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استاندار فارس: اعتبار پروژه راه آهن 
شیراز-جهرم-الر به بندرعباس  

مختصر و اندک است

آغاز ساخت زورخانه 
حضرت قمر بنی هاشم )ع( الرستان 

با حضور استاندار فارس

استاندار فارس، با بیان اینکه راه آهن شیراز-جهرم-الر به بندرعباس دارای ردیف 
و ُکد اعتباری است، گفت: با این اعتبار مختصر و اندک نمی توان گفت این 

پروژه فردا شروع می شود و به نتیجه می رسد اما احداث این راه آهن در 
دستور کار قرار گرفته و امید می رود در آینده با تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز عملیات اجرایی آن سرعت بخشیده شود.

که  فارس  استاندار  الرستان،  میالد  گزارش  به 
به منظور افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح عمرانی 
به شهرستان های الرستان و اوز سفر کرده است، 
فرمانداران،  جمع  در  خود  برنامه  نخستین  در 
شهرداران، بخشداران و جمعی از اعضای شوراهای 
اسالمی شهرستان های الرستان و اوز حضور یافت.

در  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار  نشست،  این  در 
الر  جاده  احداث  درخصوص  اخیر  سالیان  طول 
است،  گرفته  صورت  مناسبی  اقدامات  جهرم  به 
اظهار داشت: طرح تفصیلی شهر الر مصوب شده 

و منتظر ابالغ آن هستیم.
اینکه در خصوص  به  اشاره  با  عنایت اهلل رحیمی، 
کار  و  شده  انجام  آن  مطالعات  شهری  فاضالب 
پیگیری اجرای در سال های آتی با تأمین منابع 
انجام خواهد شد، تصریح کرد:  به طور قطع  مالی 
در زمینه جذب سرمایه گذاران شرایط را تسهیل 
فرمانداری ها  به  اختیارات  به طورقطع  و  می کنیم 
فرمانداری  دارای  که  مناطقی  در  به خصوص 
سطح  در  بتوان  تا  می شود  واگذار  هستند،  ویژه 

شهرستان تصمیم گیری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه بازآفرینی شهرقدیم 
الر برنامه هایی در دستور کار است، افزود: در سال 
برای جاده  تومان  میلیارد  قانون ۳۰  جاری طبق 
الر-جهرم مصوب شده که تاکنون ۱۲ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان آن تخصیص داده شده است.

تأکید  با  فارس،  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
از ۵۸  توازان بیش  اعتبارات  با احتساب  اینکه  بر 
پروژه  این  برای  تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد 
اجرای  می رود  امید  که  اختصاص یافته  بودجه 
کرد:  خاطرنشان  کند،  پیدا  بیشتری  سرعت  آن 
در  که  بستک  به  الر  محور  احداث  طرح  برای 
قالب پروژه های ملی تعریف شده، امسال بودجه ۳ 
میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، هر چند نیازمند 
اعتبارات بیشتر است و امید می رود با گشایش در 
سرعت  شاهد  آینده  در  بتوان  دولت،  درآمدهای 

بخشی اجرای این طرح بود.
محل  از  تومان  میلیارد  یک  اینکه  بیان  با  وی 
اعتبارات استانی و ۲ میلیارد تومان از جهش تولید 
است،  اختصاص یافته  شرفویه  خاکی  سد  برای 
 ۱۳۲ پست  برای  تومان  میلیارد   ۱۵ داد:  ادامه 
کیلوولت عمادشهر  اعتبار منظور شده و همچنین 
درخصوص حذف گردنه »کهنه« از محل اعتبارات 

استانی در حال اجراست.
هزار   ۳ مخزن  پروژه  اجرای  از  فارس،  استاندار 
مترمکعبی آب شهری اوز از محل اعتبارات استانی 
بیمارستان  درخصوص  شد:  یادآور  و  داد  خبر 

راهپیما شهر اوز پیشنهادهایی به تأمین اجتماعی 
بیمارستان تخصصی  به عنوان  بتواند  تا  داده شده 
در جنوب استان فارس در زمینه تأمین اجتماعی 
دیده شود و امید می رود که در آینده مجوزهای 

الزم صورت گیرد.
و  مردم  مشارکت  از  خرسندی  ابراز  با  رحیمی، 
کرد:  عنوان  خدماتی،  و  عمرانی  امور  در  خیرین 
صورت  اقداماتی  بیرم  به  اوز  احداث  درخصوص 
گرفته که نیازمند توجه بیشتر است و اگر نیازمند 
تخصیص اعتبارات بیشتر است، از سوی اداره کل 
برنامه ریزی  معاون  با  الرستان  شهرسازی  و  راه 
استان فارس هماهنگ شود و به طورقطع در این 

زمینه کمک می کنیم.
نقاط  در  کمبود  مشکالت  وجود  به  اشاره  با  وی 
مختلف، گفت: در این زمینه می بایست برنامه هایی 
انتقال آب از  انتقال آب از دریا و همچنین  نظیر 
سدها توجه شود تا بتوان آب مناطق را تأمین کرد.

استاندار فارس، با بیان اینکه در بُعد کمبود آب در 
بیرم و جویم دچار مشکالتی هستند،  بخش های 
این  جدید  خط  احداث  با  می رود  امید  افزود: 

مشکل در کوتاه مدت حل شود.
اهمیت موضوع احداث خط  بر  تأکید  با  رحیمی، 
اعتقادداریم  گفت:  عمومی،  اذهان  در  راه آهن 
وسیله  ایمن ترین  به عنوان  هوایی  حمل ونقل  که 
جابجایی، حمل ونقل ریلی به عنوان وسیله ای ارزان 

و ایمن، می بایست مورد توجه قرار گیرد.
به  شیراز-جهرم-الر  راه آهن  اینکه  بیان  با  وی 
است،  اعتباری  ُکد  و  ردیف  دارای  بندرعباس 
تصریح کرد: با این اعتبار مختصر و اندک نمی توان 
نتیجه  به  و  می شود  شروع  فردا  پروژه  این  گفت 
کار  دستور  در  راه آهن  این  احداث  اما  می رسد 
تخصیص  با  آینده  در  می رود  امید  و  قرارگرفته 

سرعت  آن  اجرایی  عملیات  موردنیاز  اعتبارات 
بخشیده شود.

راه  آهن  اینکه  بر  تأکید  با  فارس،  استاندار 
کشور  برای  شیراز  به  بندرعباس-الرستان-جهرم 
به  را  جنوب  منطقه  می تواند  و  است  مهم  بسیار 
مرکز استان و در پی آن به راه آهن شیراز به کرمان 
و گلگهر و همچنین اصفهان به مرکز کشور وصل 
کند، خاطر نشان کرد: راه آهن آنتنی زاهدمحمود 
با  آینده  در  که  دارد  قرار  کار  دستور  در  الر  به 

تخصیص اعتبارات بتوان به مرحله اجرا رساند.
این مسوول، با ابراز خرسندی از وجود مراکز علمی 
و دانشگاهی در سطح الرستان، ادامه داد: در سال 
در  دانشجو  زمینه جذب  نیز خوشبختانه  گذشته 

دانشگاه فرهنگیان الرستان فراهم شد.
دولتی،  دانشگاه های  وجود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  الرستان،  در  علمی کاربردی  و  پزشکی  علوم 
جنوب  در  علمی  قطب های  از  یکی  به  را  منطقه 
استان فارس تبدیل کرده است، بیان کرد: امکان 
با توجه به  توسعه تحصیالت تکمیلی و کاربردی 
بازار کار وجود دارد که  درخواست های مردمی و 
نیاز به پیگیری های الزم است تا بتوان رشته های 

پرمتقاضی را با رایزنی مصوب کرد.
مطرح  مشکالت  پیگیری  خصوص  در  رحیمی، 
تابعه الرستان  شده از سوی مسووالن بخش های 
در زمینه های سدخاکی بهمن جویم، جاده جویم 
چمن  زمین  جویم،  ورزشگاه  جان،  فرشته   به 
مصنوعی، شهرک صنعتی جویم قول رسیدگی و 
پیگیری داد و گفت: پیگیری مجوز بیمارستان در 
عمادشهر براساس جمعیت، رفع مشکل آب شرب، 
باغ،  ادارات در بخش صحرای  گازرسانی، استقرار 

صدور مجوز نیروگاه برق مولد و غیره اشاره کرد.

استاندار فارس: اعتبار پروژه راه آهن شیراز-جهرم-الر به بندرعباس
 مختصر و اندک است

صفحه8 همین صفحه
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رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اعالم اینکه 
»تاکنون تعداد ۶۵ کارت بازرگانی در این استان 
به  مربوط  مشکالت  گفت:  است«  شده  تعلیق 
پیمان سپاری ارزی دلیل اصلی این موضوع بوده 
است.جمال رازقی در جلسه شورای گفت وگوی 
بخش خصوصی و دولت با ابراز امیدواری نسبت 
به اینکه توافقات وزارت صمت با بانک مرکزی 
و  واردات  زمینه  در  خوبی  اتفاقات  به  منجر 
صادرات کشور شود اظهار داشت: با این توافقات 
صادرات،  مقابل  واردات  شدن  آزاد  زمینه  در 
تهاتر و واردات بدون انتقال ارز، قفلی که بانک 
بود  زده  کشور  واردات  و  صادرات  به  مرکزی 
برداشته می شود.وی افزود: از مدت ها قبل اتاق 
بازرگانی به عنوان شاکله بخش خصوصی کشور 
پیشنهادهایی برای جلوگیری از بحران اقتصادی 

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( الرستان با 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  شهردار، 

لطیفی دیدار و گفتگو کرد
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی 

مدیرکل انتقال خون فارس از کاهش 
شدید ذخایر خونی استان خبر داد و 
از مردم خواست تا بیماران نیازمند 
مسعود  نکنند.  فراموش  را  به خون 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ترابی، 
تسنیم ، از کمبود تمامی گروه های 
خونی در سطح استان اطالع داد و 
اظهار داشت: نسبت به مدت مشابه 
آمار  کاهش  شاهد  گذشته  سال 
خونی  فرآورده های  در  چشمگیری 
و  کرونا  ویروس  شیوع  هستیم.وی 
ترس از ابتال به این بیماری را دلیل 
انتقال  مراکز  به  کم  مراجعه  اصلی 
خون اعالم کرد و افزود: شهروندان 
نداشته  بابت  از  نگرانی  گونه  هیچ  
بدو  در  اهداکنندگان  زیرا  باشند 
به  خون  انتقال  پایگاه های  به  ورود 
سنجی  تب  مورد  لیزری  صورت 

نیازمند  امروز  اینکه  بیان  با  عزیزی 
هستیم،  تحریمی ها  خود  زدن  دور 
بسته  مکانیزم های  با  کرد:  تاکید 
شرایط  از  نمی توان  انحصاری  و 

غیرعادی فعلی عبور کرد.
از  به نقل  به گزارش میالدالرستان 
ابراهیم   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه 
گفت وگوی  جلسه  در  عزیزی 
فارس،  خصوصی  بخش  و  دولت 
گفت: منطقی نیست که در شرایط 
تهران  در  را  اختیارات  غیرعادی 
متمرکز کنند ما یک کشور مرکزگرا 
هستیم و کمتر حاضر می شویم که 
اختیارات را به استان ها واگذار کنیم 
و این نگاه در شهرستان ها نسبت به 

مرکز استان هم حاکم است.
فارس  نمایندگان  مجمع  رئیس 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مدعی  دولت  مجموعه  اینکه  بیان 
کرده  واگذار  را  اختیارات  که  است 

عزیزی همچنین با بیان اینکه باید 
اجرایی  دستگاه های  تا  کرد  تالش 
مصمم و ملزم به اجرای موضوعات 
چنین  در  شده  تصویب  و  طرح 
تولید  امروز  گفت:  باشند،  جلساتی 
دستگاه های  همه  حمایت  نیازمند 
اجرایی است و واحد های تولیدی ما 
باید این اعتماد و اطمینان را داشته 
باشند که کل توان حاکمیت پشت 
بر  را  موانع  و  دارد  قرار  آن ها  سر 

تصریح  با  فارس،  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به اینکه »مقاومت مردم ایران ستودنی است و 
کسی هم توصیه نمی کرد و موافق نبود که در 
این دوران زورگویی تسلیم شویم و مردم، بخش 
خصوصی و دولت مردان مقاومت کردند«، اضافه 
کرد: امیدواریم که از این به بعد با تدبیری که 
اندیشیده می شود گره های اقتصاد کشور گشوده 
و راه برای سرمایه  گذاری، رونق تولید، اشتتغال 
و جهش تولید باز شود زیرا پاشنه آشیل اقتصاد 
اول  تا  اینکه  اعالم  با  است.وی  تولید  کشور 
مهرماه 99 تعداد ۶۵ کارت بازرگانی در استان 
 ۱9 تعداد  این  از  که  است  شده  تعلیق  فارس 
بوده اند،  حقیقی  کارت   4۶ و  حقوقی  کارت 
ارزی  پیمان سپاری  به  مربوط  مشکالت  گفت: 

دلیل اصلی این موضوع بوده است.

اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  لطیفی  شهردار 
های  روز  از  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
اولیه شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را در کنار 
مردم شروع کرد، خاطرنشان کرد: این شهرداری 
با همکاری شورای اسالمی شهر و مساعدت های 
مردمی در بحث رزمایش کمک مؤمنانه،تامین و 
توزیع ماسک، محلول ضد عفونی کننده و بسته 
های  حمایتی پیشتاز بوده است.مهدی حیدری، 
روند  ادامه  به  توجه  با  رود  می  انتظار  افزود: 
شیوع بیماری کرونا و آسیب های های ناشی از 
آن،کمک های مردمی با برنامه ریزی منسجم و 
مدیریت آن استمرار داشته باشد.در این جلسه، 
پیرامون فعالیت گروه ها و تشکل های مردمی 
در کمک رسانی به نیازمندان ،لزوم ساماندهی و 
مدیریت کمک های مردمی و ضرورت هماهنگی 
و همکاری گروه های مردمی با مرکز نیکوکاری 

شهر لطیفی بحث و تبادل نظر شد.

قسمت  در  انتظار  سالن های  برسد، 
افزایش  صندلی ها  فواصل  معاینه 
در  اجتماعی  فاصله گذاری  و  یافته 
مواد  تمام  و  است  شده  رعایت  آن 
خون  انتقال  وسایل  و  تجهیزات  و 
و  هستند  مصرف  بار  یک  همگی 
نیز  خون  انتقال  تخت های  فاصله 

افزایش  معمول  حد  برابر  دو  به 
اینکه  بیان  با  است.وی  کرده  پیدا 
بهترین زمان برای اهدای پالسمای 
بعد  روز  یافتگان حداقل ۲۸  بهبود 
حدود  داد:  ادامه  است،  بهبودی  از 
نفر مراجعه کننده داشتیم که   4۲۶
از این تعداد بالغ بر ۳9۰ نفر موفق 
به اهدای پالسما شدند و افراد واجد 
به  می توانند  مهم  این  به  شرایط 

پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون فارس، عمر و 
و  روز  را ۳۰  ماندگاری خون کامل 
و  دانست  روز   ۳ را حداکثر  پالکت 
گفت: بیش از ۵۰ درصد خون های 
اهدایی به مصرف بیماران تاالسمی 
بیماران  جمله  از  خاص  بیماران  و 
هدیه  این  به  که  می رسد  سرطانی 

نجات بخش نیاز مستمر دارند.

به دولت و بانک مرکزی ارائه کرد ولی متأسفانه 
بانک مرکزی انجام نداد که آثاری بد بر اقتصاد 
کشور داشت.رازقی با بیان »با تصمیمات جدیدی 
که گرفته شد گشایش های خوبی در راه است و 
با توجه به تحوالت خارجی انتظارات خوبی در 
اینکه  به شرط  البته  داریم  تحریم ها  رفع  جهت 
این مطلب  کاسبان تحریم اجازه دهند« گفت: 
واقعیت  اما  نگذارید  سیاسی  حساب  به  را  من 
و  سرمایه گذاری  به  نیاز  کشور  که  است  این 
بانکی  نظام  شدن  قفل  و  دارد  خارجی  ارتباط 
هزینه های  خارج  دنیای  با  ارتباطش  قطع  و 
گذاشته  خصوصی  بخش  دست  روی  بزرگی 
ماشین آالت  و  قطعات  اولیه،  مواد  تأمین  است. 
مورد نیاز کارخانجات معضلی است که با بحث 

قراردادهای خارجی برطرف می شود.

شهرداری لطیفی، هوشنگ دالور رئیس کمیته 
شهردار،  با  الرستان  خمینی)ره(  امام  امداد 
محل  در  لطیفی  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس 

دفتر شهردار دیدار و گفتگو کرد.

آن ها  دستان  و  می گیرند  قرار 
به طور  بهداشتی  اقالم  و  ضدعفونی 
کامل در اختیار آن ها قرار می گیرد.

پرسنل  بین  همچنین  افزود:  ترابی 
کنندگان  مراجعه  و  خون  انتقال 
دادیم  قرار  شیشه ای  پارتیشن های 
حداقل  به  تنفسی  ارتباط  که 

کرونا  استانی  ستاد  افزود:  است، 
شکل  موضوع  همین  راستای  در 
گرفت.نماینده مردم شیراز و زرقان 
بیان  با  در مجلس شورای اسالمی، 
موانع  از  بسیاری  رفع  امکان  اینکه 
در سطح استان ها وجود دارد، تاکید 
از  پشتیبانی  و  حمایت  کرد: ضمن 
باید  تولیدی،  و  صنعتی  واحد های 
بپذیریم  را  واقعیت ها  کنیم  تالش 
و در راستای رفع آن ها اقدام کنیم.

می دارند تا با اعتماد به نفس مسیر 
را ادامه دهند.

در  فارس  نمایندگان  رئیس مجمع 
جلسه  این  از  بخشی  در  مجلس، 
دور  نیازمند  امروز  اینکه  بیان  با 
هستیم،  تحریمی ها  خود  زدن 
بسته  مکانیزم های  با  کرد:  تاکید 
شرایط  از  نمی توان  انحصاری  و 

غیرعادی فعلی عبور کرد.
اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  عزیزی، 
ضمانت  تجدیدنظر،  یک  نیازمند 
موانع  رفع  تصمیمات،  بر  اجرای 
استان  مزیت های  به  ویژه  توجه  و 
فارس هستیم، گفت: اگر نگاهمان 
تحریمی ها  خود  و  دهیم  تغییر  را 
افزایی  هم  اگر  و  بگذاریم  کنار  را 
باشیم،  در مشارکت جمعی داشته 
مشکالت  مجموع  بر  می توانیم 

آییم. فائق 
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دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( الرستان
 با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر لطیفی

ُافت شدید ذخایر خونی در استان فارس
 تمامی گروه های خونی به شدت نیاز است

امروز، نیازمند دور زدن خود تحریمی ها هستیم

دستگيری سارقان به عنف 
و كشف طال های مسروقه 

ميلياردی در الرستان

از  الرستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  عنف  به  سارقان  دستگیری  و  شناسایی 
کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال طالی 

مسروقه خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ داود امجدی بیان 
عنف  به  سرقت  فقره  یک  وقوع  پی  در  کرد: 
از  یکی  در  ساله   ۵9 نابینا  خانمی  منزل  در 
محالت شهرستان الرستان، موضوع شناسایی 
و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
با  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی  
سرنخ های  و  فنی  اطالعاتی،  اقدامات  انجام 
شدند  موفق  سرقت،  صحنه  در  جامانده  به 
را  سارق  نفر   ۲ ساعت   ۲4 از  کمتر  در 
شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنان را در 

مخفیگاهشان دستگیر کنند.
در  متهمان  اینکه  بیان  با  امجدی  سرهنگ 
به  آمده  عمل  به  بازجویی های  و  تحقیقات 
اقرار  نابینا  شاکی  منزل  از  طالجات  سرقت 
از مخفیگاه  بازرسی  اظهار داشت: در  کردند، 
سارقان، ۶ حلقه النگو، ۳ عدد انگشتر و یک 

رشته گوشواره طال مسروقه کشف شد.
اشاره  با  انتظامی شهرستان الرستان  فرمانده 
مکشوفه  اموال  ارزش  کارشناسان  اینکه  به 
برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  را 
مراحل  سیر  از  پس  سارقان  گفت:  کرده اند، 

قانونی روانه زندان شدند.
و  سارقین  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
افرادی که چشم طمع به اموال دیگران دارند 
دادن  جوالن  برای  جایی  شهرستان  این  در 
و  نظم  مخالن  با  قدرت  و  شدت  با  و  ندارند 

امنیت برخورد قانونی می شود.
***

قتل استاد
 دانشگاه پيام نور فسا

در  فسا  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از شیراز، گفت: حمید رضا 
آزادی، استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور 
فسا در ورودی شهر فسا با شلیک گلوله از نوع 

شکاری توسط ضاربان کشته شد.
سرهنگ قسام گفت: حمید رضا آزادی حدود 
4۶ سال سن و دو فرزند داشت و دانشجوی 

مقطع دکترای دانشگاه شیراز بود.
او ادامه داد: علت این حادثه در دست بررسی 

نیرو های آگاهی قرار گرفته شده است.
***

كشف بيش از دو تن مواد 
مخدر در شهرستان نی ریز

کاظم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
موسوی از کشف محموله سنگین مواد مخدر 
در یک عملیات مشترک و هماهنگ خبر داد.

دقیق  اطالعاتی  کار  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کیلوگرمی  و ۲۰۰  تن   ۲ محموله  این  مسیر 
قرار گرفت گفت:  تریاک مورد رصد مأموران 
پس از ورود این مواد به محدوده استان فارس 
با  بود  شده  سازی  جا  آهن  خاک  بار  در  که 
این مواد  تریلر حامل  هماهنگی مقام قضایی 
در پاسگاه قطرویه شهرستان نی ریز متوقف و 

دو قاچاقچی دستگیر شدند.
این مقام قضایی ارشد استان فارس، با تأکید 
ضابطین  جانبه  چند  همکاری های  اینکه  بر 
را  خواب  استان  قضایی  مجموعه  و  قضایی 
گفت:  است،  ربوده  مرگ  سوداگران  از چشم 
مواد  متعدد  محموله های  اخیر  هفته های  در 
ضبط  و  کشف  استان  نقاط  اقصی  در  مخدر 

شده است.
دادگستری  رویکرد  که  مطلب  بیان  با  وی 
اقتصادی  بنیان های  به  ضربه  استان 
این  در  گفت:  است  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
حمل  سرشاخه های  با  برخورد  بر  رویکرد 
مخدر  مواد  توزیع  و  نگهداری  ترانزیت،  و 
متمرکز هستیم و با این روش تالش خواهیم 
کرد توزیع و خرده فروشی مواد نیز در سطح 
شهرستان ها  برخی  و  شیراز  مختلف  محالت 
کاهش یابد که این هدف از ابتدای سال جاری 

تا کنون محقق شده است.
محموله  این  اخیر  هفته  دو  در  است  گفتنی 
در  شده  کشف  بزرگ  محموله  دومین 

شهرستان نی ریز است.

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

از  فارس  استان  دام  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
توزیع ۱۱۸ هزار تن نهاده های دامی شامل ۳۳ 
هزار تن جو، ۲۷ هزار تن ذرت و ۵۸ هزار تن 

کنجاله سویا در این استان خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به   ، تسنیم  
پشتیبانی امور دام استان فارس، رهام رحمانی 
 ۱۱۸ تاکنون  امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با 
تن  هزار   ۳۳ شامل  دامی،  نهاده های  تن  هزار 
جو، ۲۷ هزار تن ذرت و ۵۸ هزار تن کنجاله 
بین  دام  امور  پشتیبانی  اداره کل  توسط  سویا 
شده  توزیع  استان  طیور  و  دام  تولیدکنندگان 
سال  در  توزیع  میزان  این  داشت:  اظهار  است 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۰ 

درصدی داشته است.
سال  ابتدای  ماه  چند  در  چه  اگر  افزود:  وی 
تامین  و  واردات  ارزی  مشکالت  دلیل  به 
با  کشور  نیاز  مورد  میزان  به  دامی  نهاده های 
ماه های  در  اما  بود  مواجه  محدودیت هایی 
و  دولت  سیاست های  کارگیری  به  با  اخیر 
وارد  جدیدی  محموله های  الزم  پیگیری های 

دستگاه ابداعی تولید خمیر کاغذ از کاغذهای 
شیرازی  مخترع  یک  که  است  ایده ای  باطله 
تجاری  مرحله  به  را  آن  و  کرده  ثبت  را  آن 
سازی رسانده و برای تداوم کار نیاز به حمایت 

مسووالن دارد.
حامد فرهمندزاده جوان مخترع شیرازی متولد 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  دارای  و   ۱۳۶۶
شیمی گرایش محیط زیست است که پس از 
پژوهشی  کارهای  و  تحقیقات  التحصیلی  فارغ 

خود را در زمینه بازیافت کاغذ ادامه داد.
وی پس از مدت ها تالش توانست ایده دستگاه 
کاغذهای  از  کاغذ  تولید  برای  خود  ابداعی 
ثبت  اداره  در  اختراع  یک  عنوان  به  را  باطله 
اختراعات به شماره ۳۶۳9۶ به تاریخ ۲۱ مرداد 
او عالوه  به گفته خود  به ثبت برساند که   9۷
بر حفاظت از محیط زیست، نیاز داخلی را رفع 

می کند.
فرهمند زاده، در حال حاضر مدیرعامل شرکت 
تالش  و  است  پارس  مانلی  کاغذ  بنیان  دانش 
محصول  سازی  تجاری  فرآیند  تا  کند  می 

اختراعی خود را تکمیل کند.
این مدیر شرکت دانش بنیان ، در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا بیان کرد: از حدود ۶ سال قبل 
و  کردم  شروع  بازیافت  روی  را  خود  تحقیق 
یافتم و  نتایج دست  به یکسری  از مدتی  پس 
ثبت اختراع در این زمینه داشتم، فرآیندی را 
طراحی کردم که کاغذ بازیافت شود و پس از 

آن مجدد تبدیل به کاغذ قابل استفاده شود.
بار  نخستین  برای  افزود:   ، فرهمندزاده  حامد 
بود که این کار صورت گرفت و اختراع من ثبت 
شد.وی ادامه داد: پس از ثبت اختراع شروع به 
از  پس  کردم،  اختراعی  دستگاه  نمونه  ساخت 
روی  آزمایشگاهی،  صورت  به  دستگاه  طراحی 
هم  شدم  موفق  و  کردم  آزمایشگاهی  نمونه 

خمیر کاغذ و هم کاغذ را تهیه کنم.
بنیان  دانش  روی  سپس  گفت:  مخترع  این 
 ۱۳99 سال  در  که  کردم  فعالیت  طرح  شدن 

مجوز دانش بنیان را کسب کردم.
فرهمندزاده افزود: در ادامه فعالیتم را از واحد 
آزمایشگاهی به کار نیمه صنعتی تغییر دادم و 

بخش خمیرسازی را تکمیل کردم.
خمیرسازی  فاز  روی  یکسال  داد:  ادامه  وی 
بنیان  دانش  بخش  سوی  از  و  کردم  فعالیت 
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برای 

سرمایه گذاری روی طرحم تماس گرفته شد.
مانلی  کاغذ  بنیان  دانش  شرکت  مدیرعامل 
پارس گفت: یکسری جلسات در تهران در این 
تا در  پیگیری هستم  و در حال  زمینه داشتم 

کشور شده و در آینده وضعیت بهتری خواهیم 
داشت.

برنامه ریزی  از  دام  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
دام  امور  معاونت  و  شرکت  این  هماهنگی  و 
مناسب  توزیع  برای   کشاورزی  جهاد  سازمان 
و  داد  خبر  بهره برداران  بین  دامی  نهاده های 
تاکید کرد: تمام تالش ما این است که توزیع 
نهاده های دامی عادالنه و در راستای پشتیبانی 
از  خارج  عرضه  از  و  باشد  تولید  از  حمایت  و 

شبکه نهاده ها جلوگیری شود.
توزیع  در  محدودیتی  اینکه  بیان  با  رحمانی،   
وجود  فارس  استان  در  منجمد  مرغ  گوشت 
ندارد، تصریح کرد: در ۲۰ روز اخیر روزانه بیش 
از 4۰ تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع 
به  بخشی  تعادل  منظور  به  روند  این  و  شده 
غذایی، همچنان  پرمصرف  فرآورده  این  قیمت 

در سطح استان ادامه دارد.
مناسب  توزیع  با  می رود  انتظار  گفت:  وی 
نهاده ها و بهبود وضعیت تولید در آینده شاهد 
استان  سطح  در  گوشتی  مرغ  قیمت  تعدیل 

باشیم.

صورت امکان فاز خمیر سازی گسترش دهم و 
وارد فاز تولید کاغذ شوم.

پارک  در  شرکتم  دفتر  کرد:  بیان  فرهمندزاده 
و  است  مستقر  فارس  استان  فناوری  و  علم 
کارخانه ام در شهرک صنعتی شیراز قرار دارد.

ایران  در  شرکتی  نخستین  داد:  ادامه  وی 
و  استان  مرکز  در  توانم  می  که  هستیم 
از  حفاظت  سازمان  مجوز  براساس  شهرستان 

محیط زیست فعالیت کنم.
این مخترع گفت: مجموعه پارک علم و فناوری 
از طرح من حمایت خوبی کرده  استان فارس 
است، حتی با بازیافت کاغذهای باطله مجموعه 

پارک توسط شرکت من موافقت شد.
فرهمندزاده افزود: تا کنون حدود یک میلیارد 
هزینه  نیمه صنعتی  های  برای دستگاه  تومان 
کردم اما برای تکمیل فرآیند تولید، حدود ۱۱ 

میلیارد تومان نیاز دارم.
تکمیل  در  وی  به  خواست  مسووالن  از  وی 
تولید  بنیان  دانش  تجاری سازی طرح  فرآیند 

کاغذ از کاغذ باطله کمک کنند.
مانلی  کاغذ  بنیان  دانش  شرکت  مدیرعامل 
فاز کاغذسازی مجموعه  پارس گفت: هرچقدر 
به  بزرگی  کمک  شود  اندازی  راه  زودتر  من 

کشور می کند.
فرهمندزاده افزود: از نظر اقتصادی دستگاه های 
خارج  از  زمینه  این  در  تواند  می  که  مشابهی 
وارد شود بیش از ۲۳ میلیارد تومان هزینه الزم 
دارد در صورتی که برای دستگاه اختراعی من 
کاغذسازی حدود هشت  و  فاز خمیرسازی  در 
برآورد هزینه می شود و صرفه  میلیارد تومان 

اقتصادی و ارزی بسیار خوبی دارد.
زمینه  در  خوبی  کار  کشور  در  داد:  ادامه  وی 
الیاف سلولزی  محیط زیست به خصوص روی 
تهیه  روی  بیشتر  ما  کشور  در  اما  است  شده 
کارتن و مقوا فرآیند کاغذسازی ها استفاده می 
نخستین  برای  که  هستیم  شرکتی  تنها  شود، 
بازیافت کاغذ به صورت صد درصدی  بار روی 
برای تولید کاغذ دوباره چاپ و تحریر و سایر 
بهداشتی،  وسایل  مثل  سلولزی  تولیدات 

دستمال کاغذی و مقوا سازی کار کردیم.
این مخترع با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت 
سازی  تجاری  فرآیند  تکمیل  برای  تسهیالت 
طرحش از مسووالن خواست مکانی را با هزینه 

کمتر در اختیار او قرار دهند.
داشته  امکان  اگر  افزود: همچنین  فرهمندزاده 
امحایی  کاغذهای  از  نیاز  مورد  منابع  باشد 
دستگاه های اجرایی و سازمان ها تامین شود 

بسیار به ما کمک می کند.

توزیع 118 هزار تن نهاده های دامی
 در استان فارس

مخترع شیرازی،
 نیازمند حمایت برای تجاری سازی ایده خود

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان محمد پیروزي با وکالت آقاي ایوب نصر فرزند باران به شرح دادخواست  
به کالسه پیوستي از  این شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جعفر پیروزي  فرزند محمد  به شناسنامه شماره ۲ 
صادره از الرستان در تاریخ  99/۸/۱۱ در کوره بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-اشکان پیروزي فرزند جعفر  به شماره ملي ۶۵۶۰۰9۷۳۸۲  صادره از الرستان

از الرستان  ملي ۶۵۶۰۰۸۶۰۰۳  صادره  به شماره  فرزند جعفر   پیروزي  ۲-غزل 
فرزندان متوفي

۳-مریم علي خواه  فرزند یعقوب به شماره ملي ۲۵۱۱9۷۷۸۸۵  صادره از الرستان  

همسر متوفي 
از  صادره  ملي ۲۵۱۰4۱۶۵4۵   شماره  به  فرزند حسین   نژاد  دهقاني  4-فریده 

الرستان مادر متوفي
از الرستان  به شماره ملي ۲۵۱۰4۱۷۷4۶  صادره  باران  فرزند  پیروزي  ۵-محمد 

پدر متوفي والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان 
یا  و  دارند  اعتراضی  اشخاصي  یا  شخص  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک 
وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا 

تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي      م/الف/۵۳۶
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چند  در  امارات  و  سعودی  رسانه های  برخی 
درباره  بزرگ نمایی  برای  تالش  در  گذشته  روز 
شده  مدعی  که  هستند  نیویورک تایمز  گزارش 
مسئوالنی در پنتاگون نگران این مساله هستند 
»دونالد ترامپ« دست به عملیات نظامی آشکار 
یا پنهان علیه ایران یا دشمنان دیگر دست بزند.

این مسئوالن، همانگونه که نیویورک تایمز گفته 
است، این نگرانی را به برکناری »مارک اسپر« 
به  میلر«  »کریستوفر  انتخاب  و  دفاع  وزارت  از 
عنوان سرپرست این وزارتخانه ربط داده اند. به 
گفته همکاران میلر، »او قدرت و توان پاسخ به 

مواضع افراطی ترامپ را ندارد«.
نیویورک تایمز  گزارش  در  آنچه  تمام  بود  این 
بی سابقه ای  و  جدید  خبر  این  و  است،  آمده 
شاید  و  ده ها  آمریکایی  روزنامه های  و  نیست 
صدها خبر مشابه این را طی سال های گذشته 
گزارش،  همین  اساس  بر  کو  کرده اند  گزارش 
کارشناسان  و  نظامی  و  سیاسی  رهبران 
برای  آمریکا  نظامی  آمادگی های  از  آمریکایی 

حمله به ایران سخن می گویند.
این »افشاگری« معموال با اقدام آمریکا به اعزام 
هزاران  و  جنگی  ناوهای  هواپیمابر،  ناوهای 
می شود.  همزمان  منطقه  دریایی اشبه  تفنگدار 
شلیک  بدون  آمریکایی  جمِع  این  بار  هر  ولی 
از هم می پاشد  ایران  حتی یک گلوله به سوی 
امارات  و  عربستان سعودی  آنکه  از  بعد  به ویژه 
نمایشی  عقب نشینی  و  استقرار  هزینه های 

آمریکا در منطقه را پرداخت کرده اند.
و  سعودی  رسانه های  و  مطبوعات  نیز  بار  این 

به  پاسخ  در   ، آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
به  قدرت  انتقال  زمان  درباره  سئوالی 
»جو بایدن« گفت قدرت با آرامش برای 
ترامپ منتقل  به دولت  یک دوره دیگر 

خواهد شد.
مایک پامپئو ، وزیر امور خارجه آمریکا 
انتقال  روند  به سئوالی درباره  پاسخ  در 
حزب  نامزد  بایدن«،  »جو  به  قدرت 

در شهریورماه امسال ۷ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال 
یا  کسری  دلیل  به  فارس  برگشتی  از چک های 

فقدان موجودی برگشت خورده است.
شهریورماه امسال در کل کشور بیش از 9 میلیون  
و 4۰۰ فقره چک بـه ارزشی حدود ۲۰۳۱ هزار 
میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۱۰/۵ درصد و از نظر مبلغ 4/۷ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
افزایش 7 درصدی تعداد چک های مبادله ای فارس

نیز دو هزار و 9۸۰ فقره چک  استان فارس  در 
مبادله ای  چک های  کل  درصد   ۳/۲( مبادله ای 
کشور( به مبلغ ۶۸ هزار و ۷۲ میلیارد ریال )۳/4 
درصد کل مبلغ چک های مبادله ای کشور( مبادله 
شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶/9 درصد 

و از نظر مبلغ ۵/9 درصد افزایش داشته است.
در شهریورماه  ماه 49/۶ درصد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشور در سه استان تهـران )۳۱/۵ 
درصد(، اصفهان )۱۰/۷ درصد( و خراسان رضوی 
مبلغ  لحاظ  از  است.  شده  مبادله  درصد(   ۷/4(
نیز ۶۲/۸ درصد از مبالغ چک های مبادله ای در 
سه استان تهران )۵۰/4  درصد(، اصفهان ) ۶/4 
درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( مبادله شده 
است.شهریورماه امسال در کل کشور بیش از ۸/۵ 
میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۱۸۲۶ هزار 
میلیارد ریال وصول شد کـه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۱۰/۷ درصد و از نظر مبلغ 4/4 درصد 

افزایش داشته است.
تعداد  کل  از  درصد   9۰/۸ گزارش  مورد  ماه  در 
چک های مبادله ای کشور و ۸9/9  درصد از کل 

مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.
در بین استان های کشور بیش ترین نسبت تعداد 
به  مبادله ای  کل چک های  به  وصولی  چک های 
درصد(،    9۳/۶( گیالن  استان های  به  ترتیب 
یزد  و  مازندران  گلستان،  و  درصد(   9۲/۲( البرز 

است.
افزایش 4 درصدی چک های برگشتی فارس

در استان فارس  ۱۰/۱ درصد کل تعداد چک های 
مبادله ای )۳۰۰ فقره چک( و ۱۱ درصد کل مبلغ 
چک های مبادله ای )۷هزار و ۵۰۷ میلیارد ریال(

برگشت خورده که نسبت به ماه گذشته از نظر 
تعداد 4/۱ درصد و از نظر مبلغ 4 درصد افزایش 
استان های  بین  در  مذکور  ماه  است.در  داشته 
کشور بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی 
استان های  به  مبادله ای  های  چک  کل  به 
کهگیلویه و بویراحمد )۱۵/۳ درصد(، چهارمحال 
 ۱۲/9( کردستان  و  درصد(   ۱۳/4( بختیاری  و 
درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
گلستان،  و  درصد(    ۷/۸( البرز  درصد(،   ۶/4(
مازندران و یزد )هر کدام ۸/۲ درصد( پایین ترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های 

مبادله ای به خود اختصاص داده اند.
درصد(،   ۱۷/۵( جنوبی  خراسان  استان های 
بلوچستان   و  و سیستان  درصد(   ۱۶/۵( لرستان 
نسبت  بیش ترین  ۱۶/۱درصد(  کدام  )هر  قم  و 
ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های 

مبنی بر اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران 
را به همین سادگی باور نمی کند.

برخی  که  دارد  وجود  قوی  احتمال  این  البته 
طرف های نزدیک به ترامپ، به برحی مسئوالن 
تا  داده اند  نشان  سبز  چراغ  پنتاگون  در 
و  اسپر  مارک  استعفای  درباره  را  نگرانی شان 
به  ترامپ  نیت  به  استعفا  این  دانستن  مرتبط 
حمله به ایران را ابراز کنند که هدف نهایی از 
این امر »مکیدن« میلیاردها دالر دیگر از خزانه 
ترامپ  مبادا  که  است  زاید  و  سلمان  فرزندان 

دست خالی از کاخ سفید خارج شود.
که  شد  متذکر  باید  زاید  بن  و  سلمان  بن  به 
نباید ثروت عربستان و امارات را به پای ترامپ 
و دروغ های شان نریزند؛ اگر ترامپ جرات جنگ 
علیه ایران را داشت مطمئنا این کار را می کرد 

وگرنه چرا به سیاست فشار حداکثری علیه این 
تماس  دریافت  برای  یا  و  شد  متوسل  کشور 

تلفنی از ایران ثانیه شماری کرده.
استعفای  که  بدانند  باید  زاید  بن  و  سلمان  بن 
اسپر ناشی از شخصیت احمق گونه ترامپ است 
موضوع  ندارد.  دیگر  مسائل  به  ربطی  هیچ  و 
خنده دار که رسانه های سعودی و امارات آن را 
مطرح می کنند این است که میلر، جانشین اسپر 
سرسخت  دشمن  و  تندرو  چپ گر،  شخصیتی 
ایران است گویا دیگر مسئوالن در دولت ترامپ، 
هستند،  همچنان  یا  و  شده  برکنار  و  طرد  که 

چنین ویژگی هایی را ندارند!!.
از  مانع  که  است  آمریکا  در  نظامی  موسسه 
روسای  همچنین  و  ترامپ-  که  می شود  آن 
علیه  دیگر  به حماقتی  جمهوری سابق- دست 
را  ایران  قدرت  نه  احمق  ترامِپ  بزند.  ایران 
درگیری  و  که جنگ  می دانند  نه  و  می شناسد 

نظامی با ایران یعنی چه؟!.
همین موسسه نظامی آمریکا به روسای جمهور 
از جمله ترامپ متذکر شده است  این کشور و 
بی نتیجه  محدود«  نظامی  »حمله  سیاست  که 
حتی  ایران  علیه  نظامی  اقدام  هرگونه  و  است 
اگر محدود باشد به معنای جنگی فراگیر است. 
اقدامی خصمانه  به هر  ایران کشوری است که 
پاسخی قاطعانه می دهد و در آن زمان است که 
آمریکا باید بهای گزاف هرگونه ماجراجویی اش 
مرتکب  ترامپ  احمقش،  رئیس جمهور  که  را 

می شود، بپردازد.
سعید محمد- العالم

استقرار صلح پایدار در منطقه قفقاز منجر شود 
سعادت  و  آرامش  دربرگیرنده  که  ای  گونه  به 
برای مردم در تمامی کشورهای منطقه و رافع 

نگرانی های موجود باشد.
این بیانیه می افزاید جمهوری اسالمی ایران بر 
ارضی،  تمامیت  و  به حاکمیت  احترام  ضرورت 
المللی،  بین  رسمی  مرزهای  در  تغییر  عدم 
آوارگان،  بازگشت  اشغالی،  مناطق  آزادی 
احترام به امنیت و حقوق اقلیت ها و همچنین 
جنگجویان  و  تکفیری  نیروهای  تمامی  خروج 

دیگر  بار  و  داشته  تاکید  منطقه  از  خارجی 
و  صلح  تحقق  به  کمک  برای  را  خود  آمادگی 
امنیت پایدار در منطقه و مشارکت در ابتکارات 

منطقه ای اعالم می کند.
جمهوری  است  آمده  بیانیه  این  انتهای  در 
را  خود  آمادگی  همچنین  ایران  اسالمی 
صلح  حافظ  نیروهای  استقرار  به  کمک  برای 
بر  تماس  امتداد خطوط  در  روسیه  فدراسیون 
اعالم  بس  آتش  توافق   4 ۳و  بندهای  اساس 

می نماید.

را خواهیم  آرا  ما همه  وقوع می پیوندد. 
پایان  به  امور  فرایند  که  وقتی  شمرد، 
اینجا  انتخاب شدند. در  الکتورها  رسید 
فرایندی وجود دارد که قانون اساسی آن 
را به روشنی مشخص کرده است.« وی 
در ادامه تصریح کرد دنیا باید اطمینان 
داشته باشد انتقال قدرتی که الزم است 
تضمین  را  خارجه  وزارت  کارآمدی  تا 

کند، با موفقیت انجام خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سئوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا تصور می کند 
گسترده  تخلف  آمریکا  انتخابات  در 
خارجه  وزیر  »من  گفت:  گرفته  صورت 
تماس  دنیا  از همه جای  با من  هستم؛ 
آدم ها می دانند که  این  گرفته می شود. 
زمان بر  که  داریم  قانونی  روند  یک  ما 
سال  در  انتخابات  نتیجه  اعالم  است. 
کشید.  طول  روز   ۳۷ از  بیش   ۲۰۰۰
آن موقع، انتقال قدرت با موفقیت انجام 
شد. من کاماًل مطمئنم که ما همه آرای 

همین  باید  و  شمرد  خواهیم  را  قانونی 
کار را انجام دهیم«

این  از  دیگری  بخش  در  پامپئو  مایک 
سوالی  به  پاسخ  در  خبری  کنفرانس 
خارجی  کشور  هیچ  آیا  اینکه  درباره 
یا  کرده  دخالت  آمریکا  انتخابات  در 
داخلی  امنیت  وزارت  که  گفت  خیر، 
دهد،  پاسخ  سئوال  این  به  باید  آمریکا 
جلوگیری  برای  عظیمی  تالش های  اما 
از دخالت در انتخابات انجام شده است.

پرسید  پامپئو  از  دیگر  خبرنگار  یک 
برای  دائماً  آمریکا  خارجه  وزارت 
و  می کند  صادر  بیانیه  دیگر  کشورهای 
نتیجه  پذیرش  به  را  بازنده  نامزدهای 
سپس  او  می کند.  دعوت  انتخابات 
نتیجه  پذیرش  عدم  »آیا  پرسید: 
ترامپ  رئیس جمهور  سوی  از  انتخابات 

از این تالش ها اعتبارزدایی نمی کند؟«
پامپئو در جواب گفت: این احمقانه است 
و شما هم می دانید که احمقانه است و 

احمقانه هم هست  که  به همین خاطر 
این سئوال را پرسیدی.

که  گفت  ادامه  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
کشورهای  برای  آمریکا  خارجه  وزارت 
که  می دهد  اهمیت  این  به  هم  دیگر 
نتیجه رأی گیری انعکاس خواست مردم 
باشد. او سپس گفت: »به همین منوال، 
ما انتظار داریم که در کشور خودمان هم 

همه آرا شمرده شوند.«
»دونالد  پامپئو،  اظهارات  از  پیش 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در پیامی 
نتیجه  جدید در توئیتر مدعی شده که 
کشور  این  ریاست جمهوری  انتخابات 
هفته آینده مشخص خواهند شد.ترامپ 
در توئیتر نوشت: »داریم به پیشرفت های 
عظیمی می رسیم. مشخص شدن نتایج 
دوباره  می شود.  شروع  آینده  هفته  از 

آمریکا را باعظمت کنیم«
او در پیامی دیگر، چند ثانیه پس از پیام 
اخیرش نوشته است: »برنده می شویم.«

اماراتی خبر نیویورک تایمز و نگرانان در وزارت 
کوهی  لذا،  و  کردند  دریافت  را  آمریکا  دفاع 
خیالی از آرزوهای عریض شان را درست کردند 
و به نقل از »گزارش های عربی خلیج فارس«!! از 
تماس های آمریکا با طرف های نظامی در منطقه 
نظامی  اقدام  مقدمات  کردن  آماده  منظور  به 
علیه ایران را دم زدند!!.واضح است که عربستان 
رفتار  غرق شده ای  مانند  امارات  و  سعودی 
می کنند که در آب به هر شاخه و سنگی چنگ 
می زند. ولی اینک که عمر ترامپ در کاخ سفید 
بیشتر  عربی  دو حکومت  این  رسیده،  پایان  به 
احساس غرق شدن می کنند و احساس می کنند 
که این مرد آنها را به بهانه »نابود کردن ایران«، 
است.  کرده  خالی  را  خزانه شان  و  داده  فریب 
وگرنه هیچ عاقلی گزارش روزنامه نیویورک تایمز 

توافقنامه  در خصوص  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  ارمنستان  جمهوری  آذربایجان،  جمهوری 

فدراسیون روسیه بیانیه ای صادر کرد.
اسالمی  جمهوری  است:  آمده  بیانیه  این  در 
ایران از توافق نامه میان جمهوری آذربایجان، 
که  روسیه  فدراسیون  و  ارمنستان  جمهوری 
گردید  مخاصمات  توقف  و  بس  آتش  به  منجر 
که  توافق  این  است  امیدوار  و  کرده  استقبال 
اصول آن در طرح پیشنهادی جمهوری اسالمی 
برای  نهایی  ترتیبات  به  بود،  آمده  نیز  ایران 

اظهارنظر  آمریکا  انتخابات  در  دموکرات 
به  پاسخ  در  آمریکا  خارجه  کرد.وزیر 
خارجه  وزارت  آیا  اینکه  درباره  سئوالی 
با تیم انتقال قدرت جو بایدن در تماس 
به دولت  با آرامش  است گفت: »قدرت 

دوم ترامپ منتقل خواهد شد.«
پامپئو در ادامه گفت: »ما آماده ایم. دنیا 
به  که  است  اتفاقاتی  تماشای  حال  در 

)9۱/۸ درصد( اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد )۸4/۷ درصد(، چهارمحال 
 ۸۷/۱( کردستان  و  درصد(   ۸۶/۶( بختیاری  و 
درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی 
به کل چک های مبادله شده را به خود اختصاص 

داده اند.
افزایش 6  درصدی مبلغ چک هایوصولی فارس

در استان فارس دو هزار و ۶۸۱ فقره چک )۸9/9 
درصد تعداد چک های مبادله ای( به مبلغ ۶۰ هزار 
و ۵۶۵ میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه 
از نظر مبلغ  از نظر تعداد ۷/۳ درصد و  گذشته 

۶/۱درصد افزایش داشته است.
چک های برگشتی

شهریور ماه امسال در کل کشور ۸۶4 هزار فقره 
ریال  میلیارد  هزار   ۲۰۵ حدود  ارزشی  به  چک 
قبل  ماه  به  نسبت  که  است  شده  داده  برگشت 
از نظر تعداد ۸/۸درصد و از نظر مبلغ ۷/9 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، در کل کشور 9/۲  درصـد 
از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۰/۱ درصد از 
کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده 

مبادله ای و استان های گیالن )۶/۸ درصد(، البرز 
کم ترین  درصد(   9/۳( مازندران  و  درصد(   ۸/4(
ارزش  کل  به  برگشتی  ارزشچک های  نسبت 
استان های کشور  بین  در  را  مبادله ای  چک های 

به خود اختصاص داده اند.
شهریور ماه امسال در کل کشور بالغ بر ۸۳4 هزار 
فقره چک )9۶/۶ درصد تعداد چک های برگشتی( 
به مبلغ حدود ۱9۷هزار میلیارد ریال )9۶ درصد 
یا  کسری  دلیل  به  برگشتی(  چک های  ارزش 

فقدان موجودی برگشت خورده است.
عدم وصول حدود 9۷ درصد چک های برگشتی 

فارس به دلیل کسری و فقدان موجودی
درصد   9۷/4( فقره چک  فارس ۲9۲  استان  در 
 ۳۲۵ و  هزار   ۷ مبلغ  به  برگشتی(  چک های 
میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی 
چک های  درصد   ۲/۶ تنها  و  خورده  برگشت 
امضا،  نقص  امضا،  تطابق  عدم  دلیل  برگشتیبه 
بودن  تاریخ عددی و حروفی، مخدوش  مغایرت 
امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با 
و  نظر  مورد  بودن حساب  مسدود  عددی چک، 
مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط 

برگشت خورده است.
اهمیت  حائز  آنجا  از  برگشتی  چک  های  آمار 
در  رکود  میزان  آن  کاهش  یا  افزایش  که  است 
بازار و اقتصاد را نشان می دهد، شاخص چک های 
اقتصادی  وضعیت  از  خوبی  شاخص  برگشتی 
کشور و نمادی برای اعتماد بازار است. وقتی رکود 
در بازار حاکم باشد کسانی که کاالهای خود را 
توانایی  کرده اند  خریداری  طریق صدور چک  از 
فروش کاال و پاس کردن چک ها را ندارند و در 
هر  بنابراین  می خورد  برگشت  آنها  چک  نتیجه 
باشد تعداد چک های  بازار شدیدتر  بر  چه رکود 

برگشتی بیشتر است.
گزارش از ثریا ستاری

افشاگری های نيویورک تایمز؛ آخرین تالش های ترامپ برای دوشيدن سعودی و امارات

بيانيه جمهوری اسالمی ایران در خصوص توافق نامه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسيه

پامپئو: انتقال قدرت انجام می شود، اما به دولت بعدی ترامپ

 برگشت ۷32 ميليارد تومان چک به دليل فقدان موجودی

کمیسیون  تشخیص  به  چنانچه  ـ  ماده۶4 
بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده 
مطالب  دربرگیرنده  سیما  و  صدا  در  نامزدها 
با  نامزدها  سایر  حرمت  هتک  یا  توهین آمیز 
باشد، سازمان  قوانین  با  مغایر  یا  و  افراد  دیگر 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف 
که  صورتی  در  و  است  مطالب  آن  حذف  به 
از  مذکور  موارد  زنده ای  برنامه  پخش  ضمن 
سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده 
آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص 
کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و 
به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. 

)اصالحی مصوب ۱۳9۱/۱۰/۲۶(
که  جمهوری  ریاست  نامزدهای   -  ۶۵ ماده 
و  تأیید  نگهبان  شورای  توسط  آنان  صالحیت 

خبر:
وزارت خزانه داری آمریکا، شبکه ای متشکل 
تحریم  را  ایران  با  مرتبط  نهاد  و  از 4 شخص 
سوری  شخصیت  چند  این  از  پیش  کرد. 
بودند.  شده  واقع  ترامپ  تحریمهای  مشمول 
حمله  احتمال  منابع  برخی  حال  همین  در 
را  خاورمیانه  منطقه  در  کشور  یک  به  آمریکا 

رسانه ای کرده اند.
تحلیل:

در  شکست  پذیرش  که  است  آن  واقعیت   -
که  است  دشوار  آنقدر  ترامپ  برای  انتخابات 
از یک سو همچنان بر طبل  ترجیح می دهد 
وقوع تقلب در انتخابات بکوبد و به زعم خود 
آن را تعقیب قضایی کند و از دیگر سو پروژه 
نرسیده  سرانجام  به  و  خورده  شکست  های 
اش را به ویژه در منطقه خلیج فارس با قوت 
پیگیری کند. تحریم اخیر برخی از چهره های 
و شرکت  تحریم چند شخص  امروز  و  سوری 
به  مساعدت  بهانه  با  ایران  خارج  و  داخل  در 
مخابراتی  های  زمینه  در  اسالمی  جمهوری 

شاهد این مساله است.
- در حالی که روزگار ترامپ به پایان رسیده 
از  پایین آمدن  برای  او  فراروی  اندک زمان  و 
مرکب قدرت برای تحقق آرزوهایش کافی به 
جمهور  رییس  هم شخص  اما  رسد  نمی  نظر 
تا  کوشند  می  او  ای  منطقه  وابستگان  هم  و 
شرایط را عادی و سیاستهای ترامپ را مستمر 
و در جریان نشان دهند. تالش برای القائ این 
نظامی  عملیاتی  آینده  روز   ۷۰ در  که  مساله 
در منطقه از سوی آمریکا کلید خواهد خورد 

دقیقاً در راستای همین سناریوست.
- ترامپ، آنگاه که در سیاست های جهانی و 

اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعالم میگردد 
و  صدا  از  مساوی  بطور  حق  دارند  یک  هر 
معرفی  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
ارائه برنامه های خود استفاده نمایند.  ترتیب  و 
و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از 
بررسی  کمیسیون  بعهده  سیما  و  صدا  طریق 

تبلیغات میباشد.
نامزدهای  انتخاباتی  فعالیتهای   -  ۶۶ ماده 
اسامی  اعالم  تاریخ  از  رسماً  جمهوری  ریاست 
آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲4 ساعت 

قبل از شروع  اخذ رأی خاتمه میپذیرد.
ماده ۶۷ - فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از 
تاریخ اعالم رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول 
رأی  اخذ  آغاز  از  قبل  ساعت   ۲4 تا  و  شروع 

مرحله دوم ادامه  خواهد یافت.

منطقه ای 4 ساله خود بر طبل فشار، تحریم 
و تضییق بر دیگر کشورها می کوبید، هیچ گاه 
تصور نمیکرد در این بخش از سیاست سازی 
انتخابات،  دوم  دور  در  و  اش  خارجی  های 
خودش مشمول تحریم آنهم در داخل آمریکا 

و توسط مردمش قرار گیرد.
و  شایعات  منتظر  بایستی  آینده  روزهای   -
ترامپ  قصد  از  حکایت  که  بود  اخباری  شاید 
برای ماجراجویی به ویژه در منطقه خاورمیانه 

داشته باشد.
در  تبلیغاتی  چنین  این  هیزم  است  بدیهی   
رسانه های عربی وابسته به ترامپ در منطقه 
ساالران  جنگ  البته  و  شد  خواهد  تامین 
آوردن  در  نیز  سفید  کاخ  در  خورده  شکست 
آتش در زیر این هیزم ها حتماً صاحب نقش 
خواهند بود. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
باقیمانده از حکومتش  اوالً ترامپ در روزهای 
به دالیل عدیده ای چون شکست در انتخابات، 
خواهد  آن  از  گرفتارتر   ... و  کرونا  با  درگیری 
هایی  ماجراجویی  چنین  برای  مجالی  که  بود 
پیدا کند و ثانیاً و به فرض اندیشیدن به چنین 
مساله ای یقیناً برای تخلیه کینه و عقده ناشی 
کشورهایی  یا  کشور  انتخابات،  در  شکست  از 
هجوم  صورت  در  که  کرد  خواهد  انتخاب  را 
مثل  به  مقابله  و  پاسخگویی  برای  امکانی 

نداشته باشند.
در  آمریکایی  تحریمهای  تب  شدن  تند   -
اینکه  بر  است  ای  نشانه  خود  اخیر  روزهای 
از  گیری  انتقام  مساله  لحظه  این  تا  و  هنوز 
یک  به  هجوم  قالب  در  انتخابات  در  شکست 
جدی  و  نبسته  نقش  ترامپ  ذهن  در  کشور 

نشده است.

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)8(

ترامپ، روزهای پیش رو و دستور حمله به ... 

آگهی مزایده عمومی
تطبيق  كميته  صورتجلسه  و  عمادشهر  اسالمی  99/10شورای  شماره  صورتجلسه  به  استناد  با 
فرمانداری الرستان  به شماره ص/5۶53/188۶/99  این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش 
یكدستگاه خودروی هایما  S7 اقدام نماید لذا از كليه متقاضيان  تقاضا ميشود جهت دریافت 
اسناد مزایده به  شهرداری عمادشهر مراجعه و قيمت پيشنهادی خود را به صورت دستی در 

پاكت های سر بسته و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.

سپرده  ارائه   .2 ميباشد.-  ریال   185/000/000 ميزان  به  مزایده  در  شركت  سپرده  مبلغ   .1
نام  به  سپرده  01083055۷۶008  به حساب  واریز وجه  یا  و  بانكی  معتبر  به صورت ضمانتنامه 
زمان  تا  تا سوم  اول  نفرات  3. سپرده  ميباشد.  قبول  قابل  ملی  بانک  نزد  شهرداری عمادشهر 
به  حاضر  سوم  تا  اول  نفرات  چنانچه   .4 ماند.  خواهد  امانت  به  شهرداری  در  قطعی  فروش 
قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 5. هزینه مربوط به 
پرداخت  باید  قرارداد  عقد  از  قبل  پيمانكار  كه  ميباشد.)  مزایده  برنده  عهده  به  آگهی  درج 
نماید.( ۶. شهرداری در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار است. ۷. سایر اطالعات در 
اسناد مزایده شهرداری موجود است. 8. تاریخ گشایش پاكت ها در مورخه 1399/09/01راس 
ساعت 12 در دفتر شهردار ميباشد 9. آخرین مهلت جهت تحویل اسناد مربوط به مزایده تا 

مورخه1399/08/29راس ساعت 13:00 می باشد.

نوبت اول: 1399/08/14            نوبت دوم:1399/08/22

سهراب محمدی  -  شهردار عمادشهر             م الف : 8019        شناسه آگهی : 103۷404

قیمت کارشناسیرنگسوختسال تولیدمدلنوع ماشینردیف
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پنجشنبه 1399/08/22 - بيست و ششم ربيع االول 1442 - سال بيست و هشتم - شماره 1599

4
حه

صف

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
فارس با بیان اینکه شیراز شهر دوستدار کودک و 
پایتخت کتاب ایران است، از رونمایی ۵۰ عنوان 
کتاب صوتی در هفته کتاب در استان خبر داد.

اعالم  خبری  نشست  در  کامرانی  سعیدرضا 
از  رونمایی  گفت:  کتاب،  هفته  برنامه های 
برگزاری  و  نابینایان  ویژه  صوتی  کتاب های 
با  کتاب خوانی  و  قصه گویی  مجازی  نشست 
از  دعوت  و  برجسته  استادان  از  یکی  حضور 
اعضای نوجوان کتاب خوان استان های منطقه ۳ 
کشور در برنامه های مجازی، از جمله برنامه های 
کانون فارس در هفته کتاب و کتاب خوانی است.

وی از راه اندازی تور مجازی بازدید از کتابخانه های 
افزود:  و  داد  استان، خبر  کانون در سطح  فعال 
مسابقه کتاب خوانی مجازی ویژه اعضای کودک 
فضای  در  آن  انتشار  و  پوستر  تهیه  نوجوان،  و 
کتاب  هفته  برنامه های  اعالم  هدف  با  مجازی 
گروه های  در  محور  کتاب  فعالیت های  ارائه  و 

مجازی مراکز استان از دیگر برنامه هاست.
فضای  در  محتوا  تولید  به  همچنین  کامرانی، 
و  کرد  اشاره  هم  کانون  مربیان  توسط  مجازی 

زبان  در  ها  المثل  ضرب  ترین  معروف  از  یکی 
فارسی که ریشه در آیات قرآنی هم دارد و البته 
اعتقادی درست و بنیادی را بیان می کند ضرب 
المثل »از تو حرکت از خدا برکت« است. البته 
چنین مفهومی در زبان های ملل دیگر هم به 
عنوان ضرب المثل وجود دارد که در ادامه به آن 
اشاره می کنتیم. معنی و ریشه و داستان ضرب 
المثل »از ما حرکت تا از خدا برکت« را بخوانید. 
معنی ضرب المثل »از تو حرکت از خدا برکت«:

اگر انسان تالش و کوشش کند، خداوند حتماً به 
او روزی و موفقیت در انجام کاری که در آن قدم 

برداشته عطا خواهد کرد.
از  استفاده  و  خود  تالش  اندازه  به  کسی  هر 
استعداد،  عقل،  همانند  خدادادی  نیرو های 
فعالیت بدنی و... روزی خود را به دست می آورد 
فراهم  او  خواست  و  خداوند  اراده  با  رزق  این  و 

می شود.
از تو حرکت یعنی تنبلی نکن و با نیرویی که 
برکت  خدا  از  کن،  تالش  بخشیده  تو  به  خدا 
یعنی رزق و برکت دست خداست، در کنار تالش 

خود به خدا ایمان داشته باش و امیدوار باش. 
ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت به انگلیسی

God helps those who help themselves
کمک  خود  به  که  را  کسانی  خدا  ترجمه: 

می کنند، کمک می کند.
ضرب المثل فرانسوی مشابه از تو حرکت از خدا برکت 

A ide-toi , le ciel t›aidera
ترجمه: به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک 

کند. 
ضرب المثل مشابه از تو حرکت از خدا برکت به فارسی

هم  ای  سرفه  یک  ولی  است  رسان  روزی  خدا 
باید کرد!

ریشه و داستان ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت
مرد ساده لوحی بارها شنیده بود خداوند متعال 
بنده  روزی  و  رزق  ضامن  و  است  رسان  روزی 
هایش است.پس به این فکر افتاد که به گوشه 
مسجدی برود و مشغول عبادت شود و از خداوند 
روزی خود را بگیرد! به همین قصد یک روز صبح 
به مسجدی رفت و مشغول عبادت شد. همین 
که ظهر رسید از خداوند طلب ناهار کرد، ولی 
هرچه به انتظار نشست برایش ناهار نرسید. کم 
و  کرد  از خدا طلب شام  باز  او  و  کم شب شد 

چشم به راه ماند.
چند ساعتی از شب گذشته بود که درویشی وارد 
شمعی  نشست.  ستونی  پای  در  و  شد  مسجد 
آورد  بیرون  غذایی  کیسه خود  از  و  کرد  روشن 
از  که  لوح  ساده  مرد  کرد.  خوردن  به  شروع  و 
از خدا طلب  با شکم گرسنه  تا آن موقع  صبح 
روزی کرده بود و در تاریکی چشم به غذا خوردن 
درویش دوخته بود، دید درویش نیمی از غذای 
خود را خورد و به زودی نیم دیگر را هم خواهد 

خورد.
تا  درویش  و  کرد  سرفه ای  اختیار  بی  وقت  آن 
صدای سرفه را شنید گفت: هر که هستی بفرما 

اینجا تا با هم غذا بخوریم.
مرد بینوا که از گرسنگی داشت می لرزید پیش 
شد،  سیر  وقتی  شد.  خوردن  مشغول  و  آمد 
هم  مرد  آن  و  پرسید  را  حالش  شرح  درویش 

کباب  ذوزنقه ی  برای  پیتزا  جعبه  »یک 
شده«، رمان »نوجوان« که به قلم جمشید 
خانیان نخستین بار در سال ۱۳9۱ منتشر 

شده بود برای چهارمین بار بازنشر شد.
در  که   - رمان  این  در  خانیان  جمشید 
قرار  وحشت  داستانی  ادبیات  زمره ی 

روایتی از تالش زنان 
و عبور از چالش های زندگی 

در »آقای عزیز من«

توسط  گلکار  ناهید  نوشته  من«  عزیز  »آقای  رمان 
انتشارات نشر داستان چاپ و منتشر شد.

این رمان نیز مثل دیگر رمان های ناهید گلکار، روایت 
سخت کوشی و تالش زنان و دختران ایرانی و عبور 
دختر  رمان،  این  راوی  است.  زندگی  چالش های  از 
بچه ای است از یک خانواده فقیر که به اجبار برای 
کار به یک خانواده ی اشرافی سپرده می شود و....در 
اینقدر  دونم  نمی  من  است:  آمده  کتاب  از  بخشی 
زیاد دوست داشتن کسی خوبه یا بد، ولی اینو می 
دونم که عشق، قشنگ ترین هدیه خداست و بدون 

اون زندگی معنایی نداره.
نسخه،  گلکار، ۵۰۰  ناهید  نوشته  من«  عزیز  »آقای 
به  نشر داستان  انتشارات  توسط  رقعی ۶۱۰ صفحه 

قیمت 9۰ هزارتومان چاپ و منتشر شد.

یا در  انبوه  روزگاری آدمی در کنار یک جنگل 
از  بیشه زاری سبز غرق تفکرات خود گشته و 
دیدن آن همه صالبت و سبزینگی لذت می برد 
بود که آرامش را  نوای دلنوازی  صدای پرندگان 
عصر  در  امروزه  آورد.آیا  می  ارمغان  به  او  برای 
تکنولوژی و مدرنیته نیز نگاه آدمی به طبیعت 
همان نگاه سرشار از عاطفه و احساس و تعقل 
است ؟ در  گذشته طبیعت به منزله یک امر 
مقدس در نظر گرفته می شد. مقدس به این 
معنا که طبیعت همچون موجودی قابل احترام 
با خود  را  تنبیه و مجازات  به آن  اهانت  و  بود 

همراه داشت. 
معنای طبیعت

است.  مختلفی  معانی  دارای  لغت  در  طبیعت 
طبیعت از ماده طبع به معنای نهاد، سرشت، 
خوی، غریزه، سجّیه، ماده و جهان مادی آمده 
است. گذشتگان آب، خاک، باد و آتش را طبایع 
اربعه می نامیدند. طبیعت همه موجودات مادی 
به عالوه قوانین حاکم بر آنهاست و شامل اجزاء 
شناور در آسمانی که در باالی سر ما قرار دارد و 

نیز تمام اجسام پیرامون ما می شود.
طبیعت و جایگاه آن در گذشته

تعادل  نهایت  طبیعت  از  وری  بهره  در  بشر 
آن  از  خود  نیاز  حد  از  بیش  و  کرده  رعایت  را 
از  بهینه  استفاده  همین  کرد.  نمی  برداشت 
به  را  آلودگی زیست محیطی  بود که  طبیعت 
همراه نداشت تا موجب شود انسان مکان زندگی 
خود را تغییر داده و به مکان بهتری نقل مکان 
و  آتشفشانی  های  فعالیت  طریق  از  گاه  کند. 
فعل و انفعاالتی مشابه آن آلودگی هایی صورت 
می گرفت، در این موقع عکس العمل طبیعی 
انسان مهاجرت بود و برای آن بین یک ناحیه 
و ناحیه دیگر رجحان وجود نداشت. آیین های 
مذهبی به عنوان پایه تفکرات و باورهای انسای 
به  توّجهی خاص  تعالیم خود  و  اصول  در  نیز 
طبیعت داشتند برای روشن شدن نگرش آنان 
جهت  آنها  از  مورد  چند  به  طبیعت  به  راجع 

نمونه توّجه می کنیم
ژاپن  مردم  میان  که  آیین  این  شینتوئیسم: 
در  زیبایی  عرفانی  اهمّیت  بر  است  مرسوم 
طبیعت بسیار تأکید دارد و نظم و هماهنگی 
طبیعت را با زیبایی آن، که در همه جا منعکس 
نظام  دانستن  یکی  انگارد.  می  یکی  است 
طبیعت با زیبایی و پیوند نزدیک میان شعائر 
و احکام دینی و پدیده های طبیعی و ویژگی 
های دریا و خشکی از مهمترین مشخصات این 
متجلی  ژاپن  تاریخ  سراسر  در  که  است  آیین 
در  را  از طرح مسائل طبیعی  است.هدف  شده 
قرآن می توان موارد ذیل دانست: اثبات خدا و 
توحید و ربوبیت مطلقه او، نشان دادن عظمت، 
اتهام  رّد  الهی،  رحمت  و  علم  حکمت،  قدرت، 
فرزند داشتن خداوند، اثبات معاد، بیان نظم و 
انسجام و هدفداری طبیعت، خبر دادن از پایان 

صورت  به  هفته،  این  فعالیت های  همه  گفت: 
و  نوجوان  و  کودک  اعضای  حضور  با  و  مجازی 

مربیان متخصص به انجام می رسد.
دوستدار  شهر  هم  شیراز  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  ایران،  کتاب  پایتخت  هم  و  است  کودک 
کتاب  هفته  برنامه های  راستای  در  کانون  کرد: 
برنامه متنوعی دنبال می کند از جمله رونمایی 
از ۵۰ عنوان کتاب برای ناشنوایان که در استودیو 

کانون صدابرداری شده است.
وی افزود: مسابقه کتابخوانی در 4۲ مرکز ثابت 
و ۶ مرکز سیار، ارائه فعالیت های کتاب محور در 
گروه های مجازی و تولید ۲۸ انیمیشن با موضوع 
از  آثار مربیان کانون  از  کتاب و تولید ۲ کتاب 
جمله برنامه های کانون به مناسبت هفته کتاب 

در استان فارس است.
پایان  در  فارس  فکری  پرورش  کانون  سرپرست 
و  کودک  تخصصی  موزه  تأسیس  پیشنهاد 
نوجوان در شیراز به عنوان شهر دوستدار کودک 
در  کتاب  المان  و  تندیس  ایجاد  گفت:  و  داد 

تمامی شهر های استان ضروری است.

حکایت خود را تعریف کرد.
نکرده  سرفه  اگر  تو  گفت:  مرد  آن  به  درویش 
بودی، من از کجا می دانستم که تو در مسجد 
روزی  به  هم  تو  و  کنم  تعارف  تو  به  تا  هستی 
خودت برسی؟ درست است که خدا روزی رسان 
هم  تالشی(  و  )حرکت  سرفه ای  یک  ولی  است، 

خودت باید بکنی تا روزی ات به تو برسد.
ریشه های قرآنی ضرب المثل از تو حرکت 

آیه های در قران با این مفهوم موجود است که 
برداشت  انها  از  توان  را می  اخالقی  توصیه  این 
اشاره  از قرآن  ایه  به چهار  کرد.از جمله میتوان 

کرد:
َو  یَْنُصرُْکْم  ا...َ  تَْنُصُروا  إِْن  آَمُنوا  الَّذیَن  أَیَُّها  -»یا 

یَُثبِّْت أَْقداَمُکْم«. محمد، ۷٫
را  خدا  اگر  آورده  اید،  ایمان  که  کسانی  »ای 
)پیامبر و دین و کتاب او را( یاری نمایید، خدا 
هم شما را )در رسیدن به اهدافتان( یاری می کند 

و قدم  های شما را استوار می دارد«.
الْرِْض  فِی  یَِجْد  ا...ِ  َسبیِل  فی   یُهاِجْر  َمْن  -»َو 

ُمراَغماً َکثیراً َو َسَعًه«. نساء، ۱۰۰
»و هر کس در راه خدا هجرت کند )برای جهاد 
یا تحصیل علم دین یا دنیای الزم( در روی زمین 
جایگاه دلخواه فراوان و با وسعت خواهد یافت، و 
کسی که از خانه خود به قصد هجرت به سوی 
او را  او بیرون رود، سپس مرگ  خدا و فرستاده 
بر عهده خدا است، و  او  پاداش  دریابد حّقا که 

خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است«.
فی   َفاْمُشوا  َذلُوالً  الْرَْض  لَُکُم  َجَعَل  الَّذی  »ُهَو 
َْیِه النُُّشور«. ملک، ۱۵ َمناِکِبها َو ُکُلوا ِمْن رِزْقِِه َو إِل

»او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، 
بر شانه  های آن راه بروید و از روزی های خداوند 
او  سوی  به  همه  اجتماع  و  بازگشت  و  بخورید 

است«.
الِحیَن ِمْن ِعبادُِکْم  »َو أَنِْکُحوا الْیامی  ِمْنُکْم َو الصَّ
َو إِمائُِکْم إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغِنِهُم ا...ُ ِمْن َفْضلِِه َو ا...ُ 

واِسٌع َعلیم «. نور، ۳۲
»مردان و زنان بی  همسر خود را همسر دهید، 
همچنین غالمان و کنیزان صالح و درست کارتان 
از  خداوند  باشند،  تنگ دست  و  فقیر  اگر  را! 
خداوند  می سازد،  بی نیاز  را  آنان  خود  فضل 

گشایش  دهنده و آگاه است«
حدیث از تو حرکت از خدا برکت

امام صادق )ع( هم در ضمن حدیثی فرمودند:
شد  نازل  اهلل...  یتق  من  و  آیه  که  هنگامی   ...
از اصحاب رسول اهلل )صلی اهلل علیه و  گروهی 
به  و  بستند  خود  به سوی  را  درها  سلم(  و  آله 
عبادت خدا  کارشان  تنها  و  آوردند  روی  عبادت 
بود و گفتند روزی ما از طرف خدا تضمین شده 
است. وقتی خبر به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه 
و آله و سلم( رسید، دنبال آنان فرستاد. هنگامی 
که خدمت حضرت رسیدند، فرمودند: چه چیز 
شما را به این کار واداشت؟ عرض کردند: یا رسول 
ما  روزی   - آیه  این  طبق   - متعال  خدای  اهلل! 
دنبال  جهت  همین  به  است،  کرده  ضمانت  را 
روی  خدا  عبادت  به  و  رویم  نمی  کار  و  کسب 
آورده ایم. فرمودند: هر کس این گونه رفتار کند 
دعایش مستجاب نمی شود. دنبال کسب و کار 

بروید و برای تهیه روزی کوشش کنید.

می گیرد - روایت گر زندگی خانواده ای سه 
به  که  است  متوسط شهری  طبقه  از  نفره 
یک آپارتمان نقل مکان می کنند و در آن 
رخ  برای شان  اتفاقاتی  زندگی،  تازه  شرایط 
داستان  ماجرای  ساخت  مایه  که  می دهد 

می شود.
دختر  یک  و  مادر  پدر،  از  خانواده  این 
است.  شده  تشکیل  »آنا«  نام  به  نوجوان 
عالقه  گل  پرورش  و  موسیقی  به  آنا  مادر 
عالقه مند  ریاضیات  به  پدرش  ولی  دارد 
اشکال  و  اعداد  با  را  چیز  همه  و  است 
داستانی  می دهد...روند  توضیح  هندسی 
به  باورپذیر  شخصیت هایی  با  رمان  این 
اتفاق های  از  ناشی  وحشت  و  ترس  خوبی 
خواننده  به  را  داستان  عجیب  و  مشکوک 
منزل  به  اسباب کشی  می کند.  منتقل 
جدید و اتفاق های پس از آن بستری است 
که  انسان ها؛  روابط  شکنندگی  بیان  برای 
از  خوبی  به  است  کرده  تالش  نویسنده 

عهده ی این کار بربیاید.
برای  پیتزا  جعبه  »یک  رمان  مخاطب 
ذوزنقه ی کباب شده« گروه سنی »نونگاه« 
یا نوجوانان باالی ۱۲ سال است و نویسنده 
در بخشی از کتاب برای خوانندگان اثر آورده 
است: کالفگی را نمی شود با شمردن اعداد 
برد. کالفگی یک حالت است.  بین  از  اول 

می دهد  نشان  می دهد...  نشان  که  حالتی 
با  شدن  رودررو  از  من،  مثل  نفر  یک  که 
با یک وضعیتی که...که آزارم می دهد، بله 
ناراحت  آزارم می دهد،  با یک وضعیتی که 
آزارم  گرما  گرما،  مثل  می شوم.  بی تاب  و 
می دهد. من با شمردن اعداد اول نمی توانم 
گرما را از بین ببرم. نمی توانم. باید کولر را 
روشن کنم. این جوری گرما از بین می رود. 

ولی.. ولی اگر کولر نبود چی؟
... اگر...کولر...

گرفتن  قرار  با  حال  همین  در  رمان  این 
پرنده«  پشت  »الک  فهرست  هفتمین  در 
شامل کتاب های برگزیده پاییز ۱۳9۱ موفق 
به دریافت ۳ الک پشت پرنده شد و در سال 
هدی  نوشته  »دلقک«  با  همراه  نیز   ۱۳9۲
حدادی دیگر کتاب کانون، موفق به دریافت 

سومین جایزه کتاب مهر )طه( شد.
کباب  ذوزنقه ی  برای  پیتزا  جعبه  »یک 
و  خانیان  آصف  جلِد  تصویرگری  با  شده« 
رحیمی زاده  پژمان  جلِد  و  گرافیک  طراحی 
با شمارگان ۲ هزار  و در چاپ چهارم خود 
از  تومان  هزار   ۲۲ قیمت  و  نسخه   ۵۰۰ و 
سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان روانه بازار کتاب شده است.
در  نیز  صفحه ای   ۱۲۸ رمان  این  شمارگان 

مجموع به ۲۰ هزار نسخه رسیده است.

مناسبت  به  عال  افشین  سوی  از  شده  سروده  بلند  مثنوی 
سوی  از  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  شهادت  سالگرد 
این  سرودن  می شود.  منتشر  قاسم  حاج  مکتب  انتشارات 
مثنوی در ایام بعد از شهادت شهید سلیمانی و پس از زیارت 
مزار آن سردار عظیم الشأن آغاز شده و چند ماه ادامه داشته 
است.پس از اتمام سرایش اثر، نسخه ای از آن از سوی افشین 
معظم  رهبر  شد.  تقدیم  انقالب  معظم  رهبر  محضر  به  عال 
انقالب پس از مطالعه این منظومه روایی که به سبک روایی 
و حماسی سروده شده است، انگشتری متبرک به افشین عال 

هدیه داده و در هامش متن اشعار مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی

ماندگاری  منظومه  است،  شده  سروده  معنا  و  خوش لفظ  و  رسا 
افشین  آقای  به  را  توفیق  این  و  قریحه  این  ان شااهلل.  شد  خواهد 

عال تبریک می گویم.
در بخشی از این مثنوی می خوانیم:

افتاد كمان آرشی دیگر
در آتش كين، سياوشی دیگر...

تکّون  نحوه  و  پیدایش  مبدأ  بیان  مادی،  عالم 
موجودات

نظام  بینش  این  در  شمالی:  آمریکای  بومیان 
تنهایی و در  به  طبیعت و نظام بشری هریک 
عین حال با هم در کنار نظام قدسی در وحدتی 
قدسی پیوند دارند. طبیعت بکر در واقع صحنه 
عبادات و نیایش بومیان آمریکا و در یک آن هم 
قدرت  و  ها  نیرو  عینی  معادل  هم  و  تجلیات 

های درون روح انسان است.
سال  هزاران  ادیان  این  پیروان  آفریقایی:  ادیان 
است که شاهدان و در عین حال نگهبانان عالم 
اند و درس  بوده  آن  و هماهنگی  نظم  و  ملک 
های گرانبهایی در رابطه با شناخت طبیعت را 

در بر دارند.
ادیان مصری: در این دین ساحت الهی و کیهانی 
باطناً و از طریق اصولی که بر نظام انسانی نیز 
حاکم اند با هم پیوند دارند. در این سنت دینی 
میان  یا  و  کیهانی  و  الهی  نظام  میان  جدایی 

نظام کیهانی و انسانی وجود ندارد.
مستقیم  ایی  رابطه  زرتشت  دین  زرتشت:  دین 
اساس  بر  کیهانی  عناصر  و  طبیعت  دنیای  با 
در  تنها  نه  را  رابطه  این  و  کرده  برقرار  نیایش 
نیز  آن  شعائر  در  بلکه  دین  این  اعتقادات 

گنجانده است .
نظام  که  داشتند  وحدتی  به  اعتقاد  یهود:  دین 
و  دینی  قوانین  نیز  و  بشری  نظام  طبیعت، 
آیین  به جز  پیوند می دهد.  به هم  را  کیهان 
یهود  دین  عرفانی  گرایشات  از  یکی  که  قباال 
است اکثر یهودیان نظام طبیعت را مخلوق اراده 

خدا می دانند.
اسالم: در بینش اسالمی نیز این اعتقاد وجود 
دارد که نظام طبیعت به حکم خداوند خلق شده 
است و دارای نظم خارق العاده ای است و این 
طبیعت مخلوق با منشاء و آفریننده این نظام 
بیده  من  )قل  دارد.  پیوند  به طور جداناپذیری 
ملکوت کل شیء( این آیه از قرآن کریم حاکی 

از پا ننشست تا كه جان َش بود
تا تير اُميد در كمان َش بود

در معركه ماند و جان فشانی كرد
تا شوكت فارس را جهانی كرد

در غربت اگرچه جان به جانان داد
جام جم دیگری به ایران داد

ققنوس وطن به شعله چون تن داد
خاكستر خویش را به ميهن داد

عنقا شد و برگ و آشيان َش سوخت
در آتش اشتياق، جان َش سوخت

خصم از همه سو به جستجوی َش بود 
غافل كه شهادت آرزوی َش بود

در رزم نداشت چون هماوردی
شد كشته ولی به ناجوانمردی

شيری كه شرر به خصم كافر زد
كفتار به او ز پشت، خنجر زد

استاد  تصویرگری  با  کتابی  قالب  در  بلند  منظومه  این 
محمدحسین صلواتیان در قالب کتاب راهی بازار نشر می شود.

انتشارات مکتب حاج قاسم وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار 
سردار  شهادت  سالگرد  آستانه  در  سلیمانی  قاسم  سپهبد 

سرافراز چند عنوان کتاب را در صف انتشار دارد.

از آن است که دنیای طبیعت حیطه مستقلی 
از  مستقلی  نظام  دارای  که  نیست  از حقیقت 
خود باشد بلکه قلمروی است که اصل و اساس 
آن مرهون حقیقت واالی دیگری یعنی خداوند 
است. خداوند در یک آن هم حاکم عالم طبیعی 
است  اصولی  برگیرنده  در  عین حال  در  هم  و 
که بر دنیای طبیعی حاکم است و از آن نظم و 
تعادل آفرینش منشاء می گیرد . نظام طبیعت 
چیزی جز حقیقت الهی نیست که خود را در 

وجود پدیده ها متجلی کرده.
قرآن و یاد از طبیعت

در قرآن کریم متجاوز از ۷۵ آیه وجود دارد که 
در آنها به پدیده های طبیعی اشاره کرده است 
که در غالب این آیات به مطالعه کتاب آفرینش 
و تدبّر در آن توصیه شده است. هدف از طرح 
مسائل طبیعی را در قرآن می توان موارد ذیل 
ربوبیت مطلقه  و  توحید  و  اثبات خدا  دانست: 
او، نشان دادن عظمت، قدرت، حکمت، علم و 
خداوند،  داشتن  فرزند  اتهام  رّد  الهی،  رحمت 
هدفداری  و  انسجام  و  نظم  بیان  معاد،  اثبات 
بیان  مادی،  عالم  پایان  از  دادن  خبر  طبیعت، 

مبدأ پیدایش و نحوه تکّون موجودات.
نهج البالغه و یاد از طبیعت

سخنان  میان  در  السالم(  )علیه  علی  حضرت 
خویش به طبیعت نیز توّجه داشته و آن را به 
عنوان یک از راه های خداشناسی معرفی کرده 
است. آن حضرت به تدبّر بر آفرینش ها توصیه 
فرموده اند تا بدین وسیله پی به آفرینش گر و 
صانع برده شود. »پس اندیشه کن در آفتاب و 
ماه، درخت و گیاه، آب و سنگ، اختالف شب و 
روز، جوشش دریاها و فراوانی کوه ها و بلندی قله 
ها و گوناگونی لغت ها و تفاوت زبان ها که نشانه 
های روشن پروردگارند پس وای بر آن کس که 
انکار  را  نپذیرد و تدبیر کننده  تقدیر کننده را 
زارعی  و  گیاهانند  کردند که چون  کند! گمان 
ایی  را سازنده  اختالف صورت هایشان  و  ندارند 

نیست، بر آنچه ادعا می کنند حجت و دلیلی 
ندارند و در آنچه در سر می پرورانند تحقیقی 
بدون  ساختمانی  است  ممکن  آیا  کنند.  نمی 
سازنده و یا جنایتی بدون جنایتکار باشد؟« )نهج 

البالغه دشتی خطبه ۱۸۵(
حقیقت  از  مستقلی  حیطه  طبیعت  دنیای 
باشد  خود  از  مستقلی  نظام  دارای  که  نیست 
بلکه قلمروی است که اصل و اساس آن مرهون 
است.  خداوند  یعنی  دیگری  واالی  حقیقت 
خداوند در یک آن هم حاکم عالم طبیعی و هم 
بر  اصولی است که  برگیرنده  در عین حال در 
دنیای طبیعی حاکم است و از آن نظم و تعادل 
آفرینش منشاء می گیرد. نظام طبیعت چیزی 
الهی نیست که خود را در وجود  جز حقیقت 

پدیده ها متجلی کرده
طبیعت و حال امروز آن

امروز  اذهان  در  آن  قدیم  معنای  به  طبیعت 
نیایش  ندارد. طبیعت دیگر محل  دیگر جایی 
از  کسی  دیگر  نیست.  خدا  از  یاد  و  عبادت  و 
فهمد.  نمی  را  خداوند  تجلی  معنای  طبیعت 
نیازها  رفع  برای  منبعی  جز  طبیعت  امروزه 

معنای دیگری ندارد.
خود  نیازهای  رفع  تسهیل  برای  امروزی  بشر 
با این کار  به ماشین و تکنولوژی روی آورده و 
سرعت تخریب طبیعت را باال برده. بشر با کشف 
چگونگی کنترل آتش اولین قدم در آلودگی هوا 
را برداشت، آلودگی هایی از قبیل افزایش حرارت 
زمین، آلودگی صوتی و .... و این قصه هنوز ادامه 
دارد. دیروز بشر از شنیدن صدای باد در درختان 
و زمزمه جویبارها لذت برده و احساس آرامش 
می کرد ولی امروز صدای چکش های مکانیکی، 
اتومبیل ها، رادیو و ضبط صوت همسایه آرامش 
رادیو  است. صدای  کرده  امروز سلب  بشر  از  را 
و تلویزین جایگزین صدای روزنامه فروش )فوق 
از  است.  شده  خبر(  آخرین  العاده  فوق  العاده، 
آلودگی های شیمیایی نیز موجودی در طبیعت 
ثمره  اینها همگی  و  باشد.  امان  نیست که در 
تسلط و چیرگی بشر بر طبیعت است! گویی 
طبیعت همچون اسب وحشی است که انسان 
باید آن را رام خویش سازد. هّم و غم انسان امروز 
تسلط هر چه بیشتر بر طبیعت است تا نهایت 
استفاده را از آن برد و در این سیر وجود خویش 
را به فراموشی سپرده و در مسیر تخریب هستی 
خویش قدم بر می دارد. انسان امروز خود را جدا 
از طبیعت تصور کرده و خود را موجودی فرض 
کمر  او  به  برای خدمت  طبیعت  که  کند  می 
امروز  انسان  گرفت.  اسارت  به  را  او  باید  بسته 
طبیعت را به خاطر خود طبیعت خواستار است 
نه برای شکوفا کردن هستی حقیقی خویش و 
رسیدن به تعالی. طبیعت در گذشته عالوه بر 
وجهه مادی بُعد متعالی نیز نزد آدمی داشت اّما 
امروزه چیزی بیش از برآورده کردن خواسته های 

مادی از طبیعت انتظار نمی رود.

با مرقومه تقدیرآمیز رهبر معظم انقالب؛

منظومه بلند افشين عال، برای »سپهبد شهيد سليمانی«

منشأ و خاستگاه طبیعت چیست؟

رونمایی از 50 عنوان کتاب برای ناشنوایان

»از تو حرکت از خدا برکت« ضرب المثلی بین المللی

چهارمين بازنشر»یک جعبه پيتزا برای ذوزنقه ی كباب شده«
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صف

مراقب  شدت  به  طرف  دو  آشنایی،  ابتدای  در 
را  خود  ازدواج،  از  پس  اما  هستند  رفتارشان 
درست  این  نمی دانند.  مکلف  زمینه  این  در 
آغاز  آن  از  دلخوری ها  از  که خیلی  است  جایی 
می شوند. هنگامی که برای اولین بار در معرض 
این رفتارهای ناخوشایند قرار می گیریم، احتماالً 
به قول  و  واکنش منفی جزیی نشان می دهیم 
معروف آن را تحمل می کنیم، اما با هر بار تکرار، 
می شود  بیشتر  آزارنده  رفتارهای  به  حساسیت 
شود  تمام  تحملمان  است  ممکن  که  جایی  تا 
همسرتان  اگر  بیفتد.  راه  جدی  دعوای  یک  و 

روانشناسان می گویند بیشترین میزان یادگیری، 
وقتی اتفاق می افتد که شما در موقعیت تجربه 
کردن قرار داشته باشید و هر قدر فاصله زمانی 
شما از یک رویداد بیشتر شود، یادگیری درباره 

آن موقعیت کمتر می شود.
این قاعده اما درباره کودکان کمی متفاوت است. 
انجام  بدی  کار  کودک  وقتی  والدین،  بیشتر 
می دهد و هیجان منفی دارد، می خواهند به زور 
در  بیاموزند  کودک  به  را  صحیح  برخورد  روش 
نکات  این  آموزش  برای  زمان  بهترین  که  حالی 
مثبت وقتی است که بچه ها آرام هستند و در 

شرایط خنثی به سر می برند. 
حال  در  و  نشسته  کودک  که  هنگامی  مثاًل 
او کتاب  برای  یا وقتی  تلویزیون است،  تماشای 
قصه ای را می خوانید، می توانید از نزدیک بودن 
ماجرای  به  کتاب  یا  تلویزیونی  برنامه  موضوع 

وابستگی عاطفی یا حمایت عاطفی؟
می آید  پیش  ما  برای  سؤال  این  همه  از  اول 
خوب  یکدیگر  به  همسران  وابستگی  اصاًل  که 
وابستگی  و  نزدیکی  مسلماً  آسیب زا؟  یا  است 
عاطفی بین زوج ها برای داشتن یک رابطه سالم 
و تربیت کودکان الزم است. این حس نزدیکی به 
را  همسرشان  و  خود  تا  می کند  کمک  زوجین 
به عنوان یک واحد ببینند، درک کنند و بپذیرند. 
با این حال، وقتی این وابستگی افراطی شود، به 
آسیب  رابطه  به  کل  در  و  همسرش  فرد،  خود 
وجود  کلیشه ای  ذهنی  تصویر  یک  می رساند. 
دارد که معموالً وقتی صحبت از وابستگی شدید 
عاطفی به همسر می شود خیلی از افراد تصور 
می کنند این مشکل فقط در خانم ها وجود دارد؛ 
وابستگی  که  کنیم  اشاره  نکته  این  به  باید  اما 
عاطفی شدید و افراطی به همسر مختص هیچ 
زنان  اندازه  به  هم  مردان  و  نیست  جنسیتی 
غیرعادی  وابستگی  همسرشان  به  می توانند 
تولد  از  بعد  به ویژه  مسئله  این  باشند.  داشته 
فرزند دیده می شود که مردان احساس می کنند 
همه توجه همسرشان به فرزند معطوف شده و 

ممکن است احساس کنند رها شده اند.
عاطفی  وابستگی  درباره  انجام شده  پژوهش های 
همسران  که  می کند  اشاره  این  به  زوجین  در 
برآورده  را  یکدیگر  عاطفی  نیازهای  بتوانند  باید 
کنند. همین نکته است که باعث می شود رابطه 
آنها سالم، ایمن و شاد باشد.خیلی اهمیت دارد 
که مطمئن باشیم فردی که برایمان مهم است، 
نیست،  هم عقیده  ما  با  وقتی  حتی  و  همیشه 
به  او  اهمیت دادن  به عالوه،  دارد.  را  هوایمان 
نظرات و عقایدمان، حتی زمانی که با آنها مخالف 
است، باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس 
داشته  نظر  در  را  نکته  این  اما  می شود.  ما  در 
وابستگی عاطفی  با  باشید که حمایت عاطفی 
میان  به  وابستگی  از  حرف  دارد.وقتی  تفاوت 
می آید، یعنی برای خودمان ارزش یکسانی قائل 
نیستیم و همیشه باید فرد مهمی در زندگی مان 
باشد که دائماً به ما یادآوری کند آن قدر خوب، 
مهم و با ارزش هستیم که الیق عشق او باشیم. 
روبرو  عاطفی  وابستگی  با  که  مواقعی  در 
تعهد  یا  احساسی  تأیید  نگران  دائما  هستیم، 
همسرمان هستیم، بیشتر از اینکه به رابطه مان 
هستیم،  شک هایمان  نگران  فقط  کنیم،  توجه 
گمان  همیشه  خودمان.  به  شک  به خصوص 

محبوبیت  از  که  افرادی  دهد  می  نشان  تجربه 
بی بهره هستند نگرانی شان از این بابت است 
که هرچه مسن تر می شوند شرایط بدتری به 
سراغشان بیاید در حالی که این موضوع در مورد 
تمام افراد صدق نخواهد کرد، چرا که برخی در 
تالش هستند تا وضعیت را بهبود بخشند و با 
انجام رفتارهای مناسب بر میزان محبوبیت خود 

در بین افراد بیفزایند.
خوب،  اتفاقات  کرد،  خاطرنشان  باید  البته   
انگیز و سازنده آینده، در سنین جوانی  خاطره 
پایه گذاری می شود و هرچه سن رو  است که 
فرد تحت  زندگی  تمام جوانب  باشد  افزایش  به 
رنگ  است  ممکن  و  گرفت  خواهد  قرار  الشعاع 
فرسودگی به خود بگیرد. بر همین اساس باید 
گفت با پیر شدن کیفیت روابط نیز رنگ دیگری 
به خود می گیرند که این تغییر نگران کننده 
و  دقت  خصوص  این  در  چه  هر  و  بود  خواهد 
این  میزان  از  شود  برده  کار  به  بیشتری  توجه 

نگرانی کاسته می شود.
 1. فرصتی برای دیدن

همواره باید به این نکته توجه داشت که با ایجاد 
می  زندگی  سبک  در  جزئی  هرچند  تغییری 
توان در نظر سایرین محبوب تر جلوه کرد. به 
عنوان مثال ممکن است یک سالمند، سال ها 
قبل که روزهای جوانی یا میانسالی اش را می 
گذرانده است،هنگامی که پشت فرمان اتومبیل 
می نشسته تا فرزندش را به مدرسه برساند، اگر 
شد،  می  پرسیده  سؤالی  او  از  رانندگی  حین 

فضای مجازی و اینترنت قاتل عادت مطالعه 
تا آنجا که امکان دارد فرزندتان را تشویق کنید به جای مطالعه 
مطالب پراکنده فضای مجازی به مطالعه کتاب رو بیاورد. این 
ظاهر  به  صفحه های  و  کانال ها  فراوانی  وجود  خاطر  به  روزها 
علمی، بعضی از افراد احساس می کنند که مطالعه کافی دارند. 
از آن جا که این مطالب کوتاه و پراکنده هستند، تاثیر کتاب 
را ندارند. ممکن است نوجوان تان سواد اینترنتی اش را دلیلی بر 
عدم مطالعه کردنش بداند. تا آنجا که امکان دارد برای ساعات 
و  کنید  اعمال  محدودیت هایی  منزل  در  اینترنت  از  استفاده 
او  نوجوان،  عالقه  مورد  کتاب های  امانت  و  خرید  با  عوض  در 
را تشویق کنید که سواالتش را از کتاب ها پیدا کند. به جای 
دانلود کتاب های صوتی و مجازی، سعی کنید وی را به مطالعه 
کتاب حقیقی تشویق کنید. عضویت در کتابخانه ها و فضای 
مطالعاتی برای تفریح یک روز با وی وقت بگذارید و با هم به 
فروشگاه کتاب بروید یا در کتابخانه محلی تان عضو شوید. با 
نوجوان تان ساعات دو نفره مطالعه هفتگی داشته باشید. سعی 
کنید این فضا را برای نوجوان دلپذیر کنید. مثال اگر نوجوان تان 
به مطالعه در پارک یا کافه عالقمند است در این فضا به مطالعه 

گیری  همه  مرگبارترین  تاکنون  کرونا  ویروس 
از  است.  زده  رقم  اخیر  قرن  یک  در  را  جهان 
آنجا که هنوز راهکار موثری برای مقابله با این 
بهداشتی  مقامات  است،  نشده  کشف  ویروس 
تنها می توانند با اعمال قوانین محدود کننده و 
نیز توصیه به مردم برای رعایت نکات بهداشتی، 
اقدام به مدیریت این همه گیری کنند. استفاده 
از ماسک، شستن مرتب دست ها با آب و صابون 
جمله  از  اجتماعی  گذاری  فاصله  حفظ  نیز  و 
می توانند  مردم  که  است  اقداماتی  ساده ترین 
برای قطع زنجیره شیوع کووید ۱9 انجام دهند.

در این میان، یکی از اقدامات موثر برای مقابله 
و  تست،  انجام  افزایش  کرونا،  گیری  همه  با 
یکی  است.  مبتال  افراد  قرنطینه  و  شناسایی 
این  در  بهداشتی  مقامات  که  توصیه هایی  از 
زمینه مطرح می کنند قرنطینه افرادی است که 
با بیماران کرونایی در ارتباط بوده اند. براساس 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم 
آمریکا افرادی که به مدت حداقل ۱۵ دقیقه در 
فاصله دو متری از افراد آلوده به کووید ۱9 قرار 
داشته اند باید تست کرونا بدهند و یا خود را 
مردم درک درستی  از  بسیاری  کنند.  قرنطینه 
این رو متخصصان  از  از قرنطینه فردی ندارند. 
انگلیسی اقدام به تشریح این موضوع کرده اند.

بسیار  دارند  تاکید  متخصصان  اساس،  این  بر 
شیوع  از  جلوگیری  برای  افراد  است  ضروری 
در  جامعه،  در  کرونا  ویروس  گسیخته  افسار 
خانه  در  را  خود  آلوده  افراد  با  تماس  صورت 
قرنطینه کنند. قرنطینه به معنای آن است که 
شما باید ۱4 روز در خانه بمانید. دوره نهفتگی 
ویروس  به  فرد  که  زمانی  )از  کرونا  ویروس 
بروز  بیماری  تا زمانی که عالئم  آلوده می شود 
می کند( می تواند تا ۷ روز به طول بیانجامد. در 
صورتی که فردی ۱4 روز دوره کامل قرنطینه را 
بگذراند و عالئمی از بیماری را در خود مشاهده 

عادتی دارد که آزارتان می دهد، او را با مهربانی 
این رفتار  اگر بداند  از موضوع آگاه کنید. شاید 
برای شما آزاردهنده است، آن را تکرار نکند. اما 
اگر باز هم آن رفتار را ادامه داد، باید با هم دنبال 
پیشگیری  رفتار  آن  از  که  باشید  حل هایی  راه 
کند .   مثاًل اگر همسرتان لباس هایش را روی مبل 
می اندازد، ابتدا با او صحبت کرده و بگویید که 
این کار ناراحتتان می کند. اگر باز هم همسرتان 
یک  دنبال  داد،  ادامه  ناخوشایندش  رفتار  به 
راهکار مؤثر باشید. مثاًل جالباسی را در محلی 

قرار دهید که بیشتر در دسترس باشد. 

اشتباه کودک استفاده کنید و رفتار صحیح را به 
او یاد دهید .   این کار باعث می شود رفتار صحیح 
بهتر در وجود کودک نهادینه شود و او بهتر این 
بنابراین صبر کنید و زمانی  بیاموزد.  موضوع را 
که کودکان دچار هیجانات منفی نیستند، نکات 

مثبت اخالقی را به آنها آموزش دهید. 

و  نیستیم  خوب  کافی  اندازه  به  که  می کنیم 
برای همین درصدد آن هستیم که به هرصورتی 
رابطه  در  وقتی  بگیریم.  تأیید  همسرمان  از 
به اندازه کافی احساس امنیت نمی کنیم، عشق 
به همسرمان ناخودآگاه تبدیل به ترس می شود. 
دائماً نگرانیم که همسرمان ترکمان کند، خیانت 
کند یا ما را پس بزند. هرقدر بیشتر نگران این 
موضوع باشیم، بیشتر به او وابسته می شویم و 

درنهایت رابطه مان بیشتر تنزل پیدا می کند.
راه رهایی از وابستگی افراطی

مدل  درون:  کودک  شفای  و  شنیدن  دیدن، 
رفتاری امروز ما تا حد زیادی ناشی از آسیب های 
روانی در کودکی است. برای ریشه یابی و درمان 
و  روان شناس  به  باید  خود  افراطی  وابستگی 
این  نهایت،  در  اما  کنید.  مراجعه  متخصص 
آسیب ها  این  می توانیم  که  هستیم  ما  خود 
وقت  هر  کنیم.  درمان  و  ببینیم  به خوبی  را 
تردیدهای قدیمی به سراغتان می آیند، باید آنها 
کودک  از  بخش  کدام  از  ببینید  و  بشناسید  را 
وجودتان سرچشمه گرفته اند. در واقع، زمانی که 
تأیید از همسرتان یا کنترل کردن او، به سراغتان 
نه  کنید  کنترل  را  درونتان  کودک  باید  می آید 
همسرتان را. شما کودک درونتان را باید بخشی 
جدای از خودتان ببینید تا بتوانید به عنوان یک 
فرد بالغ، کنترل بیشتری روی او داشته باشید. 
کودک  آن  به  بالغ  فردی  به عنوان  باید  حاال 
عشق،  لیاقت  همیشه  که  بدهید  اطمینان 
محبت، اعتماد و پذیرش را دارد. صداقت با خود، 
مقابله  برای  دیگر  روش  خود:  داشتن  دوست 
صداقت  زندگی،  شریک  به  ناسالم  وابستگی  با 
این مورد خاص،  در  اما  است؛  ارتباط  برقراری  و 
یعنی وابستگی شدید عاطفی، فردی که باید با 
او روراست باشید خودتان هستید نه همسرتان. 
هرقدر بیشتر با خودتان روراست باشید، راحت تر 
چه  بیاورید.  زبان  به  را  نیازهایتان  می توانید 

توقعی از همسرتان دارید که برآورده نمی کند؟
خودتان  می آورید،  زبان  به  را  نیازها  این  وقتی 
غیرمنطقی  یا  منطقی  متوجه  پیش  از  بیش 
که  معتقدند  روان شناسان  می شوید.  آنها  بودن 
غیرمنطقی  و  شدید  وابستگی  با  که  ازدواجی 
بین رفتن  از  باعث  معموالً  باشد  همراه  عاطفی 
»خود« فرد می شود؛ یعنی باید فردیت خودتان 
جریان  در  که  باشید  مراقب  و  کنید  حفظ  را 

وابستگی شدید و ناسالم عاطفی از بین نرود. 

بیشتر از آنکه به سؤال توجه داشته باشد، شش 
به  مشکلی  تا  بوده  رانندگی  به  حواسش  دانگ 
وجود نیاید اما حاال شرایط تغییر کرده است و 
نه تنها به واسطه پا به سن گذاشتن نمی تواند 
باشد  ناراحت  است  ممکن  بلکه  کند،  رانندگی 
که دیگر اجازه یا فرصت رانندگی ندارد در حالی 
از  باید  که  چرا  کرد،  تصور  گونه  این  نباید  که 
زاویه دیگری به موضوع نگاه کند و به نوعی خود 
مانع  را خشنود سازدکه درست است سالمندی 
شده  فراهم  فرصتی  اما  شده  او  کردن  رانندگی 
اتومبیل را به اطرافش  تا مدت زمان حضور در 
توجه داشته باشد و تمام تغییرات محل زندگی 
رساندن  پایان  به  برای  که  را  مردم  رفتارهای  و 

روزشان در تکاپو هستند به نظاره بنشیند.
 2. بیدارسازی ذهن

انسان  خدادادی  های  توانایی  از  یک  هر  اگر 
مشکل  دچار  ارتباط  برقراری  برای  شود  مختل 
این  بر  که  است  موفق  فردی  شد؛  خواهد 
محدودیت ها غلبه کند و با وجود یک مشکل 
سعی داشته باشد روابط اجتماعی خوبی برقرار 
کند تا نه تنها خود از گردونه زندگی باز نماند، 
اجتماعی  روابط  دایره  به  نیز  را  اطرافیان  بلکه 
خود میهمان کند.این موضوع با رسیدن به دوره 
سالمندی شکل دیگری به خود می گیرد. به این 
معنا که سالمندان به دلیل کهولت سن، معموالً 

شکل  به  هم  آن  اطرافیان  با  ارتباط  برقراری  از 
سابق، باز می مانند اما نمی توان این محدودیت 
را دلیلی براین دانست که سالمندان از اطرافیان 
را  شان  ارتباطی  دایره  و  بگیرند  فاصله  خود 
رفتارشان  در  است  الزم  بلکه  کنند،  محدود 
است  ممکن  اگر  حتی  و  کنند  نظر  تجدید 
دیدارشان  به  که  را  فردی  باید  که  آن  از  دیرتر 
می آید، بشناسند باز هم به گرمی از او استقبال 
کنند و با مهربانی مثال زدنی که مختص دوره 
سالمندی است برخورد داشته باشند تا در دوران 

پیری هم ارتباطی مؤثر داشته باشند.
 3. حلقه های زنجیره دوستی

دوستان  از  ای  زنجیره  داشتن  شک  بدون 
خود  به  را  ما  ذهن  از  ای  گوشه  که  افرادی  یا 
اختصاص دهند و در مواقعی که به حضورشان 
احتیاج داریم یا آنها به بودن ما نیاز داشته باشند 
برای یکدیگر وقت بگذاریم جزو مواردی خواهد 

بود که محبوبیت آفرین هستند.
این زنجیره و تعداد  بر حلقه های  بتوان  هرچه 
دوستان باوفا و فهیم افزود و در مقابل بتوانیم 
برای آنها نیز دوستی الیق باشیم بدیهی است 
افراد  میان  ارتباط  در  محبوبیت  های  رگه  که 
دوانده می شود، از این رو برای حفظ محبوبیت 
و دریافت مزایای آن الزم است در حفظ و سامان 
دهی به ارتباطات دوستانه کوشا بود.این قضیه 

با پا به سن گذاشتن پررنگ تر و مهم تر خواهد 
شد، چرا که ممکن است همه سالمندان ساعات 
انتهایی روزشان را در اماکن عمومی  ابتدایی یا 
مثل پارک ها سپری نکنند تا به این واسطه افراد 
جدیدی را وارد شبکه های دوستی شان کنند، 
به همین دلیل توصیه می شود دوستان قدیمی 
به حساب  ارزشمند  هایی  نوعی سرمایه  به  که 
صورت  این  غیر  در  و  شوند  حفظ  آیند،  می 
صورت  به  حتی  آنها  با  ارتباط  کردن  برقرار  با 
تلفنی موجب شادی روحیه شان و البته انسجام 

بخشی به شبکه دوستان قدیمی شد.
4. درک کردن جوانترها

یا  اشتباهات  کردن  گوشزد  که  است  درست 
بهبود  موجب  دوست،  یک  به  رفتاری  اشکاالت 
رفتارهایش خواهد شد، اما منتقد بودن مستلزم 
این است که با زبانی نرم و البته تأثیرگذار بیان 
پا  که  فردی  باشد  قرار  کنید  تصور  حال  شود. 
به سن گذاشته، مدام از رفتار کوچکترها انتقاد 
کند، طبیعی است که در این صورت محبوبیت 

خود را از دست خواهد داد. 
که  سپرد  ذهن  به  را  مهم  این  باید  بنابراین 
به دوره سالمندی،  با وجود رسیدن  سعی شود 
آنها  که  چرا  نگرفت،  انتقاد  باد  به  را  جوانترها 
تا  کنند  تجربه  را  اتفاقات  از  بسیاری  باید  نیز 
ترین  آمده، صحیح  دست  به  تجارب  اساس  بر 
مسیر را انتخاب کنند و به این ترتیب محبوب 

بودن سالمندان و بزرگترها نیز حفظ شود.

بپردازید. الزم نیست کل ساعتی که در فضای مطالعه هفتگی 
را  بپردازید. سعی کنید کتاب مد نظرتان  به مطالعه  هستید 
با یکدیگر تحلیل کنید. هر چند محور این نشست هفتگی 
به نام کتاب است ولی اگر هفتاد درصد این زمان به خنده و 
صحبت گذشت، سخت نگیرید.  به عالقه فرزندتان در انتخاب 
کتاب احترام بگذارید بعضی از والدین از این که فرزندشان به 
از  دیگر  بعضی  می ترسند.  بپردازد،  رمان  یا  ادبیات  خواندن 
به  فرزندشان  را اصال جز ساعت مطالعه  این مطالعات  والدین 
رد  را  وی  مطالعاتی  سلیقه  اینکه  جای  به  نمی آورند.  حساب 
کنید سعی کنید با دوستی و احترام به سلیقه وی مطالعه اش 
را به مرور زمان به سمت خواندن نمونه های غنی تر حوزه مورد 
عالقه اش سوق دهید. مثال اگر فرزندتان به خواندن رمان های 
به اصطالح زرد عالقه مند است، مدتی با احترام به انتخابش و 
تحلیل رمان هایی که می خواند زمان دهید تا سلیقه اش پخته 
شود. به مرور زمان با پیشنهادهای هوشمندانه رمان های بهتر 
و غنی تر ذهن وی را برای پذیرش سطوح باالتر آماده کنید. 
بزند.  پس  را  آن  نوجوان  که  باشد  زیاد  آنقدر  نباید  پرش  این 
صبر داشته باشید و از نوجوانتان توقع نداشته باشید یک روزه 

نکند، می تواند از قرنطینه خارج شود.
براساس اعالم »مرکز سرویس سالمت همگانی 
اقدام  باید در موارد ذیل سریعاً  افراد  انگلیس« 

به قرنطینه خود کنند:
 ۱9 کووید  به  ابتال  شایع  عالئم  شاهد  اگر   -۱
شامل تب، بی حالی و خستگی، سرفه خشک، 
از دست  بثورات پوستی، ورم ملتحمه،  اسهال، 

دادن حس بویایی و چشایی، و سردرد بودید.
۲- تست کرونایتان مثبت اعالم شد.

۳- یکی از اعضای خانواده شما به کرونا مبتال 
شده یا عالئم بیماری را دارد.

و  رفت  شلوغ  و  پرازدحام  محیط های  در   -4
آمد داشته اید و یا یکی از همکارانتان به کرونا 
مبتال شده است. در این صورت پس از مشاهده 

اولین عالئم باید خود را قرنطینه کنید.
چه کار هایی را می توان در قرنطینه انجام داد؟

زمانی که فرد در قرنطینه خانگی قرار می گیرد 
در  دیگران  از  میزبانی  یا  و  خانه  ترک  از  باید 
وجه  هیچ  به  کند.  اجتناب  قرنطینه  محیط 
نباید فرد برای انجام کار های شخصی همانند 
شود.  خارج  منزل  از  ورزش  یا  و  کردن  خرید 
اقالم ضروری  و  غذایی  مواد  نیازمند خرید  اگر 
را  کار  این  برایتان  بخواهید  از دیگران  هستید 

انجام دهند.
چگونه ویروس کرونا منتقل می شود؟

یکی  مقابل  در  حفاظت  برای  گام  نخستین 
مبتال  کرونا  ویروس  به  که  خانواده  اعضای  از 
چگونه  ویروس  بدانیم  که  است  این  شده، 
منتقل می شود. یک فرد از دو طریق می تواند 
به ویروس کرونا مبتال شود: نخست اینکه یک 
فرد سالم از هوای آلوده به قطرات تنفسی فرد 
این هوای  تنفس کند؛  به ویروس کرونا  مبتال 
تنفس  عطسه،  سرفه،  از  ناشی  می تواند  آلوده 
اینکه،  دوم  باشد.  بیمار  فرد  گفتن  سخن  و 
یک فرد سالم با سطوح آلوده به ویروس کرونا 

به خواندن رئالیسم جادویی عالقمند شود. کتاب هدیه دهید 
به مناسبت های مختلف به وی کتاب هدیه دهید. مثال اگر به 
تازگی با دوست صمیمی اش به مشکل برخورده است، در اولین 
مناسبت به وی کتابی در مورد دوست یابی یا دلجویی هدیه 
کتاب  هدیه  بهترین  زمینه ای  هر  در  وی  تشویق  برای  دهید. 
است. اگر فرزندتان در ورزشی فعالیت دارد، پس از هر پیشرفت 
تشویق  در مسیر هدفش  را  او هدیه دهید که وی  به  کتابی 
عالقه  آن  به  نوجوان تان  که  زمینه ای  هر  در  مطالعه  می کند. 
دارد، به وی کمک می کند تا در آن زمینه موفق تر باشد.  فضای 
مناسب مطالعه در منزل ایجاد کنید در بعضی خانواده ها عادت 
روشن  جهت  بی  روز  ساعات  همه  تلویزیون  که  است  این  بر 
است. به جای آن ساعاتی را در روز به آرامش و خواندن کتاب 
در  است  بهتر  روز  در  ساعات  این  بپردازید.  خانواده  کنار  در 
آرامش و پس از کار روزانه باشد. این ساعات روزانه را به بهترین 
از  مثبتی  ذهنی  فضای  تا  کنید  دلنشین  خانواده  برای  نحو 
مطالعه در ذهن فرزندتان نقش بگیرد. خرید هفتگی یا ماهانه 
بسته به بودجه خانواده، ماهانه یا هفتگی مبلغی برای خرید 
کتاب در نظر بگیرید. یک کتابخانه خانوادگی داشته باشید و 
با توجه به نظرات مختلف اعضای خانواده به تکمیل کتابخانه 
خانوادگی تان بپردازید. همه ی اعضای خانواده را در ساماندهی 

و تکمیل کتابخانه شریک کنید.

تماس داشته باشد و سپس به دهان، بینی، 
چشم ها و مواد خوراکی دست بزند. ویروس 
روی  بر  نیز  مدت  بلند  در  می تواند  کرونا 

بماند. باقی  زنده  سطوح 
به  کرونا  ویروس  می دهد  نشان  تحقیقات 
راحتی می تواند در هوای محیط گردش کند 
و باعث بیماری در افراد سالم شود. از همین 
شناخت  با  خانواده  اعضای  است  الزم  رو، 
روش های انتقال ویروس، خود را از فرد مبتال 

دور نگه دارند.
 قرنطینه و تهویه مناسب

ایده آل ترین راهکار این است که فرد مبتال به 
ویروس کرونا در اتاق مستقل، با حمام و توالت 
مجزا زندگی کند تا کمترین میزان ارتباط را با 
سایر اعضای خانواده داشته باشد. با این حال، 
نباشد،  اتاق مستقل میسر  اگر اختصاص یک 
دیگر  از  فاصله  دورترین  در  باید  مبتال  فرد 
اعضای خانواده قرار گیرد. به خصوص هر فردی 
آسیب پذیر از اعضای خانواده مانند سالمندان 
و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، باید 

بیشترین فاصله را با فرد مبتال داشته باشند.
هوای  بتواند  که  مناسب  تهویه  همچنین 
محیط خانه را تغییر دهد، کمک شایانی برای 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می کند. بهتر 
مناسب  تهویه  از  بسته  محیط های  در  است 
هوا  برای گردش  پنجره ها  نیز  و  استفاده شود 
باز باشد. یکی از راهکار های مناسب این است 
باشد  بسته  کرونا  به  مبتال  فرد  اتاق  در  که 
خانه  مناطق  سایر  به  وی  اتاق  آلوده  هوای  تا 

منتقل نشود.
 بهداشت فردی

تمامی افراد خانواده و به ویژه بیماران مبتال به 
کووید ۱9 باید بهداشت تنفسی را تمرین کنند. 
باید در زمان عطسه و سرفه جلوی دهان خود 
موارد  رعایت  با  را  آلوده  دستمال  و  بگیرند  را 
دست  بهداشت  رعایت  کنند.  دفع  بهداشتی 
مهم تر  نیز  تنفسی  بهداشت  رعایت  از  حتی 
را  دستهایش  باید  خانواده  در  فردی  است.هر 
غذا  از  پیش  ویژه  به  بشوید،  مستمر  طور  به 
خوردن و بعد از تماس با سطوحی که احتمال 
می دهد به ویروس کرونا آلوده باشند. برای این 
را  ثانیه دست ها  به مدت حداقل ۲۰  باید  کار 
با آب و صابون بشویید و یا با الکل ۶۰ درصد 
جهانی  کنید.سازمان  ضدعفونی  را  دست ها 
بهتر  کرونا  به  مبتال  افراد  می گوید  بهداشت 
آلوده  قطرات  تا  کنند  استفاده  از ماسک  است 
در هوا و محیط پخش نشود و احتمال سرایت 
به دیگران کاهش یابد. همچنین افرادی که از 
این بیماران در خانه مراقب می کنند نیز باید از 
افراد سالم برای نظافت  ماسک استفاده کنند. 

است  قرار  که  صورتی  در  و  بیماران  این  اتاق 
با مایعات بدن بیمار مانند آب دهان، استفراغ 
دستکش  از  حتما  باشند  تماس  در  اسهال  و 

استفاده کنند.
تمامی زباله های تولیدی فرد مبتال به کرونا از 
جمله دستمال کاغذی، ماسک ها و دستکش ها 
باید در یک سطل زباله مخصوص جمع آوری 
شود. این سطح زباله باید دارای در و نیز یک 
پوشش نایلونی باشد و در زمان خالی کردن آن 

از دستکش استفاده شود.
 به صورت مشترک از هیچ وسیله ای استفاده نکنید

از  آلودگی  احتمالی  انتشار  از  جلوگیری  برای 
و  لیوان  مسواک،  حوله،  پتو،  مشترک  مصرف 
مانند  تجهیزاتی  و  غذاخوری  ظروف  فنجان، 
تلفن همراه با افراد مبتال به ویروس کرونا اکیداً 
ظروفی  به  که  باشد  نیاز  اگر  کنید.  خودداری 
که مبتالیان به کووید ۱9 از آن غذا خورده اند 
دست بزنید حتما از دستکش استفاده کنید و 
آن ظروف را با آب داغ و مواد شوینده بشویید. 
اگر وسایلی را نمی توانید بشویید )مانند تلفن 
ضدعفونی  مواد  با  را  آن ها  است  بهتر  همراه(، 

کننده پاک کنید.
نظافت روزانه

بهتر است بصورت روزانه سطوح میز و صندلی 
را با مواد ضدعفونی کننده پاک کنید. باید به 
مانند  کردن سطوحی  به ضدعفونی  ویژه  طور 
پریز،  و  کلید  ها،  کابینت  در  ها،  دستگیره 
توالت، سینک ظرف شویی و شیر آب که دائماً 
شود.  توجه  دارد،  وجود  آن ها  آلودگی  احتمال 
افرادی که به ویروس کرونا مبتال هستند بهتر 
نسبت  خود  توالت،  از  استفاده  از  پس  است 
کنند.  اقدام  آن  کردن  ضدعفونی  و  نظافت  به 
مدفوع  در  کرونا  ویروس  می دهد  نشان  شواهد 
از  مشترک  استفاده  و  دارد  وجود  نیز  انسان 
افراد خانواده  سرویس بهداشتی می تواند سایر 

را به ویروس کرونا مبتال کند.

به عالقه فرزندتان در انتخاب کتاب احترام بگذارید

نکات قابل توجه درباره قرنطینه در زمان کرونا

توصيه عاشقانه:::::::::::::::::::::::::::
=====================

رفتارهای آزارنده را تحمل نکنید

برای آموزش به کودکان، عجله نکنید

وابستگی افراطی به همسر و راه های غلبه بر آن

روش های محبوب شدن در جامعه
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در اثر تبلیغات مسمومی که برخی اوقات علیه 
امام داشتند  آبادی استاد اخالق  ا... شاه  آیت 
آقا  مریدان  و  داران  کردند، دوست  سعی می 
طور  به  کنند.  بدگمان  ایشان  به  نسبت  را 
مثال یکی از تجار تهران که دو سه سالی بود 
خدمت آقا نمی رسید تعریف می کرد که من 
تا این که یک  به شدت به آقا عالقمند بودم 
مرتبه کسی از من سؤال کرد تو شب ها کجا 
در  آبادی  شاه  اقای  درس  گفتم:  روی؟  می 
روی؟!  می  ایشان  درس  گفت:  جامع.  مسجد 
این توحید می گوید! طرز گفتنش طوری بود 
دیگر  و  گوید  می  کفر  آقا  کردم  فکر  من  که 
خدمت ایشان نیامدم، چون این قدر بد مطلب 
خوب  کردم  فکر  بعد  بود.  شده  القاء  من  به 
آقای شاه آبادی اگر توحید نگوید، چه بگوید؟ 
و  شده  قیامت  دیدم  خواب  بعد  وقت  چند  و 
آتش  در  زیادی  جمعیت  قیامت  صحرای  در 
استادیوم  های  پله  مثل  طبقه،  طبقه  بودند. 
ورزشی، آتش بود و همه در این آتش بسیار 
جمعیت  این  که  وقتی  سوختند،  می  عجیب 
در درون آتش چشمشان به من افتاد صدایم 
زدند، فالنی به دادمان برس. گفتم: من برایتان 
چکار کنم؟ گفتند: باید بروی پیش آقای شاه 
بدهی.  نجات  را  ما  و  بگیری  آبادی، یک ذکر 
گفتم آقای شاه آبادی را کجا پیدا کنم؟ گفتند 
آن  وارد  و  است  بزرگی  باغ  دیدم  باغ.  آن  در 
یک  در  که  دیدم  را  آبادی  شاه  آقای  و  شدم 
اند. وقتی قضیه  سالن بزرگ و مرتب نشسته 
آنها  به  برو  فرمودند:  ایشان  گفتم  برایشان  را 
بگو من ذکری اعظم از ذکر یا حسین ندارم، 
ها  آن  و  گفتم  آن جمعیت  به  آمدم  هم  من 
یک یا حسین گفتند و همه نجات پیدا کردند. 
کردم.  اشتباه  فهمیدم  و  پریدم  خواب  از  بعد 
وقتی آقای شاه آبادی این مطلب را شنیدند، 
فرمودند بُعدی ندارد که یا حسین علیه السالم 

یکی از اسماء الهی باشد.«
شاه  ا...  آیت  زندگانی  شرح   ، آسمانی   
فرهنگی  موسسه  تحریریه  هيات   ، آبادی 
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اینکه  بیان  با  ملکی  والمسلمین  حجت االسالم 
اکبر است،  با وسواسی و وسوسه، جهاد  مبارزه 
گفت: قلبی که جایگاه یاد خداوند و حرم الهی 
است، وسوسه به آن راه ندارد، اما قلبی که خالی 
از یاد خداوند است، وسوسه به آن وارد می شود.

مبارزه با وسواسی و وسوسه، جهاد اکبر است
به  بنا  افزود:  علمیه  حوزه های  تهذیب  معاون 
فرموده خداوند در قرآن کریم، وسواسی همیشه 
بدون  گاه  هیچ  انسان  و  است  انسان  همراه 
اما راهکار  وسواسی و وسوسه زندگی نمی کند، 

ارائه می دهد تا با وسواسی مبارزه کند.
مبارزه با وسواسی و وسوسه به عنوان جهاد اکبر 
همواره  پرخطر،  میدان  این  در  زیرا  شده،  ذکر 
هوای  و  گر  وسوسه  انسان  و  شیطان  وسوسه، 
همیشه  را  انسان  و  است  انسان  همراه  نفس 

تحریک می کنند.
وی با اشاره به آیه »لََقد َخلَقَنا اإلِنسان َ فِی  َکَبٍد؛ 
که ما انسان را در رنج آفریدیم )و زندگی او پر 
گفت:  »بلد«،  مبارکه  سوره  در  رنج هاست(«  از 
انسان در جهاد اصغر چند سال مبارزه می کند 
که یا پیروز می شود و یا شکست می خورد، اما 
در جهاد اکبر، همیشه با یک دشمن قدار و بی 
آن  با  عمر  آخر  تا  باید  که  است  مواجه  رحم 
مبارزه کند، به همین خاطر، مبارزه با وسواسی 

و وسوسه به عنوان جهاد اکبر یاد شده است.
همواره باید از خطر وسوسه احساس خطر کنیم

کرد:  تصریح  علمیه  حوزه های  تهذیب  معاون 
بسیاری  از  را  انسان  کریم  قرآن  در  خداوند 
به  را  خطرات  از  یک  هیچ  اما  ترسانده،  چیزها 
اندازه وسوسه نترسانده است؛ چنانچه در سوره 
می برم«؛  پناه  »بگو  می فرماید:  بار  سه  »ناس« 
النَّاِس؛  إِلِه  النَّاِس؛  َملِِک  النَّاِس؛  بَِربِّ  أَُعوُذ  »ُقْل 
في   یَُوْسِوُس  الَّذي  الَْخنَّاِس؛  الَْوْسواِس  َشرِّ  ِمْن 
پناه  بگو:  النَّاِس؛  َو  الِْجنَِّة  ِمَن  النَّاِس؛  ُصُدوِر 
حاکم  و  مالک  به  ؛  مردم  پروردگار  به  می برم 
وسوسه  شّر  از  مردم؛  معبود  و(  )خدا  به  مردم؛ 
گر پنهانکار؛ که در درون سینه انسانها وسوسه 

می کند؛ خواه از جّن باشد یا از انسان«.
وی با اشاره به آیه »ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس«، گفت: 
انسان ها هستند،  از  یا  و  از جن  یا  وسوسه گر ها 
شیطان نیز از جن است، این آیه نشان می دهد 
که در وجود هر انسانی یک شیطانی مأمور است 
که در جان انسان فقر را بدمد و انرژی منفی در 
ناامید  انسان مؤمن هیچ گاه  اما  بکارد،  او  وجود 

نمی شود و می داند که وعده خداوند حق است.
یکی از معیار ها برای اینکه بدانیم در حال غفلت 
هستیم یا نه، این است که انسان احساس خطر 
می فرماید  سوره  این  در  خداوند  چنانچه  کند، 
عالوه بر اینکه در وجودت به خدا پناه می بری 

باید به زبان هم جاری کنی که » ُقْل أَُعوُذ«.

در  منفی  صدای  هرگاه  می فرماید  باره  این  در 
درن تو طنین افکن بود، بدان که صدای شیطان 
است، اما هر گاه صدای مثبت و انرژی در دورن 
تو به گوش رسید بدان که صدای رحمان است.

دنیا بهشت مؤمن است
وسواس به معنای هر صدای آهسته ای است که 
انسان را به انحراف بکشد و خناس نیز به معنای 
موجودی که مرتب آشکار می شود تا نیش بزند؛ 
انسان مؤمن به صدای رحمان گوش می دهد، اما 
افراد غیرمؤمن نمی خواهند صدای ملک را بشنوند 

و صدای شیطان، وجود آنان را پر کرده است.
معاون تهذیب حوزه های علمیه در ادامه با بیان 
مؤمن  بهشت  و  است  مؤمن  بهشت  دنیا  اینکه 
در  مؤمن  داشت:  اظهار  می شود،  آغاز  دنیا  از 
همین دنیا بهشت را احساس می کند و صدای 
می شنود،  را  امید  و  محبت  صدای  را،  رحمان 
مؤمن بوی خوب را از بوی بد تشخیص می دهد، 
بوهای معنویت را استشمام می کند، از نماز لذت 
از »قال  و  انتخاب کرده  از مسیری که  می برد، 

الصادق« و »قال الباقر« راضی است.
کسالت از موارد وسوسه شیطان است

حجت االسالم والمسلمین ملکی با اشاره به اینکه 
امروز بحث ایمان درمانی و قرآن درمانی مطرح 
است، یادآور شد: خداوند در آیه ۲۸ سوره رعد 
این  الُْقُلوُب«؛  تَْطَمِئُنّ  ا...  بِِذْکِر  »أاَلَ  می فرماید: 
در دل،  آرامش  نکنیم،  فراموش  را هیچ گاه  آیه 
انجام وظیفه است، نه تنبلی؛ انسان هیچ گاه در 
یاد  به  انسان  اگر  نمی کند،  پیدا  آرامش  تنبلی 
انجام  درستی  به  را  خود  مأموریت  باشد،  خدا 

می دهد.
و  را کم کند  و عزم  را سست  اراده  هر چه که 
به سوی تنبلی و سستی براند، وسوسه شیطان 
است؛ حال آنکه هر چه به سمت امید و تالش 

و حس خوب دعوت کند، صدای رحمان است.
وی با اشاره به آیه ۱۶ سوره مبارکه »ق«، گفت: 
خداوند می فرماید: »َو لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنْساَن َو نَْعلَُم 
ما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسُه َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل 

عبادت  و  بیداری  به  کنید  آباد  را  تان  شب 
خلوت گزیدن با خدا.

***
و  خاشعان  عبادت  و  پیشگان  عبادت  ترس 
یقین و توکل واقعی مؤمن را از خداوند برای 

خود مسئلت کنید.
***

را  راه صالح  اما  کرد،  هدایت  را  شما  خداوند 
نرفتید و در پی خواهش   دلتان رفتید. خداوند 
به شما پند داد، اما سنگین دل شدید و پند 

او را نشنیدید.
***

خدا جوینده شماست ، اگر از درگاهش بگریزید 
و یابنده شماست اگر از نزدش فرار کنید.

***
خداوند، حق شما را از ستمکاران می گیرد.

***
خداوند همه آفریدگان خود را محکوم به مرگ 
او را به توحید  کرده است ، چه آن کس که 

بستاید و چه آن کس که او را انکار کند.
***

خداوند،  عظمت  آئین  در  کارها  سزاوارترین 
رحمت عطا کردن بر کسی است که از او طلب 

رحمت می کند.
***

او  نگهبان  و  حافظ  خداوند  که  را  کس  هر 
باشد، سالم و سالمت می ماند، و هر کس را 
می  دانا  کند،  عطا  هدایت  توفیق  خداوند  که 
درگاه  مقرب  خداوند  که  را  کس  هر  و  شود 
نصیبش    بیکران  ثروت  و  عنیمت  سازد،  خود 

می شود.

وسوسه به قلبی كه حرم الهی است، راه ندارد
ْحَمِن؛ قلب مؤمن عرش  »َقلُْب الُْمْؤِمِن َعْرُش الَرّ
الهی است«، قلبی که جایگاه یاد خداوند و حرم 
الهی است، وسوسه به آن راه ندارد و از آن فرار 
می کند، اما قلبی که خالی از یاد خداوند است، 

وسوسه به آن وارد می شود.
کار شیطان این است که با طواف به دور انسان، 
انسان های  نورانیت  شعاع  اما  کند،  غافل  را  او 
باتقوا به واسطه یاد خدا، شیطان را از آنها دور 

می سازد.
یکی از وسوسه های شیطان این است که انرژی 

منفی را به درون قلب انسان پمپاژ می کند
معاون تهذیب حوزه های علمیه یادآور شد: ذکر 
تنها  اگر  و  شود  برخاسته  انسان  قلب  از  باید 
بسیارند  چه  ندارد؛  ای  فایده  باشد،  زبان  لقلقه 
انسان های عالم که دارای علم زیاد هستند، اما 
در عین جاهل هستند، زیرا علم دارند اما به آن 
عمل نمی کنند، ذکر می گویند، اما قلبی نیست.

به  ادامه  در  ملکی  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت:  و  کرد  اشاره  وسوسه  مصادیق  و  موارد 
می فرماید:  بقره  سوره   ۲۶۸ آیه  در  خداوند 
َو  بِالَْفْحشاِء  یَْأُمُرُکْم  َو  الَْفْقَر  یَِعُدُکُم  ْیطاُن  »الشَّ
َعلیٌم؛  ا... واِسٌع  َو  َفْضاًل  َو  ِمْنُه  َمْغِفَرًة  یَِعُدُکْم  ا... 
شیطان، شما را وعده فقر و تهیدستی می دهد 
و به فحشا )و زشتی ها( امر می کند اما خداوند 
و  به شما می دهد  »فزونی«  و  »آمرزش«  وعده 
خداوند، قدرتش وسیع و )به هر چیز( داناست«.

از  یکی  کرد:  تصریح  آیه،  این  به  اشاره  با  وی 
وسوسه هایی که شیطان انجام می دهد این است 
پمپاژ  انسان  قلب  درون  به  را  منفی  انرژی  که 
می کند، فقر تنها به معنای نداری نیست، بلکه 
فقر به معنای ناتوانی، نداشتن و غیره هم هست 
و شیطان همواره نداشتن، ناتوانی، قادر نبودن و 

موارد منفی را به انسان تلقین می کند.
می اندازد،  وسواس  به  را  انسان  گاهی  شیطان 
وسواسی  نجاست،  و  طهارت  در  وسواسی 
خداوند  غیره؛  و  رفتار  در  وسواسی  اعتقادی، 

الَْوریِد؛ ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس 
او را می دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم«

تقویت ایمان فرزندان، آنان را از فتنه های روزگار 
در امان می دارد

حجت االسالم والمسلمین ملکی با بیان اینکه ما 
برای مبارزه با وسواس و وسوسه باید تقوای خود 
را تقویت کنیم، افزود: ما باید اعتقادات خود را 
به  بنا  کنیم،  تقویت  متعال  خداوند  به  نسبت 
درست  اعتقادات  اگر  بزرگان،  از  یکی  فرمایش 

شود، اخالق مردم هم درست می شود.
از  فرزندانمان  اینکه  برای  ما  کرد:  اضافه  وی 
فتنه های روزگار در امان بمانند، باید ایمان آنان 

را تقویت کنیم.
وسوسه  و  وسوسه  مصادیق  دیگر  از  بد  دوست 

گر است
یکی دیگر از موارد و مصادیق وسوسه و وسوسه 
گر، دوست بد است که همسایه بد، والدین بد، 
پیامک های  بد،  محیط  بد،  دوست  بد،  فرزند 
مهمانی  بد،  فیلم های  و  صحنه ها  انحرافی، 
شامل  نیز  را  غیره  و  بد  سخنان  بد،  مجالس  و 

می شود.
وی بیان داشت: خداوند در آیه ۵۳ سوره اسراء 
می فرماید: »َو ُقْل لِِعبادي یَُقولُوا الَّتي  ِهَي أَْحَسُن 
کاَن  ْیطاَن  الشَّ إِنَّ  بَْیَنُهْم  یَْنَزُغ  ْیطاَن  الشَّ إِنَّ 
ا ُمبیناً؛ و به بندگان مؤمن من بگو  لِْلِنْساِن َعُدوًّ
که در گفتگو با کافران سخنی را که نیکوتر است 
بگویند و از سخن ناشایسته بپرهیزند که مؤمنان 
بی تردید،  کرد.  خواهند  اطاعت  را  تو  فرمان 
میان مردم  ناشایسته  با همین سخنان  شیطان 
فتنه انگیزی می کند، زیرا او برای انسان دشمنی 

آشکار است«.
زندگی خود را بر اساس سبک دستورات قرآنی 

تنظیم کنیم
انسان که اشرف مخلوقات است حق ندارد غیر 
و  نزاکت  نکردن  رعایت  بگوید،  سخن  احسن 
آداب در سخن گفتن، باعث اختالف خانوادگی 

می شود.
بر اساس آیات قرآن کریم، شیطان برای انسان 
عدو مبین است، تنها شیطان وسوسه گر نیست، 
فضاها،  شیطانی،  انسان های  نفس،  هوای  بلکه 
وسوسه گر  می توانند  نیز  محیط ها  و  گفتار ها 
وسوسه گران  چنگ  از  را  خود  باید  ما  و  باشند 
و  دنیا  هم  صورت،  غیراین  در  که  دهیم  نجات 

آخرت ما را خراب می کنند.
سبک  اساس  بر  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
کنیم،  تنظیم  را  خود  زندگی  قرآنی،  دستورات 
اظهار داشت: ما باید مراقب باشیم که امید را از 
دست ندهیم، وقتی انسان امید را از دست بدهد، 
صدای منفی در درون انسان می پیچید و شیطان 

به درون او راه پیدا می کند.
منبع:جامعهالزهرا

بهترین زندگی
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ذکر نجات بخش!تقوای الهی؛ ابزاری برای بیرون راندن وسواس خناس از قلب انسان

»حکومت  از  است  ممکن  معنا  سه  حداقل 
تمام  که  حکومتی   .۱ شود،  اراده  دینی« 
ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد.  
رعایت  دینی  احکام  آن  در  که  ۲.حکومتی 
۳. حکومت دینداران و متدینان. می شود. 

یکدیگر  با  را  آنها  تفاوت  و  معنا  سه  این 
معنای  طبق  داد:  توضیح  توان  می  چنین 
نه  که  است  حکومتی  دینی  حکومت  اول 
آن  اجرایی  مقررات  و  قوانین  ی  همه  تنها 
بلکه مجریان  احکام دینی است  از  برگرفته 
یا  منصوبند  خدا  طرف  از  مستقیماً  نیز  آن 
شده  منصوب  معصوم  عام  یا  خاص  اذن  به 
ایده  دینی«  »حکومت  حکومتی  چنین  اند 
حکومتی  زیرا   ، است  مطلوب  کمال  و  آل 
الهی  حکم  پشتوانه  از  خصوصیات  این  با 

تشریعی  اراده  براساس  و  است  برخوردار 
خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول 
افرادی  حاکمیت  نیز  و  معصوم  امام  و  ا... 
مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و 
یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط در عصر 

است. گونه  این  غیبت 
شخص  نیست  الزم  دوم  معنای  طبق  اما 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  منصوب   ، حاکم 
این  مجری  صورت  این  باشد.در  خدا 
بودن  دینی  و  ندارد  الهی  پشتوانه  حکومت 
قوانین  که  معناست  این  به  فقط  حکومت 
شود.  می  رعایت  حکومت  این  در  دینی 
تمامی  نیست  الزم  معنا  این  طبق  حتی 
از احکام و قوانین  قوانین حکومت برگرفته 
حدودی  تا  که  است  کافی  بلکه  باشد  شرع 

حکومت  این  در  دینی  ارزشهای  و  احکام 
در  حکومت  از  شکل  این  گردد.  رعایت 
اول  معنای  به  دینی  از حکومت  بعد  مرتبه 

قرار دارد.
قوانین  رعایت  اصال  سوم  معنای  براساس 
که  همین  بلکه  نیست  الزم  هم  اسالمی 
که  است  ای  جامعه  به  مربوط  حکومتی 
شهروندان  چون  هستند  متدین  آن  افراد 
مسامحتاً   ، هم  حکومت  هستند  متدین 
این تعبیر،  دینی به حساب می آید. مشابه 
آن  بعضی  که  است  اسالمی  فلسفه  تعبیر 
کنند  می  معنا  مسلمانان«  »فلسفه  را 
مسلمانان  بین  در  که  ای  فلسفه  یعنی 
تفکراسالمی  با  منطبق  هرچند  است  رایج 
معنای  این  صدق  برای  رو  این  از  نباشد  
که  ندارد  ضرورتی  دینی،  حکومت  سوم 
و  باشد.  احکام شرع  اجرای  به  مقید  حاکم 

قابل  اول  معنای  به  دینی  حکومت  که 
نبود: تحقق 

،«حکومت  اشکال مختلف حکومت  میان  از 
پذیرفته  اضطراراً  دوم  معنای  به  دینی« 
»اضطرار«  معنای  تبیین  برای  شود.  می 
فقه  نظر  از  کنید.  توجه  مثال  این  به 
است.  حرام  مرده  گوشت  خوردن  اسالمی 
گرفت  قرار  شرائطی  در  مسلمانی  اگر  لکن 
است  مرگ  به  مشرف  گرسنگی  بخاطر  که 
اوست.  اختیار  در  مرده  گوشت  مقداری  و 
شرعی  ی  ادله  استناد  به  فقها  اینجا  در 
مرده  گوشت  خوردن  که  دهند  می  فتوا 
کند  پیدا  نجات  مرگ  از  که  مقداری  به 
شود  می  گفته  صورت  دراین  است  جایز 
گوشت  خوردن  به  مضطّر  شخصی  چنین 

است. مرده 
تحقق  که  شرایطی  در  هم  کنونی  بحث  در 

از صدر  این معنا همه حکومتهای که  طبق 
جهان  مختلف  مناطق  در  تاکنون  اسالم 
است  شده  تشکیل  مسلمان  جوامع  در 

شوند. می  نامیده  دینی«  »حکومت 
شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی 
معنای  ما  عقیدتی  موازین  و  معیار  طبق 
نظام  در  بلکه  نیست  قبول  قابل  و  صحیح 
که  است  دینی  حکومت  اسالم  عقیدتی 
به معنای  باشد یعنی  ارکان آن دینی  تمام 
باشد.  دینی  دینی،  حکومتی  معانی  از  اول 
واقع  در  دینی«  »حکومت  دوم  معنای  اما 
مقبول  دینی  حکومت  اضطراری«  »بدل 
اینکه حقیقتا حکومت دینی باشد،  است نه 
یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت 
حکومت  سراغ  به  ناچار  به  اول  معنای  به 

به معنای دوم می رویم. دینی 
بود  ای  بگونه  شرائط  وقتی  اینکه  توضیح 

حکومت دینی واقعی امکان ندارد مسلمانان 
مضطر هستند که حکومتی را تشکیل دهند 
که »دینی« به معنای دوم است. پس در هر 
شرایطی نمی توان حکومت دینی به معنای 
خوردن  که  همانگونه  کرد  تجویز  را  دوم 
نمی  تجویز  شرایطی  هر  در  مرده  گوشت 
در  باشند  داشته  اضطرار  مردم  اگر  شود. 
به  دینی  حکومت  به  توانند  می  هنگام  آن 
معنای دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت 
احکام  حدودی  تا  دوم  معنای  به  دینی 
از  بهتر  اندازه  همین  و  شود  می  اجرا  الهی 
احکام  به  اعتنایی  مطلقاً  که  است  حکومتی 

ندارد. الهی 
بخشاعتقاداتشیعهتبیان

منبع:
آیها...مصباحیزدی،مشکاتهدایت،ج1،

ص47-48

مقصود از »حکومت دینی« چیست؟

54-َوَقاَل)علیهالسالم(:َلِغَنىَكالَْعْقِل،
َوَل ِمیَراَثَكالَْدِب، َوَل َكالَْجْهِل، َفْقَر َل َو

َظِهیَرَكالُْمَشاَوَرِة.
]واوعلیهالسالمفرمود[ثروتيچونعقل،

مراتب ذكر
پایین ترین  و  اولین  که  است  درجاتی  دارای  ذکر 
لفظی  اهل ذکر  و  تفسیر کلمه ذکر  از  آن  مرتبه 
و  انقطاع کامل  مرتبه  تا  و  زبانی شروع میشود  و 

شهود و فنا ادامه مییابد.
در مرتبه اول ذاکر چون قلباً به خدا توجه میکند 
زبان جاری  بر  را  اذکار مخصوصی  قربت  به قصد 
میسازد، بدون اینکه به معنای آن توجهی داشته 

باشد.
در مرتبه دوم به قصد قربت اذکار را میگوید و در 

همان حال معانی آنها را بر ذهن خطور میدهد.
در مرتبه سوم زبان از قلب پیروی میکند و ذکر 
میگوید بدین صورت که چون قلب به خدا توجه 
میکند و در باطن ذات به معانی و مفاهیم اذکار 

ایمان دارد، به زبان فرمان ذکر میدهد.
در مرتبه چهارم سالک نسبت به پروردگار جهان 
حضور باطنی و توجه کامل قلبی دارد و او را حاضر 
و ناظر و خودش را در محضر مشاهده میکند. از 
اختصاص  خدا  به  را  محبتش  و  بریده  خدا  غیر 
آن دل  به  تا  نمیبیند  را  کمالی  میدهد. جز خدا 

ببندد و مونسی را نمییابد تا با او انس بگیرد.
آثار ذکر

تقيد به اطاعت از خدا
درون  که  باشد  رسیده  مقام  آن  به  کسی  وقتی 
در  را  خودش  و  کند  مشاهده  را  احدیت  جمال 
محضر او ببیند، بدون شک از دستوراتش پیروی 
خواهد کرد. و ممکن نیست انسان به مقام شهود 
و انس رسیده باشد ولی نسبت به او امر و نواهی 
باشد.  نداشته  کامل  تعهد  و  تقید  متعال  خداوند 

وفقريچونناداني،ومیراثيچونادبو
پشتیبانيچونمشورتنیست.

است  عاقبت اندیشي   خرد  آن  عقل  از  منظور 
که در عمل عواقب امور را مي سنجد و با دقت 

»ذکر   : میفرمایند  السالم  علیه  صادق  جعفر  امام 
با چیزی مواجه میشوی  بدین معناست که وقتی 
دهی  انجام  آنرا  کرده  امر  آن  به  تعالی  که خدای 
)بحارالنوار - ج 9۳ -  بپرهیزی.  نهی کرده  اگر  و 

ص - ۱۵۵(
خضوع و فروتنی

کسی که قدرت و عظمت خدای متعال را مشاهده 
و  از ضعف  و  میشود  خاضع  او  برابر  در  قهراً  کند 

قصور خویش همواره شرمنده و سرافکنده است.
  : میفرمایند  حدیثی  در  علیهالسالم  صادق  امام 
معرفت تو ، به اینکه مورد توجه خدا قرار گرفتهای 
باعث خضوع و حیا و شرمندگی تو خواهد بود)بحار 

النوار - ج 9۳ - ص - ۱۵۸(
عشق به عبادت

یکی دیگر از آثار نیل به مقام شهود ، عالقه شدید 
به عبادت و لذت بردن از آن است زیرا کسی که به 
بارگاه عظمت و قدرت پروردگار جهان باز یافته و 
خود را در محضر پروردگار جهان مشاهده میکند 
لذت  هر  بر  را  نیاز  و  راز  و  انس  و  مناجات  لذت 
خاص  بندگان  همین  داد.  خواهد  ترجیح  دیگری 
الهی هستند که خدای را بدان عبادت میکنند که 
سزاوار پرستش است، نه به امید ثواب یا خوف از 

عقاب.
آرامش و اطمينان

دنیا محل گرفتاری و رنج و اندوه است این قبیل 
امور غالبا آسایش و آرامش را از انسان میگیرند. اما 
بندگان خاص خدا که به ذکر و انس با او مشغولند 
نگرانی و اندوه ندارند چون خدا را دارند همه چیز 
آنها  فقدان  از  تا  نبستهاند  دنیا دل  امور  به  دارند. 
در ترس و اندوه باشند. خداوند در قرآن میفرماید 
ذکر  اهل  و  ذکر  کلمه  تفسیر  از  که  کس  »هر   :

اندیشیدن صحیح،  با  و  مي برد  پیش  را  مسائل 
سعادت دنیا و آخرت خویش را تأمین  مي کند  
که  است  ثروتي  جهان  دو  سعادت  تأمین  طبعاً 
باالتر از آن قابل تصور نیست. عکس آن جهالت 
نمي تواند  و  ندارد  را  سنجي  عاقبت  که  است 
راه شقاوت از سعادت را تشخیص دهد در این 
صورت به همه چیز نیازمند است و هیچ فقري 
عقل  مقابل  اینجا  در  جهل  نیست  آن  از  باالتر 

است نه علم 
تا آخرین لحظات  ادب میراثي ماندني است که 
که  مال  خالف  به  است  انسان  همراه  حیات 
نابودشدني است زیرا اموالي که بدون مشقت به 
دست آید بدون محاسبه از بین مي رود ولي اگر 
ادب باشد اموال هم محاسبه و حفظ مي شود. پس 
ادب میراث ماندگار است مشاوره، عقل دیگران را 
به عاریت گرفتن است وقتي انسان یک مسأله را 
با خرد جمعي مي سنجد نتیجه بسیار مطلوب تري 
سامان  وسیله  این  به  که  راهکاري  و  مي گیرد 

مي دهد دقیق تر و مستحکم تر است.

ما اعراض کرد زندگی سختی خواهد داشت)سوره 
طه ۱۲4(

توجه خدا به بنده
متعال  یاد کند خدای  را  ، خدا  بنده  هنگامی که 
قرار  توجه  و  عنایت  مورد  را  بندهاش  متقابال  نیز 
خواهد داد. خداوند متعال در قرآن میفرماید : مرا 

یاد کنید تا شما را یاد کنم (سوره بقره  )۱۵۲
محبت خدا نسبت به بنده

به  نسبت  ، محبت خدا  نتایج ذکر  و  آثار  از  یکی 
استفاده میشود که  احادیث  و  آیات  از  بنده است 
نماید  پیروی  او  از  و  باشد  یاد خدا  به  بنده  وقتی 
میدارد. در  را دوست  او  متقابال  نیز  متعال  خدای 
قرآن میفرماید : »به مردم بگو ، اگر واقعاً خدا را 
دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا هم شما را 

دوست بدار )سوره آل عمران۳۱(
موانع ذكر از دیدگاه قرآن

ذکر خداوند متعال با زبان و قلب راه غفلت زدایی 
میگیرند  قرار  راه  سر  بر  موانعی  گاهی  ولی  است 
که انسان را از تفسیر کلمه ذکر و اهل ذکر و یاد 
خداوند غافل نموده و سرگرم لذائذ مجازی و زود 
گذر دنیوی مینماید. قرآن کریم موانع ذکر را در 

سه عامل میداند :
شيطان

خداوند در قرآن میفرماید: اساهم ذکر ا... ؛ شیطان 
آنها را از یاد خدا غافل کرد )سوره مجادله۱9(

تكاثر و رقابتها
افزون  را  شما  ؛  الَتکاثر  الهیکم  میفرماید:  خداوند 

خواهی سرگرم نمود )سوره تکاثر(
آرزوها و خيال

را  آنها  آرزو  ؛  االمل  َویُلهم  میفرماید:  قرآن  در 
سرگرم نمود )سوره حجر۳(

سعهصدربهمعنایداشتنروحبزرگاستكههمچونلستیکتراكتورازامواجردشودوتاببرندارددرحالىكهافرادعادیمثللستیک
دوچرخه،بااولینموجتاببرمىدارند.

حضرتعلى)علیهالسالم(مىفرماید:الهالریاسهسعهالصدر)نهجالبالغه،حکمت176(شرطلزمبرایپذیرشهرمسئولیتى،سعهصدراست.
دعایحضرتموسى)علیهالسالم(پسازرسیدنبهمقامنبوت،سعهصدربودكهازخداوندخواست:رباشرحلىصدرک)سورهطه،آیه27.(
البتهموسىازخدادرخواستكردوخدابهاواعطانمود،ولىخداوندقبلازاینکهپیامبردرخواستكند،بهاوسعهصدردادوفرمود:المنشرح

لکصدرک)سورهانشراح،آیه1.(
تمثیالت حاج شیخ محسن قرائتی

سعهصدرچیست؟

قلب دوستدار خدا 
چه ویژگی دارد؟

امیر المؤمنین علی علیه السالم:

الَقلُب الُمِحبُّ لّل ُیِحبُّ َکثیرا النََّصَب لّل، 
َوالَقلُب الالّهی َعِن ا... ُیِحبُّ الّراَحَة.

خستگی  خدا،  دوستدار  قلب 
دوست  بسیار  را  خدا  براى 
دارد و قلب بی  خبر از یاد خدا، 

آسایش را دوست دارد.
تنبیه الخواطر: ج۲، ص ۸۷
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به  هنگام  که  واژه ای   ا ست  خوبی؟ 
یکدیگر  از  خود  تماس های  در  یا  هم رسیدن 
می پرسیم؛ که گاهی هم جای سالم می نشیند 
سالمتی ست.  کلی  جویاشدن  گونه ای  هم  و 
دست  انسان  به  خوشی  احساس  شنیدنش  با 
چقدر  دریابیم  می شود  سبب  و  می دهد 
دارد؛  اهمیت  دوست مان  برای  خوب بودن مان 

که پاسخ می دهیم:»خوبم.«
هم  است:  دوچیز  نشانگان  نیز  »خوبم«  پاسخ 
تندرستم و هم به لحاظ روحی ماللی نیست. 
آسیبی  تن وجان-  دو-  این  از  یک  هر  به  اگر 
رسیده باشد از گفتن خوبم خودداری می کنیم 

و به جایش می گوییم: نه.
هدف مان  خوبی؟  می پرسیم  که  هنگامی 
و  هستی؟  خوب  جسمی  آیا  که  است  این 
دوست مان  اگر  است؟  خوب  روحیه ات  نیز 
گفت:  خواهد  باشد،  داشته  جسمی  درد 
درد  هدفش  که  ناخوشم«  مدتی ست  »نه 
داشته  روحی  چالش  اگر  و  جسمی است؛ 
گویش  به  یا  آشفته ام«  »نه  می گوید:  باشد، 

کوچه بازاری: »داغونم«

به جسم مان روح برسانیم
انسان بی روح مانند همان رباتی ست که با یک 

کابل، مدام برق می خورد؛ 
غذای جان چه غذاهایی ست، چنین غذایی تا 
چه اندازه در میزان بودن تن نقش دارد و چقدر 

ما را به سوی خوشی جان پیش می برد؟
غذا نزد ابن سینا داروست؛ غذا تنها خوردنی ها 
غذایند؛  در شمار  نیز  بوییدنی ها  بلکه  نیستند 
به  بخوردادن  با  آویشن  فنول  که  همان گونه 
آرام مان  گالب  بخور  و  می رود  زکام  جنگ 

می کند.
داروهای  افتاده ترین  پیش پا  از  یکی  کافئین 
پرهوا  از  همچنین  و  است  جهان  روان گردان 
مردم  از  بسیاری  نوشیدنی ها.  خواه ترین 
خویش  بامداد  آغازگر  نمی توانند  بی کافئین 
کافه)قهوه(  تا  سبب شده  همین  و  باشند 

سینه چاک زیاد داشته باشد.
بیماری سفارش کند که روزی  به  اگر پزشک 
مرگ  که  بگوید  وی  به  و  بخورد  آب  لیوان   ۷
بیمار  شاید  دارد،  آن  به  بستگی  زندگی اش  و 
فراموشی  به  سپس  و  کند  پیروی  چندروزی 
کافه  به  خوگرفته  نشدنی ست  ولی  بسپارد؛ 
در  شد  بیدار  خواب  از  که  بامداد  قهوه،  یا 
آنان  کند.  فراموشش  کار  دفتر  به  مسیر رفتن 
بر این باورند که هوشیارتر می شوند و با نیروی 
برای  آنان  کارها می رسند؛  به  بیشتری  تمرکز 
سوزش  زیان هایش-  آماده اند  کافه  سودهای 
شکم و بی خوابی- را به جان بخرند؛ اما پیامد 
دانه های کافه تنها این نیست؛ کافه سرد است 
و از هر سو که نگاه کنید زیانبار است. سبب 

خرما منبع خوبی از مواد معدنی همچون آهن، 
کلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم و روی به حساب 
 ، B2  ، B1  می آید. همچنین خرما حاوی ویتامین
منبع  و    K  ویتامین و    B6  ،A  ویتامین نیاسین، 
خوبی از قند و فیبر خوراکی است. خرما حاوی 
نیاز  مورد  انرژی  که  است  دکستروز  و  فروکتوز 
مغذی  مواد  این  تمامی  می کند.  تامین  را  بدن 

برای کودک در حال رشد الزم است. 
از آنجایی که خرما سرشار از مواد مغذی است 
کودک  ذهنی  و  جسمی  رشد  به  آن  مصرف 
کمک می کند. نوزادان از شش ماهگی می توانند 
شروع  در  کنند.  مصرف  را  خوراکی  ماده  این 
می توان خرما را به صورت پوره در رژیم غذایی 
اولین  از  پس  است  الزم  هرچند  گنجاند.  نوزاد 
روز  سه  جدید  غذایی  ماده  هر  با  نوزاد  تغذیه 
حساسیت  بروز  عدم  صورت  در  و  ماند  منتظر 

مجدد مصرف آن ماده غذایی را ادامه داد. 
فواید خرما برای کودکان:

مفید  بسیار  مغز  رشد  برای  پتاسیم  مغز:  رشد 
است و در خرما به وفور یافت می شود بنابراین 
برای رشد شناختی کودک می توان خرما را در 

رژیم غذایی او گنجاند. 
را  سوءهاضمه  خرما  سوءهاضمه:  از  پیشگیری 
درمان و باکتری ها یا مشکالت مرتبط با آن در 
در  هاضمه  مشکل سوء  می کند.  اصالح  را  روده 
بسیاری از کودکان مشاهده می شود و به همین 
روبرو  زیادی  با مشکالت جسمی  دلیل کودکان 
می شوند بنابراین به کمک خرما می توان کودک 

را در برابر سوءهاضمه حفظ کرد. 
حفظ سالمت کبد: نوزادان بسیار حساس هستند 
بنابراین بیشتر در معرض خطر ابتال به ویروس و 
باکتری قرار دارند که می تواند اثر منفی بر کبد 
داشته باشد. اختالالت کبدی می تواند منجر به 
ابتال به بیماری های جدی همچون یرقان، حصبه 

و هپاتیت شود. 
رشد  برای  خرما  مصرف  دندان ها:  استحکام 
و  لثه ها  تقویت  به  است همچنین  دندان خوب 

دندانها کمک می کند. 

آزاردهنده،  سردرد  مثل  عالئمی  با  میگرن 
اختالالت  صدا،  و  نور  به  حساسیت  سرگیجه، 
بینایی، بی حسی، احساس سوزن سوزن شدن و 
حتی ناتوانی در تفکر و تمرکز می تواند خودش 
را نشان دهد. فردی که برای مدت سه ماه و هر 
یا بیشتر دچار سردرد است  ماه حدود ۱۵ روز 
و مدت هشت روز با عالئمی از سردرد میگرنی 

مواجه است به میگرن مزمن مبتالست. 
واقعیت این است که افراد مبتال به میگرن مزمن، 
زمانی  و  دارند  بیماری  از  عالئمی  روزها  بیشتر 
که حمله میگرنی تمام شد، حمله بعدی شروع 
می شود. در این بین، خود مراقبتی می تواند به 
که  راهکارهایی  کند.  زیادی  کمک  افراد  این 
سالمت  روی  مزمن  میگرن  عوارض  می تواند 

روان را کاهش دهد عبارتند از: 
روز  هر  که  افرادی  برای  باشید:  داشته  تحرک 
درگیر سردردهای شدید میگرنی هستند، ورزش 
جای  به  می توانید  اما  می رسد  نظر  به  دشوار 
ورزش، تحرک و فعالیت بدنی خود را در طول 
منزل،  امور  انجام  پیاده روی،  کنید.  بیشتر  روز 
استفاده از پله به جای آسانسور و… پیشنهادهای 

ساده ای برای افزایش تحرک هستند. 
عبارتی  مراقبتی  خود  باشید:  خودتان  مراقب 
آن  با  اجتماعی  رسانه های  در  اغلب  که  است 
اولویت  واقع  مواجه می شویم. خود مراقبتی در 
اختصاص  خود  به  فرد  که  است  زمانی  بندی 
از  شدن  جدا  می تواند  مراقبتی  خود  می دهد. 
شبکه های اجتماعی، اولویت بندی کردن کار و 
زندگی، مطالعه کردن، چرت زدن، تماشای فیلم 
کار  یک  انجام  برای  وقت  یا صرف  عالقه  مورد 

هنری باشد. 
دچار  فرد  که  زمانی  کنید:  کمک  دیگران  به 
تمرکز  با  می تواند  است  خفیف  میگرنی  حمله 
از  کردن روی دیگران تا حدودی ذهن خود را 
درد دور کند. یکی از سخت ترین بخش های این 
راهکار، اقدام به شروع انجام کاری برای دیگران 
است اما زمانی که فرد فعالیت خود را شروع کند 

به تدریج احساس درد کمتری خواهد داشت. 

بی خوابی  و  مغز  خشکی  و  می شود  الغری 
می آورد.

غذاهای سردی و گرمی چیست؟
و  است  ویروس  پذیرای  سردی  غذاهای 
ما دور می کند؛  از  را  بیماری  غذاهای گرمی 
با این همه چرا نمی توانیم از ناغذاهایی مانند 
کافه یا قهوه دوری کنیم شاید به دو سبب: 
نمی توانیم بر هوس خود چیرگی یابیم و دوم 
این که به غذایی برای نمونه قهوه، خو گرفته 

و عادت کرده ایم.
یا خلط  دایمی  زکام)سرماخوردگی(  یخ،  آب 
برای دموی های  چرکی می آورد، آب یخ هم 
و  داغ  بسیار  صفرایان  برای  هم  متعادل، 
بلغمی های  و  سوداویان  برای  همچنین 
سردمزاج، بسیار سردی آور است؛ ماهیت آب، 

سرد است و آب یخ سوپرسرد.
سخن بر سر این است که هم بستنی و هم 
گریپ  و  زکام  و  را سرد می کند  مغز  آب یخ، 
سرماخوردگی  بهشان  که  همان ها  می آورد؛ 
از گذشت سالیان  آنفلوآنزا می گوییم. پس  و 
پارکینسون،  بستنی،  و  آب یخ  خوردن  پیامد 
که  بیماری  سه  بود؛  خواهد  آلزایمر  و  ام اس 
تنگاتنگ کارکرد آشفته مغزند؛ از آن سو هیچ 
با خوردن  ندارد که کسی  وجود  علمی  داده 

آب نه چندان داغ بیمار شود.
ویروس سرما دوست

ویروس ها در انجماد، بسیار پایدارند تا جایی 
که در سرمای ۲۰ درجه زیر صفر تا دو سال 
زنده می مانند و امکان بیابند به جنب وجوش 
خواهند  پرداخت؛ از این رو باید از خوردن مواد 
غذایی مانند نان پیش از یخ زدایی خودداری 
واژه  کوچک  آون  در  دیفراست  کلید  کرد؛ 

مهمی ست.
بهتر است هنگام بیماری از خوردن غذا های 
سنگین و دیرهضم مانند ماکارونی و آش های 

سفت و غلیظ گوشتی خودداری شود. غذا های 
آبدار  میوه های  مانند  » آسان گوارش«  و  نرم 
ویتامین  دارای  غذا های  سبزی-  و  شیرین 
سی)c(  مانند لیموترش و »پیاز بدون جوانه« 

پیشگیری کننده و بهبودگر است.
نیرومند  را  بدن  ایمنی  سامانه  غذاهایی  چه 
دارای  که  غذاهایی  بی گمان  می سازد؟ 
همچنین  و  و ای  دی  و  سی  ویتامین های 
محلی  تخم مرغ  مانند  زودهضم  پروتئین های 
به  نهایت  در  شام  از  پیش  گرم  ساالد  باشد. 

تندرستی مداوم انسان خواهد رسید.
اما ساالد گرم چیست؟ در یک جمله می توان 
گفت ساالد گرم آن است که سرد نباشد؛ به 
از سس مایونز و سرکه سفید و  سخن دیگر 
فلفل سیاه و نمک تصفیه شده و پنیر و گوجه و 
خیارسبز و رشته و غوره و سوسیس و کالباس 
درست نشده باشد. البته از بس که ساالدهای 
خالی  شکم  با  هم  آن  و سخت گوارش،  سرد 
گرم  ساالدهای  خوردن  امکان  خورده ایم، 

کمی برای ما سخت خواهد بود.
هیچ غذایی مانند ساالد گرم مناسب نوجوانان 
نیست؛ اما پیکره ساالد گرم را چه موادخوراکی 
همراه  تازه  لیموترش  آب  می دهد؟  تشکیل 
نگین  گیاه دارویی،  سیب  سرکه  پرک  لیمو، 
کمی   ، نمک  نیم پز،  محلی  تخم مرغ  گردو، 
کاهوژاپنی)بوک چوی(،  کمی  بروکلی،  کلم 
شسته و  خوب  کشمش  انگبین،  چندچکه 
قلمی  فلفل  آبگوشتی،  نخود  خیسیده، 
پیازچه،  تصفیه نشده،  روغن زیتون  شیرین، 
ساقه  سه  دو  کاردی،  ترب  شده،  رنده  سیر 
شلغم  و  لبو  رنده ریز،  هویج  خوردن،  سبزی 

رنده ای و میوه زیتون.
مهم نیست همه این ها با هم و در یک نوبت 
غذایی در کاسه ساالد ریخته شود بلکه مهم 
این است که هربار با چند مواد گرم ساالدی، 
یک خوراکی خوشمزه برای فرزند خود تهیه 

کرد. دموی ها و صفراویان در تابستان و بهار 
به  و  کنند  کم  گردو  و  از کشمش  می توانند 
چون  بیفزایند؛  بی هسته  برغون  آلو  جایش 
آلو  و  است  سردپسند  کمی  بدنشان  سرشت 

هم سرد.
استفاده از سبزی هایی مانند برگ چغندر)به 
جای اسفناج ناخوب( سرشار ویتامین آ است. 
آبکی  غذاهای  از  می توان  زکام،  هنگامه  در 
با  سبزی  آش  و  سبزی  سوپ  مانند  گرم  و 
کرد.  استفاده  خام  زیتون  روغن  و  لیموترش 
و  زنجبیل  زردچوبه،  مانند  چاشنی هایی 
آنتی اکسیدانی  ویژگی  از  دارچین  و  زعفران 
کمک  بدن  سوخت و ساز  به  یا  برخوردارند 
از  یونجه  جوانه  و  گندم  جوانه  می کنند. 

پروتئین خوب و سالمی برخوردارند.
شیمیایی  جنس  از  خوش،  خواب  داروی 
نیست بلکه داشتن خواب منظم است. داشتن 
به  بیش  از ۸ ساعت می تواند  و  بسنده  خواب 
داروهای  به سمت  رفتن  جلوی  خودی خود 
خواب آور را بگیرد که شگفت انگیز است؛ زیرا 
منظم  خواب  و  می آورد  استرس  کم خوابی 
از  را  انسان  بسنده  خواب  است.  ضداسترس 
آفتاب  از  استفاده  می دارد.  امان  در  ویروس 
ویتامین  کمبود  جلوگیر  بامداد   ۱۰ از  پیش 

»دی« در بدن است.
مواد غذایی ضد سامانه ایمنی بدن

زیانبار است.  پیاز سرخ شده در روغن  و  سیر 
غذاهای پرچرب و سرخ کردنی و فرآوری مانند 
سوسیس و کالباس و فست فودها بیماری به 
دنبال دارد؛ در حالی که ارمغان غذاهای گرم 

برای ما یک زندگی گرم است.
تندرستی  مسئول  هرکس  ایرانی  پزشکی  در 
ساخته  معجزه ای  داروها  از  و  است  خودش 
نیست. پزشکی سنتی انسان را معتاد دارو های 
گیاهی نمی کند که بیمار، کیسه کیسه عرقیات 
و گیاه بخرد و با خود به خانه ببرد و خانه اش 
را تبدیل به گیاه دارویی کند؛ و به جای این 
که غذا را به جای دارو بخورد، مدام گیاه دارو را 
به جای غذا میل کند. پزشکی سنتی داروهای 
را  گیاهی  داروی  که  نمی دهد  تغییر  را  ما 
جایگزین داروهای شیمیایی کنیم بلکه غذای 
با چه  ما می آموزد  به  یا  تغییر می دهد  را  ما 
خود  از  را  بستنی خوردن  هوس  ترفندهایی 

دور سازیم.
ایرانیان باستان تنها دو نوبت غذا می خوردند؛ 
چاشت و سپس شام سرشب درست هنگامی 
که خورشید نشست می کند؛ و ناهارشان تنها 
مغزها و میوه بود. هیچ انسانی در هیچ جای 
زیرا  نیست  ایمن  ناهار  خوردن  زیان  از  دنیا 
دچار چرت زدن و تنبلی و کرختی می شود؛ و 
بدنی که از غذا خسته و کسل است نمی تواند 

به خوبی کار کند. 

فواید خرما برای 
سالمت كودكان

سه راهكار مفيد برای 
تسكين ميگرن

رابطه تنگاتنگ سالمت انسان با سالمت غذا

دوغ یک نوشیدنی سالم و سنتی نزد ما ایرانیان 
و  است  شیر  های  فرآورده  از  یکی  دوغ  است. 

دارای فواید و خاصیت های زیادی است. 
دلیل خواب آور بودن دوغ چیست؟

دوغ  نوشیدن  از  بعد  افراد  اکثر  اوقات  خیلی 
احساس خواب آلودگی به آنها دست می دهد. 
پیتیدهای  بدلیل  دوغ  بودن  آور  خواب  علت 
موجود  های  پروتنین  از  که  کازئین  در  موجود 
در شیر است، می باشد. برخی از پزشکان طب 
سنتی نیز پیشنهاد می کنند برای داشتن یک 
خواب آرام وراحت دوغ بنوشید و از خواب خود 
نهایت لذت را ببرید. از این رو بدلیل خواب آور 
بودن  دوغ توصیه می شود قبل از کارهایی که 
احتیاج به هوشیاری کامل دارند از مصرف دوغ 

بپرهیزید.
آیا دوغ گازدار مفيد است؟

معتقد  پزشکان  و  کارشناسان  اکثر  کلی  بطور 
بایست  می  گازدار  دوغ  مصرف  از  هستند 

رژیم  و  تغذیه  متخصص  رحمانی،  خدیجه 
درمانی  اظهار کرد: مصرف غذای شب مانده 
غذایی  ارزش  فرد،  سالمت  تهدید  بر  عالوه 

پایینی دارد.
غذای  افراد  است  ممکن  کرد:  تصریح  او 
زیادی درست کنند و پس از مصرف مقداری 
و  بعد  روز  در  را  آن  بخواهند  و  بماند  آن  از 
تأکید  کنند.  استفاده  آن  از  بعد  روزهای  یا 
می شود در این  مواقع، غذا را بالفاصله بعد 
قرار  بندی و در یخچال  از سرد شدن بسته 
میل  آینده  روزهای  می خواهند  اگر  و  دهند 

کنند حتما در فریزر نگهداری شود.
افراد هنگام استفاده از غذاي فریز شده باید 
آن را به مدت یک ربع تا نیم ساعت به خوبی 

که  افرادی  به  مخصوصا  گازدار  دوغ  بپرهیزید. 
دارای بیماری های گوارشی هستند توصیه می 
گاز  دوغ  مصرف  زیرا  نمایند.  پرهیز  اکیدا  شود 
دار می تواند باعث برخی بیماری های گوارشی 
و  شکم  نفخ  معده،  ورم  عشر،  اثنی  زخم  مثل 
برخی مشکالت گوارشی دیگر شود. دوغ گاز دار 
و  دارد  ضرر  انسان  سالمت  برای  کلی  بصورت 

باعث ایجاد برخی مشکالت گوارشی می شود.
فواید دوغ خوردن

- دوغ دارای ویتامین های B و D است از اینرو 
می تواند در تامین این ویتامین ها به بدن کمک 

نماید.
- دوغ از رشد و نمو بسیاری از باکتری های مضر 
در سیستم گوارشی انسان جلوگیری می نماید.

های  دوغ  از  بهتر  خیلی  سنتی  های  دوغ   -
آلودگی  احتمال  بدلیل  بیشتر  هستند  صنعتی 
های میکروبی در بسته بندی آنها است. از اینرو 
سعی نمایید دوغ های سنتی را بیشتر استفاده 

گرم کرده و سپس میل کنند و از گرم کردن 
خودداری  گرمکن  یا  و  مایکروویو  در  آن 
کنند؛ زیرا غذا با این روش ها به خوبی گرم 
نمی شود و اگر خوب گرم نشود باعث انتشار 

میکروب در غذا می شود.
ادامه  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
از  برخی  می شود  باعث  فریزر  دمای  داد: 
در  می کنند  رشد  غذا  در  که  میکروب هایی 
شود.  آن  رشد  توقف  باعث  فریزر  محیط 
را  قابلیت  این  ساعت   4 تا   ۲ از  بعد  غذاها 
کنند  جذب  راحتی  به  میکروب ها  که  دارند 
آن  پخت  از  که  ساعت   ۲ از  پس  بنابراین 
قرار  فریزر  در  را  آن  شد  مصرف  و  گذشت 

دهید.

نمایید.
التیام  و  کند  می  کمک  غذا  هضم  به  دوغ   -

بخش نیز است.
انسان  بدن  در  خون  بهتر  گردش  به  دوغ   -

کمک می کند.
- برخی از سردردها که ناشی از گرمی هوا می 

باشد، با نوشیدن دوغ التیام می یابد.
- نوشیدن دوغ از بوی بد دهان نیز جلوگیری 

می کند.
دوغ بهتر است یا نوشابه

ها  خیلی  برای  که  است  سواالتی  از  یکی  این 
یا  است  بهتر  دوغ  نوشیدن  که  آید  می  پیش 
زیادی  مضرات  باعث  نوشابه  نوشیدن  نوشابه؟ 
مضرات  مهمترین  از  برخی  است  بدن  برای 

مصرف نوشابه عبارتند از:
- پوسیده شدن دندانها - ابتال به چاقی - سوء 
تغذیه - تاثیر بد روی کلیه ها - پوکی استخوان

آیا دوغ ضد سرطان است؟
دوغ یکی از بهترین و سالم ترین نوشیدنی ها 
است و به علت اینکه این فرآورده مستقیما از 
شیر بدست می آید و بسیاری از ترکیب ها و 
پروتئین های موجود در شیر را دارد، بسیاری 
از کارشناسان تغذیه معتقد هستند دوغ همانند 
سرطانی  ضد  خاصیت  دارای  تواند  می  شیر 

باشد.
آیا بعد از غذا می توان دوغ خورد؟

گوشتی  غذاهای  مصرف  از  پس  دوغ  نوشیدن 
باعث  تواند  می  مواقع  برخی  در  تواند  می 

بیماری درد مفاصل شود. 

مانند  موادغذایی  کرد:  تاکید  رحمانی 
لبنیات، سبزیجات و میوه ها به مدت طوالنی 
در یخچال نگهداری نشود و افراد سعی کنند 
در خرید این مواد غذایی زیاده روی نکنند. 
بهتر است اقالم خوراکی را به اندازه مصرف 
تا سریع مصرف  روزانه خود خریداری کنید 
یخچال  در  طوالنی  مدت  به  اگر  زیرا  شوند 
رشد  آن ها  در  می توانند  باکتری ها  بمانند؛ 

کنند.
یا  گرمکن  با  را  خود  غذای  که  افرادی 
را  روش  بدترین  می کنند؛  گرم  مایکروویو 
کرده  انتخاب  خود  غذای  کردن  گرم  برای 
اند، زیرا اگر غذایشان دارای میکروب باشد با 
این روش میکروب غذایشان از بین نمی رود 
بدن  وارد  آفالتوکسین  مانند  سمومی  و 
می شود. اگرچه در ابتدا بدن از خود مقاومت 
صورت  به  کار  این  اگر  اما  می دهد  نشان 
را  بدن  ایمنی  سیستم  شود؛   انجام  مداوم 
غذایی  است  بهتر  بنابراین  می کند.  تضعیف 
بار دوم استفاده می شود کاماًل داغ  که برای 

شود و بعد مورد استفاده قرار گیرد.
درباره  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
غذاهای سرد گفت: باید هنگام سرو این غذا 
دقت کرد که حتماً کامال سرد باشد و به دمای 
میزان  از  هم  غذا  این  اگر  زیرا  نرسد،  محیط 
سردی آن کم شود و به دمای معمولی برسد؛ 

رشد باکتری به شدت افزایش پیدا می کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران

غذای شب مانده چه خطرهایی دارد؟

قارچ سرشار از پروتئین است و یک غذای گیاهی 
سالم و مغذی به حساب می آید. این گیاه، منبع 
نشده  اشباع  چرب  اسیدهای  و  فیبر  از  خوبی 
اما  دارد.  پایینی  کالری  حال  عین  در  و  است 
در  نمی شود.  خالصه  همین ها  در  قارچ  فواید 

ادامه برخی از این خواص را می خوانید:
مصرف  می دهد  نشان  تحقیقات   :  D ویتامین

حبوبات خواص فراوانی دارند و به دلیل پروتئین 
و آهن موجود در آنها از برخی خواص گوشت 
نداشتن  دلیل  به  حال  عین  در  و  برخوردارند 
چربی و کلسترول منبع غذایی خوبی به حساب 
باعث  نفاخ بودن حبوبات  اما خاصیت  می آیند. 

قرار  خورشید  نور  معرض  در  که  قارچ هایی 
و  داده  افزایش  ویتامین  D  را  سطح  داشته اند، 
می تواند به اندازه مصرف مکمل ویتامین  D  برای 

سالمتی سودمند باشد . 
احساس سیری برای مدت طوالنی : مصرف قارچ 
با افزایش احساس سیری و کاهش گرسنگی و 
نیاز به مصرف غذای بیشتر در طول روز مرتبط 

می شود خیلی ها در استفاده از آن احتیاط کنند. 
کار  به  را  زیر  نکات  حبوبات  نفخ  کاهش  برای 

ببندید: 
حبوبات  طبخ،  از  قبل  ساعت   ۲4 است  بهتر 
را  آن  آب  مدت  این  طی  در  و  بخورند  خیس 

چند بار تعویض کنید.  
داخل  طبخ  از  پیش  را  شده  خیس  حبوبات 
تا  دهید  مالش  کمی  و  بریزید  نخی  دستمال 
بتوانید پوست شان را جدا کنید. این کار تا حد 

زیادی باعث کاهش نفخ آن ها می شود. 
مانند  خشک  و  گرم  ادویه های  با  را  حبوبات 

زنجبیل و دارچین و نعناع سرو کنید.
هیچ وقت آبی که حبوبات را با آن پخته اید، در 
غذا نریزید. حبوبات را جدا پخته یا نیم پز کنید، 

آبکش کرده و بعد در غذا بریزید.
میوه  حبوبات  خوردن  از  پیش  ساعت  ۲ـ۳ 

خوراکی  ماده  این  که  می شود  باعث  و  است 
گزینه مناسبی برای افرادی باشد که وزن خود 

را تحت کنترل دارند . 
حاوی  همچنین  قارچ  روده:  سالمت 
باکتری های  که  است  خاصی  پروبیوتیک های 
خوب روده را تغذیه می کند و می تواند به رفع 

بوی بد دهان کمک کند .
 کمک به سیستم ایمنی بدن: قارچ حاوی میزان 
قابل توجهی از آنتی اکسیدان است که به مبارزه 
عملکرد  از  و  کرده  کمک  آزاد  رادیکال های  با 

سیستم ایمنی بدن حمایت می کند. 
با  قارچ  مرتب  مصرف  سرطان:  خطر  کاهش 
کاهش خطر ابتال به سرطان تخمدان و جلوگیری 

از پیشرفت سرطان پروستات مرتبط است . 
حاوی  قارچ  سلولی  دیواره  قلب:  سالمت 
بتاگلوکان است. این نوع فیبر محلول که معموال 
را  کلسترول  می شود،  یافت  دوسر  جوی  در 

کاهش داده و سالمت قلب را بهبود می بخشد . 

یا  ساالد ها  در  را  حبوبات  می توانید  نخورید. 
آهن،  تامین  بر  عالوه  تا  بگنجانید  سوپ ها 
منیزیم، منگنز، ویتامین ب، جلوی افزایش وزن 

را بگیرید.  
از مصرف هم زمان حبوبات با خوراکی های نفاخ 

مثل سیب زمینی پخته جدا خودداری کنید.  
حین پخت به حبوبات خود هویج، پیاز، رزماری 

و کرفس اضافه کنید. 
مصرف حبوبات برای بیماری های گوارشی مانند 
توصیه  باردار  خانم های  و  سوهاضمه  رفالکس، 

نمی شود. 
یبوست  احتمال  و  دارند  فراوانی  فیبر  حبوبات 
را کاهش می دهند هم چنین فشار و قند خون 
را تنظیم می کنند اما در افراد مبتال به میگرن 
بنابراین  و آلرژی می تواند موجب تحریک شود 

قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید. 

چه كنيم تا بعد از خوردن حبوبات دچار نفخ نشویم؟



حضرت امام رضا)ع(:

كسی  كه  فقير مسلمانی  را مالقات  نماید و بر خالف  سالم  

كردنش  بر اغنيا بر او سالم  كند، در روز قيامت  در حالی  خدا را 

مالقات  نماید كه  بر او خشمگين  باشد

ننماید  تطهیر  اخالق  انپاکیهای  از  را  خود  روان  هک  کسی 

عادات انپسندیده اش او را رسوا خواهد ساخت.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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الهی
الهی! دلی ده هک رد شكر تو جان بازیم و جانی ده هک كار آن جهان سازیم.

الهی! داانیی ده هک از راه نیفتیم و بینایی ده هک رد چاه نیفتیم.

رم. رم و عذرم بپذری هک پای گرزی ندا الهی! دستم گیر هک دست آوزی ندا

ر ات پشیمان نشویم و هب راه آر هک سرگردان نشویم. گاهدا الهی! ن

نند و تو نواز هک دیگران نتوانند. الهی! تو بساز هک دیگران ندا

بگشای ردی هک رد گشاینده تویی    

بنمای رهی هک ره نماینده تویی

من دست هب چیه دستگیری ندهم    

كایشان همه افنی اند و پاینده تویی

مناجات نامه- خواجه عبداله انصاري

به گزارش میالد الرستان در اطالعیه 
ارائه  الرستان  اصناف  اتاق  جدید 

 روز چهارشنبه با حضور دکتر عنایت 
معاونین  فارس،  استاندار  رحیمی  اهلل 
سازمان  رییس  استاندار،  مدیران  و 
دکتر  فارس،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
الرستان،  جمعه  امام  خرم  موسوی 
و  استاندار  معاون  حسنی  جلیل 
محمدرضا  شهرستان،  ویژه  فرماندار 
قنبرنژاد شهردار الر، معاونین فرماندار، 
الرستان،  مردم  نماینده  دفتر  مسول 
اوز در مجلس شورای  و  خنج، گراش 
مدیر  شبانی  حسن  مهندس  اسالمی، 
رییس  و شهرسازی الرستان،  راه  کل 
الر،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و 
منطقه  شهرداران  و  بخشداران 
الرستان، منصور اسماعیلی مدیر عامل 
دیگر  هاشمی،  اندیشان  نیک  بنیاد 
تعدادی  و  شهرستان  اجرایی  مدیران 
زورخانه  ساخت  کاران،  باستانی  از 

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
لطیفی با مدیر کل جدید راه و شهرسازی 

الرستان دیدار و گفتگو کردند.
به  میالدالرستان  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل 
شورای  اعضای  و  لطیفی،شهردار 
اسالمی شهر لطیفی  با حسن شبانی 
شهرسازی  و  راه  جدید  کل  مدیر 

الرستان دیدار و گفتگو کردند.
اعضای  و  شهردار  دیدار،  این  در 
ضمن  لطیفی  شهر  اسالمی  شورای 
تبریک انتصاب شبانی به سمت مدیر 
کلی راه و شهرسازی الرستان به بیان 
مسائل و مشکالت موضوعات مختلف 

شهری پرداختند.
با  جلسه  این  در  لطیفی  شهردار 
گرفتن  قرار  دلیل  به  اینکه  بیان 

اصناف  توسط  ها  عروسی  به  خدمات 
مرتبط ممنوع شده است.

در اطالعیه ای که اتاق اصناق الرستان 
)۲۰ آبان ماه( صادر کرده، آمده است:

 ۵9 شماره  صورتجلسه  اجرای  در 
شهرستان  در  کرونا  با  مبارزه  ستاد 
واحدهای  کلیه  گردید  مقرر  الرستان 
فروشی  شیرینی  رستوران ها،  صنفی 
تاالرداران،  زنانه،  های  آرایشگاه  ها، 
ثانوی  اطالع  تا  ها  مزون  و  عکاسان 
از ارائه خدمات به عروسیها خودداری 

کنند.

الرستان  )ع(  هاشم  بنی  قمر  حضرت 
آغاز شد.

به گزارش میالد الرستان و به نقل از 
روابط عمومی شهرداری الر، محمدرضا 
این  حاشیه  در  الر  شهردار  قنبرنژاد 
مراسم گفت: این زورخانه در زمینی به 
مساحت ۶۱۰ متر مربع در یک طبقه 
و  هاشمی  اندیشان  نیک  بنیاد  توسط 
با همکاری شهرداری الر و با اعتباری 
بالغ بر ۶ میلیارد تومان به همت خیر 
نیک اندیش الرستانی ظرف مدت ۱۰ 

ماه ساخته می شود.
قنبرنژاد افزود: این زورخانه در کنار یک 
مکان تفریحی به نام بوستان محمدی 
الری  عبدالحسین  سید  بلوار  در  واقع 
از  آن  زمین  که  شد  خواهد  احداث 
طرف شهرداری و شورای اسالمی شهر 

الر اهدا شده است.     

الر  ترانزیتی  مسیر  در  لطیفی  شهر 
ترافیکی  بار  بیشترین  بندرعباس  ـ 
و عبور و مرور محموله های سنگین 
از خیابان اصلی شهر انجام می شود، 
همکاری  و  الزم  مساعدت  خواستار 
اداره  کل جهت ترمیم و روکش  این 

آسفالت این مسیر شد.
لطیفی  ورودی  میدان  اصالح  لزوم 
خیابان های  و  بندرعباس  سمت  از 
کاهش  جهت  به  آن  به  منتهی 
تصادفات جاده ای و تسهیل در عبور 
اجرای  برای  زمین  تامین  مرور،  و 
از  شهر  این  در  ملی  مسکن  طرح 
جمله مواردی بود که در این جلسه 
از سوی شهردار لطیفی مطرح و مدیر 
کل راه و شهرسازی الرستان نیز قول 

مساعدت برای رفع مشکالت را داد.

ارائه خدمات به عروسی ها ممنوع!! 

آغاز ساخت زورخانه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 

الرستان با حضور استاندار فارس

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر لطيفی با مدیر كل جدید راه و 

شهرسازی الرستان

امور  و  ریزی  برنامه  معاون  پیش  چندی 
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 
از فعالیت ۲۳ صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی با سرمایه ۸۵۰ میلیارد ریال در این  

استان خبر داد.
این موضوع  و سرمایه قابل توجه ۸۵۰ میلیارد 
آن  بر  را  الرستان  میالد  خبرنگار  آن  ریالی 
در  را  صندوق  این  وضعیت  آخرین  تا   داشت 
منطقه الرستان از معاون سازمان و مدیر جهاد 

کشاورزی الرستان جویا شود.
مظفری در گفت و گویی با میالد الرستان، در 

این خصوص اظهار داشت:
هماهنگی  مدیر  اعالم  با  و  ابتدای سال 9۶  از 
ها  فعالیت  فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان 
صندوق  تشکیل  به  مربوط  های  پیگیری  و 
الرستان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 
در  مرحله  چندین  اساس  همین  بر  شد.  آغاز 
اولين  در  گرفت.  قرار  مدنظر  خصوص  این 
با  مختلف  های  طرح  های  گزارش  مرحله  
یکساله  کشاورزی  تولیدات  ارزش  ریز  برآورد 
کشاورزی  های  بخش  زیر  کلیه  برداران  بهره 

نزدیک به ۲۰ هزار مورد آزمایش تشخیصي 
توسط آزمایشگاه دامپزشکي فارس با هدف 
تامین سالمت عمومي و حفظ سرمایه دامي 

این استان انجام شده است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا،تولید 
غذاي سالم و بهداشتي یکي از شاخصهاي 
اصلي توسعه استان فارس و کشور محسوب 
از  یکي  سالم  غذایي  مواد  شود.تهیه  مي 
مهمترین دغدغهها و مسئولیتهاي دولتمردان 
غذاي  تولید  و  تهیه  میان  این  در  و  است 
سالم و بهداشتي نیاز به برنامهریزي اصولي 
و اساسي دارد که انجام آزمایشات دامي براي 
امراض  و خصوصا  ها  بیماري  از  پیشگیري 
مشترک بین انسان و دام امري ضروري است.

تولید  استان،  این  راستا دامپزشکي  این  در 

فرماندار ویژه الرستان با تأکید بر توجه 
شیراز-جهرم-الر- راه آهن  پروژه  به 

بندرعباس، گفت: از سالیان گذشته این 
پروژه تعریف شده، کارگاه احداث و حدود 
۱۰ کیلومتر از مسیر ریل گذاری شده اما 
متأسفانه طی سالیان اخیر این کار تداوم 
احداث  پروژه  شده  باعث  و  نکرده  پیدا 
از  بندرعباس-الر-جهرم-شیراز  راه آهن 
باشد که می تواند  مطالبات اصلی مردم 
پایتخت و مرکز استان را به بنادر جنوبی 
بارانداز در  متصل کند و الرستان را به 

جنوب کشور تبدیل کند.
به گزارش میالد الرستان، استاندار فارس 
که به منظور افتتاح و کلنگ زنی چندین 
طرح عمرانی به شهرستان های الرستان 
و اوز سفر کرده است، در نخستین برنامه 
شهرداران،  فرمانداران،  جمع  در  خود 
بخشداران و جمعی از اعضای شوراهای 
اوز  و  الرستان  شهرستان های  اسالمی 

حضور یافت.
الرستان  ویژه  فرماندار  نشست  این  در 
شاخصه ها  برشمردن  با  سخنانی  در 
تأکید  با  خطه،  این  پتانسیل های  و 
و  راسخ  اعتقادات  براساس  اینکه  بر 
فرهنگ عموم مردم و همچنین تالش 
مسووالن، امنیت در الرستان در سطح 
داشت:  اظهار  است،  برخوردار  باالیی 
مردم  عموم  و  اجتماعی  شبکه های 
که  دارند  نظارت  مسووالن  حرکات  بر 
می تواند یک نیروی محرک و تأثیرگذار 

باشد.

شامل زارعین، باغداران، دامداران سبک سنتی 
سنتی  و  صنعتی  سنگین  و  سبک  ،دامداران 
،مرغداران،گلخانه داران، تشکل های کشاورزی  
قدرالسهم  هایی خاص  فرمول  طبق  و  ارزیابی 
بخش  در  فعال  حقوقی  و  حقیقی  شخص  هر 

کشاورزی محاسبه  گردید.
در مرحله دوم ارزش تولیدات یکساله کل بهره 
برداران تحت پوشش هر مرکز جهاد کشاورزی 
تهیه و محاسبه شد و در مرحله سوم هر  طرح 
آماده شده و در یک جلسه در محل مدیریت 

هماهنگی ترویج از آن طرح  دفاع گردید.
در گام چهارم جلسه ای با حضور بهره برداران 
منتخب از بخش و مناطق شهرستان و با حضور 
عملکرد  بهبود  و  عملیات  توسعه  مدیر  نظری، 
از  حمایت  صندوق  تخصصی  مادر  شرکت 
توسعه بخش کشاورزی در محل سالن جلسات 
هر  توجیه  جهت  شهرستان  اسالمی  شورای 
گردیده  برگزار  موسس  هیئت  انتخاب  و  طرح 
معرفی  استان  به  و  انتخاب  موسس  هیئت  و 
به  موسس  هیئت  از  نفر  دو  شدند،همچنین 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  وقت  مدیر  همراه 

و  نظارت  پیوسته  صورت  به  را  دام  خوراک 
دام  راس  میلیون   ۷ میکند.حدود  ارزیابي 
سبک و ۳۳۰ هزار راس دام سنگین در سراسر 

استان فارس وجود دارد.
این  در  فارس،  استان  دامپزشکي  مدیرکل 
انواع  تشخیص  راستاي  در  گفت:  زمینه 
بیماریهاي دامي و مشترک و بررسي کیفیت 
حفظ  منظور  به  دامي  خام  فرآوردههاي 
عموم  سالمت  تأمین  و  دامي  سرمایههاي 
شهروندان، از اول سال جاري تاکنون نزدیک 
به ۲۰هزار مورد آزمایش مختلف تشخیصي 
کل  اداره  آزمایشگاه  کارشناسان  توسط 

دامپزشکي استان صورت گرفته است.
آزمایش  این  کرد:  بیان  ناظمي  حمیدرضا 
سرولوژي  دام،  سرمي  هاي  تست  شامل  ها 

از  خرسندی  ابراز  با  حسنی،  جلیل 
کنترل کرونا با حساسیت مردم و رعایت 
توصیه های الزم از سوی اقشار مختلف 
مردم، افزود: تعداد مبتالیان الرستان از 
بوده،  نفر  و ۲۸۶  هزار   ۲ تاکنون  ابتدا 
و  هزار  یک  یافتگان  بهبود  تعداد 
بستری های  نفر،   9۲۷
فوتی ها ۷۱  نفر،   ۸ اخیر 
حال  با  بیماران  و  مورد 
وخیم ۲ نفر بوده است.

به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  اینکه 
ی  محدودیت ها
اقتصادی از بُعد 
تالش  دولتی، 
بر جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال 
از ۸۰۰ میلیارد تومان در  جاری بیش 
افتتاح  یا  کلنگ زنی  مختلف  طرح های 
صورت گرفته که سهم بخش خصوصی 

باالی ۶۰ درصد بوده است.
مهم ترین  از  فارس،  استاندار  معاون 
عمومی  خواسته های  و  مطالبات 
و  جهرم-الر  محور  به  رسیدگی  را 
بندرعباس برشمرد و خاطر نشان کرد: 
استانداری  پیگیری های  با  خوشبختانه 
بالغ بر  الرستان  راه  کل  اداره  و  فارس 
۵۸ میلیارد تومان بودجه به این پروژه 
می رود  امید  و  است  اختصاص یافته 
عملیات اجرایی آن با سرعت ادامه یابد.

پروژه  به  توجه  بر  تأکید  با  حسنی، 
شیراز-جهرم-الر-بندرعباس،  راه آهن 
پروژه  این  گذشته  سالیان  از  گفت: 
حدود  و  احداث  کارگاه  تعریف شده، 
ریل گذاری شده  مسیر  از  کیلومتر   ۱۰
اما متأسفانه طی سالیان اخیر این کار 
پروژه  شده  باعث  و  نکرده  پیدا  تداوم 
بندرعباس-الر-جهرم- راه آهن  احداث 

شیراز از مطالبات اصلی مردم باشد که 
به  را  استان  مرکز  و  پایتخت  می تواند 
بنادر جنوبی متصل کند و الرستان را 
به بارانداز در جنوب کشور تبدیل کند.
وی با اشاره به اینکه مرکز جامع علمی-

گذشته  سالیان  از  الرستان  کاربردی 
آنان  جذب  و  نیرو  پرورش  با  توانسته 

شهرستانی  صندوق  در  دولت  نماینده  بعنوان 
صندوق  مشترک  موقت  حساب  افتتاح  جهت 
در شرف تاسیس به بانک کشاورزی معرفی و 

افتتاح حساب انجام گرفت.
بردار  بهره  هر  قدرالسهم  پنجم   درمرحله 
صندوق  در  عضویت  جهت  حقوقی  و  حقیقی 

طیور، آنالیز شیمیایي، کشت میکروبي ، سم 
شناسي، انگل شناسي، خون شناسي و ارزیابي 

باقیمانده هاي دارویي و... میباشد.
خدمات  ارائه  با  آزمایشگاه  این  افزود:  وي 
تشخیصي کنترل کیفي مواد غذایي، مشمشه، 
سم شناسي ، آنالیز و تست مولکولي به استان 
هاي کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان، 
یزد، خوزستان و خراسان رضوي نقش مهمي 
در حفظ سالمت دام و زنجیره غذایي انسان 

بر عهده دارد.
کرد:  تصریح  فارس،  دامپزشکي  مدیرکل 
نقش  دامپزشکي  تشخیص  هاي  آزمایشگاه 
بسیار مهمي را در تشخیص، مراقبت، کنترل 
و  دامي  هاي  بیماري  انواع  از  پیشگیري  و 

مشترک بین انسان و دام ایفاء مي کنند.

 متاسفانه با وجود پيگيری های فراوان و تالش 
همكاران در مراكز خدمات تاكنون استقبالی 
جهت  در  كشاورزی  برداران  بهره  سوی  از 
تامين آورده سهم بهره بردار صورت نگرفته و 
این صندوق در شهرستان راه اندازی و فعال 
پيگير  مجدانه  معاونت  این  البته  است،  نشده 
می  شهرستان  در  صندوق  این  اندازی  راه 
كشاورزی  بخش  برداران  بهره  همه  تا  باشد 
بتوانند از مزایای این صندوق بهره مند شوند

خصوص  در  الرستان،  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تشکیل صندوق های خرد اعتبار زنان روستایی 
های  سال  طی  الرستان  در  داشت:  اظهار  نیز 
گذشته ۲صندوق خرد اعتبار زنان روستایی در 
روستاهای دهکویه )شامل زنان دهکویه،کورده 
طی  بود.  شده  تشکیل  بیرم  آبکنه  و  بریز(  و 
توجیهی  جلسات  تشکیل  9۶تا9۸با  سالهای 
روستاهای  تمام  در  ترویجی  های  کالس  و 
تعداد  شهرستان  صندوق  تشکیل  متقاضی 

۱۵صندوق تشکیل و راه اندازی شد.
روستایی  زنان  از  ۳۰نفر  تعداد  با  صندوق  هر 
اولیه و واریزی  با آورده  با سن ۱۸تا۶۰سال و 

طی نامه هایی از طریق مراکز جهاد کشاورزی 
اعالم  آنان  به  عضویت  قانونی  مهلت  ذکر  با 
اعضای شوراهای  با  گردید. همچنین جلساتی 
اسالمی،دهیاری ها و بخشداری ها و همچنین 
توجیه  و  ارائه  ویژه الرستان جهت  فرماندار  با 

طرح در سال های 9۶ و9۷برگزار شد.

از  پس  و  تشکیل  اعضا  خود  مصوب  ماهیانه 
شناسایی ظرفیت های ایجاد یا توسعه اشتغال 
های کوچک روستایی در حوزه زنان نسبت به 
اعطای تسهیالت به اعضا تحت نظر کارشناس 
از  کشاورزی  جهاد  مراکز  روستایی  زنان  امور 

محل صندوق اقدام می گردد.
سال  دو  طی  که  است  آوری  یاد  به  الزم 
جهت  آمده  بعمل  های  پیگیری  با  گذشته 
صندوق  محل  از  اشتغال  تسهیالت  جذب 
موفق  ۸صندوق  شهرستان  امید  کاآفرینی 
شدند. ریالی  4۰۰میلیون  تسهیالت  اخذ  به 

این زمینه رایزنی ها و فعالیت جهت اخذ  در 
تسهیالت سایر صندوق ها ادامه دارد.

اهم فعالیت زنان روستایی عضو صندوق های 
پرورش  شامل  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات 
بومی،تولید  مرغ  سنگین،پرورش  و  دام سبک 
محلی،خیاطی  نان  و  شیرینی  ترشیجات،تولی 
های  بافی،فروشگاه  بافندگی،حصیر  و 
سبزیجات،خشک  فروش  و  کوچک،تولید 

کردن سبزیجات و... می باشد.

به بازار کار نقش بسزایی در بُعد علمی 
و دانشگاهی ایفا کند که متأسفانه این 
دانشگاه چندی پیش تعدیل، رشته های 
دانشگاه  به  آن  ساختمان  و  تعطیل 
دولتی واگذار شد، خاطر نشان کرد: با 
فارس  استانداری  نامه نگاری های  وجود 
وجود  با  پیگیری ها  علوم،  وزارت  با 
حمایت های نماینده مردم به نتیجه ای 
در  منفی  اثرات  می تواند  که  نرسید 

زمینه علمی و اقتصادی داشته باشد.
فرماندار ویژه الرستان، با درخواست از 
استاندار فارس مبنی بر امکان تفکیک 
الر،  شهر  در  موجود  منازل  و  زمین ها 
یادآور شد: بخش های جویم، بنارویه و 
صحرای باغ، خواستار ایجاد شهرک ها و 

نواحی صنعتی هستند.
مشکالت  به  اشاره  با  مسوول  این 
بخش  محروم  روستاهای  در  اینترنت 
کرد:  عنوان  درزوسایبان،  مثل  مرکزی 
دارای  بیرم  به  باغ  صحرای  بین  جاده 
کیفیت بسیار نامطلوب است و نیازمند 

بازسازی است.
مرکز  به  آب باریک  جاده  احداث  وی 
چندین  مطالبات  از  را  بنارویه  بخش 
ساله مردم دانست و تصریح کرد: جذب 
اعتبارات مورد نیاز برای بیمارستان ۳۲ 
سال  چند  که  جویم  بخش  تختخوابی 
پیگیری  نیازمند  که  است  معطل مانده 

است.
مهم ترین  را  آب  تأمین  حسنی، 
بیان  و  برشمرد  بیرم  بخش  در  مشکل 
توجه  نیازمند  تُله«  »تُل  جاده  کرد: 
و  راه  کل  اداره  و  فارس  استاندار  ویژه 

شهرسازی الرستان است.
خواستار  الرستان،  ویژه  فرماندار 
به  فارسی  سلمان  سد  از  آب  انتقال 
اضافه  و  شد  شهرستان  این  بخش های 
کرد: می توان طرح ها را با ورود خیرین 
با مشارکت دولت به سرانجام رساند و 
نسبت به سایر مناطق کارها را با سرعت 

بیشتری پیش بُرد.
وی در پایان خواستار روان سازی صدور 
مجوز از سوی دستگاه های دولتی سطح 
استان فارس برای پروژه ها در الرستان 

شد.

مظفری: علیرغم تالش فراوان، هنوز »صندوق حمایت از توسعه کشاورزی الرستان« راه اندازی نشده است

گامهاي متخصصان آزمایشگاههاي دامپزشكي فارس براي تامين دام سالم

خط آهن الرستان، بنادر جنوب کشور را به مرکز استان و 
پایتخت متصل می کند


