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کسب چهار مدال از مسابقات بین المللی
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هیچ اقدامی برای ساخت کتابخانه در دهکویه 
نشده است

خارج کردن دو 
سنگ بزرگ از 

کلیه یک بیمار در 
بیمارستان خنج

2 ۲۰ مطالبه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی

88

توزیع بیش از چهار هزار کیلوگرم جو رایگان 
در گراش

مشارکت در ساخت مسکن برای محرومان در قالب 
پویش »هر خشت به نیت یک شهید« در الرستان

 شبکه ملی اطالعات؛
مهمترین مطالبه رهبر انقالب

ضرب االجل دستگاه 
قضا برای ترخیص ۵۷۰۰ 

تن برنج وارداتی از 
انبارهای گمرک قشم

8

تحّقق پیدا کند؛ آدم میبیند که تحّقق پیدا نمیکند، 
از زمان بندی ها عقبند؛ یا سیاستهای اصولی ای در 
زمینه ی پهنای باند وجود دارد که مکّرر ابالغ شده، 
مورد  اینها  و  بشود  رعایت  باید  این سیاستها  خب 
)بیانات  است.  اینجانب  مؤّکد  تأکید  و  درخواست 

مقام معظم رهبری در تاریخ 2 شهریور 1399(
۲. قوی شدن و اقتدار در فضای مجازی

قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است.امروز قّوت 
در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی 
حاکم بر زندگی انسانها است در همه ی دنیا؛ و یک 
عّده ای همه ی کارهایشان را از طریق فضای مجازی 
است.  حیاتی  ]زمینه[  این  در  قّوت  میبرند؛  پیش 
فروردین   3 تاریخ  در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات 

)1399
3. مدیریت صحیح فضای مجازی

مسئله ی   ... غیره  و  اجتماعی  مسائل  مقوله ی  در 
مدیریّت فضای مجازی جزو مسائل مهّم ما است که 
این مسئله، مسئله ی بلندمّدت هم نیست؛ مسئله ی 
ما  نزدیک  مسائل  جزو  و  میان مّدت  و  کوتاه مّدت 
این  امثال  و  بشود[  توّجه  آن  ]به  باید  که  است 
)بیانات مقام معظم  دارد.  ها مسائل کلیدی وجود 

رهبری در تاریخ 22 تیر 1399(
4. استقالل و عدم وابستگی به بیگانگان در فضای 

مجازی
ابزار بایستی پیشرفته باشد؛ بایستی ناوابسته باشد؛ 
ابزار مال خود شما باید باشد؛ خود شما بایستی ابزار 
ابداع  باشید،  باشید، تولید کرده  را به وجود آورده 
کرده باشید؛ به معنای حقیقی کلمه مالک ابزار باید 
باشید. ]ابزار[ به روز باید باشد. یک ابزاری است که 
امروز  میگیرد،  قرار  استفاده  مورد  قبل  سال  َده  از 
ممکن است به درد نخورد؛ ببینید امروز چه چیزی 
الزم داریم. در مورد ابزار بایستی به روز باشید. ابزار 
بایستی متنّوع باشد؛ ]متناسب با[ زمین و آسمان و 
فضا و دریا و مرز و درون قلب کشور، همه جا؛ و ابزار 
اّطالعاتی و ابزار عملّیاتی و همه جور ابزار. تنّوع در 
ابزار هم جزو چیزهایی است که بایستی مورد توّجه 
ابزارها  جزو  امروز  مجازی،  فضای  مسئله ی  باشد. 

)مهمترین  اطالعات  ملی  شبکه  اندازی  راه   .1
مطالبه(

در  که  آقایانی  است.  مهم  خیلی  مجازی  فضای 
زمینه ی فضای مجازی نظراتی دارند و ابراز میکنند 
و گاهی میگویند که این جزو زندگی اصلی مردم 
فضای  واقعاً  االن  داریم؛  قبول  هم  ما  -که  است 
مردم شده؛  زندگی  از  بخش حقیقی  یک  مجازی، 
به جای  قبیل که  این  از  و  الکترونیک  حاال دولت 
خود محفوظ است- شّکی نیست ]اّما[ آنچه عرِض 
من است و من روی آن تکیه میکنم این است که 
از اختیاِر  از بیرون  فضای مجازی بدون اختیار ما، 
فضای  است.  این  بحث  میشود؛  مدیریّت  دارد  ما 
مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک 
آب روانی هر جور که میخواهد از آن استفاده بکند؛ 
دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان 
مدیریّت  دارند  آنها  میکنند؛  هدایت  میخواهند 
میدانیم  ما  که  وقتی  خب  را.  فضا  این  میکنند 
کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را -که ما هم 
دست اندرکارش هستیم و مبتالبِه ما است- هدایت 
بی کار  نمیتوانیم  ما  میکنند،  مدیریّت  و  میکنند 
بنشینیم در مقابل او؛ ما نمیتوانیم مردممان را که 
کنیم  رها  بی پناه  دارند،  ارتباط  مجازی  فضای  با 
فضای  پرده،  پشت  دارد  که  مدیری  آن  اختیار  در 
بین المللی  مسلّط  عوامل  میکند.  اداره  را  مجازی 
از لحاظ خبردهی،  فّعالند:  این زمینه ها بشّدت  در 
خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون؛ هزاران 
برای  مجازی.  فضای  روی  میگیرد  انجام  دارد  کار 
شبکه ی  مسئله ی  روی  بنده  که  است  این  خاطر 
این شورای  میکنم.  تأکید  این  همه  اّطالعات  ملّی 
عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که 
تشکیل داده ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این 
]شورا[ تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت 
کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر 
اهّمّیت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها 
کرد. و من میبینم که آن اهتمام الزم به خرج داده 
اجزائی  اّطالعات  ملّی  شبکه ی  االن  نمیشود. خب 
مشّخص  زمان بندی های  در  باید  اجزا  این  دارد، 

است؛ مسئله ی بازی جنگ، امروز جزو ابزارها است؛ 
معظم  مقام  )بیانات  کنید.  توّجه  بایستی  اینها  به 

رهبری در تاریخ 21 مهر 1398(
فضای  در  گذار  تأثیر  و  ساز  حضورجریان   .۵

مجازی
دستگاه  های مختلفی در فضای مجازی حضور دارند 
جریان ساز  حضور  یک  باید  فضا  این  در  حضور  اما 
باشد، ضمن اینکه بهترین راه شناسایی و ارتباط با 
گروه های مؤثر فرهنگی و یافتن سؤال ها و سرنخ های 
فکری آنان، استفاده از فضای مجازی است. )بیانات 

مقام معظم رهبری در تاریخ 7 بهمن 1397(
فضای  در  آمریکایی  ضد  واحد  جبهه  تشکیل   .6

مجازی
توانید شما  به نظرم می  از مسائلی که  یکی دیگر 
تشکیل  بدهید  انجام  دانشجویی-  های  تشکل   –
یک جبهه ی واحد ضّدآمریکایی و ضّدصهیونیستی 
کار  این  است؛  اسالم  جهان  دانشجویان  سطح  در 
جبهه ی  یک  بعد  کنید،  فکر  بنشینید،  بکنید.  را 
بدهید[.  ]تشکیل  ضّدآمریکایی  و  ضّدصهیونیستی 
دیگر  است،  آسان  هم  ارتباط  وسیله ی  امروز 
الزم  اینها  مانند  و  تلگراف  و  پست  و  نامه  نگاری 
کمااینکه  بگیرید،  تماس  مجازی  فضای  در  ندارد. 
قول  به  گرفته.  انجام  کار  این  مشابهی  موارد  در 
دنیای  عمومی  کمپین های  یک  فرنگی مآب ها  این 
از  آمریکا،  تسلّط  علیه  بدهید  تشکیل  اسالمی 
لحاظ ضّدیّت با سیاستهای آمریکایی و سیاستهای 
مجموعه  این  وارد  عضو  میلیون ها  صهیونیستی. 
برایشان  و  بشوند  فکری  جریان  این  وارد  بشوند، 
شما  برای  هم  آنها  آن وقت  کنید؛  تهّیه  خوراک 
هم  اسالم  دنیای  در  چون  میکنند،  تهّیه  خوراک 
یک  دارد؛  وجود  دانشجویی  خوب  افکار  باالخره 
جمعّیت عظیم دانشجویی در دنیای اسالم به وجود 
تاریخ 12  در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات  بیاورید. 

تیر 1395(
۷. تشکیل هیئت اندیشه ورز در فضای مجازی

در  کجا؟  داریم.  الزم  ورز  اندیشه   های  هیئت  ما 
الیه های  الیه ها.  در  یکی  رأس،  در  یکی  نقطه:  دو 

حاال  که  همین  است.  فراوان  بسیج  گوناگون 
را  ما  و  داریم  شوق  ما  میگویند  اینجا  بّچه ها  این 
سخت  جنگ  همان  نمیفرستید،  چرا  و  بفرستید 
هیئت  به  دارد  احتیاج  که  سخت  جنگ  از  است؛ 
اندیشه ورز برای ترسیم و تعیین حدود این کار که 
چه کسی برود، ِکی برود، چه جوری برود؛ تا جنگ 
نرم که جنگ نرم یک عرصه ی بسیار وسیعی است 
و روزبه روز هم با گسترش این فضای مجازی دارد 
گسترده تر میشود و خیلی هم خطرناک تر از جنگ 
سخت است. )بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 

3 آذر 1395(
فضای  در  اسالمی  معارف  و  مفاهیم  تبلیغ   .8

مجازی
خرد  و  انصاف  اگر  روحانیت،  عالم  در  کس  هیچ 
نظام  از  را  خودش  نمیتواند  بدهد،  قرار  میزان  را 
امکان  یک  اسالمی  نظام  بگیرد.  جدا  اسالمی 
عظیمی را در اختیار داعیان الی الّل و مبلّغان اسالم 
بود؟  شما  اختیار  در  چیزی  چنین  ِکی  داده.  قرار 
می نشیند  تلویزیون  در  فاضل  طلبه ی  یک  امروز 
نیم ساعت حرف میزند، ده میلیون، بیست میلیون 
مستمع از روی شوق به حرف او گوش می دهند... 
که  را  دانشجو  غیر  و  دانشجو  جوانهای  این  امروز 
مشاهده میکنید - حاال من دانشجوها را می گویم - 
همه شان تقریباً و تغلیباً مشتاقند از مفاهیم اسالمی 
و معارف اسالمی چیزهائی را بشناسند و چیزهایی 
را بفهمند و سر در بیاورند. من و شما باید زمینه 
این  دهیم.  جواب  آنها  به  بتوانیم  که  کنیم  فراهم 
داشته؟  وجود  روحانیت  برای  ِکی  امروز  تا  فرصت 
عالوه بر این، ابزارهای تسهیل کننده، مثل رایانه ها 
و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم 
که االن در اختیار شماست. اگر بتوانید اینها را یاد 
کلمه حرف درسِت خودتان  میتوانید یک  بگیرید، 
را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، 
)بیانات  است.  فوق العاده ای  فرصت  این  برسانید؛ 

مقام معظم رهبری در تاریخ 19 مهر 1391(

ادامه در صفحه آخر

۲۰ مطالبه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی
 شبکه ملی اطالعات؛ مهمترین مطالبه رهبر انقالب

همین صفحه

عکس : آرشیو

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

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

شماره تماس: 7282 782 0939

بـه فـروش مـي رسـد

موضوع فضای مجازی از اهم موضوعات و مسائل نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود 
و در این باره مقام معظم رهبری در بیانات خود با سران قوای مقننه قضاییه و مجریه، کارگزاران 
و مدیران نظام، حوزویان، معلمان، اساتید حوزه و دانشگاه، بسیجیان و عموم مردم، اهمیت و 
ضرورت پرداختن به فضای مجازی را تشریح فرموده و مطالباتی نیز ایراد فرموده اند. مهمترین 
و اصلی ترین مطالبه مقام معظم رهبری در مباحث حکمرانی فضای مجازی که باید مورد توجه 
و اهتمام همگان به خصوص دولت واقع شود، راه اندازی شبکه ملی اطالعات است. متاسفانه 
این مطالبه مقام معظم رهبری بعد از 15 سال هنوز تحقق نیافته است و معظم له نسبت به این 
مساله به دولت گالیه داشته اند. با این مقدمه مختصر در اینجا، به 20 مطالبه مقام معظم رهبری 

درباره فضای مجازی اشاره می کنیم:
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بردن  باال  لزوم  بر  فارس  استاندار 
استان  تولیدی در  اکسیژن  کیفیت 
مجدد  راه اندازی  و  کردن  فعال  و 
اکسیژن  تولید  فعال  غیر  خطوط 
برای نیازهای بیمارستانی در استان 

برای  گفت:  فارس  عشایر  مدیرکل 
پرواربندی دام تسهیالت یکساله از 
محل صندوق توسعه ملی به عشایر 

متقاضی پرداخت می شود.
این  بهرامی، اظهار داشت:  روح الل 
میلیون   2۰۰ سقف  تا  تسهیالت 
تومان خواهد بود که در زمینه پروار 
بندی دام به عشایر پرداخت خواهد 
این  سود  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
تسهیالت 1۰ درصد با باز پرداخت 
استان  کرد:  تصریح  است،  یکساله 
خانوار  هزار   27 از  بیش  فارس 
دام  راس  میلیون  سه  و  عشایری 
دارد که ساالنه 25 درصد از گوشت 

قرمز استان را تامین می کنند.
نویسی  نام  اینکه  بیان  با  بهرامی، 

عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
رستاق  شهر های  در  گفت:  فارس 
هیچ  زار  خومه  دهکویه،  فدامی،  و 
اقدامی برای ساخت کتابخانه انجام 

نشده است.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از باشگاه خبرنگاران جوان، نشست 
های  کتابخانه   انجمن های  مشترک 
ریاست  به  فارس  استان  عمومی 
دبیرکل  با حضور  و  فارس  استاندار 
و  کشور  عمومی  کتابخانه های 
اعضای  و  فرمانداران  مشارکت 
انجمن   1۰۴ حقوقی  و  حقیقی 
صورت  به  عمومی  کتابخانه های 

مجازی برگزار شد.
مدیرکل  مراسم،  این  در 

بانوان  ویژه   115 اورژانس  پایگاه  نخستین 
هرمزگان با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی 
آغاز  بندرعباس  از مسووالن در  و جمعی دیگر 
به کار کرد.رییس اورژانس هرمزگان در حاشیه 
از  یکی  داشت:  اظهار  پایگاه  این  کار  به  آغاز 
نیازهای استان فعالیت اورژانس ویژه بانوان بود 

که خوشبختانه امروز شاهد تحقق آن هستیم.
حسین قاسمی، بیان داشت: پایگاه اورژانس ویژه 
بانوان فعال با 9 نفر نیرو شامل شش نفر خانم 
آقا فعالیت خود را آغاز کرده که در  نفر  و سه 

آینده شمار نیروها افزایش خواهد یافت.
اورژانس  های  تکنسین  کرد:  خاطرنشان  وی 
خانم پرستارانی آموزش دیده در قالب تکنسین 
به  نیاز  که  شرایطی  در  و  هستند  اورژانس 
حضور بانوان در سوانح و حوادث باشد بر بالین 

مصدومان و بیماران حضور خواهد یافت.
از  نیمی  اینکه  به  توجه  با  داشت:  ابراز  قاسمی 
جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند، نبود 
ارائه  در  موارد  برخی  در  بانوان  اورژانس  پایگاه 
خدمات مشکالتی ایجاد می کرد که از امروز در 

به  رسیدگی  زمان  که  بپذیریم  باید 
مطالبات قبلی مالی نیست و بانک ها 
کنند. قبول  را  خاص  شرایط   باید 

شدن  فعال  بحث  گفت:  رحیمی، 
توجه  با  اکسیژن  تولید  واحدهای 
یک   طی  باید  موجود  شرایط  به 
برنامه زمان بندی مشخص عملیاتی 
شود و واحدهای تولید اکسیژن هم 
برای تحقق این مهم انعطاف پذیری 

بیشتری داشته باشند.
بین  معیشتی  بسته  هزار  چهار  توزیع 

نیازمندان
فارس  استاندار  حضور  با  همچنین 
محل  از  معیشتی  بسته  هزار  چهار 
این  کمک های مومنانه هالل احمر 
استان در بین نیازمندان توزیع شد.

شده است. 
 1398 سال  در  داشت:  بیان  وی 
بند  ملی  توسعه  صندوق  محل  از 
میلیارد   55 مبلغ   ،52 تبصره  ب 
تومان تسهیالت سرمایه در گردش 

مشکالت  بروز  به  شاره  با  رحیمی، 
اقتصادی بعد از شیوع بیماری کرونا 
اجرایی  و دستگاه های  گفت: دولت 
پیرو دستورات رهبر معظم انقالب، 
رفع  جهت  در  خوبی  کوشش های 
تاکنون  و  داشته اند  مشکالت  این 
تومان  میلیارد   5۰۰ بر  افزون 
کمک های نقدی و غیر نقدی میان 
شده  توزیع  استان  این  نیازمندان 

است.
اقدامات  از  قدردانی  ضمن  وی، 
نیک اندیشانه و خداپسندانه در این 
زمینه اضافه کرد: امروز نیز در ادامه 
توزیع  شاهد  مومنانه  کمک های 
معیشتی  بسته  هزار  چهار  از  بیش 

بین نیازمندان هستیم.

عاملیت  با  درصد   1۰ کارمزد  با 
فارس  استان  به  کشاورزی  بانک 
خوشبختانه  که  یافت  اختصاص 
و  برداران  بهره  خوب  استقبال  با 
بهره  و  کشاورزی  بانک  همکاری 
گیری از سهم سایر استان هایی که 
امکان جذب برای آن ها فراهم نبوده 
جمعاً شصت میلیارد و 78۰ میلیون 
تومان با جذب 1۰9 درصد صورت 

گرفته است.
مدیر کل امور عشایر فارس، گفت: 
از  درصد  نیم  و   12 فارس  استان 
حجم  بیشترین  یعنی  ایران  عشایر 
این  از  این قشر را در خود جای و 
منظر رتبه نخست کشور را به خود 

اختصاص داده است.

افزود:  منوچهری  می شوند.روح الل 
زنیان،  خان  داریون،  شهر های  در 
بنارویه، کامفیروز، هماشهر،  لطفی، 
و  سلیمان،  مادر  صدرا،  نوبندگان، 
طسوج کوار پروژه های آغاز شده که 
برخی پیشرفت فیزیکی باالیی دارد؛ 

فدامی،  و  رستاق  شهر های  در  اما 
اقدامی  هیچ  زار  خومه  دهکویه، 
نشده  انجام  کتابخانه  ساخت  برای 
معزآباد  و  شمالی  کامفیروز  است. 
لیست  به  تازگی  به  که  جابری 
باید  و  افزوده شده  شهر های فارس 

برنامه ریزی شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس 
با تأکید بر اینکه نهاد کتابخانه های 
عمومی اعتبار عمرانی ندارد، اضافه 
کرد: از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
در  کتابخانه  ایجاد  برای  اسالمی 
23 شهر بدون کتابخانه با استاندار 
شده  مقرر  و  شده  مکاتبه  فارس 
فرمانداری ها  همکاری  با  که  است 
در این شهر ها کتابخانه ایجاد شود.

هرمزگان صادر و مهرماه امسال مقدمات جذب 
۴1 نفر نیرو با برگزاری آزمون فراهم شد و به 
زودی این نفرات به کادر اورژانس استان اضافه 
خواهند شد.رییس اورژانس پیش بیمارستانی و 
هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مدیر 
ابراز داشت: هرمزگان دارای 57 پایگاه جاده ای 
و روستایی، 2۰ پایگاه شهری، 2 پایگاه دریایی و 

یک پایگاه هوایی می باشد.

در  رحیمی،  کرد.عنایت الل  تاکید 
واحدهای  مشکالت  بررسی  جلسه 
تولید اکسیژن، با اشاره به اینکه در 
زمان بحران، فرمول عادی پاسخگو 
نیست، افزود: دانشگاه علوم پزشکی 
باید احتمال وقوع بحران را شناسایی 
بر  کند.وی  برنامه ریزی  آن  برای  و 
لزوم همراهی و همکاری بانک ها در 
تامین نیاز اعتباری واحدهای تولید 
اکسیژن نیز تاکید کرد و ادامه داد: 
در این شرایط صنعتگران به دنبال 
سودآوری  و  گذشته  مشکالت  حل 
نیستند و  کمک به مردم و جامعه 
مورد توجه آنها است.استاندار فارس، 
تصریح کرد: در شرایطی که همه به 
هستند  کرونا  بیماری  درگیر  نوعی 

از عشایر متقاضی واجد شرایط در 
حال  در  و  است  شده  انجام  استان 
افزود:  هستیم،  استعالمات  بررسی 
امسال 29 میلیارد تومان تسهیالت 
گرفته  نظر  در  فارس  استان  برای 

کتابخانه های عمومی فارس با اشاره 
استان  کتابخانه  بدون  شهر های  به 
در  کتابخانه  فاقد  شهر   23 گفت: 
برای  باید  که  دارد  وجود  استان 
آن ها برنامه ریزی کرد. از این میان 
پنج شهر به زودی صاحب کتابخانه 

بانوانی  حال  رفاه  برای  اورژانس  های  ماموریت 
که شاید در هنگام سوانح و حوادث مشکالتی 
از  باشد  خانم  حضور  به  نیاز  و  باشند  داشته 

تکنسین های خانم استفاده خواهد شد.
با بیان اینکه امسال با حمایت های دولت  وی 
اتفاق های خوبی در حوزه اورژانس استان افتاده، 
گفت: مردادماه امسال با موافقت سازمان اورژانس 
اورژانس  در  نیرو  نفر  کشور، مجوز جذب 15۰ 

استاندار فارس: خطوط غیر فعال تولید اکسیژن، فعال شوند

پرداخت تسهیالت پرورش دام به عشایر فارس

هیچ اقدامی برای ساخت کتابخانه در دهکویه نشده است

راه اندازی نخستین اورژانس ویژه بانوان در هرمزگان

پرواز 
بالگرد اورژانس الرستان
 برای نجات مادر گراشی

انتقال  اورژانس هوایی الرستان جهت  بالگرد 
امیرالمومنین  حضرت  بیمارستان  از  بیمار 
)ع( شهرستان گراش به مرکز استان به پرواز 

درآمد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
های  وفوریت  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی 
پیش  اورژانس  رئیس  الرستان،  پزشکی 
بالگرد  اعزام  درباره  الرستان  بیمارستانی 
اورژانس هوایی اظهار داشت: طی درخواست 
بیمارستان حضرت امیرالمونین )ع( شهرستان 
گراش مبنی بر نیاز به اعزام مادر بارداری که 
بیمارستان  به  بود  شده  هلپ  دچارسندرم 
بررسی  از  پس  فاصله  بال  تخصصی تر، 
اندیکاسیون های اعزام و تاییدیه اندیکاسیون 
طب  متخصص  خدادی  دکتر  توسط  پرواز 
اورژانس، بالگردبه پرواز درآمد. مسعود حاجی 
مراقبت  بیمار تحت  نشان کرد:  رجبی خاطر 
نمازی  بیمارستان  به  هوایی  اورژانس  تیم 

شیراز انتقال یافت.
***

کشف 3۰ کیلوگرم 
شیشه در الرستان

»داوود  سرهنگ  الرستان،  میالد  گزارش  به 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امجدی« 
خبري پلیس، اظهار داشت: مأموران انتظامی 
شهرستان الرستان هنگام کنترل خودروهای 
به  الرستان«  »بندرعباس-  محور  در  عبوری 
»ولیکس«  سواری  خودروی  دستگاه  یک 
مظنون و به راننده آن دستور ایست دادند که 

وی بدون توجه، اقدام به فرار کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 
خودرو متوقف و در بازرسی از آن 3۰ کیلو و 
1۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

بیان  با  انتظامی شهرستان الرستان،  فرمانده 
اینکه متهم با استفاده از موقعیت جغرافیایی 
خصوص  این  در  گفت:  شد،  متواری  منطقه 
پرونده ای تشکیل و تالش برای شناسایی و 

دستگیری متهم ادامه دارد.
***

کشف بیش از 
چهار هزار لیتر روغن موتور 

احتکار شده در شیراز 
تعزیرات حکومتی  مدیرکل  ساالری  غالمرضا 
استان فارس با اشاره به کشف مقادیر زیادی 
مسکونی  منزل  یک  در  خودرو  موتور  روغن 
واقع در شهر شیراز با تالش پاسداران گمنام 
امام زمان )عج(، در این باره اظهار کرد: گشت 
مجوز  گرفتن  با  حکومتی  تعزیرات  مشترک 
بازرسی  طی  و  شده  منزل  این  وارد  قضایی 
قوطی   2۰۰ و  هزار  تعداد  آن،  پارکینگ  از 
را کشف  موتور  لیتر(روغن   ۴8۰۰( لیتری   ۴

کردند.
کاال  دپوی  اینکه  بیان  با  ساالری  غالمرضا 
در هر مکانی باید در سامانه جامع انبار ها به 
ثبت رسیده باشد در غیر این صورت احتکار 
اولیه  بررسی های  افزود:  می شود،  محسوب 
از  حاکی  شده  کشف  روغن های  در خصوص 
احتکار به قصد گرانفروشی و سوء استفاده از 

شرایط فعلی بازار است.
با  فارس،  استان  تعزیرات حکومتی  مدیر کل 
اشاره به تشکیل پرونده برای مالک روغن ها، 
اضافه کرد: همزمان با تشکیل قرارگاه ربیع و 
افزایش نظارت ها با همکاری نهاد های نظارتی 
و امنیتی، مقرر شده تا پرونده های محتکران 
و  رسیدگی  قاطعیت  با  و  نوبت  از  خارج 
مجازات های سنگینی برای سودجویان اعمال 

شود.

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

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی خنج گفت: 
نیمه  از  کنجد  روغنی  دانه  محصول  برداشت 
اواخر  وتا  دوم مهرماه در شهرستان خنج آغاز 

ابانماه ادامه دارد .
محصول  این  تولید  میانگین  افزود:  اسالمی 
هکتار  در  تن   2/5 وماکزیمم  کیلوگرم   12۰۰
است وامسال با 3۰% کاهش سطح زیر کشت 
به  ازاراضی  هکتار   12۰۰ قبل  سال  به  نسبت 
کشت این محصول اختصاص داده شده است و 
پیش بینی می شود 1۴۰۰ تن محصول برداشت 

وبه بازارمصرف داخلی عرضه شود.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
بهداشتی درمانی الرستان ، در بیمارستان نبی 
اکرم)ص( خنج ،علیرضا مکارم پزشک متخصص 
و جراح کلیه و مجاری ادراری با همراهی تیم 
کلیه یک خانم  از  توانستند  اتاق عمل  مجرب 

و  اسناد  ثبت  مدیرکل  هاشمی،  مهدی  سید 
اینکه پرونده های  با بیان  امالک استان فارس، 
اجرایی مختومه در فارس رشد 1۰۶ درصدی 
پرونده های  اینکه  به  توجه  با  گفت:  دارد، 
با  رابطه  در  عمدتاً  اجرایی  ادارات  در  تشکیلی 
قرارداد های بانکی، اسناد رهنی، چک و مهریه 
و  رسیدگی  در  تسریع  اساس  همین  بر  است 
پاسخگویی به مراجع ذیصالح به منظور دفاع از 

حقوق ذینفعان را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به تشکیل بالغ بر 1۰ هزار و 511 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در  اجرایی  پرونده 
شیراز و دیگر ادارات تابعه استان از ابتدای امسال 
تاکنون، بیان کرد: به نسبت پارسال تعداد ۶ هزار 
و 592 پرونده اجرایی در ادارات اجرای این اداره 

کل در سراسر استان مختومه شده بود.
مبحث  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  بیان  هاشمی 

بیشترین   : گفت  خنج  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کنجد(  )شیره  ارده  تهیه  در  کنجد  مصرف 
محصوالت  کنجد،  واز  است  گیری  وروغن 
حلوا  و  پشمک  حلوا،  همچون  زیادی  غذایی 

شکری فرآوری می شود .

کنند.این  خارج  را  بزرگ  دوسنگ  ساله   ۴3
بیمار با درد کلیه به بیمارستان مراجعه داشته 
که بعد از انجام آزمایش های الزم و تشخیص 
کلیه،  هیدرونفروز  روش  طریق  از  درد  علت 
در  که  میلیمتر  قطر 25  به  دو سنگ هرکدام 
خوش  جا  بیمار  بدن  حالب  دیستال  قسمت 
با عمل  بود  بیمار شده  باعث درد  و  بود  کرده 
جراحی باز openuretrolithotomy  خارج شد.

خوب  را  بیمار  عمومی  حال  معالج  پزشک 
ارزیابی کرده و عمل را موفقیت آمیز دانست.

گفتنی است بیمارستان نبی اکرم)ص( خنج از 
زمان الحاق به دانشکده علوم پزشکی الرستان 
شاهد حضور پزشکان متخصص متعددی است 
بیماران  به  دهی  خدمات  میزان  توان  می  که 
این بیمارستان را هم پای بیمارستان های دیگر 

منطقه دانست.

سازمان،  ویژه  تمرکز  و  ثبت  ادارات  در  اجرا 
اسناد  دفاتر  به  اجراییه  صدور  سپاری  برون 
رسمی وابالغ الکترونیکی اجرائیه، اخطاریه های 
و  ابالغ  برای  ثنا  سامانه  از  استفاده  و  صادره 
به  نیاز  بدون  اجرایی  پرونده های  به  رسیدگی 
سرعت  در  ارزشمند  عاملی  متقاضیان  حضور 
بخشی به فرایند ارائه خدمات در این حوزه بوده 
رسیدگی  ما  برنامه  و  داشته  مطلوبی  نتایج  و 
سریع به پرونده های اجرایی واصله، پاسخگویی 
به مراجع ذیصالح و مراجعان و مختومه کردن 

این پرونده ها در حداقل زمان ممکن است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان فارس گفت: 
پایان سال  تا  باقیمانده  در تالشیم در ماه های 
از  گیری  بهره  با  و  با همین سیر صعودی  نیز 
ظرفیت های موجود در راستای ارتقای خدمات 

رسانی به مراجعان گام برداریم.

آغاز برداشت دانه روغنی کنجد در خنج

خارج کردن دو سنگ بزرگ
 از کلیه یک بیمار در بیمارستان خنج

رشد 106 درصدی پرونده های اجرایی مختومه در فارس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 99/۰8/۰۶ مورخه   1399۶۰311۰11۰۰1118 شماره  رأي  برابر 
اراضي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  اول/ موضوع  هیأت 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت 
از  باقرنژاد فرزند غالمعلي  بشماره شناسنامه ۴۴1 صادره  احمد 
الرستان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 328/۶7 متر 
مربع تحت پالک ۴ فرعي از ۴5۰5 اصلي مفروز  و مجزا شده 
فارس الر  واقع در بخش 18  اصلي  قطعه 2  از پالک ۴5۰5  
خریداري از ورثه تربتي  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  در 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  
رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

الرستان                            امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
م/الف/5۶۴

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 99/۰8/۰۶ مورخه   1399۶۰311۰11۰۰1121 شماره  رأي  برابر 
هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و 
حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم محبوبه نذیري فرزند مرتضي   بشماره شناسنامه 1932 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  الرستان   از  صادره 
2۴۰ متر مربع تحت پالک ۶ فرعي از ۴۴59اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پالک ۴۴59  اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 18 
لذا  است.  گردیده  محرز  میرزانیا  ورثه  از  خریداري  الر  فارس 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
تاریخ  از  مي توانند  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تاریخ  از   ماه  اخذ  رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس 
تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 
نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان            
م/الف/588

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 99/۰7/۰2 مورخه   1399۶۰311۰11۰۰۰97۴ شماره  رأي  برابر 
هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمود محمودي فرزند محمدرسول بشماره شناسنامه 1 صادره 
از اوز  در ششدانگ یک باب ساختمان انباري تجاري به مساحت 
92۰/1۴ متر مربع تحت پالک 1 فرعي از 9995 اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پالک 9995  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش 18 
فارس اوز خریداري از ورثه محمد رافعي محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان  
 م/الف/59۰

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - اول  هیأت   99/۴/1۰ مورخه   1399۶۰311۰11۰۰۰۴55 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
مرتضي  فرزند  صف شکن   محسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  الر  از  صادره  شناسنامه 788  شماره  به 
و مجزا  مفروز   اصلي  از ۴۴55  فرعي   ۶ مربع پالک  متر  مساحت 251 
شده از پالک ۴۴55  اصلي واقع در قطعه 2 بخش 18 فارس الر محرز 
گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک ۴۴55 تاکنون به عمل 
نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز یکشنبه مورخه 99/1۰/7 تعیین 
و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از 
متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده 1۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین 
از تاریخ  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 2۰ قانون ثبت 
که  شد  خواهد  پذیرفته  روز   3۰ مدت  به  تحدید  جلسه  صورت  تنظیم 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ  بایستي کتباً 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : 99/8/27

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان     م/الف/۶59

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 99/۰8/۰7 مورخه   1399۶۰311۰11۰۰1135 شماره  رأي  برابر 
اراضي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  اول/ موضوع  هیأت 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت 
شناسنامه  بشماره  احمدعلي    فرزند  شرف پور  محمدابراهیم 
178۴ صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
5۴9/۶2 متر مربع تحت پالک 1۴ فرعي از ۴۴۶7اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک شماره 1 فرعي از  ۴۴۶7  اصلي  قطعه 
2 واقع در بخش 18 فارس الر خریداري از رباب سروش  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ 
تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است   بدیهي  نمایند. 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

الرستان          امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
م/الف/591

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
کاتای  المللی  بین  مسابقات  دوره  نخستین 
با  سرخ  صلیب  و  احمر  هالل  جام  مجازی 
ژاپن،  کشور   15 از  کنندگانی  شرکت  حضور 
کانادا،  هندوستان،  نپال،  اندونزی،  اسلوونی، 
آمریکا، سریالنکا، فیلیپین، سنگاپور، ازبکستان، 
افغانستان، آذربایجان، مالزی و ایران به میزبانی 
»شیتوریو  سبک  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
شوکوکای یونیون« کاراته و با مجوز و همکاری 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کاراته  فدراسیون 

بانوان  بخش  دو  در  و  سنی  مختلف  های  رده 
و آقایان با شرکت 27۰ ورزشکار برگزار شد.

توسط  خوشرنگ  مدال   ۴ مسابقات،  این  در 
تالش  نتیجه  که  »مبارزان«  باشگاه  قهرمانان 
مربیگری  به  هنرجویان  این  روزی  شبانه  های 
موهبت رضایی بود برای کشورمان بدست آمد. 

اسامی مدال آوران به شرح زیر است.
کوثر فوالدی، مقام دوم

مرضیه اسماعیلی، مقام سوم
سمیه هژبری، مقام سوم

کیمیا مقسمی، مقام سوم

کسب چهار مدال از مسابقات بین المللی
 توسط بانوان الرستانی
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میالدی،  پنجاه  دهه ی  سال های  در 
اسناد   و  متن ها  از  دوربین  این  با 
نوعی  از  دوربین  کردند.  می  عکاسی 
برای  شیمیایی  سازی  فشرده  روش 
کوچک نگه داشتن اطالعات استفاده 
دوم  در جنگ جهانی  است.  می کرده 
آن ها  از  یکی  دوجانبه  جاسوس  یک 
را که حاوی اطالعاتی در مورد حمله 
پلیس  به  بود  هاربر  پرل  به  آلمان ها 
اف بی آی داد. اما آن ها به او اعتماد 

نکردند.
7. کفش جاسوس

بین سال های ۶۰ و 7۰ میالدی، اکثر 
دیپلمات های غربی که در شرق اروپا 
مشغول به کار بودند، ترجیح میدادند 
که لباس هایشان را از غرب و از طریق 
سرویس  رومانی  در  بخرند.  پست 
استفاده  موضوع  این  از  جاسوسی 
با هماهنگی شرکت پست،  و  می کرد 
آن ها می  که  پاشنه ی کفش هایی  در 
مخفی،  میکروفون  و  ردیاب  خریدند، 
جاسازی میکردند. این کفش به طور 
در  امنیتی  بررسی  یک  در  اتفاقی 
یک  ماموران  شد.  کشف  سالن  یک 
اما  کردند،  کشف  سالن  در  سیگنال 
می  ترک  را  سالن  دیپلمات ها  وقتی 

کردند، سیگنال ناپدید می شد.
6. ماشین تایپ رمزنگار

رمزنگاری  روش های  انواع  روز ها  این 
اینکار  برای  پیچیده  الگوریتم های  و 
اما در جنگ جهانی دوم  دارد.  وجود 
نبود.  خبری  امروزی  کامپیوتر های  از 
این ماشین تایپ مخصوصی است که 
آن ها  بودند.  کرده  اختراع  آلمانی ها 
میدانستند که ارسال پیام ها از طریق 
بیسیم به صورت رمزنگاری نشده، کار 
خطرناکی است؛ بنابراین این دستگاه 

را ساختند.
آن ها پیام را به راحتی روی آن تایپ 
توسط  شده  نوشته  پیام  و  میکردند 
رمز های  به  الکترونیکی  بخش  یک 
آن ها  و  میشد  تبدیل  مخصوص 
میکردند.  ارسال  را  شده  کد  متن 
این  که  میکردند  تصور  آلمانی ها 
در  است.  شکستن  غیرقابل  الگوریتم 
حالی که در آن طرف متفقین آن  را 
را  آلمان ها  پیام های  و  بودند  شکسته 

میخواندند.
در  آلمان ها  که  اینجاست  در  نکته 
که  اطالعاتی  هم  دوم  جهانی  جنگ 
منتقل  بیسیم  شبکه های  طریق  از 
اما  میکردند.  رمزنگاری  را  میشد 
اینترنت  از کاربران فعلی  هنوز خیلی 
بدون  همینطور  را  بیسیمشان  شبکه 

رمزنگاری مناسب رها کرده اند.
5. دیسک رمزنگار

دو  می آید.  ساده  وسیله ای  نظر  به 
کدام  هر  روی  که  چرخان  صفحه 
از  انگلیسی نوشته شده است.  حروف 
استفاده  رمزنگاری  پیام های  برای  آن 
باید  رمز  کردن  باز  برای  و  می کردند 
صفحات را در مکان مناسب قرار داد. 
مثال در این تصویر m برابر g است. 
میاید.  آسان  رمزش  شکستن  نظر  به 

اما جاسوس ها پیام ها را به زبانی غیر 
اول  بنابراین  می نوشتند؛  انگلیسی  از 
باید میدانستید که پیام ها به چه زبانی 
نوشته شده اند و همین کار را بسیار 

سخت می کرد.
۴. چتر بلغاری

دارند.  دوست  را  جاسوس ها کال چتر 
بودند  ساخته  را  چتر  این  بلغاری ها 
برای کشتن  آن  از  در سال 1978  و 
یکی از مخالفان دولت به نام جورجی 
مالکوو استفاده کردند. این چتر حاوی 
کوچک  ماشه  یک  که  بود  سم  یک 
داشت که به راحتی میشد زهر را به 

بدن هدف تزریق کرد.
3. کبوتر های جاسوس

نقش  قدیم  در  کبوتر ها  این 
بازی  را  فعلی  جاسوسی  هواپیما های 
هم  را  ماهواره  کار  تقریبا  و  میکردند 
داده  آموزش  را  آن ها  میدادند.  انجام 
باالی سر دشمن  بودند که در جنگ 
پرواز کنند و دوربین متصل به آن ها 
میداد.  انجام  را  عکسبرداری  کار 
و  مهم  بسیار  جنگ  در  آن ها  نقش 
که  زمانی  این،  بر  عالوه  بود.  حیاتی 
کبوتر  بود،  قطع  رادیویی  ارتباط های 
عهده  بر  هم  را  پیام ها  انتقال  نقش 
در  کبوتر ها  موفقیت  میزان  داشتند. 
درصد  از 95  بیشتر  هایشان  عملیات 

انسان ها  از  که  گفت  شود  می  و  بود 
کارهایشان را بهتر انجام می دادند.

2. درخت جاسوس

روس ها در سال 197۰ در جنگل های 
یک  تنه ی  داخل  در  مسکو،  اطراف 
را  فرستنده  و  گیرنده  این  درخت، 
کشف کردند. آمریکایی ها آن را در آنجا 

جاسازی کرده بودند. 
یک  از  رادیویی  پیام های  دستگاه  این 
را  نزدیک  نظامی هوایی روسی  پایگاه 
دریافت میکرد و آن ها را به یک ماهواره 
آمریکایی ارسال می کرد. جالب تر اینکه 
کار  خورشیدی  انرژی  با  دستگاه  این 
میکرد؛ بنابراین نیازی به نگه داری و 

یا تعویض باتری نداشت.
1. پیام رسان کثیف

سگ  یک  مدفوع  شبیه  ابزار،  این 
است. اما در واقع درون آن محفظه ای 
آن  طریق  از  پیام ها  که  دارد  وجود 
افراد  اینکار  با  است.  می شده  تبادل 
با  محیط،  یک  در  می توانستند 
کسی  و  کنند  برقرار  ارتباط  همدیگر 
کثیفی  چیز  چنین  طرف  به  هم 

نمی رفت.
همیشه  روش  این  از  استفاده  البته   
مثال  داشته.  را  خودش  خطر های 

ممکن بود کسی آنرا جمع کند.

ابزار های جاسوسی همیشه گجت های 
دالیل  از  یکی  بودند.  جذابی 
باند  جیمز  فیلم های  محبوبیت های 
بازی های  اسباب  همین  وجود  هم 
جالب است. اما در فیلم ها می دانیم که 

بیشتر با تخیل مواجه هستیم. 
10. رژ لب مرگبار

این یک اثر کالسیک جاسوسی است. 
 ۴/5 گلوله  یک  میتواند  که  لبی  رژ 
اسلحه  این  کند.  شلیک  متری  میلی 
مامور  یک  از   19۶۰ سال  اواسط  در 
در  اکنون  هم  و  است  آمده  به دست 
جاسوسی  ابزار های  المللی  بین  موزه 

نگه داری میشود.
۹. لباس عکاس

این روز ها دوربین موبایل شما خیلی 
کوچک تر از این دوربین است. اما این 
دوربین چهل سال قبل یکی از بهترین 
دوربین ها برای عکاسی مخفیانه بوده. 
و  می شده  جاگذاری  کت  در  دوربین 
آن  با  راحتی  به  میتوانست  جاسوس 

عکاسی کند.
8. دوربین تصویر برداری از اسناد

وزیر خارجه سوریه 
درگذشت

از درگذشت  خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( 
ولید معلم وزیر خارجه سوریه خبر داد.

متولد  دمشق  در   19۴1 سل  در  معلم  ولید 
شد و طی سال های 19۴8 تا سال 19۶۰ در 
مدارس رسمی این کشور مشغول تحصیل بود 
اتمام  به  را  خود  دروس  مدت  همین  طی  و 
رساند و وارد دانشگاه شد و در سال 19۶3 در 
دانشگاه قاهره در رشته اقتصاد فارغ التحصیل 

دانشگاه شد. وی دارای سه فرزند است.
خارجه  وزارت  به   19۶۴ سال  در  معلم  ولید 

سوریه پیوست.
اسپانیا  عربستان،  تانزانیا،  کشورهای  در  وی 
به  مشغول  دیپلمات  عنوان  به  انگلستان  و 
به عنوان  فعالیت شد. معلم در سال 1975  
تا  و  انتخاب شد  رومانی  در  این کشور  سفیر 
سال 198۰ در این سمت فعالیت داشت. ولید 
معلم از سال 198۰ تا 198۴ در دفاتر اداری 
و  اسناد  بخش  مدیر  عنوان  به  وزارتخانه  این 
تا  ترجمه در وزارت خارجه و از سال 198۴ 
199۰ به عنوان مدیر اداره دفاتر ویژه فعالیت 
در  سوری  کار  کهنه  دیپلمات  این  می کرد. 
سال 199۰ تا سال 1999 به عنوان سفیر این 
کشور در آمریکا انتخاب شد و سپس در سال 

2۰۰۰ به سمت معاونت وزیر خارجه رسید.
ولید معلم در سال 2۰۰9 وزیر خارجه سوریه 
به معاونت  از آن در سال 2۰12   بعد  شد و 
شورای وزیران)نخست وزیر( و وزیر خارجه و 

امور مهاجرین  رسید.
سیاست  حوزه  در  هم  تالیفاتی  دارای  وی 
خارجه است از جمله: فلسطین و صلح مجهز 
دوره  در  سوریه   ،197۰ سال  در  سالح  به 
 ،  19۴8 سال  تا   1917 سال  از  قیمومیت 
 19۴8 سال  از  وحدت  تا  استقالل  از  سوریه 
نگاه  از  خاورمیانه  و  جهان  و   1958 سال  تا 

آمریکایی

بهترین ابزار های جاسوسی در تاریخ 

در حالی که عربستان سعودی و ولیعهد آن برای 
رئیس جمهور جدید  با  گرم تر  روابطی  برقراری 
آمریکا آماده می شوند، آلمان با اعالم تصمیمش 
تمدید  و  سالح  صادرات  با  مخالفت  بر  مبنی 
ممنوعیت صادرات آن به این کشور پادشاهی، 
بزرگ ترین ضربه را به حکومت ریاض وارد کرد.

به نظر نمی رسد که تحوالت در منطقه و جهان 
در راستای منافع حکومت سعودی باشد؛ »جو 
بایدن« در جریان کارزار انتخاباتی اش عربستان 
توصیف  منزوی  و  مطرود  کشوری  را  سعودی 
است  این  بر  اعتقاد  که  داشت  اظهار  و  کرد 
کشته  ولیعهد  دستور  به  خاشقجی«  »جمال 
عربستان  روابط  زیاد،  احتمال  به  است.  شده 
کمتری  امتیازات  از  بایدن  دولت  با  سعودی 
و  ریاض  همواره  او  که  چرا  باشد  برخوردار 
را مسئول  ولیعهد  بن سلمان«  شخص »محمد 
حالی که  در  کرده،  عنوان  خاشقجی  کشتن 
برابر  در  سلمان  بن  از  ترامپ«  »دونالد  دولت 
گزارش سازمان اطالعات مرکزی آمریکا) سیا( 
کرده،  معرفی  جنایت  این  مسئول  را  او  که 

قاطعانه حمایت کرده است.
تمدید  برای  آلمان  تصمیم  این،  بر  افزون 
ممنوعیت فروش سالح به عربستان سعودی به 

باید در  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
منابع  اساسی  کاالهای  تأمین  طرح  خصوص 

جدیدی را به دولت اعالم کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
هماهنگی  شورای  دوازدهمین  در  اسالمی 

کابینه رژیم صهیونیستی  با اتفاق آرا، ایجاد 
پادشاهی  با  دوستانه  و  دیپلماتیک  روابط 

بحرین را تصویب کرد.
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو«  »بنیامین 
توافقنامه،  این  تصویب  از  پیش  صهیونیستی 

با اینکه زمان زیادی به برگزاری انتخابات زودهنگام 
در ششم ژوئن 2۰21 - که توسط دولت مصطفی 
الکاظمی تعیین شده است - مانده است اما نیروهای 
از  را خیلی زودتر  تبلیغات و کارزار خود  سیاسی 
موعد آغاز کرده اند. این انتخابات از دید بسیاری، 
سرنوشت ساز بوده و نقطه عطفی در مسیر فرآیند 

سیاسی عراق بعد از سال 2۰۰3 است.
جریان صدر، هواداران خود را به مشارکت گسترده 
است؛  فراخوانده  این کشور  پارلمانی  انتخابات  در 
گم  به  توجه  با  قانون  دولت  ائتالف  آنکه  حال 
از کمیساریای  الکترونیک  میلیون کارت  شدن ۴ 
انتخابات، سالمت این انتخابات را زیر سئوال برده 
است. بهاء الدین النوری، سخنگوی »دولت قانون« 
استفاده  موضوع  با  که  قانونی  که  است  گفته  هم 
برای  بیومتریک  و  الکترونیک  کارت  نوع  دو  از 
انتخابات، شتابزده به تصویب رسید، نتیجه ای جز 

تقلب در فرآیند سیاسی نخواهد داشت.
وی گفت این کارت ها، سرنوشت مشخصی ندارند 
های سیاسی  گروه  بین  که  نیست  معلوم  هیچ  و 
توزیع شده اند یا اصال به دست چه کسانی افتاده 
است. وی پیشنهاد می کند که به منظور جلوگیری 
از تقلب در انتخابات، فقط از کارت های هوشمند 

بیومتریک استفاده شود.
عبد الحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر در امور 
انتخابات هم اعالم کرد که حدود 13 میلیون کارت 
کارت  میلیون  و سه  است  توزیع شده  بیومتریک 
دیگر هم در حال توزیع است. وی تأکید کرد که 
بیومتریک  کارت  مبنای  بر  منحصرا  گیری  رأی 
خواهد بود. با اینکه مصطفی الکاظمی تإکید کرده 
است که انتخابات در ششم ژوئن آینده یعنی حدود 
7 ماه بعد برگزار می شود اما برخی ناظران و حتی 
مسئولین درباره امکان برگزاری آن در زمان تعیین 
شده تردید دارند. محمد الخالدی، رئیس فراکسیون 
»بیارق الخیر« در پارلمان گفته است: هیچ تضمین 

»عادل  باشد.  رژیم  این  به  آخرین ضربه  مثابه 
سعودی  خارجه  امور  در  مشاور  وزیر  الجبیر« 
را  آلمان  اقدام  این  آلمان،  از  تند  انتقاد  ضمن 
اقدام  گفت:  و  خوانده  غیرمنطقی«  و  »اشتباه 
عربستان  به  سالح  فروش  توقف  درباره  آلمان 
به دلیل جنگ یمن اشتباه و غیرمنطقی است. 
این  نداریم.  نیاز  آلمان  نظامی  تجهیزات  به  ما 
جنگ  معتقدیم  ما  چراکه  است  اشتباه  یک 
یمن یک جنگ قانونی است چراکه ما مجبور 
شدیم در آن شرکت کنیم. تا زمان آغاز رسمی 
سعودی  عربستان  بایدن،  جو  ریاست جمهوری 
و امارات بهتر است برای پایان دادن به جنگ 
علیه یمن اقدام کنند تا آبروی باقی مانده شان را 
حفظ کنند به ویژه اینکه باید در جریان کارزار 
آمریکا  حمایت  توقف  خواستار  انتخاباتی اش، 
به کشته  از جنگ علیه یمن شده؛ جنگی که 
شدن بیش از 112 هزار تن منجر شده است و 
با بزرگ ترین فاجعه انسانی  این کشور فقیر را 
مطرح  سوال  این  حال  است.  ساخته  مواجه 
به وعده های  است  ملزم  بایدن  آیا  می شود که 
سعودی  دالرهای  احتماال،  یا  کند  عمل  خود 
تداوم  قبال  در  بایدن  سکوت  باعث  امارات  و 

جنایت ها در یمن شود؟

گفت:  رئیسه،  هیئت  اعضای  و  کمیسیون ها 
برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور 
بدون کسری بسته شود و بین دخل و خرج 

کشور هم خوانی وجود داشته باشد.
و  خام  نفت  فروش  از  ناشی  درآمدهای  وی 
برای  مطمئنی  درآمد  را  نفتی  فرآورده های 
باید  کرد:  تصریح  و  ندانست  کشور  بودجه 
گام های جدیدی در اصالح ساختار بودجه با 

ایجاد درآمدهای جدید برداشت.
حوزه  ظرفیت های  از  استفاده  مجلس  رئیس 
ساختار  اصالح  گام های  از  یکی  را  مالیاتی 
در  که  اکنون  کرد:  عنوان  و  دانست  بودجه 
آستانه ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس 
ممکن  جای  تا  کرد  خواهیم  تالش  هستیم، 
جدید  درآمدهای  و  کنترل  را  دخل وخرج ها 

در نشست هفتگی کابینه گفت: »ایجاد صلح 
و عادی سازی روابط با بحرین، امارات متحده 
برای  را  بزرگی  دستاورد  سودان،  و  عربی 

اسرائیل تشکیل داده است.«
توافق سازش میان امارات و رژیم صهیونیستی 

در  همچنین  کنیم.قالیباف  پیدا  بودجه  برای 
تأمین  طرح  و  کاال  سبد  موضوع  خصوص 
ایراداتی  نگهبان  شورای  که  اساسی  کاالهای 
کاری  اولین  باید  افزود:  است،  گرفته  آن  بر 
به گونه ای  را  طرح  دهد،  انجام  مجلس  که 
و  شرع  نظر  از  نگهبان  شورای  که  بنویسد 
قانون اساسی مغایرتی اعالم نکند و از سوی 
دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان را در 
کرد:  تصریح  کنیم.وی  دنبال  امر  این  اجرای 
تأمین کاالهای  قانونی کردن طرح  در جهت 
اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت 
موضوع  مجلس  به نظر  که  کنیم  اعالم  اجرا 
که  است  منابعی  از  گمرک  نیز  و  تراکنش ها 
می توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای 

اجرای این طرح پیشنهاد داد.

برای اولین بار در 13 آگوست )23 مرداد( از 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد  زبان 
این  به  نیز  بحرین  آن  از  پس  و  شد  اعالم 
غائله پیوست و دو کشور در 15 سپتامبر )25 
شهریور( با حضور در کاخ سفید به طور رسمی 

توافق سازش با اسرائیل را امضاء کردند.
بحرین  خارجه  وزیر  الزیانی«  »عبداللطیف 
اخیرا در گفت  وگو با شبکه العربیه، عادی سازی 
به  را  اشغالگران  با  خود  متبوع  رژیم  روابط 
ملت  نزد  همزیستی  و  تسامح  ارزش های 
بحرین مرتبط کرد و مدعی شد: ما در حال 
منطقه  مردم  آرمان های  تحقق  برای  تالش 

هستیم.
بحرین  میان  سفارتخانه ها  تبادل  الزیانی 
طرف  دو  آتی  هدف  را  صهیونیستی  رژیم  و 
قبال  در  بحرین  موضع  کرد:  تاکید  و  خواند 

مسئله فلسطین ثابت است.

واقعی برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده 
در  الکاظمی  که  است  حالی  در  این  ندارد.  وجود 
دیدار با اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات، 
انتخابات  برگزاری  به  دولتش  پایبندی  بر  دوباره 
این  تأکید کرده است.  زودهنگام در ژوئن 2۰21 
دیدار، دومین دیدار وی با اعضای این کمیساری در 

کمتر از یک ماه است.
هنیس  »جنین  با  دیدار  در  همچنین  الکظمی 
عراق  در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  پالسخارت«، 
تضمین  و  انتخابات  این  مقدمات  تأمین  درباره 
حضور ناظران بین المللی برای برگزاری انتخاباتی 

»سالم و عادله و شفاف« تأکید کرد.
اما پس از تصویب قانون انتخابات بر اساس حوزه 
های انتخاباتی متعدد، چالش های گوناگونی پیش 
تعیین شده  انتخابات در زمان  این  برگزاری  روی 

قرار دارند از جمله:
در  عراق  فدرال  عالی  دادگاه  قانون  1.تصویب 
پارلمان. این دادگاه مسئول تأیید نتیجه انتخابات 
است اما به دلیل بازنشستگی یکی از اعضا، از حد 
نصاب خارج شده است. بدون این دادگاه، انتخابات 

برگزار نمی شود.
با حضور دو سوم  پارلمان  2.انحالل خود به خود 
اعضا. به عبارت دیگر هر گونه رأی گیری درباره این 
موضوع مستلزم حضور بیش از 2۰۰ نماینده است.

انتخابات  فرآیند  برای  بودجه  3.تخصیص 
جدول  اساس  بر  فنی  های  طرح  اجرای  و 

شده تعریف  زمانبندی 
پیش بینی می شود که بیش از 25 میلیون عراقی 
از مجموع ۴۰ میلیون نفر، در این انتخابات شرکت 
کنند. نکته جالب توجه در این انتخابات، شرکت 
اشغال  سال  همان  یعنی   ،2۰۰3 اوایل  متولدین 
عراق توسط آمریکاست، متولدین اوایل 2۰۰3 در 

زمان برگزاری انتخابات، 18 سال تمام دارند.
نوید بهروز - العالم

ضربه های بایدن و آلمان به رژیم سعودی

فروش نفت درآمد مطمئنی برای بودجه نیست

کابینه رژیم صهیونیستی، توافق عادی سازی روابط با بحرین را تصویب کرد

عراق در مسیر انتخابات

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰۶13- 99/۰7/22 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسین شمسي  فرزند عبدل  بشماره ملي ۶5۶۰۰۰89۴۰ صادره از گراش در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1۰۶/2۰ مترمربع پالک فرعي 12857 از اصلي1۰827 مفروز و مجزي شده از پالک 232۶ فرعي 
از1۰827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي عبداله 
بیواره محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش           م/الف/532

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰۶35- 99/۰8/1۰ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي جان بابا شادمانیان  فرزند علي اکبر  بشماره ملي ۶5۶9795۰۰7 صادره از گراش در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴7۴/۴5 مترمربع پالک فرعي 1285۶ از اصلي1۰827 مفروز و مجزي شده از پالک 
872 فرعي از1۰827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
غالمعباس پورشمسي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                         م/الف/53۰

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰۶37- 99/۰8/1۰ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي جان بابا شادمانیان  فرزند علي اکبر  بشماره ملي ۶5۶9795۰۰7 صادره از گراش در ششدانگ 
یک قطعه نخلستان محصور به مساحت 8۴8/3۰ مترمربع پالک فرعي 12853 از اصلي1۰827 مفروز و مجزي 
شده از پالک 872 فرعي از1۰827 اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از 
مالک رسمي غالمعباس پورشمسي و محمدعلي شمسي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش          م/الف/531

آکهي مزایده
 ) نوبت دوم(

دانشگاه آزاد اسالمي الرستان در نظر دارد که بشرح ذیل مزایده برگزار نماید
فروش ورق فلزی شامل:  )تعداد2 ورق فلزی 30میل به ابعاد1/50در6متر ( 
ورق  تعداد1  و)  ابعاد3/70در1/50متر(  به  30میل  فلزی  ورق  تعداد1   ( و 
 55 کیلوگرم  هر  پایه  قیمت  (با  ابعاد2/50در4/50متر  به  8میل  فلزی 
درصد قیمت روز مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت پایه 

95/000ریال نباشد به فروش مي رسد.
مي  مشارکت  اوراق  دریافت  و  مزایده   در  شرکت  جهت  متقاضیان 
سایت   به   99/09/  15 مورخ  روز شنبه  اداري  پایان ساعت  تا  توانند 
www.iaularestan.ac.ir یا حضوری به دایره حقوقی دانشگاه  مراجعه 
نمایند. همچنین جهت کسب  اطالع بیشتر از شرایط  مزایده با شماره 
حاصل  تماس  داخلي233موبایل09177821930   52251002  -9 تلفن 
نمایند.)تحویل فیش  و پاکت شرکت درمزایده به دایره حقوقی دانشگاه 

می باشد (
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ و 

آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد                                            

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
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زیرا  کنید،  آب  منظم  به طور  را  فریزر  و  یخچال  برفک های   .1
انتخاب  با  می رود،  باال  انرژی  مصرف  برفک،  قشر  افزایش  با 
مصرف  اتوماتیک،  آب کن  برفک  سیستم  به  مجهز  یخچال های 

انرژی بدون دخالت مصرف کننده، کاهش می یابد.
گرمازا  دستگاه های  مجاورت  در  فریزر  یا  یخچال  دادن  قرار   .2
نور مستقیم  زیر  و همچنین  آبگرم  کن، شوفاژ  گاز،  اجاق  مثل 
که  درصورتی  می دهد.  افزایش  آن را  انرژی  مصرف  خورشید، 
امکان دیگری برای قرار دادن یخچال و فریزر در آشپزخانه وجود 
نداشته باشد، با یک پوشش مناسب )عایق حرارتی( دستگاه را از 

حرارت و گرما حفظ کنید.
3. فریزر را نیز می توان در پارکینگ یا زیرزمین قرار داد تا بازده 
انرژی آن در طول ماه های سردتر بیشتر شود و از افزایش بارهای 

سرمایی منزل نیز در طول ماه های گرم تر جلوگیری کند.
باید  اغلب  هوا،  گردش  برای  فریزر  و  یخچال  پشت  فضای   .۴
باشد.  داشته  فاصله  دیوار  با  سانتی متر   2۰ اندازه  به  حداقل 
سالی  حداقل  فریزر  و  یخچال  پشت  لوله های  است  الزم  ضمناً 
2بار گردگیری شود. رعایت این موارد سبب انتقال حرارت بهتر 

بین هوا و لوله ها خواهد شد.
5. هنگامی که یخچال و فریزر روی یک سطح تراز و صاف قرار 
نشود  بسته  کامل  به طور  دریخچال  تا  می شود  باعث  نمی گیرد 
آن  انرژی  مصرف  نهایت  در  و  باشد  نداشته  درستی  کارکرد  و 

افزایش یابد.
۶. مواد غذایی را پیش از سرد شدن کامل در یخچال و فریزر 
قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار زیادی مواد غذایی در 
یخچال و به ویژه فریزر خودداری کنید. این کار سبب ایجاد فشار 
زیادی بر موتور یخچال و فریزر خواهد شد و مقدار زیادی انرژی 

برق هدر می رود.
7. از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف و مواد غذایی در داخل 
در  را  هوا  گردش  کار  این  چون  کنید.  پرهیز  فریزر  و  یخچال 
داخل یخچال یا فریزر دچار اختالل کرده و سبب افزایش مصرف 

برق می شود.
و  انعطاف  زمان  مرور  به  فریزر  و  یخچال  دِر  نوارالستیکی   .8
کارایی خود را از دست می دهد. سالی یکبار سالم بودن نوارها 
کنترل شود تا درصورت کوچک ترین نشت هوا، نسبت به تعویض 
آنها اقدام شود. برای این آزمایش از قرار دادن یک اسکناس بین 
در و بدنه استفاده کنید اگر اسکناس محکم در جای خود قرار 

نگرفت، احتماالً الستیک های اطراف یخچال خراب شده اند.
9. از قراردادن انواع قوطی های کنسرو، رب گوجه فرنگی، گالن ها و 
بطری های حاوی شربت، ترشیجات، شیشه های مربا، عسل و... در 
یخچال خودداری کنید. این کار باعث اشغال بی مورد فضای یخچال 

و فریزر و به تبع آن افزایش مصرف انرژی دستگاه خواهد شد.
1۰. افتادگی دِر یخچال یا فریزر به علت وزن آن به مرور زمان 
می بایست  که  می شود  بدنه  از  الستیکی  نوار  شدن  جدا  باعث 
نسبت به تعویض لوالی در اقدام شود، تا از اتالف انرژی به جهت 

خروج هوای سرد یخچال جلوگیری شود.
و  مرغوبیت  و  درها  کامل  شدن  بسته  به  خرید  هنگام  در   .11
چسبندگی نوار الستیکی دِر یخچال و فریزر دقت و توجه شود.

طبقات  روی  روزنامه  یا  مقوا  پارچه،  هرگونه  گذاشتن  از   .12
از گردش هوا در  کار  این  پرهیز کنیم، چون  باید جداً  یخچال 

یخچال جلوگیری می کند و مصرف برق آن را افزایش می دهد.

از  مختلف  های  بخش  سازی  جدا  برای  اداری  فضای  یک  در 
با  اداری  پارتیشن  شود.طراحی  می  استفاده  اداری  پارتیشن 
استفاده از استانداردها و قواعد طراحی انجام می شود.با استفاده 
مانند:محل  مختلف  های  بخش  توان  می  اداری  پارتیشن  از 
تفکیک  یکدیگر  از  را   ... و  اپراتورها،منشی؛کارمندان  نشستن 
کرد. به طور کلی طراحی پارتیشن دفتر کار در فضاهایی به کار 
می رود که دارای یک سالن بزرگ هستند و تعداد اتاق های 
آن ها نسبت به تعداد کارمندان محدود می باشد.در این فضاها 

پارتیشن با ارتفاع کم طراحی می شود.

پارتیشن دفتر کار
در طراحی دکوراسیون دفتر کار تمامی کارمندانی که در آن 
فعالیت می کنند نیازمند یک فضا و حریم خصوصی هستند.

به گونه ای که عالوه بر ارتباط با یکدیگر باعث تفکیک فضاها 
و رعایت حریم کارمندان نیز شود.پارتیشن در انواع گوناگونی 
طراحی و ساخته می شود.پارتیشن های اداری می توانند به دو 
صورت آلومینیومی و ام دی اف باشند.رنگ آن نیز باید بسته به 
مبلمان و متریال های به کار رفته در فضا باشد.ارتفاع پارتیشن 
جهت تامین نورگیری به تمامی فضاها باید کم در نظر گرفته 
شود.اگر مساحت و متراژ فضای مورد نظرمان زیاد است بهتر 
بکار رفته در فضا و دکور دفتر کار   است رنگ و متریال های 

تیره و یا مکمل مانند قهوهای ،شکالتی بکار رود.

دکوراسیون دفتر کار
عناصری  فضاها  تمامی  مانند  اداری  دکوراسیون  طراحی  در 
کلی  بود.به طور  گذار خواهد  ....تاثیر  و  رنگ،متریال،نور  مانند 
در فضاهای اداری کالسیک از مبلمان و متریال هایی با رنگ 
طوسی یا بژ و ترکیب این رنگ ها با سفید استفاده می شود.

طراحی  ای  گونه  به  باید  اداری  فضای  مطالب  این  بر  مضاف 
القا  را  شادابی  و  پویایی  بودن حس  رسمی  بر  عالوه  که  شود 
کند.فضای رسمی کسالت آور و کاهش راندمان کاری خواهد 
شد.حس پویایی و رسمی بودن با استفاده از رنگ ها و متریال 

های بکار رفته ایجاد خواهد شد. 

رسیدن  فرایند  از  بخشی  باشگاه  به  رفتن 
داشته  توجه  باید  ولی  است  اندام  تناسب  به 
باشید که کارهایی که بعد از تمرین نیز انجام 
و  است  تناسب اندام  از  دیگر  بخشی  می دهید، 
روی عملکردتان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. 
برای همین در این نوشته می خواهیم به شما 
بگوییم که بعد از باشگاه رفتن باید به چه نکاتی 

دقت کنید.
1. عوض کردن لباس

- لباس های مرطوب خود را سریع عوض کنید 
مرطوب  لباس های  بپوشید.  دیگری  لباس  و 
و  هستند  باکتری  رشد  برای  مناسبی  محیط 

می توانند باعث سرماخوردگی شوند.
- جدا از این که بتوانید بعد از ورزش در باشگاه 
لباس ها،  باید  نه،  یا  بگیرید  دوش  سرعت  به  
تا  کنید  عوض  را  خود  کفش های  و  جوراب ها 
سبب  اقدام  این  بمانند.  باقی  گرم  عضالت تان 
افزایش گردش خون و بهبود ریکاوری می شود. 
حتی تعویض کفش ها نیز حس خوبی به شما 

می دهد.
- فقط از کفش هایی استفاده کنید که به  خوبی 
از پاهای شما محافظت می کنند. عضالت پاهای 
شما نیز هنگام تمرین و ورزش خسته می شوند. 

بنابراین این کفش ها نیز باید مناسب باشند.
۲.  استراحت 

 انجام فعالیت های سبک راه خوبی برای افزایش 
سرعت ریکاوری است.

چرا که سرعت گردش خون را افزایش می دهد. 
انجام  را  سبک  فعالیت های  این  روز  طول  در 
دهید. حتی می توانید قبل از رفتن به سر کار 

نیز این کارها را انجام بدهید.
3. سوخت  مناسب

جلسه  از  بعد  دقیقه   3۰-2۰ است  بهتر   -
مصرف  مایعات  و  غذایی  مواد  حتما  تمرینی، 
حاوی  غذایی  وعده  این  است  بهتر  کنید. 
کربوهیدرات  مقداری  و  چربی  کمی  پروتئین، 
شود.  جایگزین  رفته  دست   از  انرژی  تا  باشد 
ساندویچ  کم چرب،  شیرکاکائو  می توانید 
بوقلمون همراه با نان گندم کامل، بادام یا میوه 

کردن  پر  و  مو  ساقه  ترمیم  با  مو  های  سرم  
بیرونی ترین الیه ساقه  شکاف های پولک مو که 
کمک  مو  از  محافظت  و  تقویت  به  است،  مو 
می کنند. هر چقدر پولک های مو سالم تر باشند، 

مو نرم تر و ظاهری براق تر به خود می گیرد.
برابر  در  شما  موی  از  سرم ها  این  همچنین 
اشعه های ماوراء بنفش و مضر آفتاب، گرد و غبار 
و آلودگی که ممکن است موی شما را بد حالت 

و ضعیف کند، محافظت می کند.
تجاری  موی  سرم های  اصلی  ماده  این،  بر  عالوه 
سیلیکون است که موی شما را در کوتاه مدت براق 
می کند اما در دراز مدت موجب شکنندگی موی 
شما خواهد شد. این ماده شیمیایی در دراز مدت 
موجب بروز مشکالتی در پوست سر شما خواهد 

شد و رشد موهای سالم را نیز متوقف می کند.

نحوه ساخت چند سرم مو برای رشد موها
طرز تهیه سرم موی بادام

سرم موی بادام برای حفظ رشد مو و جلوگیری 
شود.  می  استفاده  آن  شدن  نازک  و  ریزش  از 
بادام تازه را داخل یک لیوان آب جوش بریزید. 
برای مدت 2۰ دقیقه صبر کنید و پس از صاف 
از  در حمام پس  تا خنک شود.  بگذارید  کردن 
را  خنک  مایع  موهایتان،  و شستن  زدن  شامپو 
روی موهای خود بریزید و سر خود را به مدت 
2۰ دقیقه در یک حوله گرم قرار دهید، سپس 

موها را بشویید.
طرز تهیه سرم موی رزماری و جعفری

و  براق  برای  جعفری  و  رزماری  موی  سرم 
درخشان شدن مو استفاده می شود.

یک  و  جعفری  دانه های  از  غذاخوری  قاشق   2
دوم فنجان رزماری خرد شده را با چند فنجان 

آب جوش مخلوط کنید. 2۰ دقیقه صبر کنید 
تا سرم شما آماده شود.

برای مصرف آن در حمام پس از شست و شوی 
موها سرم را روی سر خود بمالید و یک ساعت 
در حوله گرم قرار دهید. بعد از استفاده از این 
سرم، موهای خود را شست و شو ندهید و اجازه 

دهید مو به طور طبیعی خشک شود.
طرز تهیه سرم موی عسل

سرم موی عسل برای برطرف کردن خشکی و 
مجعدی مو استفاده می شود.

برای تهیه این سرم، یک هشتم قاشق غذاخوری 
عسل را با یک قاشق غذاخوری نرم کننده مخلوط 
کنید. مقداری از آن را به موهای خود بمالید، برای 

این کار می توانید از شانه استفاده کنید.
طرز تهیه سرم موی روغن نارگیل یا زیتون

مورد  کننده  نرم  از  غذاخوری  قاشق  سه  تا  دو 
عالقه خود را در بطری بریزید. بقیه بطری را با 
آب داغ پر کنید. به این ترتیب نرم کننده سریعاً 

حل می شود و در کف بطری جمع نمی شود.
اگر دوست دارید، برای عطر و بوی آن دو تا سه 

قطره روغن بادام یا نارگیل اضافه کنید.
را  آمده  دست  به  مایع  دهید!  تکان  را  بطری 
حتی  تا  کنید  اسپری  خشک  موهای  روی 
فقط  شوند.  باز  هم  مو  گره های  موارد  بدترین 
مایع را روی مویتان اسپری کنید و شانه کنید، 
به هیچ گرهی  تعجب آور است که چطور شانه 

گیر نمی کند.
می توانید مایع را روی موی خیس هم اسپری 
استفاده  نرم کننده ای  عنوان  به  آن  از  و  کنید 
دو  هر  در  می ماند.  مویتان  روی  که  نمایید 
صورت مویتان براق، نرم و درخشان می شود و 

حس خوشایندی در شما به وجود می آورد.

طرز تهیه سرم موی گزنه و آلوئه ورا

مو  رشد  برای  ورا  آلوئه  و  گزنه  موی  سرم 
ماهی  در  را  آب  فنجان   1 شود.  می  استفاده 
تابه ای کوچک بریزید، 2 قاشق غذاخوری گزنه 
آب  که  زمانی  کنید،  اضافه  آب  به  را  خشک 
جوش آمد زیر آن را خاموش کنید و بگذارید 
بماند  باقی  آب  در  دقیقه   1۰ مدت  به  گزنه 
از  را  آب  چای  صافی  از  استفاده  با  سپس  و 
ظرفی  در  و  کرده  جدا  باقی مانده  برگ های 

بریزید.
چای  به  را  ورا  آلوئه  ژل  غذاخوری  قاشق   2
اضافه کنید، 1۰ قطره از هر 3 روغن اسانسی 
مریم گلی، اسطوخدوس و رزماری را به محلول 
اضافه کنید. از یک همزن برقی کوچک برای 
با  کنید.  استفاده  مواد  بهتر  هرچه  ترکیب 
استفاده از یک قیف، سرم موی دست ساز خود 
را در یک بطری اسپری 1۰۰ گرمی تیره رنگ 

بریزید.
نکاتی درمورد استفاده از سرم موی خانگی:

- همواره سرم های موی خود را در بطری های 
تیره بریزید و آنها را در جای خنک و تاریک 
قرار دهید. چرا که روغن های اسانسی به شدت 
سبک و فّرار هستند و نور و گرمای زیاد ممکن 

است آنها را بی  اثر کند.
سرم  از  بهتر،  و  زودتر  گرفتن  نتیجه  برای   -
از  بیش  استفاده  نکنید.  استفاده  اضافی  موی 
حد سرم مو می تواند موی شما را چسبناک و 
چرب کند که تمام مقاصد اولیه استفاده از آن 

را خنثی می کند.
نباید  از سرم مو، موی شما  - هنگام استفاده 

خیس بلکه بایستی مرطوب باشد.
دهنده  حالت  محصوالت  و  زیاد  حرارت  از   -
روی موهای خود اجتناب کنید چرا که موجب 

شکنندگی موهای شما می شوند.
- برای شستشوی موهای خود، یک شامپوی 

طبیعی و دست ساز انتخاب کنید.
- از کشیدن حوله روی سر خود برای خشک 
کردن موها پس از شستشو اجتناب کنید. این 
و مجعد شدن موهای  عمل موجب اصطکاک 
شما می شود. به سادگی با دستان خود موهای 
خود را تکان دهید تا خیسی موهای شما کم 

کم گرفته شود.

مصرف کنید. باید آب فراوانی هم بنوشید.
4. فعالیت های سنگین بدنی 

بلند کردن اجسام سنگین، باال رفتن از نردبان و 
خم  و راست شدن می تواند خطر آسیب دیدگی 
به  مواقع  این  در  است  بهتر  ببرد.  هم  باالتر  را 
بهتر  بدهید.  استراحت  روز  یک  خود  عضالت 
که  بدهید  انجام  زمانی  را  فعالیت ها  این  است 

شرایط بدنی بهتری دارید.
۵. ریکاوری بدن 

درست مثل ورزشکاران حرفه ای با احترام با بدن 
خود رفتار کنید. اگر از بدن خود محافظت کنید، 

بدن تان نیز از شما محافظت خواهد کرد.
6.استفاده از سونا یا حمام رفتن 

سونا  از  ورزشی  شدید  تمرینات  از  پس  هرگز 
یک  به  و  نروید  هم  حمام  و  نکنید  استفاده 
دوش گرفتن کوتاه با آب ولرم بسنده کنید، چون 
از  زیادی  مایعات  بدن  ورزشی،  تمرینات  طی 

دست می دهد و فشار خون هم باال می رود.
این شرایط  در  یا حمام گرفتن  به سونا  رفتن   -
حتی  شود.  حال تان  بهم خوردن  باعث  می تواند 
ممکن است خطر خفگی فرد مورد نظر را تهدید 
آب  ورزشی  تمرینات  از  بعد  کنید  سعی  کند. 
کنید.  حمام  ورزش  از  قبل  و  بنوشید  زیادی 
ازطرفی می توانید به جای رفتن به سونا بالفاصله 
بعد از ورزش، بعد از دوش گرفتنی کوتاه از سونا 

استفاده کنید.
نکات مهم در خصوص دوش گرفتن

- فاصله پایانی تمرین با دوش گرفتن باید یک 
ربع تا 2۰ دقیقه باشد تا خون هدایت شده به 

سمت سطح پوست به سرعت برنگردد.

بعد از ورزش چه کارهایي انجام دهیم؟چگونه سرم موي خانگي درست کنیم ؟

چگونه برق مصرفی یخچال و 
فریزر را کاهش دهیم؟

طراحی پارتیشن اداری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
قانون  موضوع  اول/  هیأت   98/۰8/23 مورخه   1398۶۰311۰11۰۰۰8۶1 شماره  رأي  برابر 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
عارف  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
باب  در ششدانگ یک  از الر   بشماره شناسنامه 1۰2 صادره  ماشااله   فرزند  محنت کش 
خانه به مساحت 327/۶۰ متر مربع تحت پالک 2 فرعي از 7۰۶7 اصلي مفروز  و مجزا 
شده از پالک 7۰۶7  اصلي  قطعه 3 واقع در بخش 18 فارس الرستان )خور( خریداري از 
خانم مریم شکوهي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین آگهي به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از  اعتراضي داشته باشند مي توانند  متقاضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ 
در  است   بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰8/27
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- بهترین حالت دوش گرفتن، به حالت متناوب 
 ( زیر آب گرم  دقیقه  ترتیب که 1  این  است.به 
خنک،  کامال  آب  ثانیه   3۰ گرم(،  آب  با  شروع 
مجددا 1 دقیقه زیر آب گرم گرم ، 3۰ ثانیه آب 
خنک خنک، 1 دقیقه گرم گرم)پایان با آب گرم( 
و  بگیرید  قرار  آب  زیر  دقیقه   3 باشید.مجموعا 

تاثیرات روحی آن را تجربه کنید.

- عدم دوش گرفتن در برخی می تواند منجر به 
مشکالت پوستی میان ورزشکاران شود. بنابراین 
کنید  تنظیم  را طوری  ورزش  زمان  کنید  سعی 
که حتما زمانی برای دوش گرفتن داشته باشید.

ایجاد  خستگی،  رفع  ،موجب  گرم  آب  دوش   -
شادابی و دفع مواد زائدی مثل اسید الکتیک از 
بدن ورزشکاران می شود.در صورتیکه فرد در زیر 
آب گرم، به آرامی حرکات سبکی را انجام دهد، 

نتیجه بسیار مطلوبتری هم خواهد گرفت.
اگر فاصله دوش از بدن بیشتر بوده و آب با فشار 
بیشتری بر بدن فرد بریزد، تاثیرات مثبت آن هم 

بیشتر خواهد شد.
بهتر  ندارد،  عادت  به آب سرد  فردی  - چنانچه 
مراقب  و  دهد  انجام  را  اینکار  تدریج  به  است 

سرماخوردگی خود هم باشد.

شاید اینطور تصور کنید که اگر به 
موقع حمام کرده و به نظافت خود 
خواهید  خوشبو  همیشه  برسید 
بود؛ در حالی که افزون بر بهداشت 
فردی، برای خوشبو بودن بهتر است 
از یک بادی اسپلش ، دئودورانت و 
یا خرید عطر زنانه یا مردانه مناسب 

نیز استفاده کنید.
با  حمام  هر  از  پس  حتی  که  چرا 
کوچکترین فعالیتی زیر بغل انسان 
به  شروع  که  است  قسمتی  اولین 
نیز  زیاد  تعریق  کند.  می  تعریق 
بد  بوی  ایجاد  باعث  زمان  مرور  به 
می شود. بنابراین برای رفع بوی بد 
زیربغل نیازمند یک بوگیر زیر بغل 

نیز هستیم.

بو گیر زیر بغل یا دئودورانت ؟
باکتری های پنهان زیر پوست انسان 
بوی  با  بدن  عرق  شوند  می  باعث 

ناخوشایند روی پوست ظاهر شود. برای مقابله با این 
باکتری ها باید از ضد تعریق ها استفاده شود. مام ها 
فرآیند تعریق را به صورت کوتاه مدت قطع می کنند 
و بوی بد را ازبین می برند. اما از آنجا که جلوگیری از 
عرق کردن به بدن انسان آسیب زده و باعث می شود 
سموم بدن زیر پوست باقی بماند، برای رفع بوی بد 

زیر بغل دئو دورانت توصیه می شود.
در ترکیبات دئودورانت روغن معطر، الکل و اسانس وجود 
دارد که خاصیت آنتی باکتریال نیز دارد. دئودورانت ها 
برخالف مام ها مانع عرق کردن نمی شوند و تنها بوی 
ناخوشایند حاصل از تعریق را ازبین می برند. بنابراین 
استفاده از دئو دورانت مناسب، بهتر از استفاده از مام 
به  به صورت ژل و هم  بود. دئودورانت ها هم  خواهد 

صورت رول یا اسپری تولید می شوند. 

بادی اسپلش خوشبوکننده خاص پوست
الورود است  بادی اسپلش محصولی متفاوت و جدید 
که مخصوص اسپری روی بدن بوده و لطافت و جوانی 

را به پوست باز می گرداند.
بادی اسپلش ها اصال جلوی تعریق را نمیگیرند و تنها 
بنابراین  است.  بدن  کردن  خوشبو  برای  آنها  کاربرد 
استفاده از اسپری بدن در هنگام تعریق ممکن است 
بوی بدی نیز ایجاد کند. بادی اسپلش از ترکیب آب، 
الکل و اسانس های طبیعی ساخته می شود و تفاوت 

های بارز با عطر و ادکلن و اسپری ها دارد:
- بادی اسپلش ها حالت اسپری دارند اما نه عطرهستند 

و نه ادکلن بلکه به صورت مایع و رقیق هستند.
- بادی اسپلش از نظر ترکیبات تقریباً همتای ادکلن 
ترکیبات،  بین  در  روغن  نداشتن  علت  به  اما  است 

ماندگاری کمتری نسبت به ادکلن ها دارد.
- ادکلن ها با روغن معطری که در ترکیب خود دارند، 
مناسب استفاده روی لباس هستند و ماندگاری شان 
بدن  اگر روی  دلیل  به همین  است.  زیاد  لباس  روی 
یا  را خشک کرده  است، پوست  اسپری شوند ممکن 
حساسیت پوستی ایجاد کنند. اما بادی اسپلش سبک 
پوست  روی  مستقیم  استفاده  برای  مخصوصاً  و  بوده 

تهیه شده است.
- با آن که بادی اسپلش از نظر ظاهری شبیه اسپری 
است، اما در ترکیبات این اسپری بدن گاز وجود ندارد 

و معموال رایحه قوی تری نسبت به اسپری ها دارد.

بهترین راه کار ماندگاری بادی اسپلش 
بدن  اسپری  از  را  نتیجه  بهترین  خواهید  می  اگر 
هنگامی  استحمام،  از  پس  را  آن  است  بهتر  بگیرید، 
اسپری  پوست  روی  است،  مرطوب  پوست  هنوز  که 
از حمام  رفته پس  بین  از  کار چربی  این  زیرا  کنید. 
پوست  روی  خنکی  عطر  و  بازگردانده  پوست  به  را 
به وجود می آورد. همچنین حس تمیزی شما را دو 
چندان می کند. بعد از این کار بدن را خشک کرده 

پشت   ( دار  نواحی ضربان  و سپس 
گلو(  زیر  دست،  ساعد  روی  گوش، 
همچنین  کنید.  اسپری  دوباره  را 
بادی  اسپری  از  پس  میتوانید  شما 
یا  بدن  لوسیون  خرید  از  اسپلش 
مرطوب کننده پوست خود استفاده 
هیچ  کننده  مرطوب  استفاده  کنید. 
بدن  اسپری  استفاده  با  منافاتی 
ندارد و لزوما نباید با اسپری تان هم 
مجدداً  بعد  مرحله  در  باشد.  رایحه 
به صورت کلی بادی اسپلش را روی 
خشک  از  پس  کرده  اسپری  بدن 
عملکرد  این  بپوشید.  لباس  شدن 
بهترین طریقه مصرف بادی اسپلش 
است. شایان ذکر است حداکثر زمان 
ماندگاری هر نوع از بادی اسپلش ها 
۴۰تا ۶۰ دقیقه است بنابراین برای 
یک  هر  حد،  این  از  باالتر  ماندگاری 

ساعت یکبار اسپری را تکرار کنید.

موارد منع مصرف 
در  پوست  روی  ها  اسپلش  بادی  انواع  استعمال 
کردن  اسپری  زیرا  است.  ممنوع  دهی  شیر  دوران 
این محصول روی پوست در زمان شیردهی می تواند 
برای نوزاد حساسیت زا باشد. همچنین استفاده از این 
می  ممنوع  سال   ۶ زیر  کودکان  برای  خوشبوکننده 
باشد. اگر مبتال به بیماری پوستی نظیر پسوریازیس، 
انتخاب  برای  حتما  هستید  پوست  خشکی  یا  اگزما 
بادی اسپلش مناسب با یک پزشک متخصص پوست 
مشورت کنید؛ در غیر این صورت ممکن است بیماری 
شما بر اثر استفاده از این محصول پیشرفت کند. برای 
افرادی که به بیماری های آسم، یا بیماری تنفسی یا 
و  آرایشی  لوازم  از  استفاده  نیز  هستند  مبتال  آلرژی 
یا  زنانه  عطر  یا  بدن  اسپری  از  اعم  ها  خوشبوکننده 

مردانه توصیه نمیشود.

خطرساز شدن بادی اسپلش ها
اسپری  ها  یا چشم  اگر در دهان  ها  اسپلش  بادی   -
شود می تواند سالمتی فرد را به خطر بیندازد. بنابراین 
این محصول را حتما از دسترس کودکان دور نمایید.

مردانه  عطر  همانند  نیز  بدن  اسپری  ترکیبات  در   -
دارد،  وجود  الکل  نظیر  زا  اشتعال  مواد  زنانه  عطر  و 
بنابراین دقت نمایید این محصول در معرض حرارت 

یا آتش قرار نگیرد.

بادی اسپلش و طریقه مصرف آن



 سه شنبه 1399/۰8/۲۷ - سی ام ربیع االول 144۲ - سال بیست و هشتم - شماره 16۰3

5
حه

صف

11( یَک ُدتی اَز خور ُم آرِد ُچِن شیُر َشَکِر
توَر باَرش ُم براَزت پَِس َکلَّش َکَچِل

 Yak doti az xur mo ārde čone
širo šakare

 Tura bāraš mo barazat pase
kallaš kačale

فارسی: دختری از خور آوردیم مثل شیر و شکر، 
کچل  سرش  پشت  زدیم  باال  را  آن  های  توره 

است. 
***

12( یَک ُدتی ِش بََب جونیم ُگِل تِِت اََمِن
َموی یَک َعیشی َشُبُکِنم ِک َم ِدل نِواَمِن

 Yak doti še baba junim a gole
tete amane

 Mavi yak ayši šabokonem ke
madel ne vāmane

 .... گل  به  که  دارد  دختری  پدرجانم   : فارسی 
تا  او آواز بخوانم  شبیه است ، می خواهم برای 

بعدا حسرت نخورم. 
***

13( بادا بادا اَُکَنم ِسِر َچِمدو واز اَُکَنم                 
اََگ َخلَخال َشی نی َدما ُرسوا َشُکَنم

 Bādā bādā akonam sere
čamedu vāz akonam

 Aga xalxāl say ni damā rosvā
šakonam

فارسی : بادا بادا می گوییم و چمدان را باز می 
کنیم ، اگر خلخال در آن نیست، داماد را رسوا 

می کنیم. 
***

1۴( َحلِقه ی َدسُتم ُگشاِد باِب َدسِت ِدلَبِر
ر بَِبِر یَک باِد سیاهی بیاُد نَه نَه ُشوَّ

 Halqaye dastom gošade bābe
daste delbare

 Yak bāde siyahi biyādo
nanasowwar bebare

فارسی : حلقه دستم گشاد و مناسب دست دلبر 
است امیدوارم باد سیاهی بوزد و مادر شوهر را 

با خود ببرد . 
***

15( چارتا طاُق چارتا تاالر َشهِر الر
اَز میوِن چار بَراَدر شازَد دوماد سایَه دار

 Čār tā tāq o čārtā tālār šahre
lār

 Az miyune čār barādar šāzda
dumād saya dār

به گویش   ( َکَر  بَش  نام گل  به  زیبا است  گلی 
خودمونی ( که در فصل پاییز قبل از ریزش باران 
فقط و فقط با شبنم صبحگاهی میروید و خیلی 
به  آن  نام گذاری   ،، میباشد  زعفران  شبیه گل 

یا  جوانی  دوران  روزها  این  که  کسانی  برای 
مادربزرگ،  خانه  طی  می کنند،  را  میانسالی 
برای  است،  گذشته  به  رجوع  برای  محلی 
مرور خاطرات بچگی، برای یادآوری سنت ها و 

مهمانی های خانوادگی، جشن ها و عزاها… 
در  متمول  خانواده های  در  قدیم  خاطرات 
در  حوضی  که  می افتد  اتفاق  بزرگ  حیاطی 

میان آن قرار دارد.
عمارتی  و  حوض  اطراف  در  سرسبز  باغچه ای 
دارد  ایوان  به سمت  پله  دو طرف  از  که  فخیم 
و پشت ایوان شاه نشین است و زیر زمین بزرگ 
آن مملو از گردو و بادام است. حیاطی که احتماالً 
دوره های  در  سرشناسی  مردان  از  خاطراتی 
پیشین دارد و مادربزرگ یا پدربزرگی که ساالر 
خانه  خاطرات  که  است . عجبا  خانواده  و  خانه 
تمول  کمتر  که  خانواده هایی  برای  مادربزرگ 
مالی دارند نیز به این تصاویر بی شباهت نیست.

خانه ای با حیاط و حوضی در میان آن، اتاق هایی 
چندین  اجتماعی  زندگی  و  حیاط  دور  دورتا 
خانواده در حول محور حیاط و حوض و احتماالً 
خروش،  و  جوش  پر  زندگی  کهن.  درختی 
همیشگی، شب  و خودمانی  ساده  مهمانی های 
نشینی ها، هندوانه های معلق در آب حوض و ...

با مروری به خاطرات خانه مادربزرگ بسیاری 
ایرانیان، خانه، حیاط و فضای زندگی شاید  از 
یکی از اثرگذارترین عناصر در ایجاد همبستگی 
و  آرامش  احساس  آن،  کنار  در  و  خانوادگی 

ایجاد خاطرات است . 
در واقع همبستگی، دوستی، و ارتباطات خانوادگی 
نیاز به کالبدی دارد که همان خانه یا باغ پدری 
یا خانه مادربزرگ است. بی راه نیست اگر امروزه 
این روابط سنتی و رفت و آمدهای خانوادگی به 
حداقل ممکن رسیده است، چرا که دیگر از آن 

خانه ها، حیاط ها و باغ ها خبری نیست . 

فارسی : چهار طاق و چهار تاالر در شهر الر و 
از بین چهار برادر ، داماد بزرگتر است  

***
1۶( ِس َدرُی پَن َدرُی َدریا َسخت آبَنی

تِِک َعیِش کاکا جونیم اِناوِّ نقش آبَنی
 Se dariyo pan dariyo dariyā

saxt ābani
 Teke ayše kākā junim

enāuwe naqš ābani
ها  دری  پنج  و  ها  دری  سه  تمام   : فارسی 
را محکم ببندید و در عروسی برادرم حنای 

نقش دار ببندید . 
***

17( ساِل َقطی ِک َمرِوتَر ُش ِک اَ َدوا
اَما اَیَشم َولی اَ خونَی َدما

 Sāle qati marvetar šo ke a
davā

 Amā ayšam vali a xunay
damā

به  دارو  را  تلخ  مرو  که  قحطی  فارسی: سال 
حساب آوردند، ما در عروسی هستیم ولی در 

خانه ی داماد.
***

18( ُکنارُکنُگلو خوب ساَی داِر
تََمّنا بَر ُدِت اَمساَی داِر

 Konare kongolu xub sāya
dāre

 Tamannā bar dote amsāya
dāre

فارسی : کنار کوچک خوب سایه ای دارد و 
نیز به دختر همسایه تمّنا می کند.

***
19( اََل اََل که شاد اُت بُُکِنم  با چوب بادزن 

باد اَُت بُُکِنم
اََل اََل ِکه َگو اَ َشل َخِت شربت نارنج ُمشک 

َش تِک َکِت
 Ala ala ke šād ot bokonemBā
čube bādzan bād ot bokonem
 Ala ala ke gaw a šal xate
 Sarbate nāranj mošk ša tek

kate
با  و  کنم  شاد  را  تو  تا  باش  سریع   : فارسی 
باش که  بکنم. سریع  باد  را  تو  بادبزن  چوب 
گاو در گل گیر کرده و در شربت نارنج موش 

افتاده.
***

این خاطر است که رویش این گل نشان دهنده 
زمان شخم زمین و کاشت گندم میباشد .

داشته  بارانی  پر  فصل  امسال   زمستان  انشاالل 
باشیم و شاهد بهاری سرسبز باشیم.

فضای  و  اند  شده  خانه ها  جایگزین  آپارتمان ها 
کوچک و اشتراکی اجازه رفت و آمدها را گرفت. 
کاشانه کوچک جایی برای سماور و قوری ندارد، 
زیورآالت  و  گلدان ها  شدند،  برچیده  کرسی ها 
انبارها رفتند و بعد از مدتی به سمساری ها  به 
سپرده شدند و بدین سان، فضایی که قرار بود 
تا  شود  نتیجه ها  حتی  و  نوه ها  بچه ها،  میزبان 
ارتباط فامیلی شکل بگیرد و خاطره سازی شود، 

از میان رفت. 
گرچه هنوز خانواده هایی هستند که از موهبت 
اما  برخوردارند،  مادربزرگ  یا  پدر  خانه  داشتن 
همین  به  کمتر  می شود.  روز  هر  آنها  تعداد 
کمتر  می شود  نیز  آمدها  و  رفت  میزان  نسبت 
و گرانی، بیماری، کرونا و ترافیک هم بهانه هایی 

شده اند برای این فقدان ارتباط! 

خانه مادربزرگ در آپارتمان  
بچه هایمان  و  خود  نیاز  به  ما  از  بسیاری  شاید 
برای داشتن خانه مادربزرگ واقف نباشیم، شاید 
ندانیم هویت و شکل گیری شخصیت اجتماعی 
خانه  آنها  از  یکی  که  دارد  نیاز  پشتوانه هایی 
این  به  که  اما هستند کسانی  است.  مادربزرگ 
مهم اشراف دارند و حتی با وجود فقدان شرایط 
شرایط  ایجاد  به  دست  بزرگ،  خانه  و  مساعد 
باشد  محلی  کماکان  خانه،  تا  حداقلی  می زنند 
برای تثبت خاطره، برای احساس آرامش، برای 
ارتباطات  یادگیری  برای  هویت،  گیری  شکل 

درست انسانی… 

هر خانه یک موزه است
موزه ای  باشد،  موزه  یک  خانه  می تواند  هر 
آن،  به  ورود  با  که  خانه  اهالی  برای  شخصی 
و  خانوادگی  فرهنگی  میراث  و  هویت  گذشته، 
تبع آن ملی را به یاد بیاورد، حتی اگر این خانه 

در طبقه هفتم یک برج باشد. 

چیدمان خانه بر پایه سنتگل بَش َکَر  از دیدنیهای طبیعت منطقه ی اوز  ترانه های محلی در جشن های عروسی)2(

در دشتي، براي رفع نظربر و چشم زخم بر سردر 
خانه ها شاخ بز، میش و شکار یا نمک و اسپند و 
گل خرزهره و یا قیچي و شانه وصل مي کردند. 
استفاده  زاغ  از نمک و  براي چشم زخم  در الر 
مي شد. در خور از نمک استفاده مي شد. هنگام 
یا  سیاه  کوه  براي  گویند  مرض  و  بال  از  سخن 

سنگ سیاه نقل مي کنیم.
براي  مرگ  از  حرف  هنگام  دشتي  روستاي  در 
مي  زمین  بر  تف  اطرافیان  و  خود  از  آن  رفع 
خیره  زیبایي  کسي  که  هنگامي  نیز  و  اندازند 
کننده اي دارد براي رفع چشم زخم بر صورت او 

تف مي اندازند و مي گویند: نمک است ماشالل
اگر در فامیلي دو زن با هم صاحب نوزاد گردند 
و یکي پسر و دیگري دختر باشد پسر را در دامن 
مادري که دختر زاییده مي اندازند و مي گویند 
و  ناآرام شود  و  ببرد  از دختر  است پسر  ممکن 

گریه کند ، چون دختر زرنگ تر است. 
در گراش معتقدند که دختر مانند چاه یا ظرف 
مهویه است )کلک مهویه( و هر چه در آن بریزند 
نشین  ته  مهویه  خاصیت  چون  شود.  نمي  پر 
شدن است و هر چه ظرف آن را پر کني باز هم 
سرخالي مي شود. این اصطالح بدان معناست که 
دختري که شوهر کرد و از خانة پدر رفت هر از 
گاهي باید سرآوري نمود و چیزي به رسم هدیه 
فرستاد  او  براي  مختلف  عناوین  به  پیشکش  و 

تا موجب سربلندي او نزد خاندان شوهر گردد.
اوز ، گراش ، فیشور   ، در مناطق خور ، دشتي 
)امام  مقدسي  هاي  مکان  و....  بائن   ، بنارویه   ،
زاده ها و قدمگاه ها(، وجود دارند که مردم براي 
مي  دخیل  ها  آن  بر  حاجاتشان  شدن  برآورده 
بندند و صدقه مي دهند و نیز مالها ، سیدها و 
پیرهاي باکراماتي هستند که مردم براي گرفتن 
انواع  دعا به منظور برطرف شدن چشم زخم و 
امراض و نازایي و رفع آل زدگي و... نزد آن ها 

رفته و دعا مي گیرند .
این دعاها را یا بر گردن بچه ها آویزان کرده و یا 
مي سوزانند و قندي که همراه آن است نیز در 

در منزل مبادرت مي ورزد خبر کرده و آن ها 
اندازه کرده و  را  تا دم حیوان  از شاخ  بندي،  با 
دعاي نادعلي ، آیه الکرسي و سوره اي از قرآن 
را خوانده و سه بار صلوات مي فرستند. بعد اسم 
گوسفند یا گاو را مي آورند مثاًل مي گویند آن 
گوسفند سیاه، سپس آن را چند دقیقه دور شاخ 
یا پاي آن بسته و سورة فاتحه را مي خوانند، بعد 
بد  نظر  تا  زنند  آتش مي  اسپند  در  و  باز کرده 
. براي توضیح بیشتر، گاهي شیر  برطرف گردد 
و  همسایه  تعریف  اثر  بر  است  زیاد  که  حیواني 
رشک او خشک مي شود یا گوسفند و گاو سالم 
به ناگاه مریض مي شوند و یا درخت پر باري به 
براي  است،  گراییده  باري  کم  و  زردي  به  ناگاه 
رفع نظربر از درخت نیز بندي از نوک درخت تا 
پایین آن اندازه مي گیرند و دور شاخه اش مي 
پیچند و پس از ذکر دعا باز کرده و اسم درخت، 
مثاًل نارنج، را آورده و با اسپند آتش مي زنند. به 

این روش آن ها را نظربر مي کنند.
استفاده  مرغ  تخم  از  رفع چشم زخم  براي  گاه 
مي شود؛ اگر کسي بد حال باشد یا برایش اتفاق 
بدي بیفتد در منزل بانوي مسني که اعتقاد به 
دست  در  را  اي  ه  زند  مرغ  تخم  دارد  کار  این 
دور  دورتا  قراني  پنج  یا سکة  قاشق  با  و  گرفته 
تخم مرغ را زده و اسم همة اطرافیان، همسایگان 
و آشنایان را آورده و بر چشم بد آن ها لعنت مي 
فرستد. آن ها معتقدند وقتي بر اسم شخصي که 
نظر بد زده ،مي رسد تخم مرغ مي شکند و به 
این ترتیب بال از شخص نظرخورده دور مي شود.

ایجاد طالق بین  براي طلسم و  در لطیفي، گاه 
زن و شوهري توسط دشمن و حسود ، تخم مرغ 
و دعایي بر درب خانه شان یا اتاقشان چال مي 

کردند.

همة این رسومات و عقاید و عملکردها از جمله 
نظربر  و  چشم  رفع  براي  که  هستند  مواردي 
پیامبر  از  نیز  اسالم  در  البته  و  انجام مي گردد 
در  بپرهیزید.  بد  از چشم  است که  روایت شده 
بیشتر موارد ،افراد خود به چشم شور خود واقف 
هستند و هنگام تعریف از چیزي مرتب صلوات 
مي فرستند و ماشاالل مي گویند و یا با صداي 
به  کسي  که  گشایند  نمي  تمجید  به  لب  بلند 
زن  اگر  که  دارند  اعتقاد  نیز  برخي   . نگیرد  دل 
بارداري بر جنازه اي حاضر شود چشم فرزندش 
شور خواهد شد و همة این اشارات دال بر اعتقاد 
به نظر منحوس است که باید به هر طریق از آن 
هاي  خانه  اکثر  در  دلیل  همین  به  کرد.  دوري 

آب حل کرده و به مریض ها و نازاها مي خورانند 
تا حاجت روا گردند. پیرزناني هستند که به دلیل 
قلب و نیت پاک و پر خلوص خود و یا به دلیل 
و  زایانده  بچه  بسیار  خود  عمر  طول  در  اینکه 
مرده غسل داده و دستشان به همة ضریح هاي 
 ، سوریه   ، کربال   ، مدینه   ، مکه  مانند:  متبرک 
به  اطرافیان  است  رسیده  شیراز  و  قم   ، مشهد 
آن ها اعتقاد فراوان دارند و در نظربر کردن بچه 
ها و درختان و دام هاشان به ایشان متوسل مي 
و  انسان  کردن  نظربر  روش  به  زیر  در  گردند. 

حیوان و درخت از زبان آن ها اشاره مي کنیم:
نظربر کردن به معناي رفع چشم زخم و چشم 
است  درخت  یا  حیوان   ، انسان  از  حسود  و  بد 
زیبایي  به  نسبت  معموالً  انسان  براي  حسادت 
شخص ، ازدواج ، خرید منزل و ماشین نو ، بچه 
و  تحصیلي  موفقیت   ، رفتن  زیارت   ، شدن  دار 
هر آنچه شخص را از دیگران متمایز کرده و بر 
سر زبان هابیندازد به ویژه در روستاها و مناطق 
کوچک که همه یکدیگر را مي شناسند توسط 
مي  پیش  اند  محروم  چیزها  این  از  که  کساني 
آید. البته معتقدند که همیشه چشم زخم بر اثر 
از دلنشیني  بلکه ممکن است  نیست  حسادت  
؛  آید  به وجود  اطرافیان  به  نسبت  زیاد شخص 
است  نازنین  و  شیرین  بسیار  که  کودکي  مثال 
ممکن است حتي توسط پدر و مادر خود چشم 
زده شود. شیوة کار براي رفع چشم زخم از انسان 
به این صورت است که: آدم باتجربه در این کار 
را  نظرخورده  شخص  از  لباسي  که  خواهد  مي 
براي او بیاورند حاال اگر این لباس هماني باشد 
که احتمال داده مي شود در هنگام وقوع چشم 
زخم بر تن داشته، کار مؤثرتر خواهد بود. چون 
در برخي موارد، خود شخص احساس مي کند 
که مثاًل در فالن جمع بسیار زیبا بوده و دیگران 
به او توجه خاصي نشان داده و فالن کس از او 
مال  است. سپس  کرده  زیادي  تمجید  و  تعریف 
و  خوانده  دعایي  سیرت  پاک  شخص  همان  یا 
آن را بر کاغذي مي نویسد و چند حبة قند هم 

زنان  آشپزخانة  الینفک  جزو  اسپند  الرستان، 
است و در هر شب جمعه بوي آن فضاي کوچه 
ها را معطر مي سازد و هیچ عزا و عروسي بدون 

دود معطر آن به سر نمي آید.
در بسیاري موارد، براي رفع ترس، چشم زخم، 
نازایي، رفع آل و بیماري هاي خاص و العالج به 
مي  پناه  ویژه  آیین هاي  اجراي  و  جادو  و  سحر 
برند که در مبحث زیر تالش شده است به برخي 

از آن ها اشاره شود:
گردید  مي  ناگهاني  ترس  دچار  کودکي  اگر 
و  آن  بر  غلبه  براي  شد  مي  رنجور  و  بیمار  و 
جستجوي علت بیماري اسپند دود کرده و زاجي 
آب  اسپند  آتش  در  زاج  انداختند،  مي  آن  در 
شده و به شکلي در مي آمد که آن ها معتقدند 
این شکل همان تصویر ذهني است که کودک را 
با ظاهر شدن در  ترتیب  این  به  است؛  ترسانده 

آتش نابود مي گردید.
در فیشور، اگر بچه اي مي ترسید کمي زاغ در 
و  بردند  اسپند ریخته، سر چهارراه مي  و  آتش 
در  نفر  دو  کرده،  درست  آتش  فلزي  ظرفي  در 
مرتبه  را سه  بچه  و  ایستادند  مي  آن  دو طرف 
آخر  نفر  و  کرده  دست  به  دست  آتش  روي  از 
بدون  و  بالفاصله  به دستش مي رسید  که بچه 
نگاهي به پشت سر او را برداشته و به خانه مي 
برد. نفر دیگر در آتش مي نگریست تا ببیند زاغ 
به شکل چه حیواني در مي آید و بعد آن را فوت 
مي کرد تا بترکد و به خانه آورده و مي سایید و 
مقداري آب روي ذرات ساییده شده مي ریخت 
و به دست و پاي بچه مي کشید تا بهبود یابد. 
و  خود  صورت  کودک  نزدیکان  از  زني  نیز  گاه 
کودک را پوشانده، او را بغل میکرد و به صورت 
ناشناس در کوچه ها مي گرداند. همچنین وقتي 
در خانه اي بیماري بوده است یک چراغ برساتي 
)نفتي کوچک( بر پشت بام خانه روشن نگه مي 
داشتند تا هر کس از کوچه رد مي شود دریابد 
او  براي شفاي  بیماري است و  این خانه  که در 
دعا کند. تا سه شب این کار را ادامه مي دادند 
و افرادي که رد مي شدند تفي بر زمین انداخته 
و دعایي مي کردند. همچنین وقتي شخصي به 
بیماري العالجي مبتال مي شد دو دختر جوان 

لباس مي پیچ د و  در کنار آن گذاشته و الي 
عنوان مي کند که نظر مرد یا زن بوده است و 
در ازاي کارش مبلغ اندکي پول نیز مي ستاند. 
بر تن  لباس را به منزل آورده و مجدداً  سپس 
آتش  نیز  را  دعا  آن  و  کرده  نظرخورده  شخص 
زده به همراه اسپند دور سر شخص مي گردانند 
و قندها را نیز در آب حل کرده و به شخص مي 
خورانند تا پس از اندک زماني شخص از بیماري 

و کسالت رهیده و شفا یابد.

در گراش و بنارویه و برخي مناطق دیگر، نیازي 
به بردن لباس شخص به درب خانه مال نیست 
مي  دود  اسپند  با  و  کرده  تهیه  را  دعا  صرفاً  و 
کنند، قند یا آجیل مشکل گشاي دعا خوانده را 
نیز میل مي کنند تا چشم زخم برطرف گردد. 
برخي نیز در منزل خود به این کارها اقدام مي 
نمایند ؛ یعني پیراهن شخص چشم خورده، به 
ویژه کودک، را گرفته و به دست خویش لباس 
قرار  خود  زانوي  باالي  تا  پا  شست  نوک  از  را 
داده و با دست خود از آرنج تا انگشت دست باال 
بیشتر  لباس  از  وجبشان  اگر  کنند؛  مي  وجب 
شود گویند زني به شخص نظربر کرده و گرنه 
مرد بوده است. سپس سه مرتبه دعا خوانده و 
سه بار چاقویي را روي این لباس که با آرنج خود 

در باال محکم نگه داشته اند مي کشند و
و  خوانند  مي  اي  فاتحه  و  زده  گره  نهایت  در 
از  مقداري  سپس  گشایند  مي  را  گره  بعد 
به  زنند؛  مي  آتش  اسپند  در  و  چیده  را  لباس 
یا  دارند که فالن کودک  اعالم مي  ترتیب  این 
فالن شخص از چشم بد به دور شده است. در 
واقع آن ها اعتقاد دارند که با ترکیدن هر دانة 
اسپند چشم حسودي مي ترکد و گاه دانه هاي 
آن به عنوان تزیین بر سردر خانه ها و اتاق ها 
زخم  چشم  رفع  براي  گوسفندان  آغل  حتي  و 
استفاده مي شود. از دیگر موارد رفع چشم زخم، 
ذبح  قربان  عید  روز  که  است  گوسفندي  چشم 
با تکه  مي کنند و آن چشم را خشک کرده و 
بر سر  و  بسته  نخ  به  و خرمهرة سبز  نمک  اي 
از چشم  تا  کنند  مي  وصل  نوزاد  کاله  یا  شانه 

بد رها شود.
یا  پیرزن  نیز  دام  و  حیوان  از  نظربر  رفع  براي 
امور  این  انجام  به  که  را  سیرتي  پاک  پیرمرد 

را که الي  باز  و قیچي  به دست گرفته  غربالي 
مي  قرار  غربال  در  بود  سبز  پارچة  اي  تکه  آن 
اي  گونه  به  کرده  سر  بر  سیاهي  چادر  دادند، 
که کسي آن ها را نشناسد درب خانه ها را مي 
زدند و هر چه صاحب خانه مي پرسید کیست؟ 
گشود  مي  در  خانه  صاحب  دادند.  نمي  جواب 
است.  بیمار  کسي  فهمید  مي  نها  آ  دیدن  با  و 
پس چیزي در غربال آن ها مي گذاشت و مي 
گفت:خدا بد ندهد مال کیست؟ آن ها با صداي 
تغییر یافته مي گفتند: مال فالني. ولي صاحب 
خانه حتي اگر مي شناخت نیز چیزي بروز نمي 
داد و مقداري شي ر، قند ، نبات ، بیسکویت و... 
در غربال آن ها گذاشته و در مي بست و براي 
شفاي بیمار دعا مي کرد و آ نها این کار را تکرار 
کرده تا غربال پر مي شد. سپس به خانه بازمي 
گشتند و از خوردني ها اندکي به بیمار مي دادند 
تا اگر از اهالي چشم زخمي به او رسیده برطرف

گردد و بهبود یابد.
همچنین اگر کسي به مرضي سخت مبتال مي 
شد)این روش براي پا درد نیز ب ه کار مي رود(، 
در شب یکشنبه یا چهارشنبه او را به فلک مي 
بستند تا بهبود یابد ، دلیل این کار شاید به این 
و  شنبه  یک  هاي  که شب  برمي گشت  اعتقاد 
چهارشنبه ، ارواح خبیث و اجنه در جان و روح 
آدمي نفوذ مي کنند؛ بنابراین به این روش مي 
خواستند آن ها را از جان بیمار به در کنند! اگر 
بچه اي نیز به ناگاه بر زمین مي افتاد اعتقاد بر 
این بود که باید در آن نقطه میخي در زمین فرو 

کرد و بسم الل گفت و اسپند دود کرد.
از  بیماري  رفع  براي  دیگر  هاي  آیین  از  یکي 
خورده  زخم  چشم  رود  مي  احتمال  که  کسي 
 ، مادر  هنگام  شب  که  است  قرار  بدین  است 
به  را  بیمار  از  پیراهني  بیمار  همسر  یا  خواهر 
چهار  )حداقل  ها  گذرگاه  و  ها  کوچه  خاک 
بیشتر  بدچشم  افراد  تردد  احتمال  که  کوچه( 
است مي کشند. سپس پیراهن را در تشت آبي 
شسته و با آب آن تشت بدن بیمار را شس توشو 

مي دهند تا رفع مرض گردد. 
فرهنگ عامه مردم منطقه الرستان - ساره شهپر

نظربر کردن و رفع چشم زخم در الرستان

گرگم به هوا 
 ۴ از  بیشتر  باید  بازی  این  کنندگان  شرکت 
شود  می  گرگ  یکی  ها  آن  بین  از  باشند.  نفر 
و دیگری چوپان. همه ی کودکان پشت چوپان، 
ها  بچه  تعداد  را می گیرند. هرچه  یکدیگر  کمر 
بیشتر باشد، بازی هیجان انگیزتر می شود. گرگ 
روبه روی چوپان و گله ای که پشت سرش است، 
می برم.  گله  و  گرگم  می خواند:  و  ایستد  می 
گوسفندان هم می خوانند: چوپون دارم نمی ذارم.

کارد  گوید:  می  می دهدو  نشان  دندان  گرگ  ـ 
من تیزتره، لقمه ی من لذیذتره.

ـ خونه ی خاله کدوم وره؟
ـ از این ور و از اون وره.

گوسفندان شروع می کنند به راست و چپ حرکت 
کردن. گرگ هم همین کار را می کند. تا یکی از 
کودکان را که نتوانسته در حرکت با دیگران هماهنگ 
شود، می گیرد. او جزو دسته ی گرگ می شود،کمر 
گرگ را می گیرد و به جدا کردن گوسفندان از گله 

کمک می کند و با او شعر می خواند.
این بازی یک سرگرمی پرشور و نشاط است و 
مشارکت و کار گروهی را به کودکان می آموزد. 

بازنده ندارد و هر دو گروه برنده اند.

....:::: آشنایی با بازی های سنتی و محلی ::::....
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صف
طرز تهیه مربای نارنگی 

مواد الزم
نارنگی: 1 کیلو - شکر: 1 کیلو

آب: 1 تا 5/1 لیتر- نمک: 1 قاشق غذاخوری
دم کشیده:  غذاخوری-زعفران  قاشق   1 آبلیمو: 

1 لیوان -وانیل: 8/1 قاشق چای خوری
طرز تهیه

برای شروع طرز تهیه مربای نارنگی، نارنگی ها 
سعی  بگیرید.  را  آن ها  پوست  و  بشویید  را 
کنید پوست سفید نارنگی و رگه های موجود 
هم  تا  کنید  ممکن جدا  تا حد  هم  آن  روی 
تان طعم  نارنگی  مربای  هم  و  یکدست شود 
خود را حفظ کند. اگر نارنگی از نوع هسته دار 
است، هسته آن ها را هم خارج کنید. نارنگی ها 
یا  بُبرید  حلقه  حلقه  صورت  به  می توانید  را 

اینکه به صورت حبه حبه جدا کنید.
بجوشانید  را  شکر  و  آب  جدا،  ظرف  یک  در 
پوست کنده  نارنگی های  جوشیدن،  از  پس  و 

و بدون هسته را به همراه نمک اضافه کنید.
 15 تا   1۰ یعنی  دقیقه،   ۴5 حدود  از  پس 
دقیقه قبل از خاموش کردن شعله، زعفران و 

وانیل را به مربای خود اضافه کنید.
غلظت  به  شما  نارنگی  مربای  که  هنگامی 
مورد نظرتان رسید، آبلیمو را اضافه کرده و به 
هم بزنید. شعله گاز را خاموش کنید و پس 
بسته  در  ظرف  در  را  آن  مربا،  شدن  سرد  از 

شیشه ای بریزید و در یخچال نگه دارید.
فوت و فن های تهیه مربای نارنگی

و  شفاف  مجلسی  مربای  یک  اینکه  *برای 
براق داشته باشید، پنج دقیقه قبل از خاموش 
کردن شعله زیر مربا، یک قاشق چای خوری 
کره به آن اضافه کنید. این کار باعث میشود 

کف مربا هم گرفته شود.
*اگر پوست سفید روی نارنگی به سختی جدا 
می شود، آن ها را برای مدت کوتاهی درون آب 

سرد بگذارید.
اگر  نارنگی  مربای  تهیه  طرز  *برای 
بیشتری  مقدار  از  است  ترش  نارنگی هایتان 

شکر استفاده کنید.
*می توانید به جای شکر از عسل هم استفاده 

کنید.
از  بیش  باشید که جوشیدن  داشته  یاد  *به 
حد، احتمال تلخی مربای نارنگی را باال می برد 
پس برای رفع تلخی مربای نارنگی سعی کنید 

بیش از حد آن را روی شعله نگذارید.
غلظت  به  شکر  شهد  دهید  اجازه  *باید 
کند  پیدا  قوام  اصطالح  به  و  برسد  مناسب 
باعث کپک زدن  مربا  تا آب موجود در شهد 
مربا نشود. اگر هم مربا کپک زد دوباره آن را 

بجوشانید تا کپک مربا از بین برود.

حدنرمال  از  زیاد  فلوراید  که  هایی  دندان  خمیر 
هستند، انتخاب نکنید :

ترغیب  و  دندان  خمیر  خرید  برای  والدین 
و طعم  به شکل  تنها  به مسواک زدن  کودکان 
خمیر دندان توجه نکنند، بلکه باید توجه داشته 
باشند که خمیر دندان هایی که فلوراید زیادی 
استاندارد می  و  از حد مجاز  یعنی بیش  دارند 
از خرید  باشند، پس  برای کودکان مضر  توانند 

این نوع خمیر دندان ها صرف نظر کنند.
از خمیردندان حاوی مواد ساینده استفاده نکنید:

ساینده های خفیف می توانند مواد باقی مانده 
پاکسازی  دندان  از  را  غذا  سطحی  های  لکه  و 
را  دندان  مینای  توانند  می  طرفی  از  اما  کنند 
برای  از خمیر دندان های ساینده  ببرند.  ازبین 

طول  تمام  در  تقریبا  ما  همه 
کننده  پاک  از  استفاده  به  زندگی 
ها  کننده  پاک  پردازیم  می  ها 
شوینده  قبیل  از  مختلفی  انواع 
شامپو،  صابون،  مانند  عادی  های 
سفید  حتی  و  لباسشویی  پودر 
جوهر  وایتکس،  هایی  کننده 
دلیل  به  امروزه  دارند.  و...  نمک 
به  نسبت  کرونا  ویروس  اپیدمی 
به  مواد  این  از  افراد  همه  گذشته 
ضدعفونی  خاصیت  داشتن  دلیل 

کنندگی استفاده میکنند.
در واقع اینکه یک ماده پاک کننده 
دارد  کنندگی  ضدعفونی  خاصیت 
میتواند  که  معناست  این  به 
میکروبها را از بین ببرد، اما استفاد 
از این مواد شوینده به همان میزان 
است،  مثبتی  خواص  دارای  که 
میتواند بر روی تمام بافتهای زنده 
تاثیر مخربی  انسان  از جمله بدن 

داشته باشد.
رعایت  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
موارد بهداشتی و افراط در استفاده 
تمیز  کننده،  ضدعفونی  مواد  از 
کردن بیش از حد با مواد شیمیایی 
به خاطر عوارض مواد ضد عفونی 
همان  اندازه  به  تواند  می  کننده 

»تمیز نکردن« خطرناک باشد.
مواد  این  از  استفاده  هنگام  به 

مواد الزم:
بلغور ریز گندم 2 پیمانه
آب )یا آب مرغ( 2 پیمانه

پیاز 2 عدد بزرگ
روغن و نمک به مقدار الزم

دستور تهیه:
که  است  این  این خوراک  در طبخ  مهم  نکته 
بسیار  باید  می کنید،  تهیه  که  گندمی  بلغور 
ریز باشد که نتیجه کار عالی شود. بلغور ریزدانه 
گندم را بدون روغن درون تابه ای تفت بدهید یا 
در اصطالح بلغور گندم را بو داده اید به اندازه ای 
که کمی رنگ آن عوض شود، ولی نسوزد. پیاز ها 

طفل شیر خواره تا باد به سرش بخورد بینی 
اش میگیرد و نمی تواند سینه مادر را بگیرد.

 برای رفع این مشکل فوراَ مالج سرش را چرب 
کنید و با یک پارچه و یا کاله نازک پارچه ای 

خوردن هویج یا ویتامین آ و ای
نوشیدن آب فراوان
خوردن سبزیجات

موهایتان را دور از صورتتان نگه دارید.
دستانتان را به صورتتان نکشید.
روبالشتی خود را عوض کنید .

الیه برداری پوست  با مواد طبیعی
خوابیدن به مقدار کافی 

خوردن تخم کتان 
بروز  و  پیری  از  جلوگیري  براي  گوجه  خوردن 

لک صورت 
اضافه کردن آب لیمو به لیوان آب تان.

سایر  و  وایتکس  با  نمک  جوهر  ترکیب  عدم   .1
شوینده ها

برخی  خطرات  از  اطالع  بدون  افراد  گاهی 
انجام آن می کنند و حوادث  به  اقدام  کارها، 
کردن  مخلوط  می زنند.  رقم  برای خود  بدی 
به  می تواند  شوینده ها  دیگر  با  نمک  جوهر 
منجر  کلرامین  نام  به  خطرناکی  گاز  تولید 
و  بوده  خطرناک  آن  استنشاق  که  شود 
تنفسی،  راه های  سوختگی  موجب  می تواند 
حتی  و  تنفسی  راه های  انسداد  و  اختالل 

مرگ در افراد شود.
با  را  نمک  جوهر  نباید  هیچگاه  بنابراین 
ترکیب  وایتکس  نظیر  شوینده ای  ماده  هیچ 
کرد. در واقع ترکیب کردن وایتکس و جوهر 
نمک برای شست وشو، موجب متصاعد شدن 
به  آسیب رسان  اسیدی  مواد  خطرناک ترین 

ریه می شود.
و  نمک  جوهر  ترکیب  از  شده  متصاعد  گاز 
آسم،  همچون  عالئمی  بروز  باعث  وایتکس 
می شود.  سینه  خس  خس  و  نفس  تنگی 
درمان  با  عالئم  این  است  ممکن  چند  هر 
اما  می شود،  برطرف  موقت  طور  به  دارویی 
کامل  بهبودی  و  مانده  باقی  آن ها  در  عالئم 
پیشگیری  برای  رو  این  از  نمی شود.  حاصل 
دارو  از  مداوم  طور  به  باید  عالئم  تشدید  از 

تیز کردن چاقو و قیچی با یک ماگ سرامیکی
دارید  قیچی  یک  یا  چاقو  خانه تان  در  اگر 
تیغه آن ها کند شده است و دنبال یک  که 
وسیله می گردید تا آن ها را تیز کنید، بهترین 
وسیله ماگ سرامیکی است چراکه می توانید 
آن را برعکس کنید و از انتهای تراش خورده 
لیوان سرامیکی خود به عنوان چاقو تیزکن 

استفاده کنید.
باز کردن لوله با بست کمربندی

روشویی شما  یا  لوله سینک ظرفشویی  اگر 
گرفته شده، مجبور نیستید برای تهیه مواد 
شیمیایی بازکننده لوله از خانه خارج شوید. 
استفاده  کمربندی  بست  یک  از  عوض  در 
کنید و چند برش روی آن بیندازید و سپس 
با فرو کردن آن در لوله سینک، مو یا جسمی 
است،  بسته  را  آب  خارج شدن  مسیر  که  را 

بیرون بکشید.
میدان دید بهتر با استفاده از تیغه برف پاک کن

وقتی پشت فرمان می نشینید، هیچ چیزی 
بدتر از این نیست که میدان دید شما به هم 
بریزد، اما دید بهتر در گرو داشتن تیغه های 
تیغه های  است.  سالم  و  تمیز  برف پاک کن 
که  است  ابزار هایی  آن  از  یکی  برف پاک کن، 

چون  کننده  سفید  مواد  حاوی  که  کودکان 
آب،  کم  سلیس  های  ژل  کلسیم،  کربنات 
اکسید های آلومینیوم هیدراته، کربنات منیزیم 

و سیلیکات ها هستند خودداری کنید.
به دنبال خمیردندانی دارای مهر تأییدیه باشید:

هنگام خرید محصوالت مراقبت از دهان و دندان 
باشید  انجمن دندان پزشکی  تأییدیه  به دنبال 
تا کاالی  را به شما می دهد  این اطمینان  زیرا 

معتبر و مفیدی خریداری کنید.
خمیر دندانی حاوی فلوراید:

خمیر  از  استفاده  که  است  قرن  نیم  از  بیش 
سوراخ  از  جلوگیری  برای  فلوراید  حاوی  دندان 
شدن دندان توصیه می شود. خمیر دندان حاوی 
فلوراید در تمیز کردن دندان بسیار موثر عمل 

برای  کننده  ضدعفونی  و  شوینده 
در  آنها  مخرب  تاثیرات  از  اینکه 
نکته  چند  است  الزم  باشید  امان 

را رعایت کنید.
توجه به دستورالعمل

روی  که  دستورالعملی  به  ابتدا 
توجه  است  گرفته  قرار  شویندهها 
اغلب موارد توصیه شده  کنید در 
مقداری  با  را  مواد  این  که  است 
مواد  این  زیرا  کنید،  ترکیب  آب 
برای  و  بوده  غلیظ  و  قوی  بسیار 
دستورالعمل  طبق  باید  استفاده 
برای  شوند.  رقیق  آب  مقداری  با 
مثال وایتکس را باید برای مصرف 
کرده،  ترکیب  سرد  آب  با  خانگی 
زیرا آب گرم باعث یونیزه شدن این 
رفتن  بین  از  سبب  میشود  ماده 
کننده  سفید  ماده  این  خاصیت 

می شود.

را خرد کرده و در روغن تفت دهید تا طالیی 
شود. به پیاز داغ آب گرم و کمی زردچوبه اضافه 
کنید و اجازه دهید تا بجوش آید و بعد به آن 
نمک و بلغور گندم تفت داده را اضافه کنید. با 
قاشقی مناسب به آرامی گمنه را هم بزنید تا 
آب آن کم شود و به یک سوم برسد. سپس درب 
ظرف را گذاشته تا به مدت 1۰ الی 15 دقیقه 
از دم کنی  برنج دم بکشد )می توانید  همانند 
نیز استفاده کنید(. مواظب باشید در این مدت 
شعله اجاق باید بسیار کم باشد و گرنه گمنه 

شما ته گرفته یا خمیری )شفته( می شود.
منبع: فرهنگ غذا

سرش را بپوشانید.
 به محض این که بچه سرش چرب شد ترشح 

بینی اش قطع می شود. 
و  پوشانند  را می  ها  بچه  تن  ها  مادر  معموال 
سرش را باز می گذارند، در تابستان در معرض 
بسیار  طفل  سر  خورد.  می  سرما  بچه  کولر 

حساس است.
استفاده  لطیف  های  روغن  از  کار  این  برای   
کنید که بهترین آن روغن بادام شیرین و بعد 
یا  و  است  کنجد  ارده  روغن  یا  کنجد  روغن 

زیتون که روغنی معتدل است.

 حکیم خیراندیش -کانال طب الرضا )ع(

می کند اما باید توجه داشت تا دهان کودک را 
دهید  خوبی شستشو  به  زدن  مسواک  از  پس 
زیرا اگر کودک بطور مدام فلوراید را ببلعد دچار 

مشکلی به نام فلوئوروزیس دندانی می شود.
خمیردندان حاوی طعم های دلپذیر:

هدف از مسواک زدن آن است که کودک به مدت 
دو دقیقه و دوبار در روز مسواک بزند. بسیاری 
از کودکان طعم تند نعنا را نمی پسندند. خمیر 
فرنگی  توت  های  با طعم  اغلب  کودکان  دندان 
برخی شخصیت  از  گاهی  و  بوده  همراه  موز  و 
های کارتونی مورد عالقه یا ابر قهرمانان نمایش 

داده می شود.
مسواک زدن در کودک نوپا بدون خمیر دندان :

کوتاهی  نوپا  کودکان  دهان  کردن  تمیز  برای 
و  نرم  ای  پارچه  با  را  لثه های کودک  و  نکنید 
 ۶ از  کنید.  تمیز  انگشتی  مسواک  یا  مرطوب 
ماهگی با درآمدن نخستین دندان های شیری 
نوزادان مسواک زدن را باید برای آن ها آغاز کنند 
و دندان های کودک را با مسواک و تنها با آب تا 
18 ماهگی بشویند و بعد از 18 ماهگی از خمیر 

دندان برای کودک استفاده نمایند.
آیا کودک شما روزانه دوبار مسواک می زند ؟

پوسیدگی  و  شدگی  سوراخ  از  جلوگیری  برای 
دو  مدت  به  روز  در  دوبار  باید  کودک  دندان، 
دقیقه مسواک و سپس روزانه یکبار از نخ دندان 
استفاده کند. اگر کودکتان از دندانی حساس و 
دردناک برخوردار است او را برای ارزیابی بیشتر 

به دندان پزشکی ببرید.
منبع : رکنا

عدم ترکیب چند ماده باهم
به  دارند  عادت  افراد  از  بسیاری 
را  شوینده  مواد  نظافت  هنگام 
پاک  اثر  تا  کنند  ترکیب  هم  با 
برای  ببینند  را  بیشتری  کنندگی 
با جوهر  وایتکس  ترکیب  از  مثال 
از  اما  میکنند،  استفاده  نمک 
ماده  هم  با  ماده  دو  این  ترکیب 
به  که  میشود  تولید  کلر  سمی 
دستگاه گوارش و همچنین چشم 
شما آسیب های جبران ناپذیری را 

وارد میکند.
استفاده از دستکش

حتماً موقع استفاده از پاک کننده 
ها بهخصوص سفید کننده ها در 
و پنجره را باز گذاشته تا هوا جریان 
ریه  داخل  به  کمتر  و  کند  پیدا 
همچنین  شوند  فرستاده  هایتان 
حتما از دستکش، کفش و ماسک 

آسیب  تا  کنید  استفاده  نیز 
کمتری ببینید.

کودکان را از محیط خارج کنید
مواد  برابر  در  اغلب  کودکان 
شیمیایی آسیب پذیر هستند، زیرا 
اعضای بدن و سیستم ایمنی بدن 
آنها به طور کامل رشد نیافته اند و 
به خصوص  مواد شیمیایی  برخی 
تریکلوکاربان میتوانند  و  تریکلوزان 
در سیستم عصبی، غدد درون ریز 
و سیستم ایمنی بدن آنها اختالل 
ایجاد کنند. پس سعی کنید قبل 
از استفاده از ضد عفونی کننده ها 

کودکان را از محیط خارج کنید.
چشم  داخل  به  شوینده  مواد  اگر 
ریخته شد حتماً باید به مدت 15 
دقیقه با آب ولرم چشم هایتان را 
سریعاً  شستشو  از  بعد  و  بشورید 
اگر  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
سوختگی  و  خارش  سوزش،  تورم، 
با  تماس  براثر  پوستتان  در سطح 
کننده  ضدعفونی  و  شوینده  مواد 
پزشک  به  حتماً  کردید،  مشاهده 

مراجعه کنید.
مشکالت  که  کسانی  است  بهتر 
حد  تا  دارند  تنفسی  و  گوارشی 
امکان از مصرف شوینده ها و مواد 

سفیدکننده خودداری کنند.
استفاده شود.

2. استفاده از ماسک و دستکش
این  از  استفاده  در خصوص  که  دیگری  نکته  
ماده شوینده باید در نظر داشت آن است که 
داشته  خورنده  و  اسیدی  حالت  نمک  جوهر 
باعث  می تواند  پوست  با  تماس  اثر  در  و 
از طرف  شود.  پوستی  تحریکات  و  سوختگی 
دیگر بخارات و رطوبت حاصل از آن می تواند 
تنفسی  و  چشمی  شدید  تحریکات  باعث 
جوهرنمک  از  استفاده  هنگام  بنابراین  شود. 

حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید.
3. نگهداری صحیح از آن در خانه

و  استفاده  برای  الزم  نکات  از  دیگر  یکی 
نمک  جوهر  نظیر  شوینده  مواد  از  نگهداری 
آن است که محصوالت شیمیایی و شوینده ها 
را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید، 
خوبی  به  را  آن  درب  آن  از  استفاده  از  پس 
مواد  را در ظرف  مواد  این  و هیچگاه  ببندید 
خوراکی )مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید. 
عمل سبب خورده  این  است  ممکن  که  چرا 
شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان شود 

و فاجعه غیرقابل جبرانی بوجود آورد.
جوهر  از  استفاده  هنگام  پنجره ها  کردن  باز   .۴

نمک
از  استفاده  هنگام  که  باشید  داشته  نظر  در 
جوهر نمک برای شست و شوی سرویس های 
حتما  خانه،  از  قسمتی  هر  یا  بهداشتی 
پنجره ای را در آن مکان باز کرده و در صورت 

وجود هواکش، آن را روشن کنید.
5. شستشوی محل مورد تماس

شوینده ای  ماده  هر  از  استفاده  از  قبل  حتما 
مانند جوهر نمک، برگ ایمنی آن را مطالعه 
جوهر  کردن  پیدا  تماس  صورت  در  کنید. 
بالفاصله  بدن،  اعضای  از  با هر قسمت  نمک 
رقیق  قلیایی  با محلول  را  تماس  مورد  محل 
مانند محلول سودا یا جوش شیرین بشویید. 
چشم  با  شوینده  ماده  این  که  صورتی  در 
تماس پیدا کرد، چشم خود را با آب بشویید.

منبع: ستاره

اینکه  برای  و  می شود  پاره  و  خشک  سریع 
هم  و  ببرید  باال  را  تیغه ها  عمر  هم  بتوانید 
کنید،  تمیز  را  خود  خودروی  جلوی  شیشه 
بهتر است شیشه پاک کن را با دستمال روی 

تیغه بکشید.
بازگرداندن ماژیک های تمام شده به زندگی

شما می توانید ماژیک های خشک شده خود 
را در خانه دوباره به زندگی بازگردانید. به این 
بردارید  را  ماژیک  انتهایی  درب  که  صورت 
بدنه  داخل  نرم  قسمت  روی  الکل  کمی  و 
ماژیک بریزید و بعد، درب ماژیک را بگذارید و 
آن را تکان دهید تا الکل با رنگدانه های داخل 
نمد ماژیک حل شود و ماژیک دوباره کار کند.

پایه نگهدارنده تلفن همراه با بست کمربندی
برای  وسیله ای  هر  از  می توان  روز ها  این 
درست  نگهدارنده  پایه  یک  همراه  تلفن های 
کرد، اما چه وسیله ای بهتر از بست کمربندی 
زیاد  همراهتان  تلفن  با  شما  اگر  است؟ 
را  گوشیتان  نمی خواهید  و  می بینید  فیلم 
و  باال  می توانید  دارید،  نگه  خود  دست  در 
ببندید  کمربندی  بست  همراه،  تلفن  پایین 
به گونه ای که سگک آن ها پشت گوشی قرار 

بگیرد و بتواند وزن آن را تحمل کند.

شمع اورژانسی
نیاز هر خانه ای  ابزار های مورد  از  یکی دیگر 
اما  است،  شمع  برق،  شدن  قطع  هنگام  در 
واقعا الزم است زمانی که شمع در خانه  آیا 

نداریم، آن را خریداری کنیم؟
جواب منفی است. چون از هر وسیله ای در 
شمع  یک  تا  کنید  استفاده  می توانید  خانه 
اورژانسی درست کنید. فقط کافی است یک 
حفره  یک  آن  وسط  و  بردارید  را  کره  قالب 
ایجاد کنید و یک نخ را به کره بمالید و آن 
را داخل حفره ایجاد شده در کره بگذارید تا با 
روشن کردن نخ شمع، ببینید که یک شمع 
در  و  کرده اید  درست  خود  برای  اورژانسی 

تاریکی نمانده اید.
به دستان خود هنگام تایپ استراحت دهید

پد های استراحت مچ پایین کیبورد ها  حتماً 
باعث گرانتر شدن سخت افزار  را دیده اید که 
خرید  توانایی  اگر  اما  می شود،  موردنیازتان 
چنین صفحه کلید هایی را ندارید، می توانید 
استفاده  استخر  اسفنج  از  خانگی،  روشی  با 
کنید و با قرار دادن آن پایین کیبوردتان به 
مچ های خود در هنگام تایپ کردن استراحت 

دهید.
کیسه آب گرم برنجی

به  می کنید،  درد  احساس  گردنتان  در  اگر 
می توانید  گرم  آب  کیسه  از  استفاده  جای 
آن ها  و  بریزید  جورابتان  داخل  را  خام  برنج 
را به مدت دو تا سه دقیقه داخل مایکروویو 
می تواند  وسیله  این  شوند.  گرم  تا  بگذارید 
از بدنتان را که می خواهید گرم  هر قسمت 
کند و حتی برای این منظور می توانید چند 
برنج  در  را  اسطوخودوس  مانند  معطر  گیاه 
بریزید تا بوی مطبوعی در هنگام آرام شدن 

استشمام کنید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

باید ها و نباید های استفاده از خمیر دندان برای کودکان

خطرات جدی زیاده روی در مصرف محلول های سفید کننده

هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه 
چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

طرز تهیه گمنه بوشهری

برطرف کردن گرفتگي بیني نوزاد

نکاتي براي داشتن پوست صورت صاف و زیبا 

8 ترفند کار راه انداز برای امور روزمره به جای خرید وسایل مورد نیاز

 تقویت مو با گل سرشور 
از دیدگاه طب سنتی 

نوره  واقع  در  داشت:  اظهار  علوی  جواد  سید 
و  سالم  درمانی  شیمی  نوع  یک  گذاشتن 

طبیعی بدون عوارض است.
به گفته وی برای بهره بردن از خاصیت نوره 
مورد نظر روایات، نورة اصلی که غیر صنعتی 

است باید تهیه شود.
این کارشناس طب سنتی بیان داشت: به جای 
دراز  در  که  شیمیایی  صابون های  و  شامپو 
نامناسبی  تأثیرات  بر روی پوست و مو  مدت 
می گذارند استفاده از نوع طبیعی تر و گیاهی 

آن توصیه می شود.
ِگل سرشور نرم کننده و حالت دهندة طبیعی 
موی سر و همچنین ضد چربی و ضد ریزش 
پوست  قرمزی  و  آکنه، کهیر، خارش  مو، ضد 

است.
از ِگل سرشور برای رفع عرق سوز شدن بدن 
دیگر  موارد  از  می شود.  استفاده  نیز  کودکان 
استفاده آن تهیه ماسک صورت برای جوش و 
لک است. مالیدن ِگل سرشور به روی پوست 

باعث لطافت و شفاف شدن پوست می شود.
از  پس  گفت:  سنتی  طب  کارشناس  این 
شستشوی سر می توان این ماده را در ظرفی 
با آب گرم طوری که ِگل مانند شود, مخلوط 
کرده و حدود پانزده دقیقه روی سر گذاشت و 

سپس شست.
علوی درباره نوع لیف شست و شو و تاثیر آن 
بر پوست افزود: لیف پشمی، روشور و کیسه 
باعث لطافت و شفافیت پوست و خارج کردن 
دفع  منافذ،  شدن  باز  پوست،  زیر  زائد  مواد 
مناسب مواد زاید از بدن، در نتیجه، سالمت و 
شادابی پوست و بدن می شود. کیسه کشیدن 
یک نوع پیلینگ و الیه برداری طبیعی است.

حنا  و  سدر  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  وی 
عفونی  ضد  و  لطافت  نرمی،  باعث  حمام  در 
کردن پوست و مو می شود. در فرهنگ سنتی 
و دینی ما تأکید زیادی بر این دو گیاه بهشتی 

شده است.
منبع : ابناک
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صف
»چهارصد ترانه عاشقانه« 

اشعاری در رابطه
 با حضرت امام زمان )عج(

شامل  عاشقانه«  ترانه  »چهارصد  کتاب 
با  رابطه  در  است  اشعاری  از  مجموعه ای 

حضرت امام زمان )عج( است.
شامل  عاشقانه«  ترانه  »چهارصد  کتاب 
رابطه  در  است  اشعاری  از  مجموعه ای 
بیست  که  )عج(  زمان  امام  حضرت  با 
از  عناوینی  با  زمینه  این  در  را  موضوع 
خال،  زلف،  لب،  ابرو،  نگاه،  چشم،  قبیل: 
که  می گیرد؛  بر  در  و...  جمکران  انتظار، 
نویسنده در این مجموعه به شرح و بیان 
ولی  به،  مربوط  اشعار  در  نماد ها  این 

است. پرداخته  )عج(  عصر 
بیان  به  شعر،  هر  سرودن  از  قبل  شاعر 
عرفانی،  و  دقیق  ظریف،  توضیحاتی 
شده  مطرح  نماد های  از  یک  هر  پیرامون 
پرداخته است.وی در توضیح نماد »چشم« 
می نویسد: در اشعاری که به ساحت مقدس 
می گردد،  تقدیم  االمر  صاحب  حضرت 
استفاده از کلمه چشم مراتبی دارد. گاهی 
منظور همان چشم ظاهری ایشان است که 
آرزوی  غایت  آن  دیدار  و  است  احورالعین 
در  کلمه  این  گاهی  اما  می باشد.  مشتاقان 
ادامه،  در  که  می رود  کار  به  باطنی  معانی 
چند نمونه آن به اختصار بیان شده است، 
به  حضرت،  ذات  از  مراتب،  باالترین  در 
تعبیر می شود، چرا که ذات وی در  چشم 
به  و  دارند  قرار  او  صفات  و  اسماء  حجاب 
همین قرینه چشم معشوق نیز در حجاب 
قابل  لذا  اوست،  ابروان  و  مژگان  و  پلک ها 
رؤیت نمی باشد، اما هر گاه که کلمه چشم 
در مرتبه صفات حضرت به کار رود، منظور 
به  نسبت  است  ایشان  بینایی  و  بصیرت 
عالم  در  آنچه  مشاهده  و  هستی  باطن 

مسلکت و ملکوت مخلوق است...
گفتنی است کتاب حاضر نوشته رنجبر گل 
محمدی از سوی نشر سوره مهر راهی بازار 

شده است

قصه شناسی  »فرهنگ  جلدی   1۶ مجموعه ی 
یلدا« اثر علی خانجانی با معرفی 8 هزار روایت 
از  ایرانی،  قصه های  از  رسیده  ثبت  به  شفاهی 

سوی کانون پرورش فکری منتشر شد.
انتشار  از  پژوهش گر  و  نویسنده  علی خانجانی 
این مجموعه حاصل  اثر خبر داد و گفت:  این 
کارشناسان،  از  نفر   7۰ ساله  پنج  تالش 

پژوهش گران و ویراستاران است.
هزار صفحه ای   1۰ این مجموعه ی  درباره  وی 
از 8 هزار روایت  این مجموعه بیش  گفت: در 
بررسی  و  پژوهش  مورد  شفاهی  قصه های  از 
قرار گرفته است و به جرأت می توان گفت که 
تقریباً تمامی قصه ها و افسانه های اقوام ساکن 
منبع   222 بررسی  از  پس  زمین  ایران  در 
مختلف در این مجموعه گردآوری شده است.

مجموعه ی  این  کارکرد  به  نویسنده  این 
کاربردی و نفیس پرداخت: این مجموعه عالوه 
گردآورندگان  و  نویسندگان  راویان،  معرفی  بر 
خالصه  درج  و  ایرانی  افسانه های  و  قصه ها 
اطالعات  شده،  جمع آوری  روایت های 
ارزشمندی درباره بن مایه ی هر قصه، پیام های 

روایت  به  بند«  »هفت  کتاب 
جنگ  دوران  از  ماجرا هایی 
ترس ها،  تنهایی ها،  و  می پردازد 
همسران  مشکالت  و  دغدغه ها 
مجروحان  و  اسیران  رزمندگان، 
عراق  و  ایران  جنگ  در  را  ایرانی 

شرح می دهد.
نوشته   بند«  »هفت  صوتی  کتاب 
راضیه تجار، دربردارنده  9 داستان 
به  که  است  شنیدنی  و  کوتاه 
دوران جنگ  از  ماجرا هایی  روایت 
ترس ها،  تنهایی ها،  و  می پردازد 
همسران  مشکالت  و  دغدغه ها 
مجروحان  و  اسیران  رزمندگان، 
عراق  و  ایران  جنگ  در  را  ایرانی 
این  می دهد.داستان های  شرح 
رویداد هایی  از  صوتی  کتاب 
در  می تواند  که  شده  برگرفته 
بیافتد.  اتفاق  فردی  هر  زندگی 
اگرچه نمی توان یک سبک معینی 
برگزید،  داستان ها  این  برای 
اصلی ترین  از  انتظار  و  مرگ  اما 
حساب  به  داستان ها  موضوعات 

و  بیست  مناسبت  به  مدرسه  انتشارات 
اسالمی  کتاب سال جمهوری  هفته  هشتمین 
تأسیس  سال  سی امین  با  مصادف  ایران؛ 
از  سی«  »ساِل  برنامه  در  مدرسه  انتشارات 

سیمرغ و ضحاک ماردوش رونمایی می کند.
»سیمرغ« دومین جلد از مجموعه »شاهکارهای 
ادبی ایران« است که به تازگی از سوی انتشارات 
مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شده است. این 
کتاب را مرجان فوالدوند؛ نویسنده و پژوهشگر 
بر اساس منطق الطیر عطار نیشابوری متناسب 
نیازهای ویژه نوجوانان نوشته است. سیمرغ که 
سفید  کالغ  کتاب های  فهرست  به  تازگی  به 
2۰2۰ راه پیدا کرده است پیشتر با تصویرگری 
محمد برنگی جایزه سّوم  نمایشگاه بین المللی 
تصویرگری شارجه امارات متحده عربی را از آن 

کتاب »در مسیر احیای آثار ابونصر فارابی« به 
قلم اکبر اسد علیزاده و به همت مرکز احیای 
آثار اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

دفتر تبلیغات اسالمی منتشر شد.
اسالمی  علمای  نزد  در  فارابی  ابونصر  حکیم 
اول علوم نظری،  از منابع دست  و غیراسالمی 

سیاسی و اجتماعی است. 
بر اهل فن پوشیده نیست که نوشته های این 
عالم فرزانه پر از ابداعات و نکات علمی در ابعاد 
سیاسی،  منطقی،  کالمی،  فلسفی،  مختلف 

اخالقی، هنری و... است.
دین،  و  عقل  شریعت،  و  حکمت  میان  آشتی 
مطلقه  والیت  به  اعتقاد  و  سیاست  و  اخالق 

حاکم و امام، از ویژگی های آثار فارابی است.
این  آثار  باید  تا کنون آن طور که  این وصف  با 
تصحیح  و  تحقیق  با  القدر  عظیم  فیلسوف 
مناسب به زیور طبع آراسته نشده و هنوز برخی 
قرار  جویندگان  دسترس  در  او  مهم  رسائل  از 
این  آثار  تمام  است  لذا شایسته  است؛  نگرفته 
فیلسوف بزرگ اسالم با نسخه شناسی دقیق و 
همه جانبه و تحقیق مناسب در یک مجموعه 

کامل آماده سازی و عرضه شود.
کتاب پیش رو در صدد معرفی طرح پژوهشی 

ارباب!«  بگوئید،  شما  »هرچه  کتاب 
که  است  وقایعی  و  حوادث  از  بخش هایی 
پادشاه  دو  خضوع  و  اطاعت  نشان دهنده 
پهلوی در برابر بیگانگان است و اینکه تسلیم 

نظرات و خواسته های آنان شده اند.
بیگانه یعنی  به  قدرت های  وابستگی پهلوی 
انگلیس و پس از آن آمریکا، بالیی بود که به 
فساد رژیم پهلوی اضافه شد. رژیم پهلوی هم 
و  زبان  به  گوشش  وابسته،  هم  و  بود  فاسد 
خواست ارباب بود، اگر چه گاه خود را مستقل 
نشان می داد و ادای کشورهای مستقل را در 
می آورد. اعتراف انگلیسی ها به آوردن رضاخان 
و بردن او در جنگ جهانی دوم و سرکار آوردن 
محمدرضا در دسترس همگان و از واضحات 
تاریخی است که خود اعضای خاندان پهلوی 

هم به آن اعتراف کرده اند.
محمدرضا  و  رضاخان  دوران  در  حوادثی 
پیش آمد که این وابستگی با شدت بیشتر 
و صریح تر و روشن تر نمایان شد. ناقالن این 
انگلیسی،  مأموران  گاه  رخدادها،  و  حوادث 

انسانی  شخصیت های  قصه ها،  فرعی  و  اصلی 
عنوان  را  قصه  هر  در  موجود  غیرانسانی  و 
پژوهشی  دیگر  یافته های  افزود:  می کند.او 
دشنام ها  و  نفرین ها  سوگندها،  دعاها،  شامل 
به  این مجموعه  در  است که  مواردی  دیگر  از 
زمینه ساز  می تواند  و  می شود  ارائه  مخاطب 
بسیاری از فعالیت های تحقیقی و رفتارشناسی 
افسانه های  و  قصه ها  اساس  بر  جوامع  و  اقوام 
هر دیار باشد.نویسنده کتاب »هنر قصه گویی« 
معلمان،  والدین،  از  اعم  تربیتی  اولیای  گفت: 
قصه گویی  به  عالقه مندان  تمامی  و  مربیان 

مخاطب این مجموعه اند.
خانجانی، در پاسخ به این سوال که دسترسی 
چه  به  مجموعه  در  دلخواه  موضوع  به  افراد 
راحتی  به  افراد  کرد:  عنوان  است،  شیوه ای 
توجه  با  را  نظر خود  مورد  قصه های  می توانند 
و  شده  الفبایی  اندرز های  و  پند  بخش  به 
خیلی  مجموعه  این  »پندستان«  در  موجود 
کوتاه تری  مسیر  و  کنند  شناسایی  سریع 
خود  نظر  مورد  قصه های  به  دسترسی  برای 
نویسنده  باشند.این  داشته  شنوندگانشان  و 

نخست  داستان  در  می آیند. حتی 
و  پاییز  از  نویسنده  که  آنجا 
در  هم  باز  می نویسد  خاطرات 
هیچ  که  انتظاری  است،  انتظار 
اثر  این  در  ندارد.نویسنده  پایانی 
بعضی  بومی سازی  با  می کوشد 
قالب های  از  را  آن ها  روایت ها  از 
متداول این روز های داستان نویسی 

مستثنی کند.
برای  جایی  انگار  که  روایت هایی   
ندارند جز یک  تصویر کشیدن  به 
آپارتمان؛ به همین دالیل داستان 
گونه ای  به  ریشه ها«  به  »سفر 
و  است  ملموس  که  شده  نوشته 
تجربه ای  شما  برای  آن ها  شنیدن 
حتی  دارد؛  همراه  به  دل نشین 
آنجا که در داستان »قاب انتظار« 
می کند  صحبت  عزیزی  فوت  از 
می دهد.  نشان  را  ناامیدی  و 
صوتی  کتاب  این  ماجرا های 
خطی  و  گویا  ساده،  روایت های 
ساده نویسی،  همین  شاید  و  دارند 
موجب محبوب و جذاب بودن این 

خود کرده است.
از مجموعه  ماردوش« سومین کتاب  »ضحاک 
با  است که همزمان  ایران«  ادبی  »شاهکارهای 
کتاب سیمرغ به بازار نشر راه پیدا کرده است. 
آتوسا  توسط  شاهنامه  اساس  بر  کتاب  این 
شاهنامه  با  نوجوانان  آشنایی  با هدف  صالحی 

به نثری روان نوشته شده است.
در  که  ایران«  ادبی  شاهکارهای  »مجموعه 
انتشارات مدرسه چاپ می شود به آثار شاهنامه، 
گلستان  می پردازد.  و...  سعدی  عطار،  مولوی، 
سعدی از این مجموعه مدتی قبل چاپ شده 
منتشر  تازه  مجموعه  دو  این  از  است.رونمایی 
برنامه »ساِل  قالب  در  مجازی  به صورت  شده 

سی« برگزار شد.

فرهنگی  ارزش های  شناساندن  داد:  ادامه 
نهفته در قصه ها و افسانه های ایرانی به مجامع 
جمله  از  جهانی  قصه پژوهان  و  بین المللی 
مواردی است که دوست دارم به آن اشاره کنم. 
این موضوع از ضروری ترین نیاز هایی بود که از 
سال ها پیش احساس شده بود، ولی متأسفانه 
به دلیل طبقه بندی نشدن قصه ها و افسانه های 
ما بر اساس یک فهرست جهانی و قابل قبول، 
برای  بودیم که مسیری  نتوانسته  این  از  پیش 
ورود قصه ها و افسانه هایمان به مجامع جهانی 

داشته باشیم.
»فرهنگ  شکل گیری  با  خوشبختانه 
بین المللی  کد  اختصاص  و  یلدا«  قصه شناسی 
و  شد  محقق  نیز  مهم  این  قصه،  هر  برای 
اساس  بر  نیز  ایرانی  افسانه های  و  قصه ها 
به  مجهز  تامپسون«  »آرنه  بین المللی  فهرست 
کد بین المللی شدند و از این پس می توانند به 
مؤسسات معتبر قصه پژوهی از جمله »مؤسسه 
بیش  دربردارنده ی  که  آلمان  در  گوتینگن« 
است،  جهان  سراسر  از  روایت  هزار   ۴۰۰ از 
اختیار قصه پژوهان  باشند و در  راه یابی داشته 
قرار گیرند.خانجانی در پایان گفت: در طراحی 
ایرانی  قالی های  تصویر  از  مجموعه  این  جلد 
این  می شود  است.یادآوری  شده  استفاده 
منتشر  نسخه   12۰۰ شمارگان  با  مجموعه 
شده و هر یک از جلد های آن 9۰ هزار تومان 
را  آثار  این  دارد. عالقه مندان می توانند  قیمت 
فکری  پرورش  کانون  فروشگاه های  تمامی  از 
کانون  اینترنتی  فروشگاه  نوجوانان،  و  کودکان 
فرهنگی  محصوالت  عرضه ی  فروشگاه های  و 

تهیه کنند.

داستان ها شده است.
صوتی  کتاب  این  در  تجار،  راضیه 
می پردازد،  مختلفی  روایت های  به 
بزرگ  آینه   تکه  که  پسری  روایت 
دوچرخه  روی  بر  را  شکسته ای  و 
سمت  به  و  می کند  نصب  خود 
که  می رود  رزمندگان  از  دسته ای 
عازم جبهه هستند، روایت زنی به 
ایرانی  اسیری  همسر  که  تفال  نام 
سین  هفت  سفره  سر  در  و  است 
و  صحبت ها  است،  نشسته  نوروز 
رزمنده ای  همسر  دل های  و  درد 
عکاس با چوبدستی او که از هفت 

بند تشکیل شده و ... .
کتاب  این  داستان های  عناوین 
شکسته«،  »تصویر های  عبارتنداز: 
بند«،  »هفت  انتظار«،  »قاب 
تا ستارگان«،  »از ستاره  »هودج«، 
باد  در  الله  »نگهداری  »عروع«، 
سخت است«، »طلوع« و »سفر به 

ریشه ها«
هفت  صوتی  کتاب  از  قسمتی  در 

بند می شنویم:

تن،  دوازده  بودند؛  آمده  هم  با 
و  خاک  رنگ  به  لباس هایی  با 
اما  زرد،  شکر  رنگ  به  کاله هایی 
لباس شان  خاکی  رنگ  نه  شب،  در 
نه شکرین کالهشان.  نمودی داشت، 
را  آن ها  و  می آورد  باد  را  ابر ها 
جدا  بودند؛  تن  دوازده  هدفشان. 
شناسایی  برای  دسته شان،  از  شده 
موانع  کردن  پاک  و  دشمن  منطقه  
آمده  دشمن  خاکریز  شیب  تا 
زیر  دعا های  پناهشان،  تنها  بودند. 
بر  نارنجک ها  تپنده   قلب  و  بود  لب 

کمرگاهشان.

موسوعه حکیم ابونصر فارابی و بیان مراحل و 
از  مختصر  گزارشی  و  آن  پژوهشی  شیوه های 

سایر فعالیت های پژوهشی این مرکز است.
کتاب »در مسیر احیای آثار ابونصر فارابی« به 
قلم اکبر اسد علیزاده و به همت مرکز احیای 
آثار اسالمی و مرکز چاپ و نشر پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی در حدود 3۴۰ صفحه و در 

قطع وزیری منتشر و روانه بازار نشر شد.

که  هستند  ایرانی  مقامات  گاه  و  آمریکایی 
و  بوده اند.  پیام ها  انتقال دهنده  و  واسطه 
این  سوی  از  مستقیماً  هم  وقایع  از  بعضی 
دو پادشاه فاسد و وابسته نقل و ضبط شده 

است.
ارباب!«  بگوئید،  شما  »هرچه  کتاب  در 
که  وقایعی  و  حوادث  از  بخش هایی  با 
پادشاه  دو  این  و خضوع  اطاعت  نشان دهنده 
و  نظرات  تسلیم  و  بوده  بیگانگان  برابر  در 
می شویم.  آشنا  شده اند،  آنان  خواسته های 
این خاطره ها، مستند هستند و اسناد  همه 

آنها در زیرنویس هر خاطره ذکر شده است.
کودتای  سالگرد  یکصدمین  در  کتاب  این 
سوم اسفند 1299، از سوی مؤسسه فرهنگی 
منتشر  و  تدوین  گردآوری،  قدروالیت،  هنری 
شده است. این کتاب در 112 صفحه با قطع 
رقعی و به قیمت 15۰۰۰ تومان در دسترس 
عالقه مندان قرار گرفته است. جهت سفارش 
-۶۶۴11151 تلفن های  با  می توانید  کتاب 

۰93523۰۰5۶۴ تماس بگیرید.

انتشار مجموعه ۱۶ جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا« 

روایت ماجرا هایی از دوران جنگ در »هفت بند«

در مسیر احیای آثار ابونصر فارابی

سیمرغ و ضحاک ماردوش منتشر شد

»هرچه شما بگوئید، ارباب!«؛ روایتی از وابستگی پهلوی ها به بیگانه

انتشار کتاب 
»حزب اهلل لبنان«

 در بغداد

کتاب »حزب الل لبنان« از سوی مرکز مطالعات 
حوزوی الهدی در بغداد منتشر شد.

پس از هجمه رسانه های آمریکایی و گروه های 
منحرف بر علیه مقاومت اسالمی و نقش آن 
در منطقه با هدف جدا کردن جوانان از محور 
و تفکر مقاومت، مرکز مطالعات حوزوی الهدی 
عنوان  با  اسالمی  مقاومت  مورد  در  کتابی 

»حزب الل لبنان« منتشر کرد.
اصول  بارزترین  لبنان،  فکری حزب الل  ساختار 
لبنان،  حزب الل  در  اسالمی  حکومت  گفتمان 
آن،  نیازهای  پیش  و  حکومت  تأسیس  طرح 
نهضت مسلمانان  در  آن  نقش  و  فقیه  والیت 
هدف  و  لبنان  حزب الل  سیاسی  مشارکت  و 
لبنان«  »حزب الل  کتاب  اولیه  محور   5 از  آن 

برشمرده می شود.
رابطه  چون  دیگری  محورهای  همچنین، 
نقش  لبنان،  مردم  و  جامعه  با  حزب الل 
حزب الل لبنان در دفاع از خاک سوریه و لبنان 
و آزادسازی آنها از چنگ گروه های تروریستی، 
وضعیت  مورد  در  لبنان  حزب الل  موضع 
نصر  حسن  سید  شخصیت  اثر  فلسطین، 
نقش  و  تموز  پیروزی ها، جنگ  الل در تحقق 
حزب الل در پاسخ و استقامت، حزب الل لبنان 
هویت جهادی شیعی  معرفی  در  آن  نقش  و 
نقش  و  صهیونیست ها  اشغالگری  مقابل  در 
مقاومت  فرهنگ  انتشار  در  لبنان  حزب الل 
در جهان عربی و اسالمی در این کتاب، آمده 

است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1399۶۰311۰11۰۰113۰ مورخه 99/۰8/17 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  و ساختمان هاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سهراب پورعلي فرزند 
به مساحت  باب خانه  در ششدانگ یک  از الر   بشماره شناسنامه 3۰7 صادره  اسماعیل  
297/35 متر مربع تحت پالک 3 فرعي از ۴۴۶2 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۴۴۶2  
اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 18 فارس الر خریداري از ورثه میرزانیا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، 
ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1399۶۰311۰11۰۰112۰ مورخه 99/۰8/۰۶ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  و ساختمان هاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي مظفري فرزند 
غریب   بشماره شناسنامه ۴73 صادره از الرستان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
13۴/۰۴ متر مربع تحت پالک 8 فرعي از ۴۴۰2 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۴۴۰2  
اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 18 فارس الر خریداري از ورثه تربتي محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، 
ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰8/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰9/12
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آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهني(
آگهي مزایده

آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا پرونده کالسه  به موجب پرونده اجرایي و در اجراي مقررات 
9۶۰۰۰۰9 و کالسه هاي 9۶۰۰۰11 و 9۶۰۰۰12 و 9۶۰۰۰13و9۶۰۰۰1۴  و9۶۰۰۰15 و 9۶۰۰۰19 له 
بانک ملت شعبه خنج و فیشور علیه پوران احمدي آزاد و فرهانه محمود پور و نوشین احمدي آزاد و عبدالرحیم 
محمودپور و خداداد محمودپور، شش دانگ یک باب خانه  تحت پالک 12825/22 واقع در قطعه شش بخش 
به مساحت  فارس شهرستان خنج شهر خنج خیابان شعیبي محله قالتویه کد پستي 7۴۴3137۴3۶   18
۴9۶/۴۴ متر مربع که در صفحه 2۶8 دفتر امالک جلد 12 ذیل شماره 2271 ثبت و سند مالکیت آن محدود 
به حدود اربعه: شماالً به طول 25/2۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 12825 شرقاً به طول 2۰/2۰ متر 
به طول 2۰/2۰  به طول 25/2۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده غرباً  درب و دیواریست به کوچه جنوباً 
متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده بدون حقوق ارتفاقي به نام خانم پوران احمدي آزاد فرزند محمدشریف به 
شناسنامه شماره 95 الرستان صادر و تسلیم شده است، طبق سند رهني شماره 93/12/12-۴۴۰5۶ و مازاد 
آن تا مازاد ششم برابر اسناد رهني شماره ۴5۶95 - 9۴/9/7 و ۴۶35۰-9۴/12/11 و ۴۶351-9۴/12/11 و 
۴۶352-9۴/12/11 و ۴۶۴18-9۴/12/22 و ۴7۰2۰-95/3/31 تنظیمي در دفترخانه اسناد رسمی شماره  
81 خنج در رهن بانک ملت  شعبه خنج و فیشور قرار گرفته، اجرائیه صادر و طبق نظر کارشناس  رسمي 
پایانکار شماره  اعیاني و ده متر مربع باالي هم کف، نوساز داراي گواهي  پالک فوق داراي 3۴5 متر مربع 
92/2/۰1/2۰55- 1392/8/27 از شهرداري خنج و دو انشعاب برق تک فاز 32 و 25 آمپر و دو انشعاب آب 
نیم اینچ و یک انشعاب گاز  که برابر گزارش مأمور اجرا درتصرف مدیون مي باشد  به مبلغ 15۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال )پانزده میلیارد ریال( ارزیابي شده و قسمتي از ملک فوق الذکر در حد شرق در طرح تعریض قرار گرفته 
که مالک برابر تعهد نامه شماره 22529-85/12/7 تنظیمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 81 خنج متعهد 
گردیده هر زمان شهرداري قصد تخریب داشته باشد بدون دریافت وجه نسبت به عقب نشیني اقدام نماید، 
از ساعت 9 تا 12 روز یکشنبه مورخ 99/9/1۶  در اداره ثبت اسناد و امالک خنج از طریق  مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده از مبلغ 15۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال )پانزده میلیارد ریال( شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي 
نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز 

اداري بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
تاریخ انتشار: 99/8/27
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آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین تحت  
پالک 1۶8/1   واقع در  قطعه 1 بخش 18 فارس الر کوي کوهو ملکي آقاي 
تجدید  باید  ملک   نبودن محدوده  به علت مشخص  و شرکا  برزکار  محمد 
آگهي شود و حسب درخواست  تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی 
تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  مورخه 99/9/23  تعیین 
و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده 1۴ قانون ثبت دعوت مي گردد 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین 
نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
جلسه تحدید به مدت 3۰ 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 : 99/۰8/27
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در راستای حفاظت از عرصه های مرتعی و 
عرصه ها ۴2۰۰  این  تخریب  از  جلوگیری 
کیلو گرم جو در بین مرتعداران شهرستان 

گراش توزیع شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه 
خبرنگاران جوان، ابراهیم شهسواری رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
تشویق  با هدف  اقدام  این  ، گفت:  گراش 
مرتعداران در جلوگیری از چرای غیر مجاز 
و بی رویه در عرصه های طبیعی و نیز احیا 
اساس  این  بر  و  اجرا  دیده  آسیب  مناطق 
اعتبارات  محل  از  جو  کیلوگرم   ۴2۰۰
 ۴۴ بین  در  و  تهیه  ملی  توسعه  صندوق 

نفر ازمرتعداران صاحب پروانه توزیع شد.
وی، با اشاره به اجرای طرح بیولوژیک در 
سطح 3۰۰ هکتار از مراتع گراش در سال 
گذشته، بیان کرد: محل اجرای این طرح 
پوشش  لحاظ  به  ضعیف  بسیار  مناطق  از 
توابع  از  اشکن  لب  روستای  در  و  مرتعی 
پارسال  که  دارد  موقعیت  مرکزی  بخش 
با کاشت گونه ماش گرمسیری به صورت 

کپه کاری احیا شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از 
ضرب االجل دستگاه قضایی برای ترخیص 
پنج هزار و 7۰۰ تن برنج وارداتی طی یک 

هفته خبر داد.
علی صالحی، اظهار کرد: با توجه به بازدید 
در  گمرک  انبارهای  از  قشم  دادستان 
برای  قضایی  دستور  با صدور  جزیره،  این 
وارداتی  برنج  ترخیص 5 هزار و 7۰۰ تن 

یک هفته فرصت تعیین شده است.
وی با اعالم این مطلب، بیان کرد: بر اساس 
احقاق  راستای  در  و  قضایی  دستور  این 
وارداتی  برنج های  صاحبان  عامه،  حقوق 
به مدت یک هفته فرصت دارند نسبت به 

ترخیص کاالی خود اقدام کنند.
صالحی، یادآور شد: بعد از مهلت یادشده، 
برنج های موجود در انبارهای گمرک قشم 
با هدف تنظیم قیمت بازار در فروشگاه های 

معتبر توزیع خواهد شد.

سرپرست شرکت سیمان الرستان، از 
از  سرمایه  افزایش  بر  شرکت  تصمیم 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اقبالیان  حمید  بورس،  نبض  از 
برای  الرستان  سیمان  گفت: شرکت 
و  تسریع  به منظور  نقدینگی  تأمین 
صدد  در  توسعه  طرح  پروژه  تکمیل 
از  استفاده  با  افزایش سرمایه  اجرای 
تجدیدارزیابی دارایی ها و آورده نقدی 

سهامداران است.
وی افزود: بالطبع پس از تهیه گزارش 
و  حسابرسی  به  آن  ارائه  و  توجیهی 
انجام مراحل قانونی و کسب مجوز از 

برگزاری  با  کرد:  تصریح  شهسواری، 
و  دامداران  برای  توجیهی  کالس های 
از چرای  بان  بکارگیری قرق  و  مرتعداران 
و در حال حاضر  بذور سبز شده ممانعت 
نیز محدوده مورد نظر از وضعیت مناسبی 

برخوردار است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
این  ادامه  با  داد:  ادامه  گراش،  شهرستان 
روند و تداوم عملیات حفاظت و قرق شاهد 
احیاء و توسعه عرصه های طبیعی و کاهش 

تخریب این عرصه ها باشیم.

هرمزگان،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
از  بخشی  مصرف  تاریخ  اینکه  اعالم  با 
روبه  قشم  گمرک  در  موجود  برنج های 
اینگونه  ترخیص  برای  افزود:  است،  اتمام 
مهلت مصرف،  انقضای  در شرف  کاالهای 
ارائه شده تمدید نمی شود و برای  فرصت 
در  برنج ها  آن،  شدن  فاسد  از  جلوگیری 
با  و  با قیمت مناسب  فروشگاه های معتبر 
نظارت اداره تعزیرات و اداره صمت عرضه 

خواهند شد.
بسیاری  اینکه  اعالم  با  همچنین  وی 
قیمت ها  افزایش  و  اخیر  های  گرانی  از 
توجیه ناپذیر است، از واردکنندگان کاال به 
ویژه مواد مصرفی مورد نیاز روزمره مردم، 
خواست برای جلوگیری از اختالل در روند 
قیمت ها،  تنظیم  و  اساسی  اقالم  توزیع 
اجناس  هنگام  به  ترخیص  به  نسبت 

وارداتی خود اقدام کنند.

اوراق بهادار، اطالع  سازمان بورس و 
رسانی خواهد شد.

الرستان،  سیمان  شرکت  سرپرست 
تاکنون  است  ذکر  شایان  گفت: 
افزایش  برای  اجرایی  اقدام های 

سرمایه فوق انجام نشده است.

توزیع بیش از چهار هزار کیلوگرم جو 
رایگان در گراش

ضرب االجل دستگاه قضا برای ترخیص 5700 تن 
برنج وارداتی از انبارهای گمرک قشم

تصمیم »شرکت سیمان الرستان«
 برای افزایش سرمایه

ادامه از صفحه اول

9. مبارزه با فکر و الحاد و نفاق در 
فضای مجازی

پس باید با کفر، با نفاق، با عناد با دین، 
در  که  است  مبارزه ای  این  کرد.  مبارزه 
جمهوری اسالمی آسان است، در جاهای 
دیگر سخت است... مبارزه فقط شمشیر 
یک  زبان  شمشیِر  این  نیست؛  کشیدن 
شمشیر مؤثّر است. شما می بینید امروز 
تبلیغات در دنیا دارد حرف اّول را میزند. 
این  است؛  فراوان  که  هم  تبلیغات  ابزار 
روزبه روز  که  اینها  و  مجازی  فضای 
این  از  شما  کند.  می  پیدا  توسعه  دارد 
توان استفاده کنید. )بیانات مقام معظم 
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1۰. برنامه ریزی برای رفع آسیب های 
فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

نکته ی  یک  مجازی،  آموزش  باب  در 
هایی  زیان  آن،  و  دارد  وجود  هم  دیگر 
مجازی  آموزش  در  احتماالً  که  است 
که  شاد  شبکه ی  این  حاال  دارد.  وجود 
است  خوبی  چیز  بسیار  آمده،  وجود  به 
منتها بایست مراقبت کنید تا این موجب 
این نشود که جوان ها وارد فضای بی  بند 
اینترنت بشوند و سرشان  رهای  و  بار  و 

در  جهادی  گروه های  فعاالنه  حضور 
قابل  مختلف  عرصه های  در  الرستان 
تمجید است که احداث یا تعمیر مسکن 
بسته های  توزیع  و  تهیه  همچنین  و 
پویش های  راه اندازی  با  معیشتی 
ملی  و  بزرگ  طرح  قالب  در  مختلف 
کمک های مؤمنانه در لبیک به فرمایش 

رهبر معظم انقالب صورت می گیرد.
به گزارش میالد الرستان، این روزها، در 
کنار بلیه ای که هم کشور عزیز ما و هم 
عالم بشریت را درگیر کرده، در همین 
گوشه و کنار کشور، در گمنامی و دور 
از  وصف ناشدنی  تابلوهایی  هیاهو،  از  و 

ایثار در حال رقم خوردن است.
جوشش  از  ناب  صحنه هایی  این روزها 
کارزار  در  ایمان  و  عاطفه  و  عشق 
می شود  دیده  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
که یک بخش آن و البته اقدامی بزرگ، 
محوریت  با  جامعه  آحاد   مشارکت 
جوانان و بسیجیان در قالب کمک های 

مؤمنانه مشاهده می شود.
ناب  ایده های  با  مؤمنانه  کمک های 
جوانان  آنان  عمده  که  دست اندرکاران 
یافته  زیادی  گستره  امروز  هستند، 
می توان  را  آن  از  برخی  که  است 
توزیع  و  تهیه  جمع آوری،  قالب  در 
نقدی  کمک های  معیشتی،  بسته های 
اجاره بها،  بخشش  پویش  نیازمندان،  به 
افراد  برای  خرید  خون،  نذر  پویش 
سالمند،  و  ناتوان  و  بیمار  و  نیازمند 
برای  گوشی  خرید  لوازم التحریر،  تهیه 
جهیزیه  تهیه  بی بضاعت،  دانش  آموزان 

نوعروسان و غیره اشاره کرد.
که  محرومان  برای  مسکن  ساخت 
توسط  نیز  کرونا  با  هم نشینی  از  پیش 
هنوز  داشت،  رواج  بسیجی  جهادگران 
همچنان  و  است  لعاب  و  رنگ  دارای 

موردتوجه قرار دارد.
ابوالفضل اقتصادی فرد  در این خصوص 
»شعبان«  جهادی  قرارگاه  مسوول 
به  کمک  اینکه  بر  تأکید  با  الرستان 
اقشار  همه  دغدغه  می بایست  نوع  هم 
جامعه باشد، اظهار داشت: فعالیت های 
و جلب  برای خودسازی  راهی  جهادی 

رضای خداست.

گرم بشود به یک چیزهای دیگری که هم 
اعتقادی  لحاظ  از  هم  اخالقی،  لحاظ  از 
خطرهای بزرگی برای اینها دارد؛ این را 
باید کاماًل مراقبت بکنید، یعنی پیش بینی 
زمینه ی  در  پریروز  دیروز  البّته  کنید. 
فکری که آموزش و پرورش در این زمینه 
به من یک گزارشی دادند، منتها  کرده، 
باید کار کنید در این زمینه؛ یعنی کاری 
این را؛ چون  است که نمیشود رها کرد 
فضای  با  بّچه ها  اُنس  به اصطالح  بحث 
مجازی، محّسناتی دارد، عیوبی هم دارد. 
یکی از عیوبش این است که گفتم؛ یکی 
بّچه ها در خانه  از عیوبش منزوی شدن 
است؛ وقتی که با این تبلت و مانند اینها 
می  کار  آن  میروند سرگرم  آشنا شدند، 
شوند و از محیط خانه و خانواده در واقع 
به تدریج دور می شوند. باید به اینها توّجه 
کنید و مراقبت کنید. )بیانات مقام معظم 

رهبری در تاریخ 11 شهریور 1399(

تولید  در  امیدآفرینی  به  توجه   .11
محتوا برای فضای مجازی

ما  همه ی  وظایف  مهم ترین  از  یکی 
پرهیز از ناامیدسازی مردم است. گاهی 
ــ  میزند  حرف  جوری  یک   کسی  یک 
چه در سخنرانی، چه در صحبتی مانند 
آن،  چه حاال در فضای مجازی که دیگر 

ما جمع است؛ همان  طور که عرض کردم 
جنگی  آرایش  مجازی  فضای  لحاظ  از 
گرفته؛ در مقابل این دشمنی که آرایش 
جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت 
ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، باید 
خودش را آماده کند در همه ی بخشهای 
مختلف. )بیانات مقام معظم رهبری در 

تاریخ 11 اردیبهشت 1398(

13. تامین امنیت فضای مجازی
یک نکته ی دیگری که شماها می توانید 
نقش ایفا کنید... مسئله ی امنّیت فضای 
در  مجازی  فضای  امروز  است.  مجازی 
زندگی مردم، دیگر مثل پنج سال پیش 
و ده سال پیش نیست؛ گسترش فضای 
و  وسیع  بسیار  گسترش  یک  مجازی 
این فضای مجازی  عظیمی است. خب، 
خطراتی  دارد،  امکاناتی  دارد،  منافعی 
اگر  دارد.  هم  بزرگی  دارد، خطرات  هم 
چنانچه این فضا ناامن باشد برای مردم، 
ضررش را مردم میَبرند. شما خب -حاال 
هست،  که  هم  اینها  مانند  و  فتا  پلیس 
کارهایی میکنید- در این زمینه میتوانید 
به معنای واقعی کلمه، به  طور جّدی وارد 
بشوید و کار کنید که آن وقت، همکاری 
شما با قوه ی قضائّیه، هم در این قضّیه، 
به  مربوط  که  قبلی  قضّیه ی  آن  در  هم 

قرارگاه  فعالیت های  اهم  تشریح  با  وی 
قرارگاه  این  افزود:  شعبان،  جهادی 
فعالیت های  نظیر  گسترده ای  ابعاد  در 
برای  خانه  احداث  نظیر  عمرانی 
نیازمندان، ساخت زمین ورزشی، مسجد 
و حسینیه در مناطق محروم، دستگیری 
منزل  وسایل  تهیه  نیازمند،  بیماران  از 
آسیب پذیر  اقشار  برای  جزئی  به صورت 
پرداخت  نوعروسان،  جهیزیه  تأمین  و 
و  خوراکی  اقالم  توزیع  بهره،  بدون  وام 

بسته های معیشتی اقدام می کند.
»شعبان«  جهادی  قرارگاه  مسوول 
از  گروه  این  اینکه  بیان  با  الرستان 
بسیجیان و آحاد مختلف جامعه جذب 
تعداد  کرد:  تصریح  است،  داشته  نیرو 
قرارگاه  مرکزی  شورای  اعضای  ثابت 
شعبان 12 نفر و تعداد اعضای جهادگر 
این قرارگاه 28۰ نفر است که متناسب 
فعالیت  آن  اجرای  در  برنامه ها  با 
جهادگران،  هدف  اصلی ترین  که  دارند 
رفع  و  نیازمندان  کار  از  گره گشایی 

محرومیت از چهره جامعه است.
اهم  برشمردن  با  بسیجی  جهادگر  این 
شعبان  قرارگاه  جهادگران  فعالیت های 
از ابتدای شیوع کرونا، خاطر نشان کرد: 
تهیه و توزیع ۴7۰۰ پُرس غذای گرم، 
توزیع ۴5۰ بسته معیشتی، توزیع 23۰ 
کیلوگرم گوشت، تهیه و پخش 72۰۰ 
دستکش  ماسک،  ضدعفونی،  محلول 
توسط جهادگران با همت بلند خیرین 
مناطق  بین  در  نوع دوست  مردم  و 
انجام  الرستان  مرکزی  بخش  محروم 

شده است.
وی از خرید و اهداء 2 دستگاه آبگرم، 

و  عجیب  و  مرز  و  حد  بی   چیِز  یک 
مخاطب  و  شنونده  که  ــ  شده  غریبی 
نباید اجازه بدهیم  امید می شود؛ ما  نا 
امید  اگر  بشود.  میدان  وارد  ناامیدی 
بزرگ  کارهای  این  از  نباشد هیچ کدام 
امیدوار  باید  را  مردم  نمیگیرد.  انجام 
این امیدواری، امیدواری کاذب  کنیم و 
واقعّیت قضّیه همین  هم نیست ]بلکه[ 
است؛ یعنی واقعاً باید امید داشت، چون 
آینده ی  است،  خوبی  آینده ی  آینده ، 
معظم  مقام  )بیانات  است.  روشنی 

رهبری در تاریخ ۴ مهر 1398(

1۲. مقابله با آرایش جنگی دشمنان در 
فضای مجازی

از همه طرف دشمن وارد شده. مسئولین 
کشور و آحاد توانا و آحاد مردم باید در 
که  کاری  هر  دشمن  این  با  مقابله ی 
بخشی،  هر  در  دهند[.  ]انجام  میتوانند 
بایستی  میتوانند،  که  رشته ای  هر  در 
میدان  وارد  کنند،  آماده  را  خودشان 
باشند. احساس مسئولّیت کنند. آرایش 
لحاظ  از  است؛  جنگی  آرایش  دشمن 
اقتصادی آرایش جنگی گرفته؛ از لحاظ 
از  فقط  گرفته؛  جنگی  آرایش  سیاسی 
آرایش جنگی  علی الّظاهر  نظامی  لحاظ 
ندارد که آن هم البّته حواس نظامی های 

رونق تولید بود و مسئله ی قاچاق، مهم 
در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات  است. 

تاریخ 8 اردیبهت 1398(

با  هوشمندانه  مقابله  و  رصد   .14
فضای  در  فرهنگی  فکری  تهاجمات 

مجازی
)سازمان  سازمان  این  دیگر  رسالت 
مقابله ی  و  رصد  اسالمی(  تبلیغات 
و  فکری  تهاجمات  با  هوشمندانه 
دشمنان  رسانه ای  و  تبلیغی  و  فرهنگی 
دشمنانی  است.  کشور  و  انقالب  و  دین 
پیش،  از چند دهه ی  بلکه  امروز  نه  که 
و  رفتار  و  باور  و  شخصیت  و  هویت 
مردم  اسالمی-ایرانی  زندگی  سبک 
با  و  داده  قرار  را هدف  جوانان  خصوصاً 
شیوه ها و ابزارهای متکی به فناوری های 
ارتباطی و رسانه ای اعم از هنر و سینما 
تهی  درصدد  غیره،  و  مجازی  فضای  و 
کردن انقالب از عقبه ی دینی و ایمانی و 
مردمی آن می باشند. )بیانات مقام معظم 

رهبری در تاریخ 28 مرداد 1397(

1۵. تقویت وحدت در فضای مجازی
مسئله ی  هم  دیگر  مهّم  مسئله ی  یک 
و  ملّی  -وحدت  مردم  آحاد  وحدِت 
وحدت اجتماعی مردم- است. متأّسفانه 
فضاهای  در  عمومی،  فضای  در  امروز 
به  اهانت  یکدیگر،  به  توهین  مجازی، 
یکدیگر، تهمت زدن به یکدیگر از سوی 
جمعی رایج شده است؛ البّته این جمع، 
مسلّماً جمع زیادی نیستند لکن کارشان 
کشور  عمومِی  فضای  به  و  کشور  به 
صدمه میزند؛ بعضی از اینها گناه کبیره 
است. بایستی روح وحدت و روح اهتمام 
]باشد[؛ پرداختن به یکدیگر را بگذارند 
برای یک وقت دیگر؛ امروز که دشمن در 
هم  با  همه  است،  ایستاده  کشور  مقابل 
دست به دست هم بدهند، مّتحد باشند، 
استقالل  برای  کنند  کار  جهت  یک  در 
معظم  مقام  )بیانات  کشور.  عظمت  و 

رهبری در تاریخ 25 خرداد 1397(

16. اهتمام به یافتن مخاطب واقعی در 
فضای مجازی

تحت  که  میگویم  را  تشّکلهایی  من 

به  معتقد  انقالبند،  به  معتقد  نامی،  هر 
دینند، معتقد به نظام اسالمی اند، معتقد 
به این مبارزه ی عظیمند؛ تحت هر نامی 
که هستند فرق نمیکند؛ خطابم به آنها 
است... اهتمام به تخاطب واقعی. فضای 
است  است، فرصتی  مجازی چیز خوبی 
چسبیده اند  بعضی ها  نیست.  کافی  اّما 
به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- 
این  برسانند،  را  پیامهایشان  اینکه  برای 
است،  الزم  واقعی  تخاطب  ندارد؛  فایده 
میزگرد الزم است، سخنرانی الزم است، 
و  دونفره  بحثهای  است،  الزم  نشریّه 
سه نفره الزم است، جلسات تحلیل الزم 
با مخاطبینتان بنشینید؛  است؛ این جور 
معظم  مقام  )بیانات  کارها.  این  مانند  و 

رهبری در تاریخ 17 خرداد 139۶(

1۷. تربیت مبلغ های قلمی،سخنور 
و مبلغ حوزوی در فضای مجازی

پرهیز از دیوان ساالری های شبه دولتی، 
با  حوزه  مدیران  برخاست  و  نشست 
در  قرآن  با  انس  فضای  ایجاد  طلبه ها، 
استعدادهای  شناسایی  طالب،  میان 
زمینه ی  در  به ویژه  مطالعه  ترویج  برتر، 
تربیت  تفسیر،  و  تاریِخ علوم حوزه  سیِر 
فضای  مبلغ  و  سخنور  قلمی،  مبلغ های 
باید در  نکاتی است که  ازجمله  مجازی 
آنها  به  ویژه ای  توجه  علمیه  حوزه های 
در  رهبری  معظم  مقام  شود.)بیانات 

تاریخ 11 مهر 1395(

18. پاسخگویی به شبهات در فضای 
مجازی

صحرای  یک  مجازی  فضای  هم  امروز 
طرفش  همه  از  که  است  بی پایانی 
سابق  مثل  دیگر  کرد؛  حرکت  میشود 
مطلبی  یک  بخواهید  شما  که  نیست 
کاغذ  روی  باشید  ناچار  کنید،  بیان  را 
بنویسید، آن را پلی کپی کنید یا فتوکپی 
دویست  نسخه،  صد  نسخه،  ده  کنید 
نفری  نیست. هر یک  این جوری  نسخه؛ 
رسانه  بکند یک  کار  رایانه  با  بتواند  که 
است. می نشینند پخش میکنند شبهات 
را، حرفها را، جوانهای مؤمن را، جوانهای 
باید  را  اینها  میکنند.  گمراه  را  سالم 

بیاید وسط  بایستی  شناخت. چه کسی 
بشود  مانع  و  کند  سپر  سینه  و  میدان 
از گمراهی جوانان؟ چه کسی باید مانع 
بشود از اقدام دشمن برای انحراف ذهن 
جوانان؟ به عهده ی چه کسی است این 
یعنی  مذهبی،  و  علمی  جامعه ی  کار؟ 
است؛  این  وظیفه اش  اّولین  روحانّیت، 
)بیانات  است.  این  وظیفه اش  مهم ترین 
مقام معظم رهبری در تاریخ 1۶ شهریور 
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ایرانی  بازی های  ترویج  و  تولید   .19
در فضای مجازی

ما بچه های خودمان را که اَلَکدولَک بازی 
میکردند که تحرک داشت و خوب بود، 
گرگم به هوا بازی میکردند که کار بسیار 
خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی 
بود، یا این چیزی که خط کشی میکنند 
و لیِ لِی میکنند - بازِی بچه های ما اینها 
اینترنت،  بود - آورده ایم نشانده ایم پای 
تحرک  نه  دارند،  جسمی  تحرک  نه 
روحی دارند، و ذهنشان تسخیر شده به 
بازی  بیایید  وسیله ی طرف مقابل. خب 
همین  کنید،  ترویج  بازی  کنید،  تولید 
بازیهایی که بنده حاال اسم آوردم و ده تا 
از این قبیل بازی ]که[ بین بچه های ما 
کنید؛  ترویج  را  بوده  معمول  قدیم  از 
]این[ یکی از کارها است، اینها را ترویج 
در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات  کنید. 

تاریخ 19 آذر 1392(

دانش  های  شرکت  گسترش   .۲۰
توسط  اطالعات  فناوری  بنیان 

معاونت علمی ریاست جمهوری
به  دولت  حمایت  و  ریزی  برنامه   
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  ویژه 
مرتبط  صنایع  گسترش  برای  جمهوری 
ضروری  بسیار  ارتباطات  فناوری  با 
طریق  از  صنایع  این  گسترش  و   است 
باالیی  تاثیر  بنیان،  دانش  های  شرکت 
در اشتغالزایی و تحول در اقتصاد کشور 
معظم  مقام  )بیانات  داشت.  خواهد 

رهبری در تاریخ 1۶ شهریور 139۴(

تسنیم

یک  لباسشویی،  ماشین  دستگاه  یک 
مخزن یک هزار لیتری آب، 2 دستگاه 
یخچال، یک تخته فرش، یک عدد اجاق 
 29 بالغ بر  هزینه ای  با  مجموع  در  گاز 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  تومان  میلیون 
ضروری  وام  تومان  میلیون   25 مبلغ 
افراد  با اقساط بلندمدت به  بدون سود 

آبرومند پرداخت شده است.
مناسبت  به  اینکه  بیان  با  اقتصادی فرد 
هفته وحدت حمام و سرویس بهداشتی 
میلیون    1۰۰ بالغ بر  هزینه ای  با  که 
جهادی  قرارگاه  پیگیری های  با  تومان 
از  یکی  در  بود،  شده  احداث  شعبان 
گفت:  شد،  افتتاح  الرستان  روستاهای 
انتشار  و  متعددی  پویش های  قالب  در 
فراخوان های آن در فضای مجازی نظیر 
یک  حسینی،  ضیافت  لبخند،  انفاق 
نیت  به  خشت  هر  بهشت،  در  خشت 
یک شهید، آحاد جامعه نسبت به جذب 

مشارکت های مردمی اقدام شده است.
»یک  مانند  پویش هایی  تشریح  با  وی 
خشت  »هر  یا  بهشت«  در  خشت 
با  تا  شده  سعی  شهید«  یک  نیت  به 
مشکالت  نقدی  کمک های  جمع آوری 
خانواده های  کلی  و  جزئی  ساختمانی 
کرد:  تصریح  شود،  رفع  کم برخوردار 
در این پویش ها از کارهای تأسیساتی، 
تعمیر لوازم منزل، تعمیر خانه، احداث 
با  غیره  و  بهداشتی  سرویس  یا  اتاق 
صورت  الزم  استانداردهای  رعایت 
این  در  می توانند  خیرین  و  می گیرد 
شماره  به  را  خود  کمک های  زمینه 
نام  به  کارت ۶393۴۶1۰32۴17228 

فیروزمندانه واریز کنند.

مشارکت در ساخت مسکن برای محرومان در قالب پویش
 »هر خشت به نیت یک شهید« در الرستان

الهی

نستم و چون دانستم نتوانستم! الهی! چون توانستم ندا

هلل می رتسد هك دی هچ رفت. الهی! همه می رتسند هك فردا هچ خواهد شد و عبدا

الهی! اگر هچ گناه من افزون است، اما عفو تو از حد بیرون است.

الهی! اگر مجرمم، مسلمانم و اگر بد كرده ام پشیمانم.

مجرم  هلل  عبدا اگر  و  است  بوستان  از  است،  تلخ  كاسنی  اگر  الهی! 

است، از دوستان است.

صبح  هك  دارم  خوش  دل  است،  اتریك  فراق  شب  هچ  اگر  الهی! 

وصال زندیك است.

عاشق چو دل از وجود خود ربگیرد   
 اندر دو جهان دو زلف دلبر گیرد

باهلل هك عجب نباشد ار دلبر او   

 او را هب امكل لطف رد رب گیرد

    مناجات انهم

۲۰ مطالبه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی

 شبکه ملی اطالعات؛
مهمترین مطالبه رهبر انقالب


