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راه اندازی خط تولید ماسک سه الیه در الرستان

مرغ، پر زد!!!

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط 
الرستان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
اعالم  با  دارو  و  غذا  معاون  اسعدیان   ،
در  ماسک  تولید  خط  اندازی  راه  خبر 
کارخانه  این  داشت:  اظهار  الرستان  
با  و  منطقه  مردم  همت  به  تولیدی 
های  دستگاه  مشارکت  و  همکاری 
دانشکده  غذا  معاونت  جمله  از  اجرایی 
صنعت،  اداره   ، الرستان  پزشکی  علوم 
معدن و تجارت)صمت( به بهره برداری 
توان  است  ذکر  شایان  است.  رسیده 
اتوماتیک  تولید این واحد تولیدی تمام 
هزار   ۷۰ از  بیش   ، روز  تکنولوژی  با  و 
در  استاندارد  پزشکی  الیه  سه  ماسک 

روز می باشد
این  از  شده  انجام  بازدید  در  اسعدیان، 
این  که  موضوع  این  بیان  با  کارخانه 
کارخانه  اولین  عنوان  به  تولیدی  واحد 
مردم  همت  به  منطقه  در  ماسک  تولید 
الرستانی  فکر  خوش  و  اندیش  نیک 
های ذی  ارگان  افزود: همراهی   ، است 
صدور  مراحل  اجرای  سهولت  در  ربط 
و  بهتر  اجرای  زمینه   ، الزم  مجوزهای 
سریعتر تولیدات را فراهم خواهد نمود.

های  ماسک  کیفیت  به  اشاره  با  وی 
از  گیری  بهره  کرد:  تصریح  تولیدی 
زمینه  ملی  و  جهانی  استانداردهای 
بهره  بر  عالوه  تا  کرده  فراهم  ای 

درمانی  و  بهداشتی  واحدهای  مندی 
ماسک  واردات  از  نیازی  بی  و  منطقه 
ای  آینده  در  فارس  استان  جنوب  به 
استان  ماسک  تامین  امکان  نزدیک، 
زمان  ترین  کوتاه  در  نیز  همجوار  های 

شود. فراهم  ممکن 
تامین  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مایحتاج منطقه در حوزه ماسک، ایجاد 
اشتغال و تولید کاالی با کیفیت چیزی 
زندگی  سخت  شرایط  در  که  است 
باال  را  اقدام  این  انجام  حسن  امروز، 
برده و اهمیت و ارزش آن را دو چندان 
اشتغال  امکان  که  ای  گونه  به  نموده 
در  مستقیم  شکل  به  نفر   ۲۴ حداقل 

است. نموده  فراهم  تولیدی  واحد  این 
مجموعه  که  این  بیان  با  اسعدیان، 
راستای  در  الرستان  پزشکی  علوم 

با  تا  کرده  تالش  ارزشمند  اقدام  این 
اخذ  زمینه  الزم  های  زیرساخت  ایجاد 
کوتاه  زمان  در  را  مربوطه  مجوزهای 
راهکارهای  ارائه  با  و  آورده  فراهم  تری 
را  کارخانه  این  کارشناسان  صحیح، 
کیفیت  با  اولیه  مواد  خرید  و  تهیه  در 

نماید. راهنمایی 
علوم  دانشکده  داروی  و  غذا  معاون 
با   : افزود  پایان  در  الرستان،  پزشکی 
توسط   ۹۹ سال  نامگذاری  به  توجه 
جهش  سال  نام  به  رهبری  معظم  مقام 
به  و  ایرانی  تولیدات  از  ،حمایت  تولید 
شهرستان  داخلی  تولیدات  خصوص 
به  جامعه  افراد  تمامی  کار  دستور  در 
مورد  اقالم  کنندگان  تامین  خصوص 
نیاز مردم در این شرایط حساس ، می 

گیرد. قرار  بایست  

راه اندازی خط تولید ماسک سه الیه در الرستان

- در این واحد، بیش از ۷۰ هزار ماسک سه الیه 
پزشکی استاندارد در روز تولید می شود و  امکان 

اشتغال حداقل ۲۴ نفر فراهم میگردد.
- با راه اندازی این خط تولید عالوه بر بهره مندی 
واحدهای بهداشتی و درمانی منطقه و بی نیازی از 
واردات ماسک به جنوب استان فارس در آینده ای 
نزدیک، امکان تامین ماسک استان های همجوار 

نیز در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می گردد.

همین صفحه
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الرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
خدمات  ارائه  جهت  گفت: 
ترنم  رویش  موسسه  تخصصی تر 
اقدام  اداره  این  نظارت  تحت  مهر 
روزانه  مرکز  راه اندازی  پیگیری  به 
تخصصی حمایت از کودکان کار با 
کودک  آموزشی  حمایتی  محوریت 
در  نفر   ۱۲۰ ظرفیت  با  خانواده  و 

الرستان راه اندازی می شود.
با  گفت وگو  در  افکن  بال  علیرضا 
خبرنگار میالد الرستان با اشاره به 
از  یکی  اجتماعی  آسیب های  اینکه 
تمام  در  جوامع  تمام  دغدغه های 
پیچیدگی های  که  بوده  اعصار 
داشت:  اظهار  دارد،  را  خود  خاص 
که حل  اینجاست  تأمل  قابل  نکته 
آسیب های اجتماعی بدون توجه به 
ایجادکننده  چرخه های  و  زمینه ها 
آن ها میسر نخواهد بود و می بایست 
جهت  جامعه  ظرفیت های  کلیه  از 

حل این آسیب ها استفاده کرد.
وی بابیان اینکه طبق اعالم سازمان 
بهداشت جهانی به هر فرد زیر سن 
می شود،  گفته  کودک  سال   ۱۸
سن  زیر  که  فردی  هر  به  افزود: 
۱۸ سال بوده و اقدام به کار جهت 
تأمین نیازهای مالی خود و خانواده 

کند، کودک کار گفته می شود.
با  الرستان،  بهزیستی  اداره  رئیس 
اشاره به اینکه کودکان کار یکی از 
گروه های هدف امور آسیب  دیدگان 
اجتماعی این اداره می باشند بیان 
فقر  دلیل  به  کودکان  این  نمود 
اقتصادی، فرهنگ نادرست خانواده، 
ازکارافتادگی  بودن،  والدین  تک 
والدین و غیره اقدام به کار می کنند. 
وی تصریح کرد: در الرستان بیش 

تومانی  هزار  ده  از  بیش  جهش 
شوک  شب،  یک  در  مرغ  قیمت 
به  منجر  دیگر  بار  تا  بود  بزرگی 
کاهش مصرف گوشت مرغ و حذف 

جدی آن از سفره های مردم شود.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
پس  که  محصولی  مرغ،  فارس،  از 
گوشت  قیمت  بی رویه  افزایش  از 
امید  تنها  به عنوان  ماهی،  و  قرمز 
قشر متوسط جامعه برای رنگ و بوی 

سفره ها بود.
مدت زمان زیادی می گذرد که قشر 
گرانی های  دلیل  به  جامعه  ضعیف 
موجود  تنش های  و  افسارگسیخته 
در بازار، طعم مرغ را نچشیده  است! 
هر  برای  مرغ  قیمت  که  امروز  تا 
کیلوگرم  به حدود ۳۵ هزار تومان 
رسید و توان خرید از قشر متوسط 

نیز سلب شد.
افزایش  و  نهاده ها  توزیع  بحث 
قیمت آن مهم ترین موضوعی است 
که امسال چالش جدی را در بحث 
حال  در  هفتگی  که  مرغ  قیمت 
افزایش است و روند صعودی را طی 

از  کرونا  ابتدای شروع  از  مهر  ترنم 
و  بهزیستی  اداره  مشارکت  طریق 
خیرین بالغ بر ۱۰ مرحله بسته های 
بین  را  بهداشتی  و  غذایی  کامل 
آن ها  خانواده های  و  کار  کودکان 
با  داد:  ادامه  است،  کرده  توزیع 
نیز ۷۰ بسته  شروع سال تحصیلی 
حضور  با  بهداشتی  و  لوازم التحریر 
به  خور  شهر  و  الر  شهر  مسولین 
کودکان کار اهداء شده و در آینده 
پوشاک  توزیع  شاهد  نیز  نزدیک 
نیک  بنیاد  حمایت  با  ماسک  و 
اندیشان هاشمی الرستان به ارزش 
۲۵۰ میلیون ریال بین آنان خواهیم 

بود.
این  کردن  یادآوری  با  افکن،  بال 
حمایتی  مرکز  خدمات  که  موضوع 
مرکز  و  خانواده  و  کودک  آموزشی 
متمرکز  صرفاً  اجتماعی  اورژانس 
پیگیری  و  نبوده  مالی  حمایت  بر 
مشارکت  با  تحصیلی  وضعیت 
الرستان  آموزش وپرورش  مدیریت 
عنوان  است،  پذیرفته  صورت  نیز 
آموزش  خانواده،  آموزش  کرد: 
به  نیز  غیره  و  زندگی  مهارت های 

کودکان کار ارائه شده ولی در حال 
کرونا  شرایط  به  توجه  با  حاضر 
بروشور  توزیع  به  آموزشی  خدمات 
از  حضوری  فردی  آموزش های  و 
شهر  سطح  در  سیار  تیم  طریق 

محدودشده است.
وی ضمن قدردانی از همکاری معاون 
استانداری فارس و فرمانداری ویژه 
الرستان، ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
مدیر  و  مدیرکل  معاون  الرستان، 
شورای  الرستان،  آموزش وپرورش 
و خور،  الر  و شهرداریهای  اسالمی 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده 
بنیاد نیک اندیشان هاشمی و سایر 
خیرین در راستای اقدامات صورت 
که  آنجایی  از  کرد:  بیان  گرفته، 
کودکان کار مورد حمایت های مالی 
در  مردم  عموم  سوی  از  نادرست 
سطح شهر قرارگرفته اند باعث شده 
تا تعداد این کودکان رو به افزایش 
باشد. برای از بین بردن این معضل 
ریزیهای  برنامه  به  نیاز  اجتماعی 
سازی  فرهنگ  از  مستمر  و  مدون 
جانبه  همه  همکاری  تا  عمومی 
این  در  دخیل  نهادهای  و  ادارات 

موضوع می باشد.
الرستان  بهزیستی  اداره  ریاست 
مردم  عموم  کرد:  اضافه  پایان  در 
مرکز  با  تماس  طریق  از  می توانند 
 ۱۲۳ شماره  با  اجتماعی  اورژانس 
مهر شماره  ترنم  رویش  موسسه  یا 
معرفی  ضمن   ۰۹۳۶۷۹۲۷۲۲۰
و  مالی  کمک های  کار،  کودکان 
توزیع  جهت  نیز  را  خود  غیرمالی 
اساسی  مشکالت  رفع  و  مناسب 

آن ها تحویل دهند.

آن قیمت تا حدی تعدیل می شود.
کشاورزی  جهاد  بازرگانی  مدیر 
آخرین  اینکه  به  اشاره  با  فارس، 
قیمت مصوب و اعالم شده از سوی 
بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰  ستاد تنظیم 
تومان است، گفت: بدون شک بعد 
غیرمنطقی،  قیمت  افزایش  این  از 
را  جدیدی  نرخ  بازار  تنظیم  ستاد 
اعالم خواهد کرد که در پی آن باید 
قیمت  تعدیل  به  نسبت  بررسی  با 

مرغ اقدام شود.
وی در ادامه از افزایش قیمت نهاده 
ها در سطح جهانی به ویژه قیمت 
سویا یاد کرد و افزود: به دلیل این 
افزایش، الزم است نرخ جدیدی از 
سوی ستاد تنظیم بازار اعالم شود 

با آن معیار  را  بازار  و قیمت سطح 
اینکه  بیان  با  بسنجیم.رنجبری 
امیدواریم با اعالم نرخ جدید بتوان 
شرایط فعلی را کنترل کرد، گفت: 
این افزایش به این شدت که  قطعاً 
صورت گرفته است نخواهد بود؛ چرا 
غیرمنطقی  قیمت  افزایش  این  که 
و  می شود  محسوب  تخلف  و  است 
باید نسبت به آن به ویژه با دالالن و 
صورت  قانونی  برخورد  واسطه گران 
تا  اینکه  است  مسلم  گیرد.آنچه 
که  ببینیم  و  بشینیم  باید  کی 
و  رفت  خواهد  پیش  کجا  تا  ماجرا 
ادامه  کجا  تا  قیمت ها  افزایش  این 
خواهد یافت و اینکه صبر مردم کی 

لبریز خواهد شد.

اتباع  از  کار  کودکان  درصد   ۹۰ از 
که  هستند  غیرایرانی  و  خارجی 
کودکان  کار  ها  خانواده  این  در 
زندگی  پذیرفته شده  سبک  جزء 
روند  هم  موضوع  این  است.  آنان 
همکاری  جلب  هم  و  خدمات  ارائه 
خانواده های آنان را با مشکل مواجه 

ساخته است.
اینکه در همین راستا و  بابیان  وی 
طی سال های اخیر ارائه خدمات به 
این کودکان از سوی مرکز اورژانس 
مؤسسه  و  الرستان  اجتماعی 
رویش ترنم مهر تحت نظارت اداره 
پذیرفته  صورت  الرستان  بهزیستی 
جهت  کرد:  خاطرنشان  است، 
موسسه  تخصصی تر  خدمات  ارائه 
پیگیری  به  اقدام  مهر  ترنم  رویش 
تخصصی  روزانه  مرکز  راه اندازی 
با محوریت  از کودکان کار  حمایت 
حمایتی آموزشی کودک و خانواده 
با ظرفیت ۱۲۰ نفر کرده است که 
به زودی پروانه فعالیت آن نیز صادر 

خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مرکز اورژانس 
اجتماعی  الرستان و موسسه رویش 

می کند، ایجاد کرد.
جهاد  سازمان  بازرگانی  مدیر 
کشاورزی فارس، درباره این افزایش 
فعلی  مرغ  گفت:  ناگهانی  قیمت 
یعنی  مهرماه  ریزی  جوجه  حاصل 
مربوط به حدود ۴۵ روز قبل است.

در  که  این  بیان  با  رنجبری،  صمد 
آن مقطع، عدم تعیین تامین نهاده 
جوجه ریزی  کاهش  به  منجر  ها 
شد، اظهار داشت: این مسئله امروز 
و سبب  دهد  می  نشان  را  خودش 

کمبود عرضه در بازار شده است.
مشاهده  امروز  آنچه  اما  افزود:  وی 
قیمت،  افزایش  علیرغم  کنیم  می 
کمبودی در بازار مشاهده نمی شود 
که مهم ترین علت آن گرانی بیش 
از حد قیمت مرغ و کاهش مصرف 

سرانه جامعه است.
رنجبری، با بیان اینکه این موضوع 
به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست 
توزیع  بحث  حاضر  درحال  افزود: 
نهاده ها سر و سامان بهتری به خود 
گرفته است و بدون شک به زودی 
آثار آن نمایان خواهد شد و در پی 

مرکز تخصصی حمایت از کودکان کار در الرستان راه اندازی می شود

مرغ، پر زد!!!

درگذشت اولین
 مدیرکل آموزش

 و پرورش فارس پس از 
پیروزی انقالب اسالمی

رضا  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کل  مدیر  پنجمین  و  سی  ابواالحراری 
ابتدای  از  فارس  استان  پرورش  و  آموزش 
اولین  و  تاکنون  کل  اداره  این  تأسیس 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  کل  مدیر 
در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ هجری شمسی 

بود.
خانواده  یک  در   ۱۳۱۱ شهریور   ۲۴ وی 
مذهبی در شیراز به دنیا آمد و پس از اتمام 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه موفق به ورود 
لیسانس  اخذ  و  تهران  عالی  دانشسرای  به 
ابواالحراری در ادامه به  ریاضی شد.مرحوم 
فارس  استان  پرورش  و  آموزش  استخدام 
به  شیراز  دبیرستان های  اکثر  در  و  درآمد 

تدریس درس ریاضیات مشغول شد.
رژیم  و  طاغوت  نظام  با  مبارزین  از  وی 
شهید  نزدیک  یاران  از  و  شاهنشاهی 
دستغیب بود و در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ 
نیز توسط ساواک به همراه ایشان دستگیر 
انقالب  پیروزی  از  پس  شد.  زندان  روانه  و 
کل  مدیر  ۱۳۵۹ سمت  سال  تا  و  اسالمی 
آموزش و پرورش استان فارس منصوب شد.

مرحوم ابواالحراری مدتی نیز به سمت مدیر 
از  پس  و  منصوب  استان  شهید  بنیاد  کل 
آن به وزارت امورخارجه مأمور و در سفارت 

ایران در دهلی نو مشغول به خدمت شد.
پایان  تا  و  ایران  به  مراجعت  از  بعد  وی 
خدمتش به عنوان مدرس تربیت معلم در 

شیراز مشغول به تدریس شد.
دوم  یکشنبه  روز  عصر  ابواالحراری  مرحوم 
 ۸۸ در  و  سن  کهولت  اثر  بر   ۱۳۹۹ آذر 

سالگی در شیراز دارفانی را وداع گفت.

بازداشت چهار داماد 
بی توجه به محدودیت 

کرونایی در ُمهر

استان  ُمه ر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فارس، اعالم کرد: چهار تازه داماد به دلیل 
این  کرونای  ستاد  مصوبات  به  توجه  عدم 
بهداشتی  هایی  محدودیت  و  شهرستان 

بازداشت شدند.
عظیم ا...  ایرنا سرهنگ  دریافتی  گزارش  به 
به تذکرات  این چهار خانواده  کرمی گفت: 
جشن  نکردن  برگزار  بر  مبنی  ما  ماموران 
توجه  عروسی در محدودیت های کرونایی 
نکردند و  اقدام به برگزاری این مراسم در 

روزهای جمعه و شنبه کردند.
عمومی  دادستان  دستور  به  داد:  ادامه  وی 
و انقالب شهرستان مهر هر چهار داماد که 
اقدام به برپایی مراسم عروسی کرده بودند 

بازداشت شدند.
برگزارکنندگان  با  افزود:  کرمی  سرهنگ 
مراسم عروسی، عزاداری و هرگونه تجمع با 
هدف مهار کرونا برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
بسیج، فرشاد دستوان مسئول بسیج سازندگی 
لوازم  بسته   ۲۰۰ داشت:  اظهار  گراش،  ناحیه 
مقاومت  پایگاه  جهادی  گروه  توسط  التحریر 
بسیج حضرت سیدالشهدا)ع( شهرستان گراش 
محروم  مناطق  و  نیازمندان  بین  در  و  تهیه 

احداث  از  هرمزگان،  امداد  کمیته  مدیرکل 
۱۰۷ واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس 
۵ کیلو واتی باهدف خودکفایی اقتصادی برای 
طی  امداد  کمیته  حمایت  تحت  نیازمندان 

امسال خبر داد.
نیروگاه  وضعیت  تشریح  در   ، الهیاری  علی 
گفت:  هرمزگان  در  خورشیدی  کوچک  های 
تولید انرژی برق یکی از مصادیق بارز اقتصاد 
انرژی های  از  یکی  به عنوان  و  است  مقاومتی 
در  که  می آید  شمار  به  پذیر  تجدید  و  پاک 
مشارکت  با  امداد  کمیته  امسال  راستا  همین 
نیروگاه  و همکاری خیرین، تعداد ۱۰۷ واحد 
واتی  کیلو   ۵ مقیاس  کوچک  خورشیدی 
نیازمندان  برای  اقتصادی  خودکفایی  باهدف 

احداث کرده است.
خیرین  توجه  و  قدردانی  ضمن  الهیاری، 
نیازمندان،  خودکفایی  و  اشتغال  مسئله  به 
افزود: هزینه ساخت این نیروگاه ها حدود پنج 
که  است  بوده  تومان  میلیون   ۸۹۰ و  میلیارد 
محل  از  تومان  میلیون   ۵۵۰ و  میلیارد  پنج 
و  امداد  کمیته  قرض  الحسنه  تسهیالت 

توزیع شد.
رزمایش  قالب  در  برنامه،  این  وی،  گفته  به 
کمک مؤمنانه و با هدِف کمک به دانش آموزان 
گراش  شهرستان  محروم  مناطق  در  نیازمند 

اجرا می شود.
از  مرحله  دومین  این  اینکه  بیان  با  دستوان 
توزیع لوازم التحریر توسط گروه جهادی پایگاه 
است،  بوده  سیدالشهداء)ع(  حضرت  مقاومت 
 ۱۳۰ تعداد  نیز  قبل  مرحله  در  کرد:  تصریح 

بسته لوازم التحریر توزیع شد.
این گروه جهادی که ۲۳ نفر عضو دارد و از سال 
۱۳۹۴ شروع به فعالیت کرده و در زمینه های 
مختلف تعمیر و مرمت منازل نیازمندان، توزیع 
لوازم التحریر، اهدا بسته های معیشتی، اجراي 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و...، با استفاده 
شهرستان  نیکوکاران  و  خیرین  ظرفیت  از 

فعالیت دارد.

اعتبارات بانکی، ۳۴۰ میلیون تومان مشارکت 
خیرین است.

نیروگاه  ایجاد  این مطلب که بستر  بابیان  وی 
تحت  خانواده های  برای  خورشیدی   های 
هرمزگان  استان  در  امداد  کمیته  حمایت 
به  عنایت  با  شد:  یادآور  است،  شده  فراهم 
قرارداد ۲۰ ساله شرکت توزیع برق برای خرید 
احداث  خورشیدی،  نیروگاه های  تولیدی  برق 
برای  پایدار  درآمد  ایجاد  نیروگاه ها سبب  این 
خانواده های تحت حمایت بخصوص در مناطق 
از مهاجرت  روستایی شده و ضمن جلوگیری 
سرپرست  زنان  برای  شهر،  به  روستاییان 
توان  که  حمایت  تحت  خانواده های  و  خانوار 
مناسبی  درآمد  منبع  نداشته  فیزیکی  کار 

ایجاد می کند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، افزود: کمیته 
امداد استان هرمزگان به منظور توانمندسازی 
اشتغال زایی  باهدف  و  نیازمند  خانواده های 
نیروگاه  واحد   ۱۶۰ تاکنون  پایدار  درآمد  و 
خورشیدی کوچک مقیاس ۵ کیلو واتی برای 
این خانواده ها احداث و راه اندازی کرده است.

راه  کل  اداره  اراضی  از  حفاظت  یگان  فرمانده 
 ۴۳۰ و  هزار   ۱۸۰ گفت:  فارس،  شهرسازی  و 

پرداخت  به  اشاره  با  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
از  پیشگیری  ویژه  بهداشتی  هزینه های  کمک 
بهزیستی  به مددجویان و مراکز  بیماری کرونا 
به  مستمر  به صورت  اخیر  ماه  سه  گفت: طی 
تامین  برای  مراکز  کارکنان  و  توانخواه  افراد 
میلیون  پنج  مبلغ  بهداشتی  وسایل  تجهیز  و 
ریال به ازای هر نفر کمک هزینه پرداخت شده 
نشستی  در  کشفی نژاد  محمدصادق  است.سید 
در  کرد:  ابراز  خبرنگاران  جمع  در  مجازی 
اسفند ماه سال گذشته و فروردین سال ۹۹ به 
افراد توانخواه و کارکنان مراکز شبانه روزی به 
کمک هزینه  ریال  هزار   ۳۵۰ مبلغ  هرنفر  ازای 

خرید وسایل بهداشتی پرداخت شد.
وی  از پرداخت کمک هزینه وسایل بهداشتی 
و ضدعفونی به معلوالن ضایع نخاعی و بستری 
شدید و خیلی شدید استان به ازای هر نفر ۲ 

راه  کل  اداره  اراضی  از  حفاظت  یگان  فرمانده 
که  خواست  شهروندان  از  فارس،  شهرسازی  و 
در صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه تصرف 
غیرقانونی و ساخت و ساز های غیرمجاز و تعرض 
به اراضی ملی و دولتی مراتب را از طریق شماره 
تلفن ۱۶۵۶ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و 

مسکن استان فارس اطالع رسانی کنند.
قصد  چنانچه  شهروندان  افزود:  مهدوی نژاد، 
شهر های  حریم  و  محدوده  در  امالک  خرید 
استان را دارند ابتدا استعالم های الزم را از طریق 

اداره کل راه و شهرسازی استان انجام دهند.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و 
شهرسازی فارس، تصریح کرد: هم استانی ها باید 
مراقب باشند، از خرید هرگونه اراضی بدون سند 

مالکیت رسمی از افراد سودجو پرهیز کنند.

تحت  مراکز  و  بهزیستی  سازمان  کارکنان 
دیگر  از  را  بهداشتی  موازین  رعایت  با  نظارت 
اقدامات این اداره کل برای پیشگیری از شیوع 
بهداشتی  اقالم   : داشت  اظهار  و  دانست  کرونا 
دستکش  پوشینه،  شامل  یونیسف  از  اهدایی 
متر،  اکسی  پالس  سنج،  تب  ماسک،  التکس، 
مواد ضدعفونی دست و سطوح، کتاب راهنمای 
و  واگیردار  بیماری های  کنترل  و  مراقبت 
معلوالن  و  سالمندان  از  مراقبت  اصول  کتاب 
شبانه  مراکز  به  و  ساماندهی  حرکتی،  جسمی 
روزی توانبخشی و همچنین مراکز شبانه روزی 
شده  تحویل  گذشته  ماه های  طی  اجتماعی 
گروه  این  بر  افزون  داشت:  اظهار  است.وی 
توانخواه  افراد  به  خانوار  سرپرست  زنان  همیار 
تحت حمایت اداره کل بهزیستی در طول یک 
برنج،  شامل  معیشتی  بسته های  گذشته  سال 

ماکارونی  و  فرنگی  روغن، حبوبات، رب گوجه 
همچنان  که  می کند  اهدا  مستمر  به صورت 
مساعدت  نوبت  در  نفر  هزار  دارد.۳۰  ادامه 
و  دارند  قرار  بهزیستی  کل  اداره  مستمری  و 
حساب  با  معلوالن  پوشش  تحت  جمعیت 
هزار   ۱۵۷ خانوار  سرپرست  زنان  و  معلوالن 

نفر است.

ریال  میلیارد   ۳۲۰ ارزش  به  زمین  مربع  متر 
و  سودجو  افراد  تصرف  از  امسال  آبانماه  طی 
زمین خوار خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ حسین مهدوی نژاد، 
گفت: با تالش ماموران یگان حفاظت از اراضی 
و پیگیری واحد امالک و حقوقی و با هماهنگی 
 ۱۴ انتظامی  نیروی  همکاری  و  قضایی  مراجع 
مورد رفع تعرض به متراژ ۱۷۳ هزار و ۴۳۰ متر 
متراژ  به  قضایی  احکام  اجرای  مورد   ۲ و  مربع 

هفت هزار متر مربع رفع تصرف شد.
بدون  اراضی  از  حفاظت  یگان  داد:  ادامه  وی 
با  قانون  چارچوب  در  و  جدیت  با  اغماض، 
سودجویان و متعرضان به اراضی ملی و دولتی 

برخورد خواهد کرد.

گفت:  و  کرد  یاد  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون 
مراکز   در  مقیم  مجهول  الهویه  افراد  برای 
هزار   ۵۳۰ مبلغ  ماه  پنج  مدت  به  شبانه روزی 

ریال به ازای هر نفر پرداخت شده است.
اینکه  بیان  با  فارس  بهزیستی  مدیرکل 
خاص  های  گروه  برای  ویژه  دستورالعمل 
جسمی  معلولین  سالمندان  ذهنی،  معلولین 
روزانه،  مراکز  کودک،  مهدهای   ، حرکتی  و 
مراکز اقامتی معتادین ماده ۱۵ و ۱۶ و مراکز 
شده  ارسال  مرکز  هر  به  و  تدوین  سالمندان 
مکرر  بازدید  و  پیگیری  کرد:  عنوان  است، 
به صورت برخط از سوی کارشناسان توانبخشی 
در خصوص نحوه گندزدایی و وضعیت مقیمان 
استان  سطح  در  شبانه روزی  توانبخشی  مراکز 
به طور مستمر انجام و در دستور کار قرار دارد.

کشفی نژاد، برگزاری دوره های آموزشی ویژه 

رفع تصرف ۱8۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی در فارس

دریافت کمک هزینه بهداشتی توسط مددجویان بهزیستی فارس 

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
حمایت  با  مردم،  نماینده  اطالع رسانی 
الرستان،  شریف  مردم  نماینده  حسین  زاده 
جهانبانی  پیگیری  و  اوز   و  گراش  خنج، 
شهرستان  در  مردم  نماینده  دفتر  رئیس 
دادگستری  فرمانداری،  همکاری  با  و  گراش 
و  موسی  باغ  مناطق  گراش،  گاز  اداره  و 
محرومیت،  چندسال  از  پس  دبیری  کوچه 

متصل خواهند شد. گاز شهری  به 
باغ  مناطق  به  گازرسانی  عملیات  پروژه 
موسی و کوچه دبیری به طول ۳ کیلومتر در 
 ۲۲۰۰ حاضر  درحال  که  است  اقدام  دست 
اعتباری  با  لوله گذاری  عملیات  آن  متر 
این  و  شده  انجام  ریال  میلیارد   ۵ بالغ بر 
بهره برداری  به  فجر  مبارکه  دهه  تا  پروژه 

رسید. خواهد 

آغاز عملیات گازرسانی 
به مناطق »باغ موسی و کوچه دبیری« گراش

توزیع 2۰۰ بسته لوازم التحریر
 توسط گروه جهادی در گراش

احداث ۱۰۷واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس 
برای نیازمندان هرمزگانی

آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهي مزایده پالک ۷۸۸۳/۳۵ موضوع اجرائیه کالسه ۹۹۰۰۱۳۹

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق شش دانگ یک باب منزل مسکوني  به پالک ۷۸۸۳/۳۵ که سند آن صادر 
و مع الواسطه به آقاي قاسم مکاري  منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي ۱۹۰ متر مربع اعیاني در یک طبقه کاماًل نوساز با سقف تیرچه بلوک و 
اسکلت بنایي و در تصرف مالک مي باشد به آدرس براک بلوار نارنجستان کوچه مهر ۶ و پالک فوق از ساعت 
۹ تا ۱۲ روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۹/۱۷ در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر از طریق  
مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً 
فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري 

بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري                     م/الف/۶۷۲
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حه

صف

»محمدحسن راستگو« یا همان »عمو راستگو« 
بچه های دهه شصت آنقدر خاطرات شیرین در 
ذهن مخاطبان و دوستان و همسایگانش ساخته 
تلخ  او حسابی  رفتن  از  کامشان  روزها  این  که 

است.
پر  شعرهای  و  خاله های جدید  و  عمو  از  پیش 
سر و صدا و رنگی رنگی تلویزیونی بچه های دهه 
شصت یک »عمو راستگو« داشتند که جز یک 
گچ سفید و تخته سبزرنگ هیچ نداشت. روحانی 
حرف  ثلمبه  قلمبه  نمی رفت.  منبر  که  خالقی 
پای  می شد  و  نداشت  گره  ابروهایش  و  نمی زد 
حرف هایش حسابی قهقه زد. حرف می زد، شعر 
و معما داشت  می خواند، قصه می گفت. جدول 
و حتی شبیه بچه ها دعا می کرد. پشت دوربین 
و  بود  یکی  حرفش  داشت.  کاریزما  بود.  جدی 
اما  می رفت.  پیش  روال  طبق  باید  چیز  همه 
شبیه مردم بود. شبیه مردم مترو سوار می شد. 
شبیه مردم خرید می کرد. با محبت بود. چندین 
بار میان حرفهایش تاکید می کرد که حتی پای 
مادرش را می بوسد و به این کار سفارش و توصیه 
هم می کرد. مرام و سبک زندگیش خیلی چیزها 
یاد آدم می داد. ما هم به همین بهانه نشستیم 
و خاطرات افراد مختلف با حجت االسالم راستگو 
انتشار  در حال  اجتماعی  های  در شبکه  که  را 
مثل  که  خاطراتی  کردیم.  جمع آوری  است، 
از مرام و  همان گچ و تخته سبز خیلی چیزها 

معرفت یادمان می دهد.
کار برای کودک و نوجوان بیشتر مورد رضایت امام 

زمان )عج( است
احمد عبدالهی: ۲۰ سال پیش نزد حجت االسالم 
آموختم.  را  نوجوان  و  راستگو مربیگری کودک 
یک روز در مناسبتی گفتند که به بنده پیشنهاد 
ایرانی( شوم.  امیرالحاج )سرپرست حجاج  شده 
برای  کار  می کنم  احساس  که  آن جایی  از  اما 
کودک و نوجوان بیشتر مورد رضایت امام زمان 

)عج( است؛ آن پیشنهاد را رد کردم.
کمک گرفتن از آقای راستگو برای ساکت کردن بچه ها

تکلیف  جشن  برای  که  می کنند  نقل  مهدوی: 
اعظم  مسجد  به  را  مراجع  از  یکی  دختران 
برایشان سخنرانی کنند. آن  تا  دعوت می کنند 
شروع  را  سخنرانی اش  می خواهد  وقتی  مرجع 

خبر:
در حالی که برخی منابع از اعزام ۲ فروند بمب 
به  شمالی  داکوتای  از  آمریکایی  ب-۵۲  افکن 
منطقه خاورمیانه خبر می دهند، اما مقصد دقیق 

این بمب افکن ها معرفی نشده است.
تحلیل:

- فاکس نیوز رسانه جنگ طلب امریکایی گسیل 
این جنگنده های امریکایی را پیامی برای ایران 
بازنده  اینکه  درخصوص  اما  کند  می  معرفی 
تهدید  کدام  افکن  بمب  دو  با  امریکا  انتخابات 
این  است.  ساکت  کند؟  عملیاتی  خواهد  می  را 

به گزارش العالم به نقل از رویترز، آژانس کودکان 
سازمان ملل )یونیسف( اعالم کرد در سال ۲۰۲۱، 
حدود ۲ میلیارد دوز از واکسن کرونا به کشورهای 
برای  می گوید  شد.یونیسف  خواهد  ارسال  فقیر 
ارسال واکسن و ۱ میلیارد سرنگ به کشورهایی 
طرح  قالب  در  یمن  و  افغانستان  بروندی،  نظیر 
تخصیص  هدفش  که  بهداشت  جهانی  سازمان 
واکسن کووید-۱۹ به کشورهای مختلف است، با 
بیش از ۳۵۰ آژانس هواپیمایی و شرکت باربری 
جهانی  سازمان  اعالم  بر  می کند.بنا  همکاری 

دولت  حمایتی  بسته  از  مجلس  انتقادهای 
تأثیر  تحت  معیشتشان  که  خانوارهایی  برای 
افراد  یا  پیامدها  محور  حول  نه  گرفته  قرار 
نشاندن  کرسی  به  درباره  بلکه  پوشش  تحت 
آثار  به  نسبت  کارشناسان  که  است  مصوبه ای 

منفی اقتصادی آن هشدار داده اند.
آذرماه  اول  از  که  کرونایی  گسترده  تعطیالت 
معیشت  نتیجه  در  و  کسب وکار  شده،  آغاز 
خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بسته  گرفت  تصمیم  دولت  دلیل  همین  به 
از خانوارها  معیشتی جدیدی را برای حمایت 
دستور  در  ماهه  چهار  زمانی  دوره  یک  برای 

کار خود قرار دهد.
اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد  گفته  به 
اقتصادی  کارگروه  رئیس  و  جمهوری  رئیس 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، کمک های معیشتی 
پرداخت  و  تومانی  میلیون  یک  وام  قالب  در 
محور  دو  تومان،  هزار   ۱۰۰ ماهانه  بالعوض 
از  دولت  حمایت های  ۱۴گانه  محورهای  از 
خانوارها و کسب وکارها در برابر کروناست. در 
این طرح، ۹ اقدام برای حمایت از عموم کسب 
کسب وکارهای  برای  نیز  اقدام  سه  و  کارها   و 

شدیداً آسیب پذیر در نظر گرفته شده است.
وام یک میلیون تومانی به حدود ۱۰ میلیون 
آنها،  سرپرست  که  می شود  پرداخت  خانوار 
آنچه  به  توجه   با  است.  ثابت  درآمد  فاقد 
بانک مرکزی در  عبدالناصر همتی رئیس کل 
صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، پرداخت 
 ۷۵ اعتبارات  محل  از  قرض الحسنه  وام  این 
هزار میلیارد تومانی خواهد بود که اختصاصی 
کروناست.  آثار  با  مقابله  برای  بانکی  نظام 
ماهانه  الحسنه کرونایی  وام قرض  این  اقساط 
۳۵ هزار تومان است که در ۳۱ قسط از یارانه 

کسر می شود.
ماه  چهار  در  نیز  تومانی  هزار   ۱۰۰ یارانه 
پایانی سال، به جعمیت ۳۰ میلیونی پرداخت 
نفره  برای خانوار یک  این اساس،  بر  می شود. 
 ۵۵ نقدی،  یارانه  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ که 
هزار   ۱۰۰ و  معیشتی  کمک  تومان  هزار 
می کند  دریافت  کرونا  بالعوض  کمک  تومان 
در مجموع تا پایان سال جاری هر ماه حدود 
۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
دلیل مخالفت ها با طرح کوپن الکترونیکی مجلس

با وجود اینکه دولت در تالش است آسیب های 
معیشتی کرونا به خانوارها را به حداقل برساند، 
به  از طرف مجلس نسبت  به ویژه  انتقادهایی 
از  پیش  واقع  در  است.  شده  وارد  طرح  این 
با  مقابله  ملی  ستاد  در  کنونی  طرح  تصویب 
به  مجلس  نمایندگان  دولت،  هیات  و  کرونا 
دنبال اجرایی کردن طرح مصوب خود بودند.

را مکلف  طرح کمک معیشتی مجلس، دولت 
نفر در نیمه دوم سال  می کرد به ۶۰ میلیون 
جاری، ماهانه اعتبار خرید کاال پرداخت کند. 
الکترونیکی  کوپن  نام  با  که  طرح  این  در 
تحت  میلیونی   ۶۰ جمعیت  شد،  شناخته 
که  افرادی  شدند،  تقسیم  گروه   ۲ به  پوشش 
و  هستند  دستمزد  و  درآمد  حداقل  دارای 
افرادی که درآمد آنها کمتر از حداقل دستمزد 

است. 
امداد،  کمیته  پوشش  تحت  خانواده های 

بچه ها  تواند  نمی  می کند  تالش  هرچه  کند 
می شود.  خراب  حسابی  کار  و  کند  ساکت  را 
می زنند  زنگ  راستگو  آقای  به  سریع  اطرافیان 
که بیاید این قضیه را جمع کند. آقای راستگو 
را  مجلس  و  می رسانند  را  خودشان  سریع  هم 

دست می گیرند.
قرآن فراموش نشدنی

مسجد  که  بودم  ساله  شش  عابدی:  سجاد 
را دعوت کرده  محله مان حجت االسالم راستگو 
برنامه  ولی  بود  مناسبتی  چه  نمی دانم  بود. 
در  دوستانم  از  یکی  همراه  بود.  جشن  مسجد 

صف جلو نشسته بودیم.
گرفتن  وضو  مورد  در  بچه ها  از  راستگو  آقای 
سوال کرد. من دستم را باال بردم و وقتی توضیح 
دادم. یک جلد قرآن به من هدیه داد. هیچ وقت 

این خاطره را فراموش نمی کنم.
روحانی خنده رو

در  راستگو  حجت االسالم  فقیهی:  مصطفی 
کودکی همسایه ما در قم بود. خنده همیشگی  
من  با  که  کودکانه ای  گفتگو های  و  لبانش  بر 

داشت را هرگز از یاد نمی برم.
با عمو راستگو آتاری بازی کردم!

فاطمه جاللی: حجت االسالم راستگو از دوستان 
در  تمام  روز  یک  پنج سالگی  در  بود.  پدرم 
دفترش مهمان بودم و مهربانانه یک روز کامل 
دو  با  کردیم.  بازی  خواندیم.  آتاری  کتاب  باهم 
یک  حتی  کرد.  نقاشی  و  نوشت  برایم  دست 
لحظه احساس نکردم از شیطنت های بی وقفه ام 

خسته شده  است.
بچه ها را به جیغ زدن ترغیب نکنید

از  بعد  کودک  تلویزیونی  برنامه  یک  از  بار  یک 
سال ها با آقای راستگو به عنوان پیشکسوت در 
این موضوع تماس گرفتند تا نظرشان را بپرسند. 
برنامه تعریف کرد. فقط  از  آقای راستگو بسیار 
را  بچه ها  بشود  گفت:»اگر  جمله  یک  آخرش 
نظر  از  است.  بهتر  نکنید  دعوت  زدن  جیغ  به 

روانشناسی خوب نیست.«
قبل از شروع هرکالس به اهل بیت متوسل شوید

آقای راستگو زاللی جلساتش را مدیون حضرت 
بود. یک بار در خالل صحبتش در کالس  زهرا 
به طالب جوان گفت: قبل از ورود به هرکالس 

درحالی است که به فرض وجود هرگونه تهدیدی 
بسته  دست  که  است  کرده  اعالم  مکرر  ایران 
البته تصریح کرده است که همه  نخواهد بود و 
پایگاه های امریکایی در صورت بروز هرحماقتی 

در تیرس ایران قرار دارند.
- در حالی که به گفته رسانه ها نشست هفته 
امنیتی  و  نظامی  های  چهره  با  ترامپ  گذشته 
ایران  ای  هسته  تاسیسات  به  حمله  درخصوص 
بی نتیجه بوده است این ژست ترامپ در اعزام 
بمب افکن به خلیج فارس که با چاشنی »ابهام در 
اطالع رسانی« صورت پذیرفته و عاری از هرگونه 
توضیح در جزئیات است به نظر می رسد گونه ای 
جنگ روانی و رسانه ای جدید علیه ایران باشد و 

مقصودی بیش از ان را تعقیب نمی کند.
- همچنین دور از ذهن نیست که این اقدام گنگ 
وابستگان  از  دلجویی  ای  گونه  واقع  در  مبهم  و 
منطقه ای ترامپ باشد که همواره خود را نسبت 
به خطری »خودساخته« و »موهوم« به نام ایران 
اشفته و ترسان معرفی می کنند. ترامپ به شدت 
بر روی این جماعت هراسناک برای انتخاب خود 
یا یکی از بستگانش )دخترش،دامادش ویا..( در 

انتخابات ۲۰۲۴ سرمایه گذاری کرده است.

کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش  حتی  بهداشت، 
هم دسترسی به واکسن در جهان ناعادالنه بود 
عدم  اثر  بر  کودک  میلیون  حدود ۲۰  ساالنه  و 
از  را  خود  جان  یا  مختلف  واکسن های  دریافت 
دست می دهن و یا به بیماری ها و معلولیت هایی 
امیدوارکننده  می شوند.نتایج  مبتال  گوناگون 
این  کووید-۱۹  مختلف  واکسن های  آزمایش 
خوشبینی را تقویت کرده است که پایان پاندمی 
کووید-۱۹ پس از مرگ بیش از ۱.۳ میلیون نفر 

در جهان ممکن است سرانجام نزدیک باشد.

چند لحظه کوتاه به حضرت فاطمه )س( توسل 
پیدا می کنم و از حضرتش مدد می خواهم. شما 
هم قبل از رفتن به روی منبر یا پیش از ورود به 

کالس به اهل بیت )ع( متوسل شوید.
بیرون  بچه ها  دست  از  زور  به  را  راستگو  عمو 

می کشیدیم
محمود سالمیان: سال ۸۹ بعد از سال ها دوری 
مجموعه ای  شد  قرار  تلویزیون  از  راستگو  عمو 
»مهمانی  نام  با  دو  شبکه  در  ایشان  اجرای  با 
من  کنیم.  تولید  رمضان  ماه  برای  پروانه ها« 
پیش از آن زمان هم مخاطب برنامه های ایشان 
نوستالژیک  شخصیت  این  با  همکاری  و  بودم 
و  بود. برخالف ظاهر جدی  برایم بسیار جذاب 
کمی کاریزماتیکش وقتی در مقابل بچه ها قرار 
شروع  برای  بود.  پرانرژی  شدت  به  می گرفت 
رنگ  به  گچی  تخته  یک  که  داشت  تاکید  کار 
سبز برای کالس تهیه کنیم. سه بار رفتیم و از 

چند منطقه تهران تخته های گچی پیدا کردیم 
و آوردیم. اما هربار عمو با دقت تخته ها را برانداز 
نه  می گفت:  و  می کرد  تست  تکه گچ  یک  با  و 
شدیم  مجبور  کار  آخر  نمی خورد.   درد  به  این 
خودمان چوب و تخته و رنگ مخصوص بخریم 
سر  ماشین  سقف  روی  و  بسازیم  را  تخته  و 
لوکیشن بیاوریم. تا اینکه باالخره آقای راستگو 

تایید کرد.

تاثیر  متوجه  شدم  برنامه ها  بعدها حین ضبط 
این تخته جادویی را روی بچه های داخل سالن 
و حتی مخاطبان درخانه چقدر زیاد است. وقتی 
خوش  بچه ها  به  آنقدر  می آمد.  بچه ها  میان 
می گذشت که باید به زور او را از دست بچه ها 
دستانش  و  عبا  از  بچه ها  می کشیدیم.  بیرون 
او  می خواستند  هم  باز  و  می شدند  آویزان 

برایشان حرف بزند.
احترام نظامی برای معلم دوران کودکی در مترو

با  سربازی  دوران  در  سنبله کار:  حسین 
مسیر  در  یک  خط  متروی  در  نظامی  لباس 
پا  به  نعلین  را  قامتی  کوتاه  روحانی  پادگان، 
دیدم.  دست  در  بزرگ  بسیار  سامسونتی  با  و 
شناختمش. ریش هایش از دهه شصت سفیدتر 
کودکی ام  دوران  معلم  کردم  حس  و  بود  شده 
را دیده ام. ناخودآگاه کاله نظامی ام را روی سر 
گذاشتم و از دور احترام نظامی کردم. دستش 
لبخندی  و دورانه  آورد  نزدیک عمامه اش  به  را 
من  و  شد  پیاده  بعد  ایستگاه  داد.  تحویلم 
قدمهایش را دنبال می کردم تا آنکه مترو حرکت 

کرد و محو شد.
سوالی که جوابش مهم نیست نپرس

رحمت  را  راستگو  آقای  خداوند  امیرعلی صفا: 
را در فرودگاه دیدم،  آقای راستگو  کند. یک بار 
تلویزیون نیستید؟  گفتم حاج آقا چرا دیگر در 
گفت دانستن یا ندانستن جواب این سوال چه 
سوالی  هیچ وقت  دارد؟  تو  زندگی  در  تاثیری 

نپرس که جوابش برایت مهم نباشد.
برای خانواده  هم ببر

علی مجاهد: یکبار حاج   آقای راستگو به طباخی 
کردند.  دعوتم  سیراب شیردان  خوردن  برای 
و  خوردیم  شیردان  سیراب  دست  یک  وقتی 
ظرف  یک  آمدن  بیرون  موقع  برویم.  خواستیم 
و  خریدند  خانواده ام  برای  هم  شیردان  سیراب 

گفتند: دست خالی خانه نرو!
فارس

در  نیازمند  رزمندگان  همچنین  و  بهزیستی 
بار  ایجاد  دلیل  به  اما  قرار گرفتند.  گروه دوم 
مالی برای دولت در مرحله اول توسط شورای 
نگهبان رد شد و پس از اصالح توسط مجلس 

در اواخر آبان تأیید شد.
اگر طرح مجلس اجرا شود، به گروه اول ماهانه 
ماهانه  دوم  گروه  به  و  تومان  هزار   ۶۰ حدود 
خواهد شد.  پرداخت  تومان  هزار   ۱۲۰ حدود 
پیامدهای تورمی این طرح یکی از اصلی ترین 
انتقادهایی بود که کارشناسان اقتصادی به آن 

وارد کردند.
و عضو هیات  اقتصادی  کارشناس  مروی  علی 
از  یکی  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی 
بودجه ۴۰  بود که کسری  این طرح  مخالفان 
درصدی   ۱۶ افزایش  و  تومان  میلیارد  هزار 
تورم در صورت اجرای آن را برآورد کرده بود.

منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   ۳۵ تأمین  محل 
محل  از  طرح  این  به  شده  داده  تخصیص 
از  قابل احصاء  افزایش سقف پیش بینی منابع 
موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال 

۱۳۹۹ در نظر گرفته شده بود.
میلیارد  هزار   ۵۰ احصاء  قابل  منابع  سقف 
نخست  ماه   ۶ در  اما  شده،  پیش بینی  تومان 
و  شده  محقق  آن  از  کمی  بخش  تنها  سال 
بر این اساس این مدرس اقتصاد معتقد است 
این  درآمدهای  پیش بینی  افزایش  با  مجلس 
با  فقط  تومان،  میلیارد  هزار   ۸۵ به  ردیف ها 
بسیار  احتمال  به  که  می کند  بازی  اعدادی 

زیادی محقق نخواهند شد.
چه کسی نگران معیشت مردم است؟

دولت،  طرح  به  مجلس  نمایندگان  واکنش 
نشان می دهد آنچه در میان دعواهای سیاسی 

فراموش شده، معیشت مردم است.
مساله معیشت مردم تا جایی تنزل پیدا کرده 
دولت  معیشتی  بسته  نمایندگان  از  برخی  که 
را »لجبازی دولت با مجلس« قلمداد می کنند. 
عالوه بر این، مجلس در حالی از اقدام دولت 
می کند  انتقاد  مردم  معیشت  از  حمایت  در 
معیشتی  طرح  از  یک باره  رونمایی  را  آن  و 
که  می کند  تعبیر  مجلس  از  پس  بالفاصله 
اخیر  روزهای  در  نه  دولت  مالی  حمایت های 
ابتدای همه گیری کرونا در کشور، در  از  بلکه 

دستور کار دولت بوده است.
دولت  در  اسفندماه  در  کرونا  معیشتی  بسته 
مرحله  پنج  در  همه گیری  ادامه  با  و  تصویب 
تمدید شد و تا خردادماه ادامه یافت که در آن 
استفاده  با  که  افرادی  از  نفر  میلیون  به هفت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اطالعاتی  بانک  از 
اجتماعی شناسایی شدند، وام قرض الحسنه و 

یارانه تعلق گرفت.
سه میلیون از این افراد، فاقد درآمد ثابت بودند 
و با توجه به بعد خانوار، ماهانه مبالغی بین ۲۰۰ 
 ۶۰۰ و  نفره  یک  خانورهای  برای  تومان  هزار 
هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر 
وام  نیز  نفر  میلیون  شد.چهار  پرداخت  آنها  به 
قرض الحسنه ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی دریافت 
کردند که بخش عمده آنها شاغالن آسیب دیده 

از همه گیری کرونا، اصناف و کارگران بودند.

ایرنا

پای درس زندگی »عمو راستگو«
 خاطرات دهه شصتی ها از عمو راستگوی خالق چه می گوید؟

یونیسف از ارسال دو میلیارد واکسن کرونااعزام بمب افکن های آمریکایی  به خاورمیانه، چرا؟
 به کشورهای فقیر در سال ۲۰۲۱ خبر داد

معیشت را وارد بازی های سیاسی نکنیم

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 653-98/8/۱۲ شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
به فروش یک قطعه زمین به مساحت 84/3 مترمربع به  پالک ثبتی 5693/۱ با کاربری مسکونی 
به آدرس: الر- شهرجدید- بلوار غدیر شمالی  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.
۱- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  ۲3۱/8۲5/۰۰۰ ریال می باشد که می بایست 
فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و  به حساب شماره ۱۰۰79۰3۲9766 بانک شهر  و یا ارائه 

ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر برای هرمترمربع به مبلغ 55/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمعا 

به مبلغ 4/636/5۰۰/۰۰۰ است.
داراست  را  ملک  شمالی  قطعه  با  تجمیع  قابلیت  صرفًا  موصوف  قطعه  است  ذکر  به  3-الزم 
همجوار  پالک  با  تجمیع  به  منوط  شهرداری  نظر  از  وساز  وساخت  مجوز  گونه  هر  وصدور 

)شمالی( است.
4-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 99/۰9/۱9 و تاریخ بازگشایي پاکتها 

مورخه 99/۰9/۲۰

محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : ۱۰49۲84     م الف : 86۱۲

انتشار نوبت اول: 99/۰9/۰4                      انتشار نوبت دوم: 99/۰9/۱۰

آگهی مزایده فروش زمین

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 43۱4/88 با کاربری تجاری به مساحت ۱۰۱/84  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   356/44۰/۰۰۰ مزایده   در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -۱
نامه  ضمانت  ارائه  یا  و  شهر   بانک   ۱۰۰79۰3۲9766 شماره  حساب  به  و   اخذ  درآمد  واحد  مخصوص 
هرمترمربع  ازای  به  نظر  مورد  زمین  پایه  قیمت  حداقل   -۲ گردد.-  واریز  مبلغ  همان  به  معتبر  بانکي 
7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا به مبلغ7/۱۲8/8۰۰/۰۰۰  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 99/۰9/۱3 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/۰9/۱5 است.

شهرداری الر درنظر دارد عملیات اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری الر را با اعتبار 7۰/887/۲۲۰/۰۱۲ 
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 5۲34949۰ آماده 

پاسخ گویی میباشد  .
واریزی  فیش  یا  بانکی  نامه  ضمانت  بصورت  ریال   3/544/36۱/۰۰۰ مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -
نقدی بحساب سپرده ۱۰۰79۰3۲9766  بانک شهر - برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
پیشنهادی  مبلغ  قرارداد %۱۰  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 99/۰9/۱3  - تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/۰9/۱5 - 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. 

محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : ۱۰46۰69    م الف 8478 محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : ۱۰46۰7۱      م الف 8474

  انتشارنوبت اول: 99/۰8/28                   انتشار نوبت دوم: 99/۰9/۰4  انتشارنوبت اول: 99/۰8/28                   انتشار نوبت دوم: 99/۰9/۰4

آگهی مزایده فروش زمین آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم



 سه شنبه ۱399/۰9/۰4 - هشتم ربیع الثانی ۱44۲ - سال بیست و هشتم - شماره ۱6۰8
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همواره  ایران  در  کتابخوانی  و  کتاب 
نشان  آمار  است.  بوده  پیچیده  موضوعی 
نمی خوانند.  کتاب  ایرانی ها  که  می دهد 
قیمت  و  اقتصادی  مشکالت  بسیاری 
طرفی،  از  و  می دانند  آن  عامل  را  کتاب 
پایین تر  بسیار  و  نازل  را  قیمت ها  ناشران 
می کنند.  عنوان  بین المللی  قیمت های  از 
و  اینترنت  بر  مبتنی  رسانه های  گسترش 
دیگر  از  جذاب  عناوین  کمبود  یا  فقدان 
مواردی است که برای این موضوع برشمرده 

می شود. 
در واقعیت به نظر می رسد دو عامل مهم 
خانوارها  سبد  در  کتاب  نگرفتن  قرار  در 
سخت  اینکه  نخست  دارد.  زیادی  تأثیر 
اقشار  از  بسیاری  کتاب،  ممیزی  در  گیری 
جامعه را که مطالعه تفننی دارند از خواندن 
و  خرید  فرهنگ  اینکه  دوم  و  می دارد  باز 
خواندن کتاب در ایران چندان دیرپا نیست. 

عنوان علت های  به  مواردی که  و  شرایطی 
عنوان  ایران  در  کتابخوانی  به  تمایل  عدم 

ازدواج  امر  مشاورین  و  متخصصین  معموالً 
ازدواج  برای  مشخص  سن  یک  بیان  در 
نظری خاص دارند و هریک براساس تفکرات 
انجام  برای  را  سنی  محدوده  خود  نظرات  و 

ازدواج موفق معرفی می نمایند.
برای  معینی  و  کریم »سن« خاص  قرآن  در 
همچون  واژگانی  از  ولی  نشده،  بیان  ازدواج 
»بلوغ  و  نکاح«  »بلوغ  ُحُلم«،  »بلوغ  »بلوغ«، 
نام  افراد  ازدواج  و  بلوغ  سن  عنوان  به  اَُشّد« 

برده شده است.
 در قرآن از سه نوع بلوغ، یاد شده است:

در  نوجوان  که  است  بلوغی  ُحُلم:  بلوغ   .۱
است.  شیرین  رؤیاهای  و  خواب  دارای  آن 
او  در  تمایالت جنسی  و  غریزه  دوره  این  در 
را  مرد  و  زن  متفاوت  دنیای  می شود،  بیدار 

ازدواج برای خیلی از ما بخشی عادی از زندگی 
می  را  دیپلممان  شویم،  می  بزرگ  ما  است. 
گیریم، یا کار پیدا میکنیم یا وارد دانشگاه می 
شویم و بعد یک روز آن کسی که می خواهیم 
را برای زندگیمان پیدا می کنیم. اما این روزها 
قبل  و  کنند  می  ازدواج  دیرتر  خیلی  افراد 
مکث  بگویند  عقد  سفره  سر  را  »بله«  ازاینکه 

طوالنی تری دارند.
آمادگی  برای  نشانه هایی  درست همانطور که 
هم  هایی  نشانه  دارد،  وجود  ازدواج  برای  شما 
ندارید.  ازدواج  آمادگی  گوید  می  که  هست 
تعداد قابل توجهی از افراد هستند که وقتی به 
عقب و ازدواجشان نگاه می کنند، می فهمند 
که آماده نبودن آنها برای ازدواج در آن زمان 

علت طالق و جدایی شان بوده است.
برای اینکه مرتکب این اشتباهات نشوید، قبل 
فکر  خوب  هایتان  انگیزه  به  حتماً  ازدواج  از 
کنید. اگر خود را جزء یکی از دسته های زیر 
این شرایط  ازدواج در  از  بینید، خودداری  می 
به توصیه هایی که  نفعتان است. درعوض،  به 

عمل  اند  شده  معرفی  جایگزین  بعنوان 

مورد  موضوعات  درباره  دارند  عادت  زوج ها  بیشتر 
وقتی  تا  کنند  زندگی سکوت  مهم  موارد  یا  اختالف 
بین  را  موضوع  و جدل،  بحث  یک  و  جرقه  یک  که 
آنها علنی کرده و درباره آن با صدای بلند با هم حرف 
بزنند. اما نباید حتماً کار به دعوا بکشد تا دغدغه های 

ذهنی تان را مطرح کنید.
هر از گاهی، وقتی را به بحث و گفتگو درباره مسایلی 
هم  آن  دهید،  اختصاص  کرده  درگیر  را  ذهنتان  که 
در صلح و آرامش. کافیست یک روز که وقت خالی 
حرف  موضوع  درباره  و  کنید  خلوت  هم  با  داشتید 
طرف  نظرات  و  کنید  بیان  را  خود  نظرات  بزنید، 
مقابلتان را بشنوید و بدون موضع گیری و سعی در 
راهکار  بهترین  با هم  به کرسی نشاندن حرف خود، 

را انتخاب کنید.
قصد  دیگری  که  باشید  مطمئن  طرف  دو  هر  اگر 

ب - ضرورت های اجتماعی
و  شخصی  ای  مساله   ، نظر  یک  از  هرچند  ازدواج 
و  نگاهی دیگر، دارای جنبه  از  خصوصی است، ولی 
ازدواج  اساس،  این  بر  باشد.  می  اجتماعی  اهمیتی 
از ارکان مدنیت و راهی مطمئن برای تامین آسایش 
تنها  ازدواج  جامعه و رفاه بشریت است. سود و زیان 
متوجه زوجین نیست، بلکه افراد اجتماع نیز به گونه 

ای از آن برخوردار می شوند.
ربط  طرفین  که  است  ای  رابطه  ازدواج  تردید،  بی 
نامشروع  روابط  و  باری  و  بند  بی  از  زیادی  تا حد  را 
این  دارد.  می  مصون  جنسی  و  اخالقی  انحرافات  و 
اجتماعی  محیط  و  طرفین  حال  تناسب  به  موضوع 
و امکان انجام سایر گناهان متفاوت است. هم چنین 
این  در  نیز  اجتماعی  و  شخصی  های  جنبه  سایر 
سبب  عمل  این  گاهی  که  باشد  می  مؤثر  زمینه 
مصونیت انسان از نیمی از گناهان و معاصی و گاهی 
بیش تر است. لذا، در بعضی از روایات ازدواج را وسیله 
دین  سوم  دو  روایات،  برخی  و  دین  از  نیمی  حفظ 

بیان کرده اند. 
قسم  دو  به  منقسم  شوهر  و  زن  از  یک  هر  زندگی 

است:
۱- روابط داخلی و خانوادگی;
۲- روابط خارجی و اجتماعی.

بنابراین، زن صالح در خانواده وسیله تحقق سعادت 
برای زن  نیکوکار  او و مرد  از زندگانی  نیمی  مرد در 
زیرا  اوست،  حیاتی  روابط  از  نیمی  سعادت  وسیله 
مقدار  در  از طرفین  یک  هر  موفقیت  وسیله  ازدواج 
زیادی از وظایف عبادی خواهد بود که در روایات ائمه 
اطهار علیهم السالم به نیمی از دین تعبیر شده است.

ج - ضرورت های مذهبی
از دوجنبه قابل بررسی  ازدواج  ضرورت های مذهبی 

اند: از جنبه آیات و از جنبه روایات.
۱- ازدواج در آیات: این سؤال همواره مطرح بوده است 
که چرا خداوند انسان ها و یا حیوانات و حتی گیاهان 

تحقیقات جدید نشان می دهد دانش آموزان 
معتاد به اینترنت نسبت به دانش آموزانی که 
و شبکه های  دیجیتال  رسانه های  از  کمتر 
اجتماعی استفاده می کنند، انگیزه کمتری 
ایتالیایی  پژوهشگران  دارند .    تحصیل  برای 
انجام  دانش آموز   ۲۸۵ روی  را  تحقیق  این 
داده و نحوه مطالعه، اضطراب و تنهایی این 
دانش آموزان را ارزیابی کردند. آنها دریافتند 
که بین اعتیاد به اینترنت و انگیزه مطالعه 
کتاب های درسی رابطه معکوس وجود دارد .   
به  اعتیاد  که  دریافتند  همچنین  محققان 
می شود  تنهایی  احساس  باعث  اینترنت 
مطالعه حتی سخت تر  برای  را  شرایط  که 
می کند .   ۲۵ درصد از دانش آموزانی که در 
در  ساعت   ۴ کردند،  شرکت  تحقیق  این 
شبانه روز را آنالین بودند، در حالی که ۷۵ 
نفر از آنها از یک تا سه ساعت در روز را در 
آنها در  از  اینترنت می گذراندند. ۴۰ درصد 
و  می گذراندند  وقت  اجتماعی  شبکه های 
مابقی از اینترنت برای جستجوی اطالعات 
می گویند  محققان  می کردند .    استفاده 
اعتیاد  دلیل  به  اجتماعی  تعامالت  هرچه 
تنهایی  احساس  باشد،  کمتر  اینترنت  به 
برای  انگیزه  بنابراین  می شود.  بیشتر 
از  تدریج  به  آموزشی  محیط  در  مشارکت 

بین می رود . 

دارد.  وجود  دنیا  جای  همه  در  می شود، 
اما چرا در بسیاری از دیگر کشورها سرانه 

مطالعه باالتر از کشورماست؟
کتاب باز نداریم 

اصطالحاتی  کتاب«  »خوره  یا   »کتاب باز« 
وجود  آن  معادل  زبان ها  همه  در  که  است 
دارد. این عبارت به کسانی اطالق می شود 
که وقت و انرژی خود را بیش از دیگران و 
حتی بیش از حد منطقی، مصروف مطالعه 
فرهنگ  از  نشان  کتاب باز،  وجود  می کنند. 
کتابخوانی در یک جامعه دارد، افرادی که 
خود را ملزم به تهیه هر عنوان جدید کتاب 
ایران  در  می کنند.  خاص  حوزه  یک  در 
کمتر با کتاب بازها مواجه می شویم، اما کم 
طور  به  هنوز  که  هستند  افرادی  بیش  و 
برنامه ریزی شده وقت و انرژی خود را برای 

مطالعه می گذارند. 
رمان ایرانی، هویت ایرانی

داستانی  ایرانی  نویسنده  یک  وقتی 
داستان،  فضاهای  دستکم  می نویسد، 

می شناسد و خود را یک مرد، یا یک زن که 
در آینده همسر و پدر یا مادر می بینید

مصداق از بلوغ حلم در قرآن کریم، رسیدن به 
دو بلوغ جنسی و عقلی است.

فرماید:»  می   ۵۹ آیه  نور  سوره  در  خداوند 
به مرحله رشد جنسی  فرزندان  هنگامی که 
باید  مادر  و  پدر  بر  ورود  هنگام  در  رسیدند 
وارد  آنان  بر  سرزده  و  کنند  اجازه  کسب 

نشوند.«
ی إَِذا بَلَُغوا   ۲. بلوغ نِکاح:  »َو ابَْتُلواْ الَْیَتاَمی َحتَّ
إِلَْیِهْم  َفاْدَفُعواْ  النَِّکاَح َفإِْن آنَْسُتم مِّْنُهْم رُْشداً 
أَْمَوالَُهْم؛ یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی 
که بالغ شده و به نکاح )همسرگزینی( تمایل 
مصالح  درک  به  را  آنان  اگر  کنند.  پیدا 
زندگانی خود آگاه یافتید، اموالشان را به آنان 

بدهید.«) نساء/ ۶ (
بلوغ  »معنای  گوید:  می   نیز  طوسی  شیخ 
نکاح آن است که فرد به مرحله توانایی بر هم  

خوابگی و تولید نسل برسد.«
بلوغ  همه  شامل  اشد  بلوغ  د:  اَشُّ ۳.بلوغ   
بلوغ  ها  همه  به  کسی  اگر  یعنی   هاست. 

برسد، به بلوغ اشد رسیده است.
ُه َواْسَتَوی  آتَْیَناُه ُحْکماً وَِعلْماً  ا بَلََغ أَُشدَّ » َولَمَّ
که  هنگامی  الُْمْحِسِنیَن؛   نَْجزِی  وََکذلَِک 
و  حکمت  شد،  کامل  و  نیرومند  )موسی( 
دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا 

می دهیم.«) قصص/۱۴ (
 نظر قرآن سن ازدواج فرد زمانی است که وی 
احساس نیاز به ازدواج، توانایی هم  خوابگی، 

قدرت تولید نسل و ... را در خود ببیند
عالوه بر این آیات قرآن، برخی روایات از اهل 
بیت )علیهم السالم( نیز به جای مانده است 
که به جوانان توصیه می کنند در آغاز جوانی 

ازدواج  نمایند.
 پیامبر)صلی ا... علیه و آله(  فرمودند: »َما ِمن 
َشابٍّ تَزَوََّج فِی َحداثَِه ِسنِِّه ااِّل َعجَّ َشیَطاُن یَا 
وَیلَُه یَا وَیلَُه َعَصَم ِمّنی ثُُلَثی دِیَنُه؛ هر کس 
فریاد  شیطان  کند  ازدواج  جوانی  ابتدای  در 
می زند: فریاد از او، فریاد از او،  دو سوم دینش 

را از دستبرد من نگاه داشت.« 

محّمدرضا  فاریابی

کنید. اگر برای دالیل غیرمنطقی زیر ازدواج را 
انتخاب می کنید، باید متوجه ریسکی که می 

خواهید بکنید باشید
برای فرار از وضعیت ناراحت کننده خانه

از  خارج  دانشگاهی  به  توانید  می  آن  جای  به 
شهر خود بروید. روی این تمرکز کنید که فردی 
مستقل و سالم بار بیایید تا بتوانید شاد و سالم 
بدتر  تان  خانه  محیط  هرچقدر  کنید.  زندگی 
اشتباهی  از  جلوگیری  برای  بیشتر  باید  باشد، 

که والدینتان کردند تالش کنید.
وقتی خیلی جوان یا نابالغ هستید

ازدواج  ببرید و  تان لذت  از جوانی  سعی کنید 
را تا زمانیکه به بلوغ فکری کامل رسیده اید به 

تعویق بیندازید.
وقتی به اندازه کافی تجربه ارتباط با جنس مخالف 

ندارید
سعی کنید با جنس مخالف خود ارتباط سالم 
بگیرید تا تجربه الزم را به دست آورید. ببینید 
از یک رابطه چه می خواهید و فرق یک شریک 
افراد  و  خودتان  با  هماهنگ  و  سازگار  زندگی 
ناسالم یا کسانی که سازگاری با شخصیت شما 

مقابل  طرف  منطقی  پیشنهادات  ندارد،  را  شما  آزار 
را می پذیرید، به عالئق و حساسیت های هم احترام 
می گذارید و بدون خودخواهی سعی در حل مشکل 
می کنید. بعد چشم باز می کنید و می بینید مسایل 
خیلی بزرگ، به راحتی تبدیل به توافق های اساسی 

شده اند.  

و  گیاهان  ها،  انسان  زوجیت  فلسفه  آفرید؟  زوج  را 
حیوانات چیست؟ در پاسخ به این سؤال، به اجمال 
به  ها  انسان  در  زوجیت  فلسفه  که  گفت  توان  می 
این سؤال مطرح  آن،  از  اما پس  گردد.  بازمی  ازدواج 
می گردد که آیا ازدواج فقط برای تامین غریزه جنسی 
است؟ آیا برای شروع مسائل اجتماعی است؟ آیا برای 
ایجاد انس میان دو زوج مخالف با هم است؟ در پاسخ 
باید گفت که خیر، هدف از ازدواج این مسائل نیست. 
نسل،  امتداد  آن  و  است  دیگری  چیز  ازدواج  فلسفه 
بقای آن و اتمام ترکیبات عاطفی زن و مرد به دلیل 
تولید مثل می باشد، همان گونه در برخی از آیات به 

این مطلب اشاره شده است:
ای مردم،  فرماید:  آیه ۷ می  نساء،  خداوند در سوره 
بترسید از پروردگار خود که شما را از یک تن آفرید و 
از او جفتش را بیافرید و از آنان مردان و زنان بسیاری 
گسترانید و بترسید از خداوندی که از او و از ارحام 

پرسش می شود. خداوند بر شما نگاهبان است.
پدید  او   « فرماید:  می  نیز  شوری  سوره   ۱۱ آیه  در 
از جفت  شما  برای  است.  زمین  و  ها  آسمان  آورنده 
خودتان همسرانی قرار داد و از جنس حیوانات نیز 
تکثیر  نسل  و  بیفزاید  بر شما  تا  آفرید  جفت هایی 
پیدا کند. همانند او چیزی نیست. او شنوای بیناست.

۲- ازدواج در روایات:اسالم در این زمینه، دو دسته را 
مخاطب قرار داده است و ازدواج را به آن ها توصیه 

می کند:
و  شهوت  غریزه  ارضای  قصد  به  که  را  کسانی   -۱
محافظت از آلودگی ازدواج می کنند، ولی از پیدایش 

نسل جلوگیری می نمایند.
۲- کسانی را که عالوه بر ارضای غریزه شهوانی، قصد 
تشکیل خانواده نیز دارند و در نتیجه، خواهان نسل 
تر مورد  بیش  به طور کلی، دسته دوم  اما  هستند. 
خطاب اند، زیرا خانواده بدون فرزند در همان وصلت و 
گوشه حجله، بدون استمرار و دنباله خالصه می شود.

هستیم  آشنا  آن  با  ما  که  است  فضاهایی 
با  می توانیم  سرعت  با  دلیل  همین  به  و 
کسی  وقتی  نهایت  در  بگیریم.  ارتباط  آن 
می خواند،  ایرانی  نویسنده  قلم  به  داستان 
نهادینه  و  ملموس تر  برایش  ملی  هویت 

می شود. 
که  است  موضوعی  همیشه  کتاب  قیمت 
به  ناخوان ها  کتاب  ویژه  به  و  کتابخوان ها 

آن اشاره دارند. 
یارانه کتاب

طور  به  دولت ها  گذشته  دهه های  طی 
اختصاص  کتاب  به  را  یارانه هایی  متناوب 
غیرمستقیم  صورت  به  بعضی  داده اند، 
مستقیم  صورت  به  یا  کاغذ  یارانه  مثل 
مثل بُن کتاب. بسیاری بر این باورند که 
قطع یارانه کتاب تأثیر منفی بر بازار نشر 

است. گذاشته 
کتابخانه ها 

در  تأثیر  می تواند  که  مراکزی  از  یکی 
کتابخانه ها  باشد،  داشته  مطالعه  میزان 
هستند. در دهه هفتاد یا اوایل دهه هشتاد 

کتابخانه های شهری بسیار فعال بودند.  
ناشرین در دوره کرونا

وقتی کرونا شیوع پیدا کرد و رفت و آمدها کم 
شد، به نظر می رسید فروش و مطالعه کتاب 

افزایش پیدا کند. اما ظاهراً اینگونه نشد.
محسن فرجی، نویسنده و ناشر در این باره 
می گوید: با شیوع ویروس کرونا پیش بینی 
کتابخوانی  و  کتاب  آمار  شاید  که  می شد 
افزایش پیدا کند و رونقی در صنعت نشر 
ایجاد کند. به این دلیل که مردم بیشتر در 
منزل بودند و زمان بیشتری برای کتابخوانی 
داشتند، اما این اتفاق در عمل نیفتاد. یکی 

ندارند را بشناسید.
اید و هیچوقت  التحصیل شده  تازه فارغ  وقتی 
تجربه  را  مستقلی  زندگی  مجرد  یک  بعنوان 
نکرده اید، هیچ کار یا طریق امرارمعاشی ندارید، 
است  قرار  طرفتان  یا  ترسید  می  بودن  تنها  از 

مدتی طوالنی شما را ترک کند
درستان را تمام کنید و تجربه کاری مرتبط با 
که  کنید  پیدا  کاری  کنید.  آغاز  را  تان  رشته 
قدرت حمایت از خودتان و خانواده تان را تامین 
کند. زندگی مستقلی را آغاز کنید و سعی کنید 
هزینه های مربوط به خودتان را تقبل کنید، پول 
پس انداز کنید و مستقل شوید. یاد بگیرید چطور 

تنها زندگی کنید و یک مجرد شاد باشید.
برای برانگیختن حس حسادت فردی دیگر

کنید  پیدا  بیشتری  احساسی  بلوغ  اینکه  برای 
کتاب های بیشتری بخوانید یا نزد مشاور بروید. 
تا زمانیکه به این بلوغ فکری و احساسی نرسیده 
اید با هیچکس ازدواج نکنید. باید رفتارها و مهارت 
تا  را کسب کنید  بزرگسال  افراد  های سازگاری 

وقتی آسیب دیدید، بتوانید به آنها تکیه کنید.
برای باال بردن اعتمادبه نفستان

برای این منظور بهتر است نزد مشاور متخصص 
بروید. اعتمادبه نفس پایینتان را با افکار مثبت 
اعتمادبه  تازمانیکه  کنید.  جایگزین  باارزش  و 
راحت  خودتان  با  و  نکردید  پیدا  را  الزم  نفس 
را  نکنید. دقت کنید که کسی  ازدواج  نبودید، 
شخصیتی  سازگاری  شما  با  که  کنید  انتخاب 

داشته باشد.
چون بقیه ازدواج می کنند

بلوغ احساسی بیشتری پیدا کنید،  اینکه  برای 
نزد روانشناس بروید و مطالعه کنید. هرازگاهی 
با افراد مختلفی ایجاد ارتباط کنید اما تازمانیکه 
بلوغ کافی پیدا نکرده اید با کسی ازدواج نکنید.

ازدواج  از  خود  رفتار  این  اصالح  تا  باید  کنند، 
دهنده  آزار  رفتار  که  کنند.کسانی  اجتناب 
خانواده خود را نسبت به همسرشان تحمل می 
کنند، کودکانی هستند که هنوز بالغ نشده اند 
برای  و به علت وابستگی زیاد به خانواده شان 

ازدواج مناسب نیستند.
وقتی یکی از شما کنترل کننده است

این افراد دوست دارند همه چیز در اختیار آنها 
بگیرند.  خودشان  را  ها  تصمیم  همه  و  باشد 
کنند.  می  تکلیف  تعیین  دیگران  برای  همواره 
آنها حسودند و اگر چیزی مطابق میلشان نباشد 
می  عصبانی  نگیرد  قرار  آنها  کنترل  تحت  یا 
شوند. اصال خوش ندارند کسی به آنها بگوید که 
چه بکنند. سلطه جو و انتقادگر خواهند بود چرا 
که نمی توانند کنترل الزم را بر دیگران اعمال 
فرزندان  و  همسر  بر  معموال  افراد  این  کنند. 
بیشترین کنترل را اعمال می کنند و خشم زیاد 

و جبهه گیری زیادی ایجاد می کنند.
وقتی یکی از شما به شدت خشمگین است

میلتان  مطابق  که  چیزی  کوچکترین  با  اگر 
را  خود  خشم  و  روید  می  در  کوره  از  نباشد 
پاسخ  اگر  کنید،  می  خالی  اطرافیانشان  روی 
با  نیستند  موافق  شما  نظر  با  که  را  افرادی 

مسائل  و  مشکالت  که  است  این  دالیل  از 
شد،  بیشتر  دوران  این  در  که  اقتصادی 
مردم را به بیرون از خانه ها کشاند و اوقات 
فراغت آنها بیشتر نشد. آن عده ای هم که 
می توانستند  و  داشتند  بیشتری  فرصت 
کتاب  سراغ  به  بگذارند،  بیشتری  زمان 
عمق  کم  دریای  در  بیشتر  بلکه  نرفتند، 
فضای مجازی غرق شدند و به دیدن فیلم و 

سریال های فضای مجازی پرداختند.  
رسانه ها بد عمل می کنند

کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  برای  رسانه ها 
مسئولیت دارند. محسن فرجی، با اشاره به 
این مطلب ادامه می دهد: یکی از مقصران 
و مسببان این وضعیت را باید رسانه ها و به 
این  در  می شد  دانست.  و سیما  ویژه صدا 
ایام برنامه های متعدد و متنوعی تدارک دید 
و آموزش داد که می توان در دوره قرنطینه 
کتاب های  شد،  مانوس  کتاب  با  چگونه 
و  کرد  معرفی  را  مفید  و  خوب  و  جدید 
اقسام  و  انواع  و  گذاشت  مسابقه  و  جایزه 
برنامه های دیگر که همه اینها می توانست 
از رکود و خمودگی نجات داد  را  بازار نشر 

که این اتفاق نیفتاد.
منبع:روزنامه اطالعات

وقتی رابطه تان چیزی که می خواهید نیست 
یا فقط تفریحی است اما سنتان روزبه روز باالتر 
می رود و می ترسید کس دیگری را پیدا نکنید

روانشناس  یک  با  تان  رابطه  سابقه  درمورد 
صحبت کنید و ببینید سازگاری شخصیتی شما 
و طرفتان در چه حدی است. تازمانیکه مطمئن 
نشده اید که با هم سازگاری دارید و می توانید 
زندگی شادی کنار هم داشته باشید، دست به 
زندگیتان  در  االن  که  کسی  اگر  نزنید.  ازدواج 
با شما ندارد، سعی کنید  است تطابق چندانی 
با افراد دیگری آشنا شوید که با شما سازگارتر 

هستند.
تا  اید  نگذرانده  وقت  هم  با  کافی  اندازه  به  وقتی 

بفهمید سازگاری دارید یا خیر
تواند  نمی  که  دارد  مشغله  آنقدر  طرفتان  اگر 
کند،  تبدیل  خود  زندگی  اولویت  به  را  شما 
ببینید می  کنید  او صحبت  با  فکرتان  درمورد 
توانید با هم به نتیجه ای برسید که برای هر دو 

شما رضایت بخش باشد یا خیر.
و  باشید  آرام  اید،  شده  آشنا  فردی  با  اخیرًا  اگر 

برای شناخت همدیگر وقت بگذارید
ارتباط  اکثر  و  است  دور  شما  از  طرفتان  اگر 
گاه  دیدارهای  و  مجازی  دنیای  طریق  از  شما 
گاه بوده است، تازمانیکه از نزدیک با هم بیشتر 
اید  نشناخته  را  همدیگر  و  اید  نگذرانده  وقت 

تصمیم به ازدواج نگیرید.
مدت  شما  از  یکی  قبلی  رابطه  یافتن  پایان  از  اگر 

کوتاهی گذشته است
سعی کنید از شروع این رابطه جدید لذت ببرید 
اما درک کنید که ممکن است روزی این رابطه 
تمام شود. ممکن است طرفتان با فرد قبلی که 
در زندگی اش بوده است آشتی کند یا متوجه 
شوید با هم سازگاری ندارید، پس عجله نکنید.

وقتی یکی از شما مدیریت ارتباطی نمی داند
نمی  و  دارند  دهنده  آزار  خانواده  که  افرادی 
توانند در مقابل آزار آنها از همسرشان حمایت 

دهید،  می  تهدید  یا  بددهنی  و  فریاد 
اگر خشمتان را با کوبیدن در، قطع تلفن، پرتاب 
بروز  و...  اتاق  ترک  زدن،  دادن،  اشیا، هل  کردن 
با  ناگهانی و  می دهید، خالصه آنکه اگر به طور 
معمولی خشمگین  غیر  و  نامتناسب  زیاد،  شدت 
می شوید، تا درمان این حالت خود برای ازدواج 
اقدامی نکنید. ازدواج کردن شما ارمغانی جز ترس 

و اضطراب و محدودیت برای دیگری ندارد.
وقتی یکی از شما دارای اختالالت جنسی است

اختالل جنسی انواع مختلفی دارد.
-اعتیاد جنسی و فقدان عزت نفس جنسی

- اختالالت کنشی جنسی:
مواجه  مشکل  با  را  جنسی  فعالیت  اختالل  این 
می کند. مانند :افرادی که میل به فعالیت جنسی 
ندارند و یا نفرت دارند.اگر یکی از شما معتاد به 

مواد و الکل است
هرگز به امیدهای واهی ریسک ازدواج را نپذیرید! 
افراد زیادی بوده اند که دانسته یا ندانسته با فردی 
معتاد ازدواج کرده اند به این امید که ترک خواهد 
کرد و بعد با بحران مواجه شده اند. یک فرد معتاد 
الزم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بیماری 
خود را درمان کند. هیچ کس با ازدواج نمی تواند 

اعتیاد خود و یا دیگری را درمان کند.

چرا در برابر کتاب خواندن مقاومت می کنیم؟

سن ازدواج از نگاه آیات و روایات

اگر اینگونه ازدواج کنید حتما طالق می گیرید!

اعتیاد به اینترنت مانع 
تحصیل دانش آموزان

:::::توصیه عاشقانه:::::

قبل از دعوا حرف بزنید

الم)2( ه ازدواج در اس ف س ل ف
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آشپزخانه  و  خانه  که  کسانی  از  بسیاری 
خود  وسایل  دادن  جا  در  دارند  کوچکی 
زیادی  زحمت  و  دارند  بسیار  مشکالت 
باید  اول  مرحله  در  می شوند.  متحمل  را 
از  می توانید  چطور  که  کنید  فکر  این  به 
آشپزخانه خود بهترین بهره را ببرید. بهتر 
هر  که  را  خود  برقی  لوازم  و  ظروف  است 
روز از آنها استفاده می کنید جایی بگذارید 
باشید  داشته  دسترسی  آنها  به  راحت  که 
بقیه  کابینت.  پایین  طبقه های  در  مثال 
می کنید  استفاده  کمتر  که  هم  را  ظروفی 
یا مخصوص مهمان هاست، در قسمت های 
باالتر کابینت بگذارید. همچنین می توانید 
از نظم دهنده ها در آشپزخانه خود استفاده 
کنید که انواع و اقسام آن در بازار موجود 
خود  آشپزخانه  کوچک  فضای  از  تا  است 

بیشترین استفاده را بکنید.
در ادامه با چند ایده کاربردی برای اینکه 
آشپزخانه کوچک خود را به فضایی راحت 

و مرتب تبدیل کنید، آشنا شوید.
۱- یک رنگ روشن و دلباز انتخاب کنید

انتخاب رنگی  با  آشپزخانه کوچک خود را 
باروح، بزرگ تر نشان دهید. بهتر  روشن و 
است از رنگ های خنثی مثل بژ و کرم به 

صورت ترکیبی استفاده کنید.
2- از قفسه های قابل تغییر استفاده کنید

از  استفاده  جای  به  کوچک  آشپزخانه  در 
تهیه  را  قفسه هایی  از  کوچک  قفسه های 
کنید که بتوانید اجزای آن را تغییر دهید 
و جابه جا کنید. شما باید از هر سانتی متر 

فضای موجود استفاده کنید.
3- کفپوش  طرحدار انتخاب خوبی است

انتخاب یک طرح رنگی شلوغ برای کفپوش 
می تواند آشپزخانه شما را بزرگ نشان دهد.

4- لوازم برقی را در کابینت بگذارید
لوازم برقی مثل کتری برقی و قهوه جوش را 
در یک کابینت بگذارید تا روی کابینت ها و 

ظاهر آشپزخانه تان مرتب باشد.
۵- به جای هودهای معمولی باالی اجاق گاز 

از اجاق و هود ترکیبی استفاده کنید

زمانی که بند ناف نیفتاده است ) نوزاد از بدو تولد 
تا چهار پنج روز اول (

را  نوزاد  است  نیفتاده  ناف  بند  که  زمانی  تا   -
می توان با اسفنج یا پنبه نم دار یا پارچه نخی 

تمیز کرد.
دمای محل استحمام نوزاد بهتر است ۲۷-۲۵ 
درجه سانتیگراد باشد و از آب با دمای ۳۸-۳۷ 

درجه سانتی گراد استفاده شود .
- از پاک کردن چربی روی پوست نوزاد ) که به 
آن ورینکس گفته می شود ( شبیه الیه نازک 
چربی است، خودداری شود . این چربی بزودی 

جذب پوست می شود.
باید  را  اسفنج   نوزاد،   از شست وشوی  قبل   -
کامال تمیز کرد و آب کشید بطوریکه که صابون 
در آن نماند، بعد با آب ولرم و نه داغ،  قسمت 
به قسمت بدن نوزاد را از حوله بیرون آورده و 
به آرامی شستشو داد. آب و شامپو را می توان 
از کنار و روی محل بند ناف عبور داد و مشکل 

ایجاد نمی شود .

۱. کاهش برق مصرفی تلویزیون و وسایل صوتی و تصویری
 - صوتی  وسایل  خصوص  در  مدت  بلند  مطـالعه 
آماده  حالت  در  که  هایی  تلویزیون  ویژه  به  تصویری 
به کار هستنـد ، نشـان مـی دهد نیمی از استفاده 
کنندگان از اینگونه وسایل آنها را درحالت آماده به کار 
در حالت  انرژی  دلیل مصرف  به  که  قرار می دهند 
مقادیر  اتالف  باعث  کشور  سطح  در  کار،  به  آماده 

زیادی انرژی الکتریکی خواهد شد.
در  و  استفاده شود  کلید  از  گردد  می  توصیـه  لـذا 
زمان های طوالنی ، تلویزیون ها را در حالت آماده به 

کار نگه ندارید .
2. کاهش برق مصرفی یخچال و فریزر

خانواده  در  را  انرژی  پنجم  یک  تقریباً  وسایل  این 
تا حد  این وسایل  انرژی  نمایند. مصرف  مصرف می 
زیادی به این بستگی دارد که چه مقدار گرما به درون 
آنها نفوذ می کند، که بایستی با صرف انرژی بیشتر 
جبران گردد ، تا به برودت مورد نظر رسیده آنرا حفظ 

نماید .
دستگاه  انرژی  برچسب  به  حتما  خرید  ۱.درهنگام 

توجه نمایید .
۲.حجم یخچال و فریزر باید باتوجه به نیاز و تعداد 
افراد خانواده انتخاب شود . بطور مثال یک یخچال 
- فریزر ۱۴ فوت برای یک خانواده ۲ تا ۴ نفری کافی 

می باشد.
قرار  صاف  و  تراز  سطح  برروی  را  وفریزر  ۳.یخچال 
دهید تا درب یخچال بطور کامل بسته شده و کارکرد 

درستی داشته باشد.
که  مکانهائی  در  را  فریزر  و  یخچال  االمکان  ۴.حتی 
گرم نمی شوند قرار دهید . دقت شود که یخچال و 
فریزر نزدیک اجاق و اجسام گرم و یا در معرض تابش 

مستقیم خورشید قرار نگیرند .
۵.نوار الستیکی درب یخچال و فریزر را کنترل کنید 
را  آنها  بالفاصله  هوا  نشتی  کوچکترین  صورت  در  و 

تعویض نمایید .
لوله های پشت یخچال و فریزر  باشید که  ۶.مراقب 
که مخصوص هدایت گرما به بیرون هستند به خوبی 
در معرض جریان هوا قرار داشته و حداقل ۲۰ سانتی 
متر با دیوار فاصله داشته باشند . گردگیری لوله های 
پشت یخچال و فریزر حداقل سالی دوبار انجام شود .

نقش  فریزر  و  یخچال  ترموستات  صحیح  ۷.تنظیم 
وسایل  این  انرژی  مصرف  درکاهش  مهمی  بسیار 

خواهدداشت
تا  ۸.لذاتوصیه می شود ترموستات فریزر را بین ۱۵ 
ترموستات  درجه  و  صفر  زیر  گراد  سانتی  درجه   ۱۸
یخچال را بین ۳ تا ۴ درجه باالی صفر تنظیم کنید.

۹.چیدن مواد به صورت مرتب ودرجای مخصوص در 
یخچال و فریزر ، باعث می شود که دسترسی به آنها 
آسان تر بوده و در هنگام گذاشتن یا برداشتن مدت 
و  گرم  هوای  نفوذ  از  و  مانده  باز  آنها  درب  کمتری 

مرطوب جلوگیری شود.
ابتدا سرد نموده و سپس در  را  ۱۰.مواد غذایی گرم 

داخل یخچال قرار دهید .
آنها  و  بندی کرده  فریزر دسته  را در  ۱۱.مواد غذایی 
هوای  که  دهید  قرار  فریزر  های  کیسه  در  را طوری 

اضافی داخل آن وجود نداشته باشد.
یخچال  داخل  حجیم  ظرفهای  قراردادن  ۱۲.از 

شاید فکر کنید روغن نباتی یک ماده چرب 
دردسر  کلی  خودش  کردن  تمیز  که  است 
زیتون  روغن  مثل  نباتی  روغن های  اما  دارد 
یا آفتابگردان می توانند گرد و خاک، خط و 
خش و بعضی لکه ها را از بین ببرند، اجسام 
را براق کنند و بعد در معرض آفتاب خشک 
برای  نباتی  روغن  از  می توانید  شما  شوند. 

تمیز کردن اینها استفاده کنید:

تابه و قابلمه های چدن
هست  شما  چدنی  ظروف  روی  لکه ای  اگر 
که سوخته یا خشک شده و به آسانی پاک 
را  نباتی  روغن  مقداری  می توانید  نمی شود، 
کنید  مخلوط  درشت  دانه  نمک خوراکی  با 
و با یک اسکاچ نرم روی لکه بمالید؛ لکه به 
بعد می توانید  و  بین خواهد رفت  از  آسانی 
ظرف را با آب گرم و کمی مایع ظرفشویی به 

آسانی بشویید. با این روش مطمئن باشید به 
ظرف شما آسیبی نخواهد رسید.

رنگ روی دست
اگر بر اثر نقاشی یا رنگ آمیزی دیوارها دست 
بنزین،  از  استفاده  جای  به  شده  رنگی  شما 
تینر و مواد شیمیایی مضر دیگر می توانید 
روی  را  روغن  کنید.  استفاده  نباتی  روغن  از 
شد  برطرف  رنگ  که  بعد  و  بمالید  پوست 

دست هایتان را به راحتی با صابون بشویید.
کفش های چرمی

کثیف  و  خاکی  شما  چرمی  کفش های  اگر 
است  الزم  تنها  آن  کردن  تمیز  برای  شده 
گرد و خاک را با یک دستمال مرطوب پاک 
روی  نباتی  روغن  قطره  یک  بعد  و  کنید 
یک دستمال نرم بریزید و با آن تمام سطح 
روش  این  با  دهید.  مالش  کامال  را  کفشتان 
تمام خراشیدگی های روی سطح چرم از بین 
خواهد رفت و کفش مثل روز اول درخشان و 

نو به نظر خواهد رسید.
مبلمان چوبی

مراقبت از چوب طبیعی کار آسانی نیست. 
برای اینکه جلوی خشک شدن یا ترک خوردن 
چوب را بگیرید می توانید کمی روغن نباتی 

را با یک برس روی سطح چوب بمالید و بعد 
با یک دستمال نرم آن را روی چوب پخش 
کنید تا جذب شود. اگر روغن را از قبل کمی 
می نشیند،  چوب  روی  راحت تر  کنید  گرم 
جذب  بهتر  و  می کند  ایجاد  نازک تری  الیه 

می شود. 
استیل

شیرآالت  یا  ظروف  کردن  درخشان تر  برای 
استیل می توانید یکی، دو قطره روغن زیتون 
را روی یک پارچه نرم بریزید و با آن شیرآالت 
را پاک کنید. استیل درخشندگی خود را باز 
اثر چربی روی آن  اینکه  یافت بدون  خواهد 

پدیدار شود.
لکه های روی چوب

اگر روی وسایل چوبی خانه شما لکه ای افتاده 
که پاک نمی شود یا اگر چوب ها خراشیدگی 
را  زیتون  روغن  فنجان  یک  می توانید  دارند، 
آن  و  کنید  مخلوط  لیموترش  نصف  آب  با 
را با یک دستمال روی چوب بمالید. بعد از 
چند بار کشیدن دستمال روی چوب، لکه ها 
ترکیب  این  شد.  خواهند  محو  خراش ها  و 
به  پارکت هاست،  برای  هم  خوبی  واکس 

شرطی که بسیار کم از آن استفاده کنید.

با استفاده از این وسیله فضای باالی اجاق 
به  جادارتر  آشپزخانه  و  می ماند  خالی  گاز 

نظر می آید.
۶- یک میز کوچک در آشپزخانه بگذارید

کوچک  فضای  به  میز  یک  کردن  اضافه 
نظر  به  وحشتناکی  ایده  شاید  آشپزخانه 
بیاید، اما درواقع با این کار فضای مناسبی 

برای آشپزی کردن فراهم می کنید.    
۷- کابینت ها را همرنگ دیوارها کنید

برای  یا خاکستری  رنگ سفید  از  استفاده 
است  خوبی  انتخاب  کابینت ها  و  دیوارها 
تا آشپزخانه شما را تمیز و جادار و بزرگ 

نشان دهد.
8- فضاهای بدشکل و ناشیانه را هوشمندانه به 

فضایی کاربردی تبدیل کنید
یک  کردن  پیدا  کوچک  آشپزخانه  در 
ماهیتابه از یک کابینت احتماال کار سختی 
کشو  با  را  کابینت  یک  می توان  اما  است. 
جایگزین کرد تا بیشترین استفاده را از فضا 

داشته باشید.
 9- استفاده از طبقه های جمع و جور

یک طاقچه یا طبقه روی دیوار نصب کنید 
استفاده  آنها  از  بیشتر  که  را  وسایلی  و 

می کنید روی آن بگذارید.
۱۰- ماشین لباسشویی را در جاي دیگری بگذارید

ماشین  جای  که  کنید  فکر  است  ممکن 
حالی  در  است،  آشپزخانه  در  لباسشویی 
که می توانید آن را در حمام یا زیر پله یا 

هرجای بی استفاده ای در خانه بگذارید.  
۱۱- استفاده از سینک خیلی بزرگ

از آنجا که در آشپزخانه کوچک دیگر فضایی 
برای گذاشتن یک ماشین ظرفشویی پیدا 
سینک  یک  که  است  بهتر  پس  نمی شود، 
دوقلوی بزرگ داشته باشید. در یک سینک 
سینک  در  و  بگذارید  را  کثیف  ظرف های 
دیگر ظرف ها را بشویید. بدین ترتیب دیگر 
ظرف های کثیف جلوی چشم نخواهد بود و 

ظاهر آشپزخانه مرتب می ماند.
۱2- از هر گوشه فضا استفاده کنید

فضاهای هدررفته از قبیل فضای خالی بین 

نوزاد را باید در یک حوله تمیز  پیچید و فقط 
قسمتی ) عضوی ( که قرار است تمیز شود از 

حوله بیرون گذاشت.
شستشوی بدن نوزاد را از سر و صورت شروع 
، شکم شسته  پاها  و  ها  و سپس دست  کرده 
شود. شستشوی چین های زیر بغلی، زیر گردن 

و کشاله ران فراموش نشود.
همه  در  و  همه  از  آخر  نوزاد  تناسلی  دستگاه 
نوزادان بخصوص در نوزاد دختر از جلو به عقب 
شسته شود تا آلودگی مدفوع به مجرای ادراری 
منتقل نشود. در نوزاد پسر نیز زیر کیسه بیضه 

کامال باید تمیز شود.
شامپوی  یا  صابون  از  نوزاد  برای شستشوی   -
و   ) قلیایی  غیر  و  مالیم   ( نوزاد  مخصوص 
ترجیحا« از مارکهای معتبر شوینده ایرانی  )به 
ایرانی(  نوزادان  با  مناسب  پوستی   PH دلیل 
استفاده کنید. در این مورد می توانید با پزشک 
متخصص کودکان مشورت کنید تا از تجاربشان 

بهره ببرید.
کرده  خشک  کامال  را  نوزاد  شستشو،  از  پس 
از  محل  که  صورت  و  سر  ناحیه  در  بخصوص 
هستند  نوزادان  در  حرارت  سریع  دادن  دست 
و لباس گرم و تمیز شامل زیرپوش نخی، کاله 
نخی، بلوز و شلوار و جوراب نخی پوشانده شود. 
استفاده از الکل سفید یا هر ماده ضد عفونی در 
محل بند ناف، الزم نمی باشد و موجب از بین 

رفتن بافت سالم می شود.
- به طور معمول نوزاد را می توان بصورت یک 

روز در میان و یا دو بار در هفته حمام کرد.
شیر  از  بعد  بالفاصله  نوزاد،  کردن  حمام  از   -
خوردن خودداری کنید زیرا احتمال استفراغ و 

فشار در ناحیه شکم وجود دارد.

خودداری کنید چرا که فضای بی مورد اشغال کرده 
و به تبع آن باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

۱۳.در اثر آب موجود در موادغذایی ویا بخار هوا ، در 
ایجـاد می شود و هرچه  بـرفـک  فریـزر  یخچال و 
برفک بیشتر شود مصرف انرژی نیز بیشتر می گردد 
. بنابراین برفک های یخچال و فریزر را بطور منظم و 

در مقاطع زمانی مناسب پاک نمایید .
۱۴.باز وبسته کردن بیهوده درب یخچال و فریزر باعث 

افزایش مصرف انرژی می شود.
۱۵.پس ازهر بار شستشوی داخل یخچال ) مخلوط 
آب نیم گرم و جوش شیرین ( برای یکنواخت شدن 
با در  باید چند ساعت  فریزر  دمای داخل یخچال - 

بسته کار کنند.
3. کاهش برق مصرفی ماشین لباسشویی

ظرفیت  با  همیشه  بایستی  را  لباسشویی  ماشین 
کامل بکار گرفت . هرچند بعضی از مدل های جدید 
دارای سیستم کنترل آب و مصرف برق متناسب با 
مقدار لباس ها می باشند ، ولی استفاده از ظرفیت 
کامل با صرفه تر است . برای لباس با آلودگی معمولی 

، دمای ۶۰درجه سانتیگراد کافی است .
-ظرفیت ماشین لباسشویی را متناسب با تعداد افراد 

خانواده انتخاب کنید.
که  باشید  داشته  توجه   ، و خرید  انتخاب  زمان  -در 
ماشین لباسشویی به سیستم خودکار تعیین مقدار 

مناسب آب به ازای لباس مجهز باشد.
لوله کشی آب گـرم محـل مسکـونی  از  -استفاده 
در ماشین لباسشویی درکاهش مصرف انرژی بسیار 

مفید دو ورودی آب استفاده نمایید .
دارد  تاثیر  قیمت  در  چه  اگر  سانتریفوژ  -سرعت 
پس  چنانچه  لذا  ندارد  تاثیری  برق  مصرف  در  ولی 
از شستشو به یک خشک کن نیاز دارید ، الزم است 
را  دقیقه  در  دور   ۸۰۰ از  بیشتر  سرعت  با  ماشینی 

انتخاب کنید.
زمانی  برنامه  به  لباسشویی  ازماشینهای  -بعضی 
مجهزند.  بار  اوج  زمان  از  بعد  شستشو  برنامه  شروع 
ندارد  را  امکان  این  لباسشویی شما  ماشین  چنانچه 
به منظور عدم آسیب رسانی به دستگاه و کمک به 
شبکه سعی نمایید در ساعات غیراوج بار از دستگاه 

استفاده نمایید .
-از لباسشویی وقتی استفاده کنید که لباس کافی 

برای شستن داشته باشید.
-حتی االمکان بجای استفاده از خشک کن ماشین 
استفاده  برای خشک کردن  آزاد  از هوای  لباسشویی 

کنید.
4.  کاهش برق مصرفی ماشین ظرفشویی

به  حتماً  ظرفشویی  ماشین  خرید  هنگام  ۱.در 
برچسب انرژی آن دقت فرمایید.

۲.متناسب با تعداد اعضای خانواده نسبت به انتخاب 
ماشین ظرفشویی اقدام نمایید.

نسبت  جمله   از  انرژی  مصرف  های  شاخص  ۳.به 
تعداد ظرف و دوره شستشو و نیز لیتر آب مصرفی 

به نسبت تعداد ظرف و دوره شستشو توجه نمایید
ماشین  دارید  دسترســـی  گرم  آب  به  ۴.اگر 
ظرفشویی را به شبـکه آب گرم متصـل نماییـــد 
) دمای آب گرم از ۵۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند (.

قفسه ها، پشت در کابینت ها، زیر ظرفشویی 
و گوشه های بدون استفاده را پیدا کنید و 
دیگر  قسمت های  از  ببرید.  بهره  آنها  از 
لوازم  گذاشتن  برای  می توانید  هم  خانه 
ندارید  آنها  به  نیازی  خیلی  که  آشپزخانه 
ظروف  ریل  یک  می توانید  کنید.  استفاده 
یا قالب های آویزان از کابینت به آشپزخانه 

خود اضافه کنید.
۱3- سعی کنید آشپزخانه کوچک را شلوغ و 

درهم نکنید
استفاده از کابینت های دیواری فضا را بسته 
آنها  جای  به  است  بهتر  می کند.  دلگیر  و 
شرطی  به  کنید  استفاده  باز  قفسه های  از 
که تعداد قفسه ها و آنچه را روی آنها نگه 
را  آنها  زیادی  و  کنید  محدود  می دارید 

شلوغ نکنید.
۱4- سطح آشپزخانه را مرتب نگه دارید

را  کابینت ها  روی  زیاد  وسایل  اگر 

دوران   ( باشد  افتاده  ناف  بند  که  زمانی   
شیرخوارگی (

می توان در این زمان شیرخوار را در وان بچه 
یا لگن شستشو داد ولی مطلقا نباید برای لحظه 
ای شیرخوار را کنار وان یا داخل وان به تنهایی 

قرارداد زیرا احتمال خفگی وجود دارد.
با  و  باید کوتاه مدت  استحمام کودک  - زمان 
قراری  بی  و  ناراحتی  موجب  تا  باشد  مالیمت 

نوزاد نشود.
- از قرار دادن نوزاد زیر دوش خودداری کنید، 

بلکه از لگن یا وان بچه استفاده کنید.
- رطوبت و بخار و دما به حدی نباشد که نوزاد 
یک  باید  حمام  و  باشد  داشته  مشکل  تنفس 
تجربه لذت بخش باشد تا کودک از آب نترسد 
بازی هم می  اسباب  از  بزرگتر  در شیرخواران 

توان برای سرگرمی استفاده کرد.
- اگر پوست سر نوزاد پوسته پوسته شده است 
می توان از شب قبل یا ساعاتی قبل از استحمام 
از روغن برای چرب کردن استفاده کرد. ) مثل 
برسی  با  سپس   )  ... و  زیتون  روغن   ، وازلین 
مخصوص نوزاد که نرم است  شانه مختصر به 
بچه  شامپو  یا  بچه  صابون  با  سپس  و  زد  سر 

شستشو کرد تا پوسته ها کم شود .
زیر  دست  دو  با  شست وشو  زمان  در  حتما   -
بغلهای شیرخوار را گرفته و به آرامی او را وارد 

وان یا لگن کنید.
دقت کنید از میان دستتان ُسر نخورد )میتوان 
بدن  چون  کرد(  استفاده  نخی  دستکش  از 
شیرخوار نرم و لغزنده است بخصوص در زمان 

خیس شدن احتمال لغزیدن هست.
یا  مخصوص  لگن  وجود  عدم  صورت  در   -
از  نوزاد  اینکه  برای  کودک،  مخصوص  وان 

کرم های  یا  روغن  از  نازک  الیه  یک  استحمام 
مخصوص کودک میتوان استفاده کرد.

- بهتر است از پودر زدن خودداری کنید.
از  نوزاد،   گوش  از  آب  کردن  خارج  برای   -
مکیدن آن خودداری کنید و فقط با خم کردن 
سر به سمت راست و چپ به آرامی و خشک 
استفاده  نرم  پارچه  با  بیرون  از  گوش  کردن 

نمایید.
نفخ  و  )درد  کولیکی  برخی شیرخواران   در   -
شکم(حمام کردن بخصوص در زمان غروب و 
شما  کودک  در  آرامش  و  بهبودی  باعث  شب 

میشود.
- در زمان خرید مواد شوینده نوزاد از موادی 
خودداری  هستند  رایحه  و  اسانس  حاوی  که 
کنید. همچنین از لوسیون هایی که الکل دارند، 

استفاده نکنید.
دکتر ریحانه مرتضی زاده

متخصص کودکان  و نوزادان

از  می توانید  است،  کرده  درهم  و  شلوغ 
نوار  مثل  کنید،  استفاده  کاربردی  وسایل 
آویزهای  دیوار،  روی  چاقو  مغناطیسی 
دیواری برای آویزان کردن ظروف، لیوان ها، 
و  دسته دار  ادویه  شیشه های  ماهیتابه ها، 

قاشق های چوبی.
برای  و مدرن  از طراحی ساده  استفاده   -۱۵

آشپزخانه
هیچ چیزی بیشتر از دیوارهای سفید ساده 
یک اتاق را بزرگ نشان نمی دهد. استفاده 
از جزئیات مدرن می تواند فضا را دلباز کند. 
انعکاس  را  نور  که  روشن  رنگ  با  لوازمی 
گزینه هایی  مینیمال  طراحی  و  می دهد 
کوچک  آشپزخانه های  برای  خوب  بسیار 
هستند. بهتر است درهای کابینت را سفید 
استفاده  آنها  برای  مات  شیشه  از  حتی  یا 
را سنگ  کابینت ها  روی  است  بهتر  کنید. 
یا کامپوزیت سفید یا استیل ضدزنگ کنید.

یا  زمین  روی  حمام  در  باید  نیفتد،  دستتان 
روی چهارپایه کوتاهی بنشینید و سپس حوله 
نرمی که با آب گرم خیس شده، روی پاهایتان 

بیندازید و  شیرخوار را روی آن بخوابانید.
ابتدا سرو صورت و گردن نوزاد را بشویید و در 
با کهنه نخی خشک  را  لگن آب بکشید و آن 
کنید سپس روی سطح بدن و سپس دست و 
پاها را بشویید و هر قسمت را که شستید، آب 
بکشید. سپس نوزاد را به حالت دم روی همان 
حوله بخوابانید و قسمت پشت بدن را بشویید 

و آب کشی کنید.
 در صورت خشک بودن پوست نوزاد می توانید 
کرم دار  نوع  از  کودک  مخصوص  شامپوهای  از 

استفاده کنید.
ایرانی  انواع  از  خوبی  دار  کرم  شامپوهای 
تهیه  به  نیاز  و  است  موجود  ها  داروخانه  در 
مصرف های  تاریخ  با  گاهی  و  گران  شامپوهای 

جعلی و گران قیمت خارجی نیست.
از  بعد  نوزاد  پوست  بودن  - در صورت خشک 

چیدمان دکور آشپزخانه های کوچک

چطور نوزاد را حمام کنیم؟

با روغن نباتی چه کارها که نمی شود کرد!

بهینه سازی مصرف انرژی در استفاده از لوازم خانگی

آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
اجرائیه  موضوع   ۷۸۸۳/۵۶ پالک  مزایده  آگهي 

کالسه ۹۹۰۰۱۳۹
به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۱۵۶/۳۱  پالک ۷۸۸۳/۵۶ 
که سند آن صادر و مع الواسطه به آقاي قاسم مکاري  
منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و به آدرس 
فوق  پالک  و   ۸ مهر  کوچه  نارنجستان  بلوار  براک 
 ۹۹/۹/۱۷ مورخ  دوشنبه   روز   ۱۲ تا   ۹ ساعت  از 
در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر 
به فروش مي رسد.  مزایده  از طریق   بین دو شهر 
به  و  ریال شروع  مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰   از  مزایده 
مي شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادي  قیمت  باالترین  
الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب 
و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
آنها  داراي  مزایده  مورد  که  صورتي  در  مصرف  و 
باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم  شده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً 
وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
شمسعلي   - الرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 

اسکندري                م/الف/۶۷۱
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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

پیران ویسه
تورانی  قهرمانان  از  ویسه  پیران 
سپهساالر  ویسه  پسر  و  شاهنامه 
میان  در  پیران  است.  افراسیاب 
است  کسی  تنها  تورانی،  پهلوانان 
که از جهت صفات اخالقی همطراز 
ایرانی است،  شخصیت های برجسته 
و  تفاهم  در  همیشه  او  تالش  زیرا 
راه  در  تورانیان  و  ایرانیان  همدلی 
صلح بود. او در اغلب نبردهای ایران 
توران، در کمال خرد و مردانگی،  و 
نماینده  و  داشت  فّعال  حضوری 
بود  افراسیاب  نظامی  و  سیاسی 

درصوفه زیبد.
پیران در منابع مکتوب

و  پیران  ایرانی،  کهن  متون  در 
اَغریرث، برادر افراسیاب، تنها بزرگان 
توران زمین اند که نکوهش نشده اند. 
در اوستا آمده است که طوس پهلوان، 
از آناهیت درخواست کرد تا او را بر 
بلند  َوئسکه در گذرگاه  پسران دلیر 
خشثرسوکه غلبه دهد و بسیاری از 
پسران  این  آرد.  قتل  به  را  تورانیان 
از  پهلوانانی  پنجم  یشت  در  وئسکه 
از  غیر  هستند،  شاهنامه  ویسه  تبار 
شاهنامه در مآخذ دیگر زبان فارسی 

نیز سخن رفته است.
حامی سیاوش در توران

فرزندش  و  سیاوش  حامی  پیران، 
کیخسرو در غربت بود. چون سیاوش 

افراسیاب  پیران  برد،  پناه  توران  به 
سیاوش  احترام  با  نمود  متقاعد  را 
را پناه دهد و خود با شکوه تمام به 
استقبال سیاوش رفت و دختر خود 

جریره را به همسری او درآورد.
پیران  بود.  پیوند  این  حاصل  فرود 
پس از چندی برای تحکیم موقعیت 
افراسیاب  دختر  فرنگیس  سیاوش 
کرد.  خواستگاری  سیاوش  برای  را 
شنید،  را  سیاوش  قتل  چون  پیران 
و  آمد  افراسیاب  دربار  به  سرآسیمه 
چنگ  از  بود  باردار  که  را  فرنگیس 
نگهبانان رهانید به ختن برد. پس از 
افراسیاب  دستور  به  کیخسرو،  تولد 
بود،  خود  سلطنت  آیندة  نگران  که 
اما  سپرد،  چوپانان  به  را  کیخسرو 
نزد  به  را  او  سالگی  ده  در  دوباره 
تربیت اش  به  و  خواند  فرا  خویش 

هّمت گماشت.

وساطت بیژن
پیران  نیز،  بیژن  دستگیری  هنگام 
وساطت کرد و افراسیاب را از کشتن 
چاهی  در  بیژن  ساخت.  منصرف  او 
زندانی شد اّما پس از مدتی به یاری 
رستم از چاه توران گریخت. پیران به 
تعقیب آنان پرداخت و پس از تالش 
درگیر  ناچار  مصالحه  برای  پیاپی 
سن  در  پیران  عاقبت  شد.  جنگ 
کهولت در جنگ دوازده رخ با گودرز 
پیکار کرد در حین پیکار از اسب فرو 
به  افتاد و دست راستش شکست و 
پیشنهاد  او  به  گودرز  گریخت.  کوه 
کرد برگردد تا او را به نزد کیخسرو 
ببرد، اما پیران نپذیرفت و با خنجر 
او  گودرز  ولی  کرد  حمله  گودرز  به 
پیران  مرگ  از  کیخسرو  کشت.  را 
داد  فرمان  و  نمود  فراوان  سوگواری 
تا پیکر او را به مشک و کافور و عنبر 
بشویند و به دیبای پاک بپوشانند و 

در دخمه ای شکوهمند جای دهند.
چو گودرز شد خسته بر دست اوی

ز کینه به خشم اندر آورد روی
بینداخت ژوبین به پیران رسید

زره بر تنش سر به سر بر درید
ز پشت اندر آمد به راه جگر

بغرید و آسیمه برگشت سر
بر آمدش خوِن جگر بر دهان

روانش برآمد هم اندر زمان
پیران در افواه

تاریخ  در  پیران  زیرکی  و  سیاست 
متون  در  چنان که  شد،  مَثل 
کریم  که  آمده است  بعد  دوره های 
پیران  را  آقامحمدخان  زند،  خان 
ویسه لقب داده بود. طبق گفته های 
روستای  در  پیران ویسه  قبر  محلی 
درصوفه  منطقه  در  و  زیَبد  تاریخی 
قرار دارد و برای صعود به محل گور 
از  و  شرق  سمت  از  می باید  پیران 

کوره راهی عبور کرد.

شخصیت اهی افساهن ای  شاهناهم )قسمت پایانی(

باید عوض کنم
باید که شیوه ی سخنم را عوض کنم

شد، شد، اگر نشد، دهنم را عوض کنم
گاهی برای خواندن یک شعر الزم است

روزی سه بار انجمنم را عوض کنم
از هر سه انجمن که در آن شعر خوانده ام

آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم
در راه اگر به خانه ی یک دوست سر زدم

اینبار شکل در زدنم را عوض کنم
وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من

وقت است قیچی چمنم را عوض کنم
پیراهنی به غیر غزل نیست در برم

گفتی که جامه ی کهنم را عوض کنم
دستی به جام باده و دستی به زلف يار

پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟
شعرم اگر به ذوق تو باید عوض شود

باید تمام  آنچه منم را عوض کنم
دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست

روزی که شیوه ی سخنم را عوض کنم
باید پس از شکستن یک شاخ دیگرش

جای دو شاخ کرگدنم را عوض کنم
مرگا به من! که با پر طاووس عالمی

یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم
وقتی چراغ مه شکنم را شکسته اند!

باید چراغ مه شکنم را عوض کنم
عمری به راه نوبت ماشین نشسته ام

امروز می روم لگنم را عوض کنم
تا شاید اتفاق نیفتد از اين به بعد

روزی هزار بار فنم را عوض کنم
با من برادران زنم خوب نیستند

باید برادران زنم را عوض کنم!
دارد قطار عمر کجا می برد مرا؟

یارب! عنایتی! ترنم را عوض کنم
ور نه ز هول مرگ زمانی هزار بار

مجبور می شوم کفنم را عوض کنم

ناصر فیض

شعر طنز

از شهر بن حوشب دربارهء این گفتار خدای که 
ابلیس از جن بود روایت کرده اند که ابلیس از آن 
دسته از جن بود که فرشتگان تار و مارشان کردند 

و او اسیر فرشتگان شد که به آسمانش بردند.
اند که  از سعد بن مسعود روایت کرده  و هم 
گفت:فرشتگان با جن به پیکار بودند و ابلیس 
که خرد سال بود اسیر شد و با فرشتگان بود 
که  یافتند  فرمان  چون  و  کرد  می  عبادت  و 
ابلیس  اما  کردند  اطاعت  کنند  سجده  را  آدم 
که  اینست  خدا  گفتار  معنی  و  ورزید  انکار 

فرمود:»ابلیس از جن بود.«
درست تر از همه گفته ها به نزد من آنست که 
پیرو گفتار خدا عز و جل باشیم که فرمود:»و 
سجده  را  آدم  که  گفتیم  فرشتگان  به  چون 
جن  از  که  ابلیس  جز  به  کردند  کنید،سجده 
برون شد«و  پروردگار خویش  فرمان  از  و  بود 
تواند بود که نا فرمانی وی از این رو بود که از 
جن بود و تواند بود که از شدت غرور و خود 
علم  و  کوشید  همی  عبادت  در  که  بود  بینی 
بسیار داشت و ملک آسمان دنیا و زمین داشت 
و خازن جنان بود و تواند بود که جز این باشد 
و  دانست  نشاید  درست  خبر  به  جز  را  این  و 
چنین خبری بدسترس ما نیست و دربارهء آن 

خالف هست چنانکه گفتیم.
پیش  که  بود  آن  گویند که سبب هالک وی 
از آدم،ساکنان زمین جن بودند و خدا ابلیس 
میانشان  هزار سال  و یک  داد  آنها  قضاوت  را 
به حق قضاوت کرد و »حکم«نام یافت. و این 
نام را خدا عز و جل داد و بدو وحی کرد و 

مغرور شد و بزرگی کرد و میان جن خالف و 
پیکار  زمین  در  سال  هزار  که  افکند  دشمنی 
کردند و اسبانشان در خون فرو رفت و معنی 
گفتار خدای تبارک و تعالی که فرمود: »مگر از 
خلقت اول خسته شده ایم؟بل آنها در پوشش 
خلقت تازه اند« و گفتار فرشتگان که آیا کسی 
و  کند  تباهی  که  دهی  می  قرار  زمین  در  را 
جل  و  عز  خدا  است.پس  بریزد،همین  خون 
آتشی فرستاد و آنها را بسوخت و چون ابلیس 
عذاب قوم خود را بدید به آسمان باال رفت و 
با فرشتگان بماند و در عبادت خدا بکوشید تا 
وقتی خداوند آدم را خلق کرد کار عصیانگری 

او چنان شد که شد.
و از جمله حوادث ایام ملک وی خلقت آدم 

ابو البشر بود
و چون خداوند اراده فرمود که فرشتگان را از تکبر 
ابلیس مطلع کند که آنها ندانسته بودند و خدا 
می خواست کار وی را برمال کند که وقت هالک 
و زوال ملکش رسیده بود او عز ذکره به فرشتگان 
گفت:»در زمین خلیفه ای خواهم کرد«و آنها به- 
پاسخ گفتند:»آیا کسی را در آن قرار می دهی که 

تباهی کند و خون بریزد؟«
از ابن عباس روایت کرده اند که فرشتگان این 
ساکن  کار جن  از  که  گفتند  رو  آن  از  سخن 
زمین خبر داشتند و به خداوند گفتند:»کسی 
را در زمین قرار می دهی که مانند جن باشد 
که خون ریختند و تباهی کردند و ما تسبیح 
تعالی  پروردگار  و  کنیم.«  می  تو  تقدیس  و 
تکبر  ندانید«یعنی  شما  دانم  من  گفت:»آنچه 

غرور  و  باطل  پندار  و  نافرمانی  قصد  و  ابلیس 
وی که آنرا آشکار کنم تا عیان ببینید. در این 
باب اقوال بسیار هست که شمه ای از آنرا در 
کتاب جامع البیان عن تأویل آی القرآن آورده 
ایم و خوش نباشد که این کتاب را به ذکر آن 

دراز کنیم.
آدم  که  فرمود  اراده  جل  و  عز  خداوند  وقتی 
زمین  از  را  وی  خاک  تا  بفرمود  کند  خلق  را 
که  اند  کرده  روایت  عباس  ابن  از  برگیرند. 
پروردگار فرمان داد تا خاک آدم را بر گرفتند و 
او را از گل چسبناک خوش بو آفرید که از گل 
بد بو گرفته شده بود و گل بد بو از خاک بود و 

خدا آدم را به دست خویش از گل آفرید.
یاران پیمبر روایت  از  ابن مسعود و جمعی  از 
علیه  جبریل  جل  و  عز  خداوند  که  اند  کرده 
السالم را فرستاد تا از گل زمین بیارید و زمین 
یا  ناقص  مرا  که  برم  می  پناه  خدا  گفت:»به 
نگرفت  چیزی  و  بازگشت  او  کنی.«پس  زبون 
در  را  او  من  و  برد  پناه  تو  به  گفت:»خدایا  و 
او  به  زمین  فرستاد  را  میکائیل  گذشتم«پس 
نیز چنان گفت و میکائیل باز آمد پس فرشتهء 
مرگ را فرستاد و زمین باز به خدا پناه برد و 
که  برم  می  پناه  به خدا  نیز  من   « گفت:   او 
باشم«.پس  نبسته  کار  را  او  فرمان  و  برگردم 
از  از روی زمین بر گرفت و به هم آمیخت و 
یکجا نگرفت و از خاک سرخ و سپید و سیاه 
گرفت بدین جهت فرزندان آدم مختلف شدند 
و گل  را خیس کردند  و خاک  برد  باال  آنرا  و 
چسبناک شد و بگذاشتند تا تغییر یافت و بو 

گرفت و معنی گفتار خدای که فرمود»گل بد 
بو«همین است.

و هم از ابن عباس آورده اند که خدا عز و جل 
شور  و  شیرین  خاک  از  که  فرستاد  را  ابلیس 
آدم  و  آفرید  آن  از  را  آدم  و  گرفت،  بر  زمین 
نام یافت که از ادیم زمین بود. به همین سبب 
آفریده  گل  از  که  کسی  به  گفت:»من  ابلیس 

شده سجده کنم؟«
از سعید بن جبیر نیز روایت کرده اند که نام آدم از 

آن بود که از ادیم زمین آفریده شده بود.
اند که آدم  ا... عنه روایت کرده  از علی رضی 
و  بود  بد  و  زمین خلق شد که خوب  ادیم  از 

فرزندان وی خوب و بد شدند.
از ابو موسی اشعری روایت کرده اند که پیمبر 
خدا صلی ا... علیه و سلم فرمود:»خداوند عز و 
از همه  که  آفرید  از مشت خاکی  را  آدم  جل 
زمین  چون  آدم  فرزندان  و  گرفت  بر  زمین 
شدند،سرخ و سیاه و سپید و نرم و درشت و 
بد و خوب،و خاک را خیس کردند تا گل شد 
و بگذاشتند تا بو گرفت و بگذاشتند تا خشک 
از  از سفالی  را  انسان  فرمود  چنانکه خدا  شد 

گل بد بو آفریدیم.«
از ابن عباس روایت کرده اند که خدا عز و جل 
آدم را از سه چیز آفرید از گل خشک و گل بد 

بو و گل چسبناک.
را  آدم  گل  وقتی  تعالی  خدای  که  گویند 
بسرشت چهل روز و به قولی چهل سال جثهء 

او بر زمین افتاده بود.
ادامه دارد

تاریخ طبری

با انسان های مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه و عقل و 
رفتارت تأثیر می گذارند؛ و تو به صورت ناخودآگاه به انسانی 
مثبت تبدیل خواهی شد؛ آنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی 
کرد !اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد، سخنش را قطع نکن 
چون در پشت تندی اش محبت عمیقی قرار دارد، مانند کسی 

نباش که ساعت زنگدار را می شکند فقط به جرم این که او را 
          بیدار کرده است!

 سواد زندگی 

گیر  ستم  نیست، د پس راهم  لهی از شیپ خطر و از                                    ا

نیست. هم  هک جز تو پنا

رم و عذرم بپذری هک پای  گیر هک دست آوزی ندا ستم  لهی!  د ا

رم. گرزی ندا

ری تو را رپستم و اگر  بستم، اگر بدا لهی!  خود را از همه هب تو وا ا

ستم. بگیر د ری خود رپستم، نومید مساز،  ندا

... انصاری خواهج  عبدا

می  راهی  از  عباس  شاه  روزی 
روی  که  دید  را  درویشی  گذشت. 
چنان  و  است  خوابیده  خود  گلیم 
اندازه  به  که  کرده  جمع  را  خود 
دستور  شاه  درآمده.  خود  گلیم  ی 
درویش  به  سکه  مشت  یک  داد 
برای  را  ماجرا  شرح  درویش  دادند. 
آن  میان  در  گفت.  خود  دوستان 
جمع درویشی بود که به فکر افتاد او 
انعام شاه نصیبی ببرد، به این  هم از 
پوست تخت خود  راه شاه   امید سر 
را پهن کرد و به انتظار بازگشت شاه 
دور  از  شاه  مرکب  که  وقتی  نشست. 
پیدا شد، روی پوست خوابید و برای 
اینکه نظر شاه را جلب کند هریک از 

طرفی  به  را  خود  پاهای  و  ها  دست 
بدنش  نصف  که  بطوری  کرد  دراز 
روی زمین بود.در این حال شاه به او 
رسید و او را دید و فرمان داد تا آن 
قسمت از دست و پای درویش را که 
بود قطع کنند.  مانده  بیرون  از گلیم 
یکی از نزدیکان شاه از او سوال کرد 
که : » شما در رفتن درویشی را در 
انعام  او  به  و  یک مکان خفته دیدید 
دادید. امادر بازگشت درویش دیگری 
فرمودید،  سیاست  دیدید  خفته  را 
این کار هست ؟« شاه  چه سری در 
گفت : »درویش اولی پای خود را به 
اندازه ی گلیم خود دراز کرده بود اما 
گلیمش  از  را  پایش  دومی  درویش 

بیشتر دراز کرده بود«.

معنی ضرب المثل
 »پا را به اندازه گلیم 

خود دراز کن«

                                      چقدر ساده به هم ریختی روان مرا
                                بریده غّصه ی دل کنـدنت امان مــرا
                          قبول کـن که مخاطب پسند خــواهد شد
                     بــه هـــر زبان بنـــویسنــد داستــان مــرا
                 گذشتـی از مـــن و شب های خالی از غــزلم
             گــرفــته حســـرت دستان تــو جهــان مـــرا
          سریـــع پیـــر شـــدم آنچنان کـــه آینــه نیــز
       شکستــه در دل خـــود صـــورت جـــوان مـــرا

     بـــه فـــکر معــجــزه ای تازه بـــــودم و ناگــــاه
   خــــدا گــــرفت بـــه دست تـــو امتحـــان مـــرا
  نـه تو خلیــــل خدایـــی نه مـــن چـــو اسماعیـــل
  بگیـــــــر خنجــــر و در دم بگیـــــر جان مــــــرا
  تــو را بــه حــرمــت عشقــت قســـم بیــا بـرگـــرد
   بیـــا و تلـــخ تـــر از ایـــن مکـــن دهـــان مـــرا
   چـــه روزگار غـــریـــبی است بعـــد رفتــــن تــو
      بغـــل گـــرفته غمــــی کهنـــه آسمــان مـــــرا
       تـــو نیــم دیگــر مــن نیستــــی؛ تمــام منـــــی
                                  تمام کن غــم و انــدوه سالیان ـمرا

امید صباغ نو
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حه
صف

عروسک لیال

عروسک لیال
شبیه لیال بود

لباس او چون گل
تمیز و زیبا بود

به روی لیال او
همیشه می خندید

و روی لیال را
همیشه می بوسید

عروسکش می گفت
که صاحبش خوب است

به چشم او لیال
عزیز ومحبوب است

مورچه زحمتکش است

 مورچه با شاخکش
سخت درو  می کند

النه ی خود را پر از
گندم و جو  می کند

مورچه انجام داد
کار خودش را خودش

گوشه ی انبار ریخت
بار خودش را خودش

مثل کشاورزها
مورچه زحمت کش است

جایزه ی زحمتش
چند عدد کشمش است

غالمرضا بکتاش

بزغاله ترسو
بزغاله تشنه بود. رفت کنار رودخانه تا آب 
بخورد. خم شد و عکس خودش را توی آب 
تماشا کرد.دید که دوتا ُقلمبه ي کوچک روی 
سرش درآمده .ترسید و گفت: » واي ! چه 

بالیي به سرم آمده؟ «
گوشه  یک  و  شد.رفت  ناراحت  خیلی 

نشست و غّصه خورد.
مادرش دید که او بازی نمی کند. علف نمی 
خورد. َمع َمع نمی کند. فکر کرد که مریض 
شده.آمد کنارش و گفت: » بگذار ببینم تب 

داری یا نه؟ «
روی  های  ُقلمبه  به  چشمش  دفعه،  یک 
سر بزغاله افتاد، خندید  و گفت : » بَه بَه، 
در  دارد  که  هم  هایت  شاخ  است!  مبارك 
شاخ  اینها  »شاخ؟!   : گفت  بزغاله  آید   می 
تیز  بابا  های  شاخ  مثل  چرا  پس  است؟ 

نیست؟«
تو  های  کن.شاخ  »صبر  گفت:  بزی  مامان 
خیلی  بزغاله   ». شود  می  تیز   و   بلند  هم 
کنار  به  و  دوید  و  پرید  شد.  خوشحال 
دیگر  بار  مي خواست یک  رفت.  رودخانه 

عکس خودش را در آب ببیند.

بسیج یعنی...
بسیج، مدرسه است؛ مدرسه ای که معلم و 
محصل و درسش همگی ایثار است و جهاد 
و خدمت. بسیج، لشکر است؛ لشکری که 
فرمانده و فرمانبر و میدان رزمش، همگی 
گذشت است و فداکاری و اطاعت از خدا 
پاکی  از غیر خدا. بسیج، درخت  و دوری 
بر  با خون هزاران بسیجی جان  است که 
کف و شجاع آبیاری و تنومند گشت، رشد 
یافت و به اوج عشقی خدایی رسید. بسیج و 
بسیجی، نیروهای رزمنده ای را در نظر می 
آورد که با شجاعت تمام، هشت سال دفاع 
و  به عهده گرفتند  را  اسالمی  از حکومت 
را  هایی  صحنه  خستگی،  بدون  و  مردانه 
قادر  گاه  هیچ  قلم  که  آفریدند  در جنگ 
به توصیف آن نیست. مقام معظم رهبری 
»بسیج،  فرماید:  می  بسیج  توصیف  در 
مقاومت و همین  پایگاه های  یعنی همین 
جوانانی  همین  پرشور.  و  جوان  نیروهای 
که نماز و عبادتشان، پدران و مادران پیر 
را به شگفتی و تعجب وادار می کند. بسیج 
یعنی متن مردم، مردمی که می توان امید 

دفاع از انقالب را از آنها داشت«.

اهداف تشکیل بسیج
حضرت  اسالمی،  انقالب  معمار 
به  توجه  با  خمینی)ره(  امام 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  موقعیت 
نظام  این  بر ضد  تحریکات دشمنان 
مقدس،فرمان تشکیل بسیج و ارتش 
این  نمود.  صادر  را  میلیونی  بیست 
عمده  های  هدف  ارزشمند،  حرکت 
در  دفاعی  آمادگی  ایجاد  چون  ای 
و  حفظ  مردم؛  مختلف  اقشار  میان 
گسترش مشارکت مردمی در ایجاد 
تقویت  از کشور؛  و دفاع  امنیت ملی 
تحکیم  ملی؛  بستگی  هم  و  وحدت 
سرنوشت  میان  ناگسستنی  پیوند 
در  مردم  شرکت  انقالب؛  با  مردم 
طبیعی  بالیای  و  حوادث  با  مقابله 
های  ارزش  حفظ  و  طبیعی؛  غیر  و 
های  توطئه  با  دربرخورد  اسالمی 
بر  برداشت.  را در  داخلی و خارجی 
این اساس، بسیج به نهادی ارزشمند 
و مقدس تبدیل گردید و رفته رفته، 
و  شهادت  دانشگاه  عشق،  مدرسه 
و  گرفت  نام  مسلح  عارفان  معبد 
و  شب،  زاهد  و  روز  شیر  بسیجی، 
و  خوف  های  شب  در  بیدار  دیده 

خطر در شهرها و جبهه هاست.

امام  حضرت  نگاه  در  بسیج 
خمینی)ره(

معمار  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
بسیج  مؤسس  و  اسالمی  انقالب 
مستضعفین، در آذرماه سال 1358، 
را  مستضعفان  بسیج  تشکیل  فرمان 
صادر فرمود. ایشان، اهتمام ویژه ای 
به این نهاد مقدس داشت و آن را از 
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی می 
»بسیج  امت،  امام  منظر  در  دانست. 
و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسه 
پیروانش،  است که  شهیدان گمنامی 
اذان  آن،  رفیع  های  گلدسته  بر 

شهادت و رشادت سر داده اند«.
بزرگ  خود  )ره(که  خمینی  امام 
قبیله  پرچمدار  و  قرن  بسیجی 
و  مقام  مورد  در  است،  بسیجیان 
فرمود:  می  الهی  این حرکت  منزلت 
که  خداست  مخلص  لشکر  »بسیج، 
ل آن را، همه مجاهدان، از  دفتر تشکُّ

اولین تا آخرین امضا نموده اند«

بسیج در کالم رهبر
توّجه  با  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
و عنایتی ویژه به امر بسیج فرمودند: 
مجموعه  از  است  عبارت  »بسیج، 
ها،  انسان  ترین  پاک  آن  در  ای که 

کارترین  به  آماده  و  فداکارترین 
عالی  اهداف  راه  در  کشور،  جوانان 
رساندن  کمال  به  برای  و  ملت  این 
این  رساندن  بختی  خوش  به  و 
با  ایشان  اند«.  شده  جمع  کشور 
این  از  مسئوالن  قدردانی  به  توجه 
»بسیج،  فرماید:  می  مقدس،  نهاد 
ملت  که  است  انقالبی  پدیده  یک 
را جّدی گرفته،  باید آن  و مسئوالن 
قدر بدانند و انقالب با فراگیر شدن 
یک  بسیج،  شد.  خواهد  بیمه  بسیج، 
می  نظام  برای  جّدی  و  مهم  مسأله 

باشد«

تفکر بسیجی
حضرت  اسالمی،  انقالب  کبیر  رهبر 
بر  »اگر  فرمود:  )ره(  خمینی  امام 
طنین  بسیجی  تفکر  ندای  کشوری 
و  دشمنان  طمع  چشم  شود،  انداز 
شد؛  خواهد  دور  آن  از  جهانخواران 
حادثه  منتظر  باید  لحظه  هر  ااّل  و 
تفکر  و  فرهنگ  اصلی  رکن  باشیم«. 
خدایی  و  بودن  خدایی  بسیجی، 
استوار  باید  بسیجی  است.  زیستن 
همچون  قامت  راست  کوه،  چون 
سرو، و دلیر چون شیر باشد، تا دست 
طمع بیگانگان را از مرز و بوم کشور 

اسالمی کوتاه نماید.

مردان بی ادعا
سخن از پرستوهای مهاجر و عاشقان 

صادقی است که پرچمی از تعهد بر 
قامت  بر  تقوا  از  پوشی  تن  و  دوش 
محراب  و  جهاد  سنگر  در  و  داشتند 
مبارزه، با پیشانی بند اخالص، فاصله 
حرف تا عمل و شعار تا کردار را با 
ادعای  بر  و  پیمودند  جان  سرمایه 
شهادت  اعتبار  به  امضایی  خویش، 
شب  که  ادعایی  بی  مردان  نهادند. 
سپری  را  مجنون  جزیره  سرد  های 
را  شلمچه  های  غروب  و  کردند 
دیگری  رنگ  آن  در  خورشید  که 
آب  نشستند.  نظاره  به  داشت، 
در  را  هورالهویزه  خروشان  های 
انتهای  بی  های  دشت  و  نوردیدند 
روحی  با  و  پیمودند  را  عباس  دشت 
هر  ناپذیر،  خستگی  قامتی  و  بلند 
غروب را با قوطی کنسروی در سفره 
بی  و  ساده  اما  عشق،  از  ماالمال  ای 
تکبر  بی  و  ریا  بی  تکلف سرکردند. 
می نشستند و هر گاه از آنان پرسیده 
در  اید،  آمده  دیار  از کدام  می شد 
پاسخ می گفتند: ما بسیجی هستیم و 

به دستور رهبر آمده ایم.

ویژگی های بسیجیان
های  ویژگی  از  بردباری،  و  صبوری 
آنها  است.  صفتان  بسیجی  برجسته 
و  متانت  با  و  صبورند  و  دریادل 
به  را  مسئولیت  سنگین  بار  آرامش، 
سر منزل مقصود می رسانند. دشمن 
دشمنان  با  اند.  سرسخت  و  ستیز 

اسالم سرسازش ندارند و با یکدیگر، 
و  شجاعت  اند.  مهربان  و  خو  نرم 
است.  بسیجی  بارز  ویژگی  دالوری، 
غذاها،  ترین  ساده  از  ای  توشه  او 
بناها،  ترین  تجمل  بی  از  سرپناهی 
پوشش  ترین  مردمی  از  پوشاکی  و 
پرهیزکاری،  دارد.  همراه  به  را  ها 
بهترین  از  فروتنی  و  گناه  از  دوری 
فضیلت های انسانی است که بسیجی 
نیک  های  ویژگی  این  همه  مخلص، 

را در خود جمع کرده است.

اقتدار بسیجی
به  مستضعفان  بسیج  که  روزی 
فرمان پیر مرادمان تأسیس شد، تنها 
مؤسس آن می دانست که چه تحول 
ناپذیری  وصف  دوراندیشِی  و  عظیم 
دانست  می  خوب  او  است.  نموده 
دلدادگی،  و  عشق  درس  چگونه  که 
گوش  در  شجاعت،  و  ایثار  درس 
نشیند.  می  مردان  دالور  این  جان 
که  نیست  جهت  بی  اساس،  این  بر 
این  با  دشمنِی  بشری،  ضد  شیاطین 
مدرسه عشق و دانش آموزان آن را، 
سرلوح کارهای خود قرار داده اند و 
همواره در فکر تضعیف آن هستند و 
عوامل خود را، با تحریک و ترغیب، 
انگیزند و  برمی  با بسیج  به مخالفت 
غافل  آن  برضد  توطئه  از  ای  لحظه 

نمی شوند.

بیداردالن مهاجم ستیز
انقالب،  سخن  نکته  و  معظم  رهبر 
در  بسیج  نقش  بررسی  و  تحلیل  در 
مقابله با تهاجم فرهنگی می فرماید: 
است  خاک  به  طمع  نظامی،  »هجوم 
فرهنگی،  شبیخون  در  ولی  ؛  زمین  و 
محیط  دین.  و  است  اخالق  به  طمع 
است  خشکی  خرمن  گناه،  به  آلوده 
یک  در  فرهنگی،  تهاجم  جرقه  که 
لحظه آن را به آتش می کشد. آنچه 
غرق  کند،  می  فاسد  را  ما  جامعه 
دادن  دست  از  و  شهوات  در  شدن 
بسیجی  است.  فداکاری  و  تقوا  روح 
باید در وسط میدان باشد تا فضیلت 
بماند.  زنده  انقالب  اصلی  های 
غلط،  فرهنگ  اشاعه  راه  از  دشمن، 
جوان  کند  می  سعی  فحشا،  و  فساد 
های ما را از دست ما بگیرد. کاری 
که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند، 
فرهنگی،بلکه  تهاجم  یک  تنها  نه 
فرهنگی،  شبیخون  یک  گفت  باید 
عام  قتل  یک  و  فرهنگی  غارت  یک 

فرهنگی است«.

مردان بی ادعا

پشت دروازه ی شهر
آدم از جان گذشته الیق همه کار است. البته طبیعی 
این بود که میرزا رضا کرمانی یکی از اطرافیان نایب 
السلطنه را که بیش تر از سایرین به او عذاب داده بود، 
از نایب السلطنه که او را عبث  هدف قرار دهد و یا 
به حبس انداخته ، انتقام بستاند. پس چرا ناصرالدین 
از  شاید  و  بی تقصیرتر  همه  از  او  کار  در  که  را  شاه 
قرار  هدف  است  بوده  بی اطالع  هم  ظلم  این  وقوع 
»فکر  که  می دارد  اظهار  خودش  چه  اگر  است؟  داده 
کردم که اگر پسر را بکشم، پدر در خون خواهی او بیداد 
این موضوع  در سر  خواهد کرد و جمعی بی گناه هم 
تلف خواهند شد. به این جهت مصمم شدم که این 
درخت کهن سال فاسد را که در اطراف او این حیوانات 
موذی جمع شده اند، ریشه کن کنم تا این علف های 

هرزه خشک شوند«
جواب این منطق او همان است که حاجی محمدکاظم 
ملک التجار به او داده است که »مگر انوشیروان عادل 
جانشین  که  داشتی  سراغ  شهر  دروازه ی  پشت  را 

ناصرالدین شاه شود؟«

شاعر ترسو
دایم،  جنگ های  یافتن  خاتمه  و  شاه عباس  عهد  رفاه 
با  اما  شد؛  آغاز  انحطاط  و  کرد  بی کار  را  سپاه  متولیان 
سلطنت شاه سلطان حسین آثار انحطاط به آثار انقراض 
تربیت  فرمانروایی  برای  سلطان حسین  گشت.  تبدیل 
به  جلوس  هنگام  تا  که  هست  قولی  حتی  بود؛  نشده 
یک  بود.  نیاموخته  هم  اسب سواری  فرمانروایی،  تخت 
به  مرغابی ای  قصد،  بدون  حرمسرا،  باغچه ی  در  که  بار 
تپانچه ی وی کشته شد، با وحشت فریاد برآورد: »قاتل 

اولدوم.«؛ )قاتل شدم.(
چون تا آن هنگام از حرمسرا بیرون نیامده بود از احوال 
و اوضاع خارج به کّلی بی خبر بود. با آن که یک چند تحت 
تأثیر قدرت دین یاران، باده نوشی را ممنوع کرد و حتی 
را  صوفیانه  گرایش های  و  نعمتی  و  حیدری  جنگ های 
از  بعضی  و  خواجه سرایان  توطئه های  اما  کرد،  منع  هم 
را  او پیمان  را بی اثر ساخت. خودِ  این فرمان  زنان حرم 

شکست و رسم و راه باده پیمایی پیشه گرفت.

ظلم
مکن ای پسر، ظلم در اقتدار

که ظلمت پشیمانی آرد به بار
بخوابد به شب چشم ظالم و لیک

نه مظلوم خوابد نه پروردگار

خدا
در سرای دنیا، زیر خارُبنی با خداوند زندگی کردن، از آن دوست تر 

دارم که در بهشت زیر درخت طوبی، بی خبر از او.
هر شب آرام نگیرم، تا حساب خویش با خدای باز نکنم.

مردمان گویند: »خدا و نان.«
بعضی گویند: »نان و خدا.«

من می گویم:  »خدا بی نان، خدا بی آب، خدا بی  همه چیز.«
روزگاران- دکتر عبدالحسین زرین کوبشرح زندگانی من- عبدا... مستوفی

میرزا آقا جواهری شیخ ابوالحسن خرقانی

باد و پشه
یکی پّشه شکایت کرد از باد

به نزدیک سلیمان شد به فریاد
که ناگه باد تندم در زمانی

بیندازد جهانی در جهانی
سلیمان پّشه را نزدیک بنشاند

پس آن گه باد را نزدیک خود خواند
چو آمد باد از دوری به تعجیل

گریزان شد از او پّشه به صد میل
سلیمان گفت: »نیست از باد، بیداد

ولیکن پّشه می  نتواند اِستاد«

اسرارنامه ی عطار

با گذشتگان قدمی بزنیم



امام حسن عسگری )ع(  فرمودند:
بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین، یطری أخاه شاهدا، و 

یأکله غائبا، إن أعطی حسده، و إن ابتلی خانه
چه بد است آن بنده خدا که دورو و دو زبان است. در حضور 
برادرش او را می ستاید و در غیاب او بدگوئیش می کند. اگر 

عطایی به برادرش رسد حسد برد، و اگر گرفتار گردد او را وانهد.

کسی هک با روزگار دشمنی کند هالک می شود. اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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میالد  نشریه   ۱۵۹۸ شماره  در 
و  بازار  تخلفات  مورد  در  الرستان، 
روش های موثر مقابله با گرانفروشی 
و  مواردی برای تذکر به همشهریان، 

توضیح اجمالی نوشتم. 
اما یکی از موضوعات مربوط به گرانی 
اجناس، به نوسان قیمت ارز اختصاص 
کشورهای  در  چرا  اینکه  و  داشت 
دیگر، نرخ دالر بسیار کم نوسان و در 
اغلب مواقع ثابت است ولی در کشور 
ما، هیچگونه ثبات قیمت ارزی دیده 
با قیمت های مختلف و  نمی شود و 
قوانین رانتی، معموال با افزایش های 
است؟  همراه  بازی  دالل  و  ناگهانی 
نکاتی را باید در ابتدا بصورت مختصر 
عرض کنم و در آینده تفسیر بهتری 
بهترین  که  بنویسم  در جای خودش 
نه  و  است  ارز  قیمت  ثبات  حل،  راه 

کاهش قیمت ارز.
مثال اگر دالر از ۳۰ هزار تومان به ۲۵ 
معنای  به  یابد،  کاهش  تومان  هزار 
بهتر شدن اوضاع اقتصادی »نیست«، 
رسانی  خدمات  و  واردات  نفع  به  اما 
برای  شیطانی،  فرصت  و  بود  خواهد 
خروج دارایی از کشور، و اگر دالر از 
تومان  هزار   ۲۵ به  تومان  هزار   ۲۰
افزایش یابد هم به معنای بدتر شدن 
اوضاع اقتصادی نیست. ولی بیشتر به 
داخلی،  تولید  و  صادرکنندگان  سود 
انسانی  نیروی  و  اولیه  مواد  بعلت 
کاالی  قاچاق  که  بود  خواهد  ارزان 
اساسی داخلی را نیز به همراه خواهد 

داشت.
در کشورها، به ۳ دلیل عمده ، قیمت 
ارز و دالر ، کم نوسان و با ثبات است. 
گواهی  و  طال  پشتوانه  اول،  دلیل 
در  مرکزی  بانک  ارزی  های  سپرده 
پول  کاغذ  و  اسکناس  چاپ  مقابل 
است که هر قدر این خزانه، مدیریت 
کارآمد و مستقل داشته باشد و دولت 
ها با انضباط مالی و تحقق وعده های 
دقیق  گذاری  سرمایه  و  ملی  درآمد 
خارجی عمل کنند، این ثبات نرخ ارز 

بیشتر و مداوم خواهد بود.
منابع  دارای  اگر کشوری  دوم،  دلیل 
فرهنگی- و  طبیعی  یا  و  معدنی 

 ، آوری  فن  باالی  قدرت   ، تاریخی 
منطقه  ثبات   ، گردشگری  ظرفیت 
باشد  در جهان  برتری سیاسی  و  ای 
داخلی  گذاری  سرمایه  شرایط  و 
بازارهای  نیاز  اساس  بر  خارجی  و 
تواند  می  کند  ایجاد  را  المللی  بین 
برخوردار  ارز  نرخ  در  ثبات  مزیت  از 

باشد.
مردم  عمومی  اعتماد  سوم،  دلیل 
برنامه های  و  مردان  به دولت  کشور 

اجرایی وزارتخانه هاست.
و  است  ملی  سرمایه  عمومی،  اعتماد 
می تواند راهگشا و کارآمد عمل کند 
و ثبات ارزی و مالی را در بحران های 

مالی و اقتصادی کشور نگه دارد.
دولت  در  چرا  که  ببینیم  باید  حال 
های پنجم و ششم، چطور ساخت و 
هر  و  شد  ایجاد  کشور  در  سازندگی 
لحظه، پروژه ای را کلنگ زدند و به 
مردم، وعده ای دادند؟ به علت ارز که 

تک نرخی شد.
هشتم،  و  هفتم  های  دولت  در  چرا 
 ۷ حدود  و  شد  ایجاد  ارز  نرخ  ثبات 

سال، کمترین نوسان را داشت؟
با  دهم،  و  نهم  های  دولت  در  چرا 
پشتوانه  و  نفت  درآمد  افزایش  وجود 
شدید  نوسان  بازهم  کشور،  ارزی 

قیمت داشتیم؟
و چرا در دولت یازدهم ، نرخ ارز ثابت 
ماند و در دولت دهم حدود ۱۰ برابر 

گران شد؟
مرکز  اقتصادی  نظران  کاش، صاحب 
نشین و دولتی، فرصتی برای شنیدن 
هم  »الرستانی«  جوانان  نظرات 

داشتند.

ابوذر 
حق پناه- 
کارشناس 
اقتصادی

راهکارهایی برای ثبات قیمت ها )۲(

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی الرستان، شبانی مدیرکل 
راه و شهرسازی الرستان به اتفاق میرزایی مدیریت 
مسکن و ساختمان این اداره کل از زمین های طرح 
اقدام ملی مسکن در شهر الر و موقعیت های مکانی 

اراضی این طرح بازدید کرد.
شبانی، ضمن بازدید از موقعیت های مکانی اراضی 
آخرین  طی   : داشت  اظهار  مسکن،  ملی  اقدام 
و  مسکن  مدیریت  سوی  از  شده  اعالم  اطالعات 
ساختمان این اداره کل ، تاکنون هزار و دوازده نفر 

شهریار علیزاده، یکی از کارکنان بیمارستان شهید 
از  پس  کرونا  بیماری  به  ابتال  اثر  بر  شیراز  رجایی 
ویروس  این  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  روز  چند 
پیوست  به جمع شهدای سالمت  کشنده سرانجام 

و آسمانی شد.
بیمارستان  رئیس  مصباحی  امیررضا  سید  دکتر 
امتیاز و  فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز 
این شهید مدافع  پیامی ضمن تسلیت شهادت  در 
سالمت ابراز داشت : هنوز چند روزی از پرپر شدن 
پرستار محبوب بیمارستان و فرزند دلبندش شهیده 
خبر  تلخ،  تماسی  باز  که  نگذشته  رحیمی  مریم 
ناباورانه شهادت عزیزی دیگر از کادر درمان را در 

گوشم نجوا نمود.
در ادامه این پیام آمده است : این بار، شاهد شهادت 
جانباز عزیز هشت سال دفاع مقدس که ایثارگرانه 
تمام ساعات  و دلسوزانه در محل خدمت خود در 
شبانه  روز حاضر بود و علیرغم حجم بسیار زیاد کار 
بیماران و  تمام مشکالت حقوقی  فراوان،  و مشغله 
بیمارستان را در راهروهای پر پیچ  و خم دادگاه ها و 
مراجع  قضایی و قانونی بسرعت و جدیت، پیگیری 

می نمود هستیم.
جراحی  های  فوریت  و   امتیاز  بیمارستان  رئیس 
و  تقدیر  دست  کرد:  اضافه  شیراز  رجایی  شهید 

نسبت به واریز وجه در سطح شهر الر اقدام نموده 
که بر این اساس کماکان ظرفیت واحد پذیری در 
اراضی تحویل شده پاسخگوی متقاضیان می باشد  .

وی تصریح کرد : بیش از ۴۲ هزار متر مربع زمین 
را  آن  آمادگی  لزوم  صورت  در  و  شده  یابی  مکان 
داریم که با مرتفع کردن کمبود های احتمالی زمین 
های بعدی جهت واگذاری را در اختیار مجری این 

طرح قرار دهیم .
ادامه  در  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مشخصات زمین های واگذار شده به بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان الرستان را اعالم و افزود : 
جنب ضلع شرقی قرار گاه پلیس راه جنوب فارس  ، 
شرق مسکن مهر قالت خانی ، پشت درمانگاه تامین 
اجتماعی ، جنب اداره راه و شهرسازی الرستان و 
های  مکان  جمله  از   ) انجیر  باغ   ( کوثر  شهرک 
اختیار  تامین مسکن در  تاکنون جهت  هست  که 
بنیاد مسکن شهر الر قرار گرفته است و امیدواریم 
بنیاد  سوی  از  آن  تکمیل  مراحل  سریعتر  چه  هر 

مسکن اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد : ۳۰ آذرماه سال جاری آخرین 
فرصت برای واریز وجه از سوی واجدین شرایط می باشد .

جمع  از  دیگری  عزیز  کرونا،  پلید  و  شوم  بیماری 
خسته و فرسوده از نبرد سخت با دشمن هزارچهره 
و نامبارک را گرفت ، این شهید سالمت ، به حق، 
و  دردمند  بیماران  عزیزمان،  به وطن  را  دین خود 

همرزمان شهیدش، به خوبی ادا نمود.
دکتر مصباحی با تسلیت شهادت مظلومانه این جانباز 
خستگی ناپذیر  به خانواده ایشان، تمام تالشگران و 
ایثارگران بیمارستان امتیاز و فوریتهای جراحی شهید 
رجائی و همکاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز،بر لزوم 
رعایت شیوه نامه بهداشتی برای کاستن از شتاب مرگ 

و میر مدافعان سالمت تاکید کرد.
کادر  همکاران   و  فهیم  هموطنان  عموم  از  وی 
درمان،  خواست با رعایت شیوه نامه های  بهداشتی 
و  پزشکان  پیشگیرانه  توصیه های  گرفتن  جدی  و 
تا  کنند  یاری  را  درمان  فداکار  کادر  کارشناسان، 
این روزهای تلخ و سیاه  بتوانند  به لطف پروردگار 
و  گذاشته  سر  پشت  آسیب،  کمترین  با  را  پائیزی 
در آینده شاهد از دست دادن عزیزان خود نباشند.

حاج  بیمارستان   : داشت  بیان  همچنین  مصباحی 
محمداسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید 
خدمات  باالی  حجم  کنار  در  روزها  این  رجایی 
ارائه می دهد، داغدار  به مراجعان  گسترده ای که 
عزیزانی است که قهرمانانه پرچم دفاع از سالمت را 

به اهتزاز درآوردند.
محمداسماعیل  حاج  بیمارستان  رئیس  گفته  به 
این  رجایی،  شهید  جراحی  های  فوریت  و  امتیاز 
ترومای  مرکز  مجهزترین  عنوان  به  بیمارستان 
های  ظرفیت  تمام  از  استفاده  با  کشور،  جنوب 
مصدومان  به  کروناویروس  بحران  در  موجود حتی 

خدمات ارایه می دهد.
با شهادت این مدافع سالمت در بیمارستان شهید 
رجایی شیراز شمار شهدای سالمت در استان فارس 

به هفت نفر رسیده است.
 کادر درمان در استان فارس امسال خزانی تلخ را 
تجربه می کند و هر روز خبرهای نگران کننده تری 

از جان باختن عزیزانمان به گوش می رسد.

اعالم مشخصات مکانی زمین های واگذار شده 
به طرح اقدام ملی مسکن در شهر الر

آسمانی شدن یکی دیگر از مدافعان سالمت 
در استان فارس

اثبات توحید 
  یکي دیگر از مطالب این صحیفۀ الهیّه، کیفیّت احتجاجات و 

براهینی است که     ذات مقدس حق تعالی یا خود اقامه فرموده بر 
اثبات مطالب حقه و     معارف الهیّه، مثل احتجاج بر اثبات حق و 
توحید و تنزیه و علم و    قدرت و دیگر اوصاف کمالیّه؛ که در 
این قسمت گاهی براهین     دقیقه ای پیدا شود که اهل معرفت از 
َُّه ال اِلَه ااِلّ ُهو؛ و گاهی  آن استفادۀ کامل نمایند، مثل     َشِهَد ا... اَن

براهینی است که حکما و     دانشمندان طوری از آن استفاده کنند 
و اهل ظاهر و عامه مردم از     آن طوری بهره بردارند، مثل کریمۀ 

  لَْو کاَن فیِهما آلَِهٌۀ ااِلّ ا... لََفَسَدتا  و     مثل کریمه   اذاً لََذَهَب ُکلُّ 
ا... بِما َخلَقَ  و مثل آیات اول سورۀ »حدید«     و سورۀ مبارکۀ 

»توحید« و غیر آن؛ و مثل احتجاج بر اثبات معاد و     رجوع ارواح 
و انشای نشئه اخری و احتجاج بر اثبات مالئکۀ ا... و     انبیای 
عظام، که در موارد مختلفۀ این کتاب شریف موجود است.   
  این حال احتجاجات خود ذات مقدس؛ و یا آنکه حق تعالی 
نقل     براهین انبیا و دانشمندان را فرموده بر اثبات معارف؛ مثل   
  احتجاجات جناب خلیل الّرحمن ـ سالم ا... علیه ـ و غیر آن.

آشنایي با قرآن - برگرفته از آثار امام خمیني

رئیس قوه قضائیه، گفت: تهدید امنیت غذایی مردم 
مردم  علیه  جنایت  سودجویان  و  سوداگران  توسط 
است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله 

عادی نیست.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری تسنیم 
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت ا... سید ابراهیم 
کشاورزی،  کمیسیون  اعضای  با  نشست  در  رئیسی 
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب 
مجلس  کمیسیون کشاورزی  های  مأموریت  داشت: 

از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه ، موضوع محیط زیست، آب و منابع 
ترین  مهم  از  را  غذایی  امنیت  همچنین  و  طبیعی 
امنیت  مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید 
غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت 
علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم 

یک مسأله عادی نیست. 
و  اجرایی  مسئوالن  به  اساس  همین  بر  رئیسی، 
با  که  شد  متذکر  قضا  دستگاه  در  خود  همکاران 
هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی 

مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند. 
رئیس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین 
محورهای استقالل اقتصادی و رونق و جهش تولید 
عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه 
را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در 
اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت 
کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی 

و با فوریت رفع شوند.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
توسعه،  های  برنامه  احکام  اجرای  لزوم  بر  تأکید  با 
خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی ها و ترک فعل ها، 
بی  گاهی  و  کارهاست  برخی  انجام  از  خسارت بارتر 
موقع  به  انجام  و عدم  مدیر  یا  توجهی یک مسئول 

وظیفه، به مردم خسارت می زند.
رئیسی، تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین 
مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی 
را به بخش های مختلف قضایی ابالغ کرده است که 
بر اساس آنها، ترک فعل هایی که موجب خسارت و 
ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضایی 

مورد رسیدگی قرار می گیرند.
 ۳۶ شدن  اجرایی  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه 
در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئوالن اجرایی و 
برنامه هفتم  از تدوین  قانونگذاران خواست که قبل 
توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند 
و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی 

کنند.
 رئیسی، با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر 
از بی قانونی است، متذکر شد: گاهی برخی قوانین 
به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی شوند اما اگر قانونی 
ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ 

کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون 
عمل نکند.

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
زراعی  اراضی  غیرقانونی  کاربری  تغییر  به  اشاره  با 
اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که 
کمیسیون تخصصی مجوز می دهد، ممنوع است و 
کرده،  پیدا  تغییر  قانونی  مجوز  بدون  اراضی  جا  هر 

باید برخورد شود.
و  منابع طبیعی  از  لزوم صیانت  بر  تأکید  با  رئیسی 
ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع 
سودجویان  و  نیستند  کاربری  تغییر  حکم  صدور 
اراضی  به  شوراها  مجوز  با  ندارند  حق  سوداگران  و 
کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای 

ویالسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کاالهای 
استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقالل کشاورزی 
همچون استقالل صنعتی از مهم ترین ابعاد استقالل 
ترال در  از صید  با جلوگیری  باید  و  اقتصادی است 
دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.

رئیسی خاطر نشان کرد: مسئوالن مناطق بندری و 
همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیروهای سپاه 
به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت 
برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت های ملی در دریا 

از بین برود.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب 
قانون تضمین خرید کاالهای کشاورزی تأکید کرد: 
تولیدی  کاالهای  و  نکنیم  از کشاورزان حمایت  اگر 
به قیمت عادالنه از کشاورزان خریداری نشود، باید 
همین کاالها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج 

کشور خریداری کنیم. 
رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف 
خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به 
تضمین محصوالت و مردم نسبت به تأمین کاالهای 

موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
اراضی کشاورزی  رئیس دستگاه قضا سنددار کردن 
را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از 
اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده 
امالک کشور  و  اسناد  ثبت  به سازمان  قضایی  های 
دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.

رئیسی، در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در 
کشور نیز گفت که »در کشور کمبود آب نداریم بلکه 
نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم« و تصریح 
های  پرونده  کاهش  آب موجب  عادالنه  توزیع  کرد: 
قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می 

شود.  
رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب 
تخصصی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مربوط به 
حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: 
دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه 
یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید 
از مجلس  ما  اما درخواست  اصالح کند  را  ها  روش 
این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات 
را اصالح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان 

مسدود شود.
رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری 
از ظرفیت های شوراهای حل اختالف در رسیدگی 
به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: 
رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط 
زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ 

محیط زیست انجام شود.
رئیس قوه قضاییه، تصریح کرد: تهدید محیط زیست، 
تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ 
شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی 
تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به 
این مساله را از مأموریت های محوری خود می داند.

اعضای  و  رئیس  درخواست  به  اشاره  با  رئیسی، 

اجرای  پیگیری  برای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
نشست  در  کشاورزی  وزیر  اختیارات  تمرکز  قانون 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این 
پیگیری  قوا  سران  جلسه  نخستین  در  را  موضوع 

خواهد کرد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر ساالرنژاد 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تقدیر از رویکرد 
فسادستزی دستگاه قضا و رسیدگی به تخلفات ناشی 
تحت  قانونی   ۹۱ »سال  که  گفت  ها،  فعل  ترک  از 
تصویب  کشاورزی«  جهاد  اختیارات  »تمرکز  عنوان 
شد اما در جلسه تیر ماه ۹۸ سران قوا لغو و بخشی 
از این اختیارات به وزارت صمت تفویض شده است«.

های  وزارتخانه  نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  وی 
جهاد و صمت برای بازگشت اختیارات وزارت جهاد و 
اجرای قانون مذکور، نابسامانی ها و کمبودها در حوزه 
کشاورزی را ناشی از اجرایی نشدن قانون و تفاهم نامه 
مربوطه دانست و خواستار آن شد که در اولین نشست 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای که 

مانع از اجرای قانون شده، لغو شود.
بیان  به  کمیسیون  اعضای  از  تعدادی  ادامه  در 
دیدگاه ها، پیشنهادها و مطالبات خود برای تقویت 
حوزه کشاورزی کشور و ُحسن انجام مأموریت های 
به  »رسیدگی  که  پرداختند  متبوع شان  کمیسیون 
مفاسد ناشی از تخصیص ارزهای ترجیحی در بخش 
کشاورزی«، »رسیدگی قضایی به تخلفات در واگذاری 
پارس«، »تسریع در صدور  و صنعت  شرکت کشت 
در  بایوجمی  سمی  مواد  از  استفاده  پرونده  حکم 
تاالب ها«، »برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری 
ذخائر  وضعیت  به  مربوط  گزارش  »ارائه  اراضی«، 

استراتژیک از سوی دولت«، از اهم آنها بود.
»لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی 
مبادی رسمی  در  قاچاق  با  »برخورد  و کشاورزی«، 
مجوز  فاقد  های  پروژه  اجرای  از  »ممانعت  کشور«، 
انتقال آب«، »رسیدگی دستگاه قضا به گزارش های 
نتیجه«،  حصول  تا  مجلس  های  تفحص  و  تحقیق 
غذا«،  سالمت  و  ایمنی  حوزه  در  نظارت  »تقویت 
»برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از 
نیروهای بسیج در این عرصه« و »اجرای کامل قانون 
سنددار کردن اراضی زراعی« از دیگر مسائل مطرح 

شده در این نشست بود.
همچنین  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
خواستار »توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای 
قانون جدید جامع آب کشور«، »افزایش هزینه جرم و 
برخورد قاطع با متخلفان صید ترال«، »اجرای احکام 
برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس«، 
»ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات 
حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی«، »ایجاد هیات 
یک  »معرفی  و  روستایی«  سیار  اختالف  حل  های 
محیط  فراکسیون  جلسات  در  حضور  برای  نماینده 

زیست مجلس« شدند.

رئیس قوه قضائیه: تهدید امنیت غذایی مردم، جنایت است


