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در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
نشست با اعضای شورای فرماندهی 
بسیج  مقاومت  مرکز  مسئوالن  و 
هفته  مناسبت  به  که  قضائیه  قوه 
محکومیت  با  شد،  برگزار  بسیج 
محسن  شهید  دانشمند  ترور 
ای«  هسته  »صنعت  زاده،  فخری 
را یک صنعت »اقتدارآفرین« برای 
کشور دانست و گفت: شهید فخری 
این  پیشرفت«  »قهرمانان  زاده ها، 

کشورند.
اینکه  بیان  با  قضا،  دستگاه  رئیس 
»پیشرفت های هسته  ای و دفاعی« 
کشور، خاری در چشم دشمنان این 
کشور است، »ترور« و »تحریم« را 
دو لبه یک قیچی توصیف کرد که 
دشمنان برای توقف ملت ایران در 
دست گرفته اند و متذکر شد: هدف 

دشمن،  اصلی 
پیشرفت  »ترور 
ملت  اقتدار«  و 
که  است  ایران 
محقق  انشااهلل 

نخواهد شد.
رئیسی  اهلل  آیت 
و  »طراحان 
ترور«  حامیان 
از  خبیث تر  را 
آن  »عامالن« 
اظهار  و  دانست 
»طراحان  داشت: 

و حامیان« ترور همان هایی هستند 
که اول »تحریم« می کنند و سپس 
با کراوات پای میز »مذاکره« آمده 
و از سوی دیگر در خیابان با اسلحه 

آدم می کشند.
همان  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
بشر  حقوق  دروغین  مدعیان 
با  روز  یک  آمریکا«  و  »اروپا  در 
به  »دارو«  رسیدن  از  ممانعت 
روز  بیماران جنایت می کنند، یک 
آدم  »اسلحه«  با  خیابان  در  هم 
قاسم  حاج  روز  یک  کشند؛  می 
و  شهریاری  روز  یک  و  سلیمانی 
علی محمدی و یک روز هم فخری 

زاده را ترور می کنند.
آیت اهلل رئیسی، با تأکید بر اینکه 
این  انتظار  در  سختی  »تاوان 
تاوان  گفت:  است«،  جنایتکاران 

نجس  لکه  ازاله  جنایت ها،  این 
منطقه  جغرافیای  از  صهیونیستی 
اتفاق  زودی  به  انشااهلل  که  است 
خواهد افتاد و این وعده الهی است.

آیت اهلل رئیسی از دانشمند شهید 
محسن فخری زاده به عنوان یکی از 
چهره های بی ادعا و خدوم یاد کرد 
و گفت: شهید فخری زاده سرداری 
را  او  مردم  عموم  که  بود  ادعا  بی 
تا روز شهادتش نمی شناختند. این 
همچون  بسیجی،  روحیه  با  شهید 
با  نشان  و  نام  بی  سرباز  یک 
تسلط بر علم و تکنولوژی توانست 
زمینه های دفاع از کشور و نظام و 
منطقه را فراهم کند و نقش مهمی 
و  داشت  دفاعی  آفرینی  قدرت  در 
برای  افتخارآفرین  سرمایه  حقیقتاً 

کشور بود.

آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: دلیل 
مورد  زاده  فخری  شهید  اینکه 
خشم و غضب دشمن قرار گرفت، 
این بود که آمریکا و صهیونیست ها 
و  علم  باید  می کردند  تصور 
تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما 
باور  این  بود که  افرادی  از  او یکی 
آنها را باطل کرد و توانست با علم 
اقتدار  و فناوری برای کشور تولید 
کند و البته با شهادت فخری زاده 
حوزه  در  کشور  علمی  حرکت  نیز 

تولید قدرت متوقف نمی شود.
آیت اهلل رئیسی در ادامه از سردار 
هم  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
و  امنیت  ایجاد  »سردار  عنوان  به 
قدرت در منطقه« یاد کرد و گفت: 
شجاعت،  با  هم  عزیز  قاسم  حاج 
و  معنویت  و  اخالق  مدیریت، 

نظامی  توان  و  بسیجی  روحیه 
امنیت  ضریب  داشت،  که  باالیی 
و  بدخواهان  مقابل  در  را  منطقه 
مستکبران و عوامل آنها از جمله 

داعش باال برد.
ادامه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
سخنانش از خداباوری و توجه به 
از  برخورداری  معنویت،  و  اخالق 
داشتن  بصیرت، 
و  انقالبی  نگاه 
روحیه گره گشایی 
به  مردم  کار  از 
مهم ترین  عنوان 
ی  خصه ها شا
و  بسیج  فرهنگ 

بسیجیان یاد کرد.
با  رئیسی  اهلل  آیت 
انطباق  بر  تأکید 
بسیجی  روحیه 
مأموریت های  با 
ارتقا  برای  سازمانی 
رضایتمندی  افزایش  و  کارآمدی 
اداری  مجموعه  یک  در  عمومی 
مأموریت  مهم ترین  داشت:  اظهار 
دستگاه قضا اجرای عدالت، احقاق 
خصومت  فصل  و  عامه  حقوق 
و  تکالیف  این  انجام  و  هاست 
موجب  بسیجی  روحیه  با  وظایف 
سیستم  بیشتر  چه  هر  کارآمدی 

قضائی خواهد شد.
الیه های  همه  کرد:  تصریح  وی 
دستگاه قضا باید از روحیه بسیجی 
سطح  چه  هر  و  باشند  برخوردار 
کانون  به  و  می رود  باالتر  مدیریتی 
حوزه  در  قضائیه  قوه  مأموریت های 
قضائی نزدیک تر می شود، باید این 
روحیه و فرهنگ بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد.
ادامه در صفحه 8

آیت اهلل رئیسی: تاوان سختی در انتظار 
جنایتکاران ترور شهید فخری زاده است

4 سخن نگاشت مهم امام خامنه ای در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی
 در الرستان

ایده جالب تیم »تولک« در فروش و معرفی خرمای الرستان

صفحه 3
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فرمانده انتظامی الرستان، از اجرای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط 
شهرستان  در  انتظامی  ماموران 
داود  داد.سرهنگ  خبر  الرستان 
امجدی، فرمانده انتظامی الرستان، 
این  انتظامی  مأموران  گفت: 
با  برخورد  راستای  در  شهرستان 
قاچاق  و  مخدر  مواد  فروشندگان 
حداکثری  بهره گیری  با  ارز،  و  کاال 
خود  عملیاتی  و  انتظامی  توان  از 
با  را  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح 
کردند.وی  اجرا  جدیت  و  قدرت 

کمبود نیروی همراه برای مراقبت و 
پرستاری از بیماران کرونا مهمترین 
بیمارستان  ها  روی  پیش  چالش  
است.  کرونا  گیری  همه  دوران  در 
که  است  طرحی  سالمت  همیاران 
شهروندان  از  عمومی  فراخوان  با 
بیماران  این  یاری  به  تا  می خواهد 
تاثیر  طرح  این  اجرای   ، بشتابند 
بسزایی در مراقبت از بیماران فارس 

داشته است.
مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رهبری 
شیراز از همراهی همیاران سالمت با 
مدافعان سالمت در بیمارستان های 
استان فارس خبر داد و بیان داشت 
: روند افزایشی موارد ابتال و بستری 
در  کووید۱۹  به  مبتال  بیماران 
استان،   همراهی  بیمارستان های 
همیاران سالمت با مدافعان سالمت 

را فزونی بخشیده است.
مقامی،  حمید  االسالم   حجت   
گفت: از ابتدای شیوع کروناویروس، 
بی  درمان  کادر  و  ها  بیمارستان  
و  بیماری  این  با  مقابله  برای  وقفه 
ایثارگرانه  بیماران  به  خدمت  ارایه 
میان  این  در  می  کنند،  فعالیت 
یکی از الزامات بیمارستان  ها برای 
تسریع بهبود بیماران بستری، ارایه 
خدمات مراقبتی، حمایتی و عاطفی 
تخصصی  درمانی  خدمات  کنار  در 

»محسن  شهید  کور  و  ناجوانمردانه  ترور 
دفاعی  صنعت  شهید  دانشمند  فخری زاده« 
میان  در  محکومیت  از  موجی  با  کشور 
کشورهای مختلف روبه رو شد و همگان اذعان 
کردند که این اقدام نمی تواند مانع از پیشرفت 
از  بسیاری  شوند.  ایران  هسته ای  صنعت 
اقدام تروریستی واکنش نشان  کشورها به این 
داده وخواستار شناسایی و مجازات عامالن این 

اقدام شدند.
سازمان ملل متحد

دبیرکل  سخنگوی  دوجاریک«  »استفان 
شهید  ترور  قبال  در  متحد  ملل  سازمان 
یا  ترور  هرگونه  ما  گفت:  فخری زاذه  »محسن 

قتل خارج ار قانون را محکوم می کنیم.
ما همچنین خواستار خویشتنداری  افزود:  وی 
تشدید  به  که  اقدامی  هر  از  جلوگیری  لزوم  و 

تنش در منطقه منجر شود، هستیم.
اتحادیه اروپا

اتحادیه  خارجی  سیاست  مسؤول  سخنگوی 
شهید  ترور  بیانیه ای  صدور  با  شنبه  روز  اروپا 
فخری زاده دانشمند ممتاز هسته ای و صنعت 
خواند.  جنایتکارانه  اقدامی  را  ایران  دفاعی 
مغایر  اقدام  یک  این  می افزاید:  بیانیه  این 
اروپاست  اتحادیه  بشر  حقوق  به  احترام  اصول 
را  خود  تسلیت  مراتب  آن  عالی  نماینده  و 
برای  و  داشته  ابراز  قربانیان  خانواده های  به 

مجروحان آرزوی بهبودی می کند.

پوشاک  ثوب   ۲۲۵ و  احشام  راس 
قاچاق را کشف و ۳ دستگاه خودرو 
انتظامی  کنند.فرمانده  توقیف  را 

یک  توسط  پالک،  اربعه  حدود  بررسی  از  پس 
دستگاه تراکتور، مرز اراضی ملی و مستثنیات را 
مشخص کرده تا از دست اندازی مجدد به این 

اراضی در آینده جلوگیری شود.
کمیسیون  رای  به  اعتراض  با  کرد:  تصریح  وی 
ماده واحده و با صدور رای قطعی از سوی مراجع 
قضایی ۷۱۰ هکتار از اراضی منطقه قالت اسالم 
این  از  تصرف  رفع  عملیات  و  اعالم  ملی  آباد 
حفاظت  یگان  نیرو های  کار  دستور  در  اراضی 

منابع طبیعی قرار گرفت.

با آموزش »همیاران سالمت« آغاز 
بیمارستان  مسووالن  استقبال  و 
بیمارستان  این  درمان  کادر  و 
نهاد  داشت.مسوول  همراه  به  را 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اشاره به ممنوعیت حضور همراهان 
بیمار در بخش  های کرونایی، گفت: 
از  خالصانه  و حمایت  این همراهی 
و  داوطلب  مردمی  نیروهای  سوی 
همیاران  طرح  قالب  در  جهادگر، 
بیمارستان  از  برخی  در  سالمت 
می  شود.حجت  ارایه  شیراز   های 
االسالم مقامی افزود: شیوع بیماری 
باالی  نیاز  و  کشور  در   ۱۹ کووید 
به  درمان  کادر  و  بیمارستان  ها 
داوطالبانه،  و  جهادی  کمک  های 
اخذ  ضمن  سالمت  همیار  طرح 
بهداشت  وزارت  از  الزم  مجوزهای 
و تحت نظارت بیمارستان با هدف 

و  پزشکی  جامعه  به  رسانی  کمک 
روحیه  ایجاد  در  کمک  پرستاری، 
بیماران  عاطفی  حمایت  و  مثبت 
امور  در  رسانی  یاری  و  بستری 
بیمار  مراقبتی  و  شخصی، حمایتی 
کرد:  بیان  کرد.مقامی  کار  به  آغاز 
امیدواریم با همکاری جدی  تر مردم 
استان فارس در عمل به توصیه  های 
اعمال  در  آنها  و همراهی  بهداشتی 
محدودیت  های سراسری مصوب و 
همچنین نظارت دقیق دستگاه  های 
اجرایی و نهادهای متولی استان، در 
اجرای هرچه مطلوب  تر پروتکل  ها، 
شاهد توقف شیوع گسترده بیماری 
مسوول  باشیم.  فارس  استان  در 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
تاکید به اینکه داوطلبان طی جلسه 
آموزشی نسبت به ماهیت کار و نوع 
حفاظت  نحوه  همچنین  و  فعالیت 
گفت:  می  شوند،  توجیه  فردی 
سالمت  همیاران  طرح  داوطلبان 
ندارند،  خاصی  تخصص  به  نیاز 
چراکه همان کاری را انجام خواهند 
داد که یک همراه برای بیمار انجام 
می  دهد. داوطلبان می توانند برای 
هماهنگی و نام نویسی در این طرح 
 - های ۰۹۱۷۹۹۹۹۵۵۸  شماره  با 
و  جذب  واحد   ۰۹۱۷۹۱۰۸۲۲۰
گزینش موسسه نصیر تماس بگیرند.

را  خود  همدردی  صمیمانه ترین  شد.کاراکاس 
اقدام  چنین  برابر  در  ایران  دولت  و  مردم  به 
ناجوانمردانه ای ابراز داشته و »خورخه آرئاسا« 
کاربری  صفحه  در  ونزوئال  خارجه  امور  وزیر 
واالی  شخصیت  این  فقدان  توئیتر،  در  خود 
دولت  گفت.  تسلیت  ایران  ملت  به  را  علمی 
از  شدید  انتقاد  با  ونزوئال  بولیواری  جمهوری 
تمام اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان، 
بر  نمی توان  را  ترور  و  وحشیگری  کرد:  اعالم 

روابط بین الملل تحمیل کرد.
بلژیک

ترور  شب  شنبه  بلژیک  خارجه  امور  وزارت 
فخری زاده شهید صنعت دفاعی کشور در شرق 

تهران را محکوم کرد.
آمده  بلژیک  وزارتخانه  این  توییتری  پیام  در 
است: ما اقدام های خشونت آمیز در آبسرد ایران 
حقوق  به  احترام  خواستار  و  کرده  محکوم  را 
بشر هستیم که به شدت از آن دفاع می کنیم.

آلمان
شهادت  دنبال  به  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
را  شنیع  اقدام  این  که  آن  بدون  زاده  فخری 
تا  خواست  طرفها  همه  از  تنها  کند،  محکوم 
بیشتر  تشدید  به  منجر  که  اقدامی  هرگونه  از 
سخنگوی  کنند.یک  خودداری  می شود  اوضاع 
]شهید[  ترور  گفت،  آلمان  خارجه  وزارت 
فخری زاده دوباره اوضاع را در زمانی که باید از 

چنین تنشی خودداری کرد، بدتر کرده است.
رژیم صهیونیستی

بیانگر دست  قراین  و  تمام شواهد  درحالی که 
صهیونیستی  رژیم  اطالعاتی  سرویس  داشتن 
دانشمند  فخری زاده«  »محسن  شهید  ترور  در 
ایران است، »زاخی  برجسته و ممتاز هسته ای 
هانگبی« وزیر شهرک سازی رژیم صهیونیستی 
می گوید که تل آویو هیچ اطالعی از ترور این 
همین  در  است.  نداشته  ای  هسته  دانشمند 
رژیم  انرژی  وزیر  اشتاینتس«  »یووال  حال 
نیز  لیکود  حزب  دیگر  عضو  و  صهیونیستی 
نیز  وی  که  گفت  هانگبی  سخنان  تکرار  با 
نمی داند چه کسی ]شهید[ فخری زاده را ترور 

کرده است.

این  در  اینکه  بیان  با  الرستان، 
تحویل  و  دستگیر  نفر   ۴ خصوص 
کرد:  تصریح  شدند،  قضائی  مراجع 
کاالی  و  احشام  ارزش  کارشناسان 
و  میلیارد  یک  را  مکشوفه  قاچاق 
برآورد کرده اند. ریال  میلیون   ۲۰۰

سرهنگ امجدی، با تقدیر از تعامل 
و همراهی مردم با نیروی انتظامی، 
اجری  از  پلیس  هدف  کرد:  اضافه 
اجتماعی،  امنیت  ارتقای  طرح های 
آرامش  و  آسایش  امنیت،  افزایش 

شهروندان است.

 ۲۴ طی  خصوص  این  در  افزود: 
انتظامی  ماموران  گذشته  ساعت 
 ۱۵ تریاک،  کیلو   ۱۰ شدند  موفق 

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  جوان،  خبرنگاران 
حفاظت  منظور  به  گفت:  فارس،  آبخیزداری 
 ۷۱۰ طبیعی،  منابع  عرصه های  از  نگهداری  و 
آباد  اسالم  قالت  بخش  ملی  اراضی  از  هکتار 
شهرستان اوز  از دست متخلفان خارج و به بیت 

المال بازگردانده شد.
عبدالحسن صمدنژاد، ارزش ریالی این اراضی را 
حداقل ۷۱ میلیارد ریال اعالم و خاطرنشان کرد: 
منطقه  در  حضور  با  طبیعی  منابع  کارشناسان 

است؛ وظایفی که در شرایط عادی 
شده  ایفا  بیمار  همراهان  سوی  از 
آن  نبود  کرونایی  روزهای  در  و 
کامال محسوس است. مسوول نهاد 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  افزود: 
نمایندگی  نهاد  خصوص  این  در 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
همکاری  با  شیراز  پزشکی  علوم 
موسسه  و  پزشکی  جامعه  بسیج 
یک  عزم  نصیر،  تبلیغی  فرهنگی 
کرونا  های  بخش  در  جهادی  کار 
آغاز  را  شیراز  های  بیمارستان 
عنوان  با  فراخوانی  طی  و  کرده 
برای  مردم  از  سالمت«  »همیاران 
انجام خدمات جهادی برای بیماران 
کرونایی دعوت کرد که با استقبال 
ادامه  شد.وی  مواجه  مردم  پرشور 
از  طرح  این  جهادی  فعالیت  داد: 
نمازی  بیمارستان  در  آذرماه  دوم 

قطر
خارجه  وزیر  ثانی  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
با محمدجواد  تلفنی  تماس  در  روز شنبه  قطر 
محکوم  ضمن  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف 
ریختن  را  اقدام  این  فخری زاده،  ترور  کردن 
هیزم بر روی آتش ]تشدید تنش ها در منطقه[ 

دانست.
وی تاکید کرد: انجام چنین اقداماتی در حالی 
به  جهانی  جامعه  و  منطقه  که  شده  انجام 
تنش ها  از  کاستن  برای  راه هایی  یافتن  دنبال 
راهکارهای  و  گفت وگو  میز  به  بازگشت  و 

دیپلماسی است.
سوریه

فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز روز 
جنایت کارانه  اقدام  کردن  محکوم  شنبه ضمن 
قدرت  ایران  که  کرد  تاکید  فخری زاده  ترور 
رژیم  که  دارد  را  جنایت هایی  چنین  با  مقابله 
صهیونیستی پشت آن است. وی افزود:  سوریه 
برای مقابله با این اقدامات مذبوحانه که هدف 
از آن تضعیف و نابودی پیشرفت و توانایی های 
رهبری  و  مردم  کنار  در  است،    ملی  و  علمی 

ایران ایستاده است.
ترکیه

وزارت امورخارجه ترکیه نیز شنبه شب با صدور 
فخری زاده«  »محسن  شهید  ترور  بیانیه ای 
محکوم  را  ایران  دفاعی  و  هسته ای  دانشمند 
کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده 
است: ما از کشته شدن دانشمند ایرانی محسن 
فخری زاده بر اثر حمله مسلحانه متأثر شدیم و 
این اقدام شنیع را محکوم می کنیم و به دولت 

ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت می گوییم.
ترکیه اعالم کرد: آنکارا با هر اقدامی که صلح 
و آرامش منطقه را برهم می زند، مقابله می کند 
و تمام انواع تروریسم فارغ از عامل و هدف این 

اقدام را مردود می داند.  
ونزوئال

در  شنبه  روز  ونزوئال  خارجه  امور  وزارت 
شهید  ترور  کردن  محکوم  ضمن  بیانیه ای، 
کشورها  تمام  پایبندی  خواستار  زاده«  فخری 
جهانی  صلح  و  امنیت  و  الملل  بین  حقوق  به 

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در الرستان

رفع تصرف ۷۱۰ هکتار از  اراضی ملی در اوز

همیاران سالمت در بیمارستان های فارس به یاری بیماران کرونا شتافتند

واکنش سازمان ها و کشورهای مختلف به ترور شهید »فخری زاده«

زلزله 4/6 ریشتری
 بستک را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی به بزرگی ۴/6 درجه در 
زمین  این  لرزاند.  را  بستک  ریشتر  مقیاس 
لرزه که تاکنون تلفاتی از ان گزارش نشده 
الرستان  اورژانس  های  پایگاه  گشت  باعث 

نیز بدان منظور به خط شوند.
از روابط  به گزارش میالد الرستان به نقل 
عمومی دانشکده  الرستان، مسعود حاجی 
حوادث  در  سالمت  کارگروه  دبیر  رجبی 
زلزله  دادن  رخ  پی  در  دانشکده  بالیا  و 
اظهارداشت: روز یکشنبه ۹۹/۹/۹ در ساعت 
۷:۴۵ دقیقه زلزله ای به بزرگی ۴/6 دهم در 
مقیاس ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتری زمین 
به مرکزیت  و  در مرز الرستان و هرمزگان 

بستک رخ داد.
با  بالفاصله  زلزله  وقوع  از  پس  افزود:  وی 
دستور رضایی رئیس دانشکده علوم پزشکی 
آن  حوالی  اورژانس  های  پایگاه  الرستان 
خسارت  اولیه  های  بررسی  جهت  منطقه 
الرستان  مرزی  محدوده  در  احتمالی  های 

به گشت زنی پرداختند.
حاجی رجبی، تصریح کرد: پس از حادثه با 
بالیای  و  در حوادث  کارگروه سالمت  دبیر 
تا  نیز تماس حاصل شد  شهرستان بستک 
از  پس  نیز  منطقه  آن  های  بررسی  نتایج 
دریافت به اطالع عموم برسد. گفتنی است 
یا  مالی  بر خسارت  مبنی  گزارشی  تاکنون 

جانی در یافت نشده است.
***

دستگیری
 متهم فراری پرونده 
قاچاق 9۵ میلیاردی

غالمرضا ساالری مدیر کل تعزیرات حکومتی 
قاچاق  اتهام  به  که  فردی  کرد:  اظهار  فارس 
به  استان  حکومتی  تعزیرات  حکم  با  کاال 
محکوم  ریالی  میلیارد   ۹۵ جریمه  پرداخت 
کل  اداره  این  احکام  اجرای  توسط  بود  شده 

و با همکاری نیروی انتظامی بازداشت شد.
 ۹۵ سال  فرد  این  پرونده  کرد:  اضافه  وی 
بود  شده  صادر  نیز  قطعی  حکم  و  رسیدگی 
و او طی این ۴ سال متواری بوده که نهایتا با 

اقدامات انجام شده به دام قانون گرفتار شد.
با  فارس،  استان  تعزیرات حکومتی  مدیر کل 
به  قاچاق  ناپذیر  جبران  لطمه های  به  اشاره 
کردن  نهادینه  کرد:  تصریح  کشور،  اقتصاد 
فرهنگ مقابله با قاچاق کاال در سطح جامعه، 
بهترین، موثرترین و کم هزینه ترین راه برای 
تقابل با این پدیده مخرب اقتصادی است که 
امیدواریم دستگاه های متولی در این زمینه با 

نگاه جدی تری ورود کنند.
وی گفت: شماره تماس ۱۳۵ و سامانه پیامکی 
۳۰۰۰۰۰۱۳۵ به طور شبانه روزی شکایت ها 
و  می کند  ثبت  را  شهروندان  گزارش های  و 
کار  دستور  در  دریافتی  گزارش های  پیگری 

گشت های مشترک قرار می گیرد.
***

کشف بیش از 4۷ تن 
شیر خشک

 احتکار شده در میناب

)عج(  زمان  امام  گمنام  پاسداران  رصد  با 
)ع(  سجاد  امام  سپاه  اطالعات  سازمان  در 
استان هرمزگان یک انبار احتکار شیرخشک 

در شهرستان میناب کشف و پلمپ شد.
روابط  عمومی سپاه هرمزگان در اطالعیه ای 
زمان  امام  گمنام  پاسداران  کرد:  اعالم 
)عج( در سازمان اطالعات سپاه امام سجاد 
احتکار  انبار  یک  هرمزگان  استان  )ع( 
شیرخشک را در شهرستان میناب شناسایی 
و در بازرسی از آن ۴۷ تن و ۲۲۵ کیلوگرم 
شیر خشک صنعتی)مواد اولیه تولید ماست 
و پنیر( کشف کردند. با دستور قضایی انبار 
احتکار  شیرخشک های  نگهداری  محل 

شده، پلمپ شد.

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

و  نمانده  باقی  ترامپ  برای  زیادی  فرصت 
اما  کند  ترک  را  سفید  کاخ  باید  بهزودی 
نتوانسته  زیادی دارد که  برنامه های  همچنان 

آنها را به سرانجام برساند.
کشاندن  ترامپ،  ناکام  برنامه  ترین  مهم  شاید 
میان  این  در  باشد.  مذاکره  میز  پای  به  ایران 
ترامپ ناراحت است چون کاخ سفید را مجبور 
است ترک کند و اسرائیل و برخی کشورهای 

عربی، هم ناراحتند وهم نگران.
کاخ  از  اصلیشان  پشتیبان  رفتن  از  ناراحتند 
سفید و نگرانند از آینده ای موهوم که در انتظار 

آنان با وجود عدم تسلیم ایران قدرتمند است.
منطقه  اعراب  نگرانی  اسرائیل  برخالف  البته 
بالوجه است و خودشان این را بهتر از هرکسی 
میدانند اما چه باید کرد که انها با ادبیات »ایران 
هراسی« بیش از ۴ دهه تعلیم و تربیت شده اند 
و ترک این توهم برایشان محال و نشدنی است.

آن  بر  ناراحت  ترامپ  وضعیتی  چنین  در 
است تا نگرانی های متحدین منطقه ایش را 
را  ای  جلسه  خبر  که  لذاست  و  دهد  کاهش 
رسانه ای می کند که در آن بنا بوده است به 
به  اما  کند  حمله  ایران  ای  هسته  تاسیسات 

است. نرسیده  نتیجه 
تر  نگران  خبر  این  با  ترامپ  متحد  عربهای 
منظور  به  های صهیونیستی  رسانه  شوند.  می 
کاهش این نگرانی و البته با هدف معرفی حامی 
جدید این کشورها در نبود ترامپ، مساله سفر 
نتانیاهو به عربستان و دیدارش با بن سلمان را 

رسانه ای می کنند.
)صرف  خبر  این  انتشار  از  چه  اگر  سلمان  بن 
از درستی یا جعلی بودن آن( برنگرانیش  نظر 
افزوده می شود اما اطمینان میابد که در نبود 
ترامپ می تواند به نتانیاهو اعتماد و تکیه کند. 
اما این ماجرا بایستی پرقوت تر شود تا اعتماد 
ولیعهد بشدت هراسناک ازاینده را تامین کند. 
اسرائیل مجددا پیامی جدید برای سعودی می 
فرستد، این باردرداخل ایران وبا ترور یکی دیگر 
انکه  یعنی  کشور.این  ای  هسته  ازدانشمندان 
باوجود اسرائیل نباید ازایران هسته ای هراسید!

در اواسط تابستان بود که انتشار فیلمی کوتاه از 
شلیک موشک های بالستیک در رزمایش پیامبر 
منتسب  کاربری  حساب  توئیت  و  )ص(  اعظم 
حاجی زاده  امیرعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار  به 
پاسداران  سپاه  فضای  هوا  نیروی  فرمانده 
انقالب اسالمی توجه همه رسانه های داخلی و 
نیروی  فرمانده  کرد.  جلب  خود  به  را  خارجی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
فیلم خبر از شلیک موشک های بالستیک دفن 
نوشت:  توئیتی  در  و  داد  زمین  اعماق  در  شده 
در  شده  دفن  بالستیک  موشک های  رویش 
اعماق زمین در رزمایش پیامبر اعظم )ص( ۱۴؛ 
است«. محرمانه  موشک  این  ومشخصات  »نام 

بالستیک  موشک های  پاسداران   سپاه  آری؛ 
ناشناخته ای را از اعماق زمین با موفقیت شلیک 
کرد. کاری که برای اولین بار توسط یک نیروی 
بدون  سپاه  می گرفت.  انجام  دنیا  در  نظامی 
استفاده از سکوها و النچرها و تجهیزات مرسوم، 
این موشک های مدفون شده را شلیک و اهداف 
از پیش تعیین شده را با دقت باالیی مورد اصابت 
نیروی هوا  بتوان  و منهدم کرد. شاید  داد  قرار 
فضای سپاه پاسداران را یکی از نیروهای نوآور 
و  دوست  که  هایی  نوآوری  بدانیم.  کشورمان 
دشمن را به تعجب وا داشته؛ روزی ساخت شهر 
متحرک  سکوهای  و  النچرها  روزی  موشکی؛ 
از دل  پرتاب  و حاال هم امروز شلیک موشک 
ایران  اسالمی  جمهوری  هم  قبل  خاک.سال ها 
قرار  زمین  اعماق  در  که  موشکی خود  با شهر 
معدود  از  یکی  ایران  بود؛  داشت خبرساز شده 
پرتاب  و  ساخت  توانایی  با  جهان  کشورهای 
این  که  است  زیرزمینی  سیلوهای  از  موشک 
پیشرفت ها همه و همه حاصل تحریم هایی است 
که قرار بود ما را عقب بیندازد؛ اما نه تنها عقب 
نینداخت، بلکه سکویی شد برای جلو رفتن؛ آن 
هم با سرعتی باورنکردنی.توان موشکی جمهوری 
اسالمی ایران از سال ها قبل محل بحث و جنجال 
بوده و دشمنان با ابزار های مختلفی که در اختیار 
دارند همواره تالش کرده اند عالوه بر اعمال فشار 
خرابکاری  مانند  دیگری  راهکار های  تحریم،  با 
صنعتی، تمرکز بر نقاط ضعف، ترور دانشمندان 
و پیدا کردن اماکن و نقاط پایگاه های موشکی 
ایران را هم دنبال کنند تا در صورت بروز جنگ 
پایگاه های  به  زدن  ضربه  با  بتوانند  احتمالی، 
موشکی ایران، آن را از کار انداخته و برگ برنده 

ایران را از چرخه عملیاتی خارج کنند.
بالستیک  موشک های  موشکی  مزرعه  در 
قرار  پرتاب عمودی موشک  درون یک کپسول 
می گیرند و سپس این کپسول درون گودالی در 

همزمان آمریکا اعالم می کند اعزام ناو »نمیتز« 
دانشمند  ترور  ماجرای  با  ارتباطی  منطقه  به 
درنبود  که  معناست  بدان  این  ندارد  ایرانی 
اسرائیل  به  میتوانند  وحلفا  ،سعودی  ترامپ 
تکیه کنند. البته این پیام نه فقط برای سعودی 
بلکه برای همه آنانی صادرشده است که سنتا 
هراسی«  »ایران  توهم  به  امریکا  تاثیر  تحت 

مبتال شده اند.
در این میان آنچه بیش از هر چیز جلب توجه 
میکند اعتماد بنفس باالی نتانیاهو در انعکاس 
اساسا  که  او  است.  خود  اخیر  دستاوردهای 
قدرت  رسمی  واگذاری  تا  بیشتر  ماهی  چند 
براین  را  خود  توان  حداکثر  بنظر  ندارد  فاصله 
در  تنش  ایجاد  با  تا  است  کرده  متمرکز  امر 
منطقه اخرین استفاده ها را از حاکمیت رو به 
پایان ترامپ درسبد قدرت خود بریزد. نتانیاهو 
به همین خاطر است که در پاسخ به سوال از 
شهید  ترور  وهمچنین  سلمان  بن  با  دیدارش 
البته  و  پهلو  دو  پرابهام،  موضعی  زاده  فخری 

بظاهر بی تفاوت میگیرد.
در  ترامپ  وجود  با  ایران  نتایناهو  تحلیل  در 
یا  و  نمیدهد  پاسخی  اقداماتش  به  قدرت 
تنشی  منطقه  دامنگیر  پاسخگویی،  درصورت 
میکند.دراین  اوراتامین  مقصود  که  بود  خواهد 
اساسی مغفول  نکته  البته یک  نتانیاهو  تحلیل 
مقامات  تاکیدات  اینکه  آن  و  است  مانده 
ومسئوالن ایرانی بر قصاص امر وعاملین جنایت 
وهم  است  قطعی  هم  تهران«  دماوند  »ابسرد 
است.ایا  درابهام  ان  وزمان  جغرافیا  همچنان 
سردارسلیمانی  ازشهادت  بعد  ونتانیاهو  ترامپ 
االسد«محاسبه کرده  در »عین  را  ایران  انتقام 
بودند؟ اگر جواب منفی باشد انگاه بنظر میرسد 
بنشیند  بانتظار  باید  را  روزگار سختی  نتانیاهو 
صالحیت  درتعیین  بایستی  ترامپ  والبته 
جانشین منطقه ایی اش تجدید نظر کند والبته 
به  شان  اعتماد  بایستی  نیز  او  عربی  شرکای 
را مجددا  اویو  میهمان چندروزه قدرت در تل 

مشمول محاسبه قراردهند.

زمین قرار می گیرد و روی آن را با خاک پر و 
موشک های  می کنند.  دفن  را  آن  عبارتی  به  یا 
سپاه پاسداران از سامانه پرتاب عمودی شلیک 
گرم استفاده می کنند؛ به طوری که در ثانیه های 
نخست شلیک، ابتدا گاز و آتش حاصل از احتراق 
فوقانی،  تخلیه  دریچه های  از  موشک  موتور 
خاک های ریخته شده به روی کپسول را کنار 
را  از کپسول  بیرون  به  و مسیر حرکت  می زند 

باز خواهد کرد. 
چالشی  که  پاسداران  سپاه  موشکی  شهرهای 
مزرعه  وجود  با  حاال  بودند؛  غرب  برای  بزرگ 
موشکی در حاشیه قرار می گیرند و این یعنی 
دسته اش.  و  دار  و  آمریکا  برای  غوز  باال  غوز 
زیرا اگر تاکنون آنها با استفاده از پایش تصاویر 
ماهواره ای و رصد تحرکات و جابجایی النچرهای 
شلیک  و  استقرار  محل  کشف  به  قادر  شلیک 
شهرهای  پایگاه ها،  یا  و  بالستیک  موشک های 
موشکی زیرزمینی و یا مراکز موشکی بودند، از 
این پس به دلیل آنکه کوچک ترین اثر و یا ردی 
در  مدفون شده  از کپسول های شلیک موشک 
و  دپو  مکان  به کشف  قادر  ندارد،  وجود  زمین 
شلیک موشک های بالستیک نخواهند بود و این 
احتمال خراب شدن  و هر جا  لحظه  یعنی هر 

موشک های ایرانی روی سر دشمنان.
پاسداران  سپاه  موشکی  مزرعه  در  مهم  نکته 
زمینی  زیر  های  شلیک  تاکتیک  تغییر  ایجاد 
بود. در این مدل خبر از النچر و سیستم های 
مرسوم پرتاب موشک و البته عوامل انسانی نبود. 
شده  دفن  خاک  درون  ها  موشک  حقیقت  در 
و سپس با یک دستور از راه دور پرتاب شدند.  
نکته مهم دیگر در مورد موشک های پرتاب شده 
و حفاظی  است که روکش  این  از درون خاک 
جدید برای این موشک ها تعبیه شده؛ زیرا اگر 
این گونه نباشد فعال شدن سیستم پیشران به 
هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا در صورت تماس 
موشک ها با خاک و دفن بودن آنها در زیر خاک 
در حالت آماده باش ؛ موشک ها به سرعت آسیب 
می بینند و احتمال خطا و خودکشی موشک در 

همان نقطه شلیک بسیار باال می رود.
با این تفاسیر همه جای کشور می تواند مزرعه 
که  موشک هایی  باشد؛  پاسداران  سپاه  موشکی 
از  نیاز  صورت  در  و  شوند  می  دفن  زمین  زیز 
شلیک  هدف  سمت  به  خود  دفن  محل  همان 
تا  هستند  منتظر  که  موشک هایی  می شوند؛ 
باید  که  دشمنانی  کنند؛  شیطنت  دشمنان 
بگردند و بگردند و بگردند تا موشک های آماده 

شلیک را پیدا کنند.
خبرنگاران جوان

ترور دانشمند ایرانی، 
پیامی برای یارگیری جدید اسرائیل در منطقه

مزرعه موشکی چیست؟
ِبگرد و جای موشک های سپاه را پیدا کن
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6۵3-98/8/۱2 شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
به فروش یک قطعه زمین به مساحت 84/3 مترمربع به  پالک ثبتی ۵693/۱ با کاربری مسکونی 
به آدرس: الر- شهرجدید- بلوار غدیر شمالی  از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري 
و شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در 

مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  23۱/82۵/۰۰۰ ریال می باشد که می بایست 
فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و  به حساب شماره ۱۰۰۷9۰329۷66 بانک شهر  و یا ارائه 

ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
2- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر برای هرمترمربع به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال که جمعا 

به مبلغ 4/636/۵۰۰/۰۰۰ است.
داراست  را  ملک  شمالی  قطعه  با  تجمیع  قابلیت  صرفًا  موصوف  قطعه  است  ذکر  به  3-الزم 
همجوار  پالک  با  تجمیع  به  منوط  شهرداری  نظر  از  وساز  وساخت  مجوز  گونه  هر  وصدور 

)شمالی( است.
4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله 

نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج 

از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
۷- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/۰9/۱9 و تاریخ بازگشایي پاکتها 

مورخه 99/۰9/2۰

محمد رضا قنبرنژاد  - شهردار الر                              شناسه آگهی : ۱۰49284     م الف : 86۱2

انتشار نوبت اول: 99/09/04                      انتشار نوبت دوم: 99/09/10

آگهی مزایده فروش زمین

به گزارش میالد الرستان، تیمی متشکل از جوانان 
تأسیس یک مجموعه   با  ایده پرداز  و  تحصیل کرده 
توانسته اند عالوه بر کسب درآمد، خرما و محصوالت 
معرفی  نقاط کشور  اقصی  به  را  از آن  ناشی  بومی 
را  خود  فعالیت  نخست  سال  که  گروه  این  کنند. 
تجربه های  کسب  با  توانسته  می گذارد،  سر  پشت 
بدست  را  توجهی  خور  در  موفقیت های  جدید، 
دارای  الرستان  خرمای  که  دهد  نشان  و  آورد 

ظرفیت برجسته ای برای اشتغالزایی است.
»تولک«  تیم  فعالیت های  با  آشنایی  منظور  به 
خبرنگار میالد الرستان گفت و گویی را با اعضای 
این گروه ترتیب داده است که در زیر می خوانیم:

- در ابتدا خودتان معرفی کنید:
در حال حاضر مجموعه تولک متشکل از تیمی 
چهار نفره به عنوان هسته مرکزیست که ایده 
سال  ماه  اسفند  از  را  خود  اولیه  های  پردازی 
گذشته آغاز کرد. در ابتدای کار اعضای تیم ما 
التحصیل  فارغ  شریعتی راد  هادی  از  متشکل 
همراه  به  صنعتی  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
ارشد  التحصیل کارشناسی  فارغ  فاطمه محبی 
محمدهادی  و  متالورژی  و  مواد  مهندسی 
ارشد  کارشناسی  التحصیل  فارغ  طاهری 
مهندسی برق بود. در ادامه راه و اوایل خرداد 
زیر  از  بخشی  نمودن  فراهم  منظور  به  ماه 
ساخت ها مراجعاتی به شهرک صنعتی داشتیم 
و  شد  نوبخت  سهراب  با  آشنایی  به  منجر  که 
زعم  به  شد.  اضافه  تیم  به  نیز  وی  ادامه  در 
کارها،  و  کسب  موفقیت  شروط  از  یکی  بنده 
هستم  باور  این  بر  و  است  صحیح  تیم سازی 
به  تولک  مجموعه  اینجا  به  تا  که  موفقیتی 
نیروی  تجربه،  تلفیق  ماحصل  یافته  دست  آن 
افراد  جوانی و همین کار تیمی است که همه 
توانمندی های خودشان در  با  نقشی متناسب 

آن ایفا می کنند.
توضیح  »تولک«  برند  و  محصوالت  مورد  در   -

دهید؟

یک  گیری  شکل  از  هدف  ترین  مهم  بالطبع 
سودآوری  و  درآمد  کسب  اقتصادی،  بنگاه 
بنا بر دغدغه هایی که  ابتدا  از همان  اما  است 
داشتیم، دو موضوع مهم را به عنوان خط مشی 
خرمای  معرفی  ابتدا  کردیم.  تعریف  مجموعه 
الرستان در کشور، چرا که با توجه به مطالعات 
بازاری که در دو شهر شیراز و تهران به عمل 
شهرستان  این  حق  در  اجحاف  شاهد  آوردیم 
بودیم به طوری که حتی در شیراز نیز به خوبی 
حال  نیست،  شده  شناخته  الرستان  خرمای 
استان،  شهرهای  سایر  یا  خشت  خرمای  آنکه 
بعضا با کیفیت پایین شناخته شده تر هستند 
یا حتی در تهران خرمای کبکاب الر به عنوان 
خرمای گچساران بسته بندی و عرضه می شود.

دغدغه  همین  پایه  بر  دقیقا  نیز  )تولک(  نام 
انتخاب شده است. نامی کامال محلی تا ضمن 
آداب  و  فرهنگ  الرستان،  خرمای  عرضه 
دومین  کنیم.  صادر  نیز  را  منطقه  رسوم  و 
خرما  خرید  پایه  بر  تولک  مجموعه  سیاست 
است.  ریزی شده  پایه  محلی  باغداران  از  فقط 
در حالی که امکان تهیه خرما از سایر شهرهای 
را  متفاوت  کیفیتی  حتی  و  قیمت  با  استان 
داشتیم از خط مشی مجموعه تخطی نکردیم. 
در کنار این موضوع تالش کردیم تا آنجایی که 
می توانیم از باغدارانی که شرایط مناسبی برای 
نداشتند خرید و حمایت  فروش محصوالتشان 
کنیم. اگرچه بخش عمده محصوالت ما از چند 
تالش  اما  است  شده  خریداری  بزرگ  دار  باغ 
کردیم تا آنجا که می توانیم از باغ شهری هایی 
که محصوالت آن ها هر ساله به دلیل کمبود 
فرصت باغ داران برای عرضه مناسب زایل می 
سال  در  که  است  امید  کنیم.  خرید  نیز  شده 
های بعد باغ داران بیشتری را به عنوان همکار 

در کنار خود داشته باشیم.
اشاره  آن  به  هستیم  مند  عالقه  که  موضوعی 
باالی  اقتصادی  و  تولیدی  های  ظرفیت  کنیم 
بسته  تولید،  یعنی  است.  فعالیت  رشته  این 
اگر  که  هایی  ظرفیت  خرما.  فرآوری  و  بندی 
مسئوالن  جانب  از  درستی  سیستمی  نگاه 
می  را  بلندی  های  گام  شود  آن  به  الرستان 
شدن  تولیدی  و  زایی  اشتغال  جهت  در  توان 
الرستان برداشت و کمی از رشد لجام گسیخته 

سرانه تجاری شهرستان کاست.
در  هم  زیادی  مثبت  اتفاقات  شاهد  همچنین 
بردن  کشت  زیر  جمله  از  بوده ایم،  مدت  این 
با  مربوطه  ادارات  توسط  الرستان  باغ های 
سودآوری  که  مجول  همچون  خرماهایی 
باالتری دارند و فرآوری خرما توسط برندهایی 
نموده همچون  به کار  از تولک شروع  که قبل 
برند  یک  تاسیس  و  خرما  هسته  قهوه  تولید 
جدید برای بسته بندی خرما که از همین جا 
خداقوت  و  تبریک  فعال  برندهای  تمامی  به 
در  را  مستقل  صنفی  روزی  امیداریم  و  گفته 
هم  ای  ویژه  تشکر  و  دهیم  تشکیل  الرستان 
خود  حضور  با  که  مسئولینی  از  باشم  داشته 
در فروشگاه تولک ما را بیشتر از قبل دلگرم به 

ادامه و توسعه فعالیت کردند.
- چه توقعی را از مسئولین دارید؟

با  که  گذاشتیم  آن  بر  را  بنا  ابتدا  همان  از 
ارزیابی تمامی جوانب و چیدمان درست تا آنجا 
که می توانیم خود را بی نیاز از حمایت ها کنیم. 
تر  را سریع  ما  امتیازات،  و  البته که تسهیالت 
زمان خود  در  و حتما  اهدافمان می رساند  به 

از آن ها استفاده خواهیم کرد ولی سعی مان 
بر آن بوده سرمایه خود را به گونه ای مدیریت 
کنیم که نیازی نباشد تحقق رویاهایمان را به 
حمایت ها گره بزنیم. اما همان گونه که قبل تر 
نیز اشاره کردم خواهشی نه برای خودمان که 
برای همه ی هم صنفی های خود از مسئولین 
داریم و آن هم معرفی هر چه بیشتر محصوالت 
می  کار  حداقل  است.  الرستان  محور  خرما 
هدایای  از  جزئی  خرما  که  باشد  این  تواند 
سوغاتی  عنوان  به  یا  باشد  ادارات  مهمانان 
به سایر شهرها، خرما سهم  در سفر مسئولین 

بخصوصی داشته باشد.
می  استفاده  خرماهایی  نوع  چه  از  حاضر  حال   -

کنید؟
۹ نوع رطب شاهانی، خاصویی، خنیزی، گنتال، 
را  مضافتی  و  برهی  کبکاب،  مرزبان،  هلیله، 
ذکر  به  الزم  ایم.  کرده  عرضه  و  بندی  بسته 
محدودیت  و  بودن  نوبرانه  رغم  علی  است 
طبق  »تولک«  مجموعه  رطب،  برداشت  زمانی 
عرضه  امکان  خود  قبلی  های  ریزی  برنامه 
تمامی انواع رطب ها را به صورت بسته بندی 
تنوع  خرما  زمینه  در  دارد.  سال  طول  در 
پیارم  زاهدی،  خرمای  سه  بر  و  داریم  کمتری 
از  غیر  ایم.  داشته  بیشتری  تمرکز  خاصویی  و 
رنگینگ،  همچون  هایی  فرآورده  گروه  دو  این 
سایر  و  خرمایی  های  شیرینی  شیره ای،  خرما 
حاضر  حال  در  و  تولید  را  شناخته  محصوالت 
در فروشگاه به صورت حضوری و یا به صورت 

مجازی  در اینستاگرام به فروش می رسانیم.
ماشین  از  یا  است  سنتی  بصورت  شما  کار  نحوه   -

های بسته بندی بهره می برید؟

تصمیم  فعالیت،  این  بودن  نوپا  به  توجه  با 
سال  تولک،  ی  مجموعه  که  شد  این  بر  اعضا 
سپری  سنتی  صورت  به  را  خود  فعالیت  اول 
با  خصوص  به  بهداشتی  نکات  رعایت  اما  کند 
شیوع ویروس کرونا سرلوحه کار بوده و خواهد 
بود. محیط کارگاهی تمیز، استفاده از ماسک، 
دستکش و کاله، شستشوی روزانه کارگاه و به 
عبارتی رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی را 
به طور کامل وظیفه خود می دانیم. در زمینه 
تمامی  کردن  پیچ  سلفون  با  هم  بندی  بسته 
این اطمینان خاطر  محصوالت به مخاطبانمان 
را می دهیم که محصول تا زمانی که به دست 
آنها می رسد سربسته و بدون تماس با محیط 
خواهد ماند. در این راستا  توانستیم  در دوماه 
فراهم  نیز  را  نفر   ۱۰ اشتغال  زمینه  گذشته 

آوریم.
درستی  به  کارآفرینی  حوزه  در  که  شعاری 
کرده  فکر  بزرگ  که  است  این  شود  می  بیان 
با  الهی  فضل  به  قطعا  کنیم.   عمل  کوچک  و 
میان مدت  و  کوتاه مدت  اهداف  محقق شدن 
شاهد خط تولید مکانیزه و صنعتی محصوالت 
تولک خواهیم بود و به اهداف بزرگ تر مجموعه 

دست خواهیم یافت.
شما  کار  در  تولک  همچون  دستی  صنایع  نقش   -

چیست؟

واقعا نخل، درختی سراسر نعمت است. نه تنها 
توان  می  نیز   را  آن  اجزای  بقیه  که  آن  میوه 
های  صفحه   که  هستیم  شاهد  کرد.  فرآوری 
حصیری  محصوالت  اینستاگرام  در  زیادی 
بسیار  های  قیمت  به  را  نخل  درخت  برگ  با 
این زمینه  به فروش می رسانند. ما در  باالیی 
هم سعی کردیم اقدامی هر چند کوچک داشته 
پا  همگی  منطقه  حصیربافان  متاسفانه  باشم. 
منطقه  در  هنر  این  و  هستند  گذاشته  به سن 
تواند   مغفول واقع شده است در حالی که می 
منشا درآمد خوبی باشد. در حال حاضر تولک 
در ابعاد مختلف را  به تنهایی یا به عنوان ظرف 

بسته بندی خرما به فروش می رسانیم.
- محصوالت شما به کجا ارسال می شود؟

خدارو شکر از همان ابتدا توانستیم محصوالت 
خود را به خارج از الرستان ارسال و به فروش 
نیازمندی  دلیل  به  رطب  ارسال  برسانیم. 
سایر  و  پرواز  با  تهران  مقصد  به  یخچال  به 
این  به  گیرد  می  صورت  اتوبوس  با  شهرها  
به  ساعت   ۴۸ از  کمتر  در  محصوالت  ترتیب 
دست مشتریان می رسد. با آغاز فصل برداشت 
پستی  ارسال  جانبی  محصوالت  سایر  و  خرما 
نیز اضافه شده است و تاکنون عالوه بر مراکز 
در  بزرگی  و  کوچک  شهرهای  به  ها  استان 

اقصی نقاط کشور ارسال داشته ایم.
- نحوه سفارش توسط مشتری به چه صورت است؟

همشریان عزیز می توانند با مراجعه حضوری به 
بانک صادرات  فروشگاه ما به آدرس ۱۲ متری 
نبش بلوک اول یا از طریق آدرس اینستاگرامی 
یا از طریق شماره تماس   Toolak.shop نام به 
سایر  کنند.  سفارش  ثبت   ۰۹۱۷۰۷۰۰۱۵۹
ثبت  اینستاگرام  طریق  از  عموما  نیز  شهرها 

سفارش های خود را انجام می دهند.
- برنامه آینده شما چیست؟

ما برنامه یک ساله، دوساله، پنج ساله و ده ساله 
از  بعد  مدت  بلند  های  برنامه  کرده ایم.  ترسیم 
از  که  آنالیزی  و  ضعف  و  قوت  نقاط  ارزیابی 
ایم  بازار داشته  از  اینجا  به  تا  بازخوردهایی که 
می تواند دست خوش تغییرات شود. اما در کوتاه 
با عبور از فصل برداشت رطب و خرما و  مدت 
محصوالت  تولید  حال  در  کاری  فشار  کاهش 
هستیم.  تولک  فروشگاه  تجهیز  و  جدید 
با  مرتبط  محصوالت  از  تخصصی  فروشگاهی 
میزبان  شویم  می  خوشحال  که  خرما  و  نخل 

همه ی عزیزان باشیم.
- کالم پایانی؟

سپاس از شما بابت ترتیب دادن این مصاحبه و 
تشکری ویژه از تمام دوستان و همشهریانمان. 
پیج های  در  ما  معرفی  با  هم  که  عزیزانی 
شناساندن  به  مجازی  فضای  و  اشان  شخصی 
از  ای  گسترده  طیف  هم  و  کرده  کمک  ما 
مخاطبین در تمامی نقاط کشور را برای ما به 
که  مثبتی  های  پیام  تمام  از  آوردند.  ارمغان 
نقدهای  تر  مهم  همه  از  و  فرستادند  ما  برای 
دلسوزانه ای که به ما داشتند تشکر می کنیم 
و دستان پر مهر همه دوستان رو می فشاریم و 

قدردان محبت هایشان هستیم.

ایده جالب تیم »تولک« در فروش و معرفی خرمای الرستان

رئیس امداد الرستان، گفت: میز ایده پردازی 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  در  اشتغال 

الرستان راه اندازی شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
هوشنگ  الرستان،  امداد  کمیته  عمومی 
مبنی  امداد  کمیته  رویکرد  به  اشاره  با  دالور 
و  اقتصادی  توانمندسازی  و  اشتغالزایی  بر 
اجتماعی مددجویان تحت پوشش خود و نظر 
اشتغال  ایجاد  با  گذشته  سنوات  در  اینکه  به 
گام  وام،  اعطای  با  مددجویان  جهت  پایدار 
داشت  اظهار   ، است  برداشته  را  موثری  های 
: به منظور ایجاد مشاغل جدید و دانش بنیان 
و  اشتغال  مقوله  به  سنتی  نگاه  از  ممانعت  و 
با پشتیبانی رئیس دفتر نماینده مردم شریف 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای 

اسالمی، این میز راه اندازی شده است.
بهره  را  ایده  این  سازی  عملی  از  هدف  وی 
گیری از نظرات صاحب نظران حوزه اشتغال، 
فارغ  امداد،  اشتغالزایی  موفق  مجریان 
کارآفرینان  موضوع،  با  مرتبط  التحصیالن 
مددجویان  اشتغال  آینده  افزود:  و  دانست  و  

کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  نائب 
وجود  امکان  این  گفت:  مجلس  شوراهای  و 
کرونا،  ویروس  شیوع  ادامه  صورت  در  دارد 
چند  در   ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات 

روز متوالی برگزار شود.
خانه  از  نقل   به  میالدالرستان  گزارش  به 
پاسخ  در  آصفری   حسن  محمد  ملت، 
شورای  مجلس  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
شرایط  در  انتخابات  برگزاری  برای  اسالمی 
کار  دستور  در  را  خاصی  رویکرد  کرونایی 
که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  داشت،  خواهد 
شدن  الکترونیکی  برای  الزم  زیرساخت های 
نمی توان  باشد،  نداشته  وجود  انتخابات 
بنابراین  کرد؛  تصویب  رابطه  این  در  قانونی 
وقتی که امکانات الزم برای برگزاری اینگونه 
تصویب  به  دیگر  پس  ندارد  وجود  انتخابات 

قانون در این زمینه نیازی نیست.
خنداب  و  کمیجان  اراک،  مردم  نماینده 
وهله  در  افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
برای  را  امکانات  امر،  متولیان  باید  نخست 
بررسی  مورد  انتخابات  شدن  الکترونیکی 
برگزاری  روند  که  نماند  ناگفته  و  دهند  قرار 
انتخابات جز وظایف شورای نگهبان و وزارزت 
کشور بوده که باید در این رابطه به توافقات 
کمیسیون  رئیس  نائب  برسند.  خود  خاص 
شورای  مجلس  شوراهای  و  داخلی  امور 
وجود  امکان  این  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
دارد که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به 
مستمر  روز  چند  طی  در  کرونا  شیوع  دلیل 
شود  گفته  اینکه  کرد:  اظهار  شود،  برگزار 

دانش  و  جدید  های  طرح  سمت  به  امداد 
اقلیمی منطقه  و  بوم شناختی  نگاه  با   بنیان 
هدایت می شود. رئیس کمیته امداد الرستان 
با اشاره به اینکه در اولین جلسه و گردهمایی، 
محصوالت  اینترنتی  فروش  جهت  تالش 
های  فروشگاه  بیشتر  اندازی  راه  مددجویان، 
خلیج  حوزه  کشورهای  با  ارتباط  اینترنتی، 
فارس جهت فروش صنایع دستی، راه اندازی 
کمپ های گردشگری و توریسم کاشانه و در 
تاکید  مورد  گردشگری  حوزه  توسعه  نهایت 
قرار گرفت، تصریح کرد: از تمام صاحبنظران 

دعوت به همکاری می شود.
دالور، پشتیبانی و حمایت از پایان نامه های 
دانشگاهی مرتبط با موضوعات امداد و اشتغال 
را در اولویت برنامه های کمیته امداد الرستان 
امام  امداد  نشان کرد:کمیته  و خاطر  برشمرد 
ایجاد  با   ، )ره( الرستان در پنج سال گذشته 
۱۸۰۰ فرصت شغلی با اعطای  ۳۷۰ میلیارد 
ایجاد  امر  در  پیشرو   ، اشتغالزایی  وام  ریال 
اشتغال و توانمندسازی مددجویان و استقالل 

اقتصادی آنها بوده است .

جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  برای 
در طی چند روز متوالی قانونی تصویب شود 
باید تاکید کرد که در حال حاضر امکان طرح 
وجود  وقت  دلیل ضیق  به  موضوعاتی  چنین 

ندارد.
وی در ادامه افزود: البته باید در آینده شرایط 
را بررسی کرد و اگر به همین شیوه بود این 
شود  گرفته  تصمیمی  که  دارد  وجود  امکان 
چند  صورت  به  را   ۱۴۰۰ انتخابات  اینکه  تا 
تا  امیدواریم  اما  کرد،  برگزار  پی  در  پی  روز 
آن زمان ویروس کرونا برطرف شود و شاهد 

چنین موضوعاتی نباشیم.
ما سالمت  اصلی  اولویت  اظهار کرد:  آصفری 
مردم بوده و همچنین حضور حداکثری پای 
رابطه  این  اگر در  صندوق های رای است که 
نیاز  قانونی  به  دولت  و  نگهبان  شورای  نیز 
هیچ  اسالمی  شورای  مجلس  باشند  داشته 

مضایقه ای نخواهد کرد.

راه اندازی میز ایده پردازی اشتغال
 در کمیته امداد الرستان

امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 
در چند روز متوالی

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان یونس صادقي  فرزند قدرت   به شرح دادخواست  به کالسه ۹۹۰۰۳۱۳ ح ش ۱ از  این شورا  
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت صادقي  فرزند زینل به 
شناسنامه شماره ۲۰۰6 صادره از گراش  در تاریخ  ۹6/۲/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود گراش بدرود گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-یوسف صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۰۷۲۲۰  صادره از حوزه گراش  

۲-احمد صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۷۹6۱۷۸  صادره از حوزه گراش 
۳-یعقوب صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۸۹6۵۹۸  صادره از حوزه گراش  
 ۴-یونس صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۰۸۳۷۵  صادره از حوزه گراش  
۵-محمود صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۱۸۰۹۵  صادره از حوزه گراش  
6-موسي صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۲۷۳۴۵  صادره از حوزه گراش  

۷-حلیمه خاتون صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۸۰۰۸۷6  صادره از حوزه گراش  
۸-نرگس صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۷۹۸۳۳۲  صادره از حوزه گراش  

۹-معصومه صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۱۲۴۰۲  صادره از حوزه گراش  
۱۰-حکیمه صادقي  فرزند قدرت  به شماره ملي   6۵6۹۹۴۱6۹۰  صادره از حوزه گراش  فرزندان متوفي

۱۱- هاجر صادقي  فرزند بابا به شماره ملي   6۵6۹۷۸۹۷۲۴   صادره از حوزه گراش  همسر متوفي 
والغیر...  

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

یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                 م/الف/۵۴۷

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان غالمرضا پوالدسنج  فرزند آهن   به شرح دادخواست  به کالسه ۹۹۰۵۱۲/۵ از  این شورا  درخواست  
به شناسنامه  فرزند غالمرضا  نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبي پوالدسنج   گواهی حصر وراثت 
شماره ۸۵۲ صادره از گراش  در تاریخ  ۹۲/6/۸ در اقامتگاه دائمی خود گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-غالمرضا پوالدسنج فرزند آهن  به شماره ملي   6۵6۹۸۹۷۹۹۳  صادره از حوزه گراش )پدر متوفي(

۲-حلیمه پورشمسي فرزند حسینعلي  به شماره ملي   6۵6۹۸۰۸۲۲۲  صادره از حوزه گراش )مادر متوفي(
۳-مریم مظفري فرد فرزند رضاعلي  به شماره ملي   ۲۵۰۰۰۰۷۴۸۰  صادره از حوزه الر )همسر متوفي( والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  

شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                   م/الف/۵۴6
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سال های دور، تولد فرزند بر اساس چشم 
هم چشمی با سایر زنان فامیل صورت می 
زیاد  فرزندان  داشتن  در  رقابت  و  گرفت 
به  بنا  یک  هر  هم  ها  آن  نامگذاری  بود. 
روزی که به دنیا می آمد یا سلیقه پدر یا 

مادر یا بستگان صورت می گرفت.
کم کم نامگذاری فرزندان مورد توجه قرار 
گرفت و نامگذاری هر تعداد فرزند با یکی 
از حروف الفبا یا بر مبنای نام های مذهبی 

یا نام های تاریخی مرسوم شد.
آنان  نامگذاری  به  فرزندآوری  پروسه 
تولد  تاریخ  به  اخیر  در دهه  و  نشد  ختم 
تاریخ  ثبت  برای  که  آنجا  تا  شد  کشیده 
تولد ُرند فرزند به پرداخت هزینه زیاد تن 
می دهند. شاهد مدعا رقابت بر سر ثبت 
تاریخ تولد ۹ / ۹ / ۹۹ است که تقاضای 
آن از تقاضا برای دریافت واکسن آنفلوآنزا 
بر  بنا  و  است  بیشتر  زندگی  مایحتاج  یا 
توئیت یک خبرنگار از گفته های یکی از  
پرستاران، خانواده ای برای تولد فرزندشان 
در ساعت ۰۹:۰۹ روز ۹۹/۹/۹، صد و ۳۰ 
میلیون تومان پول رزرو اتاق عمل داده اند!

تولد  نرخ  از  احوال  ثبت  سازمان  گزارش 
در تاریخ های رند هم حکایت از دو برابر 
دارد،  ها  تاریخ  این  در  ها  زایمان  شدن 
آنجا که می بینیم در تاریخ ۹۸/۸/۸ تولد 
نوزاد،  تولد ۲۱۸۷  نوزاد، ۹۷/۷/۷   ۵۲۴۲
تولد   ۹۵/۵/۵ نوزاد،  تولد۵6۸۰    ۹6/6/6

بعضی ها هر کاری می کنند تا فرزندشان 
تاریخ ۹۹/۹/۹ متولد شود،چه می شد ما 
هم یه تاریخ ُرند متولد می شدیم !!! این 

حکایت را با هم می خوانیم:
شخصی در حال عبور از روستایی بود. 
داشت  وجود  قبرستانی  روستا  کنار  در 
که شخص عابر به ناچار برای ادامه  راه 
می کرد.  عبور  قبرستان  وسط  از  باید 
همین طور که از کنار قبرها می گذشت 

نوشته  روی آنها را نیز می خواند.
دوم  قبر  کرده،  عمر  سال   ۸ اول  قبر 
قبر چهارم  قبر سوم ۷ سال  ۱۳ سال، 
از  متعجب  بسیار  عابر  .مرد  سال   ۱۷
کودک  همه  خدا  بندگان  پرسید؛  خود 
که  افتاده  اتفاقی  چه  مگر  نوجوان،  و 
از  سنین  این  در  همه  روستا  این  اهل 
اند. دور و برش را نگاه کرد،  دنیا رفته 
حال  در  سیما  خوش  پیرمردی  دید 
آهای  زد  صدا  عابر  مرد  است،  عبور 
کمال  با  بایست.  ای  لحظه  جان  پدر 
تعجب پرسید: قضیه این روستا و اهالی 
قبور  اهل  قبرستان چیست، چرا همه  

کودک و نوجوانند؟؟؟
پیرمرد با آهی از عمق دل گفت: انسان 
این روستا سالیان سال اهل گناه  های 
و معصیت بودند. شیطان را دوست خود 

رند  تولد  تاریخ  اجتماعی  ُمد  گرفتار  هم 
هستیم، تصریح کرد: به طور قطع این ُمد 
جای  و  کند  می  فروکش  زمان  مرور  به 
خود را به موضوع دیگر می دهد. اما باید 
توجه داشت این ُمد اجتماعی تاریخ تولد 
رند یک نتیجه فاسد به دنبال دارد که آن 
در حال حاضر مساله اجتماعی شده است.

زیرا  داد:  توضیح  شناس  جمعیت  این 
افراد نیست و بسته به  تولد فرزند دست 
فیزیولوژی بدن مادر تاریخ و زمان تعیین 
می شود. بر همین اساس نمی توان تولد 
فرزند را عقب و جلو انداخت کاری که هم 

به مادر و هم به فرزند لطمه می زند.
کاظمی پور با ابراز تاسف از اینکه در جامعه 
فدای  را  خود  سالمت  ها  خانواده  امروز، 
چشم و هم چشمی می کنند، خاطرنشان 
جامعه  که  است  تبی  این  متاسفانه  کرد: 
یا  خودنمایی  برای  گروهی  و  فراگرفته  را 
جذب فالوور در شبکه های مجازی به این 
کار متظاهرانه دست می زنند در غیر این 
صورت این موضوع نه خوشبختی برای فرد 
به دنبال دارد و نه او را در آینده حمایت 

خواهد کرد.
که  عقیده  این  با  ای  عده  داد:  ادامه  وی 
می  فرزند  برای  اقبالی  خوش  رند  تاریخ 
آورد به دنبال این ُمد اجتماعی می روند 
اما فراموش نکنند اگر هم این ایده صحیح 
باشد در صورت طبیعی بودن و نه بر اساس 

تصنعی شدن رخ می دهد.
سطحی نگری بسترساز ُمد اجتماعی

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تاریخ 
ایجاد  افراد  برای  تولد رند هیچ ارجحیتی 
نمی کند، تصریح کرد: مردم بجای عمیق 
تر و متفکرتر شدن و توجه به معیارهای 
نگری  سطحی  به  متاسفانه  خود،  درونی 

روی آورده اند.
سطحی  ما،  امروز  جامعه  در  افزود:  وی 
نگری به شدت اشاعه پیدا کرده و شبکه 

های اجتماعی بر دامنه آن افزوده اند.
پدیده  این  تشدید  در  زیادی  نقش  ها  رسانه 

نوظهور دارند
این جمعیت شناس، نقش رسانه و فضای 
این  انداختن  ها  زبان  سر  در  را  مجازی 
عنوان  برجسته  الکچری  تولدهای  تاریخ 
کرد و گفت: وقتی منحصر به این تاریخ ها 

درخواست یکی از کشاورزان بخش بیرم در خصوص کمبود 
بذر مورد پیگیری قرار گرفت.

از  یکی  پیش  میالد الرستان، چندی  گزارش خبرنگار  به 
کشاورزان از بخش بیرم با ارسال پیامی با این مضمون که؛ 
»کشاورزان بیرم با کمبود بذر مواجه هستند و با گذشت 

در  نوزاد   ۴۱۹۵ تولد   ۸۸/۸/۸ و   6۰۱۳
سازمان ثبت احوال ثبت شده است.

رند  تولد  تاریخ  ثبت  به  توجه  چرایی 
بارداری  فرایند  که  آنجا  تا  فرزند  برای 
ناهید  گفته  به  و  تغییر  دستخوش  را 
خداکرمی رئیس انجمن مامایی کشور، با 
از برخی داروها بدون  استفاده  سزارین و 
دلیل پزشکی و علمی، زندگی آینده نوزاد 
این  که  است  پرسشی  کند،  زا  آسیب  را 
روزها محافل عام و خاص به دنبال پاسخ 

آن می گردند.
آمدن  بوجود  عامل  اجتماعی  ُمد  از  پیروی 

مناسبت های الکچری
با   ، شناس  جمعیت  پور  کاظمی  شهال 
شده  باعث  اجتماعی  ُمد  اینکه  بر  تاکید 
داشته  سمت  به  بیشتر  جوان  مادران  تا 
های الکچری کشیده شوند، توضیح داد: 
ُمد اجتماعی به موارد و مسایلی هر چند 
نادرست گفته می شود که در جامعه رایج 

می شود و به صورت مد درمی آید.
برای  ها  خانواده  زمانی  دیر  افزود:  وی 
انتخاب  را  اسمی  هر  فرزندان  نامگذاری 
می کردند اما بعدها ُمد شد که نام فرزند 
ُمدهای  باشد؛  الفبا  حروف  ترتیب  به 
و  رایج  زمان  از  مقطعی  در  که  اجتماعی 
به  را  خود  جای  و  شده  کمرنگ  سپس 

ُمدهای جدید داده است.
کاظمی پور با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر 

گرفته بودند و غرق در لذت زودگذر دنیا 
دست  بگویم  بهتر  یا  تقدیر  دست  اّما 
این  اهالی  سمت  به  خداوندی  مهربان 
گیری  گناه دست  اهل  از  و  امد  روستا 
کرد.  پیرمرِد خوش قلب اشاره کرد به 
قبری و گفت این قبری که نوشته ۱۳ 
ساله، در واقع صاحب این قبر ۵۳ سال 
سن داشته است، اما در سن ۴۰ سالگی 

به درگاه خدا بازگشته.
قبری که نوشته شده ۸ سال، صاحبش 
به  بازگشتش  که  کرده  عمر  سال   6۸

مسیر الهی هشت سال بوده است 
دوست عزیزم فرقی نمیکند چند سالت 
هست یا اینکه چند سال در مسیر الهی 
تصمیم  یک  که  است  این  مهم  نبودی 
خدای  با  ببندی  عهد  بگیری،  جدی 
خودت و تا آخر این راه را بروی. یادت 
دیر  وقت  هیچ  بازگشت  برای  باشد 
آخر،  روز  ریاحی  یزید  بن  ُحر  نیست، 
ضرغام  شاهرخ  برگشت،  آخر  لحظه  
سال های آخر برگشت  خودت را باور 

کن و مردانه برگرد 
راستی چقدر قشنگ می شود تولد من و شما 
99/9/9 باشد، زمان در اختیار توست زندگی 

را طوری که خدا میخواهد بساز 
حجت االسالم حامد خادمی

مطلبی چاپ می شود این تاریخ برجسته 
زمان  به  مربوط  مشکل  این  شود.  می 
بلکه در سال های گذشته  حال نیست 
هم شاهد بودیم که با شایع شدن یک 
پدیده یا رفتار  اجتماعی، وسایل ارتباط 
این  خود  های  گزارش  با  هم  جمعی 

موضوع را تشدید می کنند.
کاظمی پور یادآور شد: با در نظر گرفتن 
های  شبکه  و  ارتباطی  فناوری  اینکه 
تر  گسترده  اخیر  دهه  دو  در  اجتماعی 
شده، این رفتار های اجتماعی که برخی 
واقعی و برخی تصنعی هستند هم بیشتر 

تشدید شده اند.
مبنی  احوال  ثبت  تصمیم سازمان  وی، 
بر اینکه تاریخ تولد نوزادان متولد یکم تا 
پانزدهم آذر ماه به تاریخ۹ / ۹ / ۹۹ قابل 
ثبت است، را هم اشاعه دهنده این ُمد 
اجتماعی دانست و تصریح کرد: تصمیم 
مادران  کاهش هجوم  برای  احوال  ثبت 
باردار برای تاریخ تولد رند است اما غافل 
ُمد  این  اشاعه  به  کار  همین  اینکه  از 

اجتماعی دامن می زند و اشتباه است.
تاریخ  به  ربطی  ها  انسان  شدن  برجسته 

تولد آنان ندارد
 کاظمی پور، راهکار مناسب برای از بین 
بردن این پدیده نوظهور را الگوپروری از 
نسل فرهیخته برای نسل جوان عنوان 
انسان  معرفی  و  شناخت  گفت:  و  کرد 
های خودساخته و تالشگر را پیشه خود 
که  فردی  یا  آموز  دانش  نه  دهیم  قرار 

فالن تاریخ تولد را دارد.  
مسائل  معمول  طور  به  افزود:  وی 
شوند  می  ایجاد  درازمدت  در  فرهنگی 
و در درازمدت هم از بین می روند پس 
یک  توان  نمی  روزه  یک  یا  شبه  یک 

رفتار اجتماعی را از بین برد.
کرد:  خاطرنشان  شناس  جمعیت  این 
است  پذیر  امکان  صورتی  در  امر  این 
که طی سال پیامدها و آسیب های این 
رسانه  در  و  داده  تذکر  اجتماعی  رفتار 
جوان  نسل  تا  شود  پرداخته  آن  به  ها 
جویای نام و تنوع طلب، مسیر خود را 
روز  همان  مختص  اینکه  نه  کند  پیدا 
و  منتشر شود  یک مطلبی هشدارگونه 
در  باید  کرد:  تاکید  پور  تمام.کاظمی 
این نسل، مسایل علمی، اخالقی  میان 

و مذهبی را اشاعه داد.
فاطمه دهقان نیری-ایرنا

زمان کاشت هنوز گندم برای کاشت ندارند لطفا پیگیری 
میالد  سوی  از  موضوع  این  پیگیری  خواستار  کنید.« 

الرستان شده بود.
کشاورزی  جهاد  اداره  طریق  از  موضوع  جهت  همین  به 
خصوص  این  در  گرفت.  قرار  پیگیری  مورد  الرستان 
جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول  سعیدی نژاد 
کشاورزی الرستان با بیان اینکه مشکل کمبود بذر گندم 
شهرستان  به  فقط  و  است  فارس  استان  کل  به  مربوط 
الرستان اختصاص ندارد، اظهار داشت: با این وجود تمام 
سعی خود را می کنیم تا از کانال های، مختلف بتوانیم بذر 

مورد نیاز کشاورزان الرستانی را تأمین کنیم.
افزود: میزان بذر سهمیه بخش بیرم حدود ۲۰۰ تن  وی 
است که تا کنون ۱۷۰ تُن آن تأمین و بارگیری شده است.

میالد الرستان: همه الرستانی ها اعم از شهری و روستایی 
می توانند با ارسال مشکالت و مطالبات خود در زمینه های 
مختلف به شماره ۰۹۱6۴۸۷۷۰۴۴ و ۰۹۳۵۸۹۴۹۳۹۷ یا 

۰۹۱۷۵۰۱۱۱۹۷ پیگیر موضوعات و مسائل خود باشند.

تولد رُند، چشم هم چشمی از نوع دیگر

ای کاش 99/9/9  تاریخ تولد من بود!

موضوع کمبود گندم در بیرم و پاسخ جهاد کشاورزی الرستان

چیدمان  تغییر  با  همزمان  الرستان  میالد  گزارش  به 
موجود،  دیجیتال  فرستنده های  در  تلویزیونی  شبکه های 
بسته های  به  ایران کاال«  و  امید  چهار شبکه »تماشا، شما، 

اول و دوم اضافه شد.
این شبکه های جدید پس از جستجوی مجدد گیرنده های 

دیجیتال توسط مخاطبان انجام خواهد شد.
به این ترتیب برای بیش از ۹6 درصد جمعیت استان فارس 
۴ شبکه جدید افزوده خواهد شد و نیازی به هیچگونه تغییر 
سخت افزاری یا خرید دستگاه جدیدگیرنده نیست. در این 
دسته شبکه »پرس تی وی« حذف و کیفیت همه شبکه ها 
اس دی خواهد بود.در طی این فرآیند بروز اشکاالتی در صدا 

و تصویر محتمل است.

اضافه شدن چهار شبکه جدید به گیرنده های تلویزیون الرستان

با حل این جدول می رسیم به اثر 
معروف هاینریش بل:

این کتاب مشقت های راوی است در 
درآمدو  کسب  برای  جوانی  دوران 
و  قحطی  های  سال  زمان  در  نان 

گرسنگی...
به  جوان  هاینریش  که  هایی  سال 
نان فکر می کند و از واژه »مناسب و 
ارزان« متنفر است. او مدام به شکلی 
گرسنگی  وصف  حال  در  بیمارگونه 

خویش است.
تاثیر  و  گرسنگی  با  تقابل  کوشد  می 
آن بر احساس و اندیشه را تصور کند.
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صف

و  بیـرم  بخش  توابع  از  کریشکي 
شهرستان  جنوب  روستاهاي  از  یکي 
در  که  است  فارس  استان  الرستان 
شهرستان  شمال  ۱۲۰کیلومتري  فاصله 
آن  مساحت  و  گردیده  واقع  الرستان 
اراضي  اربعه  محدود  که  با ۱۲هکتار  برابر 
نظر  مورد  منطقه  و  بوده  ذیل  شرح  به 
تا   ۵۳۰۰۰۰۰۰ جغرافیایي  طولهاي  بین 
و   ۳۰/۲۷ جغرافیایي  وعرضهاي   ۵۳/۳۰

۱۵/۱۰/۲۸ واقع است.
گانه  هفت  روستاهاي  از  یکي  کریشکي 
در  اي  نعمه  طایفه   . است  جات  نعمه 
دشتستان  منطقه  از  صفویه  دوران  اواخر 
الرستان  جنوب  در  و  کرده  کوچ  بوشهر 
هاي گذشته  در سده   . اند  گزیده  سکني 
مردمان طایفه  کار  و  مهمترین مشغولیت 
از  اّما   ، است  بوده  دامپروري  و  کشاورزي 
سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم بسیاري 
از مردان این طایفه جهت امرار معاش به 
کشورهاي حوزه خلیج فارس مسافرت مي 
جات  نعمه  روستاهاي  مجموعه   ، کردند 
هم  جوار  در  ۳۰کیلومتر  ۲۵تا  فاصله  در 
قبل  ۱۴۰سال  از  که  اند  شده  واقع  دیگر 
یعني دوران ناصرالدین شاه قاجار مرکزیت 
علي  قلعه حاجي  و  کریشکي  روستاي  در 

مسیح )دلیــر( بوده است . 

کنارراه  فارس  در  قصبه ای  نام   ) )اِخ  الر. 
و  نارنجی  دوراه  میان  بستک  به  جهرم 
خور. دارای پستخانه. مرکز والیت الرستان 
فارس از شهرهای قدیم ایران و در اطراف 
یافت شود  قلعه های قدیمی  و  آن خرابه ها 
که راجع به هریک از آن ها افسانه هائی در 
میان مردم مشهور است. جمعیت آن پانزده 
هزار ولی سابقاً بسیار بیش از این بوده است 

و در حومه آن سی و هفت قریه باشد.
خواجه حافظ هنگامی که به دعوت محمود 
شاه بهمنی دکنی بسوی هند می رفت بین 
راه خود به خلیج فارس به قصبه الررسید، 
آنجا  را  خود  دست  تهی  ازدوستان  یکی 
او  به  داشت  باقی  نقدینه  از  آنچه  و  بدید 
عطا کرد. )ترجمه تاریخ ادبیات ایران ج ۳ 
والیتی  گوید  ص ۳۱۱(. حمداهلل مستوفی 
نزدیک کنار دریا و مردم آنجا بیشتر تاجر 
باشند و سفر بحر و برکنند و حاصلش غله 
اعتماد کلی  و  باشد  اندکی خرما  و  پنبه  و 
باشند.  مسلمان  او  مردم  و  دارند  باران  به 
مرکز  الر  شهر   .)۱۳۹ ص  )نزهةالقلوب 
قدیمی  بسیار  شهرهای  از  و  شهرستانالر 
آن  بنای  مورخین  از  عده ای  و  بوده  ایران 
را به گرگین میالد و عده ای دیگر به بالش 
پسر فیروز نسبت می دهند. فاصله  آن از 
و  لنگه ۳۰6  از  از جهرم ۱66  شیراز ۳66 
مختصات  و  گز  هزار   ۲۵۹ بندرعباس  از 
 ۵۴ طول   : است  شرح  بدین  جغرافیائی 
 ۲۷ عرض  گرینویچ  از  دقیقه   ۱۷ و  درجه 
دریا  از سطح  ارتفاع  و  دقیقه   ۴۱ و  درجه 
۹۰۹ گز است ساختمان ها و کوچه های این 
شهر بطور کلی قدیمی و فقط یک خیابان 
نو به نام خیابان همت دارد. این شهر دارای 
است  مرتبی  بسیار  و  سرپوشیده  بازار  یک 
که از لحاظ سبک بنا و استحکام قابل توجه 
وکیل  بازار  است  به طوری که شایع  و  است 
شیراز را کریمخان زند از روی این بازار بنا 
کرده. تعداد کوی های شهر چهارده می باشد 

امکانات توسط خیرین کریشکي ساخته و 
بنا شده است .

مکان هاي دیدني و تاریخي کریشکي:
۱ -جنگل نگین سبز کریشکي با چندین 
هزار اصله نهال کاکتوس ، بید ، سدر و  ..

۲- آثار تاریخي قلعه گبري یا قلعه زرتشتي 
به  داردکه  قدمت  از ۱۵۰۰سال  بیش  که 

ثبت آثار ملي کشور رسیده است .
مسیح  علي  حاج  قلعه  و  آثارتاریخي   -۳
گلي  دیوارهاي  که  کشور  ملي  آثار  ثبت 
خاطرات  زباني  بي  زبان  با  قلعه  خشت  و 

خویش را بازگو مي کند .
جنوب  شناسي  مردم  موزه  بزرگترین   -۴
دارد  قرار  کریشکي  در  که  فارس  استان 
 ، قدیمي  اشیاء  از  از ۵۸۰۰قطعه  بیش  با 

تاریخي منطقه
ساخته  کریشکي  در  که  زمیني  کره   -۵

این  که  کسی  هر  احساس  اولین 
جزیره بسیار خشک و بسیار روشن 
یک  است  دیده  ایران  مرکز  در  را 
دیگری  سیاره  به  شما  است:  چیز 
تمام  با  خانه هایی  اید.  شده  وارد 
رنگ ها و سایه ها، زنان محلی که 
لباس های غیرمعمول روشن به تن 
دارند )لباس چند رنگ و حجاب با 
الگوی کم رنگ تر( - این، البته غیر 
معمول است. اما خاص ترین ویژگی 
جزیره هرمز شن و ماسه رنگی آن 
است که به خاطر آن، جزیره هرمز 
کمان  رنگین  جهان،  سراسر  در 
شبیه  را  آن  و  می شود؛  نامیده 
هرمز  .جزیره  می نامند  نیز  مریخ 
دارد  وسعت  مربع  کیلومتر   ۴۲
عباس  بندر  کیلومتری   ۱6 در  و 
واقع شده است. اما، با وجود جزیره 
جذاب  بسیار  افتادن،  دور  و  بودن 
جهان  مختلف  نقاط  از  و  است 
گردشگران به جزیره هرمز می آیند. 

هفتم  استان  هشتگانه  شهرستان های  از 
است و حدود آن از شمال به بخش داراب 
شهرستان  کوهک  بخش  و  فسا  شهرستان 
جهرم و قسمتی از شهرستان فیروزآباد؛ از 
خاور شهرستان بندرعباس؛ از جنوب خلیج 
فارس و از باختر شهرستان های فیروزآباد و 
بطور  شهرستان  هوای   - هوا  و  بوشهر.آب 
گرمای  منتهی  گرم  نقاط  تمام  در  کلی 
گرمای  و  مرطوب  فارس.  خلیج  سواحل 
متعدد  ارتفاعات  پناه  در  که  شمالی  نقاط 
و  تابستانی طوالنی  با  واقع شده اند خشک 
بسیار گرم و سوزان و زمستانی کاماًل مالیم 

است به طوری که برف ابداً نمی بارد.
باران  و  چاه  آب  کلی  بطور  شهرستان  آب 
)که در برکه و آب انبارها جمع و نگاهداری 
جویم  بخش  در  فقط  و  می باشد  می شود( 
و قسمتی از دهستان خنج قنات و چشمه 
زراعت  مناسبت  به همین  و  دیده می شود 
آبی در این شهرستان جزئی و اکثر دیمی 
کلی  بطور  شهرستان  مهم  ارتفاعات  است. 
امتداد  همان  که  است  باختری  ناحیه  در 
فیروزآباد  و  بوشهر  شهرستان  ارتفاعات 
در  است.  خاور  به  باختر  از  آن ها  سمت  و 
خاور شهرستان ارتفاع مهم کوه شیب است 
که راه بندرعباس بوسیله تنگ داالن ازآن 
می گذرد و در بقیه مناطق خاوری تپه های 
گچی  بعضاً  و  شنی  اکثر  که  ارتفاع  کم 
شهرستان  ارتفاعات  می شود.  دیده  هستند 

از شمال بجنوب اجماالً بشرح زیر است:
از  را  جهرم  شهرستان  که  البرز  کوه   -  ۱
این شهرستان جدا می کند و تا گردنه بزن 
که راه شوسه جهرم به الر از گردنه کشیده 
شده است امتداد دارد و بلندترین نقطه آن 
ارتفاعات   -  ۲ است.  گز   ۲۱۰ حدود  در 
شهرستان  دزگاه  دهستان  از  بالنگستان 
فیروزآباد امتداد یافته و از جنوب دهستان 
نشیب  با  الر  جنوب  در  و  گذشته  خنج 
مالیمی ختم می شود و بلندترین نقطه آن 
ارتفاعات   -  ۳ است.  گز   ۱۵۸۰ حدود  در 
شهرستان  کنگان  بخش  از  که  گاوبست 
بوشهر امتداد دارد و از شمال دهستان این 
شهرستان گذشته و در خاور بستک خاتمه 
پیدا می کند و بلندترین نقطه آن در حدود 
سیاه  باال  ارتفاعات   -  ۴ است.  گز   ۱۴۰۰
دار  گله  از شمال دهستان  گاوبندی که  یا 
واقع در شهرستان بوشهر شروع و در شمال 
بلندترین  و  می شود  تمام  اشکنان  قصبه 
نقطه آن ۱۲6۱ گز می باشد. ۵ - ارتفاعات 
هفت چاه یا شاهین کوه که از ناحیه کنگان 
یافته  امتداد  بوشهر  شهرستان  دار  گله  و 
لنگه  بندر  باختر  شمال  هزارگزی  در۵۰  و 
آن ۱6۰۰  نقطه  بلندترین  و  می یابد  پایان 
گز و ماده ساختمانی کوه سنگ های گچی 

تیره قریش در فداع و خلیلی، تیره قره زائی 
در کل و پس بند، تیره مرگماری در بیدشهر 

و جویم.
۲ - از ایالت عرب و باصری در جویم و هرم 
جغرافیائی  )فرهنگ  بیدشهر.  و  کاریان  و 
والیتی  گوید  آنندراج  صاحب   .)۷ ج  ایران 
هرمز  والیت  و  کرمان  میان  در  فارس  از 
آنجاست  بالد  از  و  معروف  هوا  به گرمی  و 
فرک و طارم و زرند و کراش و بلوک سبعه 
را  آنجا  حکام  است.  قریب  بندرعباسی  با 
تا  و  می شمردند  میالد  گرگین  احفاد  از 
زمان شاه عباس صفوی به وراثت حکومت 
الری  خان  ابراهیم  ایشان  آخرین  داشتند 
اهلل  هجری  دو  و  هزار  سال  در  که  بود 
وردیخان حاکم فارس او را گرفت و بخدمت 
شاه عباس فرستاد و سلسله ایشان منقرض 
شد و صاحب تاریخ عالم آرا نوشته که بعد 
از فتح الرستان تاجی مرصع و مکلل به دّر 
به  که  کیخسروی  تاج  به  موسوم  یاقوت  و 
گرگین میالد داده بود بحضور شاه آوردند و 
مشهوراست که کیخسرو گاه تقسیم والیت 
به امرا چنان که فردوسی گفته است:)بر سر 
وجود چنین بیتی در شاهنامه بسیار بحث 

است(
سپاهان به گودرز کشواد داد

به گرگین میالد هم الد داد
و بعضی گویند الر را الد نام بوده و به نام او 

شهرت کرده. واهللاعلم. )آنندراج(
فرهنگ  کتاب   « کتاب های  به  مراجعه  با 
و  کشور«  مذهبی  مکان های  و  آبادی ها 
ایران ج۱۱« مشخص  آبادی های  »فرهنگ 
می شود که در کشور ایران، مناطق بسیاری 
به نام » الر« و سایر واژه های مشابه این نام 
عبارتند  دارند که معروف ترین آن ها  وجود 
از: الر در فارس / الر در چاه بهار / الر در 
شهرکرد / الر در بهبهان / الر در زاهدان / 
الر   / زنجان  در  الر   / تهران،دماوند  در  الر 
مرند  در  / الر  در گچساران  / الر  در ساوه 
در  نام الرستان  به  منطقه  و همچنین سه 
کشور وجود دارد که عبارتند از: الرستان در 
نیشابور / الرستان در فارس / الرستان در 
نام » الری«  به  مناطقی  دامغان همچنین 
اهواز  زاده » در  /« الری  در مشکین شهر 
/ » الری چه »  بابل  در  /« الری محله » 
در شهرضا / » الری جان » و » الرین« در 
آمل / » الر گان » در اصفحان / » الر سر » 
در فومن / » الر هنگ » در سبزوار و حتی 

جزیره ای به نام الر هم وجود دارد.
موالنا عیشی شیرازی به این دو بیت هجو 

مردم الر کرده است:
ای محتشمان الر میگک مخورید

با خنجر نقره آب گدمک مخورید
گویید که ماهی آبه چیزی خوب است

چیزی بخورید و بر گه سگ مخورید

چندین قلعه و چاه هاي عمیق کشاورزي 
از مهمترین آثار باقي مانده از آن سالهاست 
که تعدادي از آنها در سالمت کامل است .

داروئي  نام  از  است  گرفته  بر  کریشکي   (
محلي است که در منطقه بصورت طبیعي 
و خودرو سبز شده است و خواص دارویي 

دارد . (
از نظر امکانات رفاهي و تفریحي و گردشي 
نمونه  روستاي  و  نمونه  واحد  بعنوان  نیز 
برگزیده   ) فرهنگي  )میراث  گردشگري 

شده است.
جنوب  شناسي  مردم  موزه  بزرگترین 
استان فارس را دارد که بیش از   ۵6۰۰ 
نگهداري  آن  در  سنتي  و  تاریخي  قطعه 
مي شود . از سال ۱۳۷۰تا کنون بیش از 
و  روستا  این  در  درخت  نهال  ۵۰۰۰اصله 
تپه هاي مشرف به آن نشاء شده است که 

زیبایي خاص به منطقه داده است . 
بر  نیز  گردشي  و  رفاحي  امکانات  نظر  از 
و  اي  محله  پارک   ، رستوران  از  خوردار 
پارک جنگلي است . ساخت بناها ، کوچه 
این  از  پیش  سال  هفتاد  ها  خیابان  و  ها 
طراحي و نقشه هاي آن تهیه شده است . 
روستا  این  هاي  کوچه  حاضر  حال  در 
ماشین رو و بزرگ و به استیل منظم همراه 
با منازل سنتي دیده مي شود . همه این 

آب  )برکه  برکه  و  چاه  از  آن  مشروب  آب 
باران درآن جمع و  انبارهائی است که آب 
رشته  یک  و  می باشد  می کنند(  نگاهداری 
نیز قنات دارد که طعم آن کمی تلخ و به 
مصرف آبیاری زراعت میرسد. کلیه  ادارات 
بانک  شعبه   و  نظامی  پادگان  و  دولتی 
ملی در شهر هست و در حدود ۱۵۰ باب 
دکان و مغازه ویک باب دبیرستان و چهار 
آخرین  مطابق  شهر  نفوس  دارد،  دبستان 
آمار ۱۱6۵6 نفر است مذهب اهالی شیعه  
)دری  محلی  فارسی  زبان  و  امامی  دوازده 
کسب  و  زراعت  و  تجارت  آنان  شغل  و   )
عبارت  شهر  این  بومی  امراض  می باشد. 
است از: پیوره ؛ تراخم ؛ پیوک ]رشته[ که 
بیماری اخیر اختصاص به شهر الر و حوالی 

آن دارد. )فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷(.
مرکزی  بخش  نام   ) )بخش  )اِخ(  الر. 
بخش  حومه  دهستان  و  الر  شهرستان 
ذیل  بقرار  آن  مشخصات  و  حدود  مزبور. 
از  بنارویه؛  و  جویم  بخش  شمال  از  است: 
شهرستان  خاور  از  بستک؛  بخش  جنوب 
فیروزآباد.  شهرستان  باختر  از  بندرعباس؛ 
شهرستان  شمالی  قسمت  در  بخش  این 
در  خشک  و  گرم  آن  هوای  است  واقع 
مالیم  زمستان  در  و  گرم  بسیار  تابستان 
در  خنج  دهستان  از  غیر  آن  آب  می باشد 
زراعت  و  است  باران  و  چاه  از  نقاط  تمام 
عبارت  آنجا  محصوالت  است.  اکثردیمی 
است از غالت خرما و تنباکو و پنبه. شغل 
کسب  و  داری  گله  باغبانی،  زراعت،  اهالی 
و  )دری(  محلی  فارسی  اهالی  زبان  است. 
عشری  اثنی  شیعه  و  تسنن  آنان  مذهب 
نام  به  دهستان  شش  از  بخش  این  است. 
حومه صحرای باغ فداع، ارد، درز، سایه بان 
خنج، تشکیل یافته مجموع قراء و قصبات 
تن  هزار  پنجاه  حدود  در  و  است   ۷۹ آن 
سکنه دارد. )فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷(

یکی  الر  شهرستان   ) )اِخ()شهرستان  الر. 

شده نمادي از جهان است .
پذیراي  که  سنتي  خانه  سفره   -6

مهمانان دور و نزدیک میباشد .
۷- ماکت زیباي کریشکي که با ظرافت 
خاص خودش ساخته شده و هم چنین 
که  اي  منطقه  پرندگان  از  تندیسهایي 
در مکان هاي مختلف طراحي و ساخته 

شده است.
راه هاي ارتباطي کریشکي عبارتند از :

راه کریشکي به شهرستان المرد وبخش 
عالمردشت ۴۲ کیلومتر ) پارسیان( 

 ۵ بیرم  بخش  مرکز  به  کریشکي  راه 
کیلومتر

راه کریشکي به مرکز شهرستان الرستان 
۱۲۰کیلومتر 

فارس  استان  مرکز  به  کریشکي  راه 
۳۸۰کیلومتر 

فلز  مانند  ساحلی  ماسه  و  شن 
مکان  بهترین  هرمز  می درخشد. 
توریسم  ژئو  برای  زمین  روی 
محسوب می شود. به خصوص در 
به اصطالح دره رنگین کمان که 

بسیار زیبا است.
العاده  فوق  تنوع  دلیل  به  هرمز 
موجود  معدنی  مواد  و  سنگ ها 
یک  کوچک،  منطقه  این  در 
مخزن معدنی بی نظیر محسوب 
شناسان  زمین  زبان  به  می شود. 
صحبت می کند، جزیره واقع در 
کروی  نمکی  گنبد  هرمز  تنگه 
تبخیر ها، سنگ های  از  است که 
و  رسوبی  سنگ های  و  آذرین 
از  زیرین  رسوبات  همچنین 
تبخیر های  و  گچ  نمک،  جمله 
در  است.  شده  تشکیل  آهکی 
مواد  اغلب  رسوبی  سنگ های 
دولومیت،  پیریت،  مانند  معدنی 
هالیت  و  آنهیدریت، گچ  کوارتز، 

دیده می شود.
مناظر  بر  عالوه  یره  جز   این 
زیبایی های  معدنی،  دیدنی 
مثال،  برای   - دارد  نیز  دیگری 
سنگ ها،  مرجانی،  صخره های 
و  نمکی،  و  دریایی  غار های 
همچنین یک پوشش گیاهی بی 

نظیر و حیوانات وحشی.
هرمز،  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
در  است:  ساحلی  منطقه  تنوع 
شمال سواحل شنی طالیی و در 
با صخره های  جنوب یک سایت 
اصطالح  به  در  و  دارد؛  قرار  زیبا 
از  زیادی  غلظت  سرخ،  ساحل 
آهن وجود دارد که هم ماسه و 
هم آب واقعا قرمز روشن هستند. 
و  موج ها  که  می رسد  نظر  به 
ساحل خونریزی می کنند و هم 

زیبا و هم عجیب است.

منبع: سیارک

است. 6 - ارتفاعات شیب کوه که از خاور 
بندر  نزدیکی  در  و  شروع  عسلویه  بندر 
حقیقت  در  که  چیرو  ارتفاعات  با  مقام 
و  شده  مربوط  است  ساحلی  کوه های 
بلندترین  و  ختم  چارک  بندر  شمال  در 
نقطه آن ۳۳۵ گز می باشد. ۷ - ارتفاعات 
چاه مسلم که تقریباً تنها ارتفاع مهم در 
جنوب خاور شهرستان است. این کوه از 
شمال شوره زار مهرکان گذشته و تا بندر 
مهتابی که آخرین حد شهرستان می باشد 
در موازات ساحل خلیج فارس ادامه دارد 
بلندترین نقطه آن در حدود ۹۰۰ گز  و 
شهرستان  این  در   - است.رودخانه ها 
رودخانه مهمی که دارای آب دائم باشد 
از  بارندگی  و فقط در موقع  ندارد  وجود 
پیدا  بعض خطالقعرها سیالبهائی جریان 
مهم ترین  می شود،  تمام  زود  و  می کند 
که  می باشد  مهران  شور  رودخانه  آن ها 
از دهستان فرامرزان شروع و در نزدیکی 
و  می ریزد  فارس  خلیج  به  خمیر  بندر 
چون  و  ندارد  زراعتی  استفاده  هیچگونه 
آبش خیلی کم است در تمام فصل قابل 
عبور می باشد. شهرستان الر از پنج بخش 
مرکزی بستک، لنگه، گاوبندی، جویم و 
و  قراء  مجموع  و  شده  تشکیل  بنارویه 
در  نفوس شهرستان  و  آن ۳6۷  قصبات 
 - و مذهب  زبان  است.  حدود ۱6۰۰۰۰ 
زبان اهالی فارسی محلی )در فارس دری 
می گویند( در سواحل خلیج فارس عربی 
است. مذهب اهالی تسنن و تشیع است. 
محصوالت عمده شهرستان عبارت است 
از: غالت. خرما. تریاک. پنبه. تنباکو و کمی 
ماهی و اکثر آن ها به خارج صادر می گردد. 
صنایع دستی - در بخش بستک عبابافی 
و در بخش جویم و دهستان خنج گلیم و 
بندر  در  به عالوه  است  معمول  بافی  قالی 
لنگه کرجی های شراعی کوچک  و  کنگ 
و متوسط ساخته می شود. راه ها: ۱ - راه 
شوسه جهرم - الر - لنگه و بندرعباس )به 
بندرعباس از تنگ داالن نرسیده به الر(. 
۲ - راه شوسه بستک - دژکان بندرعباس. 
در  که  سابق  ساحلی  شوسه  راه   -  ۳
لنگه و  تا  بوشهر  از  پهلوی  زمان رضاشاه 
یافت ولی چون تعمیر  امتداد  بندرعباس 
نیست.  استفاده  مورد  چندان  فعاًل  نشده 
طرف  از  متعدد  فرعی  راه های  به عالوه 
اهالی دهستانها ایجاد گردیده که در اغلب 
می باشد.  کامیون  عبور  قابل  سال  اوقات 
شهرستان  این  ایالت   - عشایر  و  ایالت 
عبارتند از ایالت ترک و عرب که تیره های 
مشروحه در نقاط زیر سکنی دارند. ۱ - از 
ایالت ترک - تیره عمله و ایکدر در حوالی 
خنج و سده. تیره دولیخانی در درز و سایه 
بان و کرموستج، تیره لر و نفر در صحرای 
میرخوند،  و  در هرمود  دوقبائی  تیره  باغ. 
تیره جهرمی و کوهکی در پراک و لطفی، 

سالروز شهادت
 آیت اهلل سید حسن مدرس و روز مجلس

شهید آیت اهلل سیدحسن مدّرس با نام اولّیه ی سّیدحسن قمشهی اسفه ای 
از 6  مّدرس  به جهان گشود.  دیده  با ۱۲۴۹ش  برابر  در سال ۱۲۸۷ق 
سالگی به مدت ۱۰ سال در قمشه مشغول فراگیری مقدمات از جمله 
ادبیات عربی و فارسی می شود. در ۱6 سالگی برای ادامه تحصیل عازم 
اصفهان شده و نزدیک به ۱۳ سال معارف دینی اعم از منقول و معقول را 
نزد بزرگانی همچون میرزا جهانگیرخان قشقایی فیلسوف و عارف نامدار، 

عبدالعلی هرندی نحوی و... می آموزد. 
وی پس از واقعه ی تحریم تنباکو، عازم عتبات عالیات شده و در سامّرا به 

محضر میرزای شیرازی شرفیاب می شود. 
اعاظم حوزه،  از اکثر بزرگان و  بر استفاده  سپس در نجف اشرف عالوه 
آخوند  عظام  آیات  حضرات  محضر  از  سال ها  را  خود  فیض  بیشترین 

خراسانی و سیدکاظم طباطبایی یزدی می برد.
تدریس  به  شروع  و  بازگشته  اصفهان  به  سال   ۷ حدود  از  بعد  ایشان 
می نماید. در ایام جنبش مشروطه در معّیت آیت اهلل حاج آقا نوراهلل عالم 

برجسته ی اصفهان به مبارزه علیه استبداد بر می خیزد.
پس از پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و گنجاندن اصل تراز 
اول )نظارت فقهاء بر مصوبات مجلس(، به همراه ۲۰ فقیه دیگر از سوی 
ملی  شورای  دوم  مجلس  و  شده  معرفی  مجلس  به  نجف  عظام  مراجع 

ایشان را به عنوان یکی از ۵ تن فقهای تراز انتخاب می کند. 
در  تهران  مردم  نمایندگی  قامت  در  ششم  تا  سوم  دوره  از  که  مدرس 
مجلس به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و به واسطه ی شجاعت و آزادی 
خواهی  و سیاست پیشگی دین مدارانه ی خود، همچنان پس از گذشت 
نام ماندگارش در آسمان  قریب نود سال، ستاره ی فروزنده ای است که 
سیاست و دیانت حک گردیده و زنده ی تاریِخ ایران زمین نام گرفته است.   
حالوت نمایش درخشان حریّت مدرس در هنگامه ی خفقان دهشتناک 
رضاخانی آنگاه شیرن تر است که نگریسته شود، چگونه بزرگ و کوچِک 
رجال نامی و مدعی دوران مشروطه در گوشه ای خزیده و از ترس لب از 

لب باز نمی کنند. 
رضاخان قلدرمآب که علی رغم ایجاد جّو ارعاب و تهدید و ترورهای 
نواختن  رذیالنه ی  اقدام  جمله  از  مکرر  توهین های  نیز  و  پی  در  پی 
دینش  ضد  و  بی نزاکت  ایادی  توسط  فرزانه  پیر  آن  صورت  بر  سیلی 
مستأصل  مدرس  دست  از  و  ببندد  طرفی  بود  نتوانسته  مجلس،  در 
که  مجلس  هفتم  دوره ی  فرمایشی  انتخابات  جریان  در  بود،  گردیده 
نمایندگان از پیش توسط وی برگزیده شده بودند، در نمایشی مبتذل 
و مضحک که حتی یک رأی خوِد مدّرس هم خوانده نشد، مانع ورود 

آن بزرگمرد، به مجلس گردید. 
مدرس در آذر ۱۳۰۷ به کاشمر تبعید شده و نهایتاً پس از ۹ سال اسارت، 
در ۱۰ آذر ۱۳۱6 و در بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان و با 
زبان روزه و در آستانه ی اذان مغرب مزدوران نانجیب رضاخان با پیچیدن 

عمامه به دور گلو، وی را خفه کرده و به شهادت رسانیدند.

کریشکي،  نگین سبزي در بیرم

با مریخ ایران آشنا شوید

پیشینه تاریخی الر در لغت نامه دهخدا

 قدمت تاریخي الرستان به پیش از اسالم بر مي گردد و از 
آنجا که در منطقه گرم و خشک قرار دارد ، به همین خاطر 
هنرمندان و معمارهاي بزرگ الرستاني در استفاده بهینه 

از آب کوششهاي فراواني کرده اند.
 اوج تجلي معماري گنبدي در دنیا ازآن الرستاني هاست و 
آب انبار یکي از شاهکارهاي بزرگ منطقه جنوب در ایران 
مي باشد. به عقیده ي پرفسور جونس ، معماران الرستاني 
توانسته اند ازآب باران بصورت بهینه استفاده کنند و اگر 
به گذشته هاي دور بر گردیم و کلمه آبادي را موشکافي 
کنیم ، پي مي بریم که کلمه آبادي بدون آب بي معناست. 
پس هر کجا آب باشد آبادي بوجود مي آید.آبادي ها باعث 

بوجود آمدن تمدن ها و فرهنگ ها مي گردد.
 اگربخواهیم نحوه ي به وجود آمدن آب انبارها و چگونگي 
بزرگ   : که  بگوییم  باید   ، کنیم  بررسي  را  آن  ساخت 
معماري که توانسته این مهم را به منصه ي ظهور برساند، 
فردي به نام تالش )فردي هندي مسلک که به ریاضي و 
معماري عالقه وافري داشته است (که طراحي ساخت آب 

انبار را بوجود آورده است.
را  انباري  آب  خواستند  مي  وقتي  قدیم  هاي  زمان  در   
 ) )گاو  پایان  چهار  از  و  کردند  مي  حفر  گودالي  بسازند 
براي بیرون آوردن خاک آن بهره مي بردند و هر قدر که 
این گودال ها پایین و پایین تر  مي رفت مستلزم نیروي 

بیشتري بود که بتواند این خاک ها را به باال بیاورد .
انتها که گودال به اتمام مي رسید گاو را قرباني مي   در 

کردند و گوشتش را به مردم مي دادند.
دلیل استفاده از گاو این بود که ، هر چه گودال هاعمقشان 
بیشتر مي شد ، به حیوان چهارپا فشار زیادي وارد مي آمد  
و اگر از چهار پایي دیگر استفاده مي کردند باعث از بین 

رفتن آن حیوان مي شد و تلف مي شد.
 وقتي که کندن گودال به اتمام مي رسید قسمت پایین 
آن را از سنگ و ساروج پر مي کردند که از نفوذ پذیري آب 
به داخل خاک کم شود و وقتي که ساروج ها و سنگ ها 
روي هم قرار مي دادند ،منتظر مي شدند تا باران بیاید و 
آب انبارها پر شود و بعد روي سرآن گنبدي شکلي با سنگ 

و گچ درست مي کردند و روي آن ساروج مي کشیدند.
جعفري  سید  انبار  آب  به  را  دنیا  گنبدي  معماري  اوج   
در منطقه الرستان ، محله ي کورچان نسبت مي دهند.  
زماني تاورینه بزرگ ، تاریخ شناس و شرق شناس هندي از 
منطقه ي الرستان عبور مي کرده و آب انبارها را به خمره 

هایي از شراب تشبیه کرده است.
کلمه آبادي از کلمه ي آب تشکیل شده و آبادي بدون آب 
معنایي ندارد.در زمان انسان هاي اولیه هر کجا که آب بوده  
به آنجا رفته و در آنجا سکني مي گزیدند و در آن مکان 
کشاورزي و دامپروري مي کردند و سپس تشکیل خانواده 
و خانواده تشکیل اشیره و اشیره تشکیل ده و ده تشکیل 

شهر مي دادند.
 در منطقه جنوب مثل الرستان بخاطر کم آبي هر کجاکه 
آب انبار بود اطراف آن، خانه درست مي شد و این خانه 

ها بزرگ و  بزرگتر مي شد و تشکیل محالت مي داد. آب 
انبارها تشکیل مرزها مي دادند و هر آب انبار را به نام آن 
محله مي  شناختند.) مثاًل آب انبار آقا واقع در محله آقا 

مي باشد .(
انبار در  یا ندارد؟ آب  انبار)برکه( نیز جنسي دارد  آیا آب 
آب  اگر  بخاطراینکه  مرد،  مثل  داشت  مذکر  قدیم جنس 
انبار بود تشکیل خانواده و تشکیل خانه ها مي دادند و از 

آن خانه ها تشکیل محالت و شهرها مي دادند.
به  گرفت  مي  صورت  انبار  آب  توسط  نسل  ازدیاد  چون 

همین دلیل به آن مي گفتند : نَر .
گنبدي شکل شدن خود آب انبارها بدین خاطر است که 
کند  پیدا  نفوذ  آب  داخل  به  بتواند  کمتري  خورشید  نور 
باعث  و  زند(  بتابد، جلبک مي  آن  داخل  نور  اگر  ) چون 

خنکي آب شود و از تبخیر جلوگیري کند.
براي  و  کردند  مي  درست  رودخانه   ، انبار  آب  کنار  در   
را  قسمتي  و  کردند  مي  استفاده  آن  از  شهري  فاضالب 
محلي براي عبور آب بنام))َمَمر((.آبي که داخل آن حرکت 
موجب  و  شد  مي  ریخته  انبار  آب  به  مستقیماً  کرد  مي 
انباشته شدن آب در قسمت گودال مي شد. آب را بعد از 
بلکه مي گذاشتند  نمي کردند  استفاده  آبگیري مستقیماً 
که ال)ته نشین( بیندازد ) خاک رس و خاک که همراه آن 
بود ته نشین کند(، پس از اینکه آب شفاف و زالل مي شد 

آن را مورد آشامیدن قرار مي دادند.
است  خشک  و  گرم  ي  منطقه  الرستان  اینکه  دلیل  به 
مردمان آن منطقه دعا مي کردند که باران بیاید و چون 
آب ، موهبت الهي )خدایي( و بسیار زیبا است ، در منطقه 
ي جنوب به آن احترام خاصي مي گذارند و به همین دلیل 

اسم باران را به روي دخترانشان مي گذارند.
 الرستاني ها در هنگام بارش باران راز و نیازهاي خاصي دارند 

و بیشتر دعاها یشان به دین اسالم است . مثل این شعر:
                  اي خدا برو بیا

                              برکه ي آغا پر ببو 
) اي خدا باران بیاید آب انبار آقا پر شود(

قدمت برکه در الرستان
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صف

- الف: گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهد
از نعمت ها در زمین و آسمان  - خداوند آنچه 
است برای بهره برداری انسان آفریده است: هو 
الّذی خلق لکم ما فی االرض جمیعاً؛ او خدایی 
است که آنچه در زمین است همه را برای شما 
)انسان ها( آفریده.( و گاه نعمتهای ویژه را نیز به 
انسان عنایت می کند. ولی گاه این نعمت ها را از 
انسان می گیرد نه بخاطر این که نعوذبا... خزانه 
الهی تمام شده باشد، که تمام شدنی نیست، و 
نه بخاطر بخل و امثال آن که ذات پاک او از هر 
یا  و  گناهی  بلکه  باشد.  می  مبّرا  نقصی  و  عیب 
گناهانی از انسان صادر می شود که نعمت ها را 
از انسان می گیرد و یا تغییر می دهد، حال باید 
دید که کدام گناهان است که نعمت ها را تغییر 

می دهد و یا از انسان می گیرد.
- محمد بن علی بن الحسین از احمد بن الحسن 
گوید:  می  او  و  کابلی  خالد  ابی  به  رسد  می  تا 
سمعت زین العابدین علی بن الحسین)ع( یقول: 
العابدین  زین  امام  الّنعم:از  تغّیر  الّتی  الّذنوب 
شنیدم که همیشه می فرمود:گناهانی که نعمتها 

را تغییر می دهد عبارت باشد از:
- -۱ ظلم و ستم کردن به مردم

بر  کردن  ستم  و  الّناس؛ظلم  علی  البغی   -
لذا حکومت  تغییر می دهد(  را  ها  مردم)نعمت 
با  با کفر پیشگی دوام می آورد ولی  و سلطنت 
ظلم و ستم پیشگی دوام نخواهد آورد. خصوصاً 
ظلم در حق افرادی که پناهی جز خداوند ندارد 
را  نعمت  و  آه مظلوم می گیرد  برق،  به سرعت 

- امر به معروف و نهی از منکر از اموری است 
که بر همه کس واجب است. یک چیزی نیست 
که بر یکی واجب باشد بر دیگری]نه[. همة ما 
را  خودمان  که  مکلّفیم  که  همانطور  مکلّفیم 
نور،  به  ظلمت  از  کنیم  خارج  و  کنیم  حفظ 
طور  همین  هم  را  دیگران  که  هستیم  مکلّف 
شما  می توانیم.  که  مقدار  هر  کنیم.  دعوت 
نباید بگویید که خوب، من که خطیب نیستم، 
من که اهل منبر نیستم، من که اهل محراب 
نیستم. شما اهل این هستید که در خانواده تان 
با آن پسرتان و با آن دخترتان و با آن عیالتان، 
با آن کسی که رفیق شما هست، می توانید که 
حرف را بزنید. همین مقدار شما مکلّفید. اگر 
انسان دید معصیت خدا می شود، باید جلویش 

را بگیرد. نگذارد معصیت خدا بشود.
موعظه خوبان

در  قم   ۱3۵8/۱۰/۰2 ره   - خمینی  امام   [
حضور کارکنان بخش خبر و جهاد سازندگی 

در صدا و سیما [

این  می دانید  که  شدید  منزلی  وارد  اگر  شما 
در  دوربینی  نه حسابی،نه  و  نه صاحبی  خانه 
کار است و نه کنترلی، هیچ دلیلی برای نظم 
انضباط در کارهای شما نیست. در  و  و دقت 
خانه رها، ما هم رها هستیم و هرچه ریخت و 
پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر 
کرده ایم، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و 
حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست، به 
ایمان  اگر  گونه ای دیگر زندگی خواهیم کرد. 
نام  به  دارد  صاحبی  هستی،  این  که  بیاوریم 
خدای حکیم حسابی در کار است به نام معاد 
پاداش  ما  گفتار  و  رفتار  و  افکار  تمام  برای  و 
را  خود  کار  حساب  نیز  ما  هست،  کیفری  یا 
خود  سرکش  نفس  خواسته های  و  می کنیم 
را مهار می کنیم. کارهایی را که صاحب خانه 
نمی پسندد، انجام نمی دهیم، زیرا می دانیم به 
یا شر ما رسیدگی  حساب تمام کارهای خیر 

می شود و خداوند در کمین ماست.
پرسشهایمهمپاسخهایکوتاه

حاجشیخمحسنقرائتی

فاصله افتادن بین نماز واجب و نماز احتیاط
نمازگزار  عهده  به  احتیاط  نماز  اگر  سؤال۱: 
نماز احتیاط فاصله  نماز واجب و  بین  باشد و 

بیفتد، آیا باید نماز اعاده شود؟
نماز  خواندن  او  وظیفه  که  کسی  اگر  جواب: 
از  شدن  خارج  از  پیش  را  آن  است،  احتیاط 
واجب  احتیاط  بنابر  نیاورد،  جا  به  نماز  حالت 
باید ابتدا نماز احتیاط را بخواند و سپس نماز 

را نیز اعاده کند.

اجیر گرفتن برای انجام واجبات شخص زنده
و  نماز  و  است  افتاده  کار  از  مادرم  سؤال۲: 
روزه قضا دارد، با توجه به اینکه در قید حیات 
هستند آیا می توانیم کسی را برای گرفتن نماز 

و روزه های قضا اجیر کنیم؟
جواب: کسی که در قید حیات می باشد الزم 
است تا آخر عمر، نماز و روزه ها را شخصا قضا 
کند و نمی تواند برای انجام نماز و روزه های 

در  را  مال  فساد،  و  گناه  مسیر  در  را  جوانی 
مسیر حرام و لهو و لعب و..به کار برد.

- در ادامه حضرت سجاد به آیه قرآن استناد 
نموده: قال ا... تعالی اّن ا... الیغّیر ما بقوٍم حّتی 

یغّیروا ما بانفسهم؛
دهد  نمی  تغییر  را  خود  نعمتهای  خداوند   
مگر آنکه مردم )بر اثر اعمال و رفتار و اندیشه 

ناسالم( در خود تغییر بوجود آورند.
یئس  الیوم  آیه  ذیل  در  مطهری  استاد   -
الذین.... واخشون می گوید: فال تخشوهم دیگر 
از ناحیه آنها بیمی نداشته باشید واخشون، از 
من بترسید. بعد از این که دینتان از بین برود 
یا ضعیف شود و هرچه که بر سرتان بیاید، باید 
از من بترسید از من بترسید یعنی چه؟ مگر 
آیه  این  نه!  است؟  خودش  دین  دشمن  خدا 
همان مطلبی را می گوید که در آیات زیادی از 
قرآن به صورت یک اصلی اساسی هست راجع 
به نعمتهایی که خداوند بر بنده اش تمام می 
بقوٍم حّتی  ما  الیغّیر  ا...  ان  فرماید:  کند، می 
یغّیروا ما بانفسهم یا ذلک باّن ا... لم یک مغّیراً 

نعمًة انعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا ما بانفسهم.
- مضمون اینست: خداوند هر نعمتی را که بر 
آنها نمی  از  را  بدارد، آن نعمت  ارزانی  قومی 
از  را  گیرد مگر وقتی که آن مردم خودشان 
مردم  آن  اینکه  مگر  یعنی  بیندازند  قابلیت 
آن  بخواهند  خودشان  دست  به  خودشان 
یک  اساساً  مطلب  این  کنند.  ذایل  را  نعمت 

اصل اساسی در قرآن مجید است.

نشود و شهر تنها مسیری برای رسیدن به مقصد 
یا  ها  پادگان  یا  ها  دانشگاه  برخی  مانند  باشد، 
بیمارستان هایی که در کنار شهر هستند، که در 
تا همان مکان  این صورت در محاسبه مسافت 

خاص در نظر گرفته می شود.

به  مبتال شدن  احتمال  با  تجمعات  در  شرکت 
کرونا

سوال۴: حکم رفت و آمد خانوادگی و نیز حضور 
در مراسم که در آن احتمال مبتال شدن به کرونا 

وجود دارد، چیست؟
جواب: از وارد شدن به محلی که احتمال عقالئی 
مبتال شدن وجود دارد، اجتناب شود مگر اینکه 
با رعایت نکات بهداشتی، این احتمال منتفی و 

یا غیر قابل توجه باشد.

 ارتباط شخص مبتال به بیماری با دیگران
سوال۵: اگر شخصی به این بیماری مبتال شده یا 
برخی از عالئم مشکوک به کرونا را دارد، آیا جایز 
ندارند  اطالع  او  وضعیت  از  که  کسانی  با  است 

رفت و آمد نماید؟
موجب  که  بدهد  عقالئی  احتمال  اگر  جواب: 
سرایت به دیگران گردد، باید از این کار اجتناب 

کند.

مخلوط شدن رطوبت دست با رطوبت صورت
تری  با  دستمان  سر،  مسِح  هنگام  اگر  سؤال6: 
برای  کند،  برخورد  پیشانی  یا  سر  جلوی  موی 

وضو اشکال دارد؟
جواب: اشکال ندارد، ولی نباید با رطوبتی که از 
موی سر یا پیشانی به دست رسیده است، مسح 

پا را انجام دهید.

تغییر می دهد.
- 2 -ترک عادت نیک

دادن  دست  از  الخیر؛  فی  العادة  عن  الّزوال   -
عادت  انسان  گاه  نیک  و  خیر  کار  به  عادت 
امام  برای  دادن  خرج  مانند  دارد،  خوبی  های 
خواندن  به  عادت  فقرا،  به  کمک  حسین)ع(، 
قرآن و دعا و نماز شب، ترک این عادات نیک 
از  را  ها  نعمت  نیامده  دست  به  راحتی  به  که 

انسان می گیرد و یا تغییر می دهد.
- 3 -ترک اختیار معروف

- واصطناع المعروف؛ از دست دادن اختیار عمل 
معروف )و شناخته شده نزد عقل و شرع( ممکن 
عمل  و  معروف  اختیار  عادت  ترک  مراد  است 
باشد، شاید  و شرع  نزد عقل  در  شناخته شده 
مقصود این است که امر به معروف نکند و خود 

بدان عمل ننماید.
- 4 -کفران نعمت

نمودن. خداوند  نعمت  کفران  الّنعم؛  وکفران   -
نعمت  از  است  داده  ما  به  بیشماری  نعمتهای 
و  عادی  های  نعمت  تا  گرفته  امامت  و  بعثت 
انواع خوردنی  معمولی همچون سالمتی، عقل، 
ها و پوشیدنی ها. کفران این نعمت ها نیز تغییر 

نعمت و یا زوال آن را به دنبال خواهد داشت.
- ۵ -شکر نعمت نکردن

- وترک الّشکر؛ترک شکر )نعمت(
- برترین شکر آن است که انسان نعمت را در 
این  به  آن  ترک  و  ببرد،  کار  به  مسیر خودش 
است که در غیر مسیر صحیح استفاده کند، مثاًل 

است  وگرنه الزم  کند  اجیر  را  قضا شده، کسی 
وصیت کند که پس از مرگش از طرف او )گرچه 

با گرفتن اجیر( انجام شود.

 تعیین مسافت شرعی
و  است  کیلومتر  : مسافت شرعی، چند  سؤال۳ 

کیفیت محاسبه آن چگونه است؟
جواب: مسافت شرعی که موجب شکسته شدن 
مسافت  در  کیلومتر   ۴۱ حدود  شود،  می  نماز 
امتدادی )فقط رفت( و ۲۰.۵کیلومتر در مسافت 

تلفیقی )رفت و برگشت( است. 
اگر سفر از شهر یا روستای مستقلی شروع می 
شود – هر چند نزدیک شهر یا روستای دیگری 
باشد -، آغاز مسافت، خروجی شهر یا روستاست 
و تا اول شهر مقصد محاسبه می شود، مگر این 
که قصد رفتن به مکان خاص و مستقلی در کنار 
شهر مقصد را داشته باشد به گونه ای که عرفا 
محسوب  مقصد  به  رسیدن  شهر،  به  رسیدن 

حکومت  و  اسالمی  حکومت  مانند  عناوینی 
والیی، در میان ما دارای معنایی روشن است، 
زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله 
باید بررسی کنیم  از آِن خدا می دانیم؛  نخست 

خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.
حکمتش  اساس  بر  خداوند  است  بدیهی 
زمان  هر  در  انسان،  آفرینش  ابتدای  از 
پیامبر  عنوان  به  را  انسانها  شایسته ترین 
جمله  از  دینی  برنامه های  و  است  برگزیده 
حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی 
الهی  رهبران  عنوان  به  پیامبران  است.  کرده 
نیز تالش خود را در این راه به کار گرفته اند، 
کرده،  هدایت  را  مردم  الهی  تعلیمات  با  تا 
در  خود  اجتماعی  و  فردی  وظایف  به  را  آنها 
آشنا  سیاسی  و  اخالقی  عبادی،  زمینه های 
خود  وظایف  به  عمل  با  مردم  اینکه  تا  کنند 
برسند.  کمال  و  سعادت  به  بندگی،  قبول  و 

این امر جز در جامعه توحیدی میّسر نیست.
پیاده  جز  انبیا  بعثت  فلسفه  تردید  بدون 
رفتار  درباره  ـ  خداوند  تشریعی  اراده  کردن 
صدر  تاریخ  نیست.  ـ  دینی  نظام  در  انسانها 
این  بر  گواه  بزرگوار  پیامبر  عملکرد  و  اسالم 
است  خداوند  آِن  از  حکومت  که  است  مطلب 
او  سوی  از  مسلمین  ولی  و  حاکم  انتخاب  و 
صورت می گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران 
الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها 

موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.
حکومت، حق الهی

آن  از  حکومت  و  والیت  حکومتی  چنین  در 
برخاسته  حکومتی  چنین  به  اعتقاد  خداست 
از جهان بینی توحیدی است؛ طبق جهان بینی 
ِملک  هستی  سراسر  و  جهان  تمام  اسالمی 

با  ای  گونه  به  خود  زندگی  در  کسی  هر  امروزه 
مسئله ی)خشم و خشونت( در گیر است و این 
درگیری در رده های سنی مختلف و افراد گوناگون 
است.   به خود مشغول کرده  را  و خانواده  جامعه 
اگر انسان شناخت کافی از گستره ی خشم و اثر 
گذاری و اثر پذیری آن داشته باشد در پرتو ایمان و 
توکل بر خداوند متعال و رهنمود های تربیتی اهل 
بیت)علیه السالم( می تواند به رویارویی و کنترل 
بهتر آن بپردازد و در مسیر کمال و تکامل، گام 

های بلند تر و موثر تری بردارد.  
خشم در قرآن

در آیات مختلف قرآن بیش از ۲۴ بار از خشم 
با تعابیر]غضب[ و ]غیظ[ سخن به میان آمده و 
در آن خطرات خشم و برکات حلم و بردباری را 

مورد بررسی قرر داده است.
بزرگ  اعمال  و  زشت  گناهان  از  که  کسانی 
خشمگین  که  هنگامی  و  ورزند  می  اجتناب 
آیه۳۴ سوره  یا در  و  می شوند عفو می کنند  
و  توانگری  در  که  آنان  فرماید:  می  عمران  آل 
تنگدستی انفاق می کنند  و خشم خود را فرو 
از خطای مردم در می گذرند و خدا  و  میبرند 

او  اذن  بدون  آن  در  تصرف  و  خداست  طلق 
اجازه خدا حتی حق  بدون  انسان  نیست.  روا 
به  رسد  چه  تا  ندارد،  را  خویشتن  در  تصرف 
تنها  اعتقادی،  چنین  با  دیگران؛  در  تصرف 
سوی  از  که  دارند  حکومت  حق  کسانی 

باشند. منصوب  خداوند 
السالم(  ائمه)علیهم  و  الهی  انبیای  افراد  این 
مردم  بر  خدا  اذن  با  مستقیماً  که  هستند 
امام  نائبان  غیبت،  زمان  در  و  دارند  والیت 
زمان)علیه السالم(با شرایطی خاص و به طور 
والیت  برای  خداوند  سوی  از  مستقیم  غیر 
آنها  دارند  وظیفه  مردم  می شوند.  برگزیده 
اجرای  برای  و  کنند(  )کشف  بشناسند  را 
اسالم از آنها پیروی کنند، بنابر این، در نظام 
سیاسی اسالم حکومت از آِن خدا و منصوبین 
به  آن  از  و  اوست  غیرمستقیم  و  مستقیم 

تعبیر می شود. حکومت والیی 
پاسخها و  پرسشها 

 آیت ا... محمدتقي مصباح یزدي

نیکوکارا ن را دوست دارد. 
جالب اینکه نمی فرماید آنها غضب نمی کنند 
و  نامالیمات  هنگام  به  غضب  و  خشم  که  چرا 
سختی، حالت طبیعی هر انسا ن است مهم آن 
است که آن ها بر غضب خود مسلط اند و هرگز 

زیر بار خشم نمی روند
خشم و غضب در روایات:   

تکان  و  عجیب  تعبیرات  اسالمی  روایات  در 
از  که  شده  وارد  خشم  دربارهی  ای  دهنده 
خطرات این رذیله ی اخالقی به خوبی پرده بر 
میدارد. رسول خدا می فرماید: غضب ایمان را 

فاسد می کند همان گونه که صبر عسل را.  
که  بپرهیز  غضب  از  فرماید:  می  هم  علی  امام 

اولش دیوانگی و آخرش پشیمانی است.   
خطرات غضب به حدی است که امام سجاد هم 
پناه  به خدا  آن  از  از دعاهای صحیفه  یکی  در 
می برد. و می گوید به تو پناه می برم از هیجان 
و حرص و شدت غضب و چیره شدن حسد و 

ضعف شکیبایی و کمی قناعت.
ْدَق َمْن یَْسَعی َمَعَکَو َمْن یَُضرُّ نَْفَسُه لَِیْنَفَعَک  إِنَّ أََخاَک اَلصِّ

هرچند که ما مقید آب و گلیم
 در دیده أهل معرفت جان و دلیم

یک گام ز راه شرع بیرون نرویم 
در هرچه گمان برد معتدلیم 
بساز!نسبت  روزگار  حوادث  با  بپرهیز  غضب  از 
به کسی غضب مکن!فقط هرچه درلوح محفوظ 
برای تو در نظر گرفته دامنت را می گیرد بشر غیر 
از خواست خدانمی تواند علیه تو گامی بردارد. در 
ندارد  سرزمینی که سود مادی و معنوی وجود 

نمان زمین وسیع و رزق گسترده است.
تا چند چه مرغ کور خواهی بودن 

وابسته به آب شور خواهی بودن 
گر عمر چنین می گذرد پیش از مرگ 

در خانه ی خود به گور خواهی بودن 
حجت االسالم و المسلمین سعید مرتضایی

آثار برخي گناهان از زبان امام سجاد)ع(

 نقش ایمان به خدا در همه ما مکلّفیم !
زندگی انسان چیست؟

مراد از حکومت والیی چیست؟خشم و غضب در قرآن و روایات

لَْیَس ِمِنّی َمِن اْسَتَخَفّ بَِصالِتِه، ال َیِرُد َعَلَیّ الَْحْوَض ال َواهلِل.

سوگندردقیامتکنارحوض]کورث[ربمنواردنمیشود. آنهکنمازشراسبکبشماردازمننیست،هبخدا
من ال یحضره الفقیه، ج ۱، ص 2۰6

هشدار پیامبر )ص( به کسی که نماز را سبک بشمارد

َرَک َکَمْن  َقاَل )علیه السالم(: َمْن َحذَّ َو   -۵9
َرَک. بَشَّ

همانند  دارد  برحذر  بدي  از  را  تو  که  آن 
دهد.  خوبي  به  مژده  را  تو  که  است  کسي 
انسان  روحیه  در  داشتن  برحذر  تأثیر  یعني 
خوشحال کننده  دادن  مژده  تأثیر  همانند  باید 
کار  از  شدن  جدا  زیرا  باشد  آفرین  شادي  و 
است  بشارتي  آن  از  یافتن  نجات  و  ناپسند 
انسان  توست.  پسند  مورد   که  کاري  همانند 
آگاه باید از هشدارها و انذارها بهره ببرد و جلو 
و  ایستادن  خطرات  جلو  زیرا  بگیرد  را  خطر 
آنها را خنثي نمودن کمتر از خرسند شدن در 
آن  لذا دوست خوب  نیست  موثر  آدمي  وجود 
است که هم در خطرات دوست خود را هشدار 

دهد و هم در خوبي ها مژده برساند.
بهتر  هشداردهنده  دوست  گفت  مي توان  بلکه 

است زیرا رفع خطر مي نماید.
در فارسي مثلي است که مي گویند: دوست آن 
است که بگریاند و دشمن آن است که بخنداند.

شیخ شیراز گوید

به نزد من آن کس نکو خواه توست
که گوید فالن خار در راه توست

چه خوش گفت  یک روز دارو فروش
شفا بایدت داروي تلخ نوش )سعدي(

***
6۰-اللَِّساُن َسُبٌع ِإْن ُخلَِّي َعْنُه َعَقَر

]و فرمود علیه السالم[: زبان درنده اي است که 
اگر به خود واگذارده شود بگزد.

واژه سبٌع به معني درنده و َعَقر گزیدن َعَقر گزید – گاز گرفت
واژه سبع براي زبان استعاره به کار رفته به این 
سبب که اگر از کنترل خارج شود باعث نابودي 

صاحبش مي گردد.
درباره زبان در شرح خطبه همام توضیح کاملي 
فقط  مي شود.  صرفنظر  تکرار  از  لذا  شده  داده 
بهترین  مي تواند  فعال   عضو  این  مي گوییم 
و  ثبت  انسال  براي  را  افعال  بدترین  و  اعمال 
بعد  از  باال  عبارت  در  )ع(  امام  که  کند  ضبط 
که  را  آن  درندگي  و  فرموده  بحث  آن  منفي 
رخ  به  مي گردد  صاحبش  هالکت  به  منجر 

کشیده است.

محبت به فرزندان:
اراده  با  و  نیرومند  طفولیت  از  باید  را  فرزند 
پرورش داد، او را به جهت ثبات قدم و مقاومت 
برابر  در  ایستادگي  درس  او  به  داد.  سوق 

مشکالت زندگي آموخت.
فرزند خویش را به مشقت بزرگ کن

کز زحمت است هر که به راحت رسیده است
پیوسته در نیاز و نقم پاید آن پسر

کاو را پدر به ناز و نعم پروریده است
آسان کشد به ساحل مقصود رخت بخت

آن ناخدا که سختي دریا کشیده است
باید توجه داشت که بویژه در مورد تربیت پسر 

او را با نامالیمات آشنا کرد.
مرد باید که در کشاکش دهر

سنگ زیرین آسیا باشد
به  دلبسته  و  متکي  که  پسري  نازپروریده  آن 
پدر و مادر مي باشد در هنگام ورود به اجتماع 
در برابر معضالت و مشکالت مات و متحّیر و 

مبهوت مي ماند.
نازپرورده تنّعم نبرد راه به عشق

عاشقي شیوة رندان بالکش باشد
دیده شده وقتي کودکي مي افتد، به پدر و مادر 
نگاه مي کند و دنبال واکنش آنهاست مي خواهد 
عکس العمل آنها را ببیند. اگر فریاد و فغان راه 

انداختند، کودک نیز گریه و زاري سر مي دهد.
باید اگر پسر است او را به حال خود رها کند تا 
طعم افتادن و برخاستن را تجربه کند و بیاموزد 

باید  خودش  افتادن  هر  در  که 
برخیزد. اما اگر دختر باشد باید به او 
محبت کرد نازش خرید تا طعم محبت به 
فرزند را تجربه کند و فردا که مادر شد با عاطفه 

و احساس باشد.
شجاعت و صالبت، قدرت و نیرومندي و باالخره 
تاریخ  در  علي)ع(  امیرالمومنین  استقامت 

مشحون است.
شگفتي  و  تعجب  مایه  جهانیان  براي  امر  این 

با خوردن خوراک ساده  است که آن حضرت 
همچون نان جو و نمک آن چنان شجاعت و 

دالوري به منصه ظهور مي رسانیدند.
»مثل  مي فرماید:  مورد  این  در  حضرت  آن 
نوازش  نه  است.  کوهستان  درخت  مثل  من 
دست باغبان را دیده و نه آبیاري گردیده. اما 
در مقابل آفتاب سوزان مقاوم ایستاده است.« 
چوب آن از چوب درختاني که نوازش باغباني 
را دیده و آبیاري مداوم شده محکم تر و آتش 

آن نیز بادوام تر مي باشد.
در محشر اگر لطف تو خیزد به شفاعت

بسیار بگردند و نیابند گنهکار
***

با عشق تو در خاک فرو بردم سر
با مهر تو سر زخاک بر خواهم داشت

آرزویم همه این است که بینم رویت
جان شیرین بسپارم به خم ابرویت 
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پوکی  میان  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
ارتباط  بدن،  در  منیزیم  کمبود  و  استخوان 
نزدیکی وجود دارد و کمبود این عنصر معدنی 
بر سالمت مفاصل و استخوان ها تأثیر می گذارد .   
این مطالعه به برخی غذا ها و محصوالتی اشاره 
را  بدن  در  منیزیم  کمبود  می توانند  که  کرده 
حاوی  غذا های  مهمترین  از  کنند.  جبران 
اسفناج  مانند  سبزیجاتی  به  می توان  منیزیم 
اصلی  منابع  از  یکی  که  کرد  اشاره  چغندر  و 
معدنی  مواد  و  ویتامین ها  منیزیم،  از  سرشار  و 
که  می روند  شمار  به  بدن  نیاز  مورد  کلیدی 
قلب  سالمت  برای  و  کرده  مقابله  بیماری ها  با 

بسیار مفید هستند .
به  منیزیم  منبع  بزرگترین  هم  خام  کاکائوی 
حساب می آید که به کاهش فشار خون، حفظ 

پرهیزها:
ــ از مصرف گوشت قرمز )به ویژه گوشت گاو 
و  پرخوری  دیرهضم،  غذاهای  و  گوساله(  و 
درهم خوری پرهیز کنید و غذاها را به خوبی 

بجوید.
ـ از قرار گرفتن بدون پوشش مناسب در برابر  ـ 

باد و سرمای پاییزی به شدت پرهیز کنید.
 ــ بعد از استحمام به هیچ وجه بالفاصله بدن 
خود را در معرض هوای آزاد بیرون قرار ندهید 

و سر خود را حتماً بپوشانید. 
ــ از مصرف آب یخ، ترشی، غذاهای چرب و 
و  فست فودها  اولویه،  ماکارونی،  مانند  غلیظ 

محصوالت صنعتی پرهیز کنید.
ــ از مصرف غذاهای بسیار ترش، شور، پرادویه 

و تند خودداری کنید.
ــ سعی کنید غذاها را بیشتر به صورت آبپز، 
بخارپز و کبابی طبخ کنید و از مصرف غذاهای 

سرخ کرده بپرهیزید.

مفرح  تر،  و  سرد  نارنگی  پرخاصیت  میوه 
لهیب  فرونشاننده  و  خفقان  رافع  قلب، 
کلیه  برای  و  اعصاب  کبد، مسکن  و  معده 
برای  نیز  آن  پوست  است.  مفید  بیماران 
درمان و سالمت بدن بسیار موثر و زیبایی 

را تضمین می کند. 
قلبی  بیماری  از  نارنگی  پوست  خوردن 

پیشگیری می کند.
درمان  برای  میوه  این  سبزرنگ  پوست  از 
استفاده  التهاب  و  پایین  خون  فشار 

می شود.
بد  کلسترول  نارنگی  پوست  جویدن 
همانند  آن  اثر  و  می دهد  کاهش  را  خون 
عوارض  البته  که  است  دارو های شیمیایی 

آن را ندارد.
سرطانی  سلول های  در  موجود  آنزیم های 
در  موجود   Q۴۰ نام  به  ترکیبی  طریق  از 

پوست نارنگی از بین می رود.
برابر   ۲۰ نارنگی  پوست  اکسیدان  آنتی 

میوه نارنگی است.
نارنگی  پوست  چینی،  طب  براساس 
اختالالت طحال و ریه را برطرف می کند.

ناراحتی های  نارنگی  میوه  پوست  مصرف 
اختالالت  و  استرس  افسردگی،  عصبی، 

مربوط به خواب را برطرف می کند.
بیشتر اختالالت گوارشی را می توان با استفاده 
از پوست نارنگی برطرف کرد همچنین نفخ و 

حالت تهوع را برطرف می کند.
منبع: برنا

با  آلزایمر  به  مبتالیان  در  کرونا  به  ابتال 
نشانه های خاص تری نسبت به عوارض معمول 
آلودگی به کوویدـ۱۹ همراه است. بروز حاد 
توهم  و همچنین  تمرکز  و  توجه  در  اختالل 
عالئم  از  یکی  موقعیت سنجی  در  اشکال  و 
ابتال به کووید ـ ۱۹ در مبتالیان به  ابتدایی 
آلزایمر است. در واقع بدتر شدن حافظه اولین 
آلزایمر  بیماران  درصد   ۳۸ در  ابتال  عالمت 

مبتال به کووید ـ ۱۹ محسوب می شود .  
عالئم  شروع  هم  بیماران  از  تعدادی  در 
تنگی نفس  و  سرفه  تب،  بدون   ۱۹ کوویدـ 
آلودگی  خواب  با  همراه  فوق  عالئم  است. 
است.  ابتدایی  عالئم  جزو  تعادل  اختالل  و 
خون  افت اکسیژن  مغزی،  التهاب  فرآیند 
مغزی  اختالالت  و  حاد  درد  شریانی، 
شناختی  اختالالت  ایجاد  علل  از  شناختی 

می کند.  کمک  استخوان ها  و  قلب  سالمت 
بنابراین پودر کاکائو و شکالت تلخ گزینه های 
بدن  نیاز  مورد  منیزیم  تامین  برای  خوبی 
مانند  حبوباتی  بعدی،  مفید  خوراکی  هستند  .   
هستند.  نخود  و  عدس  سویا،  لوبیای  لوبیا، 
و  پتاسیم  از  بودن  غنی  به  موز  همچنین 
همچنین منیزیم مشهور است، که هر دو این 
مواد در کنار ویتامین های دیگر مانند ویتامین  
درمان  و  خون  فشار  کاهش  به  فیبر،    Bو 

گرفتگی عضالت هم کمک می کند.
گرم  میلی   ۳۷ حاوی  بزرگ  موز  عدد  یک 
را  ما  روزانه  نیاز  درصد   ۹ که  است  منیزیم 
تأمین خواهد کرد. انواع آجیل از جمله بادام، 
منیزیم  از  سرشار  هم  گردو  و  هندی  بادام 

هستند.

ـ  کووید  با  همراه  آلزایمر  مبتالیان  در  حادتر 
۱۹ به حساب می آید. 

دقیقاً  آلزایمر  به  مبتالیان  در  کرونا  عالئم 
افراد  تمام  مثل  و  مبتالست  افراد  دیگر  مانند 
موارد  درصد   ۳۰ تا   ۲۰ در  است  ممکن  دیگر 
اختالل  سرگیجه،  سردرد،  مثل  عوارضی  با 
بویایی، عدم تعادل، تشنج و حتی سکته  مغزی 
همراه باشد. ریسک سکته مغزی در افرادی که 
مشکالت متابولیکی و قلبی دارند و درگیر کرونا 

می شوند هم بیشتر می شود . 
دچار  که  آلزایمر  به  مبتال  بیماران  مورد  در 
اختالل سطح توجه و تمرکز، هشیاری و اختالل 
جهت یابی و مسیریابی مي شوند، عالوه بر این که 
ریوی  و  ادراری  عفونی  بیماری های  به  پزشک 
هم   ۱۹ ـ  کووید  بیماری  به  باید  می کند  فکر 

مشکوک شود و از بیمار تست بگیرد . 

ویروس  این  به  ابتال  از  پیشگیری  یا  ابتال  عامل 
بیماری های زمینه ای مثل دیابت و بیماری های ریوی، 

می تواند سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح باشد.
مثل  هایی  ویتامین  غذایی  دریافت  کمبود   
بدن  ایمنی  سیستم  تضعیف  با   A و   C ویتامین 

احتمال ابتال به بیماریها را افزایش می دهد.
مثل   C ویتامین  غذایی  منابع  روزانه  مصرف   
میوه هایی  غذا،  با  همراه  ساالد  و  سبزی  مصرف 
لیموشیرین،  و  لیموترش  نارنگی،  پرتقال،  مثل 
کلم،  گل  کلم،  انواع  مثل  سبزی هایی  و  کیوی 
شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه ای را فراموش نکنید

به عنوان مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا ۲ عدد 
نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند.

 هویج و کدوحلوایی و سبزی های سبز تیره مثل 
اسفناج ، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو 

هم از منابع خوب ویتامین A هستند.
 به طورکلی به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری 
و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه ۳ واحد 
از گروه سبزی ها )به جز سبزی های نشاسته ای( و 

حداقل ۲ واحد میوه توصیه شود.
و  سالمندان  و  باردار  مادران  زیر ۵سال،  کودکان 
می کنند  مصرف  کورتونی  داروهای  که  بیمارانی 
ابتال هستند و الزم است  بیشتر در معرض خطر 

برای پیشگیری نکات زیر را رعایت کنند.

به طور معمول، بیشترین موارد حمله قلبی در 
افراد باالی ۴۵ سال مشاهده می شود اما معموالً 
عالئم آن پس از سن ۳۰ سالگی بروز می کند. در 
چنین شرایطی نباید این عالئم خفیف در بدن 
می تواند  آنها  به  توجه  که  چرا  گرفت  نادیده  را 
از بروز بیماری های جدی جلوگیری کند .   وجود 
این نشانه ها می تواند زنگ خطری برای ابتال به 

بیماری قلبی باشد : 
درد قفسه سینه: 

در  سال   ۳۰ زیر  افراد  از  نفر  هزاران  ساله  هر 
عروقی  قلبی  بیماری های  به  ابتال  دلیل  به  دنیا 
نباید  بنابراین  می دهند.  دست  از  را  خود  جان 
درصورتیکه  گرفت.  نادیده  را  سینه  قفسه  درد 
فرد در کنار درد قفسه سینه تعریق هم داشته 

باشد الزم است سریع به پزشک مراجعه کند . 
نفس نفس زدن هنگام باال رفتن از پله ها: 

به طور معمول، باال رفتن از ۲۰ تا ۲۵ پله برای 
در  نیست.  سختی  کار  ساله   ۴۰ تا   ۳۰ جوان 
دوران جوانی سطح انرژی و قدرت بدنی به طور 
انجام  از  پس  اگر  اما  است  زیاد  بسیار  طبیعی 
و  خستگی  احساس  سنگین  یا  سبک  کارهای 
مشکل تنفسی داشته باشید این موضوع می تواند 

نشانه خطر باشد.

بهداشت گوش:
-پس از هربار حمام کردن گوشهاي خود را با 

حوله تمیز خشک کنید.
-وسایل نوک تیز را در داخل گوش فرونکنید و براي 

پاک کردن داخل گوش از آنها استفاده نکنید.
از  رفتن  آب  زیر  یا  کردن  شنا  هنگام  -در 

محافظ پالستیکي گوش استفاده کنید.
-صداهاي بلند باعث ایجاد بیماریهاي گوش و 
ناراحتیهاي عصبي مي شوند در محلهاي پر سر 

و صدا از محافظ گوش استفاده کنید.
در صورت وجود هریک از عالیم زیر به پزشک 

مراجعه نمایید:
-کاهش  گوش  داخل  -خارش  درد  -گوش 
شنوایي -سرگیج-خارج شدن مایع و یا عفونت 

از گوش -وجود جوشهاي چرکي در گوش

 بهداشت دست:
انتقال  عوامل  از  یکي  دستها  آلودگي 

بیماریهاست
توالت.  از  -بعد  غذا.  از  بنابراین همیشه:-قبل 
با  تماس  از  -بعد  حیوانات.  با  تماس  از  -بعد 

بیماران.
-حتماً دستهاي خود را با آب و صابون بشویید.

-زیر ناخنها محل مناسبي براي رشد میکروبها 
و انگلهاست جویدن ناخنها یعني خوردن انواع 
هاي  ناخن  هرگز  بنابراین:  انگلها  و  میکروبها 

خود را با دندان نگیرید.

 بهداشت مواد غذایي:
روده اي  بیماریهاي  عامل  آلوده  غذاي  و  آب 
رعایت  با  اسهال مي باشند،  از جمله  واگیردار 
این  از  بسیاري  غذایي  مواد  بهداشت  اصول 
اصول  این  هستند  پیشگیري  قابل  بیماریها 

هر روز سبزی یا ساالد همراه با آب لیموترش یا 
آب نارنج تازه استفاده کنند.

از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود.
مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه 

با غذا توصیه می شود.
از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و 

غذاهای چرب و سنگین اجتناب شود.
مثل  روزانه  غذای  در  پروتئین  منابع  از  استفاده 

حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است.
هم  روی  و  آهن  مثل  مغذی هایی  ریز  کمبود 

سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. 
)مثل  نشده  پخته  خوب  که  غذاهایی  خوردن  از 
مغز  که  کباب هایی  و  نیمرو  و  عسلی  مرغ  تخم 

پخت نشده اند( خودداری شود.
از خوردن غذا و مایعات در مکان هایی که از نظر 

بهداشتی مورد اطمینان نیستند خوداری شود.
از  دارید،  سرماخوردگی  عالئم  که  صورتی  در 
غذاهای آبکی مثل سوپ مرغ و آش همراه با آب 

لیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید.
در  تنوع  و  تعادل  رعایت  باشید  داشته  به خاطر 
برنامه غذایی روزانه و حصول اطمینان از دریافت 
کافی ریز مغذی ها و پروتئین از برنامه غذایی روزانه 
نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به بیماری ها از 

جمله ویروس کرونا دارد.

خر و پف کردن: 
این  دچار  سالگی  سن۳۰ـ۳۵  در  فردی  اگر 
مشکل  وجود  از  حاکی  می تواند  شود  عارضه 
باشد. همچنین ممکن است خر و پف  تنفسی 
عملکرد  قلب  که  باشد  این  مفهوم  به  کردن 

مطلوب خود را ندارد . 
احساس درد در فک:

 افراد این عالمت را معموالً نادیده می گیرند زیرا 
از دندان درد می دانند  ناشی  را  اغلب درد فک 
مواجه  عارضه  این  با  مکرر  به طور  فرد  اگر  اما 
زیرا  کند  مراجعه  پزشک  به  است  الزم   شود 
نشانه  می تواند  فک  یا  دندان  در  درد  احساس 

وجود مشکل قلبی باشد . 
احساس سوزن سوزن شدن بدن: 

کلسترول عامل اصلی مشکل قلبی است. افزایش 
سطح کلسترول، جریان خون در بدن را مختل 
کرده و احتمال حمله قلبی را بیشتر می کند. در 
صورتی که سطح کلسترول بیش از حد افزایش 
بدن  در  شدن  سوزن  سوزن  احساس  کند  پیدا 
نشانه ای از باال رفتن کلسترول است. درصورتیکه 
سوزن  سوزن  احساس  مداوم  طور  به  روز  چند 
شدن در بعضی قسمت های بدن داشته باشید این 

وضعیت می تواند نشانه ای از مشکل قلبی باشد. 

عبارتند از:
خوراکي  هرگونه  مصرف  از  قبل  همیشه   -۱

دستهایتان رابا آب و صابون بشویید.
اختصاصي  لیوان  از  آب  آشامیدن  براي   -۲
و  با دست  آب  نوشیدن  از  و  نمایید  استفاده 

یا از شیرآب خودداري کنید.
مواد  آلودگي  از  پیشگیري  منظور  به   -۳
غذایي با گرد و غبار و حشرات، مواد غذایي 
یخچال  و  سربسته  ظروف  در  حتي المقدور 

نگهداري شوند.
۴- هرگز از میوه نشسته استفاده نکنید.

گرد  دوره  دستفروشان  از  را  غذایي  مواد   -۵
با  شده  بندي  بسته  غذایي  مواد  از  نخرید، 
تاریخ  جمله  از  بهداشت  وزارت  مشخصات 
استفاده   ... و  ساخت  پروانه  انقضاء،  و  تولید 

نمایید.
6- بهتر است که از ساندویچهاي خانگي مثل نان 
و تخم مرغ و گوجه، نان و پنیر و سبزي یا نان 

و پنیر و گردو بعنوان میان وعده استفاده کنید. 

بهداشت دهان و دندان:
-براي استحکام دندانها روزانه از شیر و لبنیات 

استفاده کنید و نوشابه هاي گازدار نخورید.
و  بیسکویت  جات،  شیریني  خوردن  از  -بعد 
بالفاصله  چسبنده  شیریني هاي  و  شکالت 
صورتیکه  در  بزنید،  مسواک  را  دندانهایتان 
مسواک یا خمیردندان در دسترس نبود دهان 

خود راحتي با آب خالي بشویید.
دندانهایتان  با  هرگز  را  سفت  -چیزهاي 

نشکنید.
-هر فردي باید مسواک جداگانه داشته باشد.

را  دندانها  سطوح  تمام  دوراني  حرکات  -با 
مسواک بزنید.

توصیه های تغذیه ای ویژه فصل پاییزخوراکی های مفید برای پیشگیری از پوکی استخوان

توصیه های طب سنتی 
برای پیشگیری از 

سرماخوردگی

خواص جالب 
پوست نارنگی! 

این توصیه ها را برای پیشگیری از کرونا جدی بگیریدجدي گرفتن این نشانه ها بعد از 3۰ سالگي

۱ ـ مصرف روزانه یک  تا دو بار از سوپی که در 
آن از این مواد استفاده شده باشد: یک فنجان 
رشته فرنگی، 6 لیوان آب، دو قاشق غذاخوری 
کمی  مقدار  شوید،  مقداري  کنجد،  روغن 
زردچوبه  و  نمک  پیاز،  بلدرچین، کمی  گوشت 
و کمی زنجبیل آسیاب شده با یک لیمو عمانی 
مورد  آب  از  بخشی  جای  به  می توانید  البته 
استفاده در پخت این سوپ، از یک لیوان عرق 
و  گرمابخشی  اثر  که  کنید  استفاده  هم  یونجه 
قوت زایی این سوپ را به شدت افزایش می دهد.

۲ ـ مصرف سوپ جو، حریره جو، سوپ شیر با 
گشنیز، جعفری، ماش، سیر و پیاز

لیموترش  شربت  نوشیدن  شلغم،  خوردن  ـ   ۳
تازه با عسل و دمنوش بابونه

با کمی  عناب  عدد  نوشیدن جوشانده ۱۰  ـ   ۴
و  آویشن  دمنوش  حاوی  شربت های  عسل، 

مصرف دمنوش پونه یا عرق آن
۵ ـ حریره ای که با دستور زیر تهیه شود برای 
کنترل عالئم سرماخوردگی و رفع کوفتگی بدن 
آب  لیوان  دو  در  را  آرد  قاشق  دو  است:  مفید 
سرد حل کنید؛ سپس ۵ قاشق شکر یا عسل، 
۵ قاشق گالب، یک قاشق روغن زیتون، کمی 
دارچین و کمی زعفران را مخلوط کرده و روی 
حرارت مرتب هم بزنید و هر ساعت یک نعلبکی 

به صورت گرم میل کنید.
عدس،  جوشانده  خوردن  و  کردن  غرغره  ـ   6
غرغره سکنجبین یا آب و عسل و نمک و چند 
از  جلوگیری  به  بار   6 تا   ۵ روزی  سرکه  قطره 
و  سرماخوردگی  عالئم  درمان  و  گلو  التهاب 

عفونت های گلو بسیار مفید است.
۷ـ  استفاده از لعاب به دانه و جوشانده عناب باعث 

نرم شدن گلو و کاهش سرفه و گلودرد می شود.

۱3. از یک تکه میوه لذت ببرید
کن  ریشه  را  شیرینی  مصرف  ولع  توان  نمی 
کرد اما می توان آن را با مصرف میوه جبران 
کرد. میوه به طور طبیعی شیرین و سرشار از 
فیبر است، به همین دلیل در احساس سیری 
میوه  این  بر  عالوه  کند.  می  کمک  شما  به 
هایی  اکسیدان  آنتی  جمله  از  زیادی  مزایای 
نقش  بدن  و  پوست  ماندن  سالم  در  که  دارد 
قندهای  جای  به  میوه  مصرف  دارد.  مهمی 
بسیار  بدن  کلی  سالمت  برای  شده  فراوری 

مفید خواهد بود.
۱4. آب نبات های فاقد قند مصرف کنید

دارید  شیرینی  خوردن  به  میل  که  هنگامی 
وعده  میان  یک  با  را  خود  ذهن  کنید  سعی 
شیرین دیگر فریب دهید. داشتن میان وعده 
ای بدون قند این ضمانت را می دهد تا ولع 
مصرف شیرینی را کاهش دهید. شاید در ابتدا 
مبارزه با ولع مصرف شیرینی دشوار باشد اما 
آب نبات های فاقد قند ذهن را فریب می دهد 
آورده  بدست  را  خود  نظر  مورد  شیرینی  که 

است.
۱۵. از قانون ۱۵/8۵ پیروی کنید

مطمئن شوید که ۸۵ درصد وعده های غذایی 
تان شامل غذاهای سالم مانند محصوالت تازه، 
پروتئین بدون چربی و چربی های سالم می 
شود بنابراین ۱۵ درصد دیگر می تواند شامل 
از خوراکی ها باشد. اگر بعضی غذا ها  برخی 
را ممنوع کنید در حقیقت ولع خود را به این 

غذاها افزایش خواهید داد.
ها  آن  هضم  که  بخورید  غذاهایی   .۱6

طوالنی تر است
ولع مصرف شیرینی می تواند به این معنا باشد 
که غذاهایی که می خورید شما را سیر نمی کند. 
هضم فیبر و چربی برای بدن، مدت زمان بیشتری 
می خواهد اما پروتئین ها نیز به احساس سیری 

کمک می کنند. ترکیب فیبر، چربی و پروتئین به 
کاهش مصرف شیرینی کمک خواهد کرد.

۱۷. قرص مکیدنی بخورید
خوردن قرص های مکیدنی در عرض چند ثانیه 
این  کند.  می  متوقف  را  شیرینی  مصرف  ولع 
قرص ها طبیعی بوده و از لحاظ بالینی به شما 
کمک می کنند تا شاهد تغییر بزرگی در کاهش 

مصرف شیرینی جات باشید.
۱8. به تمایل خود غلبه کنید

بسیاری از مردم فکر می کنند که این گونه میل 
و ولع آن ها شدید تر می شود اما این صحیح 
شیرینی  به  را  میل خود  منظور  بدین   . نیست 
موج  ابتدا  در  کنید،  تصور  موج  یک  همانند 
بزرگتر و قوی تر است اما در آخر فروکش کرده 

و به مرور از بین می رود.
یک  خوردن  به  مشغول  را  خود  همیشه   .۱9

خوراکی کنید
مصرف  ولع  از  پیشگیری  برای  دیگر  راه  یک 
منحرف  را  خود  دهان  که  است  این  شیرینی 
کنید و گول بزنید. خواه آدامسی فاقد قند باشد، 
این  با  نوشیدن یک فنجان دمنوش گرم.  خواه 

کار بعث می شوید که ولع مصرف شیرینی جات 
از بین برود. معموال اکثر هوس ها بیش از ۳۰ 
منحرف  برای  بنابراین  کشند  نمی  طول  دقیقه 
کردن دهان خود زمان بگذارید به عنوان مثال 

صبر کنید تا دمنوش شما خنک شود.
2۰. صبحانه ای سرشار از پروتئین بخورید

افراد  از  برخی  برای  متناوب  داری  روزه  چه  گر 
برای  خوبی  ایده  است  ممکن  اما  است  مفید 
صبحانه  حذف  نباشد.  دارد  دیابت  که  شخصی 
می تواند منجر به ولع مصرف قند شود بنابراین 
صبحانه ای بخورید که دارای پروتئین و چربی 
های سالم باشد . توصیه می شود ۲-۳ عدد تخم 
مرغ آبپز را با مقداری سبزیجات برگ دار، لیمو، 
تمشک یا بلوبری را برای وعده صبحانه میل کنید.

2۱. قند و شیرینی نگهداری نکنید
وجود  خانه  در  و  اگر شیرینی جلوی چشمتان 
داشته باشد، شما تمایل بیشتری به خوردن آن 
دارید. دور از چشم نگه داشتن شیرینی ها می 
به  اعتیاد  بر  غلبه  برای  اساسی  گام  یک  تواند 
شیرینی باشد پس خوراکی های شیرین نخرید 
این خوراکی ها  اگر  نبرید.  به خانه  را  و آن ها 

به خوردن  میل  زمان  مرور  به  نبینید،  را 
شیرینی در شما فروکش خواهد کرد.

22. شکالت تلخ بخورید
مواد  و  ها  اکسیدان  آنتی  غنی  منبع  کاکائو، 
معدنی است که باالترین درصد کاکائو را دارد. 
ترکیبات مشتق شده از کاکائو در شکالت تلخ 
جریان  بهبود  و  خوب  کلسترول  افزایش  به 
شکالت  کمی  خوردن  کند.  می  کمک  خون 
تلخ در بیشتر روزهای هفته، میل به خوردن 

شیرینی ها را کاهش می دهد.
23. مواد غذایی دارای منیزیم مصرف کنید

کمبود  عالمت  تواند  می  شکالت  به  میل 
به  میل  کردن  کم  برای  پس  باشد.  منیزیم 
شیرینی جات غذاهای سرشار از منیزیم مانند 
شیرین،  بادام  اسفناج،  ماهی،  ای،  قهوه  برنج 
منیزیم،  نمایید.  زمینی مصرف  بادام  و  بنشن 
در تعدیل میزان قند خون، نقش دارد.کمبود 
به  ابتال  ریسک  تواند  می  همچنین  منیزیم 
دیابت نوع دوم و بیماری های قلبی و عروقی 

را افزایش می دهد.
24. قند خون تان را متعادل نگه دارید

باال  اثر مصرف زیاد قند، میزان قند خون  در 
شود.  می  تولید  زیادی  انسولین  و  رود  می 
انباشت  افزایش  سبب  انسولین  زیاد  مقدار 
چربی و پایین آمدن سطح قند خون می شود. 
در این زمان سیگنالی به مغز فرستاده می شود 
که دوباره شیرینی مصرف کند و شما میل به 
خوردن شیرینی می یابید تا مقدار گلوکز خون 
تان دوباره باال برود. برای حفظ تعادل در قند 
خون از خوردن قند ساده و غذاهایی مانند نان 
و ماکارانی و... و نوشیدنی های سالم اجتناب 
کنید و ترکیبی از فیبر، پروتئین و چربی های 

دوستدار قلب میل کنید.
منبع:نمناک

اگر به خوردن شیرینی اعتیاد دارید بخوانید)2(

عالئم خاص کرونا در مبتالیان به آلزایمر

رعایت اصول بهداشتي
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الرستان،  ناحیه  سپاه  بسیج  فرمانده 
دومین  عنوان  به   انتخاب الرستان  از 
مرکز آفرینش  های برگزیده در رقابت 

با ۲۰ استان در کشور خبر داد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی سپاه الرستان، فرمانده 
بسیج سپاه ناحیه الرستان از انتخاب 
مرکز  دومین  به عنوان  الرستان 
آفرینش های برگزیده در رقابت با ۲۰ 
استان در کشور خبر داد و گفت: آئین 
تولیدات  رویداد  نخستین  اختتامیه 
هنری  فرهنگی  آفرینش های  مرکز 
حضور  با  کشور،  سراسر  در  بسیج 
سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج 
مستضعفین به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار و از برترین مراکز آفرینش های 

فرهنگی هنری بسیج تجلیل شد.
اضافه  امیر جاهدی،  پاسدار  سرهنگ 
و  فرهنگی  آفرینش های  مرکز  کرد: 
حوزه های  در  الرستان  بسیج  هنری 
و  برگزیده  داستان  و  پوستر  طراحی 
مرکز  دومین  به عنوان  بوشهر  از  پس 
آفرینش های برگزیده در رقابت با ۲۰ 

استان انتخاب شد.
پُرتوان  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 

و  فناورانه  همکاری های  تفاهمنامه 
رحیمی  عنایت اهلل  حضور  با  صنعتی 
فرد  خواجه   افشین  و  فارس  استاندار 
هوایی  صنایع  سازمان  مدیرعامل 

وزارت دفاع امضاء و مبادله شد.
استاندار  بازدید  پیرو  نامه،  تفاهم  این 
شرکت  از  همراه  هیئت  و  فارس 
ایران  بالگرد های  پشتیبانی و نوسازی 
امیر  و  رحیمی  اهلل  عنایت  امضای  به 
خواجه  افشین  ستاد  دوم  سرتیپ 
نامه،  تفاهم  این  رسید.براساس  فرد 
راه  برای  که  کردند  توافق  طرفین 
و  بالگردی  تعمیرات  مرکز  اندازی 
استان  در  بالگردی  قطعات  ساخت 
توانمندی های خود  و  امکانات  فارس، 
دستیابی  بگذارند.برای  اشتراک  به  را 

شهید  ترور  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
فخری زاده گفت: دشمنان ملت ایران باز 
هم با استفاده از ترور نشان دادند که از 
افتاده اند  هراس  به  ایران  قدرت  افزایش 
با  و حذف دانشمندان ما را برای مقابله 

ملت برگزیدند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور 
خود در نشست علنی مجلس با اشاره به 
روزها  این  گفت:  فخری زاده  شهید  ترور 
از  یکی  ناجوانمردانه  شهادت  با  دوباره 
اندیشمندان در حوزه هسته ای و مدیران 
و  آمد  درد  به  ایران  مردم  دل  برجسته 
غمی سنگین بر قلب همه دغدغه مندان 

پیشرفت و عزت کشور گذاشته شد.
دشمنان  داشت:  اظهار  مجلس  رئیس 
مردم ایران باز هم با استفاده از شیوه های 
غیرانسانی ترین  از  یکی  عنوان  به  ترور 
افزایش  از  که  دادند  نشان  رفتارها 
حذف  و  افتادند  هراس  به  ایران  قدرت 
ملت  با  مقابله  برای  را  ما  دانشمندان 

برگزیدند.
دشمن پشیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی

وی افزود: مردم ایران بیش از چهار دهه 
روبه رو  ضایعه هایی  چنین  با  که  است 
توانسته اند  ثابت کرده که  تجربه  و  بوده 
گذشته  از  قوی تر  را  خود  شهدای  راه 
ادامه دهند و این بار نیز به دشمنان ثابت 
می کنند شهادت دکتر محسن فخری زاده 
پنجره ای جدید به روی پیشرفت کشور 
این  پشیمانی  باعث  و  کرد  بازخواهد 
آنها  حامیان  و  وقیح  تروریست های 

خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: اما دشمن جنایتکار 
قوی  واکنشی  با  مگر  نمی شود  پشیمان 
که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده 
دشمن بازدارندگی ایجاد کند و هم بابت 

این جنایات از آنها انتقام بگیرد.
آمریکا  به  اعتماد  و  ضعف  سیگنال 

فرستاده نشود
وی اظهار داشت: در همین راستا عالوه 
آمران  و  عامالن  از  بازدارنده  انتقام  بر 
شهادت شهید فخری زاده وظیفه همه قوا 
و سازمان ها و نهادهای مربوطه است که 
تهدید این ضایعه اسفناک را به فرصتی 
مختلف  عرصه های  در  شدن  قوی  برای 
هسته ای  و  دفاعی  امنیتی،  اقتصادی، 
فرستادن  از  همچنین  و  کنند  تبدیل 
به  اعتماد  یا  ضعف  سیگنال  هرگونه 

سیستم سیاسی آمریکا پرهیز کنند.
بود  شده  گفته  این  از  پیش  افزود:  وی 
و  محاسبات  از  دشمن  برآورد  تغییر  که 
برای  انکارناپذیر  ضرورتی  ایران  اقدامات 
کاهش فشارها بر مردم ایران است. این 
برداشتن  با  جز  شد  نخواهد  میسر  مهم 
گام های بلند و معنی دار در حوزه  هایی که 
دشمن به آنها توجه می کند و درباره آنها 

نگرانی دارد.
از  بیش  امروز  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
گذشته این امر به اثبات رسیده است اما 
برخی گفت وگوها و اظهارنظرها چه قبل 

کرد:  تصریح  بسیجی  نیروهای 
این  بلندمدت،  افق  در  امیدواریم 
مرکز به یکی از مراکز پرقدرِت تولید 
محتوای کارهای فرهنگی و هنری در 

کشور تبدیل شود.
فرمانده بسیج سپاه ناحیه الرستان، با 
بیان اینکه این مرکز به  عنوان نخستین 
هنری  و  فرهنگی  آفرینش های  مرکز 
بسیج در کشور محسوب می شود که 
در یک شهرستان تأسیس شده است، 
آثار  بارها  اخیر  سالیان  طی  افزود: 
زیبایی از هنرمندان بسیجی الرستان 
و  ملی  رسانه های  سطح  در  و  تولید 

استانی بازنشر شده است.

هوایی،  صنایع  سازمان  هدف،  این  به 
و  فناورانه  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
اختیار  را در  نیاز  انسانی مورد  نیروی 
خواهد گذاشت و استانداری فارس نیز 
فیزیکی  فضای  تخصیص  درخصوص 
منطقه  در  گذاری  سرمایه  امکانات  و 
ویژه اقتصادی مساعدت الزم را انجام 

خواهد داد.

و چه بعد از ترور حاکی از درک نکردن 
این نکته بدیهی است که از نظر دشمن 
باال بردن دست نیاز به مذاکره حاوی این 
عزیز خدای  ایران  که  است  اشتباه  پیام 
از  دشمن  تصور  و  است  ضعیف  ناکرده 
ایران ضعیف نتیجه ای جز فشار اقتصادی 

بیشتر و امنیت کمتر نخواهد بود.
برای  داشت:  اظهار  مجلس،  رئیس 
قوا،  از  هرکدام  هدف  این  به  رسیدن 
دارند.  وظیفه ای  سازمان ها  و  نهادها 
اختیار  و  وظایف  حدود  در  نیز  مجلس 
آبان   ۱۳ در  را  طرحی  فوریت  خود، 
تصویب کرد و در همین جلسه غیرعلنی 
امروز صبح به مجلس همان طرح مورد 
همین  در  ان شاءاهلل  و  گرفت  قرار  بحث 

هفته این طرح نهایی خواهد شد.
وی افزود: این طرح باعث تقویت صنعت و 
دستاوردهای عملی دانشمندان هسته ای 
می شود و زمینه عبور از تحریم ها را برای 
کنار  در  قانون  این  می کند.  ایجاد  ایران 
مرتبط  دستگاه های  دیگر  واکنش های 
ایران،  هسته ای  احیای صنعت  بر  عالوه 
و  دشمن  مقابل  در  بازدارندگی  باعث 
همچنین  می شود.  مردم  خاطر  امنیت 
به دشمن نشان می دهد که محاسباتش 
کاماًل غلط بوده است و تا به تعهداتی که 
زیرپا گذاشته  تحریم ها  رفع  در  یکطرفه 
عمل نکند، ایران نیز به تعهداتش عمل 

نخواهد کرد.
دشمن  برای  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
این  در  که  جنایاتی  شد  خواهد  روشن 
داخلی  اجماع  تنها  نه  دیده ایم،  ماه ها 
می کنند،  ایجاد  را  آنها  از  انتقام  برای 
خواهد  هسته ای جهش  برنامه  در  بلکه 
به  داشت:  اظهار  مجلس،  آفرید.رئیس 
برکت خون فخری زاده قفل هایی که به 
زمینه  و  باز  شد  زده  هسته ای  صنعت 
عبور از تحریم ها ان شاءاهلل فراهم خواهد 
به سالروز شهادت  اشاره  با  شد.قالیباف 
آیت اهلل  شهید  افزود:  مدرس  شهید 
در  که  بود  وارسته  مجاهدی  مدرس 
عمل به وظایف نمایندگی و فعالیت به 
نفع مردم الگوی اصلی همه نمایندگان 

در تمامی ادوار بوده و هست.
گرانقدر  میراث  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهید مدرس، آزادگی، تدین، وارستگی 
همه  در  مردم  منافع  برای  تالش  و 

لحظات ایفای وظایف نمایندگی است.
وی افزود: ضمن تبریک این روز از همه 
هفته  فرصت  از  می خواهم  نمایندگان 
شش  کارنامه  و  کرده  استفاده  مجلس 
مجلس  پیش روی  برنامه های  و  ماهه 
مردم  استحضار  به  را  اسالمی  شورای 
هیاهوی  این  در  امیدوارم  برسانند. 
و  محدودیت ها  تمام  با  تبلیغاتی، 
مجلس  واقعی  خروجی های  کاستی ها 
پاسخی  چندماهه  کوتاه  مدت  این  در 
شما  به  مردم  که  امیدی  به  باشد 
از  که  انتظاری  و  بستند  نمایندگان 

مجلس دارند.

انتخاب الرستان، به  عنوان دومین مرکز 
برگزیده آفرینش های هنری در کشور

افزایش همکاری بین سازمان 
صنایع هوایی و استانداری فارس

دشمن پشیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی
مسئوالن، از فرستادن سیگنال ضعف 

به آمریکا پرهیز کنند

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
معاون  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
به  الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار 
اجرای  بر  نظارت  و  بازرسی  منظور 
تعدادی  از  بهداشتی  های  پروتکل 

ادارات شهرستان بازدید کرد.
فرماندار ویژه الرستان، به همراه احمد 
کرونا  با  مقابله  ستاد  جانشین  دالور 
الرستان به منظور بررسی و نظارت بر 
اجرای پروتکل های بهداشتی از برخی 

ادارات شهرستان بازدید کرد.
فرماندار ویژه الرستان، در حاشیه این 
بازدیدهای  کرد:  خاطرنشان  بازدیدها 
ارتقای  راستای  در  ادارات  از  سرزده 
حقوق  از  صیانت  کارکنان،  سالمت 
شهروندی و رعایت دستور العمل های 
خود  کار  دستور  در  کرونا  ملی  ستاد 

فارس  استان  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مدیر 
یک  از  بیش  امسال  می شود  پیش بینی  گفت: 
استان  در  مرکبات  تن  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
باغبانی  مدیر  پاکاری  شود.مجیدرضا  برداشت 
سازمان جهاد کشاورزی فارس پیش بینی کرد 
که امسال بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
مرکبات در استان برداشت شود که نسبت به 
پارسال حدود ۵ درصد افزایش را داشته باشیم.

وی افزود: استان فارس با سطح زیرکشت بالغ 
بر 6۰ هزار هکتار مرکبات و تولید سالیانه بیش 
از هزار و ۴۰۰ تن محصول مرکبات مقام دوم 
خود  به  تولید  و  زیرکشت  سطح  لحاظ  از  را 

اختصاص داده است.

اینکه سطح زیر کشت محصول نارنگی ۵ هزار 
و ۸۰۰ هکتار با تولید ۱۱۹ هزار تن است که 
۲۷ درصد تولید کشور را داریم، تصریح کرد: 
فسا،  داراب،  جهرم،  کازرون،  شهرستان های 
گراش، الر، ممسنی و قیروکارزین از قطب های 

تولید این محصول در استان هستند.
استان  در  پرتقال  زیرکشت  سطح  پاکاری 
و  و ۴۰۰ هکتار ذکر کرد  بر ۲۰ هزار  بالغ  را 
 ۳۲۲ میزان  می شود  پیش بینی  داشت:  اظهار 
باغبانی  شود.مدیر  برداشت  پرتقال  تن  هزار 
جهاد کشاورزی فارس همچنین با اعالم اینکه 
به  مشغول  زمینه  این  در  بهره بردار  هزار   ۱۸
کشاورزی،  نهاد ه های  تامین  هستند،  فعالیت 
و  مرکبات  سازی  سالم  فشار،  تحت  آبیاری 
تخصیص تسهیالت مناسب را از خدمات جهاد 

قرار داده است.
اینکه  بر  تاکید  با  حسنی،  جلیل 
بانک  اجرایی،  های  دستگاه  کارکنان 
به  موظف  شهرستان  نهادهای  و  ها 
در  زمان حضور  در  ماسک  از  استفاده 
منظور  به  گفت:  هستند؛  کار  محل 
رجوع،  ارباب  ورود  از  همگان،  سالمت 
جلوگیری  ادارات  به  ماسک  بدون 
است  شایسته  و  آید  می  عمل  به 
بسیار  امر  این  در  عزیز،  همشهریان 

مهم ما را یاری کنند.
نشان  خاطر  فارس،  استاندار  معاون 
دستور  ارگانی  که  صورتی  در  کرد: 
را  کرونا  با  مقابله  ستاد  های  العمل  
رعایت نکند، تذکرات الزم داده خواهد 
دستور  و  شود  اصالح  روند  تا  شد 
ملی  ستاد  مصوبات  براساس  ها  العمل  

کرونا اجرایی شود.

پاکاری با بیان اینکه ۲۰ درصد سطح زیرکشت 
به  مربوط  کشور  مرکبات  تولید  درصد   ۲۵ و 
فارس است ادامه داد: انواع پرتقال ها، نارنگی، 
لیمو شیرین، نارنج، لیمو ترش، گریپ فروت و 
بکری از عمده محصوالت مرکبات استان است 
مرکبات ساالنه ۷۰  تولید  اقتصادی  ارزش  که 
هکتار  هر  ازای  به  و  است  ریال  میلیارد  هزار 
و  طورمستقیم  به  را  نفر   ۴ اشتغال  زمینه 

غیرمستقیم فراهم کرده است.
فارس،  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
هزار   ۳۷۱ را  استان  باغات  زیرکشت  سطح 
دیم  باغات  و  هکتار   ۲۵۱ آبی  )باغات  هکتار 
تولید  میزان  گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار(   ۱۲۰

کشاورزی به بهره برداران اعالم کرد. او با بیان 
اینکه محصوالت مرکبات عمدتا به صورت تازه 
کشور های  به  و  می رسند  مصرف  به  خوری 
میانه  آسیای  روسیه،  فارس،  خلیج  حاشیه 
مرکبات  برداشت  کرد:  عنوان  می شود،  صادر 
در استان از مرداد آغازشده و تا اردیبهشت ماه 
از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  دارد.پاکاری  ادامه 
۵۰ واحد سورت بسته بندی در شهرستان های 
فسا، داراب، قیروکارزین و جهرم داریم، گفت: 
واحد صنعتی در شهرک صنعتی  همچنین ۳ 

شیراز و ۲ واحد نیز در شهرستان بیضا داریم.
انواع محصوالت  تولید  قابلیت  با  فارس  استان 
و  نفتی  غیر  صادرات  خصوص  در  کشاورزی 
برای  زیادی  حوزه حرف های  این  در  ارزآوری 

گفتن دارد.

ادامه از از صفحه اول
شهید  اگر  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
دربسته  اتاقی  در  زاده  فخری 
و  پژوهش  و  علم  مسیر  از  و 
کشور  به  خدمت  برای  نوآوری 
کارمند  و  قاضی  برداشت،  گام 
رویی  گشاده  با  باید  قضا  دستگاه 
و رسیدگی به موقع به پرونده ها و 
کار مردم و گره گشایی از کار خلق 
کارآمدی  افزایش  جهت  در  خدا 
مردم  رضایتمندی  و  قضائی  نظام 
گام  اجتماعی  سرمایه  تولید  و 

بردارد.
و  فرماندهان  از  قضائیه  قوه  رئیس 
خواست  قضائیه  قوه  بسیج  اعضای 
بسیجی  روحیه  حفظ  ضمن 
افزایش  برای  قضا،  دستگاه  در 
کنند  تالش  قضائیه  قوه  کارآمدی 
بسیجی  فضای  اگر  کرد:  تأکید  و 
شود،  حاکم  قضائی  دستگاه  در 
از  نمی کند  جرأت  کسی  دیگر 
رشوه و پارتی بازی و ناحق کردن 

بزند. حق حرف 
بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
مکان  و  زمان  بسیجی  کار  اینکه 
داشت:  اظهار  نمی شناسد، 
معوقه  پرونده های  به  رسیدگی 
که  ماست  اولویت های  از  یکی 
قضائیه  قوه  بسیجی  نیروهای 
همکاران  زمینه  این  در  می توانند 
وقتی  دهند.  یاری  را  قضا  دستگاه 
قضائی  مجتمع  یک  به  کسی 
می گوید  و  می کند  مراجعه 
اطاله  دچار  او  پرونده  به  رسیدگی 
شده، بی تفاوت از کنارش نگذرید 
پیگیری  را  کارش  کنید  تالش  و 

. کنید
بسیجی  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 

احساس  مردم  کار  به  نسبت  باید 
که  دید  جایی  اگر  و  کند  مسئولیت 
مشکل  رفع  برای  شده،  عدالتی  بی 
احقاق  و  مردم  کار  از  گره گشایی  و 
نشان  و  نام  دنبال  و  حق تالش کند 
خودش  خداوند  بداند  و  نباشد  هم 

اجر کارش را می دهد.
رئیس قوه قضائیه، رسالت مهم مرکز 
تحول  دوره  در  قضائیه  قوه  بسیج 
سازمانی  کارآمدی  افزایش  را  قضائی 
و  قضا  دستگاه  همکاران  از  و صیانت 

خانواده های آنها عنوان کرد.
کار  و  گمنامی  قضا،  دستگاه  رئیس 
برای خدا را از مهم ترین ویژگی های 
کرد:  تأکید  و  دانست  بسیجیان 
باشد  خدا  رضای  برای  کار  وقتی 
نباشد،  نشان  و  نام  دنبال  کسی  و 
و  می دهد  پاداش  خودش  خداوند 

افراد بی ادعا را نام آور می کند.
را »بزرگ ترین  بودن«  وی »بسیجی 
افتخار« و »بزرگ ترین نام و نشان« 
شهید  خاطره  و  یاد  و  کرد  عنوان 
را  حججی  محسن  حرم  مدافع 
بدون  و  مخلصانه  که  داشت  گرامی 
خدا  برای  آباد  نجف  از  ادعایی  هیچ 
را  او  نام  نیز  خداوند  و  کرد  حرکت 

و  داد  قرار  بزرگ  سرداران  کنار  در 
انسان های  زیارتگاه  به  او  مزار  امروز 

است. تبدیل شده  معرفت  اهل 
لزوم  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
دستگاه  کارکنان  و  قضات  توجه 
بسیجی  فرهنگ  و  روحیه  به  قضا 
سازمان  کارکنان  و  قضات  گفت: 
تخصص  بر  تکیه  با  باید  ما  اداری 
در  را  عدالت  خود  حقوقی  دانش  و 
را  امنیت  مردم  و  کرده  اجرا  کشور 
جانب  از  شده  صادر  احکام  پرتو  در 

کنند. لمس  آنها 
در  قضائیه  قوه  بسیج  مرکز  رئیس 
از  گزارشی  ارائه  با  نشست  این 
مرکز،  این  برنامه های  و  عملکرد 
انسانی  نیروی  سازماندهی  و  »جذب 
تراز  قاضی  و  کارمند  تربیت  با هدف 
آفرینی  »نقش  اسالمی«،  انقالب 
انقالب  نیاز  مورد  عرصه های  در 
کارآمدی  به  »کمک  اسالمی«، 
رویکرد  گسترش  با  قضا  دستگاه 
قضا«  دستگاه  در  جهادی  و  انقالبی 
فرهنگ  و  روحیه  »گسترش  و 
رویکردها  مهم ترین  از  قانونمداری« 
قضائیه  قوه  بسیج  برنامه های  و 

کرد. عنوان 

با  ادارات  همه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توجه به شیوع کرونا ویروس موظف به 
رعایت پروتکل  های بهداشتی هستند؛ 
دارد  ادامه  ها  بازدید  این  تصریح کرد: 
و مدیران دستگاه های اجرایی مسئول 
های  العمل  دستور  کلیه  رعایت 
خواهند  ذیربط  دستگاه  در  بهداشتی 
و  مشارکت  داد:  ادامه  بود.حسنی، 
در  بازار  تعطیلی  در  مردم  همدلی 
ساعت های تعیین شده از سوی ستاد 
مخصوصا  و  شهرستان  کرونا  با  مقابله 
تقدیر  قابل  ضرور  غیر  ترددهای  عدم 
بیان  با  سخنانش  ادامه  در  است.وی 
کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  پیرو  اینکه 
به داخل  از ورود پالک های غیربومی 
می  جلوگیری  ورودی  مبادی  در  شهر 
تا  خواست  عزیز  شهروندان  از  شود؛ 
عمل  کرونا  ملی  ستاد  های  توصیه   به 
جدی  را  اجتماعی  فاصله های  کنند، 
اجتماعات  در  شرکت  از  و  بگیرند 
بازار  و  شهر  در  ازدحام  ایجاد  و 
ویژه الرستان  خودداری کنند.فرماندار 
طرح  امیدواریم  کرد:  اظهار  پایان  در 
و  همکاری  با  کرونایی  محدودیت های 
بتوانیم  تا  شود  همراه  مردم  مشارکت 
این  انتقال  زنجیره  بیشتری  سرعت  با 

بیماری منحوس قطع شود.
بنیاد شهید و  از  گفتنی است فرماندار 
امور ایثارگران و مدیریت آبفا الرستان 

بازدید به عمل آورد.

محصوالت باغی استان حدود ۳/۲  میلیون تن 
باغی  محصوالت  تولیدات  درصد   ۱۵ و  است 
کشور  باغات  زیرکشت  سطح  درصد   ۱۲.۵ و 

مربوط به فارس است.
او با بیان اینکه میانگین عملکرد برداشت ۲۳ 
تن در هرهکتار است، گفت: ۱۸ شهرستان از 
جمله جهرم با ۲۱ هزار هکتار، قیروکارزین با 
۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، داراب ۱۴ هزار و ۲۰۰ 
ممسنی،  فیروزآباد،  الر،  کازرون،  فسا،  هکتار، 
استهبان، گزاش، فراشبند، رستم، مهر، المرد، 
خنج، نی ریز، زرین دشت و شیراز از مهم ترین 
مناطق کشت مرکبات در استان فارس هستند.

بیان  با  فارس  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مدیر 

آیت اهلل رئیسی:تاوان سختی در انتظار جنایتکاران
 ترور شهید فخری زاده است

فرماندار الرستان: از ورود ارباب رجوع، 
بدون ماسک به ادارات جلوگیری می شود

سهم ۱۰ درصدی فارس در تامین غذای ایرانیان

کتابسلوکوتهذیب
کتاب  یکتا  و  اهلل  الی  سلوک  کتاب  تنها  ]قرآن[   
تهذیب نفوس و آداب و سنن الهّیه است و بزرگتر 
وسیلة رابطة بین خالق و خلق، و عروة الوثقی و 
حبل المتین تمّسک به عّز ربوبّیت است، ختم کتب 

نازله و آخرین رابطه بین خالق و مخلوق است.
آشنایي با قرآن 

 برگرفته از آثار امام خمیني


