  هیچ وقت  ببیند  محبت  خانواده  در 
نخواهد  خانه  از  خارج  در  محبت  دریافت 
ناهنجاری ها  از  بعضی  ریشه  حتی  بود. 
حتی  و  پدر  بی مهری  با  دختر  ارتباط  در 
در  دیگر  فرزند  او  بین  گذاشتن  فرق 
بین  باید  اول  محبت  البته  است.  خانواده 
باشد، هرچه مرد به همسرش  زن و شوهر 

دارای  خود  کار  محل  در  می کنید  احساس  اگر 
فکر رها کردن  به  باید  نشانه هایی هستید،  چنین 

شغل خود باشید.
حتما تا به حال، چندین بار این سوال را از خود 
فرا  شغلتان  کردن  رها  زمان  آیا  که  پرسیده اید 
همیشه  که  بدانید  باید  اّما  خیر؟  یا  است  رسیده 
یک دلیل مهم و اصلی در این خصوص وجود دارد 
که ذهن شما را به خود مشغول می کند و زیاد به 

آن فکر می کنید.
اشتراک  به  را  نشانه هایی  کار،  دنیای  متخصصان 
گذاشته اند که نشان می دهد برخی از افراد، از شغل 
افراد  این  که  کاری خود خسته شده اند  و محیط 
باید به فکر تغییر محیط کار یا شغل خود باشند 
که عالوه بر این، نشانه هایی هم هستند که ثابت 
می کنند آیا افراد در شغل آینده خود شاد هستند 
از این موارد  یا خیر؟ که در این مطلب به برخی 

می پردازیم.
به خطر افتادن سالمتی

کردن  رها  علل  از  یکی  درباره  گودوین،  مک 
یکی  است،  ممکن  که  می کند  عنوان  خود  شغل 
این  شغل  کردن  رها  دالیل  انکارترین  غیرقابل  از 
باشد که کارتان، روی ذهن و بدن شما تاثیر منفی 
نامناسب  فرهنگ  با  روزانه  تعامل  زیرا  می گذارد. 
کاری و یا مدیران و همکاران حسود و بد می تواند 
منجر به فرسودگی شغلی و تشدید مسائل مزمن 
سالمت  باید  فرد  میان،  این  در  و  شود  سالمتی 
عاطفی و روانی خود را هم در نظر بگیرد. چرا که 
اگر یک نفر نتواند بهتریِن خودش را در کار نشان 
داشته  را در شغلش  بهترین خود  نمی تواند  دهد، 
باشد. زیرا اگر بهترین شغل و موقعیت هم داشته 

باشد نمی تواند موفق شود.
توجه کرد که هر  نکته  این  به  باید  این وجود،  با 
پایین های خاص خود  باال و  شغلی فراز و فرود و 
یادگیری  تجربه  یک  تشخیص  بنابراین،  دارد.  را 
بسیار  خطرناک  شغلی  وضعیت  و  چالش برانگیز 
این مسائل،  برای تشخیص  نتیجه،  مهم است. در 
مشورت  خود  همکاران  و  دوستان  از  است  بهتر 
چالش های  خصوص  در  خود  مدیر  با  و  بگیرید 
کاری بحث کرده و به منابع انسانی مراجعه کنید 
کاهش  خصوص  در  نهایی،  نتیجه  کسب  برای  و 
تنش های کاری خود بسیار فکر کنید و به دنبال 
راه حل باشید. زیرا شایسته نیست که بدون تالش 
کردن برای رفع مشکالت کاری، فقط به فکر دور 

شدن از شغل خود باشید.
شغل نامتناسب با زندگی

با  همزمان  شغلی  لذت های  کردن  تغییر  مسئله 
مثال  برای  است.  کامال طبیعی  کار  تغییر شرایط 
بود،  کار  مهیج  مقوله  یک  در گذشته، سفر  شاید 
اّما در حال حاضر، برای شما امری طاقت فرساست 
محل  فاصله  تغییر  خاطر  به  یا  است  ممکن  که 
زندگی و کار خود و رفت و آمد، برای شما تبدیل 
به یک کابوس شده است و یا شاید نسبت به قبل، 
دیگر  کاری،  ساعت  انعطاف پذیری  مانند  شرایطی 
باشد. به همین دلیل،  برای شما مفهومی نداشته 
نوع شغلی که با سبک زندگی شما مطابقت داشته 

باشد بسیار حائز اهمیت است.
احساس بی هدفی

لینکدین  اجتماعی  تحقیق سال ۲۰۱۹ شبکه  در 
کارهای  و  کسب  برای  اجتماعی  شبکه  )یک 
قرار  مطالعه  مورد  شاغل  فرد  هزار   ۳  , اینترنتی( 
عالقه  اصلی  دلیل  که  کردند  اظهار  و  گرفتند 
احساس  که  است  این  کارشان  به  آن ها  نداشتن 

می کنند هدف خاصی برای شغل خود ندارند.
برای پی بردن به اهمیت این قضیه از خود بپرسید 
یکی  شغلتان  و  شما  تفاهم های  و  ارزش  آیا  که 
است؟ آیا با لذت و افتخار در خصوص شغل خود 
آیا  دارد؟  ارزش  شغل  این  آیا  می کنید؟  صحبت 
فکر می کنید که کار مهمی، هرچند کوچک انجام 

می دهید؟
تاثیر و نفوذ نداشتن در محیط کار

داشتن تاثیر و نفوذ در محل کار، لزوما نمی تواند 
دیگر  افراد  رئیس  شما  که  باشد  این  معنای  به 
هستید و در مقایسه با آنها، از قدرت تصمیم گیری 

بیداری بدون موبایل
یکی از عادت های ما آدم های معتاد به موبایل 
به محض  صبح ها  که  است  این  اینترنت  و 
بیدارشدن موبایل و شبکه های اجتماعی را چک 
هستید،  افراد  این  جز  هم  شما  اگر  می کنیم. 
گشت زدن های  با  وقتتان  از  کمی  خواه ناخواه 
هدر  اجتماعی  شبکه های  صفحات  در  بیهوده 
خبری  صبح  همان  شاید  اصاًل  و  رفت  خواهد 
درگیر  روز  کل  که  ببینید  عکسی  یا  بخوانید 
که  جایی  تا  صبح ها  کنید  سعی  باشید.  آن 
می توانید در برابر وسوسه سرزدن به شبکه های 
اجتماعی مقاومت کنید. البته در موقعیت های 
دارید  مالقاتی  قرار  صبح  وقتی  مثاًل  ضروری، 
یا چیزی شبیه به آن، می توانید این قاعده را 
نادیده بگیرید. صبح ها سرتان را به کار دیگری 
گرم کنید؛ مثاًل می توانید کمی ورزش کنید یا 

کتاب داستانی را دست بگیرید و بخوانید. 

منطقه ممنوعه
به  که  قول هایی  به  که  هستید  آدمی  اگر 
و سرخودتان  وفادار هستید  خودتان می دهید 
خود  برای  قانونی  می توانید  نمی گذارید،  کاله 
را  هوشمند  موبایل  از  استفاده  و  کنید  وضع 
جاهایی  کنید.  ممنوع  مناطق  از  برخی  در 
در  کار  اتاق  غذاخوری،  میز  اتاق خواب،  نظیر 
خانه و قسمت های دیگری نظیر اینها از جمله 
مکان هایی اند که وجود موبایل هوشمند در آنها 

بسیار حواس پرت کن است. 

تعداد پست گذاشتن را کم کنید
استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  ما  از  بسیاری 
می کنیم تا رخدادهای زندگی و دستاوردهایمان 
شبکه ای  بگذاریم.  اشتراک  به  دیگران  با  را 
استوری  درحال  همیشه  که  اینستاگرام  نظیر 
این  گواه  هستیم،  آن  در  گذاشتن  پست  یا 
چیزی  فضا  این  در  هروقت  ما  است.  موضوع 
بارگزاری می کنیم درواقع می خواهیم مدام  را 
چک کنیم که چه کسی آن پست را دید، چه 
نظراتی گذاشتند و چند نفر اظهار نظر کردند. 
می گیرد.  ما  از  زیادی  وقت  به خودی خود  این 
باید خود را به این محدود کنید که در طول 
روز، در هرکدام از پلتفرم ها، فقط یک بار پست 
بگذارید و نه بیشتر. به این شکل هم ارتباطتان 
با دیگران را حفظ خواهید کرد و هم به کار و 

زندگی شخصی تان خواهید رسید. 

استفاده از وب بالکرها
درحال کار کردن هستید و از مرورگر ویندوز 
استفاده می کنید. کار کردن حس مالل به شما 
برگه  تا  می شوید  وسوسه  لحظه ای  و  می دهد 
جدیدی باز کنید و سری به یکی از شبکه های 
و  همان  کوچک  لغزش  این  بزنید.  اجتماعی 
از زمان کاری شما  هدررفتن سی چهل دقیقه 
همان. اما چرا از همان اول وب سایت شبکه های 

اجتماعی را در محیط کارتان مسدود نکنید؟
مسدودکننده های اینترنتی یا همان وب بالکرها 
در  می توانید  می دهند.  شما  به  را  امکان  این 
برای  آنها  از  و  کنید  فعالشان  کاری  ساعات 
شبکه های  از  ناشی  حواس پرتی  با  مقابله 

اجتماعی بهره بگیرید. 

محبت کند زن از آرامش سرشار می شود و 
از  برخورد می کند.  بهتر  فرزندان  تربیت  در 
این گفته مرد  فرمودند:  پیامبر)ص(  رو  این 
از خاطر  گاه  را دوست می دارم هیچ  تو  که 

زن خارج نمی شود.
۳- مودت: از محبت مهم تر، مودت است. 
یعنی  مودت  و  داشتن  دوست  یعنی  محبت 
دوستی کردن. معلوم است که انسان پدر و 
در  اما  دارد  دوست  بیشتر  را  خویش  مادر 
بیشتر  همسر  مادر  و  پدر  به  حتی  ظاهر 
گفته  مودت  عمل  این  به  می کند.  محبت 
به وجود  از مودت  بعد  می شود. محبتی که 
است.  ماندگار  و  ریشه ای  بسیار  می آید 
چون  است  ریشه ای  مادر  و  پدر  به  محبت 
دارد  تاکید  اسالم  ایم.  دیده  مودت  آنان  از 
باشید  داشته  پایدار  زندگی  می خواهید  اگر 
به خاطر همسر  کنید.  مودت  هم  به  نسبت 
را  بیشتری  وقت  و  بگذرید  عالیق  بعضی  از 
سپری  خانواده  اعضای  کل  در  و  همسر  با 
تو  که  می بیند  مقابل  طرف  وقتی  کنید. 
گذشتی  او  خاطر  به  خود  عالیق  بعضی  از 
عالقه را بیشتر می کند؛ دو قدم سمت شما 
طرف  دو  هر  از  باید  قدم  دو  این  می آید. 
به  باشد که در مجموع چهار قدم همسران 

می شوند. نزدیکتر  هم 
۴- رفاقت: یکی دیگر از عناصری که باعث 
خانواده ها  در  طالق  و  جدایی  از  جلوگیری 
نمایان  امام سجاد)ع(  زیبای  در کالم  است 
است که ایشان به مرد خانواده می فرمایند: 

با همسرت رفیق باش.
در رفاقت کمتر بحث می شود و اگر هم بین 
می کنند.  آشتی  زود  شد  بحثی  رفیق  دو 
رفیق اگر از خانواده رفیقش حرفی زد به دل 
رفیقش خجالت  اینکه  برای  نمی گیرد حتی 
رفیقیم.  سرت  فدای  می گوید:  نشود  زده 
خانواده همسر  العمل  خانواده عکس  در  اما 
خانوادگی  جنجال  حتی  بحث  شروع  باعث 
رفیق  باهم  شوهر  و  زن  چون  می شود 
باشند به  با هم رفیق  نیستند. اگر همسران 
را  همسر  خانواده  نامالیمات  همدیگر  خاطر 
رفیق  مادرمان  و  پدر  با  ما  می کنند.  تحمل 
با  والدین  همچنین  و  شوهر  و  زن  هستیم. 
آنقدر  باید  باشند. فرزند  باید رفیق  فرزندان 
بتواند  که  ببیند  والدین  جانب  از  رفاقت 

راحت مشکلش را با آنها در میان بگذارد.
که  شده  سفارش  بسیار  اسالم  دین  در 
غرور  هم  زن  و  کند  محبت  زن  به  مرد 
مرد  که  شده  توصیه  حتی  نشکند،  را  مرد 
و  کن  محبت  مادرت  به  بگوید  فرزند  به 
احترام  پدرت  به  بگوید:  فرزند  به  هم  زن 
بگذار. بنابراین رعایت این نکات در نجات و 

رستگاری اعضای خانواده مفید است.

می تواند  عبارت  این  بلکه  برخوردارید.  بیشتری 
و  خود  روزانه  کارهای  مسئولیت  پذیرفتن  درباره 

تاثیر مثبت گذاشتن در روند کار نیز باشد.
این  است  بهتر  که  می گوید  باره  این  در  هایتمن 
سوال ها را از خود بپرسید: ” آیا شما بر کار خود 
تاثیر و نفوذ دارید؟ آیا شما قادر به گفت وگوی آزاد 
با مدیران و همتایان خود هستید؟ در  و صادقانه 
آیا  می شود؟  شنیده  شما  نظرات  گفت وگوها،  آن 

توصیه های شما در حال انجام است؟
پس از پاسخ به این سوال ها باید بدانید که دیدگاه 
هر فردی در خصوص تاثیر و نفوذ در کار، ممکن 
است با دیگری متفاوت باشد. اّما به گفته هایتمن, 
است.  احترام  به  مربوط  افراد  اغلب  “تاثیرگذاری 
چون مورد احترام واقع شدن در انسان ذاتی است. 

“
نبودن فضا برای پیشرفت

از مدیرتان، وقت مالقات بگیرید و تمایل خود را 
برای پیشرفت در محل کار ابراز کنید. چرا که مک 
گودوین می گوید همه افراد باید در فضای کاری 
پیشرفت  برای  را  ماهه   ۱۲ تا   ۳ مهلت  یک  خود 
کنند.  مضاعف  تالش  آن،  برای  و  بگیرند  درنظر 
اّما باید برای تصمیم گیری درباره این بازه زمانی، 
از  آن ها  ناراحتی  باعث  که  مواردی  خصوص  در 

شغلشان می شود هم آگاهی کسب کنند.
از خود بپرسید که در ۶ ماه آینده، چه کارهایی می 
توانید انجام دهید و سپس، هر ماه از میزان پیشرفت 
خود باخبر شوید. اّما اگر متوجه شدید که در این 
۶ ماه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است، می توانید 

بدون شک و تردید، شغل خود را کنار بگذارید.
توقف رشد

مقام  و  دستمزد  از  را  رشد  معموال  افراد،  اغلب 
میزان  که  کنید  توجه  باید  اّما  می دانند.  باالتر 
مسئولیت های  و  جدید  مهارت های  فراگیری 
داشته  بیشتری  ارزش  شما  برای  باید  بزرگ تر 
زمینه  در  را  خود  پیشرفت  می توانید  زیرا  باشند. 
کاری تان ارزیابی کنید؛ پس بهتر است بگویید که 
شما از حقوق فعلی خود راضی هستید، اّما عنوان 
شغلی تان با آنچه که همساالن شما در شرکت های 

دیگر دارند، قابل مقایسه نیست.
در  کارتان  در  “اگر  میگوید:  باره  این  در  کیم 
به  جدید  مسئولیتی  ماهه،  سه  زمانی  بازه های 
عهده می گیرید یا به دنبال گرفتن عنوان شغلی 
بهتر هستید، می توان گفت شما رشد ارزشمندی 
داشته اید، اّما زیاد به عناوین گوناگون توجه نکنید 
و به جای آن، از خود بپرسید که آیا شما از نظر 
مهارت هایی که دارید، در یک مسیر صعودی قرار 

گرفته اید یا خیر؟ “
شما  به  نوبت  تا  نشسته اید  منتظر  اگر  طرفی،  از 
تمام  و  بگیرید  قرار  باالتری  سطح  در  که  برسد 
مسئولیت های مربوط به شغل خود را کسب کنید، 
دیگر  کار  یک  فکر  به  تا  باشد  بهتر  است  ممکن 

برای خود باشید.
خیال پردازی درباره یک شغل دیگر

هایتمن پیشنهاد می کند که قبل از فکر کردن به 
بعد،  و  بروید  تعطیالت  یک  به  باید  شغل،  تغییر 
آینده خود را متصور شوید و اهداف بلندمدت خود 
کنید.  یادداشت  را  آن ها  سپس،  و  کنید  درک  را 
بنابراین، اگر تصور می کنید که نمی توانید به خاطر 
خانواده و وام هایتان، شغل خود را رها کنید، باید 
بدانید که آغاز ترسیم برنامه هایی برای رسیدن به 
اهدافتان، بهترین ایده است و در ادامه مسیر شغلی 
خود به فکر کسب مهارت ها و مدارک جدید شغلی 

باشید.
او می گوید: “یک گزینه این است که اشتیاق خود 
را به یک روحیه جانبی تبدیل کنید تا به شما این 
امکان را بدهد که مهارت موردعالقه خود را خارج 
از کار، کشف کرده و بررسی کنید که آیا آن مهارت 

می تواند منبع درآمد مناسبی برای شما باشد؟ “
که  می شوید  متوجه  کارها  این  دادن  انجام  با 
جدید  شغل  یک  با  رابطه  در  شما  خیال پردازی 
ممکن  و  شده  تبدیل  روزانه  کار  یک  به  برایتان 

است انگیزه بیشتری به شما بدهد.
منبع: همشهري

نجات از غرق شدگی در فضای مجازی

اگر این نشانه ها را دارید
 باید شغل خود را رها کنید

رفاقت شرط نجات خانواده

در آیه ۷۷ از سوره مبارکه قصص، چهار تکنیک 
بیان  زندگی  دیگر سبک  عبارتی  به  و  موفقیت 

شده است :
تَْنَس  ال  َو  اْلِخَرَه  اَر  الَدّ ا...  آتاَک  فیما  ابَْتِغ  )َو 
نْیا َو أَْحِسْن َکما أَْحَسَن ا... إِلَْیَک  نَصیَبَک ِمَن الُدّ
یُِحُبّ  ال  الَلَّ  إَِنّ  الْْرِض  فِی  الَْفساَد  تَْبِغ  ال  َو 
الُْمْفِسدیَن : و با آنچه خدایت داده سرای آخرت 
را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و 
همچنانکه خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در 
زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست 

نمی دارد.) القصص : ۷۷(

تکنیک اول : باید به فکر آینده باشیم )َو ابَْتِغ 
اَر اْلِخَرَه( فیما آتاَک ا... الَدّ

آیات الهی همه انسان ها را توصیه می کنند تا 
عالوه بر اینکه از زندگی در حال نهایت استفاده 
را می برند ،به فکر آینده خود نیز باشند و توشه 

ای مناسب برای آینده مهیا کنند.
این آینده نگری هم می تواند نسبت به سرای 
آخرت باشد که این قسمت از آیه به آن اشاره 
دارد و هم میتواند نسبت به دنیایی که در آن 
از  ما  که  صورت  بدین  باشد  کنیم  می  زندگی 
هم اکنون برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم 

و اهدافی را که قرار است به آنها برسیم تعیین 
کنیم و در مرحله بعد برای رسیدن به آن اهداف 

نهایت سعی و تالش خود را بکار ببندیم.
دست  از  را  دنیا  های  زیبایی  دوم:  تکنیک 
نْیا: و سهم خود  الُدّ ِمَن  نَصیَبَک  تَْنَس  نده)َو ال 

را از دنیا فراموش مکن(
استفاده  دنیا  از لذت های مشروع  توانیم  تا می 
که  چرا  نکنیم  آنها  از  محروم  را  خود  و  کنیم 
خداوند متعال در آیه ۳۲ سوره اعراف می فرماید:

ِیّباِت  َم زیَنَه ا... الَّتي  أَْخَرَج لِِعباِدِه َو الَطّ )ُقْل َمْن َحَرّ
نْیا  ْزِق ُقْل ِهَي لِلَّذیَن آَمُنوا فِی الَْحیاِه الُدّ ِمَن الِرّ
لَِقْوٍم  اْلیاِت  ُل  نَُفِصّ َکذلَِک  الِْقیاَمِه  یَْوَم  خالَِصًه 
یَْعلَُمون: ]ای پیامبر[ بگو: »زیورهایی را که خدا 
روزیهای   ] ]نیز  و  آورده،  پدید  بندگانش  برای 
پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟« بگو: »این 
]نعمتها[ در زندگی دنیا برای کسانی است که 
آنان  خاّص  ]نیز[  قیامت  روز  و  آورده اند  ایمان 
می باشد.« این گونه آیات ]خود[ را برای گروهی 
که می دانند به روشنی بیان می کنیم.() العراف 

)۳۲ :
َکما  أَْحِسْن  )َو  کن  خوبی  و  سوم:بیا  تکنیک 

أَْحَسَن الّل إِلَْیَک: و همچنانکه خدا به تو نیکی 
کرده نیکی کن(

همانطور که دوست دارید در مواقع نیاز کسی به 
فریاد شما برسد و دست شما را بگیرد شما نیز 
نسبت به دیگران این گونه عمل کنید.همانطور 
رفتار  شما  به  نسبت  دیگران  دارید  دوست  که 
دیگران  به  نسبت  نیز  باشند،شما  داشته  خوبی 

همان رفتار را از خود بروز دهید .
نشکن  نمکدان  بخور  نمک  چهارم:  تکنیک 
یُِحُبّ  ال  الَلَّ  إَِنّ  الْْرِض:  فِی  الَْفساَد  تَْبِغ  ال  َو   (
خدا  که  مجوی  فساد  زمین  در  و  الُْمْفِسدیَن: 

فسادگران را دوست نمی دارد(
و آخرین قانون اینکه نعمت ها و امکاناتی را که 
در اختیار دارید همیشه در راه درست و صحیح 
تا به  استفاده کنید که این امر سبب می شود 

امکانات بیشتری در زندگی دست پیدا کنید.
نحو  بهترین  به  الهی  آیات  آنکه  کالم  خالصه 
سبک زندگی را برای ما معرفی کرده اند سبکی 
که اگر آن را در زندگی خود پیاده کنیم موفقیت 

در دنیا و آخرت برای ما تضمین شده است.
منبع:گروه رهپویان قرآن

تکنیک های قرآنی برای اصالح سبک زندگی

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که کودکان با 
تمرین و نواختن منظم آالت موسیقی می توانند 
محققان  کنند.  تقویت  را  خود  حافظه  و  توجه 
شیلی در این مطالعه برای اولین بار رویه کنترل 
توجه و رمزگذاری شنیداری را در مغز کودکانی 
دیگر  گروهی  و  می دیدند  موسیقی  آموزش  که 
نمی دیدند،  موسیقی  آموزش  که  کودکان  از 
بررسی و مقایسه کردند. این دو گروه از کودکان 
تحصیالت  میزان  و  هوشی  بهره  سن،  لحاظ  از 

که  می بینیم  زوج ها  رابطه  در  وقت ها  خیلی 
و  بیشتر می شود  زندگی مشترک  عمر  هر چه 
محرم  و  راحتی  احساس  هم  با  بیشتر  زوج ها 
راز بودن می کنند، پرده مالحظه و ادب هم از 
و  برداشته می شود و صراحت  بیشتر  کالمشان 
تندی جای لطافت و ادب را می گیرد. انتقادهای 
می شود  عاشقانه  درخواست های  جایگزین  تند 
به  شان  رابطه  می بینند  می کنند،  باز  چشم  و 
توهین و تحقیر و سرزنش  یک چرخه معیوب 

والدین تفاوتی نداشتند و محققان با  MRI  موفق 
شدند تغییرات کوچک ایجاد شده را در جریان 
موسیقی  نواختن  حین  در  کودکان  مغز  خون 
ثبت کنند. پژوهشگران دریافتند که دو مکانیزم 
مختلف زمینه ساز عملکرد بهتر توجه و حافظه 
می بینند.  موسیقی  آموزش  که  است  کودکانی 
توجه  عملکرد  از  مکانیسم ها  این  از  یکی 
عمومی حمایت کرده و دیگری از مکانیسم های 
می کند.  پشتیبانی  شنیداری  رمزگذاری 

تبدیل شده است. برای ترمیم رابطه تان، انتقاد 
باشید  داشته  یاد  به  کنید.  بس  را  قضاوت  و 
که هیچ کس نمی تواند ازدواجی را نجات بدهد 
اگر طرفین بیشتر از تحسین  شدن مورد انتقاد 

قرار بگیرند.
این  به همسرتان  پی  در  پی  و  مدام  انتقادهای 
حس را می دهد که او به اندازه کافی برای شما 
خوب نیست. این حس بعد از مدت کوتاهی سرد 
چیز  هر  از  قبل  دارد.  دنبال  به  را  رابطه  شدن 
از آن  بعد  و  را بشناسید  سعی کنید همسرتان 
تفاوت های قابل قبول همدیگر را بپذیرید و هر 
و  نرم  کالمی  با  را  آن  بود  انتقاد  به  نیازی  جا 

اثرگذار بیان کنید. 

که  داد  نشان  مجموع  در  مطالعه  این  نتایج 
است.  مفید  مغز  برای  ساز  نواختن  یادگیری 
می دیدند  موسیقی  آموزش  که  کودکانی 

به  عملکرد  حافظه،  و  توجه  آزمایشات  در 
باالتری  خالقیت  از  و  داشتند  بهتری  مراتب 

بودند.  برخوردار 

بچه ها و یافته ها
تأثیر موسیقی بر تقویت توجه و حافظه کودک  

توصیه عاشقانه
زبان تان را گاز بگیرید
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صف

پرسش : »دعا« و »نیایش« چه آثار و برکاتی برای 
فرد و اجتماع به همراه دارد؟

پاسخ اجمالی:
برکات  و  آثار  تواند  می  »نیایش«  و  »دعا« 
باشد.  داشته  اجتماع  و  فرد  در  متعددی 
سبب  که  متعال،  خداوند  با  ارتباط  همانند: 
آرامش روح و اطمینان قلب انسان می شود. 
در واقع دعا و نیایش با خداوند یکی از شیوه 
روح  و  خاطر  اضطراب  کاهش  در  مؤثِّر  های 
نیایش  و  دعا  روان شناسان،  رو  این  از  است. 
و  جنون  از  گیری  پیش  در  مهم  عاملی  را 
خودکشی می دانند. زیرا انسان نیایشگر هرگز 
سویی  از  بیند.  نمی  پناه  بی  و  تنها  را  خود 
دعا موجب تهذیب اخالق، تحول در اندیشه، و 

تقویت اراده می شود.
و  فرد  در  »نیایش«  و  تفصیلی:»دعا«  پاسخ 
اجتماع آثار متعددی بر جا می گذارد که می 

توان به این موارد اشاره کرد:
۱- ارتباط با خداوند متعال

»نیایش«  و  »دعا«  برکات  و  آثار  از  یکی 
همه  در  متعال  خداوند  با  تنگاتنگ  ارتباط 
مطلب  شدن  تر  روشن  برای  هاست.  زمینه 
مثالی آورده می شود: در بیابانی نزدیک دریا 

برای  الهی  انبیای  توکل:  رحیم  سید  آیت ا... 
تا  مبعوث شدند  انسان ها  معنوی  ارتقای رشد 
به ما صفای باطن عنایت کنند، باطن انسان ها 
طیب، طاهر و نورانی شود و باب برکات را بر 

دل انسان ها باز کنند.
حکمت  تعلیم  و  کتاب  تعلیم  نفس،  تزکیه 

رسالت انبیای الهی بوده است
وي به واژه های »یَُزکِّیِهْم«، »یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب« و 
»الِْحْکَمَة« در آیه شریفه »َو یَُزکِّیِهْم َو یَُعلُِّمُهُم 
الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة؛ و آنها را تزکیه می کند و به 
آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد« اشاره 
ترتب  را  واو  آیه،  این  در  اگر  گفت:  و  کرده 
تعلیم  نفس،  تزکیه  برای  الهی  انبیای  بگیریم، 
کتاب و تعلیم حکمت آمدند که این روال، روال 

منطقی است.
آیت ا... توکل با بیان اینکه باالترین مانع جان ما 
صفات رذیله است، تصریح کرد: انبیای الهی ما 
را از صفات رذیله منزه و طیب و طاهر می کنند 
آن  کنار  در  می شود،  انجام  مهم  این  وقتی  و 
و  واجبات  انجام  ما  به  می کنند،  بسترسازی 
ترک محرمات را می گویند تا به واسطه تقوای 

الهی به ما باطنی نورانی عنایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در روایات، حکمت را به 
نور المعرفه تعبیر کردند، ادامه داد: وقتی باطن 
نورانی شود و موانع از باطن رفع شد، باطن های 

ما برای جذب انوار معرفت آماده می شود.
صفای  چه  هر  کرد:  بیان  حوزه  اخالق  استاد 
باطن بیشتر شود و باطن انسان مطهر تر شود، 
مقدار نور بیشتری بر باطن انسان می تابد، هر 
چه تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بیشتر شود، 
برکات بیشتری بر باطن وارد می شود و ظهور 
چه  هر  است،  نورانیت  مقدار جذب  به  برکات 
این  از  آن  ظهور  رود،  باالتر  باطن  در  جذب 

باطن عظیم تر و عالی تر خواهد بود.
آماده  الهی  برکات  جذب  برای  را  خود  دل های 

کنیم
 آیت ا... توکل تأکید کرد: ما باید دل های خود 
را آماده کنیم تا بتواند برکات بیشتری را جذب 

کند و این برکات ظهور و بروز داشته باشد.
دارای  انسان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بدن و روح است، یادآور شد: بین بدن و روح 
نسبت هایی برقرار است؛ بدن ما مرکب و روح 
ما راکب است و هر حرکت و سکونی که بر بدن 

حاکم است، به تدبیر روح انجام می شود.
بدن ما از عالم خلق و روح ما از عالم امر است، 
ما  بدن  و  است  دنیوی  عالم  عالم خلق همین 
هم متعلق به این دنیا است و  از غذای این دنیا 

معروفی  حدیث  مضمون  همین  به 
هست که حتما این را هم شنیده اید 
عبادت  به  زیاد  شبها  خدا  پیغمبر  که 
مجید  قرآن  نّص  به  و  خاست  برمی 
گاهی دو ثلث شب، گاهی نصف شب، و 
گاهی ثلث شب را عبادت می کرد.)۳(

از  اینهمه  پیغمبر  دید  می  که  عایشه 
 - ایستد  می  عبادت  به  را  شب  وقت 
که در یک وقت آن قدر پیغمبر اکرم 
روی پای مبارکشان به عبادت ایستاده 
بود  کرده  ورم  پاهایشان  که  بودند 
این  چرا  دیگر  تو  آخر  گفت:  -روزی 
خدا  که  تو  کنی؟  می  عبادت  قدر 
ما  ا...  لََک  »لَِیْغِفَر  گفته:  ات  درباره 
که  خدا  ر«  تََأخَّ ما  َو  َذنِْبَک  ِمْن  َم  تََقدَّ
اَُکوُن  »اََفال  فرمود:  داده.  تأمین  تو  به 
فقط  عبادتها  همه  آیا  َشُکورا«؟  َعْبدا 

کردن،  رکوع  عملی:  عبادت  خود 
نوعی  کردن،  قنوت  کردن،  سجود 
َغ لها«  عشق ورزی عملی است. »َو تََفرَّ
)»تفّرغ« از ماّده فراغ است( خودش را 
از  کند  خالی  عبادت،  برای  کند  فارغ 
همه چیز جز عبادت، یعنی آن وقتی 
هیچ  دیگر  ایستد،  می  عبادت  به  که 
فکری  هیچ  ای،  خاطره  هیچ  خیالی، 
در قلبش نیاید ، فقط او باشد و خدا، 
روح  و  خدا؛  برای  بشود  خالی  قلبش 

عبادت هم همین است .
اصطالح  است)به  ذکر  عبادت  روح 
شدن،  منقطع  خدا،  یاد  یعنی  دینی( 
بریده شدن،که در لحظه عبادت انسان 
از غیر خدا بریده شود و فقط و فقط 
او باشد و خدای خودش، گویی غیر از 
او و خدا چیزی در عالم وجود ندارد .

شعرای  که  است  حالتی  همان  این   
می  »حضور«  به  تعبیر  آن  از  عرفانی 

کنند. شعر معروف حافظ می گوید:
نه حافظ را حضور درس خلوت 

نه دانشمند را علم الیقینی
حافظ به این مسأله حضور و خلوت )به 
معنی خلوت قلب( توجه داشته است . 
اگر می بینید افرادی به خلوت ظاهری 
برای  است  مقدمه  دهند،  می  اهّمّیت 
این که خلوت قلب پیدا شود. بعد که 
خلوت قلب پیدا شد، انسان باید بیاید 
در اجتماع که کار اجتماعیش را انجام 
داشته  هم  را  قلبش  خلوت  ولی  دهد 
که  است  گفته  ناپلئون  گویا  باشد. 
عّطاری  کشوهای  این  مثل  من  »مغز 
بیرون  بخواهم،  که  را  کدام  هر  است، 
بخواهم  که  را  کدام  هر  و  کشم،  می 

حوضچه ای است؛ این آب اگر همین طور بماند 
بعد از مدتی به جهت میکروب ها می گندد و 
یا به جهت شدت گرمای آفتاب معدوم گشته و 
تبخیر می شود. ولی اگر درصدد وصل به دریا 
برآید و خود را هیچ ببیند، کم کم برایش راهی 
به دریای بی کران حاصل می گردد، و بعد از آن 
که به دریا متصل و در آن، فانی شد دیگر برکه 
نیست، هر چه هست، دریایی بی کران است که 
در آن فانی شده است. و همان گونه که آب بی 
او  شود  نمی  متنجس  و  است  نگهدارنده  کران 
امور  مورد  در  ... حال  و  نیز چنان خواهد شد، 
معنوی]که همان دعا و نیایش باشد[ اگر انسانی 
که در تمام زمینه ها محدود است، از راه باطن، 
صفات  مظهر  کند،  متصل  نامحدود  به  را  خود 
کمال و جمال او خواهد شد، و دیگر در تالطم 

روزگار مضطرب نخواهد گشت ...
2- آرامش روح و روان

»نیایش«،  و  »دعا«  مهم  آثار  از  دیگر  یکی 
تردید  بی  است.  قلب  اطمینان  و  روح  آرامش 
اعجاب  های  پیشرفت  تمام  با  متمّدن  جهان 
آفرین و چشمگیرش در زمینه معنویات چندان 
پیشرفتی نداشته و قوس نزول را پیموده است. 
حال »دعا« و »نیایش« با خداوند متعال یکی از 

این دنیا نیست،  از  ما  اما روح  ارتزاق می کند، 
بلکه از عالم امر است که ما اطالع چندانی از 

این عالم نداریم.
آیت ا... توکل با اشاره به آیه ۸۵  سوره مبارکه 
آیه شریفه  این  در  کرد: خداوند  عنوان  اسراء، 
وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  یَْسَئُلونََک  »َو  می فرماید: 
ِّي َو ما أُوتیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلیاًل؛ و  ِمْن أَْمِر َرب
از تو درباره »روح« سؤال می کنند ، بگو: »روح 
از  اندکی  جز  و  است  من  پروردگار  فرمان  از 
تا  آیه  این  به شما داده نشده است«؛   ، دانش 
دامنه قیامت هست، هر چه بار علمی پیدا کنیم 
نمی توانیم درباره روح اطالعات زیادی داشته 

باشیم.
بر خود  با خلقت روح  تعالی  تبارک و  خداوند 
آفرین فرمود، چنانچه در آیه ۱۴ سوره مؤمنون 

می خوانیم: »َفَتباَرَک ا... أَْحَسُن الْخالِقیَن«.
هر چه روح از بندها آزادتر شد، قوی تر می شود 

و به اوج می رسد
نعمت های  داشت:  اظهار  حوزه  اخالق  استاد 
متعال  خداوند  نیست،  شمارش  قابل  عالم 
پس  است،  برشمرده  را  انسان  بدن  نیازهای 
راکب  که  را  روح  نیاز  که  است  ممکن  چگونه 
با  و  است  ثابت  روح  باشد.  نکرده  بیان  است، 
تغییر و مرگ بدن تغییر نمی کند و نابود نمی 
هم  آن  نیازهای  پس  است،  بقا  دارای  شود، 

مشخص است.
به  می خواهد  انسان  کرد:  بیان  توکل  ا...  آیت 
می خواهد  شود،  عالم  عزیز  که  برسد  جایی 
حجاب ها کنار رود و در مسیر الهی قرار گیرد، 
اگر انسان می خواهد به این جایگاه برسد، باید 
این  در  تالش  و  همت  با  و  بشناسد  را  مسیر 
برخی  مسیر  این  در  اما  کند،  حرکت  مسیر 
اختیار  به صورت کد در  و  اسرار است  مسائل 
مردم قرار گرفته تا افراد خاص به آن دسترسی 

داشته باشند.
وی تصریح کرد: گاهی بین روح و بدن آنچنان 
غذای  می کنیم  تصور  که  می شود  ایجاد  تعلق 
بین  وقتی  و  هست  هم  راکب  غذای  مرکب، 
در  شویم،  نمی  قائل  تفاوتی  مرکب  و  راکب 
آنکه  حال  می کنیم،  اشتباه  هم  دو  این  غذای 

غذای روح با بدن فرق دارد.
هنگام  اگر   داد:  توضیح  حوزه  اخالق  استاد 
موقع  بگذارید،  قرآن  صوت  افطاری  و  سحر 
افطار لذت بیشتری خواهید برد، زیرا از صبح تا 
غروب به بدن عطش داده اید، شهوات در تنگنا 

قرار گرفته و روح آزادتر و قوی تر می شود.
آیت ا... توکل ادامه داد: ما قاعده ای داریم که 
لذت روح، الم جسم است و لذت جسم، الم روح 
است، یعنی آنچه جسم را لذت می دهد، روح را 
کسل می کند و آنچه روح را قوی می کند، بدن 

را به الم می آورد.
هر چه روح از بندها آزادتر شد، قوی تر می شود 
و پرواز می کند و به اوج می رسد؛ بنابراین بدن 
بدن  غیر  روح  غذای  و  است  سنخ  دو  روح  و 
است، اگر غذای بدن را به بدن و غذای روح را 
به روح دهیم، در مسیر معنویت قرار گرفته ایم.

منبع: جامعه الزهرا

برای ترس از جهّنم و برای بهشت باید 
باشد؟ آیا من بنده سپاسگزار نباشم؟

باب  در  اکرم  پیغمبر  کلمات  از جمله 
ارزش معنوی عبادت این است که:

َو  الِْعباَدَه  َعِشَق  َمْن  الّناِس  اَْفَضُل   «
َغ لَها«. َعانََقها َو باَشَرها بَِجَسِدِه و تََفرَّ

به  که  است  آن کسی  مردم  »بهترین 
پرستش و نیایش عشق بورزد«

فرمایند:  همچنین حضرت رسول می 
خوشا  الِْعباَدَه«  َعِشَق  لَِمْن  »ُطوبی 
عشق  عبادت  به  که  کسی  حال  به 
معشوقش  صورت  به  عبادت  بورزد، 
از صمیم  و  بَِقلِْبِه«  اََحبَّها  بیاید »َو  در 
باشد  داشته  دوست  را  عبادت  قلب 
با بدنش به آن  بَِجَسِدِه« و  باَشَرها  »َو 
عبادت  که  است  این  مقصود  بچسبد. 
به تنهایی نیست؛  فقط یک ذکر قلب 

را  حالت  این  باید  انسان  بندم«.  می 
داشته باشد که در حال عبادت بتواند 
با خدای خودش خلوت کند. حافظ در 

یک شعرش می گوید:
بر سر آنم که گر زدست برآید 

دست به کاری زنم که غّصه سرآید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید

بعد شکایت می کند- و شاید در واقع 
از خودش شکایت می کند  - از رفتن 
به گاه پیش حّکام زمان خودش،  گاه 

و می گوید:
صحبت حّکام، ظلمت شب یلداست 

نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی مرّوت دنیا 

چند نشینی که خواجه کی بدر آید
بکار  زیاد  ها  این  را  »گدایی«  کلمه 
»گدایی«  از  مقصودشان  برند.  می 
فقر نزد مرشد کامل است، آن که این 
فقیر است به او. فقیر به خداست ولی 
چون این ها اعتقاد خیلی زیادی دارند 
نمی  جایی  به  مربی  بدون  انسان  که 
رسد، وقتی می گویند » گدایی« یعنی 
گدایی نزد یک انسان کامل. می گوید:

ترک گدایی مکن که گنج بیابی 
از نظر رهروی که در گذر آید

صالح و طالح متاع خویش نمودند 
تا که قبول افتد و که در نظر آید

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
 باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

لََها. خوشا به حال  َغ  تََفرَّ َو  به هرحال، 
آن کسی که در عبادت، حالت فراغ و 
حالت خلوت برایش رخ بدهد؛ خلوت 

واقعی. بعد می فرماید: »َفُهَو ال یُبالی 
اَْم  ُعْسٍر  َعلی  نْیا  الدُّ ِمَن  اَْصَبَح  ما  َعلی 

َعلی یُْسٍر«. 
دیگر  رسید،  مرحله  این  به  اگر کسی 
علی  برایش  دنیا  سستی  و  سختی 
است  این  مقصود  شود.  می  الّسویه 
که اگر کسی به این لّذت برسد، دیگر 
سختی و رنج دنیا اصاًل برایش مفهوم 
ندارد؛ اگر بخواهند او را در زیر شکنجه 
هم  پِِرَسش  بخواهند  دهند،  قرار  هم 

بکنند، واقعا اهّمّیتی نمی دهد. 
مردمی  برای  دنیا  سستی  و  سختی 
عبادت  لّذت  به  که  است  مهم  مسأله 
لّذت  به  کسی  اگر  اند.  نشده  نائل 
مسائل  این  دیگر  شود،  نائل  عبادت 

برایش مطرح نیست.
در نظر ما خیلی عجیب و شگفت است 
آنطور  ابیطالب  بن  علی  چگونه  که 
در  او  ولی  کرد.  می  زندگی  دنیا  در 
به  که  بود  رسیده  جایی  به  عبادتش 
اصاًل  سستیها  و  سختیها  آن،  موجب 

برایش نمی توانست مطرح باشد. 
منبع: طهارت روح - شهید مطهري

راه های مؤثِّر درمان نگرانی و اضطراب خاطر و 
روح است. انسان نیایشگر هرگز خود را تنها و بی 
پناه نمی بیند، و با استقامتی شگفت آفرین، غم 
و تشویش را از خود دور کرده و هیچ گاه به خود 
سرزمین  در  نگرانی  لشکر  که  دهد  نمی  اجازه 
می  کارنگی«  »دیل  زند.  خیمه  مغزش  و  دل 
این  تا  مذهب  به  ایمان  که  »در صورتی  گوید: 
درجه صبر و شکیبایی می بخشد، پس چرا وقت 
اضطراب و نگرانی به سوی خداوند نرویم؟. چرا 
به دستور »کانت« فیلسوف آلمانی توجه نکنیم 
زیرا  کنید؛  پیدا  توسل  خدا  »به  گوید:  می  که 
شما  اگر  حّتی  دارید.  چیزی  چنین  به  احتیاج 
طبیعتاً و یا در اثر تربیت، آدم بی دینی باشید، 

باز دعا به حال شما مفید است. 
3- جلوگیری از جنون

جنون  از  گیری  پیش  »نیایش«،  اثر  سومین 
و  پریشان  افکار  فشار  که  است  گفتنی  است. 
جز  سرانجامی  امروز  دنیای  در  فکری  ناراحتی 
جنون و ناراحتی های روانی ندارد، ولی بهترین 
دارو]به تصریح روان پزشکان[ برگشت به سوی 

خدا و نیایش و ارتباط با اوست. 
۴- پیش گیری از انتحار

یکی دیگر از آثار »نیایش«، جلوگیری از انتحار 
نگرانی  اندوه و  و خودکشی است. هجوم لشکر 
ها در میدان نبرد زندگی، تا کنون تلفات فراوانی 
داشته. دانشمندان برای رهایی از چنگال آن، راه 
هایی را پیشنهاد کرده اند، ولی نیایش را یگانه 
تکیه گاه و پشتوانه ای شگفت انگیز دانسته اند. 
و  دردها  که  »وقتی  گوید:  می  کارنگی«  »دیل 
مصایب خود را می توانیم با خدای خود در میان 
خود  مشکالت  از  که  دارد  لزومی  چه  گذاریم، 

نگران شویم...«.
5- »نیایش« و تهذیب اخالق

و  اخالق  تهذیب  »نیایش«،  آثار  از  دیگر  یکی 
قلب  دعا  که  است  گفتنی  است.  نفس  تزکیه 
از  و  کند  می  باصفا  و  پاک  را  انسان  روح  و 
کند؛  می  گیری  پیش  ها  ناپاکی  و  ها  انحراف 
یعنی اگر با شرایط ویژه، »دعا« و ارتباط با خدا 
این  به  همگان  همچنین  گیرد؛  صورت  درست 

و  بکنند  کامل  توجه  زندگی ساز  و  امر حیاتی 
پیوسته به ارتباط با آفریدگار جهان و »نیایش« 
مدینه  ورزند،  اهتمام  خدا  از  تکلیف  کسب  و 
و  »ارسطو«  و  »سقراط«  آرزوی  که  ای  فاضله 
رهبران دینی بوده است به وجود خواهد آمد. و 
به عکس، در صورت قطع رابطه با خدای بزرگ 
و ترک نیایش در منجالب فساد و انحراف غرق 
کینه  بدبینی،  سقوط،  جز  اجتماع  در  و  شده 
دیگر،  اخالقی  نکبت  هزاران  و  اختالف  توزی، 

بهره ای نخواهد داشت.
6- »نیایش« و تحول اندیشه

از آثار چشم گیر »نیایش«، ارتباط مستقیم مغز 
و فکر نیایشگر با مبدأ بی نهایت علم و قدرت و 
آفریدگار فکر و خرد است. دعا به ما کمک می 
کند صحیح تر و دقیق تر بیندیشیم و از لغزش 
و  مانده  مصون  تردید  و  درماندگی  و  اشتباه  و 
راه صواب را از خطا تشخیص دهیم و به دنبال 
آن، مشکالت فردی و اجتماعی را حل نماییم. 
بنابراین »نیایش« ها درهایی به روی فکر و قلب 
انسانی بازنموده و اندیشه هایی تازه و بی سابقه 
در مغز نیایش گر پدید می آورد. اینجاست که 
علمی،  ها، مشکالت  پیشامدها، مرض  برابر  در 
می  مفیدی  و  آسان  های  راه حل  و  ها  جواب 
یابد و هرگز درمانده و حیران نمی شود. و از کج 

اندیشی و کج روی مصون می گردد. 
۷- »نیایش« و تقویت اراده

یکی دیگر از آثار »دعا« و »نیایش«، تقویت اراده 
و تلقین به نفس نیایشگر است. اساساً انسان به 
هر یک از مراتب ترقی )مادی و معنوی( بخواهد 
مرتبه  آخرین  اراده]که  قوه  به  احتیاج  برسد 
که  پیداست  ناگفته  دارد.  است[  روحی  ملکات 
اگر اراده کسی ضعیف یا نابود شود دیگر فرصت 
های ارزشمند به رایگان از کف او بیرون رفته و 
روز به روز قوس نزول را می پیماید. لذا ملّتی 
محروم  اجتماعی  متین  و  قوی  ای  اراده  از  که 
کشتیبان  بی  و  بادبان  بی  کشتی  مانند  باشد، 
می شود که دست خوِش حوادث ایام و بادهای 

مخالف گردیده و در هم می شکند. 

ابِْتَداًء؛  َکاَن  َما  َخاُء  السَّ السالم(:  )علیه  َقاَل  َو   -5۳
]َفِإَذا[ َفَأمَّا َما َکاَن َعْن َمْسَألٍَة، َفَحَیاٌء َو َتَذمٌُّم.

بدون  که  است  آن  سخاوت  علیه السالم[:  فرمود  ]و 
درخواست  به  را  آنچه  وگرنه   باشد  درخواست 
بخشند به خاطر حیا و یا از بیم بدگویي مردم است.

امام)ع( سخاوتمند  را کسي مي داند که بدون 
مرتفع  را  شخص  نیاز  و  ببخشد  درخواست 
نماید. زیرا اگر سائل خواسته خود را طرح کرد 
و فرد ثروتمند پس از آن چیزي بخشید یا از 
مردم  مبادا   که  این  ترس  از  یا  حیاست  روي 

را گرو گذاشته  که چیزي دریافت نماید که 
سخاوت  نشان  او  دریافتي  صورت  این  در 
یک  اینجا  در  تنها  نیست.  کننده  پرداخت 
مسأله  مي ماند و ان این که باید درخواست 
و  دروغ  با  و  باشد  داشته  نیاز  حقیقتاً  کننده 
فریب چیزي نخواهد که اگر چنین باشد بازار 
زایل شدن  باعث  و  فسادانگیزي و مکر است 

اخالق انساني.
کساني  براي  بخشیدن  سخاوتمندانه  پس   
عفت  خاطر  به  اما  هستند  نیازمند  که  است 
مردم  و  ندارند  سوال  روي  طبع  مناعت  و 
ثروتمند مي باشد. قرآن کریم  تصور مي کنند 
أَْغِنَیاَء  الَْجاِهُل  یَْحَسُبُهُم   « مي فرماید  اشاره 
یَْسَألُوَن  اَل  بِِسیَماُهْم  تَْعِرُفُهم  التََّعفُِّف  ِمَن 
از شدت خویشتن داري، فرد   ... إِلَْحاًفا  النَّاَس 
از  را  آنها  مي پندارد  توانگر  را  آنان  بي اطالع 
از  ]چیزي[  اصرار  با  مي شناسي،  سیمایشان 

مردم نمي خواهند.
دیگران  مال  از  بخشش  که  این  دیگر  نکته 
در  امام)ع(  نمي شود  محسوب  سخاوت  نیز 
بَِمالَِک  أَْن تَُکوَن  َخاُء  عبارتي فرماید: »  »السَّ

عاً َو َعْن َماِل َغْیِرَک ُمَتَورِّعاً. ُمَتَبرِّ
روي  از  خود  مال  به  که  است  این  سخاوت 
تفّضل و تبّرع و به مال غیر خود پرهیزکارانه 

)و به اذن او( بپردازي.

او را سرزنش کرده  و به بخل متهم کنند که 
در این صورت سخاوت حقیقي  تحقق نمي یابد.

سائل  و  متمول  فرد  بین  است  ممکن  گاهي 
پس  متمول  شخص  و  نباشد  واسطه اي  هیچ 
چیزي  و  نماید  حیا  خود  سائل  درخواست  از 
ببخشد یا پیش خود بیندیشد که ممکن است 
مورد مذمت واقع شوم و ببخشد در این صورت 
نیز هرچند بخشش صورت گرفته ولي براساس 
فردي  وقتي  دیگر   سوي  از  نیست.  سخاوت 
خواسته خود را مطرح کند عماًل آبروي خویش  

بعضی  عملکرد  و  حیوانات  منافع  به  نگاهی  با 
انسان ها، تشبیه )اولئک کاالنعام بل هم اضّل( 
)۱( را حق و منطقی می یابیم؛ گران ترین لباس 

انسان ابریشم، از حیوانات است.
مهم ترین غذای انسان، شیر و عسل و گوشت و 

ماست، از حیوانات است.
منبع  و  زدن  و شخم  بارکشی  وسیلة  حیوانات 

درآمد و اشتغال هستند.
سازی،  چرم  ریسی،  پشم  های  کارخانه  تمام 
به  کارشان  ها  دامداری  و  مرغداری  و  لبنیاتی 

حیوانات وابسته است.
حیوانات بعضی معلم بشرند. کالغ، دفن مرده را 

 خوش بین بودن به خداوند
علی)ع(یافتیم  کتاب  فرمود:در  باقر)ع(  امام 
که رسول خدا بر فراز منبر فرمود: سوگندبه 
نیست،  پرستش  شایسته  او  جز  که  خدایی 
هرگز به هیچ مومنی خیردنیا و آخرت داده 
نشد، مگر به سبب خوش بینی به خدا، امید 
مومنان  غیبت  از  دوری  و  نیکو  او،اخالق  به 
اوشایسته  جز  که  خدایی  به  سوگند  و 
از  بعد  را  مومنی  هیچ  خدا  نیست،  پرستش 
توبه و استغفارعذاب نمی کند مگر به سبب 
او)کوتاهی  از  نومیدی  خدا،  به  بدگمانی 
و  اخالقی  بد  خدا(،  به  امید  در  کردن 
غیبت مومنان  و قسم به خدایی که جز او 
بنده  هیچ  گمان  نیست،  پرستش  شایسته 
خدا  اینکه  جز  نشود،  نیکو  خدا  درباره  ای 
همراه گمان بنده خود باشد )هرگونه به او 

گمان برد، خدا با او رفتار کند.(
زیرا خدا کریم است و همه خوبی ها به دست 
اوست. او شرم می کند از اینکه بنده مومنش 
و  گمان  او خالف  و  برد  نیک  گمان  وی  به 
امید بنده رفتارکند. پس به خدا خوش بین 

باشید و با خضوع و التماس از او بخواهید«.

 جهاد با نفس 

به فرزند آدم و نسل او آموخت.
بعضی گزارشگر انبیا می شوند؛ هدهد گزارش 
انحراف مردم سبأ را نزد حضرت سلیمان آورد.

عنکبوبت  تار  شوند؛  می  انبیا  محافظ  بعضی 
پیامبر اسالم را در غار حفظ کرد.

لذا  و  هستند  آموزش  و  تربیت  قابل  حیوانات 
شکار سگی که آموزش دیده حالل است.

حتی حیوانات آزار دهنده مثل مار، تنها کسانی 
را می گزند که به آنها نزدیک شده باشند.

با توّجه به مطالب فوق، آیا انسان هایی که از 
دور مردم آزاری می کنند و مناطق دور دست 
را بمباران و موشک باران می کنند، از مار بدتر 
نیستند؟ افرادی شبانه روز برای مردم حیله و 
خدعه می کنند و به خاطر رسیدن به هوسهای 
می  تباهی  به  را  انسان  نسل  خود  انتهای  بی 

کشند، از حیوانات بدتر نیستند؟
و  جرم  پرونده  صدها  تنه  یک  که  هایی  آدم 
جنایت دارند، از دّرنده ترین حیوانات پست تر 

نیستند؟
۱*سوره اعراف،آیه۱79

)تمثیالت حجت االسالم و المسلمین قرائتی،
صفحه2۰و2۱(

آیا تشبیه بعضی انسان ها به حیوان در قرآن،
 جسارت و ناسزاگویی نیست؟

دل های خود را برای جذب برکات الهی آماده کنیم

انگیزه عبادت)2(

آثار و برکات »دعا« و »نیایش« در فرد و اجتماع

َتَدبٌُّر، أال ال َخیَر فی ِعباَدٍة  أال ال َخیَر فی ِقرائٍة لیَس فیها 
ٌه. لیَس فیها َتَفقُّ

بدانید که در قرآن خواندنی که با تدبّر همراه نباشد، خیری نیست؛ 
بدانید در عبادتی که با فهم و اندیشه توأم نباشد، خیری نیست.

ه ش دی ان و  ر  دب ت اه  گ ای ج
ام يلع)ع( ان ام ي دا در ب ی خ گ د ادت و نب ب  در ع



دوشنبه ۱۳99/۰۸/۱9 - بیست و سوم ربیع االول ۱۴۴2 - سال بیست و هشتم - شماره ۱596دوشنبه ۱۳99/۰۸/۱9 - بیست و سوم ربیع االول ۱۴۴2 - سال بیست و هشتم - شماره ۱596

7
حه

صف

چراغ قوه
نیاز  مورد  وسایل  از  مورد  نخستین 
نیست  چیزی   ، ماشین  عقب  صندوق 
جز چراغ قوه! شاید برای شما هم پیش 
را درون  آمده که شب هنگام وسیله ای 
می خواهید  و  کرده اید  گم  ماشین 
چنین  در  چراغ قوه  کنید.  پیدا  را  آن 
را  یاری دهنده  بهترین  نقش  شرایطی 
برای شما ایفا خواهد کرد. جدا از این، 
زمانی که در تاریکی ماشین تان خراب 
شده و می خواهید نگاهی به کاپوت آن 
چراغ قوه  یک  به  بدون شک  بیندازید، 
این ها،  افزون بر  داشت.  خواهید  نیاز 
شده  خراب  ماشین تان  که  مواقعی  در 
می توانید  ایستاده اید،  جاده  کنار  در  و 
در  رانندگان  دادن  هشدار  برای  آن  از 
حال عبور و یا کمک خواستن از آن ها 

استفاده کنید.
همچنین المپ های سیار ویژه ی خودرو 
باشند.  خوبی  گزینه ی  می توانند  هم 

پس آن ها را هم در نظر داشته باشید.

دبه بنزین
با  ماشین  می دانید،  که  همان گونه 
هم  بنزین  این  و  می کند  کار  بنزین 
اکنون  می رسد.  پایان  به  اشاره  یک  با 
خیال کنید تا کیلومترها به هیچ پمپ 
چه  داشت.  نخواهید  دسترسی  بنزینی 
قطعا  می آید؟  ذهن تان  به  راه کاری 
جاده  کنار  که  است  این  آن ها  از  یکی 

های  ویژگی  دارای  هرمزگان  استان 
ویژگی  این  از  یکی  باشد،  می  زیادی 
ها که باعث منحصر به فرد شدن آن 
شده است، جاذبه های گردشگری بی 

نظیر آن است.
منحصر  نقاشی  هرمزگان  در  تزرج  آبشار 

به فرد طبیعت
 ۱۷۵ در  آباد  حاجی  تزرج  آبشار 
کیلومتری شمال بندرعباس  در جاده 
منتهی به روستای برآفتاب واقع شده 
کوهستانی  نقاط  از  یکی  تزرج  است، 
در جاده  باشد که  این شهرستان می 
واقع  برآفتاب  روستای  به  منتهی 
ارتفاعات  از  تزرج،  آبشار  است.  شده 
یکی  می شود،  سرازیر  روستا  پیرامون 
جنوبی  مناطق  آبشارهای  زیباترین  از 
این  به  خاصی  جذابیت  و  است  ایران 
روستای گرم جنوبی بخشیده است و 
اطراف آبشار از نخل و گیاهان طبیعی 

پوشیده شده است.

عمارت فکری یادگار عروس بنادر ایرانی 
در هرمزگان 

خانه فکری بندر لنگه، یادگار روزهای 
است.  ایرانی«  بنادر  »عروس  رونق  پر 
خانه فکری یا عمارت فکری، این خانه 
تاریخی در شهرستان بندر لنگه واقع 
حدود۷۵  بنا  این  قدمت  و  شده است 

بندرعباس  کلیومتری   ۷۰ در  بندرپل 
قرار دارد و هر ساله پذیرای مهمانان 
زیاد نوروزی است. برای رفتن به جزیره 
از این بندر عبور می کنند. شهر  قشم 
استان  در  بندرپهل   ، بندرپل  زیبایی 
می  بندرخمیر  شهرستان   ، هرمزگان 
باشد. به دلیل نبود راه ارتباط زمینی 
رفتن  قصد  که  خودروهایی  قشم  به 
توابع  از  پل  بندر  از  دارند  قشم  به 
شهرستان بندر خمیر که نزدیک ترین 
نقطه خشکی به قشم است توسط بارج 
و یدک کش به بندر الفت در جزیره 

قشم منتقل می شوند.

موزه مردم شناسی بندر کنگ سمبل قدمت
موزه مردم شناسی بندر کنگ از موزه 
های مهم تاریخی و مردم شناسی در 
جنوب ایران است. موزه مردم شناسی 
و دریانوردی بندرکنگ که توسط افراد 
بندر  این  جاشوهای  و  ناخداها  خّیر، 
موزه  این  در  که  است  شده  تاسیس 
و  ناخداها  که  هایی  نقشه  و  وسایل 
آنها  از  دریانوردی  زمان  در  جاشوها 
به معرض نمایش  استفاده می کردند 
در آمده است. این موزه در حال حاضر 
شهر  در  گردشگری  جاذبه  یک  به 
کنگ تبدیل شده است به طوری که 
از  پس  بندر  این  مهمانان  و  مسافران 

عبور  حال  در  رانندگان  از  و  بایستید 
و  بهتر  راه کار  یک  ولی  بخواهید.  کمک 
بنزین  دبه  یک  که  است  این  مطمئن تر 
اضافی درون ماشین تان بگذارید تا خیال 
خود را حسابی راحت کنید. یکی دیگر از 
وسایل مورد نیاز صندوق عقب ماشین ، 
دبه بنزین است و هر زمان که بنزین تان 
تمام شد و پمپ بنزینی هم در کار نبود، 
می توانید از این دبه استفاده کنید و خود 
برسانید.  بنزین  پمپ  نزدیک ترین  به  را 
را  دبه  این  که  باشید  داشته  دقت  البته 
در مکانی مطمئن و ایمن قرار دهید، زیرا 
خطرناک است و می تواند آتش سوزی در 

پی داشته باشد.

بطری آب بزرگ
عقب  نیاز صندوق  مورد  وسایل  دیگر  از 
بزرگ  آب  بطری  یک  به  باید   ، ماشین 
اشاره کنیم. هیچ جای شکی وجود ندارد 
که شما و سرنشینان به آب نیاز خواهید. 
شستن  چه  باشد،  تشنگی  رفع  چه 
وسایل  برخی  کردن  تمیز  یا  و  دست ها، 
ضروری. ولی یکی از دیگر از کاربردهای 
کردن  خنک  سفر،  هنگام  آب  مهم 
رادیاتور ماشین است. در درازای سفر و 
موتور  کردن  داغ  احتمال  جاده،  گرمای 
باال  بسیار  آن  آوردن  جوش  و  ماشین 
است. پس با به همراه داشتن بطری آب 
مشکل  این  با  به آسانی  می توانید  بزرگ 

برخورد کرده و آن را رفع کنید.

مرحوم  توسط  و  می رسد  سال 
معروف  تجار  از  فکری،  عبدالواحد 
بالغ  و مساحتی  بندرلنگه ساخته شد 

بر ۲۶۰۰ متر مربع دارد.

کهن/  های  سنت  حفظ  نماد  کنگ  بندر 
کنگ 6 کیلومتری شرق لنگه

شرق  کیلومتری   ۶ در  کنگ  بندر 
بندرکنگ  فاصله  دارد.  قرار  لنگه  بندر 
است.  کیلومتر   ۱۶۵ بندرعباس  تا 
توابع  از  است  ای  گسترده   منطقه ای 
بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه در 
استان هرمزگان واقع در جنوب ایران. 
و  مذهب  شافعی  کنگ  اهالی  بیشتر 
فارسی زبان هستند و با لهجه بندری 

صحبت می کنند .

قشم/روستای  سوی  به  آبی  راه  پل  بندر 
پل انگور قدیمی ترین روستای بندرپل

کنار  در  و  ایران  جنوب  در  بندرپل 
سواحل استان هرمزگان قرار دارد و از 
می باشد.  خمیر  بندر  شهرستان  توابع 

این  از  شهر  این  در  گردش  و  اقامت 
شده  باعث  و  کنند  می  بازدید  موزه 
بندرکنگ  به  واردی  تازه  است که هر 
و  زیبایی  موزه  این  از  دیدار  از  پس 
جذابیت آن را در بیرون برای دیگران 

بازگو نماید.
 

 2 قدمتی  با  کهن  میراثی  لشتان«  »قلعه 
هزار ساله در بندر لنگه

استان  شهرهای  از  یکی  لنگه  بندر 
هرمزگان که بسیار مکان های تاریخی 
دیدنی دارد. بندر لنگه قلعه ای دارد که 
سال ها قبل به دست پرتغالی ها بود 
و بسیار قلعه زیبا، پر رمز و راز است. 
فراز  بر  است  قلعه ای  نام  لشتان  قلعه 
مرکزی  بخش  در  »شاهینکوه«  کوه 
»قلعه  است.  لنگه  بندر  شهرستان 
شمال  کیلومتری  شش  در  لشتان« 
شرقی شهرستان بندر لنگه ودر شمال 
تاریخ  شده است.  واقع  بارچاه  روستای 
بنای این قلعه به سده نهم هجری بر 

می گردد. قلعه لشتان در دوران گذشته 
مهمی  نقش  محلی  های  جنگ  در  و 
دارند  عقیده  نیز  برخی  داشته  است.  
احداث  هخامنشی  عهد  در  قلعه  این 
شده و بیش از۲۰۰۰ سال قدمت دارد.

صنعت  در  ها  هرمزگانی  ی  دیرینه  رسوم 
لنج سازی/ اوشار یک سنت چند ۱۰۰ ساله

استان  در  دیرینه  رسوم  از  یکی 
اوشار   ، است  “اوشار”  رسم  هرمزگان 
یعنی به آب انداختن لنج و معموال در 
استان هرمزگان ناخداها صاحبان لنج 
ها نیز می باشند ، ناخدا یا صاح جهاز 
به ندرت لنج آماده می خرند بلکه به 
کارگاه های لنج سازی سفارش ساخت 
می دهند و لنج ها یا باری هستند یا 

صیادی. 
که  است  لنج  انداختن  آب  به  اوشار 
و  شود  می  انجام  ای  ویژه  مراسم  با 
خریداران لنج را روی دریا تحویل می 
مشخص  داشت  عیبی  اگر  تا  گیرند 
نشده  ساخته  خوب  لنج  اگر  و  شود 
باشد ممکن است آب به داخلش نفوذ 
و  نداشته  تعادل  آب  روی  بر  یا  کند 
به آب  به پهلو کج شود و در گذشته 
انداختن لنج نیز با دست انجام میشده 
است و هنگام به آب انداختن لنج برای 
ایجاد هماهنگی بین افراد آواهای کار 

زمزمه می شد.

جعبه کمک های اولیه
جعبه کمک های اولیه از مهم ترین موارد 
در فهرست وسایل مورد نیاز صندوق عقب 
ماشین است. شما با به همراه داشتن این 
جعبه می توانید ایمنی خود و سرنشینان 
به  راحت تری  خیال  با  و  کنید  تامین  را 
یا  برای خودتان  اگر مشکلی  بروید.  سفر 
سرنشینان پیش بیاید، می توانید با کمک 
این وسیله تا اندازه ی زیادی مشکل را رفع 
بود،  جدی  خیلی  مشکل تان  اگر  کنید. 

حتما با اورژانس تماس بگیرید.

اسپری پنچرگیری الستیک
سفر،  درازای  در  الستیک  شدن  پنچر 
که  است  اتفاقاتی  رایج ترین  از  یکی 
می تواند برای هر کسی رخ دهد. اگرچه 
خیلی ها حواس شان به این موضوع هست 
و الستیک زاپاس همراه خود دارند، ولی 
چیزی  هم  مردم  از  برخی  است  ممکن 
باشند.  نداشته  زاپاس  الستیک  نام  به 
مردم،  از  گروه  این  برای  راه کار  بهترین 
مورد  وسایل  از  دیگر  یکی  از  استفاده 
نیاز صندوق عقب ماشین به نام اسپری 

کیسه های پالستیکی و پارچه ای
صندوق  نیاز  مورد  وسایل  دیگر  از 
ببریم.  نام  را  کیسه ها  باید  ماشین  عقب 
پارچه ای  و  پالستیکی  کیسه های 
و  باشند  کارآمد  می توانند  همیشه 
قرار  استفاده  مورد  گوناگون  موارد  برای 
محیط  به  هم  شما  اگر  البته  بگیرند. 
می دهید  ترجیح  دهید،  اهمیت  زیست 
و  بروید  پارچه ای  کیسه های  سراغ  به 
از  شوید.  پالستیک  از  استفاده  بیخیال 
از  نگه داری  برای  این کیسه ها می توانید 
ابزار ماشین، لوازم کوچک، یا قرار دادن 
وسایلی که در درازای سفر خراب  شده اند، 
آن ها  می توانید  همچنین  بگیرید.  کمک 
و  بگیرید  به کار  زباله  کیسه  به عنوان  را 
تا  دهید  قرار  درون اش  را  آشغال هایتان 

بعدا آن ها را در سطل زباله بیندازید.

مثلث خطر شب رنگ
در  باید  هم  را  شب رنگ  خطر  مثلث 
نیاز صندوق عقب  فهرست وسایل مورد 
گفتیم  هم  پیشتر  دهیم.  قرار  ماشین 
و  شب  در  شما  ماشین  است  ممکن 
مجبور  شما  و  شود،  خراب  تاریکی 
کردن  مطلع  برای  راه کاری  می شوید 
از  یکی  کنید.  پیدا  رانندگان  سایر 
ولی یک  بود،  از چراغ قوه  استفاده  آن ها 
به کارگیری مثلث خطر  راه کار دیگر هم 
جاده  در  ماشین تان  اگر  است.  شب رنگ 
خراب شد، این وسیله را در ۱۰۰ تا ۲۰۰ 

می تواند  که  است  الستیک  پنچرگیری 
نجات  پنچری الستیک ها  از شر  را  شما 
استفاده  با  بیاید.  کمک تان  به  و  دهد 
را  تایر  کوچک  درزهای  اسپری،  این  از 
خواهید بست تا بتوانید با ایمنی بیشتری 

به نزدیک ترین مکانیکی بروید.

آچارچرخ چهارپر
پنچری  درباره ی  سخنان مان  پیرو  در 
الستیک، باید سخنی درباره ی آچارچرخ 
آچارچرخ ها  باشیم.  داشته  هم  چهارپر 
می شوند  تولید  گوناگونی  اشکال  با 
در  باشند.  کارآمد  بسیار  می توانند  و 
می شود  پنچر  الستیک تان  که  مواقعی 
قطعا  کنید،  عوض  را  آن  می خواهید  و 
پس  داشت.  خواهید  نیاز  آچارچرخ  به 
در  هم  را  آچارچرخ ها  این  باشد  یادتان 
نیاز صندوق عقب  فهرست وسایل مورد 

ماشین قرار دهید.

بتوانید  تا  داده  قرار  خود  ماشین  متری 
از  را  آن ها  و  دهید  هشدار  دیگران  به 
مزیت  یک  بسازید.  مطلع  خود  وضعیت 
این مثلث ها این است که نیازی به تامین 
چراغ قوه  باتری  اگر  پس  ندارند.  انرژی 
استفاده  راه کار  بهترین  شد،  تمام  شما 

از مثلث های خطر شب رنگ خواهد بود.

کابل باتری به باتری
مورد  وسایل  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
باتری  ، کابل  نیاز صندوق عقب ماشین 
سفر  درازای  در  اگر  است.  باتری  به 
آن  باتری  و  شود  خراب  ماشین تان 
کمک  به  بدون شک  کند،  پیدا  مشکل 
به  باتری  کابل  یک  و  رانندگان  سایر 
باتری  کابل  داشت.  خواهید  نیاز  باتری 
سفر  بنیادین  نیازهای  از  یکی  باتری  به 
و  کنید  تهیه  را  آن  حتما  پس  است. 
همچنین یادتان باشد جنس خوب اش را 
بخرید. زیرا کارایی این وسیله بسیار مهم 
است و کیفیت پایین آن هیچ کمکی به 

شما نخواهد کرد.

ابزار تعویض تایر
سفر  درازای  در  ماشین  شدن  پنچر 
بار  چندین  باید  که  است  مهم  به قدری 

درباره ی آن سخن بگوییم. یکی دیگر از 
ماشین  عقب  صندوق  نیاز  مورد  وسایل 
به کار  الستیک  شدن  پنچر  هنگام  که 
در  اگر  است.  تایر  تعویض  ابزار  می آید، 
و الستیک  پنچر شد  جاده الستیک تان 
الستیک  تعویض  برای  داشتید،  زاپاس 
داشت.  خواهید  نیاز  گوناگونی  ابزار  به 
ابزار تعویض الستیک مواردی  مهم ترین 
مانند مثلث هشدار، جک، آچار بازکننده 
جک، پیچ و مهره، و آچار بازکننده پیچ 

و مهره هستند.

ابزار چندگانه
آخرین مورد از وسایل مورد نیاز صندوق 
عقب ماشین ، ابزار چندگانه است. ابزار 
مواردی  که  هستند  وسایلی  چندگانه 
و  پیچ گوشتی  قیچی،  چاقو،  مانند 
انبردست را در کنار یکدیگر دارند و در 
به کمک شما می آیند.  نیاز  مواقع مورد 
وسایل  این  کنید  گمان  شاید  ابتدا  در 
بهتر  ولی  آمد،  نخواهند  به کارتان  هرگز 
همراه  به  درازای سفر  در  را  آن ها  است 
مفید  چه قدر  ببینید  تا  باشید  داشته 

خواهند بود!

هیچ کس نمی تواند منکر لذتی شود که یک 
در  کامل  روز  یک  و  چادر  در  خوابیدن  شب 

هوای آزاد زندگی کردن دارد. 
برای ترتیب دادن چنین سفری، باید چند نکته 
ساده را از قبل بدانید و بعد به کوه و دشت و 

دمن بزنید.
بیشتری  به وسایل  ۱- کمپ زدن در طبیعت 
کوله  دارد.  احتیاج  عادی  سفرهای  به  نسبت 
پشتی، کیسه خواب، چادر، آب، غذای مناسب، 
انبر  اس،  پی  جی  یا  نما  قطب  منطقه،  نقشه 
دست چند کاره، سوزن و نخ، ناخن گیر، سوت، 
کمک های  جعبه  روی،  پیاده  مناسب  کفش 
اولیه، الکل جامد، مواد ضد عفونی  کننده، چاقو، 
چراغ قوه، باطری، کبریت، فوم برای زیر کیسه 
خواب ها، فندک، از آن دسته وسایلی است که 
همیشه باید در هر سفری که به طبیعت دارید 

همراهتان باشد.
عکاسی،  دوربین  یک  کنیم  می  پیشنهاد   -۲
هم  پز  و  پخت  وسایل  و  دوچشمی  دوربین 
همراهتان ببرید. این ها به شما کمک می کنند 
از  و  بدهید  لم  طبیعت  در  راحت  خیال  با  تا 

فضای اطرافتان لذت ببرید.
کنید،  می  سفر  کجا  به  که  این  به  بسته   -۳
طبیعت  در  مدتی  چه  و  زنید  می  کمپ  کجا 
اقامت دارید به این ابزارها نیاز خواهید داشت: 
کیت مار گزیدگی، کیسه بقا، چادر ضد آب و 
چراق  مصرف،  برابر   ۲ میزان  به  مایع  گاز  باد، 

حسب مواد مصرف شده در تهیه آنها و براساس 
قابلیت نگهداری دما و یا به عبارتی بهتر قابلیت 
مقاومت در برابر سرما تقسیم بندی می شوند. 

کیسه خواب هایی که در آن از پر استفاده شده 
هستند.  ها  خواب  کیسه  سایر  از  گرم تر  باشد 
پر  اساس درصد  بر  از کیسه خواب ها  نوع  این 
کرک  و  ساقه  به  نسبت  آن  در  شده  استفاده 
گرم تر و سبک تر است. البته این نوع از کیسه 
خواب ها برای مناطق مرطوب و بارانی چندان 

کارایی مطلوب ندارند.
باشید که کیسه خواب وسیله ای  داشته  توجه 

طبیعت گردی  تور های  سفرهای  در  که  است 
نیز به آن احتیاج است و به نوعی جزو وسایل 
را  وسایل  سایر  می آید.  حساب  به  شخصی 

می توانید به دلخواه تامین کنید.
به  بسته  و  دارد  مختلفی  انواع  نیز  ۵- چادرها 
منطقه ای که به آنجا سفر می کنید نوع آن فرق 
چادری  می شود  توصیه  معموال  ولی  می کند. 
بگیرید که ضد آب بوده و به راحتی باز و بسته 
را  انتخاب ها  قدرت  قیمت ها  هم  اینجا  شود. 

تعیین می کنند.
۶- برای چادر زدن تا آنجا که امکان دارد سعی 
عمق  در  کنید.  انتخاب  امن  جای  یک  کنید 
رودها،  نزدیکی  و  سیالب ها  مسیر  در  دره ها، 
معرض  در  آتش،  نزدیکی  تند،  شیب های  در 
وزش شدید باد و جایی که حیوانات و حشرات 

خطرناک وجود دارند کمپ نزنید.
۷- اگر گروهی سفر می روید و چند چادر دارید 
حتما چادرها را نزدیک به  هم و به صورت دایره 
کردن  برپا  از  پیش  کنید.  برپا  دایره  نیم  یا  و 
می توانید  که  جایی  تا  را  آن  زیر  سطح  چادر 
صاف کنید. اگر احتمال باران می رود دور چادر 
به  را  آب  روش  این  با  بکنید.  باریکی  شیار  را 
راهی که می خواهید هدایت کرده اید. کف چادر 
حتما زیر انداز بیاندازید تا هم سرمای زمین را 
به  رسیدن  آسیب  از  هم  و  بگیرد  حدودی  تا 
هر  از  بعد  شب ها  کند.  جلوگیری  چادرتان 
ورود و خروج از چادر برای جلوگیری از ورود 

حشرات زیپ توری آن را ببندید.

قوه های بزرگ شارژی- باتری، تبر، بیل، کلنگ 
ماهواره ای  موبایل  و  بی سیم  کمپی،  چاقوی  و 
شو،  جمع  صندلی های  شخصی،  دفاع  وسایل 
فلز،  و  الستیک  چسب  آب،  تصفیه  دستگاه 
باد  و  آب  ضد  کبریت  سوز،  دیر  شمع  کلمن، 
و....از میان این وسایل کیسه خواب، چادر، غذا 
و آب از مهمترین وسایلی است که در سفر به 

طبیعت بایستی به آن توجه کرد.
کوهستان  در  می خواهند  که  کسانی  برای   -۴
خواب  کیسه  کنند  سپری  را  شب  کویر  یا  و 
بر  لوازم ضروری است. کیسه خواب ها  از  یکی 

یکی از بهترین فصل ها برای عکاسی پاییز 
است. زیرا سراسر رنگ و زیبایی است. 

هزاران منظره پیش روی ماست و باید نهایت 
لحظه  این  ثبت  برای  بکنیم  را  خود  تالش 
های بی نظیر که خداوند بزرگ نقاشی کرده 
است. پاییز، فصلی که تنوع رنگی آنقدر زیاد 
دارد که حتی بهترین دوربین های عکاسی 
برای  نیستند، چند توصیه  به ثبت آن  قادر 
در  ایم.اگر  کرده  ذکر  شما  برای  را  عکاسی 
تجربه  را  گذار  و  گشت  یا  سفرکردن  پاییز 
کردید قطعا به ثبت رسیدن  لحظه ها می 

تواند برایتان لذت بخش باشد.
عکاسی  برای  ساعات  بهترین  که  این  اول 
بعد از طلوع خورشید و هنگامی که نزدیک 
به غروب است، باشد تا شدت نور کم باشد 
عکس  در  خود  طبیعی  به شکل  ها  رنگ  و 

ظاهر شوند. 

همراه هم  های  تلفن  هر چند  که  این  دوم 
برای  خوبی  افزاری  نرم  امکانات  از  اکنون 
دلیل  به  اما  مندند  بهره  عکس  ویرایش 
لنزشان  بر روی  توان  آنها نمی  نوع کاربری 
که  ساعاتی  در  بنابراین،  کرد.  نصبت  فیلتر 
رو  عکاسی  زیرا  کرد  عکاسی  خورشید  نور 
به آفتاب حالت ضد نور ایجاد می کند و از 

کیفیت عکس شما می کاهد.
فصل  در  هوا  و  آب  ثبات  عدم  به  توجه  با 

فصل،  این  ابتدای  در  خصوص  به  پاییز 
همیشه مراقب آب و هوای بارانی باشید تا 
نشود.  خیس  پاییزی  رگبار  زیر  دوربینتان 
این اتفاق در خصوص تلفن همراه می تواند 

به قیمت از دست دادن آن تمام شود
نکته سوم این که برای همه ما بسیار پیش 
از  زنان  قدم  ریزان  برگ  هنگام  که  آمده 
روی برگ های پاییزی عبور کنیم. اما افراد 
کمی هستند که می توانند با اندکی توجه 
را  رنگی  )تضاد(های  کنتراست  براحتی  و 
کشف کنند و مثاًل از برگ های زرد پاییز 
خیابان  تیره  آسفالت  سطح  روی  بر  که 
ریخته شده عکس بگیرند. درست است که 
هستند  انگیز  شگفت  بسیار  پاییزی  مناظر 
آنگونه  را  مناظر  هستیم  مند  عالقه  ما  و 
توانیم  می  اما  کنیم،  ثبت  بینیم  می  که 
جزئیات  از  عکاسی  و  خالقیت  اندکی  با 
که  کنیم  خلق  متفاوتی  عکس  پاییز  در 
که با دیگر عکس های ثبت شده در پاییز 

متفاوت است.
نرم  از  که  است  این  هم  ما  چهارم  توصیه 
خوبی  به  خود  همراه  تلفن  گوشی  افزار 
می  پاییزی  روزهای  در  کنید.  استفاده 
ابری  هوای  و  آب  )حالت(   mode توانید، 
)cloudy( را برای دوربین تلفن همراه خود 
نظر  به  تر  گرم  ها  رنگ  تا  کنید  انتخاب 
آیند؛ آن هم در حالی که الزم نیست آب و 

هوا حتماً ابری باشد.
عدم  به  توجه  با  که  این  هم  آخر  توصیه 
ثبات آب و هوا در فصل پاییز به خصوص 
در ابتدای این فصل، همیشه مراقب آب و 
بارانی باشید تا دوربینتان زیر رگبار  هوای 
پاییزی خیس نشود. این اتفاق در خصوص 
دست  از  قیمت  به  تواند  می  همراه  تلفن 

دادن آن تمام شود.
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وحید یامین پور چندی پیش در وب سایت 
شخصی خود نوشت: در حال ساخت یک 
سری مستند سیاسی هستیم. تا به حال 
۱۶ قسمت تولید شده؛ دیروز رفتیم خانه 
ی شهید سیدعلی اندرزگو برای مصاحبه 
از آن شخصیتهای  اندرزگو  با همسرش. 
جذبش  ها  خیلی  که  بوده  ای  پیچیده 
شده اند. مصاحبه ی عجیبی شد. وسط 
همسر  کردیم.  گریه  بار  چند  مصاحبه 
است.  زنده  شهید  یک  خودش  شهید 
فکر کنید که تا چند ماه بعد از شهادت 
همسرش در زندان اوین تحت شکنجه ی 

ساواک بوده، آنهم در ۲۵ سالگی!
مصاحبه که تمام شد به تیم تصویربرداری 
خاموش  را  ها  دوربین  که  کردم  اشاره 
نکنند، من وارد گفتگوی غیر رسمی شدم 
تا نگفته ها را بشنوم و چیزهایی شنیدم 

که برایم خیلی عجیب بود.
 یکی از خاطرات همسر شهید که خیلی 
همسر  است؛  قرار  ازاین  بود  عجیب 
در  شهادتش  از  قبل  ماه  شهید:»چند 

نام نویسی در سی و دومین جشنواره 
و  کار  گروه های  کارگران،  از  امتنان 
واحدهای نمونه از چهاردهم آبان ماه 

جاری آغاز شد.
اداره تعاون و کار الرستان در  رئیس 
این باره گفت: متقاضیان تا چهاردهم 
با  دارند  مهلت  جاری  سال  آذرماه 

مراجعه به نشانی 
برای   www.emtenan.mcls.gov.ir

ثبت نام اقدام کنند.
برای  امتنان  جشنواره  افزود:  وی 
صنعت،  بخش های  در  کارگران 
خدمات، کشاورزی و واحدهای نمونه 
شیوه های  ارائه  و  شود  می  برگزار 
مصرف  بهبود  شامل  کار  در  نوین 
و  ضایعات  کاهش  تولید،  و  انرژی 
زمان تولید، افزایش بهره وری، اختراع 
و ابتکار شامل ساخت قطعه، دستگاه 
یا اصالح فرآیند تولید، راه اندازی خط 
در  معکوس  مهندسی  جدید،  تولید 

طرح پاکسازی زباله از مسیر آب انبارها و 
طبیعت در شهر اوز انجام شد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از پیام 
پالستیکی  های  زباله  کردن  رها  دانش، 
بر  عالوه  طبیعت  در  پسماندها  دیگر  و 
مشکالت زیست محیطی موجب مسدود 
زباله به  شدن مسیر رودخانه ها و ورود 
به  مردم  شرب  آب  مخزن  انبارهای  آب 
خصوص در فصل بارش می شود. توزیع 
همراه  به  زباله،  پالستیکی  های  کیسه 
دستکش، ماسک و آموزش های محیط 
زیستی در این خصوص از اقدامات مهم 
دوستداران  و  انبارها  آب  امناء  هیئت 
شمار  به  اوز  زیست  محیط  و  بهداشت 

می رود.
پروژه پاکسازی مسیر آب انبارهای شهر 
انبارها  آب  امناء  هیئت  فراخوان  پی  در 
بهداشت  دوستداران  انجمن  همکاری  با 

استان  دادگستري  کل  رئیس 
 ۴۲ کشتي  گیري  پهلو  از  هرمزگان، 
در  خوراکي  خام  روغن  تني  هزار 

بندرعباس خبرداد.
دادگستري  کل  رئیس  صالحي  علي 
استان هرمزگان اعالم کرد: با دستور 
پهلو  منظور  به  الزم  اقدامات  قضائي 
حامل  تني  هزار   ۴۲ کشتي  گیري 
بندرعباس  در  خوراکي  خام  روغن 
براي  نیاز  مورد  اولیه  مواد  و  انجام 
تولید  هاي  کارخانه  از  زیادي  تعداد 
تأمین  کشور  سراسر  در  روغن 
استان  قضائي  شوراي  شد.رئیس 
بازدید  در  کرد:  تصریح  هرمزگان، 
رجایي  شهید  بندر  از  گرفته  صورت 
از  اطالع  از کسب  و پس  بندرعباس 
براي ترخیص  آمده  به وجود  مشکل 
محموله بزرگ روغنهاي خام وارداتي 
کارخانه  از  بسیاري  اولیه  مواد  که 
کشور  سراسر  در  روغن  تولید  هاي 
صریح  دستورات  میدهد،  تشکیل  را 
موجود  موانع  رفع  منظور  به  قضائي 
کرد:  نشان  خاطر  وي  شد.  صادر 
این  حامل  کشتي  پهلوگیري  عدم 
رجایي  شهید  بندر  در  محموله 
مالي  اختالف  از  ناشي  بندرعباس 
وشرکت  صادرکننده  شرکت  میان 

اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
توئیتی  در  جمهوری  رئیس 
معاهده های  نقض  که  کرد  تاکید 
زیست  محیط  از  بین المللی 
ضد  و  اقتصادی  تحریم های  تا 
انسانی علیه ملت ایران و حمایت 
از تروریسم و نژاد پرستی، شاکله 

بود. ترامپ  سیاست های 
افزود:  توئیت  این  در  جهانگیری 
انتخابات  نتیجه  اعالم  با  سرانجام 
تیم  و  ترامپ  دوران  آمریکا، 
به  او  طلب  جنگ  و  ماجراجو 
معاهده های  نقض  رسید.  پایان 
زیست  محیط  از  بین المللی 
ضد  و  اقتصادی  تحریم های  تا 
انسانی علیه ملت ایران و حمایت 
از تروریسم و نژاد پرستی، شاکله 

بود. ترامپ  سیاست های 
که  ایران  ملت  گفت:  وی 
سیاست  مقابل  در  بامقاومت 
ایستاد،  ترامپ  فشارحداکثری 
رنج های ناشی از اخالل گسترده 

است  از طرح هایی  دسته  آن  اقتصادی 
که برای آنها باید به غیر از منابع بودجه 
بانکی،  تسهیالت  محل  از  و  عمومی 
فاینانس خارجی، آورده متقاضی هزینه 
کرد که می توان به طرح های پتروشمی 

و فوالد اشاره کرد.
جلسه  این  در  کرد:  اضافه  نوروزی 
راهکارهای  در خصوص  بحث  بر  عالوه 
هم  مباحثی  پروژه ها،  این  بهتر  اجرای 
در خصوص پروژه های عمرانی به ویژه 
الیجه  تدوین  فصل  که  مقطع  این  در 
کدام  اینکه  و  است   ۱۴۰۰ سال  بوده 
فارس  استان  عمرانی  از طرح های  یک 
تا  شود  زنی  چانه   ۱۴۰۰ بودجه  در 

اعتبارات آن بیشتر باشد مطرح شد.
وی گفت: بر همین اساس، بنا شد که 
مدیریت  سازمان  و  استانداری  حوزه 
بررسی  از  پس  فارس  برنامه ریزی  و 
کنند  تهیه  را  لیستی  پروژه ها،  دقیق 
تا نمایندگان استان در مجلس بتوانند 
مجموعه  و  فارس  استاندار  کمک  با 
مدیران استان و از طریق وزارتخانه ها و 
کنند  پیگیری  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بودجه  در  استان  طرح های  برای  تا 

۱۴۰۰ اعتبارات بیشتری لحاظ شود.
که  است  این  قاعده  داشت:  اظهار  او 
است،  بودجه  تدوین  فصل  که  االن 
هر  که  می دهند  پیشنهاد  وزارتخانه ها 
اعتبار  چقدر  استان  هر  در  طرح شان 
عنوان  به  گفت:  باشد.نوروزی  داشته 
فارس،  شهرهای  فاضالب  پروژه  مثال 
آزادراه های  و  بزرگراه ها  راههای اصلی، 
آزادراه  مانند  استان  ساخت  حال  در 
المرد  راه  آزاد  اصفهان،   - شیراز 
پارسیان، آزادراه الر - بستک، بزرگراه 
فسا، داراب، گهکم، بزرگراه جهرم، الر، 
فیروزآباد،  شیراز،  بزرگراه  بندرعباس، 
فیروزآباد،  کازرون،  بزرگراه  جم، 

خانه نشسته بودیم. سید علی یک ذغال 
گداخته را از روی قلیان برداشت و کف 
دستش گرفت. من شگفت زده پرسیدم 
لبخندی  نمی سوزد؟ سید  سید دستت 
به  من  بدن  هیچ،  که  »این  گفت:  و  زد 
آتش جهنم هم حرام است. بعد سید علی 
انقالب  و  رود  می  پهلوی  بزودی  گفت 
پیروز خواهد شد. دو سال بعد از پیروزی 
که  شد  خواهد  جمهور  رئیس  شخصی 
به  آنروز  از  است.  علی«  »سید  نامش 
بعد منتظر ظهور حضرت ولی عصر عج 
باشید.«  بعد گفت دینداری در آن دوران 
در  گداخته  ذغال  این  داشتن  نگه  مثل 

دست است.
پرسیدم:  من  گفت  شهید  همسر   
سیدعلی! منظورتان این است که خودتان 
رئیس جمهور می شوید؟ سید پاسخ داد 
خیر، من آن روز نیستم. بعد ذغال را آرام 

برگرداند و روی قلیان گذاشت.
سیدعلی  از  دست  گفت:  شهید  همسر 

نکشید.

انتقال و بومی سازی دانش و فناوری، 
به  و کیفیت نسبت  بهره وری  افزایش 
از جمله  و خارجی  داخلی  نمونه های 
نمونه  شاخص های کارگر و گروه کار 

است.
کرد  دعوت  قاسمی  عبدالمهدی 
خالق  کارگران  و  کارفرمایان  تا 
به  نسبت  سریعتر  هرچه  شهرستان 
ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.

از  و جمعی  شهرداری  زیست،  محیط  و 
انبارها،  آب  مسیر  در  اوز،  دلسوز  مردم 
بستر رودخانه ها، حاشیه جاده ها و محیط 

زیست و تفرجگاه ها به اجرا در آمد.
به  زباله  و  ضایعات  از  مسیر  پاکسازی 
منظور جلوگیری از بروز آلودگی آب آب 
انبارها، حاشیه خیابان و فرهنگ سازی از 

جمله اهداف این عملیات بود.
اقدامات  در  زیست  محیط  فعاالن  این 
اقدامات  شهروندان،  به  خود  ارزشمند 
بسته   ۱۲۵۰ تحویل  جمله،  از  مختلفی 
کیسه زباله، ماسک و دستکش، تا حضور 
پاکسازی  برای  ها  کوه  و  ها  دشت  در 
طبیعت و جمع آوری ۵۰۰ کیسه زباله، 
تشویق  و  ترویج  برای  بنر  نصب  و  تهیه 
منظور  به  زیست  محیط  از  حفاظت 

نهادینه کردن فرهنگ ارائه دادند.
خبرنگار: فایزه رضائی

به حجم  توجه  با  است که  بوده  غله 
زیاد روغن وارداتي موجود در کشتي 
و مسائل به وجود آمده که باعث شده 
ماه   ۳ مدت  به  مذکور  کشتي  بود 
روغن  محموله  و  رها شده  بالتکلیف 
و در معرض  نگهداري  دریا  آن روي 
خطر تضییع قرار گیرد، مقرر گردید، 
در سریعترین زمان ممکن جلسهاي 
با  و  مربوطه  هاي  دستگاه  حضور  با 
حضور نمایندگان شرکت غله و وکیل 
در  و  شود  برگزار  کشتي  کاپیتان 
اسرع وقت با مشخص شدن وضعیت 
این روغن ها، نسبت به تخلیه کامل 
شد:  یادآور  گردد.صالحي  اقدام  آن 
خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه 
 ۴۲ محوله  با  مذکور  کشتي  قضائي 
هزار تني روغن خام خوراکي در بندر 
پهلوگیري  بندرعباس  رجایي  شهید 
قابل  میزان  نتیجه  در  و  نموده 
توجهي از مواد اولیه مورد نیاز براي 
بسیاري از کارخانه هاي کشور تأمین 
دادگستري  کل  شد.رئیس  خواهد 
با  کرد:  تصریح  هرمزگان،  استان 
این کشتي  انجام شده  هماهنگیهاي 
محموله  و  تخلیه  کامل  صورت  به 
براي کارخانه هاي سراسر  روغن آن 

کشور فرستاده مي شود.

دسترسی  عدم  خود،  معیشت  در 
سردار  ترور  و  دارو  به  بیماران 
نخواهد  رافراموش  عزیز  سلیمانی 

کرد.
جمهوری  رئیس  اول  معاون 
شاهد  امیدوارم  کرد:  تصریح 
آمریکا  مخرب  های  تغییرسیاست 
تعهدات  و  قانون  به  بازگشت  و 
ملت ها  به  واحترام  بین المللی 

باشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان  ملی  اعتبارات  مجموع  فارس، 
یک  شماره  پیوست  اعتبارات  چه 
قالب  در  اعتبارات  چه  و  بودجه  قانون 
ابالغ  استان  این  به  که  را  ملی  توازن 
میلیارد   ۹۶۰ و  هزار  یک  بر  بالغ  شد 
تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی 
است که تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
شده  داده  تخصیص  استان  به  تومان 
حسن  میالدالرستان،  گزارش  است.به 
افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  نوروزی، 
درصد   ۱۱۰ حدود  یعنی  عدد  این 
اعتبار مصوب را تخصیص گرفته ایم که 

عدد خوبی است.
وی ادامه داد: از دالیلی که میزان این 
تخصیص را باال برده می توان به ۲ سفر 
معاون  نوبخت  دکتر   ۹۹ مرداد  و  تیر 
سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس 
اشاره  استان  این  به  بودجه  و  برنامه 
حدود  سفر   ۲ این  قالب  در  که  کرد 
اعتبار  تخصیص  تومان  میلیارد   ۸۵۰

برای استان گرفتیم.
میلیارد   ۸۵۰ این  داشت:  اظهار  وی 
پروژه های  برخی  صرف  بناست  تومان 
تومان  میلیارد   ۳۰۰ جمله  از  استان 
 ۱۴۰ اصفهان،   - شیراز  راه  آزاد  برای 
ارژن  دشت  محور  برای  تومان  میلیارد 
به قائمیه، ۳۰ میلیارد تومان برای سد 
میلیارد   ۳۸ کوار،  شیرازی  میرزای 
تومان برای محور فسا، داراب و گهکم، 
۳۷ میلیارد تومان برای محور شیراز - 
سپیدان، ۳۸ میلیارد تومان برای محور 
شیراز- جهرم- الر و ۳۰ میلیارد تومان 
جم  و  فیروزآباد  شیراز،  محور  برای 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  شود.رییس 
این  از  همچنین  گفت:  فارس،  ریزی 
بیمارستان  در  یافته  تخصیص  اعتبار 
تومان،  میلیارد   ۲۵ حدود  جهرم 
سرچهان  آباده،  روستایی  راه های 
در  تومان،  میلیارد  هشت  بوانات  و 
 ۲۰ شیراز  الهاشمی  حسینی  ورزشگاه 
میلیارد تومان، برای آبرسانی به شهرها 
هم  شیراز  آبرسانی  دوم  خط  برای  و 
۱۴۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

نوروزی، در خصوص جلسه هم اندیشی 
نمایندگان  مجمع  و  فارس  استاندار 
هم  جلسه  این  در  گفت:  استان  این 
و  اقتصادی  طرح های  خصوص  در 
اجرای  حال  در  عمرانی  طرح های  هم 

استان بحث و تبادل نظر شد.
طرح های  از  منظور  داد:  ادامه  وی 

 - سپیدان  شیراز-  بزرگراه  فراشبند، 
یاسوج، تبدیل محور فرعی الر - المرد 
سدهای  احداث  طرح  اصلی،  راه  به 
میرزای  سد  چهار  )شامل  استان 
هایقر  کازرون،  نرگسی  کوار،  شیرازی 
در  که  عاشق(  سد چشمه  و  فیروزآباد 

قانون بودجه در دست اجرا داریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
شهرهایی  به  آبرسانی  افزود:  فارس 
قیر،  جهرم،  زرین دشت،  داراب،  مانند 
ارسنجان،  و  شهر  سعادت  الرستان، 
اجرای  شیراز،  به  آبرسانی  دوم  خط 
به  یزد  راه آهن  صدرا،  شهر  فاضالب 
راه  گلگهر،  به  شیراز  راه آهن  اقلید، 
شیراز  آهن  راه  بوشهر،  به  شیراز  آهن 
به بندرعباس، راه آهن اقلید به یاسوج 
پروژه ها  و  این طرح ها  در خصوص  که 
مطرح  مباحثی  مذکور  جلسه  در  هم 
شد و مقرر گردید که از این طرح ها در 

بودجه ۱۴۰۰ دفاع شود.
اجرایی  دستگاه های  از  افزود:  نوروزی 
نیازهای  که  بودیم  خواسته  استان 
اعتباری خودشان را مرتبط با طرح های 
ملی به ما اعالم کنند که برای تکمیل 
اعتبار  میزان  تمام چه  نیمه  پروژه های 
آن  با  عملیات  حجم  چه  و  دارند  نیاز 

عدد اعالمی بنا است کار شود.
این  داشتن  اختیار  در  گفت:  وی 
جزئیات، قدرت چانه زنی ما در سازمان 
ذی ربط  وزارتخانه  و  بودجه  و  برنامه 

بیشتر خواهد کرد.
حال  در  نیز  هم اینک  کرد:  اضافه  او 
هفته  یک  ظرف  و  هستیم  جمع بندی 
در  را  اطالعات  جمع بندی  این  آتی 
کل  مدیران  استانی،  مسئوالن  اختیار 
قرار  مجلس  در  استان  نمایندگان  و 
در  الزم  های  پیگیری  تا  می دهیم 

بودجه انجام شود.

اختصاص ۳۸ میلیارد تومان برای محور شیراز- جهرم- الر پیش گویی عجیب »شهید اندرزگو« 
از رهبری امام خامنه ای

کارگران و گروه های کار نمونه الرستان،
 در جشنواره »امتنان« ثبت نام کنند

طرح پاکسازی زباله از مسیر آب انبارها 
و طبیعت در شهر اوز

پهلو گیري کشتي ۴2 هزار تني
 روغن خام خوراکي در بندرعباس

نقض معاهده های بین المللی و حمایت از 
تروریسم، شاکله سیاست های ترامپ بود

مسئول واحد آب وخاک مدیریت جهاد 
با  هرساله  گفت:  الرستان،  کشاورزی 
با استان  پیگیری های مداوم  و رایزني 
نیاز حداقل ۳ رشته قنات  اعتبار مورد 
تأمین می شود به طوری که امید می رود 
به طور  قنات ها  رشته  تمام  آینده  در 
حداکثري  میزان  با  و  مرمت  کامل 
را  خود  پایین دست  اراضي  آبدهي، 
و  قدیمي  میراث  این  و  کرده  آبیاري 

گران بها کماکان پایدار بماند.
بنیامین افتخار، در گفت وگو با خبرنگار 
میالد الرستان با بیان اینکه در الرستان 
تعداد ۳۲ رشته قنات فعال و ۵ رشته 
اظهار  دارد،  وجود  غیرفعال  و  خشک 
در  قنوات  تعداد  بیشترین  داشت: 
با ۲۲ رشته  در بخش جویم  الرستان، 

قنات فعال وجود دارد.
اینکه در سال زراعي ۹۹- بیان  با  وی 

۹۸ تعداد ۳ رشته قنات به در جالل آباد 
و  جویم  جان(  شمس آباد)فرشته  و 
است،  مرمت شده  دامچه  حسن آباد 
افزود: خوشبختانه این اقدام باعث شد 
 ۲ متوسط  به طور  آن ها  آبدهي  میزان 
افزایش یابد که در پی آن  الي ۳ برابر 
موجب رشد سطح زیر کشت و افزایش 

عملکرد در واحد سطح شده است.
مسوول واحد آب وخاک مدیریت جهاد 
اینکه  به  اشاره  با  الرستان  کشاورزی 
در سال زراعي ۹۹-۹۸ با پیگیری های 
آب وخاک  مدیریت  با  رایزني  و  مداوم 
تخصیص یافته  اعتبار  فارس  استان 
فني  کمک های  محل  از  الرستان  به 
 ۳۰۰ و  میلیارد   ۳ میزان  به  اعتباري 
پروژه  سه  قالب  در  ریال  میلیون 
با  هرساله  کرد:   تصریح  است،  بوده 
با استان  پیگیری های مداوم  و رایزني 

نیاز حداقل ۳ رشته قنات  اعتبار مورد 
تأمین می شود به طوری که امید می رود 
به طور  قنات ها  رشته  تمام  آینده  در 
حداکثري  میزان  با  و  مرمت  کامل 
را  خود  پایین دست  اراضي  آبدهي، 
و  قدیمي  میراث  این  و  کرده  آبیاري 

گران بها کماکان پایدار بماند.
اولویت  اینکه  بر  تأکید  با  مسوول  این 
قنواتی  مورد  در  بیشتر  کاری  برنامه 
است که میزان آبدهي مناسب،و سطح 
و  کشاورزي  جهت  پایین دست  اراضي 
تعداد  با  حداکثري  محصوالت  تولید 
به  آن ها  امرارمعاش  که  بهره بردارانی 
نشان  خاطر  است،  وابسته  قنات  این 
کرد: قنوات یکي از منابع اصلي تأمین 
بخصوص  کشاورزي  بخش  براي  آب 
نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در 
در  آن   PH و   EC تغییرات  که  بوده 
مهم  این  می شود  ناچیز   بلندمدت 
در  آب  کاربرد  راندمان  افزایش  باعث 
اراضي پایین دست و همچنین بهره وری 

مصرف آب می شود .
دلیل  به  قنوات  در  کرد:  اضافه  افتخار 
به خط  نیاز  ثقلي  به صورت  آب  انتقال 
انتقال و ایستگاه پمپاژ نداشته که این 
کشاورزي  امر  در  هزینه  کاهش  باعث 
می شود و می تواند جایگزین هزینه های 
اقتصاد  به  کمک  و  الیروبي  و  مرمت 

کشاورزي شود .

ساالنه حداقل سه قنات در الرستان مرمت می شود

امام سجاد علیه السالم:
المؤمنُ ِمن دُعائِه  على ثالٍث: إمّا أن یُدَّخَرَ لَهُ، و إمّا أن یُعَجَّلَ 

لَهُ، و إمّا أن یُدْفَعَ عَنهُ باَلءٌ یُریدُ أن یُِصیبَهُ.

دعای مؤمن از هس حال خارج نیست:

یا ربایش ذخیره می  گردد.

یا رد دنیا ربآورده می  شود.
یا بالیی را هک می  خواهد هب او ربسد، دفع می  شود.

تحف العقول، ص 280


