
جسارت به پيامبر اعظم 
ريشه در بربريت دارد

كســاني كــه بــراي ترويــج اســام 
ســوء  وســيله اي  هــر  از  هراســي 
بــزرگان  و  مي نماينــد  اســتفاده 
ــاظ  ــا الف ــي را ب ــاي اله ــه و اولي جامع
ناهنجــار و ركيــك مــورد خطــاب قــرار 
مي دهنــد از ادب و فرهنــگ تهــي و از 
ــعدي ــول س ــه ق ــد. ب ــانيت محرومن انس

بزرگــش نخوانند اهل ادب
كه نام بزرگان به زشــتي بَرد

ــا  ــي ب ــان برخ ــن مي ــر در اي ــال اگ ح
ــر  ــه پيامب ــن ب ــتفاده، توهي ــوء اس س
بهانــه  بــه  را  اســام  عظيم الشــأن 
ــوه  ــادي جل ــان، ع ــك آزادي بي مضح
ــه تنهــا از انســانيت محــروم  دهنــد، ن
مغــزان  تهــي  بلكــه  مي باشــند 
ــا بربريــت و  بي خــردي هســتند كــه ب
ــرده و در  ــش ب ــه را پي ــت، جامع مادي
زمــره آنانــي هســتند كــه »يأكلــون و 
ــأكل  االنعــام« مــاده  يتمتعــون كمــا ت
جــز،  كــه  سكوالريســتي  گرايــان 
و خــوردن  ماديــات  از  برخــورداري 
را  ديگــري   چيــز  چهارپايان منــش 

. ننــد ا نمي د
نه محقق بود نه دانشــمند
چارپايی بــر او كتابی چند

پيامبــر  موهــن  كاريكاتــور  انتشــار 
»شــارلي  نشــريه  توســط  اعظــم 
رئيــس جمهــور  ابــدو« و حمايــت 
آزادي  بهانــه  بــه  فرانســه  نابخــرد 
آن  حقيقــت  كــه  چيــزي  بيــان، 
يافــت  آنــان  زندگــي  قامــوس  در 
جامعــه  كــه  دردي  و  نمي شــود 
در  مبتاســت،  آن  بــه  انســاني 
و  دموكراســي  ليبــرال  انديشــه  
مفهــوم  آزادي  نــه  سكوالريســم 
ســنجيده و حســاب شــده اي دارد نــه 
ــخصي،  ــن و مش ــي معي ــانيت معن انس
بلكــه آزادي، انســانيت، عدالــت و... 
براســاس  كــه  هســتند  مفاهيمــي 
ــد.  ــي مي ياب ــان معن ــادي آن ــع م مناف
ــود و  ــم س ــن مفاهي ــه اي ــاي هم مبن
زيــان مــادي اســت كســي كــه منافــع 
اينــان را تأميــن كنــد و همچــون گاو 
ــا او  ــد ب ــير بده ــا ش ــه اينه ــيرده ب ش
ــي و  ــودكان يمن ــه ك ــازند اگرچ مي س
ــد  ــود نماي ــان را نيســت و ناب نســل آن
و كســي كــه در برابــر  زورگويي هــا و 
ــت  ــان مقاوم ــاي اين ــاد انگيزي ه فس
نپذيــرد  را  آنــان  ســلطه  و  نمايــد 
مي كننــد  قدرمآبــي  برابــرش  در 
ظاهرفريــِب  اصطاحــات  بــا  و 
آن  نابــودي  پــي  در  باطن ْخــراب  

برمي آينــد. جامعــه 
ــان  ــراي اين ــام ب ــر اس ــتي پيامب راس
و  كاريكاتــور  بــا  كــه  كــرده  چــه 
اخيــراً ســاختن فيلــم بــه توهيــن 
مي ورزنــد؟  مبــادرت  هتاكــي  و 
ريشــه  آنــان  نادرســت  اعمــال 
افــكار  و  انديشــه  بــودن  زنــده  در 
مســلمين  بيــداري  و  نــاب  اســام 
ــت  ــر اطاع ــد در براب ــه مي باي دارد ك
اســتكبار،  و  صهيونيســم  از  آنــان 

. داد  نشــان  عكس المعــل 
اســامي  كشــورهاي  برخــي 
اقتصــادي  روابــط  قطــع  خواســتار 
ــن  ــر اي ــه اگ ــده اند ك ــه ش ــا فرانس ب
كشــورهاي  همــه  توســط  عمــل 
ــان  ــرد خودش ــورت پذي ــامي ص اس
ــي را  ــاماني فرهنگ ــن نابس ــه اي ريش
اجــازه  خــود  بــه  و  مي آورنــد  در 
منشــي  شــيطنت  و  كاري  مضحكــه 

. هنــد نمي د
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عمليات گازرسانی به 4 شهر بنارويه، جويم 
دهکويه و عمادشهر الرستان

عکس : آرشيو همين صفحه

شهری،  مناطق  به  گازرسانی  طرح   ۱۸۱
از  امروز  فارس  استان  صنعتی  و  روستايی 
طريق ويدئوكنفرانس با وزير نفت و با حضور 
به  فارس  مسئوالن  و  استاندار  وزير،  معاون 

رسيد. برداری  بهره 
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
گاز  شركت  مديرعامل  جوان،  خبرنگاران 

شهرستان  های  مردم  نماينده  درخواست  به 
مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
فرمانداران  مشترک  نشست  اسامی  شورای 
و  برنامه  سازمان  رئيس  با  انتخابيه  حوزه 

برگزار شد. فارس  استان  بودجه 
پايگاه  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
مشترک  جلسه  مردم؛  نماينده  اطاع رسانی 
حسين حسين زاده نماينده مردم الرستان،خنج، 
گراش و اوز با حضور فرمانداران الرستان، خنج، 
گراش و اوز با نوروزی رئيس سازمان مديريت و 

برنامه ريزی استان فارس برگزار شد.
مردم  نماينده  هماهنگی  با  جلسه  اين 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 
پروژه های  بررسی  و  بيان  جهت  به  اسامی 
فرمانداران  توسط  اولويت دار چهار شهرستان 
سال  بودجه ريزی  جهت  در  انتخابيه  حوزه 
و  موضوعات  مهمترين  از  شد.  برگزار   ۱۴۰۰
مردم  نماينده  توسط  شده  مطرح  پروژه های 
فرمانداران  و  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 

طرح ها  اين  افتتاح  آيين  در  فارس  استان 
گاز  شركت  صنعتگران  تاش  با  گفت: 
بيرم،  شهر  به  گازرسانی  بزرگ  طرح  فارس، 
و  توليدی  واحد   ۱۲۵ و  فارس  روستای   ۵۵
ميليارد   ۱۸۸ بر  بالغ  هزينه ای  با  صنعتی 

رسيد. بهره برداری  به  تومان 
حسينی افزود: با بهره برداری از اين طرح ها 

می توان به موارد زير اشاره كرد:
جهت  بيشتر  اعتبار  تخصيص  الرستان: 
جهرم-الر- مانند  مواصاتی  راه های  كليه 

بندرعباس، الر-بستك، كتابخانه مركزی الر، 
بيمارستان  بنارويه،  كتابخانه  شرفويه،  سد 

و... بيرم  ۳۲ تخت خوابی جويم، آب 
گردنه  اصاح  فرهنگيان،  مجتمع  خنج: 

روستايی  و  شهری  خانوار   ۷۵۶ و  هزار   ۸
برخوردار شدند. گاز طبيعی  نعمت  از  فارس 

اجرای  هدف  با  طرح ها  اين  داد:  ادامه  او 
توسعه  كمتر  مناطق  در  زدايی  محروميت 
يافته جنوب فارس اجرا شد و عاوه بر رشد 
متوازن  خدمات  و  اقتصادی  توسعه  صنايع، 
با  پاک  سوخت  جايگزينی  موجب  گازرسانی، 
آلودگی  كاهش  و  فسيلی  سوخت های  ديگر 

زيست می شود. و محيط  هوا 
اين  فارس،  گاز  شركت  مديرعامل  گفته  به 
۹۵.۸ درصدی گاز  با ميانگين پوشش  استان 
به  روستايی  و  شهری  بخش  دو  در  طبيعی 

می شود. شناخته  كشور  سبز  استان  عنوان 
شهر   ۸ به  گازرسانی  عمليات  همچنين 
بنارويه،  دهرم،  فدامی،  دوبرجی،  رستاق، 
و  روستا   ۱۴۹ عمادشهر،  و  دهكويه  جويم، 
ميليارد   ۷۰۰ با  فارس  صنعتی  واحد   ۳۲۵
با  كه  است  اجرا  دست  در  اعتبار  تومان 
شهر های  درصد   ۱۰۰ طرح ها  اين  افتتاح 
به  استان  اين  روستا های  درصد   ۹۶ و  فارس 

می شوند. متصل  گاز  شبكه 

و... باغان-كورده  جاده  محمله، 
چك چك،  جاده  اداری،  مجتمع  گراش: 
خليلی  فداغ-  جاده  تعريض  محبی،  ورزشگاه 

و... بالنگستان  تونل  و 
گردنه  مركزی،  بخش  آب  مشكل  حل  اوز: 
خروجی از اوز به سمت كوره و زيرساخت های 

آن و...

عمليات گازرسانی به 4 شهر بنارويه، جويم، دهکويه و عمادشهر الرستان

نشست مشترک فرمانداران الرستان، خنج، گراش و اوز
 با رئيس برنامه  و بودجه فارس

دستگیری هفت شکارچی با ۱۱ سالح
 در الرستان

پروانه بهره برداري خاك مارن
 آجر گري و سفالي واقع در گراش 

داراي چاه آب صنعتي، برق 3 فاز و گاز 
نزديك جاده اصلي به فروش مي رسد

شماره تماس: 7282 782 0939

بـه فـروش مـي رسـد
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موسوی  سيدكاظم  والمسلمين  االسام  حجت 
اظهار  فارس  استان  دادگستری  كل  رئيس 
يك  عنوان  به  اختاف  شورای حل  امروز  كرد: 
از بطن مردم  برآمده  نهاد مدنی و مردم محور 
نقش بسيار مهمی در نظام دادرسی و در حوزه 
ايفا  ترميمی  و  سازشی  عدالت  و  قضازدايی 
می كند و همچنين تعداد بسياری از پرونده های 
از سوی شورای  نظام قضايی كشور  موجود در 
حل اختاف منجر به صلح و سازش می شود و 
همين كاركرد مهم نتيجه نهادينه شدن فرهنگ 

گذشت، صلح و سازش است.
وی  به تاريخچه شورا های حل اختاف در استان 
شورا های  مجموعه  گفت:  و  پرداخت  فارس 
 ۵ اندازی  راه  با  فارس  استان  در  اختاف  حل 
شعبه كامفيروز شمالی و جنوبی و خرم مكان، 
فيروزآباد يك و بخش ميمند در آبان ماه سال 
۸۱ و با هدف كاهش مراجعات مردم به محاكم 
مردمی  مشاركت های  توسعه  منظور  به  قضائی 
تشكيل و با حضور حجت االسام و المسلمين 

ميانجی افتتاح شد.
او بيان كرد: اين نهاد در حالی هفدهمين سال 
فعاليت خود را سپری می كند كه از آغاز فعاليت 
خود با ورود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار پرونده در 
سال، بيش از ۵۰ درصد از بار مجموع وارده های 

دادگستری استان فارس را بر دوش می كشد.
با  فارس  استان  در  قضائيه  قوه  عالی  نماينده 
اهلل  آيت  قضائيه  قوه  رئيس  بخشنامه  به  اشاره 
قابل  پرونده های  ارجاع  خصوص  در  رئيسی 
سازش از محاكم قضايی و دادسرا ها به شورا های 
حل اختاف اضافه كرد: از ابتدای امسال بيش از 
۱۳۹ هزار فقره پرونده به شوراها ی حل اختاف 

برضرورت  استاندارهرمزگان 
تفويض اختيارات قانونی به استانها 
درشرايط  آنی  تصميم  اتخاذ  برای 
به منظور  اقتصادی  جنگ  حساس 
كاهش مدت زمان تشريفات اداری 
توليد  مواداوليه  و  كاالها  ترخيص 

تأكيدكرد.
نشست مشورتی نمايندگان مجلس 
استاندار  حضور  با  اسامی  شورای 
هرمزگان، نايب رييس اول مجلس، 
از  جمعی  و  استان  گمرگات  ناظر 
جلسات  سالن  در  كل  مديران 

استانداری هرمزگان برگزار شد.
فريدون همتی، استاندار هرمزگان، 
رسوب  علل  بررسی  اينكه  بيان  با 
تشريفات  طوالنی  روند  و  كاالها 
مباحث  از  يكی  كاالها  ترخيص 
بود،  نشست  اين  در  شده  مطرح 
اين  در  حاضر  مديران  گفت: 
بيشتر  اختيارات  خواستار  نشست 
تسهيل  منظور  به  قوانين  تغيير  و 
شرايط واردات و صادرات شدند كه 
اقتصادی  جنگ  شرايط  در  بتوانند 

فارسی سروده شده است و از جمله شاعران 
چون  نام هايی  به  می توان  مجموعه  اين 
مهدی  هرمی،  اسداهلل  قاسمی زادگان،  مريم 
فتاحی، صادق رحمانی، محمد خواجه پور و... 

اشاره كرد.
وی با بيان اين كه قرار بود اين اثر در هفته 
دفاع مقدس منتشر شود، ابراز داشت: اشعار 

اين مجموعه مربوط به ۵ سال اخير است.
مستقل  كتاب  دو  اينكه  بيان  با  كارگر 
منتشر كرده  است، گفت: »سام گل سرخ« 
و  بود  من  مستقل  كتاب  مجموعه  اولين 
مستقل  اثر  دومين  »تن ها«  شعر  مجموعه 

بنده شمرده می شود.

مختومه و بيش از ۳۳ هزار فقره پرونده نيز به 
مصالحه انجاميده است.

برتری  به  فارس  استان  دادگستری  كل  رئيس 
زمينه  در  متوالی  سال  چند  فارس طی  استان 
كرد:  بيان  و  اشاره  قتل  پرنده های  مصالحه 
فارس  استان  اختاف  حل  شورای  مجموعه 
شعب  كردن  فعال  با  مصالحه  ايجاد  جهت  در 
و جذب شخصيت های مؤثر و با نفوذ اجتماعی 
سفيدان  ريش  و  بزرگان  ظرفيت  از  استفاده  و 
متعدد  جلسات  برگزاری  و  قضايی  حوزه های 
با  اختاف  حل  شورای  كاركنان  و  اعضا 
جلب  منظور  به  و  ديده  آسيب  خانواده های 
سال های  طی  است  توانسته  دم  اولياء  رضايت 
۹۲ تاكنون رتبه اول در زمينه به ثمر رساندن 
خود  به  را  عمدی  قتل  پرونده های  مصالحه 
اختصاص دهد و از ابتدای تشكيل شورای حل 
با  پرونده   ۴۲۰ تعداد  استان  اين  در  اختاف 

موضوع قتل عمد و غير عمد مصالحه شده است.
حجت االسام و المسلمين سيد كاظم موسوی 
با بيان اينكه ۳۵ فقره مصالحه پرونده های قتل 
اقدامات  ديگر  به  است  افتاده  اتفاق  امسال  در 
فارس  استان  اختاف  حل  شورا های  مجموعه 
پرداخت و گفت: از ديگر اقدامات مهم مجموعه 
 ۳۶ تعداد  سازش  فارس،  اختاف  حل  شورای 
دسته  نزاع های  جمله  از  مهم  پرونده های  فقره 
جمعی، دعوای طايفه ای و دعاوی بيش از ۱۰۰ 
ميليون تومان بوده كه با صرف زمان و برگزاری 
به  منجر  دعوی  طرفين  ميان  متعدد  جلسات 
صلح و سازش شده است.او تصريح كرد: يكی از 
مطالبات جدی مقام معظم رهبری در سال های 
و  است  كيفری  جمعيت  كاهش  لزوم  اخير، 
جايگزين  مجازات های  لزوم  بر  همواره  ايشان 
با  اساس  همين  بر  و  داشتند  تاكيد  حبس 
حضور مستمر قضات شورا های حل اختاف در 
همت  به  زندانی   ۶۰۰ از  بيش  امسال  زندان ها 
زندان  از  اختاف  شورای حل  كاركنان  و  اعضا 
فارس  استان  قضايی  شورای  شدند.رئيس  آزاد 
ضمن قدردانی از زحمات روسا، اعضا و كاركنان 
شورای حل اختاف استان كه در مسير خدمت 
موفقيت های  گفت:  می دارند،  بر  قدم  مردم  به 
حاصل شده خود گويای صحت ادعای اقدامات 
و فعاليت های مطلوب شورا های حل اختاف در 

عرصه های اجتماعی و نظام قضائی است.
مجموعه شورا های حل اختاف استان فارس در 
حال حاضر شاهد حضور بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ 
عضو فعال در ۴۲ حوزه قضايی و مجموع ۴۴۱ 
شعبه شامل ۳۰۷ شهری و ۱۳۴ روستايی است.

با  نمايندگان  آشنايی  همتی، 
و  ميدانی  مديران  درخواست های 
اصلی  داليل  از  يكی  را  عملياتی 
و  عنوان  نشست  اين  برگزاری 
تصريح كرد: مديران استانی با بيان 
اين  در  شده  مطرح  دغدغه های 
نمايندگان  داشتند  تاش  نشست، 
مردم را نسبت به ضرورت تفويض 
و  استان ها  به  قانونی  اختيارات 
گير  پا  و  دست  قوانين  اصاح 

ترغيب كنند.
عملياتی  مديران  داشت:  بيان  وی 

بايد  اقتصادی  جنگ  شرايط  در 
نيز  قانونی  و  كافی  اختيارات  از 
به  بتوانند  كه  باشند  برخوردار 

كمك كشور بيايند.
به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار 
و  رهبری  معظم  مقام  مهم  تدبير 
برای حل  قوا  تشكيل جلسه سران 
و  تصميم  به  نياز  كه  كان  مسائل 
گفت:  دارد،  قوه  سه  هر  هماهنگی 
وظيفه دولت، مجلس و قوه قضاييه 
مشكات  حل  برای  كه  است  اين 
و  بگيرند  قرار  هم  كنار  در  مهم 
چنين  مشابه  نيز  استان ها  در  بايد 
سه  مديران  حضور  با  نشست هايی 
خوشبختانه  كه  شود  برگزار  قوه 
دارد  وجود  رويه  اين  هرمزگان  در 
به ويژه  و  هميشگی  الزمه  كه 
و در  اقتصادی است  شرايط جنگ 
همدلی ها  و  هماهنگی  اين  سايه 
نقش  نوعی  به  كه  هرمزگان  در 
عهده  بر  نيز  را  كشور  پشتيبانی 
اتفاقات خوبی رخ داده و در  دارد، 

حال شكل گيری است.

كارگر  مصطفی  الرستان،  مياد  گزارش  به 
با  گفت وگو  در  كشورمان  شاعران  از 
ادبيات خبرگزاری فارس،  خبرنگار كتاب و 
داشت:  اظهار  »آ«  شعر  مجموعه  درباره 
مجموعه شعر »آ« به تازگی در قطع رقعی 
صفحه   ۶۲ در  صرير  انتشارات  سوی  از 

است. شده  منتشر 
از  آثار ۱۵ تن  اثر شامل  اين  ادامه داد:  وی 
ادبيات  حوزه  در  كه  است  گراش  شاعران 
به  و  شده  سروده  پايداری  و  مقدس  دفاع 
ارزش های  آثار و نشر  اداره كل حفظ  همت 
دفاع مقدس استان فارس منتشر شده است.

شعر  گوناگون  قالب های  در  كتاب  اشعار 

وارده  به  نسبت  كه  است  شده  وارد  استان 
از ۱۲۹ هزار است حدود  دادگستری كه بيش 

۵۲ درصد افزايش داشته است.
فلسفه  موسوی،  والمسلمين  االسام  حجت 
منازعه  را قطع  اختاف  وجودی شورا های حل 
و خشكاندن ريشه نزاع در بين مردم دانست و 
افزود: آمار ها حاكی از آن است كه پرونده های 
و  رسيدگی  مورد  شورا ها  در  سنگينی  و  مهم 
بررسی قرار گرفته و منتهی به مصالحه و سازش 
شده، اما نكته حائز اهميت اينكه مقوله صلح و 
سازش يك كار سخت و دشوار است كه تنها با 
پشتكار، دقت، حوصله و تكنيك ها و روش های 

خاص خود به سرانجام می رسد.
فقره  هزار   ۱۳۹ از  بيش  ورود  به  اشاره  با  او 
كرد:  تصريح  امسال  نخست  ماهه  در ۷  پرونده 
با تاش اعضا و كاركنان شورا های حل اختاف 
پرونده  فقره  هزار   ۱۳۹ از  بيش  فارس  استان 

و  كنند  استفاده  اختيارات  ازاين 
مدت زمان تشريفات اداری واردات 
كاالهای اساسی و مواد اوليه توليد 

كاهش داشته باشد.
چقدر  هر  كرد:  نشان  خاطر  وی 
زمينه  در  اداری  تشريفات  زمان 
كاهش  اساسی  كاالهای  ترخيص 
حضور  زمان  مدت  و  كند  پيدا 
بنادر كاهش  و  كاالها در گمركات 
به  سريع تر  كاالها  اين  كند،  پيدا 
و  می رسد  كننده  مصرف  دست 

مانع التهاب در قيمت ها می شود.

شاعرانه های ۱۵ شاعر گراشی در کتاب »آ«

مختومه و مصالحه شدن بیش از ۱۷۰ هزار پرونده در شورا های حل اختالف فارس 

کاهش زمان تشریفات اداری ترخیص کاالها و مواد اولیه تولید

دستگیری هفت شکارچی 
با ۱۱ سالح در الرستان

از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خبرگزاری صدا و سيما، رئيس اداره حفاظت 
محيط زيست الرستان گفت: با تاش شبانه 
زيست  محيط  حفاظت  يگان  ماموران  روزی 
نفر متخلف  الرستان، در دو هفته گذشته ۷ 

شكار و صيد دستگير شدند.
خدانظر انصاری، افزود: از اين متخلفان تعداد 
۱۱ قبضه ساح به همراه ۲۴۰ عدد فشنگ و 
همچنين شش دستگاه دوربين شكاری كشف 
و ضبط شد. وی با بيان اينكه در بررسی های 
بيشتر، ۵ قطعه كبك و تيهو از اين متخلفان 
كشف شد تصريح كرد: با توجه به مستندات و 
تحقيقات جامع، متخلفان به شكار ۴۰ قطعه 
پرنده تيهو و شكار يك راس قوچ اقرار كردند.

اداره حفاظت محيط زيست الرستان،  رئيس 
در  حاضر  حال  در  متخلفان  پرونده  گفت: 

مراجع قضايی در حال پيگيری است.
***

بازداشت شهردار رودان،
 به اتهام فساد مالی

 رئيس كل دادگستری هرمزگان از بازداشت 
شهردار رودان به اتهام فساد مالی خبرداد.

به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
روند  ادامه  در  كرد:  اعام  صالحی  علی  مهر، 
برخورد قاطع دستگاه قضايی استان هرمزگان 
گزارش های  براساس  و  اقتصادی  مفاسد  با 
توسط  شده  انجام  اطاعاتی  رصد  و  واصله 
شهردار  )عج(،  زمان  امام  گمنام  پاسداران 

رودان به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
قضايی  دستگاه  سياست  اينكه  اعام  با  وی 
استان هرمزگان قاطعيت در برخورد با متخلفان 
و صيانت از حقوق عامه مردم است تأكيد كرد: 
بدون  اقتصادی،  مفاسد  و  جرائم  با  برخورد 
مماشات و ماحظه صورت می گيرد و تحقيقات 
تكميلی در خصوص اين پرونده تا روشن شدن 
همه جوانب ادامه خواهد داشت كه نتايج آن 

متعاقباً اطاع رسانی می شود.
***

محتکر کاال های ضروری 
در دام قانون

به همت پاسداران گمنام امام زمان )عج( انبار 
 ۲ از  بيش  ارزش  به  اساسی  كاال های  بزرگ 

ميليارد ريال در شيراز كشف و ضبط شد.
فارس  استان  حكومتی  تعزيرات  كل  مدير 
حدود  روغن،  كارتن  هزار   ۳ از  بيش  گفت: 
۹ هزار كارتن مواد شوينده، صد ها كيلو گرم 
انبار  اين  در  اساسی  كاال های  ديگر  و  شكر 
كشف و ضبط شد. ساالری با بيان اينكه تغيير 
روی  بر  شده  درج  قيمت  و  توليد  تاريخ  در 
كاال ها از ديگر تخلفات اين فرد محتكر است، 
به  رسيدگی  برای  فرد  اين  پرونده  داد:  ادامه 
مراجع قضايی ارسال شده است. او بيان كرد: 
كاال های توقيف شده در اين انبار به زودی با 

قيمت روز در بازار توزيع می شود.
فارس  استان  حكومتی  تعزيرات  كل  مدير 
گفت: كسانی كه قصد احتكار كاال ها را داشته 
قانونی دستگاه های  و  قاطع  برخورد  با  باشند 

نظارتی و اطاعاتی رو به رو خواهند شد.
صورت  در  شهروندان  كرد:  تصريح  ساالری 
شماره  با  را  مراتب  تخلفات  اينگونه  مشاهده 
در  فارس  فجر  سپاه  اطاعات  سازمان   ۱۱۴

ميان بگذارند.

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

از  ريز  نی  شهرستان  كشاورزی  جهاد  مدير 
پيش  و  هكتار   ۷۵ سطح  در  زعفران  برداشت 
بينی ۱۰ درصدی توليد نسبت به پارسال خبر 
داد. مدير جهاد كشاورزی شهرستان نی ريز از 
شروع برداشت زعفران در نی ريز خبرداد و گفت: 
پيش بينی می شود امسال ۴۵۰ كيلوگرم زعفران 
از ۷۵ هكتار زمين های زراعی برداشت شود كه 
خواهد  درصدی  افزايش ۱۰  پارسال  به  نسبت 
داشت.عليرضا بصيری تصريح كرد: عمده زعفران 
شهرستان در بخش پشتكوه )مشكان و دهچاه( 
اين محصول ۱۰۰  كل  و سطح  می شود  توليد 
است.  غيرمثمر  آن  هكتار   ۳۰ كه  بوده  هكتار 
وی با بيان اينكه متوسط برداشت زعفران شش 
كيلوگرم در هر هكتار است، افزود: مدت زمان 
اين  در  و  است  روز   ۴۵ محصول  اين  برداشت 
مدت زمينه ايجاد بيش از ۶هزار فرصت شغلی 

موقت در شهرستان فراهم می شود.
بصيری، با اشاره به صدور اولين پروانه كاربرد 
در  فارس  زعفران  آالينده های  حدمجاز  نشان 
نی ريز برای مزرعه احمد خسروپور زعفران كار 
بيان كرد:  پنج هكتار،  استانی در سطح  نمونه 
اولويت های  از  شده  گواهی  محصوالت  توليد 
بخش كشاورزی است و مراجع مربوط پس از 

جهاد  سازمان  گياهی  توليدات  بهبود  معاون 
كشاورزی فارس، گفت: بذور اصاح شده و گواهی 
با بذر مال كردن عنصر  شده گندم استان فارس 

روی غنی سازی می شوند.
بر  بذر  كيفيت  اينكه  به  اشاره  با  پژمان  حسين 
آرد  توليدی و سامت مصرف كنندگان  محصول 
سال  در  كرد:  تصريح  دارد،  اساسی  نقش  گندم 
زراعی جاری به منظور ارتقای كيفيت بذور توليدی 
پروژه استفاده از مواد ريز مغذی به ويژه روی در 
مرحله فرآوری بذور در استان فارس اجرايی شده 

است.
كه  روی  تركيب  ليتر  هزار  ده  تاكنون  افزود:  وی 
در  رايگان  به صورت  تهيه شده  وزارتخانه  توسط 
اختيار شركت های بذری قرار گرفته است تا قبل از 
كشت، بذور مورد نياز كشاورزان غنی سازی شوند.

عنصر  اساسی  نقش  به  توجه  با  كرد:  ابراز  پژمان 
روی در سامت مصرف كنندگان آرد گندم، پيش 
از اين فرآيند غنی سازی در زمان تهيه آرد از گندم 
با افزودن مصنوعی اين مواد در كارخانجات فرآوری 

صورت می گرفت.
او با اشاره به اينكه كاربرد روی به صورت بذر مال 
عاوه بر افزايش كيفيت و قدرت جوانه زنی بذور 
گندم و ارتقای سامت مصرف كنندگان در افزايش 
عملكرد گندم نيز موثر است، اظهار كرد: بر اساس 
آزمايش های موسسه خاک و آب، كاربرد روی به 

گواهی های  صدور  به  اقدام  الزم،  آزمايش های 
می كنند  ارگانيك  و  تشويقی  استاندارد   ،ICM
انار و گواهی  ارگانيك  اولين گواهی  كه صدور 
نيز  ريز  نی  در  فارس  پسته  آالينده  مجاز  حد 
مسئول،  مقام  است.اين  بوده  راستا  همين  در 
زعفران  گل  بخش  مهم ترين  ُكاله  يادآورشد: 
»دسته«  و  »پوشال«  »َسرگل«،  به  كه  بوده 
از  زعفران  مرغوبترين  و  می شود  تقسيم 
»سرگل« بدست می آيد كه سرخ ترين قسمت 
رنگ  و  بو  طعم،  دليل  به  است.زعفران  آن 
خاصی كه دارد در صنعت غذا، شيرينی پزی، 

داروسازی و ديگر صنايع كاربرد دارد.

صورت بذر مال، عملكرد مزارع گندم را به ميزان ۹ 
درصد افزايش داده است.

پژمان افزود: در آزمايش های انجام شده در فارس 
در فصل زراعی قبل، كاربرد روی و منگنز به صورت 
محلول پاشی در زراعت سبز گندم، ميزان عملكرد 
يا  كيلوگرم   ۱۳۵۰ ميزان  به  را  هكتار  در  گندم 
مقام  داد.اين  افزايش  درصد   ۱۷ ديگر  عبارت  به 
مسئول بيان كرد: كاربرد روی به صورت بذر مال 
به  نسبت  گياه  روی  پاشی  محلول  صورت  به  يا 
كاربرد آن به شكل اختاط با آرد گندم برتری قابل 
ماحظه ای برای سامت مصرف كنندگان دارد چرا 
كه در روش بذر مال يا محلول پاشی اين عنصر به 
صورت كاما طبيعی وارد مجموعه تركيبات غذايی 
دانه گندم می شود.او افزود: بر اساس دستورالعمل 
موسسه خاک و آب كشور، مقدار مصرف اين عنصر 
گندم  تن  هر  در  ليتر  چهار  مال  بذر  صورت  به 
گياهی  توليدات  بهبود  است.معاون  شده  فرآوری 
سازمان جهاد كشاورزی فارس گفت: در سال زراعی 
جاری ۴۳ هزار تن بذور گندم اصاح و گواهی شده 
از ۱۵ رقم متنوع و مناسب برای اقليم های مختلف 
فارس توليد و در اختيار كشاورزان قرار می گيرند، 
اين بذور توسط ۲۰ شركت اختصاصی توليد كننده 
و  ژنتيكی  خلوص  اند،  شده  توليد  استان  در  بذر 
و  آفات  از  بودن  و عاری  باال  ناميه  قوه  و  فيزيكی 

بيماری ها از ويژگی های بذور اصاح شده است.

لبخند طالی سرخ به کشاورزان نی ريز

غنی سازی بذورگندم با عنصر »روی« در فارس

استان  تعزيرات حكومتی  مدير كل 
به  ورودی  پرونده های  فارس گفت: 
شعب اين اداره كل در حوزه كاال و 
خدمات طی ۷ ماهه امسال نسبت 
درصد   ۱۱ پارسال  مشابه  مدت  به 

افزايش داشته است.
داشت:  اظهار   ، ساالری  غامرضا 
بيش  تاكنون  امسال  ابتدای  از 
حوزه های  در  پرونده  هزار   ۱۸ از 
درمان،  و  بهداشت  خدمات،  و  كاال 
قاچاق كاال و ارز در شعب تعزيرات 
شده  رسيدگی  استان  حكومتی 

است.
محكوميت هايی  اينكه  بيان  با  وی 
نقدی، ضبط كاال،  از جمله جريمه 
استرداد  مجاز،  غير  واحد  تعطيلی 
حق شاكی و غيره در اين پرونده ها 
متهمان  افزود:  است،  شده  اعمال 
اين پرونده ها بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ 

ميليارد ريال جريمه نقدی شدند.
ساالری به تشريح جزئيات پرونده ها 
و  كاال  حوزه  در  گفت:  و  پرداخت 
با  پرونده  فقره  ۱۲هزار  خدمات 
حوزه  ريال،  ميليارد   ۴۱۵ از  بيش 

تعداد  بيشترين  افزود:  می دهد، 
خدمات  و  كاال  حوزه  در  پرونده ها 
بوده  گرانفروشی  تخلف  به  مربوط 
كه در اين راستا ۴۷۰۰ فقره پرونده 
ميليارد   ۱۸۰ از  بيش  و  رسيدگی 
شده  اعمال  نقدی  جريمه  ريال 
حكومتی  تعزيرات  كل  است.مدير 
 ۳۰۰ كرد:  تصريح  فارس  استان 
امتناع  و  اخفا  احتكار،  پرونده  فقره 
شعب  در  كنون  تا  سال  ابتدای  از 
تعزيرات استان رسيدگی و متهمان 
اين پرونده ها عاوه بر الزام به عرضه 

پرداخت  به  رسمی  شبكه  در  كاال 
ريال  ميليارد   ۷۵ ميزان  به  جريمه 

محكوم شده اند.
تعداد  كرد:  اعام  ساالری 
هفت  طی  متشكله  پرونده های 
حوزه  در   )۹۹ )سال  گذشته  ماهه 
افزايش  درصد   ۱۱ خدمات  و  كاال 
و در حوزه بهداشت، دارو و درمان 
به نسبت مدت مشابه پارسال ۱۵۳ 

درصد رشد داشته است.
فارس  حكومتی  تعزيرات  مديركل 
درصدی   ۱۴ كاهش  از  ادامه  در 
در  ارز  و  كاال  قاچاق  پرونده های 

استان خبر داد.
در رسيدگی  اينكه  بر  تاكيد  با  وی 
و  گرانفروشان  پرونده های  به 
محتكران، بدون هيچ گونه اغماضی، 
مجازات های سنگين برای متخلفان 
اعمال می شود، بيان كرد: شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده تخلف، 
موارد را در سريع ترين زمان ممكن 
تا  دهند  گزارش   ۱۲۴ شماره  با 
تخلف مورد نظر در شعب تعزيرات 

حكومتی رسيدگی شود.

 ۳ دامپزشكی  و  درمان  و  بهداشت 
 ۲۶ از  بيش  با  پرونده  فقره  هزار 
ميليارد ريال و در زمينه قاچاق كاال 
و ارز ۳ هزار فقره پرونده با بيش از 
نقدی  ريال جريمه  ميليارد  ۲ هزار 

شدند.
اينكه گران فروشی،  به  اشاره  با  وی 
درج نكردن قيمت، خريد و فروش 
از  خارج  عرضه  ضوابط،  خاف  بر 
كاالی  فروش  و  نگهداری  و  شبكه 
صنفی  تخلفات  مهم ترين  قاچاق 
در بخش كاال و خدمات را تشكيل 

افزايش ۱۱ درصدی تعداد پرونده های تخلف بخش کاال و خدمات در فارس

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۲۴- ۹۹/۰۴/۱۲ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بامعارض متقاضي خانم ملوک الزمان نجاتي فرزند ميرزا بشماره ملي ۶۵۶۹۸۱۰۵۲۹  در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت ۳۹۷/۹۵ مترمربع پاک ۱۲۷۲۶ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۲۵۶۶ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
انتشار آگهی تحديد حدود   نامبرده  كه درخواست  تقاضای  نيامده حسب   به عمل  تاكنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۶
اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد كه در 
وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً 
به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش                   م/الف/۵۲۰

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۲۴۶- ۹۹/۰۳/۳۱ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
يك  ششدانگ  در    ۶۵۶۹۸۹۳۲۳۱ ملي  بشماره  ابوالحسن  فرزند  حسيني  فوزيه  خانم  متقاضي  بامعارض 
از پاک  از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده  به مساحت ۳۶۹/۲۵ مترمربع پاک ۱۲۷۰۸ فرعي  باب خانه 
۱۰۸۲۷/۱۴۸۴ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد 
آگهی  انتشار  درخواست  كه  نامبرده   تقاضای  نيامده حسب   عمل  به  تاكنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۷۰۸ پاک  حدود 
تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دوشنبه مورخه ۹۹/۹/۱۷ تعيين و عمليات تحديد از 
ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد 
كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش                       م/الف/۵۱۶

مجوز حمل سالح  يك لول ساچمه زني ته پر كاليبر 
12    مدل   كوسه   ساخت روسيه   به شماره سالح  
09045469    و شماره مجوز   013217470511 بنام  
ملي  شماره  به  جواد  فرزند  موصلو  رضايي  بهبود 
2440146439    متولد 1369/12/12 مفقود  شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد
مفقود شده
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غامرضا صفرپور ، تحليلگر سياست خارجه گفت: 
اين خوش خيالی است كه عده ای در داخل برای 
»مذاكره  كاذب  قطبی  سازی  دو  و  قدرت  كسب 
و  دموكرات ها  تطهير  با  انتخابات،  در  معيشت« 
تقبيح جمهوری خواهان در حال راه  اندازی پليس 
خوب و بد هستند و كار را به جايی رسانده كه 
استكبار ستيزی امامين انقاب و ملت ايران را به 

ترامپ ستيزی تقليل داده اند.
شيرازه،  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
به  رسانه  اين  با  گفتگو  در  صفرپور  غامرضا 
در  عده ای  خوشحالی  و  آمريكا  انتخابات  بررسی 
اظهار  و  پرداخت  بايدن  جو  پيروزی  به  داخل 
داشت: همان طور كه رهبر معظم انقاب فرمودند 
و  يكی  رفتن  با  و  است  مشخص  ايران  سياست 
سياست های  در  تغييری  هيچ  ديگری،  آمدن 
آمد.  نخواهد  وجود  به  اسامی  جمهو.ری  كان 
ولی متاسفانه اما در داخل كشور عده ای از آمدن 
برخی  در  اخيرا  و  اند  شده  زده  ذوق  بايدن  جو 
رسانه ها همچون سال  ها ۹۲ و ۹۶ تيتر زدند كه 
»با آمدن بايدن، اميد به ايران بازگشت» همانطور 
تيتر  برجام  از  بعد  ابوما دموكراتيك  كه در زمان 
زدند »ايران بدون تحريم«وی با بيان اينكه بايد به 
سياست واقع بينانه نگاه كرد، افزود: در اين مدت 
۴۲ سال چه جمهوری خواه و چه دموكرات هر 
دو در مورد سرنگونی، مهار و فشار نظام جمهوری 

ليسانس گرفتی و  وقتی كه مدرک 
زندگی  مهم  قرمز  خوشحالی، چراغ 
ترمز  بايد  و  شه  می  روشن  ات 
بكشی، همه ميگن درک و شعور و 
سال  و  سن  به  ربطی  بلوغ  و  عقل 
نداره، ولی باور نكن. بلوغ و خصوصا 
»بلوغ عاطفی«، حتما به سن و سال 
هم  اش  الزمه  ميشه.  مربوط  هم 
تصميم  مهمترين  »خودشناسيه«. 
زندگی، در اين دوره اتفاق می افته 
براش  هم  آموزشی  متاسفانه  كه 
كه  ميگن  ميری  هرجا  نشده.  داده 
همه ازدواج ميكنن. عاديه. يا خودت 
ميبينی و يا بهت نشون ميدن و دلت 

ميلرزه. عاشق ميشی، تمام.
چی شد كه عاشق شدی؟ خب واسه 
بحث  و  ميخونده  درس  كه  كسی 
سياسی و اجتماعی ميكرده و با گروه 
ميرفته  كوهنوردی  دوستانه  های 
حاال  ميكرده،  دور  دور  شهر  توی  و 
عاشق  و  ميشه  ترشح  ها  هورمون 
ميشه. مخصوصا وقتی كه قرار هست 
دست جنس مخالف رو بگيره و مثا 
مستقل از باباش باشه. خب توی دل 
خودش ميگه اين حتما عشِق ديگه! 
چونكه هيچ شرايط مشابه رو تجربه 
نكرده. آشناها هم ميگن ميل به بقا و 
فرزندآوری و زندگی مشترک همراه 
عالی،  ميگی چقدر  ، پس  تكامل  با 

چقدر رمانتيك.

فرانسه با انعقاد قراردادهايی با عراق در جنگ كه 
نخستين آن در آبان سال ۶۰ بود، توان هوايی ارتش 
اين كشور در جنگ با ايران را تقويت كرد و از آن 
پس عراق توانست آتش جنگ را به مناطق مسكونی 
و شهرهای ايران و كشتی های تجاری و نفتكش ها 
در خليج فارس برساند. با مقاومت  نيروهای مسلح و 
مردم در ماه های نخست جنگ و آغاز عمليات های 
پيروز و موفق ايران، ارتش عراق كه خود را در برابر 
می ديد،  ناتوان  ايرانی  رزمندگان  زمينی  حمات 

اقدام به توسعه توان هوايی خود كرد.
زمينی  عمليات های  با  مقابله  هدف  با  اقدام  اين 
رزمندگان ايرانی و مهمتر از همه گسترش جنگ 
شهرها و حمله به نفتكش ها و كشتی های تجاری در 
خليج فارس انجام گرفت. هدف از گسترش جنگ 
شهرها تحميل خسارت های انسانی و ضربه زدن به 
زيرساخت های شهری بود. گسترش جنگ در خليج 
فارس نيز با هدف قطع شريان اقتصادی كشور بود.

شاهد  داخلی  نفوذی های  كمك  به  كوتاه مدت 
كاهش ارزش دالر و سكه باشيم ولی در بلندمدت 
به دنبال برجام ۲ و ۳ خواهند بود و به وضوح اين 

موضوع را مطرح كردند.
طبيعی  كه  موضوع  اين  بر  تصريح  با  صفرپور 
همراهی  را  بايدن  قضيه  اين  در  اروپايی ها  است 
خواهند كرد، بيان داشت: به گفته جو بايدن فشار 
و  است  گرفته  نظر  در  ايران  برای  را  هوشمندانه 
اين خوش خيالی است كه عده ای در داخل برای 
»مذاكره- كاذب  قطبی  سازی  دو  و  قدرت  كسب 

و  دموكرات ها  تطهير  با  انتخابات،  در  معيشت« 
تقبيح جمهوری خواهان در حال راه  اندازی پليس 

خوب و بد هستند.
وی تصريح كرد: اين عده كار را به جايی رسانده 
كه استكبارستيزی امامين انقاب و ملت ايران را 

به ترامپ ستيزی تقليل داده اند.
سازمان  گفتمان سازی  و  بررسی  معاونت  مسؤول 
بسيج اساتيد فارس بيان كرد: همين بايدن معاون 
اوباما رئيس جمهور اسبق آمريكا بود و آزموده را 
آزمون خطا است؛ پس از اجرای برجام در همان 
دولت دموكرات ها هيچ تحريمی كه برداشته نشد 

بلكه تحريم ها نيز اضافه شد.
اين  يادآوری  با  خارجی  سياست  تحليلگر  اين 
موضوع كه در دوران دموكرات ها بود كه داعش 
به وجود آمد و مشكاتی را برای منطقه غرب آسيا 
كه  كرد: هرچند  اضافه  كردند،  ايجاد  و مسلمين 
تحريم و ترامپ مشكاتی را برای ايران به وجود 
امروز  اقتصادی  مشكات  اصلی  عامل  اما  آوردند 
كشور، ضعف مديريت و ناكارآمدی طيفی است كه 
تعمدا اوضاع معيشتی و اقتصادی را به مرحله ای از 
التهاب رسانده اند كه با فرافكنی می خواهند تقصير 

را به گردن خارج از كشور بياندازند.
افكار  مديريت  دنبال  به  نوعی  به  گفت:  صفرپور 
عمومی مردم هستند اما مردم فهيم ايران از تجربه 
تلخ برجام به درستی دريافته اند كه رويكرد نسبت 
به غرب و اين نوع نگاه كه باعث ايجاد مشكات 

كان در سطح كشور شده است، عبور كنند.

ببخشی؟  را  خودت  شريك  اشتباه 
اگر جواب شما مثبت باشد، يعنی به 
ازدواج فكر كن. كه در چه سنی و با 
چه شخصيتی ازدواج كنی. نكته اين 
هست كه معموال جوانها خودشان به 
الزم  دانش  كه  اند  رسيده  باور  اين 
و  ازدواج  برای  كافی  اطاعات  و 
اند  كرده  كسب  را  مشترک  زندگی 
و با مراجعه به مشاوره قبل ازدواج، 
اطمينان حاصل می كنند كه مكمل 
در  ولی  اند.  كرده  پيدا  را  خودشان 
نخواهد  پيش  اينطوری  واقعيت، 
و شيرين  كوتاه  دوران  از  بعد  رفت. 
شخصی  های  عاقه  ازدواج،  ابتدای 

می  مشترک  های  عاقه  جايگزين 
آشكار  فردی،  های  تفاوت  و  شوند 
می شوند. يكی درونگرايی و سكوت، 
آن يكی برونگرا و مهمانی و مسافرت 
يكی  و  روز  آفتاب  يكی  شلوغی.  و 
مهتاب شب. يكی حلوا و شيرينی و 
جالب  قروت.  قره  و  لواشك  ديگری 
تر اين است كه هردو اصيل و سالم 
كنار  در  ولی  هستند.  باشخصيت  و 
است  بهتر  نيستند .  خوشبخت  هم 
نبوده  مناسب همديگر  بنويسم،  كه 
اند. توصيه من به جوان ها، شناخت 
راه است. راه را كه بشناسی، همراه 
شما،  همراه  اگر  ولی  بود.  خواهی 
بيراهه  به  باشد،  متفاوتی داشته  راه 
راه  كردن  پيدا  برای  رفت.  خواهی 
اساسی  پرسش  دو  اين  به  خودت، 
و  ها  توانمندی  بده،اول:  پاسخ 

استعداد تو چه چيزی است؟
دوم: نقاط ضعف تو چه چيزی است؟

برای پاسخ به اين ۲سوال، يك ماه 
وقت بگذار و خوب فكر كن.

ابوذر حق پناه
مديريت استراتژيک

قدرت  ايران  هوايی  نيروی  به  نسبت  عراق  هوايی 
مطلق داشت.

از آغاز  بدين ترتيب رژيم بعث عراق اگرچه پيش 
جنگ خريدهای تسليحاتی از كشورهای غربی و به 
خصوص فرانسه داشت، اما با آغاز جنگ به تدريج 
ميزان خريدهای اين كشور از فرانسه افزايش يافت 
و ارزش دالری آن خريدها به رقم های بسيار بااليی 
قرارداد  انعقاد  به  نمونه می توان  به طور  رسيد كه 
تسليحاتی يك ميليارد دالری ميان عراق و فرانسه 
در نوزدهم آبان ماه سال ۱۳۶۰ اشاره كرد. عملياتی 
شدن اين قرارداد موجب برتری يافتن قدرت هوايی 
ارتش عراق بر قدرت هوايی ايران شد. از آن پس 
و  بمب ها  با  ايران،  شهرهای  در  بسياری  مردم 
موشك های اين جنگنده ها به كام مرگ فرو رفتند. 
با  ايران  تجاری  کشتی های  و  شهرها  به  حمله   **

جنگنده های فرانسوی
و  ايران  بين  الجزاير  معاهده ۱۹۷۵  انعقاد  از  پس 
افزايش  عراق  مسلح  نيروهای  تقويت  سير  عراق، 
يافت. شوروی موقعيت انحصاری اش را در عراق از 
روابط  ترميم  درصدد  آرام  آرام  عراق  و  داد  دست 
اين  از  برآمد.  آمريكا  و  اروپايی  كشورهای  با  خود 
هنگام تا آغاز جنگ با ايران، استعداد نيروی زمينی 
ارتش عراق تقريباً دو برابر شد. اين كشور همچنين 
فرانسه  مانند  اروپايی  دولت های  برخی  با  توانست 
و  جنگ افزار  تامين  برای  قراردادهايی  ايتاليا  و 

تجهيزات نظامی منعقد كند.
فرانسه  با  عراق  دولت  روابط  جنگ  شروع  از  قبل 
به گونه ای صميمانه و دوستانه بود كه قراردادهای 
خريد تسليحات و از جمله هواپيماهای ميراژ را با آن 
كشور بسته بود. فرانسه چهار ماه پس از آغاز جنگ، 

و مهمات آن ها، از جمله موشك های اگزوسه را در 
اختيار عراق گذاشت.

تعداد   ۱۳۶۲ تابستان  در  فرانسه  همچنين 
تعداد  و   2000-F1 ميراژ  هواپيمای  فروند   ۶۰
بمب های  سوپرپوما،  جنگی  بالگرد  نامشخصی 
و  اگزوسه  ضدكشتی  موشك های  ليزری، 
به  رازيت  رادار  تعدادی  و  ماژيك  موشك های 
در  اين ساح ها  تحويل  داد.  تحويل  بعثی  ارتش 
قرارداد تسليحاتی ۱.۶ ميليارد دالری  قالب يك 

صورت گرفت.
به  واكنش  در   ۶۲ سال  شهريور  در  خمينی  امام 
واگذاری جنگنده های فرانسوی به عراق در پيامی 
مسئوليت پيامدهای وقايع در خليج فارس را دولت 

فرانسه دانست.
موشك های  و  جنگنده  هواپيماهای  اين  واگذاری 
برای  عراق  هوايی  قدرت  شد  باعث  هدايت شونده 
توسعه جنگ در خليج فارس و عليه تاسيسات نفتی 
ايران به صورت قابل ماحظه ای افزايش يابد. در پی 
اين اقدام، امام خمينی در پيامی به مناسبت سومين 
سالگرد جنگ تحميلی در ۳۱ شهريور ۱۳۶۲ مرقوم 
اسامی  جمهوری  از  صدام  كه  »اكنون  فرمودند: 

داد.  تحويل  عراق  به  را  هواپيماها  اين  از  فروند   ۶
به مرور تعداد ميراژهای عراق به ۲۰ فروند افزايش 
يافت. همچنين در همين زمان ارتش عراق دريافت 
برخی تجهيزات نظامی، از جمله موشك های روالند 

را از فرانسه آغاز كرد.
در سال اول جنگ برتری هوايی تا حدود زيادی با 
 F14 ايران بود و نيروی هوايی با كمك هواپيماهای
عملياتی  با  اما  می كرد،  حفاظت  كشور  آسمان  از 
شدن جنگنده های ميراژ فرانسوی، آرام آرام برتری 
عراق  هوايی  جنگ  قدرت  و  كاهش  ايران  هوايی 
افزايش يافت. از آبان ۱۳۶۰ نيروی هوايی عراق از 
يك نيروی هوايی شرقی به تدريج به يك نيروی 

هوايی غربی با توان و قابليت های باال تبديل شد.
با عملياتی شدن جنگنده های ميراژ فرانسوی، آرام 
جنگ  قدرت  و  كاهش  ايران  هوايی  برتری  آرام 
نيروی   ۱۳۶۰ آبان  از  يافت.  افزايش  عراق  هوايی 
هوايی عراق از يك نيروی هوايی شرقی به تدريج 
قابليت های  و  توان  با  غربی  هوايی  نيروی  يك  به 

باال تبديل شد.
جنگ  فناوری های  آخرين  به  ميراژ  هواپيماهای 
حرارتی  و  راداری  موشك های  و  الكترونيك 
مجهز بودند. با قدرت گرفتن نيروی هوايی عراق، 
تا  آبان ۱۳۶۰  از ۲۷  توانستند  جنگنده های ميراژ 
رهگير  هواپيمای  فروند  تعداد سه  آذر ۱۳۶۰   ۱۴
بزرگی  خسارت  كه  كنند  سرنگون  را  ايران   F14

برای قدرت رزمی ايران بود.
از  تعدادی  آموزش  فرانسه   ۱۳۶۱ بهمن  در 
هواپيماهای  واگذاری  برای  را  عراقی  خلبان های 
مهر   ۹ در  كرد.  آغاز  كشور  اين  به  سوپراتاندارد 
۱۳۶۲ برابر با نوامبر ۱۹۸۳ فرانسه اين هواپيماها 

سيلی خورده و اميدی برايش نمانده است، به دولت 
فرانسه نيز متشبث شده است تا با كمك ساح های 
مخرب به منابع اقتصادی ايران ضربه بزند و برگی 
بر جنايات خود بيفزايد. اين جانب به همه كشورهای 
منطقه و كشورهايی كه به نحوی از نفت استفاده 
تمام  با  ايران  دولت  كه  می دهم  هشدار  می كنند، 
قدرت در مقابل اين جنايت ايستادگی می نمايد و 
مصمم است تا در صورت وقوع چنين جنايتی، با 
تمام قدرت تنگه هرمز را مسدود كند و اجازه ندهد 
مسئول  شود.  صادر  آنجا  از  نفت  قطره  يك  حتی 

پيامدهای اين حادثه بزرگ، دولت فرانسه است.«
هواپيمای  فروند   ۵ تعداد  فرانسه  دولت  همچنين 
سوپراتاندارد به همراه خلبان و خدمه در هفته دوم 
وزير  كلودشيون  كرد.  واگذار  عراق  به  مهر ۱۳۶۲ 
هواپيما  اين  تحويل  مورد  در  فرانسه  خارجه  امور 
به عراق در اظهارنظری عجيب گفت: »ايجاد يك 
موازنه نظامی در جنگ ايران و عراق و نيز تمايات 
انگيزه  ايران،  سوی  از  آن  رد  و  عراق  صلح طلبانه 
عراق  به  هواپيماها  اين  واگذاری  از  فرانسه  دولت 

بوده است.«
ادامه دارد...

اسامی ايران متفق القول بوده  اند.مسؤول معاونت 
بررسی و گفتمان سازی سازمان بسيج اساتيد فارس 
تصريح كرد: هرچند كه دو حزب مسلط جمهوری 
آمريكا  داخلی  سياست های  در  دموكرات  و  خواه 
ويژه  به  خارجی  سياست  در  اما  دارند،  اختافاتی 
قرمز محسوب  دو حزب خط  برای  اصل  در چند 
می شود.به گفته صفرپور؛ فروپاشی و يا تغيير رفتار 
در نظام جمهوری اسامی، حمايت همه جانبه از 
رژيم صهيونيستی، در اختيار داشتن نفت و تجارت 
اسلحه در منطقه و گسترش ارزش های ليبراليستی 

از خطوط قرمز سياست خارجی آمريكا است.
وی ادامه داد: هر چند كه ترامپ فرد منفوری بين 
انسان های جهان به ويژه ايرانيان به دليل شهادت 
سردار دل ها شهيد حاج قاسم سليمانی است اما 
را  آمريكا  ترامپ كه چهره عريان  از  نفرت ها  اين 
به  را  خودش  چدنی  پنجه  و  گذاشت  نمايش  به 
رخ كشيد، عاقه ای به جو بايدن نيست. به اذعان 
اين تحليلگر سياست خارجه؛ جو بايدن به نوعی 
همان ترامپ بزک شده است و دستكش مخملی 
بر روی پنجه چدنی است. حتی به نوعی می توان 
گفت خطر بايدن خيلی به مراتب بيشتر از ترامپ 
است، زيرا ترامپ مقبوليت جهانی چندانی نداشت 
ايران  بر عليه  از قدرت اجماع سازی بين المللی  و 
به  برگشت  ادعای  با  بايدن  اما  نبود،  برخوردار 
با همان ۱۲ شرط پمپئو دارد و شايد در  برجام 

جوان ها به اين مرحله كه می رسند، 
بايد بفهمند كه به دوره تعهد رسيده 
كردن  طی  تعهد،  اين  بهای  و  اند  
سوال  خط.  انتهای  تا  است  مسير 
مهم اين باشد، كه آيا آدم متعهدی 
هستی؟ آيا به حرف و عمل و افكارت 
ميشود اعتماد كرد؟ آيا در اين سن 
سوال  اين  به  ميتوانی  هستی،  كه 
پاسخ بدهی، يا شايد بهتر است قدری 
بيشتر صبر كنی و تعهد خودت را در 
جامعه و خانواده بازنگری كنی. اگر 
موضوع  به  بايد  است،  مثبت  جواب 
فداكاری هم توجه كنی، چونكه بايد 
در وقت و خونه و خوراک و تفريح 
شريك بشوی. آيا آمادگی داری كه 

ايران،  موفقيت آميز  عمليات  هر  از  پس  عراق 
و  مسكونی  مناطق  به  حمله  جمله  از  اقداماتی 
می داد.  انجام  نفتكش ها  و  تجاری  كشتی های 
دسترسی به آسمان تهران و خليج فارس نيازمند 
هواپيماهايی بود كه بتوانند در ارتفاع باال و خارج 
به  توجه  با  كنند.  پرواز  هاوک  موشك های  برد  از 
ساختار و تجهيزات شرقی نيروی هوايی عراق، اين 
كشور سعی كرد نيازهای تسليحاتی خود را فرانسه 

تامين كند.
توسعه توان هوايی عراق با كمك كشورهای فرانسه 
جنگ،  طول  در  عراق  گرفت.  انجام  شوروی  و 
سوی  از  داد.  انجام  فرانسه  از  بسياری  خريدهای 
از سوی آمريكا و  ايران  با تحريم تسليحاتی  ديگر 
ايران  هوايی  قدرت  شوروی،  و  اروپايی  دولت های 
نيز  عراق  بعث  ارتش  هوايی  تهاجمات  با  مقابله  و 
و  فرانسه  حمايت  با  موازنه  اين  كرد.  پيدا  كاهش 
نيروی  كه  يافت  تغيير  قدری  به  از صدام  شوروی 

دوقطبی  سازی کاذب »مذاکره معيشت« برای کسب قدرت در انتخابات آينده
استکبارستیزی به ترامپ ستیزی تقلیل یافته است

راه يا همراه، کدام يک؟

فرانسه چگونه صدام را در جنايات انسانی عليه ايران تجهيز کرد؟)۱(

از بازار 
»ارزهای ديجيتال«

 چه خبر؟ 
بهای  شده،  منتشر  اخبار  آخرين  براساس 
به  ديجيتالی  ارز  محبوب ترين  كه  بيت كوين 
شمار می آيد با رشد ۱۷ درصدی در يك هفته 

گذشته وارد كانال ۱۵ هزار و ۵۰۰ دالری شد.
پايگاه خبری ماركت واچ، كارشناسان  به گزارش 
به  مربوط  ابهامات  و  دالر  ارزش  افت  می گويند: 
رشد  فاكتورهای  جمله  از  جهانی  اقتصاد  آينده 

بهای بيت كوين به شمار می آيد.
به باور كارشناسان، با پيروزی »جو بايدن« نامزد 
دموكرات بر »دونالد ترامپ« جمهوری خواه در 
انتخابات رياست جمهوری آمريكا و بازگشت ثبات 
بحران  به سبب  اين كشور كه  اقتصاد  به  نسبی 
بهای  شده،   روبه رو  فراوانی  مشكات  با  كرونا 

بيت كوين همچنان به صعود خود ادامه می دهد.
اين ارز ديجيتالی جذاب كه هر روز به شمار طرفدارانش 
افزوده می شود،  در ماه اوت )مرداد- شهريور(  افزايش 
۶۰ درصدی را تجربه كرد و از آغاز سال جاری ميادی 

تاكنون بهايش ۳۰۰ برابر شده است.
كه  باورند  براين  اقتصادی  كارشناسان  برخی 
رونق  كاخ سفيد می تواند سبب  به  بايدن  ورود 
ارزهای ديجيتال و در صدر آنها بيت كوين شود، 
زيرا رياست جمهوری وی می تواند ارزش دالر 

را كاهش دهد.
بر اين اساس، با افت ارزش دالر سرمايه گذاران 
به سمت بازارهای ديگر مانند ارزهای ديجيتال 

تمايل بيشتری نشان خواهند داد.
مانند  اينترنتی  درگاه های  از  برخی  همچنين 
ارز  از  دارند  تصميم   )Pay Pal( پال«  »پی 
بهره  مشتريان  به  خدمات  ارائه  در  ديجيتال 
گيرند كه اين مساله سبب افزايش ضريب نفوذ 

اين ارز می  شود.
گفتنی است شماری از نهادهای معتبر جهانی، 
نظام  ارزهای ديجيتالی در  برای ورود  را  زمينه 
مثال  عنوان  به  اند،  آورده  فراهم  خود  مالی 
بانك مركزی روسيه در نظر دارد از سال آينده 
آغاز  را  ديجيتالی  روبل  پايلوت  طرح  ميادی 
ارزهای  كه  است  باور  اين  بر  نيز  چين  كند. 
موفقيت  اوليه  تراكنش های  تاكنون  ديجيتال 

آميزی را تجربه كرده اند.
ارزهای  معامات  می كوشد  نيز  اروپا  اتحاديه 

ديجيتالی را قانونی كند.

باشگاه  از   نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
االوسط  الشرق  روزنامه  جوان،  خبرنگاران 
شنبه  روز  -كه  بايدن  جو  نوشت  مطلبی  در 
كاخ  به  رسيدن  سر  بر  رقابت  در  او  پيروزی 
پيشتازی  احيای  وعده  شد-  اعام  سفيد 
متحدان  آوردن  فراهم  گردهم  و  آمريكا 
سياست  اما  است،  داده  را  آمريكا  دموكرات 
خارجی او بايد با جهان مضطربی كه از دوران 
دونالد ترامپ به ارث رسيده است تعامل كند 
و او نمی تواند خيلی ساده به گذشته بازگردد.

رئيس  معاون  است:  آمده  مطلب  اين  در 
مجله  در  جاری  سال  اوايل  سابق  جمهور 
تاثيرگذاری  و  »جايگاه  نوشت  افرز«  »فارن 
باراک  و  من  كه  زمانی  از  جهان  در  آمريكا 
شده  افول  دچار  رفتيم  كنار  قدرت  از  اوباما 
آمريكا  كه  اين  برای  داد  وعده  او  است«. 
هرچند  كند  تاش  شود  جهان  رهبر  دوباره 
ترامپ  دونالد  كه  مسيری  از  جهت  تغيير 
دشوار  بود  گرفته  پيش  در  مسائل  برخی  در 
از نخستين  مايل است  بايدن  بود.جو  خواهد 
ژانويه  در  خود  جمهوری  رياست  روز های 
۲۰۲۱ دوباره به معاهده آب و هوايی پاريس 
ملحق شود و روابطی را كه دونالد ترامپ بعد 
با  بود  كرده  قطع  كوويد-۱۹  همه گيری  از 

سازمان بهداشت جهانی احيا كند.
او پيشنهاد داد در نخستين سال ورود به كاخ 
بهبود  برای  را  دموكراسی ها«  »اتحاديه  سفيد 
اين  پايبندی  بر  مجدد  تاكيد  و  آمريكا  چهره 
كشور به چندقطبی گرايی تشكيل دهد و روابط 
با متحدان غربی را كه ديپلماسی ترامپ به آن 

آسيب رسانده بود، اصاح كند.
بروكينگز  پژوهشی  آكادمی  از  پيلين  سلينا 
می گويد تهديدی وجود دارد مبنی بر اين كه 
بايدن جهان را به همان شكلی كه هنگام ترک 
امروز  كه  حالی  در  ببيند  بود  ديده  مسئوليت 
آن گونه نيست و در نتيجه تاش كند به وضع 
عادی بازگردد، اما جهان تغيير كرده و ترامپ 
تغيير  زمينه ها  از  بسياری  در  را  بازی  قواعد 
»امريكن  مركز  از  موليگان  است.كاترينا  داده 
به  نزديك  آمريكايی(  )پيشرفت  پروگرس« 
گمان  كلی  طور  »به  گفت:  نيز  دموكرات ها 
نمی كنم سياست خارجی بايدن نسخه بازگشته 

از سياست خارجی در دوران اوباما باشد.«
رياست  دوره  اين  در  »بايد  افزود:  وی 
اين  و  سلطه گرايی  افزايش  با  جمهوری 
حال  در  جهان  در  دموكراسی  كه  حقيقت 

گسترش نيست تعامل كرد«
كلمان بون، وزير مشاور فرانسه در امور اروپا، 
نيز گفت: قاره پير )اروپا( نبايد انتظار داشته 
باشد وضع به شرايط قبل از انتخابات ترامپ 
رويكرد های  برخی  می كنم  گمان  بازگردد. 

فشار  اعمال  بری  ترامپ  جمهوری  رياست 
برای  تاش  موضوع  در  اروپا  اتحاديه  بر 
و  قاطعانه درباره تجارت  دفاع و موضع گيری 
رويارويی با چين به اشكال مختلف ادامه يابد.

از  دور  به  نوشت:  ادامه  در  االوسط  الشرق 
اين دو روش متناقض و راهبرد های مختلف، 
درباره  بايدن  جو  و  ترامپ  دونالد  بين  فرقی 
مسائل مهم وجود ندارد. ترامپ كه در دنيای 
بود می خواست جنگ های  وارد  تازه  سياست 
سربازان  بازگرداندن  و  كند  تمام  را  بی پايان 
را  افغانستان  و  عراق  و  سوريه  از  آمريكايی 
آغاز كرد، اما بايدن ۳۶ سال به عنوان سناتور 
فعاليت كرده و دستاورد های سنگينی داشته 
بارزترين آن ها رای دادن به نفع  از  است كه 
حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود هرچند او 
به اشتباه در اين زمينه اعتراف كرد و متقاعد 
نظامی  دخالت های  از  عمومی  افكار  كه  شد 

خسته اند.
جمهور  رئيس  اين  كه  است  بعيد  رو  اين  از 
افغانستان  به  زيادی  نيرو های  دموكرات 
بفرستد، زيرا تكيه بر ماموريت های مبارزه با 
تروريسم را كه از سوی نيرو های ويژه انجام 
طبقه  به  بايدن  می دهد.  ترجيح  می شود 
اميدوار  ديرباز  از  كه  است  منسوب  حاكمی 
اقتصادی اش  گشايش  لطف  به  چين  است 
او  بردارد.  گام  دموكراسی  سوی  به 
مهم  موضوع  اين  درباره  هم  بازنگری هايی 
انجام داده است آن هم در حالی كه به نظر 
جنگ  آستانه  در  پكن  و  واشنگتن  می رسد 

سرد جديدی هستند.
وی همواره اين را تكرار می كند آمريكا بايد 
امر  اين  اما شايد  باشد،  قاطع  برابر چين  در 
ناشی از تمايل به رد نقد دونالد ترامپ بوده 
باشد كه او را انسانی ضعيف توصيف می كرد 

كه به راحتی بازی و فريب می خورد.
بين المللی  صلح  موسسه  رئيس  بارنس،  بيل 
اين  مديريت  می كند  پيش بينی  كارنگی، 
يا شكست سياست  موفقيت  راهبردی  رقابت 
دولت  و  می كند  مشخص  را  آمريكا  خارجی 
در  ائتاف هايی  شبكه  ايجاد  بر  بيشتر  بايدن 

آسيا تمركز خواهد كرد.
فقط  است:  آمده  مطلب  اين  انتهای  در 
دريافتن اين موضوع باقی می ماند كه آيا جو 
بايدن بر حاشيه مانور هايی كه رئيس جمهور 
هسته ای  و  تجارت  و  چين  پرونده  در  سابق 
ايران و كره شمالی تشكيل داد تكيه خواهد 
اين  زمينه  اين  در  پلين  سلينا  خير.  يا  كرد 
مسئله را مطرح می كند كه اگر بايدن بخواهد 
مانند ترامپ همه چيز را از صفر شروع كند 
را  خود  متحدان  كه  دارد  وجود  تهديد  اين 

ببيند. خسته 

الشرق االوسط: درباره مسائل مهم
 فرقی بين سياست ترامپ و بايدن وجود ندارد

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 20 فارس
آقاي محمد حسن اژدري فرزند عوض با تسليم  دو 
شماره  رسمي  اسناد  دفتر  در  كه  استشهاديه  برگ 
كه  است  مدعي  است  گرديده  تنظيم  جويم   ۱۳۵
موازي  به   مربوط  مالكيت  سند  جلد  يك  تعداد 
۲۱ سهم مشاع از ۲۸۴ سهم مشاع از جمله ۱۳۰۴ 
سهم سهام ششدانگ دهفيش پاک ۲۵۰ با حقابه 
ثاث  از جمله ۳۰ چشمه  مشاع  معموله ۱۱ سهم 
فارس  بخش ۲۰  يك   قطعه  در  واقع  پاک ۲۶۶  
جويم الرستان كه ذيل  ثبت ۵۶ صفحه ۳۷۸ دفتر۲۰ 
مالكيت  سند  و  ثبت   اژدري  عوض  بنام  اماک 
به موجب  و  الف ۸۳ صادر  بشماره چاپي ۴۶۹۲۴۴ 
 ۱۳۹۰/۰۲/۱۴  -۱۱۲۰۵ شماره  معامله  خاصه  سند 
به  فوق  ثبت  مورد  تمامي  جويم   ۱۳۵ خانه  دفتر 
آقاي محمد حسن اژدري فرزند عوض منتقل شده 
است كه به علت اسباب كشي مفقود گرديده است 
المثني نموده است  و نامبرده تقاضاي صدور سند 
، مراتب طبق  ماده ۱۲۰ اصاحي آئين نامه قانون 
ملك  به  نسبت  هر كس  كه  مي شود  آگهي  ثبت 
مورد آگهي معامله اي كرده  و يا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس  از  انتشار 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
تسليم  معامله،  يا خاصه  مالكيت  اصل سند  ارائه 
نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا 
ارائه نشود اداره ثبت  در صورت اعتراض اصل سند 
سند مالكيت المثني  را طبق  مقررات  صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد كرد. 
تاريخ انتشار: ۹۹/۰۸/۲۰

ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  مدير   - برخورداري  قاسم 
ملك جويم            م/الف/۶۵۱
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۱. اهداف روزانه تعيين کنيد
با تقسيم اهداف در روز خود، هر يك روز را 
اين  با هدف مشخصی سازماندهی می كنيد. 
برای  دقيق  ليست  يك  عنوان  به  را  موضوع 
نگه  دهيد.  قرار  اولويت  در  روزمره  كارهای 
اثبات  ابزار  ترين  ساده  كارها،  ليست  داشتن 
شده برای اطمينان از بهبود تمركز و افزايش 
بهره وری است. برای هر روز اهداف معقولی 
تعيين كنيد. تمام آنچه شما برای سازماندهی 
نياز داريد يك قلم و كاغذ يا حتی فقط برنامه 

ای در تلفن هوشمند شما است.
2. اولويت تعيين کردن

شما فقط وقت و انرژی زيادی نياز داريد و فكر 
می كنيد كه هرگز برای انجام همه كارهايی 
كه هر روز بايد انجام دهيد كافی نيست. آنچه 
شما واقعاً بايد انجام دهيد اين است كه ابتدا 
روی مهمترين كارها تمركز كنيد. همه موارد 
برای  نيست.  ضروری  شما  ليست  در  موجود 
ای  لحظه  خود  وظيفه  مهمترين  شناسايی 
كه  است  كاری  مهمترين  اين  بگذاريد.  وقت 
چيزی  اولين  تعيين  يعنی  دهيد  انجام  بايد 
كه بايد انجام دهيد. با انجام دادن بزرگترين 
كه  كنيد  می  حاصل  اطمينان  خود،  وظيفه 

دارند  سعی  كه  هستند  بسياری  افراد 
علی رغم ميل باطنی در برابر وسوسه ها 
كه هر از گاهی در اطراف آنان به وقوع 
می پيوندد، از خود مقاومت نشان دهند، 
اما برخی از اين وسوسه ها بقدری قوی 
هستند كه نمی توان به سادگی از آن ها 
عادت  يا  اعتياد  كه  كرد.هنگامی  عبور 
مواد  مصرف  بخصوص  كاری  انجام  به 
به وقوع  مخدر، در فكر و ذهن فردی 
می گذرد  زمان  كه  قدر  هر  پيوست 
سختی  به  آن  از  كندن  دل  و  جدايی 
خواهد انجاميد و از طرفی فشار روانی 
آن  تنها  نه  می كند  وارد  بهمعتاد  كه 
را دچار اختال عصبی می سازد، بلكه 
وجود  در  را  و خلقی  رفتاری  تغييرات 

آن بوجود می آورد.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشتر 
جرايم  ساير  مولد  اعتياد  بود،  گفته 
است  ديگر  اجتماعی  آسيب های  و 
برخورد  در  شده  سبب  مسئله  اين  و 
جزو  اعتياد  اجتماعی،  آسيب های  با 
شمار  به  مسئوالن  اصلی  اولويت های 
با  بالينی  روانشناس  تنها،  آيد.مهرداد 
در  همان  واقع  در  وسوسه  اينكه  بيان 
دام و يا تله افتادن است، اظهار داشت: 
فكر  يك  مخدر  مواد  مصرف  وسوسه 

در هنگام  را كه  و مشكاتی  آشفتگی 
اعتياد به همراه دارد، پنهان می سازد.

وی با بيان اينكه فردی كه به وسواس 
فكری و يا عملی دچار می شود احتمال 
دارد در بسياری از مواقع اين نوع رفتار 
را از طريق ژنتيكی، بيماری های عصبی 
و يا يادگيری از سوی ديگران بخصوص 
نظر  از  افزود:  كند،  كسب  مادر  و  پدر 
بيشتر  در  شايد  وسواس  روانشناختی 
مواقع دقت نظر در كار ها عنوان شود، 
ولی خوب بايد دانست كه اين اختال 
نه تنها بيشتر جنبه افراطی و نامعقول 
در  مشكل  اجبار،  روی  از  بلكه  دارد 
تحت  و  كار  در  درماندگی  انصراف، 

يك روز پربار و مهم را پشت سر گذاشته ايد.
3. مهلت تعيين کنيد و به آنها برسيد

مهلت تعيين كردن می تواند يك راه عالی برای 
اند  داده  نشان  تحقيقات  اما  باشد  تعلل  كنترل 
كه مهلت های تحميلی برای اغلب افراد خاق 
كار نمی كند. در عوض، مهلت های سخت كه 
به طور مساوی در فاصله زمانی مشخصی قرار 
تاش  در  اگر  بنابراين  هستند.  مؤثرتر  دارند، 
های  مهلت  هستيد،  پروژه  يك  انجام  برای 
محكمی را با رئيس يا مشتری خود تعيين كنيد 
و اطمينان حاصل كنيد كه آنها منطقی هستند 
و به اندازه كافی برای انجام كار وقت می گذارند.

4. وظايف را کنترل کنيد
بعضی اوقات هرچه كمتر بهتر است. به منظور 
افزايش بهره وری، بايد پروژه های بزرگ را در 
روش  اين  به  بشكنيد.  كنترل  قابل  های  تكه 
در  را  بزرگ  غذايی  وعده  يك  شما  كنيد:  فكر 
درست  است؟  درست  خوريد،  نمی  لقمه  يك 
همانطور كه يك وعده غذايی را در لقمه های 
به  را  كارها  كنيد  سعی  خوريد،  می  متعدد 
صورت تكه های كوچكتر و كوچكتر خرد كنيد، 
يك  روی  همزمان  طور  به  توانيد  می  بنابراين 
موضوع متمركز شويد. اينگونه شما با انگيزه می 

زودگذر برای افرادی است كه دوره ترک 
اعتياد خود را سپری كرده اند. اين فكر 
با ديدن و شنيدن نشانه هايی به ذهن 
فرد رسوخ می كند و ولع مصرف مجدد 
تصريح  می دهد.وي  افزايش  آن  در  را 
يا  مانع وسوسه شدن  كرد: هوشياری، 
و  می شود  معتاد  فرد  پذيری  تحريك 
كنترل اراده مستلزم داشتن توانمندی 
برای انجام دادن يا ندادن عمل خواهد 
انجام  بر  كنترل  عدم  طرفی  از  و  بود 
مشوش  افكار  از  معموال  عملی،  يا  كار 
در  كه  نشات می گيرد،  بيمارگونه ای  و 
به  مواد  مصرف  لذت  فقط  صورت  آن 
ذهن فرد خطور می كند و همه دردها، 

الشعاع قراردادن ديگر كار های روزمره، 
را باعث می شود.

برای ترک وسوسه و يا عادت به مصرف 
بهبودی،  به  اولويت  بايد  مخدر  مواد 
معتاد،  فرد  افكار  به  نكردن  اعتماد 
بودن  ناپذير  درمان  واقعيت  پذيرش 
مصرف  از  خودداری  اعتياد،  بيماری 
پرهيز  ساعت،  به  ساعت  طور  به  مواد 
و  خطرناک  شرايط  در  قرارگرفتن  از 
طور  به  بهبودی  پيگيری  وسوسه،  پر 
روزمره، محافظت از بهبودی با يادآوری 
شهامت در ترک اعتياد، داشتن برنامه 
از  بعد  تصميم  و  لغزش  از  پيشگيری 
لغزش را بطور جدی دنبال كرد.غلبه بر 

تحريك پذيری يا وسواس بعد از ترک 
مواد، همواره چالش اصلی معتادان پس 
از ترک اعتياد است، زيرا مصرف دوباره 
مواد مخدر اصلی ترين تهديد برای فرد 
از اين رو برای  بيمار به شمار می رود، 
علت  به چه  دريافت  بتوان  بهتر  اينكه 
عمده ترين علت بازگشت افراد به اعتياد، 
احساس نياز به مواد مخدر است برای 
اشاره  دليل می توان  دو  به  منظور  اين 
كرد.اين روانشناس بالينی احساس نياز 
ترک  از  ناشی  درد های  از  رهايی  برای 
كاذب  لذت  به  دستيابی  طرفی  از  و 
حاصل از مصرف را به عنوان دو دليل 
عمده گرايش به مواد مخدر بر شمرد و 
اظهار داشت: ميزان احتياج فرد معتاد 
به مشاوره بعد از ترک به اين موضوع 
بستگی دارد كه چه مدت زمان و چه 
نوع ماده مخدری را مصرف كرده باشد.

و  وسواس  با  مقابله  راه  مطمئن ترين 
از  بيمار  كردن  خارج  پذيری،  تحريك 
سوی  از  و  است  وسوسه  بروز  شرايط 
روانشناسان توصيه شده حداقل زمانی 
يا  متخصص  نظر  تحت  بايد  فرد  كه 
مشاور باشد ۲ تا ۵ سال پس از ترک 

مواد است.
منبع: ايرنا

مانيد و از حواس پرتی دور می شويد.
۵. مغز خود را برای انجام کارهای عميق آموزش دهيد

خود  ذهن  كامل  قدرت  از  واقعاً  اينكه  برای 
انجام  برای  را  خود  مغز  بايد  كنيد،  استفاده 
كارهای عميق آموزش دهيد. اين توانايی توليد 
طوالنی  زمان  مدت  برای  شما  اوج  سطح  در 
به  اما  برسد  نظر  به  آسان  است  ممكن  است. 
توانيد هر روز  را می كنيم. می  اين كار  ندرت 
می  آن  طی  در  كه  بگذاريد  كنار  ساعت  چند 
تمركز  كار  يك  روی  كامًا  وقفه  بدون  توانيد 
كنيد. انجام اين كار به شما امكان می دهد تا 
قدرت مغز خود را به طور كامل درگير كنيد و 
پيشرفت چشم گير و پيشرفت های مهم در يك 

كار مهم داشته باشيد.
6. وقت خود را تقسيم کنيد

وظايف خود را با اختصاص دادن زمان “مزاحم 
آنها  با  به كسانی كه  بزرگنمايی كنيد.  نشويد” 
برای  مدت  اين  در  كه  بگوييد  كنيد  می  كار 
جلسات يا قرار ماقات ها در دسترس نخواهيد 
بود. اختصاص زمان تمركز وقفه ها را به حداقل 
بتوانيد در كارهای عميق شركت  تا  می رساند 
تا مغز  اجازه می دهد  كنيد. تقسيم وقت شما 
دهد،  انجام  متمركز  طور  به  را  كار  يك  شما 
بنابراين می توانيد به طور كامل روی آن چيز 
را  خود  تمركز  مرتباً  اينكه  بدون  كنيد  تمركز 

برای چيز ديگری بشكنيد.
7. تلفن همراه خود را کنار بگذاريد

تلفن های هوشمند و دستگاه های تلفن همراه 
ما به ضرر بزرگ بهره وری ما و به يك بخش 
گسترده از زندگی ما تبديل شده اند. تحقيقات 
اياالت  كنندگان  مصرف  كه  است  داده  نشان 
متحده حداقل ۵ ساعت در روز را صرف دستگاه 
های تلفن همراه خود می كنند و تقريباً نيمی 
پيام  اجتماعی،  های  رسانه  در  را  مدت  اين  از 
رسانی و سرگرمی ها صرف می كنند. با صرفاً 

۱0. برای تمرکز ساعت بدن خود را بشناسيد
و  دهند  می  ساختار   ما  روزهای  به  ها  برنامه 
اين حال،  با  را می چرخانند.  ما  زمانی  جدول 
همه در يك جدول زمانی مشابه كار نمی كنند. 
همه ما ريتم های طبيعی داريم كه بر توانايی 
نكته  گذارد.  می  تأثير  توليد  و  تمركز  در  ما 
اصلی اين است كه باالترين ميزان كار خود را 
با پربارترين ساعات روز خود مطابقت دهيد. به 
ساعت بدن خود توجه كنيد. بيشتر افراد صبح 
بيشتر از همه هوشيار هستند و انرژی ما اغلب 

بعد از ظهر شروع به پسرفت می كند.
۱۱. در چرخه 90 دقيقه ای کار کنيد

دهد  می  نشان  پيشرفت  حال  در  تحقيق  يك 
كه ما به طور طبيعی در چرخه ۹۰ دقيقه ای 
بهتر  ما  ها،  اين چرخه  كار می كنيم. در طی 
قادر به درگيری و تمركز هستيم. اين فعاليت 
دقيقه   ۲۰ مدت  به  مغز  پايين  فركانس  با 
احساس  خواهيم  می  وقتی  شود،  می  دنبال 
زمان  تمركز  است  ممكن  و  كنيم  مغزی”  “مه 
سخت تری داشته باشيم. با چرخش ۹۰ دقيقه 
فاصله  و  كنيد  مهار  را  طبيعی  چرخه  اين  ای 

بيندازيد.

حداقل  يا  زمانی  مدت  برای  تلفن  كردن  دور 
وری  بهره  ها  ساعت  ها،  اعان  كردن  خاموش 

و تمركز به دست خواهيد آورد.
8. تمرکز بر يک کار

كه  دانيم  می  ما  از  بسياری  حاضر،  حال  در 
تمركز بر چند كار واقعاً شدنی نيست و با اين 
وجود هنوز هم تاش می كنيم اين كار را انجام 
دهيم. به نظر می رسد ما بيش از حد بايد روی 
يك چيز تمركز كنيم. به خودتان لطف كنيد و 
اينگونه نشود. سعی كنيد در آغاز  تاش كنيد 
هر هفته به تقويم خود بنگريد و هر روز تمركز 
خاصی را به خود اختصاص دهيد. ممكن است 
در  شويد،  متمركز  اداری  كارهای  بر  روز  يك 
آينده  در  پروژه  يك  روی  ديگر  روز  كه  حالی 

متمركز هستيد.
9. ذهن آگاهی را تمرين کنيد

ذهن  مراقبه  تمرين  كه  است  شده  داده  نشان 
تقويت  و  تمركز  توانايی  افزايش  باعث  آگاهی 
يادگيری و حافظه می شود. تحقيقات نشان می 
از  از افت روانی ناشی  دهد كه حتی می تواند 
سن جلوگيری كند. طبق يك مطالعه ۷ ساله، 
حفظ  در  بهبود  با  آگاهی  ذهن  مراقبه  تمرين 
تمركز و توجه همراه است. حتی از همه مهمتر، 
را  عاطفی  بهزيستی  احساس  كنندگان  شركت 
می  عمل  بهتر  كارها  انجام  در  و  داده  افزايش 

كردند.

۱2. استراحت ذهنی کنيد
تقويت  يك  تواند  می  استراتژيك  شكست 
يك  حتی  باشد.  شما  مغز  برای  انگيز  شگفت 
الهام بخش  به شما  تواند  كوتاه می  استراحت 
خاقيتی باشد كه به دنبال آن هستيد. اندكی 
استراحت از كار به ذهن شما اجازه می دهد تا 
انگيزه شما مجدداً تنظيم و بازيابی شود. وقتی 
احساس خستگی روحی می كنيد، سعی كنيد 
از ميز خود دور شويد. می توانيد  چند دقيقه 
حركات كششی، پياده روی و يا چند دقيقه در 

طبيعت را تجربه كنيد.
۱3. يک تايمر تنظيم کنيد

خود  مغز   ،Pomodoro تكنيك  از  استفاده  با 
كار  يك  روی  بر  حد  از  بيش  تمركز  برای  را 
می  كه  كاری  مورد  در  ابتدا  دهيد.  آموزش 
بعد،  گيريد.  می  تصميم  دهيد  انجام  خواهيد 
و  كنيد  تنظيم  دقيقه   ۲۵ برای  را  خود  تايمر 
برای آن زمان با پشتكار كار كنيد. وقتی زنگ 
بگيريد  دقيقه(   ۵( كوتاه  استراحت  يك  زد، 
سپس تايمر را دوباره تنظيم كنيد و دوباره سر 
كار برويد. بعد از ۴ بار، يك استراحت طوالنی 

تر )۱۵ تا ۳۰ دقيقه( داشته باشيد.

اما  مواجهيم  اضطراب  و  تنش  با  روزانه  ما  همه 
طوالنی  استرس  كه  می دهند  نشان  تحقيقات 
مدت و سنگين به معنای واقعی كلمه می تواند 
سال ها تأثير منفی بر زندگی بگذارد و اين تأثير 

بر مردان بيشتر است.

افسردگی فصلی معموال از دوران جوانی شروع 
شايع تر  مردان  به  نسبت  زنان  بين  و  می شود 
است. افسردگی پاييزی با كاهش نور خورشيد 
احساس  ماتونين،  هورمون  ترشح  كاهش  و 
خواب آلودگی و افسرده خويی و كاهش انرژی 
به همراه دارد استفاده از رنگ های شاد و طيف 
سرخ مثل نارنجی باعث كاهش عائم ميشوند.

در يك مطالعه اخير، محققان موسسه بهداشت 
و رفاه فناند عواملی را كه باعث كاهش اميد به 
زندگی در مردان ۳۰ ساله می شود بررسی كردند 
و دريافتند كه استرس می تواند طول عمر يك 

فرد را به طور كلی ۲.۸ سال كاهش دهد. 
مدت  طوالنی  استرس  با  مطالعه  مورد  زنان  در 
هم اثرات مشابهی مشاهده شد، اما نتايج كمی 
بهتر بود. محققان دريافتند طول عمر زنان در كل 
۲.۳ سال كاهش يافت كه علت آن سبك زندگی 
برخی  مطالعه  اين  در  است.  زنان  در  سالم تر 
عادت های مخرب كه باعث كاهش اميد به زندگی 
می شوند هم بررسی شدند و محققان دريافتند 
 ۲.۴ نكردن  ورزش  و  سال   ۵.۵ كشيدن  سيگار 
سال از عمر فرد را كم می كند. همچنين ابتا به 
ديابت می تواند اميد به زندگی يك مرد را به طور 

متوسط ۵.۳ سال كاهش دهد. 

به  به خود سرزنشی گرايش دارند،مردان  زنان 
سرزنش اطرافيانشان

زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می 
كنند، مردان احساس خشم و تحريك پذيری 
دارند. زنان حالت دلواپسی و ترس دارند، مردان 

بدبين و گارد گرفته می شوند.
مردان  گيرند،  می  فاصله  درگيری  هر  از  زنان 

درگيری و كشمكش درست می كنند.
درباره  دارند  دوست  دوران  اين  در  زنان 
اكثر  كه  حالي  در  كنند  صحبت  مشكاتشان 
مي  ضعف  را  افسردگي  درباره  صحبت  مردان 
دانند. اكثر زنان در اين دوران برای درمان خود 
به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می 
آورند، در حالی كه عموم  مردان با تلويزيون، 
ورزش و رابطه فيزيكی سعی در فراموش كردن 

مسئله خود می كنند.

شبنم طلوعی ، با بيان اينكه ايجاد قوانينی 
در خانواده برای تمام افراد خانواده ضروری 
اظهار  است،  ضروری تر  نوجوانان  برای  و 
كرد: برای ايجاد قوانين در خانه نيازمنديم 
مقتدرانه  والدگری  نوع  از  والدگری  كه 
و  پذيرش  مورد  قوانين  نهايت  در  تا  باشد 
خريد  هرچند  طلوعی  گفته  درآيند.به  اجرا 
جزو  فرزندان  برای  همراه  تلفن  گوشی 
اما والدين می توانند  وظايف والدين نيست، 
تلفن  خود  فرزند  برای  نوجوانی  سنين  در 
همراه مجزا تهيه كنند. البته مسائلی مانند 
تلفن همراه، خريد  از  استفاده فرزند  ميزان 
بازی های  از  استفاده  اينترنتی،  بسته های 
تلفن همراه، گفتگو با دوستان از طريق تلفن 
همراه و... همگی جزو امتيازات تلفن همراه 
آموزش هايی  نيازمند  و  می شوند  محسوب 
داد:  ادامه  روانشناس  است.اين  فرزندان  به 
امتيازات  اين  آوردن  بدست  برای  فرزندان 
روزانه  مسئوليت های  از  مجموعه ای  بايد 
اين  والدين  وظيفه  بنابراين  دهند  انجام  را 
را  قوانينی  گوشی  خريد  از  قبل  كه  است 
برای فرزند وضع كنند و به او تبيين كنند تا 
فرزند برای استفاده از امتيازات تلفن همراه 
به غير از استفاده آموزشی از مسيوليت های 
خود غافل نشود.وی معتقد است كه اينگونه 
می شود  ايجاد  نوجوان  در  مثبتی  احساس 
رشد  و  شخصيت  گيری  شكل  موجب  كه 
بلوغ نوجوان می شود؛ بنابراين قبل از خريد 
گفتگو  خود  فرزندان  با  بايد  والدين  گوشی 
داشته باشند و در ميزان استفاده از گوشی 
به  همچنين  برسند،  توافق  به  همراه  تلفن 
او يادآوری كنند كه اگر مسئوليت هايش را 
انجام ندهد پيامد هايی نظير حذف استفاده 
انتظارش  در  همراه  تلفن  از  آموزشی  غير 

خواهد بود.
و  والدين  ميان  دوسويه  ارتباط  طلوعی 
داشتن  گفت:  و  دانست  مهم  را  فرزندان 
ارتباط مثبت با فرزندان موجب می شود كه 

اگر فرزند در فضای مجازی اتفاقی را تجربه 
در  كند،  بازگو  والين  با  را  اتفاق  اين  كند 
اين بين عدم سرزنش والدين، عدم نصيحت 
بسيار  هم ساالن  با  نوجوان  مقايسه  عدم  و 

اهميت دارد.
از  بيش  استفاده  روانشناس،  اين  گفته  به 
حساسيت  افزايش  همراه،  تلفن  از  اندازه 
منفی  تاثيرات  گذشته،  به  نسبت  نوجوان 
تغييرات  نوجوان،  خواب  ميزان  و  اشتها  بر 
ناخن،  جويدن  پرخاشگری،  مانند  خلقی 
اعضا  با  دست  مشغوليت  و  انگشت  مكيدن 
از  سر  مو های  كندن  نظير  صورت  و  سر 
جمله نشانه هايی است كه نوجوان در فضای 
اگر  است.   شده  مشكلی  دچار  مجازی 
نوجوان برای تلفن همراه خود قفل گذاشته 
برای  والدين  درخواست  صورت  در  و  است 
و  اضطراب  دچار  او  همراه  تلفن  داشتن 
تلفن همراه  تاريخچه  يا  و  مقاومت می شود 
زمان ها  بيشتر  طرفی  از  و  می كند  پاک  را 
تمايل به تنها بودن و دور از جمع خانواده 
كه  باشد  نشانه هايی  از  می تواند  دارد، 
نوجوان در فضای مجازی دچار مشكل شده 
است كه والدين در صورت نياز می توانند از 
كمك مشاورين و روانشناسان در اين زمينه 

بهره ببرند.
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چگونه بر وسوسه پس از ترک اعتیاد غلبه کنیم؟

با اين عالمت ها بدانيد فرزندتان تفاوت نشانه های افسردگی در زنان و مرداناسترس عمرتان را کم می کند
در فضای مجازی دچار مشکل شده است

چطور تمرکز را افزایش دهیم؟

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

قانون  - موضوع  اول  مورخه ۹۹/۳/۱۸ هيأت  رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۲۹۵  برابر 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي قاسم 
اعائي فرزند ماشااله بشماره شناسنامه ۵۵۳ صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت ۳۰۷/۰۶ متر مربع تحت پاک ۵ فرعي از ۴۴۵۵ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پاک ۴۴۵۵  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر محرز گرديده با عنايت 
به اين كه تحديد حدود پاک ۴۴۵۵ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  
كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز 
چهارشنبه مورخه ۹۹/۹/۱۲ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به 
ثبت دعوت  قانون  ماده ۱۴  و كليه مجاورين طبق  از متقاضي  لذا  آمد  عمل خواهد 
مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل 
تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

شمسعلي اسكندري- رئيس  ثبت اسناد و اماک الرستان          م/الف/۶۵۰

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۱۵- ۹۹/۰۴/۱۱ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
ششدانگ  در     ۶۵۶۹۹۰۶۲۰۸ ملي  بشماره  اسداله  فرزند  الري   اسدي  خليل 
 ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۲۳ پاک  مترمربع   ۴۱۰/۷۵ مساحت  به  خانه  باب  يك 
اصلي مفروز و مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۱۲۷۶ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۳ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
واخواهي  بهم رسانند  مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم  يك ماه 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۱۷

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۰۶- ۹۹/۰۴/۱۱ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
در   ۶۵۶۰۰۵۱۵۵۲ ملي  بشماره  محمدعلي  فرزند  استوار   اميرحسين  آقاي 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۳۴۰/۴۰ مترمربع پاک ۱۲۷۲۴ فرعي از 
۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۲۳۴۵ واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۴ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
واخواهي  بهم رسانند  مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم  يك ماه 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۱۸

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۰۸- ۹۹/۰۴/۱۱ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
آقاي خليل مسلماني  فرزند غامرضا بشماره ملي ۲۵۱۱۲۰۵۹۴۷  در ششدانگ 
 ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۲۵ پاک  مترمربع   ۷۱/۸۰ مساحت  به  خانه  باب  يك 
اصلي مفروز و مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۱۱۳۸ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۵ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
واخواهي  بهم رسانند  مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم  يك ماه 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۱۹
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صف

تنور چيست )سنتی و صنعتی(؟
از  شود  می  استفاده  منازل  در  كه  تنورهايی 
نوع تنورهای گلی است كه در زمان سابق در 
شهر توسط استادان سفالگر ساخته می شدند.

قرار  استفاده  مورد  صورت  دو  به  تنورها  اين 
می گرفتند. يا ابتدا آنها را در كوره می پختند 
و سپس در اتاقی به نام مدبخ )مطبخ( يا در 
كار  را  آن  خانه  حياط  از  مناسب  ای  گوشه 
می گذاشتند يا اينكه بصورت خام آنها را كار 
گذاشته و سپس دهانه آن را محكم می بستند 

شيك  خواب  اتاق  يك  داشتن  برای 
لحاف  ست  يك  به  مرتب  و  منظم 
سنگيتر  لحاف  كل  در  است.  احتياج 
دوام  از  و  نظر می رسد  به  رسمی تر  و 
در  است.  برخوردار  نيز  بيشتری 
صنعتی  الياف  از  بازاری  لحاف های 
جديد كه وجود دارد استفاده می شود 
كه  بيشتری  گرمای  بر  عاوه  كه 
دارند دوام بيشتری دارند و در هنگام 
شستشو نيز از بين نمی روند. رويه اين 
توليد  كتان  و  نخ  از  معموال  را  لحاف 
می كنند تا گرم تر بشوند؛ به طوری كه 
برسند.  نظر  به  تر  لحاف ها سبك  اين 
شما با خريد ست كامل لحاف دو نفره 
برای همه  را  اتاق خود خيالتان  برای 

چيز راحت می كنيد.
برای انتخاب يك رو انداز كه مناسب 
نكات  از  باشد يكی  نظر  با شرايط مد 
بچه  نبايد  مثًا  می باشد؛  مهم  خيلی 
را در زير يك لحاف ۲ نفره خوابانيد. 
انداز  رو  يك  از  كه  انتظاری  تمام 
می رود داشتن گرمای كافی به همراه 
با  می باشد.  متناسب  طراحی  و  دوام 
خانه  درونی  دمای  و  فصل  به  توجه 
بايد از پتو های متنوعی استفاده شود. 
استفاده  ملحفه  همراه  به  كه  پتويی 
شود گرمايی بهتری را در خود حفظ 
در  شما  از  كه  ای  گونه  به  می نمايد؛ 
ايجاد  است  ممكن  كه  پرزهای  مقابل 
را  شما  كنند  حساسيت  و  مزاحمت 
قد  پتو  خريد  برای  نمايد.  محافظت 
پای  نوک  تا  بگيريد  نظر  در  را  خود 

شما از انتهای پتو بيرون نزند!

می شود،  بچه های  بدن  در  كهير  و 
مطمئن باشيد كه آنها نسبت به پر و 
پشم و پشم شيشه حساسيت داشته و 
سريعاً لحاف آنها را عوض نماييد. برای 
جلوگری از ايجاد چنين مشكلی الزم 
خالص  نخ  كه  چلوار  پارچه های  است 

دارند برای ملحف استفاده شود.
-به درستی شستشو كنيد.

-پتو ها و لحاف ها در خانه ها و منازل 
پير  شوهر  و  زن  بدست  سليقه  با 
می گردند چون می دانند چگونه از آنها 

مراقبت كنند.
راحتی  بسيار  كار  لحاف  -شستن 
دليل  بدون  دليل  همين  به  نيست؛ 
هيچ وقت سعی در شستن آنها نكنيد؛ 

زيرا از عمر مفيدش كاسته می شود.
بار  يك  سال  در  عادی،  طور  -به 
سال  دو  هر  در  و  بشوييد  را  ملحه ها 
نيز دو سالی يك بار نيز آنها را تعويض 

نماييد، كافی است.
-كمدی كه لحاف و تشك ها را در آنجا 
نگهداری می نماييد حتماً مورد بررسی 
قرار دهيد. زيرا در مكانی كه رطوبت 

و با كمك نفت يا روغنهای سوخته )روغن سياه( 
داخل آن آتش روشن می كردند كه يك شبانه 
روز يا بيشتر اين آتش داخل تنور شعله ور بود 
و به اصطاح تنور را می سوختند تا پخته شود.

هيزم  با  معموال  نان،  پخت  نياز  مورد  حرارت 
اين  نفت  از  استفاده  با  بعدها  مهيا می شد كه 
امر تحقق يافت.نانوا بايد در حالت ايستاده و به 
كمك بالشتك نانوايی }رفيده)refide({ خمير 
را به ديواره تنور بچسباند و پس از پخته شدن 

آن را از تنور بيرون آورد.

-هميشه از رنگ پتويی استفاده كنيد 
باشد؛  شما  خواب  اتاق  با  مناسب  كه 
گل  و  شاد  رنگ های  از  بچه ها  برای 
بيشتری  استقبال  مورد  كه  منگلی 

هستند، استفاده شود.
پتو های  از  نبايد  گرم  فصل های  -در 
استفاده  بچه ها  برای  قو  پر  مانند  گرم 
عرق  دچار  است  ممكن  زيرا  شود 
زيادی شوند كه منجر به مريض شدن 
آنها گردد. همچنين از لحافی استفاده 
شود كه دارای متقال كلفت و ريز بافت 

باشند تا پر و چوب آنها بيرون نيفتد.
-رواندازهايی را برای نوزاد انتخاب كنيد 
بيشتر  پشم  يا  پنيه  درصد  داری  كه 
باشند و عاوه بر آن سبك هم باشند. 
مورد  اين  در  هم  ملحفه  از  استفاده 
لحاف های  از  نكنيد.بعضی  فراموش 
برای  كامل  ست  يك  داری  بازاری، 
خواب  اتاق  پردا  همراه  به  تختخواب 
می توانيد  شما  اين شكل  به  می باشند 

اتاقی آرام و يكدست داشته باشيد.
و  از كتان  ملحفه  -سعی كنيد جنس 
يا نخی باشد تا رو انداز شما را بيشتر 

گرم كند.
بهتر  ايد  داده  سفارش  كه  را  -لحافی 
گرم  هم  زيرا  نماييد  استفاده  پشم  از 
به  نسبت  دردسرش  هم  و  است  تر 
زمان  در  است؛  پنبه كمتر  از  استفاده 
استفاده از پنبه ابتدا پف زيادی دارد و 
خوابيند زير اين نوع لحاف لذت بخش 

است.
اگر  بچه های  برای  لحاف  از  -استفاده 
سرفع  ايجاد  باعث  باشيد  كرده  دقت 

دارد بسيار مضر بوده و ممكن است به 
آنها آسيب برسد. همچنين، الزم است 
را  لحاف ها  بار  يك  وقت  چندين  كه 
بيرون آورده تا زدن آنها را عوض كنيد 

تا دچار جا افتادگی نشوند.
كردن  هزينه  كم  خاطر  به  -هميشه 
نگذاريد،  كنار  را  ملحفه  از  استفاده 
برای  دارد.  ارزش  ملحفه  از  استفاده 
اينكه از كرک برداشتن و گرد و غبار 

گرفتن پتو جلوگيری می نمايد.
ولحاف ها  پتو  شستشوی  -برای 
خشكشويی گزينه مناسبی می باشد و 
اگر خود شما برای شستشنشان دست 
دستی(،  يا  )لباسشويی  شديد  كار  به 
ولرم  حداكثر  و  سرد  آب  است  الزم 
با  شونده  مود  همراه  به  درجه(   ۳۰(
كف مناسب و يا ماده شوينده استفاده 
شود. الزم است بدانيد كه آبكشی چند 
ماندن  باقی  از  جلوگيری  برای  باره 
كف يك اصل مهم است. و لذا ماشين 
اضافه  آبكشی  روی  بايد  شويی  لباس 

قرار گيرد.
شود  سعی  نيز  كردن  خشك  -برای 

قرار  آفتاب  مستقيم  نور  مقابل  در 
رنگ  رفتن  بين  از  باعث  زيرا  نگيرد؛ 
در  موضوع  اين  می شود،  پتو  روی  و 
مورد لحاف های كه دارای پشم بيشتر 
برابر  در  زيرا  دارد  اهميت  هستند 
خشك شدن سريع و با حرارت كوچك 

و نمدی می گردند.
-اگر لحاف پنبه ای سنتی را شستشو 
داديد الزم است كه پنبه ها را پنبه زنی 
قابليت  ديگر  بار  يك  تا  كنند  دوباره 
استفاده شوند در رابطه با پشم نيز الزم 

است به درستی و آرامی خشك شوند.
-در مواردی كه پشم شيشه نامرغوب 
می باشد، مانند پنبه گلوله گلوله شده 

و بايد آنها را درست كرد.
-برای اينكه لحاف بازاری به فرم اوليه 
با  و  احتياط  با  بازگردد، می توان  خود 
زمان  در  كرد.  اتو  را  كمی آن  حرارت 
اول بهار يا زمان خانه تكانی، تا جايی 
كه امكانش هست، اجاز دهيد پتو ها يا 
لحاف ها در حالت آويزان باقی بمانند و 
هوا به آنها بخورد. با اين كار پتو ها زنده 

تر و سرحال تر می شوند.

در حال حاضر اكثراً از تنورهای گازی كه بدنه 
ای فلزی دارند و قابل جابجا شدن نيز می باشند 
استفاده می شود و حرارت مورد نياز آنها نيز يا 
مايع  گاز  كپسول  با  يا  و  شهری  گاز  طريق  از 

فراهم می شود.
آشنايی با نان های سنتی تهيه شده با تنور گلی

۱- نون خونگی )نان خانگی(
نانی كه با استفاده از آرد گندم و در تنور خانگی 

تهيه می شود.
اين نان در اندازه بزرگ و نازک تهيه می شود 
پنجاه  از  بيش  به  آنها  از  بعضی  قطر  بطوريكه 
سانتی متر و ضخامت آن در حدود نيم تا يك 

سانتی متر است.
بيشترين  نان  نوع  اين  سنتی،  نانهای  بين  در 
مدت  دارد.  خانوار  غذايی  سبد  در  را  مصرف 
ماندگاری آن بسيار خوب است و بزودی بيات 
تا لقمه آخر مصرف شده و تقريبا  نمی شود و 

هيچ ضايعاتی ندارد.
2- نون بربری

در پايان مراحل پخت نان كه حرارت تنور كم 
چسباندند  می  تنور  ديواره  به  را  نان  شد،  می 
تنور  در  نانها  اين  اندک،  حرارت  بدليل  كه 
كاما  پختن  با  همزمان  سوختند؛بلكه  نمی 
می  بربری  نون  آنها  به  كه  شدند  می  خشك 
يا  مسافرتها  برای  بيشتر  و  خشك(  گفتند)نان 
برای نگهداری طوالنی مدت اقدام به تهيه اين 

6- نون جو
نانی كه در تهيه خمير آن به جای آرد گندم از 

آرد جو استفاده كنند.
در قديم به علت كمبود گندم بيشترين مصرف 
همچون  نادر  موارد  در  امروزه  است.  داشته  را 
برای  يا  رمضان  مبارک  ماه  در  دادن  افطاری 

بيمارانی با رژيم غذايی خاص تهيه می شود.
نان  اين  و خوش عطر شدن  برای خوش طعم 
از آويشن استفاده می كنند. )يا داخل خمير يا 

بعنوان تخمی روی نان می ريزند(.
بعلت چسبندگی كم خمير جو اين نان نسبت 
كمتری  قطر  و  بيشتر  ضخامت  گندم  نان  به 
دارد. به دليل اينكه خمير جو چسبندگی الزم 
را ندارد پخت اين نوع نان نياز به مهارت خاص 

و تبحر نانوا دارد.
7- نون جو - ارزن

با استفاده از مخلوط آرد جو و ارزن اين نان را 
تهيه می كردند.معموال دوسوم آرد جو و يك سوم 
آرد ارزن مخلوط كرده خمير را آماده می نمودند.

امروزه از اين نان فقط اسمی باقی مانده است.
)kopoo( 8- کپو

گاهی اوقات هنگام پخت نان در تنور دو يا چند 
به  كنند)تقريبا  می  پهن  كمی  را  خمير  چانه 
اندازه نان تنور سنگی( و سپس آنها را می پزند.

برای  دارد  ضخامت  قدری  كه  نان  نوع  اين 
اشخاص پير كه دندان ندارند مناسب است. در 
بعضی موارد هم به سفارش پدر بزرگ يا مادر 

بزرگ اين نان را برای آنها می پزند.

نوع نان می كردند.
خوردن اين نوع نان لذت بخش بود و بچه ها 

بسيار آن را دوست داشتند.
3- نون روغنی

كمی  مقدار  خمير  تهيه  هنگام  اوقات  گاهی 
روغن به آن اضافه می كردند و به روش معمولی 
آن را می پختند كه به اين نان، نون روغنی می 
پخته  بربری  هم  و  تازه  بصورت  هم  گويند،كه 
می شود و نسبت به نان معمولی قدری تردتر 
است و برای عصرانه يا صبحانه يا در مسافرت 

مناسب است.
4- نون شیری

از  آب  جای  به  نان  نوع  اين  خمير  تهيه  در 
مقداری شير استفاده می شود.

بايد مصرف  اما خيلی زود  نانی خوشمزه است 
شود  می  باعث  آن  در  شير  وجود  چون  شود 
در  كند)مخصوصا  تغيير  زود  خيلی  طعمش 

فصل تابستان(
5- نون تخمی زده

تخمی مخلوطی است از سياه دانه، كنجد، برگ 
پياز، زيره، گل خشت در مواردی خشخاش و ... 
كه هنگام پهن كردن خمير اين مواد را روی آن 

می پاشند و سپس در تنور می پزند.
فقط  قديم  در  نان خشخاشی(  همان  )احتماال 
برای عيد نوروز اين نوع نان را تهيه می كردند 
بستگی  خاصی  زمان  به  آن  تهيه  امروزه  اما 
ندارد. اين مواد را هم در تهيه نان جو و هم نان 

گندم بكار می برند.

)koloo( 9- کلو
های  بچه  نانوايی  هنگام  در  مواقع  بعضی 
می  نان  يا  خمير  و  گيرند  می  بهانه  كوچك 

خواهند.
برای اينكه اين گونه بچه ها را آرام كنند تكه 
كوچكی از خمير را پهن كرده و به شكل نان 
اندازه يك كف دست  به  می پزند كه حداكثر 
كلوچه  نوع  اين  كه  است  نيست.بديهی  بيشتر 
فقط ويژه اطفال است و در غير اين مورد پخته 
ندارد  بزرگ  نان  با  فرقی  هيچ  اما  شود؛  نمی 

و قابل مصرف برای بزرگساالن نيز می باشد.
)tenoor sangoo( ۱0- نون تنور سنگو

تنور سنگو يا تنور سنگی تشكيل شده از چهار 
يا پنج تخته سنگ صاف كه آنها را در چاله ای 
كه از قبل آماده كرده اند بصورت عمودی قرار 
می دهند و پشت آنها را با شن و سنگريزه پر 
و محكم می كنند و سپس برای ايجاد حرارت 

داخل آن با هيزم آتش روشن می كنند.
در  و  دامداران  بين  در  معموال  نان  نوع  اين 
وجود  تنور  از  استفاده  امكان  كه  جاهايی 
هستند  هم  افرادی  اما  شود؛  می  پخته  ندارد 
كه توانايی پخت نان با تنور داش را ندارند به 
پزند.نانی  می  نان  سنگو  تنور  در  دليل  همين 
كه در اين نوع تنور پخته می شود از نظر مواد 
اوليه و مراحل پخت؛ با نان تنوری فرقی ندارد 
تر  و حجيم  بسيار كوچكتر  اندازه  نظر  از  ولی 
است.)قطر تقريبا بيست سانتی متر و ضخامت 

سه تا چهار سانتی متر(

-اگر به صورت منظم از سرخ كن ها با مقدار زياد 
روغن استفاده می كنيد ، بهترين گزينه استفاده 
از سرخ كن های برقی است . در سرخ كن های 
برقی ترموستات نصب شده ، بنابراين بيش از حد 

گرم نمی شوند و ايمن ترند .
-پيش از سرخ كردن مواد )مانند سيب زمينی و 
...( آنها را حتی االمكان خشك كنيد . اين كار از 
پاشش روغن داغ ، آتش سوزی روغن و آسيب به 

شما جلوگيری می كند .
-اگر سرخ كن برقی نداريد و از ماهی تابه معمولی 
برای سرخ كردن استفاده می كنيد ، هرگز ماهی 

تابه را بيش از يك سوم پر روغن نكنيد .
-اگر روغن شروع به دود كردن نمود ، دمای آن 
بسيار باال رفته است و احتمال آتش سوزی وجود 
روغن  بگذاريد  و  كنيد  خاموش  را  شعله   . دارد 

خنك شود .

با دست شستشو  را  ها  لباس  است  نياز  گاهی 
به  نياز  بدون  و  راحتی  به  را  كار  اين  دهيم. 
است  ممكن  آيا  دهيم.اما  می  انجام  آموزش 
اشتباهی مرتكب شويم كه موجب تميز نشدن 
لباس ها شود و يا به آن ها آسيبی وارد كند ؟

روش صحيح شستشوی دستی لباس ها
۱- ريختن مواد شوينده روی لباس :

است.  اشتباهات  ترين  متداول  از  يكی  اين 
نظر  مورد  محفظه  داخل  را  آب  اول  هميشه 
آب  داخل  را  مناسب  شوينده  ماده  بريزيد. 
را داخل  لباس  انتها  و در  تا حل شود.  بريزيد 

محفظه قرار دهيد.
2- شستشوی محکم و خشن لباس :

لباس ها را بايد به آرامی شستشو داد تا بافت 
آن آسيب نبيند. مثا برای پاک شدن لكه ها 
داخل  را  ها  لباس  و  بكشيد  آن  روی  با دست 

مخلوط آب و شوينده، فشار دهيد.

3- گرفتن لباس زير شير آب :
آب  شير  زير  را  حساس  و  ظريف  های  لباس 
همانگونه كه شستشو  را  ها  آن  بلكه   . نگيريد 
می دهيد،داخل سينك يا تشت، آبكشی كنيد.

4- آويزان کردن لباس :
آويزان  از  بعد  دارد  احتمال  كه  هايی  لباس 
بيايد و تغيير شكل بدهد را پس  كردن، كش 
از شستن، روی يك حوله خشك پهن كنيد تا 

آب آن گرفته شود و سپس پشت و رو نمائيد.

بسيار  زمستانی  لباس های  ميان  در  پالتو 
كاال  يك  محبوبيت  هرچه  اما  است؛  محبوب 
آن  خريد  هم  اندازه  همان  به  باشد  بيشتر 

سخت است. 
انواع  و  سويشرت  كاپشن،  مانند  پالتو ها 
مختلفی  مدل های  زمستانی  لباس   مختلف 
گران تر  لباس ها  ديگر  به  نسبت  پالتو  دارند. 
ماندگاری  از  نسبت  همان  به  اما  است 
برخوردار است و ممكن است كسی  بيشتری 
استفاده  پالتو  يك  از  دهه ها  حتی  و  سال ها 
كند. همين دليل باعث می شود هزينه ی زياد 
برسد. يك بار،  نظر  به  پالتو عقانی  برای يك 

برای سال ها هزينه كن!
بسياری عاوه  و  دارند  زيادی  پالتوها گرمای 
استايل های كژوال  استايل های رسمی، در  بر 
می شود.پالتو  استفاده  پالتو  از  نيز  )روزمره( 
دو  هر  در  است  محبوب  زنان  و  مردان  ميان 
نسبت  اما  زنانه  پالتو  می شود.  استفاده  دسته 

پالتو مردانه هميشه تنوع بيشتری دارد.  به 
قرار  موردتوجه  باید  پالتو  خرید  در  مواردی 

از: گیرد عباتند 
پالتو ضخامت 

اين كه پالتو در چه فصلی استفاده شود بسيار 
برابر  در  پوششی  ذات  در  پالتو  است.  مهم 
باضخامت های  امروزه  اما  است  زياد  سرمای 
داشته  توجه  بايد  می شود.  توليد  نيز  مختلف 
پالتو  از  گرما  ميزان  چه  انتظار  كه  باشيم 
استفاده  است  قرار  استايلی  چه  با  و  داريم 
به  زنانه  زمستانی  پالتو  خريد  در  پس  شود. 
قرار است  اگر  توجه كنيد.مثًا  پالتو  ضخامت 
با استايل رسمی و كت و شلوار پالتو بپوشيم 
بايد پالتويی نازک تر از استايل روزانه بپوشيم 
كردن  گرم  وظيفه  روزانه  استايل  در  چون 
در  پس  است  پالتو  عهده ی  بر  صرفاً  بدن 

مناسب دقت كنيد. باضخامت  پالتو  انتخاب 
پالتو سايز 

مهم ترين  است.  مهم  بسيار  نيز  پالتو  سايز 
پالتو  سرشانه ی  اندازه ی  پالتو  سايز  در  نكته 
باشد  اندازه  بايد  پالتو  سرشانه  حتماً  است. 
پالتو  بودن  تنگ  يا  گشاد  صورت  در  چون 
به  زشت  بسيار  بيرون  از  پالتو  ظاهری  شكل 

می رسد.  نظر 
انتخاب  پالتو  داريد  پهلو  يا  بزرگ  شكم  اگر 
پنهان  پالتو  زير  را  آن ها  تا  است  مناسبی 
باعث می شود  پالتو  اگر الغر هستيد  و  كنيد؛ 

باشيد. بهتری داشته  اندام 
طول يا قد پالتو

باسن  روی  از  آن  قد  كه  كتی  به  اصوالً 
اين يك  البته  می گويند.  پالتو  باشد  پايين تر 

اولين  اما  است  پالتو  از  كلی  بسيار  تعريف 
مشخصه ی يك پالتو قدبلند آن است. پالتوها 
معموالً  مردانه  پالتوهای  دارند.  متفاوتی  قد 
در  دارند.  زنانه  نمونه های  از  كوتاه تر  قدی 
كوتاه  مدل های  البته  زنانه  پالتو  مدل  انواع 
پالتوهای  معموالً  اما  می شود  يافت  به وفور 

زنانه قدی پايين تر از سر زانو دارند.
پارچه جنس 

فاكتورها  مهم ترين  از  يكی  پارچه  جنس 
می تواند  پارچه  جنس  است.  پالتو  خريد  در 
تمام انتخاب های ما را تحت تأثير قرار دهد. 
نوع  و  زمستانی، جنس  زنانه  پالتو  در خريد 

پارچه بسيار موردتوجه است. 
: پالتو  پارچه  محبوب ترين 

است.  پشمی  پارچه  نوعی  فوتر:  -پارچه 
دوخت  برای  جنس  و  پارچه  نوع  بهترين 
دانست.  فوتر  پارچه  بايد  را  پشمی  پالتو 
پشم  از  پشمی  پالتوهای  توليد  برای  معموالً 
استفاده  ابريشم  كرم  پيله  و  گوسفند  شتر، 
پوشاک  صنعت  در  فوتر  پالتوی  اما  می شود 

تركيب می شود. غيرطبيعی  الياف  با 
طرح  و  رنگ  در  تنوع  دليل  به  فوتر  پارچه 
بازار  در  سهم  بيشترين  مناسب  ضخامت  و 
پالتو را دارد و به دليل طول عمر زياد بسيار 
روزهای  برای  فوتر  پارچه  است.  محبوب 

انتخاب است. بهترين  سرد 
در  زيادی  چرمكاربرد  پارچه  چرم:  -پارچه 
زنانه  و  مردانه  زمستانی  پوشاک  دوخت 
دارد. اين پالتوها به دليل اينكه از كيفيت و 
گرمای مناسبی برخوردارند در بين بانوان و 

دختران طرفداران زيادی دارند. 
برای  نفوذناپذيری  دليل  به  چرم  پالتو 

انتخاب مناسبی است. بارانی  روزهای 
الياف  شامل  پارچه  اين  كشمير:  -پارچه 
از  معموالً  كه  است  گران قيمت  و  طبيعی 
موی نوعی بز به نام كشمير گرفته می شود. 
پارچه ها  ساير  به  نسبت  كشمير  پارچه 
بسياری  محبوبيت  و  دارد  بيشتری  ضخامت 
محسوب  گران  نسبتاً  پارچه ای  اما  دارد 
ظريف،  ساختاری  كشمير  پارچه  می شود. 
بسيار  كيفيت  و  دارد  نرم  و  محكم  سبك، 

بااليی دارد.
كه  است  چرم  پارچه  نوعی  جير:  -پارچه 
تهيه  حيوان  پوست  زيرين  قسمت های  از 

می شود.
ندارد.  استقامت  طبيعی  چرم  به اندازه  جير 
طرفداران  و  است  زيبا  بسيار  جير  پارچه 
مابين  حالتی  جير  پارچه  دارند.  زيادی 

مخمل و چرم دارد.

راهنماي خريد لحاف

نکات مهم در خريد پالتو زمستانی زنانهاشتباهات رایج در هنگام شستشوی دستی لباس هاروغن سرخ کردنی و ايمنی در آشپزخانه

انواع نان هایی که در تنور تهیه می شوند!

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۰۵- ۹۹/۰۴/۱۰ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
فرزند محمدعلي بشماره ملي ۶۵۶۰۱۰۹۷۱۲  در ششدانگ  استوار   آرين  آقاي 
 ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۲۷ پاک  مترمربع   ۳۱۶/۴۵ مساحت  به  خانه  باب  يك 
اصلي مفروز و مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۲۳۴۵ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۷ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
واخواهي  رسانند  بهم  ملك حضور  وقوع  در محل  مقرر  وقت  در  كه  مي گردد 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم  از  ماه  يك 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۲۱

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 ۹۹/۰۴/۱۱  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۱۰ و   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۱۱ شماره  راي  برابر 
هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي آقاي احمد نجاتي فرزند ميرزا بشماره ملي ۶۵۶۹۸۶۸۸۳۷  و 
ملي ۶۵۶۹۹۰۲۱۶۴  در ششدانگ يك  بشماره  فرزند محمد  فرج حسيني  آقاي 
باب خانه به مساحت ۲۹۹ مترمربع پاک ۱۲۷۲۸ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و 
مجزي شده از پاک ۱۰۸۲۷/۵۹۱ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان 
 ۱۰۸۲۷/۱۲۷۲۸ پاک  حدود  تحديد  كه  اين  به  عنايت  با  گرديده  محرز  گراش 
آگهی  انتشار  درخواست  كه  نامبرده   تقاضای  نيامده حسب   عمل  به  تاكنون 
تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه مورخه ۹۹/۹/۲۳ 
تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از 
متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت 
مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد 
به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم 
و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰
هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش

م/الف/۵۲۲

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۲۴۳- ۹۹/۰۳/۳۱ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم 
ششدانگ  در    ۶۵۶۹۹۲۹۷۱۲ ملي  بشماره  ابراهيم  فرزند  ابراهيميان  معصومه 
 ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۰۶ پاک  مترمربع   ۲۳۶/۶۵ مساحت  به  خانه  باب  يك 
از پاک ۱۰۸۲۷/۱۱۳۸ اصلي واقع درقطعه ۵بخش  اصلي مفروز و مجزي شده 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۰۶ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دوشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۱۷ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
قانون ثبت دعوت  از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴  لذا  خواهد آمد 
واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملك  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  كه  مي گردد 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
بايستي  تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۱۴

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۲۴۵- ۹۹/۰۳/۳۱ هيأت اول - موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
ششدانگ  در    ۶۵۶۹۹۶۸۶۸۸ ملي  بشماره  غامعباس  فرزند  رنجبر  فرزاد  آقاي 
 ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۰۷ پاک  مترمربع   ۱۱۹/۱۰ مساحت  به  خانه  باب  يك 
از پاک ۱۰۸۲۷/۱۱۹۳ اصلي واقع درقطعه ۵بخش  اصلي مفروز و مجزي شده 
۱۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک 
۱۰۸۲۷/۱۲۷۰۷ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دوشنبه 
مورخه ۹۹/۹/۱۷ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
قانون ثبت دعوت  از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴  لذا  خواهد آمد 
واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملك  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  كه  مي گردد 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ 
بايستي  تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه 
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۰

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش
م/الف/۵۱۵
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اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان، 
ایرانیان و نیز بزرگ ترین  شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسة ملی 
سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهاده اند. شاهنامه اثری 
است منظوم در حدود پنجاه هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف )یا مقصور( 
انجامید.  طول  به  سی سال  حدود  آن  سرایش  )فعول((.  فعل  فعولن  فعولن  )فعولن 

فردوسی خود در این باره می گوید:
عجم زنده کردم بدین پارسی بسی رنج بردم درین سال سی  

آخرین ویرایش های فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰و ۴۰۱هجری قمری روی داد. 
شاهنامه شرح احوال، پیروزی ها، شکست ها، ناکامی ها و دالوری های ایرانیان از کهن 

ترین دوران )نخستین پادشاه جهان کیومرث( تا سرنگونی دولت ساسانی به دست 
تازیان است )در سده هفتم میالدی(. کشمکش های خارجی ایرانیان با هندیان در 
شرق، تورانیان در شرق و شمال شرقی، رومیان در غرب و شمال غربی و تازیان 
در جنوب غربی است. عالوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان های 

مستقل پراکنده ای نیز وجود دارند که مستقیمًا به سیر تاریخی مربوط نمی شوند.
از آن جمله: داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان، کرم 

هفتواد ، شخصیت های افسانه ای زنان و جز 
اینها بعضی از این داستان ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از شاهکارهای 

مسلم ادبیات جهان به شمار می آیند.

محمدرضا فاريابی

افراسیاب
افراسياب، شاه اسطوره  ای توران پسر 
دشمن  او  است.  شاهنامه  در  پشنگ 
با  نبردهايش  داستان  و  بود  ايرانيان 
ايرانيان و به ويژه رستم خواندنی است. 
به  داشت  خردمندی  وزير  افراسياب 
سرانجام  افراسياب  ويسه.  پيران  نام 
اولين  به دست كيخسرو كشته شد. 
در  شاهنامه  در  افراسياب  از  يادكرد 
جريان جنگ پشنگ است كه در آن 
جنگ افراسياب از طرف پدرش پشنگ 
به فرماندهی سپاه توران منصوب شده 
بود و توانست دهستان پايتخت نوذر 
را اشغال كند، همچنين افراسياب در 
آن جنگ برادر خردمند خود اغريرث 

را می كشد.
از  از يادكردهای ديگر شاهنامه  يكی 
افراسياب زمانی است كه كيكاووس به 

هاماوران رفته و اسير گشته و رستم 
هاماوران  به  كاووس  نجات  برای  هم 
زمان  آن  در  و  شده است  رهسپار 
رستم  و  كاووس  كه چشم  افراسياب 
را دور ديده می آيد و ايران را تسخير 
بازگشت  ره  در  رستم  اما  می كند 
می كند.  بيرون  ايران  از  را  افراسياب 
ايران  به  همچنين زمانی كه سهراب 
لشكركشی می كند او بارمان وهومان 
را مأمور می كند تا مانع آشنايی پدر 
او در داستان سياوش  و پسر گردند. 
به ايران لشكركشی می كند و سياوش 
به همراه رستم به جنگ سپاه توران 
می رود. اما در نهايت پس از شكست 
صلح  مذاكرات  برای  را  گرسيوز  اول 
می فرستد و با شرط رستم و سياوش 
مبنی بر فرستادن صد گروگان از اقوام 
خود موافقت می كند. پس از آن رستم 
برای اينكه كيكاووس صلح را تأييد كند 
به پايتخت می رود ولی كاووس نه تنها 
صلح را نمی  پذيرد بلكه حتی دستور 
كشته  گروگان  صد  می كند  صادر 
شوند. رستم حاضر به پذيرش خواسته 

شاه نمی شود و به همين دليل كاووس 
او را از فرماندهی لشكر عزل و توس را 
به جای پور دستان منصوب می كند. 
سياوش كه حاضر به بد قولی نيست 
زنگه شاوران را دستور می دهد كه صد 
نفر را بازگرداند و خود نيز به توران پناه 
می برد. افراسياب ابتدا ميانه ای بسيار 
ولی  می كند  پيدا  سياوش  با  خوب 
بعضی از اطرافيان او همانند گرسيوز 
برادر وی عليه سياوش توطئه می كنند 
و افراسياب رای به قتل شاهزاده ايران 
انتقام  آغاز  سر  اتفاقات  اين  می دهد. 
فراوانی  جنگ های  و  ايرانيان  جويی 
بين دو كشور بر سر قتل سياوش اتفاق 
می افتد است و در آخرين اين جنگ ها 
يعنی جنگ بزرگ كيخسرو وی توسط 
كيخسرو كه فرزند سياوش و فرنگيس 

دختر افراسياب بود، كشته می شود.
افراسیاب در اوستا

كين  به  را  افراسياب  كيخسرو، 
از  برگی  می كشد.  سياوش  پدرش 
شاهنامه متعلق به سده ۱۴ ميادی 
)دوره ايلخانی(. محل نگهداری: موزه 

متروپوليتن نيويورک

ْفرنْگَرسَين  اوستا  در  افراسياب  نام 
به  يا كسی كه  به معنی هراس انگيز 
متون  برخی  است.  می افكند  هراس 
آپاسياْكوی  را  افراسياب  اوستا  كهن 
به زبان  اين اصطاح  می نامند معنی 

زرتشت قاتل و راهزن است.
افراسیاب در متون فارسی میانه

يا  ْفراسياو  او  نام  پهلوی  صورت 
ْفراسياب يا ْفراسياپ است.
افراسیاب در شاهنامه

يافت  اطاع  افراسياب  پدر  پشنگ 
منوچهر شاه ايران از دنيا رفت و بجای 
او پسرش نوذر بر تخت ايران جلوس 
كرد. پشنگ فرصت را غنيمت شمرد 
ايرانيان  از  را  )نيازداشم(  تور  كين  تا 
بستاند. به همين سبب تمام نامداران 
و جنگاوران توران را گرد خويش جمع 
اعام  را  ايران  شاه  مرگ  خبر  كرد 
ايران را به مشورت  به  نمود و حمله 
گذاشت. در آن زمان افراسياب جوانی 
ماجراجو بود كه از ايده پدر استقبال 
بر  را  توران  سپاه  فرماندهی  و  نمود 
عزم  عظيم  سپاهی  با  گرفت  عهده 
داشت  برادری  افراسياب  نمود.  ايران 
بنام اغريرث كه با حمله مخالف بود و 
عقيده داشت اگر منوچهر مرده جايش 
گرگ پير سام زنده است و با وجود او 
شكست ايرانيان محال است اما پشنگ 
نظر او را رد كرد و گفت در اين حمله 
تابع برادرش افراسياب سپهساالر توران 

باشد.
همه نامداران کشورش را

چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان
سپهبدش ویسة تیز چنگ

جهان پهلوان پورش افراسیاب
سخن راند از تور و از سلم گفت 

بخواند و بزرگان لشکرش را
چو کلباد جنگی هژبر دمان

که ساالر ُبد بر سپاه پشنگ
بخواندش درنگی و آمد شتاب

که کین زیر دامن نشاید نهفت
فرماندهی  به  توران  سپاه  سپس 
افراسياب به ايران لشكركشی می كند و 
موفق به اشغال پايتخت ايران دهستان 
افراسياب  جنگ  پايان  در  می شود. 
برادر خود اغريرث به جرم آزاد كردن 
زمان  در  می كشد.  ايرانی  اسيران 
پادشاهی گرشاسپ پسر زو تهماسپ 
افراسياب با اينكه پدرش پشنگ موافق 

نبود به ايران حمله ور شد.
از  يكی  منيژه  و  بيژن  داستان 
شاهنامه،  كتاب  معروف  داستان های 
اين  است.  ايرانيان  حماسی  كتاب 
داستان روايت عشق بيژن پسر گيو و 

منيژه دختر افراسياب است.
داستان

فردوسی می گويد شبی تيره و تار بود 
گويی آسمان از قير سياه پوشيده بود و 

در آن تاريكی چنان بود كه اهريمنان 
از هر گوشه ای روی سياه خود را برای 
مارهای  يا  می نمودند  بما  ترساندن 
بتازند.  ما  بر  تا  كرده  باز  دهن  سياه 
همان دم از جای برجستم و مرا زنی 
مهربان در خانه بود گفتم ای ماه روی 
خواب از چشمانم ربوده شده شمعی 
بيافروز و بزم اين شب را راه بينداز و 
چنگ بردار و می در جام بلورين بريز. 
وی نيز می با نارنج و سيب و بهی آورد 
و آن را در پياله ای شاهانه ريخت. وی 
شب  آن  و  كرد  خواستم  من  هرچه 
تاريك را خوشتر از روز ساخت. ليكن 
من در انديشه آن نامه خسروان بودم و 
دلم ناآرام بود. چون آن يار مهربان مرا 
ديد كه هوشم را به آن داستان بسته ام 
از من پرسيد از داستان بيژن چه می 
دانی؟ آيا شنيده  ای كه بر بيژن چه 
رسيده است؟  زن  سوی  از  گرفتاری 
نامه  از  می دانی  چيزی  اگر  گفتمش 
باستان به من بگو. گفت اكنون حرف 
مرا گوش كن و داستان های ديگر را 
فراموش كن. آن يار مهربان مرا گفت 
می در پياله كن و بنوش تا من داستانی 
را كه از دفتر باستان خوانده ام برايت 
از  پر  است  داستانی  آن  و  بازگويم 
فسون و مهربانی و نيز نيرنگ و جنگ. 
گفتم ای ماهروی همين امشب همه 
داستان را برايم بازگو كه منيژه در كجا 
بود؟ و بيژن چه كرد و از تيمار درد 
چه بر سرش آمد؟ سپس آن ماهروی 
پهلوی  دفتر  از  را  داستان  گفت  مرا 
برايت می گويم و از تو می خواهم كه 
از  و  برگردانی  به چكامه  برايم  را  آن 
اكنون ای  بود.  تو سپاس گزار خواهم 
يار نيكی شناس آن داستان را از من 

بشنو...
مرا گفت گر تو زمن بشنوی

به شعر آرم از دفتر پهلوی
همی گویم و هم پذیرم سپاس

کنون بشنو ای جفت نیکی شناس

شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن 
به نبرد با گرازان

در دوران پادشاهی كيخسرو شاهنشاه 
كيانی گروهی از مردم سرزمين ارمان 
نمودند  تظلم  و  آمده  ايران  شاه  نزد 
توران  مرز  در  كه  سرزمين شان  كه 
و هجوم  تاز  و  تاخت  مورد  دارد  قرار 
دو  كيخسرو  گرفته است.  قرار  گرازان 
پهلوان ايرانی را برای اين موضوع در 
نظر می گيرد كه يكی گرگين مياد 
باوجود  كه  است  بيژن  ديگری  و 
جوانی و مخالفت های پدرش گيو به 
گرگين  می شود.  اعزام  مأموريت  اين 
مياد كه به خباثت و فرصت طلبی 
در شاهنامه شناخته شده بيژن را به 
تنهايی به نبرد می فرستد. در آن روز 

بيژن بر گرازان چيره می شود.

شخصیت اهی افساهن ای  شاهناهم )16(

کرونا از نگاهی دیگر
کرونا جون خدا یار تو باشد

به هر جایی نگهدار تو باشد!!
همه جا موجب بهداشت بودی

و ما را استری لیزه ! نمودی
تو دادی آشتی با آب و صابون

همه ما را بدون هیچ افسون
خدا را شکر با الکل رفیقیم

بله حاال دو تا یار شفیقیم
نشان دادی به ما زالو صفت را

و کردی محتکر را خوار و رسوا
کسی که ماسک را انبار می کرد

فقط بار خودش را بار می کرد
بله از لطف تو کانون خانه

دوباره گرم شد بی هر بهانه
پدر چندی است می بیند پسر را

شده مردی برای خود به موال
هر آن کاری که دولت ناتوان بود

تو با انجام آن دادی به ما سود
تمام مشکل و بار ترافیک

خدا را شکر حل شد شیک و آنتیک
تورم را همه از یاد بردند

و آن را به فراموشی سپردند
چنان کردی خالیق را روانی

که هرگز نیست کس فکر گرانی
کرونا،  چون که  بردی از همه هوش

همه کردند آبان را فراموش
تو کاهش داده ای با یک درایت

ضریب سرقت و جرم و جنایت
اگر یک ماه دیگر تو بمانی

همه کشور شود خوب و مامانی !
بله »جاوید « گرچه گفته ای راست

ولی ترس از دو چشم تو هویداست
نکن کل کل تو با ویروس جانی

وگر نه می روی در قبر آنی !!

محمد جاوید 

شعر طنز

ذكر گويندهء اين سخن:
از وهب روايت كرده اند كه از عظمت خدای می گفت كه آسمانها و زمين و 
درياها در هيكل است و هيكل در كرسی است و قدم خدا عز و جل بر كرسی 

است. و كرسی چون پاپوش قدم او است. از او پرسيدند هيكل چيست؟
گفت:»چيزی است در اطراف آسمانها كه زمين و درياها را چون طناب 

خيمه به بر گرفته«.
و هم از او دربارهء زمين ها پرسيدند كه چگونه است؟

گفت:»هفت زمين گسترده است چون جزيره ها كه ميان هر دو زمين دريايی 
هست و دريا همهء زمين ها را ببر گرفته و ما ورای دريا هيكل است.«

و گفته اند كه از خلقت قلم تا خلقت ديگر چيزها هزار سال فاصله بود.
ذكر گويندهء اين سخن:

از ضمره روايت كرده اند كه خداوند قلم را بيافريد و بدان همه چيزها را 
كه خلق ميخواست كرد و يا بودنی بود بنوشت و اين مكتوب هزار سال 
پيش از آنكه چيزی خلق شود به تسبيح و تمجيد خدا پرداخت و چون 
از جمله  كند  را خلق  زمين  و  آسمانها  كه  فرمود  اراده  خدا جل جاله 

چيزها كه آفريد شش روز بود كه هر يك را به نام ديگر ناميد.
گويند نام يكی از اين شش روز ابجد بود و اسم ديگری هوز و اسم سوم 
حطی و اسم چهارم كلمن و اسم پنجم سعفص و اسم ششمی قرشت بود.

ذكر گويندهء اين سخن:
از ضحاک بن مزاحم روايت كرده اند كه خداوند آسمانها و زمين را در 
شش روز آفريد و هر روز اسمی داشت كه ابجد و هوز و حطی و كلمن و 

سعفص و قرشت بود. و روايت ديگر نيز بهمين مضمون هست.
ولی ديگران گفته اند خدا روزی آفريد و نام آن را يكشنبه كرد و روز دوم 
آفريد و نام آن را دو شنبه كرد و روز سوم آفريد و نام آن را سه شنبه 
كرد و روز چهارم آفريد و نام آن را چهارشنبه كرد و روز پنجم آفريد و 

نام آن را پنجشنبه كرد.
ذكر گويندهء اين سخن:

از ابن عباس روايت كرده اند كه خدا يك روز آفريد و آن را يكشنبه ناميد و 
روز ديگر بيافريد و دوشنبه ناميد و روز سوم آفريد و سه شنبه ناميد و روز 
چهارم آفريد و چهار شنبه ناميد و روز پنجم آفريد و پنجشنبه ناميد. و اين دو 
گفتار اختاف ندارد و رواست كه نام روزها به زبان عرب چنين باشد كه از ابن 

عباس روايت كرده اند و به زبان ديگران چنان باشد كه ضحاک گفته است.
و نيز گفته اند كه روزها هفت بود نه شش.

ذكر گوينده  اين سخن:
از وهب بن منبه آورده اند كه روزها هفت بود.و اين دو گفتار كه يكی 
از ضحاک است و گويد كه خدا شش روز آفريد و ديگری از وهب است 
كه گويد روزها هفت بود درست است و اختاف ندارد زيرا معنی گفتار 
ضحاک اينست كه روزهای خلقت خداوند از آغاز شروع خلقت آسمانها 
از كار خلقت شش روز بود  تا به هنگام فراغت  و زمين و مخلوقات آن 
چنانكه او جل ثنائه فرمود:»اوست كه آسمان ها و زمين را به شش روز 
آفريد« و معنی گفتار وهب بن منيه اينست كه شمار ايام با جمعه هفت 
زمين  و  آسمانها  آغاز خلقت  روز  بارهء  در  را  و گذشتگان  نه شش.  بود 

اختاف است بعضی گفته اند روز يكشنبه بود.
ادامه دارد... .

تاريخ طبری

دوست حقیقي آن کس باشد که دوستي اش آدمي را از تاریکي به نور و از ظلمت غم به 
نور شادي و از ظلمت ظلم به نور عدالت و از ظلمت جهل به نور دانایي و از ظلمت تنهایي 
به نور مصاحبت و دوستي برساند. اگر چنین دوستي در جهان هست باید شناخت و در 
شمار دوستان او قرار گرفت تا از برکات این دوستي برخوردار شد. و آن دوست جز 

پروردگار عالمیان نیست.

دوست حقیقی
مائده اهی  فرهنگی- الهی  قمشه ای

طنز
گدا  آقا!...قديم،آدم  شدند  عوض  هم  گدايان 
اما اآلن همچين معلوم نيست كه  بود؛  گدا  واقعاً 
از خودش گدابازی در می  دارد  يا  گداست  واقعاً 
پيدا  جايی  گدايی  يك  اگر  مثًا  آورد؟!...قديم 
نمی كرد بخوابد، لب يك تنوری می گرفت می 
بعدها  كه  كرد  می  انداز  پس  را  پولش  و  خوابيد 
هم  اسنادش  نشود.  ناكسی  و  كس  هر  محتاج 

موجود است.
ارائه سند:

شنيده ايـم كه محمـود غزنـوی يك شــب
شـراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت

گدای گوشه نشينـی لــب تنــوری خفــت
لــب تنــور بـر آن بينــوای عـور گذشــت

علی الصبـاح يكی نعره زد كـه ای محمـود!
شـب سمـور گذشـت و لـب تنـور گذشــت

را  زندگی  تجمات،  قدری  به  در عصر حاضر  اما 
كرده  بيداد  همچشمی  و  و چشم  برداشته  جا  از 
تكنولوژی  جديد  مظاهر  به  نيز  گداها  حتی  كه 
روی آورده و مثًا برای خودشان صاحب موبايل 
اند. اين مطلب را ما از خودمان در نياورده  شده 
ايم. اآلن كه لپ تاپ و تبلت هم دارند؛اما حدود 
۱۰ سال پيش يادم هست در خبرها آمده بود كه 
بسياری از متكديان،ساعت كار،محل و موقعيت از 

پيش تعيين شده دارند و در ساعت معينی توسط 
خودروهای سواری جمع آوری می شوند]سرويس 
متولی  های  سازمان  كه  وقتی  و  ذهاب[  و  اياب 
و مسؤوالن شهرداری و نيروی انتظامی در صدد 
طريق  از  آيند،  می  بر  شهر  گدايان  آوری  جمع 
دست  از  و  كنند  می  باخبر  را  يكديگر  پيامك، 

نيروها می گريزند.
گفتمان مدرن گدايان:

به نظر می رسد كه موج جديد تكنولوژی ارتباطی 
از  گدايان  مندی  بهره  جمله  از  رسانی،  اطاع  و 
نيز  آنان  گفتمان  روی  بر  حاال  از  همراه؛  تلفن 
اثرگذار گردد و ما شاهد ظهور گداهايی در سطح 
شهر باشيم كه با بيان جماتی متفاوت از هميشه، 

گدايی می كنند. به چند نمونه توجه بفرماييد:
۱ـ شب جمعه است؛ موبايل مرا شارژ كنيد!

پيامكی  هيچ  كه  روزه   ۲ خدا  به  ايهاالناس،  ۲ـ 
دريافت نكرده ام!

۳ـ آی مردم!....به خدا عليلم،ذليلم،بيچاره ام....
قبض موبايلم كمرشكن شده!

۴ـ شما را به خدا يك شارژ ۵۰۰۰تومانی ايرانول 
به من كمك كنيد!

بشی  شارژ  برابر  دو  آخرت  در  كه  شاءاهلل  ان  ۵ـ 

جوون!
۶ـ خدا شارژت كنه مرد كه امروز شارژم كردی!

دارای  لمسی  های  موبايل  از  كنم خدا  دعامی  ۷ـ 
حافظه ۱۶ گيگ و دوربين ۸مگاپيكسل نصيبت كنه!

۸ـ و.........قس علی هذاالقياس!
بسته پيشنهادی:

گدا  كه  آن  مباد  گفتيم:»يارب  بارها  كه  هرچند 
معتبر شود«؛اما معذالك حاال كه برخی از گداها 
صاحب موبايل شده اند و از طريق پيامك به هم 
خب  ريختند!«؛  كه  برين  دهند:»در  می  اطاع 
متقابًا ما نيز می توانيم از همين راه وارد شويم و 
ترتيب جمع آوری آنها را بدهيم. عجالتاً سه راه را 

پيشنهاد می كنم:
1ـ قطع تلفن همراه:

قبل از اقدام به جمع آوری گداها، برای پيشگيری 
با  و  بزنيم  دست  يكديگر،رو  به  پيامك  ارسال  از 
مجوز قانونی و قضايی الزم، اقدام به قطع كردن 
حاال  نماييم.  منطقه  و  محدوده  آن  های  موبايل 
از  كه  دهند  فشار  را   »send«التين دگمه  هی 

خودشان پيامك در كنند.
2ـ رديابی گداها:

با استفاده از سيستم GPS می توانيم مكان های 

حضور گداها را رديابی، شناسايی و خنثی كنيم. با 
موبايل خودشان می توانيم دخلشان را بياوريم. در 
اين مسير حتی می توانيم به آنهايی هم كه موبايل 

ندارند، يك موبايل بدهيم؛ يعنی كمك كنيم.
3ـ شنود كردن:

است  ممكن  شهر  سطح  گدانماهای  از  بسياری 
دار هم  مايه  برعكس  نباشند كه  تنها گدا  نه  كه 
می  الزم  قانونی  مجوز  دريافت  با  پس  باشند. 
توانيم مكالمات بين گروهی آنان را شنود كنيم تا 
بفهميم كه واقعاً كی گدا هست و كی گدا نيست 

و فقط ملت را سركيسه می كند.

گدایان صاحب موبایل !

رد عشق تو از بس هک رخوش آوردیم

ردیای سپهر را هب جوش آوردیم

چون با تو رخوش و جوش ما ردنگرفت

رفتیم و زبان اهی خموش آوردیم

عطار
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حه
صف

مثل یک روز آفتابی
می  دهم.  حق  شما  به  ها  وقت   خیلی 
است؛  نوجوانی عجیب  وغریب  دوران 
مثل  عجائب؛  سرزمین  در  آلیس  مثل 
وقت هایی که تردید و دودلی سراغ آدم 
می آید. نه می توانی بروی، نه می توانی 
و  باشی  مانده  پل  یک  وسط  بمانی. 
ندانی به کدام سمت باید حرکت کنی؛ 
و  باشی  مانده  مثل یک آدمی که وسط 
را بکشند. عالقه ها و  تو  از همه طرف 
نمی شناسی.  درست  را  استعدادهایت 
رشته های  همه ی  می خواهد  دلت 
ورزشی و هنری را امتحان کنی؛ همه ی 
نصفه   را  خیلی ها  و  بروی  را  کالس ها 
دل گیر  زمان  و  زمین  از  کنی.  ول  کار 
می شوی و دلت می خواهد عالم و آدم 
نیستند.  البّته  که  باشد  اختیارت  در 

دندان فیل
دنبال  که  گرسنه  موش  یک  روز  یک 
غذا می گشت یک فندق در بسته پیدا 

کرد.
هرچقدر سعی کرد با دندونش فندوقو 

باز کنه نتونست.
سخت  و  سفت  خیلی  فنذق  ی  پوسته 
موش  کوچیک  های  دندان  و  بود 

نمیتونست اون رو بشکنه.
گفت:  و  کرد  آسمون  به  رو  موش 
»خدای مهربون! چرا به من دندونای به 

این کوچیکی دادی؟
من نمیتونم باهاش فندوقو بشکنم. االن 

من غذا دارم ولی نمیتونم بخورمش«
جواب  بهش  آسمون  توی  از  خدا 
داد: برو توی جنگل و دندون همه ی 

حیوون ها رو ببین.
داشتی  دندون هر حیوونی که دوست 
رو انتخاب کن تا من همون دندون رو 

آرام می شوی.
صبر  من!  شکننده ی  و  حّساس  عزیز 
فرصت  خودت  به  و  باش  آرام  کن، 
بده،  فرصت  هم  بزرگ ترها  به  بده. 
تغییرات  این  از  تو  که  قدر  همان 
و  گیج  هم  آن ها  شده ای،  شگفت زده 
منگ شده اند. باورشان نمی شود فرزند 
به  دیروزشان  دوست داشتنی  و  آرام 
یک موجود ناشناخته تبدیل شده است. 
قّصه  که  نویسنده،  یک  عنوان  به  من 
می نویسم و شخصّیت های داستان ها را 
خوب می شناسم، به یک نتیجه رسیده ام 
برای گذر از این سرزمین ناشناخته یک 
راه وجود دارد، بزرگ ترها و نوجوان ها 
آرام آرام  و  دهیم  هم  دست  در  دست 
بگذریم. صبر کنیم که پایان این مسیر 

روشنایی است.
مرضیه نفری

من جغدم

من یه پرنده هستم
جغدم و شب بیدارم

تو جنگل و بیابون
به دنبال شکارم

من می تونم کامالً
بچرخونم سرم رو

خوب میتونم ببینم
این ور و اون ورم رو

با چشم های درشتم
اطرافمو می بینم

حتی شبای تاریک
غذاهامو می بینم

خورشت موش می خورم
با ساالد مارمولک

سوسک و ملخ دوست دارم
با آجیل جیرجیرک

ناصر کشاورز

قوی ترین مردم کیست؟

روزی جوانان شهر پیامبر سرگرم زورآزمایی 
بزرگی   سنگ  بودند.  وزنه برداری  مسابقه  و 
می کرد  بلند  را  آن  کس  هر  که  بود  آنجا 
این  در  می رفت.  شمار  به  قوی تر  همه  از 
و  رسیدند  راه  از  اکرم)ص(  رسول  هنگام 

پرسیدند: چه می کنید؟
زورآزمایی  داریم  دادند:  پاسخ  جوانان 
از  یک  کدام  ببینیم  می  خواهیم  می کنیم. 

ما قوی تر و زورمندتر است.
که  دارید  میل  فرمودند:  آن ها  به  پیامبر 
و  قوی تر  همه  از  کسی  چه  بگویم  من 

نیرومندتر است؟
همه گفتند: البته، چه از این بهتر که رسول 
را  افتخار  نشان  و  باشد  مسابقه  داور  خدا 

او بدهد.
بودند  افراد جمعیت همه منتظر و نگران 
عنوان   به  را  یک  کدام  اکرم  رسول  که 

قهرمان معرفی خواهد کرد؟
فکر  خود  پیش  یک  هر  که  بودند  عده  ای 
می  کردند اآلن  رسول خدا دست او را خواهد 
گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی 

خواهد کرد.
رسول اکرم)ص( فرمودند: از همه قوی تر و 
از چیزی   اگر  نیرومندتر آن کسی است که 
به  را  او  چیز  آن  به  عالقه  آمد،  خوشش 
زمانی  اگر  و  نکند  مجبور  زشتی ها  انجام 
عصبانی شد خودش را کنترل کند و همیشه 
یا حرف  دروغ  کلمه ای  و  بگوید  را  حقیقت 

زشت بر زبان نیاورد.

آدم ها هم باید بدونند هر آن چیزی 
که دارند را دوست داشته باشند

دارایی  ترین  مهم  از  یکی  »سالمتی«، 
های ماست، یکی از سرمایه های آدم 

ها »سالمتی« آن هاست
هستند. ثروتمند  سالم  های  آدم  پس 

همه باید مراقب ثروتشان باشند

دارد.  را  خودش  بدبختی های  هرکس 
بزرگ ترها که غرق کارهای پیچیده ی 
خودشان هستند؛ کوچک  ترها مشغول 
بّچگانه ی شان  دعواهای  و  بازی ها 

هستند؛ اسباب بازی و قهر و آشتی ها.
انیمیشن ها  و  کارتون ها  و  قّصه ها 
برایت  دیگر  و  باخته اند  رنگ  برایت 
را  اسباب بازی هایت  نیستند.  مهم 
را  اتاقت  و  کارتون  در  کرده ای  جمع 
دلت  ته  حس  یک  کرده ای.  خلوت 
نه  شده ای،  بزرگ  است.  شده  عوض 
پدرومادرها  مثل  که  بزرگ  آن قدر 
باشی،  خودت  کارهای  مشغول 
و  دربیاوری   پول   و   بروی  سرکار 
را داشته  تا صد کارهایت  اختیار صفر 
بّچه ها که دوست دارند  نه مثل  باشی، 
توی  دست شان  وقت  همه  و  جا  همه 
دلت  باشد.  بزرگ ترهای شان  دست 

بهت بدم.«
موش رفت به جنگل و دندون همه ی 

حیوون ها رو نگاه کرد.
دندون هیچ کدوم رو دوست نداشت.

های  دندون  و  رسید  فیل  به  اینکه  تا 
بیرون  دهنش  از  که  دید  رو  بزرگش 

بودن.
)به دندون های فیل میگن عاج(

پس رو کرد به آسمون و گفت: »خدا 
دندون  مثل  هایی  دوندون  من  جون 

فیل میخوام.«
اینکارو  نه!  »نه  گفت:  بهش  فیل  اما 
نکن. درسته که دندون های من خیلی 
غذا  درد  به  اصال  ولی عوضش  بزرگه. 
دهنمه.  بیرون  چون  نمیخوره  خوردن 
اما دندون های تو با اینکه کوچیکن به 
درد غدا خوردن میخورن. تازه دندون 
های من انقد بزرگ و سنگینه که اینور 

اونور بردنشون خسته میشه برام.
تو به این کوچولویی چجوری میخوای 

و  باشی  داشته  استقالل  می خواهد 
دلت  کنی.  ثابت  همه  به  را  خودت 
خریدهای بزرگ می خواهد؛ لپ تاپ و 
که  اتاقی  با  می خواهد  شخصی  گوشی 
هیچ کس واردش نشود و خیلی وقت ها 
هم درش قفل باشد؛ اّما نمی شود. شبیه 
و  به صبوری  ولی  بزرگ ترها شده ای؛ 
آرامی  آن ها نیستی. خیلی زود عصبانی 
توفان  را  قشنگت  دنیای  و  می شوی 
داد  می ریزی،  هم  به  می کند.  واژگون 
می زنی، عصبانی می شوی و اشک هایت 
می کند.  خیس  را  صورتت  ناخواسته 
را  حرفت  کس  هیچ  می کنی  احساس 
و  ندارد  دوستت  کس  هیچ  نمی فهمد، 
تو تنهای تنها مانده ای. شانس بیاوری 
و کسی هوایت را داشته باشد و همان 
حالت  بنشیند،  صحبتت  پای  موقع 
آفتابی،  روز  یک  مثل  می شود؛  خوب 

با این دندون ها راه بری؟«
گفت:  بعد  و  کرد  فکر  یکم  موش 
»راست میگی. دندون های من به درد 
خودم میخوره و دندون های تو به درد 
خودت میخوره. بهتره که من دندونای 
مراقبت  ازشون  و  باشم  داشته  خودمو 

کنم و باهاشون فندوق نشکنم.«

1- اجرای قوانین شروع به کار
می تواند  مطالعه  فضای  انتخاب   *
بگذارد.  تاثیر  شما  تمرکز  سطح  بر 
و  نورپردازی  با  مطالعه  اتاق  یک 
تهویه خوب انتخاب کنید، که مکانی 
کار  برای  مناسب  و  منظم  مرتب، 
حواس  پرتی  کاهش  به  این  باشد. 

شما کمک می کند.
از  بیرون   را  خود  موبایل  *گوشی 
خاموش  یا  و  بگذارید  مطالعه  اتاق 

کنید.
2- اجرای قانون قلم و کاغذ

رسم  مطالعه  زمانی  برنامه  یک   *
در  را  شما  انرژی  سطح  که  کنید 
زمان های مختلف روز در نظر بگیرد 

و به آن پایبند باشید.
* کار خود را به بخش های مختلف 
پایان  و  آغاز  یک  که  کنید  تقسیم 
باشد. مغز ما کلی نگر است،  داشته 
چیزی  روی  بر  است  بهتر  بنابراین 
کار  می دهد  تشکیل  را  کل  یک  که 
به جای چیزی که درجزئیات  کنید، 

قرار دارد.

3- به کجا می خواهید بروید
شروع  را  مطالعه  اینکه  از  قبل   *
تا  بگذارید  وقت  دقیقه  چند  کنید، 

درباره اهداف خود فکر کنید:

مطالعاتی  دوره  برای  را  اهداف خود 
مثال:  عنوان  به  کنید.  یادداشت 
»خالصه های صفحات 40- 65« یا 

تکمیل جزوه درس 1.
* برنامه خود را قبل از شروع با زمان 
تنظیم کنید. به عنوان مثال: من فصل 
2 را در 40 دقیقه خالصه می کنم. با 
انجام این کار، هدف و ذهن هوشیار 
شما بر روی کامل کردن تکلیف در 
خواهد  کار  به  شروع  موجود  زمان 

کرد.

4- قانون 10 دقیقه
افرادی  که  داده اند  نشان  تحقیقات 

که :
* درفاصله های زمانی کوتاه مطالعه 
دارند  استراحت  آن  بین  و  کنند  می 
بسیار موفق تر از کسانی هستند که 
بدون  هم  سر  پشت  ساعت  چندین 

استراحت درس می خوانند.
مطالعه  برنامه  پایان   و  آغاز  در   *
برای  بنابراین،  گیرید:  می  یاد  بهتر 
دقیقه   45 تا   30 حدود  در  مطالعه 
را  آنچه  سپس  و  کنید  برنامه ریزی 
یاد گرفتید را مرور کنید، سپس پنج 

تا 10 دقیقه استراحت کنید.

5- اجرای قانون رنگین کمان
مطالعه  موضوع   ساعت،  چند  هر   *

را عوض کنید و یا روش آن را تغییر 
تر  موفق  می شود  باعث  این  دهید. 

شوید.
* از استراحت در بین  مطالعه خود 
کارهای  انجام  یا  و  ورزش   برای 
خانه استفاده کنید. این تغییر سرعت 
آدرنالین  شر  از  تا  کند  می  کمک 

اضافی راحت شوید.
مطالعه  جایگزین  را  تمرین  *حل 
های حل  پاسخ  مثال  عنوان  به  کنید 

نشده کتاب را حل کنید.

6- فقط بگویید »ایست«
توجه  خود  افکار  به  که  بار  هر 
موضوع  از  که  بینید  می  و  می کنید 
به  است،  شده  دور  مطالعه  و  درس 
خودتان بگویید »توقف کن«. سپس 
مطالعات  به  را  خود  افکار  آگاهانه 
این  باید  ابتدا  در  گردانید.  باز  خود 
اما  دهید،  انجام  بار  چندین  را  کار 
طوالنی  مدت  به  می توانید  تمرین  با 

تری تمرکز کنید.
ممکن  غیر  تقریبا  شما  نظر  به  اگر 
کنید،  سعی  دوباره  که  است 
یا  موضوع  به  کنید،  استراحت 
از  یا  ،و  بپردازید  دیگری  موضوع 
استفاده  متفاوت  مطالعه  روش  یک 

کنید.

7- برنامه زمان بندی برای نگرانی
به خودتان اجازه دهید نگران  شوید 
چه  بگیرید  تصمیم  آن  از  قبل  اما 
زمانی و چه مدت باید نگران شوید. 
حواس  چیزی  که  زمانی  سپس، 
حالی  در  می کند،  پرت  را  شما 
اگر  یا  هستید،  مطالعه  مشغول  که 
در  چیزی  مورد  در  نگرانی  احساس 
خود  افکار  باشید،  داشته  روز  طول 
کنار  را  آن ها  و  کنید  یادداشت  را 
در  که  بگویید  خودتان  به  بگذارید، 
زمان نگرانی خود با آن ها سر و کار 

خواهید داشت.
8- قانون رفتار کودکانه

آوری،  یاد  و  تمرکز  به  کمک  برای 
کودکان  بگیرید.مثل  یاد  فعاالنه  
باشید   فعال  و  کنجکاو  کنید.  رفتار 
با  را  کاری   هر  فعال  آموزان  دانش 
آنچه آموخته اند، انجام می دهند، این 

می تواند شامل موارد زیر باشد:
* از کلمات چه آموخته اند؟

آنچه  با  گذشته  اطالعات  مقایسه   *
که اکنون می آموزند.

* ارتباط دادن حقایق جدید به آنچه 
که آن ها از قبل می دانستند.

* استفاده از آنچه که آن ها در مورد 
وضعیت  کنونی خود یاد می گیرند، و  

استفاده از اطالعات جدید.

قوانین طاليی افزايش تمرکز در هنگام درس خواندن

ای مهربان تر از تو فقط کردگار تو
دریامنم،شکسته چو موجی کنار تو

از چادر نماز تو گل کرده زندگی
عطر محمدی ست شمیم بهار تو

از بی قراری ام شده ای بی قرار
لبخند من دلیل امید و قرار تو

اینک تو زیر سایه من ایستاده ای
نه این منم نشسته ی در سایه سار تو

آغوش تو مرا ز غم آزاد میکند
آرامشی ست در خنکای حصار تو

یک ذره گرد چادر تو چرخ خورده ام
مهرت ستاره کرده مرا بر مدار تو

مادر

عماد ربانی



امام رضا)ع( فرمودند:

أحَسُن الناِس إیماناً أحَسُنهم ُخلقاً و ألَطُفهم باَهِله، َو اَنا اَلَطُفکم بِاَهلی؛

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق ترین و با لطفترین 

آنها نسبت به اهل خویش است.

 ، باشد  غالب  عقلش  رب  نفسانی  تمایالت  هک  آنکس 

کار خواهد شد. رسوائیهایش آش

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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ُ نَقْلُ الصَّخِر اَهوَن
لَنَقلُ الَصخِر ِمن قُلَِل الِجباِل

أَحَبُّ ِإلَيَّ ِمن ِمنَِن الِرجاِل
يَقولُ الناُس لي في الكَسِب عارٌ

َّ العارَ في ذُلِّ السُؤاِل فَإن

از قله جبال كشيدن هب دوش، سنگ
ت بدانم، بی ردنگ

ّ
خو ش رت بوَد زمن

گويند كسب  روزی ننگ آور است ليك
خوارّی خواهش است دو صداه شَنار و ننگ

سنگ بر دوش بردن  آسان تر
سنگ از ستیغ کوهها بر دوش بردن، مرا خوش تر که مّنت کسان برم.

گویند: کسب روزي ننگ است! ننگ در خوارِي خواهش است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
حكمی  طی  شيراز  درمانی  بهداشتی 

تحقيقات  مركز  پزشكی  گياه  محقق 
منابع  و  كشاورزی  آموزش  و 
شيوع  گفت:  هرمزگان،  طبيعی 
خرما«  درختان  »بدشكلی  بيماری 
را  هرمزگان  استان  نخلستان های 

تهديد می كند.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
آزاده  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از 
و  تحقيقات  مركز  محقق  گودرزی، 
طبيعی  منابع  و  كشاورزی  آموزش 
نوظهور  بيماری  گفت:  هرمزگان 
عنوان  به  خرما«  درختان  »بدشكلی 
بسيار  گياهی  بيماری های  از  يكی 
در  گذشته  سال  يك  زا طی  خسارت 
شيوع  هرمزگان  استان  نخلستان های 
نتايج  افزود:  است.گودرزی  كرده  پيدا 
و  ميكروسكوپی  مشاهدات  از  حاصل 
می دهد  نشان  مولكولی  آزمون های 
قارچی  بيمارگر های  از  تعدادی  كه 
بيماری  كننده  ايجاد  عامل  مولد 
»بدشكلی درختان خرما« هستند.وی 
بيماری  عائم  نخستين  اينكه  بيان  با 
به صورت ايجاد برگ های تغيير شكل 
آلوده  درختان  تاج  مركز  در  يافته 
مشاهده می شود، گفت:برگ های آلوده 
درمقايسه با برگ های سالم طول كوتاه 
تری دارند و گاهی رنگ آن ها به قرمز 

مايل به قهوه ای تغيير می يابد.
تحقيقات  مركز  پزشكی  گياه  محقق 
و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی 
در  برگچه ها  افزود:  هرمزگان، 
برگ های آلوده به صورت موج دار و 
رشد  هم  به  نزديك  و  فشرده  بسيار 
بسيار ضخيم  آن ها  بافت  و  می كنند 

رئيس دانشكده علوم پزشكی و خدمات 
منصوب  را  الرستان  درمانی  بهداشتی 
به  الرستان  مياد  گزارش  به  كرد. 
علوم  دانشكده  عمومی  روابط  از  نقل 
از سوی  پزشكی الرستان طی حكمی 
كشور   ۵ قطب  رييس  لطفی،  مهرزاد 
بهزاد  شيراز،  پزشكی  علوم  دانشگاه  و 
رضايی سرپرست دانشكده علوم پزشكی 
اين  »رياست«  سمت  به  الرستان، 
است  گفتنی  شد.  منصوب  دانشكده 
پيش از اين دكتر رضايی، در دوم مهرماه 
۹۹ طی حكمی از سوی دكتر لطفی، به 
سمت سرپرست دانشكده علوم پزشكی 

الرستان منصوب شده بود.

كه  است  ممكن  برگچه ها  و  است 
متصل  يكديگر  به  طولی  ناحيه  از 

شوند.
بيماری  عائم  تاكنون  گودرزی گفت: 
رويشی  بخش  در  تنها  بدشكلی 
درختان خرما مشاهده شده است، اما 
اين  بيماری،  يافتن  شدت  صورت  در 
عائم در بخش زايشی درختان آلوده 

نيز ظهور خواهد كرد.
وی افزود: انتشار عوامل مولد بيماری 
طريق  از  نزديك  فواصل  در  بدشكلی 
جريان باد و حشرات و در فواصل دور 
از طريق انتقال پاجوش و خاک آلوده 

صورت می گيرد.
گودرزی با بيان اينكه كنترل بيماری 
تا حدودی  درختان خرما«  »بدشكلی 
از  جلوگيری  گفت:برای  است،  دشوار 
بايد  بيماری  اين  شيوع  و  گسترش 
از  كود  و  خاک  پاجوش،  انتقال  از 
ديگر  به  آلوده  مناطق  و  نخلستان ها 

نخلستان ها خودداری كرد.
تحقيقات  مركز  پزشكی  گياه  محقق 
طبيعی  منابع  و  كشاورزی  آموزش  و 
نخستين  اينكه  به  اشاره  با  هرمزگان 
محل آلودگی مريستم انتهايی درخت 
موقع  به  بيماری  اگر  افزود:  است، 
ممكن  آلوده  درختان  نشود،  كنترل 

است به طور كامل از بين بروند.
اين  شيميايی  گفت:كنترل  گودرزی 
از  متناوب  استفاده  طريق  از  بيماری 
 )%۳۰ SL( قارچ كش های هايمكسازول
و  خاک  در   )%۶۰ WP( كاربندازيم  و 
همچنين محلول پاشی هوايی درختان 

آلوده صورت می گيرد.

رضايی، رئيس دانشکده علوم پزشکی 
الرستان شد

بیماری »بدشکلی درختان خرما« چیست؟

تلويزيونی  سخنرانی  در  اسامی  انقاب  رهبر 
اعظم)ص(  پيامبر  والدت  سالروز  مناسبت  به 
كتاب های  به   )۹۹/۸/۱۳( صادق)ع(  امام  و 
نشانه های  درباره  كه  می كنند  اشاره  متعددی 
انحطاط آمريكا در خود آمريكا نوشته شده اند: 
و  انحطاط سياسی  آمريكا بشّدت دچار  »رژيم 
اين  است.  اخاقی  انحطاط  و  مدنی  انحطاط 
ميگويند؛  خودشان  را  اين  نيست؛  تحليل  هم 
خودشان  نويسندگان  و  سخنگويان  حرف  اين 
است.  آمريكا  خود  داخل  از  فكر  صاحبان  و 
با  نوشته اند،  كتاب  چند  سال  چند  اين  در 
تيراژهای باال در داخل آمريكا منتشر شده كه 
برخی پرده ها را اين كتابها باال ميزند. يكی از 
اين كتابها را كه به فارسی ترجمه شده، بنده 
است؛  انحطاط  همين  شواهِد  از  پُر  خواندم؛ 
اّول تا آخر كتاب نشان دهنده ی انحطاط نظام 
سياسی آمريكا با حركات رئيس جمهور آمريكا 
نخواهد  ديری  جوری  اين  امپراتورِی  است. 

 KHAMENEI.IR اطاع رسانی  پايگاه  پاييد.« 
با  آشنايی  برای  بيست و چهارم  نگار  برنامه  در 
غامزاده  حميدرضا  از  گفتاری  كتاب ها،  اين 
بين الملل  و  آمريكا  مسائل  كارشناس  نطنزی، 
رؤسای  تاريخ نگاری  سنت  می كند.  منتشر 
در  است.  ديرپايی  سنت  آمريكا  در  جمهور 
هستند  روزنامه نگارانی  و  نويسندگان  آمريكا 
تاريخچه،  رفتار،  مورد  در  تخصصی  به طور  كه 
كنش و واكنش رؤسای جمهور كتاب و مقاله 
می نويسند. آقای وودوارد يكی از روزنامه نگاران 
تحقيقی برجسته و باسابقه است كه حول وحوش 
پنجاه سال سابقه ی كار دارد و رؤسای جمهور 
مختلفی را تجربه كرده و در موردشان نوشته 
از  سفيد«  كاخ  در  ترامپ  »ترس  كتاب  است. 
عريان  تصوير  يك  كه  دارد  اهميت  لحاظ  اين 
با رئيس جمهوری كه در  را همزمان  و شفافی 
قدرت است از داخل كاخ سفيد ارائه می دهد. 

كه  مديری  گفت:  فارس  استاندار 
شهامت و جرات تصميم گيری نداشته 
شرايط  در  كردن  كار  درد  به  باشد 

جنگی نمی خورد.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
اهلل  عنايت   ، تسنيم   خبرگزاری  از 
رحيمی در جلسه كارگروه تسهيل و 
مقام  داشت:  اظهار  توليد  موانع  رفع 
عنوان  را تحت  امسال  معظم رهبری 
نامگذاری  توليد«  »جهش  سال 
اين  تحقق  برای  طبيعتا  و  كرد ه اند 
است  الزم  الزامات  سری  يك  شعار 
اقتصادی  مديران  بانكی،  مديران  كه 
و بخش خصوصی بايد اين الزامات و 

ضروريات را رقم بزنند.
وی خطاب به مديران بانك و مديران 
اقتصادی فارس، گفت: در حال حاضر 
تمام  اقتصادی  جنگ  يك  گرفتار  ما 
عيار هستيم و در يك جنگ اقتصادی 
به  نمی توانيم  معمول  روش های  با 
بانك ها  مديران  اگر  برسيم  نتيجه 
برای  كه  مواردی  تمام  به  بخواهند 
به  تسهيات  پرداخت  و  مشاركت 
ارجاع داده می شود مطابق روال  آنها 
كنند  رسيدگی  قبل  ساليان  معمول 

چه فرقی با حالت غير جنگ دارد؟
رحيمی، با بيان اينكه حالت جنگی به 
اين معنا است كه شما ميانبر برويد و 
در برابر خيلی از اين موانع بروكراسی 
و  باشيد  داشته  دفاع  قابل  اجتهاد 
خودتان تصميم گيری كنيد، افزود: در 
جايی كه الزم است از طريق مديران 
نتيجه  به  را  موضوعات  دستی  باال 
برسانيد وگرنه با امروز و فردا كردن،  
فاكتور  و  كاغذ  مستند،  اين  دنبال 

بودن راه به جايی نمی بريم.
بانك های  مديران  به  خطاب  وی 
موقعيت  اين  در  كرد:  بيان  فارس 
را  فرايندها  اين  از  خيلی  اضطراری 

معموالً اين سنت وجود دارد كه رؤسای جمهور 
شروع  می روند  بيرون  سفيد  كاخ  از  وقتی 
به خاطره نويسی می كنند؛ چراكه هم به لحاظ 
اقتصادی و هم به لحاظ سياسی برايشان آورده 

دارد و سابقه ی آن ها را جمع بندی می كند.
ترامپ  آقای  حضور  با  همزمان  كتاب  اين  اّما 
در كاخ سفيد منتشر شد و برای همين جذاب 
ما  به  داخل  از  را  خوبی  واقعيت های  و  است 
نشان می دهد. اين كتاب همان طوری كه آقای 
حاصل  می كند،  مطرح  آن  اّول  در  وودوارد 
البته  كه  هست  عميق  مصاحبه های  يك سری 
افراد  اين  ولی  نمی آورد،  افراد  از  اسم  طبيعتاً 
دقيقاً  و  مسائل اند  درگير  كه  هستند  كسانی 
روايت دسته اّول ارائه می كنند. ما در اين كتاب 
كاخ  داخل  درگيری ها  چطور  كه  می بينيم 

بايد حذف كرد و در جايی كه يقين 
داريد تسهياتی كه پرداخت می كنيد 
به  شكی  می شود  مصرف  توليد  در 
خود راه ندهيد و يقين بدانيد كه هيچ 
كس شما را مورد پرسش قرار نخواهد 
داد كه چرا اين تسهيات را يك ماه 

زودتر پرداخت كرده ايد.
جايی  اينكه  بيان  با  فارس،  استاندار 
تومان  ميليارد   ۱۰۰۰ می دانيد  كه 
سرمايه گذاری شده و بانك می خواهد 
۱۰ تا ۲۰ درصد آن را تسهيات دهد 
اينكه  از  نگران هستيد  از چه چيزی 
دستتان  از  و  شود  ضايع  بانك  پول 
تجهيزات،  زمين،  افزود:  برود؟ 
وجود  كه  كارخانه  آن  ماشين آالت 
كه  بود  اين  بر  فرضتان  اگر هم  دارد 
است  كشور  از  خارج  سرمايه گذار 
خوب باشد كارخانه كه خارج از كشور 
سرمايه  بانك،  پول  اندازه  و  نيست 
موجود است و اگر كارخانه به مرحله 
توليد نرسيد هر موقع كه بانك اراده 

كند می تواند مصادره كند.
بانك ها  مديران  اينكه  بيان  با  وی 
نبايد اينقدر به خودشان شبهه و شك 
بياندازند،  تعويق  به  كار  و  بدهند  راه 
و  صنعت  سازمان  رئيس  كرد:  تاكيد 
اقتصادی  امور  معاون  و  فارس  معدن 
به  را  موضوعات  اين  استانداری  
است  نياز  اگر  و  كنند  پيگيری  جد 
بانك ها  عامل  مديران  با  را  جلساتی 
مشكات  تا  شود  گذاشته  تهران  در 

برطرف شود.
نمايندگان  اينكه  بيان  با  رحيمی 
صورت  به  بايد  اجرايی  دستگاه های 
۲۴ ساعته در كلينيك صنعت و مركز 
به  رسيدگی  فوريت های  شبانه روزی 
واحدهای توليدی حضور داشته باشند 
پيگيری  سريعا  را  صنعت  مسائل  و 
به  با  داشت:  اظهار  كنند،  حل  و 

در  ترامپ  آقای  كه  تيمی  دارد.  جريان  سفيد 
غيرحرفه ای  مواقع  بعضی  در  دارد،  كاخ سفيد 
بر ضوابطشان  روابطشان  و  بی اطاع هستند  و 
اولويت پيدا می كند. درگيری ها و سازوكارهايی 
كه وجود دارد اصًا منطقی به نظر نمی رسد و 
می كشد.  رخ  به  را  سفيد  كاخ  داخل  آشفتگی 
درگيری هايی كه بين وزرا و مشاوران سابق و 
و  دختر  با  به خصوص  ترامپ  آقای  دستياران 
داماد ايشان اتفاق می افتد، طبيعی نيست. مثل 
يا  ترامپ  آقای  ميز  از روی  نامه  برداشته شدن 
قراردادن نامه خارج از روال بروكراتيك و اداری 
روی ميز ايشان كه امضاء بشود يا امضاء نشود.

درگيری ها،  به  بارها  كتاب  اين  در  نويسنده 
كاخ  داخل  نابسامانی های  و  تاطم ها  بحث ها، 
قول هايی  نقل  دفعات  به  اشاره می كند.  سفيد 

متيس،  يا  سابق  خارجه ی  وزير  تيلرسون،  از 
و  است  آورده شده  كتاب  در  دفاع سابق  وزير 
ساير افراد در كتاب از تعابير ديوانه، روانی، گيج 
در  يا  می كنند؛  استفاده  ترامپ  مورد  در   ... و 
ترامپ  تصميم گيری های  و  گفت وگوها  مورد 
ناگهان  به  ترامپ  كه  می دهد  توضيح  چنين 
تصميم  هيجان زده  و  می شود  عوض  نظرش 
اطرافش  كه  افرادی  تأثير  تحت  يا  می گيرد 
هستند قرار می گيرد. حتی در يك گفت وگويی 
در لحظه رأی خودش را كتمان می كند و بعد 
را  اصرار می كنند دوباره در لحظه حرفش  كه 
سخنرانی  در  هم  انقاب  می كند.رهبر  عوض 
تلويزيونی شان به مناسبت سالروز والدت پيامبر 
اعظم صلی اهلل عليه وآله  و امام صادق عليه السام 
يكی  كه  كردند  متعددی  كتاب های  به  اشاره 

كاخ  در  ترامپ  »ترس  كتاب  كتاب ها،  اين  از 
را  آمريكا  در  انحطاط  كتاب  اين  بود.  سفيد« 
كتاب های  مجموعه ی  البته  می دهد.  نشان 
ترجمه  تازگی  به  حوزه  اين  در  ديگری  خوب 

شده كه الزم هست به آن ها اشاره كنيم:
و  ظهور  آمريكايی:  قرن  سايه های  »در  كتاب  
نوشته ی  متحده«  اياالت  جهانی  قدرت  افول 
يكی  مك كوی  آقای  هست.  مك كوی   آلفرد 
چهره ی  كه  تاريخ اند  اساتيد  و  تاريخ نگاران  از 
شناخته  شده ای است. ايشان چند دهه ی پيش 
سی. آی. توسط  مخدر  مواد  تجارت  مورد  در 

به  و  داشت  كشفياتی  شرقی  آسيای  در  ای 
كنگره برد و خيلی جنجالی شد. قرن آمريكايی 
مطرح  پيش  دهه ی  چند  كه  است  اصطاحی 
را مدعی  آمريكا  اوج قدرت  و  شد و شكوفايی 

كه  می كند  بحث  كتاب  اين  در  ايشان  و  بود 
و  می رود  سايه  به  دارد  آمريكايی  قرن  چطور 
به  دارد  آمريكايی  قرن  آن  از  آمريكا  عمًا 
افول می رود. كتاب »آمريكا: تور خداحافظی«  
ايشان  كه  است  هجز  كريست  آقای  نوشته ی 
و  تحقيقی  معتبر  بسيار  روزنامه نگاران  از 
رسانه  در  پوليتزر   معتبر  جايزه ی  برنده ی 
امپراتوری  كتاب  اين  در  هجز  آقای  است. 
و  می كند  تشبيه  آمريكا  امپراتوری  به  را  روم 
زوال امپراتوری روم را با وضعيت فعلی آمريكا 
تطبيق می دهد و به مسائل سياسی، اجتماعی 

و فرهنگی می پردازد. 
كتاب »جامعه ی انحطاط زده«  نوشته ی آقای 
راس توتات از نويسندگان نيويورک تايمز هست 
كه در سال ۲۰۲۰، تقريباً زمستان سال گذشته 
چاپ شد. اين كتاب هم به بحث های اجتماعی 
و فرهنگی داخل جامعه ی آمريكا می پردازد كه 
و  رفته  بين  از  و  چگونه فرهنگ تضعيف شده 
و  متصلب  سياست  و  است  زوال  به  رو  جامعه 
كندشده و كارآمد نيست. ايشان عوامل متعدد 

داخلی را بررسی می كند.
آنه  خانم  كه  نااميدی«  »مرگ های  كتاب 
كيس  و اَنِگس ديتون،  برنده ی جايزه ی نوبل 
نوشته اند و هر دو اقتصاددان هستند. اين كتاب 
زندگی  فلسفه ی  تغيير  بر  سرمايه داری  تأثير 
را نشان  آمريكايی  در قشر كارگر سفيدپوست 
و  به سمت خودكشی می روند  می دهد كه چرا 
چرا خودكشی، اعتياد، مصرف بيش از حد الكل 
و ... افزايش پيدا كرده است و اين مشكات را 
نشانه ی زوال می دانند كه دارد به افول آمريكا 
كمك می كند.درواقع اگر ما ساختار و وضعيت 
را  می كنند  طراحی  افراد  همين  كه  اجتماعی 
انتخابات  االن  وضعيت  به  شايد  كنيم  درک 
آمريكا و وضعيتی كه جامعه  درگير آن هست 
مطرح  مناظرات  در  كه  مباحثی  و  تنش ها  و 

می شود را بهتر بتوانيم اشراف داشته باشيم.

صورت ويژه كار كردن، ميانبر رفتن، 
تصميم گيری  جرات  و  شهامت  با 
كردن می توانيم ادعای حل مشكات 

مملكت را داشته باشيم.
شرايط  اين  در  اينكه  بيان  با  وی 
نتواند  مديری  اگر  اقتصادی،  جنگ 
تصميم گيری كند به درد اين شرايط 
و  عادی  شرايط  در  شايد  خورد  نمی 
برای  اما  باشد  خوبی  مدير  معمولی 
نيست،  خوبی  مدير  جنگی  شرايط 
جرات  و  شهامت  كه  مديری  گفت: 
تصميم گيری نداشته باشد به درد كار 

كردن در شرايط جنگی نمی خورد.
استاندار فارس با بيان اينكه اگر دستگاه 
نظارتی بيايد و كنترل كند وقتی ببيند 
شما برای رفع مشكات و نجات كشور 
تصميمی را گرفته ايد و منافع شخصی 
را  اين  يقين  به  قطع  نبوده  آن  پشت 
بدانيد كه هيچ اتفاقی نمی افتد، افزود: 
پيشرفت  برای  اگر  شما  از  كدام  هر 
كشور و حل معضل توليد تاش كنيد 
و روش های ميانبر را برويد اگر جايی 
هم مورد بازخواست قرار گرفتيد من به 
عنوان نماينده عالی دولت مسئوليت را 
می پذيرم و پاسخگو هستم پس شما 
تصميم گيری  با  و  باشيد  كار  پای 
و  مردم  مشكات  از  گوشه ای  درست 

توليد را حل كنيد.  
توليد  اگر  امروز  اينكه  بيان  با  وی 
همه  اين  نمی توانستند  بود  قوی  ما 
بر ما وارد كنند  فشارهای بين المللی 
از  و  می بينند  را  ما  ضعف  نقاط  آنها 
همان ناحيه به ما فشار وارد می آورند 
اقتصادی  مديران  نتيجه  در  پس 
عادی  حالت  برابر  چندين  بايد  ما 
بتوانيم  تا  كنند  شبانه روزی  تاش 
بر مشكات موجود فائق آييم، گفت: 
سرمايه گذاران هم برای به بار نشاندن 
سرمايه خود تاش كنند و قطعا اگر 
در  بيانجامد  توليد  به  سرمايه  اين 
بانك  از  كه  تسهياتی  آن  ماه  چند 
درخواست داريد به دست می آورديد 

و از كمك بانك بی نياز می شويد.
به  توجه  با  كرد:  بيان  رحيمی 
راه اندازی سوپرماركت مالی در شيراز 
می توان از اين طريق و از طريق بازار 
سرمايه برای طرح های صنعتی استان 
سازمان  رئيس  و  كرد  سرمايه  تامين 
معاون  و  فارس  معدن  و  صنعت 
استاندار پيگير اين موضوع باشند تا از 
اين طريق فعاليت صنعتی در استان 

فارس راه اندازی شود.

معرفی چندکتاب از نويسندگان آمريکايی درباره وضعيت اين کشور
برای شناخت بهتر آمریکا چه کتابی بخوانیم؟

مديران اقتصادی فارس در شرايط جنگ اقتصادی،
 شهامت تصميم گيری داشته باشند


