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عکس : آرشیو همین صفحه

تحصیل رایگان و مجازی نوآموزان
 پیش دبستانی در فارس و الرستان

با  مبارزه  ستاد   ۵۲ شماره  اطالعیه  در 
محدودیت های  وضعیت  الرستان،  کرونا 

شد. تشریح  جدید 
اطالعیه  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
کرونا  با  مبارزه  ستاد   ۵۲ شماره 
جدید  محدودیت های  وضعیت  الرستان 
تشریح شد. در این اطالعیه آمده است:

بزرگوار  و  شریف  مردم  توجه  قابل 
بزرگ الرستان 

ورود  با  مستحضرید  که  همانگونه 
در  کرونا  منحوس  ویروس  سوم  موج 
و  همدلي  با  است  نیاز  کشور،  کل 
که  مسئولین  و  مردم  آحاد  همكاري 
بوده است،  تا کنون هم همینطور  البته 
ویروس،  این  زنجیره  قطع  با  بتوانیم 
این  در  لذا  برسیم.  مطلوب  شرایط  به 
توسط  مصوباتي  و  تصمیمات  راستا 
و  استان  کشور،  کرونا  با  مقابله  ستاد 
و  زیر  شرح  به  که  تصویب،  شهرستان 
مي  رساني  اطالع  آنها  اجراء  جهت  در 

گردد:
از صنوف  به غیر  ماه  آبان   ۲٧ تاریخ  از 
نانوائی  غذایي،  همچون)مواد  ضرور 
گوشت،  عرضه  ها،  سوپرمارکت  ها، 
داروخانه  بار،  تره  و  میوه  لبني،  مواد 

طبقه  مشاغل  سایر  ها(؛  درمانگاه  ها، 
همچنین  و  ضرور  غیر  اصناف   ۲،٣،٤
امام  حضرت  و  قیصریه  بازارهای 
خمینی)ره(، مجتمع ها، پاساژها، کافی 
ها  قنادی  ها،  فروشی  بستنی  ها،  شاپ 
ساعت  تا  غیره  و  ها  فروشی  شیرینی  و 
در  که  باشند  مي  فعالیت  به  مجاز   ١٨
فوق،  کاري  ساعت  رعایت  عدم  صورت 

خواهند شد. پلمپ  غیر ضرور  صنوف 
کبابي،  صنوف  است  ذکر  به  الزم 
رستورانها،  فودها،  فست  ساندویجي، 
برها  بیرون  و  ها  فروشی  حلیم  و  آش 
بیرون  بصورت  آنهم   ۲١ ساعت  تا  فقط 

باشند. داشته  فعالیت  توانند  مي  بر 
مساجد،  در  یومیه  جماعت  نماز  اقامه 
اماکن  و  ها  امامزاده  و  ها  حسینیه 
ثانوي  اطالع  تا  جمعه  نماز  و  متبرکه 
برگزار نخواهد شد و مساجد تنها اجازه 
پخش اذان به مدت ده دقیقه را دارند.

عملیاتي  قرارگاه  تصمیمات  به  بنا 
اعمال  کشور،  کرونا  با  مبارزه 
محدودیتها در سراسر کشور از اول آذر 
و  مشاغل  برخي  تعطیلي  شامل  که  ماه 
خواهد  شهرها  بین  تردد  از  جلوگیري 
بود، بصورت کامل متعاقبا از طرف این 

اعالم خواهد شد. ستاد 
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مجوز حمل سالح  ساچمه زني تك لول كاليبر 12 مدل   
  A/01213  كوسه  ساخت روسيه  به شماره سالح
بشر   مرتضي  بنام    00012164503 مجوز  شماره  و 
فرزند حيدر به شماره ملي 2294489837    متولد 
1339/03/11   مفقود  شده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
مفقود شده

و  آموزش  ابتدایي  آموزش  معاون 
به  اشاره  با  فارس،  استان  پرورش 
مجازي  آموزش  بخشنامه  ابالغ 
والدین  از  دبستاني،  پیش  رایگان 
که  خواست  فارس  در  نوآموزان 
پایگاه  به  مراجعه  با  آبان   ٣۰ تا 
فرزندان  اعالم شده،  اینترنتي  هاي 
گزارش  به  کنند.  نام  ثبت  را  خود 
پور  فیاض  محمد  الرستان،  میالد 
ابالغي  براساس دستورالعمل  گفت: 
والدین  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
توانند  نوآموزان پیش دبستاني مي 
از  فرزندانشان  مندي  بهره  براي 
دوره  این  رایگان  تحصیل  فرصت 
کرده  عمل  روش   ۲ به  تحصیلي، 
دهند. انجام  را  نام  ثبت  کار  و 

در راستای اجرای دستور رئیس قوه 
و  زندانیان  پایش  بر  مبنی  قضائیه 
بررسی پرونده آنان، مسئوالن قضایی 
شهرستان های  در  فارس  استان 
به چهره  دیداری چهره  مختلف طی 
بررسی  را  آنان  مسائل  زندانیان،  با 

کردند.
در  فارس  دادگستری  کل  رئیس 
زندانیان  پایش  طرح  اجرای  حاشیه 
در  گفت:  شیراز،  مرکزی  زندان 
به  توجه  قضائیه  قوه  تحولی  دوران 
دوره های  از  بیش  زندانیان  و  زندان 
محاسن  از  امر  این  و  بوده  گذشته 
دستگاه  در  جدید  مدیریت  دوره 
حاشیه  در  موسوی  است.  قضایی 
این مراسم خطاب به زندانیان، اظهار 
مزایای  از  که  دوران،  این  در  داشت: 
یا  و  آزادی  جهت  قانونی  تسهیالت 
می نمایید  استفاده  مجازات  تخفیف 
مسیر  تغییر  و  رفتار  اصالح  زمینه 
زندگی و تاثیرات مثبت در جامعه را 
بیان کرد:  ایجاد کنید.وی  برای خود 
احكام  اجرای  قضات  تمامی  امروز 
حضور  دادسرا ها  حقوقی،  کیفری، 
حوزه  یا  و  شعب  زندانیان  و  دارند 
قضایی خود را مالقات می کنند و این 
اجرا  استان  طرح همزمان در سراسر 

می شود.
فارس،  استان  قضایی  شورای  رئیس 
مدیریت  از  قدردانی  با  ادامه  در 
اینكه  با یادآوری  زندان های استان و 
کمترین آسیب به زندانیان در دوران 
زندان های  در  کرونا  ویروس  شیوع 
نیز  قضات  گفت:  است،  بوده  فارس 
راستای  در  همكاری  نهایت  باید 
به  را  زندانیان  به  تسهیالت  اعطای 
کاهش جمعیت  تا شاهد  ببندند  کار 

استان  این  گفت:  فارس  استاندار 
استان های موفق در زمینه  از  یكی 
کنترل و مقابله با شیوع کرونا بوده 
این  در  خوبی  اقدامات  تاکنون  و 
اهلل  است.عنایت  شده  انجام  زمینه 
یكی  فارس  اینكه  بیان  با  رحیمی  
زمینه  در  موفق  استان  های  از 
کنترل و مقابله با شیوع کرونا بوده 
است، رفع آلودگی در نقاط مختلف 
ماسک،  تولید  روستایی،  و  شهری 
تولید  مؤمنانه،  کمک های  تداوم 
و  اکسیژن  تولید  ضدعفونی،  مواد 

روش  در  است.  شده  فراهم  آنان 
حضوري، والدین در ُکل ایام هفته و 
تا روز ٣۰ آبان فرصت دارند که از ٨ 
صبح تا ١۲ ظهر ضمن رعایت کامل 
شیوه نامه هاي بهداشتي، به پایگاه 
ها  اداره  از سوي  تعیین شده  هاي 

و مناطق آموزش و پرورش سراسر 
استان فارس مراجعه کنند.

تصویر  و  اصل  داشتن  همراه 
مادر  و  پدر  و  نوآموز  شناسنامه 
هنگام مراجعه حضوري الزامي است 
ندارد،  ضرورتي  نوآموز  حضور  اما 
امسال  ها  دبستاني  پیش  آموزش 
اختیاري  و  غیرحضوري  صورت  به 
مختص  دبستاني  پیش  است.دوره 
سال   ۵ کودکان  یعني  هدف  گروه 
و  آموزشي  هاي  است،فعالیت  تمام 
یادگیري پیش دبستاني در سراسر 
کشور به صورت مجازي و از طریق 
و شبكه  آموزش، صداوسیما  شبكه 

شاد انجام مي شود.

بازدید های  بودن  هدفمند  و  زندان ها 
قوه  عالی  است.نماینده  دوره ای 
یادآور  فارس،  استان  در  قضائیه 
مستقر  زندان ها  در  ناظر  قضات  شد: 
زندان ها  از  قضات  بازدید  و  هستند 
به صورت هفتگی انجام می شود و با 
مستمر  و  مكرر  بازدید های  به  توجه 
قضات از زندان ها خوشبختانه استان 
زمینه  در  متوالی  سالیان  طی  فارس 
به  را  کشور  برتر  رتبه  قضات  بازدید 
خود اختصاص داده است و هم اکنون 
کرونا  شرایط  خاطر  به  مالقات ها 
برگزار  کنفرانس  ویدیو  صورت  به 

می شود.
کیفری  جمعیت  توجه  قابل  کاهش 

زندان های فارس
فارس،  استان  زندان های  مدیرکل 
پایش  طرح  اجرای  خصوص  در  نیز 
 ١۲ بند  اجرای  در  گفت:  زندانیان، 
بر  مبنی  قضائی  کلی  سیاست های 
از  استفاده  در  الزم  تدابیر  اتخاذ 
مجازات زندان با رویكرد حبس زدائی 
و به منظور حصول اطمینان از اجرای 
قوانین و مقررات در مورد زندانیان و 
بازداشت شدگان طرح  تامین حقوق 

و  نقاهت  دوران  به گذراندن  کمک 
کمک به کادر بهداشت و درمان بر 
معظم  رهبر  فرمان  اجرای  اساس 
انقالب انجام شده و نوید بخش این 
را  بیماری  این  می توانیم  که  است 

شكست دهیم.
استاندار فارس، در خصوص ویژگی 
با  مقایسه  در  سالمت  همیار  طرح 
از  طرح  این  گفت:  طرح ها  سایر 
خانواده شروع می شود و به جامعه 
پیدا  گسترش  روستایی  و  شهری 
قطع  زمینه  امیدواریم  و  می کند 

در  استان  زندان های  در  آن ها  پایش 
حال انجام است.

اسحاق ابراهیمی، بیان کرد: براساس 
تنبه  آثار  که  زندانیانی  طرح  این 
و  است  مشهود  آنان  در  ندامت  و 
دیگر  زندان،  از  آزادی  صورت  در 
نخواهند شد، شناسائی  مرتكب جرم 
و به مراجع قضائی ذیربط برای فراهم 
معرفی می شوند.  آزادی  زمینه  شدن 
این طرح  موفق  اجرای  با  افزود:  وی 
کلیه زندانیان به ویژه زندانیان جرائم 
همچنین  و  نیازمند،  و  غیرعمد 
محكومیت  سابقه  که  زندانیانی 
کیفری نداشته، فاقد شاکی خصوصی 
محكومیت  تحمل  طول  در  هستند، 
برخوردار  رفتار حسنه ای  و  اخالق  از 
بوده و اظهار ندامت دارند، مورد پایش 
آنان  آزادی  زمینه  تا  می گیرند  قرار 
فراهم شود، زیرا طوالنی شدن مدت 
برای  سودی  براینكه  عالوه  حبس 
صدمات  ایجاد  باعث  ندارد،  جامعه 
به  ناخواسته  اجتماعی  آسیب های  و 

زندانی و خانواده وی خواهد شد.
تاکنون  اینكه  بیان  با  ابراهیمی، 
٤۵۰۰ نفر از زندانیان در فارس پایش 
دارد،  ادامه  بررسی  روند  و  شده اند 
طرح  این  موفق  اجرای  کرد:  اظهار 
باعث ایجاد مهرورزی و امید در سطح 
اجتماعی  آثار  و  شد  خواهد  جامعه 
رسالت  اجرای  در  خوبی  فرهنگی  و 
خواهد  همراه  به  اسالمی  زندانبانی 
فارس،  زندان های  داشت.مدیرکل 
با همكاری  ابتدای امسال و  از  گفت: 
مراجع قضایی حدود ١٣ هزار و ۵۰۰ 
اعزام  مرخصی  به  زندانیان  از  نفر 
شده اند و هم اکنون ٤۵۰۰ زندانیان 

در حال مرخصی هستند.

زنجیره انتقال بیماری را فراهم کند.
یكی  فارس  اینكه  بیان  با  رحیمی، 
زمینه  در  موفق  استان  های  از 
کنترل و مقابله با شیوع کرونا بوده 
است، رفع آلودگی در نقاط مختلف 
ماسک،  تولید  روستایی،  و  شهری 
تولید  مؤمنانه،  کمک های  تداوم 
و  اکسیژن  تولید  ضدعفونی،  مواد 
درمان  کادر  به  کمک  آن،  افزایش 
و اقناع افكار عمومی را از جمله این 

اقدامات دانست.

با  نوآموزان  والدین  اول  روش  در 
https:// مراجعه به نشاني اینترنتي
eform.farsedu.ir/collect/form/

را  نام  ثبت  فرآیند   ،۳۴۵۷/login
دوم  روش  در  و  دهند  مي  انجام 
براي  حضوري  نام  ثبت  امكان  هم 

کیفری در زندان ها باشیم.
اعطای  مانع  تنها  داد:  ادامه  وی 
تودیع  از  عجز  زندانیان  به  تسهیالت 
وثیقه، معرفی کفیل یا دارای ارتكاب 

جرایم خاص است.
فارس،  استان  دادگستری  رئیس کل 
به  حبس  پایان  مرخصی  اعطای  از 
٤۰ نفر از زندانیان همزمان با اجرای 
شیراز  مرکزی  زندان  در  پایش  طرح 
این  اجرای  با  شد:  یادآور  و  خبرداد 
طرح قریب به ٣۰ درصد از جمعیت 
کیفری زندان های فارس تا پایان سال 

کاهش می یابد.
هماهنگ  طرحی  در  گفت:  موسوی، 
بین دادسرا ها و نیروی انتظامی استان 
از معرفی متهمین با جرایم سبک به 
زندان ها جلوگیری می شود و با اجرای 
افزایش بی رویه ورودی  از  این طرح 

زندان ها کاسته می شود.
فارس  استان  اینكه  به  اشاره  با  وی 
و  است  قضایی  حوزه  بزرگترین 
سومین جمعیت کیفری در کشور را 
دارد، گفت: اجرای دقیق دستورالعمل 
در  استان،  کیفری  جمعیت  کاهش 
به  سرکشی  در  قضات  همت  گرو 

درمان  کادر  به  کمک  آن،  افزایش 
و اقناع افكار عمومی را از جمله این 
اقدامات دانست.وی ادامه داد: تمام 
همدلی،  چارچوب  در  برنامه ها  این 
مجموعه  با  همفكری  و  همكاری 
شورای تامین و ستاد استانی کرونا 
انجام شد و هم نظری و همپوشانی 
در  استان  مسئوالن  بین  موجود 
اثرگذار  اقدامات  این  موفقیت 
طرح  داشت:  اظهار  بود.رحیمی، 
پیشگیری  هدف  با  سالمت  همیار 
و  بیماریابی  و  بیماری  گسترش  از 

تحصیل رایگان و مجازی نوآموزان پیش دبستانی در فارس و الرستان
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استاندار فارس: فارس، در زمینه کنترل کرونا موفق عمل کرده است

تلف شدن
 31 راس گوسفند

 در خنج بر اثر مسمومیت
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
دام  شبكه  رئیس  سیما،  و  صدا  خبرگزاری 
پزشكی شهرستان خنج گفت:٣١ راس دام در 
روستای آشنا درحومه خنج بر اثر مسمومیت 
با درمان به  نیز  تلف شدند و ۲۰۰ راس دام 

موقع از نابودی رهایی یافتند.
دارد  احتمال  افزود:  قاسمی،  صالح  محمد 
دام ها براثر تغذیه کود اوره مسموم وتلف شده 
دست  در  حادثه  این  افزود:علت  وی  باشند. 

بررسی است.
دامداران همچنین از تلف شدن تعدادی روباه 

خبر دادند.
اکیپ های دامپزشكی برای دفن بهداشتی در 

محل حادثه حاضر شده اند.
***

کشف 2400 عدد لوازم 
آرایشی قاچاق از خودروی 

سواری در الرستان
از جعلی  مدیر کل تعزیرات حكومتی فارس، 
بودن اسناد راننده حامل لوازم آرایشی در الر 

و جریمه او خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مدیر  ساالری  غالمرضا  جوان،  خبرنگاران 
اشاره  با  فارس  استان  تعزیرات حكومتی  کل 
به کشف ۲٤۰۰ عدد لوازم آرایشی قاچاق از 
یک خودروی سواری در الرستان، اظهار کرد: 
ماموران نیروی انتظامی الرستان طی بازرسی 
مواصالتی  محور های  در  عبوری  خودرو ها  از 
آرایشی  لوازم  زیادی  مقادیر  شهرستان،  این 
خارجی را از یک خودروی پژو کشف و ضبط 
در  پرونده ای  تشكیل  به  اشاره  با  کردند.وی 
این رابطه و ارسال به یكی از شعب تعزیرات 
حكومتی شهرستان الر، اضافه کرد: راننده پژو 
و  اسناد  ارائه  به  اقدام  اولیه  بازجویی های  در 
گمرک  از  استعالم  طی  که  کرد  مدارکی 
و  جعلی  شده  ارائه  مدارک  که  شد  مشخص 

بدون اعتبار است.
فارس،  استان  حكومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
اضافه کرد: با تكمیل تحقیقات و محرز شدن 
تخلف، شعبه رسیدگی کننده حكم به ضبط 
جریمه  و  دولت  نفع  به  شده  کشف  محموله 

۹۰۰ میلیون ریالی متهم صادر کرد.
***

تعطیلی 1702 واحد 
صنفی بدون پروانه کسب 

در فارس
سازمان  اقتصادی  و  بازرگانی  امور  معاون 
از  گفت:  فارس  تجارت  و  معدن  صنعت، 
واحد  هزار   ۲ حدود  تاکنون  امسال  ابتدای 
استان  این  در  کسب  پروانه  بدون  صنفی 
پروانه  واحد   ۲۹٨ برای  که  شدند  شناسایی 
کسب صادر شد و یک هزار و ٧۰۲ واحد نیز 

تعطیل شدند.
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
طی  همچنین  افزود:  محمودزاده  وحیدرضا 
واحد   ۹۰۵ و  هزار   ١٤ برای  مذکور  مدت 
و  کسب  پروانه  استان  این  در  جدید  صنفی 

کار جدید صادر شد.
وی ادامه داد: این تعداد صدور پروانه کسب 
به مدت  نسبت  در سال جاری  کار جدید  و 
مشابه پارسال ١۲ و هشت دهم درصد رشد 
صنفی  واحدهای  شدن  فعال  با  و  داشت 
و  هزار   ٣٧ مستقیم  اشتغال  زمینه   جدید 

۲۶۲ نفر فراهم شد.
پروانه های  مجموع  از  گفت:  محمودزاده، 
فقره   ۲۹۲ و  هزار   ۲ شده،  صادر  کسب 
فنی،  فقره خدمات   ۶۰۵ و  هزار   ۲ تولیدی، 
۲ هزار و ٤٨٤ فقره خدماتی و هفت هزار و 

۵۲٤ فقره نیز توزیعی است.
مجوز  مذکور  مدت  طی  داشت:  اظهار  وی 
صنفی  واحد   ٧٣۰ و  هزار  یک  فعالیت 
بازرگانی  امور  شد.معاون  تمدید  نیز  استان 
و اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
پروانه  دریافت  متقاضیان  کرد:  بیان  فارس 
صنفی  های  اتحادیه  از  یک  هر  از  کسب 
ایرانیان  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
 ،www.iranianasnaf.ir آدرس  به  اصناف 
پس  و  کرده  انتخاب  را  خود  دلخواه  رسته 
با  کسب،  پروانه  صدور  آیین نامه  مطالعه  از 
سامانه،  در  شده  درج  اطالعات  فرم  تكمیل 
تقاضای خود را به اتحادیه مربوطه ارائه داده 
زاده،  کنند.محمود  دریافت  رهگیری  کد  و 
دریافت  از  پس  صنفی  اتحادیه های  افزود: 
پروانه  دریافت  متقاضی  به  مربوط  اطالعات 
کسب، اقدامات بعدی از قبیل بررسی تقاضا، 
نهایت  در  و   استعالم  صدور  مكان،  بازدید 
نظام  قانون  با  مطابق  را  کسب  پروانه  صدور 

صنفی انجام خواهند داد.

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

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان ُخنج، از 
دانیال  شیخ  تاریخی  محوطه  در  کاوش  پایان 
میراث فرهنگی،  اداره  مسئول  داد.  خبر  ُخنج 
ُخنج  شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
که  است  معماری  بقایای  مجموعه  این  گفت: 
قدمت آن به قرن هفتم و هشتم هجری و هم 
ایران  در  مغول  ایلخانیان  زمامداری  با  زمان 
قصر  معماری  بقایای  گمانه زنی  مجوز  می رسد 
شیخ دانیال توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
با موافقت پژوهشكده باستان شناسی به شماره 
۹۹١۰۹١۲ در تاریخ ۹۹/٤/٣١ صادرشده بود و 

تاکنون به طول انجامید.
سمیر زمانی، افزود: بخش هایی از این مجموعه 
در  که  است  بوده  مدفون  آوار  و  خاک  زیر 
نخستین فصل از کاوش باستان شناسی مجموعه 
آرامگاه شیخ دانیال ُخنج به صورت گمانه زنی و 
است.در  شده  آشكار  معماری  بقایای  پیگردی 

آثار به دست آمده می توان بخش هایی از دیوار و 
پی دو اتاق و همچنین یک سالن در زیرزمین 

بدون هیچ تزئیناتی را مشاهده کرد.
به  مشهور  دانیال  رکن الدین  شیخ  افزود:  وی 
قرن  عرفای  از  خنجی  یا  هنگی  دانیال  شیخ 
زهاد  و  صالحان  از  شیخ  است.  هجری  ششم 
از  بوده و در زمان حیات و پس  معروف خنج 
مرگ در منطقه الرستان و جزایر خلیج فارس 
است،  داشته  قرار  تجلیل  و  احترام  مورد 
ابن بطوطه نیز در سفرنامۀ خود از آرامگاه شیخ 
و  بود  مردم  مطاف  آن که  به  وابسته  مسجد  و 
یاد کرده  آمد  نائل  آن  زیارت  به  نیز  خود وی 
قرن  به  آن  از  برجای مانده  آثار  و  بنا  است.این 
صفوی  دوره  در  اما  دارد،  تعلق  هجری  هشتم 
بخشی از تزیینات به آن افزوده شده است، این 
ملی  آثار  فهرست  در   ۹٧۵ شماره  به  محوطه 

کشور به ثبت رسیده است.

پایان کاوش در محوطه تاریخی شیخ دانیال ُخنج

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از  »بریز«  روستای  برنامه های  از  فارس،  استان 
توابع بخش مرکزی الرستان برای کسب عنوان 
 ١٤۰۰ سال  ویژه  کتاب  دوستدار  روستای 
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  داد.به  خبر 
خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( در فارس، مهدی 
اداره کل  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون  امیدبخش 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس  در بازدید 
از روستای »بریز« در بخش مرکزی شهرستان 
راه اندازی  فرهنگ،  خانه  تأسیس  از  الرستان، 
کتابخانه عمومی، ثبت انجمن ادبی »روستاریا« 
)نامی کهن در منطقه یادشده( و نامزدی روستای 
»بریز« به عنوان روستای دوستدار کتاب با توجه 
خبر  منطقه  این  فرهنگی  و  تاریخی  سابقه  به 
داد. معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ 
افزود: جشنواره  فارس،  استان  اسالمی  ارشاد  و 

به  معرفی  برای  هدایت کننده  تا  شد  تشكیل 
جشنواره شهر دوستدار کتاب باشد و بر اساس 
الزم  مستندات  و  مدارک  جشنواره  فراخوان 
و  کتاب  با  مرتبط  فعالیت های  بر  مبنی  که 
تكمیل  فرم های  با  همراه  را  است  کتاب خوانی 
ارسال  تهران  در  مرکزی  دبیرخانه  به  شده 

خواهیم کرد.
با  جهانگرد  شاردن  گفت:  پایان  در  امیدبخش، 
توجه به عالقه اش به نمادهای فرهنگی و کهن 
ایران حدود ٣٤۰ سال پیش به روستای »بریز« 
آمده و در آن زمان نام آن »بهری« بوده اما در 
کتابی دیگر آمده است که قبل از بهری »شهر 
لقمان« بوده است قبل از آن که شاردن به بهری 
اکثر  و  شده  تخریب  بزرگی  زلزله  توسط  بیاید 
و  از دست داده اند  را  مردم آن شهر جان خود 
به  امروزه  و  گذاشتند  بهری  نامش  آن  از  بعد 
سال   ٣٤۰ می گوید  شاردن  است.  معروف  بریز 
پیش که به روستای »بهری« آمدم از پیرمردی 
قدمت  سال  چند  امامزاده  این  که  پرسیدم 
اطالع  و  شاردن  به  جواب  در  پیرمرد  آن  دارد 
از اجدادش می گوید که ۹٣۰ سال پیش وجود 
داشته و پیرمرد به شاردن می گوید که بریزی ها 
زرتشتی  پیش  سال   ٣٤۰ یعنی  زمان  آن  در 
از  روستایی  »بریز«  می شود،  یادآور  بوده اند. 
فارس  استان  در  الرستان  مرکزی  بخش  توابع 
تا مرکز الرستان ٤۵  این روستا  فاصله  است و 
داشته  قرار  فارس  استان  جنوب  در  و  کیلومتر 
عباس  شاه  زمان  در  که  دارد  کاروانسرا  یک  و 

صفوی ساخته شده  است.

روستاهای دوستدار کتاب برنامه ای است که هر 
سال با محوریت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
از  مجموعه ای  همكاری  با  و  اسالمی  ارشاد  و 
می شود  اجرا  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های 
که بر همین اساس، »بریز« را برای شرکت در 
این جشنواره، معرفی خواهیم کرد و ویژگی های 
خاص فرهنگی و اجتماعی، مجموعه فعالیت ها، 
طرح ها و برنامه های اجرایی را نیز برای تقویت 
زیرساخت های کتابخوانی و ترویج عمومی کتاب 

در این منطقه معرفی می شود.
هدف  اینكه  از  امیدواری  ابراز  با  امیدبخش، 
انجام شده  اقدام های  از  حمایت  جشنواره  این 
حوزه  در  ابتكاری  پیشنهادهای  از  پشتیبانی  و 
فعالیت های  معرفی  و  کتاب خوانی  و  کتاب 
فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتاب خوانی است، 
و  مردم  مشارکت  با  داریم  تالش  کرد:  بیان 
معرفی  این  آینده  برای سال  فعال  دستگاه های 
پیش بینی شود و تالش برای تأمین بودجه های 
الزم برای گسترش فعالیت های مربوط به کتاب 
و کتاب خوانی و توجه دادن مردم و نهادهای این 
منطقه به اهمیت کتاب و فرهنگی تر شدن فضا 
و نیز پُر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان 
این  برای  اهدافی می باشد که  از دیگر  با کتاب 

جشنواره در نظر گرفته شده است.
ارشاد  و  فرهنگ  مطبوعاتی  فرهنگی  معاون 
همكاری  با  رو  همین  از  کرد:  اضافه  فارس، 
غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  از  تعدادی 
و  شهرداری  مجموعه  آمادگی  اعالم  به ویژه  و 
دبیرخانه ای  »بریز«،  روستای  شورای  مجموعه 

»بریز« برای کسب نشان روستای دوستدار کتاب، دورخیز کرد

سحر یادگارفرد، عضو جدید شورای اسالمی 
مسئول  عنوان  به  الرستان،  شهرستان 
این  سرمایه گذاری«  و  »عمران  کمیسیون 

شورا انتخاب شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی شورای اسالمی شهرستان الرستان، 
با موافقت اعضای شورای اسالمی شهرستان 
سحر  شورا،  رییس  جدید  ابالغ  و  الرستان 
عنوان  به  شورا  این  جدید  عضو  یادگارفرد 
مسئول کمیسیون »عمران و سرمایه گذاری« 

انتخاب شد.
شورای  و  اوز  شهرستان  تشكیل  دنبال  به 
راستگو  جعفر  شهرستان،  این  فرادست 
این  از  اوز در شورای الرستان  نماینده شهر 
گذشته  سال  اواسط  از  و  رفت  کنار  شورا 
و  ماند  رییس  بدون  شورا  عمران  کمیسیون 

جلسات آن نیز برگزار نشد.
پس از آنكه یادگارفرد نماینده شورای شهر الر 
به شورای شهرستان پیوست، وی درخواست 
عمران  کمیسیون  جلسات  مجدد  برگزاری 
برزین،  رام  ابالغ   با  اکنون  و  کرد  مطرح  را 
عمران  و  شهرسازی  مسائل  کارشناس  این 

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
طرح  پیاز  کاشت  آغاز  از  الرستان  کشاورزی 

استمرار در این شهرستان خبر داد.
می شود  بینی  پیش  گفت:  نژاد  سعیدی  علی 
۲۲۰ هكتار از زمین های زراعی این شهرستان 

به کشت پیاز طرح استمرار اختصاص یابد.
به  ماه  ابتدا در شهریور  بذر  اینكه  بیان  با  وی 
مدت دو ماه در خزانه نشاء شده و در آبان ماه 
از خزانه به زمین اصلی منتقل می شود، گفت: 
تهیه بستر نشاء، رعایت تغذیه در نشاء کاری، 
رعایت تراکم در نشاء کاری، داشتن نشاء های 
قوی و سالم ضامن تولید خوب است.  سعیدی 
نژاد، متوسط تولید پیاز در طرح استمرار را ٤۵ 
بینی  پیش  گفت:  و  کرد  اعالم  هكتار  در  تن 
تولید  پیاز  تن  امسال حدود ١۰ هزار  می شود 

و روانه بازار شود.
گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول  گفته  به 

شورا  مهم  کمیسیون  این  مسئول  عنوان  به 
انتخاب شد.

در بخشی از حكم ابالغ سحر یادگارفرد آمده 
تجارب  و  تخصص  دانش،  به  »نظر  است:  
شهرسازی  و  عمرانی  مباحث  در  شما  مفید 
مرتبط  مسائل  در  تالش تان  و  پیگیری  و 
با  روستایی،  و  شهری  عمران  و  توسعه  با 
راستگو  مهندس  مسئولیت   پایان  به  توجه 
عنوان  به  را  شما  بدین وسیله  شورا،  این  در 
مسئول کمیسیون »عمران و سرمایه گذاری« 
اسالمی شهرستان الرستان منصوب  شورای 

می نمایم«

پیاز  و  آفریگرو  الرستان،  کشاورزی  جهاد 
سفید رقم مینروا از جمله ارقامی است که در 

شهرستان کشت می شود.
قطب  عنوان  به  الرستان  افزود:  نژاد،  سعیدی 
سال   ١۵ از  بیش  استمرار،  طرح  نشاء  تولید 
کشاورزان  استفاده  مورد  پیاز  نشاء  که  است 
به  اشاره  با  تامین می کند.وی  را  فارس  جنوب 
اینكه بیشترین سطح زیر کشت پیاز در بخش 
مرکزی و دهستان درزو سایبان قرار دارد گفت: 
به  مجهز  محصول  این  کشت  زیر  سطح  تمام 
بهبود  اداره  است.مسئول  فشار  تحت  آبیاری 
الرستان،  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات 
امكان کشت  اقلیمی شهرستان،  گفت: شرایط 
محصوالت طرح استمرار از جمله پیاز را فراهم 
این  قیمت  کنترل  به  زیادی  کمک  که  کرده 
آن  کمبود  با  بازار  که  فصولی  در  محصوالت 

روبرو است، می کند.

کمیسیون »عمران« شورای شهرستان الرستان، 
دوباره فعال می شود

الرستان، قطب تولید پیاز طرح استمرار جنوب فارس
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 564-99/8/5 شوراي اسالمي شهر الر نسبت به فروش 
یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی 4314/88 با کاربری تجاری به مساحت 101/84  مترمربع به آدرس شهر 
قدیم- بین دو شهر – شهرک صابرین  از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 
نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به 

همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
فیش  بایست  می  که  باشد  می  ریال   356/440/000 مزایده   در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -1
نامه  ضمانت  ارائه  یا  و  شهر   بانک   100790329766 شماره  حساب  به  و   اخذ  درآمد  واحد  مخصوص 
هرمترمربع  ازای  به  نظر  مورد  زمین  پایه  قیمت  حداقل   -2 گردد.-  واریز  مبلغ  همان  به  معتبر  بانکي 
70/000/000 ریال جمعًا به مبلغ7/128/800/000  ریال است.- 3-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه 
برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.- 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از 
موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که 
در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 7- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان 

ساعت اداري 99/09/13 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/09/15 است.

شهرداری الر درنظر دارد عملیات اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری الر را با اعتبار 70/887/220/012 
ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل 
می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شهرداری الر واحد امور قراردادها 
مراجعه نمایند .ضمنًادر صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن :واحد امور قراردادها 52349490 آماده 

پاسخ گویی میباشد  .
واریزی  فیش  یا  بانکی  نامه  ضمانت  بصورت  ریال   3/544/361/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -
نقدی بحساب سپرده 100790329766  بانک شهر - برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
پیشنهادی  مبلغ  قرارداد %10  انعقاد  زمان  در   - ترتیب ضبط خواهد شد.  به  آنان  سپرده  قراردادنشوند 
ارائه  است  بدیهی   - اخذ می گردد.  بانکی  نامه  بصورت ضمانت  تعهدات  اجرای  بعنوان ضمانت حسن 
مدارک از جمله سابقه و تکمیل فرم شناسایی پیمانکار و... در فرآیند ارزیابی اولیه تاثیر گذار میباشد و 
چنانچه در مجموع پیمانکار واجد شرایط الزم تشخیص داده شود پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح خواهد شد 
در غیر اینصورت بنا به نظر مستند کمیسیون پاکت )ج( مفتوح نمیگردد.  - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 
مورخ 99/09/13  - تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/09/15 - مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه است. - 
بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار 

است. - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

شهرداري گراش به استناد مجوز شماره ص 56/10/24159/99-99/7/6 قائم مقام محترم شوراي اسالمي شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره اموال غیر منقول خود شامل:  غرفه ها، مغازه، عرصه کیوسک، فضاي پارک ها و 

غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به عمل مي آید.
- متقاضیان مي بایست پاکت حاوي فیش واریزي یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت 
و مدارک صالحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداري ثبت و به امور مالي تحویل نمایند. 
-مبلغ  سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده 
بانک ملي   نزد  به شماره 0105598033006  به حساب سپرده این شهرداري  بایست  مي باشد  که می 
واریز  و رسید یا ضمانتنامه بانکي معادل آن ارائه گردد. -شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهادها 
مختار است. -هزینه   درج آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد. -در صورتي که برندگان اول تا سوم 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. -به پیشنهادهاي 
مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. -جزئیات 
و شرایط هریک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان مي بایست جهت دریافت 

جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی و امور حقوقي و امالک شهرداري مراجعه نمایند.

محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : 1046069    م الف 8478 محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : 1046071      م الف 8474 عبدالحسین مهروري - سرپرست شهرداري گراش          م /الف : 8504       شناسه آگهی :  1046961
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نظامیان آمریکایی از 
تمام عراق از جمله اقلیم 

کردستان باید بروند

نظامیان  بر ضرورت خروج  نمایندگان عراقی 
پایگاههای  بستن  و  عراق  تمام  از  آمریكایی 
شدن  اجرایی  خواهان  و  دارند  اصرار  آنها 
سریع مصوبه پارلمان این کشور در این زمینه 

هستند.
اهتمام  که  کرد  اعالم   عراق  الفتح  ائتالف 
راندن  بیرون  آتی  مرحله  در  عراق  پارلمان 

نظامیان آمریكایی از عراق است.
بیان  عراق  فتح  ائتالف  نماینده  جابر،  فاضل 
و  انتخابات  قانون  به  تاکنون  پارلمان  کرد: 
مشغول  استقراض  قانون  نیز  و  آن  تصویب 
حال  در  دیگری  مهمی  قوانین  و  است  بوده 
پرداخته  آنها  به  باید  که  دارد  وجود  حاضر 
راندن  بیرون  آن  اصلی  اولویت  اما  شود 
آنها  پایگاه های  بستن  و  آمریكایی  نیروهای 
و اجرایی کردن مصوبه پارلمان درباره اخراج 

این نظامیان است.
با  که  نشستی  در  مجلس  کرد:  تاکید  وی 
مصطفی الكاظمی نخست وزیر برگزار خواهد 
کرد، موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد 
تا دولت را وادار به اجرایی کردن مصوبه کند 

و به سكوت و تعلل دولت پایان دهد.
آمریكایی  نظامیان  راندن  بیرون  گفت:  جابر 
باید  و  بود  نخواهد  استان خاصی  به  محدود 
کردستان  اقلیم  در  پایگاهها  همه  شامل 
وارد  باید  دولت  کرد:  بیان  وی  باشد.  عراق 
منظور  به  خارجی  کشورهای  با  مذاکرات 
در  عراق  از  آنها  نظامیان  راندن  بیرون 
نیز  و  پارلمان  اجرایی کردن مصوبه  راستای 
تحویل پایگاههای نظامی عراقی به نیروهای 

امنیتی عراق شود.
از سوی دیگر کاطع الرکابی عضو کمیسیون 
امنیت و دفاع پارلمان عراق هم گفت: دولت 
ماندن  و  ملی  حاکمیت  نقض  ادامه  مسئول 

نظامیان خارجی در عراق است.
را  پارلمان  مصوبه  باید  دولت  افزود:  وی 
در  خارجی  نیروهای  همه  و  کند  اجرایی 

اراضی عراق را بیرون کند.
فراکسیون صادقون در  نماینده  محمد کریم 
پارلمان  بیان کرد: مصوبه  پارلمان عراق هم 
و ملزم کردن دولت به بیرون راندن نظامیان 
آمریكایی به موارد فردی یا طایفه و قومیت 
عراق  حاکمیت  به  و  نیست  مربوط  خاصی 

مربوط است.
راندن  بیرون  آن،  از  گذشته  افزود:  وی 
به  گذاری  ارج  نشانگر  آمریكایی  نظامیان 
خون شهیدانی است که برای تحقق امنیت و 

غلبه بر تروریسم جاری شد.

کیت ایرانی تشخیص سریع مبتنی بر آنتی ژن 
تواند  می  دقیقه   ۲۰ تا   ١۵ مدت  در  که  کرونا 
حضور  با  کند،  شناسایی  را  کرونا  به  مبتالیان 

معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد.
ایرانی تشخیص سریع  از کیت  مراسم رونمایی 
اسحاق  حضور  با  کرونا  ژن  آنتی  بر  مبتنی 
رییس  دزفولی  مخبر  محمدرضا  جهانگیری، 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و علیرضا 
استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  فرمانده  زالی 
تهران برگزار شد. سید سجاد مروجی مدیرعامل 

رأی  خالف  بر  اقدامی  در  آمریكا  رئیس جمهور 
نهادهای امدادرسانی بین المللی قصد دارد گروه 
اصطالحاً  سازمان های  فهرست  در  را  انصاراهلل 

تروریستی قرار دهد.
یک رسانه آمریكایی به نقل از منابع آگاه گزارش 
داده »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریكا قبل 
گروه   ،۲۰۲١ ژانویه  در  قدرت  از  رفتن  کنار  از 
انصاراهلل یمن را در فهرست سازمان های اصطالحاً 

»تروریستی« قرار می دهد.
مجله  با  گفت وگو  در  دیپلماتیک  منبع  چند 
»فارن پالیسی« گفته اند دولت ترامپ آماده است 
)جنبش  یمن  حوثی های   ۲۰۲١ ژانویه  از  قبل 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در  را  انصاراهلل( 

قرار دهد.
ممكن  اقدام  این  گفته اند  دیپلماتیک  منابع 
کمک رسانی های  در  اخالل  ایجاد  موجب  است 
بین المللی به یمن شده و تالش های تحت رهبری 
سازمان ملل برای برقراری صلح میان انصاراهلل و 

دولت مستعفی یمن را متوقف کند.

مشاور رهبر انقالب اسالمی در امور 
رهبر  فرمایشات  گفت:  بین الملل 
مواضع  فصل الخطاب  انقالب،  معظم 
درباره  راهبردی  اصول  و  ایران 
به طور  باید  که  است  قفقاز  منطقه 

کامل عملی شود.
سخنرانی  در  والیتی  اکبر  علی 
اهل  پیروان  جهانی  وبینار  در  خود 
بیت)ع( با  اشاره به موضوع »بررسی 
رهبری  معظم  مقام  دیدگاه های 
این  گفت:  قره باغ«  درخصوص 
نشست به  طور مشترک میان مجمع 
جمعیت  و  اسالمی  بیداری  جهانی 
محبان اهل بیت )علیه السالم( برگزار 
می شود تا به بررسی مسائل قفقاز و 
و  آذربایجان  جمهوری  اخیر  جنگ 
دیدگاه های  به   توجه  با  ارمنستان 
بپردازد.دبیرکل  انقالب  معظم  رهبر 
مجمع جهانی بیداری اسالمی، افزود: 
کشور ایران با آذربایجان، ارمنستان و 
بخشی از خاک آذربایجان در نخجوان 
مرز مشترک دارد و هیچ کشوری در 
ویژگی ای  چنین  که  نیست  منطقه 
است  منطقی  بنابراین  باشد،  داشته 
آذربایجان  همسایه  به عنوان  ایران 

انصاراهلل  سخنگوی  عبدالسالم«  »محمد 
یمنی  کننده  گفت وگو  هیئت  رئیس  و 
رژیم  به  سالح  فروش  که  کشورهایی  از 
کودک کش عربستان را متوقف کردند، تقدیر 

و تشكر کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
هیئت  رئیس  عبدالسالم«  »محمد  تسنیم، 
کشورهایی  از  تقدیر  ضمن  کننده  گفت وگو 
کودک کش  رژیم  به  سالح  فروش  که 
کشورها  سایر  از  کرده اند،  متوقف  عربستان 
هم خواست که در کوچک ترین موضع گیری 
خود در مقابل تجاوزات وحشیانه عربستان به 
متوقف  را  کشور  این  به  فروش سالح  یمن، 

کنند.
توقف  آلمان  دولت  جاری  سال  ابتدای  در 
صادرات تسلیحاتی برای عربستان را به مدت 
۹ ماه تمدید کرد و قصد ندارد تا سی ویكم 
دسامبر ۲۰۲۰ با صدور محموله های جدید به 
این کشور موافقت کند و صدور محموله هایی 
نیز  شده  صادر  مجوز  آن ها  برای  قباًل  که 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
بنزین  ذخیره  میزان سقف  در خصوص  کشور 
در کارت های سوخت مفقودی توضیحاتی ارائه 

داد.
پخش  ملی  شرکت  سخنگوی  کاهی،  فاطمه 
ذخیره  سقف  کشور،گفت:  نفتی  فرآورده های 
سهمیه بنزین در کارت های سوخت ۵٤۰ لیتر 
نگران  عنوان  هیچ  به  خودرو  مالكان  و  است 

حذف سهمیه خودرو خود نباشند.
وی ادامه داد: از زمان درخواست کارت سوخت 
می رسد،  افراد  دست  به  کارت  که  زمانی  تا 
سهمیه ماهانه بنزین در کارت شارژ می شود و 
جای نگرانی برای از بین رفتن ذخیره سهمیه 

بنزین نیست.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کشور، اضافه کرد: به مالكان خودرو توصیه می 

بار طی  اولین  برای  رژیم صهیونیستی  اقتصاد 
دو دهه گذشته شاهد نزول و افول شده است 
 ۵ باانقباضی   ۲۰۲۰ جاری  سال  پایان  در  و 

درصدی در آن روبرو خواهد بود.
این  در  گزارشی  در  بیزنس  زبان  عبری  پایگاه 
رتبه  در  متخصص  های  رابطه خبرداد شرکت 
میالدی  جاری  سال  معتقدند  اقتصادی  بندی 
خواهیم  اقتصاد  در  درصدی   ۵ انقباض  شاهد 

حاشیه  در  برکت  الكترونیک  سالمت  شرکت 
این مراسم گفت: در این مرحله کیت تشخیص 
سریع مبتنی بر آنتی ژن کرونا را تولید کردیم.

وی اظهار داشت: این کیت با حضور مسووالن 
رونمایی شد و روانه بازار هم خواهد شد. 

اواخر سال گذشته  از  مروجی خاطرنشان کرد: 
های  کیت  بحث  در  کار  شد،  شروع  کرونا  که 
تولید  سپس  و  کردیم  آغاز  را  کرونا  تشخیصی 
نسل جدید کیت تشخیصی آغاز شد. این کیت 
ظرف ١۵ تا ۲۰ دقیقه می تواند شناسایی افراد 

امدادرسان  سازمان های  و  متحد  ملل  سازمان 
کرده اند  تالش  گذشته  ماه های  در  بین المللی 
در  انصاراهلل  نام  دادن  قرار  از  را  ترامپ  دولت 
تروریستی  اصطالحاً  سازمان های  فهرست 

منصرف کنند.
این  نوشته،  فارن پالیسی  روزنامه  این،  وجود  با 
محقق خواهد شد،  زودی  به  ظاهراً  که  تصمیم 
به  سفر  آستانه  در  که  پامپئو«  »مایک  برای 
سعودی  عربستان  اشغالی(،  )فلسطین  اسرائیل 

و امارات است نوعی پیروزی قلمداد خواهد شد.
یک منبع دیپلماتیک گفت: »آنها از مدت ها قبل 
مشغول بررسی این بوده اند اما پامپئو می خواهد 
دیپلماتیک  بیفتد«منابع  سریعتر  اتفاق  این  که 
گذشته،  هفته های  در  گفته اند  فارن پالیسی  به 
»مارتین گریفیتس«، نماینده ویژه سازمان ملل 
اقدام  این  از  خواسته  آمریكا  از  یمن  امور  در 

صرفنظر کند.
چنانچه گروهی در فهرست سازمان های اصطالحاً 
»تروریستی« از نظر آمریكا قرار بگیرد حمایت از 
آن گروه ممنوع اعالم می شود، اعضای آن گروه از 
سفر به ایاالت متحده منع می شوند و دارایی های 

خارجی اش مسدود می شوند.
در  اقدامات،  این  آنكه  با  می گویند  کارشناسان 
قبال گروهی مانند انصاراهلل یمن فقط آثار نمادین 
دارند اما می توانند موجب اخالل در فعالیت های 
کشور  به  امدادرسانی  سازمان های  کمک رسانی 

جنگ زده یمن شوند.
ائتالفی به رهبری عربستان سعودی از فروردین ماه 
سال ١٣۹٤ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن 
قدرت به »عبد ربه منصور هادی«، رئیس جمهور 

صورت  به  موضوع  به  ارمنستان  و 
در  نماید.وی  ورود  و  بپردازد  جدی 
کرد:  تاکید  خود  سخنان  از  بخشی 
این  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
بخش  که  فرمودند  تاکید  خصوص 
این  به  باید  آذربایجان  شده   اشغال 
بازگشت  و  شود  بازگردانده  کشور 
این منطقه را به جمهوری آذربایجان 
تبریک  است،  بزرگی  موفقیت  که 
تأکید  معظم له  آنكه  می گوییم ضمن 
نباید  بین المللی  مرزهای  کردند 
هستند  معتقد  و  شود  خدشه دار 
ایجاد  ریشه همه درگیری ها گسست 
شده در مرزهای بین المللی است که 
عالوه بر  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 

مبتال را انجام دهد.
زنجیره  تواند  می  کیت  این  داشت:  بیان  وی 
بیماری را قطع کند و به عبارتی در بیماریابی 

نقش بسیار بااهمیتی دارد. 
با  برکت  الكترونیک  مدیرعامل شرکت سالمت 
تاکید براینكه این فناوری توسط محققان ایرانی 
سالمت  شرکت  گفت:  است،  آمده  دست  به 
اجرایی  ستاد  زیرمجموعه  برکت  الكترونیک 
فرمان حضرت امام در چند ماه گذشته به کار 
تحقیق و پژوهش در حوزه کیت های تشخیصی 
عملكرد  کیت  این  افزود:  آورد.وی  روی  کرونا 

مشابه تست های تشخیصی پی سی آر  دارد.
مروجی در مورد تفاوت این محصول با کیت های 
برای بیماران سرپایی  این کیت  معمولی گفت: 
دسترس  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  تواند  می 
در  و محروم  مناطق دوردست  در  افراد  پذیری 

نقاط مختلف شهری را فراهم می کند.
وی ادامه داد: این کیت قیمت بسیار پایین تری 
دارد  بازار  در  موجود  های  کیت  به  مقایسه  در 
و قیمت آن حدود ٣۰ درصد کیت پی سی آر 
تواند  می  فناورانه  محصول  این  است.  بازار  در 
کشور  برای  توجهی  قابل  ارزی  جویی  صرفه 

داشته باشد.

هوایی،  سنگین  حمالت  هدف  یمن  مستعفی 
زمینی و دریایی قرار داده است.

و  یمن  زیرساخت های  نابودی  به  حمالت  این 
بیماری های  گسترش  و  بیكاری  فقر،  گسترش 
شده  منجر  عربی  فقیر  کشور  این  در  واگیردار 
صحنه  را  یمن  ملل،  سازمان  است.کارشناسان 
توصیف  جهان  در  بشری  بحران  بزرگترین 
درصد   ٧۵ که  نفر  میلیون   ۲۲ می کنند. 
جمعیت یمن را تشكیل می دهند نیازمند نوعی 

کمک رسانی و حمایت بشردوستانه هستند.
وعده  نمی دانند  نفر  میلیون   ٨.٤ میان،  این  از 

غذایی بعدی شان از کجا تأمین خواهد شد.
دولت ترامپ، یک بار قبل تر از این هم در سال 
فهرست  در  انصاراهلل  گروه  دادن  قرار   ،۲۰١٨
سازمان های اصطالحاً تروریستی را مورد بررسی 
لغو  زمان  آن  در  تصمیم  این  اما  بود،  داده  قرار 
شد.با این حال منابع خبری می گویند اکنون از 
سیاست  دارد  قصد  ترامپ  دولت  که  جهت  آن 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری علیه ایران« را 
گسترده تر کند، احتمال اجرایی شدن این تصمیم 

قوت گرفته است.
ایران  به  وابسته  را  یمن  انصاراهلل  آمریكا،  دولت 
را  ادعا  این  ایران  اسالمی  جمهوری  می داند؛ 
به  این  از  پیش  خبری  است.منابع  کرده  رد 
اختالف های داخلی در دولت ترامپ برای اجرایی 
نوشته اند  و  کرده  اشاره  هم  تصمیم  این  کردن 
و  تندرو  مقام های  از  برخی  تصمیمی  چنین 
ایران ستیز آمریكایی را در برابر مقام های دیگری 
قرار می دهد که آن را مغایر با هدف ادعایی آمریكا 

برای دستیابی به صلح در یمن می دانند.

جمهوری  ملی  امنیت  معتقدیم  این 
آرامش  و  امنیت  بدون  ایران  اسالمی 
امكان پذیر  همسایه  کشورهای 
معتقدیم  گفت:  والیتی  بود.  نخواهد 
دهد،  رخ  منطقه  در  جنگی  اگر 
و  آذری  برادران  شدن  شهید  باعث 
دوستان ارمنی می شود که باید از آن 
جلوگیری شود و لذا باید کسانی که 
زودتر  هستند  مرتبط  موضوع  این  با 
حقه  حقوق  تا  می دادند  انجام  اقدام 
به  مسئله  این  و  شود  بازگردانده 
ارتباطی  منطقه  از  خارج  کشورهای 
ایجاد  جهت  در  ایران  و  نداشته 
کرد. خواهد  تالش  عادالنه  صلح 

امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 

شهرهای  کرد:  تصریح  بین الملل 
و  می شد  آزاد  باید  شده   اشغال 
انجام  را  کار  این  آذربایجان  مردم 
می گوییم،  تبریک  آنها  به  و  دادند 
آذربایجان  جمهوری  با  ما  زیرا 
و  تاریخی  برادرانه، دوستانه،  ارتباط 
فرهنگی داریم. والیتی افزود: حضور 
و  وهابی  تروریست های  از  تعدادی 
که  آذری هایی  میان  در  تكفیری 
اهل  حرم  مدافع  و  محب  همواره 
سابقه  و  ندارد  معنا  هستند  بیت)ع( 
بسیار بدی در این زمینه دارند و لذا 
می توانند  خودشان  آذربایجان  مردم 
حضور  و  کنند  آزاد  را  کشورشان 
شمال  در  وهابی  تروریست های 
ماند.وی  ناکام خواهد  ایران  مرزهای 
با بیان اینكه امنیت منطقه ضرورتی 
فرمایشات  افزود:  است،  انكارناپذیر 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
فصل الخطاب  قفقاز  درخصوص 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مواضع 
است  راهبردی  اصول  و  منطقه  این 
و باید فرمایشات ایشان به طور کامل 

عملی شود.

ممنوع خواهد بود.
خارجه  امور  مشاور  وزیر  الجبیر«  »عادل 
ممنوعیت  از  انتقاد  با  سعودی  عربستان 
این  عربستان  به  آلمان  تسلیحاتی  صادرات 
اقدام را اشتباه و غیرمنطقی توصیف و تأکید 
کرد که کشورش به تجهیزات نظامی آلمان 

نیازی ندارد.

سوخت  کارت  نگهداری  و  حفظ  در  که  کنیم 
به مشكل  تا  باشند  داشته  را  کافی  دقت  خود 

برنخورند.
کاهی گفت: تا به امروز هیچ خودرویی در کشور 
وجود ندارد که کارت سوخت نداشته باشد، اگر 
شود،  مفقود  شخصی  خودرو  سوخت  کارت 
درخواست   ١۰+ پلیس  به  مراجعه  با  می تواند 
سوخت   کارت  المثنی  صدور  برای  را  خود 
ثبت کند.وی در خصوص نحوه پیگیری کارت 
کارت های  متقاضیان  کرد:  تصریح  سوخت 

www. سایت  وارد  باید  ابتدا  سوخت  هوشمند 
کارت  بر روی گزینه  و سپس  شده   epolice.ir
سوخت کلیک کنند.سپس در قسمت پیگیری 
صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و 
شماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری 

کارت سوخت کلیک کنند.

بوده  سابقه  بی  گذشته  دهه  دو  طی  که  بود 
است.

تحلیلگران  از  نقل  به  زبان  عبری  رسانه  این 
 : نوشت  بورز  آن  استاندر  سنجی  رتبه  آژانس 
آمد  در  از  درصد   ١۲ از  بیش  به  بودجه  کسر 
بدهی  حجم  و  رسید  خواهد  داخلی  ناخالص 
انباشته شده دولتی تا پایان سال ۲۰۲۰  های 
به ٧٣ درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد.

می  تالش  صهیونیستها  گرچه  است  گفتنی 
کنند این افول مالی را صرفا به شرایط اقتصادی 
اعتقاد  به  اما  دهند  نسبت  جهان  بر  حاکم 
کارشناسان با توجه به بدهی های انباشته شده 
رژیم صهیونیستی این رژیم پشت ادعاهای توان 
اقتصادی خود در موضع افول قرار گرفته و در 
صورت حذف کمک های ساالنه آمریكا از این 
رژیم سقوط و افولش سرعت بیشتری به خود 

می گیرد.

رونمایی از کیت ایرانی تشخیص سریع کرونا

آخرین جنایت ترامپ درحق ملت بحران زده یمن

مواضع رهبر انقالب درباره قفقاز اصول راهبردی ایران است

انصاراهلل خطاب به غرب: 
فروش سالح به رژیم کودک کش عربستان را 

متوقف کنید

سقف ذخیره کارت های سوخت مفقودی
 چه میزان است؟

اعتراف رژیم صهیونیستی
 به آغاز سقوط اقتصادی برای اولین بار

آگهي وقت اجراي قرار تحریر ترکه
درخواست  موجب  به  مي نماید  اعالم  بدینوسیله 
١-محمد  طرفیت  به  قرباني نژاد  قهرمان 
٣-خدیجه  قرباني نژاد  قرباني نژاد۲-فاطمه 
حسینعلي  مرحوم  ترکه  تحریر  قرار  قرباني نژاد  
حل  شوراي  در     ۹۹/٣٤١ شماره  طي  قرباني نژاد 
اختالف شهري اوز  صادر و وقت اجراي قرار ساعت 
به  باید  )تاریخ   ۹۹/١۰/۰٧ مورخ  صبح  یكشنبه   ١١
نحوي تنظیم شود که کمتر  از یک ماه و بیش از 
سه ماه از زمان نشر آگهي نباشد( تعیین گردیده 
است. لذا از ورثه یا نماینده قانوني آنها، بستانكاران 
و مدیونین به متوفي و کسان دیگري که حقي بر 
ترکه متوفي دارند دعوت مي شود  در موعد مذکور 
در محل این شورا واقع در شهرستان اوز با آدرس 
حل  شوراي  مجتمع  زیست  محیط  خیابان   - اوز 
شوند.  حاضر  اوز  شهرستان  شهري  شعبه  اختالف 

عدم حضور مدعوین مانع اجراي قرار نخواهد بود. 
شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  دفتر   مدیر    

اوز - شهاب اسفندیاري                م/الف/۶۶٣
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کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد 
آن از تباه شدن مصون می ماند و به آیندگان 
منتقل می شود. کتاب محصول تجربه  هاي 
بشري و خالقیت هاي ذهني و آموخته  هاي 
دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال 
از  فراتر  و  بیشتر  مراتب  به  گاهي  دانش ها، 

دیگر ابزار آموزشي است.
نامگذاری روز کتاب و کتاب خوانی

در سال ١٣٧۲ خورشیدی، ۲٤  آبان به عنوان 
این  شد.  تعیین  کتاب خوانی  و  کتاب  روز 
نیز هست.  از روزهای هفته کتاب  روز، یكی 
نخستین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
در روزهای چهارم تا دهم دی ماه سال ١٣٧۲ 
با پیام رهبر فرزانه انقالب اسالمی برگزار شد.

مساجد،  مدارس،  در  کتاب،  هفته  در 
دانشگاه ها، و استان های کشور نمایشگاه ها و 
جشن های کتاب و سخنرانی در موضوع چاپ 

و نشِر کتاب برگزار می شود.
 نقش کتاب در انتقال علوم

مكتوب  فرهنگ  و  علمی  آثار  آوردن  پدید 
به  و  است  دین  اولیای  مهم  های  توصیه  از 
عنوان  به  و  کند  دانش کمک می  گسترش 
آینده  های  نسل  برای  فرهنگی  میراث  یک 

زندگینامه شهید محمدرضا جوادی
در   ١٣۶۲/۲/١۰ در  جوادی«  محمدرضا  شهید» 
در  گشود،وی  جهان  به  دیده  قم  مقدس  شهر 

خانواده ای مذهبی متولد شد.
برای  که  بود  کسانی  جمله ی  از  او  پدر 
به  افغانستان  از  بیت،  اهل  معارف  تحصیل 

کردند. مهاجرت  ایران 
خویش،  حیات  سال های  نخستین  همان  از  او 
شاهد اشک ریختن های مادرش در مجلس عزای 

امام حسین )ع( بود.
او از طایفه ای بود که رنج سال ها محرومیت را، 
تاریخی از رنج و کشتار و فاجعه را و میراثی از 
غربت و مظلومیت را در حافظه ی تاریخی خود 

حفظ کرده  بودند.
او یک هزاره به دنیا آمد، هزاره ای که شانه هایش 

زخم دار نسل ها تازیانه ی ستم بوده است.
سال های کودکی و نوجوانی او، در شهر قم و در 
جوار کریمه ی اهل بیت حضرت معصومه )س( 
سپری شد و در سایه ی عنایت آن بی بی، رشد 

کرد و بالید.
آشنایی بامیراث گذشته، چیزی نیست که نیاز 
به یاد گرفتن در مدرسه باشد، رضا با این میراث 
زاده شده بود و از آن زمان که خود را شناخت، 
دانست که کیست و حامل و میراث دار چیست.

قم  شهر  در  را  خود  تحصیل  دوران  محمدرضا، 
سپری کرد.

همواره  حسین)ع(  امام  عزاداری  مجالس  در 
زنی،  سینه  مراسم  در  و  داشت  فعال  شرکتی 

در تاریخ آمده است که ساندویچ در سال ١٧۶۲ 
 John“ مانتگیو  جان  توسط  انگلستان  در 
محبوب  َسندویچ،  اِرِل  چهارمین   ،”Montagu
و  دارد  وجود  روایت  این  ها  افسانه  در  شد. 
او  که  معتقدند  مورخان  از  بسیاری  همچنین 
اعتیاد شدید  به قمار  باز بزرگ بود و  یک قمار 
داشت. او ساعت ها به صرف قمار در پشت میز 
بازی می گذراند. در طی یک بازی طوالنی، او از 
آشپز خواست تا غذایی برای او بیاورد که بتواند 
بدون برخاستن از پشت میز آن را بخورد و برای 
این درخواست ساندویچ به وجود آمد. مانتگیو از 
گوشت و نانی که به طور دائم می خورد، لذت 
محافل  در  محبوب  غذای  این  چون  و  برد  می 
کرد،  پیدا  محبوبیت  و  شهرت  لندن  اجتماعی 
“ساندویچ”  را  آن  و  ارل گرفتند  نام  از  را  آن  نام 
است  بهتر  )یا  مانتگیو  جان  البته  نامیدند. 
بگوییم آشپز بی نام و نشانش( اولین کسی نبود 

انسان هاي سرشناسی که در ایام پیری مهم ترین کار را انجام دادند:
تولستوی در ٨۲ سالگی کتاب »من نمی توانم ساکت باشم« را نوشت.

***
جرج برناردشاو در ۹٣ سالگی نمایشنامه »قصه های خارق العاده پند آموز« را نوشت.

***
پیكاسو در ۹۰ سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.

***
چرچیل در ٨۲ سالگی کتاب »تاریخ کشورهای انگلیسی زبان« را نوشت.

***
سامرست موام در ٨٤ سالگی کتاب »دیدگاه ها« را نوشت

همراه  تلفن  تاپ،  لپ  به  که  افرادی 
هوشمند و تبلت ها معتاد هستند در مورد 
خطرات وای فای هشدارها را جدی بگیرند. 
بررسی محققان جهانی نشان می دهد که 
استفاده از اینترنت وای فای سالمت شما را 

تهدید می کند.
اگر از کاربران مشتاق اینترنت سؤال کنید 
چیست،  بشر  مهم  اختراعات  از  یكی  که 
به طور حتم بین گزینه های مختلف از وای 
فای هم نام می برند. اینترنت پر سرعت و 
بدون سیم به راحتی ما را به دنیای مجازی 
مختلف  افراد  با  تا  می کند  متصل  بزرگی 
نیازمان  مورد  اطالعات  و  باشیم  ارتباط  در 
سیم  و  کابل  به  نیاز  بدون  و  راحت تر  را 
این  سالمت  مورد  در  اما  کنیم.  دریافت 
اینترنت ها حرف و حدیث هایی وجود دارد.

که  بدانید  باشد  جالب  برایتان  شاید 
در  بار  اولین  برای  وای فای  تكنولوژی 
شد  معرفی  مجازی  دنیای  به   ۲۰۰٧ سال 
بیكار  هم  محققان  کنون  تا  زمان  آن  از  و 
انجام  مختلفی  تحقیقات  و  ننشسته اند 
داده اند که نتایج این پژوهش ها تا حدودی 

شما را متعجب می کند.
مختلفی  منفی  اثرات  می تواند  وای فای 
این  که  بگذارد  بر جای  مغز  بر سالمت  را 
اهمیت  بیشتر  کودکان  مورد  در  موضوع 
خواب،  اختالالت  خستگی،  سردرد،  دارد. 
مشكالت گوارشی، اختالل در عملكرد مغز 
را به  افسردگی  و حافظه، استرس و حتی 
وای فای و اشعه های آن نسبت می دهند. 
بگیرید  جدی  را  خطرات  از  بعضی  پس 
اینترنت  به  شب  تا  صبح  از  را  خودتان  و 

بی سیم وای فای وابسته نكنید.
 مضرات وای فای 

در سال ۲۰۰٨ یكی از دانشمندان آمریكایی 
تحقیقی را با عنوان » کنترل مغز با گوشی 
مورد  در  آن  در  و  داد  ارائه   « همراه  تلفن 
مضرات استفاده از وای فای به طور دسته 
بندی شده عوارض و خطرات را بازگو کرد 

که شامل:

ماندگار می شود.
 مطالعه و کتابخوانی

و میراثی سودمندتر  بی گمان، هیچ ذخیره 
که  چرا  نیست؛  کتاب  از  تر  ارزش  با  و 
است.  انسان  روحی  آرامش  مایه  کتاب، 
زداید  می  را  اندوه  که  است  همدمی  کتاب 
آورد  می  در  تنهایی  از  را  کننده  مطالعه  و 
و به او حكمت های جان پرور می آموزد.در 
واقع وقتی جهل و بی خبری، جامعه ای را از 
پای درآورد، یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج 
کند، بدون شک یكی از مهم ترین کارهایی 
مطالعه  بزداید،  را  جهل  آفت  تواند  می  که 
است و آنچه می تواند شبهه های ذهنی را 
دفع کند و ایمان و اطمینان را به قلب ها باز 
آورد، کتاب خوانی است. گرفتاران در چنبره 
انبوه  پرسش ها و محاصره شدگان در میان 
شبهه ها، می توانند برای استمداد فكری به 
کتابخانه مراجعه کنند و از آن جا نیرو گیرند 
و به جنگ شبهه ها بروند و پاسخی در برابر 

القائات و شبهه افكنی های دیگران بیابند.
 آثار ماندگار

گذار،  تأثیر  و  ماندگار  خوب،  کتاب  یک 
چگونه به یک اثر خاطر آفرین و ماندگار بدل 
میشود؟ یكی از مهم ترین ویژگیهای چنین 
است  مهم  نكته  این  گرفتن  نظر  در  آثاری، 
به  پاسخی  کم  دست  کتابها  گونه  این  که 
مخاطبان خود  نیازهای  یا  و  سوالها  از  یكی 
بدهند، پاسخی که با توجه به اولویتها، زیبا و 
متین و استوار و قانع کننده باشد. برای این 
که اثری ماندنی بشود، باید خوب باشد. آثار 
خوب میماند، در دلها جای میگیرند و کهنه 
نمیشوند. خوب هم که میگوییم یعنی پاسخ 
فقط  خوب  باشد.  نیاز  یک  و  سوال  یک  به 

برای مصایب امام حسین)ع( و اهل بیت او، نوحه 
می خواند.

در سال ١٣٨۲ به افغانستان سفر کرد و از نزدیک 
و  شد  آشنا  خود  مردم  تاریخی  محرومیت  با 
را در چهره ی  رنج و ستم  میراث سال هاکشتار، 
مردم خویش مشاهده کرد و آن را در حافظه ی 

خود ثبت کرد.
داد.  خانواده  تشكیل  بازگشت،  که  جا  آن  از 
که  لغزش هایی  نبود،  لغزش  از  خالی  او  زندگی 
رنج  با تحمل  ولو  را  بهای آن ها  داوطلبانه  خود 

فراوان داد.
تاوان  حرّ،  مثل  دارد  دوست  می گفت  خودش 
بر  را  که خود  هنگامی  و  بپردازد  را  خطاهایش 
سر دو راهی بهشت و جهنم می بیند، راهی را 
برگزیند که به رستگاری و سعادت ختم می شود.

به  اسالمی  انقالب  معّظم  رهبر  نوشت:  تسنیم 
قماری  بازی های  انجام  دربارۀ  جدید  استفتائی 
فقه  فرمودند.کانال  پاسخ  پاسور  مثل  رایانه ای 
در شبكه   اسالمی  انقالب  معّظم  رهبر  احكام  و 
_leader@( جدیدترین  ahkam( مجازی به نشانی
استفتاء از معظم له و جواب ایشان را دربارۀ انجام 

بازی های قماری رایانه ای منتشر کرده است.
سؤال: آیا انجام بازی هایی که حكم قمار را دارند 
)مانند پاسور( به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در 

نت نیز حرام است؟
جواب: بازی هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، 
حرام بوده، اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و 
برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.

که به پر کردن نان با غذا فكر می کرد.
در واقع او اولین کسی بود که این ایده را عملی 
کرد. مانتگیو به اطراف مدیترانه سفر می کرد، 
سرو  آن  در  ترکی  و  یونانی  غذاهای  که  جایی 
بین  که  مخلوط شده  پنیر  و  گوشت  می شد. 
او پشت  نان قرار داشت. هنگامی که  الیه های 
میز قمار نشسته بود، از همه ی اینها برای خلق 
ساندویچ خود الهام می گرفت. اما خلق مانتگیو 
هیاهو  و  خاموش شد  ماه  چند  از گذشت  بعد 
ادوارد  نام  به  مردی  کشید.  کناره  او  سمت  از 
های  یادداشت  در   ”Edward Gibbon“ گیبن 
روزانه ی خود نوشت که او حدود بیست تا سی 
نفر از اولین کسانی که این غذا را می خوردند 
در رستورانی دیده است. با شروع جنگ جهانی 
این  ثبت شد.  اختصاصی  به طور  دوم،ساندویچ 

غذا در جنگ، حضوری کاربردی داشت.
منبع : مجله کوالک

1- وای فای سبب بی خوابی می شود:
که  فرادی  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
الكترومغناطیسی  های  اشعه  معرض  در 
تغییرات  شان  خواب  الگوی  در  دارند  قرار 
به  نسبت  و  شود  می  دیده  توجهی  قابل 
بنابراین  سایرین دیرتر به خواب می روند. 
به طور جدی توصیه می شود که نه تنها 
در ساعات انتهایی شب که بدن آماده برای 
خواب است بلكه حتی در خواب هم خود 
وای  دستگاه  و  همراه  تلفن  معرض  در  را 
هم  قبال  که  همانطور  ندهید.  قرار  فای 
تلفن  گوشی  کردن  شارژ  حتی  شد  گفته 
همراه در اتاق خواب هم سبب بی خوابی 

و مشكالت جدی برای مغز می شود.
2- رشد و ترمیم سلول ها را مختل می کند:

تعدادی  محققان  موضوع  این  اثبات  برای 
تعدادی  و  فای  وای  بدون  اتاقی  در  گیاه 
قرار دادند و  با وای فای  اتاقی  را در  دیگر 
بعد از ۲ هفته نتیجه همان بود که پیش 
بینی می شد. گیاهان در اتاق آزاد و بدون 
وای فای رشد کرده بودند اما گیاهانی که 
انها  در  رشدی  بودند  فای  وای  معرض  در 

رخ نداده بود.
3- وای فای به رشد کودک آسیب می رساند:

از  بعد  استرالیایی  در سال ۲۰۰۹ محققان 
انجام مطالعات دریافتند که اشعه وای فای 
می  قرار  تاثیر  تحت  را  ها  پروتدین  سنتز 
دهد و رشد کودک را تا حد قابل توجهی 

کند می کند.
4- وای فای فعالیت های ذهنی زنان را ضعیف 

می کند:
تحقیق  این  در  داوطلبانه  به طور  نفر   ٣۰
شرکت کردند که ١۵ نفر آنها مرد و ١۵ نفر 
آنها زن بودند. آنها در ابتدا تست ساده ای 
از عملكرد های مغزی را انجام دادند و بعد 
از ان به مدت ٤۵ دقیقه در معرض و کار 

معنایش این نیست که از لحاظ هنری خوب 
تنظیم شده باشد و خیلی عمیق باشد، بلكه 
ممكن است اینطور نباشد، لیكن پاسخی به 

یک نیاز باشد.
 کتاب های ناسالم

از  توانیم  می  که  اندازه  به همان  تردید،  بی 
معرض  در  است  ممكن  بگیریم،  بهره  کتاب 
آفت ها و خطرهای نوشته های سست و بیمار 
و مسموم و انحرافی هم قرار گیریم. راه دادن 
به مدرسه ها و خانه ها،  ناسالم  کتاب های 
در واقع مسمومیت فكری و اخالقی نسل ما 
را به دست خودمان فراهم می آورد. بنابراین، 
نظارت بر چاپ کتاب و بررسی محتوای آن، 
در جامعه سالمت خواه و دوراندیش ضروری 
و  باورها  و  اندیشه  به سالمت  آنان که  است. 
افراد جامعه دل بستگی دارند،  گرایش های 
آثار منتشر شده،  نمی پذیرند که در عرضه 

حّد و مرز و نظارت و محدودیتی نباشد.
خانواده، نقطه آغازین ایجاد عشق به کتابخوانی

کتابخوانی،  و  کتاب  به  عالقه  ایجاد  برای 
نخستین  که  دارند  نقش  متعددی  عوامل 
آغازین  نقطه  واقع  در  است.  »خانواده«  آنها 
کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه  و  عشق  ایجاد 
دیدگاه  طبق  زیرا  گردد؛  می  آغاز  خانواده  از 
روان شناسان، شخصیت و هویت کودک در 
قدم اول در خانواده شكل می گیرد. به طور 
طبیعی والدین عالقه مند به کتاب فرزندانی 
دوستدار مطالعه خواهند داشت و عكس آن 

نیز صادق است.
 علت عمده کتاب گریزی در جامعه

ما  جامعه  های  کاستی  و  مشكالت  از  یكی 
فرهنگ  بودن سطح  پایین  و  کتاب  از  گریز 
علت  و  ها  ریشه  نقیصه،  این  است.  مطالعه 
های مختلفی می تواند داشته باشد که شاید 
در رأس آنها »عدم احساس ضرورت« است. تا 
نگیرد،  قرار  »نیاز«  در وضعیت  انسان  وقتی 

در پی رفع آن نخواهد افتاد.
اگر در پاسخ شبهه های اعتقادی و پرسش 
و  مجلس  در  یا  دربمانیم،  سیاسی  های 
به  صحبت  خاصی  موضوع  از  که  محفلی 
میان می آید، احساس کنیم در آن زمینه بی 
اطالعیم و شرمسار شویم و احساس کنیم از 
چرخه زمان و گردونه پرشتاب مسایل علمی 
و فكری جامعه عقب مانده ایم، نسبت به خأل 
و نیاز آگاه می شویم و این می تواند شوق 
به مطالعه و کتابخوانی را در ما تقویت کند.
 گردآوری : بخش فرهنگ و هنر بیتوته

آب را گل نکنیم 

نکنیم ول  را  ماسک 
زده ناقلی عطسه  انگار،  فرودست  در 

با یک سرفه یا که 
هوا آلوده  گشته 

باید زد ماسک را 
باید شست را  دست 

موجود باال  ده  در  نیست کنون  واکسنی 
نیست درمانی  راه 

نجات و  درمان  ره  تنها  پیشگیری شده 
نیست خالی  ها  تخت 

است  گناهی کرده  چه 
!! آن پرستار و پزشک؟ 

و  هشدار  همه  زین  دگر  گشتند  خسته 
پیام.

باید زد ماسک را 
باید شست را  دست 
خطریم  در  همگی 

در یک کشتی همه 
همسفریم و  همره 
را این کشتی  باید 

هم با  ساحل  به  برسانیم  به سالمت 
باید زد ماسک را 

باید شست را  دست 
بزنیم گر  را  ماسک 

را دستان  سریع  بشوییم  گر 
کنیم ایجاد  فاصله  کمی  گر 

کرونا شکست  با 
می خندیم هم  باز 

بندیم می  بار سفر  هم  باز 
همه برقصیم  در دست  آینه  هم  باز 

تازه شود نقش و نگار دیدار باز هم 
پرسیم می  هم  باز 

خانه ی دوست کجاست؟
باید زد  ماسک را 

باید شست...... را  دست 

 نکاتی که کارفرمایان 
درباره دریافت چک
 و سفته باید بدانند 

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختالفات 
کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارفرمایان 
خود  کارگران  از  را  ضمانت  سفته  و  چک 
آن ها  احتمالی  شكایات  از  جلوگیری  برای 

می گیرند و این اشتباه بزرگی است.
که  آن  دلیل  به  اینكه  بیان  با  زاده  حاجی 
نمی تواند  و سفته ضمانت  اخذ چک  حتی 
از شكایات کارگران جلوگیری کند، گفت: 
را سفید  کارفرمایان چک و سفته ضمانت 
هر  اینكه  تصور  با  می کنند  دریافت  امضا 

زمان خواستند علیه کارگر اقدام کنند.
این اشتباه بزرگ باعث می شود تا در زمان 
خود  جریان  برعكس  کارگر،  علیه  شكایت 

کارفرما محكوم به زندان شود.
اینكه  بدون  کارفرمایان  داد:  ادامه  وي 
پیش بینی ترک کار و خسارت مربوطه را 
به  باشند  داده  انجام  اولیه  دادکار  قرار  در 
یا  محض ترک کار کارگران بر روی سفته 
چک سفید امضا اقدام می کنند و در نهایت 
باید  و  می شوند  محكوم  خودشان  تاسف 

رضایت کارگر را جلب کنند.
و  چک  از  استفاده  سو  گفت:  زاده  حاجی 
سفته سفید امضا برای کارفرمایان شش ماه 

تا سه سال حبس دارد.
او گفت: آنچه در روابط فی مابین کارگران 
کار  قرارداد  فقط  است  موثر  کارفرمایان  و 
بوده و عدم وجود قرارداد کار قانونی جرایم 
غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کردن با وای فای با قدرت ۲.٤ مگا هرتزی 
خوشایند  زنان  برای  نتیجه  گرفتند.  قرار 
نبود! چرا که بعد از این مدت تست قبلی 
دوباره انجام شد و زنان نتیجه ای ضعیف 

تر نسبت به قبل دریافتند.
در  ناباروری  موجب  فای  وای  از  استفاده   -5

زنان ومردان می شود:
های  اشعه  و  قای  وای  منفی  تاپیر 
الكترومغناطیسی تنها بر روی اسپرم نمی 
مورد  را هم  ها  تواند تخمدان  و می  باشد 
و  فای  وای  های  شبكه  دهد.  قرار  حمله 
اشعه ساطع شده از آنها هم تحرک اسپرم 
ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب شكسته 

شدن DNA می شود.
6- وای فای با سرطان ارتباط دارد:

نگرانی از ابتال به سرطان همیشه با انسان 
های دنیای تكنولوژی همراه است .در واقع 
باید گفت سرطان زا بودن وای فای هنوز به 
نظر  اتفاق  زمینه  این  در  و  نرسیده  اثبات 
محققان  و  پژوهشگران  درمیان  مشخصی 
نتایج  وجود  این  با  ندارد.  وجود  جهانی 
آزمایشگاهی  های  نمونه  روی  ها  بررسی 
نشان می دهد قرار گرفتن در معرض اشعه 
های الكترومغناطیسی احتمال بروز تومور 

های سرطانی را افزایش می دهد. 
چطور این خطرات را محدود کنیم؟

اینكه خود  از  تر  و روشن  تر  جوابی ساده 
داریم  نگاه  دور  فای  وای  ی  اشعه  از  را 
روش  ترین  ساده  از  نوعی  به  ندارد  وجود 
های کاهش خطرات این است که لپ تاپ، 
تان  نزدیكی بدن  را در  تبلت ها  موبایل و 
این  با  کارتان  اینكه  از  بعد  و  ندارید  نگه 
وسایل تمام شد، از آنها فاصله بگیرید. اگر 
از این دستگاه ها استفاده نمی کنید هیچ 
دلیلی ندارد که از صبح تا شب در اطراف 

تان روشن باشند.

روز کتاب و کتاب خوانی

زندگینامه شهدای مدافع حرم)3(

نظر رهبری درباره پاسور بازی کردن با کامپیوتر

داستان جالب به وجود آمدن ساندویچ

هیچوقت برای هیچ چیز دیر نیست!

»وای فای« این بالها را به سرتان می آورد
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صف

دکتر مهدی سلیمی -فوق تخصص ریه دانشگاه 
علوم پزشكی کرمانشاه با اشاره به نحوه عملكرد 
بیماری  گفت:  انسان،  بدن  در  کرونا  ویروس 
کووید-١۹ ارگان ها و قسمت های مختلف بدن را 
درگیر می کند همانند ریه، قلب، عروق، دستگاه 
گوارش، مغز و درگیری های ریوی در این بیماران 

بارزتر است.
درگیری  دچار  بیماران  از  درصد   ۲۰ حدود  در 
می تواند  امر  این  که  می شوند  شدید  ریوی 
کاهش  و  سرفه  گاهی  نفس،  تنگی  بصورت 
و  دهد  نشان  را  خودش  خون  اکسیژن  سطح 
از طرفی نیز درصد کمی وارد فازهای شدیدتر 
بیماری شده که نیاز به دستگاه ونتیالتور دارند.

وی با بیان اینكه کرونا با مكانیزم های مختلف 
می شود،  خون  اکسیژن  سطح  کاهش  سبب 
افزود: یكی از علل مهم آن نیز ایجاد لخته های 
کوچک در عروق ریه که باعث افت اکسیژن و 

افزایش فشار شریان ریه می شود.
ناحیه  از  که  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیماران 
خاصی  ویژگی های  اند  شده  مشكل  دچار  ریه 
دارند و در مراحل اولیه و گاهی در موارد شدید 
بدون عالئم تنگی نفس، درگیری ریوی شدید و 

اکسیژن های پایین دارند.
ابتدای  از  هفتم  و  ششم  روز  از  ریوی  درگیری 
شروع عالئم آغاز می شود و تا روز دهم و یازدهم 
توصیه می کنیم  است که  ریوی  دچار درگیری 
به  اقدام  ابتال  تشخیص  از  پس  مبتال  بیماران 
اندازه گیری سطح اکسیژن خود کنند و اگر زیر 
۹٣ درصد سطح اکسیژن بود باید بستری شود.

برای  اختصاصی  درمان  که  است  درست 
فاز  در  اما  نداریم،  ویروس  این  با  مقابله 
از  جلوگیری  برای  موثری  درمان های  التهابی 

دارد. وجود  بیماری  پیشرفت 
سلیمی با بیان اینكه برخی از بیماران وارد فاز 
شدیدتری از درگیری ریوی می شوند که نیاز به 
اغلب  افزود:  می کنند،  پیدا  ونتیالتور  دستگاه 
این بیماران با درمان بهبود می یابند و در مقابل 

برخی به درمان های طوالنی تری نیاز دارند.
درگیری های  این  که  موضوع  این  به  توجه  با 
رعایت  راه  بهترین  نیست،  جبران  قابل  شدید 
فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی 
دست هاست و همچنین پیگیری افت اکسیژن 

در روزهای ششم و هفتم است.
این فكر که اگر دچار ویروس کرونا شویم و به 
غلط  کامال  نمی افتد  اتفاقی  و  برویم  قرنطینه 
قرار  نظر  تحت  را  خود  وضعیت  باید  و  است 

دهیم.
دیگر عالئم مشخص درگیری ریه به ویروس کرونا

پژوهش های جدید نشانگر آن است که خوردن 
برابر  در  بدن  حمایت  در  مهمی  نقش  ماست، 
فراوان  به شكلی  دارد؛ سرطانی که  ریه  سرطان 

در سراسر جهان انتشار یافته است.
بر طبق یک پژوهش انجام گرفته، میان خوردن 
از یک  )الیاف(  فراوان ماست و غذا های فیبردار 
سو و کاهش خطر ابتال به سرطان ریه از سوی 

دیگر ارتباط وجود دارد.

بیماران  برای  بیداری  شب  محققان،  گفته  -به 
مبتال به دیابت نوع ۲ بسیار مضر است.

دیابت  به  مبتال  بیماران  مطالعه  در  -محققان 
نوع۲ دریافتند افرادی که شب دیر می خوابند و 
صبح دیر از خواب بیدار می شوند، کمتر ورزش 
معرض  در  شان  سالمت  نتیجه  در  کنند  می 

خطر بزرگی قرار دارد.
زندگی  سبک  باید  دیابت  به  مبتال  -افراد 

سینه  قفسه  درد  درباره  بیضایی  دکترمحبوبه 
علت  به  بیماران  از  بسیاری  گفت:به طور شایع 
می کنند،  مراجعه  پزشک  به  سینه  قفسه  درد 
ولی تمام مواردی که دارند، مربوط به علل حاد 
به  معموالً  قلبی  نیستند.درد های  خطرناک  و 
صورت درد های فشارنده با احساس سنگینی که 
بیمار با کف دست روی سینه نشان می دهد و 
با فعالیت شروع می شوند و با استراحت کاهش 

پیدا می کند، هستند.
باال  می شوند،  شروع  آهستگی  به  که  درد هایی 
می روند و با استراحت کاهش پیدا می کنند به 
تیپ درد های قبلی می خورد، ولی اگر یک درد 

مواد  عوارض  خصوص  در  شمس  هرمز 
باید  کرد:  بیان  چشم  روی  کننده  ضدعفونی 
در  کننده  ضدعفونی  مواد  و  الكل  ریختن  از 
باز  چشم  اگر  که  چرا  شود  جلوگیری  چشم 
کننده  ضدعفونی  مواد  سایر  و  الكل  و  باشد 
این  قرمزی  و  موجب سوزش  وارد چشم شود، 

عضو می شود و عوارضی را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینكه الكل سبب تحریک چشم 
شده و اغلب بعد از شست و شو رفع می شود، 
ادامه داد: ورود الكل و مواد ضدعفونی کننده به 
چشم چندان هم خطرناک نیست و نسبت به 
اسید که باعث زخم و تخریب قرنیه و در نهایت 
نابینایی می شود، خطر کمتری دارد، اما افراد در 
هر صورت باید مراقب باشند تا الكل و سایر مواد 
عفونی کننده وارد چشمشان نشود و در صورت 

ورود، چشم خود را با آب بشویند.
به  الكل  این متخصص چشم در خصوص ورود 
برای  معموال  کرد:  بیان  آن  خوردن  یا  و  دهان 
استفاده  التیلیک  الكل  از  کردن  ضدعفونی 

سعی کنید این چند ماده غذایی را نخورید 
یا مصرف آنها را تا آنجا که می توانید محدود 

کنید، چراکه به آرامی ما را می کشند.
بی آنكه  می کنیم،  مصرف  را  آن ها  ما  همه 
از  خطرناک تر  اما  بیاید،  پیش  مشكلی 
باید  می شود.  تصور  که  هستند  چیزی  آن 
تغییرات در رژیم غذایی خود را شروع کنید.

خطرها چیست؟
مشكالت  به  منجر  غذاها  این  از  بعضی   
فشار خون باال، میزان کلسترول باال، بیماری 
بدتر  موارد  در  حتی  و  آلزایمر  دیابت،  قلبی، 
سرطان می شود. چاقی، اضطراب و افسردگی 
روبرو  آن  با  که  است  معمولی  مشكالت  نیز 
می شوند. بنابراین، در اینجا لیستی از ١۵ غذا 
که به آرامی شما را می کشند معرفی می شود. 
سعی کنید آن ها را نخورید و یا مصرف آن را تا 

آنجا که می توانید محدود کنید.
. نمک

نمک نقش مهمی در تنظیم فشار خون ما 
حد  از  بیش  خود  غذایی  مواد  در  اگر  دارد. 
نمک بریزید. منجر به فشار خون باال می شود 
افزایش  و خطر بروز بیماری قلبی عروقی را 
میر  و  مرگ  مهم  علل  از  یكی  که  می دهد 
در جهان است. اما شما نیازی به قطع نمک 
فقط  دارد،  نیاز  آن  به  شما  بدن  زیرا  ندارید، 
مقدار مصرفی خود را محدود کرده و میزان 

سدیم در غذاهای خود را کنترل کنید. 
 آبمیوه های تجاری

شما هم باید بی اعتماد باشید به آن چیزی 
نوشته  تجاری  آبمیوه های  پاکت  روی  که 
می شود مبنی بر این که تهیه شده از ١۰۰ 
درصد میوه طبیعی، در واقع آب میوه تجاری 
محصولی است که اغلب حاوی مقادیر زیادی 
مواد  و  خوراکی  رنگ های  افزوده،  شكر  از 
از  زیادی  بخش  می تواند  و  است  نگهدارنده 
مواد مغذی خود را در طی مراحل پاستوریزه 

کردن از دست بدهد. 

حس سرخوشی یا حتی توهم
تبدیل  هیپوکسی  به  هیپوکسمی  که  زمانی 
می شود، ممكن است حس سرخوشی در فرد 
به  تواند شبیه مسمومیت  بگیرد و می  شكل 
ظاهر،  در  تغییراتی  است  ممكن  برسد.  نظر 
رفتار، میزان و تداوم گفتار، خلق و خو یا حتی 
توهم و باورهای غیرعادی درباره زمان، مكان یا 
مردم در فرد شكل بگیرند. همچنین، قضاوت، 
حافظه و بینش فرد ممكن است مختل شوند.
رنگ آبی لب ها، الله گوش و/یا بستر ناخن ها

این شرایط که به نام سیانوز شناخته می شود، 
نشانه ای از هیپوکسمی شدید است که نشان 
می دهد سلول های بدن به میزان کافی خون 
باید  سیانوز  کنند.  نمی  دریافت  اکسیژن دار 
های  مراقبت  فرد  و  شود  گرفته  جدی  بسیار 

پزشكی فوری دریافت کند.
احساس سوزش

باشد،  مدت  طوالنی  مشكلی  هیپوکسمی  اگر 
بدن ممكن است بیش از حد گلبول های قرمز 
تولید کرده و این شرایط موجب افزایش غلظت 
از  برای عبور  توانایی آن  خون و محدود شدن 
ممكن  این  شود.  کوچک تر  خونی  های  رگ 
است موجب بروز عالئم اضافه از جمله احساس 
و  بینی  مانند  انتهایی  های  اندام  در  سوزش 

انگشتان، زنگ زدن در گوش و خارش شود.
سردرد

با   )COPD( ریه  انسدادی  مزمن  بیماری 
که  است  مرتبط  هیپوکسی  نام  به  شرایطی 
می  رخ  خون  در  اکسیژن  کمبود  واسطه  به 
دهد. این شرایط بار کاری مضاعف بر قلب وارد 
بافتی  عملكردهای  کندی  موجب  و  کند  می 
انسدادی  مزمن  بیماری  همچنین،  شود.  می 
واسطه  به  که  است  مرتبط  هایپرکاپنی  با  ریه 
اکسید کربن در بدن  از حد دی  سطوح بیش 
رخ می دهد. سردردهای مرتبط با بیماری مزمن 
انسدادی ریه به واسطه کمبود اکسیژن در مغز 
حد  از  بیش  کربن  اکسید  دی  با  ترکیب  در 
هنگام  بیشتر  سردردها  این  گیرند.  می  شكل 
واسطه  به  خواب  از  شدن  بیدار  از  پس  صبح 
انباشت دی اکسید کربن در خون هنگام خواب 

رخ می دهند.
تنگی نفس

شایع ترین  از  یكی  دیس پنی  یا  نفس  تنگی 
کمبود  بر  افزون  است.  هیپوکسمی  عالئم 
نفس، تنگی نفس ممكن است شامل احساس 
تنگی در قفسه سینه، تنفس سریع یا احساس 
باشد. جمع  کافی  اکسیژن  دریافت  در  ناتوانی 
شدن لب ها به حالت غنچه یا سوزش سوراخ 

پژوهشها نشان داد خوردن ماست و خوردنی های 
سرشار از فیبر )الیاف( در کاهش خطر ابتال به 
که  افرادی  همچنین  است.  مؤثر  ریه  سرطان 
 ١٧ می کنند،  مصرف  فیبر  از  سرشار  غذا های 
درصد کمتر از دیگر در معرض ابتال به سرطان 
ریه هستند.ماست سرشار از کلسیم، »ویتامین 
مواد  از  دیگر  بسیاری  و  دی«  »ویتامین  ب«، 

مغذی است.

به  دیر  و ورزش کنند. کساني که  داشته  سالم 
افراد  از  کمتر  درصد   ۵۶ روند  می  رختخواب 
سحرخیز مبتال به دیابت، ورزش می کنند که 

برای سالمت شان مضر است.
مبتال  افراد  از جمله  برای هر شخصی،  -ورزش 
به دیابت، مهم است چراکه به حفظ وزن سالم 
بیماری  و فشار خون کمک می کند و ریسک 

قلبی را کاهش می دهد.

احتمالش  می شود  شروع  یک مرتبه  و  ناگهانی 
قلب  کم  رسانی  خون  خاطر  به  که  است  کم 
معموالً  گفت:  باشد.وی  قلبی  سكته  خطر  و 
درد های قلبی بین ۲ تا ٣ دقیقه طول می کشد 
اگر دردی زیر ۲ دقیقه طول بكشد معموالً درد 
قلبی نیست، ولی اگر سكته قلبی اتفاق افتاده 
درد های  باشد.  طوالنی  می تواند  درد  این  باشد 
هرجایی  تحتانی  فک  تا  باال  به  ناف  از  قلبی 
آن  در  اما  دهند،  نشان  را  خودشان  می توانند 
شرایط درد، خوردن، آشامیدن، استرس، فعالیت 
کردن، می تواند درد های قلبی را برانگیخته کند 

و رفع این ها می تواند درد قلبی را کاهش دهد.

خطر  دهان  به  الكل  نوع  این  ورود  و  می شود 
از  است  بهتر  صورت  هر  در  اما  ندارد،  چندانی 

ورود این ماده به دهان جلوگیری شود.
الكل  از  استفاده  اینكه  بر  تاکید  با  شمس 
استفاده  افزود:  است،  خطرناک  بسیار  متیلیک 
از این ماده عوارض زیادی به همراه دارد و  زیاد 

سبب کوری می شود.
منبع: میزان

 غالت صبحانه
زیبا  بندی  بسته  آن رنگ های شاد در درون 
شاید از نظر بازاریابی زیبا باشند، اما از نظر 
مواجه  خطرناک  مجموعه  یک  با  سالمتی 
رنگ های  زیاد،  قند  از  مجموعه ای  هستیم، 
بلند مدت  در  دارند که  نگه  مواد  و  صنعتی 
باشد،  برای بدن ضرر داشته  بسیار می تواند 
طبیعی  میوه های  از  می توان  آن  جای  به 
شده  خشک  گوشت های  یا  شده  خشک 

استفاده کرد.
 فست فودها

ارزان  نسبتا  دارند!  خوبی  طعم  فودها  فست 
هستند و همه جا! اما به این فكر کنید که 
خوب  آن ها  طعم  می شود  باعث  چیزی  چه 
را  شما  که  است  چیزهایی  همان  این  باشد؟ 
آهسته می کشند: چربی ترانس، شكر، نمک، 
سایر  و  رنگ ها  افزودنی ها،  نگهدارنده،  مواد 
و  ظاهر  ابهترشدن  باعث  که  شیمیایی  مواد 
طعم این غذاها می شود. فست فود می تواند 
خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی عروقی، 
سرطان، اختالالت خلقی، افزایش وزن، اختالالت 
متابولیكی و ... را افزایش دهد؛ بنابراین حداقل 

تالش کنید که کمتر مصرف کنید.
گوشت کبابی )باربیکیو(

درست است که هیچ کس نمی تواند از بوی 
کباب بگذرد، اما الاقل محدودش کنید.

گوشت  وارد  فرآیند  طی  که  شیمیایی  مواد 
می شوند با خطر ابتال به سرطان پانكراس و 
اما اگر شما  سرطان پستان مرتبط هستند. 
شدن  کم  برای  کنید،  مقاومت  نمی توانید 

ریسک سرطان از رزماری استفاده کنید.
نان سفید، آرد تصفیه شده

آرد سفید از تمام فیبر های غذا، مواد معدنی 
که  چیزی  و  شده  تصفیه  ویتامین ها  و 
مواد  با  دانه  مخلوط  می کنید  دریافت  شما 
رنگ  به  رسیدن  برای  که  است  شیمیایی 
سفید زیبا استفاده می شود. اما در پشت آن 

رخ  است  ممكن  نیز  تنفس  هنگام  بینی  های 
دهند.

تنفس سریع
تنفس  به  که  است  پزشكی  اصطالح  تاکی پنه 
اکسیژن  کمبود  دارد.  اشاره  عمق  کم  و  سریع 
از  بدن  در  حد  از  بیش  کربن  اکسید  دی  یا 
دالیل شایع این شرایط است. همچنین، برخی 
آن شوند.  موجب  توانند  می  مشكالت سالمت 
از  عالمتی  اما  نیست  بیماری  یک  تاکی پنه 

تالش بدن برای اصالح مشكلی دیگر است.
بی قراری

اضطراب،  شامل  هیپوکسی  اولیه  های  نشانه 
سردرگمی و بی قراری می شوند. اگر هیپوکسی 
درمان نشود، کم فشاری خون رخ خواهد داد. با 
تشدید هیپوکسی، عالئم حیاتی بیمار، تحمل 
فعالیت و سطح هوشیاری وی کاهش خواهند 

یافت.
سرگیجه، سبکی سر و/یا غش

غش  و/یا  سر  سبكی  یا  سرگیجه  احساس 
مورد  اکسیژن  بدن  که  است  شایع  نشانه  یک 
نیاز خود را به میزان کافی دریافت نمی کند. 
همچنین، ممكن است احساس شناوری یا نیاز 

مكرر به خمیازه کشیدن رخ دهند.
افزایش فشار خون و ضربان سریع قلب

های  مكانیسم  برخی  حاد  هیپوکسی 
قلبی عروقی  دستگاه  در  بیشتر  خودمختار، 
مانند افزایش ضربان قلب در حالت استراحت، 
فشار خون و در دستگاه تنفسی مانند پرفشاری 

خون ریوی و تنفس سریع را فعال می کند.
مشکالت بینایی

عالئم کمبود اکسیژن در چشم ها شامل تاری 
احساس  و  حد  از  بیش  آبریزش  سوزش،  دید، 
شوند.  می  شن  وجود  به  شبیه  خراشیدگی، 
الیه  در  تورم  به  معمول  طور  به  خفیف  موارد 
می  منجر  موقت  دید  تاری  و  قرنیه  اپیتلیال 

شوند.
عدم هماهنگی و سردرگمی

توجهی،  کم  شامل  خفیف  هیپوکسی  عالئم 
در  کاهش  و  حافظه،  افت  ضعیف،  قضاوت 
هماهنگی حرکتی می شوند. سلول های مغزی 
حساس  اکسیژن  کمبود  به  نسبت  شدت  به 
هستند و طی پنج دقیقه پس از قطع اکسیژن 

مرگ آنها آغاز می شود.
خون  اکسیژن  کم  سطوح  با  مواجهه  صورت  در 

چه کاری باید انجام دهید
اگر هر یک از عالئم باال را تجربه می کنید با 
پزشک خود تماس بگیرید. و اگر به کووید-١۹ 
مبتال شده و در خانه بستری هستید، به طور 
با یک دستگاه  را  اکسیژن خون  منظم سطوح 

پالس اکسی متر کنترل کنید.

فاکتور پرخطر ابتال
 به دیابت نوع۲

از  زندگی  سبک  و  غذایی  رژیم  ژنتیک، 
نوع۲  دیابت  به  ابتال  در  اصلی  فاکتور های 
نشان  محققان  اخیر  مطالعه  اما  هستند. 
تاثیر  هم  اجتماعی  تعامالت  مولفه  می دهد 

بسزایی در ابتال به این بیماری دارد.
به گفته محققان دانشگاه کالج لندن، احساس 
و  نكند  زندگی  تنها  فرد  اگر  حتی  تنهایی، 
دارای تعامالت اجتماعی در زندگی روزانه اش 
نوع۲  دیابت  به  ابتال  باالتر  ریسک  با  باشد، 

مرتبط است.
در این مطالعه از بیش از ٤۰۰۰ نفر در مورد 
تنهایی شان سوال پرسیده شد. هیچ یک از 

آن ها در ابتدا مبتال به دیابت نوع۲ نبودند.
این  نظربودن  تحت  دهه  یک  حدود  از  بعد 
 ۶.٤( کنندگان  شرکت  کل  از  نفر   ۲۶٤ افراد، 
بودند.  شده  نوع۲  دیابت  به  مبتال  درصد( 
محققان مشاهده کردند امتیاز افراد مبتال به 
دیابت نوع۲ در پایان مطالعه از لحاظ تنهایی 
١.٤۲ بود درحالیكه در مورد افراد فاقد دیابت 

این امتیاز ١.٣٣ بود.
درصد   ٤۶ با  »تنهایی«  داد  نشان  مطالعه 
مرتبط  نوع۲  دیابت  به  ابتال  بیشتر  ریسک 
تحقیق،  تیم  سرپرست  هكت«،  »روث  است. 
رابطه  ما  »یافته های  می گوید:  باره  این  در 
قوی ای بین تنهایی و احتمال ابتال به دیابت 

نوع۲ را نشان می دهد.«
از  ناشی  روانی  استرس  معتقدند  محققان 
هورمون های  میزان  افزایش  به  منجر  تنهایی 
کورتیزول  و  اپی نفرین  به  موسوم  استرس 
نوع۲  دیابت  به  ابتال  در  دو  هر  که  می شود 

نقش دارند.
منبع: مهر

در حالتهای روانی 
مختلف چه بخوریم؟

1- غمگین هستید؟
غذاهایی که دارای امگا٣ و ویتامین D هستند 
مثل : تخم بزرک )بذر کتان(و ماهی های چرب 

مثل قزل آال بخورید.
2- در سختی هستید؟

گوجه   : مثل   C ویتامین  از  غنی  غذاهایی 
فرنگی، آناناس، توت فرنگی، کیوی، فلفل سبز 

و کلم میل کنید.
3- استرس دارید؟

مثل   B گروه  های  ویتامین  از  غنی  غذاهایی 
قزل آآل یا میگو یا یک کاسه بزرگ ماست کم 

چرب بخورید.
4- عصبانی هستید؟

غذاهای پتاسیم دار مثل : موز، آووکادو، ذرت، 
سیب زمینی و لوبیا سفید بخورید.

5- بیخوابی به سرتان زده است؟
غذاهای غنی از منیزیم مثل نخود، عدس، جو 

دوسر، تخم کدو و اسفناج میل کنید.

خطر ابتال به افزایش وزن، آسیب تیروئید و 
آسیب اندام وجود دارد. 

شیرین کننده های مصنوعی
این ها همانند شكر هستند. در حقیقت، آن ها 
مصنوعی  کننده های  شیرین  بدترند.  حتی 
مانند آسپارتام، نوتام، پتاسیم آتیسلفام و ... 
ممكن است کالری کمتری داشته باشند، اما 
هنوز هم می توانند خطر ابتال به دیابت، فشار 
قلبی و سندرم متابولیک  بیماری  باال،  خون 
را افزایش دهند. ممكن است متوجه نشوید، 
حاوی  قند  بدون  آدامس های  از  بسیاری  اما 
ماده  خطرناک ترین  که  هستند  آسپارتام 
دارای  شكر  می شود.  محسوب  جهان  در 
افرا،  مانند عسل، شربت  جایگزین های سالم 

و شربت آگاو است.
سس های ساالد

آن چیزی که به عنوان سس ساالد می خورید، 
چیزی نیست جز شكر، رنگ و ذرت با فروکتوز 
باال، می توانید به جای این که خوش خیاالنه 
کاهو و خیار بخورید، یک ظرف سیب زمینی 
سرخ کرده یا یک ساندویچ هات داگ بخورید، 
چندان هم فرق نمی کند، به عنوان چاشنی 
ساالد بهتر است از آب لیمو، آب غوره، سرکه، 
سرکه بالزامیک و روغن زیتون استفاده کنید.

چیپس سیب زمینی
مواد غذایی خیلی سرخ شده حاوی یک ماده 
خطرناک به نام آکریل آمید هستند چیپس 
مستثنی  قاعده  این  از  هم  زمینی  سیب 
سرطان  به  ابتال  خطر  امید  آکریل  نیست 
روده بزرگ، سرطان پستان، سرطان پروستات 
و سرطان رکتوم را افزایش می دهد؛ بنابراین از 
یا یک  کنید  اجتناب  زمینی  چیپس سیب 
روغن  کمی  بپزید.  خانه  در  سالمتر  نسخه 
دهید،  قرار  زمینی  سیب  روی  بر  را  زیتون 
راه  این  بگذارید.  فر  را در  آن  با کمی نمک، 

بهتر است!
ادامه دارد...

عالئم مشخص درگیری ریه به ویروس کرونا

سرطان ریه را با این خوراکی از خود دور کنید

فواید زود خوابیدن برای دیابتي ها

درد قفسه سینه

این مواد غذایی به تدریج ما را می کشند)1(عوارض مواد ضدعفونی کننده روی چشم

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان اعظم صحراپیما فرزند حاجي به شرح دادخواست  به کالسه پیوستي از  این شورا  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجي صحراپیما فرزند عبداله  به شناسنامه شماره 
آن  حین الفوت  ورثه  و  گفته  بدرود  ارد  در  خود  دائمي  اقامتگاه  در   ۹۹/۵/۲٤ تاریخ   در  اوز  از  صادره   ١۶٨٤

مرحوم- مرحومه عبارتند از:
١-عبداله صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۰۰۰١٣٣۰  صادره از ارد 

۲-مجتبي صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹۹۶۵٣٤۰  صادره از ارد 
٣-مهدي صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹٧۲١۲١۲  صادره از ارد 

٤-مصطفي صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۲۵۰۰١٤۰۶۶۰  صادره از ارد 
۵-محمد صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹۹٧١۰٣۰  صادره از ارد 
۶-خلیل صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹٧١۹۹۹٤  صادره از ارد 

٧-فاطمه صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۲۵۰۰١٧۵٨۵۵  صادره از ارد 
٨-سكینه صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹٧١٨۲۰٣  صادره از ارد 

۹-اعظم صحراپیما فرزند حاجي  به شماره ملي ۶٤۹۹۹۶٨٨۹٧  صادره از ارد  فرزندان متوفي
١۰-صغري رجبي   فرزند حسین به شماره ملي ۶٤۹۹٧۰۶١٧۵  صادره از ارد   همسر متوفي والغیر...  

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

ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي                 م/الف/۵٤۲

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

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

رسمي
مورخه   ١٣۹۹۶۰٣١١۰١١۰۰۰۹٧۲ شماره  رأي  برابر 
تعیین  قانون  موضوع   - اول  هیأت   ۹۹/۰۶/٣١
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  الرستان 
شناسنامه  بشماره  فرزند حسن    محمدرضا شجاع 
باب  یک  ششدانگ  در  الرستان   از  ١١۶۹صادره 
خانه به مساحت ۲۵۰ متر مربع پالک ۵ فرعي از 
 ٤۵۶۶ پالک  از  شده  مجزا  و  مفروز   اصلي   ٤۵۶۶
اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ١٨ فارس الر محرز 
پالک  حدود  تحدید  که  این  به  عنایت  با  گردیده 
تقاضای  حسب   نیامده  عمل  به  تاکنون   ٤۵۶۶
نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز یكشنبه 
از  تحدید  عملیات  و  تعیین   ۹۹/١۰/۰٧ مورخه 
ساعت ٨ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا 
قانون  ماده ١٤  کلیه مجاورین طبق  و  متقاضي  از 
محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد  دعوت  ثبت 
مجاورین  واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به 
مدت ٣۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید 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 
مالكیت  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۲٨/٨/۹۹

شمسعلي اسكندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک 
الرستان                م/الف/۶۶۲
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اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان، 
ایرانیان و نیز بزرگ ترین  شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسة ملی 
سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهاده اند. شاهنامه اثری 
است منظوم در حدود پنجاه هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف )یا مقصور( 
انجامید.  طول  به  سی سال  حدود  آن  سرایش  )فعول((.  فعل  فعولن  فعولن  )فعولن 

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

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

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

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

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

مسلم ادبیات جهان به شمار می آیند.

محمدرضا فاریابی

همای
ایران  ملی  داستان های  در  همای 
خواهر  گشتاسپ  دختر  شاهنامه  و 
و  شیدسپ  و  اسفندیار  و  پشوتن 
بود. گشتاسپ  آفرید  به  فرشیدورد و 
قول داد اگر کسی کین زریر را بستاند 
همای را به عقد او در خواهد آورد اما 
کسی جز اسفندیار برادر همای گره از 

این کار نگشود:
همی گوید آنكس کجا کین اوی
بخواهد نهد پیش دشمنش روی

مر او را دهم دخترم را همای
ُو کرد ایزدش را برین بر گوای 

همای در شاهنامه
در  که  داشت  بلخ  در  کاخی  همای 
و  می کرد  اقامت  آنجا  در  پدر  غیبت 
چون تورانیان به بلخ یورش آوردند او 
و خواهرش به آفرید به چنگ ارجاسپ 
شاه َخُلّخ افتادند و به رویین دژ تختگاه 
کمر  اسفندیار  یافتند.  انتقال  َخُلّخ 
هّمت برای رهانیدن آنان ببست و پس 
اسفندیار  خان  هفت  مراحل  طی  از 
ارجاسپ  بر  و  کرد  نفوذ  رویین دژ  به 
پیروزی یافت او را کشت، دو خواهرش 

را رهانید و به ایران بازشان گرداند.
بازرگانان  کسوت  در  اسفندیار  وقتی 
به رویین دژ داخل شد با هدایا نخست 
بدیدار ارجاسپ و بزرگان رسید دوستی 
و معامله با بزرگان آنجا را طرح افكند 
سپس با جلب نظر ارجاسپ، در بازار 

انداخت.  براه  کاال  عرضه  بساط  شهر 
خرید  بهانه  به  ژنده پوش  خواهرانش 
نزد بازرگان یعنی برادرشان شتافتند 
و از لحن صدایش او را شناخنتد اّما 
اسفندیار از بیم لو رفتن نقشه اش، بار 

نخست اظهار آشنایی نكرد:
برفتند هر دو به نزدیک اوی

ز خون برنهاده به رخ بر دو جوی
به خواهش گرفتند بیچارگان

بر آن نامور مرد بازارگان
بدو گفت خواهر که ای ساروان

نخست از کجا راندی کاروان
ز ایران و گشتاسپ و اسفندیار

چه آگاهی است ای گو نامدار
بدین سان دو دخت یكی پادشاه

اسیریم در دست نا پارسا 

همای
هفتمین  ایرانی،  زن  پادشاه  هالله 
را  نامش  که  است  کیانی  پادشاه 
»همای چهر آزاد« نیز گفته اند گذشته 
پر افتخار، آورده اند که چون کیانیان 
بر منطقه ای در سپیدان فارس مسلط 
دو  دارای  که  کیانی  پادشاه  گشتند 
دختر به نام های هما وهرا بود منطقه 
بخشید  دختر  دو  به  را  اطراف  های 
به  را  به هما و هرایجان  را  همایجان 
هرا، هما روستای سر تلی را پایتخت 
خود قرار داد و روستای دهپاگاه را که 
مرغزاری زیبا ودارای چشم اندازی دل 
انگیز بود به پایگاه نظامی خود تبدیل 
روستای  نظامیان  اصلی  مرکز  و  کرد 
شد  مشهور  خانه  هزار  به  دهپاگاه 
نامند.  می  را حصارخانه  آن  االن  که 
با قطر  تونلی  را توسط  بادنا  هما آب 
تقریبی ١۰ اینچ از زیر کوه عبور داد 

و به پایتخت خود روستای سر تلی و 
به هزار خانه در روستای دهپاگاه آورد. 
کیلومتری تخت  خزانه هما در چند 
در تپه ای به نام تل گرد قرار داشت 
بودند  آن  شاهد  پیران  از  بعضی  که 
که انگلیسی ها آن را به یغما بردند . 
اسناد تاریخی وجود دارد که سپاهی 
از همایجان در جنگ چالدران شرکت 
کرده اند ، هما در سی سال پادشاهیش 
هرگز خطایی نكرده و مردمان در زمان 
او همواره در آسایش و سالمت زندگی 
می کرده اند ؛ دوران زندگی همای نقطه 
تالقی میان مستندات تاریخی با متون 
شاهنامه است. بعضی از محققان همای 
را به سالله هخامنشیان ربط می دهند. 
این برهه از تاریخ به ویژه دوران همای 
روایات  به  آمیخته  و  مغشوش  بسیار 

جعلی و غرض آلود است. 
به بیماری اندر بمرد اردشیر

همی بود بیكار تاج و سریر
همای آمد و تاج بر سر نهاد

یكی راه و آیین دیگر نهاد 

همای در شاهنامه
فردوسی همای را با عناوین هنرمند، 
بادانش، و نیک رای، وصف می کند و 
ارائه می دهد:  را  این داستان  او  دربارۀ 
همای محبوب پدر خود بود و مطابق 
با سنت و عقاید خویش با بهمن با او 
ازدواج کرد و او را وارث تاج و تخت پس 
از خود برگزید. بهمن هم چنین صاحب 
پسری بنام داراب از همای شد، پس از 
مرگ بهمن، همای نوزاد خود را جهت 
حفظ سلطنت خویش به انواع لعل و 
گوهر بیاراست و در گهواره ای نهاد و آن 
را به رود فرات افكند. سپس اعالم کرد 

که مولود مرده به دنیا آمده است.
مأمور  را  عده ای  طفل  همرا  همای 
ساحل  کنار  از  را  صندوق  تا  کرد 
تعقیب نمایند تا از سرنوشت کودک 
صندوق  عاقبت  شود،  حاصل  آگاهی 
یا  رخت شوی  نامی  گاُزر  توسط 
هنگام  آن  در  می یابد  نجات  آسیابان 
در  غرق  کودک  رسیده  سر  مأموران 
و  می بینند  او  دست  در  را  جواهرات 
اعالم می کنند مخارج و هزینه طفل 
تا آخر عمر همراهش هست می تواند 
او را نگهداشته بزرگ نماید اّما احدی 
نباید از این راز با خبر گردد. گازر او را 
به خانه آورد به همسرش داد آنگاه نام 

او را داراب نام نهادند.
دوران سلطنت همای در بندهشن و 
منابع اسالمی ٣۰ سال و در شاهنامه و 
بهمن نامه ٣۲ سال ذکر شده است. تنها 
یک منبع پهلوی حاوی گزارشی درباره 
همای است: در طول پادشاهی بهمن 
تنگ سالی پدید آمده بود، ایرانیان در 
میان خود دچار کشمكش و نزاع شده 
بودند، و از دودمان شاهی کسی نمانده 
ایرانیان  کند؛  فرمان روایی  که  بود 
به  را  )وهومن(  بهمن  دختر  همای، 
تخت سلطنت نشاندند و او سی سال 
به طور  اسالمی  منابع  کرد.  سلطنت 
کلی با این گزارش هم داستانند اما در 
برخی جزییات تفاوت هایی هست. برای 
نمونه، نام همای در منابع موجود به 
 Xomaay ،)خمانی( Xomaani صورت
)خمای(، Homaaya )حمایه( آشكار 

ترانوشت های  همگی  که  می شود، 
 ،Humaay گوناگون واژۀ پارسی میانۀ
 *Humaaya که از واژۀ ایرانی باستان
دختر  نام   ،Humaaiiaa )اوستایی 
ایالمی  ٣۹/١٣؛  یشت  در  ویشتاسپ 

u-ma-ya( گرفته شده، هستند.

همای و آتوسا
به نظر می رسد همای همان شخصیت 
تاریخی آتوسا )دختر اردشیر دوم( که 
کار  به  است.  کرد،  ازدواج  پدرش  با 
بردن نام اردشیر برای بهمن از سوی 
فردوسی این نظریه را تقویت می کند. 

نوشتار اصلی را در این رابطه ببینید.

ریشه نام
موضوع نام و معنای همای مورد بحث 
بنونیست  است.  پژوهشگران  و جدل 
مفهوم  اشمیت  خوش بخت،  را  آن 
آن را دارای اندیشۀ نیک، و مایرهوفر 
معنا  نیک،  هنرهای  دارای  معنی  به 
کرده است. لقب همای، یعنی چهرزاد، 
که کوتاه شدۀ چهرآزاد به معنای »از 
تباری نجیب« است، که در بسیاری از 
منابع آورده شده است. شكل شهرآزاد 
طبری  کتاب  در   )Shehraazaad(
پارتی  گونۀ  بلخی،  ابن  فارس نامۀ  و 
نوشتۀ  به  می دهد.  نشان  را  واژه  این 
لقب  شهرآزاد  یعقوبی،  و  مسعودی 
حمزۀ  که  آن  حال  بود،  هما  مادر 
اصفهانی به هما لقب اضافی شمیران 

)shemiran( را نیز می دهد.
ادامه دارد

شخصیت اهی افساهن ای  شاهناهم )18( از كجا آورده اي؟
چون شدم بازن نشسته گفت با من یک مدير

خانه ي عهد لنين را از كجا آورده اي؟
خانه ات پنجاه و يك متر است در پايين شهر

اين چنين ُخلد برين را از كجا آورده اي؟
مانده ام با اين همه سگ دو زني هاي مـُدام

كفش هاي آهنين را از كجا آورده اي؟
آخر هر ماه داري مي خوري مرغ و پلو

فاش كن پول همين را از كجا آورده اي؟
گوشت مي گيري تو در هر ماه آن هم صد گرم

مانده ام كه پول اين را از كجا آورده اي؟
داشتي قبال دو دختر،گل نسا و نادره

ديگر اين شمس و شهين را از كجا آورده اي؟
چارتاشان مفت چنگ تو وليكن فاش كن

قيس و زين العابدين را از كجا آورده اي؟
اي كه از جور فلك داد ِ سخن سر داده اي

نطق هاي آتشين را از كجا آورده اي؟
تا طلبكاري بيايد سوي تو غش مي كني

قلب بيمارو حزين را از كجا آورده اي؟
سنگ دارد كليه هايت هر يكي قد ِ كدو

اين دو تا سنگ وزين را از كجا آورده اي؟
چشم هايت آب مرواريد دارد يك دو ليتر

اين چنين ُدر ثمين را از كجا آورده اي؟
قند خون و چربي خون هم كه داري اين هوا

جان من جنس كوپين! را از كجا آورده اي؟
فتق و زخم معده و واريس با تو هم دمند

اين سه يار مه جبين را از كجا آورده اي؟
گوييا رفتي خريدي يك دو متري جاي قبر

اي كلك پول زمين را از كجا آورده اي؟
حرص را جاي غذا روزي سه نوبت مي خوري

اشتهايي اين چنين را از كجا آورده اي؟
تازگي ها با دوچرخه ديده اندت در محل

خودرو تك سر نشين را از كجا آورده اي؟
از خدا خواهم قبولي نمازت را ولي

جانماز ِ کار چين را از كجا آورده اي؟
مات شد »جاوید« و پاسخ داد با قلبی حزین

تو برای بردن اموال من کردی کمين؟!

محمد جاوید 

شعر طنز

سخن در اینكه چرا دشمن خدا هالک شد و با خدای عز و جل گردن 
فرازی کرد

صحابیان و تابعان در این اختالف کرده اند،یک گفتار از ابن عباس آوردیم که 
چون با جنیان عصیانگر و تباهكار پیكار کرد و تار و مارشان کرد خود بین و 
مغرور شد و پنداشت که به فضیلت از دیگران برتر است. و گفتار دوم نیز از ابن 
عباس است که وی شاه و مدبر آسمان دنیا بود و تدبیر میان آسمان و زمین با 
وی بود و خازن بهشت بود و در کار عبادت سخت کوش بود و خود بین شد و 

پنداشت از همه سر است و با خدای عز و جل گردنكشی کرد.
از ابن عباس و ابن مسعود روایت کرده اند که چون خدای عز و جل از 
خلقت فراغت یافت،بر عرش مقام گرفت و ابلیس را ملک آسمان دنیا داد.

وی جزو قبیله ای از فرشتگان بود که جن نام داشتند زیرا خازنان جنت 
بودند و ابلیس هم ملک داشت و هم خازن بود و تكبر در دلش افتاد و با 

خود گفت خدا این ملک را به من داد که از دیگران برترم.
و نیز از حماد روایت کرده اند که چون تكبر در دلش افتاد پنداشت که 
از فرشتگان برتر است و خدای عز و جل این بدانست و فرشتگان را گفت 

که من در زمین خلیفه ای پدید خواهم کرد.
و هم از ابن عباس روایت آورده اند که ابلیس پیش از آنكه عصیان کند 
عزازیل نام داشت و ساکن زمین بود و در عبادت همی کوشید و به دانش 

از همه بیش بود و به همین سبب مغرور شد.
در روایت دیگر از ابن عباس آورده اند که ابلیس از فرشتگان بود و نامش 

عزازیل بود و در زمین ساکن بود و فرشتگان ساکن زمین جن نام داشتند.
از سعید بن مسیب روایت کرده اند که ابلیس ساالر فرشتگان آسمان دنیا بود.

باقیماندهء  ابلیس  که  اینست  اند  آورده  عباس  ابن  از  که  سوم  گفتار 
از فرمان خدا به در  مخلوقی دیگر بود که خدا عز و جل آفریده بود و 

رفتند و اطاعت او نكردند.  سخن دربارهء روایت عبد اهلل بن عباس:
و  بیافرید  مخلوقی  و جل  عز  خدا  که  کند  روایت  عباس  ابن  از  عكرمه 
و  فرستاد  آتشی  خداوند  کنید،«گفتند:»نكنیم«و  سجده  را  فرمود:»آدم 
آنها را سوخت،آنگاه مخلوقی دیگر آفرید و گفت:»من بشری از گل خواهم 

آفرید و باید آدم را سجده کنید«
فرستاد  آتشی  جل  و  عز  خدای  و  کردند  انكار  و  نپذیرفتند  گوید:و 
آدم  سجدهء  فرمود:»آیا  و  آفرید  را  گروه  این  آنگاه  بسوخت.  را  آنها  و 

نكنید؟«گفتند:»چرا کنیم«اما ابلیس انكار ورزید و سجدهء آدم نكرد.
بعضی دیگر گفته اند سبب هالک ابلیس لعین آن بود که وی از باقیماندهء 
جن بود که در زمین خون ریختند و تباهی کردند و از اطاعت پروردگار 

بگردیدند و فرشتگان به پیكارشان رفتند.
ادامه دارد... .

تاریخ طبری

یم، نشو پشیمان  گاه دار ات  لهی                          ن ا

یم...  نشو و هب راه آور هک سرگردان 

نند، تو بساز هک دیگران ندا

و تو نواز هک دیگران نتوانند...

لهی               دلی ده هک طاعت افزون کند،  ا

هنمون کند بهشت ر عتی هک هب  فیق طا و تو

هلل انصاری  خواهج  عبدا

زندگی ما پر از آدم های معّلق است. آدم هایی آویخته از سقِف زندگی مان. آدم هایی که پایشان به زمین رفاقت 
نمی رسد. کاری نمی کنند؛ نه بد، نه خوب، فقط هستند. اما این هستن های معّلق، این آویختگی های معّطل، فقط 

اتاِق دوستی را شلوغ می کند و فضاِی رفاقت را تنگ.
هر از چند گاهی باید آزمونی تعریف کرد، تا ببینید این ریسمان که رفیق به آن آویزان  است به چه کار می آید؟ 
آیا رفیق، ریسمانش را رها می کند و  پایین می آید و دست به کاری می زند؟ یا فقط همین ریسمان است که جذاب 

است و تاب بازی در فضای رفاقت.
**

رفاقت، بازار نیست که به شلوغی اش خوشحال شویم، زیرا که شوق و اندوه، زیرا که اشک و لبخند، اجناسی قیمتی 
اند نمی شود که حراجشان کرد.

          رفاقت، زیارتگاهی کوچک است پشت کوِه دل، تنها زائرانی که با پای پیاده فرسنگ ها را پیموده اند، 
 می توانند بیایند و بنشیند  و بفهمند چه طعمی دارد، اجابت دعایی که نامش دوستی ست.

 عرفان نظرآهاری

دوست

تهدید  کردن،برای  آستین  توی  چوب 
کسی به تنبیه شدن به کار می گیرند.

خالف  تنبیه  انواع  از  یكی  قاجار  زمان 
بوده  وی  کردن  درآستین  چوب  کاران 
که  بود  این  چون  نیز  آن  ترتیب  است. 
دو دست محكوم را به شكل افقی نگاه 
می داشتند و سپس چوبی محكم و خم 
نشدنی را به موازات دست های محكوم 
از  و  کرده  وارد  او  لباس  آستین  یک  از 
آستین دیگرش خارج می کردند. سپس 
آن  به  با طنابی محكم  را  ها  مچ دست 
چوب می بستند تا محكوم دیگر نتواند 
دست هایش را به چپ و راست یا باال و 

پایین حرکت دهد و یا آنها را خم کند.
باز  او را در جایی رو  از آن، مدتی  پس 
و دیگر  و مگس  تا پشه  نگاه میداشتند 
و  سر  بر  آور  و چندش  مزاحم  حشرات 
صورتش بنشینندو او نتواند آن ها را از 

خود براند.
بیحرکت  دلیل  به  محكوم  های  دست 
ماندن پس از مدتی کرخت و بی حس 
و  ها  پشه  حمالت  و  هجوم  و  شد  می 
اندازه  آن  صورتش  و  سر  هابر  مگس 
ناراحت کننده و چندش آور می گردید 
به  فریادش  که  نمیگذشت  دیری  که 
عفو  درخواست  و  شد  می  بلند  آسمان 

و بخشش می کرد.

داستان ضرب المثل  »چوب توی آستین کردن«

زندگی واقعا بسیار ساده است؛ از هر دست بدهیم ، از همان دست 
می گیریم ! هرطوری که درباره ی خود بیندیشیم ،برایمان به واقعیت 
،مسئول همه  از جمله من  معتقدم که هرکسی  .  من  مبدل می شود 

اتفاقات خوب  و یا بد در زندگیش است ...

شفای زندگی- لوییز هی

کارما
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حه
صف

دانایی... دانایی... دانایی...
حاال از آن روزها خیلی فاصله گرفته ام. روزهای 
کولر  دمب  از  حّتی  گرما  شّدت  از  که  داغی 
دوستانم  و  من  که  روزهایی  می چکید.  آب  هم 
نوجوان  باشیم.  هستیم،  آنچه  نداشتیم  دوست 
که  می شدیم  بلند  پایمان  نوک  روی  و  بودیم 
نشان  بلندتر  شده  که  هم  وجب  یک  را  قّدمان 
بدهیم و خودمان را جزو آدم بزرگ ها جا بزنیم. 
روزهایی که چهره ی کودکی را زیر جوش های 
نداشته ی مان  سبیل  به  و  می ترکاندیم  سیاه  سر 
مادرمان  بودیم  منتظر  و  می کشیدیم  شانه 
بابا و  عکس مان را بگذارد گوشه ی قاب عکس 

پزمان را بدهد.
و  دانستن  برای  می زدیم  له له  که  روزهایی 
برای  نداشت  زیادی  چیز  مدرسه  گرفتن.  یاد 
هیاهوی  در  کوچک مان  فکرهای  دادن.  یاد 

برای مان کتاب های تازه می خرید. کتاب هایی که 
گویی قرار نبود به این زودی ها به کتاب خانه ی 
کانون بیایند و بعد می بردمان کافه قنادی الدن 
و دعوت مان می کرد به بستنی و کافه گالسه که 
کافه  و  کتاب  مزه ی  هنوز  بود.  شده  مد  تازه 
و  هوش  بر  و  دور  ادبی،  کل کل های  و   گالسه 

حواسم پرسه می زند.

خمپاره ی  گذشته.  سال ها  روزها،  آن  از  حاال 
آن  یاد  اّما  ترکانده؛  را  خاطرات مان  جنگ 
است؛  باقی  کتاب  عشق  از  سرشار  روزهای 
من  و  نیستند  تکرارشدنی  که  روزهایی 
چنین  امروزی  بّچه های  آیا  نمی دانم  هیچ 

خاطره هایی برای تعریف کردن دارند یا نه.
فرهاد حسن زاده

کتاب فروش

قصه دارم، قصه دارم
قصه هایی تلخ و شیرین
شعر دارم، شعر دارم

شعرهایی شاد و غمگین
قصه های خوب دارم
شعرهای ناب دارم
آفتاب و ابر دارم

سایه و مهتاب دارم
دوستانی دارم اینجا
بهتر از گل های زیبا
بی زبان، اما سخنگو

کوچک، اما خوب و دانا
هر کدام از دوستانم
دیدنی بسیار دارد
رود دارد، تپه دارد
کوه دارد، غار دارد

دوستان خوب خود را
مفت و ارزان می فروشم
هر کدامش را بخواهی
با دل و جان می فروشم

مصطفی رحماندوست

غلط ننویسیم
آن که / این که

ضمیر اشارة آن و این هر گاه مقدم بر حرف »که« 
بیاید معموالً چسبیده به آن نوشته می شود:

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار )حافظ(

اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت
اجر صبری است که در کلبة احزان کردم )حافظ(

ولی اگر آن و این به معنای »آن کس )یا آن چیز( 
بهتر است که  باشد  این چیز(«  )یا  »این کس  « و 

جدا از »که « نوشته شود:
آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

خاک می بوسم وعذر قدمش می خواهم )حافظ(
این که تو داری قیامت است نه قامت

وین نه تبسم که معجز است و کرامت )سعدی، 
غزلیات(

در رابطه با )یا: در ارتباط با (
حرف اضافه مرّکب در رابطه با )یا در ارتباط با ( 
و نیز قید مرّکب در این رابطه )یا: در این ارتباط(، 
 In this connection از  برداری  گرته  که 
در  است،  انگلیسی   ,in connection with
چند سال اخیر رایج شده و مرّوج آنها مترجمان 
خبرگزاری ها و به خصوص دانشجویان از فرنگ 
برگشته بوده اند. با این که این ترکیب ها، از لحاظ 
ساخت دستوری، غلط نیست و از سوی دیگر، در 
است که  رایج شده  نوشتار چندان  و  زبان گفتار 
دیگر چاره ای از پذیرفتن آنها نیست، در فارسی 
صراحت  و  دقت  به  نیاز  که  علمی  نثر  و  فصیح 
دارد، بهتر است از استعمال آنها خودداری شود. 
عالوه بر این به کارگیری این عبارت، غالباً نشانة 
تنبلی ذهنی و حاکی از لقلقة لسان است، به طوری 
معنای  شود  اگرحذف  ازموارد  بسیاری  در  که 
عبارت تغییری نمی کند، ماننداین جمله: » در این 
رابطه این نکته را هم باید اضافه کنم که ...« ثانیاً 
این اصطالحات غالباً به جای دربارة ودر این باره 
اصطالحات  که  نیست  دلیلی  و  است  رفته  کار  به 
صحیح واصیل اخیر را از فارسی بیرون کنیم و به 
جای آنها در رابطه با و در این رابطه بگوییم، آن  
این عبارت که  هم درعبارت های مضحکی مانند 
بارها از رادیو وتلویزیون شنیده شده است: » در 
رابطه با ارتباط وزارت امور خارجه با کشورهای 
غربی ...« یا » در ارتباط با رابطة وزارت کشور با 

سازمانهای اداری...«
اخیراً به جای این ترکیبها ) و ظاهراً برای پرهیز 
در  عجیب  عبارت  عربی(  کلمات  استعمال  از 
راستای را ساخته اند ومثالً می گویند » در راستای 
کمک به زلزله زدگان مبلغ بیست میلیون ریال از 
راستای  در  شد.«  پرداخت  سازمان  فالن  جانب 
اگر هم در جای دیگر معنی داشته باشد به هیچ 
منظور«  به   ، »برای  یا  »دربارة«  معنای  به  صورت 

نیست و از استعمال آن باید خوداری کرد.

منبع:غلط ننویسیم
ابوالحسن نجفی

به  عمه ربابه«  »جوجه  مجموعه داستان 
و  کودک  نویسندگان  از  گروهی  قلم 
سوره  انتشارات  در  به تازگی  نوجوان 
مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب جلد سوم از مجموعه قصه های 
فارسی  کوتاه  داستان های  جورواجور 
ج  سنی  گروه  مخاطبان  برای  که  است 

منتشر می شود.
در این مجموعه، قصه هایی کوتاه به قلِم 
نویسندگانی چون داوود امیریان، محمد 
باغبان آقایی، ابراهیم حسن بیگی، فرهاد 
افسانه  درخشانی،  محید  حسن بیگی، 
مهدی  مومنی،  محسن  شعبان نژاد، 
و.... چاپ  نجفی،  عبدالمجید  میرکیایی، 

شده است.
عمه ربابه«  »جوجه  کتاب  از  بخشی  در 

آمده است:
»عمه ربابه به اتاق آمد. من هم با زنبیل 
نگاهی  مادر  شدم.  اتاق  وارد  جوجه ها 

گیج  و  می شد  گم  عیالوار  و  شلوغ  کالس های 
»پارک  بود  روزها  همین  از  یکی  در  می زدیم. 
آن  توی  کردیم.  پیدا  را  شهرمان  کودک« 
نگهبانش  از  خدا  همیشه ی  که  کوچک  پارک 
می ترسیدیم و از چوبش حساب می بردیم، کتاب 
جور  یک  چیزش  همه  که  کردیم  پیدا  خانه ای 
قّدی   پنجره های  و  آجری   ساختمان  بود.  دیگر 
داشت  زیاد  حرف های  درش  باالی  هالل های  و 
و به ما چشمک می زد. روی دیوارش با حروف 
پرورش  کانون  بود:  شده  نوشته  برجسته ای 
فکری کودکان و نوجوانان و مرغک آوازخوانش 
با همه ی گنجشک های دنیا فرق داشت و گویی 
دانایی...  می کرد:  تکرار  بی زبانی اش  زبان  با 

دانایی... دانایی!
و دانایی ما از همان جا شروع شد. گویی پنجره ای 
پیدا کرده بودیم برای نظر انداختن به تمام جهان. 
تمام  هستی،  قّصه های  تمام  دنیا،  شعرهای  تمام 
هنرهایی که به چشم و گوش مان زیبا می آمد، در 

او متوجه  و وقتی دید  به عمه ربابه کرد 
نیست، با چشم و ابرو به من فهماند که 
جای جوجه ها توی حیاط است. من هم 
جوجه هایش  عمه ربابه  می دانستم  که 
عمه ربابه  »ولی  گفتم:  دارد،  دوست  را 

ناراحت می شود.«
عمه ربابه به من نگاهی کرد و گفت: »از 

چی عمه جون...«
هیچ چی.  »از  گفت:  دستپاچگی  با  مادر 

کسی که چیزی نگفت«
که  کرد  من  به  اخمی  چنان  هم  بعد 
اتاق  به  جوجه ها را همان جا گذاشتم و 

دیگر رفتم.
به  از آن که  قبل  اتاق آمد؛ ولی  به  مادر 
سماور نزدیک شود، به من نزدیک شد 
و به جای شیر سماور، گوش مرا پیچاند 
و گفت: تا تو باشی، آبروی آدم را جلوی 

مهمان نبری.«

آن جا گرد آمده بود. چه کشف بزرگی! خودمان 
را پیدا کرده بودیم و هیچ خبر نداشتیم.

هوای  و  کتاب  و  خانه  کتاب  فقط  روزها  آن 
کتاب  نبود.  بس  گازی  کولرهای  خنک 
کم  ما  که  بود  الزم  هم  عاشق  و  خوب   دارهای 
دل های  راز  محرم  که  کتاب دارهایی  نداشتیم. 
گاه  بودند.  هم  نوجوانی مان  پرشور  و  عاشق 
بّچه های  نگاه  از  دور  به  کتاب خانه  گوشه ی 
آستین  گوشه ی  با  را  اشک های مان  کنجکاو 
دل مان  شدن  سبک  برای  و  می کردیم  پاک 
برای  دردمان  پُر  سینه ی  کتاِب  از  شده  که  هم 

کتاب دارها صفحه هایی می خواندیم.
از خوب روزگار هنوز با بعضی های شان رفت و 
آمد دارم. یکی از همان خوبان خانم موسوی بود 
که  بس  چیست،  نمی دانست خستگی  گویی  که 
دل بستگی داشت. یادم است خرده پول های مان 
او جمع می کردیم و سر ماه که می شد  را پیش 
خودمان  پول  با  و  کتاب فروشی  می برد  را  ما 

دوست  خیلی  را  بهمن  دایی  ها  بچه 
هم  دور  وقتی  همیشه  و  داشتند 
تصویری  تماس  او  با  میشدند  جمع 
سفر  از  تازه  بهمن  دایی  میگرفتند. 
به  را  ها  بچه  همه ی  و  بود  برگشته 
دایی  بود.  کرده  دعوت  اش  خانه 
بهمن همه چیز را برای آمدن مهمان 
و  بود  کرده  آماده  کوچولویش  های 
از  آنها  که  بود  منتظر  خوشحالی  با 
راه برسند. اما از اتفاق هایی که در 
بدنش می افتاد خبر نداشت. گروهی 
او  از ویروس های خطرناک به بدن 
وارد شده بودند و در بدن او ویروس 

های جدید درست می کردند.
چید  ظرف  در  را  ها  شیرینی  دایی، 
اش  پیشانی  روی  را  دستش  و 
زیاد  حالش  کرد  احساس  گذاشت، 
راه  خستگی  کرد  فکر  نیست.  خوب 
است، مطمئن بود وقتی مهمان هایش 
می  خوش  حسابی  آنها  به  بیایند، 
او هم خوب می شود.  و حال  گذرد 
صدای  که  بود  فکرها  همین  توی 
بود.  هانا  مهمانش  اولین  آمد.  زنگ 
داشت.  دوست  خیلی  را  هانا  دایی، 
دستکش  و  بود  زده  ماسک  هانا 
نگاه  او  به  دایی  بود.  کرده  دستش 
کرد و خندید. به طرفش رفت تا او 
را بغل کند، اما هانا که همیشه توی 
سرجایش  میپرید،  اش  دایی  بغل 
ویروس  جانم،  دایی  گفت:  و  ایستاد 
مواظب  خیلی  باید  آمده،  خطرناکی 
باشیم! دایی خندید وگفت: به ما چه 
و  بعد کمی مکث کرد  داره؟  ربطی 
نیست  بد  میگی،  راست  اما  گفت: 

مواظب باشیم.
رسیدند  راه  از  یکی  یکی  ها  مهمان 
و  شدند  خوشحال  دایی  دیدن  با  و 
دایی  اما  انداختند،  راه  داد  و  جیغ 
را  هانا  و  نکرد  بغل  را  هیچکدام 
هانا،  فرموده  به  گفت:  و  داد  نشان 

این دفعه بوس و بغل ممنوع!
بدن  در  ها  ویروس  خطرناک  لشکر 
که  آنها  بودند!  ننشسته  بیکار  دایی 
شده  خسته  دایی  بدن  در  ماندن  از 
حمله  او  تنفسی  دستگاه  به  بودند، 
تا بیرون  کرده بودند و منتظر بودند 

بپرند و وارد بدن بچه ها بشوند.
دایی بهمن کلی بازی بامزه بلد بود. 

خسته  ها  بچه  با  کردن  بازی  از  او 
بازی  ها  بچه  با  قدر  آن  شد.  نمی 
از  بعد  شدند.  خسته  همه  که  کرد 
کلی بازی نوبت به خوردن خوراکی 
ها رسیده بود که حال دایی کمی بد 
به روی خودش  او می خواست  شد. 
نیاورد، سرفه اش گرفت، تا خواست 
بگیرد،  دهانش  جلوی  را  دستش 
بار  چند  هم  سر  پشت  و  نتوانست 
سرفه کرد. با هر سرفه اش لشکری 
در  پرواز  به  هوا  در  ها  ویروس  از 
تاالپی روی میزها، سوغاتی  آمدند و 
ها، خوراکی ها و دست و روی بچه 
ها افتادند و منتظر فرصت ماندند تا 
کمی  دایی  تا  کنند.  شروع  را  حمله 
به  ها  بچه  اش  اشاره  با  شد،  آرام 
هجوم  خوشمزه  های  خوراکی  طرف 

بردند.
سارا که روبه روی دایی بود، صورتش 
تا  بود.  خطرناک  کوچولوهای  از  پر 
بدنش  به  ها  ویروس  کشید،  نفس 
طرفتر  آن  که  فرزاد  شدند.  سرازیر 
بود، دست دراز کرد و یک شیرینی 
از  پر  رویش  که  برداشت  خوشمزه 
ها روی دست  ویروس  بود.  ویروس 
دستانش  با  او  بودند.  هومن  های 

صورتش را خاراند. آنیتا که آن کنار 
برداشت  کاغذی  دستمال  یک  بود، 
بودند.  منتظر  رویش  ها  ویروس  که 
کرد.  پاک  را  چشمانش  دستمال  با 
بود و ویروس ها  از همه  هانا دورتر 
از  گروه  یک  بودند.  نرسیده  او  به 
مبلی  روی دسته  را  ها خود  ویروس 
نشسته  رویش  او  که  بودند  رسانده 
دستش  که  بودند  منتظر  آنها  بود. 
این  باالخره  و  بیاورد  طرفتر  این  را 
دستش  به  ها  ویروس  کرد.  را  کار 
دستش  تا  ماندند  منتظر  و  چسبیدند 
را  حمله  تا  بمالد  صورتش  به  را 
به  را  دستش  هانا  اما  کنند،  شروع 

طرف صورتش نزد.
بچه  بدتر شد.  رفته  رفته  دایی  حال 
ها نگران دایی بودند. اول به مادر و 
پدرهایشان زنگ زدند و بعد پزشک 
و  ماسک  با  پزشک  کردند.  خبر 
بچه  که  آمد  غریبی  و  عجیب  لباس 
ها تا حاال ندیده بودند. پزشکؤ دایی 
به  مشکوک  گفت:  و  کرد  معاینه  را 
به  دایی  است.   ۱۹ کووید  بیماری 
بیمارستان رفت. پزشک با بزرگترها 
حرف زد و بچه ها به دستور پزشک 
هایشان  خانه  به  گرفته  حال  با  و 

شوند  قرنطینه  خانه  در  تا  برگشتند 
بیمارستان  به  بد شد  حالشان  اگر  و 
بروند. هانا به خانه برگشت، ویروس 
بودند  منتظر  هایش  دست  روی  ها 
دم  او  بود.  رفته  سر  شان  حوصله  و 
را درآورد و در  در دستکش هایش 
بست.  را  درش  و  گذاشت  نایلونی 
لباس هایش را هم در راهروی خانه 
و  گذاشت  ای  کیسه  توی  درآورد، 
ویروس  بیشتر  شد.  خانه  وارد  بعد 
راهی  و  زندانی  نایلون  داخل  ها 
سطل زباله شدند، اما وقتی دستکش 
هایش را درمی آورد، گروه کوچکی 
از آنها به دستانش چسبیده بودند تا 
بدنش.  توی  بپرند  و  کند  اشتباه  او 
داد.  نشانش  را  دستشویی  مادرش 
و  آب  با  را  هایش  دست  و  رفت  او 
دستانش  که  شست  آنقدر  صابون 
تمیز تمیز شدند و آن گروه کوچک 
هفته  دو  دایی  برد.  آب  را  ویروس 
بیمار  ها  بچه  بود. آن  بیمارستان  در 
شدند. بعضی ها به بیمارستان رفتند 
شدند،  درمان  خانه  در  ها  بعضی  و 
بدنش  به  را  ها  ویروس  هانا که  جز 

راه نداد.
یک روزکه حوصله ی هانا حسابی از 
خانه ماندن سر رفته بود، تلفن زنگ 
از  برداشت،  را  تلفن  مادرش  زد. 
خوشحالی جیغ کشید و هانا را صدا 
وصدای  راگرفت  هاناگوشی  کرد. 
حال  شنید.  را  اش  دایی  خسته  
به خانه اش  و  بود  دایی خوب شده 
برگشته بود. آن ها کلی با هم حرف 
مریضی  های  سختی  از  دایی  زدند. 
گفت. هانا از روزهای در خانه ماندن 
گفت:  دایی  خداحافظی  وقت  گفت. 
و  من  کاش  مایی!  قهرمان  تو  هانا 
مواظب  بیشتر  شب  آن  بچهها  همه  
خوب  آنها  همه   حال  حاال  بودیم. 
بیرون  هایشان  خانه  از  است.  شده 
و  همدیگر  با  روز  هر  اما  آیند،  نمی 
برای  زنند.  می  حرف  بهمن  دایی  با 
ها  آن  میفرستند.  فیلم  و  عکس  هم 
گاهی حوصله شان سر می رود و به 
وقتی  اما  فکر می کنند،  مهمانی  روز 
افتند،  می  بیماری  و  بیمارستان  یاد 

ترجیح می دهند در خانه بمانند.
نویسنده:علی اصغر سیدآبادی

هانا، قهرمان ما

از تو کتاب فصل ها، پاییز خانوم بیدار شد
چارقدشو سرش کرد مشغول کار و بار شد
دوید میون باغ و گرما رو جا به جا کرد
باد سرد شیطونو راهی کوچه ها کرد
با دستای جادوییش درختا رو جادو کرد
همه برگ های باغو با حوصله جارو کرد
کالغا رو خبر کرد قارو قار و قار بخونن
اومدن سرما رو همه دیگه بدونن
ابرا رو زود فرستاد تا که بباره بارون
اونوقت صدای پاییز پیچید تو گوش ناودون

پاییز خانوم

جوجهعمهربابهرویپیشخوانکتابفروشیها
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سخنگوی دولت گفت: در نشست دولت 
از  شد  قرار  کرونا  با  مبارزه  موضوع  با 
اجرایی  شهرها  تعطیلی  آذر  اول  شنبه 
به  گسترده حتی  تعطیلی  این  در  شود. 
از شهرها سختگیری خواهد شد  خروج 
و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی 
در  دولت  هیات  نشست  از  پس  دولت 
نشست  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
ملی  ستاد  مصوبه  درباره  دولت  هیات 
این  در  اظهارداشت:  کرونا  با  مقابله 
نشست، ابعاد اجرایی مصوبات ستاد ملی 

مقابله با کرونا بررسی شد.
و  همراهی  لزوم  بر  تاکید  با  وی   
گفت:  مختلف  های  دستگاه  همكاری 
در  موفقیت  برای  باید  ها  دستگاه   همه 
مقابله با کرونا کمک کنند. تاکید رئیس 
جمهوری بر این است که همه دستگاه ها 
دقیق  اجرای  به  مكلف  وزارتخانه ها  و 
و  دولت  اجزای  و همه  مصوبات هستند 
همه ارکان نظام برای کنترل، مدیریت و 
کاهش شیوع ویروس کرونا باید دست به 

دست هم دهند.
چند  اینكه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
بحث  مورد  نشست   این  در   استراتژی 
بحث،  نخستین  گفت:  گرفت،  قرار 

به گزارش میالد الرستان، روابط عمومی 
دانشكده علوم پزشكی الرستان با صدور 
آزمایشگاه های  تعطیلی  از  اطالعیه ای 
پیش از ازدواج  در الرستان، خنج و اوز 

خبر داد. در این اطالعیه آمده است:
به اطالع عموم مردم در شهرستان های 

الرستان،خنج و اوز می رساند:
مبتالیان  تعداد  آمار  افزایش  به  توجه  با 
تشدید  از  جلوگیری  منظور  به  و  کرونا 
لغایت  آبان   ۲٧ تاریخ  از  بیماری،  این 
١۰ آذر همزمان با سایر شهرستان های 
استان فارس، کلیه مراکز خدمات هنگام 

فرمانده سپاه فجر فارس گفت: در هفته 
بسیج ١٧ پروژه در حوزه عمرانی سپاه 
میلیون   ٣۶۰ و  میلیارد  سه  ارزش  به 

تومان به بهره برداری می رسد.
سردار یداهلل بوعلی با بیان اینكه فلسفه 
وجود و پیدایش بسیج همواره این بوده 
که بتواند از ظرفیت آحاد جامعه برای 
رفع مشكالت و مواجهه با همه بحران ها 
استفاده کند، گفت: بسیج دارای اقشار 
متعددی است و همه آحاد جامعه را با 

۲۲ قشر تخصصی در بر می گیرد.
داد:  ادامه  فارس،  فجر  سپاه  فرمانده 
ظرفیت  از  فراتر  مشكلی  و  مسئله  اگر 
یک استان و در سطح ملی پیش بیاید، 
به  از ظرفیت مردمی  استفاده  با  بسیج 

میدان می آید.
اقدامات  تحسین  با  بوعلی،  سردار 
همه  در  آنان  موثر  حضور  و  بسیجیان 
همانند  نیز  امسال  گفت:  عرصه ها، 
با  متعددی  برنامه های  قبل  سال های 
اجرایی  مومنانه  کمک های  رویكرد 

خواهد شد.
وی با بیان اینكه امروز مردم در عرصه 
معیشت تحت تاثیر بیماری کرونا و در 
به  ورود  گفت:  گرفته اند،  قرار  مضیقه 
اصلی  وظایف  از  درمان  و  پیشگیری 

سپاه و بسیج است.
اینكه  بیان  با  فرمانده سپاه فجر فارس 
ماه  آبان   ٣۰ با  همزمان  بسیج  هفته 
مصادف با والت حضرت شاه عبدالعظیم 
حسنی آغاز می شود، عنوان کرد: حضور 
مسئوالن در سطح همه رده های بسیج 
تیم های  و  گروه ها  اعزام  کانون ها،  و 
و  محروم  مناطق  در  پزشكی  جامع 
برنامه های  جمله  از  رایگان  ویزیت 

پیش بینی شده در این هفته است.
راستای  در  کرد:  اضافه  بوعلی  سردار 
اجرای این مهم طرح همیار سالمت با نام 
شهید سلیمانی در دستور اجرا قرار گرفته 
و براساس این طرح استان فارس به ۶۰۰ 
بلوک تقسیم شده و هر بلوک یک فرمانده 
دارد و هر فرمانده موظف است ملزومات 
بهداشتی مورد نظر را برای مرکز جامع 
سالمت را تامین کند. همچنین بیماریابی 
از  مراقبت  و  اعالمی  پروتكل های  برابر 
بیماران به دو شكل پیش و پس از طی 
دوران قرنطینه از دیگر موارد پیش بینی 

شده در این طرح است.
با  الزم  اقدامات  همه  اینكه  بیان  با  او 
انجام  سالمت  جامع  مراکز  همكاری 
جمع  غرفه های  برپایی  از  شد،  خواهد 
در  مومنانه  کمک های  توزیع  و  آوری 
فارس  گفت:  و  داد  خبر  بسیج  هفته 
این  در  دیگر  استان های  از  متفاوت 
دارای  که  کرد  ثابت  و  ورود  زمینه 
شهروندانی نوع دوست و دارای فرهنگ 
حضور  صحنه  در  موقع  به  و  است 

می یابند.
ادامه داد: دو  فرمانده سپاه فجر فارس 
در  مومنانه  کمک های  زرمایش  مرحله 
و  میلیون  دو  از  بیش  توزیع  با  فارس 
هزار  صد ها  معیشتی،  بسته  هزار   ٣۰۰
بخشش  خون،  نذر  بهداشتی،  بسته 
بسته  هزار  صد  اجاره ها،  تخفیف  و 
لوازم التحریر و پوشاک مورد نیاز دانش 

رئیس انجمن ملی انجیر ایران از رونمایی 
سایت ملی انجیر ایران خبر داد و گفت: 
این سایت در بحث صادرات  اندازی  راه 

انجیر سهم به سزایی دارد.
نخست  رتبه  به  اشاره  با  یدالهی  کمال 
استان فارس در تولید انجیر کشور گفت: 
صادرات انجیر یكی از ظرفیت های استان 
اندازی  راه  که  می شود  محسوب  فارس 
این سایت در بحث صادرات انجیر سهم 

بسزایی دارد.
و  ملی  برند  ثبت  اینكه  بیان  با  وی 
و  استهبان  و  استان  انجیر  المللی  بین 
انجیر  صادرات  در  مناسب  بسته بندی 
افزود:  می شود،  قلمداد  مهمی  فاکتور 
دانش  سطح  ارتقاء  فاکتور  این  کنار  در 
تخصصی تولید کنندگان و صادرکنندگان 

در این حوزه حائز اهمیت است.
یدالهی با بیان اینكه ۹۵ درصد کل انجیر 
خشک کشور در حوزه استهبان، داراب، 
گفت:  می شود،  تولید  جهرم  و  نی ریز 
مهم  اصل  یک  المللی  بین  برندسازی 
جهانی  بازار های  در  بقا  و  حضور  برای 

موضوع تعطیلی گسترده بود که قرار شد 
این  در  شود.  اجرایی  آذر  اول  شنبه  از 
به خروج  نسبت  تعطیلی گسترده حتی 
از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد 

از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.
به گفته وی در این تعطیلی گسترده، صرفاً 
تولید کنندگان و تامین کنندگان کاالها 
مشغول  ضروری  و  نیاز  مورد  تولیدات  و 
بر  عالوه  همچنین  بود.  خواهند  فعالیت 
تعطیلی گسترده بحث افزایش تست نیز 
مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه 
بودجه ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار 

دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
از  استفاده  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
تست ها  در  داخلی  تولید  ظرفیتهای 
هایی  تست  به  داخلی  تولید  این  گفت: 
که پاسخ فوری دریافت می کنند، کمک 

خواهد کرد و این یک موفقیت است.
شده  مصوب  طرح  اینكه  بیان  با  وی 
هفته  دو  بعد  الزاما  و  دارد  پویا  حالت 
اجرای آن متوقف نمی شود، تصریح کرد:  
طرحی که تصویب شده ادامه دار خواهد 
بود و معطوف به دو هفته نیست. یعنی 
اگر پس از دو هفته در منطقه ای تعداد 
تغییر  وضعیت  داشت،  کاهش  مبتالیان 
خواهد کرد و اگر کاهش نداشت، اجرای 

آن قابل تمدید خواهد بود.

و  ازدواجی  های  آزمایشگاه   ( ازدواج 
مراکز مشاوره ژنتیک( تعطیل است.

سوم  مرحله  است.  شده  برگزار  آموزان 
آغاز  نیز  استان  در  مومنانه  کمک های 
شده و در طول هفته بسیج هم تداوم 

می یابد.
او همچنین برگزاری میز خدمت توسط 
بسیج ادارت، برپایی غرفه های خدمات 
برگزاری  صالحین،  میقات  مشاوره، 
مكتب  موضوع  با  مجازی  نمایشگاه 
از  رونمایی  بسیجی،  تفكر  و  مقاومت 
طرح های عمرانی، راه اندازی پویش های 
زندانیان  از  حمایت  برای  تخصصی 
برگزاری  فرهنگیان،  غیرعمد  جرائم 
نشست های روشنگری به شكل مجازی 
و برگزاری یادواره های شهدا به صورت 
محله محوری با رعایت پروتكل ها را از 

دیگر برنامه هایی این هفته اعالم کرد.
فجر  سپاه  و  بسیج  اینكه  بیان  با  او 
فارس در حوزه عمرانی سپاه به واسطه 
گستردگی ظرفیت و جامعه هدفی که 
دارد، با راه اندازی چهار قرارگاه اقدماتی 
را انجام داده و در دست اجرا دارد گفت: 
ماموریت  با  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
جمله  از  دهستان ها  محرومیت  رفع 
این قرارگاه هاست که شش دهستان را 
مورد هدف قرار داده و در هفته بسیج 
١٧ پروژه به ارزش سه میلیارد و ٣۶۰ 

میلیون تومان را بهره برداری می کند.
به  اشاره  با  فارس  فجر  سپاه  فرمانده 
نیز  سازندگی  بسیج  قرارگاه  فعالیت 
گفت: این قرارگاه در همه استان و در 
و  بهداشتی  عمران،  تولید،  حوزه های 
اشتغالزایی ورود کرده و در هفته بسیج 
بیش از ۹۵ پروژه به ارزش ١۵ میلیارد 
و ٨۰۰ میلیون تومان را به بهر برداری 

می رساند.
شهید  قرارگاه  داد:  ادامه  بوعلی 
بوده  شیراز  شهر  خاص  نیز  اسكندری 
کالنشهر  این  محروم  محله   ١۵ در  و 
سایر  ظرفیت  هم افزایی  از  استفاده  با 
هزار  است.  فعالیت  به  مشغول  نهادها، 
شده  تعریف  شیراز  محالت  در  پروژه 
است که بخشی از این پروژه ها در هفته 

بسیج افتتاح می شود.
نیز  جواداالئمه  قرارگاه  فعالیت  به  او 
در  قرارگاه  این  که  کرد  بیان  و  اشاره 
می کند  فعالیت  هم  شهرستان ها  سایر 
جامعه  بسیح  محوریت  با  کرد:  بیان  و 
سالمت  پایش  نیز  استان  کشاورزی 
تحت  واکسیناسیون  اجرای  و  دام ها 
در  سیار  دامپزشكی  کلینیک  عنوان 

هفته اجرایی استارت می خورد.
بوعلی همچنین رونمایی از نظام جامع 
ایثار  خدمات بسیجیان و اهدای کارت 
به رزمندگان را از دیگر برنامه های قابل 
هفته  در  فارس  فجر  سپاه  توسط  اجرا 

بسیج ذکر کرد.

است.
و  ایران  انجیر  ملی  انجمن  رئیس 
کرد:  اضافه  فارس  باغداران  مدیرعامل 
افزایش  راستای  در  انجیر  ملی  سایت 
در  انجیر  صادرکنندگان  بین  هم افزایی 
این  صادرات  توسعه  و  کشور  و  استان 

محصول راه اندازی شده است.
به  نیاز  انجیر  صادرات  کرد:  عنوان  او 
بهداشتی،  و  استاندارد  بسته بندی 
کشور های  در  هدف  بازار های  شناخت 
کشور های  برخی  و  فارس  خلیج  حوزه 
که  دارد  زیرساخت ها  تسهیل  و  اروپایی 
سایت ملی انجیر یكی از گام های اساسی 

این چشم انداز است.
کشور های  اینكه  به  اشاره  با  یدالهی 
خوبی  بازار  می تواند  نیز  میانه  آسیای 
باشد تصریح  انجیر کشور  برای صادرات 
در  انجیر  بسته بندی  واحد   ٣۶ کرد: 
اساس  بر  که  دارد  فعالیت  فارس  استان 
آمار منتشر شده در سال گذشته بیش از 
٤٧ میلیون دالر انجیر از استان فارس به 

خارج از کشور صادر شده است.

از اول آذرماه، تردد بین شهرها 
ممنوع خواهد شد

آزمایشگاه های پیش از ازدواج در الرستان 
تعطیل شد

اعالم برنامه های بزرگداشت
 هفته بسیج در فارس

رونمایی از سایت ملی انجیر ایران

ها  فرودگاه  شرکت  مدیرعامل  نماینده 
بین  فرودگاه  از  ایران  هوایی  ناوبری  و 
المللی آیت اهلل آیت اللهی الرستان به 

صورت سرزده بازدید کرد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرودگاه  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
مختلف  بخشهای  از  عباسی،  الرستان، 
عملیاتی،  واحدهای  مسافری،  ترمینال 
و  ایمنی  ایستگاه  اداري،  ساختمان 
هدایت زمینی هواپیما و شرکت خدمات 
هوایی سامان بازدید واز نزدیک اقدامات 
در حال انجام این فرودگاه در خصوص 
اجرای شیوه نامه هاي بهداشتی به ویژه 
فعالیت ناظرین سالمت را مورد نظارت 

و بررسي قرار داد.

فرماندار الرستان، گفت:بر اساس بودجه 
جاری، طبق اولویت ها، شبكه های سیما 
در نقاط مختلف شهرستان تا سطح سوم 
نیز در حال تأمین شدن است. به گزارش 
خبرگزاری  از  نقل  به  الرستان  میالد 
سیما  شبكه های  دریافت  »عدم  فارس، 
در الرستان« یكی دیگر از سوژه های به 
بوده  فارس من  در سامانه  ثبت رسیده 
که در بخش توضیحات آن آمده است: 
»چرا در شهرستان الرستان با این همه 
جمعیتی،  پراکندگی  و  گستردگی 
ایران  و  شما  تماشا،  امید،  شبكه های 
کاال قابل دریافت نیست؟!انتظار می رود 
مسئوالن صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران و استان فارس پیگیر این موضوع 
مهم باشند؛ چرا که شبكه های ذکر شده 
در اغلب شهرهای کشور قابل دسترسی 
پیگیری  جهت  منظور  همین  است«به 
به  فارس  خبرنگار  شده  یاد  مطالبات 
مرکز  سیمای  صدا  فنی  معاون  سراغ 
فارس رفت و به گفت وگو با او پرداخت. 
اظهار داشت: در سامانه  فیروزی،  فرزاد 
تلویزیونی دیجیتال تقریباً هر ده کانال 
یک بسته محسوب می شود که هر بسته 
نیازمند فرستنده مجزا است. معاون فنی 
صداوسیمای مرکزی فارس، عنوان کرد: 
نمی توانیم  فعاًل  اعتبارات،  نبود  به علت 
به مردم قول کوتاه مدت بدهیم؛ زیرا ما 
این بسته را حتی در مراکز ٣۶ شهرستان 

به گزارش میالد الرستان، فرمانده سپاه 
سوم  مرحله  آغاز  از  الرستان  ناحیه 
الرستان  در  مومنانه  کمک  رزمایش 

خبر داد.
سرهنگ امیر جاهدی، با بیان اینكه در 
مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه که 
از ابتدای ماه محرم آغاز و تا پایان ماه 
صفر ادامه داشت  ٨هزار و ۲٣۲ بسته 
معیشتی به ارزش ریالی ١۶ میلیارد و 
٤۶٤ میلیون ریال در اختیار محرومین 
این مدت  اظهار کرد: طی  قرار گرفت، 
به  همچنین ٣٨ سری جهیزیه عروس 
اهدا شد،۵١ هزار و  نیازمند  نوعروسان 
٧۹۲ بسته اطعام، یک هزار و ۹۵ بسته 
لوازم التحریر، ۲۵١ راس قربانی، ١۲٤ 
عدد موبایل و تبلت و ۹٧۹ کارت هدیه 

نماینده مردم شهرستان های الرستان، 
و  مشاور  سمت  به  اوز  و  گراش  خنج، 
عضو شورای راهبردی ایمنی و مدیریت 
منصوب  استان ها  عالی  شورای  بحران 

شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مردم،  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه  
مردم  نماینده  حسین زاده  حسین 
با  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف 
حكمی از سوی علیرضا احمدی رئیس 
شورای عالی استانها به سمت مشاور و 
عضو شورای راهبردی ایمنی و مدیریت 
منصوب  استانها  عالی  شورای  بحران 

شد.
 در متن این حكم که از سوی علیرضا 

نماینده مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران در پایان این بازدید 
پروتكل  رعایت  از  رضایت  ابراز  ضمن 
در  پیشگیرانه  اقدامات  بهداشتی،  های 
کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  راستای 

استان نیز نتوانستیم کامل کنیم.فیروزی 
الرستان  مرکز  الر،  شهر  اینكه  بابیان 
نیز همچنان بسته سوم را ندارد، اظهار 
زیرساخت های  توسعه  اعتبارات  کرد: 
صداوسیما دست کمیته برنامه ریزی هر 

شهرستان است.
اعتبار،  رسیدن  صورت  در  افزود:  وی 
می شود،  راه اندازی  نیز  سوم  بسته 
دیگر  نقاط  به  می توان  را  اولویت  اما 
هم  اول  بسته  دو  دارای  که  شهرستان 

نیستند، اختصاص داد.
الرستان   شهرستان  فرماندار  ادامه،  در 
گفت: با توجه به گستردگی و پراکندگی 
شهرستان، بودجه قرارگرفته در اختیار ما 

جوابگو نیست.
با  اینكه  به  اشاره  با  حسنی  جلیل 
دو  یا  یک  طی  که  اعتباری  محدودیت 

به افراد نیازمند و آسیب دیده اهدا شد.
وی در ادامه از آغاز مرحله سوم رزمایش 
کمک مومنانه با مشارکت آحاد مردم و 
بسیجیان پایگاه های مقاومت در سراسر 
الرستان خبر داد و تصریح کرد: تا پایان 
سال جاری این رزمایش با تفاوت هایی 
حوزه های  در  قبل  مراحل  به  نسبت 
بسته های  و  مسكن  درمان،  اشتغال، 
معیشتی و بهداشتی برای نیازمندان و 

محرومین ادامه خواهد یافت.
فرمانده سپاه الرستان، در پایان ضمن 
ادارات،  مسئولین  از  تشكر  و  تقدیر 
خیرین نیک اندیش و بسیجیان مخلص 
و فداکار پایگاه های مقاومت خاطرنشان 
کمک های  می توانند  عزیز  مردم  کرد: 
حساب  شماره  به  را  خود  نقدی 

استان ها  عالی  شورای  رئیس  احمدی 
صادر شده، آمده است:

جناب آقای حسین حسین زاده
نماینده محترم الرستان، خنج، گراش و 

اوز در مجلس شورای اسالمی
ارزنده  تجارب  و  تعهد  به  عنایت  با 
جنابعالی به موجب این حكم به عنوان 
مشاور و عضو شورای راهبردی ایمنی و 

مدیریت بحران منصوب می شوید.
منان  خداوند  به  اتكال  با  است  امید 
و  اسالم  انسان ساز  مكتب  از  پیروی  و 
رهنمودهای  دادن  قرار  العین  نصب 
معظم  مقام  منویات  و  )ره(  راحل  امام 
راستای  در  و  )مدظله العالی(  رهبری 
جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  تحقق 

اللهی  آیت  المللي  بین  فرودگاه  در 
بر  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  الرستان 
دستور ویژه مدیر عامل شرکت فرودگاه 
ها در خصوص اجرای دستورالعمل های 

بهداشتی تاکید نمود.

از  بسته تر  داشتیم، دستمان  اخیر  سال 
مشكالت  کرد:  اظهار  است،  شده  قبل 
به  مربوط  و  است  کشوری  و  ریشه ای 

سطح شهرستان نیست.
روند  اگر  کرد:  عنوان  الرستان  فرماندار 
به  که  بود  طوری  اخیر  سال  چند  طی 
نمی شدیم  دچار  مالی  محدودیت های 
بود.  شده  مرتفع  مشكالت  این  تاکنون 
همان  نیز  اصل  افزود:  ادامه  در  وی 
شبكه های  که  است  دوم  و  اول  بسته 
ضروری تری را دارد، چه بسا که برخی از 
روستاهای ما از داشتن بسته اول یا دوم 

نیز محروم مانده اند.
اساس  بر  کرد:  اضافه  آخر  در  حسنی 
بودجه جاری، طبق اولویت ها شبكه های 
سیما در نقاط مختلف الرستان تا سطح 

سوم نیز در حال تأمین شدن است.

بانک  نزد   ۶۲٧٣٨١١۰۹۶٨٧۹۵١۲
انصار و یا به شماره حسابهای اعالمی از 
طرف پایگاه های مقاومت بسیج واریز و 
در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

اسالمی ایران و ارتقاء جایگاه شوراهای 
اسالمی منشأ تحوالت، خدمات مؤثر و 

مطلوب باشید.

بازدید سرزده نماینده مدیرعامل شرکت فرودگاه ها
 از فرودگاه الرستان

محدودیت اعتبارات، مانع توسعه شبکه های تلویزیونی در الرستان

جهاد ادامه دارد؛ 
ورود بسیجیان الرستان به فاز سوم »رزمایش کمک مؤمنانه«

حسین زاده، مشاور و عضو شورای راهبردی
 مدیریت بحران استان ها شد

بیان احوال   معاد 
    و یكی دیگر از مطالب قرآن شریف، احوال معاد و براهین بر   
  اثبات آن و کیفّیت عذاب و عقاب و جزا و ثواب آن و تفاصیل 
جّنت     و نار و تعذیب و تنعیم  ]  است  [  ؛ و در این قسمت حاالت 
اهل سعادت     و درجات آنها از اهل معرفت و مقّربین و از اهل 
ریاضت و سالكین     و از اهل عبادت و ناسكین و همین طور 

حاالت و درجات اهل     شقاوت از کّفار و محجوبین و منافقین و 
جاحدین و اهل معصیت و     فاسقین مذکور است؛ ولی آنچه به 

حال عموم بیشتر فایده داشته     بیشتر مذکور و با صراحت لهجه 
است؛ و آنچه برای یک طبقۀ     خاّصه مفید است، به طریق رمز 
و اشاره مذکور است؛ مثل   و ِرْضوانٌ     ِمَن اهلل اَْکَبر و آیات لقاءاهلل 

ِِّهْم یَْوَمِئذٍ     لََمْحُجوبُون َُّهْم َعْن َرب برای آن دسته و مثل   َکاّل اِن
 برای دستۀ دیگر.

آشنایي با قرآن - برگرفته از آثار امام خمیني


