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انتقال اداره ارشاد الرستان
 به ساختمان شهید علیشیری  می یابد

آخرین پروژه ناتمام شهید فخری زاده چه بود؟
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اجتماعی جوانان است
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مردم چهار شهرستان نگران نباشند، سوخت 
زمستانی تامین است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک و تسلیت 
شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای 
و دفاعی جناب آقای محسن فخری زاده، بر مجازات 
قطعی عامالن و آمران این جنایت و همچنین لزوم 
پیگیری تالش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

دفاعی  و  هسته ای  ممتاز  و  برجسته  دانشمند 
کشور جناب آقای محسن فخری زاده به دست 
شهادت  به  شقاوت پیشه  و  جنایتکار  مزدوران 
عزیز  جان  کم نظیر  علمی  عنصر  این  رسید. 
و  بزرگ  علمی  تالشهای  خاطر  به  را  گرانبها  و 

مقام  و  مبذول داشت  راه خدا  در  ماندگار خود، 
موضوع  دو  اوست.  الهی  پاداش  شهادت،  واالی 
در  ِجّد  به  باید  دست اندرکاران  همه ی  را  مهم 
این  پیگیری  نخست  دهند،  قرار  کار  دستور 
جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و 
دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه ی 
بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب 
به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کشور و 
به همکاران و شاگردان او در بخشهای گوناگون، 
شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم 

و علو درجات او را از خداوند مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی  در پی ترور دانشمند 
هسته  ای و دفاعی »شهید محسن فخری زاده«

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

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

شماره تماس: 7282 782 0939

بـه فـروش مـي رسـد

انتقام سخت جای خود،
 انتقام دیگری باید گرفت

در آســتانه ســالروز شــهادت ســردار دل 
بامــداد  در  ســلیمانی  قاســم  حــاج  هــا 
ــتور مســتقیم  ــه دس ــاه98 ب ــه 13 دیم جمع
غــروب  در  و  بــار  ایــن  پلیــد،  ترامــپ 
ــوس  ــم منح ــه رژی ــه 7 آذر99، جوخ جمع
ــوآوری  ــک ن ــماره ی ــرد ش ــتی م صهیونیس
امــور   در  دفــاع  وزارت  هــای  پژوهــش  و 
هســته ای و موشــکی را هــدف قــرار داده و 

وی را بــه شــهادت رســانید. 
ســوژه اهــداف خرابکارانــه بــودن شــهید 
چــه  اگــر  زاده  فخــری  محســن  دکتــر 
کــه  چــرا  بــود،  محتمــل  زود  یــا  دیــر 
ــم  ــی رژی ــای اطالعات ــرویس ه ــا در س باره
صهیونیســتی از وی بــه صــورت مســتقیم 
نــام بــرده شــده و تنهــا شــخصی بــوده کــه 
ــته  ــان داش ــه صــورت رســمی بی ــو ب نتانیاه
بــود نــام وی را بــه ذهــن بســپارید، امــا در 
ــوط  ــای نامرب ــس ه ــا و پال ــان کده ــن می ای
و چــه بســا از روی عمــد برخــی در داخــل 
اهــداف  تحقــق  بــرای  را  کشــور، مســیر 
هموارتــر  خصــوص  ایــن  در  دشــمنان 
ــدارد. ــی ن ــز تازگ ــر نی ــن ام ــه ای ــوده ک نم

کار  شــهید  محــل  وقتــی  آدرس 
گــزارش شــماره  در  فخــری زاده  محســن 
بین المللــی  آژانــس   68/2015/GOV
ــر  ــمی منتش ــورت رس ــه ص ــی ب ــرژی اتم ان
هــای  نفــوذی  روی  مــردم  شــود  مــی 
ــا ....  ــد ت ــی کنن ــز م ــتر تمرک ــی بیش داخل
ــه  ــی ب ــه خوب ــی ب ــتکبار جهان ــم. اس بگذری
ــدام  ــه ک ــت ک ــیده اس ــخیص رس ــن تش ای
ــارزه  ــر راه مب ــدی را از س ــای کلی ــره ه مه
ــا... .  ــان م ــن می ــردارد و در ای ــران ب ــا ای ب
ــوآوری وزارت  شــهادت معــاون پژوهــش و ن
حــوزه  بــر  عــالوه  کــه  مــردی  و  دفــاع 
حــوزه  در  اخیــر  هــای  مــاه  در  دفاعــی 
امنیــت بهداشــتی کشــور نیــز گام برداشــته 
تشــخیص  هــای  کیــت  ســری  اولیــن  و 
ــا توســط تیــم وی ســاخته شــده بــود،  کرون
ــتر از  ــه بیش ــزوم توج ــه ل ــر آنک ــالوه  ب ع
ســوی دســتگاه اطالعاتــی خصوصــا شــورای 
و  اطالعــات  وزارت  ملــی،  امنیــت  عالــی 
ــد  ــت چن ــت حفاظ ــپاه را جه ــات س اطالع
ــگاه  ــا در ن ــد ام ــی کن ــزد م ــه ای گوش الی
ــره  ــر پیک ــده ب ــخ ناامیدکنن ــزوم پاس کالن ل
اســتکبار را بــه مــا مــی فهمانــد. هنــوز 
ــده  ــه نش ــم گرفت ــاج قاس ــخت ح ــام س انتق
ــی  ــوب م ــا خ ــردم م ــه را م ــن نکت ــی ای ول
فهمنــد کــه » اگــر نزنــی مــی زننــد« . ایــن 
قاعــده بــازی اســت. سیاســت مذاکــره و 
جــواب هــای بزدالنــه دیگــر کارســاز نیســت 
ــت. ــوده اس ــاز نب ــم کارس ــال ه ــه قب اگرچ

کوبنــده  پاســخ  مــردم  تمامــی  خواســته 
ــوی  ــه ایــن اقــدام ددمنشــانه اســت کــه ب ب
تعفــن رژیــم صهیونیســتی بــر آن ســایه 
ــذار  ــرد اثرگ ــهادت دو م ــت. ش ــده اس افکن
امنیتــی  ای،  هســته  دفاعــی،  صحنــه  در 
ضربــه  ســال  یــک  از  کمتــر  در  کشــور 
پشــیمان کننــده و بــزرگ را بــر پیکــره 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی مــی طلبــد. 
ــام در  ــن نظ ــمنان ای ــخت از دش ــام س انتق
شــهادت حــاج قاســم بــه جــای خــود، 
ــر  ــهادت دکت ــری در ش ــخت دیگ ــام س انتق
قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  زاده  فخــری 

گیــرد... .
ــا  ــفید ی ــا، کاخ س ــو، دیمون ــل آوی ــا، ت حیف
ــور  ــکا در 39 کش ــی آمری ــگاه نظام 850 پای
ــود  ــه خ ــد ب ــش را نبای ــر آرام ــان دیگ جه
ببیننــد و شــاید بایــد گفــت انتقــام روی 

ــت... . ــن اس ــل همی ــام . راه ح انتق

محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای کشورمان و رییس 
نوآوری وزارت دفاع در آبسرد دماوند  سازمان پژوهش و 
قرار گرفته  و  انفجار و شلیک، مورد سوءقصد  به وسیله 

به شهادت رسید.
به گزارش میالدالرستان، وزارت دفاع با تایید شهادت این 
ظهر   از  بعد  داشته  بیان  کشورمان   امنیتی  دفاعی  مقام 
جمعه  7 آذرماه، عناصر تروریست مسلح، خودرو حامل 
نوآوری  و  پژوهش  سازمان  رییس  زاده  فخری  محسن 
وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند. در جریان درگیری 
تیم حفاظت ایشان با تروریست ها، محسن فخری زاده به 
تالش  متاسفانه  شد.  منتقل  بیمارستان  و  مجروح  شدت 
مدیر  این  و   نبود  موفق  ایشان  احیاء  برای  پزشکی  تیم 
خدوم و دانشمند پس از سالها تالش و مجاهدت به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.
رژیم  منابع   ،1397 سال  اوایل  است  ذکر  به  الزم 
صهیونیستی اعالم کرده بودند که سازمان جاسوسی این 
رژیم »موساد« تالش کرده یک دانشمند هسته ای ایران را 
ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است. در این باره وبگاه 

»والال نیوز« گزارش داده بود عوامل موساد پیشتر تالش 
»محسن  نام  به  ایرانی  هسته ای  دانشمند  یک  کرده اند 
تهران  اتمی  راکتور  مسئول  که  مهابادی«  فخری زاده 
تمام  بود  کرده  اذعان  وبگاه  این  کنند.  ترور  را  است 
یا  شدند  ترور  پیشتر  که  ایرانی  هسته ای  دانشمندان 
آن  عملیات  گرفته،  انجام  ها  آن  جان  به  قصدی  سوء 
توسط عاملین موساد اجرا شده است. مقامات اطالعاتی 
خارجی موساد به »والال« گفته بودند که فخری زاده در 

لیست ترور موساد قرار داشت.
به گزارش میالدالرستان به نقل از فارس، نام فخری زاده 
از طریق لیست سازمان ملل در اختیار موساد قرار گرفته 
بود. وی در این لیست تحت عنوان »دانشمند ارشد وزارت 
مرکز  پیشین  رئیس  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
محسن  بود.  شده  معرفی   »)PHRC( فیزیک  تحقیقاتی 
فخری زاده تنها دانشمند هسته ای ایرانی بود که »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما 
در شو تبلیغاتی 2 سال پیش خود به زبان آورده و مدعی 

شده بود روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می کرده است.

رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع
 به شهادت رسید
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به  واکنش  در  لبنان  حزب اهلل 
به  زاده«  فخری  »محسن  شهادت 
با  دشمن  جنایتکار  عناصر  دست 
در  که  کرد  تاکید  بیانیه ای  صدور 
قدرت  با  خارجی  توطئه های  برابر 

کنار ایران می ایستیم.
که  آمده  حزب اهلل  بیانیه  ادامه  در 
ائتالف  با  مقابله  در  همچنین  ما 
جدید رژیم صهیونیستی با شماری 
ایران  کنار  منطقه،  کشورهای  از 
تاکید  لبنان  هستیم.حزب اهلل 
را  جنایتکاران  می تواند  ایران  کرد: 
شناسایی کرده و هر دستی را که به 
تجاوز علیه دانشمندان و مسئوالن 

آن دراز می شود، قطع کند.
همچنین شیخ »نعیم قاسم« معاون 
با  مصاحبه  در  اهلل  حزب  دبیرکل 

امام  صدیقی  محمد  شیخ  حاج 
کاریان  روستای  سنت  اهل  جمعه 
)مهد آتشکده آذر فرنبغ( در بخش 
جویم شهرستان الر در سال 1322 
وتحصیالت  آمد  دنیا  به  شمسی 
تحصیالت  و  روستا  در  را  مقدماتی 
احمدیه  مدرسه  در  را  حوزوی 
شهرستان اوز نزد اساتید حاج شیخ 
فقیهی  محمد  شیخ  وحاج  احمد 

آموخت. 
 57 سال  در  انقالب  اول  دهه  در 
شیخ  حاج  پدرش  رحلت  از  پس 
امور  عمال  صدیقی  عبدالهادی 
شرعیه و نمازجمعه کاریان کهن را 
با هماهنگی حاج شیخ محمدفقیهی 
اوز وآیات عظام  مفتی وامام جمعه 
الهی  آیت  عبدالعلی  سید  حاج 
به  الری  موسوی  مجتبی  وسید 

عهده گرفت.
سنت  اهل  برجسته  روحانی  این 
الرستان همچنین در جنوب استان 
فارس بویژه شهرستان های الر ، اوز 
ومورد  آشنا  چهره  وخنج  گراش   ،

و  شناسایی  منظور  به  جوان  فکر  اتاق  سایت 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  جوانان  معرفی 

افتتاح شد. فارس 
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  جوان،  خبرنگاران 
سایت  این  از  برداری  بهره  آیین  در  فارس 
دستاورد های  از  رسانی  اطالع  برای  که 
اندازی  راه  جوان  نهاد  مردم  سازمان های 
اتاق  این  در  باید  سمن ها  گفت:  است،  شده 
بتوانند  تا  باشند  داشته  فعال  مشارکتی  فکر 

ایده های خود را بیان کنند.
در  کتاب  مطالعه  سرانه  افزود:  زاده،  حاجی 
سازمان های  و  است  پایین  جامعه  سطح 
کتاب  ترجمه  تالیف،  برای  باید  نهاد  مردم 
و  ریزی  برنامه  پیش  از  بیش  کتابخوانی  و 
با  کنند.وی  هدایت  سمت  این  به  را  جوانان 

ایران و وزارت دفاع و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران تسلیت گفت.

شیخ قاسم گفت: ترور شهید فخری 
زاده بدست عوامل تروریستی تحت 
آمریکا  متحده  ایاالت  حمایت  چتر 

چهارگانه الرستان، خنج ، گراش و 
نماینده  زاده  حسین  حسین  و  اوز 
درگذشت  ها  شهرستان  این  مردم 
در  وحدت  عامل  و  روحانی  این 

منطقه را تسلیت گفتند.
پیامی  در  نیز  الر  شهر  جمعه  امام 
پرهیزگار  و  وارسته  عالم  درگذشت 
امام  صدیقی،  محمد  شیخ  حاج 
کاریان  روستای  سنت  اهل  جمعه 
را  الرستان  جویم  بخش  کهن 

تسلیت گفت.
حجت  تسلیت  پیام  از  بخشی  در 

کردن طرح های مختلف انجام شده است.
مسابقات  برگزاری  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
نقاشی  برای  جوایز  اهدای  کتابخوانی، 
پیش  آموزش های  وطراحی  تدوین  کودکان، 
ازدواج  خیرین  مجمع  اندازی  راه  ازدواج،  از 
وآموزش های  ازدواج  مشاوره  مراکز  افزایش  و 
انجام  اقدامات  جمله  از  جهیزیه  تهیه  و  الزم 

برشمرد. شده 

گرفته  رژیم صهیونیستی صورت  و 
)ترور(  برنامه  این  افزود:  است.وی 
علیه  جانبه  همه  جنگ  از  بخشی 

ایران، منطقه و فلسطین است.
تاکید  اهلل  حزب  کل  دبیر  معاون 
جنایت  و  دشمنی  اقدام  این  کرد:  
بدست  ترور  این  به  پاسخ  است. 
مسئوالن ذی ربط در ایران صورت 
و  عزت  خود  این  گرفت  خواهد 
کرامت است. از سیاست ترور ترسی 
بخش  در  قاسم  نعیم  نداریم.شیخ 
از سخنانش تاکید کرد که  دیگری 
حزب اهلل همیشه برای هر رویارویی 
آماده است و اسرائیل خوب می داند 
که اقدامی از سوی این رژیم عواقب 
این رژیم  برای  بزرگی  پیامدهای  و 

به همراه دارد.

آمده  موسوی  مختار  سید  االسالم 
و  وارسته  ربانی،  عالم  این  است: 
متواضع  ، عمر خویش را با اخالص، 
اندیشی و دلسوزی، در حوزه  نیک 
ترویج  و  تبیین  تربیت،  تعلیم، 
معارف قرآنی و اسالمی و خدمت به 
دین مبین اسالم و وحدت و اخوت 
بین مسلمانان و مؤمنان صرف کرد.

امام جمعه الر در این پیام تسلیت 
یادآور شده است: حاج شیخ محمد 
خدمتگزاری  در  همواره  صدیقی 
و مردم متدین و سخت  انقالب  به 
کوش خطه الرستان بزرگ و میهن 
عزیزمان از هیچ کوشش و فداکاری 

و مجاهدتی فرو گذار نکرد.
است:  کرده  تصریح  خرم،  موسوی 
این عالم وارسته همواره با فروتنی و 
خشوع ملجاء مردم نجیب و شریف 
منشا خدمات  و  منطقه  اهل سنت 
تحکیم  برای  ماندگار  و  ارزنده 
و  ملی  همدلی   و  انسجام  وحدت، 
واالی  آرمانهای  تحقق  و  اسالمی 

انقالب و جمهوری اسالمی بودند.

محسن  ترور  لبنان  المنار  شبکه 
و  ایران  ای  هسته  دانشمند  فخری 
آمریکا  ایادی  دست  به  شهادتش 
امام  به  را  صهیونیستی  رژیم  و 
خامنه ای رهبر معظم انقالب، ملت 

وحدت  روند  در  همواره  و  احترام 
شهرستان های جنوب فارس کوشا 
از  صدیقی،  محمد  شیخ  حاج  بود. 
جنوبی  مناطق  در  وحدت  منادیان 
استان فارس بود که به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا در بیمارستان امیدوار 
پیکر  و  گذشت  در  اوز  شهرستان 
مطهرش نیز با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در روستای کاریان الر به 

خاک سپرده شد.
ائمه جمعه برخی شهرهای جنوبی 
های  شهرستان  فرمانداران  فارس، 

شیوع  زمان  در  کتابخوانی  اهمیت  به  اشاره 
کرونا، گفت: شیوع بیماری کرونا فرصتی برای 
کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  و  کتاب  با  آشتی 
فارس،  استان  جوانان  و  ورزش  است.مدیرکل 
بیماری،  این  با  مبارزه  برای  که  این  بیان  با 
هیچ  از  سالمت  مدافعین  کنار  در  جوانان 
مدت  این  در  افزود:  نکردند  دریغ  کوششی 
تسهیالت  ریال  میلیارد  چهار  و  بیست  حدود 
قرار  روستایی  و  خانگی  مشاغل  اختیار  در 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  زاده،  گرفت.حاجی 
و  اشتغال  مسکن،  دربحث  جوانان  مشکالت 
با  فارس  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ازدواج، 
ستاد  و  نهاد  مردم  سازمان های  همکاری 
استاندار  همراهی  و  جوانان  امور  ساماندهی 
تولید  در  جمله  از  خوبی  کار های  فارس، 
عملیاتی  و  فناوری  علمی،  فرهنگی،  محتوای 

حزب اهلل: ایران، دست جنایتکاران را قطع می کند

امام جمعه اهل سنت کاریان، بر اثر کرونا درگذشت

افتتاح سایت اتاق فکر جوان

کشف 30 قبضه کلت 
کمری در شیراز

رئیس کل دادگستری استان فارس، از کشف 
30 قبضه کلت کمری جنگی با تالش و رصد 
)عج(  زمان  امام  روزی سربازان گمنام  شبانه 

خبر داد.
کاظم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کمری  کلت  قبضه   30 کشف  از  موسوی 
جنگی با تالش و رصد شبانه روزی سربازان 

گمنام امام زمان )عج( خبر داد.
بیان  با  فارس  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  هوشیاری  بیانگر  محموله  این  اینکه کشف 
زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی  اشراف 
این  در  گفت:  است  فارس  استان  در  )عج( 
خصوص تاکنون یک نفر دستگیر شده است 
سر  به  بازداشت  در  قضایی  مقام  دستور  با  و 
می برد. او افزود: پرونده به شعبه ویژه جرایم 
و  است  شده  ارجاع  شیراز  دادسرای  امنیتی 
زوایای دیگر پرونده از جمله افراد دیگر مرتبط 
با این محموله و همچنین سایر اقدامات مشابه 

در دست بررسی است.
تصریح  فارس  استان  قضایی  شورای  رئیس 
کرد: امنیت استان خط قرمز دستگاه قضایی 
امنیتی  ضد  فعالیت  هر  با  و  است  امنیتی  و 
صورت  قانون  چارچوب  در  قاطع  برخورد 

خواهد گرفت.
کرد  تصریح  استان  قضایی  ارشد  مقام  این 
و  مکشوفه  سالح های  تعداد  به  توجه  با 
به  پرونده  معاندین  امنیتی  ضد  اهداف 
رسیدگی  مورد  با حساسیت  و  ویژه  صورت 

گرفت. خواهد  قرار 
***

نجات معجزه آسای
 یک خانواده از چنگال 

قاتل خاموش
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز گفت: انتشار 
گاز خطرناک مونواکسید کربن )CO( در یک 
منزل مسکونی در شیراز، مسمومیت شدید ۴ 

نفر از ساکنان این واحد را به دنبال داشت.
این  اعضای  از  یکی  قانع گفت:  محمد هادی 
خانواده وقتی که متوجه گاز گرفتگی خود و 
با حالتی نیمه  دیگر اعضای خانواده اش شد 
آتش  از  و  گرفته  تماس  با شماره 125  جان 

نشانان تقاضای کمک کرد.
بر  افزود:  نشانی شیراز  آتش  سازمان  رئیس   
فرماندهی  ستاد  اپراتور  گزارش،  این  اساس 
سازمان آتش نشانی شیراز به محض دریافت 
این خبر بالفاصله تیم نجاتگران ایستگاه 1۴ 
این سازمان را به محل حادثه واقع در شهرک 

والفجر اعزام کرد.
به  نجات  و  امداد  تیم  با حضور  داد:  ادامه  او 
نصب  هنگام  در  شد  مشاهده  حادثه  محل 
دودکش آبگرمکن موارد ایمنی به طور کامل 
استفاده  نامناسب  لوله های  از  و  نشده  رعایت 
گاز  انتشار  موجب  عمل  این  که  بود  شده 
مسکونی  منزل  محیط  در  کربن  مونوکسید 
شده و سه خانم 38، 20، 5 ساله و یک آقای 
16 ساله که از ساکنین منزل مسکونی بودند 
دچار مسمویت شدید گاز گرفتگی شده بودند.

بررسی  و  بازدید  در  نشانان  آتش  افزود:  قانع 
اولیه و پس از شواهد موجود بر حضور ساکنان 
در واحد مسکونی اقدام به قطع جریان گاز و 
از  پس  بالفاصله  و  کرده  مسکونی  واحد  برق 
رویت مصدومان، با بازکردن درب و پنجره ها 
و راه های ورود هوا به داخل، با حضور عوامل 
مصدومان  اولیه  معاینات  انجام  به  اورژانس 

پرداختند.
هوشیاری  با  خوشبختانه  کرد:  تصریح  قانع 
ساکنان ساختمان و تماس به موقع با سامانه 
اعضای  این  توانستند  نشانان  آتش   ،125

خانواده را از مرگ حتمی نجات دهند.
به  مصدومان  تحویل  از  پس  نشانان  آتش 
نحوه  در  ایمنی  توصیه های  اورژانس،  عوامل 
را  اتصاالت  و  سوز  گاز  وسایل  نصب  صحیح 
محل  و  دادند  آموزش  ساختمان  ساکنین  به 

حادثه را ایمن سازی کردند.
قانع در پایان توصیه کرد که به هنگام نصب 
وسایل گرمایشی گاز سوز در محیط سر بسته 
در فصول  یا  و  در فصل سرما  و مسقف، چه 
از  پس  و  کرده  رعایت  را  ایمنی  نکات  دیگر 
عدم  از  اطمینان  و  مناسب  اتصاالت  نصب 
نشتی گاز اقدام به استفاده از وسیله گرمایشی 

کنند.
***

کشف بیش از 10 تن روغن 
احتکار شده در رودان

بر اساس اعالم روابط عمومی سپاه امام سجاد 
روغن   تن   10 از  ،بیش  هرمزگان  استان  )ع( 
احتکار شده با رصد پاسداران گمنام امام زمان 
در  انبار  از  یک  رودان  ناحیه  در سپاه  )عج( 

شهرستان رودان کشف شد.
روغن های احتکار شده شامل ۴ هزار و 230 
 3 بطری   1۴0 و  هزار  و  لیتری   1/5 بطری 
اطالعاتی  و  دقیق  رصد  با  که  است  لیتری 
سپاه رودان کشف و با هماهنگی قضایی انبار 

احتکار این روغن  ها پلمپ شد.

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

با  الرستان،  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط 
فعالیت  نحوه  خصوص  در  ای  اطالعیه  صدور 

مدارس در این روزهای کرونایی صادر کرد.
عمومی  روابط  الرستان،  میالد  گزارش  به 
آموزش و پرورش الرستان با صدور اطالعیه ای 
درخصوص نحوه فعالیت مدارس در این روزهای 

خودهمکاران  سالمت  وهمچنین  عزیزان،  این 
آموزش  که  نکته  این  بر  تأکید  ضمن  ارجمند 
فضاي  طریق  از  و  شود  نمی  تعطیل  گاه  هیچ 
ادامه  خود  قّوت  به  آموزش  فعالیت  مجازی، 
تأکید مي  بزرگوار  به آموزگاران  خواهد داشت، 
آموزان  دانش  حضور  ساعت  میزان  گردد:که 
با  مطابق  مجازی  فضای  طریق  از  اموزش  در 
از  و  شود  رعایت  کاماًل  ارسالی،  های  بخشنامه 
توان  از  خارج  و  سنگین  اضافی،  تکالیف  ارائه 
دانش آموزان و بویژه تکالیفی که ایجاد زحمت 
اخذ  برای  انها  مراجعه  جمله:  از  خانواده  برای 
پرینت و خرید لوازم جانبی و خروج از منزل و 

قرنطینه خانگی میگردد جداً خودداری گردد.
دوره  مدارس  به  فوق  مراتب  است  شایسته 
ابتدایی تحت پوشش ادارات اطالع رسانی گردد.
محمد فیاض پور- معاون آموزش ابتدایی استان فارس

کرونایی صادر کرد. در این اطالعیه آمده است:
همکاران  یکایک  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن 
گرانقدر و دانش آموزان عزیز، با توجه به شرایط 
های  نگرانی  و  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع 
روانی  روحی،  راستای سالمت  در  آن،  از  ناشی 
و جسمی دانش آموزان عزیز و کاهش استرس 

از ارائه تکالیف اضافی، سنگین و خارج از توان دانش آموزان خودداری شود

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
میزان، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و به 
منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا مراسم 

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
وخدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
پد  هلی  ساخت  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
درمانگاه دشتی به اتمام رسید و در حال بهره 

برداری می باشد.

صدور  مدتی  برای  عربی  متحده  امارات 
مسلمان  اکثریت  با  کشور   13 برای  روادید 

از جمله ایران را متوقف کرد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
منطقه  یک  که  سندی  طبق  اقتصادآنالین، 
ارائه  عربی  متحده  امارات  دولتی  تجاری 
برای  روادید  صدور  کشور  این  است،  کرده 
مسلمان  اکثرا  که  را  کشور   13 شهروندان 
سومالی  و  سوریه  ایران،  جمله  از  هستند 
برای شرکت  متوقف کرده است.این سند که 
های فعال در این منطقه تجاری ارسال شده 
است، شامل  رویت کرده  را  آن  نیز  رویترز  و 
از  که  بود  مهاجرت  زمینه  در  ای  بخشنامه 

تاریخ 18 نوامبر اجرایی شده است.
کاری  روادید  ارائه  بخشنامه،  این  طبق 
جمله  از  کشور   13 اتباع  برای  سفری  و 
لغو  بعدی  اطالع  تا  یمن  و  لیبی  افغانستان، 

تکریم و معارفه رییس جدید حوزه قضایی خنج 
گراش  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادستان  و 
رییس  حضور  با  و  کنفرانس  ویدئو  صورت  به 
و  مقام  قائم  فارس،  استان  دادگستری  کل 
معاونین قضایی دادگستری فارس، امام جمعه، 
مسئوالن اجرائی و فرماندهان نظامی و انتظامی 
شهرستان های خنج و گراش برگزار شد.در این 
مراسم از تالش ها و اقدامات سید ایمان موسوی 
حجت  و  خنج  شهرستان  دادگستری  رییس 
االسالم والمسلمین مسلم سعادت پور سرپرست 
دادسرای عمومی و انقالب گراش قدردانی و با 
حکم ریاست قوه قضائیه، قاضی مهرداد خسروی 
به عنوان رییس جدید دادگستری خنج و قاضی 
سعید کشاورز نیز به عنوان دادستان عمومی و 

انقالب گراش منصوب شدند.

پیش  اورژانس  رئیس  رجبی،  حاجی  مسعود 
بیمارستانی الرستان در رابطه با این خبر اظهار 
به  پروازی  تیم  ایمنی  منظور حفظ  به  داشت: 
هنگام نشست و برخواست بالگرد برای تحویل 
درآن  که  حوادثی  و  دشتی  درمانگاه  در  بیمار 
درکنار  هلیکوپتر  پد  دهد،  می  رخ  محدوده 
درمانگاه دشتی  به همت خیر محترم و پیگیری 
به  نماینده خیر  و  روستای دشتی  دهیار  های 

اتمام رسید و در حال بهره برداری است.
پروژه،  خیر  از  تشکر  ضمن  مسئول  مقام  این 
و احمدیان دهیار و نماینده  خیر ابراز داشت: 
زمان  در  امدادرسانی  پد،  این  تکمیل  با  قطعاً 
بروز حوادث و بحران در محدوده   آن منطقه 
ترین  کوتاه  و  به سهولت  بالگرد،  وسیله ی  به 

زمان ممکن میسر خواهد شد.

شده است.
همچنین  روادید  دادن  در  ممنوعیت  این 
کنیا،  الجزایر،  کشورهای  شهروندان  شامل 
می  ترکیه  و  تونس  پاکستان،  لبنان،  عراق، 
این  استثنایی در  آیا  نیست که  شود.مشخص 

ممنوعیت وجود دارد یا نه.
امارات  شهروندی  و  هویت  تشخیص  اداره 
متحده به تماس رویترز برای ارائه توضیحات 

پاسخی سریع نداده است.
این موضوع گفته است که  از  یک منبع آگاه 
فعال  امنیتی  مسائل  خاطر  به  متحده  امارات 
از  کشورهایی  شهروندان  به  روادید  ارائه  از 
کشورها  دیگر  و  پاکستان  و  افغانستان  جمله 

خودداری کرده است.
هایی  نگرانی  چه  که  نداد  توضیح  منبع  این 
وجود داشته است اما گفت که انتظار می رود 

باشد. این ممنوعیت کوتاه مدت 

تکریم و معارفه رییس جدید
حوزه قضایی خنج و دادستان گراش

اتمام پروژه احداث »هلی َپد«در درمانگاه روستای دشتی

توقف صدور ویزای امارات برای ایرانی ها

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم مملکت عسکري فرزند الیاس  به شرح درخواستي که به کالسه 99/363    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم  خسرو صفري پور فرزند 
علي باز  به شناسنامه  5550 صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  1399/6/30  در اقامتگاه دائمی خود 

شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-مملکت عسکري فرزند الیاس  ش ش  1059 ت ت 1338  صادره از حوزه پارسیان )همسر متوفي(

2-گلي صفري پور فرزند خسرو  ش ش 5551 ت ت 1353  صادره از ح شهري شهرستان اوز
3-شاپور صفري پور فرزند خسرو  ش ش 5552 ت ت 135۴  صادره از ح شهري شهرستان اوز
۴-شهباز صفري پور فرزند خسرو  ش ش 251 ت ت 1362  صادره از ح شهري شهرستان اوز

5-فرهاد صفري پور فرزند خسرو  ش ش 5681 ت ت 1357  صادره از ح  الرستان اوز
6-شهرام صفري پور فرزند خسرو  ش ش 331 ت ت 137۴  صادره از ح شهري شهرستان اوز

7-شیرین صفري پور فرزند خسرو  ش ش 155 ت ت 1359  صادره از ح  الرستان اوز
8-نساء صفري پور فرزند خسرو  ش ش 967 ت ت 1366  صادره از ح شهري شهرستان اوز

9-بهنام صفري پور فرزند خسرو  ش ش 250012۴061 ت ت 1368  صادره از ح شهري شهرستان اوز
10-فاطمه صفري پور فرزند خسرو  ش ش 6۴90003198 ت ت 1371  صادره از ح  الرستان اوز

11-محمد صفري پور فرزند خسرو  ش ش 6۴90035529 ت ت 1377  صادره از ح مرکزي گراش  فرزندان 
متوفي والغیر...

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي               م/الف/678

پنجمین  بسیج،  هفته  با  همزمان 
خون  اهدای  رزمایش  ششمین  و 
طرح  قالب  در  خنج  شهرستان 
خدمات  مرکز  در  خون«،  »نذر 
و  بیغرد  روستای  سالمت  جامع 
خنج  )ص(  نبی اکرم  بیمارستان 
میالد  گزارش  شد.به  برگزار 
خبرگزاری  از  نقل  به  الرستان 
بسیج،  هفته  با  همزمان  بسیج، 
رزمایش  ششمین  و  پنجمین 
در  خنج  شهرستان  خون  اهدای 
قالب طرح »نذر خون«، در مرکز 
روستای  سالمت  جامع  خدمات 
نبی اکرم)ص(  بیمارستان  و  بیغرد 
با  رزمایش  شد.این  برگزار  خنج 

شهرستان  درمان  و  بهداشت 
خنج، مرکز خدمات جامع سالمت 
روستای بیغرد، پرسنل بیمارستان 
و  حوزه  خنج،  نبی اکرم)ص( 

پایگاه های مقاومت بسیج برادران 
انتقال  مرکز  خنج،  خواهران  و 
سازندگی  بسیج  الرستان،  خون 
و بسیج جامعه پزشکی شهرستان 
خنج برگزار گردید، تعداد 80 نفر 
پذیرش شده که از میان آنها 57 
نفر موفق به اهدای خون شدند و 
مجموعاً 25 هزار و 650 سی سی 
ذکر  به  گردید.الزم  اهدا  خون 
 6 انجام  طی  در  تاکنون  است 
خون  اهدای  رزمایش  از  مرحله 
در این شهرستان، 213 نفر موفق 
به اهدای خون شدند و خون های 
معادل 95  تاکنون  نیز  اهدا شده 

هزار و 850 سی سی بوده است.

و  خدمت  پیشرو  »بسیج  شعار 
جامعه  بسیج  توسط  امیدآفرین«، 
گردید.در  برگزار  خنج  سپاه  زنان 
شبکه  همکاری  با  که  برنامه  این 

اهداء 25 هزار سی سی خون توسط مردم روستای بیغرد

مهرداد خسروی
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درباره  امنیت  شورای  به  نامه ای  در  ایران 
»اقدامات گستاخانه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
جمهوری  ریاست  دوران  مانده  باقی  ایام  در 

دونالد ترامپ« هشدار داد.
در پی شهادت »محسن فخری زاده« به دست 
به  نامه ای  ارسال  با  ایران  تروریستی،  عناصر 
که  کرد  اعالم  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
داشتن  دست  درباره  جدی  و  مهم  نشانه های 

رژیم صهیونیستی در این جنایت وجود دارد.
ایران  دائم  نماینده  روانچی،  تخت  مجید 
که  کرد  تاکید  نامه  این  در  ملل  سازمان  در 
نشانه های جدی وجود دارد که نشان می دهد 
اسرائیل مسئول جنایت ترور شهید فخری زاده 
است.در این پیام همچنین آمده است که ایران 
مردم  از  محافظت  برای  را  الزم  اقدامات  همه 

خود و همچنین منافع خود اتخاذ خواهد کرد.
خود  نامه  در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
همچنین به خدمات دکتر محسن فخری زاده 
و  کرونا  ویروس  تشخیص  کیت  توسعه  برای 
این  گسترش  با  مبارزه  برای  وی  تالشهای 

ویروس اشاره و تاکید کرده است.
تخت روانچی همچنین در نامه خود این اقدام 
برای  طراحی  و  بین المللی  قوانین  نقض  را 
شورای  از  و  خوانده  آسیا  غرب  منطقه  ویرانی 
که  خواسته  ملل  سازمان  دبیرکل  و  امنیت 
خود  نامه  در  کنند.ایران  محکوم  را  اقدام  این 
»اقدامات  درباره  همچنین  امنیت  شورای  به 
ایام  در  رژیم صهیونیستی  و  آمریکا  گستاخانه 
دونالد  جمهوری  ریاست  دوران  مانده  باقی 

ترامپ« هشدار داد.

هشدار ایران به دشمنان از تریبون سازمان ملل

فخری زاده  محسن  شهید  ترور  از  بعد  بالفاصله 
رسانه های  کشور،  دفاعی  صنعت  علمی  چهره 
غربی به جای تقبیح این اقدام تروریستی، تالش 
انتساب عبارت برنامه هسته ای نظامی  با  کردند 
به وی، ترور را طبیعی جلوه دهند درحالی که 
ماند،  ناتمام  اجرا  حال  در  که  پروژه اش  آخرین 
تالش برای حفظ جان انسان ها در مقابل کرونا 
بود. به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرناپالس، 
در  مسلح  تروریست  عناصر  7آذرماه(  )جمعه 
آبسرد دماوند، خودرو حامل محسن فخری زاده 
درگیری  جریان  در  دادند.  قرار  حمله  مورد  را 
تیم حفاظت ایشان با تروریست ها، وی به شدت 
مجروح و به بیمارستان منتقل شد اما متاسفانه 
تالش تیم پزشکی برای احیاء موفق نبود و این 
به  مجاهدت  و  تالش  سال ها  از  پس  دانشمند 

که  ایران  علیه  آشکار  دولتی  تروریسم 
این بار به شهادت یکی دیگر از چهره های 
باردیگر خواست  منجر شد،  ایران  علمی 
توقف  مبنی بر  تل آویو  و  کاخ سفید  قلبی 
برمال  را  ایران  اقتدار  و  پیشرفت  مسیر 
باردیگر  فخری زاده  ترور محسن  ساخت. 
حمایت  در  غرب  ادعای  بر  بطالن  خط 
بین المللی  امنیت  و  بشر،صلح  حقوق  از 

است.
سازمان  رئیس  زاده  فخری  محسن 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی 
ایران،  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
روشن؛  احمدی  مصطفی  شهید  از  پس 
شهید  علیمحمدی؛  مسعود  شهید 
مجید  شهید  نژاد؛  رضایی  داریوش 
اینک  قشقایی  رضا  شهید  و  شهریاری 
هدایت  با  که  است  دانشمندی  ششمین 
مستقیم آمریکا و اسرائیل و با هدف واهی 
اسالمی  جمهوری  توانمندی  تضعیف 
دانش  فناوری،  و  علم  حوزه  در  ایران 
صلح آمیز هسته ای و حوزه های دفاعی-

نظامی به شهادت رسیده است. این اقدام 
ایرانی،  برجسته  دانشمند  ترور  و  خبیث 
طبق حقوق بین الملل مصداق بارزی از 

تروریسم دولتی محسوب می شود.
های  واکنش  زاده،  فخری  شهادت 
بین  و  داخلی  سطح  در  ای  گسترده 

المللی به دنبال داشت:
ایران  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
فخری  شهادت  و  ترور  به  واکنش  در 
نوآوری  و  پژوهش  سازمان  رییس  زاده 
وزارت دفاع به نقش رژیم اسرائیل در این 
عملیات تروریستی اشاره کرد و از جامعه 
جهانی و بخصوص اتحادیه اروپا خواست 
تا استانداردهای دوگانه شرم آور خود را 
پایان دهند و این اقدام تروریستی دولتی 

را محکوم کنند.
رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
تسلیت  با  پیامی  در  ایران  جمهوری 
بدون  کرد:  تصریح  زاده  فخری  شهادت 
انسانی  اقدام های ضد  این دست  تردید 
و  است  شکست  به  محکوم  کوردالنه  و 
ایران  بزرگ  ملت  جدی  عزم  در  خللی 
در  توسعه  و  پیشرفت  به  دستیابی  در 

حوزه های دفاعی ایجاد نمی کند.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی،  امیر 
ایران،  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
یک  عنوان  به  زاده  فخری  شهید  از  نیز 
یاد  دفاعی  های  نوآوری  در  موثر  عنصر 
کرد و افزود:  دشمن هر جایی که برای 
بلند  و  موثر  گام  یک  ایران  عزیز  ملت 
برداشته شود آنجا را هدف قرار می دهد 

شهادت رسید.
سازمان  ریاست  حالی  در  فخری زاده،  شهید 
برعهده  را  )سپند(  دفاعی  نوین  پژوهش های 
و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  گفته  به  که  داشت 
تحت  مجموعه  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی 
مدیریت شهید فخری زاده تا فاز یک آزمایش های 
انسانی در حوزه واکسن کرونا پیش رفته بود. این 
در حالی است که پیش از آن نیز نخستین کیت 
تحت  سازمان  همین  در  کرونا  تشخیص  ایرانی 

مدیریتشان تولید شده بود.
ترور  توجیه  در  غربی  رسانه های  برخی  تالش 
برنامه   بی اساس  ادعای  با  فخری زاده  شهید 
این  دانستن  منسوب  و  ایران  نظامی  هسته ای 
دانشمند با آن، در حالی صورت می گیرد که بارها 
رهبر معظم انقالب تاکید کرده ما با وجود اینکه 

و وزارت دفاع به عنوان یک حوزه کامال 
تهاجم دشمن  و  نظر  مورد  موثر همواره 

بوده است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، 
نیز در نامه ای به دبیرکل و شورای امنیت 
ترور  کردن  محکوم  سازمان خواستار  این 
گفت  و  شد  فخری زاده«  »محسن  شهید 
نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در این 
ترور وجود دارد. مجید تخت روانچی شامگاه 
جمعه در این نامه با مسئول دانستن آمریکا 
از  ناجوانمردانه،  حمله  این  در  اسراییل  و 
سازمان  امنیت  شورای  و  گوترش  آنتونیو 
ملل متحد خواست ضمن محکوم کردن 
این ترور، اقدامات الزم را در این زمینه به 

عمل آورند.
نماینده  و  سفیر  آبادی«،  غریب  »کاظم 
سازمان های  نزد  کشورمان  دائم 
ابراز  ضمن  وین،  در  مستقر  بین المللی 
زاده«  فخری  از شهادت »محسن  تاسف 
بیان  کشورمان  دفاعی  صنعت  دانشمند 
دیگر شهدای  و  ایشان  قطعا مسیر  کرد: 
حوزه علمی و پژوهشی کشور، با صالبت 
و  یافت  خواهد  ادامه  بیشتر  جدیت  و 
را  خونشان  تقاص  عزیز،  ایران  دشمنان 

پس خواهند داد.
ترور  )حماس(  اسالمی  مقاومت  جنبش 
دانشمند  زاده  فخری  محسن  دکتر 
ایران را به شدت محکوم  صنعت دفاعی 
کرد و شهادت وی را به ملت و مقام های 

جمهوری اسالمی تسلیت گفت.
نجات  امور خارجه دولت  وزیر  همچنین 
دکتر  ترور  کردن  محکوم  با  یمن  ملی 
محسن فخری زاده شهید صنعت دفاعی 
کشورمان  نامی  دانشمند  شهادت  ایران، 
پیام  در  شرف  هشام  گفت.  تسلیت  را 
وزیر  ظریف  جواد  محمد  به  تسلیتی 
امور خارجه ایران، از ترور فخری زاده به 
عنوان اقدامی شنیع و جنایتکارانه نام برد 

و آن را محکوم کرد.
اقدام  این  رسما  هم  ونزوئال  دولت 

تروریستی را محکوم کرد.
پیشین  مقام  فیتزپاتریک«،  »مارک 
شهید  ترور  آمریکا  خارجه  وزارت 
سازمان  رییس  زاده  فخری  محسن 
را  ایران  دفاع  وزارت  نوآوری  و  پژوهش 
اقدامی توسط اسرائیل برای حذف مسیر 

بازگشت دیپلماسی خواند.
مرکزی  اطالعات  پیشین سازمان  رییس 
آمریکا ترور دکتر »محسن فخری زاده« 
اقدام  را  ایران  دفاعی  صنعت  دانشمند 
جنایتکارانه و بسیار غیر مسئوالنه خواند. 
»جان برنان« روز جمعه با انتشار پیامی 

براساس  برداریم،  قدم  راه  این  در  می توانستیم 
حکم اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی 
شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که 
برای تولید و نگه داشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
آژانس  نظارت های  و  ایران  هسته ای  توافق 
برنامه  از  حاکی  نیز  اتمی  انرژی  بین المللی 
صلح آمیز هسته ای ایران بوده و همه گزارش های 
آژانس نیز بر همین مساله مهر تایید زده و این 
حرام  بر  مبنی  رهبری  فتوای  کنار  در  موضوع 
بودن تسلیحات هسته ای، عمال ادعای رسانه های 

غربی را بی اساس کرده است.
اما نکته مهم در ترور شهید فخری زاده، جایگاه 
برای  دانش  حوزه  در  او  تالش های  و  علمی 
حفظ جان مردم بود که نشان می دهد تروریسم 
دانشمندانی  و  تالش گران  چگونه  بین المللی 
جان  حفظ  به  معطوف  علمی  دستاوردهای  که 
قرار  خود  پژوهش های  رأس  در  را  انسان ها 
ترور  و  قربانی  بی اساس،  ادعاهایی  با  می دهند، 
می کند. این در حالی است که استراتژی نظامی 
ایران نیز اساسا معطوف به دفاع از کشور و جان 
صنایع  و  دستاوردها  و  اقدامات  و  بوده  مردم 
نظامی نیز همگی با رویکرد دفاعی و نه تهاجمی 
طرح ریزی شده است و از سوی دیگر، به گفته 
امیر حاتمی وزیر دفاع، شهید دکتر فخری زاده که 
به عنوان معاون وزیر سال ها سازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی را اداره کرد، منشأ خدمات بزرگی 

در عرصه های دفاعی و علمی بود.
رسانه های  که  است  موردی  همان  مساله  این 
حامی تروریسم، به عمد جایگاه و اقدامات شهید 

»این  افزود:   خود  توئیتری  صفحه  در 
اقدام خطر واکنش مرگبار تالفی جویانه 
و دور جدیدی از درگیری های منطقه ای 
را در پی دارد.«»کریس مورفی« سناتور 
دموکرات آمریکایی به ترور شهید محسن 
محقق  و  برجسته  دانشمند  زاده  فخری 
اگر  که  گفت  و  کرد  اشاره  ایران  عالی 
از سرگیری  تر کردن  ترور سخت  هدف 
توافق هسته ای ایران بود آمریکا، اسرائیل 

یا جهان امن تر نمی شود.

ایران، قربانی بزرگ تروریسم در جهان
از نخستین روزهای وقوع پیروزی انقالب 
اسالمی و به هم خوردن معادالت غربی، 
ایران آماج کینه و خصومت سلطه غرب 
و عمال وابسته به آن ها و قربانی حوادث 
است. گروهک  بوده  متعددی  تروریستی 
انقالب اسالمی  از پیروزی  منافقین پس 
به  خواهی  سهم  پوچ  ادعای  با  ایران 
مخالفت با جمهوری اسالمی پرداخت و با 
ترور ناکام رئیس جمهوری وقت، آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای؛ ترور شهید آیت اهلل 
نمایندگان  از  تن   72 شهادت  و  بهشتی 
در  سیاستمداران  و  دولتمردان  مجلس، 
یک بمب گذاری در سال 1360 و سپس 
رییس  شهادت  و  ترور  شهریور   8 در 
جمهوری )شهید رجایی( و نخست وزیر 

و  نفرت  از  موجی   ... و  باهنر(  )شهید 
انزجار در کشور بر ضد اقدامات ددمنشانه 

گروهک های تروریستی ایجاد کرد.
تروریسم علیه ایران پدیده ای بدون مرز 
برگرفته  در  را  ملت  آحاد  تمام  و  بوده 
عادی،  مردمان  تا  دولتمردان  از  است؛ 
سیاستمداران، عالمان و دانشمندان، زنان 
و کودکان بی پناه، مرزداران، دانشگاهیان 
و روحانیون، اهل سنت و شیعه در لیست 
ترور جای دارند. از ابتدای انقالب اسالمی 
قربانی  ایرانی  هزار   17 از  بیش  تاکنون 
شهادت  به  و  ترور  از  شده اند؛    ترور 
کشور  اول  تراز  های  شخصیت  رساندن 
پس  های  سال  و  ها  ماه  نخستین  در 
حمله  تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
حمله  مسافربری،  هواپیمای  به  موشکی 
حمله  مرزبانی،  نیروهای  به  تروریستی 
تروریستی علیه مردم در حاشیه مراسم 

دفاع  چگونه  که  می گیرند  نادیده  را  فخری زاده 
نظامی  تهاجم  برابر  در  چه   - انسان ها  جان  از 
و  بیماری  یک  تهاجم  برابر  در  چه  بیگانگان 
سوی  از  دانش  به کارگیری  اولویت  در  ویروس- 

این شهید بوده است.
همان  از  یکی  فخری زاده  شهید  پروژه  آخرین 
به  معطوف  و  دانش  حوزه  در  عملی  پروژه های 
کارآزمایی  آماده  واکسن   انسان ها،  جان  نجات 
بود  کووید-19  با  مقابله  برای  ایران  در  بالینی 
که در مجموعه تحت مدیریت این شهید دنبال 
می شد و حاال پیش از تمام شدن برای نجات جان 

مردم، او را ترور کردند.
این  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
کرد:  خاطرنشان  گفت وگویی  در  دیشب  رابطه 
های  قدم  واکسن  حوزه  در  فخری زاده  شهید 
به  آن  خبرهای  انشااهلل  که  برداشتند  را  بلندی 

مردم عزیز تقدیم خواهد شد.
به  ما که  بی ادعای  دانشمند  افزود:  امیر حاتمی 
سازمان  سال  سالیان  دفاع  وزیر  معاون  عنوان 
پژوهش های دفاعی را اداره کردند، منشاء خدمات 
بسیار بزرگی هم در عرصه دفاعی و علمی بودند 

که درباره آنها کمتر صحبت کردیم. 
به  همواره  را  ترور  که  ما  دشمنان  افزود:  وی 
عنوان یک ابزار علیه مردم عزیز ما و خادمین آنها 
استفاده کردند این بار هم این کار را انجام دادند.

 این وزارتخانه در خط مقدم امنیت آفرینی برای 
مردم بوده و همواره مورد بغض و کینه دشمنان 
است و کسانی که در این عرصه نقش موثرتری را 
ایفا می کنند طبیعتاً دشمنان نسبت به آنها بغض 

و کینه بیشتری دارند.

رژه هفته دفاع مقدس، حمله تروریستی 
سردار  ترور  اسالمی،  شورای  مجلس  به 
قاسم سلیمانی و ...؛   35 گروه تروریستی، 
ایرانی  تعداد  این  به شهادت رساندن  در 
نقش داشته اند که سهم گروه تروریستی 
هزار   12 از  بیش  تعداد  این  از  منافقین 
شهید به عبارتی 70 درصد قربانیان ترور 

بوده است.
شهرهای  در  فقیه  ولی  نمایندگان  ترور 
و  دولتی  مسئوالن  از  برخی  و  مختلف 
همچون  هایی  شخصیت  ترور  قضائی؛ 
امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده 
هفتاد  دهه  در  ارتش  زمینی  نیروی 
دانشمندان  ترور  در  داشتن  دست  و 
مصداق  اسالمی...  جمهوری  ای  هسته 
با  که  هستند  هدفمند«  »ترورهای  بارز 
بیگانه  امنیتی  های  سرویس  همکاری 
گرفته  آمریکا صورت  و  اسرائیل  ویژه  به 
گروه  کوردل،  منافقین  بر  افزون  اند. 
های معاند و معارض تروریستی دیگری 
دمکرات،  گروهک  توده،  حزب  همچون 
گروه جنداهلل )معروف به ریگی(، گروهک 
پژاک، کومله، تندر، و...  نیز با قساوت و 
تروریستی  اقدامات  به  دست  رحمی  بی 
متعددی زده و زخم های زیادی بر پیکره 

ملت ایران وارده آوردند.

تروریسم دولتی؛ تیشه به ریشه صلح و امنیت 
بین المللی

مهمترین  از  یکی  تروریسم  پدیده   
الملل است که  بین  بحران های حقوق 
صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره 
است  ای  واژه  تروریسم  است.   افکنده 
 )terreur( ترور  کلمه  از  فرانسوی 
به  اگرچه  وحشت.  و  ترس  معنای  به 
فنی،  و  حقوقی  نه  و  سیاسی  دالیل 
دنیا  در  تروریسم  از  واحدی  تعریف 
وجود ندارد، اما وجوه مشترک بسیاری 
ایجاد  بر  ابتنای  با  موجود،  تعاریف  از 
تحمیل  و  فشار  اعمال  و وحشت،  ترس 

عقیده یا نظری خاص است.
یکی از تعاریفی که از تروریسم ارائه شده،  
بدین شرح است: »استفاده غیرقانونی یا 
بهره گیری تهدیدآمیز از نیرو یا خشونت 
علیه  یافته  سازمان  گروهی  یا  و  فردی 

ترساندن  قصد  به  آنها  دارایی  یا  مردم 
ها،  حکومت  و  جوامع  کردن  مجبور  یا 
یا سیاسی«. ایدئولوژیک  به دالیل  اغلب 

تهدید  از  تروریسم عبارت است  بنابراین 
بر  اغلب  آن،  از  استفاده  یا  خشونت  به 
اهداف  به  برای دستیابی  ضد شهروندان 
یا  مخالفان  ترساندن  واسطه  به  سیاسی 

ایجاد نارضایتی عمومی.
 1935 کنوانسیون   )1( ماده  تعریف 
تروریسم  به  ناظر  و  بوده  محدود  ژنو 
دولتی  مقامات  علیه  اشخاص  سیاسی 
اقدامات  چارچوب  در  همچنین  است. 
سازمان ملل متحد، جلسه »کمیته فرعی 
تعریف تروریسم« در تاریخ 1 اوت 1973 
متعدد  نظرات  با  که  برگزار  میالدی 
جمله  از  شد  روبرو  مختلف  نمایندگان 
این که برخی معتقد بودند هر تعریفی از 
تروریسم بین المللی باید حق مردم تحت 
ستم و اشغال برای مبارزه را به رسمیت 
شناخته و اقدامات آنان را مشمول تعریف 

تروریسم قرار ندهد.
تامین  با  مقابله  کنوانسیون   )2( ماده 
مالی تروریسم مصوب 1999 در تعریف 
که  اقدامی  »هر  است:  آورده  تروریسم 
جراحات  آوردن  وارد  یا  کشتن  قصد  به 
شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا هر 
فرد دیگری که سهم فعالی در خصومت 

باشد  نداشته  مسلحانه  منازعات  طی  ها 
لحاظ  از  اعمالی  چنین  انجام  قصد  و 
ماهیتی ارعاب مردم یا وادار ساختن یک 
دولت یا یک سازمان بین المللی به فعل 

یا ترک فعل باشد«.
میالدی   2001 مورخ   1373 قطعنامه 
شورای امنیت تعریف دقیقی از تروریسم 
تهدید  عنوان  به  تروریسم  و  نداده  ارائه 
کننده صلح و امنیت بین المللی توصیف 
شده است.   قطعنامه 1556 مورخ 200۴ 
شورای امنیت تنها قطعنامه ای است که 
نموده است.  تعریف  را  تروریسم  صراحتا 
اعمال  به  تروریسم  قطعنامه  این  در 
مجرمانه ای اطالق می شود که هدف یا 
میان  وحشت  و  رعب  ایجاد  آنها  انگیزه 
عامه مردم یا گروهی از آنها و اجبار یک 
یا  انجام  المللی به  دولت یا سازمان بین 

ترک فعلی می باشد.

تروریسم انواع مختلفی دارد که برخی از 
دسته بندی های ارائه شده عبارت است 
گروهی؛  تروریسم  فردی؛  تروریسم  از: 
تروریسم دولتی همچنین تروریسم را از 
جهت دیگری به تروریسم بین المللی و 
تروریسم سیاسی تقسیم کرده اند.  البته 
تروریسم  از  دیگری  های  بندی  تقسیم 
نیز به عمل آمده است همچون تروریسم 
های  تحریم  وضع  مثال  )برای  اقتصادی 
تروریسم  ایران(،   علیه  آمریکا  ظالمانه 

سایبری )مجازی(  و... .

بزرگترین  صهیونیستی؛  رژیم  و  آمریکا 
حامیان و عامالن تروریسم دولتی در جهان

از  همواره  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
حمایت  صدد  در  مختلف،  های  کانال 
اند.  برآمده  منطقه  در  ها  تروریست  از 
سازمان های جاسوسی و اطالعاتی آمریکا 
های  گروه  تقویت  و  تجهیز  ایجاد،  در 
تروریستی در عراق و سوریه اقدام کرده 
تروریستی،  عناصر  نظامی  آموزش  اند. 
سالح  های  محموله  تسلیحات،  ارسال 
سبک و نیمه سنگین، تجهیزات ارتباطی 
پروازهای هوایی  از طریق  و مواد غذایی 
مشکوک در مناطق تحت کنترل داعش 
تنها گوشه ای از حمایت های واشنگتن 
عناوین  با  که  است  هایی  تروریست  از 
مختلف در خدمت آمریکا و برای تامین 
منافع رژیم صهیونیستی در منطقه دست 

به جنایات هولناکی زدند.
ملی  امنیت  سابق  مشاور  بولتون،  جان 
هایش  افشاگری  از  فرازی  در  ترامپ،  
از دونالد ترامپ  اتفاق«،  در کتاب »اتاق 
کرده  قول  نقل  آمریکا  جمهوری  رئیس 
کشیم؟  می  سوریه  در  را  داعش  »چرا 
ایران  روسیه،  نفع  به  را  داعش  باید  چرا 
در  این جمالت  البته  بکشیم؟«.  عراق  و 
خصوص داعش چیز تازه ای نیست، چرا 
که هم هیالری کلینتون و هم ترامپ در 
سال 2016 به صراحت اعالم کرده بودند 
اطالعاتی  دستگاه  ساخته  داعش  که 
های  این حرف  اهمیت  اما   ، آمریکاست 
بولتون آنجاست که هم یادآور رابطه ذاتی 
تروریستی  تکفیری  گروه  این  با  آمریکا 
این  ادامه  بر  دوباره  تاکیدی  و هم  است 

رابطه مخوف.
ترویج  مقابل  در  که  است  حالی  در  این 
آمریکا  مستمر  های  حمایت  و  خشونت 
از تروریسم در منطقه و جهان، جمهوری 
شعار  پرچمدار  همواره  ایران  اسالمی 
»جهان عاری از خشونت و افراطی گری« 
بوده که در نشست شصت و هشتم مجمع 
نخستین  در  و  ملل  سازمان  عمومی 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  حضور 
ثبات  از صلح،  ایران در حمایت  اسالمی 
اصولی  مواضع  از  ای،  منطقه  امنیت  و 
ایران است و سیاست  جمهوری اسالمی 
خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر 
نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ توسعه 
برادرانه  و  دوستانه  روابط  بیشتر  چه  هر 
کشورها  سایر  و  همسایه  کشورهای  با 
سد  برابری،  و  متقابل  احترام  اساس  بر 
بزرگی در برابر هر گونه تجاوز و تروریسم 
در منطقه و سوداگران خشونت و دالالن 

فالکت بوده است.

اقدامات تروریستی تروریست ها در بیش 
در  از ۴ دهه گذشته، کوچکترین خللی 
برای  ایران  ملت  و  دولت  اراده  و  عزم 
مبارزه بی امان با تمامی اشکال تروریسم 

وارد نکرده نخواهد کرد.

به  راجع  غرب  دوگانه  استانداردهای 
تروریسم؛  لزوم واکنش جهانی

بدون تردید امروزه تروریسم بین المللی 
یکی از مهمترین معضالتی است که صلح 
و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه 
اقداماتی  مستلزم  آن  با  مقابله  و  کرده 
خشکاندن  است.  منسجم  و  هماهنگ 
و  گری  افراطی  و  خشونت  های  ریشه 
و  مرز  که  مشترکی  خطرات  با  مقابله 
قلمرو نمی شناسد، مستلزم اراده مستمر 
پذیری  مسئولیت  ناپذیر،  خستگی  و 
امروز  است؛  جمعی  دسته  کوشش  و 
امنیت  که  است  همکاری  و  هماهنگی 
های  کنوانسیون  و  معاهدات  می آفریند. 
مناطق  در  تروریسم  به  راجع  زیادی 
است.  شده  تصویب  جهان  مختلف 
کنوانسیون  چون  هایی  کنوانسیون 
اعمال  مجازات  و  منع  آمریکایی 
علیه   جرایم  شکل  به  که  تروریستی 
ارتکاب  آنها  اموال  تصرف  و  اشخاص 
کنوانسیون  1971؛  مورخ  یابد  می 
با تروریسم مورخ 1977؛  اروپایی مقابله 
همکاری  سازمان  ای  منطقه  کنوانسیون 
منطقه ای آسیای جنوبی راجع به مقابله 
کنوانسیون  1987؛  مورخ  تروریسم  با 
عربی مقابله با تروریسم، 1998؛ معاهده 
همکاری بین کشورهای مستقل مشترک 
المنافع در مورد مبارزه با تروریسم مورخ 
همکاری  سازمان  کنوانسیون  1999؛ 
تروریسم  با  مبارزه  مورد  در  اسالمی 
و  منع  کنوانسیون  1999؛    مورخ 
مورخ  آفریقا  اتحادیه  تروریسم  مقابله 
راجع  اروپا  شورای  کنوانسیون  1999؛ 
 2005 مورخ  تروریسم  از  پیشگیری  به 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ... و 
تا پیش از صدور قطعنامه 1373 همواره 
در قالب قطعنامه هایی که علیه تروریسم 
صادر می کرد از دولت ها می خواست در 
با  جهت حل و فصل مسائل پیش آمده 
امنیت  شورای  نمایند.  همکاری  یکدیگر 
به منظور نظارت بر اجرایی شدن تعهدات 
سازوکار  دو  قطعنامه 1373،  در  مندرج 
پیش بینی کرده است: 1- الزام دولت ها 
های سیزده  کنوانسیون  به  الحاق  جهت 
به  گزارش  ارائه   -2 تروریسم  ضد  گانه 
که  امنیت  شورای  تروریسم  ضد  کمیته 
تشکیل   1373 قطعنامه  صدور  متعاقب 
به  ملی  تهدیدی  از  تروریسم  شد.امروزه 
تهدیدی بین المللی و جهانی تبدیل شده 
و  پدیده شوم، صلح  این  با گسترش  که 
امنیت ملی و بین المللی به خطر افتاده 
نرسیده است که  فرا  آیا زمان آن  است؛ 
جامعه بین الملل به ویژه دولت هایی که 
گوش  آنها  بشری  حقوق  ادعاهای  فریاد 
شوم  پدیده ی  این  با  کرده،  کر  را  فلک 
و  مقابله  به  مظلوم،  انسان های  کشتار  و 

مبارزه جدی برخیزند؟
ایرنا

آخرین پروژه ناتمام شهید فخری زاده چه بود؟

»ایران« قربانی تروریسم دولتی؛ مدعیان حقوق بشر کجایند؟

پدیده تروریسم یکي از مهمترین بحران هاي حقوق بین الملل است که صلح و امنیت بین المللي را به مخاطره 
افکنده است.

***
آموزش نظامي عناصر تروریستي، ارسال تسلیحات، محموله هاي سالح سبک و نیمه سنگین، تجهیزات ارتباطي و 
مواد غذایي از طریق پروازهاي هوایي مشکوک در مناطق تحت کنترل داعش تنها گوشه اي از حمایت هاي 
واشنگتن از تروریست هایي است که با عناوین مختلف در خدمت آمریکا و براي تامین منافع رژیم صهیونیستي 

در منطقه دست به جنایات هولناکي زدند.
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نیش حشرات در پیک نیک اذیتتان میکند.؟
کافیه توی یک بشقاب مقداری نوشابه بریزید 

و کمي دورتر 
از خودتان قرار دهید.

نگران بوی دهانتان هستید؟
کافیه بعد مسواک زدن دهانتان را با آب نمک 

بشورید.
ریموت ماشین ، از راه دور آنتن نمیدهد.؟

تا  بدید  قرار  گلوتون  زیر  رو  ریموت  کافیه 
امواجش قوی تر شود.

دوست دارید مورچه ها را از خانه تان دور کنید.؟
کافیه توی مسیر حرکتشان فلفل قرمز بریزید.

نیش پشه ها همیشه باعث آزار و اذیت میشود؟
خود  خواب  اتاق  در  نعناع  گلدان  یک  کافیه 

بگذارید.
مواد غذایی داغ خوردید و زبانتان سوخته.؟
کافیه روي قسمت سوختگی شکر بریزید.

عسل ، شکرک زده و نمیدانید باهاش چیکارکنید؟
کافیه بریزید توی یک بطری و درب بطری رو 

محکم ببندید 
و داخل آب جوش قرار بدید ، تا مثل روز اولش 

بشود
  این هم یک ترفند دیگر برای رفع خش چوب

مخلوط نیم فنجان از سرکه را با نیم فنجان از 
روغن زیتون، با یک 

پارچه بر روی سطح چوب بمالید. خش کامال 
ناپدید میشود و چوب نو به نظر می رسد.

هرگز ماهی تابه را بیش از یک سوم پر روغن 
نکنید .

این کار  )اگر  را  تابه  یا ماهی  شعله زیر ظرف 
ظرف  بگذارید  و  کنید  خاموش  است(  ایمن 

خنک شود .
-ماهی تابه یا ظرف را حرکت ندهید و برندارید. 
این عکس العمل ممکن است خانه شما را به 

آتش بکشد .
-به هیچ وجه نباید آب روی ماهی تابه آتش 
با این کار آتش را گسترده تر   . گرفته بریزید 

خواهید کرد.
-اگر برایتان خطری ندارد ، در قابلمه یا ماهی 
نرسیدن  اثر  بر  کار  این  با  بگذارید.  را  تابه 

اکسیژن آتش خاموش می شود.
 اگر دِر ماهی تابه یا قابلمه در دسترس نیست 
استفاده  نخی  دستمال  یک  از  توانید  می   ،

مواد الزم:
-چغندر متوسط:  3عدد، رنده شده

روغن مایع: ۴ قاشق غذاخوری
هویج متوسط: یک عدد، رنده شده
-سیب زمینی: یک عدد، رنده شده

-آب مرغ: یک و نیم لیتر
-ورمیشل: 100 گرم

-خامه: یک چهارم پیمانه
-سرکه سفید: 2 قاشق غذاخوری

-نمک و فلفل سیاه: به میزان الزم
طرز تهیه:

روغن را در یک قابلمه روی شعله متوسط داغ 

مواد الزم:
پودر ژالتین    20 گرم

شکر    1 پیمانه 
شیر    1 پیمانه

پوره کدو حلوایی    ۴00 گرم
ماست ۴50 گرم

خامه قنادی    ۴50 گرم
دارچین   نصف  قاشق چای خوری

زنجبیل   یک چهارم قاشق  چای خوری
طرز تهیه: 

پودر ژالتین را با یک پیمانه شیر روی حرارت 
داغ  تا  بزنید  هم  مرتب  و  دهید  قرار  مالیم 
از اینکه بجوشد از روی حرارت  اما قبل  شود 
کدو  شود.  خنک  دهید  اجازه  سپس  بردارید. 
با  حلوایی را بپزید و پوره کنید سپس همراه 
شکر، ماست، زنجبیل، دارچین در ظرف ریخته 

آشپزی  در  پرکاربرد  اولیه  مواد  از  یکی  پیاز 
این یک مسئله ی کامال  محسوب می شود و 
بدیهی هست. پیاز انواع مختلفی دارد که همه 
ی ما این موضوع را هم به خوبی می دانیم ولی 
مساله ای که ممکن هست خیلی به آن دقت 

نکرده باشیم، کاربرد مختلف پیازها هست.
تیزی خاص  و  تندی  پیاز خاصیت، طعم،   هر 
خودش را دارد به همین دلیل هم کاربردش در 

آشپزی متفاوت هست. 
 1. پیاز زرد

معروف ترین عضو خانواده پیازهاست که پوست 
قهوه ای طالیی دارد و الیه های داخلی آن هم 
سفید یا سفید مایل به زرد هست. این نوع بوی 
تند و تیزی دارد و بهترین گزینه برای پخت و 
پز محسوب می شود.این پیازها به طور معمول 
بین بهار تا پاییز کشت و برداشت می شود ولی 
آن ها را در انبارها نگهداری می کنند، این پیازها 
در  باید  را  ها  آن  دارند،  باالیی  ماندگاری خیلی 
جای خنک و تاریک نگهداری کنید. به همین 

دلیل در تمام فصول در بازار موجود هست. 
2. ویدالیا یا پیاز شیرین

بار  اولین  و  آمریکایی هست  اصل  در  پیاز  این 
در منطقه ی جنوب شرقی جورجیا کشت شده 
است. این نوع، شیرین، ترد و آبدار هست و کمی 
طعم آن به تندی می زند. به خاطر طعم شیرین 
و قندی که دارد برای درست کردن پیاز کاراملی 
عالی هست. همچنین پیازهای ویدالیای بزرگ 
کردن  درست  برای  خوب  خیلی  انتخاب  یک 

حلقه های پیاز سوخاری محسوب می شوند.
 3. پیاز قرمز

قرمز  مخملی  پوشش  با  زیبا  رنگی  نوع  این 

زندگی در شهرهای آلوده و داشتن مشغله زیاد و نرسیدن به 
پوست صورت باعث میشود منافذ پوست پر شود از آلودگی و 
چربی . بنابراین انجام پاکسازی یک امر ضروری برای داشتن 

پوست سالم و درخشان است. 
اما  دارد،  وجود  مختلفی  روشهای  صورت،  پاکسازی  برای 
درمانهای خانگی همواره یکی از بهترین روشهاست که عوارض 

جانبی کمتری نیز دارد.
چرا باید پوست را پاکسازی کرد؟

هستند.  چربی  ترشح  مسئول  پوست  در  موجود  چربی  غدد 
باز  به سطح پوست  از طریق مجاری که  این ترشحات  خروج 
میشوند صورت میگیرد و منجر به مرطوب شدن سطح پوست 
در  موجود  آلودگیهای  و  غبار  ذرات  مرده،  سلولهای  و   . شده 

سطح پوست را حل میکنند.
پوست  روی  چربی  با  هوا  در  موجود  آلودگی  و  غبار  و  گرد 
ترکیب شده و منجر به مسدود شدن مجرای خروجی سبوم 
نتیجه پوست کدر شده و شفافیت و  یا چربی میشود و در 

شادابی خود را از دست میدهد.
برای اصالح این مشکل پاک کردن منظم پوست با آب و پاک 
کنندههای مناسب بسیار مفید است. همچنین باید از مصرف 
مواد  و  کرمپودرها  و  باال  چربی  دارای  ترکیبات  حد  از  بیش 

آرایشی روی پوست پرهیز کرد.
استفاده از پاکسازی پوست و الیه برداری مؤثر است. همچنین 
پوست  پوست سطح  نوع  با  مناسب  اسکرابهای  از  استفاده  با 

کمی ماساژ داده خواهد شد.
پوست صورت را تمیز کنید

نکنید.  استفاده  داغ  خیلی  آب  از  صورت  کردن  تمیز  برای 
میتوانید با یک شیر پاک کن مالیم پوستتان را تمیز کنید. 
و  چرب  های  پوست  برای  )مخصوصا  صورت  شستشوی  ژل 
کردن  خشک  برای  سپس  است.  خوبی  گزینه  هم  مختلط( 
از کشیدن آن روی  و  استفاده کنید  نرم  از یک حوله  صورت 

پوست صورت خودداری کنید.
با  را  باید صورت خود  پاکسازی پوست صورت  اول  در مرحله 

آب ولرم بشویید. 

از سر رفتن شیر روی گاز ناراحتید؟
داخل  بگذارید  چوبی  کفگیر  یا  قاشق  یک 

ظرف شیر. 
دوست دارید گلهای آپارتمانتان زود رشد کنند 

و شاداب تر و سرحال تر 
بشوند؟

وقتی تخم مرغ آب پز میکنید آبش را بگذارید 
سرد شود 

بریزید پای گلدان.
چجوری میشود سیم کابل USB رو فنری کرد؟

آن را بپیچید دور یک خودکار بعد به مدت 5 
دقیقه بگیرید

جلو باد سرد سشوار
یک روش کاربردی برای 

جا باز کردن کفش؟یک جفت جوراب ضخیم 
پوشیده و کفش را به پا کنید

سپس سشوار روی آن گرفته تا گرم شده و جا 
باز کند بعد از اتمام کار کفش اندازه میشود.

وسیله برقی تان احتیاج به دوتا باتری دارد ولی 
شما 

فقط یک باتری دارید.؟
کافیه به جای آن یکی باتری یه پیچ بگذارید 

تا موقتا کار کند.
دوست دارید کفش چرمیتان برق بیفتد.؟

یک  روی  را  زیتون  روغن  قطره  چند  کافیه 
دستمال نخی 

بریزید و کفش رو تمیز کنید.

کنید. به این ترتیب که ابتدا دستمال را با آب 
خیس می کنید و سپس آن را می چالنید و 
سپس روی ظرف آتش گرفته، پهن می کنید.  

مواظب صورت خود باشید.

کرده و چغندر و هویج را 5 دقیقه در آن تفت 
دهید تا نرم شود.

سیب زمینی را اضافه کرده و پس از یک دقیقه 
آب مرغ را به سوپ بیفزایید. پس از اینکه به 
جوش آمد، شعله را کم کرده و با در بسته، 25 
دقیقه آن را بپزید.هنگامی که سبزیجات کامال 
پخت، نمک و فلفل آن را اندازه کرده و ورمیشل 
را اضافه کنید. پس از 15 دقیقه سرکه و خامه 
را داخل سوپ ریخته و هم بزنید. سوپ را با نان 

و سبزی خوردن سرو کنید.
نکات:

1.اضافه کردن کمی گردن و بال مرغ، سوپ را 
خوشمزه تر می کند.

2.می توانید کمی جعفری ساطوری شده قبل از 
سرو در سوپ بریزید.

خوشمزه تر  قلم  یا  آب گوشت  با  سوپ  3.این 
می شود.

۴.می توانید خامه را حذف کنید.
می توانید  نیز  آبلیمو  از  سرکه  جای  5.به 

استفاده کنید.

و با دور متوسط همزن برقی، بزنید تا مخلوط 
شوند. خامه قنادی را به مخلوط افزوده و هم 
بزنید تا مواد یکنواخت شوند. درجه همزن را 
کم کنید، شیر گرم را به مخلوط اضافه کنید و 
به هم زدن را ادامه دهید. مخلوط را در ظروف 
سرو ریخته و از شب تا صبح در یخچال قرار 
دهید تا بسته شود. سپس روی آن را با خامه 
قنادی، مغز گردو و پودر دارچین تزیین و سرو 

کنید. 

به  دارد.  رنگی  سفید  مغز  که  بنفش  به  مایل 
گزینه  بهترین  آن  شیرین  و  مالیم  طعم  دلیل 
قرمز  پیاز  هست.  خام  صورت  به  مصرف  برای 
نسبت به پیاز سفید و زرد، فالونوئیدها و فیبر 
بیشتری دارد. به خاطر رنگ زیباش می توانید 

برای تزئین بشقاب غذا ازش استفاده کنید.
هم  ها  ساندویچ  و  ساالد  کردن،  کبابی  برای   
تمام  در  هم  پیاز  این  است.  مناسبی  انتخاب 
فصول سال در بازار موجود هست و به مدت 3 
تا ۴ ماه می توانید آن ها را به راحتی در دمای 

خانه نگهداری کنید.
4. پیاز سفید

این پیاز پوستی کامال سفید رنگ و طعمی مالیم 
و خنک دارد. فرق نوع سفید و زرد در این هست 
ماندگاری  و  هست  تر  شیرین  سفید،  پیاز  که 
کمتری را نسبت به پیاز زرد دارد. به طور کلی 
نوع سفید و قرمز بخاطر قند بیشتری که دارند 

نسبت به پیاز زرد عمرشان کوتاهتر است.
از نظر کاربرد تقریبا مثل پیاز قرمز هست، می 
شود آن را خام خورد و یا در ساالدها و دیپ ها از 
آن استفاده کرد. این پیاز برای غذاهای مکزیکی 
بهترین گزینه هست. پیازهای سفید کوچک در 
سوپ، کاسرول و تاس کباب استفاده می شود، 

این نوع به پیاز آبپز معروف است.
 5. پیاز گالبی شکل

طعم  و  هستند  شیرین  و  کوچک  پیازها  این 
خاص و لذیذی دارند. در رنگ های سفید، زرد و 
قرمز در بازار وجود دارند ولی رنگ سفید آن رایج 
تر است. برای راحتی کار آنها را داخل آب جوش 
آنها  پوست  انگشتانتان  با  راحتی  به  و  بیندازید 
انتخاب مناسبی برای  این پیازها  را جدا کنید. 

استفاده از تونیک
شستشوی  از  بعد  که  پوست  پاکسازی  مراحل  از  دیگر  یکی 
صورت با شیر پاک کن اهمیت دارد، استفاده از تونیک میباشد. 
لوسیون تونیک یکی از بهترین لوسیونهایی میباشد که باید با 
یک تکه اسفنج و یا گاز استریل آن را بر روی صورت خود بمالید.

بهترین روش زدن تونیک این است که آن را به صورت دورانی بر 
روی صورت بمالید. شما با انجام دادن این حرکت پوست خود 
را بسیار شادابتر مینمایید و نشاط و شادابی بیشتری به پوست 

خود میبخشید. 
الیه بردار پوست

خود  پوست  مناسب  بردار  الیه  لوسیون  یک  از  مرحله  این  در 
مالیده و کمی صبر  بر روی پوست  را  نمایید.لوسیون  استفاده 
کنید تا کرم به پوست جذب شود بعد با دو انگشت ماساژ را بر 
روی پوست انجام دهید تا الیه ها و سلول های مرده پوست از 

سطح جدا شوند سپس لوسیون را بشویید.
ماساژ دادن صورت

که  پوست  پاکسازی  مراحل  تمامی  دادن  انجام  حین  در  شما 
بیان نمودیم باید پوست خود را ماساژ دهید. ماساژ دادن پوست 
شما در حین تمامی این مراحل تاثیر بسیاری در از بین بردن 

آلودگیهای روی پوست دارد. 
استفاده از ماسک

به طور معمول از جمله مراحل پاکسازی پوست استفاده کردن از 
ماسک صورت میباشد، استفاده کردن از ماسک موجب میشود 
که پوست شما تقویت پیدا کند و آرام شود. شما باید بر اساس 
نوع پوست خود بهترین ماسک را برای صورتتان انتخاب کنید 
و یکی از آنها را مورد استفاده قرار دهید.این ماسکها را به هیچ 
عنوان نباید روی سوراخ بینی، ابرو و چشمهایتان بمالید، چرا که 
موجب التهاب در این قسمتها می شود. بعد از اینکه از ماسک 
استفاده کردید باید تا 20 دقیقه آن را روی پوست خود نگه دارید 

و سپس با آب ولرم صورت خود را شستشو دهید.
مرطوب کننده بزنید

و  پوستتان روی صورت  از کرم مرطوب کننده مناسب  در آخر 
گردن بمالید. اگر از این روش به مدت یک هفته برای پاکسازی 
پوستی  صبحها  کنید،  استفاده  شب  هنگام  در  صورت  پوست 

شفاف و درخشان خواهید داشت.
طرز تهیه مرطوب کننده عسل و لیمو:

عسل و لیمو هر دو ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال هستند. 
لیمو ویتامین C دارد و عسل خاصیت آنتی اکسیدانی که هر 

دو برای شادابی پوست معجزه میکنند.
دو قاشق چای خوری عسل را با یک قاشق چای خوری آب لیمو 
تازه مخلوط کنید و یک الیه نازک از آن را روی پوست صورت و 
گردنتان بمالید. اجازه دهید روی پوست خشک شود. سپس آن 

را با آب ولرم بشویید.
وقتی صورتتان را با مواد قلیایی مثل صابون و شویندههای دیگر 
پوستتان  میکنید که  احساس  ابتدا  در  احتماال  میکنید،  تمیز 
بینهایت خشک شده و باید باالفاصله به صورتتان مرطوب کننده 
بزنید. اما زمان زیادی نمیگذرد که پوستتان دوباره چرب میشود 

و این چربی پوست به شدت آزاردهنده است.
شما با این روش چربی طبیعی را حین پاکسازی پوست صورت 
از بین میبرید و پوست برای محافظت از خود این چربی را با 
مقدار بیشتری جایگزین میکند پوستهای چرب بیشتر مستعد 
جوش و آکنه هستند. آشنایی با تکنیکهای پاکسازی طبیعی 
صورت به شما این امکان را میدهد تا به بهترین شکل از پوست 
پوستی  و  زیبا  چهرهای  همیشه  و  کنید  محافظت  صورتتان 

شفاف داشته باشید.

ترشی، کبابی کردن، بخارپز کردن و استفاده در 
تاس کباب هستند.

6. پیازچه
بلندی  برگ های سبز  که  پیاز سبز  یا  پیازچه 
دارد با یک پیاز کوچک و کشیده در انتهای آن. 
ما ایرانی ها معموال از پیازچه در سبزی خوردن 
کوکو  ها  آن  های  برگ  با  و  کنیم  می  استفاده 
پیازچه  رنگ  سفید  قسمت  کنیم.  می  درست 
تند و تیزتر هست و می توانید آن را با زنجبیل 
و سیر ترکیب کرده و برای طعم دار کردن غذاها 
های  برگ  از  همچنین  کنید،  استفاده  ازش 

پیازچه در ساالد هم می شود استفاده کرد.
7. پیاز بهاری

خیلی شبیه به پیازچه هست با این تفاوت که 
پیازی که در انتهای برگ های سبز رنگ دیده 
می شود، بزرگتر و گردتر هست. در واقع این یک 
پیازهای  همان  بلکه  نیست  پیاز  از  خاص  نوع 
موعد  از  زودتر  که  هستند  سفید  و  قرمز  زرد، 
به صورت  توانید  را می  ها  این  برداشت شدند. 

کباب شده مصرف کنید و برگ آن ها هم برای 
کوکو درست کردن مناسب است.

8. تره فرنگی
انواع پیاز محسوب می  از  تره فرنگی هم یکی 
داشته  دوست  را  آن  خاص  طعم  اگر  و  شود 
باشید، برای تهیه سوپ های خامه ای و یا کوکو 

عالی و خوش طعم هستند.
9. شلوت یا شالت

شلوت یکیا از انواع پیاز هست که با الیه های 
که  هست  سبزیجاتی  از  یکی  روشن،  ارغوانی 
پیاز  این  گیرند.  می  کم  دست  را  آن  معموال 
طعم خوشمزه و تندی دارد اما بعد از خوردنش 
دهان بوی بدی می گیرد. یک انتخاب مناسب 
برای استفاده در تهیه انواع سس ها به خصوص 
سس هایی که سرکه دارند، هست. باید آن ها را 
ریز خرد کنید و در سرکه بریزید تا مثل ترشی 
برسند. شلوت برای پخت و پز هم مورد استفاده 
قرار می گیرد ولی هرگز نباید این پیاز را سرخ 

کنید چون تلخ می شود.

ترفندهايخانهداري

اگر ماهی تابه آتش گرفت چه باید کرد؟

 سوپ چغندر
و سیب زمینی 

دسرکدوحلواییوماست

انواع پیاز و کاربردشان در آشپزی

مراحل مختلف پاکسازی پوست صورت

قفسه  یک  خود  دِر  داخل  یخچالها  بیشتر 
دارند؛  مرغ  تخم  دادن  قرار  برای  اختصاصی 
این  کنیم  فکر  که  است  منطقی  بنابراین 
قفسه بهترین مکان برای نگهداری تخم مرغ 
هاست؛ اما بیشتر افراد نمیدانند که نگهداری 
تخم مرغ در، دِر یخچال ممکن است سالمتی 

آنها را در معرض خطرات زیادی قرار دهد.
بدترین  یخچال،  دِر  که  میگویند  کارشناسان 
به  مرغ  تخم  داشتن  نگه  تازه  برای  مکان 
گرمترین  مکان  این  زیرا  است؛  طوالنی  مدت 
قسمت آن است؛ بنابراین تخم مرغها اگر در 
در یخچال قرار گیرند، در مقایسه با اینکه در 
قسمت اصلی یخچال نگهداری شوند، بسیار 

- سعی کنید از جابجایی زیاد تخم مرغها بین 
دمای بسیار سرد و بسیار گرم مانند انتقال از 
ماشین به یخچال یا از یخچال به آشپزخانه به 

خصوص در فصل گرما خودداری کنید.
تخم  دادن  قرار  از  سرما  فصل  در  میتوانید   -
مرغ در یخچال خودداری کنید؛ به ویژه اگر از 
استفاده  آشپزخانه  در  هیچ سیستم گرمایشی 

نمیکنید.
- فراموش نکنید که تاریخ تولید و تاریخ انقضاء 
باعث  کار  این  کنید؛  بررسی  را  مرغها  تخم 
میشود که شما همیشه تخم مرغ تازه بخورید 
و از قرار گرفتن در معرض هر نوع مسمومیت 

غذایی در امان باشید.

امر  این  دلیل  و  شد  خواهند  فاسد  سریعتر 
تغییرات دمایی  دِر یخچال  این است که در 

است. بیشتر 
شکل  این  به  مرغها  تخم  نگهداری  رو  این  از 
ممکن است نیمرو یا املت شما را بدمزه کرده 
یخچال  در  کردن  بسته  و  باز  که  آنجایی  از  و 
این  میشوند  مرغها  تخم  خوردن  تکان  موجب 

حرکت نیز سالمت آنها را تهدید میکند.
توصیه هایی برای نگهداری مناسب تخم مرغ

- برای ایمنی مطلوب تخم مرغها باید در جعبه 
از 20 درجه سانتیگراد  و در دمای ثابت کمتر 
به دور از غذاهای دارای بوی زیاد نگهداری شود؛ 

زیرا تخم مرغ به راحتی بوها را جذب میکنند.

گذاشتن تخم مرغها داخل دِر یخچال، اشتباهی خطرناک !

انتخاب کنیم؟  و رسیده  سالم  انار  چطور 
-شکل : انارهای رسیده، گرد و شبیه توپ نیستند، به دنبال انارهایی 
باشید که کج و معوج هستند و خیلی صاف و یکدست دیده نمیشوند.

روشن  قرمز  از  دارد،  متنوعی  های  رنگ  انار،  انار:  پوست  -رنگ 
اهمیت  پوست آن چندان  بودن، رنگ  برای رسیده  سیاه.  تا  گرفته 
میدهد  نشان  که  است  پوست  بودن  گونه  چرم  و  نرمی  بلکه  ندارد، 

میوه رسیده است این 
-وزن: انار را در دست بگیرید. اگر سنگین تر از اندازه اش به نظر 
برسد، به این مفهوم است که دانه های آن مملو از آب بوده وکامال 

هستند. رسیده 
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شیوه  یک  و  راه  یک  ازدواج،  و  خواستگاري 
است  ممکن  غافلگیرکننده،  اتفاق  این  ندارد. 
براي هر کدام از شما به شکلي خودش را نشان 
یک  با  قدیمي  داستان هاي  مثل  گاهي  دهد. 
در  کسي  افسانه ها  مثل  یا  شوید  عاشق  نگاه 
او  با  را  از کودکي عقدتان  باشد که  زندگي تان 
ممکن  هم  گاهي  باشند.  بسته  آسمان ها  در 
است همکارتان همسر آینده تان شود یا این که 
خواستگاري که تا دیروز براي تان کامال غریبه 
شما  زندگي  آینده  شخص  عزیز ترین  به  بوده 

تبدیل شود. 
به  را  او  دوستان تان  یا  آشنایان  از  یکي  اگر 
واسطه اي،  به  این که  یا  کرده  معرفي  شما 
بهتر  مي شناسید،  تاحدودي  هم  خودتان 
از  این قرار شوید.  با اطالعات قبلي وارد  است 
خواستگارتان  شخصیت  مورد  در  واسطه  فرد 
مسائلي  چه  این که  از  و  بپرسید  سواالتي 
باخبر  هم  دارد  را  اهمیت  بیشترین  برایش 
شوید. شاید بد نباشد که اطالعات کمي هم در 
بیاورید  دست  به  خانوادگي اش  وضعیت  مورد 
اول تان  قرار  در  مناسب  فرض هاي  پیش  با  تا 

حاضر شوید.
جدید  آدم  این  که  کنید  فکر  است  ممکن 
نیست  بد  پس  ندارد.  اهمیتي  براي تان  هنوز 
دم  را  گربه  و  بگذارید  منتظر  کمي  را  او  که 
حجله بکشید اما این تصور کاماًل اشتباه است. 
شما  مورد  در  غریبه  این  که  فکري  نخستین 
مي کند، در ادامه این رابطه تأثیر زیادي خواهد 
نه  و  مي شناسد  کاماًل  را  شما  نه  او  گذاشت. 
قضاوت خاصي در موردتان دارد. پس نگذارید 

نخستین قضاوتش در موردتان بدقولي باشد.
رفتار طبیعي  داشته باشید. نه این که در همان 
جلسه اول خیلي خودماني شوید و نه این که 
دارید  همکار  یا  دوست  یک  با  که  کنید  فکر 
نزنید  حرف  رسمي  خیلي  مي کنید،  صحبت 
و رفتار نکنید. مي توانید حتي از خاطرات تان 
براي هم بگویید یا از عالئق تان اما این قرار را 
در  هرگز  نکنید.  برگزار  پاسخ  و  پرسش  از  پر 
مورد مسائل زندگي خصوصي، شرایط مالي و 
این جلسه صحبت  در  این دست  از  مسائلي 
نکنید و هیچ وقت در جلسه اول از او نپرسید 
خواستگاري  که  است  باري  چندمین  این  که 
مي کند یا این که قبل از شما افراد دیگري در 

زندگي اش بوده اند یا نه!
حتي اگر حرف هاي طرف مقابل تان براي تان 
با اشتیاق  باید  چندان جالب نیست، باز هم 
شنیدن  براي  که  نرود  یادتان  کنید.  گوش 
این  او و گفتن حرف هاي خودتان  حرف هاي 
صحبت هایش  هرگز  پس  گذاشته اید.  را  قرار 
طول  در  و  نکنید  قطع  بي میلي  روي  از  را 
کنید.  همراهي  را  او  لبخندتان  با  مدت  این 
از  جلسه  یک  این  در  که  کاري  مهم ترین 
شنونده  که  است  این  بر مي آید  دست تان 

باشید. خوبي 
همیشه شنیده اید که جنگ اول بهتر از صلح 
آخر است. در این مواقع هم بهتر است در آغاز 
اهدافي  اگر  کنید.  مشخص  را  مواضع تان  کار 
آن ها  از  نمي توانید  که  دارید  زندگي تان  براي 
بگذرید و براي تان حیاتي هستند، بهتر است 
اگر  این موارد آشنا کنید.  با  را  او  در آغاز کار 
یا  به شهر  بدهید،  تحصیل  ادامه  دارید  قصد 
کشور دیگري بروید یا هر اتفاق مهم دیگري را 
پیگیري کنید، با مالیمت آن را مطرح کرده و 

واکنش اورا به این نظر مشاهده کنید.
زنگش  یا  کنید  خاموش  را  همراه تان  تلفن 
پیامک  بگذارید.  کیف تان  در  و  کرده  قطع  را 
فرستادن یا چک کردن تلفن همراه در این مدت 

زندگی  در  که  مهم  اخالقی  پرسش های  از  یکی 
روزمره بارها با آن مواجه می شویم آن است که آیا 

به فالن شخص نیازمند کمک کنم یا نه. 
انسان ها  همه  به  نسبت  ما  که  است  آن  حقیقت 
هر  داشت.  نخواهیم  همدردی  احساس  به یکسان 
فردی در ارتباطات خود یک حلقه »خودی ها« دارد 
و حساسیت اخالقی اش صرفا نسبت به افرادی که در 
این حلقه جای می گیرند، برانگیخته می شود. مثال 
ممکن است تصاویر مربوط به زلزله زدگان در یک 
همدردی  احساس  ولی  ببینیم  را  آفریقایی  کشور 
آن ها  زیرا  نشویم،  برانگیخته  کمک  برای  و  نکرده 
قاره  یک  در  چه بسا  نیستند  ما  هموطن  تنها  نه 
دیگر زندگی می کنند.حتی شرایط روحی ما هم در 
برانگیخته شدنمان برای کمک به دیگری تأثیرگذار 
است. ممکن است من امروز به خاطر آن که فرزندم 
با  و  باشم  نداشته  خوبی  روحی  حال  است  بیمار 
این که تصاویر هموطنان سیل زده ام را می بینم، ولی 

برای کمک به آن ها برانگیخته نشوم. 
همچنین انگیزه ما از کمک کردن ممکن است انگیزه 
تصاویر  که  هنگامی  است  ممکن  نباشد.  پایداری 
با  می بینیم،  تلویزیون  از  را  سیل زدگان  به  مربوط 
آن ها احساس همدردی کرده و کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را برایشان ارسال کنیم ولی به محض 
آن که تلویزیون ارسال گزارش های مربوط به آن ها را 
متوقف کند، ما هم موضوع را فراموش کرده و حس 

همدردیمان هم خاموش  شود.
یاری رساندن به عنوان وظیفه اخالقی

گفته اند  فیلسوفان  برخی  که  است  علت  به همین 
برای آن که تضمین کنیم در هر شرایطی نسبت به 
باید کمک  بود،  نخواهیم  بی تفاوت  همنوعان خود 
کردن را وظیفه اخالقی خود قلمداد کنیم، نه کاری 
احساس  خودمان  به  نسبت  ما  می شود  باعث  که 
خوبی داشته باشیم. در واقع این فیلسوفان معتقدند 
که عمل ما تنها زمانی عملی درست و اخالقی است 
که از سر انجام وظیفه انجام شده باشد و نیت ما 
باشد  وظیفه مان  دادن  انجام  عمل،  آن  انجام  در 
کمک  از  ما  انگیزه  حالت،  این  در  دیگر.  چیز  نه 
تمایالتمان است و  از احساسات و  کردن، مستقل 

نمودهای دنیای مدرن  از  اینترنت یکی  از  استفاده گوناگون 
امروز است. اینترنت نخست برای ارتباط و آموزش به وجود 
است.  شده  نیز  خانواده ها  نگرانی  ابزار  اینک  ولی  بود  آمده 
فرزند  میان  ارتباط  در  جامعه  در  اینترنت  فیزیکی  گسترش 
و پدرو مادر بی تغییرات نبوده است؛ کاهش نقش خانواده در 
و  احترام ها  از میان رفتن  ارزش ها، کاهش بستگی ها،  جایگاه 
جهان  نوجوان  چون  چرا؟  خانه؛  در  تنش  و  چالش  افزایش 
برخی  مانند  است.  یافته  دومی  زیستی  زندگی  و  دیگری 
از همسر خود  فضا  یا  ماه  کره  از  بازگشت  با  که  فضانوردان 
ارتباط روحی و احساسی دوباره  امکان  جدا می شوند؛ چون 
را از دست می دهند؛ پس نوجوان نه سزاوار طردشدن بلکه 

نیازمند یاری ست.
این ها پیامدهایی ست که یک سر کابلش پیوند دارد به جهان 
نه  تارنمایی  نه  هست  درگاهی  نه  اینترنت  بدون  اینترنت. 
نه  و  تصویر  نه  و  اجتماعی  شبکه  نه  و  جستجو گری  موتور 
و ساعت  لپ تاپ  و  تبلت  و  و گوشی  مانیتور  نوشتار؛ صفحه 

هوشمند همه شان تاریک ظلمات است.
حاال که تحت تاثیر بیماری کرونا، آموزش ها به سمت فضای 
آموز  دانش  فرزندان  وناخواه  خواه  و  می رود  پیش  مجازی 
دسترسی به گوشی موبایل و فضای مجازی خواهند داشت، 
مراقبت بر رفتار آنان در فضای مجازی ضرورتی جدی است.

ضرورت نظارت والدین بر فعالیت ها
و  تشخیص  مرکز  رئیس  ـ  رجبی  علی محمد  سرهنگ 
هماهنگی  و  همراهی  می گوید:  سایبری  از جرایم  پیشگیری 
پرورش  آموزش و  وزارت  مجازی  آموزش  سیستم  با  والدین 
نه تنها باعث باال رفتن سطح آموزش و یادگیری دانش آموزان 
و  تهدیدها  از  جلوگیری  برای  مانع  بهترین  بلکه  می شود 
است.رجبی  دانش آموزان  علیه  مجازی  فضای  آسیب های 
در  خانواده ها  برخی  کم  اطالعات  و  ناآشنایی  به  اشاره  با 
سخنانش  به  مجازی  فضای  آسیب های  و  تهدیدها  خصوص 
تا  می طلبد  دانش آموزان  مجازی  آموزش  می کند:  اضافه 
دانش  دانش آموزان،  مصونیت  و  همراهی  برای  والدین 
و  تهدیدها  و  مجازی  فضای  زمینه  در  را  خود  اطالعات  و 

آسیب های آن به  روز کنند.

آزاردهنده ترین  دیگر  افراد  با  یا صحبت کردن 
فکر  اگر  بکنید.  مي توانید  که  است  کاري 
مي کنید که در همان جلسه اول مي توانید با 
پیامک همه جزئیات را به دوست صمیمي تان 

توضیح بدهید، کامال در اشتباهید.
شکست هاي  مورد  در  زدن  حرف  جاي  به 
عاطفي و خواستگار هاي قبلي یا غرولند هاي 
و  انگیز  هیجان  موضوعات  از  رئیستان، 
تجربیات  عالئق تان،  بزنید.  حرف  مثبت 
برنامه هایي  یا  داشته اید  که  هیجان انگیزي 
موضوعات  مي تواند  دارید  آینده  براي  که 
نیست  قرار  باشد.  حرف هاي تان  براي  خوبي 
البه الي  در  مي توانید  اما  کنید  خودستایي 
در  سواالتش،  بعضي  به  پاسخ  در  و  حرف ها 
مورد موفقیت هاي خودتان هم صحبت کنید.

واقع  در  و  آشنایي  قصد  به  تنها  جلسه  این 
در  نه  پس  شده.  برگزار  خواستگاري  نوعي 
نه  و  کنید  رمانتیک  و  جدي  فکري  موردش 
چنین تصوري را به دیگران القا کنید. ممکن 
است شما یا حتي او، بعد از این قرار تمایلي 
با  پس  باشید،  نداشته  رابطه  دادن  ادامه  به 
را  اتفاق،  خودتان  این  از  دیگران  کردن  باخبر 

در برابر آن ها مسئول یا پاسخ گو نکنید.
کندوکاو  به  شبیه  را  موضوع  آن که  بدون 
در  را  اطالعاتي  کنید  سعي  کنید،  او  زندگي 
وضعیت  بیاورید.  دست  به  خانواده اش  مورد 
شیوه  و  شغل شان  برادر ها،  و  خواهر  زندگي 
او  شخصیت  به  را  شما  مي تواند  زندگي شان 
نزدیک تر کند. ببنید که چقدر با خانواده اش 
را  یکدیگر  و چگونه  است  و صمیمي  نزدیک 
یادتان  مي کنند.  حمایت  زندگي  جریان  در 
کساني  مردان،  اعتماد ترین  قابل  که  نرود 
هستند که با خانواده خودشان ارتباط نزدیک 

عاطفي دارند.
بهتر است قرار اول شما یک قرار طوالني مدت 
غروب  تا  صبح  از  که  نیست  نیازي  نباشد. 
آفتاب با هم بیرون بروید و مثل دوستاني که 
سال هاست یکدیگر را مي شناسید از هر دري 
بهتر است یک مالقات  اول  قرار  بزنید.  حرف 
باشد.  بیشتر  آشنایي  براي  و  نیمه رسمي 
حتي اگر او را پسندیده اید و دل تان نمي آید 
به این قرار پایان دهید، باز هم بهتر است که 
پس  کنید.  رعایت  را  اول  قرار هاي  قانون هاي 
چند ساعتي را براي صحبت کردن با او خالي 
به خاطر  او  از  ادب،  بعد در کمال  و  بگذارید 

این دعوت تشکر کرده و به خانه برگردید.
بعدي  تماس  منتظر  قرار  شدن  تمام  از  بعد 
2 طرفه  معامله  این  که  آنجایي  از  باشید.  او 
بپسندید  را  او  باید  است، همان طور که شما 
فکر  مورد شما کمي  در  که  دارد  نیاز  هم  او 
تماسش  پسندیده اید،  منتظر  را  او  اگر  کند. 
بمانید و با خوشرویي پیشنهادش را براي قرار 
او  که  مي کنید  فکر  هم  اگر  بپذیرید.  بعدي 
مرد رؤیاهاي شما نیست، باز هم باید در مورد 
برنداشتن  کنید.  صحبت  هم  با  موضوع  این 
را  مشکلي  پیامک  به  ندادن  جواب  یا  تلفن 
پنهان  او  از  را  خودتان  پس  نمي کند،  حل 
این  و  کنید  صحبت  صادقانه  او  با  نکنید. 
شما  آینده  مرد  نمي تواند  او  که  را  حقیقت 
باشد را با حفظ احترام، برایش توضیح دهید. 
هرگز براي دادن این جواب »نه« واسطه ها را 
از  را  جواب تان  که  اوست  حق  این  نفرستید. 

زبان خودتان بشنود.

محّمدرضا فاریابی

حتی وقتی که احساس تنبلی می کنیم یا از روی 
بازهم خودمان  نداریم،  بدجنسی تمایلی به کمک 
را ملزم می بینیم که به فرد نیازمند کمک کنیم. اما 
مشکل آن است که انگیزه عمل از سر وظیفه هم 
ندارد.  خوبی  کارکرد  همیشه  نوع دوستی  مورد  در 
مثال تصور کنید به مالقات دوست بیمارتان می روید 
قلب  قوت  و  دلجویی  و  کردن  محبت  به جای  و 
دادن، به او می گویید به عیادتت آمدم تا به وظیفه 
نه  دوستتان  که  است  مسلم  کنم!  عمل  اخالقی ام 
 تنها از دیدار شما خوشحال نمی شود، بلکه ناراحت 
و دل شکسته هم خواهد شد.یکی دیگر از انگیزه های 
داریم  دوست  که  است  آن  کردن  کمک  برای  ما 
کرده  توجیه  دیگران  برای  را  خود  اعمال  بتوانیم 
که  هنگامی  علت  به همین  کنیم.  دفاع  آن ها  از  و 
برای  می شود،  فراهم  کردن  کمک  برای  موقعیتی 
پیشگیری از ناتوانی احتمالی در توجیه انفعالی که 
دادیم، حتما کمک  نشان  از خود  موقعیت  آن  در 
ادعا کرد که  نمی توان  ترتیب  به این  کرد.  خواهیم 
از  برگرفته  دیگری  به  رساندن  کمک  از  ما  انگیزه 

خیرخواهی و ازخودگذشتگی ماست.
یاری رساندن از سر فضیلت مندی

می گوید  که  دارد  وجود  اخالقی  مهم  نظریه  یک 
انگیزش ما تحت تأثیر فضایل اخالقی است که در 
طول زندگی کسب می کنیم. بر اساس این نظریه، 
می شوند  باعث  و  دارند  انگیزشی  حاالت  فضایل، 
اخالقی  موقعیت  در  وقتی  فضیلت مند،  شخص 
رفتاری  می گیرد،  قرار  خود  فضیلت  با  متناسب 
متناسب با آن فضیلت از خود نشان دهد و از انجام 

دادن آن فعل احساس لذت کند. 
مثال کسی که از فضیلت سخاوت برخوردار است، 
از بخشیدن بخشی از دارایی خود به دیگران لذت 
می برد و همین لذت او را تحریک می کند تا این کار 
را دوباره انجام دهد. لذا هرگاه که در موقعیتش قرار 

گیرد، بخشش خواهد کرد. 
اما اینجا هم وقتی منافع شخصی با منفعت دیگری 
در تعارض است، از فرد فضیلت مند انتظار نمی رود 
که به منظور کمک کردن به دیگری، منفعت خود 
را فدای نفع او کند. مثال تصور کنید شما به همراه 

توجه  با  آنان  رسانه ای  سواد  افزایش  و  والدین  شدن  به  روز 
این  والدین در  و  به منابع آموزشی موجود کار سختی نیست 

خصوص نگران نباشند.
وی با اشاره به استفاده از آموزش مجازی در امسال و افزایش 
آشناکردن  می گوید:  اینترنت  از  دانش آموزان  استفاده  زمان 
کودکان و نوجوانان با تهدیدها و آسیب های فضای مجازی از 
سوی والدین یک ضرورت است و والدین برای کاهش تهدیدها 
ابزارهای  از  استفاده  با  می توانند  مجازی  فضای  آسیب های  و 
کنترلی، نظارت دقیق تر بر فعالیت و رفتار مجازی دانش آموزان 

داشته باشند.
می گوید:  اینترنت  مصرف  رژیم  به  توجه  بر  تأکید  با  رجبی 
عالوه  مجازی  فضای  از  زیاد  استفاده  و  نشده  کنترل  حضور 
اعتیاد  مثل  روانی  و  روحی  صدمات  جسمانی،  آسیب های  بر 

اینترنتی را در پی خواهد داشت.
والدین باید بر زمان استفاده از اینترنت از سوی دانش آموزان 
نظارت ویژه داشته باشند و آموزش مجازی دروس نباید باعث 
شود که تمام زمان دانش آموزان در فضای مجازی سپری شود.

دانش آموزان  سوی  از  فیلترشکن  و  پروکسی  نصب  از  والدین 
سطح  نرم افزارها  این  اجرای  و  نصب  چراکه  کنند  جلوگیری 
باز  نامناسب  محتواهای  به  را  نوجوانان  و  کودکان  دسترسی 
می کند و سبب آسیب های روحی و روانی دانش آموزان می شود.

رجبی حفظ حریم خصوصی از سوی دانش آموزان در آموزش 
مجازی را یک ضرورت می داند و می گوید: استفاده از پوشش 
رسمی مدارس در آموزش مجازی اولین مرحله از حفظ حریم 
که  دستگاه هایی  بودن  پاک  است.  دانش آموزان  خصوصی 
دانش آموز قرار است از طریق آن به اینترنت متصل و آموزش 
ببیند یک ضرورت است چرا که ذخیره بودن تصاویر شخصی 
و خانوادگی و اطالعات مهم کاری والدین در این دستگاه ها با 
توجه به دسترسی کودکان برای حفظ این اطالعات محرمانه و 
خصوصی خطرناک است و در صورت غفلت دانش آموز احتمال 
به سرقت رفتن این اطالعات و یا افشای ناخواسته آن ها وجود 
ارتباط  برقراری  برای  می کند  توصیه  خانواده ها  به  دارد.او 
چراکه  کنند  استفاده  بزرگ  سایز  تبلت های  از  دانش آموزان 
بینایی  به  با توجه به سایز کوچک آن می تواند  صفحه گوشی 

کودکان آسیب جدی وارد کند.
 حفاظت از فرزندان از خطر غریبه ها

پیام  تبادل  و  اینترنت  در  ساده  گشت وگذار  حاضر  حال  در 
فعالیت های  از  یکی  پیام رسان  نرم افزارهای  از  استفاده  با 
موبایل  گوشی  و  فضا  این  به  که  شده  نوجوانانی  برای  رایج 

دارند. دسترسی 
در  اینترنت  از  استفاده  برای  قانونی  و  قاعده  صورتی که  در 
در  آنان  امن  فعالیت   به  می توان  باشد  داشته  وجود  خانواده 
فضای مجازی باور داشت اما وقتی این قواعد و قوانین نباشد 
گفتگو و چت با غریبه ها در فضای مجازی زندگی را به شکل 
دیگری پیش می برد. در این نوع ارتباط، راهی برای فهمیدن 
به همین دلیل هشدارها درباره  و  ندارد  واقعی وجود  خطرات 

استفاده از اینترنت برای خانواده ها جدی است.  
رایانه شخصی و خانگی به جای نگهداری در اتاق خواب فرزندان 
به  باید  والدین  و  شود  نگهداری  مشترک  اتاق  یک  در  باید 
با  که  افرادی  و  دارد  مراجعه  آن ها  به  فرزند  که  سایت هایی 
آن ها تعامل دارد، نگاهی بیاندازند. به فرزندان باید هشدار داد 
نام  نام، آدرس،  تلفن،  تا هرگز اطالعات شخصی مانند شماره 
مدرسه و... را به دیگران نگوید و هرگز با اشخاصی که در چت 
روم ها با آن ها آشنا شده در بیرون قرار مالقات شخصی نگذارد.

همسرتان و یک فرد غریبه در یک قایق نشسته اید. 
ناگهان دریا توفانی می شود و همسرتان به همراه آن 
غریبه به آب می افتند. شما فقط می توانید یکی از 
آن ها را نجات دهید. طبیعی است که دغدغه شما 
برای  دغدغه شما  از  بیشتر  نجات همسرتان  برای 
کمک به فرد غریبه است و کسی شما را به خاطر 

نجات ندادن آن غریبه، سرزنش نخواهد کرد.
تعارض میان منافع شخصی و جمعی

به طورکلی، برآورده کردن منفعت شخصی تا زمانی 
نباشد،  دیگران  حقوق  و  منافع  با  تعارض  در  که 
انسان های  آن قدر  ما  همه  نیست.  نکوهیده  امری 
اخالق مدار و اسطوره ای نیستیم که همه کارهایمان 
تبدیل شدن  باشد.  اخالقی درست  نظر  از  ضرورتا 
از خطا،  به یک شخص کامال فضیلت مند و عاری 
چیزی است که شاید فقط تعداد انگشت شماری از 
افراد عادی  اکثر ما  به آن برسند.  بتوانند  انسان ها 
هستیم، با قوت ها و ضعف های شخصیتی خودمان 
که همیشه درست و اخالقی عمل نمی کنیم و در 
از  نمی توانیم  زندگی،  اخالقی  موقعیت های  اکثر 
به همین علت،  منافع شخصی چشم پوشی کنیم. 
خیلی وقت ها کارهای اخالقی ما، نه به خاطر اخالق، 
شخصیمان  نفع  کردن  برآورده  جهت  صرفا  بلکه 
است. برآورده کردن نفع شخصی زمانی غیراخالقی 
می شود که میان منفعت شخصی و منفعت دیگری 
تعارض ایجاد شده و فرد برای رفع این تعارض، یک 

عمل غیراخالقی انجام دهد. 
منفعت  کردن  برآورده  انگیزه  نه  ترتیب  به این 

نفع  کردن  برآورده  انگیزه  نه  و  به تنهایی  شخصی 
اخالقی  بیانگر  نمی توانند  خود  خودی  به  دیگران 
بودن یا غیر اخالقی بودن عمل باشد. در واقع جامعه 
زمینه هایی  باشد که  داشته  را  آن  باید ظرفیت  ما 
افراد در جدال میان منافع شخصی  تا  فراهم کند 
که  دهند  انجام  را  عملی  بتوانند  دیگری،  منافع  و 
کمترین هزینه اخالقی را برای فرد و اجتماع داشته 
باشد. افراد باید زمینه ای را داشته باشند که در کنار 
برآورده کردن منافع شخصی، منفعت دیگری را هم 
برآورده کنند. تصمیم گیری اخالقی ما نباید انتخاب 
میان نفع خودمان یا نفع دیگری باشد، بلکه ایده آل 
آن است که با یک عمل بتوانیم هر دو منفعت را 

برآورده کنیم. 
را  مؤلفه ای  چنین  کلی اش  طرح  در  که  جامعه ای 
مدنظر داشته باشد، شهروندان با اخالق تری تربیت 
می کند، زیرا شهروند، خود را در یک جدال دائمی با 
سایرین نمی بیند و مطمئن است که ساز و کارهای 
جامعه به صورتی است که اگر او را در موقعیتی قرار 
موقعیت های  بود،  ازخودگذشتگی  مستلزم  که  داد 

دیگری برای جبران پیش رویش خواهد گذاشت. 
انسانی  روابط  مبنای  اعتماد  جامعه ای،  چنین  در 
و  آینده  برای  ترس  بدون  می توانند  افراد  و  است 
نیازی  و  کنند  برنامه ریزی  اهدافشان  به  رسیدن 
اقدامات  احتمالی،  موانع  برداشتن  برای  نیست 
منافع  با  تضاد  در  که  دهند  انجام  پیشگیرانه ای 

جمعی است.

به دیگران کمک می کنیم یا به خودمان؟قراري شیرین براي یک عمر زندگي 

مرز خطر دسترسی    نوجوانان به اینترنت کجاست؟

خیلی از بچه ها از تنهایی و جدا شدن از والدین 
که  ناامنی  احساس  سر  از  ترسی  می ترسند. 
را  آسایش شما  و هم  او  آرامش  می تواند هم 
مختل کند.با این حال واکنش و رفتار درست 
شما در مقابل کودکی که می ترسد می تواند در 

ایجاد احساس امنیت برای او مؤثر باشد.
ترس از تنهایی را باید با دادن احساس امنیت 

کودک مضطرب  که  حالی  در  یعنی  بپرهیزید، 
است بیش از اندازه با او صحبت نکنید. این کار 

باعث می شود اضطراب او تشدید شود.
باید  او بگویید که  به  با لبخند و روحیه مثبت 
بروید و به محض آنکه کارتان تمام شد پیش او 
برمی گردید. در این مدت هم او می تواند بازی 

کرده یا تلویزیون تماشا کند و سرگرم باشد. 

به  زیاد  ببرید.بچه هایی که  بین  از  به کودکتان 
جدایی  اضطراب  دچار  می چسبند،  والدینشان 

هستند. 
اگر قبل از خارج شدن از منزل به اندازه کافی 
فرصت در اختیارکودک قرار بگیرد راحت تر جدا 

شدن را می پذیرد.
کودک  کالمی  حد  از  بیش  کردن  توجیه  از 

اشتباه های رایج/مواجهه با ترس از تنهایی

توصیهعاشقانه/کلیدطالییرابطه
متقابل  احترام  می توان  باشد،  داشته  طالیی  کلید  یک  تنها  صمیمیت،  و  خوشبختی  اگر 
همسران به یکدیگر در مقابل فرزندان یا سایر افراد را به عنوان آن کلید طالیی معرفی کرد، 
بنابراین اگر می خواهید محبت و عالقه همسرتان را روز به روز نسبت به خود بیشتر کنید، 
پیش بچه ها و خانواده تان نهایت احترام را به او بگذارید و همیشه از الفاظ زیبا برای صدا 

کردنش استفاده کنید .  
و  کمک ها  توانایی ها،  از  برشمرید،  را  کاستی هایش  و  خطاها  ضعف،  نقاط  آنکه  جای  به 

محبت های او چه در خلوت و چه در مقابل دیگران تعریف و تمجید کنید.
این بهترین روش برای افزایش انگیزه همسر شماست تا عادت های اشتباهش را با عادت های 
و  دوستان  بچه ها،  جلوی  ویژه  به  را  همسرتان  اشتباهات  گاه  هیچ  کند.  جایگزین  درست 

خانواده هایتان دستمایه شوخی و خنده قرار ندهید.
او شاید در ظاهر با شما در خندیدن به اشتباهاتش همراهی کند اما از درون احساس پوچی، 

سرخوردگی و شرم خواهد کرد و شما را به چشم یک فرد ناامن می نگرد. 

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آ قاي عبدا... بناري فرزند محمد به شرح درخواستي که به کالسه /99    این شورا  ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم  محمد بناري  فرزند احمد  به 
شناسنامه  1710 صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  1399/8/17  در شهرستان گراش بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1- احمد بناري  فرزند محمد  ش ش 217 ت ت 1338  صادره از ح  الرستان اوز
2-بهمن بناري  فرزند محمد  ش ش 225 ت ت 1339  صادره از ح  الرستان اوز

3-معصومه بناري  فرزند محمد  ش ش 22 ت ت 1356  صادره از ح  شهري شهرستان اوز
۴-سامیه بناري  فرزند محمد  ش ش 106 ت ت 13۴9  صادره از ح 2 الرستان اوز

5-سهیال بناري  فرزند محمد  ش ش 5۴2۴ ت ت 1353  صادره از ح 2 الرستان اوز
6-نسرین بناري  فرزند محمد  ش ش 106 ت ت 13۴3  صادره از ح  شهري شهرستان اوز

7-سیمین بناري  فرزند محمد  ش ش 90 ت ت 13۴7  صادره از ح  الرستان اوز
8-عبدا... بناري  فرزند محمد  ش ش 203 ت ت 13۴1  صادره از ح 2 الرستان اوز

9-سمیره بناري  فرزند محمد  ش ش 5292 ت ت 1351  صادره از ح 2 الرستان اوز
10-محمود بناري  فرزند محمد  ش ش ۴3 ت ت 13۴5  صادره از ح  الرستان اوز فرزندان متوفي والغیر...

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي            م/الف/677
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سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد 
غروب از جاده دردا باز اسبی بی سوار آمد

بََرد چون عشق دل، جز باختن راهی نمی ماند 
سواران را بگو جز تاختن راهی نمی ماند 

جراحت ها به تن ها جامه دیدار می دوزد
بکش ما را ز خون  ما چراغ الله می سوزد 

بکش ما را که با خون زنده است این باغ بارآور 
خوشا در خون طپیدن، األمان از مرگ در بستر 

خضابی خوشتر از خون نیست مردان خدایی را 
ببین در قتلگه سیمای عقل کربالیی را 

کفن خون باد مردان را و تقدیر معین باد 
چراغ عقل ابراهیم ها در شعله روشن باد 

خوشا عقلی که در صفین با کّرار همراه است 
خوشا عقلی که می ماند خوشا عقلی که جانکاه است 

ز جان تن می زند تا خون دهد بستان ایمان را 
که تا روشن نگه دارد چراغ عقل انسان را 

خدایا یال اسبان مدتی شد خون نمی بیند 
بیابانها خیابان های ما مجنون نمی بیند

خوشا با سر اشارات شهیدان بر سر نیزه 
کالم این است و فقه این است خون بر منبر نیزه 

ببین در کربال در جوش، بحر خون خوبان را 
چه فخری برتر از خون، چهرةگلگون خوبان را 

چرا تن می زنی از عقل ای جان تشنه خون باش 
اگر لیلی شناسی رو به صحرا آر ! مجنون باش 

به شور این رودها تا ساحل موعود خواهد رفت 
نترس از سد و صخره عاقبت این رود خواهد رفت 

یکی بر ره نشسته صخره واری تا که ره بندد 
شهیدی غرقه در خون بر خیال صخره می خندد 

اگر کشتی ست عاشورا، در این خون غرقه باید زیست  
ببین چشم شهیدان را، به جز خون هیچ راهی نیست

حسین ای نوح! ای کشتی! مرا هم غرقه در خون کن 
به خون قربانیان را از غل و زنجیر بیرون کن 

بخوان تا عزم سر از گریه شبگیر بردارد 
پدر بر خاک افتاده پسر شمشیر بردارد 

هال زین دم به جز خون، هیچ حرفی با منافق نیست 
گلوی زخم ما را دیگر آن گفتار سابق نیست 

دگر حرفی نمانده گفتگوی آخرین خون است 
بمان تا حرف آخر، خون جواب داغ این خون است

علی محمد مودب

اهلی                 ای یبننهد منازها،                             ای پذیرنهد نیازها،                       ای داننهد رازها و ای شنونهد آوازها،        ای مطلع بر حقایق و 
ای رهمبان بر خالیق. عذرهای ما بپذیر که وت غین و ما فقری، عیب های ما مگری که وت قوی و ما حقری    اگر بگریی بر 

ما حجت ندارمی و اگر بسوزی طاقت ندارم، از نبهد خطا آید و ذلت و از وت عطا آید و رمحت
اهلی             به حق آنکه وت را هیچ حاجت نیست رمحت کن بر آنکه او را هیچ حجت نیست

اهلی...در دل ما جز محبت مکار و بر این جاهنا جز الطاف و مرمحت مدار و بر این کشت ها جز باران رمحت مبار
اهلی...   وت بر رمحت خود و من بر حاجت خویش، وت وتانگری و من درویش

یارب زکرم هب حال من رحمت کن 
رب این دل انتوان من رحمت کن

رد سینه رددمند من راحت هن 
رب دیده اشکبار من رحمت کن

هلل انصاري  خواهج  عبدا

مارابرایبقامیکشند

، بی صدا می کشند چرا و چرا و چرا می کُشند؟                                                                  هب جرم صدا

صطفی می کشند؟ بگو ات هب کِی ات هب کِی ات هب کِی                                                                  رد این کربال م

نمی میري اي نور! اي زندگی!                                   اگر مرده  دل اه تو را می کشند
علی داودی

تمام کن غم و اندوه سالیان مرا
چقدر ساده به مه ریخیت روان مرا

بریهد غّصه ی دل کندنت امان مرا
قبول کن که مخاطب پسند خواهد شد

به هر زبان نبویسند داستان مرا
گذشیت از من و شب های خایل از غزمل

گرفته حسرت دستان وت جهان مرا
سریع پری شدم آنچنان که آینه نیز

شکسته در دل خود صورت جوان مرا
به فکر معجزه ای تازه وبدم و ناگاه

خدا گرفت به دست وت امتحان مرا
نه وت خلیل خدایی نه من چو امساعیل

بگری خنجر و در دم بگری جان مرا
وت را به حرمت عشقت قسم بیا برگرد

بیا و تلخ تر از این مکن دهان مرا
چه روزگار غرییب است بعد رفنت وت

بغل گرفته غمی کهنه آمسان مرا
وت نمی دیگر من نیسیت؛ متام مین

متام کن غم و اندوه سالیان مرا
امید صباغ نو

صمیمی همراه باشد می پذرید.
ره انسانی بدرتین ااقتنداه را اگر با گفتاري 

امام علی )ع(: در پندی که به برادرت می دهی، زیبا باشد آن پند یا زشت، صمیمی باش.
نهج البالغه

If you criticize sincerely with an intimate tone; everybody will accept it

تلنگر
مردی خسیس طالهایش را در گودایل پنهان رکد و هر روز به آهنا سر میزد. 

یک روز یکی از مهسایگانش طالها را برداشت. مرد خسیس به گودال سر زد اما طالهایش را نیافت و شروع 
به شیون و زاری رکد. 

در  سنگی  ندارد.  ناراحیت  که  این  گفت:  رهگذر  گفت.  را  طالها  حکایت  مرد  شهد؟  چه  پرسید:  رهگذری 
گودال بگذار و فکر کن که مشش طالست، وت که از آن استفاده منیکین، سنگ و طال چه فرقی برایت دارد؟ 

ارزش هر چیزی در داشنت آن نیست بلکه در استفاده از آن است.

»گرگ باالن دیده« یا »باران دیده«؟
فارسی،  ادب  بزرگان  از  برخی  حتی  و  زبانان  فارسی 
اصطالح »گرگ باالن دیده« را که کنایه از افراد آزموده، 
»گرگ  به غلط   است  دیده  دنیا  و  چشیده  گرم  و  سرد 

باران دیده« می گویند و می نویسند!
اساسا  اصطالح،  این  در  »باران«  واژه  بردن  کار  به 
نادرست است؛ زیرا همه  گرگ ها باران و برف دیده اند 
و بیان این امر بدیهی، هیچ خاصیتی ندارد  و اگر باران 
دیدن، علت با تجربه شدن گرگ باشد، این شامل تقریبا 

همه  حیوانات است نه فقط گرگ ها.
 شکل درست این اصطالح »گرگ باالن دیده« است.

اما »باالن« چیست؟
»باالن«، دام و تله مخصوص گرگ است و گرگی که چند 
بار از دشواری و خطر »باالن« و دام، نجات یافته باشد 
پختگی و آزمودگی الزم را در شکار پیدا کرده است و 

به سادگی گول نمی خورد.
با  افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی اند که 
از همه دشواری ها و بالها رهایی  اندیشه های عاقالنه 

یافته و راه و رسم زندگی را فرا گرفته اند.
آن  نمی دانند،  را  »باالن«  واژه  معنی  چون  مردم  عامه 
به  را  اصطالح  ترتیب  بدین  و  داده  تغییر  »باران«  به  را 

»گرگ باران دیده« تبدیل می کنند.

و  کرد  سالم  بود،  آمده  خوزستان  از 
پشت اسلیت نشست، جواب سالمش 
شدم.  مشغول  معاینه  به  و  گفتم  را 
نور،  درک  حد  در  چپش  چشم  دید 

کاتاراکتی بسیار پیشرفته!
سن ات چقدره؟! چه مدتیه چشمت 

اینجوری شده؟!
-16 سالمه، از بچگی دیابت داشتم، 

چند ماهیه که کال نمی بینم!
سالی  ده  که  همراهش  جوان  به 

بزرگتر از او بود رو کردم : 
- چرا اینقدر دیر؟

میشه  حاال  انداخت:  پایین  را  سرش 
کاری براش کرد؟!

درمان  در  موفقیت  میکنم،  عملش 
دارد،  شبکیه  وضعیت  به  بستگی 
موفقیت  شانس  بودید  آورده  زودتر 

بیشتر بود.
کرد  پسرک  به  بار  حسرت  نگاهی 
برایش  که  پذیرشي  به  نگاهی  و 
چشمان  از  را  سوالش  مینوشتم، 

نگرانش خواندم! 
-پذیرشش را برای بیمارستان دولتی 
نگران  ندارد  زیادی  هزینه  نوشتم، 

نباشید.
باشند، خدا  داده  او  به  را  دنیا  -انگار 

خیرت بده آقای دکتر

-فقط عمل ایشان خاص است و باید 
برای عمل رضایت مخصوص بدهید، 

خودش و ولی او...
غیر از من کسی همراهش نیست!

-خواستم بپرسم نسبت شما؟ چشمم 
آستین  پشت  با  که  افتاد  پسرک  به 

اشکش را پاک میکرد، نپرسیدم!
پسرک را برای ریختن قطره و آماده 
شدن جهت معاینات تکمیلی به اتاق 
راحت  خیال  با  تا  فرستادم  مجاور 
گل  های  فضولی  و  سواالت  پاسخ 
کرده ام را بجویم؛ عمل شروع درمان 
است، بخاطر دیابتش باید تحت نظر 
شبکیه  روی  الزم  کارهای  و  باشد 
مراجعه  دیر  اینقدر  چرا  شود،  انجام 
کردید؟! پدر و مادرش؟! نسبت شما 

با او؟!
این پسر در فقر مطلق است، پدرش 
شکم  کردن  سیر  توان  سختی  به 
قومی  نسبت  دارد...  را  فرزندانش 
چند   ، هستم  معلمش  ندارم،  او  با 
درمان  پی  تا  گرفتم  مرخصی  روزی 

او باشم...
-هزینه اش؟

-با خودم!
بر دلم تحسین همت بلند این جوان 
را  قلم  که  شرمی  دستانم  بر  و  بود 

روی برگ پذیرش به حرکت درآورد 
»رایگان« 

فردا روز عمل شد و از اقبال خوبش 
و  داشتیم  قبل  از  که  مرغوبی  لنز 
گذاشتم.  چشمش  در  بود  مناسبش 
در  فکرم  و  بود  او  مشغول  ذهنم 
گمنام  هایی  انسان  بزرگ  روح  گرو  
و امروز عصر که پانسمان از چشمش 

برمیدارم...
ترس  با  و  آرام  برداشتم،  را  پانسمان 
اتاق  در  سری  کرد  باز  را  چشمانش 
و  من  به  نگاهی  آن  بعد  و  گردانید 
داریم  آقا  به جوان همراهش:  نگاهی 

می بینیم، آقا داریم می بینیم.
و  سر  با  شد،  سرازیر  معلم  آقا  اشک 
چشم نگاهی به سقف انداخت و زیر 
را  پسرک  شکرت،  خدایا  گفت  لب 

بغل کرد و سرش را بوسید.
که  شکر  رو  خدا  گفت  رفتن  موقع 
چشم  تا  گذاشت  ما  راه  سر  رو  شما 

این پسر....
وانفسایی که  این  اشتباه می کرد، در 
می رسد،  جایی  از  خوبی  خبر  کمتر 
خدا او را سر راه معلمش گذاشته بود 

تا منجی چشم پسرک باشد!
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

 در مقام بخشش از آیین مپرس

دست نوشته یک جراح چشم 
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صف
قناری من

تو دفترم می کشم
قناری قشنگی

می خوام که رنگش کنم
با یک مداد رنگی

اما قناری من
بال و پرش رو بسته

چون که مداد زردم
نوک نداره، شکسته

شکوه قاسم نیا

لحظه های ماندگار

نقش بازی میکند
رود توی دره ها

ابر توی اسمان
موج روی صخره  ها

***
با صدابرداری اش

ازتمام سوژه ها
دیدنی تر کرده است

جلوه های ویژه را
***

خوب دقت کن ببین
لحظه های آن بجاست

لحظه های ماندگار
کارگردانش خداست

غالمرضا بکتاش

امام علی )ع( می فرمایند: 

اَلَْعَمُل ُکلُّه َهباٌء اّل ما اُْخلَِص فیه؛

 تمامی کارها بی حاصل 
است مگر آن هایی که 

با اخالص انجام شود.

لیست آرزوها

اگر من نمره هایم بیست می شد
به سرعت آرزوها لیست می شد

تمام لحظه هایم شاد و شنگول
همان چیزی که فعالً نیست  می شد

به دستم داشتم یک توپ فوتبال
تمام کوچه فوتبالیست می شد

سواری می نمودم با دوچرخه
خیابان زیر پایم پیست می شد

همین که سرعتم می رفت بال
پلیس آن لحظه حرفش »ایست! « می شد

خالصه وضع عالم بیست می شد
اگر من نمره هایم بیست می شد!

سید امیرسادات موسوی

متشکرم!
از کسی چیزی می گیریم  وقتی 
شود،  می  ما  حق  در  لطفی  یا 
سعی می کنیم با کلمات محبت 
را  خود  تشکر  و  سپاس  آمیز 
مانند  کلماتی  کنیم؛  اعالم 
سپاسگزارم  متشکرم،  ممنونم، 
و... همگی نشان دهنده قدردانی 
است.  دیگران  های  خوبی  از  ما 
این کار، هم نشانه ادب و اخالق 
به  را  دیگران  و هم  است  خوب 
انجام کارهای خوب تشویق می 

کند.
***

الحمدلّل
در گفت و گو با خداوند، کلمات 
دارد؛  تفاوت  کمی  تشکرآمیز 
قرآن  از  را  کلمات  این  چون 
؛  ایم  آموخته  پیامبر  سخنان  و 
واژه  همان  کنیم  می  سعی  پس 
فارسی  زبان  در  را  نورانی  های 
به کار بگیریم؛ مانند الهی شکر، 

ممنونم.  خدایا  شکرت،  خدایا 
و  بهترین  از  یکی   » »الحمدلّل 
زیباترین کلماتی است که ما در 
می  کار  به  خدا  با  گفتن  سخن 
نعمت  تمام  که  خدایی  با  بریم؛ 
ها رابه ما داده است. این کلمه 
و  ستایش  تمام  که  گوید  می 
و  خداست  مخصوص  ها  تعریف 
هم نوعی تشکر از خدای مهربان 

است.
***
لغت های بی شمار

شمارش  بر  تصمیم  روزی  اگر 
اید،  گرفته  خداوند  های  نعمت 
این  رسیدن  پایان  از  که  بدانید 
نعمت  چون  نیست؛  خبری  کار 
است.  شمار  بی  خداوند  های 
به  کریم،  قرآن  در  نیز  خداوند 
است.  کرده  اشاره  حرف  این 
دلیل بی شمار بودن نعمت های 
را  ما  او  که  است  این  خداوند، 
نیاز  را  چه  آن  تمام  و  آفریده 

کرده  تهیه  ما  برای  ایم  داشته 
است. پس همان طور که آفریده 
نعمت  های خداوند بی شمارند، 
های او نیز قابل شمارش نیستند.

***
خرید نعمت

های  نعمت  خواهید  می  آیا 
می  فکر  بخرید؟  را  خداوند 
کنید برای خرید نعمت ها چقدر 
آیا  کنید؟  انداز  پس  باید  پول 
واقعا می توان آنها را خریداری 
)ص(   اسالم  پیامبرگرامی  کرد؟ 
خداوند  های  نعمت  خریدن  راه 
می  او  است.  داده  یاد  ما  به  را 
نعمت  خریدن  برای  که  فرماید 
های خدا و دریافت نعمت های 
بیشتر، یک راه ساده وجود دارد 
به  خداست.  از  تشکر  آن  و 
»بهای  کنید:  گوش  اش  جمله 
نعمت، ستایش و سپاسگزاری از 

خداوند است«.
***
تشکرهای مختلف

تشکر از خداوند، بعضی وقت ها 
یک  گفتن  با  و  است  زبانی 

الحمدلّل  و  شکر  الهی 
گیرد؛  می  انجام 

وقت  بعضی  اما 
عملی  تشکر  ها، 
است؛ یعنی شما با 

استفاده خوب 
نعمت  از 
واقع  در  ها 

ی  ر ا سگز سپا
را  نعمت  آن  از 
انجام داده اید و 
به  توجهی  بی  با 
آن، نسبت به آن 

نعمت کوتاهی کرده اید و با این 
کار نعمت ها و هدیه های بعدی 
خواهد  شما  به  کمتر  خداوند 

رسید.
***

کلید شکر
یکی از کلیدهای زیبایی که در 
قرآن آمده است، »کلید شکر« 
است. این کلید به ما می آموزد 
های  نعمت  از  قدردانی  با  که 
آسمانی،  های  هدیه  و  خداوند 
هدیه  فرستنده  از  تشکر  و 
توانیم  می  بزرگ  خداوند  یعنی 
دریافت  بیشتری  های  هدیه 
می  کلید  این  در  خداوند  کنیم. 
فرماید: »اگر سپاسگزاری کنید، 
زیادتر  برایتان  را  ها  نعمت  من 
می کنم«. خدای مهربان، با این 
که  آموزد  می  ما  به  راهنمایی 
راه به دست آوردن جایزه های 
بهاتر،  و هدیه های گران  بیشتر 
سپاسگزاری و قدردانی از هدیه 

های گذشته است.

فضیلت دانش
جای افسوس است که در میان جمعی از ما، اندک اندک 
دل فریب  وسایل  می نهد.  کاهش  به  رو  دانش  فضیلت 
زندگی جدید و استعداد افزون  طلبی بشر، گاه ما را چنان 
گرفتار می کند که برای خواست ها و هوس های خود هیچ 
مرزی نمی شناسیم. وقتی که زندگانی به چنین مرحله ای 
رسید، آدمی به اسِب  گردونه ای بدل می شود که عنانش 
به دست هوِس سیرنشدنِی اوست که هر دم شالقی بر 
ُگرده ی او مي نوازد و او را به هر راهی که می پسندد می راند. 
بدین سبب بدبختانه اشخاصی را می یابیم که از بهشت 
کتاب خانه و آزمایشگاه رمیده به سراشیب هوس ها فرو 
لغزیده اند. دانشی دارند، ولی آن را فقط وسیله ی کسب 

مال و منال و ارضای امیال خود قرار می دهند.
البته کسی از دانش مندان روزگار ما وارستگی و بی نیازی 
عارفان قدیم را توّقع نمی کند و شاید عصر آن مردان 
سپری شده است؛ اما به علم و حقیقت ایمان یافتن و 
این فّن شریف را پاس داشتن، اگر چه مستلزم گذشت 
و فداکاری است، ولی غیرممکن نیست و خوش بختانه 

پویندگان این راه در ایران هنوز باقی هستند.

تبحر استاد
که  دیدم  »خواب  گفت:  و  آمد  »ابن سیرین«  نزد  کسی 

خون بسیاری از بینی من رفت.«
گفت:  دیگری  می رود.«  تو  دست  از  بسیار  »مال  گفت: 
»خواب دیدم که خون بسیاری از بینی من آمد.« گفت: 

»تو مال بسیار به دست می آوری.«
چرا  دیده اند؛  خواب   یک  دو  هر  »استاد  گفتند:  شاگردان 

تعابیر متناقض بود؟«
گفت: »خون در علم تعبیر، مال و سرمایه است. اولی 
دومی  می رود.  دستت  از  مال  گفتم  رفت،  خون  گفت 

گفت خون آمد، گفتم مال به دستت می آید.«

خودشناسی
حضرت  که  نوبت  هر  علی)ع(  امیرالمؤمنین  حضرت   
»یا  که:  کردی  سؤال  دریافتی،  خلوت  به  را  رسول)ص( 
رسول اهلل! چه کار کنم و به چه کاری مشغول باشم تا 
رسول اهلل)ص(  حضرت  باشم؟«  نکرده  ضایع  خود  عمر 
نکرده  خود ضایع  تا عمر  بشناس  را  »خود  که:  فرمودی 
باشی که چون خود را شناختی، خدای را شناختی و به خدای 

رسیدی و عروج را تمام کردی.« 

تنبل ها
نقل است که شاه عباس خواست تنبل ها را شماره کند. 
برای گرفتن جیره جمع  تنبل ها  زدند که  داد جار  دستور 
تنبل  نام  به  شهر  مردم  ثلث  که  نکشید  طولی  شوند. 
معرفی گردیدند. پس برای معرفی کردن تنبالن واقعی، 
فرمان داد ایشان را در سر پوشیده ها جا داده، کاه دود راه 
بیندازند. چون چنین کرده شد، یک یک برخاسته، راه خود 
را گرفتند و به همین ترتیب تا تنها دو تن باقی ماندند. 
یک تن شان به صدا درآمده که: »کور شدم دود را تمام 
کنید!« دومی گفت: »از طرف من هم بگو!« تنبل واقعی 
نفر آخر درآمد. پس چون او را به واقع ناتوان از فعالیت 
دیدند، برایش وسیله ی معاش و همسر فراهم آوردند. 

برگ هایی در آغوش باد
 دکتر غالمحسین یوسفی

قند و نمک ـ جعفر شهری
)لطائف الطوائف؛ صفی(

شیخ عزیزالدین نسفی ـ قرن هفتم 

با گذشتگان قدمی بزنیم

راز داری
آن  نباید  دارد،  شما  نزد  رازی  شخصی،  اگر 
از خیانت  آن کمتر  گناه  زیرا  را آشکار سازید؛ 
که  هنگامی  حقیقت،  در  نیست.  امانت  در 
گذارد،  می  میان  در  با شما  را  رازی  کسی، 
به شما اعتماد کرده و امانتی سپرده است. 
او  درامانت  تنها  نه  شود،  آشکار  راز  این  اگر 
شدید  های  ضربه  بلکه  است،  شده  خیانت 

روحی و روانی بر او وارد می شود که جبران 
ناپذیر است. آشکار کردن راز دیگران، مایه ی 
آبروریزی برادر مسلمان و زمینه ساز جدال و 
بدبینی است. پیامبر گرامی اسالم درباره ی 

حفظ اسرار دیگران می فرمایند:
إذا َحدََّث الرَُّجُل بَِحدیثٍ ُثمَّ اَْلَتَفَت فهی أَمانٌَة.
وقتی کسی حرفی زد و اطرافش را نگاه 
کرد )که دیگران نفهمند(، آن حرف امانت 

است.



امام باقر )ع( فرمودند:

َجاِهد َهَواَک َکَما ُتَجاِهُد َعُدوَّک؛

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه 

می کنی.

روي زیباي مردم با ایمان، 

وند است. عنایت نیکوي خدا

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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كایت ح
علیهما  شد  داود  سلیمان  شیپ  روزي  ملک الموت  هک  کنند  روایت 

و  نگریست  وي  رد  تیز  بار  چند  بود؛  نشسته  وي  شیپ  مردي  و  السالم 

من  رد  تیز  چنین  هک  بود  هک  مرد  این  اهلل  رسول  یا  گفت  شد.  بیرون 

نگریست؟ گفت ملک و الموت بود! 

گفت رتسم هک مرا بخواهد ربد؛ مرا از دست وي رباهن؛ بفرماي ات مرا رد 

انحیت هندوستان ربند ات باشد هک مرا باز نیابد. 

سلیمان علیه السالم باد را بفرمود ات وي را هب هندوستان ربد. چون ساعتی 

بود ملک الموت رد شیپ سلیمان شد. 

نگریستی؟  مرد  آن  رد  تیز  هک  بود  سبب  هچ  گفت  علیه السالم  سلیمان 

گفت عجب می داشتم هک حق تعالی مرا فرموده بود هک جان وي را ربدار 

این  هک  می کردم  تعجب  بود؛  دور  هندوستان  از  وي  و  هندوستان،  هب 

وي  شدم،  هندوستان  هب  ربفتم،  تو  شیپ  از  چون  بود؟  خواهد  چگوهن  حال 

را آنجا ردیافتم، جان وي ربداشتم.

                                محمدبن محمدبن محمدبن احمد طوسي   
                     ملقب به »حجت االسالم« دانشمند معروف دوره

                   سلجوقي است که در فقه و حكمت و کالم سرآمد 
                     عصر خویش بود. غزالي، فقه و اصول را نزد امام 

                     الحرمین ابوالمعالي جویني فرا گرفت و سپس بنا
                       به خواست خواجه نظام الملك در مدرسه نظامیه
                     به تدریس مشغول شد اما چهار سال بیشتر نگذشت

                       که تحولي شگرف  در وي پدید آمد و در بالد 
                   شام و حجاز به سیر و سلوك پرداخت. در اواخر 
عمر نیز به طوس بازگشت و در انزوا به ارشاد خلق مشغول 

شد و به خاطر عقاید عرفاني اش مورد تكفیر برخي از 
علما  قرار گرفت. از وي آثار متعددي بر جاي مانده است که 

مهمترین  آنها عبارت است از: کیمیاي سعادت، نصیحه الملوك، 
احیاء علوم الدین، تهافت الفالسفه، مكاتیب و...

سال والدتش را 450 هـ.ق و سال وفاتش را 505 هـ.ق نوشته اند.

امام محمد غّزالي

اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
فرهنگ  اداره  داشت:  اعالم  فارس،  
انجمن  و  الرستان  اسالمی  ارشاد  و 
به همت  الر  هنری  و  فرهنگی  های 
منطقه،  خیرین  از  علیشیری  علی 

صاحب خانه می شوند.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  از 
فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مهدی امیدبخش که سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی الر نیز می 
اولین  راستای  در  تقدیر  با  باشد 
اداره  گفت:  خیرخواهانه  حرکت 
ارشاد اسالمی الرستان و  و  فرهنگ 
انجمن های فرهنگی و هنری الر به 
این  از  منطقه،  ساز  خیر  این  همت 

امکان بهره مند می شوند.
این  اعالم  با  بخش،  امید  مهدی 
و  خیرانه  حرکت  این  افزود:  خبر 
قرآنی،  امور   راستای  در  بزرگ 
مذهبی، فرهنگی و هنری با ساخت 
حاج  شهید  فرهنگی  قرآنی،  مجتمع 

شد. انجام  علیشیری  غالمحسین 
و  ها  تالش  :با  کرد  اضافه  وی 
تفاهم  خیرین  مالی  های  حمایت 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
با  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه 
پیگیری حسین زاده نماینده مردم شریف 
اوز و دانشکده  الرستان، خنج، گراش و 
مقام  دستور  به  و  گراش  پزشکی  علوم 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عالی 
پزشکی، تجهیزات الزم جهت آزمایشگاه 
گراش  پزشکی  علوم  دانشکده  کرونای 
ارز  ریال  میلیارد   25 بالغ بر  اعتباری  با 

دولتی اختصاص یافت.
یافته  اختصاص  تجهیزات  جمله  از 
ترمال  دستگاه  عدد  یک  به  می توان 
الکتروشوک،  عدد  یک   ،)PCR سایکلر) 
یک عدد نوار قلب، »7« عدد ونتیالتور، 

ناحیه  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
گراش، گفت: از ۴ کارگاه خیاطی و بسته 
بندی مواد غذایی به ارزش ریالی بالغ بر 
3 میلیارد و 200 میلیون در هفته بسیج 

بهره برداری شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرگزاری بسیج، فرشاد دستوان مسئول 
بسیج سازندگی سپاه ناحیه گراش اظهار 
مقام  فرمایشات  راستای  در  داشت: 
)مدظل(  ای  خامنه  امام  رهبری  معظم 
هفته  از  روز  چهارمین  با  همزمان  و 

کارگاه نخ ریسی در آموزشگاه اطمینان 
مقاومت  ناحیه  فرماندهی  حمایت  با 
اطمینان  نیکوکاری  مرکز  و  بسیج خنج 

افتتاح شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ریسی  نخ  کارگاه  بسیج،  خبرگزاری 
فرماندهی  حمایت  با  بسیجی  خواهران 
نیکوکاری  و مرکز  بسیج  مقاومت  ناحیه 
قادری  سرهنگ  حضور  با  اطمینان 
شهردار،  بسیج،  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مجیدی  عدنان  و  مرکزی  بخشداری 
کمیته  ریاست  نماینده،  دفتر  مسئول 
نیکوکاری  مرکز  امنا  هئیت  و  امداد 
حمایت  با  بانوان(  از  )حمایت  اطمینان 

بسیج سازندگی افتتاح گردید.
با ایجاد این کارگاه ریسندگی جهت ۴0 
نفر از بانوان بی سرپرست و بدسرپرست 
تجهیزات  تمامی  و  کرده  اشتغال  ایجاد 

نامه ساخت مجتمع قرآنی، فرهنگی 
امضا شد.

اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، 
با بیان اینکه مراحل ساخت و تجهیز 
اتمام رسیده تصریح  به  این مجتمع 
کرد: این ساختمان در آبان ماه سال 
مورد  شرایط  طبق  و  افتتاح  جاری 

بهره برداری قرار گرفته است.
به  اینکه  بیان  با  امید بخش،  مهدی 
داشت:  اظهار  پروژه  تکمیل  شرایط 
سه  از  شده  تشکیل  مجتمع  این 
طبقه است که طبقه هم کف شامل 
سه اتاق می باشد و به طور کامل به 
بخش آموزش، حفظ و مفاهیم قرآن 

و عترت اختصاص یافته است.
طبقه  در  داد:  ادامه  همچنین  وی 
فوقانی دو اتاق وجود دارد، که به جهت 
امور اداری فرهنگ و ارشاد اسالمی الر 

اختصاص داده خواهد شد.
اداره  مطبوعاتی  و  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، 
دیگر  فوقانی  طبقه  در  کرد:  عنوان 
اتاق در نظر گرفته شده، که به  سه 
با  مجوز  دارای  فعال،  های  انجمن 
هماهنگی و تایید معاونت حقوقی و 
امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اختصاص داده می شود.
کرد:  اضافه  همچنین  بخش،  امید 
مکان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
الرستان تا تکمیل مجتمع و احداث 
موقت  صورت  به  دائمی  ساختمان 

در این مکان خواهد بود.
اداره  تابلو  نصب  است  گفتنی 
در  الر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ورودی خیابان از شرایط این تفاهم 

نامه است.

 »3« حیاتی،  عالئم  مانیتور  عدد   »18«
عدد   »3« تنفس،  و کمک  بای پپ  عدد 
پمپ  دستگاه   »6« و  نوزاد  انکوباتور 

سرنگ اشاره کرد.

بسیج و در راستای تحقق شعار سال، با 
تسهیل گری بسیج سازندگی سپاه ناحیه 
بسته  و  کارگاه خیاطی  تعداد ۴  گراش؛ 
بالغ  ریالی  ارزش  به  غذایی  مواد  بندی 
منجر  که  میلیون   200 و  میلیارد   3 بر 
به اشتغال زایی برای 30 نفر شده است 
به همت پایگاه های مقاومت بسیج عقیله 
الزهرا)س(،  فاطمه  هاشم)س(،  بنی 
چهارده معصوم)ع( و حضرت زینب)س( 

شهرستان گراش راه اندازی شد.

نیکوکاری  مرکز  طریق  از  کار  ابزار  و 
اختیار  در  سازندگی  بسیج  و  اطمینان 

بانوان قرار گرفته است.
از  و همچنین در این مرکز حرفه هایی 
قبیل، رنگرزی نخ،گلیم بافی، فرش،گیوه، 
به  که  شود  می  داده  اموزش  خیاطی 
اشتغالی  و  کارگاه  افتتاح  شاهد  زودی 

مجدد خواهیم بود.

انتقال اداره ارشاد الرستان
 به ساختمان شهید علیشیری  می یابد

اختصاص تجهیزات پزشکی 25 میلیارد ریالی 
به دانشکده علوم پزشکی گراش

بهره برداری از چهار کارگاه خیاطی
 و بسته بندی مواد غذایی در گراش

افتتاح کارگاه نخ ریسی در خنج

در  زاده  فخری  محسن  شهید  همسر 
گفت و گو با شبکه خبر سیما پیرامون 
شهید  این  علمی  و  فردی  شخصیت 
ضمن عرض تبریک شهادت این شهید 
رهبری  معظم  مقام  و  زمان  امام  به 
ایمان  ایشان  به  زاده  فخری  شهید  که 
داشت و عاشق ایشان بود و همچنین به 
کل ملت شریف ایران، اظهار داشت:  این 
دانشمند  یک  که  حال  عین  در  شهید 
و  دلسوز  و  مهربان  همسر  بسیار  بود 

مدبری هم بود.
را  کشورش  شهید  اینکه  بیان  با  وی 
آنهایی که  از  دوست داشت، گفت: من 
ایشان  راه  که  می کنم  هستند خواهش 
را ادامه بدهند و اجازه ندهند که خونش 
برایش  مسیرش  چون  شود؛  پایمال 
این  پای  را  خونش  و  بود  مهم  خیلی 
مسیر گذاشت و لحظه لحظه زندگی اش 
را برای این کار گذاشت و عاشقانه هم 

شیراز،  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی 
شهید  ناجوانمردانه  ترور  پی  در 
محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای 
های  نامه  شیوه  رعایت  با  کشورمان، 
امور  وزارت  دفتر  مقابل  بهداشتی، 
در  فارس  استان  نمایندگی  خارجه 

چهارراه ادبیات تجمع کردند.
شعارهایی  دادن  سر  با  کنندگان  تجمع 
از دولت های  را  انزجار خود  و  اعتراض   ،
تروریست و استکبار جهانی اعالم کرده و 
خواستار انتقام از عوامل این جنایت شدند.

پخش  و  توزیع  شرکت  مدیر 
گفت:  الرستان،  نفتی  فرآورده های 
نام نویسی  و  هماهنگی ها  به  باتوجه 
الکترونیکی  سامانه  در  مردم  به موقع 
مشکلی  سفید،  نفت  سهمیه  دریافت 
و  روستاها  زمستانه  سوخت  تامین  در 
جنوب  در  طبیعی  گاز  بدون  مناطق 
گراش  خنج،  الرستان،  جمله  از  فارس 

و اوز وجود ندارد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  حسینیان  مسعود  ایرنا، 
تاکنون نیز طی سه مرحله سهیمه های 
سوخت در کارت عابر بانک سرپرستان 

خانوار الرستانی شارژ شده است.
فرآورده  پخش  و  توزیع  شرکت  مدیر 
سه  این  گفت:  الرستان،  نفتی  های 
از  زمستانه  سوخت  شارژ  مرحله 
شهریورماه و همزمان با آغاز نام نویسی 
الکترونیکی نفت سفید تا آذر ماه امسال 

بوده است. 
وی سهمیه هر خانوار در این سه مرحله 
همزمان  امسال  آذرماه  تا  شهریور  از  و 
را 550  الکترونیکی  نویسی  نام  آغاز  با 
در  ترتیب  به  گفت:  و  کرد  عنوان  لیتر 
لیتر،   110 خانوار  هر  برای  شهریور 
مهرماه 220 لیتر و همچنین ماه های 
سفید  نفت  لیتر   220 نیز  آذر  و  آبان 

»میثم بزازی« قهرمان 1۴ ساله گراشی 
دوومیدانی  مسابقات  در  اخیرا  که 
شهرستان های چهارگانه جنوب فارس با 
ثبت رکورد   56 ثانیه در ماده  ۴00 متر 
با  نائل شده در گفتگو  به مقام قهرمانی 
خبرنگار میالد الرستان در گراش، با بیان 
مقاومت  های  پایگاه  در  عضویت  اینکه 
کمال  و  معنوی  رشد  موجب  بسیج، 
داشت:  اظهار  گردد،  می  جوانان  انسانی 
مدت دو سال است که پس از بازگشت از 
چابهار، افتخارعضویت در پایگاه مقاومت 
از  و  کرده  کسب  را  )ع(  حسین  امام 

فیوضات آن بهره مند هستم.
و جوانان شهرم  نوجوانان  از  افزود:  وی  
مجدانه درخواست  دارم به بسیج بپیوندند 
و فرامین مقام عظمای والیت را با گوش 
دل شنیده و از آن تبعیت نمایند که این 
و  انسان  اجتماعی  سالمت  ضامن  امر، 
باعث توفیق در زندگی، ورزش، تحصیل 

و کسب و کار می شود.
وی با اشاره به درخشش خود در مسابقات 
دو میدانی نیز عنوان نمود: بخاطر شغل 
چابهارسکونت  بندر  در  سال  چند  پدر، 

انجام می داد و من خواهش  را  این کار 
می کنم که نگذارند خونش پایمال شود 

و مسیرش ادامه پیدا کند.
عزیزترین  انقالب  رهبر  به  افزود:  وی 
فرد من در این دنیا که عزیزترین فرد 
آقای فخری زاده بود تسلیت و تبریک 

تامین شده است.
خانوارهای  سرپرست  افرود:  حسنیان 
مختلف  مناطق  در  طبیعی  گاز  فاقد 
گراش  خنج،  الرستان،  شهرستان های 
و اوز می توانند با نام نویسی در سامانه 
درخواست فرآورده های نفتی به نشانی 
  http://newtejaratasan.niopdc.ir
و درج اطالعات تکمیلی خود از سهمیه 
سوخت زمستانه امسال خود بهره مند شوند.

وی بیان کرد: اجرای این طرح در قالب 
تسهیل  بر  عالوه  الکترونیک،  دولت 
خدمات سوخت رسانی و صرفه جویی در 
وقت و هزینه شهروندان، سبب کاهش 
قاچاق  و  احتمالی  سوء استفاده های 
از  و  می شود  نیز  نفتی  فرآورده  های 
توزیع خارج از شبکه فرآورده های نفتی 

در این مناطق جلوگیری خواهد کرد.
نام  از  پس  خانوار  هر  گفت:  حسینیان 

که  بود  سالگی   10 سن  در  و  داشتیم 
مدرسه،  ورزش  مربی  پیشنهاد  به  بنا 
آموزی  دانش  دوومیدانی  مسابقات  در 
شهرستان چابهار شرکت کرده و با توجه 
می  خدا  خدا  دل  در  ام،  تجربه  عدم  به 
کردم  که خداوند  رهین لطف عمیم خود 
نخستین  دراین  بحمداهلل  و   داده  قرارم 
دانش  بین  توانستم  دوومیدانی،  تجربه 
 1500 ماده  در  چابهار  مدارس  آموزان 
متر، مقام نخست را کسب نموده و از آن 
پس تحت نظرمربی خود »حسین پور« 
به فعالیت بپردازم و با حضور در مسابقات 
عناوین  بلوچستان  و  سیستان  استانی 
قهرمانی  نائب  وسرانجام  کسب  مطلوبی 
ماده  800 متراین استان و قهرمانی ماده 
۴00 متر شهرستان چابهار را از آن خود 

کردم.
ورزش  به  سالگی  ده  از  قبل  هرچند 
هایی چون فوتسال ، فوتبال ساحلی و... 
به  نیز  ها  رشته  دراین  و  بودم  عالقمند 
موفقیت هایی دست یافتم ولی خواست 
والدینم، عنوان درخشان  و تشویق  خدا 
برایم  دوومیدانی  ورزش  در  دیگری 

کرد در تعمیم رشته های ورزشی وایجاد 
ورزشی  مناسب  های  زمین  و  اماکن 
باالخص جهت دوومیدانی همت نمایند 
با  نمود  توصیه  نوجوانان  و  به جوانان  و 
انجام ورزش بویژه دراین ایام کرونایی و 
روزانه الاقل به مدت 30 دقیقه، سالمت 
گیری  بهره  با  و  کنند  تضمین  را  خود 

عرض می کنم که سربازی را که پرورش 
دادند  پرورش  که  آنطور  واقعاً  دادند، 
برای مملکتش زحمت کشید و خونش 
به  عزیزم  رهبر  از  و  گذاشت  پایش  را 
خاطر این سربازی که برای مملکت به 

جا گذاشتند تشکر می کنم.

نویسی در سامانه، امکان دریافت 550 
هر  یارانه ای  قیمت  با  سفید  نفت  لیتر 

لیتر 1500 ریال خواهد داشت.
وی با اشاره به تامین سوخت مورد نیاز 
برخی  بروز  و  الرستان  بنارویه  بخش 
نگرانی ها در این منطقه نیز گفت: توزیع 
و  این شهر  در  نفت سفید  الکترونیکی 
تاکنون  طبیعی  گاز  فاقد  روستاهای 
بدون کمترین وقفه و مشکلی در حال 

انجام است.
نیاز  مورد  سفید  نفت  افزود:  حسینیان 
محموله  قالب  در  بنارویه  شهروندان 
های 30 هزار لیتری توسط نفتکش های 
سوخت رسان به فروشندگی مواد نفتی 
این شهر ارسال شده و بدون شک هیچ 
کمبودی در تامین و توزیع نفت سفید 
شهر  این  در  شرایط  واجد  خانوارهای 

وجود ندارد.

استان  در  قهرمانی  نایب  آن  و  زد  رقم 
سیستان و بلوچستان بود.

میثم 1۴ ساله که با حجب وادب و متانت 
ویژه ای به سواالت خبرنگار ما در زمینه 
شرکت  از  داد،  می  پاسخ  مختلف  های 
کشوری  گانه  سه  درمسابقات  خود 
دوومیدانی(   و  شنا  سواری،  )دوچرخه 
نیز که در سال 97 و با حضور قریب یک 
صد ورزشکار در بندر ماهشهر برگزارشد، 
حائز  متاسفانه  مسابقات  دراین  گفت: 
رتبه دوازدهم شدم ولی تجربه ای نیکو 

جهت حضور در مسابقات کشوری بود.
براینکه  تاکید  با  1۴ساله،  نوجوان  این  
ورزش، انسان را ازسیئات به دور نگه می 
انسان  باعث نشاط  و سرزندگی  دارد و 
من  برادران  گفت:  جوانان  به  شود،  می 
ورزش کنید که با ورزش می توانید در 
تحصیالت و کسب و کار نیز موفق باشید. 
مشروط براینکه از ورزش به عنوان رکنی 

از ارکان حیات استفاده نمایید.
مربی  از  قدردانی  ضمن  درخاتمه،  وی 
از  چرخی«،  کاظم  خود»محمد  کنونی 
درخواست  شهرستان  ورزش  مسئولین 

های  نامه  شیوه  رعایت  و  ماسک  از 
مقدم  مدافعان  خط  یاری  به  بهداشتی 

جبهه سالمت بشتابند.
شایان ذکراست که این نوجوان ورزشکار، 
یکی از آمال بزرگ خود را حضور در تیم 
و  کشور  جهت  آفرینی  افتخار  و  ملی 

شهرستان خود )گراش( تلقی نمود.

همسر شهید فخری زاده: نگذارید خون شهید پایمال شود

تجمع دانشجویان شیراز در محکومیت ترور شهید فخری زاده

مردم چهار شهرستان نگران نباشند، سوخت زمستانی تامین است

قهرمان نوجوان گراشی:
 عضویت در بسیج، ضامن سالمت معنوی و اجتماعی جوانان است


