
موانع را برداريم، 
تشويق ها را افزايش دهيم

دوســتي مي گفــت اگــر يــك ســرمايه گذار  
كنــد،  ســرمايه گذاري  الر  در  بخواهــد 
دامنگيــرش  چنــان  بازدارنــده  عوامــل 
ــده و رخــت  مي شــود كــه پشــيمان گردي
ــه  ــن ســرمايه دار ب ــر همي ــدد و اگ برمي بن
ــد،  ــه كن ــر مراجع ــاي ديگ ــتان ه شهرس
ــل آورده و  ــه عم ــتقبال از او ب ــال اس كم
ــن  ــوال اي ــد. س ــرمايه مي نماين ــذب س ج
اســت كــه چــرا مــا بايــد چنيــن باشــيم؟ 
ــخت گيري هاي  ــا س ــا ب ــئولين م ــرا مس چ
ــت  ــود را تقوي ــه خ ــروي دافع ــورد ني بي م
ــي  ــد؟ بعض ــش مي كاهن ــه  خوي و از جاذب
از مــردم اظهــار مي نماينــد مســئولين مــا 
ــتان  ــراي شهرس ــتند و ب ــي هس ــر بوم غي
نمي خواهــم  نمي كننــد.  دلســوزي 
مطلــب را بــه طــور مطلــق تصديــق كنــم 
كمــال  كنــم  عــرض  مي خواهــم  امــا 
جديــت را بــه عمــل آوريــد، كمــك و 
مســاعدت نماييــد تــا جامعــه جــذب شــما 
شــود زيــرا بــا ايــن جاذبــه، هــم مشــكالت 
مــردم مرتفــع مي شــود هــم آرامــش 
ــد  ــاد نموده اي ــان ايج ــراي خودت ــي ب درون
و مهمتــر از همــه خــدا را از خــود راضــي 

و خشــنود ســاخته ايد. 
ــايد برخــي  ــت ش ــري مي گف دوســت ديگ
مســئولين مــا بــر قوانيــن اِشــراف ندارنــد 
تــا ديدنــد راه كمــي ســنگالخ اســت خــود 
را بــه بن بســت كشــانده و مشــكل را بدتــر 
ــي راه  ــه وقت ــن ك ــل از اي ــد، غاف مي كنن
را بــاز مي كنيــم هــم مشــكل جامعــه 
ــوده  ــان آزم ــم خودم ــود و ه ــل مي ش ح
ــوراخ  ــالح س ــويم و باصط ــّرب مي ش و مج
و ســمبه هاي كار را آمــوزش مي بينيــم.

خطــر  باشــد،  چنيــن  اگــر  راســتي 
اســت.  مضاعــف  مشــكل  و  دوچنــدان 
در پايــان از مســئولين ســتادي بويــژه 
الرســتان  ويــژه  فرمانــداري  فرمانــدار 
الزم  تذكــر  كــه  مي خواهيــم  مصّرانــه 
ــي  ــرمايه گذار و راهنماي ــذب س ــت ج جه
ــا  ــدازي كاره ــت تســريع در راه ان الزم جه

ــود. ــط داده ش ــئولين ذي رب ــه مس ب

آیا »رأی گیری پستی« 
در ایران قابلیت

 اجرا دارد؟
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بقعه پیر سرخ الر

نظارت بر بازار، با 
همکاری بسیج انجام 

می شود
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بسیجیان و فرهنگیان الرستانی در موج سوم 
کرونا به صفوف مدافعان سالمت پیوستند
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آئین کلنگ زنی و بهره برداری از ۶۰ کیلومتر 
جاده در سفر استاندار فارس به الرستان

از ظرفیت صنعت 
آبزی پروری،

 برای اشتغالزایی 
استفاده شود
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امام جمعه الرستان : آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ، شکست های متعدد متحمل شده است

انجام نخستین عمل 
الپاراسکوپی در 

بیمارستان نبی اکرم خنج
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کلنگ زنی احداث مجتمع گردشگری شش هکتاری،
 آغاز ساخت مجتمع ورزشی و جاده در سفر استاندار به الرستان

همين صفحه

از  الرستان  در  مردم  نماينده  دفتر  رئيس 
با  الرستان  ميز  روی   تنيس   خانه  تكميل 
شورای  مجلس  در  مردم  نماينده  پيگيری 

اسالمی خبر داد.
كانال  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
اخبار اداره ورزش و جوانان الرستان، مصيب 
عليشير رئيس دفتر نماينده در الرستان به 
اداره ورزش الرستان و  همراه طيبی رئيس 
كادر هيئت تنيس از سالن تنيس روی ميز 
رشته  اين  ورزشكاران  تمرينات  و  الرستان 

بازديد كرد.
در اين بازديد، عليشير، ضمن ابراز خرسندی 
از تالش های هيئت تنيس و اداره ورزش و 
جوانان بخاطر كارنامه خوب اين رشته زيبا، 
حمايت خود و نماينده مردم الرستان، خنج، 
را  اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش 
در پيگيری جهت جذب بودجه برای تكميل 
بعنوان  كه  الرستان  ميز  روی  تنيس  خانه 
كشور  جنوب  ميز  روی  تنيس  آكادمی 

نامگذاری شده را اعالم كرد.
هيئت  طرف  از  بازديد  اين  ادامه  در  سپس 
تنيس از »مختاريان« پيشكسوت اين رشته 

ورزشی تقدير و تشكر بعمل آمد.

وعده تکميل خانه 
تنيس روی ميز الرستان 

با پيگيری نماينده 
مردم در مجلس

فرصتی طالیی برای کارفرمایان الرستان

طی آئينی با حضور استاندار فارس، كلنگ 
هكتاری  شش  گردشگری  مجتمع  احداث 

در الرستان به زمين زده شد.
عنايت اهلل  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
رحيمی استاندار فارس در سفری يك روزه 
در  الرستان  و  اوز  شهرستان های  به 

برنامه های مختلفی شركت كرد.
استاندار فارس پس از شركت در نشست با 
فرمانداران، شهرداران، بخشداران و رؤسای 
الرستان  شهرستان های  اسالمی  شوراهای 
در  بزرگ  عمرانی  طرح  چندين  اوز،  و 
حوزه های گردشگری، ورزشی، بهداشتی و 

راه سازی را كلنگ زنی يا افتتاح كرد.
كلنگ  فارس  استاندار  طرح،  نخستين  در 
احداث زورخانه قمر بنی هاشم)ع( شهر الر 
فارس  استان  زورخانه  بزرگ ترين  به عنوان 
زمينی  در  زورخانه  اين  زد.  زمين  به  را 
طبقه  يك  در  مترمربع   ۶۱۰ مساحت  به 
با  هاشمی،  انديشان  نيك  بنياد  توسط 
همكاری شهرداری الر و با اعتباری بالغ بر 
۶ ميليارد تومان به همت خير نيك انديش 

جوار  در  ماه   ۱۰ مدت  ظرف  الرستانی 
بوستان محمدی ساخته می شود.

پانسيون  واحدی   ۱۸ ساختمان  افتتاح 
پزشكان متخصص در سايت دانشكده علوم 
 ۹۰ بر  افزون  بااعتباری  الرستان  پزشكی 
 ۳۰۰ و  هزار   ۲ زيربنای  با  ريال  ميليارد 
اعتبارات  و  خيرين  مشاركت  با  مترمربع 
الرستان  پزشی  علوم  دانشكده  دولتی 
ساخته شده است كه توسط استاندار فارس 
مهم ترين  گرفت.  قرار  بهره برداری  مورد 
سفر  اين  در  فارس  استاندار  كه  پروژه ای 
زد،  زمين  به  را  آن  ساخت  آغاز  كلنگ 
گردشگری  مجتمع  طرح  اجرايی  عمليات 
»بگال« الرستان در زمينی به مساحت ۶۴ 
زيربنای يك هزار مترمربع  و  هزار مترمربع 
با سرمايه گذاری افزون بر يك هزار ميليارد 

ريال است.
اين طرح قرار است با سرمايه گذاری بخش 
خصوصی)خانواده راستی الری( و مشاركت 
و همكاری دولت برای ايجاد زيرساخت های 
اين  از  بهره برداری  با  شود.  اجرايی  الزم 

اشتغال  زمينه  گردشگری،  بزرگ  طرح 
مجتمع  اين  می شود.  فراهم  نفر   ۱۰۰
فرهنگی،  سالن های  شامل  گردشگری 
هنری و ورزشی، هتل سنتی و رستوران ها، 
دوچرخه سواری،  پيست  كافی شاپ، 
نشست های  برای  چندمنظوره  سالن های 
دانش بنيان  شركت های  سمن ها،  تخصصی 
، پارک تخصصی كودكان و بانوان و بازارچه 

صنايع دستی است.
به  فارس  استاندار  يك روزه  سفر  ادامه  در 
الرستان از سالن ورزشی خير ساز كاريان 
با  ورزشی  سالن  اين  شد.  بهره برداری  نيز 
توسط  ريال  ميليارد   ۵۰ بالغ بر  هزينه ای 

حاج عسكر هرمی احداث شده است.
خاور  خيريه  چندمنظوره  سالن  همچنين 
بخش  توابع  از  كاريان  روستای  در  دانشی 
افتتاح  مسووالن  حضور  با  الرستان  جويم 
 ۴۲ بالغ بر  پروژه  اين  ساخت  برای  شد. 

ميليارد ريال هزينه شده است.
عمليات  آغاز  كلنگ  همچنين  روز  اين  در 
كاريان جهت  روستايی  راه  احداث  اجرايی 

به راه اصلی »ديگ اشكن« به طول  اتصال 
 ۷۰ بالغ بر  هزينه ای  با  و  كيلومتر  نيم  و   ۴

ميليارد ريال به زمين زده شد.
از محور احمدمحمودی بخش  بهره برداری 
با  كيلومتر   ۱۱ طول  به  الرستان  جويم 
ديگر  از  ريال  ميليارد   ۴۵ بالغ بر  اعتباری 
با حضور  كه  بود  راه سازی  در حوزه  پروژه 

استاندار فارس به ثمر نشست.
بهسازی  و  احداث  كلنگ زنی  مراسم 
با  نيز  هيرم  به  اوز  مسير  از  كيلومتر   ۴۵
انجام  ريال  ميليارد   ۸۵۰ بالغ بر  هزينه ای 
و  خيرين  مشاركت  با  كه  طرح  اين  شد. 
دولت در حال اجراست ۴۰ درصد پيشرفت 

فيزيكی دارد.
علی بن ابی طالب)ع(  مسجد  از  بازديد 
صادق  حاج  توسط  كه  هرم  روستای 
ميليارد   ۱۰ بالغ بر  هزينه ای  با  سلجوقی 
برنامه  ديگر  است،  احداث  حال  در  تومان 

استاندار فارس در اين سفر بود.
از  پيش  فارس  استاندار  است؛  گفتنی 
شهدا  گلزار  در  حضور  با  برنامه ها  اجرای 

مركزی شهر الر به قبور شهدا ادای احترام 
كرد و سپس از مسير راه آهن بندرعباس-

كرد.استاندار  بازديد  الر-جهرم-شيراز 
الرستان،  جمعه  امام  همراهی،  با  فارس 
مردم  نماينده  الرستان،  ويژه  فرماندار 
و  گراش  خنج،  الرستان،  شهرستان های 
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مديركل  اوز، 

فرماندار اوز در اين برنامه ها حضور يافت.

کلنگ زنی احداث مجتمع گردشگری شش هکتاری، آغاز ساخت مجتمع ورزشی و جاده در سفر استاندار به الرستان

بهره برداری و آغاز ساخت چند طرح در سفر استاندار فارس به الرستان:
*آغاز ساخت زورخانه حضرت قمر بنی هاشم)ع( 

*بهره برداری از  ساختمان ۱۸ واحدی پانسیون پزشکان متخصص 
بر  افزون  بااعتباری  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  سایت  در 
۹0 میلیارد ریال با زیربنای 2300  مترمربع با مشارکت خیرین و 

اعتبارات دولتی دانشکده علوم پزشکی الرستان
در  الرستان  »بگال«  گردشگری  مجتمع  ساخت  آغاز  کلنگ   *
زمینی به مساحت ۶۴ هزار مترمربع و زیربنای یک هزار مترمربع 
با سرمایه گذاری افزون بر یک هزار میلیارد ریال با سرمایه گذاری 
همکاری  و  مشارکت  و  الری(  راستی  خصوصی)خانواده  بخش 

دولت برای ایجاد زیرساخت های الزم 
هزینه ای  با  کاریان  ساز  خیر  ورزشی  سالن  از  برداری  بهره   *

بالغ بر ۵0 میلیارد ریال توسط حاج عسکر هرمی
روستای  در  دانشی  خاور  خیریه  چندمنظوره  سالن  *افتتاح 
 ۴2 بالغ بر  ای  هزینه  با  الرستان  جویم  بخش  توابع  از  کاریان 

میلیارد ریال
*کلنگ آغاز عملیات اجرایی احداث راه روستایی کاریان جهت 
اتصال به راه اصلی »دیگ اشکن« به طول ۴ و نیم کیلومتر و با 

هزینه ای بالغ بر ۷0 میلیارد ریال
به  الرستان  جویم  بخش  احمدمحمودی  محور  از  *بهره برداری 

طول ۱۱ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و... .
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مجوز حمل سالح  یک لول گلوله زني کالیبر ۸/۵۷   
سالح   شماره  به  ایران    ساخت  گلنگدني   مدل   
 0۱322۷۴۴۹3۷۵ مجوز    شماره  و     032۱00۵۱۶
بنام  وحید عباسي  فرزند علي اکبر  به شماره ملي 
2۵00۱۵۵۴۷۱    متولد ۱3۶۹/0۶/۱2   مفقود  شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مفقود شده

بحث  در  استان  فجر  سپاه  همكاری  از  ايزدی 
نظارت و كنترل بر بازار خبر داد و گفت: افزايش 

قيمت  اجناس و كاالها بايد كنترل شود.
سپاه  همكاری  از  فارس  صمت  سازمان  رئيس 
بازار  بر  كنترل  و  نظارت  بحث  در  استان  فجر 
خبر داد و گفت: نشست هماهنگی و هم افزايی 
ظرفيت های سپاه و بسيج و دستگاه های نظارتی 
با  اجرايی در بحث كنترل قيمت ها و مبارزه  و 
همكاری های  توسعه  راستای  در  گرانفروشی ها 
الزم در كنترل و نظارت بر بازار انجام شد كه در 
اين راستا جوانان بسيجی برای توزيع كاال های 

اساسی در استان كمك می كنند.
و  بازرسی  اينكه  به  اشاره  با  ايزدی  رضا  حميد 
نظارت بر بازار را با همكاری بسيج آغاز كرده ايم، 
توزيع كاال های  تامين،  تهيه،  راستای  گفت: در 
نيز  و  مردم  مايحتاج  ضروری  اقالم  و  اساسی 
قيمت  افزايش  تا  دارد  بازار ضرورت  بر  آرامش 
همكاری  با  كه  شود،  كنترل  كاال ها  و  اجناس 
بسيج و بازرسان سازمان صمت توزيع كاال ها و 
نظارت بر روند توزيع اين اقالم صورت می گيرد.

و  عملكرد  از  خالصه ای  ارائه  ضمن  او 
دستاورد های سازمان صمت فارس در حوزه های 
از  اعم  فعال سازی ظرفيت های منطقه  مختلف، 
كشاورزی،  محصوالت  فرآوری  معادن،  صنايع، 
توسعه صادرات و ورود به بازار های بين المللی، 
كنترل  بازار،  در  ثبات  و  تعادل  ايجاد  افزود: 
و  قيمت  افزايش  گونه  هر  با  برخورد  قيمت ها، 
نياز  مورد  مايحتاج  موقع  به  تاًمين  بر  تمركز 
مردم، نظارت بر انبار ها و مراكز نگهداری كاال ها 
جزو اولويت های كاری وزارت متبوع و سازمان 
شرايط  در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

تحريم های اقتصادی است.
سازمان  همكاری های  توسعه  نشست  به  ايزدی 
گفت:  و  كرد  اشاره  استان  فجر  سپاه  با  صمت 

به گزارش ميالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
با  همزمان  الرستان،  وشهرسازی  راه  كل  اداره 
استاندار فارس به شهرستان های الرستان و اوز، 
از ۶۰ كيلومتر  برداری  آيين كلنگ زنی و بهره 
بر ۹۶۰ ميليارد  بالغ  اعتباری  با  جاده خير ساز 
ريال در شهرستان اوز و بخش جويم شهرستان 

الرستان صورت گرفت.
 مديركل راه و شهرسازی الرستان در حاشيه اين 
مراسم با بيان اينكه  خوشبختانه امر راهسازی به 
همت نيك انديشان خيرخواه به پديده اي اميد 
بخش در اين منطقه تبديل شده است، افزود : با 
همت خيرين راهساز و با مشاركت اداره كل راه 
و شهرسازی الرستان و از محل اعتبارات سازمان 

برای  سريعتر  چه  هر  كارفرمايان 
طرح  محدود  سهميه  از  استفاده 
ای  بيمه  معافيت  و  مشوق  جديد 

اقدام كنند
معاون مديركل و رئيس اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعی الرستان، گفت: 
ای،  بيمه  مشوق  جديد  طرح  در 
كارفرمايان مشمول دو سال معافيت 
از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما 
نيروی  تعداد  هر  بكارگيری  برای 
دانشگاهی  التحصيالن  فارغ  جديد 
ميالدالرستان  گزارش  شوند.به  می 
معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی 
در  قاسمی  عبدالمهدی  الرستان، 
شرايط  تسهيل  با  افزود:  باره  اين 
ای،  بيمه  مشوق  قبلی  طرح 

بر  فارس،  دادگستری  كل  رئيس 
از  بهداشتی  نامه های  شيوه  رعايت 
به دستگاه  مراجعان  و  سوی كاركنان 
قضايی تأكيد كرد و گفت: از ورود افراد 
محاكم  به  پرونده ها  در  سمت  بدون 

رئيس سازمان صمت استان فارس گفت: تلفن 
۱۲۴ برای ارتباط شهروندان در زمينه تخلفات 
با بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان آماده 
ثبت تخلفات و پيگيری به موقع در پاسخگئيی 

به شهروندان هم استانی های عزيز است.
فارس  استان  فجر  سپاه  فرمانده  بوعلی  سردار 
افزايی  هم  و  هماهنگی  جلسه  نشست  در 
ظرفيت های سپاه و بسيج و دستگاه های نظارتی 
مبارزه  و  قيمت ها  كنترل  بحث  در  اجرايی  و 
عنوان  به  بسيج  كرد:  اظهار  گرانفروشی ها  با 
از همه ظرفيت های  تشكيالت گسترده مردمی 
اساسی  اقالم  توزيع  و  نظارت  كنترل،  در  خود 
ضمن  نمود،  خواهد  استفاده  مردم  نياز  مورد 
هماهنگی های الزم در كنار دستگاه های متولی 
زنجيره تامين، توليد و توزيع كاال ها و محصوالت 

مايحتاج شهروندان خواهد بود.
گروه های  و  اصناف  بسيج  اينكه  به  اشاره  با  او 
و  بازار  آرامش  برای  استان  سراسر  در  جهادی 
جلوگيری از سواستفاده دشمن آماده همكاری 

و  نظارت ها  شدت  بايد  مردم  گفت:  هستند 
بيشتر متوجه شوند  بازار  را در  بازرسان  حضور 
و با ايجاد آرامش در بازار بدانند مسوالن دلسوز 

آن ها هستند.
اين  در  نيز  فارس  فجراستان  سپاه  فرمانده 
و  توان  تمامی  از  استفاده  برای  نشست 
حال  رفاه  برای  نهاد  اين  موجود  ظرفيت های 
شهروندان و رسيدگی به مشكالت مردم در بازار 
مساعد  قول  حوزه  اين  تخلفات  از  جلوگيری  و 
با  افزايی  راستای هم  افزود: در  و  همكاری داد 
دستگاه های نظارتی و بازرسان سازمان صمت و 
با گرانی كل نيرو های بسيجی به كمك  مقابله 
می آيند تا محتكران و گران فروشان را شناسايی 

و به قانون معرفی كنند.
توليد،  مرحله  از  بازار  بر  نظارت  افزود:  او 
خواهد  كاال  فروش  زمان  تا  توزيع  و  نگهداری 
هميار  بعنوان  بسيجی  داوطلب  نيرو های  و  بود 
بازرس در موضوع نظارت بر بازار نقش آفرينی 
سازمان  اينكه  بيان  با  كرد.بوعلی  خواهند 
اطالعات سپاه فجر برخورد قاطعی با محتكران 
گفت:  داشت،  خواهد  مردم  موردنياز  كاال های 
آماده دريافت  سامانه ۱۱۴ اطالعات سپاه فجر 
كاال های  احتكار  با  رابطه  در  مردمی  گزارشات 
اساسی و انبار های غيرمجاز و ثبت نشده است و 
بدون شك برخورد قاطعی با محتكران كاال های 

اساسی و مسببان گرانی انجام خواهد شد.

خاكريزی برای كل مسير از جمله مواردی است 
كه جهت تكميل اين محور از سوی مشاور پروژه 

پيش بينی شده است.
وی در ادامه به تشريح پروژه های خير ساز در 
از  برداری  بهره   : گفت  و  پرداخت  جويم  بخش 
عمليات بهسازی و روكش آسفالت محور احمد 
اعتبار ۴۵  با  به طول ۱۰-۵ كيلومتر  محمودی 
روستای  راهساز  خيرين  همت  به  ريال  ميليارد 
و  راه  كل  اداره  مشاركت  با  و  محمودی  احمد 
شهرسازی الرستان از ديگر پروژه هايی است كه 

با حضور مسئوالن به بهره برداری رسيد .
 ۵-۱۰ محور  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  شبانی، 
كيلومتری ۱۲۶ هزار متر مكعب خاكريزی و ۴۲ 
 ، است  انجام شده  متر مكعب خاكبرداری  هزار 
 ۵ و  متری   ۳ دهانه  پل  دستگاه   ۱۳: داد  ادامه 

دستگاه آبنما در اين محور قرار گرفته است . 
مدير كل راه و شهرسازی الرستان تصريح كرد 
راه  به  كاريان  اتصال  كاريان جهت  راه  احداث   :
اصلی ديگ اشكن به همت خير راهساز روستای 
اداره كل راه و شهرسازی  با مشاركت  كاريان و 
الرستان نيز از ديگر پروژه های خير ساز در بخش 
جويم است كه آيين كلنگ زنی آن نيز انجام شد .

شبانی افزود : اين محور به طول ۴/۵ كيلومتر و 
اعتباری بالغ بر ۷۰ ميليارد ريال برای آن برآورد 
شده است كه ۶ دستگاه ابنيه فنی نيز در طول 

مسير ساخته خواهد شد .

Moshavegh.نشانی به  ای  بيمه 
mcls.gov.ir ثبت نام نمايد.

همچنين به گفته وی شرايط نيروی 
كار جديد نيز بدين صورت است كه: 
مدرک  دارای حداقل  بايد  متقاضی 
تحصيلی ليسانس، سن كمتر از ۳۸ 
سال و حداكثر سابقه بيمه ۳۶ ماه 
ای  بيمه  مشوق  سامانه  در  و  باشد 

Moshavegh.mcls.gov.نشانی به 

از  قضايی  پرونده های  رسيدگی  روند 
و  قضايی  الكترونيك  سامانه  طريق 
دادخواست  درخواست،  اليحه،  ارسال 
طريق  از  آراء  نتيجه  از  اطالع  و 
و  ثنا  و   cms الكترونيكی  سامانه های 
خدمات  دفاتر  طريق  از  اليحه  ارائه 

الكترونيك قضايی اقدام كنند.
استان  در  قضائيه  قوه  عالی  نماينده 
مورد  بهداشتی  اقالم  توزيع  از  فارس 
بويژه ماسك در مجموعه قضايی  نياز 
استان خبر داد و گفت: ورودی اماكن 
ضدعفونی  مايع  به  دادگستری ها 
تجهيز  الكل  جمله  از  دست  كننده 
شده است و به منظور مصونيت هر چه 

كار،  اداره  نمايد.رئيس  نام  ثبت   ir
كارفرمايان  همه  از  دعوت  ضمن 
سهميه  از  استفاده  برای  الرستان 
مشوق  طرح  در  شهرستان  محدود 
بيمه ای گفت: متقاضيان می توانند 
برای كسب اطالعات بيشتر با اداره 
تعاون كار و رفاه اجتماعی الرستان 
دستورالعمل  متن  يا  بگيرند  تماس 

را در سامانه مطالعه نمايند.

بيشتر در برابر بيماری كرونا الزم است 
مجتمع های  به  مراجعان  و  كاركنان 
قضايی تا حد امكان از ماسك سه اليه 

و استاندارد استفاده كنند.
حجت االسالم موسوی، بر توجه ويژه 
قرنطينه  و  زندان ها  مددجويان  به 
زندانيانی كه پس از اتمام مرخصی به 
زندان باز می گردند تأكيد كرد و ادامه 
بهداشتی  نامه های  تمامی شيوه  داد: 
به  در محيط زندان رعايت می شود و 
كه  زندانيانی  قرنطينه  منظور  همين 
باز  زندان  به  مرخصی  اتمام  از  پس 
تمام  از  دوره ای  صورت  به  می گردند 
به  و  می شود  گرفته  تست  زندانيان 

منظور عدم انتقال زندانيان به محاكم 
اين  در  پيشگيرانه  اقدامات  و  قضايی 
خصوص سيستم ويدئو كنفرانس برای 
و  اندازی  راه  زندانيان  اظهارات  اخذ 

مورد استفاده قرار می گيرد.
فارس،  استان  دادگستری  كل  رئيس 
بر تعامل و همراهی دادگستری استان 
عضو  دستگاه های  مجموعه  با  فارس 
كرونا  بيماری  مديريت  استانی  ستاد 
تاكيد كرد و بيان داشت: با متخلفان و 
اشخاصی كه شيوه نامه های بهداشتی 
را ناديده گرفته و رعايت نمی كنند در 

چارچوب قوانين برخورد خواهد شد.

شيوع كرونا، افزايش قيمت ارز و تحريم ها باعث 
افزايش قيمت كاال های اساسی مورد نياز مردم 
شده كه با پيگيری های متعدد و تامين كاال های 
با  و  بازار  تنظيم  طرح  اقالم  توزيع  و  اساسی 
توجه به نياز مردم و بازار برای كاهش قيمت ها، 
لزوم انجام اين طرح )همكاری بسيج و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت( را دوچندان كرده است.

فارس  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
فارس،  فجر  سپاه  فرمانده  از  قدردانی  ضمن 
در كمك  بسيج،  و  داشت: ظرفيت سپاه  اظهار 
به  خدمت رسانی  و  اجرايی  طرح های  انجام  به 
مردم نقطه قوتی است كه اين سازمان توانسته 
با تعامل بسيار خوب با بسيج اصناف و سپاه فجر 
ضمن تامين مايحتاج مردم و كمك های مومنانه 
توزيع  و  بازرسی ها  نظارت،  بازار،  بر  كنترل  در 
اقالم اقدامات موثری را رقم بزند، كه با توجه به 
شرايط جامعه و بازار، اميدواريم اين همراهی ها 
همچنان و در ساير شهرستان  های استان ادامه 

داشته باشد.

راهداری و حمل و نقل جاده ای و منابع مالی 
سه  از  برداری  بهره  و  زنی  كلنگ  آيين  استان، 
پروژه راهسازی خيرساز همزمان با سفر استاندار 

فارس انجام شد .
بهسازی  و  احداث   : داشت  اظهار  شبانی  حسن 
محور اوز - هيرم به طول ۴۵ كيلومتر با اعتباری 
بالغ بر ۸۵۰ ميليارد ريال از جمله خدمات ارزنده 
ی نيك انديشان شهرستان اوز محسوب ميشود 
با حضور مسئوالن  كه   مراسم كلنگ زنی آن 

استانی و شهرستانی انجام گرفت .
شبانی در خصوص اطالعات فنی اين پروژه خاطر 
نشان كرد : تعريض ۸۴ دستگاه آبرو ، ۴۰۰ هزار 
متر مكعب خاكبرداری و ۱۰۲ هزار متر مكعب 

هر  توانند  می  اكنون  كارفرمايان 
نياز  مورد  جديد  كار  نيروی  تعداد 
التحصيالن  فارغ  بين  از  را  خود 
تا  نمايند  جذب   باال  به  ليسانس 
توسط  كارفرما  سهم  بيمه  حق 
اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون  وزارت 

به حساب آنها واريز شود.
وی تأكيد كرد: شرايط بهره مندی 
و كارهای  كسب  برای  طرح  اين  از 
به  كرونا  شيوع  از  ديده  آسيب 

صورت ويژه تسهيل شده است. 
بهره  برای  كارفرما  شرايط  قاسمی، 
مندی از مزايای اين طرح را اينگونه 
تشريح كرد كه: كارفرما می بايست 
مراجع  از  فعاليت  مجوز  دارای 
رسمی كشور و كد كارگاهی تامين 
و در سامانه مشوق  باشد  اجتماعی 

قضايی ممانعت به عمل می آيد.
حجت االسالم و المسلمين سيدكاظم 
كميته  مصوبه  به  اشاره  با  موسوی 
پدافند غيرعامل دادگستری فارس در 
بيماری  شيوع  از  جلوگيری  خصوص 
روزافزون  افزايش  به  توجه  با  كرونا 
ناشی  جانباختگان  و  مبتاليان  آمار 
از  كرد:  تصريح  كرونا،   ويروس  از 
پرونده ها  در  سمت  بدون  افراد  ورود 
عمل  به  ممانعت  قضايی  محاكم  به 
می آيد. وی افزود: به منظور به حداقل 
رساندن حضور فيزيكی ارباب رجوع و 
رعايت شيوه نامه های بهداشتی الزم 
پيگيری  برای  وكال  و  مراجعان  است 

نظارت بر بازار، با همکاری بسيج انجام می شود

آئين کلنگ زنی و بهره برداری
 از ۶۰ کيلومتر جاده در سفر استاندار فارس به الرستان

فرصتی طالیی برای کارفرمایان الرستان

ممانعت از ورود افراد بدون سمت در پرونده های قضایی به محاکم

کشف ۵۷ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال در بندرعباس

كشف  از  هرمزگان،  استان  انتظامی  فرمانده 
ارزش  به  ديجيتال  ارز  استخراج  دستگاه   ۵۷
۲۵ ميليارد و ۶۵۰ ميليون ريال در شهرستان 

بندرعباس خبر داد.
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
انتظامی  ماموران  گفت:  هرمزگان  استان 
و  اطالعاتی  اشراف  با  بندرعباس  شهرستان 
در پی دريافت خبری مبنی بر وجود تعدادی 
ارز ديجيتال در يك منزل  دستگاه استخراج 
شخصی، پيگيری موضوع را به صورت ويژه در 

دستور كار قرار دادند.
سردار جعفری افزود: ماموران ضمن هماهنگی 
بازرسی  در  و  اعزام  محل  به  قضايی  مقام  با 
ارز  استخراج  نظر ۵۷ دستگاه  مورد  منزل  از 
و ۶۵۰  ميليارد  ارزش ۲۵  به  فعال  ديجيتال 

ميليون را كشف و ضبط كردند.
او گفت: در اين رابطه يك متهم دستگير و با 

تشكيل پرونده به مراجع قضايی معرفی شد.
***

سرکرده گروهک النضال، 
در چنگ سربازان گمنام 

امام زمان )عج(
حمله  مسئول  النضال  گروهك  سركرده 
تروريستی خونين ۳۱ شهريور سال ۹۷ اهواز 
در چنگ سربازان گمنام امام زمان )عج( افتاد.

حبيب فرج اهلل چعب سركرده گروهك النضال 
مسئول حمله تروريستی خونين ۳۱ شهريور 
سال ۹۷ اهواز در چنگ سربازان گمنام امام 

زمان )عج( قرار دارد.
خونين  تروريستی  حمله  از  ناگفته هايی  وی 
اهواز و اقدامات تروريستی ديگری و همچنين 
را  عربستان  امنيتی  سرويس  با  خود  ارتباط 

شرح داده است.

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

ازتشكيل  گراش  شهرستان  دادگستری  رئيس 
چندين فقره پرونده درخصوص برگزار كنندگان 
بهداشتی(  های  پروتكل  رعايت  تجمعات)عدم 
وصدور حكم يكسال حبس برای آنان خبر داد.

هشدار  گراش  شهرستان  دادگستری  رئيس 

عضو كميسيون كشاورزی مجلس با بيان اينكه با ورود 
به صنعت آبزی پروری می توان اشتغالزايی ايجاد كرد، 
گفت: بهره گيری و توسعه سواحل مكران و ارتقای 

آبزی پروری می تواند به اشتغال  جوانان كمك كند.
خبرگزاری  از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
تسنيم ، حسين رئيسی عضو كميسيون كشاورزی، 
آب، منابع طبيعی و محيط زيست مجلس شورای 
اسالمی در نشست با مسئوالن جهادكشاورزی و 
با بررسی پروژه های  ارتباط  شيالت هرمزگان در 
با  هرمزگان،  شرق  ميگو  پرورش  شده  واگذار 
شغلی  فرصت های  دقيق  اطالع رسانی  بر  تاكيد 
دقيق  اطالع رسانی  با  داشت:  اظهار  آبزی پروری، 
در ارتباط با پرورش آبزيان و فرصت های مناسب 
شغلی در اين حيطه می توان از مشكالت و حتی 

اعتراضات مردمی كاست.
اضافه  مجلس  در  هرمزگان  شرق  مردم  نماينده 
پرورش  و  توليد  و  ظرفيت  به  توجه  با  كرد: 
بايد ستاد رفع موانع جهت  آبزيان در هرمزگان، 
حوزه  در  سرمايه گذاران  جذب  و  تسهيل  حل 
اينكه  بيان  با  رئيسی،  شود.  تشكيل  آبزی پروری 
با ورود به صنعت آبزی پروری می توان اشتغالزايی 
سواحل  توسعه  و  بهره گيری  افزود:  كرد،  ايجاد 
مناطق  اين  در  پروری  آبزی  ارتقای  و  مكران 
می تواند تاثير به سزايی در اقتصاد و كسب درآمد 
آب،  كشاورزی،  كميسيون  عضو  باشند.  داشته 
شورای  مجلس  زيست  محيط  و  طبيعی  منابع 
با توسعه اين مناطق و  اسالمی، بيان كرد: نبايد 
مردم  منافع  آبزيان  به  پرورش  طرح های  اجرای 
بومی استان آسيبی وارد شود.رئيسی خاطرنشان 
شيالتی  رشته های  محدوديت  به  توجه  با  كرد: 
و  مناسب  اقدامات  بايد  مسئوالن  هرمزگان،  در 
نيروهای  به كارگيری  و  تربيت  برای  را  مطلوبی 

متخصص در حوزه آبزی پروری انجام دهند.
كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس  همچنين 
هزارتن   ۲۳ جاری  سال  در  گفت:  هرمزگان، 
ميگوی پرورشی در ۲۱ سايت با ۵ هزار و ۵۸۳ 

داد: نظر به اينكه دربرهه زمانی فعلی بيماری 
منحوس كوويد ۱۹ موسوم به كرونا كل جهان 
تلفات  باعث  كه  است  كرده  خود  رادرگير 
در  متاسفانه  و  گرديده  شماری  بی  انسانی 
روز  ومير  مرگ  و  مبتاليان  آمار  نيز  ما  كشور 
باتوجه  وازسويی  است  افزايش  درحال  روز  به 
گراش  شهرستان  در  مبتاليان  آمار  اينكه  به 
عمده  اينكه  به  ونظر  است  فزونی  درحال  نيز 
داليل افزايش آمار مبتاليان، عدم رعايت نكات 
بهداشتی و برگزاری تجمعات باالخص برگزاری 
باشد  می  فعلی  شرايط  در  عروسی  مراسمات 
ازقانون مجازات  ماده ۶۸۸  امر مطابق  اين  كه 
اسالمی مصوب ۱۳۷۵ مصداق بارز تهديد عليه 
بهداشت عمومی محسوب می گردد و مجازات 

آن نيز يكسال حبس تعزيری می باشد.
عوامل  با  كه  گردد  می  اعالم  بدينوسيله  لذا 
برگزاری مراسمات به شدت برخورد خواهد شد.

هكتار سطح زيركشت در استان توليد خواهد شد.
علی باقرزاده همائی در جلسه مشترک با نماينده 
مردم شرق هرمزگان و مديركل شيالت استان با 
بيان اينكه ۱۹ مركز تكثير ميگو با ظرفيت توليد 
حال  در  قطعه  ميليون   ۴۰۰ و  هزار   ۳ از  بيش 
در  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  است،  بهره وری 
حال احداث پانزده مركز ديگر نيز با ظرفيت بيش 

از چهار هزار و ۳۰۰ ميليون قطعه هستيم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزی هرمزگان، ادامه داد: 
همچنين پيگيری ها جهت صدور مجوز ۲۹ مركز با 
ظرفيت عملياتی توليد شش هزار و ۴۰۰ ميليون 
قطعه ادامه دارد. باقرزاده با بهره برداری از ۸ هزار 
و هشتصد هكتار از اراضی پرورش ميگو، گفت: ده 
هزار و ۷۶۱ هكتار در حال احداث و برای ۲ هزار 
و ۶۹۷ هكتار مجوز صادر شده همچنين استعالم 
۷ هزار و ۹۷۳ هكتار در حال پيگيری و ۱۳ هزار 
احداث  در حال  نير  هكتار  هزار  و ۲  واگذار شده 
است. وی افزود: ۱۹ هزار و ۵۶۱ هكتار از اراضی 
پرورش ميگو واگذار و برای ۱۰ هزار و ۶۷۰ هكتار 
نيز مجوز صادر شده همچنين ۱۳ هزار از اراضی در 
اختيار شركت شهرک ها است. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزی هرمزگان تصريح كرد: در سال جاری ۲۳ 
هزارتن ميگوی پرورشی در ۲۱ سايت با ۵ هزار و 
۵۸۳ هكتار سطح زيركشت و ۴۲۸ مزرعه، ۵ هزار 
و ۴۶۷ استخر در استان هرمزگان توليد خواهد شد.

باقرزاده افزود: با تاكيد بر اولويت واگذاری اراضی 
واگذاری  اولويت  گفت:  منطقه،  بومی  مردم  به 
سرمايه  جذب  فراخوان  با  ميگو  پرورش  اراضی 

گذار قطعا مردم بومی منطقه هستند.
وی با اشاره به اينكه صنعت آبزی پروری می تواند 
كرد:  خاطرنشان  باشد،  موثر  زايی  اشتغال  در 
باتوجه به اينكه در اين صنعت تامين زيرساخت 
حائز  بسيار  اركان  ترين  اساسی  عنوان  به  برق 
مزارع  در  برق  اگر  كه  طوری  به  است  اهميت 
پرورش ميگوی وجود داشته باشد، توليد ۲ برابر 

می شود.

تشکیل چندین فقره پرونده 
درخصوص برگزار کنندگان تجمعات در گراش

از ظرفیت صنعت آبزی پروری،
 برای اشتغالزایی استفاده شود

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۲۷۷ مورخه ۹۹/۰۳/۱۲ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم وجيهه شجاع فرزند رمضان  بشماره شناسنامه ۳۲۷۵ صادره از الر در ششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت ۳۶۰ متر مربع  تحت پالک ۵ فرعي از ۴۵۷۸ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۴۵۷۸ 
با عنايت به اين كه تحديد حدود پالک ۴۵۷۸  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر محرز گرديده 
تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده 
وقت تحديد حدود  روز يكشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۷ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به 
عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر 
در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره 
ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۴

شمسعلي اسكندري- رئيس  ثبت اسناد و امالک الرستان                 م/الف/۶۵۴
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واقع  در  كم  اجرت  با  دوم  دست  طالی  خريد 
همان طاليی است كه در طی سال های گذشته 
توسط افراد ديگری خريداری و در برخی موارد 
ممكن است حتی استفاده هم نشده باشد. افراد 
اين طالها را به داليل مختلف مانند نياز مالی، 
به فروش  يا  تعويض كرده اند   ... و  افتادن  از مد 
رسانده اند. از جمله مهم ترين مزايای خريد طالی 
اجرت  كه  است  اين  كم  اجرت  با  دوم  دست 
سرمايه   شما  هدف  كه  زمانی  و  ندارد  ساخت 
گذاری باشد اين يك مزيت بزرگ برای حفظ و 

سودآوری سرمايه شماست. 
بهترين راه سرمايه گذاری امن

اين موضوع هستند  در حال حاضر همه درگبر 
سرمايه  چگونه  پولشان  ارزش  حفظ  برای  كه 
گذاری كنند. از ميان روش های مختلفی كه برای 
بازارهای متفاوت وجود دارد  سرمايه  گذاری در 
سرمايه گذاری در بازار طال و دالر در بين بيشتر 
آحاد جامعه و خانوارها رايج است و افراد دائم از 
خود سوال می كنند برای حفظ سرمايه خود دالر 

خريداری كنند يا طال؟
و  دالر  قيمت  به  توجه  با  گذشته  سال  چند  تا 
نبودن  مانند  خارجی  عوامل  چندان  تاثير  عدم 
دالر  خريدن  ايران،  عليه  جهانی  تحريم های 
شدت  به  دالر  قيمت  امروزه  اما  بود  منطقی 
با  و  شده  داللی  و  بازی  سفته  تاثيرات  درگير 
به دليل تحريم ها  ارزی جهانی  تبادالت  كاهش 
بسيار  افزايش  و قيمت دالر  عرضه دالر كاهش 
وجه  هيچ  به  آن  خريد  و  يافته  چشمگيری 
قبل  نمی رسد.ساليان  نظر  به  عاقالنه  و  منطقی 
قيمت طال نيز به گونه ای مناسب بود كه خريدن 
سرمايه  گذاری سنتی  نوعی  روز  قيمت  به  طال 
عالی و امن برای يك خانواده معمولی بود. افراد 
می توانستند آن را به راحتی خريداری كنند، از 

رييس برنامه جهانی غذا گفت: سايه 
مرگ، جان ميليون ها نفر را در يمن 

به علت گرسنگی تهديد می كند.
رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  اكنون  افزود:  بيزلی«  »ديويد 
شمارش معكوس يك فاجعه رسيده 
و زنگ هشدار را مدتی است كه به 

صدا درآورده ايم.
وی ادامه داد: اگر چشم پوشی كنيم 
ماه های  نيست كه يمن طی  شكی 
گرسنگی   پرتگاه   درون  به  آينده 

نابودگری سقوط خواهد كرد.
تأكيد  غذا  جهانی  برنامه  رييس 
كرد كه سايه مرگ جان ميليون ها 
مرد، زن و كودک يمنی را به علت 

هشدار سيد حسن نصراهلل 
درباره بروز جنگ احتمالی 
از جانب آمريکا يا اسرائيل 

سيد حسن نصر اهلل دبير كل حزب اهلل لبنان 
دوره  از  مانده  باقی  ماه  دو  درباره  هشدار  با 
كرد  تأكيد  ترامپ  دونالد  جمهوری  رياست 
كه محور مقاومت بايد برای مقابله با هر گونه 
حماقت آمريكا يا رژيم صهيونيستی از آمادگی 

كامل برخوردار باشد.
وی در سخنرانی خود تصريح كرد كه درباره 
شخصی مثل ترامپ همه نوع احتمالی وجود 
دارد و اقدام وی در تغيير وزير دفاع خود می 
تواند پيامدهای داخلی يا خارجی داشته باشد.

انتخابات  ترامپ در  اشاره به شكست  با  وی 
كرد  تصريح  آمريكا  جمهوری  رياست  اخير 
مثلث  ضلع  سه  از  يكی  شكست  اين  با  كه 
و  سلمان  بن  ترامپ،  يعنی  قرن  معامله 
عليه  ترامپ  طرح  و  ريخته  فرو  نتانياهو 
محور  پايداری  بركت  به  فلسطين  آرمان 

مقاومت شكست خورد.
كرد  فاش  همچنين  اهلل  نصر  حسن  سيد 
لبنان  به  حمله  از  صهيونيستی  رژيم  كه 
می ترسد و لذا امكان تحركات ميدانی اين 
الک  در  را  رژيم  اين  و  شده  محدود  رژيم 

دفاعی فرو برده است.
وی تصريح كرد كه ارتش صهيونيستی دچار 
از آماده باش دائم شده است و  بحران ناشی 
نيروی زمينی آن از اختالالت روحی و روانی 
رنج می برد. وی گفت كه نيروی دريايی اين 
بتواند در  است كه  آن  از  تر  ناتوان  رژيم هم 
جنگ شركت كند. نصراهلل تأكيد كرد كه همه 
جنگ های پيشين نشان داده اند كه نيروی 
تواند سرنوشت جنگ  نمی  تنهايی  به  هوايی 

را رقم بزند.
در  مقاومت  كه  كرد  تصريح  اهلل  نصر  سيد 
لبنان همواره هم زمان با رزمايش های رژيم 

صهيونيستی در حال آماده باش كامل است.
وی افزود كه اگر اين رژيم بخواهد دست به 
هر گونه حماقت بزند واكنش ما شديد خواهد 
سوريه  رهبران  گفت  اهلل  حزب  دبيركل  بود. 
هم حداكثر تدابير امنيتی را در زمان رزمايش 

رژيم صهيونيستی تدارک ديده اند.
سيد حسن نصر اهلل تأكيد كرد كه آمريكايی 
ها در سايه شكست همه توطئه هايشان عليه 
تحريم دوستان  راهی جز  لبنان،  در  مقاومت 
از  نداشتند  رو  پيش  اهلل  حزب  همپيمانان  و 

همين رو جبران باسيل را تحريم كردند.
وی خواستار آن شد كه اعمال اين تحريم ها، 
نقض حاكميت ملی لبنان تلقی شود و تأكيد 
كرد كه اين موضوع هيچ ربطی به فساد ندارد 

بلكه كاماًل سياسی است.
كه  كرد  خاطرنشان  لبنان  اهلل  دبيركل حزب 
ادبيات  در  مهمی  موقعيت  و  جايگاه  باسيل 

سياسی لبنان دارد.

رأی گيری  برگزاری  فرآيند  در  معتقدند  كارشناسان 
اين  و  اجرايی كاهش می يابند  عوامل  تعداد  الكترونيكی، 

فرآيند در ميزارن امنيت انتخابات تاثيرگذار خواهد بود.
خبرنگاران  باشگاه  از   نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
جوان، چند وقتی است كه با شيوع ويروس كرونا زندگی 
اجتماعی مردم تغييرات بسياری يافته و بيش از هر زمان 
حس  روزمره  كارهای  شدن  الكترونيكی  نياز  ديگری، 
دولت  پايان  برای  معكوس  شمارش  طرفی  از  می شود؛ 
به  جمهوری  رياست  انتخابات  برگزاری  آغاز  و  دوازدهم 

گوش می رسد.
از آنجايی كه به نظر می رسد ويروس ناخوانده كرونا حداقل 
چند سالی با ما همراه خواهد بود نهادهای ذيربطی مانند 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و وزارت كشور در 
صدد هستند تا رأی گيری در سال آينده به شيوه جديدی 
برگزار شود و مردم به جای حضور در صف های رأی گيری 
بتوانند از طريق رايانه رأی خود را ثبت كنند. از آنجايی 
كه الكترونيكی شدن انتخابات برای مردم ايران واژه نسبتا 
جديدی بوده و مردم كشور ما تاكنون تجربه  ثبت رأی به 
چنين شيوه ای را نداشته اند ممكن است گمانه زنی هايی 
درباه امكان بروز تخلف ويا مشكالت ديگری در حين انجام 

انتخابات به وجود بيايد.
قانون اساسی درباره الکترونيکی شدن انتخابات چه می گويد؟

به  الكترونيكی سابقه ای قريب  انتخابات  برگزاری  موضوع 
۲۰ سال دارد و به موجب قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی مصوب سال ۱۳۷۸، برگزاری انتخابات الكترونيك 
در تبصره ای از ماده ۹ اين قانون مورد اشاره قرار گرفته 
است. زمانی  كه  در »تبصره ۶« ماده ۹ اين قانون اصالحی 
خرداد ماه سال ۱۳۹۵ آمده است: »وزارت  كشور موظف 
قانون،  اين  تصويب  زمان  از  ماه  مدت شش  ظرف  است 
آرا،  و شمارش  رأی  اخذ  نوين  سازی شيوه های  نسبت  به 
به منظور دقت، سالمت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و 
اعالم نتايج و همين  طور استانداردسازی صندوق های اخذ 
شورای  تأييد  از  پس  و  مصوب  اعتبارات  حدود  در  رأی 

نگهبان اقدام نمايد.«

می  كند،  فراهم  را  راحت تر  تقلب  امكان  الكترونيكی، 
افراد  از  حوزه ها  در  رأی  ثبت  هنگام  هم اكنون  كه   چرا 
شناسنامه گرفته شده و هويت ايشان پيش از ثبت رأی 
ديجيتال  فضای  در  هويت  احراز  اين  اما  می شود؛  محرز 
دشوارتر است.در اين زمينه حميدرضا ترقی عضو شورای 
مركزی حزب موتلفه اسالمی و فعال سياسی در گفت وگو 
عمده ترين  از  يكی  كه  است  معتقد  خبرنگاران  باشگاه  با 
و  الكترونيكی شافيت  به شيوه  انتخابات  برگزاری  مزايای 
همچنين  است،  رأی گيری  نتايج  اعالم  در  عمل  سرعت 
به دليل حذف شيوه فعاليت های دستی امكان تخلف به 
ميزان قابل توجهی پايين خواهد آمد و  ضريب سالمت 

انتخابات افزايش خواهد يافت.
انتخابات پستی درايران خالف قانون اساسی است

يكی از شيوه های رايج رأی گيری دراياالت متحده آمريكا 
ترتيب  اين  به  بوده كه  به صورت پستی  رأی  اخذ  شيوه 
صورت  به  را  خود  رأی  می توانند  كشور  اين  شهروندان 
نظر  به  البته  كنند،  ارسال  موعد  از  زودتر  و حتی  غيابی 
افزايش  را  تخلف  بروز  ضريب  شيوه  اين  كه  می رسد 
مختلفی  نظرات  باره  اين  در  كارشناسان  البته  می دهد؛ 
را  آن  ديگر  برخی  و  مناسب  شيوه  را  آن  برخی  و  دارند 
خالف قانون اساسی جمهوری اسالمی و روشی ناكارآمد 
تلقی می كنند. حجت االسالم عليرضا سليمی عضو هيئت 
به شيوه  رأی  اخذ  روش  اسالمی،  رئيسه مجلس شورای 
پستی را مناسب تلقی كرده و تصريح كرد: الزم است زير 
ساخت ها برای اخذ رأی به شيوه پستی فراهم شود، البته 
كه  جايی  تا  و  كند  پيدا  تغيير  بايد  قانون  روش  اين  در 
بنده مطلع هستم دولت هيچ زير ساخت و ايده ای برای 

برگزاری انتخابات به اين شيوه را تهيه نكرده است.
شيوه  دراين  تخلف  و  تقلب  بروز  امكان  درباره  وی 
رأی گيری  تاكيد كرد: در همه شيوه های رأی گيری امكان 
به  انتخابات  كه  كنونی  شيوه  در  مگر  دارد  وجود  تقلب 
برگزار می شود تخلف صورت نمی گيرد؛  صورت حضوری 
آن چه مهم است تخلف های صورت گرفته نبايد بر نتيجه 

انتخابات  تاثير بگذارد.

اقتصادی خوبی در اين بازار برای خريدار خواهد 
داشت.

نکات مهم و مورد توجه در زمان خريد طالی دست 
دوم با اجرت کم

با  دوم  دست  طالی  خريد  برای  كه  افرادی 
با  دارند  قصد  اغلب  می نمايند،  اقدام  كم  اجرت 
پايين ترين ميزان بودجه و نقدينگی، يك يا چند 
قطعه طال برای استفاده شخصی خريداری كنند 
يا هدف آن ها از خريد طال بابت سرمايه گذاری و 

حفظ ارزش پول است.
زمان  در  كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين  پس 
خريد طالی دست دوم با اجرت كم توجه داشته 
باشند طاليی را خريداری كنند كه موقع فروش 
طور  به  نكنند؛  مالی  آن، ضرر  اجرت  كاهش  با 
يا  سنگ  داشتن  با  طال  قطعه  خريد  از  مثال 
اين سنگ ها هنگام  بپرهيزيد چون  اتمی  نگين 
فروش از وزن اصلی كسر می شوند.همچنين به 
سراغ مراكز فروش معتبر و مطئمن بروند. امروزه 
به  اقدام  توانيد  می  نيز  آنالين  فروشگاه های  از 
خريد طالی دست دوم با اجرت كم نماييد. اگر 
طالی كم اجرت يا اجرت پايين از مراكز فروش 
معتبر خريداری شود بر اساس نظر كارشناسان 
علم اقتصاد بهترين نوع سرمايه گذاری به جای 

خريدن طال به قيمت روز خواهد بود.
کالم آخر

برای  مهم  عنصر  دو  دالر  و  طال  خريد  هميشه 
می آيند.  به حساب  خانواده ها  در  سرمايه گذاری 
اگر قصد داريد بر روی دالر سرمايه  گذاری نماييد 
به  باشيد كه ريسك خريد آن نسبت  آگاه  بايد 
طال بسيار زياد است. سرمايه  گذاری بر روی دالر 
و خريد آن می تواند سود پايين تری را برای شما 
به دنبال داشته باشد و امكان نقد شدن آن نيز 

مسائل و مشكالت خاص خود را دارد.
سرمايه  برای  جذاب  بازارهای  از  يكی  بی شك 
به  توجه  با  نوسانات  و  فعلی  جامعه  در  گذاری 
طال  قطعات  است.  آن  خريد  بازار  طال،  قيمت 
جزو با ارزش ترين انواع فلزات گران بها در سراسر 
توجه  مورد  اعصار  طول  در  كه  هستند  جهان 
افراد، دولت ها و حكومت ها بوده است. طال يكی 
با  تنها  كه  است  گذاری  سرمايه   مهم  عوامل  از 
تأثير قرار خواهد گرفت  نوسانات خارجی تحت 

و عوامل داخلی بر قيمت آن چندان تأثير ندارد.
اين نكته قابل توجه است كه امروزه خريدن طال 
كار  بهترين  و  نبوده  توجيه پذير  روز  قيمت  به 
با حداقل  اجرت كم  با  دوم  خريد طالی دست 

زيان در زمان فروش و حداكثر سود است.

قربانی« روبرو می شود.
عربستان با همراهی امارات متحده 
آمريكا  و  سودان  بحرين،  عربی، 
با   ۱۳۹۴ سال  فروردين  ششم  در 
عربی-  ائتالف  اصطالح  به  تشكيل 

يمن  كشور  به  تجاوز  آمريكايی، 
سال   ۶ حدود  در  اما  كرد  آغاز  را 
گذشته به استثنای امارات و آمريكا، 
اين  از  سعودی  همپيمانان  ساير 
نيز  ابوظبی  و  شدند  خارج  ائتالف 
قديمی  همپيمان  يك  از  هم اكنون 
به يك رقيب رو در روی رياض در 

جنوب يمن تبديل شده است.
يمن،  به  عربستان  تجاوز  اثر  بر 
شهادت  به  يمنی  هزاران  تاكنون 
گزارش  اساس  بر  و  رسيده اند 
سازمان ملل متحد، قحطی در اين 
انسانی  فاجعه  بزرگ ترين  به  كشور 

در جهان تبديل شده  است.

آن استفاده زينتی كنند و آن را به عنوان پس 
با  برای روز مبادا كنار بگذارند.به تدريج  اندازی 
خريدهای  جهان،  در  طال  قيمت  صعودی  سير 
يافت و ديگر كمتر كسی  متداول مردم كاهش 
مناسبت  برای  يا  و  بسيار ضروری  موارد  به جز 
خاصی اقدام به خريد طال می كند. مجموع اين 
سوی  و  به سمت  نظرها  تا  شده  موجب  داليل 
خريد طالی دست دوم با اجرت كم جلب شود و 
اين روزها با استقبال بی نظيری مواجه شده است.

مزايای خريد طالی دست دوم با اجرت کم
اين روزها بازار خريد طالی دست دوم با اجرت 
كم بسيار داغ است. كسانی كه به دنبال سرمايه 
اجرت  كم  طالی  خريدن  با  طال  روی  گذاری 
دوم،  دست  طالی  خريد  با  می توانند  هستند 
اجرت باال نپرداخته و يك خريد بسيار اقتصادی 

داشته باشند.
طالی دست دوم همان طاليی است كه خيلی از 
افراد آن را با طالی مدل جديد و به روز تعويض 
كم  و  نو  بسيار  هم طالی  افراد  برخی  كرده اند. 
اتومبيل،  خانه،  خريد  جهت  به  را  خود  كاركرد 
ويال، زمين و ... به عنوان يك سرمايه غيرنقدی 
به سرمايه نقدی تبديل می كنند. با اين تفاسير 
طالی دست دوم الزاما يك طالی كهنه محسوب 
نشده و در بسياری موارد ممكن است كار نكرده 
باشد و خريد آن نسبت به خريدن طال به قيمت 
روز منطقی تر است.ساالنه قيمت هر اونس طال 
چندان تغيير نمی كند اما هزينه اجرت و ماليات 
با شيب باال افزايش می يابد. بنابراين بسياری از 
فروشگاه ها، طالفروشی ها و افراد اقدام به خريد 
و فروش طالی دست دوم كردند. به طور كلی 
خريد طالی دست دوم با اجرت كم بهترين راهی 
برای  قيمت طال  به  توجه  با  است كه می شود  
سود  و  كرد  پرداخت  كمتری  هزينه  خريد طال 

گرسنگی تهديد می كند.
مارک لوكاک، مسؤول كمك رسانی 
اواخر سال  در  متحد،  ملل  سازمان 
يمن  كه  بود  داده  هشدار   ۲۰۱۷
ميليون ها  با  قحطی،  »بزرگترين  با 

در تبصره ۷ ماده ۹ اين قانون نيز چنين آمده است كه 
»وزارت  كشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای 
نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب 
با استفاده از روش ها و فناوری های نوين برگزار كند«.  در 
اين  برگزاری  به چگونگی  نيز  ماده  اين  ديگر  تبصره های 
نوع از انتخابات و روش های تحقق آن پرداخته شده است.

 الکترونيکی شدن انتخابات چه مزايايی دارد؟/ضريب تقلب در 
چنين شيوه ای چقدر است؟

روش های  بارعايت  واقع  در  الكترونيكی  رأی گيری 
اتكا  قابل  كامال  آن  محرمانگی  و  شده  انجام  رمزنگاری 
است و از جمله مزايای آن می توان به شمارش لحظه ای 
به  آرا  شمارش  به  نيازی  كه  نحوی  به  كرد؛  اشاره  آرا 
صورت دستی و سنتی نبوده و نهادهای ذيربط می توانند 
كانديدا  برای هر  اخذ شده  آرای  تعداد  برخط  به صورت 
رأی گيری  برگزاری  فرآيند  در  همچنين  كنند،  اعالم  را 
اين  و  اجرايی كاهش می يابند  عوامل  تعداد  الكترونيكی، 
فرآيند در ميزارن امنيت انتخابات تاثيرگذار خواهد بود و 

هزينه ها را به شدت كاهش خواهد داد.
درگفت وگو  اصولگرا  سياسی  فعال  مقدم  كنعانی  حسين 
برگزاری  مزايای  به  اشاره  با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با 
اظهار كرد كه  الكترونيكی  به شيوه  آينده  انتخابات سال 
به  نياز  كرونا  ويروس  شيوع  با  ويژه  به  شرايط جديد  در 
الكترونيكی شدن انتخابات يك ضرورت تلقی می شود، اما 
ايجاد  ابتدای  از همان  بايد  نظارتی  تقويت سيستم  برای 
شيوه  به  نظارت ها  رأی گيری  برگزاری  برای  ساختارها 
صحيحی صورت گيرد  تا خللی در ايجاد كار و يا روزنه ای 

برای تقلب وجود نداشته باشد.
وی افزود: نبايد شرايط به گونه ای باشد كه پس از پايان 
انتخابات شاهد منازعات انتخاباتی مبنی بر نظارت ناقص و 
عدم برگزاری انتخابات به شيوه سالم باشيم و اگر بتوانيم 
شدن  پستی  كنيم،  اعمال  اصولی  شيوه  به  را  نظارت ها 
،صرفه  هزينه ها  كاهش  مانند  بسياری  مزايای  انتخابات 

جويی در وقت و شفافيت  را به دنبال خواهد داشت.
رأی گيری   در  كه  معتقداند  كارشناسان  از  برخی  البته   

اسالمی  موتلفه  حزب  مركزی  شورای  عضو  ترقی  اما 
نسبت به اين شيوه رأی گيری چندان نگاه مثبتی ندارد، 
وی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتخابات پستی در 
ايران خالف قانون اساسی است، چرا كه طبق قوانين ما 
در  كه  درحالی  گيرد،  صورت  روز  يك  در  بايد  انتخابات 
شيوه پستی از چند روز قبل مردم رأی های خود را ارسال 
می كنند، بنابراين امكان چنين مسئله ای در ايران حداقل 
چنين  البته  كرد:  بيان  ندارد.وی  وجو  حاضر  حال  در 
بيشتری دارد و  امروز مطابقت  بشر  با زندگی  روش هايی 
است  بهتر  كرونا  مانند  جديدی  بيماری های  به  توجه  با 
كه در بررسی های شيوه برگزاری انتخابات مورد  بررسی 
قرار گيرد.به نظر می رسد كه در شرايط كنونی و با فناوری 
برای  بی نقصی  جايگزين  الكترونيكی  رأی گيری  فعلی، 
رأی گيری كاغذی نيست و اشكاالت و مالحظات بسياری 
بر اين روش وارد بوده كه باعث می شود محتاط تر به آن 
فكر كنيم. با اين حال اگر اين اشكاالت و مالحظات رفع 
شوند، ممكن است در آينده ای نه چندان دور، همه بتوانند 
را  خود  رای  خود  راحتی  صندلی  روی  و  خانه  داخل  از 
ثبت كنند، همچنين رأی گيری به شيوه پستی نيز يكی از 
شيوه های رايج برای اخذ رأی گيری در كشور هايی مانند 
مشاركت  آمار  يردن  باال  می تواند ضمن  كه  است  آمريكا 

فراهم  را  امكان رای دهی آسان و صرفه جويی در وقت 
سازد.آن چه كه مسلم است به كار گيری چنين شيوه ای 
نيازمند تغيراتی در قانون اساسی و تصميم گيری و رايزنی 
شورای  و  مجلس  كشور،  وزارت  مانند  مهمی  نهاد های 
نگهبان است، بنابراين به نظر نمی رسد كه بتوانيم درباره 
مدت  كوتاه  در  رأی  اخذ  برای  راهی  چنين  از  استفاده 
اما به هرحال به نظر می رسد كه نظر به  باشيم،  اميدوار 
تغيير نياز های امروز مردم و لزوم استفاده از امكانات غير 
حضوری برای پيشبرد امور مهم دولت و نهاد های ذی ربط 
به  آينده  سال  انتخابات  اگر  طبيعتا  شوند،  كار  به  دست 
شيوه الكترونيكی برگزار شود، می تواند شروع خوبی برای 
شيوه  مانند  ديگری  حضوری  غير  روش های  از  استفاده 

رأی گيری پستی نيز باشد.
بايد منتظر ماند و ديد كه دست آخر دستگاه های ذينفع 
می توانند درباره برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال 
روش های  نهايت  در  تا  برسند  مشتركی  فهم  به   ۱۴۰۰
سنتی و دستی جايشان را با شيوه های نوين و كم خطا تر 
رأی گيری عضو كنند؟ اين سوالی است كه برای پاسخ به 

آن بايد چند ماهی منتظر ماند.

گزارش از سيده فاطمه سيدی

دالر یا طالی دست دوم؟ کدام برای سرمایه گذاری مناسب است؟ 

هشدار برنامه جهانی غذا درباره مرگ ميليون ها يمنی

آيا »رأی گيری پستی« در ايران قابليت اجرا دارد؟

ماده ۶۹ - الصاق اعالميه، عكس، پوستر، هر 
گونه آگهی تبليغاتی بر روی عالئم راهنمائی 
تابلوی  بيمارستانها،  تابلوی  رانندگی،  و 
دولتی  آموزشی  ساير  مؤسسات  و  مدارس 
مأمورين  و  بوده  ممنوع  دولت  به  وابسته  و 
مواردی  چنين  مشاهده  صورت  در  انتظامی 
متخلفين را جلب و بمنظور تعقيب  قانونی به 
شهرداريها  مينمايند.  تحويل  قضائی  مقامات 
امحاء چنين  به  نسبت  بايد  نيز  بخشداريها  و 

اوراق اقدام نمايند.
يا  آگهی  ندارد  حق  هيچكس   -  ۷۰ ماده 
را  انتخاباتی  نامزدهای  تبليغاتی  پوسترهای 
كه در محلهای مجاز الصاق گرديده در مدت 
و زمان قانونی تبليغات  پاره و يا محو نمايد و 

عمل مرتكب جرم محسوب ميشود.
جمهوری  رياست  داوطلبان   -  ۷۱ ماده 
انتخاباتی  تبليغات  در  آنان  طرفداران  و 
حيثيت  و  حرمت  هتك  به  مجاز  بهيچوجه 
متخلفين  و  انتخاباتی  نميباشند  نامزدهای 

طبق مقررات مجازات خواهند شد. 
تبليغاتی  آثار  و  آگهی  گونه  هر   -  ۷۲  ماده 
شعبه  محل  از  رأی  اخذ  شروع  از  قبل  بايد 
ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو 

گردد.
ماده ۷۳ - مقامات اجرائی و نظارت انتخابات 
داوطلبان  از  هيچيك  عليه  يا  له  تبليغ  حق 
اين  از  تخلف  داشت.  نخواهند  را  انتخاباتی 

قانون جرم  محسوب ميشود.
ماده۷۴ـ كليه رسانه های ديداری و شنيداری 
شبكه های  ساير  و  الكترونيك  و  مكتوب  و 
عليه  مطلبی  يا  آگهی  ندارند  حق  مجازی، 
مطالبی  يا  و  كنند  درج  انتخاباتی  نامزدهای 
بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصی 
وقوع  صورت  در  باشد.  معين  نامزدهای  از 
پاسخ  نامزدهای مزبور حق دارند  اين تخلف، 
خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به 
وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و 
رسانه مزبور مكلف به نشر فوری آن در اولين 

زمان ممكن است.
ساعات  از  قبل  مزبور  رسانه  كه  صورتی  در 
يا  نكند  اطالع رسانی  تبليغاتی  ممنوعيت 
با هزينه  بايد  منتشر نشود، مدير مسؤول آن 
مجله  يا  روزنامه  به  را  نامزد  پاسخ  خود 
تبليغات  ممنوعيت  از  قبل  كه  همطرازی 
نشريه  آن  و  نمايد  ارسال  می شود،  چاپ 
مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است. 

)اصالحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(
و  كتبی  درخواست  صورت  در   -  ۷۵  ماده 
چاپخانه  حقوقی،  و  حقيقی  اشخاص  رسمی 
خواهد  چاپ  را  انتخاباتی  تبليغاتی  آگهی 

نمود.
چاپی  تبليغاتی  های  آگهی  ذيل   -  ۷۶ ماده 

بايد نام و نشانی دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ 
درج شده باشد.

 ماده ۷۷ - مسئوالن چاپخانه ها موظفند چهار 
انتخاباتی  تبليغاتی  اوراق  از  از هر يك  نسخه 
با يك نسخه  از چاپ همراه  بالفاصله پس  را 
جهت  تقاضاكنندگان  درخواست رسمی  از 
و  كشور  وزارت  به  سريعاً  پرونده  در  ضبط 

شورای نگهبان ارسال دارند.
است  موظف  اسالمی  ارشاد  وزارت   - تبصره 
مفاد مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه های 
كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با 
چاپخانه  تأسيس  آئيننامه   ۲۶ ماده  به  توجه 
و گراورسازی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۸ شورای 

نمايد. اتخاذ  مقتضی  تصميم  انقالب 
 فصل هفتم - شكايت و نحوه رسيدگی

به شكايات  نتايج رسيدگی  اعالم   -  ۷۸  ماده 
طريق  از  جمهوری  رياست  انتخابات 
شورای  اختيارات  از  گروهی  رسانه های 

است. نگهبان 
هفته  يك  ظرف  نگهبان  شورای   -  ۷۹ ماده 
از  روز پس  و در صورت ضرورت حداكثر ده 
جمهوری  رياست  انتخابات  نتيجه  دريافت 
انجام  انتخابات  به  نسبت  را   خود  قطعی  نظر 
شده به وزارت كشور اعالم و وزارت كشور از 
به  را  نهائی  نتيجه  گروهی  رسانه های  طريق 

اطالع مردم خواهد رساند.
از  موظفند  اجرائی  هيأتهای   -  ۸۰ ماده 
دو  تا  داوطلبان  صالحيت  نهائی  اعالم  تاريخ 
انتخابات،  رأی  اخذ  نتيجه  اعالم  از  پس  روز 
شكايات واصله را  بپذيرند و ظرف ۲۴ ساعت 
ناظرين  و  اجرائی  هيأت  مشترک  جلسه  در 
به  مربوطه  شهرستان  در  نگهبان  شورای 
صورتجلسه  را  نتيجه  و  نمايند  رسيدگی  آنها 

نموده و به وزارت كشور اعالم دارند.
برگزاری  نحوه  از  كسانيكه   -  ۱ تبصره 
ميتوانند  باشند،  داشته  شكايت  انتخابات 
شكايت  رأی  اخذ  تاريخ  از  روز  سه  ظرف 
يا  نگهبان  ناظرين  شورای  به  را  خود  مستند 

دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره ۲- شكاياتی قابل رسيدگی خواهد بود 
نام،  شامل  شاكيان  يا  شاكی  مشخصات  كه 
شماره  كامل،  نشانی  شغل،  خانوادگی،  نام 
تلفن )  در صورت  داشتن تلفن ( و اصل امضاء 

شاكی را داشته باشد.
دليل  بدون  شاكی  صورتيكه  در   -  ۳ تبصره 
را  انتخاباتی  داوطلبان  مغرضانه  و  مدرک  و 
متهم نمايد و عمل شاكی عنوان افترا داشته 

باشد قابل تعقيب  و پيگيری است.
بررسی شكايات در مورد  و  ۴ - طرح   تبصره 
افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

تبصره ۵ - بازرسان گزارشات خود را منحصراً 
به مراجع ذيصالح قانونی ارسال ميدارند.

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)9(
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حمام عليقلی خان اصفهان يا همان موزه حمام 
در  بوده  اصفهان  در  حمامی  كه  خان  عليقلی 
دوره حاضر تغيير كاربری داده و تبديل به موزه 
مردم شناسی شده است اين بنا در منطقه يك، 
شده  واقع  آقا  عليقلی  محله  بيدآبادی،  خيابان 
اثرات  از  آقا  قلی  علی  تاريخی  مجموعه  است. 
عظمت  پر  دوران  سازی  و شهر  معماری  هنری 
صفويه است كه در محله بيد آباد اصفهان واقع 
مسجد،  سوق،  چهار  و  بازار  شامل  و  گرديده 
و  كاروانسرا  و  خانه  زور  حمام،  خانه،  مكتب 
به  متاسفانه  كه  بوده  مختلف  كسبه  دكاكين 
مرور زمان قسمت هايی از اين مجموعه تخريب 

و بجای آن بناهای جديد احداث گرديده است.
حمام عليقلی آقا اصفهان به وسيله عليقلی آقا 
از درباريان دو پادشاه صفوی، شاه سليمان و شاه 
سلطان حسين صفوی در مجموعه  ای كه خود، 
بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری قمری ساخته 
سبك  معماری  نوع  از  حمام  اين  است.  شده 
اصفهان در اواخر عصر صفوی است. بنای حمام 
چال  فضای  و  كوچك  و  بزرگ  دو حمام  شامل 
حوض است. هر يك از اين دو حمام از دو بخش 
اصلی سربينه و گرم خانه تشكيل يافته است، 
به طوری كه در آن دوره مردان و زنان به صورت 

جداگانه می  توانستند از آن استفاده نمايند.
استفاده از حمام برای همه مردم آزاد بوده و از 
غروب  تا  ظهر  از  و  مردها  روز  نيم  تا  سحرگاه 
زنان استحمام می كردند. البته در بعضی دوره 
نفوذ  با  افراد  و  ثروتمندان  قاجار،  مانند دوره  ها 
ساعاتی گرمابه را قرق يا اجاره می كردند و اجازه 
ورود را تا زمانيكه خود مشغول استحمام بودند 

به مردم عادی نمی دادند.
مخزن حمام از سوختن چوب و زغال گرم می 
لوله  به داخل  را  از آن  شد و حتی دود حاصل 
هايی كه در كف وجود دارد هدايت می كردند 
تا برای ضدعفونی و گرم كردن ساير قسمت ها 
از  ترتيب  بدين  بگيرد،  قرار  استفاده  مورد  نيز 
كمترين انرژی موجود، به بهترين وجه استفاده 

می كردند.
ها،  حوضچه  كنار  در  حمام  جای  چند  در 
اندازه  به  رنگی  سفيد  و  تكه  يك  های  سنگ 
آجدار  آنها  سطح  كه  شود  می  ديده  متر  يك 
و دارای برجستگی های ماليمی است. تعجب 
برای  سنگها  اين  از  كه  بگوئيم  اگر  نكنيد 
سنگها  اين  كردند.  می  استفاده  دادن  ماساژ 
حوضچه  بر  عمود  و  صندلی  گاه  تكيه  مانند 
آب  آنها  باالی  حفره  از  و  اند  طراحی شده  ها 
گرم  بر سطح آجدار جاری می شد ونقش يك 

ماساژور را بازی می كردند.
و  مخازن  ميان  سطح  اختالف  خاطر  به  آب 
حوضچه ها و فواره ها، به گردش در می آمده 
و برای به جريان انداختن آب، لوله ها را شيب 
دار طراحی كرده اند. يكی از مواردی كه هنگام 
بازديد حمام توجه شما را به خود جلب خواهد 
های  و جوی  ها  فواره  زيادی   تعداد  كرد وجود 
شوند.  می  ديده  جا  همه  تقريبا  كه  است  آب 
دلنشين  صدای  تا  ميشوند  باعث  ها  فواره  اين 
همه  در  و  بپيچد  حمام  بسته  فضای  در  آب 
جا به گوش برسد تا كسانی كه برای شستشو 
به گرمابه آمده اند، ساعتی به آرامش برسند و 

خاطر از دغدغه های روزمره بشويند.
يكی از نكات جالب اين گرمابه، سيستم نوردهی 
آن است. روشنايی از روزنه هايی تأمين می شود 
تعبيه  حمام  شكل  گنبدی  سقف  روی  بر  كه 
و  محدبی  های  ها شيشه  روزنه  دراين  گرديده، 
اين  عدسی شكل وجود دارد. خاصيت محدبی 
انرژی،  اتالف  از  جلوگيری  بر  عالوه  ها  شيشه 
پخش  را  روشنايی  و  شده  نور  شكست  باعث 
از  بنا  معماران  و  مهندسان   واقع  در  كند.  می 
و  نموده  استفاده  برعكس  بين،  ذره  خاصيت 
اند.  كرده  روشن  را  حمام  داخل  فضای  براحتی 
ويژگی جالب ديگر اينكه شيشه ها از يك طرف 

آرامگاه پيرسرخ در جنوب غربی شهرقديم الر 
در محله كوريچان واقع شده است.

قدمت اين بنا به دوران صفويه ميرسد.
شده،  ويران  آن  عمده  بخش  امروزه  گرچه 
معهذا يكی از اماكن مقدس الر می باشد. اين 
ها،  گوشه  در  عمودی  دوسوم  ستونهای  با  بنا 
برخی  روی  است.  بوده  مفروش  قبال  احتماال 
آثار نقش و  بيرونی هنوز  از ديوارها، در طرف 
باريك  بسيار  پايه  روی  ديده می شود.  نقوش 
باريكی  كاری  سنگ  بيرونی،  ديوار  هر  روی 
مشاهده می شود كه سه رديف كار شده است.

ديده  چهارگوش  فرورفتگی  يك  آنها  باالی 
از قسمت  نشده  تزئين  فاصله  با  كه  می شود 
طرف  دو  در  است.  شده  مجّزا  كاری  سنگ 
مشاهده  آمده  جلو  به  دو ستون  ورودی،  درب 

عارفی كامل  و  فرهيخته  ای  فرزانه  آبان، سالروز درگذشت   ۲۴
است كه عمر ۷۹ ساله خود را، برای شكوفايی معارف دينی و 
گسترش آن در جامعه انسانی هديه نموده و با گذر از دانه و دام 
دنيايی، سبكبال با توشه ای گران سنگ چون تفسير الميزان، 

به سوی يار پركشيد.
 سيد محمدحسين طباطبايی

طباطبايی  عالمه  به  معروف  طباطبايی  محمدحسين  سيد 
)۱۲۸۱ - ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۰ هجری شمسی در تبريز( نويسنده 
تفسير الميزان، فقيه، فيلسوف و مفسر قرآن، شيعه و ايرانی 
و  فلسفه  و  حكمت  كردن  زنده  جهت  به  وی  اهميت  است. 
به  بوده است.  صفويه  دوره  از  بعد  تشيع  حوزه های  در  تفسير 
ويژه اينكه عالمه طباطبايی به بازگويی و شرح حكمت صدرايی 
مكتب  اين  در  معرفت شناسی  تأسيس  به  نكرده،  بسنده 
تربيت شاگردان  و  فراوان  كتب  انتشار  با  می پردازد. همچنين 
برجسته در دوران مواجهه با انديشه های غربی نظير ماركسيسم 
به انديشه دينی حياتی دوباره بخشيده، حتی در نشر آن در 

روزنامه همشهری - علی اناری : »ما آشنايی 
داشتيم كه خيلی مؤمن بود. روزی روضه در 
منزل ما برقرار بود. قبل تر مادرم گفته بود، 
چون آبجی همدم هم می خواهد برای روضه 
را  آن  كه  بپوشانيد  را  تلويزيون  روی  بيايد، 
روی  باالخره  نمی آيد.  داخل  وگرنه  نبيند 
پوشانديم.  پتو  و  چادرشب  با  را  تلويزيون 
زنگ در خانه به صدا درآمد و آبجی همدم 
احوالپرسی  و  از سالم  پس  شد.  منزل  وارد 
می خواهم  گفت  و  پريد  رنگش  يك مرتبه 

بروم. مادرم دليلش را پرسيد.
او با دست به گوشه اتاق و جايی كه تلويزيون 
آنجا قرار داشت اشاره كرد و گفت تا وقتی 
اين النه شيطان اينجاست من پايم را خانه 
شما نمی گذارم. مادرم گفت، ولی ما روی آن 
گفت  جواب  در  همدم  آبجی  انداخته ايم.  را 
است.  بيرون  آن  از  قسمت  يك  هنوز  نه، 
خالصه هرچه لحاف و تشك و پتو در خانه 

بود روی تلويزيون انداختيم كه پيدا نباشد.
 گفتيم خوب شد؟ آبجی همدم هم با همان 
سادگی گفت: نه، هنوز پايينش معلوم است. 
كرديم  ناپديد  هم  را  آن  پايه های  خالصه 
شد«.  ما  خانه  وارد  همدم  آبجی  باالخره  تا 
دوالبی،  قربانی  حاجی  غالمرضا  روايت 
وبالگ نويس و راوی داستان های تهران قديم 
تلويزيون  پديده  با  مومنه  پيرزنی  تقابل  از 
گوشه  در  را  خاموش  گيرنده  حتی  كه   -
مواجهه  از  لمحه ای  تنها   - برنمی تافت  اتاق 
از  يكی  با  ايران  جامعه  مذهبی  قشر سنتی 
عيان ترين مظاهر مدرنيته در اوايل دهه ۴۰ 

خورشيدی بايد قلمداد شود.
سقوط  لحظه  تا  اغلب شان  كه  قشری   
با  خود  موضع  سر  بر  پهلوی  سلطنت 
تلويزيون باقی ماندند و در دورانی كه حتی 
در خانه انقالبيون دوآتشه و مبارزان ضد رژيم 
نيز حداقل يك دستگاه گيرنده وجود داشت، 
با آنچه آبجی  ايمن خود را  همچنان فاصله 
همدم النه شيطانش می خواند حفظ كردند. 
پای  كردن  باز  برای  تالش ها  نخستين 
دهه  اواسط  از  ايرانی ها  خانه  به  تلويزيون 
بود  حالی  اين  و  شد  آغاز  خورشيدی   ۳۰
آشنايی جهان  از  تاريخ سه دهه  آن  در  كه 
با  ـ  اروپا  و  آمريكا  بهتر  به عبارت  يا  ـ  غرب 
ايام كه  اين  تلويزيون می گذشت. در  پديده 
با اواخر دهه ۵۰ ميالدی مقارن است مشكل 
فرستنده و گيرنده هايی كه بتوانند برنامه های 

نور را عبور می دهند و كسی كه در پشت بام 
باشد نميتواند داخل حمام را ببيند.

مشخصات موزه حمام عليقلی آقا اصفهان :
ورودی حمام بزرگ يك فضای هشت ضلعی بوده 
كه به هشتی مشهور است و پس از عبور از دو 
راهروی عمود بر هم به بينه )رخت كن( متصل 
بزرگ  كامل  ضلعی  هشت  يك  بينه  گردد  می 
هشت  روی  بر  آن  گنبد  و  طاق  پوشش  است. 
تأمين  برای  است.  گرفته  قرار  سنگی  ستون 
روشنائی بينه نورگيرهای شيشه داری بنام جام 
گاه در سقف تعبيه گرديده است. ازاره های بينه 
به فاصله ۱۴۰ سانتيمتر دارای كاشيكاری هفت 
رنگ با نقوش گل و بوته و برگ و اسليمی بوده 
بری سفيدرنگ  تزئينات آهك  بااليی  و قسمت 
به زمينه مشكی مربوط به دوران صفويه ونقاشی 
با موضوعات متنوع مربوط به دوران قاجار است.

به گرمخانه متصل می  با راهرو موربی  سربينه 
گردد. در ضلع ديگر اين راهرو لنگ شوی خانه 
و سرويس بهداشتی قرار گرفته است. گرمخانه 
است كه  تقريبا مستطيل شكلی  حمام فضای 
بر روی هشت ستون سنگی و ديوارهای جانبی 
مرغوب  های  سنگ  با  گرمخانه  كف  قرارگرفته، 
هايی  زنبورک  كه  است  شده  پوشيده  مرمرين 
در زيرداشته، از طريق تون هوای گرم به داخل 
می  كف  شدن  گرم  باعث  و  شده  وارد  زنبورک 
گرديده است. دور تا دور ديوار گرم خانه تا ارتفاع 
نقوش  با  كاشيكاری  تزئينات  با  سانتيمتر   ۱۴۶
خزينه  است.  مزين شده  اسليمی  و  مرغ  و  گل 
از طريق  و  گرفته  قرار  گرمخانه  كنار  در  حمام 

پله هايی كوتاه بدان می رسند.
استحمام  محل  دو  نيز  خزينه  طرفين  در 
نشين  شاه  به  كه  شده  طراحی  اختصاصی 
مشهور است. در ضلع جنوبی گرمخانه ساختمان 
های  هشتی  نيم  آن  طرفين  در  و  چهارحوض 
قرار  شرقی(  و  غربی  های  نشين  )شاه  زيبايی 
عمق  با  متر   ۱۳*۵ استخر  تقريبی  ابعاد  دارد. 
شده  فرش  باسنگ  محوطه  كف  است.   ۱/۲۵
دارای  سانتيمتر   ۱۶۸ ارتفاع  تا  آن  ديوار  ازاره  و 
كاشيكاری هفت رنگ با طرح هايی نظير درخت 
نقوش  با  هايی  بندی  تركيب  شكوفه،  و  سرو 
درختان ميوه و گل و بوته و اسليمی است. بر 
يك  گرمخانه  به  مشرف  جرزهای  از  يكی  روی 
و  لباس  با  ايستاده  مردی  تصوير  كاشی  تابلو 
عمامه و عصا بدست مربوط به دوران صفويه كه 
احتماال تصويربانی حمام يعنی علی قلی آقا می 

باشد را نشان می دهد.

 مجموعه حمام علی قلی آقا از دو حمام بزرگ و 
کوچک تشکيل شده است

حمام كوچك ساختار معماری مشابه حمام بزرگ 
دارد. با اين تفاوت كه در مقياس كوچكتری اجرا 
گرديده است. آب مورد استفاده در حمام از چاه 
گاو تأمين می شده كه بوسيله گاو در فضايی به 
نام گاورو واقع در ضلع غربی بنا بيرون كشيده و 
به مخزنی واقع در پشت بام انتقال داده می شد 
و از آنجا با تنبوشه های سفالين به خزينه ها و 
آب نماها و چهارحوض هدايت می گرديد. ازديگر 
بخشهای حمام سيستم گرمايش آن شامل تون 
مخصوص  )ظرف  تيان  سوخت،  انبار  )آتشدان(، 
گرم كردن آب( و گودال جمع آوری خاكستر می 
باشد كه در ضلع غربی بنا واقع شده و همچنين 
دودكش ها و كانال های انتقال گرما به زير حمام 
است. سيستم دفع فاضالب به روش گنداب بوده. 
بدين ترتيب كه فاضالب از طريق كف شوی های 
دو محل گرمخانه و بينه به كانالی هدايت گرديده 
حمام  پشت  در  بزرگی  محوطه  در  سرانجام  و 
سرازير شده در آن محل پس از خشك شدن به 

خارج شهر حمل می گرديد.
اين بنا با وسعت ۹۸۳ مترمربع اكنون به عنوان 
عموم  ديد  معرض  در  شناسی  مردم  موزه 

گردشگران قرار گرفته است.

قطر  با  گوش  هشت  درونی  اتاق  شود.  می 
كه  است  هايی  رفتگی  فرو  دارای  متر   ۵.۶۰
و  بيرونی  جداره  برخالف  و  ديوارهاست  در 
كاری  گچ  فقط  شده،  فرش  سنگ  ديوارهای 
برای  بنا  اين  اهالی،  عقيده  طبق  بودند.  شده 

برادر شاهچراغ ساخته شده است.
مقّدس  محلی  اهالی  برای  امروز  امامزاده  اين 
مربوط  حفريات  در  كه  شود  می  گفته  است. 
داخل ساختمان يك  در  پيش  هفتاد سال  به 
سال  در  ولی  است،  شده  ظاهر  طالئی  پنجه 
۱۳۶۹ خورشيدی، اثری از آن ديده نشده است.

كه  اند  يافته  دست  ای  پلّه  راه  به  قبر  زير 
منتهی به يكی از منازل مجاور می شود و تا 
ادامه  از  ولی  اند،  رفته  پيش  متر  هفت  عمق 
خودداری  ارواح  وجود  از  ترس  خاطر  به  كار 

تا  فقط  امروزه  ديوارها  كه  بطوری  است.  شده 
ارتفاع دو متر وجود دارند و بقيه از بين رفته 

است.

آثار  اثر درفهرست  اين  ثبت  متاسفانه عليرغم 
بعمل  بنا  اين  از  ای  شايسته  نگهداری  ملی، 

آيد. نمی 

مغرب زمين نيز می كوشد.
 دوران کودکی و نوجوانی عالمه طباطبايی

تبريز متولد  سيد محمدحسين طباطبايی در سال ۱۲۸۱ در 
شد. در پنج سالگی مادر و در نه سالگی پدر خود را از دست 
داد. وصی پدر، او و تنها برادرش عالمه الهی را برای تحصيل به 
ابتدايی شامل قرآن و كتب ادبيات  مكتب فرستاد. تحصيالت 
فارسی را از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶ فراگرفت و سپس از سال ۱۲۹۷ تا 
۱۳۰۴ به تحصيل علوم دينی پرداخت و به تعبير خود »دروس 

متن در غير فلسفه و عرفان« را به پايان رساند.
تا ۱۲۹۶هـ.  به مدت شش سال )۱۲۹۰   سيد محمد حسين 
قبل  روزها  آن  درسی  روش  در  كه  قرآن  آموزش  از  پس  ش( 
 ... و  بوستان  آثاری چون گلستان،  تدريس می شد  از هر چيز 
علينقی  ميرزا  نظر  زير  ادبيات،  آموختن  بر  فراگرفت. عالوه  را 
خطاط به يادگيری فنون خوشنويسی پرداخت. چون تحصيالت 
ابتدايی نتوانست به ذوق سرشار و عالقه وافر ايشان پاسخ گويد 
فراگيری  به  و  وارد شد  تبريز  طالبيه  مدرسه  به  اين جهت  از 
سال  از  و  پرداخت  اصول  و  فقه  و  نقلی  علوم  و  عرب  ادبيات 
مختلف  های  دانش  فراگيری  مشغول  هـ. ش   ۱۳۰۴ تا   ۱۲۹۷

اسالمی گرديد. 
عالمه طباطبايی بعد از تحصيل در مدرسه طالبيه تبريز همراه 
برادرشان به نجف می روند و ده سال تمام در نجف به تحصيل 
علوم دينی و كماالت اخالقی و معنوی مشغول می شوند و علوم 
رياضی را در نجف اشرف نزد آقا سيدابوالقاسم خوانساری )نوه 
آيت اهلل سيد ابوالقاسم موسوی خوانساری معروف به ميركبير( 
فراگرفت. او دروس فقه و اصول را نزد استادانی چون آيت اهلل 
نائينی و آيت اهلل محمدحسين غروی اصفهانی خواندند و مدت 

درسهای فقه و اصول ايشان مجموعاً ده سال بود.
بود  بادكوبه ای  او در فلسفه حكيم متأله، سيد حسين  استاد 
كه ساليان دراز در نجف اشرف در معيت برادرش آيت اهلل سيد 
محمدحسن الهی طباطبايی، نزد او به درس و بحث مشغول 
بودند و اما معارف الهيه و اخالق و فقه الحديث را نزد آيت اهلل 

چشمان  پيش  رنگی  صورت  به  را  توليدی 
مخاطبان بياورند، به عنوان مهم ترين چالش 
حد  تا  صنعت  اين  روی  پيش  تكنولوژيكی 
بسيار زيادی مرتفع شده بود و ايستگاه های 
تلويزيونی شيفت از سيستم سياه و سفيد به 
بودند. كرده  آغاز  پيش  مدت ها  از  را  رنگی 

كه  كسی  نخستين  اقوال  برخی  براساس 
ايرانی جماعت  به  را  تلويزيون  افتاد  فكر  به 
اهالی  از  نام،  كازرونی  بود  فردی  بشناساند 
با  را  تماس ها  نخستين  اصفهان كه  متمكن 
كمپانی های جهانی فعال در اين عرصه آغاز 
اصفهانی  اين  تير  چند،  داليلی  به  اما  كرد. 
خوش ذوق به سنگ خورد چه آنكه راه اندازی 
ايستگاه تلويزيونی هزينه ای سنگين و داشتن 
را طلب می كرد و كازرونی  ارتباطات خاص 
از  انتظار جواب سالم  كه حتی نمی توانست 
طبعاً  باشد،  داشته  مرمر  كاخ  نگهبان های 
گرفتن  دست  در  برای  اعتنايی  قابل  گزينه 
رهبری اين اتفاق بزرگ نبود. اما هرچه را كه 
پپسی كوال  كارخانه  بود، صاحب  آن  فاقد  او 
در ايران و كسی كه شايع بود ثروتش معادل 
تمام  است،  ايران  در  چيز  همه  درصد   ۱۰
ثابت،  حبيب اهلل  داشت.  اختيار  در  كمال  و 
تركيب  از  )برگرفته  پاسال  ثابت  به  معروف 

و  سلوک  و  سير  در  و  آموختند  طباطبائی  قاضی  سيدعلی 
و  تعليم  و  نظر  تحت  شرعيه  رياضات  و  نفسانيه  مجاهدات 

تربيت آن استاد كامل بودند.
 حقيقت طلبی عالمه طباطبايی

طلبی  طباطبايی، حقيقت  عالمه  علمی  های  ويژگی  از  يكی 
اند: »مرحوم عالمه طباطبايی،  نوشته  باره  اين  در  بود.  ايشان 
زندگی و سرمايه عمر خود را در راه حقيقت طلبی صرف كرد. 
ايشان، پيش از آنكه به دنبال جريان های رايج باشد، به دنبال 
حقيقت بود و هر گاه حقيقت را می يافت و با تأمل و تحقيق، 
ترديد روا نمی  اظهار آن  بيان و  را كشف می كرد، در  چيزی 
راه  از  تنها  و  نبود  هم  جوسازی  و  هياهو  اهل  ايشان،  داشت. 
می  مطرح  را  خود  نظرات  معارف،  نوشتار  و  گفتار  و  تدريس 

ساخت«.
 تأليفات و آثار عالمه طباطبايی

عالمه طباطبايی دو اثر شاخص دارد، كه بيشتر از ساير آثار وی 
الميزان است، كه  مورد توجه قرار گرفته است. نخست تفسير 
در ۲۰ جلد و طی ۲۰ سال به زبان عربی تأليف شده است. در 
اين تفسير، از روش »تفسير قرآن به قرآن« استفاده شده است، و 
عالوه  بر تفسير آيات و بحث های لغوی در بخش هايی جداگانه 
با توجه به موضوع آيات مباحث روايی، تاريخی، كالمی، فلسفی 

و اجتماعی نيز دارد.
اثر به دو شكل منتشر شده است: نخست در چهل جلد،  اين 
و سپس، در ۲۰ جلد. اين اثر توسط سيد محمد باقر موسوی 

همدانی به زبان فارسی ترجمه شده است.
اين  است.  رئاليسم  روش  و  فلسفه  اصول  او  ديگر  مهم  اثر 
و  است، كه طی دهه های ۲۰  فلسفی  مقاله  كتاب شامل ۱۴ 
۳۰ شمسی تأليف شده و توسط مرتضی مطهری و با رويكرد 
و  نخستين،  كتاب  اين  شده است.  داده  شرح  تطبيقی  فلسفه 
مباحث  بررسی  به  كه  است  كتاب هايی  مهم ترين  از  يكی 
و  اسالمی  فلسفی  حكمت  رويكردهای  به  توجه  با  فلسفی، 

فلسفه جديد غربی پرداخته است.

نام شركت های تجاری »ثابت« در آمريكا و 
»پاسال« در ايران( بازرگان شهير و از اعضای 
كه  پهلوی  دوران  در  ايران  بهائيان  محفل 
خوب می دانست برای فروش يك كاال، نوع 
عرضه حتی از كيفيت آن جنس نيز مهم تر 
است، با ارائه يك نمايش به ظاهر هنری، اما 
برای  را  بالقوه اش  مشتری  تجاری،  اصل  در 
در  تلويزيونی  فرستنده  نخستين  راه اندازی 
ايران با خود همراه كرد. ثابت كه تلويزيون 
خويش  تجارت  عرصه  در  جديد  بُعدی  را 
با  مقصود  اين  به  رسيدن  برای  می ديد 
كامل،  كيت  يك  ايرج  پسرش  همراهی 
شامل دوربين و دستگاه پخش تصاوير را از 
از ترتيب دادن  ايران آورد و پس  آمريكا به 
در  كه  مرمر  كاخ  در  نمايش خصوصی  يك 
اجرا  به  پهلوی  محمدرضا  شخص  حضور 
درآمد و توسط گيرنده مداربسته پخش شد، 
همان جا اجازه راه اندازی نخستين فرستنده 
چك  كرد.  اخذ  شاه  از  را  ايران  تلويزيونی 
سفيد شاه همه موانع را از مقابل پای ثابت 
اينكه لزومشی ديده  با  پاسال برمی داشت و 
نمی شد، اما برای رعايت سازوكار های قانونی 
شورای  مجلس  فرماليته،  شكل  به  هرچند 
ماده ای  خورشيدی   ۱۳۳۷ تيرماه  ملی 

تاسيس  را تصويب و مجوز  شامل ۴ تبصره 
ايران زير نظر  تلويزيونی  نخستين فرستنده 
كرد.  را صادر  تلفن  و  تلگراف  وزارت پست، 
مجلس فرستنده ثابت پاسال را برای ۵ سال 
را ذيل  و آن  ماليات معاف كرد  پرداخت  از 
قوانين و مقررات اداره كل انتشارات قرار داد. 
نخستين  قرارگيری  محل  جانمايی  از  پس 
تپه ای كه  فراز  بر  ايران  تلويزيونی  فرستنده 
بعد ها با توجه به نام خيابان منتهی به آن، 
عصر  عاقبت  شد،  مشهور  الوند  انتهای  به 
از  پس  خورشيدی،   ۱۳۳۷ مهر   ۱۱ جمعه 
ايران  تلويزيون  آزمايشی،  هفته پخش  چند 
افتتاح شد.تلويزيون ايران كار خود را  رسماً 
از اين تاريخ با پخش ۴ ساعت برنامه در روز 
- از ۶ بعدازظهر تا ۱۰ شب - شامل اخبار، 
سريال های  مستند،  سينمايی،  فيلم های 
كودكان،  مخصوص  برنامه های  تلويزيونی، 
آگهی های  همچنين  و  علمی  برنامه های 
بازرگانی و تبليغاتی آغاز كرد و مديريت آن 
تا سال ۱۳۴۸- همزمان با تأسيس سازمان 
به  شاه  اشاره  به  كه   - ايران  ملی  تلويزيون 
دولت واگذار شد، در اختيار ثابت پاسال باقی 
ماند. تلويزيون برخالف اتومبيل كه استفاده 
از آن در بدو ورود به ايران به طبقه اشراف 
اختصاص داشت، خيلی زود جای خود را در 
كه  متوسط  زير  حتی  و  متوسط  قشر  بين 

سال ها بود با راديو انس داشتند پيدا كرد.

24 آبان؛ روز بزرگداشت سيد محمدحسين طباطبايی

روزی که تلويزيون به ايران آمد

بقعه پیر سرخ الرآشنايی با حمام علی قلی آقا در اصفهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۵۵۷ مورخه ۹۹/۰۴/۲۵ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
تصرفات  الرستان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قديمي  فرزند عبدالكريم  بشماره شناسنامه ۴۴۸ صادره از الرستان در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲۵۰ متر مربع پالک ۳ فرعي از ۴۵۰۵ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
شماره ۴۵۰۵  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالک 
۴۵۰۵ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي 
نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه مورخه ۹۹/۹/۲۳ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  
به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر 
در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره 
ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۲۴

شمسعلي اسكندري - رئيس  ثبت اسناد و امالک الرستان                 م/الف/۶۵۵
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صف

ماشين  شوينده  مواد  به  سركه  كردن  اضافه   
و  تميزتر  لباس ها  می شود  سبب  لباسشويی 
از  محافظت  باعث  ديگر  سوی  از  و  شده  نرم تر 

اجزای ماشين لباسشويی خواهد شد.
از ماشين لباسشويی در برابر رسوبات محافظت کنيد

هنگامی كه در طی چرخه شستشو يك فنجان 
با اين كار خود،  كوچك سركه اضافه می كنيد، 
را  لباسشويی  ماشين  در  آهكی  مواد  رسوب 

دشوار می سازيد.
نرمتر و تميزتر

سركه به روانتر و تميزتر بودن ماشين لباسشويی 
كمك می كند.

مقاومت در برابر بار های الکترواستاتيک

در طراحی دكوراسيون مغازه نكاتی وجود دارد كه 
با استفاده از آن و بكارگيری اين نكات می توان 
مغازه ای بسيار زيبا و استاندارد و مشتری پسند 
و  كاال  كيفيت  مشتری  در جذب  كرد.  طراحی 
اجناس و ... بسيار موثر خواهد بود و از اهميت 
بااليی برخوردار است.اما نكته مهمتری كه جزء 
يكی از مهمتريم و موثرترين نكات طراحی مغازه 
و  دكور  دكوراسيون،  طراحی  رود  می  شمار  به 

ويترين مغازه می باشند.
 بعد از اين نكات طراحی ويترين مغازه مهمترين 
بين  ما  ارتباطی  پل  و  عامل در جذب مشتری 
باشد.دكوراسيون  می  بيرون  محيط  و  مغازه 
جذب  در  اصلی  و  مهمتر  عامل  مغازه  داخلی 

مشتری و افراد می باشد.
شامل:طراحی  مغازه  داخلی  دكوراسيون 
نقطه  )نور  پردازی  ها،نور  بندی  سقف،قفسه 
ای،نور مخفی،نور عريض،و...(دكور مغازه،چيدمان 

اجناس،متريال ها در كف سازی و ... می باشد.
طراحی داخلی مغازه

موقعيت  به  توجه  با  مغازه  داخلی  دكوراسيون 
خواهد  طراحی  مشتری  نياز  همچنين  و  مغازه 
شد.در غير اين صورت ممكن است كه مشتری 
جذب ويترين مغازه يا دكوراسيون مغازه شود اما 
به دليل عدم نياز خريد از آن وارد مغازه نشود و 

ار آن عبور كند.
در  تواند  می  كه  نكاتی  از  ديگر  يكی  بنابراين 
جذب يا دفع مشتری موثر واقع شود دكوراسيون 

و ورودی مغازه می باشد.
ورودی مغازه بايد جذب كننده و همچنين بزرگ 

از  يكی  كرونا  شيوع  دوران  در  كردن  خريد 
البته پرخطرترين كارهای ممكن  و  دشوارترين 
مايحتاج  خريد  نمی توان  حال  اين  با  است. 
رعايت  با  اما  كرد  حذف  زندگی  از  را  ضروری 
سالم  و  امن  خريدی  می توانيد  بهداشتی  نكات 

هميشه سيب زمينی جزو بهترين افزودنی ها در اكثر غذاهای 
ايرانی بوده است. نه تنها در غذاها بلكه به صورت آب پز، كبابی 
و سرخ كرده نيز بسيار طرفدار دارد. اما گاهی آماده كردن آن 

برای غذا وقت گير است.
به همين دليل اكثر خانم ها دوست دارند آن را پوست كنده، 
خرد كنند و به صورت آماده نگهداری نمايند؛ تا موقع طبخ غذا 
در زمان الزم برای آماده سازی سيب زمينی صرفه جويی كرده 
باشند؛ و همچنين اكثر خانم ها تجربه كرده اند كه گاهی بعد 
از پوست كندن و برش سيب زمينی، مقدار آن بيشتر از مقدار 

مورد نياز است.
روش های ساده جهت نگهداری سيب زمينی های خرد شده

ورقه  باشند،  به هر شكلی كه خرد شده  ها  زمينی  ۱- سيب 
ای، نگينی و يا خاللی، می توان برای مدت طوالنی از آن ها 

نگهداری كرد.
نيز  باشند  تنها پوست كنده شده  و  نشده  اگر خرد هم  حتی 
نگهداری آن ها مشكلی ندارد. تنها نكته ای كه بايد مد نظرتان 
باشد اين است كه در حين خرد كردن سيب زمينی ها، آب 
نشاسته ای آن كه در معرض هوا قرار می گيرد به سرعت تغيير 

رنگ داده و قهوه ای يا صورتی می شود.
برای جلوگيری از اين تغيير رنگ، هر از گاهی در حين خرد 
كردن، سيب زمينی ها را در زير شير آب بگيريد. به ياد داشته 
سيب  مدت  طوالنی  نگهداری  و  كردن  خرد  برای  كه  باشيد 
آنزيم  كند  چاقوهای  كنيد.  استفاده  تيز  چاقوی  از  زمينی 
فساد سريع  موجب  و  كرده  آزاد  زمينی  در سيب  را  بيشتری 

سيب زمينی می شوند.
۲- كاسه ای را با آب سرد پر كنيد.

كاسه بايد به اندازه ای باشد كه تا نصفه با آب پر شده و سيب 
زمينی ها را به طور كامل كف ظرف در بر گيرد.

اگر می خواهيد بعد از نگهداری، سيب زمينی را آب پز كنيد، 
بهتر است در اين مرحله قابلمه ای را انتخاب كرده تا بعد آن 
را روی گاز گذاشته و با همان آب خودش سيب زمينی را آب 

پز نماييد.
۳- به آب داخل كاسه يا قابلمه بايد ماده ای اسيدی مثل آب 
ليمو يا سركه اضافه كنيد. آن را هم زده تا به طور كامل در 

آب حل شود.
اين مواد روی طعم سيب زمينی تاثيری نمی گذارند.

۴- سيب زمينی ها را در آب ريخته تا كاماًل در آن غوطه ور 
شوند. اين گونه، سيب زمينی ها در معرض هوا نبوده و خراب 

استحمام  انسان  برای  مهم  ضروريات  از  يكی 
نظافت  اصلی  اركان  جزء  رفتن  حمام   . است 
شخصی به حساب می آيد و نحوه صحيح آن 
بدرستی  افراد  از  خيلی  باشد.  می  بحث  مورد 
مناسب  استحمام  برای  زمانی  چه  دانند  نمی 
باشد؟  بايد چقدر  زمان حمام  يا مدت  و  است 
برای  گرفتن  دوش  كه  موضوع  اين  همچنين 
انسان مفيدتر است يا استحمام طوالنی؛ همواره 

مورد سوال بوده است .
چيزی كه بر همه روشن است حال و موقعيت 
فرد می باشد بطور مثال فردی كه صبح از خواب 
بيدار شده و به حمام می رود دوش گرفتن با آب 
۳۰ درجه باعث نشاط صبحگاهی می شود و يا 
استحمام بعد از يك كار سخت روزانه می تواند 

خستگی را از تن بدر كند .
آشنايی با زمان مناسب استحمام

بمانند  كردن  حمام  دانيم  می  كه  طور  همان 
ساير كارهايی كه در روز به آن می پردازيم دارای 
يكسری اصول و آداب خاص است كه انجام آن از 
لحاظ سالمتی بسيار اهميت دارد و عدم رعايت 

آنها می تواند مشكالتی را برای فرد فراهم كند.
سال  گرم  فصول  در  است  مسلم  كه  آنچه 
استحمام تنها از جهت نظافت انجام نمی شود 
بلكه برای جلوگيری از گرمازدگی بايد بيش از 
ساير روزها از دوش و حمام استفاده كرد. چنانچه 
دكتر علی حريرچی، پزشك عمومی در اينباره 
فقط  آب سرد  و دوش  كه حمام  است  معتقد 
و  زيبايی  تامين  برای  و  نيست  نظافت  برای 

بهداشت امری ضروری است.
بهترين ساعت برای حمام رفتن

دكتر علی حريرچی اعتقاد دارد نبايد به يكباره 
زير دوش رفت و بهتر است در بدو ورود به حمام، 
بتدريج زير دوش رفته تا تغييراتی در جريان خون 
ايجاد نشود و حرارت متوسط آب بين ۳۴ تا ۳۷ 
درجه باشد. به گفته اين پزشك عمومی، آبهای 
نيم گرم )۳۰ درجه( مسكنی برای بی خوابی اند، 
در حالی كه آب های گرم )۳۸ درجه( برای پاک 
را  چربی  مناسب اند، چون  بسيار  چربي  كردن 
كامال حل كرده و را پاک می كنند، ولی نبايد 
فراموش كرد كه اين درجه از آب برای بيماران 

بار های الكترواستاتيك در بسياری از لباس ها به 
خصوص به هنگام زمستان ظاهر می شوند؛ برای 
همين افزودن مقداری سركه به چرخه شستشو 

برای رهايی از اين بار ها مفيد است.
رفع لکه

تا  می كند  كمك  شما  به  سركه  فنجان  يك 
برخی از لكه ها را از لباسهايتان پنهان كنيد.

بو ها را خنثی کنيد
لباسشويی  ماشين  به  سركه  كمی  افزودن  با 
امثال  و  دود  مانند  بو ها  برخی  خود،  اتوماتيك 
تا  باشد  حواستان  بايد  اما  می روند؛  بين  از  آن 
مقدار سركه زياد نباشد تا بوی دود با بوی سركه 

جايگزين نشود.

حالت  كه  هايی  ورودی  شود.از  طراحی  باز  و 
راهرويی دارند و از رنگ های سرد و ابهام انگيز 

اجتناب شود.
ورودی هر مغازه ای به عنوان دكور مغازه نيز به 
محض  به  شونده  وارد  افراد  زيرا  رود  می  شمار 
ورود می توانند جذب يا دفع شوند.در طراحی 
بسيار  نيز  اجناس  چيدمان  مغازه  دكوراسيون 
موثر خواهد بود.به گونه ای كه قفسه ها طوری 
داشته  مناسب  ديد  زوايا  تمامی  از  كه  شوند 
باشند و همچنين نور پردازی بيشتری روی آن 

ها انجام شود.
می  ها  مشتری  آمد  و  رفت  مسير  ديگر  نكته 
باشد  ای  گونه  به  بايد  آمد  و  رفت  باشد.مسير 
كه افراد براحتی بتواننددر فضا گردش كنند و از 

تمامی اجناس داخل مغازه ديدن نمايند.
نور پردازی مغازه

مغازه  دكوراسيون  در  كه  عواملی  از  ديگر  يكی 
می تواند در جذب مشتری بسيار حائز اهميت 
باشد نور پردازی مغازه می باشد.نور پردازی بايد 
به گونه ای باشد كه نور به صورت يكنواخت و 

خيره كننده در فضا اعمال نشود.
برای بهتر ديده شدن اجناس داخل مغازه ها و 
قفسه ها استفاده از نور های موضعی و مخفی 
می باشد.به گونه ای كه قسمت هايی از مغازه يا 
فروشگاه تاريك بوده و قسمت هايی از اجناسی 
شود.اين  روشن  هستند  گرانبهاتر  و  خاص  كه 
امر در جذب مشتری تا حد زيادی موثر خواهد 
بود.نور پردازی نيز مانند رنگ بايد بسته به نوع 
فضا و فعاليت انجام شده در آن دارای ريتم باشد.

داشته باشيد. برای اين كار: 
خريد  جايگزين  را  تلفنی  و  اينترنتی  خريد   ـ 

حضوری كنيد. 
 ـ دفعات بيرون رفتن از خانه يا سفارش دادن را 
به حداقل برسانيد و ترجيحا خريدهايتان را يك 

يا دو نوبت در ماه به صورت عمده انجام دهيد. 
سه  تا  يك  فاصله  صف،  در  ايستادن  هنگام   ـ 

متری را با ديگران حفظ كنيد. 
 ـ كودكان را با خودتان به مراكز خريد نبريد. 

 ـ از خريدن مواد غذايی باز )مثل لبنيات تازه، 
آجيل و خشكبار فله ای و...( خودداری كنيد. 

 ـ از كيسه های پارچه ای استفاده كنيد تا بتوانيد 
مجدد  و  بشوييد  را  آن  خريد  بار  هر  از  بعد 
استفاده كنيد.  ـ برای پرداخت هزينه  خريد، از پول 
نقد استفاده نكنيد. وجه را برای فروشنده به صورت 
اينترنتی كارت به كارت كرده يا حتماً كارت بانكی 
خود را بعد از خريد با الكل ضدعفونی كنيد. برای وارد 
كردن رمز هم از دستمال يا دستكش استفاده كنيد.  ـ 
از دستكش  بار، حتماً  تره  هنگام خريد ميوه و 
زدن  دست  از  خريد  طول  در  و  كنيد  استفاده 
خود  موهای  و  بينی  دهان،  چشم،  صورت،  به 

خريدها  خانه،  به  بازگشت  از  پس  بپرهيزيد.  ـ 
اجناس  نكنيد.  خانه  وارد  مستقيم  طور  به  را 
خريداری شده را بيرون از منزل بگذاريد و بعد 
از خارج كردن از كيسه های پالستيكی آن ها را 
كنيد.  منزل  وارد  بزرگ  تشت  يا  سينی  داخل 
كيسه های پالستيكی را در بالكن يا فضايی دور 
سراغشان  بعد  چندروز  تا  بگذاريد  دسترس  از 
تميز  كيسه های  در  را  خريدها  سپس  برويد. 

بسته بندی كنيد.
دست های  فروشگاه ها  در  خطر  كاهش  برای  ـ 
ثانيه  به مدت ۲۰  از خريد  بعد  و  قبل  را  خود 
الكل دار  ژل های  با  يا  شسته  صابون  و  آب  با 
تمام  كنيد  فرض  هميشه  كنيد.  ضدعفونی 
سطوحی كه لمس می كنيد آلوده هستند، يعنی 
پس از دست زدن به چرخ يا سبد خريد، اجناس 

و بسته بندی ها، دستانتان را به صورتتان نزنيد. 

و سياه نمی شوند. اگر متوجه شديد كه سيب زمينی ها روی 
آب شناورند، يعنی تازه نيستند.

مطمئن  و  پوشانده  پالستيك  با  يا  درب  با  را  ظرف  روی   -۵
شويد كه هوای آن را به طور كامل گرفته ايد.

تا ۲ ساعت می  به مدت ۱  را  اين ظرف سيب زمينی  اكنون 
توانيد در دمای اتاق، و ۲۴ ساعت در يخچال نگهداری كنيد.

نگهداری سيب زمينی بيش از ۲۴ ساعت به اين روش باعث 
نفوذ آب به بافت سيب زمينی شده كه روی طعم و مزه ی آن 

تاثير می گذارد.
۶- اگر متوجه تغيير رنگ آب سيب زمينی شديد، فوراً آب آن 
را عوض كنيد. زيرا سيب زمينی ها سياه خواهند شد. البته به 
بيش از يكبار عوض كردن آب در طول نگهداری نيازی نيست.

سيب زمينی ها را هرگز نبايد فريز كرده يا برای طوالنی مدت 
)بيشتر از ۲۴ ساعت( در يخچال نگهداری كنيد.

نکاتی در مورد نگهداری از سيب زمينی
چه خود سيب زمينی كاشته ايد و چه يك گونی از آن را يكجا 
خريداری كرده ايد، نگه داری از آنها برای استفاده در زمستان 

روش خاص خود را دارد:
هر كدام از سيب زمينی ها را جدا داخل روزنامه بپيچيد. سپس 
در يك جای سرد و تاريك قرار دهيد. آنها را با يك اليه ديگر 
روزنامه بپوشانيد و بگذاريد حدود يك هفته به همين صورت 
باقی بمانند. اين عمل باعث می شود پوست آنها برای زمستان 

طوالنی سفت و ضخيم شود.
سيب زمينی ها را داخل سبد، جعبه يا لگن های پالستيكی 
دردار بگذاريد. چند سوراخ در ته ظرف های پالستيكی برای 
و  سرد  جاهای  در  را  ها  زمينی  سيب  كنيد.  ايجاد  هوا  عبور 
تاريك مانند زيرزمين يا انباری يا هر اتاقی كه دما از ۱.۵ درجه 

پايين تر و از ۴.۵ درجه سانتيگراد باالتر نرود، قرار دهيد.
جلوی منبع نور را بپوشانيد. نور باعث می شود سيب زمينی 
آنها  به  سری  بار  يك  وقت  چند  هر  شوند.  بد  زده،  جوانه  ها 
بزنيد و سيب زمينی های نرم يا جوانه زده را جدا كنيد. يك 
سيب زمينی خراب كل سيب زمينی های يك جعبه را از بين 

می برد.
سموم موجود در سيب زمينی

سوالنين  بنامهای  سمی  و  مزه  تلخ  آلكالوئيد  گليكو  دو 
برگها  در   )CHACONINE(وچاكونين  )SOLANINE(
دارد.  وجود  زمينی  سيب  های  ساقه  و  گلها،  ها،  ميوه   ،
گياه  و  كرده  عمل  گياه  دفاعی  سيستم  عنوان  به  سوالنين 

فشار خونی و قلبی بسيار مضر است.
به  بستگی  رفتن  حمام  برای  ساعت  بهترين 
يا گرسنه  دارد. عواملی چون سير  فرد  شرايط 
يا گرم بودن آب، روز يا شب بودن  بودن، سرد 
فرد  كه  است  مواردی  از  همه  استحمام  زمان 
بايد هنگام استحمام مد نظر بگيرد، به عنوان 
 ۳۰ تا   ۲۷ گرمای  درجه  با  حمام  يك  مثال 
از  سختی  به  صبح  كه  شخصی  برای  درجه 
خواب بيدار می شود و به محل كارش می رود، 
می تواند مفرح و نشاط آور باشد، ولی اگر خسته 
كرده  ايد،  مراجعت  كار خود  محل  از  بی رمق  و 
بهترين استحمام می تواند دوش نيمه گرم باشد 

تا خستگی از تنتان بيرون برود.
زمان مناسب استحمام در روز

نيمه  اين كه دوش  به  اشاره  با  دكتر حريرچی 
گرم قبل از خواب می تواند به داشتن يك خواب 
افرادی  خوب كمك كند،  می افزايد: بهتر است 
تنفسی اند،  دستگاه  اختالالت  و  لرز  دچار  كه 
متذكر  وی  باشند.  داشته  كوتاهی  استحمام 
می شود: با توجه به گرمای هوا، افراد می توانند 
داشته  استحمام  نيز  مرتبه  روزی يك  از  بيش 
باشند، ولی نبايد اين مساله را از ياد ببرند كه 
آب گرم می تواند نسوج بدن را نرم و شخص را 

خسته كند .

ميدارد. بيماريها مصون  و  آفات  از شر  را  زمينی  سيـب 
سيب  پوست  زير  و  پوست  در  سوالنين  اندكی  بسيار  ميزان 
اما  ميباشد.   ۰٫۲mg/g آن  مجاز  ميزان  كه  دارد،  وجود  زمينی 
اين  ميگيرد،  قرار  نور  معرض  در  زمينی  سيـب  كه  هنگامی 
كند.  ايجادمسموميت  و  يافته  افزايش   ۱mg/g تا  ميتواند  ميزان 
سوالنين اغلب در پوست و حداكثر تا ۳ ميلی متر زير پوست 

تجمع می يابد.
چند نکته درباره ی سيب زمينی

سـيب زمينی تلخ مزه به معنای افزايش سطح سوالنين در آن 
است. )البته ميتواند به علت افزايش قند نيز باشد(

ميباشد كه  ميوه سـيب زمينی حاوی سوالنين  و  برگ  نكته: 
به  اينكه  بر  اما مشروط  دارد.  آرام بخشی  و  خاصيت مخدری 
عنوان ضماد استفاده گردد. سرخ كردن سـيب زمينی تا دمای 
۱۷۰ درجه سانتی گراد سوالنين را تا حد زيادی نابود ميسازد. 

)اما پختن در مايكروويو و آب پز كردن تاثيری ندارد(
عاليم مسموميت با سوالنين: سردرد، سرگيجه، تهوع، استفراغ، 
تب، زردی، كاهش حرارت بدن، فلج، اسهال، دل پيچه، كما و 
حتی مرگ. مصرف سيـب زمينی خام بشرطی كه پوست كنده 

باشد سمی نيست اما ايجاد نفخ ميكند.
سبز شدن رنگ پوست سيب زمـينی

رنگدانه  ميگرد،  قرار  نور  در معرض  زمينی  هنگامی كه سيب 
های سبزی روی پوست آن تشكيل ميشود، كه همان كلروفيل 
است. اما اين سبز شدن افزايش سطح سوالنين را نيز در پی 
دارد. بنابراين لكه های سبز رنگ پوست سيـب زمينی را حتما 

قبل از مصرف جدا كنيد.

مدت زمان استحمام و فوايد حمام با آب سرد
شيوه صحيح استحمام : برخی به حمام كردن 
با آب سرد عالقه دارند و اغلب در فصل تابستان 
از اين نوع استحمام استفاده می كنند. به گفته 
دكتر حريرچی زمان اين نوع استحمام نبايد از 
آب  با  استحمام  كه  كند، چرا  تجاوز  دقيقه   ۵
سرد )۲۵ درجه( می تواند اثرات تحريك كننده ای 
در اعصاب و عضالت داشته باشد و حرارت بدن 
به  برخی  حين  اين  در  ولی  دهد،  افزايش  را 
استحمام با آب نيمه گرم )۳۳ تا ۳۵ درجه( عالقه 
دارند كه زمان آن نبايد از ۱۵ دقيقه تجاوز كند، 
چون ممكن است سبب خشكی پوست شود و 
استحمام  به  در عين حال دسته ای كه عالقه 
نبايد  نيز  دارند،  درجه(   ۴۱ تا   ۳۵( گرم  آب  با 
بيشتر از ۱۵ دقيقه در زير آب باشند، چون پس 
از گذشت اين مدت سستی و رخوت سراغ فرد 
افزايش  و  تنفس  نبض،  تندی  كه  آمد  خواهد 

گرمای بدن را در پی خواهد داشت.
بطور يقين كارشناسان متفق القول مدت زمان 
۱۰ الی ۱۵ دقيقه را برای حمام كردن كافی و 
مناسب می دانند و اعتقاد دارند اگر مدت زمان 
استحمام بيش از ۱۵ دقيقه باشد سبب از بين 
مو  و  پوست  مفيد  باكتری های  و  چربی  رفتن 
واكنش های  بروز  باعث  همچنين  و  گردد  می 

حساسيتی، خشكی و خارش پوستی می شود.
بعد  افراد  است  بهتر  می گويد:  حريرچی  دكتر 
بروند  به حمام  معده ای سبك  با  غذا  از هضم 
و از استحمام با معده سنگين بپرهيزند، چون 
استحمام در اين شرايط باعث فساد غذا می شود.

از  شدن  بلند  از  پس  دارند  عادت  بسياری 
عادت  اين  اغلب  كه  بگيرند،  دوش  رختخواب 
اشتباه، باعث ضعف آنها می شود، بنابراين بهتر 
است قبل از رفتن به حمام با ميل كردن مقداری 

عسل از اين حالت )ناشتايی( خارج شوند.
بنابراين نتيجه می گيريم نه با شكم پر و نه 
با معده خالی استحمام نكنيم زيرا هر دو برای 
بدن مضر هستند و فرد را دچار مشكالتی می 

كنند .
بهتر است قبل از خروج از حمام كمتر از يك 
دقيقه آب سرد را از مچ به پايين پا ريخت و پس 
از استحمام بالفاصله اقدام به فعاليت نكرده و 

مدتی را نشست و استراحت كرد.
شرايط و توصيه ها برای يک حمام خوب

-قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه داشته 
كه  است  حمامی  »حمام«  بهترين  كه  باشيم 
فضای آن، بزرگ و دارای سقفی بلند و همچنين 

آبش تميز و عاری از هر گونه آلودگی باشد.
و  گرفت  قرار  زير دوش  ناگهانی  به طور  -نبايد 
بهتر است و برای شست وشو ابتدا از آب نيم گرم 
استفاده شود. خصوصيات يك استحمام خوب 
اين است كه فرد بايد در هنگام ورود به حمام 
ابتدا به تدريج آب نيمه گرم بر سر خود بريزد و 

سپس كاماًل زير دوش آب قرار گيرد.
-نكته ديگری كه حائز اهميت است و بايد بدان 
توجه داشت اين است كه خوردن و نوشيدن در 
حمام و بالفاصله بعد از خروج از حمام زيان آور 
است؛ زيرا در اين حالت بدن گرم و به اصطالح 
متخلخل است و غذا قبل از هضم كافی جذب 

شده موجب سده و امراض ديگر می شود.
-و در آخر بايد متذكر شد كه استفاده از سنگ 
بيماری های  اكثر  و  سردرد  برای  حمام  در  پا 
دماغی مفيد است؛ و نيز هنگام خروج از حمام، 
گرم مزاج ها بهتر است پاهای خود را با آب سرد 

بشويند.

ترفندی برای نگهداری سيب زمينی خرد شده

بهترين مدت زمان استحمام و شيوه صحيح حمام کردن

فواید ریختن سرکه در ماشین لباسشویی

نکاتي براي  طراحی مغازه

توصیه هایی برای خرید در دوران کرونا  

به طور كلی هر وعده غذايی بيشتر از ۲۴ ساعت 
است  بهتر  و  شوند  نگهداری  يخچال  در  نبايد 
قبل از زمان ذكر شده مصرف شوند، چرا كه اگر 
بيشتر از زمان داخل يخچال بمانند امكان رشد 

ميكروب را فراهم می كنند.
يخچال  در  و  شده اند  طبخ  كه  غذاهايی  حتما 
داده  حرارت  مصرف  از  قبل  شده اند،  نگه داری 
شوند. به طور كلی اگر افراد اين نكات را رعايت 
خاصی  مشكل  با  مدت  كوتاه   در  شايد  نكنند، 
آلودگی های  مدت  دراز  در  اما  نشوند  مواجه 
غذايی مشكالتی را برای افراد به  همراه خواهند 

داشت.
مدت  برای  را  شده  طبخ  غذای  افراد  برخی   
كار  اين  می كنند،  نگهداری  فريزر  در  طوالنی 
نبايد  اما  فاسد شدن غذا جلوگيری می كند،  از 
فراموش كرد غذايی كه با مواد غذايی تازه طبخ 
غذايی  ارزش  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  و 

باالتری از غذاهای فريز شده دارند.
 چه مدت بايد ماده غذايی خام يا پخته در يخچال 

نگهداری شود؟
تكثير  و  رشد  برای  مناسبی  محل  يخچال 
باكتری و كپك است. درجه سرمای يخچال بايد 
۴ سانتی گراد باشد تا بعضی باكتری ها از بين 
دارد  وجود  باكتری  از  انواعی  حال  اين  با  برود. 
محيط  كند.  می  رشد  نيز  پايين  دمای  در  كه 
رطوبت  و  هوا  مغذی،  مواد  دما،  شامل  مناسب 
در  سرعت  به  ها  باكتری  كه  شود  می  باعث 
يخچال رشد كند. به محض اين كه غذا كپك 
می زند، به راحتی كپك به غذای ديگر منتقل 

می شود.
اگر هوا گرم باشد، احتماال تخم حشرات يا تخم 
انگل ها به غذا راه پيدا می كند. همچنين قرار 
تا  شود  می  باعث  يخچال  در  گرم  غذای  دادن 
يخچال  داخل  محيط  داشتن  نگه  خنك  برای 
موتور بيشتر كار كند. بنابراين برای خنك كردن 
دهيد.  قرار  يخ  آب  يا  يخ  در  را  آن  غذا،  سريع 
مايع  با  را  يخچال  داخل  ۲هفته،  يا  يك  هر 

ضدعفونی كننده تميز كنيد.
در  ۲روز  يا  يك  از  بيشتر  نبايد  را  خام  گوشت 
نمی  نيز  را  پخته  گوشت  داشت.  نگه  يخچال 

كرد.  نگهداری  يخچال  در  ۴روز  از  بيش  توان 
داد.  قرار  فريزر  در كيسه  بايد  را  مرغ  و  گوشت 
باشيد كه ماده غذايی در يخچال  توجه داشته 
ماده  حتی  شود.  می  فاسد  پايين  سرعت  با 
غذايی كه برای مدت طوالنی در فريزر قرار دارد 
دچار فساد می شود. حتی اگر سمی هم نشود 

طعمش تغيير خواهد كرد.
درپوش  هميشه  بايد  يخچال  در  غذايی  ماده  آيا   

داشته باشد؟ 
زيرا  باشد.  پوشيده  هميشه  بايد  غذايی  ماده 
بوی  كردن  جذب  يا  شدن  خشك  بر  عالوه 
غذاهای ديگر، آلودگی را منتقل می كند يا اين 
كه رطوبت می گيرد. هوا و رطوبت نيز در رشد 

باكتری موثر است.
 انجماد غذاهای پخته شده

به جز تعداد انگشت شماری از غذاها كه مناسب 
را  غذاها  اغلب  باشند  نمی  فريزر  در  نگهداری 
می توان به صورت پخته شده منجمد نموده و در 

مواقع لزوم آنها را به مصرف رساند.
غذاهائی كه بهتر است در فريزر قرار داده نشوند 
مواد  آنها  تركيبات  در  كه  غذاهائی  از:  عبارتند 
همچنين  و  ماكارونی  رشته،  مانند  خميری 
سيب زمينی به كار رفته باشد. سفيده تخم مرغ، 
سس ها و ساالدهائی  كه در آنها مايونز به كار برده 
شده است در صورت فريز كردن طعم آنها تغيير 

خواهد كرد.
-منجمد کردن برنج پخته نيز توصيه نمی گردد

چون در طول مدت نگهداری تغييراتی در طعم، 
بو و كيفيت چاشنی ها و ادويه جات به كار برده 
شده حاصل می شود لذا غذاهائی  كه جهت قرار 
دادن در فريزر در نظر گرفته شده اند در موقعی  
كه جهت مصرف از فريزر خارج و آماده می گردند 
چاشنی زده شود غذاهای پخته شده با غذاهای 
فريزر  در  دادن  قرار  از  قبل  احتياج  بر  مازاد 
را  بهتر است ظروف غذاها  بايستی سرد گردند 
سرد  خيلی  آب  در  حرارت  آوردن  پائين  جهت 
قرار داده بعد از خنك شدن در مقادير معينی 
كه برای نياز هر خانواده الزم می باشد در ظروف 

مخصوص فريزر ريخته و منجمد نمود.

مدت زمان نگهداري غذاي پخته در يخچال
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اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان، 
ایرانیان و نیز بزرگ ترین  شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسة ملی 
سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهاده اند. شاهنامه اثری 
است منظوم در حدود پنجاه هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف )یا مقصور( 
انجامید.  طول  به  سی سال  حدود  آن  سرایش  )فعول((.  فعل  فعولن  فعولن  )فعولن 

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

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

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

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

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

مسلم ادبیات جهان به شمار می آیند.

محمدرضا فاريابی

آشنايی با منيژه و رفتن به کاخ
برای  ميالد  گرگين  بازگشت،  هنگام 
نشود  فاش  شاه  نزد  او  امتناع  اينكه 
تفريحی  اردوی  نزديكی  به  را  بيژن 
اردو  اين  در  می برد.  تورانی  دختران 
منيژه دختر افراسياب كه در شاهنامه 

همراه  شده  توصيف  زيبايی اش 
نديمه هايش در دامان طبيعت اردو زده 
بود. بيژن محو زيبايی منيژه می شود 
و  ايستاده  تناوری  درخت  پشت  و 
منيژه را تماشا می كند. منيژه از طريق 
نديمه اش متوجه حضور بيژن می شود 
و حاجبی را نزد او می فرستد به اين 
گمان كه او سياوش است كه دوباره 
زنده شده. بيژن خود را پهلوانی ايرانی 
معرفی می كند و به سفارش منيژه وارد 
چادر او می شود. پس از سه روز كه در 

چادر او بود منيژه تصميم می گيرد او را 
مخفيانه به كاخ پدرش افراسياب ببرد. 
بيژن قبول نمی كند و سعی می كند 
زمين  ايران  به  و  دهد  نجات  را  خود 
همراهانش  كمك  با  منيژه  بازگردد. 
بيژن را با دارو خواب كرده و الی البسه 

پيچيده و به درون كاخ می برد. 

فاش شدن حضور بيژن و تنبيه شدنش
پس از چند روز حضور مخفيانه در كاخ، 
ماجرا فاش می شود. مأمور افراسياب به 
نام گرسيوز وارد اتاق منيژه می شود و 
بيژن را از زير تخت بيرون می كشد. 

بيژن سعی می كند با چاقويی كه در 
حمله  گرسيوز  به  داشت  چكمه اش 
كند اما فريب چرب زبانی او را می خورد 
قصد  افراسياب،  می گردد.  تسليم  و 
كشتن او را داشت اما با وساطت پيران 
وزير دانشمند افراسياب به اين دليل 
كه از خون خواهی ايرانيان جلوگيری 
بيژن  بااين حال  نمی كشد.  را  او  كند 
را در چاهی عميق انداخته و سنگی 
بر سر چاه می گذارد به حدی كه آب 
و هوا و غذای اندک از آنجا رد شود. 
منيژه نيز با تحقير از كاخ اخراج شده و 
آواره می گردد. منيژه كه خود را باعث 
و بانی اين حادثه می داند شب ها را بر 
سر چاه مويه كرده و روزها به دنبال 

غذا برای بيژن می گردد. 

برای  توران  سوی  به  رستم  عزيمت 
نجات بيژن

گرگين ميالد كه به هدف خود رسيده 
داستانی  و  بازگشته  ايران  به   بود 
بيژن كشته شده  است.  كه  می سازد 
دستور  و  می  شود  خشمگين  شاه 
وجود  با  كنند.  بند  به  را  او  می دهد 
مرگ  گيو،  گرگين،  ادعای  مقبوليت 
اين  در  نمی كند.  باور  را  پسرش 
گيو،  اندوه  ديدن  با  كيخسرو  هنگام 
جام جهان نمای خود را پيش آورده و 
احوال كشور را در آن مشاهده می كند. 
به دنبال اين باالخره كيخسرو در جام 
جهان نما بيژن را می بيند. گيو، نامه ای 
رستم  نزد  زابلستان  به  شاه  سوی  از 
می فرستد. رستم همراه گروهی برای 
نجات بيژن رهسپار توران می شوند و 
پيش از آن به درخواست گرگين ميالد 
برای او نزد شاه پا درميانی می كند تا 
وی آزاد گردد. رستم و گروهش لباس 
تاجران و بازرگانان بر تن می كنند كه 
نشود.  نيت شان  متوجه  آن جا  كسی 
پس از آن به عنوان تاجر در توران غرفه 

می زنند. 

ديدار منيژه با رستم و آگاه شدن رستم از 
داستان بيژن

منيژه كه سرگردان با سروپای برهنه 
به  دنبال غذا برای بيژن بود به گروه 
از زبان شان می فهمد  رستم می رسد. 

برايشان داستان  ايرانی هستند و  كه 
و  و رستم  گيو  از  و  را شرح می دهد 
كيخسرو می پرسد. رستم كه مظنون 
به  اما  نكرد.  را فاش  واقعيت  شده بود 
منيژه كه نااميد در حال برگشتن بود 
يك مرغ بريان می دهد و به او می گويد 
آن را برای محبوبش ببرد. در همين 
خود  معروف  انگشتر  رستم  حين 
اگر  تا  می گذارد  مرغ  شكم  درون  را 
واقعيت داشته باشد بيژن منيژه را باز 
نزد او بفرستد. بيژن در حال خوردن 
مرغ انگشتری را می يابد و منيژه را آگاه 
می كند. منيژه به نزد رستم می آيد و 
گفته بيژن را برايش شرح می دهد كه 
رستم  هستی؟  رخش  صاحب  تو  آيا 
كه از حقيقت ايمان يافته بود به منيژه 
خاطرنشان می كند كه نيمه شب بر سر 
به دنبال  برافروزد و رستم  چاه آتش 

آتش بدانجا می آيد.

آزاد شدن بيژن و حمله به کاخ افراسياب
منيژه شب هنگام هيزم جمع كرده و 
آتش بزرگی می افروزد. رستم به سر چاه 
می آيد و سنگ بزرگ را كنار می زند و 
طنابی به درون چاه می فرستد. پيش از 
آن كه بيژن از چاه خارج شود رستم از 
او سوگند می خواهد كه پس از آزادی 
باشد.  نداشته   ميالد  با گرگين  كاری 
بيژن نمی پذيرد و عنوان می كند قصد 
كشتنش را دارد. رستم نيز طناب را 
رها می كند و بيژن باز به چاه می افتد. 
گرگين  از  كه  می پذيرد  او  باالخره 
بگذرد. رستم منيژه را همراه چند تن 
از محل دور می كند و با پهلوانان ديگر 
از جمله بيژن به كاخ افراسياب می تازد 
و كاخ او را به آتش می كشد. سپس با 

غنائم به سوی ايران بازمی گردد. 

بازگشت بيژن به ايران
بيژن درميان استقبال گسترده ايرانيان 
ميالد  گرگين  و  بازمی گردد  به وطن 
نيز بخشيده می شود. كيخسرو بيژن 
به  و  می كند  اعالم  زوج  را  منيژه  و 
برای  هيچ گاه  می كند  سفارش  بيژن 
اين وقايع منيژه را سرزنش نكند و نيز 
هدايای گرانبهايی بی شماری به دست 

بيژن برای منيژه می فرستد.

شخصیت اهی افساهن ای  شاهناهم )17(

مناظره گربه و پاكبان
گفت روزي گربه اي با پاكبان

دارم اندر سينه ام دردي نهان
بود قبال حال و روزم رو به راه

شكل من هم بود خوشگل مثل ماه
آن زمان خورد و خوراكم جور بود

هر چه كه مي خواستم ميسور بود
روز و شب تا كه مجالي داشتم

با زباله عشق و حالي داشتم
خانم كد بانوي با معرفت

دست و دل بازانه و لوطي صفت
روزي ما را مهيا مي نمود

در درون كيسه اي جا مي نمود
ساعت نـُه توي كوچه بي قرار

مي كشيدم پشت درها انتظار
قبل از اين كه پاكباني سر َرسد

كيسه را برداشته با خود بـََرد
بنده با سرپنجه ي تدبير خود

پنجه هاي گـُنده ي چون شير خود
مي دريدم كيسه ها را تك به تك

خوردني ها یک به یک مي شد الك
بود انواع غذاهاي لذيذ

ران مرغ و همبر و سوسيس نيز 
بود يك روزش مـِنو مرغ و پلو

روز ديگر بود قيمه با چلو
یک شبش کالباس با سوسيس بود

کآدمی گوید به آن ها فست فود
با رفيقان سور و ساطي داشتيم

انقباض و انبساطی داشتيم
بود بهر ما زباله چون طال

مثل گوهر بي بديل و پر بها
چند سالي هست كه بي جيره ايم

از تعجب گيج ومات و خيره ايم
در زباله نيست ديگر خوردني

نيست حتي تكه ناني بـُردني
چون هدفمندي شده يارانه ها

كم شده خورد و خوراك خانه ها
مرد خانه با سه چار سر عائله

هادي ومژگان و قيس و راحله 
كي تواند پر كند انبانشان؟

يا كند تأمين ِآب و نانشان؟
مرغ و ماهی كيلويي چندين دالر

كي شود آشغال و بهر ما ناهار؟
اي دريغ حتي ز يك قاشق پلو

ذره اي سوسيس و حتي نان جو
جيره ي ما هم هدفمندي شده

روزگار ما عجب َگندي شده
پاكبان گفتا كه اي لوس نـُُنـر

دور شو از من نزن اين گونه غـُر
ای خدا را شکر که این گونه شد

روزگار گربه ها وارونه شد
كارتان ما را كالفه كرده بود

گربه شاه و پاكبان هم بَرده بود
كيسه راحت شد ز چنگال شما

روزي ما تا به كي مال شما ؟
گر كه وضع اقتصادي خوب نيست

حال و روز جيب ما مطلوب نيست
الاقل از شرتان راحت شديم

فارغ از چنگال هاي كـَت !شديم*
گفت با »جاويد« گربه ،واي ِمن

پاكبان حاال شده آقاي من
كاشكي اين دولت خوب و مامان 

موش مي آورد روي سفره مان 
تا از اين وابستگي راحت شويم

چون گذشته چاكر دولت شويم

پ.ن: *واضح و مبرهن است كه منظور از كـَت همان گربه 
ي اجنبي است باالخره قافيه را از زير سنگ هم كه شده 

بايد پيدا كرد!

محمد جاوید 

شعر طنز
و سر آغاز و ساالر جباران ابلیس لعنة اهلل علیه بود

بود  داده  بزرگی  و  بود و شرف  نيكو كرده  او  خدای عز و جل خلق 
بود،ولی  بهشت  از خازنان  و هم  زمين داشت  و  دنيا  آسمان  و ملك 
با خدای تكبر كرد و دعوی خدايی آورد و زيردستان را به پرستش 
خويش خواند و خدا او را شيطانی رجيم كرد و خلقتش را بگردانيد 
و نعمت بگرفت و از آسمانها براند و جای وی و ياران و پيروانش را 

آتش جهنم كرد.
اينك شمه ای از اخبار سلف را دربارهء كرامتها كه خدا عز و جل پيش 
از تكبر و دعوی بيجا بدو داده بود بياريم و حوادث ايام سلطان و ملك 
او را تا به هنگام زوال نعمت با سبب آن و ديگر امور وی به اختصار 

بگوييم ان شاء اهلل.
سخن در اینکه ابلیس ملک آسمان دنیا و زمین داشت

ابن عباس گويد:ابليس از اشراف مالئكه بود و قبيله ای معتبر داشت 
و خازن بهشت و سلطان آسمان دنيا و سلطان زمين بود. و هم از ابن 
عباس روايت كرده اند كه قبيله ای از فرشتگان جن بودند و ابليس از 

ايشان بود و ما بين آسمان و زمين قلمرو او بود.
از ابن مسعود نيز روايت كرده اند كه ابليس ملك آسمان دنيا داشت 
و از قبيله ای از مالئكه بود كه جن نام داشتند و اين نام از آنجا يافته 
بودند كه خازنان بهشت بودند و ابليس هم ملك داشت و هم خازن 
بود  از فرشتگان  ابليس  اند كه  ابن عباس روايت كرده  از  بود. و هم 
و ميان آسمان و زمين قلمرو او بود و عصيان كرد و خداوند وی را 

شيطانی رجيم كرد.
سخن در اینکه دشمن خدا سپاس نعمت پروردگار نداشت و تکبر 

کرد و دعوی خدایی داشت
از ابن جريح روايت كرده اند كه هيچيك از فرشتگان جز ابليس دعوی 

خدايی نكرد.
از قتاده روايت كرده اند كه اين گفتار خدا عز و جل كه گويد:

ِّي إِلٌه ِمْن ُدونِِه فذلِك نْجِزيِه جهّنم كذلِك نْجِزي  »و مْن يُقْل ِمْنُهْم إِن
الّظالِِمين ، يعنی هر كه از آنها گويد من خدائی به جز خدايم،برای 
اين،جهنم سزايش دهيم و ستمگران را چنين سزا می دهيم« خاص 
و  ملعون  خدايش  بگفت  ناروا  آن  چون  كه  خداست  دشمن  ابليس 
سزای  كه  دهيم  جهنم  او  سزای  بدينسان  فرمود  و  كرد  مطرود 

ستمكاران را چنين می دهيم.
سخن در حوادثی که به روزگار ملک ابلیس بود و علت هالك وی

از حوادث روزگار ملك وی اين بود كه مطيع خدا بود.از ابن عباس 
نام  از فرشتگان بود كه جن  از قبيله ای  ابليس  اند كه  روايت كرده 
از  بود و  ابليس حارث  نام  بود و  از آتش سموم  داشتند و خلقتشان 
خازنان بهشت بود و همه فرشتگان به جز اين قبيله از نور بودند و 
جنيانی كه نامشان به قرآن هست از شعلهء آتش آفريده شده اند و 
بودند كه  اند و نخستين ساكنان زمين جن  آفريده  از گل  را  انسان 
تباهی كردند و خون ريختند و همديگر را بكشتند و خدای،ابليس را 
با سپاهی از فرشتگان بفرستاد كه با آنها پيكار كرد و همه را به جزاير 

دريا و اطراف كوهها راند و چون چنين
كرد مغرور شد و گفت كاری كردم كه كس نكرد،و خدا عز و جل اين 

را از قلب وی بدانست و فرشتگانی كه با وی بودند ندانستند.
روز  به  را  فرشتگان  خداوند  كه  اند  كرده  روايت  انس  بن  ربيع  از 
روز  به  را  آدم  و  آفريد  پنجشنبه  روز  به  را  جن  و  آفريد  چهارشنبه 
جمعه آفريد و قومی از جن كافر شدند و فرشتگان در زمين با آنها 

پيكار كردند و در زمين خونريزی و تباهی شد.
ادامه دارد... .

تاريخ طبری

هرچقدر کمترجواب انسان های منفی رو بدید از زندگی با آرامش بیشتری برخوردار 
خواهید بود.به خاطر حرف مردم زندگی تو خراب نکن..

این مردم اگر پیامبر هم بودن هزارتا ایراد از کار خدا میگرفتند..!!
شماکه جای خوددارید..!!!!

زندگی با حرف مردم
الهی  قمشه ای

اگر تماِم علِم دنیا  و تماِم دانشمنداِن دنیا جمع شوند، نمی توانند یک چایی به صبحانه دیروِز من 
اضافه کنند ،می توانند؟  پس چرا من سراِغ گذشته بروم ؟ 

و چرا بازی دربیاورم ؟ عرض من همیشه این بوده که »ُگذشته َدرُگذشته« 
ما در جهانی زندگی می کنیم که  پشِت فرماِن زندگی نشسته ایم  و باید نگاهمان به جلو باشد

ممکن است یک آینه هم داشته باشیم که  به دالیل خاصی به پشِت سرمان هم نگاهی بیندازیم 
اما در گذشته  و در قبر و قبرستان  و با مرده که نباید زندگی کنیم . 

سوادزندگي

دکتر فرهنگ هالکویی

گر نشیند فرشته ای با دیو                وحشت اموزد و خیانت و ریو
از بدان جز بدی نیاموزی                       نکند گرگ پوستین دوزی

هر که با بدان نشیند نیکی نبیند. آدم ها در آینه زندگی می کنند و آینه ها همان آدم های دیگرند. هر کس خودش را 
در دیگری می بیند و اگر آن دیگری دیو رفتار باشد، فرشته ی تو نیز دیوانگی را خواهد آموخت.

دیوان، فرشتگی را تقلید نمی کنند؛ زیرا که فرشتگان، نازك و ظریف و لطیفند و دیوان از نازکی و ظرافت و لطافت بیزارند.
دیوان، خشونت و درشتی و وحشتند؛ وقتی فرشتگی ات را در معرض دیوان می گذری، فرشتگی ات کم کم پژمرده می 

شود و فرشته ی پژمرده، پرهایش می ریزد، نیکویی هایش هم.
نیکویی ها ارزشمند ترین دارایی های هر انسانی است. انسان باید نگهبان نیکویی هایش باشد؛ مبادا که در هر نشست 

و هر بر خاستنی،  تکه ای از نیکویی هایش گم شود. مبادا که در هر همنشینی قسمتی از نیکویی ها کم شود.
            همنشین دیوانی یا فرشتگان؟  آیا می خواهی به دیوان، الفبای فرشتگی بیاموزی یا بی آنکه بدانی زبان دیوان

            را می آموزی؟ آیا تاکنون شمرده ای فضیلت هایی را که در مصاحبت با ناجنسان از دست داده ای؟ 

 عرفان نظرآهاری

 نشستن با دیو یا فرشته؟
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حه
صف

یک ویروس خطرناک
ورودی بسیار بزرگی داشت، قدم های 
زیادی به سمت ورودی اصلی باید بر 
میداشتم تا می رسیدم به اولین ورودی 

بزرگ بیمارستان.
نگاهی  بیمارستان  به  نسبت  نگاهم   
راهروی  یک  بود،  دلسوزانه  بسیار 
بزرگ با دیوار هایی به رنگ سبز تیره 
و کاشی های بیضی شکل. از اول راهرو 
دوقلو  مهتابی  هشت  راهرو  آخر  تا 
دیواری به سقف چسبیده بود. صدا در 
بیمارستان حالت واگرد داشت، هشت 
اساس  بر  هرکدام  که  متفاوت  اتاق 

»بخش« تقسیم بندی شده بود.
بار  یک  را  آخر  بخش  تا  اول  بخش 
در  بخش آخر یک  انتهای  در  ؛  رفتم 
برقی شیشه ای بود که می شود وارد 

مراقب باشم تا همیشه سالم بمانم.

عسل حاجی پور 
دانش آموز دبیرستان 

مشفق فیشور

زندگي

زندگي، ساعت تفریحي نیست
که فقط با بازي

یا با خوردن آجیل و خوراک
بگذرانیم آن را

هیچ مي داني آیا
ساعت بعد چه درسي داریم؟

زنگ اول دیني
آخرین زنگ حساب

سلمان هراتي
آب در سماور کهنه

باغ عفیف آباد

باغ گلشن یا باغ عفیف آباد یک باغ قدیمي 
است که در شهر شیراز واقع است. این باغ، 
خیلي قدیمي است. سابقه ي این باغ به زمان 
یعني   ،1963 سال  در  اما  مي رسد.  صفویه 
قوام الملک  نام  به  پیش، شخصي  150 سال 
این باغ را احیا کرد و ساختمان هاي زیبایي 

در این باغ ساخت.
به  باغ  این  قوام الملک،  درگذشت  از  پس 
آن  از  بعد  و  رسید  عفیفه خانم  خواهرش 

عفیف آباد نام گرفت.
این باغ وسیع، 127 هزار متر است.

از  زیبایي  و  کامل  نمونه ي  آباد،  عفیف  باغ   
ساله  هر  مي رود.  شمار  به  گل کاري  هنر 
گردشگران زیادي از همه جاي جهان براي 

دیدن این باغ مي آیند.
البته این باغ بیش از 50 سال پیش در اختیار 
موزه ي  آن  در  ارتش  و  گرفت  قرار  ارتش 

سالح تأسیس کرد.
با  است.  دیدني  و  زیبا  همیشه  باغ  این 
نقاشي هاي دیواري اش  و با تزیینات قدیمي 

و عتیقه اش.

بخش دوم شوم .
قد  نازک،  نسبتاً  صدای  با  پرستاری 
گندمی  پوست  گرد،  صورت  متوسط، 
با حالت جدی از من خواست به سمت 
را  دستم  پرستار  بروم.  خروجی  در 
گرفت و مرا به سمت در بُرد. درکنار 
گویا  که  نازک  پارچة  یک  من  به  در 
یک   ، گرفت  می  را  ویروس  جلوی 
دستکش که حالت شفاف و کشی بود 
و پارچه را روی دهانم زد و دستکش 

را دستم کرد.
را  ویروس  اسم  به  عجیب  کلمة  یک 
با حرکات دهانش می گفت و در هر 
به  را  »خطرناک«  کلمه  بار  چند  جمله 
زبان می آورد یک لحظه به در خروجی 
من  دنبال  دیدم  را  مادرم  کردم،  نگاه 
با فاصله خیلی کمی به من  میگشت و 
رسید و از پرستار برای نگه داشتن من 

تشکر کرد در راه که قدم بر میداشتم 
میکردم  فکر  پرستار  های  حرف  به 
که گفت از خودت مراقبت کن تا در 
بیماری همیشه سالم  و  برابر ویروس 
باشی. خیلی ویروس را خطرناک جلوه 
همیشه  دادم  قول  پرستار  به  منم  داد 

او همسایه ی ما بود؛ اما مسلمان نبود. 
حرف هایی  و  داشت  تاریکی  دل 
ابن قیس  او  به  می زد.  کفرآمیز 
مدینه  شهر  در  ابن قیس  می گفتند. 

یک یهودِی سرشناس بود.
عجله  با  که  دیدم  را  او  روز  یک 
حالی  در  آمد،  خانه اش  سمت  به 
نگاهی  بود.  خوش حال  و  خندان  که 
درون  به  و  انداخت  من  به  موذیانه 
و  بست  را  در  بعد  رفت،  خانه اش 
دسته  بود  معلوم  نیامد.  بیرون  دیگر 
روزی  و  حال  که  داده  آب  به  ُگل 

عجیب دارد.
شهر  در  قصه  این  روز  آن  فردای 
مدینه پیچید و مردم ابن قیس یهودی 

را بهتر از همیشه شناختند:
از  جمعی  کنار  از  داشت  ابن قیس 
مسلمانان از دو قبیله ی اوس و خزرج 
می گذشت. آن ها در کنار هم نشسته 
ُگل  و  می گفتند  ُگل  هم  با  و  بودند 
جنگ های  آن  از  دیگر  می شنیدند. 
خبری  کشتارها  و  کشت  و  قبیله ای 
نبود. ابن قیس خشمگین شد و گفت: 
بیندازم  هم  جان  به  را  آن ها  »باید 
نقشه ای  بجنگند!«  هم  با  دوباره  تا 

جوانان  از  یکی  به  رسید.  نظرش  به 
این  جمع  »به  گفت:  آهسته  یهودی، 
جنگ های  ماجرای  و  برو  نفر  چند 

به  را  اختالفات شان  و  گذشته 
تاب  و  آب  با  آن قدر  بیاور.  یادشان 
به  کینه  و  خشم  با  که  بزن  حرف 

که  یهودی  جوان  بیفتند.«  هم  جان 
میان  به  بود  خوش زبان  و  زیرک 
را  این قیس  نقشه ی  و  رفت  آن ها 
عملی کرد. آن ها به جان هم افتادند. 
دو  هر  جنگجویان  به  خبر  زودی  به 
پیش  در  بزرگ  جنگی  رسید.  قبیله 
محمد)ص(  حضرت  وقتی  اما...  بود؛ 
از آن اتفاق خبردار شد با جمعی از 
یاران به میان آن ها رفت و برای شان 
زد. آن ها  دلنشینی  و  حرف های مهم 
را  هم دیگر  سپس  افتادند.  گریه  به 
هم  با  دوباره  و  گرفتند  آغوش  در 

دوست شدند...
برای  آیه  چهار  خداوند  باره  این  در 
کرد.  نازل  )ص(  محمد  حضرت 
آیه های 98، 99، 100 و 101 سوره ی 

آل عمران به این ماجرا اشاره دارد.
قبیله ی  دو  خزرج  و  اوس  قبیله های 
جاهلیت  زمان  در  مدینه  شهر  مهم 
هم  با  آن ها  بودند.  اسالم(  از  )قبل 
جنگ های زیادی کردند و کشته های 

زیادی دادند.
منبع: تفسیر نمونه، 

آیه های 98 تا 101 سوره ی آل عمران.
نویسنده : مجید مالمحمدی

توطئه ی یک مرد یهودی

زمان در باغ می چرخد
خزان در باغ می چرخد

و بادی سرد از هر سو
وزان در باغ می چرخد

صدایی در سکوت شب
نهان در باغ می چرخد

کالغی خسته، آواره ست
از آن در باغ می چرخد

شب تاریک می آید
زمان در باغ می چرخد

خزان

پوستين
مجنوني پوستين واژگونه بر تن کرده بود که موها 
و پشم آن به طرف بيرون بود. او را گفتند: »این 

چه کاري است؟«
گفت: »اگر پشم در طرف داخل بهتر بود، خداوند کاري 

مي کرد که در بدن حيوانات، پشم در داخل درآید.«

پادشاهي
متفکر  را  او  و  آمد  هارون  نزدیک  به  بهلول  روزي 
و  دنيا  »به  گفت:  چيست؟«  »موجب  گفت:  دید. 
»تفکر  گفت:  بهلول  مي کنم.«  تفّکر  آن  بي وفایي 
هرگز  بودي،  وفایي  را  جهان  اگر  که  نمي باید، 

نرسيدي.« تو  به  پادشاهي 

ُنقل
گرسنه اي به شهري رسيد. به دکان قنادي رفت. دید آراسته 
به انواع شکربار، پيش رفت و سيني بزرگي پر از ُنقل بادام 
دید. دست دراز کرد و مشتي از آن برداشت. قناد خواست 
که دستش بگيرد، مرد سریع ُنقل ها را به دهان انداخت و 
گفت: »دیدي چه کردي؟ ُنقل ها نه به دست تو رسيد، نه 

به دست من...!«

ضمير
آورده اند که عيسي)ع( روزي بر جماعتي جهود گذشت. آنان 
سخن زشتي به وي گفتند؛ اما عيسي)ع( آن ها را ثنا گفت. 
یکي از یاران سؤال کرد: »اي پيغمبر خدا! چرا در مقابل 

الفاظ زشت، مدح و ثنا گفتي؟«
عيسي)ع( فرمود: »ضمير ایشان بد بود، بد گفتند؛ ولي در 
ضمير من جز نيکویي نبود، غير از خوبي و مدح و ثنا نتوانم 

که گویم.«

مهمان
- شخص کافري از حضرت ابراهيم)ع( خواست که او را مهمان 

کند. حضرت گفت: »به دین من درآي تا تو را مهمان کنم«
مرد مأیوس شد و رفت. وحي الهي به ابراهيم رسيد که 
حال  در  اطعام مي کنم  را  او  که  است  مدت 50 سال 
و  مي خوراندي  او  به  لقمه  یک  تو  که  مي شد  چه  کفر، 

خواهش تغيير دین او را نمي کردي؟

عقل
پادشاهي وزیرش را گفت: »از نزدیکان، یکي را که عقلي 
خواهم  جاي مهمي  به  را  او  که  پيدا کن،  باشد  داشته 

فرستاد«
طلحک گفت: »اي پادشاه، هر که را که عقل بود از این 

خانه بيرون کردي!«

ربيع االبرار - زمخشري

روضه ي ُخلد - مجد خوافي لطائف الطوائف - فخرالدین علي صفي

لباب االلباب - عوفي زهرالربيع - جزایري کليات عبيد زاکاني

نماز
يکي پرطمع پيش خوارزم شاه         

شنيدم که شد بامدادي پگاه
چو ديدش به خدمت دوتاگشت و راست          

دگر روي بر خاک ماليد و خاست
پسر گفتش اي بابک نامجوي     

يکي مشکلت مي بپرسم بگوي!
نگفتي که قبله ست سوي حجاز؟        

چرا کردي امروز ازين سو نماز؟
گلستان  سعدي

با گذشتگان قدمی بزنیم

خر گم کرده
مردی خرش را گم کرد و هر چه گشت نيافت. از مردم پرسيد: »پارساترین مرد کيست؟« گفتند: »ابوالحسن.« نزد او رفت و اصرار و 
داد و فریاد که تو خر مرا برده ای. ابوالحسن درماند، دست برداشت و گفت: »خدایا مرا از دست این مرد نجات بده.« ناگاه مردی از دور 
پيدا شد، با خود خری می آورد. روستایی خرش را شناخت و آن  را باز گرفت و به ابوالحسن گفت: »ای شيخ مرا ببخشای! من به درگاه 

خدا آبرویی ندارم تا دعا کنم. با این کار خواستم تا به برکت دعای تو خر من پيدا شود.«                                تذکره االولیا - عطار



( امام موسی کاظم)ع( فرمودند:

َمِن اسَتوی  یوماُه َفُهَو َمغُبوٌن؛

هر کسی که دو روزش مساوی باشد )و روز بعد بهتر از روز قبل 

نباشد( مغبون است.

کسی هک اندرز و نصیحت را بپذرید 

از رسوائی مصون خواهد ماند.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
مسابقه  برگزيدگان  مهر،  خبرگزاری 
»دست های  كودكان  نقاشی  بين المللی 
فضای  در  زندگی«  نجات بخش  پاک، 
كانون  اعضای  و  شدند  معرفی  مجازی 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان 
و  برنز  طال،  نشان   ۱۸ كسب  با  فارس 

ديپلم افتخار، درخشيدند.
طاهره  بی  بی   كه  مراسم  اين  در 
طهماسبی مديركل امور بانوان و خانواده 
ابراهيم  و  خراسان رضوی  استانداری 
فكری  پرورش  كانون  مديركل  زره ساز 
خراسان رضوی  نوجوانان  و  كودكان 
حضور داشتند، پيام محمدرضا زمرديان 
معاون فرهنگی كانون به صورت ويدئويی 

پخش شد.
اثر  هزار   ۹ از  بيش  خبر،  اين  اساس  بر 
كشور   ۲۷ و  جهان  قاره   ۵ و  ايران  از 
كودكان  نقاشی  بين المللی  مسابقه  در 
زندگی«  نجات بخش  پاک،  »دست های 
ارائه شد كه از اين تعداد ۱۷۰۰  اثر به 

مرحله داوری پايانی راه پيدا كردند.

پزشكی  علوم  دانشكده  رييس 
فرمانداران  به  ای  نامه  در  الرستان 
قرمز،  وضعيت  اعالم  ضمن  منطقه 

شرايط جديد را تشريح كرد
از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
روابط عمومی دانشكده علوم پزشكی 
و خدمات بهداشتی درمانی الرستان، 
بهزاد رضايی رييس دانشكده با توجه 
به وضعيت قرمز شهرستان و منطقه، 

الپاراسكوپی  جراحی  عمل  نخستين 
)ص(  نبی اكرم  بيمارستان  در 
به  منجر  فارس  خنج   شهرستان 
بيرون آوردن ۲ قطعه سنگ از كيسه 
تيم  را  عمل  اين  شد.  بيمار  صفرای 
پزشكی بيمارستان يادشده متشكل از 
دكتر الماسی و دكتر طاهری دو جراح 
بر روی  با همراهی همكاران  عمومی 
دادند.الماسی  انجام  ساله   ۳۵ زنی 
گفت: بهبودی كوتاه مدت و نداشتن 
عوارض بعد از عمل از مزيت جراحی 
جراحی  عمل  به  نسبت  الپاراسكوپی 
باز است. دستگاه ويژه الپاراسكوپی را 
نيكوكاران خنج به مبلغ يك ميليارد 
بيمارستان  به  و  اند  خريده  تومان 
اند.   كرده  اهدا  شهر  اين  اكرم  نبی 
بدون  جراحی  عمل  الپاراسكوپی 
دستگاه  و  است  بيمار  بدن  شكافتن 
كه  عضوی  به  و  بدن  درون  به  ويژه 
نياز به جراحی دارد، هدايت و جراحی 
ديگری  گزارش  همچنين  شود.  می 

پزشكی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
به  تخت   ۷۰۰ از  بيش  ،گفت:  شيراز 
اضافه  فارس  های  بيمارستان  مجموعه 
اضافه  امكان  ميزان  اين  از  بيش  و  شده 

شدن تخت بيمارستانی وجود ندارد.
از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
همتی   عبدالرسول  دكتر  مهر،  خبرنگار 
كرونا  بيماری  مديريت  استانی  ستاد  در 
بيان كرد: روزانه در استان فارس بالغ و 
۵۰۰۰ آزمايش كوويد ۱۹ انجام می شود 
تست  هزار   ۴۱۴ مجموع  در  تاكنون  و 
فارس  استان  سطح  در  ويروس  كرونا 

انجام شده است.
وی افزود: بر اساس نتايج به دست آمده 
مورد  و ۸۳۶  هزار  بر ۱۰۹  بالغ  تاكنون 
شده  شناسی  فارس  استان  در  مبتال 
نفر  بر دو هزار و ۲۰۰  بالغ  است روزانه 
در سطح استان فارس مبتال به بيماری 
كرونا مشخص می شود البته الزم به ذكر 
است كه ۹۳ هزار نفر مبتال به كرونا نيز 

در استان فارس بهبود يافته اند.
فوتی  ميزان  بيشترين  داد:  ادامه  همتی 
نفر   ۵۷ روز  يك  طی  فارس  استان  در 
پر  برای  عاملی  كه  شد  رسيده  ثبت  به 
شدن سردخانه های بيمارستان ها بود اين 

همچنين از ۱۷۰۰ اثر، ۳۵۰ اثر در بخش 
ملی و بين المللی برگزيده شد كه ۱۰۰ 
اثر مربوط به بخش بين الملل و ۲۵۰ اثر 

مربوط به بخش ملی است.
از  فرد  تقوی  اميرعلی  اساس  همين  بر 
الرستان، مريم متفكر از مركز شماره ۲ 
آباده،  از  طباطبايی  طنازسادات  شيراز، 
 ۱ شماره  مركز  از  جايمند  امين  محمد 
 ۱ شماره  مركز  از  وحيدی  فائزه  جهرم، 
از مركز شماره  جهرم و مرجان كامياب 
پرورش  كانون  هنرمند  اعضای  ۳ شيراز 
بودند  فارس  ونوجوانان  كودكان  فكری 
دريافت  را  مسابقه  اين  نشان طالی  كه 
عرفان  بوانات،  از  زارعی  يسنا  كردند. 
و  سعادت  فاطمه  الرستان،  از  خديور 
رها رنجبری و محمد طاها رنجبری از از 
مركز شماره ۲ صفاشهر ريحانه اقناعی از 
مركز شماره ۱ جهرم، فاطمه شفاعت از 
از مركز شماره  استهبان، حامل طاهری 
۲ داراب و ستاره صادقی از جهرم ديگر 
اين  برنز  نشان  نيز  فارس  كانون  اعضای 

مسابقه را دريافت كردند.

اين موضوع را در نامه ای به فرمانداران 
الرستان، خنج و اوز اعالم كرد.

و  پزشكی  علوم  دانشكده  رييس 
الرستان،  درمانی  بهداشتی  خدمات 
برگزاری  خواست  فرمانداران  از 
نمازهای  برقراری  و  اداری  جلسات 
مراسمات  ساير  و  جمعه  و  جماعات 
بر اساس شرايط جديد كنونی سامان 

دهی شوند.

حاكی است كه دستگاه اكسيژن ساز 
به  اكرم خنج كه  نبی  بيمارستان  در 
دولتی  اعتبارات  و  خيرين  همت 
اندازی  راه  و  نصب  شده،  خريداری 
بيمارستان  رييس  صفری،  علی  شد. 
برای  كرد:  اعالم  خنج،  اكرم  نبی 
ايجاد زيرساخت های  خريد، نصب و 
الزم برای بهره برداری از اين دستگاه، 
حدود دو و نيم ميليارد تومان هزينه 
و  خيرين  را  هزينه  از  نيمی  شدكه 
الر  پزشكی  دانشكده  را  ديگر  نيم 
طی  در  افزود:  وی  كردند.  تامين 
نياز  مورد  اكسيژن  متمادی  ساليان 
كپسول  از طريق چندين  بيمارستان 
تهيه و تامين می شد كه با راه اندازی 
و  بر حذف حمل  عالوه  اين سيستم 
فشار  افزايش  يا  افت  كپسول،  نقل 
رسيد. مطلوب  حد  به  نيز  اكسيژن 

هر  در  دستگاه  كرد:اين  بيان  صفری 
خلوص  با  اكسيژن  ليتر   ۴۰۰ دقيقه 

باالی ۹۵ درصد توليد می كند.

در حالی است كه روزانه بالغ بر يك هزار 
در  فارس  استان  سطح  در  نفر   ۸۰۰ و 
بيمارستان ها به علت كرونا بستری شده 
به  نفر   ۲۸۸ بر  بالغ  افراد  اين  بين  از  و 
علت وخامت حال در بخش مراقبت های 

ويژه خدمات درمانی دريافت می كنند.
به  تخت   ۷۰۰ از  بيش  داد:  ادامه  او 
اضافه  استان  بيمارستان های  مجموعه 
اضافه  نيز ظرفيت  اين  از  بيشتر  و  شده 

كردن تخت وجود ندارد.
با اشاره به اينكه هيچ شهرستان سفيدی 
 ۲۷ داد:  ادامه  ندارد،  وجود  فارس  در 
وضعيت  دارای  فارس  استان  شهرستان 
دارای  نيز  شهرستان   ۹ و  اند  قرمز 
آمار  اساس  بر  كه  بوده  نارنجی  وضعيت 
وضعيت  تغيير  شهرستان  دو  هفته  هر 
داده و از نارنجی به قرمز تغيير وضعيت 

می دهند.
آينده  روزهای  طی  است  معتقد  همتی 
وارد شرايط بحرانی خواهيم شد و گفت: 
اگر وضعيت شيوع بيماری به همين گونه 
باشد در انتهای آذر ماه روزانه ۱۵۰ نفر 
استان فوت خواهند كرد و روزانه ۶  در 
هزار نفر نيز در استان مبتال به كوويد ۱۹ 

خواهند شد.

درخشش کودکان الرستانی 
در مسابقه ملی »دست های پاک«

نامه مهم کرونايی رئيس دانشکده علوم پزشکی 
الرستان به فرمانداران خنج، اوز و الرستان

انجام نخستین عمل الپاراسکوپی
 در بیمارستان نبی اکرم خنج

امکان افزايش تخت
 در بيمارستان های فارس نيست

و  بسيجيان  همگامی  تداوم  در 
فرهنگيان الرستانی در مقابله با ويروس 
كرونا، در موج سوم نيز طی اقدامی تازه 
پيوستند  سالمت  مدافعان  صفوف  به 
روش  كننده  ترويج  درمان  از  پيش  تا 

پيشگيری باشند.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از روابط 
عمومی دانشكده علوم پزشكی و خدمات 
يگانه  وحيد  الرستان  درمانی  بهداشتی 
معاون بهداشتی دانشكده علوم پزشكی 
الرستان طی نشست های جداگانه ای كه 
با فرمانده بسيج سپاه پاسداران و رئيس 
اداره آموزش  و پرورش الرستان تشكيل 
داد، ضمن ارائه طرح های متعدد خواست 
بنا به فرمايشات مقام معظم رهبری  تا 
مبنی بر استفاده از پتانسيل های بومی هر 
منطقه و با تكيه بر توانمندی های موجود 
فرهنگ سازی  راستای  در  حوزه  هر  در 
مديريت كرونا و خود مراقبتی، نظارت بر 
اصناف و در سطح كالن، كنترل بيماری 

كوييد ۱۹ گام های مؤثری بردارند.
 ۸۰ فعلی  شرايط  در  اينكه  بابيان  وی 
عالئم  با  كرونا  به  ابتال  موارد  درصد 
افزود:  می يابد،  بروز  سرماخوردگی 
كرونا،  گسترش  عدم  در  روش  بهترين 
ماندن در خانه و قرنطينه خانگی برای 
افرادی است كه حداقل عالئم را دارند.

اسالمی  شورای  رييس  نامدار  خليل 
ای  صميمانه  نشست  در  الر  شهر 
استاندار  حضور  با  چهارشنبه  روز  در 
فارس و معاونين استاندار با فرمانداران، 
روسای  و  شهرداران  بخشداران، 

با يادآوری برخی  امام جمعه الرستان، 
از راهبردهای غلط ۴ سال اخير كشور 
آمريكا، گفت: آمريكا طی ۴ سال دوران 
شكست های  ترامپ  جمهوری  رياست 

متعدد متحمل شده است
به گزارش ميالد الرستان، حجت االسالم 
خرم  موسوی  سيدمختار  المسلمين   و 
جمعه  نماز  سياسی  عبادی  آئين  در 
اين هفته شهر الر با بازخوانی برخی از 
رياست جمهوری  اخير  انتخابات  وقايع 
همه  با  آمريكا  داشت:  اظهار  آمريكا، 
ادعاهايی كه دارد، انتخابات را در هفته 
و  شد  اعالم  نتايج  و  كرد  برگزار  اخير 
نيز همچنان  عكس العمل های پس ازآن 

ادامه دارد.
نتيجه  از  فارغ  اينكه  به  اشاره  با  وی 
انتخابات در آمريكا، بيشتر نشان دهنده 
افزود:  بود،  كشور  اين  سياست های 
از  انتخاب حكايتی روشن  اين  حقيقت 

افول آمريكاست.
يادآوری  با  الرستان،  جمعه  امام 
 ۸۸ فتنه  در  آمريكايی ها  نقش آفرينی 
ايران و ايجاد هجمه سنگين بين المللی 
بحث  كردن  مطرح  و  كشورمان  عليه 
كرد:  تصريح  آنان،  سوی  از  تقلب 
با  را  حيله  و  مكر  اين  اكنون  خداوند، 
خود  به  ايران  ملت  استقامت  و  صبر 

آمريكايی ها بازگرداند.
اين استاد حوزه و دانشگاه، با تأكيد بر 
انتخابات  نتيجه  غوغای  در  نبايد  اينكه 
يا  می شود  برنده  »ترامپ«  آيا  كه 
غافل  آمريكا  زوال  موضوع  از  »بايدن« 
اگر  آمريكا  كرد:  نشان  خاطر  شد، 
تاكنون خود را سرپا نگه داشته، با زور 
تفنگ، فشار و ضرب وزور دالرهای خود 

بوده است.

معاون بهداشتی دانشكده علوم پزشكی 
بيماری  شيوع  به  اشاره  با  الرستان، 
تصريح  كرونا  سوم  موج  نزديكی  و 
مقاومت  پايگاه های  از  كدام  هر  كرد: 
حافظان  طرح  قالب  در  محالت  بسيج 
خود  به نوبه  می توانند  محالت  سالمت 
به عنوان يك پتانسيل بالقوه در راستای 
ارائه  كرونا،  مديريت  فرهنگ سازی 
بر  نظارت  و  مراقبتی  آموزش های خود 
اصناف متعدد در محدوده آن  عملكرد 
پايگاه عمل نموده و ما را در كنترل هر 
رسانند. ياری  بيماری  اين  بيشتر  چه 

اين مسوول در ادامه به پتانسيل بالقوه 
كرد  اشاره  فعلی  شرايط  در  فرهنگيان 
و يادآور شد: طرح سفير سالمت و هر 
از  قبل  تا  كه  پايگاه سالمت  يك  خانه 
اين در شرايط عادی جامعه اجرا می شد 
موفق  طرح  دو  به عنوان  می تواند  نيز 
و  آموزش  بيماری،  كنترل  حوزه  در 
هدايت جامعه به سمت روش های خود 

مراقبتی مطرح گردد.
گفت:  موارد  اين  تشريح  در  يگانه 
معلمان محترمی كه به شكلی متفاوت 
شبانه روز  طول  در  گذشته  از  بيش  اما 
برای دانش آموزان وقت صرف می كنند 
بر  تأثيرگذار  عامل  اصلی ترين  به عنوان 
می توانند  تازه نفس  و  نوذهن  قشر  اين 

الرستان  شهرهای  اسالمی  شوراهای 
و  مشكالت  مسائل،  شد،  برگزار  اوز  و 
مطالبات به حق مردم منطقه الرستان 
بزرگ را مطرح كرد و خواستار پيگيری 

و مرتفع نمودن آنها شد.
از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
خليل  الر،  شهرداری  عمومی  روابط 
تفصيلی  طرح  نشست؛  اين  در  نامدار 
آهن  راه  پروژه  سرگيری  از  الر،  شهر 
بندرعباس،   - الر   - جهرم   - شيراز 
بندر   - دوبانده كردن محور جهرم-الر 
ارتقاء  سرزمينی،   آمايش  عباس، 
به  الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 
در  بازآفرينی  ستاد  به  كمك  دانشگاه، 

فاصله گيری كشورهای  به  اشاره  با  وی 
سال   ۴ رويكردهای  از  دنيا  مختلف 
 ۴ در  داد:  ادامه  آمريكا،  كشور  اخير 
ياغی گری  يك  آمريكا  گذشته،  سال 
بين المللی را به نمايش گذاشت و چهره 

واقعی سردمداری را نشان داد.
اينكه  بيان  با  موسوی  حجت االسالم 
شكست های  شاهد  گذشته  سال   ۴ در 
عرصه های  در  آمريكا  سياست های 
مختلف بين المللی بوده ايم، عنوان كرد: 
سرنگونی  در  امريكا  توطئه  شكست 
بوليوی  ونزوئال،  مردمی  حكومت های 
حمايت  و  مردم  استقامت  با  سوريه  و 
گروهای  ايجاد  در  شكست  ايران، 
بدلی نظير داعش و النصره برای ضربه 
در  شكست  مقاومت،  جريان  به  زدن 
اختالف اندازی بين گروهای مقاومت در 
فلسطين كه نتيجه عكس داشت و منجر 
مقابل  در  شكست  شد،  آنان  اتحاد  به 
حزب اهلل،  برابر  در  لبنان  عمومی  افكار 
كامل  سياست های  تحقق  در  شكست 
عراق،  سوريه،  ليبی،  در  استكباری 
در  تاريخی  فلسطين، شكست  و  لبنان 
منطقه ای،  ائتالف  ايجاد  باوجود  يمن 
عليه  دريايی  ائتالف  ايجاد  در  شكست 
ساليان  شكست های  ازجمله  را  ايران 

اخير آمريكايی هاست.
امام جمعه الرستان، ادامه داد: شكست 
در  آشوب  ايجاد  و  فتنه انگيزی  در 
شكست  ايران،  در   ۹۸ و   ۹۶ سال های 
اقتصادی  حداكثری  فشار  راهبرد  در 
ايران،  در  اقتصادی  عيار  تمام  و جنگ 
افتضاح سقوط پهپاد امريكايی و ناتوانی 
ترساندن  در  شكست  پاسخگويی،  از 
بزدالنه  ترور  با  ايران  عقب نشينی  و 
سليمانی،  قاسم  حاج  دل ها  سردار 

ارائه  جامعه  در  را  الزم  آموزش های 
علوم  دانشكده  بهداشتی  دهند.معاون 
اين  كرد:  بيان  الرستان،  پزشكی 
سالمت  ساعت  قالب  در  كه  آموزش ها 
می تواند قبل از آموزش های درسی ارائه 
دانش  يادگيری  بر  عالوه  كه  گرديده 
آموزان، مطالب مفيدی برای خانواده ها 

و بالتبع جامعه خواهد بود.
با  الرستان  مديران  كرد:  اضافه  وی 
رعايت پروتكل های بهداشتی و اجتناب 
الگوی  می توانند  گردهمايی ها  از 
اداره  در  خود  همكاران  برای  مناسبی 
محل خدمت بوده و ادارات و ارگان های 
كامل  الگوی  يك  به عنوان  نيز  دولتی 

برای مردم بر جامعه تأثير بگذارند.

بافت  و  تاريخی  بافت  بهسازی  راستای 
المللی  بين  فرودگاه  توسعه  فرسوده، 
الرستان  اللهی  آيت  اهلل  آيت  حضرت 
و فاضالب شهری را از اهم اين مسائل 

برشمرد.
الرستان،  بزرگ  رصدخانه  تجهيز 
به  نشانی  آتش  تجهيز  در  مساعدت 
به  توجه  با  پيشرفته  های  سيستم 
نمودن  مرتفع  شهرستان،  توسعه 
جامع  دانشگاه  روی  پيش  مشكالت 
تفكيك  و  الرستان  كاربردی  علمی 
مسائل،  ديگر  از  متری   ۴۶۰ منازل 
رييس  كه  بود  مطالباتی  و  مشكالت 

شورای اسالمی شهر الر از آن نام برد.

در  امريكا  ساله   ۷۰ هيمنه  شكست 
پايگاه  قراردادن  هدف  و  پاسخگويی 
اجماع سازی  در  شكست  االسد،  عين 
عليه  ملل  و سازمان  امنيت  در شورای 
در  كرونا  مديريت  در  شكست  ايران، 
منطقه ای  هم پيمانان  شكست  آمريكا، 
رژيم  و  امارات  عربستان،  مانند  امريكا 
سياست های  تحقق  در  صهيونيستی 
شكست های  از  نمونه ای  آمريكا، 
گذشته  سال   ۴ طی  آمريكا  راهبردی 

است.
جمهوری  مؤثر  نقش  بر  تأكيد  با  وی 
كردن  برمال  برای  ايران  اسالمی 
 ۴ در  كرد:  بيان  آمريكا،  دسيسه های 
كه  كرد  اعالم  بارها  ترامپ  اخير،  سال 
اما  بود  ايرانی  مسئوالن  تماس  منتظر 
و  رسيد  اتمام  به  جمهوری اش  رياست 

اين آرزو بر دل ترامپ ماند.
از  تمجيد  با  موسوی  حجت االسالم 
استقامت ملت ايران طی ساليان اخير، 
واليتمداری  با  اين ها  همه  كرد:  اضافه 
ملت ايران و صبر و تحمل توأم با ايمان 
مردم رقم خورده و ادامه خواهد داشت.

بسیجیان و فرهنگیان الرستانی
 در موج سوم کرونا به صفوف مدافعان سالمت پیوستند

رییس شورای اسالمی شهر الر در نشست با استاندار فارس:
مسايل، مشکالت و مطالبات به حق مردم منطقه الرستان بزرگ 

پيگيری و مرتفع شود

امام جمعه الرستان : آمريکا در دوران رياست جمهوری ترامپ، 
شکست های متعدد متحمل شده است

َ َّه ماأَقْبَلُ الِمن
ٍَّة  َلدُّنْيَا جَِميعًا ِبِمن فَمَا أَقْبَلُ ا

َلْمَرَاِتِب ِبالذُّلِّ  وَ الَ أَشْتَِري ِعزَّ ا
َلْمَدَاِمِع ِخلْقًَة  وَ أَعِْشقُ كَحاْلَءَ ا

َلْكُحِْل َّةَ ا َّ يُرَى ِفي عَيِْنهَا ِمن ِلئاَل

تی نپذریم جهان زودگذر
ّ
هب من

 بشر
ّ
هب ذلتی نخرم پاهي اهی زع

ی چشم ْسيااهن شوم هک ماردزاد فدا
ت سرهم، کشيده خويش هب رد

ّ
زبار من

منت نپذیرم
گیتي را سراسر به مّنتي نپذیرم. و شکوه پایه ها را به خواري نخرم.

ِمهر به سیه چشمان مادرزاد ورزم که در چشم شان مّنت سرمه نیست.


