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-کلیه همشهریان در سراسر منطقه  الرستان، خنج و اوز، با هوشیاری کامل، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و به جز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند. 

- رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و اصول بهداشتی فردی و عمومی می تواند عواقب سنگین و جبران ناپذیر برای ما داشته باشد.

حوزه استحفاظی دانشکده علوم پزشکی الرستان، قرمزشد 

با اجرای سیستم نوین آبیاری  فوتبال همراه 
بارانی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان 

در دست انجام می باشد.
همچنین تجهیز و  نوسازی ساختمان اداری 
حاج  گرانقدر  خیر  همت  به  فوتبال  هیات 
قنبر زرفشان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تختی  ورزشگاه  ویزه  جایگاه  اجرای  و  تومان 
و سکوهای فرسوده نیز به همت خیری بلند 
به  گردد   فاش  نامشان  نخواستند  که  همت 
هیات  توسط  در  تومان  میلیون   ۵۰۰ مبلغ 

فوتبال الرستان در دست انجام می باشد.
به  اشاره  با  الرستان  فوتبال  هیات  ریاست 
اینکه آسفالت پیست ،رنگ آمیزی فنس های 
دور زمین و ترمیم سکوها  که شکلی نازیبا به 
ورزشگاه داده است را در دستور کار خود قرار 
داده است تا پایان سال جاری با افتتاح کلیه 
این طرح ها شاهد ورزشگاهی زیبا و شکیل و 
در خور شان ورزشکاران و نام الرستان باشد.

رئیس دفتر نماینده مردم الرستان در مجلس 
پهلوان  جهان  ورزشگاه  از  اسالمی  شورای 
تختی شهرقدیم و پروژه های در دست اقدام 

هیات فوتبال بازدید کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال اخبار 
اداره ورزش و جوانان الرستان، مصیب علیشیر 
شهرستان های  مردم  نماینده  دفتر  رئیس 
به  الر  شهر  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
همراهی  با  الرستان  فوتبال  هیات  دعوت 
اعضای کارگروه ورزش و روسای هیات های 
ورزشی الرستان با حضور در ورزشگاه تختی 
دست  در  زیربنایی  های  پروژه  از  شهرقدیم 

اقدام هیات فوتبال بازدید کرد.
هیأت  رئیس  زاده  طارمی  نشست،  این  در 
کارهای  از  گزارشی  ارائه  به  الرستان  فوتبال 
اظهار  و  پرداخت  اخیر  مدت  در  شده  انجام 
خاکبرداری،  تسطیح،  عملیات  داشت:  
زمین  و...  کوددهی  کاشت چمن،  خاکریزی، 

نماینده  از  فوتبال الرستان  هیأت  دار  سکان 
خواست  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
الرستان  آبروی  که  قدیمی  ورزشگاه  این  به 
ورزشکاران  از  کثیری  جمع  استفاده  مورد  و 
و  نقاط الرستان  تمام  از  محتلف  های  رشته 
و  استانی  معتبر  مسابقات  میزبان  همچنین 

کشوری است، توجه ویژه ای داشته باشند.
در این بازدید، رئیس دفتر نماینده مردم در 
الرستان با تمجید از اقدامات تحسین برانگیز 
فوتبال  هیأت  رئیس  زاده  طارمی  حسین 
مشارکت  جذب  با  تنه   یک  که  الرستان 
ورزشگاه  نوسازی  و  تجهیز  به  اقدام  خیرین 
زیرساخت های  به  توجه  گفت:  است،  کرده 
با  امکانات  با  ورزشگاهی  وجود  و  ورزشی 
توجه به آب و هوای الرستان در فصول سرما 
مطرح  های  تیم  اردوهای  میزبان  می توان 
شوق  ایجاد  باعث  طرفی  از  و  باشیم  کشور 
شایسته  مستعد  جوانان  در  بیشتر  انگیزه  و 

الرستان شد.
علیشیر همچنین قول داد با پیگیری های نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی طرح های ویژه 
ای در حوزه ورزش در دست اقدام دارند که با 
در  ورزش  توسعه  شاهد  ها  ان  شدن  عملی 

شهرستان های حوزه انتخابیه خواهیم بود.
مدیرکل  با  نشستی  طی  کرد:  تصریح  وی 
طور  به  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  
فوتبال  هیات  فعالیت های  به  اختصاصی 
تکمیل  به  ای  ویژه  نگاه  الرستان،همچنین 
دولتی  اعتبارات  جذب  با  تختی  ورزشگاه 

پرداخته خواهد شد.
این  پایان  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
بازدید، رئیس دفتر نماینده مردم در الرستان 
هیات  احداث  حال  در  اداری  ساختمان  از 
مرحوم  ورزشی  سالن  و  الرستان  فوتبال 
هندبال  هیات  مشکالت  بررسی  و  رزمیوش 

پرداخته شد.

قدیمی ترین ورزشگاه الرستان، در مسیر نوسازی و تجهیز
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استان  این  گفت:  هرمزگان  شیالت  مدیرکل 
خود  به  را  کشور  دریایی  ازصید  ۲۵درصد 
اختصاص داده و مقام نخست در زمینه تولیدات 

شیالتی دراختیار دارد.
عبدالرسول دریایی، افزود: هرمزگان با ۲۲ بندر 
تن  بر ۲۷۰ هزار  افزون  صیادی و صید ساالنه 
انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد 
صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده 
اهمیت  و  از جایگاه  نشان  آمارها  این  که  است 

فعالیت های شیالتی این استان در کشور دارد.
تولیدات  نخست  مقام  کسب  داد:  ادامه  وی، 
شیالتی کشور توسط هرمزگان نشان از ظرفیت 
دارد  استان  این  در  شیالتی  بدلیل  بی  های 
علمی  های  فعالیت  همواره  خوشبختانه  که 
فارس  خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  پژوهشی  و 
ودریای عمان یاری رسان شیالت هرمزگان در 
این مسیر بوده است.مدیرکل شیالت هرمزگان 
اظهارداشت: ایجاد توسعه پایدار نیازمند برنامه 
ریزی و استفاده از ظرفیت های علمی است که 
فارس  خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  شک  بدون 
ودریای عمان می تواند نقش مهمی داشته باشد 

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اطالع رسانی نماینده مردم؛ حسین زاده نماینده 
اوز،  و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف  مردم 
سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات و  
ایزدی مدیرکل مخابرات استان فارس به جهت 
به  مخابرات  حوزه  مشکالت  و  مسائل  پیگیری 

شهرستان خنج و روستای چاه طال سفر کردند .
در  مردمی  درخواست های  پیرو  سفر  این 
اینترنت همراه  خصوص مشکالت تلفن ثابت و 
روستای  ویژه  به  و  خنج  شهرستان  روستاهای 
چاه طال به درخواست  حسین زاده نماینده مردم 
شریف الرستان، خنج، گراش و اوز  جهت حضور 
مدیران کل مخابرات و فناوری اطالعات صورت 

گرفت.
با  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
بیان اینکه از مسائل و مشکالت حوزه مخابرات 
چهار شهرستان آگاه هستیم، بر موضوع اینترنت 
از  یکی  که  مسئله  این  جدی  پیگیری  و  تلفن 
نیازهای اساسی خصوصاً در موضوع آموزش در 

شرایط فعلی محسوب می شود تاکید کرد.
آماده هرگونه  ما  اینکه  به  اشاره  با  حسین زاده، 
همکاری و پیگیری در سطوح مختلف در جهت 
حل مشکالت مردم هستیم افزود: امیدواریم که 
فجر  دهه  در  امر  مسئولین  پیگیری  و  با همت 

با حضور رئیس اداره منابع طبیعی 
و  الرستان  شهرستان  بخشدار  و 
حوزه  این  برداران  بهره  از  جمعی 
اراضی  از  حفاظت  برای  تدابیری 
باغ  صحرای  بخش  حوزه  ملی 

الرستان اتخاذ شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، منصور  از 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رضایی 
الرستان  شهرستان  آبخیزداری  و 
توسعه  مهم  عوامل  از  یکی  ،گفت: 
و  حفظ  شهرستان  هر  یافتگی 

صیانت از منابع طبیعی است.
ثروت  طبیعی  منابع  کرد:  بیان  او، 
تالش  باید  همه  و  است  عمومی 
تا این ثروت ملی حفظ شده  کنند 

هزارتن در سال، وجود زمین های جدید پرورش 
استان،  داخلی  آب های  در  خاویاری  ماهیان 
تولید  امکان  تیالپیا،  و  گرمابی  ماهیان  پرورش 
و  دریایی  گیاهان  دریایی،  خیار  پرورش  و 
صدف های مرواریدساز، آرتمیا، البستر از جمله 
ظرفیت های آبزی پروری هرمزگان است که می 
هر چه  ارزآوری  ها جهت  این ظرفیت  از  توان 

بیشتر و جایگزینی با نفت استفاده کرد.

مشکل سایت محمله، کهنویه، جنگویه، حمامی، 
اجرای شبکه  و   ۴G به سایت   ارتقا  دهنو جهت 
فیبرنوری در مسیر خنج، چاه طوس، آشنا و مز 
و مسیر خنج، هفتوان، باغان، فیدویه و کورده از 

موضوعات مطرح شده در این سفر بود.
در این سفر همچنین از مسیر فیبر نوری خنج 
به کورده با ایجاد چندین ایستگاه در روستاهای 

شهرستان خنج بازدید بعمل آمد.
این پروژه در جهت توسعه ارتباط نو روستایی با 
اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان تا پایان سال 

۱۳۹۹ به بهره برداری می رسد.

حفاظت  نیازمند  همجوار  جوامع 
بیش از بیش است که در این راستا 
و عمومی  آموزش تخصصی  ارائه  با 
لجستیکی  تجهیزات  بکارگیری  و 
این مسیر  در  مثبتی  گام  توان  می 

برداشت.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 

اظهار  خبرنگاران  به  کرونا  بیماری 
کرد: طرح رهگیری بیماران کرونایی 
استفاده  با  فارس  استان  سطح  در 
و  است  شده  آغاز  تلفنی  تماس  از 
بزودی نیز موضوع رهگیری بیماران 
با استفاده از شبکه تلفن همراه نیز 
داد:  ادامه  شد.وی  خواهد  عملیاتی 
افراد  ثابت  و  همراه  تلفن  شماره 
گرفته  آزمایشگاهی  تست  زمان  در 
خواهد شد و این افراد موظف هستند 
که روزانه به صورت مداوم پاسخگوی 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی باشند 
اطالع  و  آموزش ها  انتقال  ضمن  و 

با  الرستان  شهرستان  آبخیزداری 
مراتع  از  حراست  اهمیت  بر  تاکید 
و جنگل ها و ایجاد محیطی مفرح و 
طبیعی برای مردم، ادامه داد: اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان 
حاشیه  سبز  فضاهای  توسعه  در 
در  کوششی  گونه  هیچ  از  روستاها 

چارچوب قانون دریغ نمی کند.
و  ها  از جنگل  و حراست  او، حفظ 
جامعه  احاد  همه  وظیفه  را  مراتع 
سایر  همکاری  افزود:  و  دانست 
اعضای   ، اجرایی  های  دستگاه 
ها  بخشداری  اسالمی،  شوراهای 
حفظ  امر  در  روستاها  دهیاران   ،
و  مرتعی  های  عرصه  از  حراست  و 

جنگلی بسیار با اهمیت است.

خروج  شرایط  بیماری  وضعیت  از 
رصد  نیز  منزل  از  آن ها  احتمالی 

خواهد شد.
کرد:  تصریح  همتی،  عبدالرسول 
۱۰۰ خط تلفن برای این کار پیش 
با  کاربران  تماس  با  که  شده  بینی 
شود  مشخص  اگر  ثابت  تلفن  خط 
که این افراد از منزل خارج شده اند 
الزم  پیگیری های  و  تذکر  بالفاصله 

انجام می شود.
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پزشکی شیراز،  اضافه کرد: این طرح 
و  آغاز شده  فارس  استان  در سطح 

رونمایی  نیز رسما  آینده  طی هفته 
خواهد شد.

او افزود: طرح رهگیری مبتالیان به 
از  مخابراتی  امواج  طریق  از  کرونا 
جمله اقدامات در دست اجرای این 
استان است که با اخذ مجوزات الزم 
همتی  خواهد شد.  عملیاتی  بزودی 
با بیان اینکه طرح رهگیری بیماران 
کرونا در قطع زنجیره بیماری کرونا 
با  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  موثر 
و  بهداشتی  نکات  به  که  بیمارانی 
توجه  بی  خانگی  نکردن  قرنطینه 

باشند برخورد قاطع خواهد شد.

با  بدون شک  پیشرفت  و  توسعه  روشن  افق  و 
پژوهش ، فعالیت علمی و و در کنار آن پیگیری 
و حمایت میسر خواهد شد و بی شک این مهم  
از  بیش  شکوفایی  و  تحول  بر  اثرگذاری  نقشی 

پیش فعالیت های شیالتی دارد .
ظرفیت تولید ۱۱۳هزار تن انواع ماهیان دریایی 
مناسب  زمین های  هکتار  هزار  قفس،۵۰  در 
برای تولید میگوی پرورشی با امکان تولید۲۰۰ 

در  مربوطه  سایت  افتتاح  و  مشکل  رفع  شاهد 
چاه طال و روستاهای اطراف باشیم.

فناوری اطالعات  و  ارتباطات  سهرابی، مدیرکل 
سایت  راه اندازی  گفت:  سفر  این  در  فارس 
سال  چهارم  اپراتور  برنامه  در  چاه طال  روستای 
۹۷ قرار داشت اما به علت عدم تامین تجهیزات 
این  واگذاری  با  حاضر  درحال  شد.  متوقف 
مسئله به اپراتور بخش خصوصی بصورت موقت 
تا هفته های آتی مشکل اینترنت در طرح های 
وب و با توسعه زیرساخت  های آن و تجهیزات 

به بهره برداری خواهد رسید.

تا به نسل های آینده انتقال یابد.
سازی  فرهنگ  به  اشاره  با  رضایی، 
عرصه  این  از  حفاظت  زمینه  در 
باغ  بخش صحرای  کرد:  تصریح  ها 
ژنتیکی  ذخایر  داشتن  با  الرستان 
دارویی  گیاهان  جمله  از  فراوان 
متعدد ، ضمن فراهم کردن اشتغال 

بهداشت  معاون  همتی  عبدالرسول 
در  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حاشیه جلسه ستاد استانی مدیریت 

2۵درصد از صید کشور متعلق به هرمزگان است
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اتخاذ تدابیر حفاظتی در اراضی ملی بخش صحرای باغ الرستان

بیماران مبتال به کرونا در فارس، رهگیری می شوند

بومیان، در اولویت 
واگذاری زمینهای 

پرورش میگوی هرمزگان 

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  باقرزاده،  علی 
از  هرمزگان گفت:زمین های پرورش میگو فقط 

راه فراخوان به متقاضیان واگذار می شود.
با  بندرعباس  در  نشستی  در  باقرزاده، 
در  میگو  پرورش  زمین های  واگذاری  موضوع 
شهرستان های جاسک و میناب افزود:همه مردم 
از  پس  و  کنند  شرکت  فراخوان  در  می توانند 
بررسی توان مالی هر فرد و شرایط دیگر به آنان 

زمین واگذار می شود.
خود  زمین  نمی تواند  هم  هیچ کس  گفت:  وی 
با فرد متخلف  را بفروشد و در صورت مشاهده 
برخورد می شود.نماینده مردم شرق هرمزگان در 
گفت:  نشست  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اولویت  میگو  پرورش  زمین های  واگذاری  در 
روستا های  برخی  در  اگر  و  است  بومیان  با 
به  میگو  پرورش  زمین های  جاسک  شهرستان 
سرمایه گذارانی داده شده است که قانونی نبوده 
و توانمند نیستند، بازنگری و تجدید نظر شود. 
وابسته  به صنایع  باید  افزود:  رئیسی،  حسین 
پرورش میگو از جمله فرآوری و بسته بندی 
نظام مهندسی  توجه شود.رئیس سازمان  نیز 
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان نیز گفت: 
به  گذار  سرمایه  هشت  برای   ،۹۶ سال  از 
پرورش  اصولی  موافقت  مساحت ۵۰۰ هکتار 
میگو در روستای گاوبندی شهرستان جاسک 
صادر شد که تاکنون عملیات اجرایی در آن 
افزود:  زاده،  نصیری  است.حمید  نشده  انجام 
پرورش  زمین  هکتار  هزار  دو  حدود  اکنون 

میگو در این روستا آماده واگذاری است.

کشف گوسفندان قاچاق 
در الرستان

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی 
انتظامی  پاسگاه  مأموران  گفت:  الرستان 
با  مقابله  طرح  اجرای  در  چهاربرکه 
الرستان- جاده  کنترل  هنگام  قاچاق، 

 ۴۰۵ سواری  خودروی   ۳ به  بندرعباس 
و  شدند  مشکوک  احشام  حامل  سمند  و 

توقیف کردند. را  آن ها 
این خودرو ها  افزود:  امجدی  داود  سرهنگ 
بدون  و  قاچاق  گوسفند  راس   ۳۲ حامل 

مجوز دامپزشکی بودند.
قاچاق  احشام  ارزش  که  این  بیان  با  وی 
مکشوفه برابر نظر کارشناسان، یک میلیارد 
است،  شده  برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰ و 
و  دستگیر  نفر   ۳ خصوص  این  در  افزود: 

تحویل مراجع قضایی شدند.

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

به همت انجمن دوستداران بهداشت و محیط 
زیست اوز، چند قطعه پرنده سهره، در طبیعت 
شهرستان اوز »تنگ بدومات« در منطقه چدرو، 

رهاسازی و به زیستگاه طبیعی بازگشتند .
پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
با  ارزشمند  اقدامی  طی  اوز«،  »کهنه  خبری 
آزادسازی ۶ قطعه پرنده سهره، حس مسئولیت 
و  طبیعت  از  حمایت  قبال  در  را  خود  پذیری 
پرندگان  رهاسازی  دادند.اقدام  نشان  پرندگان 
به عنوان الگویی برای توسعه مشارکت، فرهنگ 
آگاهی  ارتقای  زمینه ساز  و  آموزش  سازی، 

زیست محیطی در سطح شهرستان می باشد.
در  پیشتاز  انجمن  این   : که  است  ذکر  شایان 

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
بیرم؛  امالک  و  اسناد  ثبت  ی  اداره  عمومی 
اداره ثبت اسناد و امالک بیرم، در زمینه نسبت 
تشکیلی  های  پرونده  به  مختومه  های  پرونده 
بین  در   ۱۳۹۹ سال  ی  ماهه  هفت  در  اجرا 
ادارات ثبت اسناد و امالک استان فارس مقام 

اول را کسب کرد.
واحد  خدوم  کارکنان  تالش  با  گفت:  رنجبر 
،با ۲۶۷ درصد  اداره  این  اسناد رسمی  اجرای 
در  نخست  ی  رتبه  کسب  به  موفق  رشد، 
سطح  در  اجرا  های  پرونده  کردن  مختومه 
موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  که  گردید  استان 

مرکز  معلوالن  و  کادر  ابتالی  پی  در 
حضرت  حرکتی  و  ذهنی  معلولین  نگهداری 
و  فسا  شهرستان  علیه السالم  امیرالمومنین 
لزوم قرنطینه به مدت ۱۴ روز، کادر و پرسنل 
این مرکز نگهداری به مرخصی فرستاده شدند.

شیرازه،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش   به 
شهرستان  پرواز  شهرک  محله  امام  ابتکار  به 
فسا، جمعی از طالب و جوانان هیأتی به مدت 
معلولین  نگهداری  مرکز  معلوالن  از  هفته  دو 
علیه  امیرالمومنین  حضرت  حرکتی  و  ذهنی 
مراقبت  و  نگهداری  فسا،  شهرستان  السالم 

کردند.
کادر  ابتالی  پی  در  گزارش،  این  اساس  بر 
و  ذهنی  معلولین  نگهداری  مرکز  معلوالن  و 
السالم(  )علیه  امیرالمومنین  حضرت  حرکتی 
مدت  به  قرنطینه  لزوم  و  فسا،  شهرستان 
نگهداری  مرکز  این  پرسنل  و  کادر  روز،   ۱۴
لزوم  به  توجه  شدند.با  فرستاده  مرخصی  به 
معلوالن حاضر  از  مراقبت  و  نگهداری  درمان، 
پرسنل،  استعالجی  مرخصی  و  مرکز  این  در 
جمعی از طالب و جوانان هیأتی هیأت روضۀ 
حضور  با  فسا  بنی هاشم  قمر  مسجد  العباس 
آنان  از  مراقبت  و  نگهداری  به  مرکز  این  در 

طبیعت،  و  زیست  محیط  از  حمایت  عرصه 
تشکلی غیر دولتی غیر سیاسی با ساختار مردم 
قوانین و مقررات  نهاد است که در چهارچوب 
کشور و حقوق شهروندی در راستای حفاظت 
از محیط زیست، ارتقای سطح عمومی فرهنگ 
و  پیشنهادات اصالحی  ارائه  و  بهداشت جامعه 

انتقادات منصفانه فعالیت می کند.
تنگه بدومات در منطقه چدرو یکی از بکرترین 
در  جانوری  تنوع  و  گیاهی  پوشش  مناطق 
شهرستان اوز است که به دفعات، توسط انجمن 
مردم نهاد بهداشت و محیط زیست اوز، کاشت 
گرفته  صورت  آن  در  کوهی  درختان  بذرهای 

است.

این موفقیت را خدمت مردم شریف بخش بیرم 
برای  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه 
همه ی خدمتگزاران، آرزوی سالمتی و موفقیت 

روزافزون داریم.
پایان  بیرم در  اسنادو امالک  اداره ثبت  رئیس 
خاطرنشان نمودکه  این مرکز در سال گذشته 
نیز در زمینه ی مقایسه ی عملکرد سند صادره 
و رشد صدور سند مالکیت در چهارماهه و پنج 
ماهه ی اول سال ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد ۹۱ 
مدتهای  به  نسبت  درصدی   ۷۹ و  درصدی 
مشابه سال قبل از آن، موفق به کسب مقام اول 

در سطح استان شده بود.

پرداختند.
محله  امام  جعفری،   مهرداد  حجت االسالم 
 ۴ گفت:  خبر  این  اعالم  با  فسا  پرواز  شهرک 
تن از طالب حوزه علمیه جواداالئمه و ۱۰ تن 
از جوانان هیأت روضه العباس با ایثار و اخالص 
پرسنل  نبود  در  و  مراجعه کرده  مرکز  این  به 

مرکز به خدمت رسانی مشغول شدند.
این  طول  در  مرکز  هزینه های  داد:  ادامه  وی 
مدت از سوی خیران نیک اندیش تأمین شده  
مراقبت،  شست و شو،  نظیر  وظایفی  و  است 
تغذیه، تأمین دارو  بر عهده نیروهای جهادی 

بوده است.

آزادسازی تعدادی پرنده سهره در دامان طبیعت اوز

کسب رتبه نخست استان فارس
 توسط اداره ثبت اسناد و امالک بیرم

نگهداری از معلوالن مبتال به کرونا
 توسط طالب و جوانان هیاتی فسا

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  محمدرضا     فرزند  صابري  خالد  آقای 
درخواستي که به کالسه ۹۹/۲۹۴    این شورا  ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم محمدرضا 
صابري فرزند عبدالکریم به شناسنامه  ۲۰ صادره از 
در    ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ تاریخ   در  اوز     - الرستان   - ح 
اقامتگاه دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه 

آن مرحوم منحصر است به
۱-جمیله وطن خواه فرزند محمدعلي   ش ش  ۴۳ 
اوز-  از ح روستایي -الرستان   ت ت ۱۳۳۳  صادره 

کهنه )همسر متوفي(
۲-خالد صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۱۱۹۷  ت 

ت ۱۳۵۵  صادره از ح   الرستان - اوز - کهنه
ش  ش  محمدرضا    فرزند  صابري   ۳-حسین 
۲۵۰۰۲۳۱۹۵۱  ت ت ۱۳۷۰  صادره از ح ۲  الرستان 

- اوز - کهنه
۴-مسعود صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۱۸۹  
ت ت ۱۳۶۵  صادره از ح   روستایي - اوز - بیدشهر 

- کهنه
۵-ناصر  صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۱۲۶۵  ت 

ت ۱۳۵۷  صادره از ح ۲  الرستان - اوز - کهنه
۶-شکوفه صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۵۳  ت 

ت ۱۳۶۳  صادره از ح ۲  الرستان - اوز - کهنه
۷-منیژه صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۱۱۱۴  ت 

ت ۱۳۵۴  صادره از ح ۲  الرستان - اوز - کهنه
۸-صدیقه صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۷۸  ت 

ت ۱۳۵۴  صادره از ح ۲  الرستان - اوز - کهنه
۹-ثریا  صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۲۵۰۰۹۶۴۲۳  

ت ت ۱۳۶۸  صادره از ح روستایي  - اوز - کهنه
۱۰-فریده صابري  فرزند محمدرضا   ش ش ۱۲۹۸  
ت ت ۱۳۵۹  صادره از ح ۲  الرستان - اوز - کهنه 

فرزندان متوفي والغیر...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان 

اوز - محمود محبي                   م/الف/۶۵۸

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان یاسر اینالو فرزند کریم به وکالت از ظفراله محسن زاده فرزند احمد  به شرح دادخواست  به کالسه 
۹۹۰۰۲۵۲ ح ش ۱ از  این شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
محسن زاده فرزند حسین به شناسنامه شماره ۱۱۵۹ صادره از گراش  در تاریخ  ۹۹/۶/۲۴ در اقامتگاه دائمی 

خود گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-ظفراله محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۲۵۱۱۱۲۴۵۵۶ صادره از حوزه الر  

۲-محمدجواد محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۸۶۶۷۳  صادره از حوزه گراش  
۳-مرتضي محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۸۶۳۴  صادره از حوزه گراش  

۴-عبدالمحسن محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۰۵۳۶۳  صادره از حوزه گراش  
۵-مسعود محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۰۶۰۴۶  صادره از حوزه گراش  
۶-مسلم محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۲۸۲۹۵  صادره از حوزه گراش  

۷-محمدحسن محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۰۱۷۱۶  صادره از حوزه گراش  
۸-هاني محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۳۱۲۵۳  صادره از حوزه گراش  

۹-عذري محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۱۳۲۸۵  صادره از حوزه گراش  
۱۰-بشري محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۰۱۷۰۸  صادره از حوزه گراش  

۱۱-حبیبه محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۲۰۲۸۱  صادره از حوزه گراش  
۱۲-مریم محسن زاده  فرزند احمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۱۹۰۰۸  صادره از حوزه گراش    فرزندان متوفي

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

ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                        م/الف/۵۳۷

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم سروناز غفوري فرزند محمد    به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۲۲    
این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  مرحوم عبدا... حسن پور  فرزند دادا... به شناسنامه  
۵۴ صادره از ح - الرستان - فیشور در تاریخ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸  در اقامتگاه دائمی 

خود فیشور بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-سروناز غفوري  فرزند محمد   ش ش  ۱۵ ت ت ۱۳۳۱  صادره از ح روستایي 

-الرستان  خنج- فیشور)همسر متوفي(
۲-حدیث حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۱۶۲۰  ت ت ۱۳۴۹  صادره از ح  

روستایي - الرستان - اوز - فیشور
از ح ۲  ۳-سعید حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۵۷  ت ت ۱۳۵۹  صادره 

الرستان - اوز - فیشور
۴-آمنه حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۲۵۰۰۲۶۱۰۸۵  ت ت ۱۳۷۰  صادره از 

ح  الرستان - اوز 
۵-اسماء حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۱۱۲  ت ت ۱۳۶۲  صادره از ح ۲ 

الرستان - اوز - فیشور

۶-ایران حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۲۰۳۷  ت ت ۱۳۵۷  صادره از ح ۲ 
الرستان - خنج - فیشور

۷-علي اکبر حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۲۱۰  ت ت ۱۳۵۲  صادره از ح  
روستایي - الرستان - خنج - فیشور

۸-وحید حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۲۳۹۱  ت ت ۱۳۶۱  صادره از ح ۲ 
الرستان - اوز - فیشور

۹-حنان حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۲۰۹  ت ت ۱۳۶۶  صادره از ح ۲ 
الرستان - اوز - فیشور

۱۰-زینب حسن پور فرزند عبدا...   ش ش ۳۰  ت ت ۱۳۵۵  صادره از ح ۲ 
الرستان - خنج - فیشور  فرزندان متوفي والغیر...

اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می 
باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
محبي             محمود   - اوز  شهرستان  شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

م/الف/۶۵۷
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آگهی مزایده فروش زمین
به  شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 537-99/7/14 شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
فروش یک قطعه زمین به مساحت 621 مترمربع با کاربری ورزشی به شماره پالک ثبتی  14009/2001 
واقع در شهرجدید- شهرک والیت از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 
نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را 

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

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

انتشار نوبت اول: 1399/08/19                     انتشار نوبت دوم: 1399/08/2۵

محمد رضا قنبرنژاد   -  شهردار الر                             شناسه آگهی : 1۰39787        م الف : 818۰

قرار  حالی  در  آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس  
است در ماه های آینده فعالیت رسمی خود را 
آغاز کند که جامعه جهانی انتظارات گسترده و 
مهمی را از وی در زمینه های گوناگون دارد لذا 
برای بهبود جایگاه آمریکا در عرصه جهانی، الزم 
است ارشدترین مقام کاخ سفید درمسیر تغییر 

رفتار و سیاست های واشنگتن گام بردارد.
جو بایدن، در حالی توانست در انتخابات ریاست 
امیدها  که  کند  غلبه  ترامپ  دونالد  بر  آمریکا 
از  خارج  و  ُمخرب  سیاست های  تغییر  برای 
عرف دیپلماتیک جهانی واشنگتن افزایش یافته 
با  مقایسه  در  بایدن  رویکرد  به  توجه  با  است. 
سیاست های ترامپ، در این راستا جامعه جهانی 
انتظاراتی از آمریکا دارد که با توجه به تحوالت 
چهار سال اخیر جهان، اکثر آنها به حق هستند.

تاکید بر ازسرگیری همکاری های سازنده
تمرکز دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری اش 
سیاست »اول آمریکا« بود به همین دلیل منافع 
کشورش بر هر چیر دیگری اولویت داشت حتی 
اگر در این مسیر منافع کشورها نیز از بین برود.

ریاست  دوره  در  جهان  مختلف  کشورهای 
واشنگتن  دولت  از  بارها  ترامپ  جمهوری 
احترام  و  بین المللی  قوانین  خواستند در مسیر 
تحت  دولت  اما  بردارد  گام  کشورها  منافع  به 
این درخواست ها  برای  اهمیتی  ترامپ  هدایت 

قائل نبود.
از  جهانی  جامعه  اصلی  انتظارات  از  یکی 
گرفتن  قرار  آمریکا،  منتخب  رئیس جمهوری 
همکاری های  ازسرگیری  مسیر  در  واشنگتن 
حل   راستای  در  جهان  کشورهای  با  سازنده 
از  پس  باشد.  می  جهانی  چالش های  فصل  و 
انتخابات،  در  بایدن  پیروزی  شدن  مشخص 
بر  اظهارنظرهایشان  در  جهان  مقامات 
با  واشنگتن  آتی  دولت  سازنده  همکاری های 
داشته اند.  تاکید  جهانی  نهادهای  و  کشورها 
تندروی های دولت ترامپ در چهار سال گذشته 
خدشه جدی به وجهه جهانی آمریکا وارد کردند 
که نه تنها بیشتر کشورها بلکه حتی هم پیمانان 
واشنگتن نیز نسبت به تعامل سازنده کاخ سفید 

با جامعه جهانی ناامید شده بودند.
شماری  و  ملل  سازمان  دبیرکل  میان  این  در 
جو  پیروزی  از  سازمان  این  ارشد  مقامات  از 
ریاست  انتخابات  دموکرات  نامزد  بایدن، 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و کاماال هریس معاون 
او در انتخابات آمریکا استقبال کرده و خواستار 

همکاری دولت او با سازمان ملل شدند.
توقف سیاست های یکجانبه و فرصت رفع اختالفات

فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی 
گفته  اظهارنظری  طی  پیشتر  اروپا  اتحادیه 
و  آمریکایی ها  برای  گذشته  سال  چهار  بود: 
ارزش های  بودند آمریکا  اروپایی هایی که شاهد 
بنیادین خودش را زیر پا گذشته و نادیده گرفته 
کرد  اطمینان  ابراز  موگرینی  بود.  دشوار  است، 

گروه 77، لغو فوری 
تحریم های ایران
 را خواستار شد 

چهل و چهارمین اجالس وزرای خارجه »گروه 
برداشته شدن فوری  به  اضافه چین«  به   ۷۷
تحریم های ضد جمهوری اسالمی ایران تاکید 
خارجه  وزرای  نشست  ساالنه  بیانیه  در  کرد. 
کشورهای عضو این گروه که در حاشیه هفتاد 
و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
وزرای»گروه  است:  آمده  رسید،  تصویب  به 
یکجانبه  تحریم های  چین«  عالوه  به   ۷۷
اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران را که 
دارای تاثیر منفی بر توسعه و رفاه مردم ایران 
دارد، مردود می دانند و خواستار لغو فوری این 
تحریم ها هستند.در بند دیگری از این بیانیه 
درباره برجام تصریح شده است: وزرا بر لزوم 
و  تاکید می کنند  از چندجانبه گرایی  حمایت 
اعالم می دارند که برنامه جامع اقدام مشترک 
قوی  نمونه ای  طرف ها،  سایر  و  ایران  میان 
مسائل  حل  برای  موفق  چندجانبه گرایی  از 
 ۱۳۶ با  چین  بعالوه   ۷۷ گروه  است.  جهانی 
گروه  قدرتمندترین  و  بزرگترین  عضو،  کشور 

در سازمان ملل متحد به شمار می رود.
 اجالس وزرای خارجه گروه ۷۷ بعالوه چین 
مجمع  اجالس  حاشیه  در  ساالنه  طور  به 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار 
می شود که امسال به دلیل همه گیری کرونا 

به صورت مجازی برگزار شد.
پنجمین  و  هفتاد  رئیس  بازکر  ولکان 
در  هم  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
برای  جمعی  همکاری  لزوم  بر  نشست  این 
در  ویژه  به  آن  آثار  و  کووید-۱۹  با  مقابله 
کشورهای در حال توسعه تاکید کرد.آنتونیو 
در  هم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش 
گفت  سخن  چندجانبه گرایی  از  نشست  این 
زمینه  این  در  پیشرو  را  ۷۷+چین  گروه  و 

دانست.

مشارکت سازنده در توافق  بین المللی
از  جهانی  جامعه  انتظارات  جمله  از 
به  بازگشت  آمریکا  منتخب  رئیس جمهوری 
آمریکا  که  است  معاهده  هایی  و  توافق  نامه ها 
یا از آن خارج شده یا به همکاری با آنها پایان 

داده، است.
از جمله این توافق نامه ها برجام است که جامعه 
جهانی بر بازگشت واشنگتن به آن تاکید داشته 
توافق  از  جهان  کشورهای  حالیکه  در  است. 
موفقیت  از  نمادی  عنوان  به  ایران  با  هسته ای 
یاد  بین المللی  و دیپلماسی  در چندجانبه گرایی 
کرده اند، دولت ترامپ در اقدامی غیرمعقوالنه از 
دیگر  که  بود  حالی  در  این  و  شد  خارج  برجام 
اعضای این توافق بارها بر بازگشت واشنگتن به 
تحت  ایران  با  ها  تداوم همکاری  و  معاهده  این 
چارچوب برجام تاکید داشته اند.خروج دومینو وار 
ترامپ از سازمان جهانی بهداشت، پیمان تجاری 
یونسکو،  پاریس،  اقلیمی  توافق  آرام،  اقیانوس 
شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان تجارت 
و  ترامپ  تعهدگریزی  از  بارز  نشانه هایی  جهانی 

حرکت خالف جهت آمریکا بود.
اهمیت دادن به منافع کشورها

جمهوری اش  ریاست  دوران  در  ترامپ  اولویت 
های  عرصه  در  کشورش  منافع  حفظ  بر  تنها  
دیگر  کشورهای  منافع  برای  و  بود  مختلف 
برای  دوران  این  طی  وی  نبود.  قائل  اهمیتی 
نمونه فقط بر همکاری با یکسری متحدان خاص 
همکاری های  راستای  در  و  کرد  تمرکز  آمریکا 
میان همه دولت ها گام برنداشت. ترامپ حتی در 
این دوران به منافع مناطقی در جهان همچون 
نداشت  توجه چندانی  التین  آمریکای  و  آفریقا 
خشمگین  شدت  به  را  کشورها  این  مقامات  و 
کرد. سیاست های خصمانه آمریکا علیه برخی 
کشورهای آمریکای التین در این دوران شرایط 
را برای این کشورها که با چالش های مختلفی 
کرد.  سخت تر  کردند،  می  نرم  پنجه  و  دست 
تداوم اعمال تحریم های غیرانسانی علیه یکسری 
اثبات  ترامپ  از سوی دولت  کشورهای جهان  
را به سوی منافع  کرد که واشنگتن چشمانش 

شناسایی و دستگیر شد.
تجزیه طلب  گروهک  سرکرده 
اخیر  سال های  در  حرکهًْ النضال 
بزرگ  عملیات  چندین  قصد 
خوزستان  و  تهران  در  دیگر 

»دارو«،  به  سالمت  حوزه  زیرساخت های 
پزشکی«،  »تجهیزات  انسانی«،  »واکسن های 
»طب  بهداشتی«،  و  آرایشی  »محصوالت 
دارویی«  »پروبیوتیک های  و  بازساختی« 
مربوط می شود. حوزه ای حساس و راهبردی 
که اگر مورد بی توجهی قرار گیرد در شرایط 
بحرانی مثل شیوع ویروس کرونا و آنفلوآنزای 
روبرو  زیادی  مشکالت  با  غیره  و  فصلی 

می شویم.
کم  حوزه  این  در  شده  برداشته  گام های 
نیست و فعاالن نظام سالمت کشور با کمک 
زیست بوم فناوری و نوآوری توانسته اند بخش 
تامین کنند.  را  این حوزه  نیازهای  از  بزرگی 

این کشورها و آسیبی که به مردمانشان وارد می 
شوند، بسته است.

از  جهانی  جامعه  انتظارات  از  دیگر  یکی  قطعا 
قائل  اهمیت  آمریکا،  منتخب  رئیس جمهوری 
شدن برای منافع کشورها و احترام به تمامیت 

ارضی انهاست.
لزوم تغییر رفتار آمریکا با کشورها

رفتار دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ از دید بسیاری از مقامات و تحلیل گران 
ُمخرب  شدت  به  و  تحمل  غیرقابل  بین المللی 
نهادها  و  کشورها  بیشتر  دلیل  همین  به  بود. 
به شدت از این سیاست آمریکای تحت هدایت 
ترامپ انتقاد کرده و این وضعیت را برای جهان 

خطرناک توصیف کردند.
تغییر  با  و  زمانی  مقطع  این  در  جهان  رهبران 
چشمگیر  تغییر  انتظار  آمریکا  رئیس جمهوری 
قوانین  کشورها،  قبال  در  واشنگتن  رفتار 
به  دارند.  را  بین المللی  چالش های  و  بین الملل 
ترامپ  جمهوری  ریاست  تداوم  رسد  می  نظر 
پیچیده  شرایط  به سوی   را  جهان  آمریکا،  در 
با  رسد  می  نظر  به  اما  برد  می  پیش  دشوار  و 
تغییر رئیس جمهوری آمریکا، رویکرد این کشور 
در قبال مسائل مختلف جهان متفاوت از چهار 

سال گذشته خواهد شد.
تاکید بر کاهش تنش های جهانی

از  جهان  دولتمردان  مهم  انتظارات  از  یکی 
سیاست  اتخاذ  آمریکا  منتخب  رئیس جمهوری 
جهان  در  تنش ها  از  که  است  تدابیری  و  ها 
بکاهد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، عرصه 
سیاست خارجی جهان شاهد تنش های مختلفی 
بود که واشنگتن در آنها نقش بسزایی ایفا کرد.

عدم تمایل دولت ترامپ برای ایجاد فضای گفت 
نگران  را  بسیاری  با کشورها،  وگوهای دوستانه 

کرده بود.
در این مقطع زمانی که جهان با چالش شیوع 
به  جهانی  جامعه  و  بوده  روبرو  کرونا  ویروس 
همکاری های گسترده برای مقابله با این چالش 
جدی نیازمدن بوده، جهان دیگر تاب تنش های 
کاهش  بر  همواره  دولتها  و  ندارد  را  بیشتر 

تنش ها در دنیا تاکید دارند.
تحت  آمریکای  از  جهان  رهبران  دیگر  انتظار 
مسیر  در  حرکت  تنها  نه  بایدن  هدایت 
تنش زدایی بوده بلکه خواهان مشارکت گسترده 
واشنگتن برای حل وفصل مسالمت آمیز تنش ها 

و چالش های جهانی است.
اطهر اینانلو

حال  در  اخیراً  و  داشت  را 
برنامه ریزی برای هدایت عملیات 
که  بود  جدیدی  تروریستی 
سربازان  اطالعاتی  اشراف  با 
)عجل اهلل  زمان  امام  گمنام 

ماند. ناکام  فرجه الشریف(  تعالی 
حمایت  تحت  که  گروهک  این 
اطالعاتی  سرویس های  مستقیم 
صهیونیستی  رژیم  و  عربستان 
حکم  صدور  علی رغم  دارد،  قرار 
آن  سرکردگان  برای  بین المللی 
در  تروریستی  عملیات  گروه، 

ایران را مدیریت می کرد.
تروریستی  حمله  اصلی  عامل 
خونین ۳۱ شهریور ۹۷ اهواز که 
اکنون در دستان وزارت اطالعات 
عملیات  دیگر  از  دارد،  قرار 
تروریستی و خونین این گروهک 

نیز جزئیاتی بیان کرده است.«

یکی از این عرصه های فناورانه ای که به همت 
سرآمدان علمی و فناوران کشور متحول شده 
حوزه  است،  کرده  تجربه  را  خوبی  توسعه  و 

دارو و درمان است.
که  کشور  نیاز  مورد  پیچیده  داروهای  تولید 
برای خرید هر قلم از آنها باید هزینه زیادی 
پرداخت کنیم و قید نگه داشتن ارز در داخل 
کشور  علمی  توانمندان  اما  بزنیم.  را  کشور 
دست به کار شدند و با تولید داروهای مورد 
زیادی  بخش  دارند  سعی  کشور  در  استفاده 
از این نیازها را در داخل کشور تامین کنند. 
و  علمی  معاونت  سوی  از  هم  تالش ها  این 
ویژه  مورد حمایت  ریاست جمهوری  فناوری 

قرار گرفته است.
 ۸ شکل گیری  از  تاکنون  مثال،  عنوان  به 
شده  حمایت  کشور  در  دارویی  شتاب دهنده 
است. کاری که برای نظام سالمت کشور، تولید 
یکصد محصول نهایی را در پی داشته است. 
یکی از نهادهای موثر و حامی این زیست بوم 
ارزشمند، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
مختلف  استانداردهای  تولید  از  »حمایت 
دارویی«، »ایجـاد مسـیر سـبز بـرای دریافـت 
بــرای  دارو  و  غـذا  سـازمان  مجوزهـای 
جملــه  از  دانــش بنیــان  شــرکت های 
اقدامــات ســتاد توسعه زیســت فناوری در 

حوزه دارو است.

کلی  طور  به  و  ارزش ها  این  به  بازگشت  که 
بین المللی  سازکارهای  و  گرایی  چندجانبه 

اولویت اول دولت جو بایدن خواهد بود.
جهان  مقامات  میان  در  اظهارنظرها  نوع  این 
پس از پیروزی بایدن طی روزهای اخیر به این 
دلیل زیاد به چشم می خورد که جامعه جهانی 
نسبت به تداوم حضور ترامپ در سمت ریاست 

جمهوری آمریکا به شدت نگران بود.
مقامات  کاخ سفید،  در  ترامپ  زمان حضور  در 
تا  بودند  خواسته  آمریکا  دولت  از  بارها  جهان 
مسیر  در  و  بگذارد  کنار  را  جانبه گرایی  یک 
رویکرد  اما  بردارد  گام  جهانی  همکاری های 
افراطی ترامپ و مشاورانش آمریکا را در یک سو 

و کل جهان را در سوی دیگر قرار داد.
انتقادها از سیاست های آمریکا در دوره ترامپ به 
حدی بی سابقه بود که صدای سیاسیون داخلی 
آمریکا را نیز در آورده بود. ترامپ در این دوره 
عمال خالف مسیر حرکت جامعه جهانی حرکت 
می کرد و با سیاست های یکجانبه و خروج یک 
بین المللی  معاهده های  و  پیمان ها  از  یک  به 
قوانین اش  و  جهانی  جامعه  به  پیش  از  بیش 
کشورهای  که  دیگری  مهم  کرد.انتظار  پشت 
از رئیس جمهوری منتخب آمریکا دارند،  جهان 
پایان سیاست های یک جانبه آمریکا و بازگشت 

به مسیر تعامل با جامعه جهانی است.
مقامات جهان، انتخاب بایدن را فرصتی مغتنم 
برای بهبود جایگاه آسیب دیده آمریکا در میان 
بایدن  دارند  انتظار  و  دانند  می  جهان  مردم 
سیاست  در  اساسی  اصالحات  برای  را  زمینه 
رئیس جمهوری  اگر  کند.  فراهم  واشنگتن  های 
منتخب آمریکا در این مسیر موفق نشود، قطعا 
آمریکا منزوی  تر از گذشته خواهد شد و برای 
نمونه اروپا به کشورهایی همچون چین و روسیه 
جدی  خطری  خود  که  شد  خواهد  تر  نزدیک 

برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شود.
جامعه جهانی در این مقطع زمانی به این مهم 
این  چالش های  رفع  راه حل  که  است  برده  پی 
از  دوری  و  سازنده  همکاری های  بشر،  روزهای 

اختالفات بوده است.

بیانیه ای  در  اطالعات  وزارت 
سرکرده  دستگیری  و  شناسایی 
گروهک تجزیه طلب حرکهًْ النضال 
تروریستی  حمله  اصلی  عامل 
اهواز   ۹۷ شهریور   ۳۱ خونین 
امام  گمنام  سربازان  توسط 

زمان)عج( را تایید کرد.
عمومی  روابط  مرکز  گزارش  به 
اطالعات  وزارت  اطالع رسانی  و 
شده  تصریح  بیانیه  این  در 
و  تخصصی  اقدامات  » با  است: 
امام  گمنام  سربازان  ترکیبی 
لشر جه ا لی فر هلل تعا عجل ا ن) ما ز

سرکرده  چعب  فرج اهلل  یف(، 
گروهک تجزیه طلب حرکهًْ النضال 

با  ستاد توسعه زیست فناوری اعالم کرد که 
حمایت ۸ شتابدهنده ۱۰۰ محصول مرتبط با 

کرونا تولید شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به  مهر 
از جمله  تامین زیرساخت های حوزه سالمت 
موضوعاتی است که در روزهای شیوع کرونا 
این  با  پس  بردند.  پی  آن  ضرورت  به  همه 
نگاه، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری این 
دلیل  همین  به  دارد.  زیادی  اهمیت  حوزه 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
به حوزه تامین این زیرساخت ها با حمایت از 

شتاب دهنده ها ورود کرده است.

انتظارهای جامعه جهانی از آمریکاِی بایدن

وزارت اطالعات، دستگیری سرکرده گروهک تجزیه طلب حرکهًْ النضال را تأیید کرد

تولید 100 محصول مرتبط با کرونا
میلیون ها  شدن  بیکار  و  اقتصادی  فاجعه ای 
این  احوال  و  اوضاع  این  عربستانی؛  شهروند 
کشور در سایه حکومتداری »محمد بن سلمان« 
ولیعهد است بحرانی که خود این شاهزاده نیز از 

آن سخن گفت.
محمد بن سلمان، اعالم کرد که درآمدهای نفتی 
کاهش  ریال  میلیارد  به ۴۱۰  عربستان  بودجه 
یافته است. او گفت: با نگاهی به آنچه در سال 
گذشته برای پیش بینی بودجه سال ۲۰۲۰ اعالم 
شده بود، در مورد درآمد پیش بینی شده صحبت 
ریال  میلیارد  این ۸۳۳  از  پیش  که  می کردیم 
برآورد شده بود. از این میزان، ۵۱۳ میلیارد ریال 
قیمت  فروپاشی  از  پس  و  الست  نفتی  درآمد 
نفت در سال جاری، درآمد نفت در حدود ۴۱۰ 
میلیارد ریال کاهش یافته است. بن سلمان ادامه 
داد، این درآمدها به تنهایی برای پرداخت حتی 
بند مربوط به حقوق، یعنی ۵۰۴ میلیارد ریال، 
در بودجه این سال کافی نیست. افزون بر این، 
مشکل تامین اعتبار سایر اقالم نیز وجود دارد... 
از دست دادن  اقتصادی و  این به معنای رکود 

میلیون ها شغل.
درآمد  اگر  که  کرد  استدالل  اینگونه  بن سلمان 
در سال  ریال  میلیارد  به حدود ۳۶۰  غیرنفتی 
جاری نرسد و اگر در سطح سال ۲۰۱۵ نزدیک 
به ۱۰۰ میلیارد ریال بماند ما مجبور می شویم 
که حقوق کارکنان دولتی را بیش از ۳۰ درصد 
کاهش دهیم و کمک هزینه ها و پاداش ها را به 

طور کامل لغو کنیم.
سیاست های اشتباه

آن  پیامدهای  و  بن سلمان  اشتباه  سیاست  های 
بر اقتصاد عربستان از جنگ طوالنی علیه یمن 
گرفته تا خرید کاخ ها و تابلوهای هنری و آغاز 
شکل گیری  باعث  روسیه  با  نفت  قیمت  جنگ 
بحران خفه کننده در اقتصاد عربستان سعودی 

شده است.
مالیات بر ارزش افزوده که چند ماه پیش توسط 
فروپاشی  از  جلوگیری  برای  سعودی  مقامات 
اقتصاد در طیف وسیعی از کاالهای مصرفی از 
جمله ارتباطات و شیر خشک برای نوزادان وضع 
شد، بر دوش شهروند سعودی سنگینی می کند 
که پیش از این نیز با افزایش مالیات بر ارزش 
با  درصد،   ۱۵ به  درصد   ۵ از  کشور  در  افزوده 
بحران های اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم 

می کرده است.
بیکاری گسترده

جمعیت عربستان در دهه های اخیر رو به افزایش 
بوده و از دهه ۱۹۹۰ تاکنون دو برابر شده است، 
اما عربستانی هایی که در ۳۰ سال گذشته متولد 
دو  حدود  اگرچه  و  دارند  شغل  کمبود  شده اند 
سوم جمعیت زیر ۳۰ سال فاقد شغل هستند که 
دانشگاه ها شامل  فارغ التحصیالن  را  آنها  بیشتر 

می شود.
بر اساس گزارش ها ، ۱.۲ میلیون کارگر خارجی 
به دلیل سیاست »سعودی سازی« تا پایان سال 
زمینه  تا  می کنند  ترک  را  کشور  این  جاری 
برای اشتغال شهروندان عربستانی بیشتر فراهم 
اتفاق می افتد که  تنها در صورتی  این  اما  شود 
شرکت ها و موسسات تجاری قادر به مقاومت در 
اقتصادی  عواقب  و  کرونا  بیماری همه گیر  برابر 

و تمایل آنها برای پرداخت دستمزد باال باشند.
عربستان بدون نفت

تبدیل عربستان به یک کشور بدهکار در گذشته 
با  احتمال،  این  اکنون  اما  بود،  بعید  فرضیه ای 
وجود  برنت  خام  نفت  قیمت  کاهش  به  توجه 
بداند  تا  است  تالش  در  سعودی  ولیعهد  دارد. 
بی نیازی جهان از نفت عربستان چه معنایی دارد.

اقتصاد عربستان ماه هاست که در حال کاهش 
است، زمانی که »سلمان بن عبدالعزیز« در ۲۳ 
پادشاهی تکیه زد کل  به کرسی  ژانویه ۲۰۱۵ 
ذخایر خارجی بالغ بر ۷۳۲ میلیارد دالر بود و تا 
دسامبر سال گذشته ، این رقم به ۴۹۹ میلیارد 
دالر کاهش یافت که به معنای از دست دادن 

۲۳۳ دالر است.
بدهی باالی عربستان

صندوق بین المللی پول برآورد کرده که بدهی 
خالص عربستان سعودی در سال جاری به ۱۹ 
درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به 
۲۷ درصد برسد و با توجه به بیماری همه گیر 
کرونا و بحران قیمت نفت ، ممکن است این رقم 

تا سال ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد افزایش یابد.
 G۲۰ عربستان سعودی قرار است ریاست اجالس
را بر عهده بگیرد که به دلیل پرونده حقوق بشر 
در این کشور و قتل وحشیانه »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد، این اجالل با فراخوان گسترده 
سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی 

برای تحریم روبه رو شده است.

سیاست های بن سلمان،
 اقتصاد سعودی را بحران زده کرده است

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور  تحت  پالک ۵۶۳۵/۱ واقع 
در  قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس الر  ملکي آقاي منصور اسمعیل نژاد خوري به علت اشتباه در آگهي تحدید  
عمومي باید تجدید آگهي شود و حسب درخواست  تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  مورخه ۹۹/۹/۱۸  تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره 
ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نماید. ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یک 
ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۸/۲۵
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مطلبي  تهیه  با  الر  شهر  اجتماعي  فعاالن  از  یکي 
شهر  اسالمي  شوراي  آینده  سال  انتخابات  درخصوص 

است. داده  ارائه  راهکارهایي 
دو  مسابقه  است  قرار  تصورکنید  الرستان،  میالد  گزارش  به 
سرعت ۴۰۰متر به دو برابر این مسافت افزایش یابد و مسیر 
مسابقه نیز نه میدان معمول، بلکه مسیر پرسنگالخ و ناهموار 
به  که  است  محتمل  تغییراتي،بسیار  چنین  شود.با  برگزیده 
غیر از تعدادي اندک، افراد دیگر از این مسابقه سخت انصراف 
دهند. چون یقین دارند این مسیر پرمخاطره را به نقطه پایان 
نمي رسانند. اما ماجراي توسعه و انتخابات شورا در الر چیز 
دیگري است. گویي هر میزان که چالش ها بیشتر آشکارتر 
دشوار  انتخابات  متقاضي  که  داوطلباني  تعداد  بر  شود  مي 
هستند افزوده مي شود. حال آن که حتي اگر هیچ محدودیت 

هم در کار نباشد، کار در شورا امري حقیقتا سخت است.
انتخابات۱۴۰۰  دشوار  مسیر  فرض  با  که  نیست  تردیدي 
به  متوهمانه  مدعي،  و  داوطلب  افراد  این  از  زیادي  بخش 
آینده  و  حال  شرایط  نگرند.  مي  رو  پیش  مسیر  و  موضوع 
الرستان و فارس اینگونه نیست که افرادي با توهم و توجیهات 
بگذارند؛  آینده  سال  انتخابات  در  پاي  بخواهند  گوناگون 
اقتضاي مسیر۱۴۰۰ برخورداري از شاخص هایي نظیر انقالبي 
بر  خداوند  و  است  شجاعت  و  توانمندي   ، بودن،استطاعت 
کساني که وسع و توانایي و شجاعت الزم ندارند هیچ گونه 
تکلیفي ایجاد نکرده است حال آن که تعدادي در حالي که 
به  ندارند  شورا  انتخابات  در  شرکت  براي  الزم  هاي  توانایي 

صورت پیوسته احساس تکلیف به آنها دست مي دهد!
ولي  معروف  بازنشسته  یا  محله،  در  معروفیت  داشتن  صرف 
غیرمتخصص یا کارمندي که مي تواند در اداره مربوطه خود 
مثمر ثمر باشد،در عرصه انتخابات شورا نمي تواند کارایي الزم 
مي  شهرستان  توسعه  عدم  پیچیدگي  بر  بلکه  باشد  داشته 
نیز ضرورتا  توانایي  و  وسع  براي سنجش  اصلي  افزاید.معیار 
آمادگي هاي فردي نیست که آن هم مهم است بلکه موضوع 

درخصوص  الرستان،  مخابرات  اداره  مدیر 
در شهرک های  موبایل  آنتن دهی ضعیف  علل 
اندیشه، بوستان و امام خمینی)ره( شهر الر و 

رفع آن توضیح داد.
میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
الرستان، از چندی پیش عده ای از شهروندان 
با ارسال پیام هایی نسبت به آنتن دهی ضعیف 
مند  گالیه  الر  حومه  شهرک های  در  موبایل 

بودند. در بخشی از این پیام ها آمده است:
ویژه  به  و  همراه  گوشی  از  استفاده  امروزه 
اینترنت همراه به جزء الینفک زندگی بشری 
تبدیل شده است و از سویی با مجازی شدن 
پیش  از  بیش  استفاده  مدارس،  در  آموزش ها 

از اینترنت همراه را به اوج خود رسانده است.
در  موبایل  دهی  آنتن  وضعیت  متأسفانه 
شهرک  نظیر  الر  شهر  حومه  شهرک های 
در  خمینی)ره(  امام  شهرک  و  بوستان 
در  در شهرجدید  اندیشه  و شهرک  شهرقدیم 
رایتل  و  اول  همراه  ایرانسل،  اپراتور  سه  هر 

افتضاح است.
در این شهرک  ها که جمعیت چند هزار نفری 
را در خود جای داده اند و اغلب آنان جوان و 
از کمترین  مدرسه ای هستند،  فرزندان  دارای 
به  نیاز  و  هستند  محروم  شهرنشینی  امکان 
سایر  و  مخابرات  مسووالن  جدی  رسیدگی 
نهادهای مرتبط است. لطفا این موضوع مورد 

پیگیری قرار گیرد.
با غالمرضا فروزش مدیر مخابرات  این مطلب 
این مسوول  و  میان گذاشته شد  در  الرستان 
در پاسخ گفت: در خصوص ضعف آنتن دهی 
و  بوده  موضوع  در جریان  بوستان  در شهرک 

مصرانه پیگیر نصب سایت جدید هستیم.
به دلیل محدودیت  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
هایی که ناشی از رعایت استانداردهای پروازی 
مشکالت  همچنین  و  دارد  وجود  الر  فرودگاه 
تملک زمین موفق به نصب سایت در محدوده 
شهرک نشده ایم، افزود: خوشبختانه با پیگیری 
نظر مساعد شهرداری  و  انجام شده  که  هایی 
نزدیک مشکل نصب سایت  ای  آینده  در  الر، 

با حل این جدول به اثر نفیسي از فرانکوپن دست مي یابیم.
تاریخ جهان از دیدگاهي نو به قلم پیترفرانکوپن براي سفر در 
شاید  و  بودند  بیماري  و  دین  اندیشه،  بَرده،  که  است  راه هایي 
این  مي گیرد.  شکل   آن  اطراف  در  نیز  جهان  امروز  سرنوشت 
کتاب به راستي تاریخ جدید افشاگري  در باره جهان است که 
به  و  از کجا آمده ایم  این مورد که  را در  ما  مي تواند تصورات 
کجا مي رویم دگرگون کند. از خاورمیانه و بي ثباتي سیاسي اش 
تا چین و رشد اقتصادي اش، این منطقه ي پهناوري که از بالکان 
به سمت شرق تا استپ  ها و جنوب آسیار را در بر مي گیرد در 
براي  است.  شده  منتقل  جهاني  توجه  کانون  به  اخیر  سالهاي 
تجاري  مسیرهاي  این  و کشورهایي که در  اهمیت شهرها  فهم 
پیچیده قرار گرفته اند فرانکوپن به ما مي آموزد  که باید نخست  
از تاریخ شگفت انگیز آن ما آگاه شویم. از شرق و غرب از طریق 
بازرگاني  و کشورگشایي که منجر به نشر اندیشه ها و فرهنگ ها 
و دین ها شد با یکدیگر برخورد کردند . از ظهور و سده سقوط 
تا  و  اسالم   و  مسیحیت  و  بودا  دین  گسترش  تا  امپراتوري ها 
که  مي دهد  نشان  کتاب  این  دوازدهم  قرن  بزرگ  جنگ هاي 
شرق  با  ناگسستني  پیوندي  همواره  چگونه  غرب  سرنوشت 

داشته است.

و  براي خدمت  دفاع  قابل  و  مدون  برنامه  داشتن  تر  اساسي 
غلبه بر چالش هاي عدم توسعه یافتگي الرستان است. تجربه 
گذشته و روحیات برخي افراد داوطلب در شورا نشان مي دهد 
کار  باید  پس  نیست؛  ممکن  مسیر  این  از  آنها  انصراف  که 

دیگري کرد.
اقدام پیشنهادي در این زمینه آن است که جریان رسانه اي 
خواص  و  نخبگان  ویژه  به  و  مردمي  مختلف  هاي  بخش  و 
افراد  بر  را  عرصه  فراگیر  طور  به  جوانان  و  جامعه،معتمدین 

متوهم در صحنه انتخابات از همین حاال تنگ کنند.
از  دور  به  و  جناحي  و  سیاسي  گرایش  از  جداي  فردي  هر 
به پدرخوانده هاي احتمالي که دارد به محض آن  وابستگي 
که از اراده خود براي ورود به آوردگاه۱۴۰۰ سخني گفت باید 
بالفاصله با این سئوال مواجه شود که با کدام برنامه عملیاتي 
مشخص قرار است وارد این عرصه شود و مشکالت را مرتفع 
نماید؟پاسخ این سوال هم از جنس ارائه توضیحات تئوریک و 
کلي نیست او باید درعمل آمادگي وتوانایي خود را براي عموم 
۸ماه  از  کمتر  است  قرار  که  فردي  دارد  معني  دهد.چه  ارائه 
دیگر و در شرایطي دشوار از حیث عمراني و توسعه متوازن، 
خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد و کمتر از یکسال 
دیگر عضو شوراي شهر الر شود، اما فاقد هرگونه برنامه مدون، 
نخواهد  اینکه  یا  نداند  اصوال  و  باشد  دفاع  قابل  و  عملیاتي 
که بدانند که در زمینه هاي توسعه متوازن،عمراني،فرهنگي و 

سیاسي اش چه برنامه اي دارد؟!
هر فرد و هر رسانه اي که به آینده الرستان دلبسته است و 
فرداي شهرستان برایش اهمیت دارد باید پیش از آن که افراد 
متوهم و فاقد برنامه تدوین شده ، پاي درعرصه انتخابات شورا 
بگذارد وحتي کار به تایید مراجع قانوني برسد، اجازه ندهند 
آنها، خود را در معرض تبلیغات و فضاي رسانه اي قرار دهند. 
اقدامي  و  فراگیر  مطالبه  یک  منزله  به  باید  مهم  نکته  این 

سرنوشت ساز نگریسته شود.
نگارنده: محمد مظفري

همراه اول در محدوده پارک نخل حل خواهد 
شد و امکان احداث سایت همراه اول به وجود 
خواهد آمد. مدیر مخابرات الرستان، با اشاره به 
اینکه بطور کلی شهروندان و مشترکین عزیز 
مشتریان  خدمات  مرکز  طریق  از  توانند  می 
سامانه  یا   ۹۹۹۰ تلفن  شماره  به  اول  همراه 
ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم 
 ۱۹۵ شماره  به  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
را  اول  همراه  دهی  آنتن  به  مربوط  مشکالت 
گزارش و مطالبات خود را ثبت کنند، تصریح 
کرد: تاثیر گذاری این سامانه ها به مراتب باالتر 

از پیگیری مخابرات در سطح استان است.
امام)ره(  شهرک  اینکه  به  اشاره  با  فروزش 
مشکل آنتن دهی ندارد چراکه در پارک الله 
نشان  خاطر  است،  موجود  اول  همراه  سایت 
داشته  شکایت  اینترنت  کیفیت  از  شاید  کرد: 

باشند که باید موردی بررسی بشود.
مشکالت  انتقاد  به  پاسخ  در  مسوول  این 
اینترنت  فقط  که  اندیشه  شهرک  اینترنت 
استفاده کرد و سرعت کمی  توان  ۲۰۲۰ می 
دارد، گفت: هیچگونه محدودیتی برای حضور 
اما  ندارد  وجود   ۲۰۲۰ از  غیر  هایی  شرکت 
سرمایه  به  تمایلی  مناطق  این  در  خودشان 

گذاری ندارند.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل سرعت هم 
هستیم،  پیگیر  و  ایم  کرده  مکاتبه  استان  با 
اضافه کرد: بزودی مشکل سرعت این مناطق 

نیز مرتفع می شود.

ورود به انتخابات1400 شوراي شهر الر
 با کدام برنامه و با کدام نفرات؟

پاسخ مدیر مخابرات در خصوص
 آنتن دهی ضعیف موبایل در شهرک های حومه الر

موضوع یادداشت نیست!  
و  می فرمایید  است:شما  این  موضوع 
فرمایشتان پرو پیمان و تا این لحظه بحق 
هم هست که برای مقابله با کرونا ماسک 

بزنید؛ ما هم اطاعت می کنیم.
است:چی  این  پرسشمان  حال  این  با 
بپوشیم که استاندارد باشد؟  برخی افراد با 
پارچه های خانگی همرنگ با زیرشلواری، 
اتاق  پزشکان  و  تکنسین ها  مانند  بعضی 
و  سفید  پارچه های  با  دیگران  عمل، 
گذاشتن الیه های دستمال کاغذی درون 
پارچه و گروهی دیگر با روش های ابتکاری 
استفاده  و  می سازند  کرونا  ضد  ماسک 

می کنند.  
از   را  ماسک ها  این  که  هم  کسانی 
دیگر  مکان های  و  ها  داروخانه ها، خرازی 
می خرند، نشان استاندارد روی این ماسک 

ها نمی بینند. 
چی بپوشیم یعنی اینکه کدام ماسک ضد 
کرونایی برای مردم عادی، استاندارد است؟ 
اصال ماسک استاندارد برای مردم کوچه و 
بازار در ایران داریم؟ بگذارید بهتر بپرسیم: 
برق،  دوشاخه  بستنی،  بخاری،  برای  مگر 
سنگ روشویی، خمیردندان و دیگر لوازم 

موردنیاز و ضروری، استاندارد نداریم؟ 
هنگام  خریداران  و  است  مثبت  پاسخش 
خرید چنین کاالهایی، نشان استاندارد را 

یکی از معیارهای خود برای انتخاب کاال 
قرار می دهند.

پرسش اساسی ما با توجه به مثال هایی 
که بیان شد این است: آیا ماسک عادی 
کرونا  با  مقابله  برای  عادی  مردم  که 
بزنند،  خود  برچهره  باید  و  سازند  می 
از  مردم  که  ماسک هایی  همچنین 
مغازه ها می خرند، معیارهای بهنجار و 

مهر و نشان استاندارد دارند یا خیر؟   
زیرا  نیست.  مثبت  پاسخش  اما  اینجا 
استاندارد  ماسک های خانگی که اصال 
نیستند و ماسک های تجاری و مغازه ای 

هم از نشان استاندارد بی بهره هستند. 
ما  تجاری  های  ماسک  درباره  را  این 
نمی گوییم؛ مسئوالن مربوط در سازمان 
استاندارد کشور گفته اند. رییس سازمان 
که  خبری  در  ایران  استاندارد  ملی 
سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ از قول وی منتشر 
شد، بیان کرد: استاندارد ماسک های ضد 

کرونا در دست تدوین است. 
نیره پیروزبخت این را هم گفت که تا آن 
مطابق  می توانند  تولیدکنندگان  زمان، 
ماسک های  سخت گیرانه  استاندارد 
طبق  چون  بپردازند.  تولید  به  جراحی 
ماسک های  برای  فقط  تاکنون  او  گفته 
که  شده  تدوین  استاندارد  جراحی، 

استانداردی سختگیرانه است.

» تدوین این استاندارد زمان بر است،به 
محض شیوع این بیماری در سطح کشور، 
با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان و 
استانداردی  تدوین  ارگان ها،  دیگر 
مورد  ماسک های  برای  محور  پژوهش 
استفاده در دستور کار قرار گرفت«. این 
هم گفته رئیس سازمان ملی استاندارد 

کشور است.
پیش از آن به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۹ معاون 
نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی 
استاندارد چنین گفته بود:تولید ماسک 
و  نیست  اجباری  استاندارد  مشمول 
برای  درخواستی  هم  بهداشت  وزارت 

تدوین استاندارد اجباری نداشته است.
استاندارد  وحید مرندی مقدم در مورد 
بیان  کشور  در  تولیدی  ماسک های 
کرده بود: برخی استانداردها برای تولید 
مجموع  در  ولی  شده  تدوین  ماسک 
استاندارد  مشمول  محصول  این  تولید 

اجباری نیست.
طرف  از  پیشنهادی  داد:  ادامه  وی 
وزارت بهداشت نیز برای اجباری شدن 

استاندارد ماسک به ما ارائه نشده است.
شد،  مشخص  نوشتار  موضوع  که  حال 

نتیجه گیری با خودتان.
 غالمرضا مالک زاده 

دبیر ایرنا در استان فارس

استاد،  خواهر،همشهری،  برادر،  فرزندم،   
می کنم  خواهش  هستی  هرکه  و  مهربان 
بر چهره ات ماسک بزن تا ویروس سرکش 
کرونا،چهره هراسناک و مرگبار خود را به 

تو نشان ندهد.
یادداشت،  این  موضوع  کردید  گمان  اگر 
هنگامه  در  ماسک  زدن  برای  واندرز  پند 
مانند  می خواهیم  و  کروناست  یکه تازی 
دیگران هشدارهای تند و تیز روانه جسم و 

جان شما کنیم، اشتباه کرده اید.
همچنین موضوع یادداشت درباره کسانی 
که برای »شکست کرونا« بر چهره خویش 
ماسک می زنند و کسانی که این ویروس 
رازمند را به هیچ می گیرند و رخ خود را به 
لجبازی آراسته می کنند، نیست.   در این 
نوشتار ، کاری به کار مردمان عادی کوچه 
کرونا  تاز  و  تاخت  غوغای  در  که  بازار  و 
همواره و در بیشتر مواقع، مقصر پنداشته 

شده اند و می شوند هم نداریم. 
زمین  برای  ماسک  زدن  مقدمه:  اندکی 
اگرهایی  و  اما  با  درآغاز  کرونا،  افکندن 
همراه بود و حتی برخی پزشکان که بدون 
رفتند،  کرونا  به  مبتالیان  میان  ماسک 
آشکار  برایمان  ماسک  تاثیر  که  گفتند 
نشده است.حتی اوایل اسفند ۱۳۹۸ یک 
مسئول در دانشگاه علوم پزشکی یکی از 
استان های کشور در بیمارستان  ویژه افراد 
بستری شده به دلیل ابتال به کرونا، بدون 

زدن ماسک حضور یافت. 
رفتار این پزشک مدیر، گویا واکنش های 
و  هواداران  زمان  همان  که  داشت  منفی 
بدون  حضور  درباره  مقام  این  منسوبان 
کرونایی  مبتالیان  جمع  در  او  ماسک 
شده  گفته  بار  چندین  پیام ها  نوشتند:در 
در  افراد  همه  برای  ماسک  از  استفاده 
الزام آور نیست،پیام هایی  چنین شرایطی 
اصوال  ماسک هایی  چنین  دارد  تاکید  که 
نمی توانند در صورت وجود ویروس کرونا 
بیماری  این  فراگیری  و  شیوع  برابر  در 

کارآیی داشته باشند.
بگذریم؛ اینک چنان به زدن ماسک برای 
قطع  در  آن  تاثیر  همچنین  و  پیشگیری 
زنجیره انتقال ویروس کرونا تاکید می شود 
داشتن  از  ماسک  با  چهره  پوشاندن  که 

پوشاک بر بدن، مهم تر تلقی می شود.
هم  این  اما  شد؛  تمام  هم  چینی  مقدمه 

این چنین ماسکی، هیچکس نیافرید
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تا انتهای قرن بیستم مطالعات آکادمیکبازی های 
شاخه هایی  به  محدود  و  کم  بسیار  رایانه ای 
همچون تاریخ وانسان شناسی بود. در اوایل قرن 
جامع  راهنمای  یک  کویین  استوارت  بیستم، 
بومی  قبایل  بازی های  و  بازی  آالت  و  ابزار  دربارٔه 
شمال مکزیکو نوشت، در حالی که جان هوزینگا 
عنوان  به  بازی  اهمیت  در  کایوییس  راجر  و 
شکل گیری  در  که  انسانی  پایه ای  فعالیت  یک 
فرهنگ کمک می کند کنکاش کردند، مطالعات 
که  شده  انجام  حال  به  تا  زمان  آن  از  زیادی 
اینکه  می گیرند،  بر  در  را  مختلفی  موضوعات 
بازی های خشن روی مخاطبان تأثیر می گذارد یا 
آیا بازی ها بهره ی هوشی را کم و زیاد می کنند و 

ابزار خوبی برای آموزش هستند یا خیر!
قرار  مطالعه  مورد  منظر  سه  از  همواره  بازی ها 
در  فنی.  و  انسانی  اجتماعی،  علوم  گرفته اند، 
بازی ها  نقش  بررسی  به  اجتماعی،  علوم  رویکرد 
در رفتار جمعی انسان و تأثیری که روی زندگی 
مانند  می شود  پرداخته  می گذارد  فرد  اجتماعی 
شیوه بازی کردن عناوین چندنفره انبوه آنالین یا 
Mها و تراکنشی که افراد در فضای مجاری  MO
در  منابع  مدیریت  نحوه ی  یا  دارند  بازی ها  این 

عناوین استراتژیک.
شده  استخراج  مفاهیمی  به  انسانی،  رویکرد  در 
تعامل  رسانه  یا  مدیوم  یک  به عنوان  بازی ها  از 
پذیر پرداخته می شود. انجام کار های خشن چه 
بازی هایی  چه  می گذارد،  بازیکن  روی  تأثیری 
تقلب  افرادی  چه  یا  می روند  فروش  به  بیشتر 
رویکرد  که  است  سواالتی  گونه  از  می کنند 
در  سعی  رایانه ای  بازی های  مطالعات  انسانی 

پاسخ به آن دارد.
رویکرد فنی به مسائل مربوط به ساخت بازی و 
جنبه های سخت افزاری آن می پردازد و مهم ترین 
می کند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  که  موضوعی 
این است که چگونه می توان بازی بهتری ساخت.

بازی های  که  فرهنگی  بار  و  رسانه ای  جریانات 
بسیار  دارد،  نوجوانان  و  جوانان  روی  بر  رایانه ای 
روز ها  این  دارد،  باالیی  درونی  بُعد  و  است  باال 
پیامبر )ص(  به ساحت مقدس  وقیحانه  توهین 
این  که  است  امر  این  دهنده  نشان  غرب،  در 
و  نبوده  آنی  وسیع  هجمه  و  گسترده  اتفاقات 
بلکه برنامه ریزی های از پیش تعیین شده است. 
رایانه ای سبقه  بازی های  به مقدسات در  توهین 
تاریخی دارد، که در ادامه به برخی از این بازی ها 

اشاره می کنیم.
است  بازی هایی  از جمله  وایت«  اند  »بلک  بازی 
بازی،  این  در  دارد،  مقدسات  به  هجمه ای  که 
بازی  خدا  نقش  در  کننده  بازی  عنوان  به  کاربر 

متوجه  مورچه ها  النه های  بررسی  با  محققان 
و  فراگیری  شناسایی  از  بعد  آنها  شدند 
تغییر  را  النه  نقشه ی  دار،  واگیر  بیماری های 
می دهند. مورچه های کارگر بطور کلی از ملکه 

و بچه ها دور می شوند!
بدن و محل زندگی آنها هنگام ورود و خروج از 

النه ضدعفونی می شود!
می کنند  استفاده  ضدعفونی  برای  ماده  دو  از 
و  دارند  خود  بدن  در  که  اسیدی  از  یکی 

می کند و براساس اتفاقاتی در حین بازی کودکی 
در دریا در حال غرق شدن است و پدر و مادرش 
از خدا نجات جانش را می خواهند که صدای آنان 
به عرش رسیده و سپس خداوند جان کودکشان 
را نجات می دهد. در این بازی قدرت و توان خدا 
و  دارد  بستگی  آن  عبادت کنندگان  و  پیروان  به 
اقتدار خدا هم  باشد،  بیشتر  آنان  هر چه تعداد 
تنها  بازی  این  در  خدا  نوعی  به  و  است  بیشتر 
نیست، اما نکته توهین آمیز در این بخش وجود 
حیواناتی هستند که در حین بازی مورد تعلیم 
و تربیت مستقیم خدا قرار می گیرند و اتفاقاتی 

که در ادامه بازی رخ می دهد.
هم  بسیار  بازی کنندگان،  میان  که  بازی  دیگر 
در  دارد،  نام  »آی جی آی«  بازی  است  پرطرفدار 
این بازی که مراحل مختلفی را بازی کننده باید 
رد کند، صدای قرآن و صلوات در میان درگیری 
این  در  )ص(  پیامبر  نام  و  می آید  تروریست ها 
مخیله  در  را  موضوعاتی  قرآن  صدای  و  بازی 

بازی کننده حک می کند.
غرب  توسط  شده  ساخته  بازی هایی  دیگر  از 
در  است.  اویل«  »رزیدنت  بازی های  مجموعه 
باید  بازی کننده  کاربر  بازی،  این  از  نسخه ای 
دختر  و  کند  مبارزه  جنایتکار  مذهبی  فرقه  با 
رئیس جمهور آمریکا را از دست آن جنایتکاران 
در  بازی که  این  مراحل  از  یکی  در  نجات دهد. 
با حل یک معما قفل در  یک قلعه رخ می دهد 
اتاق می شود  بازی کننده وارد یک  باز می شود و 
اتاقی که در آن تله ای مرگبار کار گذاشته شده 
نورانی در چهار  به چهار چراغ  با شلیک  باید  و 
سمت اتاق تله را از کار بیندازد. بر روی دری که 
آمده  )ص(  پیامبر  نام  دارد  وجود  بازی  این  در 
است و این در شباهتی با در های اماکن مقدس 
دارد. باز هم بازی کننده با بازی کردن این نسخه 

بازی کد هایی درون ذهنش نقش می بندد!
نام  از  هم   ۲۰۰۸  Pr ince of Persia نسخه  در 
فاطمه و زهرا در لوگوی بازی استفاده شده است.

در  مقدسات  به  توهین  مصادیق  از  دیگر  یکی 
بازی های غربی و اروپایی به سخره گرفتن بهشت 
که   Dante›s Inferno بازی  در  است.  جهنم  و 
برداشتی از کتاب کفرآمیز دانته آلیگیری است، 
اش  معشوقه  روح  نجات  برای  دانته  شخصیت 
و  می کند  آغاز  بهشت  و  برزخ  دوزخ،  به  سفری 

در این راه با موجودات جهنمی درگیر می شود.
Angr در یکی از مراحل بازی پرطرفدار  y Birds
بازیکن   ،)Angr y Birds( خشمگین  پرندگان 
پناه  مسجد  درون  که  خوک هایی  به  باید 

گرفته اند، حمله کند و آن ها را نابود کند.
منبع: مهر

دیگری سمغ درختان که از خارج النه می آورند. 
کارگرها هنگام ورود توسط نگهبانان ضدعفونی 
همراه خود سمغ  با  باید  مورچه  هر  می شوند 
هم بیاورد و محل زندگی اش را ضدعفونی کند.  
فاصله محل زندگی کارگران هم از همدیگر زیاد 

می شود !
براي  نیمه  و  االن نصف  ما  کارایی که  خالصه 
توسط  زیادی  سال های  میدهیم  انجام  کرونا 

مورچه ها بصورت کامل انجام میشده !

سبقه تاریخی توهین به مقدسات 
در بازی موبایلی

مورچه ها موفق ترین موجودات
 در کنترل فراگیری  بیماریهای واگیردار هستند 

ماالمیری،  مهدی  محمد  شهید  االسالم  حجت 
۱۳۶۴هجری  ماه  خرداد   ۲۶ دوشنبه  درروز 
در  رمضان  مبارک  ماه   ۲۶ با  مصادف  شمسی، 
خانواده ای روحانی و والیی چشم به جهان گشود.

 او که تحت تربیت پدر ومادری دلسوز و متدین 
مازندران  استان  اهل  اوهردو  ومادر  پدر  و  بود 
سلسله ی  از  مادرش  و  کجور  اهل  پدرش  که 
شهرستان  حسینی  خاندان  سادات  جلیلیه ی 
آمل می باشد. پس از گذراندن دوره های ابتدایی 
و راهنمایی با رتبه های عالی، در ابتدای نوجوانی 
خود  حوزوی  دروس  فاطمی  علمیه  مدرسه  در 

را شروع کرد.
سخت کوشی و تهذیب باعث شد بعد از سپری 
هشت  در  حوزه  عالی  سطح  و  مقامات  نمودن 
محضر  در  ممتاز  طلبه ای  عنوان  به  سال 
شب  الریجانی،  آملی  عابدی،  آیات  حضرات 
و...  مازندرانی  سیفی  یزدی،  مدرسی  زنده دار، 
بهره کافی ببرد تاجایی که قبل از سی سالگی 
المصطفی  جامعه  کاشان،  علیمه  حوزه های  در 
جواداالئمه)ع(  حضرت  موسسه  و  العالمیه)ص( 
رسائل،  درایه،  رجال،  سطح)  دروس  تدریس  به 

حلقات و کفایه( بپردازد.
زندگی  از  توجهی  قابل  بخش  هرچند  وی 
خویش را صرف مطالعه و غور در مباحث علمی 
تبلیغی  فعالیت های  اما  بود،  داده  اختصاص 
وظیفه  و  تکلیف  عنوان  به  شهادت  تاهنگام  را 

شرعی بی هیچ بهانه و توجیحی انجام داد.
از ویژگی های بارز شهید خوشرویی و آراستگی 
امر  همین  و  بود  ورزش  به  پرداختن  و  ظاهری 

عفاف و حجاب در آیین مسیحیت
مسیحیت، احکام شریعت دین یهود در مورد حجاب زنان را تغییر 
قدم  موارد  برخی  در  و  بخشید  استمرار  را  آن  قوانین  بلکه  نداد؛ 
مطرح  را  عّفت  رعایت  اهمیت  بیشتری  تأکید  با  و  نهاد  فراتر  را 
ساخت؛ زیرا در شریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس 
امری  تجرد  مسیحیت،  دیدگاه  از  درحالی که  می شود،  محسوب  
مقدس شمرده شده است؛ بنابراین در آیین مسیحیت باید گفت 
برای از بین بردن  زمینه تحریک و تهییج، زنان به رعایت پوشش 
فراخوانده  شدیدتری  صورت  به  تزیین  و  آرایش  از  دوری  و  کامل 
شده اند. در رساله پطرس رسول نیز آمده است: »و شما را زینت  
پوشش  و  طال  به  متحلی شدن  و  موی  بافتن  از  نباشد،  ظاهری 
لباس؛ بلکه انسانیت قلبی در لباس غیر فساد، روح تعلیم و آرام 
که نزد خدا گرانبهاست؛ زیرا بدین گونه زنان مقدس در سابق نیز 
و  زینت)باطنی(می کردند  را  خویشتن  بودند،  خدا  به   متوکل  که 
شوهران خود را اطاعت می کردند، ماننده ساره که ابراهیم را مطیع 
می بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید«.  در رساله 
پولس نیز چنین  آمده است: »همچنین زنان خویشتن را بیارایند 
به لباس مزیّن به حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طال و مروارید و رخت 
گرانبها؛بلکه چنان  که زنانی می شاید که دعوی دین داری کنند، به 

اعمال صالحه«. 
تعلیم  تو سخنان شایسته  نیز می نویسد: »اما  به تیطس  پولس 
صحیح  را بگو که مردان هوشیار و باوقار و خرداندیش در ایمان و 
محبت  و صبر صحیح باشند. همچنین زنان پیر در سیرت متقی 
تعلیم  بلکه معلّمات  زیاد،  بنده شراب  نه  و  نه  غیبت گو  و  باشند 
نیکو، تا زنان  جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست 
باشند و خرداندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران 

خود که  مبادا کالم خدا متهم شود«. 
غیر  پوششی  از  حاکی  می آید،  دست  به  باال  متون  از  آنچه 
حضرت  است.  مسیحی  زنان  زینت  از  خالی  و  تحریک آمیز 

که  عادی  اغلب  است  ای  نوشته  قولنامه 
بر وقوع عقدی است در مورد  توافق  از  حاکی 
از  تخلف  اجرای  ضمانت  که  معین  موضوعی 
آن نیز پرداخت مبلغی است. توافق هایی که 
به این صورت انجام میشوند مشمول ماده ۱۰ 
قانون مدنی ایران بوده و الزامآور هستند. یعنی 
شده  قولنامه  متن  در  که  تعهداتی  حدود  در 
میتوان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم 
برای  میخواهید  کرد.اگر  تعهدات  آن  انجام  به 
کسی قولنامه بنویسید دقت داشته باشید که 
از اصول هاي مهم این قولنامه برخوردار باشد .

قولنامه
 در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام 
معامله دارند، بدلیل آماده نبودن کلیه شرایط 
با یکدیگر در یک نوشته یا سند عادی توافق 
میکنند که ملک یا امالک معینی را با مبلغ 
نامه  تعهد  این  بخرند،  یا  بفروشند  مشخصی 
را  قرارداد«  فروش  پیش  یا  و  قرارداد  وعده   «

قولنامه میگویند.
قولنامه در واقع تعهد به فروش هست و مثل 
سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد 
باید  و طرفین  معتبر هست  دردادگاه  میکند، 

مفاد آن را اجرا کنند.
قولنامه  مفاد  اجرای  عدم  صورت  در  اول:  پرسش 
چه  فروشنده  توسط  رسمی  سند  تنظیم  عدم  و 

اقدامی میتوان انجام داد؟
دادخواست  تنظیم  با  توان  این صورت می  در 
حقوقی، الزام فروشنده به حضور در دفترخانه 
و انتقال سند رسمی به نام خریدار را از دادگاه 

درخواست نمود .
هست  بهتر  دعوائی  چنین  اقامه  از  گذشته 
دفترخانه  در  حضورفروشنده  از  امتناع  خریدار 
وسیله  به  انتقال،  برای  را  خود  بودن  آماده  و 
گرفتن گواهی عدم حضور ازدفترخانه وپس از 

آن با ارسال اظهارنامه اثبات نماید.
 پرسش دوم: در تنظیم قولنامه چه نکاتی را باید 

در نظر گرفت؟
را  ملک  سند  که  هست  این  نکته  نخستین 
شخصاً مالحظه نمایید تا از مورد رهن و وثیقه 
دوم  کنید.  حاصل  خاطر  اطمینان  آن  نبودن 
و  فروش  عدم  از  رهگیری  کد  بوسیله  آنکه 

معامله آن با شخص دیگر مطلع شوید.

در تواضع و اخالص، ایشان را محبوب دل جوانان 
بود؛  ایشان  دیگر  شاخصه  ریا،  از  پرهیز  می کرد. 
چنانچه بعد از شهادت نیز خانواده و نزدیکان وی از 
برخی مدارج و مراتب علمی ایشان بی اطالع بودند.

موسی  بن  علی  موال  به  نسبت  خاص  ارادت 
الرضا)ع(، تداوم ارتباط با قرآن و اقامه نماز صبح در 
مسجد، زیارت هفتگی جمکران و زمزمه همیشگی 
در  می کرد.  زالل تر  را  بیکرانه اش  روح  عهد،  دعای 
یک کالم، زندگی شهید طبق سفارش مقام معظم 
رهبری، آمیخته ای از تحصیل، تهذیب و ورزش بود.

سید حسن مبارز یکی از شاگردان خارجی وی که 
در جامعه المصطفی تحصیل می  کند در شعری 
ماالمیری  مهدی  محمد  شهیدش  استاد  برای  که 

سروده است، به این نکته اشاره نمود:
همواره مهر بودی و آبان نداشتی

دریای بی کرانه که پایان نداشتی
ای چهار فصل زندگی ات، عاشقانه سبز

گل بودی و بهار، بیان نداشتی
ای از جهان رها و گرفتار درد عشق

جز وصل دوست چاره و درمان نداشتی
امروز صبح به من گفت زندگی

کاری به کار عالم امکان نداشتی
با ما بگو حقیقت پنهان خویش را

آری)خودش( همیشه نمایان نداشتی

در لحظه های عاشقی ات، نیمه های شب
آیا تو از بهشت فراخوان نداشتی؟

برایش  نوجوانی  از  اسالمی  کشورهای  تحوالت 
اهمیت فراوانی داشت، اما جنایات فجیع گروه های 
بی شرمانه  تکفیری و حرمت شکنی ها  و  افراطی 

آن ها آرام و قرار را از او ربوده بود.
تاب  ساله(  فاطمه)۵و۲  و  بُشری  مهربان  بابای 
شنیدن ناله های جانسوز کودکان سوریه و عراق را 
زندگی  لذت های  و  آرامش  خوش  طعم  و  نداشت 
از همین رو  تلخ می نمود.  را  ذائقه بهشتی اش  به 
و  مرزی  مناطق  به  را  آخرش  تبلیغی  سفرهای 
سنی نشین رفت تا با نشر افکار التقاطی وهابیت 
و داعش مبارزه کند. اما غیرت و شجاعت عالمانه 
به آن سوی مرزها کشاند.  را  بیدارش  اش، وجدان 
بدون  را  نظامی  آموزش  فشرده  دوره های  در  وی 
مساعد  شرایط  وجود  با  و  گذراند  خانواده  اطالع 
قول  به  تا  کرد  راها  را  تحقیق  و  تدریس  کاری، 

خودش به ) حاصل آموخته هایش( برسد
نورانیت،  بود و هرلحظه نشاط و  اعزام نزدیک  روز 
سیمای آرام محمد مهدی را دلنشین تر می کرد. 
اینگونه  مدارش  والیت  مادر  به  را  رفتنش  علت  او 

گفته بود:
در  باشم  فرزندانم  و  همسر  کنار  در  توانم  نمی 
حالی که در مقابل چشم کودکان سوریه و عراق، 

والدینشان سربریده می شوند؛ آموخته های من از 
اسالم و تحصیل دروس حوزوی چنین اجازه ای به 

من نمی دهد.
رهبر  از  نیابت  به  فاطمی  مکتب  آموخته  دانش 
فرزانه و مجاهد انقالب، برای دفاع از حریم پاک 
اهل بیت)ع( راهی جبهه های نبرد علیه گروه های 

تکفیری آمریکایی شد.
فروردین   ۳۱ دوشنبه  شامگاه  در  سرانجام  وی 
۱۳۹۴، مصادف با اول ماه رجب میالد امام محمد 
فاطمیون  تیپ  مجاهدان  دیگر  با  )ع(همراه  باقر 
با شعار)کلنا عباسک یا زینب( در منطقه بصری 
دیرینه اش  آرزوی  به  سوریه  درعای  استان  الحریر 

رسید و جامه فاخر شهادت را بر تن کرد.

زنان  الگوی  و  مسیحیت  عالم  مقّدس   بانوی  السالم(  مریم)علیها 
سراسری  پوشش  و  بود  عفیفانه   و  پاک  سیره ای  دارای  مسیحی، 
و  شمایل  در  همواره  رنسانس   اوایل  تا  مسیحیت  صدر  از  که 
حتی  است.  مطلب  این   مؤید  شده،  کشیده  تصویر  به  او  تصاویر 
همهء  بر  که  مذهبی   غیر  فضای  وجود  با  نیز  رنسانس  از  پس 
شئون فرهنگی غرب سایه افکند، باز حضرت مریم)علیها السالم( 
این  نیلی رنگ دیده می شود که  با شنل  با پوشش سر خصوصا 
با استفاده از پوشش سراسری برای  امر حکایت از رعایت حجاب 
سر و اندام در سیره مسیحیت دارد. نگاهی به سیره بزرگان صدر 
مسیحیت  و قرون وسطی نیز بیانگر رعایت عّفت و حجاب توسط 
زنان است  که عموم زنان مسیحی نیز به آن پایبند بوده اند. از قرن 
اجتماعی  و  عقیدتی  تحوالت  که  است  رنسانس  و سپس   سیزده 
منجر به کاهش  رعایت آن می شود. در این زمان که زنان در حفظ 
حجاب کوتاهی  می کردند، در رفتار و گفتار بزرگان مسیحیت، نهی 
سخن از چنین  رفتاری دیده می شود؛ برای مثال در کالم »برتولد« 
ای  »شما  است:  آمده   )۰۲۲۱ سال  بورگ«)حدود  »ریجنس   اهل 
مبارزه  به  دالورانه  و  بخشید  پایان  کارها  این  به  مردان!می توانید 
با آن قیام کنید، ابتدا با سخن خوش و اگر باز سرسختی نشان 
دهند، قدم میان نهید و روبند)تزیین شده( را از سر زن کشیده و 
پاره کنید و حتی اگر چهار دانه از موها نیز کنده شد، آن را در 
آتش افکنید«.  براساس تعالیم  مسیحیت، زنی که خارج از کانون 
خانواده به خودآرایی بپردازد و باعث لغزش مردان بیگانه گردد، از 
نظر معنوی دچار مرگ می شود؛ زیرا طبق گفته پولس»زن عیاش 

در حال حیات مرده است«. 
اجرا  مسیحیان  بعضی  توسط  رهبانیت  میالدی،  اولیه  قرون  در 
می شد. در قرن چهارم میالدی به صورت دسته جمعی یا جماعت 
رهبانی و دیرنشینی درآمد و زنان راهبه در دیرها جدای از راهبان 
فرقه های  همه  در  راهبه  بانوان  اکنون  می شدند.  مشغول  خدمت 
از زینت و آرایش  رهبانی  همچون قرون گذشته، سادگی و دوری 

سوم آنکه قولنامه را باید در سه نسخه تنظیم 
نمایید و حتی االمکان از تنظیم قولنامه هاي 
کافی  شروط  گرفتن  نظر  در  بدون  و  دستی 

پرهیز کنید.
بانکی  معامالت  دفتر  در  که  اي  قولنامه  در 
تنظیم می شود باید اضافه بر امضاء فروشنده، 
خریدار ، مهر و امضاء و صاحب بنگاه معامالت 
ملکی، دونفر هم بعنوان شاهد ذیل قولنامه را 

امضاء کنند.
چه  به  قرارداد  در  التزام  وجه   : سوم  پرسش 
معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه 

طریقی صورت میگیرد؟
به  هرگاه  که  هست  این  التزام  وجه  از  منظور 
علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ بعنوان 
جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند 
به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. 
تعهد  انجام  عدم  خسارت  التزام،  وجه  واقع  در 
انتقال رسمی ملک یا مورد معامله هست که در 

قولنامه به یکی از روشهای ذیل میتواند باشد:
که  صورتی  در  میشود  ذکر  قولنامه  در   -۱
فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش 
امتناع نماید، فالن مبلغ را باید به طرف مقابل 
تعهد  به  فروشنده  اگر  این صورت  در  بپردازد. 
خود »انتقال مال« عمل نکند، خریدار میتواند 
تعیین  التزام  وجه  تعهد،  اجرای  عدم  احراز  با 

ظاهری  را همراه با پوشیدگی اندام حفظ کرده اند و در روابط با مردان 
همواره  حدود شرعی را رعایت می کنند. لباس راهبه ها عبارت است 
از: یک سرپوش سفید رنگ زیرین همراه با یک سرپوش بلندتر که  
برای   رنگ مشکی  تیره تر که  رنگ  به  و  زانو می رسد  به  از پشت 
مقامات عالی تر یا همان »مادران« و رنگ های روشن و سفید برای  
مقامات پایین تر یا همان »خواهران« می باشد. دامن پیراهن آن ها 
نیز بلند و تا روی پا و جوراب شان نیز به رنگ تیره و ضخیم است. 
این  نوع پوشش راهبگان، حکایت از حدود حجاب سنتی )پوشش 
سر و اندام ها به جز صورت و گاهی دست ها( دارد، اما امروزه تحت  
تأثیر فضای مدرنیستی غرب، حجاب زنان در فرقه های کاتولیک و 
ارتدکس، تنها در کلیسا و هنگام عبادت مورد تأکید است و برای  
زنان مؤمن، تنها عدم زینت ظاهری و آرایش همراه با سادگی در 

لباس توصیه می شود.

شده را مطالبه کند.
می  توافق  طرفین  تر  جامع  بصورت  یا  و   -۲
کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند 
و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم 
حضور هریک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف 
تعهد  و  بپردازد  دیگر  طرف  به  مبلغی  هست 
خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز 
عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و 

تعهد را نیز انجام دهد.
این  دارد،  این میان وجود  نکته مهمی که در 
مطالبه  را  التزام  وجه  که  کسی  که  هست 
میکند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده 
باشد. مثاًل خریدار باید در دفترخانه حاضر شود 
و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند 

و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود
در نهایت و به طور خالصه  ۲۰ نکته طالیی در 
نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه را رعایت کنید تا 

معامله جذاب و شیرینی را تجربه کنید .
عدم رعایت هریک از این اصول میتواند شمارا وارد 
دردسرهای بسیار پیچیدهای نماید ،بنابراین این 
نکات را به خاطر بسپارید و از تجربه لذتبخش 

یک معامله پرسود ،هیجانزده شوید.
طرفین  مشخصات  تا  کنید  ۱.دقت 
و  ملی  باکارت  مطابق  کامل  و  بهدرستی 

گردد. درج  شناسنامه  یا 

ورثه  یا  و  شرکا  مالکیت  با  امالک  مورد  ۲.در 
ارث  میزان سهم  با  تمامی شرکا/وراث  ،اسامی 
و مطابق با گواهی انحصار وراثت،عالوه بر اینها 

گواهی مالیات بر ارث نیز اخذ شود.
۳.در قراردادهایی با مالکیت شرکا/ ورثه ، بهتر 
مرحله  هر  در  پرداختشده  مبالغ  تمامی  است 
یا  و  )شخصی  چکهای  قالب  در  قرارداد  از 
بانکی(مطابق با قدرالسهم به تکتک شرکا/ورثه 
جداگانه  رسید  هریک  از  و  پرداخت  جداگانه 

دریافت گردد
۴.راجع به تعویض و یا عدم تعویض سند از اداره 
چنانچه  و  گردد  حضوری  استعالم  محل  ثبت 
نیاز به تعویض سند و اخذ سند تکبرگی باشد 

از همین ابتدای قرارداد اقدام گردد
ثبت  دسیمتر  به  حتی  ملک  دقیق  ۵.متراژ 
گردد و چنانچه در مورد امالک در حال ساخت 
متراژ دقیق مشخص نیست ،متراژ حدودی و 
مثال  بهطور  گردد  قید  ساخت  جواز  مطابق 
توافق  توضیحات  دربند  و  مترمربع   ۶۵ حدوداً 
گردد که اضافه و یا کمبود متراژ به چه نحوی 

محاسبه خواهد گردید.
هریک  متراژ  و  انباری  و  پارکینگ  ۶.شماره 
پارکینگ  چنانچه  و  گردد  مشخص  بهدرستی 
این  از  عبور  حق  پارکینگی  یا  و  است  مزاحم 
پارکینگ را دارد در قسمت توضیحات بهطور 

واضح بیان گردد.
از  و  ذکر شود  اساس سند  بر  طبقه  ۷.شماره 

بیان شماره طبقه رؤیتی خودداری گردد.
جابجایی  قابلیت  و  دارد  ملک  آنچه  ۸.هر 
قسمت  در  جزییات  ذکر  با  دارد  انتقال  و 
توضیحات عنوان گردد نظیر کولر مدل )داکت 
اسپیلت ،گازی یا آبی( ،برند، و ظرفیت ،پکیج 
یا آبگرمکن برند و ظرفیت ،کابینتها ،کمدهای 

دیواری و یا حتی مبلمان.
بهدرستی  قرارداد  فسخ  زیان  ضرر  ۹.میزان 
قید شود )معموالً ۱۰تا ۲۰ درصد قیمت مورد 
معامله(عالوه بر این در قسمت توضیحات قید 
گردد که این ضرر زیان هم شامل فروشنده و 

هم شامل خریدار است.

ادامه دارد...

حجاب در آئین های گذشته)2(

دانستني هاي حقوقي/ اصول مهم و کلیدی که در ثبت قولنامه باید به آنها دقت کنید

زندگینامه شهدای مدافع حرم)3(
زندگینامه شهید محمد مهدی ماالمیری

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین زراعتي تحت  پالک ۱۴۱۵۳ واقع در  
قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس الر صحراي کدربند  ملکي آقاي اسد عاقل فرزند علي اکبر و شرکا به علت مشخص 
انتشار آگهی  تقاضای مالک که درخواست  باید تجدید آگهي شود و حسب درخواست   نبودن حدود ملک 
تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  مورخه ۹۹/۹/۲۶  تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود ارتفاقي 
تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که  از  قانون ثبت  باستناد ماده ۲۰ 
تاریخ تسلیم  از  معترض  نماید. ضمناً  اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت  به  بایستي کتباً 
اعتراض باداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم 

دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۸/۲۵

شمسعلي اسکندري - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان                م/الف/۶۵۴
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صف

سرمایه،  و  توانایی  و  عظمت  همه  با  انسان 
فراوان  های  نیاز  او  است.  نیازمند  موجودی 
موفقیت،  به  رسیدن  راه  دارد.  گوناگون  و 
نیاز  زیرا  هاست.  نیاز  آن  تأمین  و  شناسایی 
ها مانند موج دریا، انسان را در تالطم زندگی 
در جهت  و  کشاند  می  سو  آن  و  سو  این  به 
دهی رفتار، نقش مهمی در تربیت شخصیت 
او دارد. روانشناسان نظریات متفاوتی راجع به 
نیازهای انسان دارند. اما قرآن بهترین نظریه 

را در رابطه با این مهم بیان کرده است.

تامین نیازهای اساسی
همچنانکه برای رشد و کمال نهایی بذر گندم 
باران  و  خاک  و  خورشید  و  باد  و  ابر  جو،  و 
الزم است تا آن بذر ناقص نماند ، انسان نیز 
اگر نیازهای روحی اش تأمین نشود مانند بذر 
تامین  عدم  صورت  در  که  ماند  می  گندمی 
نیازهای خویش به نهایت و کمال نمی رسد و 
مانند میوه کال و نارس باقی می ماند که نه 
تنها برکت و ثمر ندارد ، بلکه عالوه بر اینکه 
در طول زندگی از حیات خود لذت نمی برد 
بالواقع مایه عذاب و ناراحتی دیگران نیز می 
گردد. سراسر وجود انسان فقیر و نیازمند است 
تعالی  نیاز خدای  و  فقر  تامین  اصلی  و منبع 

است

1- گناه انسان را مبتال می کند 
گناه  از  فرمود:  السالم  علیه  علی  حضرت 
بپرهیزید که هیچ بالئی و کمبود روزی نیست 
مگر به خاطر گناه ، حتی خراش بدن و زمین 

خوردن و دچار مصیبت شدن
هیچ  که  بدان  فرمود:  السالم  علیه  صادق  امام 
موجب  که  لغزشی  هیچ  و  نمی شود  زده  رگی 
زمین خوردن شود رخ نمی دهد، هیچ سردردی 
پیدا نمی شود، هیچ بیماری به وجود نمی آید 
خداوند  که  است  همین  و   ، گناه  بخاطر  مگر 
عزوجل در کتاب خود می فرماید: هر مصیبتی 
که به شما برسد به خاطر اعمال خود شماست ، 

و خداوند از بسیاری از آنها در می گذرد. 
امام رضا علیه السالم فرمود: هر گاه بندگان گناهان 
تازه اختراع کنند، خداوند نیز بالهائی تازه که سابقه 

نداشته و نمی شناختند، بر آنها ایجاد می کند
۲- صدقه، بال را دور می کند 

صدقه از بهترین عوامل برای پیشگیری از بال و 
سختیهاست . پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله به 
حضرت علی علیهماالسالم فرمود: یا علی صدقه 
آن بالئی را که مقدر و محکم شده برمی گرداند. 
و فرمود: صبح را با صدقه آغاز کنید که بال از 
صدقه عبور نمی کند و در روایات متعدد وارد 
شده است که صدقه هفتاد نوع بال و یا مرگهای 
ناهنجار ، مثل تصادف ، سوختگی و مانند اینها 

، را دفع می کند.
محمد ابن مسلم گوید: با امام باقر علیه السالم 
در مسجد پیامبر بودیم که یکی از شرفه های 
مسجد بر سر مردی افتاد اما به او نزد و به پایش 

خورد، حضرت فرمود:
از او بپرسید امروز چه کرده است ؟ وقتی از او 
سوال کردند گفت : در میان راه مقداری خرما 
به سائلی صدقه دادم ، حضرت فرمود: خداوند به 

خاطر آن صدقه ، بال را از تو دور کرد
و از خواص مهم صدقه ، زیاد شدن روزی و برکت 

است ، آن هم دهها برابر آنچه داده شده است .
امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود: وقتی تنگدستي 

شدید با خدا به وسیله صدقه تجارت کنید. 
و امام صادق علیه السالم فرمود: آیا نمی دانی که 
هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است 
پس عزیزانی که طالب خوشبختی هستند با دادن 
صدقه ، دنیا و آخرت خود را بیمه کنند، مبادا که از 
دادن صدقه امساک کنیم ، اما برای مداوا و جبران 

خسارت دهها برابر پول وقت صرف کنیم !
3- رسیدگی به فامیل عمر و روزی را زیاد 

می کنند 
هر کس که از مرگ و فقر در هراس است ، بهتر 

در سر یک سفره ممکن است هم ترشی و فلفل 
از  کودکان  مربا؛  و  شیرینی  هم  و  دهند  قرار 
شیرینی و حلوای سفره لذت می برند، و فلفل و 
ترشی را بی مورد می دانند، اما بزرگ ترها هر دو 

را در سفره الزم می دانند.
حوادث تلخ نیز برکاتی دارد، از جمله:

۱- توجه انسان را به خدا بیشتر می کند.
 ۲- انسان را سنجیده و استعدادهای او را شکوفا می سازد.

 ۳- کفاره گناهان و لغزش های او می شود. 
۴- قدر نعمت ها بیشتر شناخته می شود.

چنانکه  گروهند:  سه  حوادث  برابر  در  انسان ها 
ترشی  و  پیاز  و  فلفل  به  لب  که  همین  کودک 
تحمل  نوجوان  می شود،  ناراحت  می گذارد 
و  فلفل  و  می دهند  پول  او  والدین  و  می کند 

ترشی را می خرند.
قرآن می فرماید: گروهی همین که دچار سختی 
می شوند، جیغ می زنند، اذا مسه الشر جزوعاسوره 
بشر  و  می کنند،  صبر  گروهی   .۲۰ آیه  معارج، 
الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو اناهلل و انا 

منبر رفت و رژیم بنی امیه را به شدت استیضاح 
خاموش  را  امام  که صدای  آن  برای  یزید  کرد. 
بلند  صدای  با  که  داد  دستور  موذن  به  کند، 
اذان بگوید تا شاید سخنرانی امام سجاد )علیه 
از  السالم(  )علیه  امام  شود،ولی  قطع  السالم( 
همین صحنه نیز استفاده کرد و جمالت اذان را 
آن گونه تفسیر کرد که بر مسجد لرزه افتاد، به 
خصوص پس از گفتن اشهد ان محمدا رسول اهلل 

فرمود: ای یزید! این محمد جد من است یا جد 
تو؟! آیا این اسرار از نسل او نیستند؟

هنگامی که امام کاظم )علیه السالم( را به زندان 
برای  خوبی  جای  چه  فرمود:  بردند،  انفرادی 

عبادت است؟!
شرایط  در  را  خود  کتاب های  علما،  از  بسیاری 

سخت و در زندان و تبعیدگاه ها نوشته اند.
منبع: پرسش های مهم پاسخ های کوتاه 

حاج شیخ محسن قرائتی

یَا أَیَُّها النَّاُس أَنُتُم الُْفَقَراء إِلَی ا... َوا... ُهَو الَْغِنیُّ 
الَْحِمیُد

ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که 
بی نیاز ستوده است. )فاطر /۱۵(

مهمترین نیاز روانی انسان، نیاز به محبت است. 
وسیله  به  مختلف  سنین  در  نیاز  این  چنانچه 
بستگان  و  خویشان  برادر،  و  خواهر  مادر،  پدر، 
به   ، نشود  تامین  فرزندان  و  و دوستان، همسر 
تنهایی عامل عمده ایجاد رفتارهای ناسازگارانه 
تلقی می گردد ، از این روست که خداوند منبع 
اصلی محبت و تأمین آن را محیط خانواده قرار 

داده است.
أَْزَواًجا  أَنُفِسُکْم  مِّْن  لَُکم  َخلََق  أَْن  آیَاتِِه  َوِمْن 
ًة َوَرْحَمًۀ إِنَّ فِی  َودَّ َِّتْسُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکم مَّ ل

ُروَن َِّقْوٍم یََتَفکَّ َذلَِک َلیَاٍت ل
خودتان  ]نوع[  از  اینکه  او  نشانه های  از  و 
همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید 
این  در  آری  نهاد  رحمت  و  دوستی  میانتان  و 
قطعاً  می اندیشند  که  مردمی  برای  ]نعمت[ 

نشانه هایی است.
لَُهُم  َسَیْجَعُل  الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  َِّذیَن  ال إِنَّ 

ا ْحَمُن ُودًّ الرَّ
شایسته  کارهای  و  آورده  ایمان  که  کسانی 
آنان  برای  رحمان  ]خدای[  زودی  به  کرده اند 

اکرم  پیامبر  پناهگاه استفاده کند،  این  از  است 
صلی ا... علیه و آله فرمود: هر که خوشحال می 
افتد صله  او فراوان و اجلش تأخیر  شود روزی 
کس  هر  فرمود:  دیگر  حدیث  در  و  کند.  رحم 
را  چیز  چهار  دهد  انجام  من  برای  را  کار  یک 
برای او ضمانت می کنم ، او صله رحم بجا آورد، 
تا خداوند او را دوست بدارد، روزیش را فراوان 
گرداند، عمرش را افزایش دهد، و او را در بهشت 

موعود جای دهد
مردی به پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله عرض 
آنها  به  من  که  دارم  فامیلی  ا...  رسول  یا  کرد: 
سر می زنم اما آنها مرا اذیت می کنند، تصمیم 
گرفته ام آنها را رها کنم ، حضرت فرمود: )اگر 
چنین کنی ( خداوند هم همگی شما را رها می 
کند! عرض کرد: پس چه کنم ؟ حضرت فرمود: 
به آنکه تو را محروم کند عطا کن ، با آنکه از تو 
بریده به پیوند، از آنکه به تو ستم کرده عفو کن 
تا خداوند یاور تو باشد بر علیه آنها و در حدیث 
دیگری فرمود: صله رحم عمر سه ساله را سی 
سال می کند و قطع رحم ، عمر سی ساله را سه 

سال می کند
4- دعا گنجینه پر ارزش و مؤثر می باشد 
ما مسلمانان  است که  ارزشمندی  دعا گنجینه 
با وجود اینکه خداوند را مدبر و گرداننده جهان 
می دانیم ، اما در عمل از این گنجینه پرارزش 
را  آن  و  کنیم  نمی  استفاده  الهی  امداد  یعنی 

تکیه گاه خود قرار نمی دهیم ،
مسلمان باید در زندگی با خداوند کار کند، برای 
خدا بدهد، از خداوند بگیرد، از خداوند تقاضا کند، 
با حضرتش صحبت کند، همواره با خدا سر و کار 
داشته باشد، آن وقت است که مزه ایمان و اسالم 

و دعا و همدم شدن با خدا را می فهمد.
تیز  نیزه  از  دعا  فرمود:  السالم  علیه  امام صادق 
برنده تر است  و فرمود: آیا طوالنی بودن بال یا 
کوتاهی آن را تشخیص می دهید؟ عرض کردیم 
نه ، فرمود: هر وقت کسی هنگام بال به او الهام شد 

که دعا کند، بدانید که بال کوتاه است . 
دعا  همانا  فرمود:  السالم  علیه  جعفر  ابن  موسی 
برمی گرداند بالئی را که مقدر شده و آنچه مقدر 
نشده از حضرت سوال شد بالی مقدر را فهمیدیم 
، آنچه مقدر نشده را چگونه برمی گرداند؟ حضرت 

فرمود: )سبب می شود( تا انجام نشود

 محمدرضا  فاریابی

الیه راجعون سوره بقره، ۱۵۴-۱۵۵. و گروهی به 
استقبال سختی ها می روند.

و منهم من ینتظر.سوره احزاب،آیه ۲۳.
کسانی نزد پیامبر اکرم )ژ( می آمدند تا آنان را به 
جهاد و جبهه جنگ اعزام کند،حضرت می فرمود: 
اسب و شمشیر ندارم تا شما را مجهز کنم آنان 

گریه کردند که چرا به جبهه نرفتند.
و  تدبیر  با  می توان  تلخ  حوادث  و  سختی ها  از 
صبر و استمداد از خداوند،بهترین استفاده را برد. 
ترش،شربت  لیموی  از  می توان  که  گونه  همان 

لیموناد ساخت.
از  حتی  باشد،  ماهری  آشپز  انسان  اگر  آری، 
می کند.امروزه  درست  مربا  هم  پرتقال  پوست 

حتی از زباله ها استفاده بهینه می کنند.
خود  سخنرانی  با  السالم(  )علیه  زینب  حضرت 
در کاخ ستمگران،از اسارت خود در کوفه و شام 
اموی  رژیم  پایه های  که  کرد  استفاده  گونه  آن 

را لرزاند.
در مسجد شام امام سجاد )علیه السالم( بر باالی 

محبتی ]در دلها[ قرار می دهد. )روم /۲۱(
نیاز به محبت، نیازی فطری، روحی روانی است 
محبت  این  و  دارد  وجود  انسانها  همه  در  که 
موجب سالمت روان و تقویت اعتماد بنفس می 
گردد. رسول اکرم )صلی ا... و علیه وآله( فرموده 
کردن  بدل  و  رد  محل  را  خانواده  اند:محیط 

محبت قرار دهید.

اثرات تربیتی محبت
انسانی که در محیط و خانواده ای رشد می کند 
که شهد شیرین محبت را می نوشند و سیراب 
می شوند ، احساس امنیت بیشتری می کند ، 
چنین  اصوالً  دارد.  نشاط  با  دلی  و  شاد  روانی 
انسان هایی متعادل هستند. احساس محرومیت 
و  بین  خوش  امیدوارند.  پیوسته  و  کنند  نمی 
می  دوست  انسان  و  خواه  خیر  قلب،  خوش 

باشند.
ارتباط بهتر و  از نظر اجتماعی، خونگرم، دارای 
موثرتر هستند. اعتماد به نفس دارند و از هوش 
برخوردارند و چون  بیشتری  عاطفی و خالقیت 
 ، اند  چشیده  را  تکریم  و  محبت  شیرین  طعم 
قادرند این آب حیات را به دیگران نیز هدیه کنند.

محبت و دوستی
این سوال مطرح می شود که اگر کسی محبت 

ندیده می تواند این نقص را جبران کند؟
آری انسانی که در پرتو مکتب قرآن تربیت شود 
برطرف  را  کمبود  و  نقص  این  هم  تواند  می   ،
کند و هم سرچشمه محبت و رحمت شود و به 

دیگران محبت کند.
اگر می خواهید دوستتان بدارند ، دوست بدارید 
توانیم  نمی  ما  زیرا  باشید.  داشتنی  دوست  و 
فقط برای خودمان زندگی کنیم. هزاران رشته 
ما را به همنوعان پیوند می دهد. به یاری همین 
رشته های حساس است که محبت را جذب می 

کنیم و به دیگران انتقال می دهیم.
در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش 
شدن بیش از نان است. دوست داشتن عبادت 
فرماید:  می  السالم(  )علیه  امیر  حضرت  است 

هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار.
ندارد. شما  وجود  دستورالعملی خاص  و  روش 
دوست داشتن را فقط با دوست داشتن یاد می 
گیرید. جای تاسف است که کسی ما را دوست 
نداشته باشد ولی تاسف بارتر از آن ، این است 

که قادر نباشیم دوست بداریم.
هدیه  و  امانت  دیگران  به  محبت  و  عشق  زیرا 
الهی است که در دل های پر از کینه جای نمی 
گیرد زیرا دل های خودخواه ظرفیت نور الهی 

را ندارند.

دستورالعمل قرآن
می  که  است  چیزی  آن  دستوالعمل  مهمترین 
را  ایمان و عمل صالح، محبت دیگران  فرماید: 
به شما جذب می کند چرا که انسانها فطرتاً به 
سمت خوبی و پاکی گرایش دارند حتی اگر شما 
را نشناسند و شما به آنان محبت نکرده باشید 
، خداوند محبت شما را در قلب آنان قرار می 
دلها  محبوب  و  کند  می  آنان  محبوب  و  دهد 

می شوید.
لَُهُم  َسَیْجَعُل  الَِحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  َِّذیَن  ال إِنَّ 

ا ْحَمُن ُودًّ الرَّ
شایسته  کارهای  و  آورده  ایمان  که  کسانی 
آنان  برای  رحمان  ]خدای[  زودی  به  کرده اند 

محبتی ]در دلها[ قرار می دهد. )مریم ۹۶(
آری محبت داروی شفا بخش قلب های شکسته 
و روان های ناتوان است. رشته زرینی است که 
افراد اجتماع با آن به یکدیگر پیوسته می شوند 

.
َِّتی ِهَی  بِال اْدَفْع  یَِّئُۀ  السَّ َواَل  الَْحَسَنُۀ  تَْسَتِوی  َواَل 
َولِیٌّ  َُّه  َکَأن َعَداَوٌة  َوبَْیَنُه  بَْیَنَک  الَِّذی  َفإَِذا  أَْحَسُن 

َحِمیٌم
آنچه  را[  ]بدی  نیست  یکسان  بدی  با  نیکی 
آنگاه کسی که میان  بهتر است دفع کن  خود 
تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل 

می گردد. )فصلت ۳۴(
قرآن می فرماید که با دشمنانت آنچنان رفتار کن 

تا آنان را به دوستان گرم و صمیمی تبدیل کنی.

َصْبٌر  َصْبَراِن،  ْبُر  َقاَل )علیه السالم(: الصَّ َو   -55
. ا ُتِحُبّ َعَلی َما َتْکَرُه، َو َصْبٌر َعمَّ

]و فرمود علیه السالم[: صبر بر دو گونه است: 
و  )عبادت(  مي داري  ناخوش  آنچه  بر  صبر 

صبر بر آنچه دوستش مي داري )شهوت(
طبیعتاً انسان صبر بر عبادات و طاعات و صبر بر 
اما معاصي و شهوات  مصبیات ناخوش مي دارد 
را دوست مي دارد در صورتي که باید نسبت به 
خوشي هاست  در  یا  صبر  پس  باشد  صبور  آن 
و  )عبادت  ناخوشي هاست  در  یا  )شهوات( 
که  است  صبري  نوع  سه  همان  این  مصایب( 
در روایات مشهور است صبر بر مصیبت صبر بر 

منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست
هرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت 
و آن را که بر مراد جهان نیست دسترس

در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت
»اَلَفقیُر  مي فرماید:  امام)ع(  دیگر  عبارتي  در 
فِي الَوَطَن ُمْمَتَهٌن« فقیر  در وطن خوار است.

آنچه از حکمت فوق به دست مي آید مذّمت فقر 
است زیرا جامعه، انسان فقیر  را سربار مي داند 
و به عکس انسان ثروتمند سخاوتمند  سرباز 
مي شمارد به همین خاطر به سرباز روي خوش 
مي راند.  خویش  از  را  سربار  و  مي دهد  نشان 
با فقري که رسول خدا  بدیهي است این فقر 
مي فرماید: »الفقر فخري« فقر افتخار من است 
تفاوت از زمین تا آسمان است این که تصور 
کنیم  انسان نباید متمول باشد ناصحیح است 
اما حقیقت این است که انسان متمول  نباید 
به ثروت  دلبسته شود و دلبستگي به مکنت و 
تمّول است که خطرآفرین است. پس کوشش 
و  بذل  در  همت  و  مال  آوردن  دست  به  در 
بخشش و رفع گرفتاري  نیازمندان جامعه از 

ضروریات جامعه انساني است.
در پایان حکمت سوم عبارت »والمقلُّ غریٌب 

في  بلدته« شبیه فراز دوم حکمت باال است.
مي تواند  باشد  هرکجا  دارد  که  مالي  با  توانگر 
افرادي را گرد خویش جمع نموده، هم بهره ببرد 
و هم بهره  برساند اما فقیر و ناتوان که مکنتي 
ندارد هر کجا باشد حتي در وطن خویش که 

همه او را مي شناسند به خاطر فقر غریب است.

طاعت و صبر بر معصیت.
ابن ابي الحدید مطلبي ذکر کرده که از بزرگمهر 
پرسید  حالش  از  ناراحتي  و  گرفتاري  حال  در 
گفت چهار چیز ناراحتي مرا سبک مي سازد اول 
دارد  وجود  در جریان ها  و  قدر  و  قضا  مي گویم 
دوم آنکه مي گویم اگر صبر نکنم چه کنم سوم 
این که مي گویم جایز است که محنت، بیشتر از 
این و سخت تر باشد و چهارم مي گویم شاید که 

فرج نزدیک باشد.
۵۶- َو َقاَل )علیه السالم(: الِْغَنی فِي الُْغْربَِۀ َوَطٌن، 

َو الَْفْقُر فِي الَْوَطِن ُغْربٌَۀ.
]و فرمود علیه السالم[: توانگري در غربت وطن و 

تنگدستي در وطن غربت است.

چرا نمازصبح میخوانیم؟
آن  در  هرکه  است  شیطان  فعالیت  آغاز  صبح 
ساعت نماز بگذارد و خود را در معرض نسیم 

الهی قرار دهد از شر شیطان در امان میماند.
 چرانماز ظهر میخوانیم؟

چرا باید برای تعجیل در 

 فرج امام زمان )عج( دعا کنیم؟

فراوانی  فواید  برای فرج در زمان غیبت  دعا 
امام  ظهور  برای  دعا  دارد.  کننده  دعا  برای 
و  مهلکه  از  دهنده  نجات  )عج(  مهدی 
چنانچه  است.  الزمان  آخر  سرگردانی های 
حضرت امام حسن عسکری )ع( به احمد بن 
]فرزندم  سوگند!  خدا  »به  فرمودند:  اسحاق 
مهدی[ غیبت خواهد کرد؛ غیبتی که در آن 
نجات نخواهد یافت مگر کسی که خدای-عّز 
و جّل- او را بر اعتقاد به امامتش ثابت دارد 
توفیق  تعجیل فرجش  برای  به دعا کردن  و 

دهد.« 
ظهور امام مهدی )عج( گشایش و فرج برای 
است.  شیعیان  به خصوص  و  انسان ها  عموم 
است:  آمده  )عج(  عصر  امام  از  حدیثی  در 
ذلَِک  فإِنَّ  الَْفَرِج،  بَِتْعجیِل  عاَء  الدُّ »أَْکِثُروا 
گشایش  در  شتاب  برای    ]۲[. َفَرُجُکْم« 
حقیقی و کامل، بسیار دعا کنید؛ زیرا، همانا، 

َفَرج شما در آن است.
این کالم از جمله مطالبی است که حضرت 
مهدی )عج( در جواب سؤال های اسحاق بن 
امام  روایت،  این  در  کرده اند.  بیان  یعقوب 
َفَرج  تعجیل  برای  کردن  دعا  زیاد  به  )عج( 

فرمان می دهند.
را  مطلب  اهمّیت  حضرت  فرمان  این 
از  شیعیان  گشایش  و  َفَرْج  زیرا  می رساند؛ 
ظهور  سایه  در  فتنه ها،  و  گرفتاری ها  تمام 
زمانی  تا  و  می گردد  محقق  )عج(  عصر  امام 
به سر می برند، شیعه  که حضرت در غیبت 
نیز تحت فشار و ظلم و تعّدی حاکماِن ظالم 

و جائر است.
در این حدیث نکاتی است که عبارتند از:

از  آنان  و  است  َفَرجی  شیعیان  برای   .۱
شکنجه و اذیّت و آزار و تهمت رهایی خواهند 
یافت. آن روز طالیی خواهد رسید و آنان در 
سایه حکومت موالیشان در آرامش و رفاه و 

معنویت زندگی خواهند کرد.
۲. فرج امام زمان مورد »بداء« واقع می شود؛ 
و به تعبیر دیگر، قابل تأخیر یا تعجیل است 
و یکی از عوامل تعجیل در فرج آن حضرت، 
دعا است. می دانیم که دعا بدون درخواست 
مؤثر  آن،  تحّقق  برای  سازی  زمینه  و  قلبی 
نخواهد بود. انسان باید با زبان و قلب بطلبد 
و در عمل نیز زمینه ساز خواسته خود باشد.

منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان

تسبیح خدا می گویند زشت  عالم  ظهر، همه 
است که امت من تسبیح خدا نگوید. و نیز ظهر 
وقت به جهنم رفتن جهنمیان است لذا هر که 
دراین ساعت مشغول عبادت شود از جهنم بیمه 

میشود.
چرا نمازعصر میخوانیم؟

ملزم  ما  و  حواست  و  آدم  خطای  زمان  عصر 
شدیم در این ساعت نماز بخوانیم و بگوییم ما 

تابع دستور خداییم.
چرا نماز مغرب میخوانیم؟

مغرب لحظه پذیرفته شدن توبه حضرت آدم 
است و ما همه به شکرانه آن نمازمی خوانیم.

چرا نماز عشا میخوانیم؟
و  روشنایی  برای  را  عشا  نماز  متعال  خداوند 

راحتی قبر امتم قرارداد.
منبع: علل الشرایع شیخ صدوق ص 3

علت نمازهای روزانه
 از زبان رسول خدا  )صلی ا... علیه واله(

مصون ماندن از بالها در روایات اسالمی

در برخورد با حوادث تلخ، چه کنیم؟

دستورالعمل قرآن برای جذب دیگران 

ُر الَْهمَّ َوالُْحزَن. نیا ُتکِث اَلرَّغَبُة ِفی الدُّ

گرایشهبدنیا،غمواندوهرازیادمىکند.

الخصال، ص ۷3

ا )ص(  ی امت االبن الم خ یب در ک ل اط ی ه دن ج ی ت ن

امام سجاد )ع(:
َُّه َو ُهَو َعْنُه  أْربٌَع َمْن ُکنَّ فیِه َکُمَل إْسالُمُه، َو َمَحَصْت ُذنُوبُُه، َو لَِقَی َرب

راٍض: ِوقاُء ِلّ بِما یَْجَعُل َعلی نَْفِسِه لِلّناس، َو ِصْدُق لِسانِه َمَع الّناِس، َو ااْل 
ْستْحیاء ِمْن ُکّل َقِبیٍح ِعْنَد ا... َو ِعْنَد الّناِس، َو ُحْسِن ُخْلِقِه َمَع أْهِلِه«.

هرکس دارای چهار خصلت باشد، ایمانش کامل و گناهانش بخشوده خواهد بود و 
در حالتی خداوند را مالقات می کند که از او راضی و خشنود است:

۱- خودنگهداری و تقوای الهی به طوری که بتواند بدون توّقع و چشمداشت، 
نسبت به مردم خدمت نماید. ۲-راستگویی و صداقت نسبت به مردم در تمام 

موارد زندگی. ۳-حیا و پاکدامنی نسبت به تمام زشتی ها نزد خدا و نزد 
مردم. ۴-خوش اخالقی و خوش برخوردی با اهل خانواده خود.

باداشتناین4خصلت،ایمانتانکاملوگنااهنتانبخشودهخواهدشد

کاةاالنوار،ص۱۷۲ مش
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1.روغن درخت چای
روغن  کاربردهای  درباره ی  پژوهشی  اساس  بر 
روغن  این  بینی،  پولیپ  برای  چای  درخت 
خواص ضدالتهابی، آنتی باکتریال و ضد قارچی 
قدرتمندی دارد، بنابراین می تواند برای مقابله 
با انسدادهای بینی، کاهش تورم ناشی از پولیپ 
به  باشد.  مفید  بینی  های  عفونت  رفع  و  بینی 
روغن درخت  مقداری  روز  در  بار  سادگی چند 
بمالید.  بینی  های  حفره  ی  دهانه  به  را  چای 
این روش درمانی می تواند شما را از شر عالئم 
از  استفاده  واقع  در  کند.  خالص  بینی  پولیپ 
ها  روش  موثرترین  از  یکی  چای  درخت  روغن 
برای درمان پولیپ بینی است که باید بدانید و 
سپس هر وفت متوجه عالئم پولیپ بینی شدید 
آن را به کار بگیرید. هشدار: از مصرف خوراکی 

روغن درخت چای اجتناب کنید.

۲. زردچوبه
تحقیقات نشان می دهد زردچوبه به دلیل ترکیبات 
کورکومین موجود در آن دارای خواص التیام بخشی 
قوی بوده و برای درمان پولیپ بینی و بیماری های 
سینوسی بسیار مفید است. کافیست زردچوبه را به 
عنوان ادویه به رژیم غذایی خود اضافه کرده یا از 

مکمل های آن استفاده کنید.

3. فلفل قرمز
می توان از فلفل قرمز برای افزایش جریان خون 

برخی از عوامل ممکن است در زندگی به از دست 
رفتن همیشگی دندان ها منجر شود. در این صورت، 
دیگر برای هیچ وقت دندانی به جای دندان های 
مصنوعی  دندان  و  کرد  نخواهد  رشد  شما  قبلی 

می تواند جایگزین مناسبی برای این امر باشد.
و  ویژه  مراقبت های  به  نیاز  مصنوعی  دندان های 
عمومی،  سالمت  حفظ  منظور  به  دارند.  مهمی 
جلوگیری از ابتال به انواع بیماری ها و برخورداری از 
نفسی تازه دم الزم است تا از دندان های مصنوعی 
محافظت شود. در ادامه ۵ روش ساده برای حفظ 

سالمت دندان های مصنوعی آورده شده است.
1- روزانه مسواک بزنید

خمیردندان ماده ای ساینده است که سبب ایجاد 
پروتز های  روی  بر  میکروسکوپی  خراش های 
غذایی  مواد  است  ممکن  و  می شود  دندانی 
دندان های  مانند  کنند.  تجمع  مناطق  این  در 
روزانه  باید  نیز  مصنوعی  دندان های  طبیعی، 
پالک های  و  غذایی  مواد  تا  شوند  زده  مسواک 
موجود بر روی آن ها از بین برود. البته برای این 

منظور باید از مسواک های نرم استفاده کرد.
تمیز  محلول های  در  دندان ها  خیساندن   -۲

دچار  صبحانه  صرف  از  پس  افراد،  از  خیلی 
ولع  و  اشتها  و  می شوند  زودهنگام  گرسنگی 
اما  می کنند،  پیدا  ناهار  خوردن  به  بیشتری 
همین افراد با حذف وعده صبحانه دیرتر گرسنه 
به  اشتهایی  عصر،  هنگام  تا  گاهی  و  می شوند 

خوردن ندارند.
مواد  زیاد  در مصرف  عجیب،  گرسنگی  این  راز 
و عسل  قند، شکر، شکالت  مربا،  مانند  شیرین 
و نان های بدون سبوس نهفته است. حدود نیم 
دلیل  به  این خوارکی ها،  از خوردن  بعد  ساعت 
احساس  خون  قند  کاهش  و  انسولین  ترشح 
توصیه  دلیل  این  به  کرد.  خواهید  گرسنگی 
پروتئینی  مواد  از  بیشتر  این وعده  می شود، در 
و فیبری استفاده شود و همراه با مواد شیرین، 
یک ماده پروتئینی مثل شیر، تخم مرغ و پنیر 
مصرف کنید. همچنین استفاده از نان سبوس دار 
یا جو در این وعده با ایجاد سیری طوالنی مدت 

شما را کمتر دچار ریزه خواری می کند. 

و تقویت مویرگ ها استفاده کرد. این خوراکی 
برای  تواند  می  که  است  کپسایسین  از  سرشار 
کاهش درد باشد. بر اساس پژوهشی که در سال 
۲۰۰۰ انجام شد، استفاده از اسپری کپسایسین 
می تواند به افراد مبتال به پولیپ سینوس کمک 
فلفل  از  استفاده  بکشند.  نفس  تر  راحت  کند 
در  پولیپ  طبیعی  درمان  برای  تواند  می  قرمز 
خانه موثر باشد. فلفل قرمز خواص ضد التهابی 
التهاب  کاهش  برای  تواند  می  بنابراین  دارد، 
داخل سینوس و مسیر بینی مفید باشد. ضمنا 
قرمز  فلفل  در  موجود  ضدمیکروبی  خواص 
پولیپ  مشکالت  از  پیشگیری  برای  تواند  می 
استفاده  از  قبل  حال،  هر  به  باشد.  مفید  بینی 
با یک پزشک  از هرگونه روش درمانی گیاهی، 
مشورت کنید تا از دوز مصرف مناسب و نحوه 

ی استفاده از آن مطمئن شوید.

4. سرکه سیب
و  فصلی  های  آلرژی  درمان  برای  سیب  سرکه 
کاهش  به  و  بوده  مفید  بسیار  سرماخوردگی 
التهاب پولیپ بینی کمک می کند. کافیست ۲ 
قاشق سرکه سیب را به ۱ لیوان آب اضافه کرده 

و هر روز سه مرتبه بنوشید.

5. سیر
ضد  خواص  و  آلیسین  ترکیبات  دلیل  به  سیر 
عوارض  کاهش  برای  قارچی  ضد  و  ویروسی 

کننده 
دندان های مصنوعی خود را در طول شب خیس 
نگه  مرطوب  باید  پروتز ها  بیشتر  زیرا  کنید، 
داشته شوند تا شکل آن ها حفظ شود. همچنین 
محلول  یا  آب  در  یک شب  را  مصنوعی  دندان 

مالیم تمیز کننده پروتز بگذارید.
3- آب گرم

یا  داغ  آب  با  مصنوعی  دندان   کردن  تمیز  از 
آن ها  است  ممکن  زیرا  کنید،  جوش خودداری 

را لکه دار کند. 
4- تمیز کردن زبان و لثه

برای افراد مسنی که از دندان مصنوعی استفاده 
می کنند، ضروری است تا لثه ها، زبان و دهان 
)دندان  پروتز ها  دادن  قرار  از  پیش  را  خود 
تمیز کنند.  نرم  با مسواک  مصنوعی( در دهان 
این مسأله سبب از بین رفتن پالک ها و تحریک 

گردش خون در دهان می شود.
5- بسیار مراقب دندان های مصنوعی خود باشید

هنگام  به  شما  مصنوعی  دندان  باشید  مراقب 
دچار  بند ها  مهار  یا  و  پالستیک  کردن  تمیز 

آسیب نشود.

اگر به دنبال جایگزینی برای شیرینی های سفره 
خشک  خرمای  خشک،  توت  هستید،  صبحانه 
و  میوه ها  شیره  و  مویز  یا  کشمش  زاهدی، 
عسل های طبیعی کم گلوکز مناسب تر و مغذی تر 
از شکرند. همچنین در افراد سالم، مصرف نیمروی 
کم روغن در وعده صبحانه به عنوان تنوع مشکلی 
ندارد. اما در بیماران دیابتی و مبتالیان چربی و 
فشار خون و کبد چرب و امثال آن بهتر است از 
تخم مرغ آب پز استفاده شود و گاهی زرده آن را 

خارج و تنها به خوردن سفیده اکتفا کنید.
که  این  نکنید.  زیاده روی  صبحانه  وعده  در 
که  میزان  هر  به  صبحانه  وعده  در  می گویند 
اشتها دارید بخورید، چون تنها وعده ای است که 

سبب افزایش وزن نمی شود، صحت ندارد.
صبحانه مهم ترین وعده غذایی است، اما در هیچ 
وعده ای نباید زیاده روی کرد، زیرا باعث چاقی و 
اضافه وزن می شود و بیماری های مرتبط با اضافه 

وزن را به دنبال دارد.  

سرماخوردگی و سایر عفونت ها مفید است و به 
درمان پولیپ بینی کمک می کند. می توان از 
مکمل های سیر استفاده کرده یا آن را مستقیما 

به غذا افزود.

۶. پیاز
باشد  قوی می  اکسیدان های  آنتی  پیاز حاوی 
به  مبتال  افراد  برای  و  جلوگیری  التهاب  از  که 
آسم یا عفونت های تنفسی عالی است. پیاز زرد 
و قرمز حاوی ترکیبات کورستین بیشتری بوده 

و برای درمان پولیپ بینی موثرتر می باشند.

7. سبزیجات سبز و هم خانواده کلم
وقتی صحبت از درمان پولیپ در کودکان است، 
می توانید به مصرف سبزیجات خانواده ی کلم و 
دیگر سبزیجات فکر کنید. مصرف خوراکی های 
سرشار از ویتامین A، C، E و مواد معدنی نظیر 
طبیعی  طور  به  تواند  می  بتاکاروتن  و  سلنیوم 
به تقویت دستگاه ایمنی کمک کند. یک روش 
ضروری  مغذی  مواد  این  دریافت  برای  ساده 
خوردن انواع کلم ها و دیگر سبزیجات است. این 
سبزیجات شامل بروکلی، هویج، اسفناج، زردآلو، 
انبه، کلم کالی،  سیب زمینی شیرین، هندوانه، 
و کدو حلوایی است. تمام این سبزیجات دارای 
خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است. شما 
باید برای تقویت دستگاه ایمنی غذاهایی درست 

کنید که حاوی این سبزیجات باشد.

8. دریافت سلنیوم را افزایش دهید
سلنیوم  مصرف  افزایش  با  توانند  می  ها  آدم 
آن  حتی  یا  کنند  پیشگیری  بینی  پولیپ  از 
برای  منابع  بهترین  از  برخی  کنند.  درمان  را 
ماهی  لوزی  برزیلی،  بادام  سلنیوم  دریافت 
)ماهی هلیبوت(، قارچ، ماهی کاد، و میگو است. 
شاید اثرات مثبت سلنیوم روی پولیپ بینی به 
خاطر نقش آن در سیستم آنتی اکسیدان باشد. 
آنزیم  از  بسیاری  اصلی  اجزای  از  یکی  سلنیوم 
محسوب  اکسیدانی  آنتی  دفاع  به  مربوط  های 
فوایدی  حداکثر  از  مندی  بهره  برای  شود.  می 
که سلنیوم برای سالمتی دارد، باید مقدار بیش 
به  را  سلنیوم  از  سرشار  های  خوراکی  از  تری 

از جداره  به محافظت  تواند  نیز می   A ویتامین 
بر  عالوه  کند.  کمک  ها  سینوس  داخلی  های 
اکسیدان  آنتی  بهترین  از  یکی   A ویتامین  این، 
التهاب  با  مقابله  برای  تواند  می  که  است  هایی 
موجود  بتاکاروتن  عالوه  به  باشد.  مفید  مزمن 
در پرتقال و میوه های سبز و سبزیجاتی مانند 
هندوانه، زردآلو، انبه، هویج، اسفناج، کدو حلوایی 
و سیب زمینی شیرین نیز به لطف محتوای آنتی 
اکسیدان زیاد، برای مبارزه با پولیپ بینی مفید 
است. برای همین اگر به دنبال یک روش طبیعی 
هستید،  کودکان  در  بینی  پولیپ  درمان  برای 
 A شاید مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین

راه حلی فوق العاده برای شما باشد.

مصرف  و  افزایش  را  امگا3  مصرف   .11
امگا۶ را کاهش دهید

قدرتمندی  تاثیرضدالتهابی  امگا۳  چرب  اسید 
روی کل بدن دارد، برای همین یکی از بهترین 
کودکان  در  بینی  پولیپ  درمان  برای  ها  روش 
است. اما مصرف بیش از حد اسید چرب امگا۶ 
مضر  شما  بینی  پولیپ  مشکل  برای  تواند  می 
باشد. امروزه بیشتر غذاهای مدرن به اندازه ی 
کافی امگا۳ ندارند و مقدار زیادی امگا۶ التهاب 

واقع  در  کنید.  اضافه  تان  روزانه  غذایی  رژیم 
افزایش مصرف سلنیوم روشی فوق العاده برای 
می  که  است  کودکان  در  بینی  پولیپ  درمان 

توانید به کار بگیرید.

9. منیزیم بیش تری مصرف کنید
اساس  بر  و  دارد  ضدالتهابی  خواص  منیزیم 
ماده ی معدنی ضروری می  این  پژوهش،  یک 
این  از  کند.  آرام  نیز  را  بدن  های  بافت  تواند 
از  منیزیم،  از  سرشار  های  خوراکی  مصرف  رو 
دانه ها، مغزها، و  برگی سبز،  جمله سبزیجات 
حبوبات می تواند به شما کمک کند پیلپ بینی 
هم  کنید.  درمان  خانه  در  طبیعی  طور  به  را 
چنین شما می توانید در آب ولرمی که دارای 
ور  غوطه  است  سولفات(  )منیزیم  اپسوم  نمک 
طریق  از  مستقیم  طور  به  را  منیزیم  تا  شوید 
فوق  روش  یک  نیز  این  کنید.  دریافت  پوست 
العاده برای درمان پولیپ بینی در کودکان است 
تری  بیش  مقدار  و  باشید  آگاه  آن  از  باید  که 

خوراکی های سرشار از منیزیم مصرف کنید.

 A از ویتامین  1۰. خوراکی های سرشار 
مصرف کنید

آور دارند. برای درمان پولیپ بینی کافی است 
تصفیه  گیاهی  های  روغن  دیگر  و  ذرت  روغن 
تر  کم  هستند،  امگا۶  از  سرشار  که  را،  شده 
های  خوراکی  باید  زمان  هم  کنید.  مصرف 
ماهی  سویا،  گردو،  مانند  را،  امگا۳  از  سرشار 
ّهای آب سرد و دانه ی کتان بیش تر مصرف 

کنید تا پولیپ بینی را درمان کنید.

1۲. خوراکی های سرشار از روی مصرف 
کنید

روی یک ماده ی معدنی ضروری برای عملکرد 
اغلب  معدنی  ی  ماده  این  است.  بدن  صحیح 
با  مقابله  برای  پزشک  تجویز  به  نیاز  بدون 
سرماخوردگی و سینوزیت های مزمن، از جمله 
پولیپ بینی مفید است. شما می توانید مصرف 
نظر  در  را  پروتئین  از  سرشار  های  خوراکی 
این خوراکی  باشید چون محتوای روی  داشته 
از منابع عالی برای  ها بسیار زیاد است. برخی 
تخم  بوقلمون،  بره،  گوشت  مرغ،  شامل  روی 
مرغ، ماست و بادام هندی است. هم چنین می 
به طور  بینی  پولیپ  برای کاهش عالئم  توانید 

موثر، مکمل روی مصرف کنید.

برنج جزء خانواده غالت است و سرشار ویتامین 
و در  است  و کربوهیدارت    B های خانواده ی 
نتیجه دارای کالری باالیی می -باشد. اگر برنج 
بیشتر  آن  خواص  شود  پخت  کته  صورت  به 

حفظ شده و ارزش غذایی باالتری دارد. 
خواص برنج کته

B خانواده ی ویتامین
همان  یا   B1 ویتامین  از  غنی  منبعی  برنج 
تیامین است. یکی از خواص برنج وجود خانواده 
ی ویتامین B است. از آنجا که هنگام پخت کته 

درباره  تغذیه  متخصص  طینت  خوش  ودود 
»نقش موثر تغذیه در سالمتی بدن«، گفت: 
وقتی هر غذایی وارد بدن می شود تمام سوخت 
و ساز و متابولیسم بدن را تأمین می کند و اگر 
غذای مصرفی مفید یا مضر باشد، دقیقاً همان 

اثر را در بدن خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: اگر نوع غذای مصرفی با مزاج 
بیماری  نوع  هیچ  باشد،  داشته  هماهنگی 
بهم  تناسب  این  اگر  اما  کرد،  نخواهد  تولید 
بخورد قطعاً بیماری هایی را به وجود می آورد.

گرسنه  تا  کرد:  توصیه  تغذیه  متخصص  این 
غذا  آرام  آرام  نروید،  غذا  سمت  نشده اید، 
بخورید، غذا را کامل جویده و قورت دهید. 
سیر نشده، دست از غذا بکشید و غذایتان را 

با مزاج خود سازگار کنید.
در بین غذا خوردن آب ننوشید؛ چراکه بخش 
ناشی  چرب،  کبد  جمله  از  بیماری ها  عمده 
خوردن  غذا  حین  در  و  خوردن  غذا  بد  از 

نوشیدن مایعات است.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه غذاهای سرد 
مزاج را پایه غذاهای مصرفی خود قرار ندهید، 
بیان داشت: غذاها را متناسب با فصل بخورید؛ 
فصل  در  و  گرم  غذاهای  سرد،  فصل های  در 

تابستان، خنکی و غذاهای سرد مصرف شود.
منبع: فارس

کلسترول  نداشتن  و  است  درصد  صفر  برنج 
یکی از ارزش های غذایی برنج کته محسوب 
می شود. همچنین برای پخت برنج کته روغن 
از  باشد که یکی دیگر  نیاز می  کمتری مورد 
فاکتورهای مفید برنج کته محسوب می شود.

پروتئین
یکی دیگر از خواص برنج کته پروتئین باالی 
آن است. در هر ۱۰۰ گرم برنج کته حدود ۷/۲ 
گرم پروتئین وجود دارد. برنج کته یک منبع 
غنی برای پروتئین گیاهی می باشد. پس برای 
تأمین انرژی مورد نیاز بدن مصرف برنج کته 

را فراموش نکنید.

سایر مواد مغذی
یا   A ویتامین  کمبود  خونی،  کم  دچار  اگر 
تواند  نمی   کته  برنج  هستید  ث  ویتامین 
چندان کمکی برای جبران این مواد غذایی به 
شما بکند. تقریبا میزان ویتامین آ، ث و آهن 

موجود در برنج کته صفر درصد است.
از  مردم  اکثریت  غالب  غذای  عنوان  به  برنج 
درصد روی باالیی برخوردار است و این مقدار 
در برنج کته همچنان حفظ می شود پس می 
توان ادعا کرد که برنج کته به سالمت پوست 
و مو نیز کمک می کند. از دیگر خواص برنج 
و  سدیم  توجهی  قابل  میزان  بودن  دارا  کته 
پتاسیم است. این مواد به حفظ تعادل مایعات 
می  کمک  عصبی  های  سلول  ساخت  و  بدن 

کنند و برای سالمت بدن ضروری هستند.

 B آب آن دور ریخته نمی شود و ویتامین های
موجود در برنج از بین نمی روند یک منبع غنی 
سبب  و  گردد  می   محسوب   B ویتامین  برای 
تسهیل در امر جذب و هضم کربوهیدرات های 

برنج به ویژه نشاسته می شود.

چربی
چربی  میزان  کته  برنج  خواص  از  دیگر  یکی 
پایین آن است. به طور کلی برنج دارای درصد 
چربی بسیار پایینی می  باشد به طوری که می 
نادیده گرفت. کلسترول موجود در  را  آن  توان 

عالوه بر دمای باال و احساس لرز و سرما، تب 
عالئم دیگری نیز دارد؛ به گونه ای که برخی از 
در  و  می دهند  دست  از  را  خود  اشتهای  افراد 
موارد شدید ممکن است دچار کم آبی و ضعف 
درجه   ۳۷ دمای  بزرگساالن  برای  شود.  نیز 
است،  طبیعی  حرارت  درجه  یک  گراد  سانتی 
فرد  به  فردی  از  است  ممکن  وجود  این  با  اما 
دیگر متفاوت باشد. اگر دمای شما از ۳۷ درجه 
این است که  باشد، به مفهوم  باالتر  سانتیگراد 

شما بیمار هستید.
بدن  دمای  کاهش  برای  توان  می  همیشه 
های  درمان  برخی  اما  کرد  استفاده  دارو  از 
به شما کمک می  دارند که  نیز وجود  خانگی 
شوید.  تب خالص  از  طبیعی  طور  به  تا  کنند 
بهترین گزینه است؛  رفتن به طبیعت همیشه 
زیرا نسبت به هر چیز مبتنی بر مواد شیمیایی 

ایمن تر و مؤثرتر است.
ریحان

ریحان از دیرباز به دلیل خواص دارویی که دارد 
همواره مورد توجه مردم بوده است. تحقیقات 
اندازه هر آنتی  به  این گیاه  اند که  ثابت کرده 
بیوتیک دیگری در هنگام تب موثر است. نحوه 
مشت  یک  است؛  ساده  بسیار  آن  از  استفاده 
برگ ریحان و یک قاشق چای خوری زنجبیل 
را  آن  و  کنید  اضافه  آب  به  را  شده  آسیاب 
بجوشانید تا محلول نصف شود. می توانید کمی 
عسل نیز به آن اضافه کرده و این شربت را روز 

چند بار بنوشید.
سیر

ضد  خواص  با  العاده  فوق  گیاه  یک  سیر 
که  دهد  می  نشان  تحقیقات  است.  باکتریایی 
این  که  است  داییل  سولفیدهای  حاوی  سیر 
ماده ماهیتی ضد التهابی و ضد قارچی دارد و 

به کاهش دمای بدن کمک می کند.
یک  به  را  آن  و  کرده  خرد  را  سیر  حبه  یک 
 ۱۰ دهید  اجازه  کنید؛  اضافه  داغ  آب  فنجان 
دقیقه بماند و سپس آن را صاف کنید. دستکم 
روزی دوبار از این محلول بخورید تا دمای بدن 

شما کاهش یافته و از شر تب خالص شوید.
زنجیل

سرفه،  و  سرماخوردگی  مواقع  در  همیشه 
زنجبیل یک همراه مورد اعتماد برای ما است؛ 
زیرا حاوی خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی 
ایمنی  تقویت سیستم  طبیعی است که ضمن 

بدن، انواع عفونت ها را درمان می کند.
به یک فنجان  را  می توانید زنجبیل رنده شده 
آب جوش اضافه کنید و برای رهایی از تب آن 
یک  دارد:  وجود  نیز  دیگری  شیوه  بنوشید.  را 
قاشق چای خوری عصاره زنجبیل، یک قاشق 
غذاخوری  قاشق  یک  و  لیمو  آب  خوری  چای 
عسل را مخلوط کنید؛ سپس این نوشیدنی را 
را  تفاوت  و  بنوشید  روز  طول  در  بار  چندین 

احساس کنید.
سرکه سیب

باشد؛  آور  تعجب  شما  برای  شاید  روش  این 
فوق  تاثیر  تب  درمان  برای  سیب  سرکه  اما 
العاده ای دارد. این مایع ماهیت اسیدی دارد 
شما  شدن  خنک  و  بدن  دمای  کاهش  به  و 

می کند. کمک 
عالوه بر این، ویتامین ها و مواد معدنی موجود 
در سرکه سیب مواد معدنی از دست رفته بدن 
شما را جبران می کند. دو قاشق چای خوری 
سرکه سیب و یک قاشق غذاخوری عسل را در 
یک فنجان آب مخلوط کرده و این مخلوط را 

چند بار در روز بنوشید.

روش های اندازه گیری تب 
یا  ترمومتر  وسیله  به  تب  گیری  اندازه  برای 

دماسنج روش های مختلفی وجود دارد.
تب سنج نواری یا پالستیکی

قرار دهید  پیشانی  ثانیه روی  را ۶۰  دماسنج 
درجه  آن ها  رنگ  و  خطوط  تغییر  روی  از  و 
حرارت را بخوانید. این تب سنج کاربرد آسانی 
اندازه سایر دماسنج ها  به  دارد، ولی دقت آن 

نیست.
تب سنج دیجیتال گوشی

نوک دماسنج را درون کانال گوش قرار دهید. 
ثانیه به دست  اندازه گیری ظرف یک  نتیجه 

می آید.
دماسنج لمسی

این دماسنج ها را می توان در مقعد، زیر زبان، 
سنجید،  را  تب  و  داد  قرار  گوش  یا  بغل  زیر 
دماسنج زیر زبانی را ابتدا تکان و بعد زیر زبان 
قرار دهید و بعد از سه دقیقه باالترین میزان 
قراردادن دماسنج  بدن شماست.  جیوه دمای 
داخل مقعد برای کودکان سه ماهه تا سه ساله 
دهانشان   در  را  نگهداشتن چیزی  توانایی  که 

ندارند روش مناسبی است .
اما سوال بسیاری از افراد این است که بعد از 
تب  را  درجه ای  چه  بدن  دمای  گیری  اندازه 
حائز  نکته  دو  مسئله  این  مورد  در  و  بدانیم 

اهمیت است.
روز  طول  در  انسان  بدن  دمای  اینکه  اول 
اول  در  شما  است  ممکن  یعنی  است  متغیر 
صبح دمای بدنتان ۳۷ درجه باشد و بعدازظهر 
که فرد احساس گرما می کند دمای بدن تان 
نیم درجه افزایش یابد. نکته بعدی این است 
که دمای طبیعی بدن انسان معموالً  بین ۳۶ 

درجه تا ۳۷ متغیر است.
بنابراین اگر در صبح دمای بدن شما باالی ۳۷ 
بدنتان ۵/۳۸ درجه  به هنگام غروب دمای  و 
به عبارت دیگر هر گاه  باشد، شما تب دارید 
امر  این  بود  باالی ۳۸ درجه  دمای بدن شما 

بیانگر این است که شما تب دارید.
 داشتن تب به تنهایی نشانه ابتال به بیماری کرونا 
نیست. در کنار تب باید سایر عالئم مانند سرفه، 

بدن درد، گلو درد و اسهال را داشته باشید.

راه های کاهش تب
- برای درمان تب کرونایی و یا غیر کرونایی 

بهتر است از این روش ها استفاده کنید.
اتاق  آن  قرار گیرد که دمای  اتاقی  در  فرد   -

پایین باشد.
- باید لباس بیمار را در محیط خانه کم کنید.

- مایعات به خصوص آب بنوشید.
- برای خنک کردن صورت، دست و گردن از 

یک پارچه خنک استفاده کنید.

چرا بعد از خوردن صبحانه گرسنه می شویم؟5 راه برای حفاظت از دندان های مصنوعی

ارزش غذایی و خواص برنج کته کاهش تب با 4 درمان خانگی و طبیعی10 قانون مهم غذا خوردن



امام هادی)ع( فرمودند:
العقوق یعقب القلة و یؤدی الی الذلة؛

نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به 
ذلت می کشاند.

هستند. وآخرت دنیا ذخارئ سازیدهکآانن محکم خود دینى بارباردان را دوستى ویپند

گمرااهنردقیامتاشارهکردههکمى
ّ
وندردقرآنشریفهبتأث مگردینشنهایدهکخدا

گویندرداینروزسختهنشفیعىداریمهندوستىهکردکارمانهّمتامگرد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

4:556:1511:3817:0017:18بيست و ششم

پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط 
انجام  از  ای  اطالعیه  صدور  با  الرستان 
به  مشکوک  موارد  رایگان  گیری  نمونه 

کرونا در الرستان، خنج و اوز خبر داد.
اطالع  به  الرستان،  میالد  گزارش  به 
الرستان،  های  شهرستان  مردم  عموم 
گیری  نمونه  رساند،  می  اوز  و  خنج 
سرپایی  شکل  به  کرونا  مشکوک  موارد 
در  روزانه  خانواده،  پزشک  دستور  با  و 

از  فارس،  استان  میراث فرهنگی  معاون 
بازار قیصریه الر در استان  اتمام مرمت 

فارس خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایلنا، 
مرمت  کرد:  اظهار  نصیری  عبدالرضا 
استحفاظی و اضطراری بازار قیصریه الر با 
اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی با نظارت 
معاونت  فنی حوزه  کارشناسان  مستقیم 

میراث فرهنگی استان به اتمام رسید.
اجرای  شامل  عملیات  این  افزود:  وی 
بام  بخش  کاه گل  استحفاظی  اندود 
احیای  و  بدنه  مرمت  و  چهارسوق 
اصلی  راسته های  از  بخشی  ناودان های 

بازار بود.
فارس،  استان  میراث فرهنگی  معاون 
اعتباری  با  نیز   ۹۸ سال  در  گفت: 
مرمت  ریال،  میلیون   ۷۵۰ بالغ بر 

ایران،  خون  انتقال  سازمان  سخنگوي 
جلوگیري  براي  خواست  هموطنان  از 
از بروز کاهش ذخایر خوني در کشور، 
بیماران  براي  خون  اهداي  به  نسبت 

کنند. همت 
بشیر حاجي بیگي، با عنوان این مطلب 
گروههاي  تمام  به  حاضر  حال  در  که 
که  افرادي  گفت:  داریم،  نیاز  خوني 
هستند  منفي  خوني  گروههاي  داراي 
خون  اهداي  به  بیشتري  اقبال  باید 
درصد   ۱۰ فقط  چون  باشند،  داشته 

مردم کشور گروه خوني منفي دارند.
وي افزود: سرماي پاییزي و بارشها در 
بیشتر  که  شده  آغاز  کشور  در  حالي 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  استانها 
تردد  کاهش  و  قرنطینه  وضعیت  در 
قرار دارند، این در حالي است که نیاز 
آمار  کاهش  و  است  دائمي  خون  به 
و  اُفت ذخایر خون  اهداي خون سبب 

میشود. فرآوردههاي خوني 
انتقال  سازمان  عمومي  روابط  مدیرکل 
خون ایران، اضافه کرد: در حال حاضر 
و  انکولوژي  و  خون  مراکز  افزایش 
و  خون  به  نیاز  اعضا  پیوند  مراکز 
نیاز،  این  و  دارند  خوني  فرآوردههاي 

در حال افزایش است.
تنها  اینکه  بیان  با  بیگي  حاجي 
صعبالعالج  بیماران  به  کمک  راه 
و  هموفیلي  بیماران  جراحیها،  و 

پسماند  دفن  پروژه  بزرگ ترین 
هرمزگان،  استان  زباله  بهداشتی 
به  و  افتتاح  حاجی آباد  درشهرستان 

بهره برداری رسید.
مراسم  این  در  حاجی آباد  شهردار 
مطالعات  کار  که   ۹۷ سال  از  افزود: 
و جانمایی این طرح آغاز شد تا امروز 
رسیده  بهره برداری  به  طرح  این  که 
ریال  میلیارد   ۱۵ بر  افزون  اعتباری 
هزینه  درآمدهای شهرداری  از محل 

شده است.
علیرضا حسن زاده افزود: این طرح در 
زمینی به مساحت ۱.۲ هکتار به طول 
فاصله  در  متر  و عرض۴۰  متر   ۳۰۰
ساخته  رودخانه  از  کیلومتری  یک 
شده و حداکثر استانداردهای جهانی 

زیست محیطی رعایت شده است.

گفت:  فارس،  سالمت  بیمه  مدیرکل 
۷۲ دفتر پیشخوان دولت در گستره 
استان فارس آماده ارائه خدمات بیمه 

سالمت هستند.
از  نقل  به  به گزارش میالد الرستان 
کل  مدیر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
خدمات  گفت:  فارس  سالمت  بیمه 
بیمه  دفترچه های  صدور  و  تمدید 
سالمت به مدت شش ماه و به صورت 
رایگان در اختیار مشموالن این طرح 

قرار می گیرد.
بیمه  ویژه  حمایت  به  لطفی،  فرهاد 
این  پوشش  تحت  افراد  از  سالمت 
بیماری  شیوع  دوران  در  سازمان 
بر  افزود:  و  کرد  اشاره  کووید-۱۹ 
و  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  اساس 
همچنین در راستای حمایت از بیمه 
ایران  بیمه سالمت  سازمان  شدگان، 
پایه  دفترچه های  ماه  آبان   ۲۱ از 
بیمه سالمت را بدون الزام به ارزیابی 
آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی صورت می گرفت 
تمدید  و  صادر  رایگان  صورت  به 

می کند.

واحد مبارزه با بیماریهایی واگیر معاونت 
شهرجدید،  الر،  در  بهداشتی)واقع 
مراکز  و  رانندگی(  و  راهنمایی  روبروی 
به شکل  منطقه  در  منتخب  ۱۶ ساعته 

رایگان انجام می شود.
خصوصی  های  آزمایشگاه  است  گفتنی 
و  الرستان  در  دی  و  مدرسی  _دکتر 
جهت  خنج  شهرستان  در  زمانی  دکتر 
نمونه گیری از مسافران معرفی شده اند.

چهارسوق  گنبد  ساقه  استحکام بخشی 
انجام شد که این عملیات نیز بر اساس 
تفاهم نامه چهارجانبه این اداره کل، اداره 
راه و شهرسازی الرستان، شهرداری الر 

و کسبه بازار انجام شد.
الر  قیصریه  بازار  کرد:  بیان  نصیری 
شیوه  که  است  تاریخی  مجموعه  یک 
صفویه  دوران  به  مربوط  آن  معماری 
گنبد  داخل  نمای  است،  قاجاریه  تا 
داالن  چهار  و  سنگ تراش  از  بازار 
طوالنی، شمالی، جنوبی، شرقی و غربی 
ساختمان اصلی بازار تشکیل شده و این 
را  یکدیگر  چهارسوق  یک  در  داالن ها 
جنوبی،  داالن  طرف  در  می کنند.  قطع 
شرقی و غربی ۱۳ باب مغازه و در طرف 
دارد.  قرار  مغازه  باب   ۱۴ شمالی  داالن 
بازار قیصریه اصفهان نیز از بازار قیصریه 

الر الگوبرداری شده است.

حین  که  بارداري  زنان  و  تاالسمي 
اهداي  دارند،  خون  به  نیاز  زایمان 
اطمینان  براي  گفت:  است،  خون 
ایمني  و  سالمت  از  شهروندان  خاطر 
تمام  خون  اهداي  مراکز  محیط 
انتقال  مراکز  در  استاندارد  موارد 
انتشار  از  پیشگیري  براي  خون 
جاي  و  میشود  رعایت  کرونا  ویروس 
اهداکنندگان  براي  نگراني  هیچگونه 
هیچ  هنوز  اینکه  ضمن  ندارد  وجود 
و  خون  طریق  از  کرونا  به  ابتال  مورد 

است. نشده  ثبت  آن  فرآوردههاي 
در  خون  اهداي  آمار  به  ادامه  در  وي 
و  کرد  اشاره   ۹۹ نخست سال  ماهه   ۷
افزود: در این مدت یک میلیون و ۹۰۶ 
فرآوردههاي خوني  و  واحد خون  هزار 
بیمارستاني  و  درماني  مراکز  سطح  در 

توزیع شده است.
مطلب  این  عنوان  با  بیگي  حاجي 
 ۱۶۰ داشتن  با  تهران  استان  که 
بزرگترین  درماني  مرکز  و  بیمارستان 
فرآوردههاي  و  خون  کننده  مصرف 
هموطنان  از  است،  کشور  در  خوني 
باالي ۱۸ سال و کمتر از ۶۰ سال که 
باشد،  کیلوگرم   ۵۰ آنها  وزن  حداقل 
درخواست کرد براي کمک به بیماران 
خوني  فرآوردههاي  و  خون  نیازمند 
مراکز  به  کرونایي،  و  سرد  روزهاي  در 

مراجعه کنند. انتقال خون 

حمید جهانگیری فرماندارحاجی آباد، 
اینکه  به  توجه  با  ابرازداشت:  نیز 
درآمدزایی  لحاظ  به  آباد  حاجی 
ندارد  مطلوبی  وضعیت  شهرداری، 
به  شهرداری  که  خدماتی  ولی 
شهروندان ارائه می کند قابل تحسین 

است.
مرکزی،  بخش   ۳ دارای  حاجی آباد، 
حاجی  شهر   ۲ فارغان،  و  احمدی 
شامل  دهستان  شش  فارغان،  و  آباد 
دراگاه، طارم، فارغان، آشکارا، کوه  شاه 
آبادی است  و احمدی و حدود ۳۷۴ 
که ۲۲۴ آبادی آن دارای سکنه است.

این شهرستان با حدود ۶۶ هزار نفر 
کیلومتری   ۱۶۰ فاصله  در  جمعیت 
استان  مرکز  بندرعباس  شمال 

هرمزگان واقع شده است.

وی  افزود: تا پایان امسال متقاضیان 
اعم  سالمت  رایگان  بیمه  پوشش 
تمدید  و  اولیه  صدور  متقاضیان  از 
در  سکونت  صورت  در  دفترچه 
کالن شهر ها می توانند بدون ثبت در 
خواست ارزیابی وسع از پوشش بیمه 
ماهه  شش  اعتبار  با  رایگان  سالمت 

برخوردار شوند.
ساکنان  همچنین  داد:  ادامه  لطفی 
هزار   ۲۰ زیر  شهر های  و  روستا ها 
نفر هم که در قالب بیمه روستاییان 
دیگر  صندوق های  و  عشایر  بیمه  و 
بدون  و  امسال  پایان  تا  می توانند 
انجام ارزیابی وسع با اعتبار شش ماه 
یا  بیمه رایگان را دریافت و  دفترچه 
دفترچه هایی که تاریخ انقضای آن ها 

فرارسیده است را تمدید کنند.
اضافه  فارس  سالمت  بیمه  مدیرکل 
فارس  استان  در  متقاضیان  کرد: 
می توانند به ۷۲ دفترپیشخوان طرف 
قرارداد با بیمه سالمت که در گستره 
مشغول  رسانی  خدمات  به  استان 
را  خود  خدمات  و  مراجعه  هستند 

دریافت کنند.

نمونه گیری رایگان موارد مشکوک به کرونا 
در الرستان، خنج و اوز

اتمام مرمت بازار قیصریه الر

درخواست از هموطنان براي اهداي خون
افتتاح پروژه دفن پسماند بهداشتی  نیاز به تمام گروههاي خوني

زباله هرمزگان درحاجی آباد

تمدید و صدور دفترچه بیمه سالمت، 
رایگان شد

مانور طرح۷۲۴ به منظور آمادگی در ۷ 
روز هفته و ۲۴ ساعت روز برای کمک 
الرستان  در  مغزی  سکته  بیماران  به 

برگزار شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
علوم  دانشکده  عمومی  روابط  از 
درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  
استروک  سیمولیشن  مانور  الرستان، 
همکاری  با  اورژانس(  )طرح۷۲۴ 
و  الرستان  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
،متخصص  بیمارستان  رئیس  حضور  با 
پیش  اورژانس  نرولوژی،رئیس  گروه 
پزشکی  های  فوریت  وتیم  بیمارستانی 

صورت  به  پاییزی  باران  نخستین  در 
در  باران  میلی متر   ۲۴.۲۲ میانگین 

استان فارس ثبت شد.
نقل  به  و  الرستان  میالد  گزارش  به 
آمار  براساس   ، تسنیم   خبرگزاری  از 
روز  از  فارس  هواشناسی  ایستگاه های 
تا ساعت ۶:۳۰  آبان ماه  چهارشنبه ۲۱ 
میانگین  آبان ماه   ۲۴ شنبه  روز  دقیقه 
بوده  میلی متر   ۲۴.۲۲ استان  بارندگی 

است.
درودزن  میلی متر(،   ۸۰.۴( اردکان 
 ۴۴.۵  ( شیراز  و  میلی متر(   ۵۲.۷(
میلی متر( سه نقطه پربارش و الر )۱.۹ 
و  میلی متر(   ۲.۶( خنج  میلی متر(، 
فورگ داراب )۲.۹ میلی متر( سه نقطه 

کم بارش فارس بوده اند.
پاسارگاد و مهر نیز در سال آبی جدید 
عدد  و  بوده اند  بی بهره   باران  بارش  از 
صفر مقابل میزان میزان بارش های این 

دو نقطه ثبت شده است.
براساس اطالعات دریافتی از سامانه های 
هوشمند جاده ای و گزارشات اعالم شده 
از راهداری مستقر در محورهای فارس 
در حال حاضر مه گرفتگی در محور های 
قائمیه،  کنارتخته،  کازرون،  سروستان، 
دشت ارژن و خان زنیان گزارش شده و 
سایر محورهای استان نیز نیمه ابری تا 

تمام ابری است.
سامانه بارشی که از روز چهارشنبه ۲۱ 
تا صبح  فارس شد  استان  وارد  آبان ماه 
پیش بینی  براساس  و  بود  پایدار  امروز 
گذر  از  بعد  فارس  هواشناسی  سازمان 
این سامانه دما در سطح استان  ۳ الی 

۵ درجه افت خواهد کرد.

انقالب  و  عمومی  دادستان  دستور  با 
شهرستان الرستان، شش  هکتار از اراضی 
ملی این شهرستان از دست متصرفان خارج 

و به دولت بازگردانده شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه 
رئیس  رضایی  منصور  خبرنگاران جوان، 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
الرستان ، گفت: حکم رفع تصرف عدوانی 
در این اراضی به استناد ماده ۶۹۰ قانون 
مجازات اسالمی و ماده ۵۵ قانون حفاظت 
با  و  مراتع  و  از جنگل ها  برداری  بهره  و 
انتظامی،  عوامل  دادگاه،  قاضی  حضور 
یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان و یگان حفاظت منابع طبیعی و 

آبخیزداری شهرستان اجرا شد.
او، با اشاره به اینکه عرصه های منابع طبیعی 
جزو ثروت های عمومی و انفال محسوب 
از  صیانت  و  حفظ  کرد:  بیان  می شوند، 
این عرصه های منابع طبیعی وظیفه ملی 
و همگانی به شمار می آید و پیشگیری از 
وقوع جرم در این عرصه ها، مهم ترین اصل 

در امر حفاظت از آن ها است.
رضایی، با تاکید بر سوء استفاده برخی 
افراد سود جو و فرصت طلب در تخریب 

و پرستاری برگزار شد.
ارائه ی خدمت  فرآیند  مانور،  این  طی 
به بیمارانی که با کد۷۲۴)سکته مغزی( 
بیمارستان  به  اورژانس۱۱۵  ازطریق 
شد  بازبینی  شدند  می  اعزام  رضا  امام 
و  تشخیصی  خدمات  دریافت  زمان  تا 
درمانی برای این بیماران به کوتاه ترین 

زمان ممکن کاهش یابد.
اورژانس  رئیس  رجبی  حاجی  مسعود 
جزئیات  تشریح  در  بیمارستانی  پیش 
این طرح اظهارداشت: طرح۷۲۴ وزارت 
پزشکی   آموزش  درمان  و  بهداشت 
در   rtpa داروی  از  استفاده  جهت 

کرد:  تصریح  عرصه ها  این  تصرف  و 
مهمی  بخش  طبیعی  منابع  عرصه های 
از سرمایه ملی و متعلق به همه نسل ها 
است و حفاظت مستمر و دایمی از این 
عرصه ها از وظایف و تکالیف ذاتی منابع 

طبیعی است.
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
شهرستان الرستان، ادامه داد: شماره تلفن 
شبانه روزی ۱۵۰۴ به عنوان خط ارتباطی 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
با مردم آماده دریافت گزارشات مردمی در 
حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است 
و مردم می توانند هرگونه وقوع حریق در 

باشد.  می  مغزی  حاد  سکته  درمان 
که  این  برای  درمان  شروع  ی  الزمه 
عوارض  وکمترین  بخشی   اثر  بهترین 
را داشته باشد، رساندن فوری بیمار به 
بیمارستان در کمتر از ۳ ساعت اولیه ی 
وقوع سکته است در این صورت درمان 
با  انتقال به بیمارستان  از  بیماران پس 

داروی rtpa انجام می شود.
شیوع  به  توجه  افزود:با  پایان  در  وی 
عالیم  که  بیمارانی  کرونا  ویروس 
اندام  سکته مغزی مثل فلج یک طرفه 
،اختالل در تکلم و... درآن ها بروز می 
این  به  ابتال  از  ترس  موجب  به  کند 
ویروس  تماس با اورژانس و یا مراجعه 
به بیمارستان را به امید رفع عالیم به 
تعویق می اندازند و زمان طالیی برای 
می  دست  از  را  مغزی  سکته    درمان 
توجه  موکدا  شریف  مردم  لذا  دهند. 
عالیم  بروز  درصورت  باشند  داشته 
حاصل  تماس   ۱۱۵ اورژانس  با  سکته 
های  پروتکل  رعایت  با  ویا  نمایند 
بهداشتی  در اسرع وقت به بیمارستان 

مراجعه کنند.

عرصه های جنگلی و مرتعی، و تخریب و 
درختان،  قطع  نظیر  ملی  اراضی  تصرف 
بوته کنی، ساخت و ساز و برداشت غیر 
طریق  این  از  را  عرصه ها  این  در  مجاز 

اطالع دهند.
او، از مردم و نهاد های مسئول شهرستان 
درخواست کرد قبل از شروع به هرگونه 
دهیاری ها،  طریق  از  ساز،  و  ساخت 
شورا های اسالمی روستا ها، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و دیگر نهاد های مسئول 
برای اطالع از وضعیت ملی بودن اراضی 
مورد نظر خود و جلوگیری از مشکالت 

پیش رو، استعالمات الزم را اخذ کنند.

برگزاری مانور طرح 7۲4 برای کمک به بیماران سکته مغزی
 در الرستان

میانگین بارندگی فارس به ۲4 میلی متر رسید؛
 اردکان پربارش ترین و الر کم بارش ترین شهر

رفع تصرف ۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در الرستان
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