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بــه طــور كلــي هــر نماينــده  اي كــه بخواهد 
نيازهــاي حــوزه انتخابيــه  اش را بــه اطــاع 
وزيــر و مســئوالن رده بــاالي مملكــت و نيــز 
اقتصــادی  بــزرگ  بنگاه هــای  مســئوالن 
تحقــق  بــراي  مســئوالن  آن  و  برســاند 
خواســته نماينــده، گــوش شــنوايي داشــته 
ــود  ــت نمي ش ــن ياف ــز اي ــي ج ــند، راه باش
ــي  ــان جذابيت ــده از چن ــا كام نماين ــه ي ك
برخــوردار باشــد كــه نشــاني از اعجــاز 
ــئولين  ــئول و مس ــا مس ــد و ي ــته باش داش
مربوطــه از نزديــك مشــكل را ببيننــد و 
رنج هــاي مــردم را لمــس كننــد. در آن 
صــورت اســت  كــه وقتــي نماينــده توضيــح 
مي دهــد مســئوالن مربوطــه مشــكل را 
ــج و  ــده و  رن ــه ش ــر متوج ــتر و بهت بيش
ســختي مــردم را بهتــر درک مــی كننــد و 
ــر الزم  ــر هميــن اســاس اســت كــه تدابي ب
ــكل  ــع مش ــوص رف ــدات را در خص و تمهي

ــد.  ــی كنن اتخــاذ م
ــل  ــردن ح ــان ك ــاي آس ــي از راه ه ــذا يك ل
مشــكات و يــا الاقــل بيــان مشــكات، 
حضــور مســئوالن در حــوزه انتخابيــه و رصــد 
ــن  ــه اي ــد ك ــی باش ــك م ــكات از نزدي مش
راه بــه وســيله عمــوم نماينــدگان مــورد 
اســتفاده قــرار مي گيــرد. بــر هميــن اســاس 
ــی  ــت م ــردم درخواس ــرم م ــده محت از نماين
ــد  ــر و رص ــن ام ــق اي ــراي تحق ــه ب ــود ك ش
مشــكات مناطــق مختلــف حــوزه انتخابيــه 
عــاوه بــر دعــوت از وزرا و معاونيــن بــه 
منطقــه و توضيــح خواســته ها از نزديــك 
ــگاه هــای  ــران بن و دســتور پيگيــری، از مدي

ــون  ــادی همچ ــان اقتص ــت رس ــزرگ خدم ب
بنيــاد مســتضعفان )شــخص جنــاب فتــاح(، 
رئيــس ســتاد اجرايــی فرمــان حضــرت امــام و 
بنيــاد بركــت )شــخص جنــاب مخبــر(، رئيس 
ــخص  ــی)ره( )ش ــام خمين ــداد ام ــه ام كميت
جنــاب بختيــاری(  جهــت انجــام پــروژه هــای 
محروميــت زدا و نيــز از مســئوالن بنــگاه های 

ــدرو،  ــتا، اي ــون شس ــادی همچ ــزرگ اقتص ب
ايميــدرو و... جهــت شــروع پــروژه هــای 
ــد  ســرمايه گــذاری در منطقــه دعــوت نماين

ــد. ــه حضــور يابن ــا در منطق ت
ــئولين  ــي از مس ــايد برخ ــت ش ــي اس بديه
ــد و از  ــه را ديده ان ــته  منطق ــه در گذش ك
نزديــك بــه مشــكات و معضــات آشــنايي 

نيــاز حضــور مجــدد نداشــته  يافته انــد 
باشــند، امــا مســئوليني كــه از چنــد و چــون 
منطقــه واقــف نيســتند، و بــا ديــدن منطقــه 
ــد،   ــع مشــكات گام بردارن ــد در رف مي توانن
بازديــد از منطقــه برايشــان از ضروريــات 
محســوب  شــود و نماينــده محتــرم بايــد در 

ــردارد. ــر گام ب ــه طــور موث ايــن مــورد ب

ــوان  ــه عن ــز ب ــا ني ــه ه ــوزه وزارتخان در ح
ــارت  ــدن و تج ــت و مع ــه وزارت صنع نمون
از  كشــاورزی   جهــاد  وزارت  و  )صمــت( 
وزارت خانه هايــي انــد كــه وزيــر و معاونيــن 
اگــر شهرســتان هاي الرســتان و خنــج و 
گــراش و اوز را ببيننــد در تصميم گيــري 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــده بي تأثي آين

جناب آقای نماینده،
مسئوالن کشوری را به منطقه دعوت نمایید

بيان  با  الرستان  گاز  شركت  مدير 
سراسری  شبكه  به  بيرم  شهر  اينكه 
نعمت  اين  از  مردم  و  شده  وصل  گاز 
گاز  علمك  گفت:  می كنند،  استفاده 
تمام شهر بيرم نصب و بعضی از مردم 
برای دريافت انشعاب ثبت نام كرده اند 

و كنتور برای آن ها نصب شده است.
مشكل  عنوان  با  مطلبی  ارسال  پيرو 
كنيد.  حل  را  فارس  بيرم  شهر  نفت 
مردم  و  ندارد  گازكشی  كه  شهری 
به  می كنند  استفاده  نفتی  بخاری 
موضوع  اين  الرستان،  مياد  خبرنگار 
الرستان  مياد  خبرنگار  سوی   از 
الرستان  گاز  اداره  رئيس  طريق  از 
پخش  شركت  رئيس  همچنين  و 
مورد  الرستان  نفتی  فرآورده های 

پيگيری قرار گرفت.
در متن ارسالی شهروندان بيرمی آمده 

است:
شهرستان  در  فارس  بيرم  شهر 
پانزده  با جمعيت  واقع شده  الرستان 
منابع  به  حال  عين  در  كه  هزارنفری 
بوده  نزديك  نيز  عسلويه  گاز  طبيعی 
از  امان  عسلويه  تا  كيلومتر  يكصد 
نعمت گازكشی شهری بی بهره ايم و 
نيازمند شديد به نفت جهت گرمايش 
ميباشيم با شروع فصل سرما كه نفت 
و  هستيم  تحريم  كه  باوجودی  نيز 
به  نيازمند  از مردم  باز  نميشود  صادر 
نفت دريغ ميكنند و بصورت كوپنی و 
قطره چكانی به مردم ميدهند و خيلی 
اين  اند.  نكرده  دريافت  نفت  مردم  از 
چيز  مديريتی  بی  و  تدبيری  بی  حز 
ديگری نيست.با بخشدار شهر بيرم هم 
صحبت شده كه اعام می كنند ما در 
بخشداری هم نمی توانيم نفت دريافت 

كنيم. ديگر شكايت به كجا ببريم.
محمدحسين اعتماد پور، مدير شركت 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  الرستان  گاز 
مياد الرستان با بيان اينكه شهر بيرم 
و  شده  وصل  گاز  سراسری  شبكه  به 
اين نعمت استفاده می كنند،  از  مردم 
شهر  تمام  گاز  علمك  داشت:  اظهار 
برای  مردم  از  بعضی  و  نصب  بيرم 
و  كرده اند  ثبت نام  انشعاب  دريافت 

كنتور برای آن ها نصب شده است.

از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
سرپرست  سيما،  و  صدا  خبرگزاری 
گراش  شهرستان  كشاورزی  جهاد 
 ۳۳۰ از  ۳۵۰ تن كنجد  امسال  گفت: 
برداشت  شهرستان  اين  اراضی  هكتار 

شد.
طرح  از  برداری  بهره  با  افزود:  مرادی 
مرمت و احيای قنات كشكويه بخش ارد 
پاياب  اراضی  از  هكتار   ۴۸ آب  تامين  و 
اين قنات، امسال سطح زير كشت كنجد 

۳۰ هكتار افزايش يافت.

وی با ابراز تعجب نسبت به طرح اين 
بيرم  شهر  در  شد:  يادآور  موضوع، 
نصب  انشعاب)علمك(  هزار   ۲ حدود 

شده است.
اعتمادپور با اشاره به اينكه روستاهای 
متصل  گاز  شبكه  به  نيز  بيرم  بخش 
در  و  شده   بودجه  تأمين  و  هستند 
انشعاب  انتخاب پيمانكار  حال مراحل 
تمام  كرد:  تصريح  هستيم،  )علمك( 
روستاها بخش بيرم به غيراز يك روستا  

گازدار هستند.
و  توزيع  شركت  مدير  زمينه  اين  در 
پخش فرآورده های نفتی الرستان نيز 
به هماهنگی ها  توجه  با  اينكه  بيان  با 
سامانه  در  مردم  به موقع  نام نويسی  و 
نفت  سهميه  دريافت  الكترونيكی 
سوخت  تأمين  در  مشكلی  سفيد، 
گاز  بدون  مناطق  و  روستاها  زمستانه 
طبيعی وجود ندارد، گفت: تاكنون نيز 
سوخت  سهيمه های  مرحله  سه  طی 
در كارت عابر بانك سرپرستان خانوار 
الرستانی شارژ شده كه اين سه مرحله 
شارژ سوخت زمستانه از شهريورماه و 
همزمان با آغاز نام نويسی الكترونيكی 
نفت سفيد تا آذرماه امسال بوده است.

خانوار  هر  سهميه  حسنيان،  مسعود 
داد:  ادامه  و  كرد  اعام  ليتر   ۵۵۰ را 
در شهريور برای هر خانوار ۱۱۰ ليتر، 
مهرماه ۲۲۰ ليتر و ماه های آبان و آذر 
تأمين شده  سفيد  نفت  ليتر   ۲۲۰ نيز 

وی گفت: كنجد يك محصول گرمسيری 
است و در مقايسه با ديگر محصوالت به 

آب كمتری نياز دارد.
شهرستان  كشاورزی  جهاد  سرپرست 
توليدی  كنجد  كه  اين  بيان  با  گراش، 
بسيار  كيفيت  دليل  به  شهرستان  اين 
استان های  در  مناسبی  بازار  خوب، 
كنجد  از  بخشی  افزود:  دارد،  همجوار 
توليد  فراوری  كارگاه  پنج  در  گراش 
ارده، روغن كنجد و حلوا ارده ای مصرف 

می شود.

است.
سرپرست  اينكه  به  اشاره  با  وی 
در  طبيعی  گاز  فاقد  خانوارهای 
شهرستان های  مختلف  مناطق 
اوز   و  گراش   ، خنج  الرستان، 
سامانه  در  نام نويسی  با  می توانند 
به  نفتی  فرآورده های  درخواست 

نشانی
http://newtejaratasan.niopdc.ir 

از  خود  تكميلی  اطاعات  درج  و   
امسال  زمستانه  سوخت  سهميه 
كرد:  تصريح  شوند،  بهره مند  خود 
دولت  قالب  در  طرح  اين  اجرای 
الكترونيك، عاوه بر تسهيل خدمات 
سوخت رسانی و صرفه جويی در وقت 
كاهش  سبب  شهروندان،  هزينه  و 
قاچاق  و  احتمالی  سوء استفاده های 
از  و  می شود  نيز  نفتی  فرآورده های 
فرآورده های  شبكه  از  خارج  توزيع 
جلوگيری  مناطق  اين  در  نفتی 

خواهد كرد.
اين مسوول با بيان اينكه هر خانوار 
امكان  سامانه  در  نام نويسی  از  پس 
با  سفيد  نفت  ليتر   ۵۵۰ دريافت 
هزار  يك  ليتر  هر  يارانه ای  قيمت 
خاطر  داشت،  خواهد  ريال   ۵۰۰ و 
نشان كرد: هم اينك اطاعات تكميلی 
شهرستان های  درصد   ۹۵ باالی 
الرستان، خنج، گراش و اوز در اين 
سامانه الكترونيكی با ثبت شده است.

بخش بيرم به شبكه سراسر گاز متصل است
مشکلی در تأمین نفت سفید وجود ندارد

برداشت ۳۵۰ تن کنجد در گراش
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هيئت  عاشورايی  و  انقابی  جوانان 
زينبيون )س( و هيئت رايت المهدی 
شهادت  تسليت  ضمن  الر،  )عج( 
دكتر محسن فخری زاده، مرد بزرگ 
موشكی و هسته ای كشورمان طی 
صريح  مطالبه  چندين  ای،  بيانيه 
نماينده  زاده  حسين  به  خطاب  را 
مردم جهت پيگيری موضوع منتشر 
نمودند. به گزارش مياد الرستان در 

اين بيانيه آمده است:
شهادت دانشمند برجسته هسته ای 
و دفاعی كشور شهيد محسن فخری 
رهبری  معظم  مقام  محضر  را  زاده 
محترم  خانواده   ، العالی(  ظله  )مد 
اين شهيد بزرگوار و ملت شهيدپرور 
ايران تسليت و تبريك عرض نموده 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
پرداخت  مهلت  گفت:  فارس 
تسهيات به كسب و كار های آسيب 
ماه  آبان  آخر  تا  كه  كرونا  از  ديده 
۹۹ نسبت به ثبت نام اقدام كرده اند 
شد.سهراب  تمديد  ثانوی  اطاع  تا 
تسهيات  پرداخت  گفت:  مختاری، 
بنگاه های آسيب  به  حمايتی دولت 
ماه  آبان  پايان  تا  از كرونا كه  ديده 
در سامانه كارا ثبت نام كرده اند در 
بانك های عامل همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تصميمات 
پيامد های  با  مقابله  كارگروه 
ويروس  شيوع  از  ناشی  اقتصادی 
كرونا، مقرر شده تا بانك های عامل 
نسبت به ادامه پرداخت تسهيات به 
آن دسته از بنگاه ها كه تا پايان آبان 

سليمانی  شهيد  بزرگ  طرح  اجرای  با  همزمان 
۱۰۵ عدد بخاری و آبگرمكن در شهرستان المرد 

توزيع می شود.
عباس توانا رئيس اداره اوقاف و امور خيريه المرد 

هسته ای
استيضاح مديران  و  ۲- طرح سوال 
آنها  كفايتی  بی  كه  مسئوالنی  و 
می  جناياتی  چنين  تكرار  موجب 
شود، از جمله سوال و استيضاح وزير 

اطاعات و وزير امورخارجه

مصوبات كارگروه اقتصادی، اشتغال 
بر  مبنی  استان  گذاری  سرمايه  و 
تسهيات  پرداخت  روند  استمرار 
مانده  پرداخت  ضرورت  و  مذكور 
 ۲۵۴ به  قريب  مبلغ  به  تسهيات 
ميز  روی  كه  تومان  ميليارد 
اجرايی  دستگاه های  مانده،  بانك ها 
مشكات  پيگيری  به  مكلف  نيز 

موسسات  و  بانك ها  در  متقاضيان 
كار  تعاون  شده اند.مديركل  عامل 
فارس،  استان  اجتماعی  رفاه  و 
رتبه سوم  دارای  فارس  اظهار كرد: 
و  متقاضيان  نام  ثبت  در  كشوری 
معرفی كارگاه ها به بانك های عامل 
تسهيات  پرداخت  چهارم  رتبه  و 
از كرونا در  به مشاغل آسيب ديده 
كشور را دارا است.وی گفت: مطابق 
تصميمات اتخاذ شده در ستاد ملی 
كرونا مقرر است كه موسسات عامل 
و بانك هايی كه در استان ها نسبت 
تمديد  دستورالعمل  رعايت  به 
اقدام  تسهيات  پرداخت  مهلت 
نكنند، گزارش آن به بانك مركزی 
جمهوری اسامی ايران و ستاد ملی 

كرونا ارائه شود.

گرمايشی تهيه شده توسط اين خير نيك انديش 
بر  كرد:  ابراز  می شود،  توزيع  نيازمندان  درميان 
اوقاف  اداره  همكاری  با  و  خير  بانی  نظر  اساس 
به  وسايل  اين  المرد  شهرستان  خيريه  امور  و 
بی  زوج های جوان  ويژه  به  نيازمند  خانواده های 
بضاعت در منطقه اشكنان و بشاگرد اهدا می شود.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان المرد 
تاكيد كرد: پيش از اين و در فصل تابستان نيز با 
ايرانی االصل تعداد ۲۵ عدد  مشاركت اين خير 
آبسردكن با هزينه ۷۵۰ ميليون ريال تهيه شده 
گرم  هوايی  و  آب  وضعيت  به  توجه  با  كه  بود 
شهرستان المرد و مشكات تامين آب شيرين، 
برخوردار  كم  و  نيازمند  خانواده های  اختيار  در 

شهرستان قرار داده شد.

در  كه  افرادی  به  جدی  تذكر   -۳
از  صحبت  حساسی،  برهه  چنين 
مذاكره به ميان می آورند تا روحيه 
موجب  و  كرده  تضعيف  را  مقاومت 

خسارت شود.
 ۲۰ سازی  غنی  مجدد  شروع   -۴
درصد در عرصه هسته ای كشور و 
لغو  تصويب طرح  از  دفاع جنابعالی 
تحريم ها و خروج از پروتكل الحاقی

محترم  نماينده  داريم  تقاضا 
خنج،  الرستان،  های  شهرستان 
حق  به  مطالبات  اين  اوز؛  و  گراش 
علنی  صحن  در  را  مردم  عموم 
مربوطه  مسئولين  به گوش  مجلس 
رسانده و پيگير بستن راه های نفوذ 

در كشور باشد.

و ضمن محكوميت اين جنايت ضد 
انسانی مطالبات خود را صريح اعام 

می دارد:
۱- شناسايی و مجازات نفوذی های 
داخلی و عوامل خارجی شريك در 
اين جنايت و اخراج بازرسان آژانس 

بنگاه های  سامانه  در  سالجاری  ماه 
آسيب ديده از كرونا )كرونا-كارا به 

https://corona- اينترنتی  نشانی 
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كرده اند كماكان، اقدام كنند.

راستای  در  كرد:  اضافه  مختاری، 
نيز  و  فارس  استاندار  تاكيدات 

با اشاره به اجرای طرح بزرگ شهيد سليمانی در 
اين شهرستان گفت: اين طرح با هدف حمايت 
از اقشار آسيب پذير و خانواده هايی كه به دليل 
شيوع ويروس كرونا با مشكات فراوان اقتصادی 
مواجه شده اند؛ كليد خورده است و تا ۱۳ دی 
شهيد  اسام  بزرگ  سردار  شهادت  سالروز  ماه، 

حاج قاسم سليمانی ادامه خواهد داشت.
امام  مسجد  همكاری  و  مشاركت  با  افزود:  وی 
حسين )ع( كشور كويت در طرح شهيد سليمانی 
عدد  يكصد  عادل  ام  ارجمند  خير  همت  به  و 
هزينه  با  كن  گرم  آب  عدد   ۵ و  برقی  بخاری 
۵۰۰ ميليون ريال تهيه شده است كه در اختيار 
نيازمندان قرار می گيرد.رئيس اداره اوقاف و امور 
وسايل  اينكه  بيان  با  المرد،  شهرستان  خيريه 

مطالبات صریح دو هیات مذهبی الرستان از نماینده مردم 
در خصوص پیگیری شهادت دکتر فخری زاده

تمدید مهلت پرداخت تسهيالت کرونایی فارس

توزیع ۱۰5 عدد بخاری و آبگرمکن در المرد

واژگونی خودرو با یک کشته 
در محور الر-بندرعباس

روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
ويژه  شعبه  احمر  هال  جمعيت  عمومی 
كنترل  مركز  از  حادثه  اعام  طی  الرستان، 
به  الرستان  نشانی  آتش  سازمان  عمليات 
الرستان  ويژه  شعبه  احمر  هال  جمعيت 
مبنی بر واژگونی خودرو سواری در كيلومتر 
تيم  سريعا  -بندرعباس،  الرستان  محور   ۷۰
محل  به  چهاربركه  پايگاه  نجات  و  امداد 

حادثه اعزام شد.
فوتی  نفر  يك  حادثه  ارزيابی صحنه  از  پس 
سنگين  نيمه  تجهيزات  كمك  به  حادثه 
به عوامل مربوطه  و  نجات، رهاسازی گرديد 

تحويل داده شد.
***

کشف ۴۳ هزار ماسک 
احتكارشده در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان، از كشف ۴۳ هزار 
اين  در  شده  احتكار  ماسك  عدد   ۹۰۰ و 

شهرستان خبر داد.
داود  سرهنگ   الرستان،  مياد  گزارش  به 
پايگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امجدي  
انتظامي   ماموران  گفت:  پليس،  خبری 
الرستان با همكاري بسيج در راستاي طرح 
مبارزه با احتكار، از دپو ماسك واقع در يك 

انبار در شهرقديم مطلع شدند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی 
و نماينده اداره تعزيرات به محل مورد نظر 
اعزام و در بازرسي از آن مكان موفق شدند 
را  احتكار  ماسك  عدد   ۹۰۰ و  هزار   ۴۳

كشف كنند.
سرهنگ امجدي، با اشاره به اينكه ارزش اين 
نظر كارشناسان،  برابر  محموله كشف شده 
۵۷۰ ميليون ريال برآورد شده است، خاطر 
نشان كرد: در اين خصوص مالك محل به 

مراجع قضائي معرفي شد.
***

قاتل نامرئی، 19 نفر 
را به کام مرگ کشاند

مديركل پزشكی قانونی فارس، از جان باختن 
۱۹ نفر براثر مسموميت ناشی از گاز منوكسيد 

كربن در اين استان خبر داد.
اورژانس  عمومی  روابط  مدير  همتی  حسن   
پزشكی  علوم  دانشگاه  پزشكی  فوريت های  و 
شيراز گفت: از ابتدای امسال تا پايان مهرماه 
 ۱۱۵ اورژانس  به  گرفتگی  گاز  مورد   ۱۵۷
از  مورد   ۷۴ كه  است  شده  گزارش  فارس 

مصدومان به مراكز درمانی منتقل شدند.
قانونی  پزشكی  مديركل  درودچی  عليرضا 
امسال  ابتدای  از  افزود:  نيز  فارس  استان 
دليل  به  نفر   ۱۹ امسال  مهرماه  پايان  تا 
مسموميت با گازمنواكسيد كربن )CO( فوت 
كردند و به پزشكی قانونی ارجاع شدند كه از 
نفر   ۱۷ و  زن  نفر   ۲ امسال  فوتی های  تعداد 

مرد بودند.
مرگ  افزايش  به  نسبت  هشدار  با  درودچی 
ناشی از مسموميت با گاز منواكسيدكربن در 
نيمه دوم سال بر رعايت نكات ايمنی در نصب 
و به كارگيری وسايل گرمايشی در فصل پاييز 
و زمستان تاكيدو توصيه می كند كه در فصل 
از وسايل گرمازا  پاييز و زمستان در استفاده 
كه بيشتر به سيستم گاز شهری متصل است، 

نهايت دقت را داشته باشند.

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

از  اوز،  شهرستان  احمر  هال  جمعيت  مدير 
توزيع ۱۳۰ بسته معيشتی بين نيازمندان متاثر 

از بيماری كرونا در اين شهرستان خبر داد.
پسين  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
راستای  در  گفت:  رشيدی  رضا  حميد  اوز، 
از  پيروی  و  انسانی  كرامت  رعايت  و  احترام 
فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمايت 
شهرستان  احمر  هال  جمعيت  نيازمندان  از 
از  قلم كاال  بسته معيشتی شامل ۷  اوز، ۱۳۰ 
قبيل: برنج، روغن، رب گوجه، ماكارونی، قند، 

در حكمی از سوی وزير جهاد كشاورزی، حسين 
پژمان، به عنوان رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
استان فارس معرفی و از زحمات محمد مهدی 

قاسمی، رئيس سابق اين سازمان تقدير شد.
فارس،   از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
حسين پژمان كه متولد ۱۳۴۶ و اهل فورگ از 
مدرک  دارای  می باشد،  داراب  شهرستان  توابع 
معاون  اين  از  پيش  و  حشره شناسی  دكترای 
بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد كشاورزی 
مركز  محققين  از  است.وی  بوده  فارس  استان 
تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی استان فارس 
است و در كارنامه كاری خود از مدت ۲۹ سال 

مسابقات  دوره  يك  بسيج   هفته  با  همزمان 
الرستان  در   دختر  نوجوانان  آناين  دارت 
برگزار گرديد. به گزارش شهروند خبرنگار مياد 
قالب  در  بازيكنان  مسابقات  اين  در  الرستان، 
گروه های مختلف در ابتدا بصورت دوره ای و در 
ادامه بصورت حذفی به رقابت پرداخته و برترين 
ها مشخص شدند. سميه نكيسا، رئيس هيئت 
دارت  كميته  مسئول  و  ورزشی  های  انجمن 
الرستان از استقبال خوب و رقابت های بسيار 
جذاب نوجوانان دختر الرستانی در اين مسابقات 
خبر داده و افزود: خوشحاليم كه كميته دارت 
در  را  آناين  دارت  مسابقات  توانسته  الرستان 
عملی  درجهت  تا  داده  رواج  شهرستان  سطح 
شدن »شعار درخانه بمانيم« و در ادامه كنترل 

بيماری كرونا در جامعه نقش بردارد
در پايان اين مسابقات مقام های برتر به شرح 

عدس و چای به ارزش هر بسته ۴ ميليون ريال 
از سوی معتمدان  نيازمندان معرفی شده  بين 
و انجمن های مردم نهاد مانند: انجمن خيريه 
موسسه  توسعه  و  اتحاد  گروه  فارسی،  سلمان 

خيريه بيمارستان و غيره توزيع شد.
های  كمك  اين  كه  اين  بيان  با  رشيدی، 
و  اوز  احمر  هال  جمعيت  سوی  از  مومنانه 
توسط  است  شده  تهيه  نيكوكاران  كمك  با 
كاركنان زحمتكش هال احمر در درب منازل 

نيازمندان تحويل شده است.

خدمت، ۲۴ سال سابقه مديريتی  و عنوان رئيس 
منابع  و  كشاورزی  تحقيقات  مركز  پژوهشی 
طبيعی استان فارس، رئيس مؤسسه تحقيقات 
خرما و ميوه های گرمسيری كشور و رئيس مركز 

تحقيقات كشاورزی استان هرمزگان را دارد.
مقاله   ۴۲ انتشار  تحقيقاتی،  طرح   ۴۰ اجرای 
همچنين  داخلی  و  خارجی  معتبر  نشريات  در 
بخش  كتاب   ۸ ترجمه  و  تاليف  در  مشاركت 

ديگری از فعاليت های پژمان است.
گفتنی است؛ بر اين اساس قاسمی نيز عهده دار 
وزارت  خاک  و  آب  مهندسی  شركت  مديريت 

جهاد كشاورزی می شود.

مقام اول: حسنا نقی پور  از مدرسه امام موسی 
از  عليشير  آيلين  دوم:  مقام  الرستان،  كاظم 
سوم  مقام  الرستان،  فرهنگی  شهدای  دبستان 
سينای  مدرسه  از  احمديان  حديث  مشترک: 
دبستان  از  خدادادی  مريم  نازنين  و  دشتی 

شهدای فرهنگی الرستان انتخاب شدند.

توزیع ۱3۰ بسته معیشتی از طرف هالل  احمر اوز 
بین نیازمندان

معارفه رئيس جدید سازمان جهاد کشاورزی فارس

معرفی برگزیدگان 
مسابقات دارت آنالین دختران در الرستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
تكليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  اول/  هيأت  مورخه ۹۹/۰۸/۰۶  رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۱۸  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي آقاي احمد باقرنژاد فرزند غامعلي  بشماره شناسنامه ۴۴۱ صادره از الرستان  در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت ۳۲۸/۶۷ متر مربع تحت پاک ۴ فرعي از ۴۵۰۵ اصلي مفروز  و مجزا شده از پاک 
۴۵۰۵  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از ورثه تربتي  محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
تكليف وضعيت  تعيين  قانون  اول/ موضوع  برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۲۱ مورخه ۹۹/۰۸/۰۶ هيأت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي خانم محبوبه نذيري فرزند مرتضي   بشماره شناسنامه ۱۹۳۲ صادره از الرستان  در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت ۲۴۰ متر مربع تحت پاک ۶ فرعي از ۴۴۵۹اصلي مفروز  و مجزا شده از پاک 
۴۴۵۹  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از ورثه ميرزانيا محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
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استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
و  سيصد  ساالنه  توليد  با  فارس  گفت:  فارس، 
۶۶ هزار تن پياز رتبه سوم كشوری را به خود 

اختصاص داده است.
جهاد  سازمان  زراعت  مدير  دهقان،  احمد 
با  فارس  كرد:  بيان  فارس،  استان  كشاورزی 
۷۲۹۵ هكتار سطح زير كشت و ۳۶۶ هزار تن 
و   ۱۲۳ و  كشت  زير  سطح  درصد   ۹/۵ توليد، 
محصوالت  توليد  ميزان  از  درصد  دهم  چهار 
سبزی و صيفی در استان را به خود اختصاص 
داده است.وی تصريح كرد: استان فارس با ۱۱/۷ 
درصد سطح زير كشت ۱۵/۲ درصد توليد پياز 
كشور را به خود اختصاص داده است كه بعد از 
رتبه  با  اصفهان  و  آذربايجان شرقی  استان های 
در  پياز  توليد  مركز  مهمترين  عنوان  به  سوم 

كشور محسوب می شود.
دهقان ادامه داد: ميانگين توليد پياز در كشور 
اين  كه  بوده  هكتار  در  تن  دهم  سه  و   ۳۷
تن  نيم  و   ۴۸ از  بيش  فارس  استان  در  ميزان 
در هر هكتار است. مدير زراعت سازمان جهاد 
زراعی  سال  در  افزود:  فارس  استان  كشاورزی 
۹۹-۹۸، ۲۲ رقم مختلف پياز برای سطحی در 

هكتار از اراضی زراعی تحت كشت است كه ۹۹ 
درصد از اراضی پياز به صورت آبی و مابقی به 
شهرستان  می شود.دهقان،  آبياری  ديم  صورت 
 های توليد كننده پياز در استان فارس را شيراز، 
كازرون،  پاسارگاد،  كوار،  مرودشت،  سپيدان، 

داراب، فسا، الر، جهرم و ارسنجان نام برد.
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
فارس، بيان كرد: با توجه به جمعيت ۵ ميليونی 
پياز  كيلوگرم   ۲۲ سرانه  مصرف  فارس،  استان 
تن  هزار   ۱۰ يكصدو  استان  جمعيت  ميزان  به 
و ميزان ماهيانه مصرف پياز در استان ۹ هزار و 
۱۶۷ تن است.وی  اظهار كرد: ۱۰ درصد ميزان 
توليد پياز استان معادل ۳۶ هزار و ۶۰۰ تن از 
پرسه برداشت تا عرضه به دليل نبود بسته بندی 
مناسب، سورتينگ، حمل و نقل نامناسب و نبود 
عرضه مناسب محصوالت دچار ضايعات می شود.

دهقان، تاكيد كرد: با احتساب ميزان توليد پياز 
، حدود ۲۱۹  تن  هزار   ۳۶ با  فارس  استان  در 
هزار و ۴۰۰ تن بوده كه در سال زراعی ۹۸-۹۹ 
به ميزان ۱۳ هزار و ۹۶۳ تن پياز فارس با ارز ۴ 
هزار و ۸۹۴ دالر به خارج از كشور صادر شده، 
كه اين مقدار تنها ۴ و ۶ دهم درصد از ميزان 

مازاد توليد پياز استان است.
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
فارس، گفت: با توجه به باال بودن كيفيت پياز 
الزم  ريزی های  برنامه  بايد  استان  در  توليدی 
كشور  از  خارج  به  پياز  صادرات  تسهيل  برای 
انجام شود.وی  بيان كرد: ماه های سال به ترتيب 
اولويت كه استان فارس با افزايش توليد پياز با 
آن روبه رو است شامل، ماه های شهريور، مهر، 

خرداد، مرداد، آبان، تير و ارديبهشت است.

رايگان  به صورت  هكتار  و ۸۰۰  هزار  حدود ۲ 
توزيع شد.

شده  توزيع  ارقام  بيشترين  كرد:  اضافه  وی 
گلدن  گرانو،  وايت  گرانو،  ارلی  تگزاس  شامل، 

اسپايك و سيروس و بونو است.
سازمان  اعام  اساس  بر  كرد:  اظهار  دهقان 
خواربار و كشاورزی ملل متحد )فائو( پياز يك 
كننده  تامين  و  زا  اشتغال  كشاورزی  محصول 
امنيت غذايی است كه يكصد و ۱۰ ميليون نفر 
در جهان و ۲۱ هزار كشاورز ايرانی به توليد اين 

محصول اشتغال دارند.
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
با سطح زير كشت  نيز  فارس  فارس، گفت: در 
۷۲۹۵ هكتار ۲۰۸۰ كشاورز به صورت مستقيم 

با كشت و كار پياز در ارتباط هستند.
وی با بيان اينكه ايران با توليد ساليانه ۱ ميليون 
و ۵۷ تن پياز رتبه ششم توليد اين محصول را 
در جهان دارد، تصريح كرد: يك و هشت دهم 
سطح جهان و سه و سه دهم درصد توليد پياز 

به ايران اختصاص دارد.
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدير 
هزار   ۴۶ كشور  پياز  سطح  داد:  ادامه  فارس، 

فارس، رتبه سوم کشوری در تولید پیاز
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تاكتيك های  نبردی  ميدان  هر  در 
بسياری برای پيروزی وجود دارند كه 
متناسب  كشوری  هر  مسلح  نيروهای 
استفاده  آنها  از  توانمندی های خود  با 
می كنند. حال اين تاكتيك  می تواند 
از  استفاده  يا  باشد  زمين  از  استفاده 

دريا و آسمان. 
نيروی  هر  كه  تاكتيك هايی  از  يكی 
كند,  استفاده  آن  از  بايد  مسلحی 
است.  مسلح  زمين های  تاكتيك 
»تاكتيك زمين های مسلح« همانطور 
اين  معنای  به  پيداست  نامش  از  كه 
در  است  قرار  كه  زمينی  كه  است 
و  ادوات  با  شود  انجام  عمليات  آن 
راه  كه  می شود  پر  نظامی  تجهيزات 
غيرقابل  آن  به  ورود  برای  را  دشمن 
تجهيزات  نفوذ خواهد كرد. مهم ترين 
تاكتيك  سازی  پياده  برای  نظامی 
زمين مسلح؛ مين  های جنگی و سيم 
كار  كه  هستند  وسيعی  خاردارهای 

نفوذ يا پيشروی را سخت می كنند.
سيم خاردارها و مين های جنگی باعث 
می شود تا دشمن در شرايط رزمی در 

دوران دفاع مقدس در مناطق جنوبی 
اهواز  نزديكی  طراح و دب حردان در 
كه  بود  هويزه، حميديه، سوسنگرد  و 
و  مهران  و  فكه  و  كرخه  به  می رسيد 
سرپل ذهاب و كورموش و بازی دراز. 
است  اين قابليت  دارای  مسلح   زمين 
نفرات،  حداقل  با  نبرد  منطقه   در  كه 
را  تجهيزاتی  و  انسانی  تلفات  حداكثر 
به نيروی دشمن وارد كرده و در مدت 
اشغال  مناطق  كليه  كوتاهی  زمان 
انبوه  آتش  قدرت  و  حجم  با  را  شده 
به صورت همزمان يا مرحله به مرحله 

منهدم خواهد كرد.  
از  مين(  )ميدان  مسلح  زمين  انواع 

لحاظ كاركرد:
ميدان های حفاظتی: برای حفاظت از 
ورود به يك محل خاص توسط افراد 
غير  و در نظر گرفتن محلی خاص يا 

برای افراد خودی استفاده می شود.
سد كننده يا هدايتی: قوی ترين ميدان 
مين  نوار   ۶ آن  در  كه  دنياست  مين 
آنجا  از  قدرتی  هيچ  كه  داشت  وجود 
نمی توانست بگذرد؛ چه زرهی و پياده، 
زيرا ۶ نوار مين سد كننده می بود و در 
تمام دنيا تا قبل از جنگ ايران و عراق 
اين امر مرسوم بود.ارتش بعث با ورود 
مانند  و  فيلتری  و  گوجه ا ی  مين های 
آنها كه با دست و ماشين مين كاری 
بالگرد  با  حتی  يا  و  می شدند  كاشته 
هم می توانستند اين ميدان ها را پخش 
شوند  گذاری  كار  زمين  در  و  كنند 

كمی كار را سخت كرد. 
انواع مين از لحاظ ميزان تلفات

به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
نماينده  و  سفير  غريب آبادی«  »كاظم  مهر، 
نزد سازمان های  ايران  اسامی  دائم جمهوری 
اعام  خواستار  وين  در  مستقر  بين المللی 
دكتر  شهيد  ترور  درباره  آژانس  شفاف  موضع 
محسن فخری زاده دانشمند هسته ای برجسته 

كشورمان شد.
از  اينكه در وهله اول  بر  با تأكيد  غريب آبادی 
می رود  انتظار  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس 
كه به طور شفاف موضع خود را در ارتباط با 
اقدام تروريستی اخير اعام و قوياً اين عمل را 
برابر  محكوم كند، خاطرنشان كرد: آژانس در 
كشور عضوی كه پذيرای بيشترين بازرسی های 
مختلف،  تعهدات  اجرای  طريق  از  و  است  آن 
اما  دارد،  را  هسته ای  برنامه  شفاف ترين 

های  رسانه  زاده،  فخری  شهيد  ترور  از  پس 
هم  و  وابستگان  ديگر  همچنين  و  اسرائيلی 
فكران رسانه ای اين رژيم در اقدامی هماهنگ 
شهيد  اين  معرفی  در  مشابه  عبارتهايی  از 
ای  هسته  »پدر  را  او  برخی  كردند.  استفاده 
هسته  سليمانی  »قاسم  ديگر  برخی   ،» ايران 
پاكستان   » خان  »غدير  را  او  ديگران  و  ای« 

معرفی كردند.
عبارات  اين  استخدام  با  اگرچه  ها  رسانه  اين 
و  اهميت  زاده«  فخری  شهيد»  معرفی  در 
بزرگی دانش او را نشان می دادند اما در واقع 
بدنبال آن بودند كه از يك سو مراتب خسارت 
وارده به ايران در سايه فقدان اين شخصيت را 
از جنس  ای  ميوه  ديگر سو  از  و  نشان دهند 
بزرگنمايی قدرت و نفوذ اسرائيل در منطقه را 

چيده در سبد اين رژيم قرار دهند.
ترور  حادثه  وقوع  اول  لحظه  از  اگرچه 
و  بود  اسرائيل  متوجه  دقت  به  اتهام  انگشت 
در شرايطی كه سابقه دست داشتن اسرائيل 
روشن  ايران  ای  هسته  دانشمندان  ترور  در 
بود و مويد اين امر اما مقامات رژيم از گردن 
تا  رفتند  می  طفره  آن  مسئوليت  گرفتن 
اين مساله كه  با روشن شدن  و  امروز  اينكه 
ساح های بكار گرفته شده در جريان ترور، 
های  گمانه  و  حدسيات  اند  بوده  اسرائيلی 

چند روز اخير تاييد شد.
كدام  در  چگونه،  ايران  اينكه  از  نظر  صرف 
جغرافيا، با چه كيفيتی و در چه زمانی آمران و 
عامان اين جنايت را مشمول انتقام قرار دهد 
حتمی  كامًا  انتقام  اينكه  است  مسلم  آنچه 
است كما اينكه انتقام خون شهدای هسته ای 
پيشتر ترور شده نيز در زمان خود و به شيوه 
خود و چنانكه خود اسرائيلی ها آن را بهتر از 

هركس می دانند صورت پذيرفت.
مجدداً  ساله  چند  خاموشی  از  پس  و  حاال 
اينكه  است.  شده  فعال  اسرائيل  ترور  جوخه 

پيشروی دچار مشكات جدی شود و 
اين گزينه از اصل غافلگيری نيروهای 
زيرا  كرد؛  خواهد  جلوگيری  خود 
پيشروی دشمن را به شدت ُكند می 
كند و به قول معروف آنها را گير می 

اندازد.
با  كشورمان  نيروهای  كه  باری  اولين 
رو  به  رو  مسلح  زمين های  تاكتيك 
المقدس  بيت  عمليات  از  پس  شدند؛ 
بيت  عمليات های  فاصل  حد  در  بود. 
المقدس و رمضان؛ دشمن بعثی اقدام 
به استفاده از تاكتيكی موسوم به زمين 
عمليات های  در  يعنی  نمود؛  مسلح 
والفجرمقدماتی  عقيل؛  بن  مسلم 
عمليات های  غالب  و  يك  والفجر  و 
از  پيش  اسام  رزمندگان  آن  از  پس 
اين  با  بايد  ابتدا  دشمن  با  رويارويی 
زمين ها می جنگيدند و بعد از شكست 
می  بعث  ارتش  به  زمين ها  اين  دادن 
بسيار  را  كار  اين موضوع  رسيدند كه 

دشوار می كرد.
اولين ميدان ها ی مين دشمن يا همان 
در  بعثی  دشمن  مسلح  زمين های 

مين خوشه ای كه تا فاصله ۱۰۰ متری 
تلفات می گيرد

دسته بندی  دو  در  كه  انفجاری  مين  
سبك و سنگين توليد می شوند

و  سبك  نوع  دو  كه  تانك  ضد  مين  
سنگين دارد

مين صوتی كه با امواج منتشرشده از 
هدف منفجر شود

محل های  در  كه  هوابُرد  ضد  مين 
هوابرد  نيروهای  پياده شدن  احتمالی 

كار گذاشته شود
كردن  وارد  برای  كه  نفر  ضد  مين 
تلفات و ضايعات به افراد پياده دشمن 

و ناتوان كردن آنها استفاده می شود
شدن  رها  از  پس  كه  كف نشين  مين 
از ناو يا زيردريايی يا هواپيما در كف 
حسگرهای  دارای  و  گيرد  قرار  دريا 
عمل كننده از نوع مغناطيسی و آوايی 
برای  مين  گونه  اين  باشد؛  فشاری  و 
نابودی شناور سطحی و زيرسطحی به 

كار می رود
مواد  آن  محتوای  كه  شيميايی  مين 
يا  افراد  كشتن  برای  سمی  شيميايی 
از كار انداختن يا آلوده كردن وسايل 

و زمين است
ايستگاه  از  كه  مينی  فرمان  دور  مين 

فرماِن راه دور هدايت و منفجر شود
آموزشِی  مين  نوعی  كه  مشقی  مين 
نيز  بی اثر  مين  آن  به  كه  است  دودزا 

گفته می شود
مين تأخيری كه مدتی پس از تحريك 
سر  پشت  اغلب  و  شود  منفجر  شدن 
برای  و  عقب نشينی كننده  نيروهای 
نيروهای  انهدام  و  آوردن  ستوه  به 

تعقيب كننده دشمن به كار رود
مين فوگاز مينی كه به محض انفجار 
ديگر  اشيای  يا  فلزی  تكه های  آن 
پرتاب  پيش بينی شده  جهت های  در 

می شود
مين مهارشده كه با استفاده از لنگر به 
كف دريا ارسال می شود؛ اين مين در 
زير آب شناور است و با برخورد بدنه 

كشتی به آن منفجر می شود
هواپيما،  وسيله  به  كه  پخشی  مين 
زمينی  خودروهای  يا  توپخانه  بالگرد، 
قرار  خاک  زير  در  و  می شود  پخش 

داده نمی شود
 باشگاه خبرنگاران جوان

قرار  ترور  تهديد  معرض  در  آن  دانشمندان 
دارند و يا ترور می شوند، و تأسيسات هسته ای 
آن نيز در معرض تعرض قرار دارند و يا مورد 
و  فوری  مسئوليت  می گيرند،  قرار  خرابكاری 

اساسی دارد.

چرا اسرائيل از گذشته درس نگرفته و مجدداً 
مرتكب حماقت شده تنها يك پاسخ دارد و آن 
مدت  اين  در خال  رژيم صهيونيستی  اينكه 
البته  و  فشارها  سايه  در  بلكه  تا  بود  اميدوار 
از  شده  منصرف  ايرانی  ها،  تحريم  تحميل 
پيگيری توان هسته ای را مشاهده كند. امری 
روياپردازی  بلكه  نشد  عملياتی  تنها  نه  كه 
با توجه به آنچه در عرصه  نسبت به آن، هم 
واقعی گذشت و می گذرد برای رژيم به امری 

محال تبديل شده است.
اينكه آيا عمر سياسی نتانياهو به او اجازه دهد 
كه حاصل محاسبات و روياپردازی هايش در 
مشاهده  را  ايران  ای شدن  از هسته  ممانعت 
كند! اينكه او موفق شود بايدن را درگير مساله 
ای از پيش ساخته كند و بدين شيوه ميراث 
دار ترامپ در موضوع هسته ای شدن ايرانش 
بكند و باالخره اينكه موفق شود تا چند كشور 
محدود عربی در منطقه را زير بيرقی واحد و 
تحت فرماندهی خود بسيج و فرماندهی كند 
نيازمند زمان است اما اينكه موفق شود صنعت 
محاالتی  از  كند  متوقف  را  ايران  ای  هسته 
رژيم  و  نتانياهو  قواره  و  قد  در  نه  كه  است 
صهيونيستی است و نه هيج عاقلی كه حداقل 
بهرمندی را از سياست حكمرانی داشته باشد 

آن را تاييد نمی كند.
و  همراهان  ديگر  همچون  زاده  فخری  شهيد 
البته شاگردان شهيدش در واقع همگی پدران 
هسته ای ايران و قاسم سليمانی های هسته 
ای ايران اند پدرانی كه ميراثی گران سنگ و 
ارث  به  فرزندانشان  برای  ای  از جنس هسته 
امروز  كام  از  را  واقعيت  اين  اند.  گذاشته 
مراسم  در  ايران  اتمی  انرژی  سازمان  رييس 
دريافت  توان  می  زاده  فخری  شهيد  تشييع 
اسامی  جمهوری  در  داشت:  اعام  كه  آنگاه 
ايران اين نهادها هستند كه كار را پيش می 

برند نه اشخاص...

تاکتيک جنگی »زمين های مسلح« چيست؟

غریب آبادی: آژانس، در برابر ترور
 شهيد فخری زاده مسئوليت اساسی دارد

اسرائیل و ترور »پدر هسته ای« ایران!

مخترع بسيجی الری، گفت: جنگ نرمی که دشمن 
به راه انداخته با هوشياری جوانان بسيجی و جوانان 
خط راه امام به پيروزی با تكيه بر ایده ها و نوآوری 

ها مبدل می شود.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبرگزاری علم و 
فناوری، هفته بسيج، بزرگ داشت جان فشانی هایی 
است که برای سربلندی این سرزمين صورت گرفته 
است. گمان غلطی است اگر بسيج را حاصل جنگ 
تحميلی یا انقالب اسالمی بدانيم. بسيج، فهم درست 
با ظهور  اتحاد، اراده و اخالص مسلمانان است که 
اسالم تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده 
است. هوشمندی حضرت امام خمينی رحمه اهلل و 
عدالت خواهی ميليون ها انسان با ایمان، تنها، تبلور 

دوباره بسيج در عصر حاضر بود .
نخبه  بسيجيان  از  یكی  سراغ  به  منظور  همين  به 

زاده،  فخری  محسن  شهادت  از  پس  روز  دو 
روزنامه  در  تحليلگر صهيونيست  لوی  جدعون 
»افتخار  عنوان  تحت  ای  مقاله  »هاآرتص« 

نوشت. ها«  تصفيه  اسرائيلی: 
مانند  كه  نيست  دولتی  جهان،  در  افزود:  وی 
ترور  اينگونه  را  اسرائيل دشمنان سياسی اش 
و تصفيه كند، مباهات نتانياهو به ترور، نشان 
كاری  هر  به  مجاز  را  خود  اسرائيل  دهد  می 
می داند، قاتان رحبعام زئيفی وزير اسرائيلی 
خود  ابد  حبس  دوره  اسرائيل  زندانهای  در 
رهبران  قاتان  حاليكه  در  گذرانند  می  را 
فلسطينی در دولتهای اسرائيل، وزير شده اند.

با  اسرائيل  رژيم  كه  معتقدند  كارشناسان 
و  شد  ايجاد  اسام  جهان  در  غرب  حمايت 
شده  تبديل  ديوی  به  امروز  اما  يافت  پرورش 
كه روزی خالقش يعنی غرب را خواهد بلعيد.

گويند،  می  خود  مدعای  اثبات  برای  آنان 
جو  سكوت  كه  شده  وقيح  آنقدر  اسرائيل 
نسبت  آمريكا  منتخب  جمهور  رئيس  بايدن 
نشانه  را  زاده  فخری  شهيد  ترور  جنايت  به 
معتقد  و  دانسته  ترور  اين  از  وی  نارضايتی 
كشته  بايد  دليل  همين  به  بايدن  كه  است 
روزنامه  سياسی  تحليلگر  الفر  شود.روگل 
وجود  فرقی  چه  نوشت:  باره  اين  در  هاآرتص 
كه  ايران  ای  برنامه هسته  مسئول  ميان  دارد 
جمهور  رئيس  و  بود  اسرائيل  نابودی  هدفش 
ايران توافقی را امضا  با  آمريكا كه می خواهد 
بمب  از  دهد  می  اجازه  تهران  به  كه  كند 
شود.  برخوردار  جمعی  كشتار  ساح  و  اتمی 
هايش  فعاليت  خاطر  به  ايرانی  دانشمند  اگر 
مستحق مرگ بود پس همين قانون بر بايدن 
خطری  افكارش  اين  با  كه  چرا  است  منطبق 
شود.  می  محسوب  اسرائيل  موجوديت  برای 
اگر كسی فكر می كند ايده ترور بايدن جنون 

خبرگزاری  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
فارس، جزئيات طرح تفكيك استان سيستان و 
بلوچستان به چهار استان كه از سوی ۴۹ نماينده 

امضا شده، به شرح ذيل است:
مقدمه )داليل توجيهی(:

نظر به اينكه استان و بلوچستان به تنهايی ۱۱ 
درصد كشور را بخود اختصاص داده  دارای ۱۶۰۰ 
كيلومتر مرز  می باشد و فاصله۲ شهر آن چابهار و 
زابل با هم بيش از ۹۰۰ كيلومتراست. براساس 
تقسيم  نظران  صاحب  و  متخصصين  اكثر  نظر 
تاكيداست.  مورد  ظرفيت  يك  عنوان  به  استان 
با وسعت زياد می باشد. ضرورت  استانی محروم 
تمركززدايی جهت كاهش مسافت و تسلط بهتر 
مسولين محلی از جمله استانداری در پيشرفت 
جهت  استانها  تفكيك  تجربه  باشد  موثر  استان 
سياسی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی، امنيتی 

موثر بوده است. 
اين طرح از سوی نمايندگان ذيل امضا شده است:

محمد رشيدی - صمداله محمدی - جواد نيك 
ااهلل  ذبيح   - بافقی  صباغيان  محمدرضا   - بين 
بهزاد   - نقدعلی  محمدتقی   - ساردوئی  اعظمی 

الرستان رفته و گفتگویی با وی داشتيم که در ادامه 
می خوانيد:

-خود را معرفی کنید.
علی رضا نياوند اهل الرستان بزرگ و با افتخار 
بسيجی هستم. دارای چهار مدال بين المللی در 
كره  های  در كشور  اختراعات  مسابقات جهانی 
نقره،  مدال  سوييس  كشور  برنز،  مدال  جنوبی 
كشور كرواسی و چين مدال طا و كسب ديپلم 

افتخار در كشور سوييس ژنو هستم .
مفتخر هستم كه نامم در كتاب مخترعان برتر 
پدر،  كمك   ، )ع(  حسين  امام  لطف  به  جهان 
خداوند  كه  است  شده  ثبت  همسرم  و  مادرم 
آن ها را واسطه قرار داد تا بتوانم افتخار و لوح 
و  ايران  عزيزم  افتخارات كشور  دفتر  در  زرينی 

شهر بزرگ الر و الرستان حك نمايم .

-از چه برهه به وادی اختراعات وارد شدید؟
و  كردم  شروع  را  اختراعات  ۲۶سالگی  سن  از 
جرقه آن در دوران تحصيلم در هنرستان ابوذر 
غفاری الر بود و ثبت آن در دوران دانشجويی در 
دانشگاه سپيدان انجام شد .شركت در مسابقات 
جهانی و داخلی در دوران تحصيل در دانشگاه 

ارسنجان را در كارنامه خود دارم.

-اختراعات خود را نام ببرید.
از  است  عبارت  بنده  اختراعات  ترين  مهم 

آميز است بايد از خود بپرسد چرا؟
كنگره  در  خود  سخنرانی  در  نتانياهو  وقتی 
رئيس  كه  وقتی  اوباما  از  صريحا  آمريكا، 
حاليكه  در  كند  می  انتقاد  بود  جمهور 
سخن  اين  احترام  به  آمريكايی  نمايندگان 
زنند  می  كف  برايش  و  ايستند  می  نتانياهو 
علنا  امروز  نتانياهو،  همان  كه  است  طبيعی 
برجام  به  نبايد  كه  كند  می  تهديد  را  بايدن 
بازگردد، و روزنامه نگار اسرائيلی نيز علنا می 
اسرائيل  مصلحت  به  بايدن  قتل  كه  نويسد 

است.
رئيس  كندی  جان  ترور  يادآور  مواضع  اين 
از  پس   ۱۹۶۳ سال  در  آمريكا  جمهور 
برنامه  درباره  صهيونيستی  رژيم  با  اختافش 
اتمی اسرائيل بود كه هرگز عامان آن كشف 
كه،  روبی  گفته شد جك  كه  ويژه  به  نشدند، 
قتل  به  را  كندی  قاتل  اوزوالد،  هاروی  لی 
بود  رفته  اسرائيل  به   ۱۹۶۲ سال  در  رساند 
رژيم  معتقدند  بسياری  علت  همين  به  كه 
داشته  ارتباط  كندی  ترور  با  صهيونيستی 
جمال  به  وی  های  نامه  كه  ويژه  به  است 
درباره  مصر  وقت  جمهور  رئيس  عبدالناصر 

حل مساله فلسطين افشا شده بود.
سال  چهار  در  صهيونيستی  رژيم  آنكه  جالب 
رژيم  اين  منافع  به  اينهمه  ترامپ  كه  گذشته 
گويی  نكرد  تشكر  وی  از  هرگز  كرد،  خدمت 
به  نسبت  اش  وظيفه  داده  انجام  آنچه  هر 
توجه  با  و  دليل  به همين  است  بوده  اسرائيل 
از  جلوگيری  به  صهيونيستی  رژيم  تاكيد  به 
بازگشت بايدن به برجام و قتل وی در صورت 
كه  كرد  تعجب  نبايد  توافق،  اين  به  بازگشت 
از چراغ  اسرائيل كه  فرا برسد كه غول  روزی 
ارباب  بر  است،  آمده  بيرون  آمريكا  جادوی 

خود طغيان كند.

رحيمی - مهرداد گودرزوندچگينی - انور حبيب 
محمدعلی   - دهمرده  اله  حبيب  بوكانی-  زاده 
محسنی بندپی - ابوالفضل ابوترابی - حسينعلی 
شهرياری - سيدمرتضی خاتمی - جبار كوچكی 
نژادارم ساداتی - سيدجواد ساداتی نژاد - فريدون 
عباسی دوانی - سيدجليل ميرمحمدی ميبدی 
سميه   - بدری  صديف   - محمودوند  مرتضی   -
محمودی - رحمت اله نوروزی - سيدحميدرضا 
 - مختار  جليل   - مولوی  - سيدمحمد  كاظمی 
حسينی  الدين  سيدشمس   - ايزدخواه  اله  روح 
- محمدحسن آصفری - روح اله نجابت - شهباز 
حسن پوربيگلری - محمدرضا مبلغی - حسين 
جالی - عليرضا سليمی - رضا آريان پور - شيوا 
سيدصادق   - شهبازی  عليرضا   - پور  قاسمی 
 - كيا  حسينی  سيدجواد   - نژاد  طباطبائی 
محمدمهدی زاهدی - احمد محرم زاده يخفروزان 
- مجيد نصيرائی - فرهاد بشيری - حسين امامی 
راد - علی رضائی - سيدحمزه امينی - حسين 
محمدصالحی دارانی - كمال عليپورخنكداری - 

الهام آزاد - علی خضريان
عنوان طرح: تفكيك استان سيستان و بلوچستان 

به چهار استان 
دولت می تواند ظرف ۶ ماه، پس از تصويب اين 
بلوچستان  و  سيستان  استان  تفكيك  با  قانون 
و  سيستان  استان  ،بنام های  استان  چهار  به 
استان  زابل،  مركزيت  با  شمالی  بلوچستان 
سيستان و بلوچستان مركزی با مركزيت زاهدان، 
استان سيستان و بلوچستان جنوبی با مركزيت 
مركزيت  با  مكران  استان  و  ايرانشهر  استان 
اقدام نمايد. حدود جغرافيای و مساحت  چابهار 
شهرستانهای هر استان با پيشنهاد وزارت كشور و 

تصويب هيئت وزيران انجام می گردد. 

، تله  الكتريكی  از گاز شهری، تستر  توليد برق 
دهنده  هشدار  جيبی،  سونوگرافی  هوشمند، 
 ،SMS وسيله  به  شهری  ترانسفورماتور  داغی 
به  ظعيف  و  قوی  فشار  خطوط  های  خطاياب 

وسيله ارسال پيامك و غيره می باشد .

-چه حمایت هایی تاکنون از شما صورت گرفته است؟
به لطف خدا حمايت های خوبی از بنده صورت 
گرفته كه بطور قطع يكی از بهترين و مهم ترين 
حاميان اينجانب ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 

الرستان بوده است .
در  كه  كنم  اشاره  نيز  نكته  اين  به  بايد  البته 
به  محصوالت  سازی  تجاری  و  توليد  راستای 
هيچ  ها،  محدوديت  دليل  به  خودشان  گفته 

حمايتی صورت نپذيرفته است .

-چه صحبتی با جوانان و کسانی که ایده هایی در 
انجام  باید  را  کاری  دانند چه  نمی  اما  دارند  ذهن 

دهند، دارید؟
جوانان بسيجی، كشور را با خودكفايی بسازيد، 
با ابتكارات و نو آوری هايتان دشمن را شكست 
با  انداخته  راه  به  كه دشمن  نرمی  دهيد.جنگ 
هوشياری جوانان بسيجی و جوانان خط راه امام 
به پيروزی با تكيه بر ايده ها و نوآوری ها مبدل 

می شود.
با ابتكارات خود بازار عمل را برای جوانان فراهم 

سازيد، با ايده هايتان و كاربردی سازی آنها در 
بازار كار جوانان را به آينده اميد وار سازيد تا با 
دلسردی و گرانی و اوضاع بيكاری جوانان فريب 
كشور  و  خود  به  و  نخورند  دشمن  نرم  جنگ 

اميدوار و پايبند نظام جمهوری اسامی باشند.
و  بيكاری  ها  خوری  فريب  اين  تمامی  منشا 
و  ايده  و  فكر  با  كه  است  جامعه  تورم  اوضاع 
تاسيس كار مناسب می توانيد به دسيسه های 

دشمن مشت محكمی بزنيد.

گفتگو از محمد مهدی صبوری

عليرضا نياوند : جوانان بسیجی ،کشور را با خودکفایی بسازید

جزئيات طرح تفكيکروزنامه اسرائیلی: باید بایدن را بکشیم!
 استان سيستان و بلوچستان به چهار استان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۷۴ مورخه ۹۹/۰۷/۰۲ هيأت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
مالكانه  تصرفات  الرستان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بامعارض متقاضي آقاي محمود محمودي فرزند محمدرسول بشماره شناسنامه ۱ صادره از اوز  در ششدانگ يك 
باب ساختمان انباري تجاري به مساحت ۹۲۰/۱۴ متر مربع تحت پاک ۱ فرعي از ۹۹۹۵ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پاک ۹۹۹۵  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خريداري از ورثه محمد رافعي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
تكليف وضعيت  تعيين  قانون  اول/ موضوع  مورخه ۹۹/۰۸/۰۷ هيأت  رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۳۵  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي آقاي محمدابراهيم شرف پور فرزند احمدعلي   بشماره شناسنامه ۱۷۸۴ صادره از شيراز در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۵۴۹/۶۲ متر مربع تحت پاک ۱۴ فرعي از ۴۴۶۷اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پاک شماره ۱ فرعي از  ۴۴۶۷  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از رباب سروش  محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
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جذاب  خيلی  دسته ی  يك  علمی،  كتاب های 
از كتاب ها هستند كه طرفداران خيلی زيادی 
با كتاب های علمی به راحتی می توانيم  دارند. 
نوجوانان را به علم عاقه مند كنيم. به خصوص 
آن دسته ای كه هميشه از زنگ علوم مدرسه ها 
علمی  كتاب های  چون  چرا؟  هستند.  فراری 
می دهند  توضيح  را  مباحث  متفاوتی  زبان  با 
همراه  جذابی  و  كيفيت  با  تصاوير  با  عموما  و 
يك  هم  علمی  كتاب  انتخاب  اما  هستند. 
كتاب  انتخاب  چيست؟  شرطش  دارد.  شرط 
تمام  به  می توان  را  شرط  اين  هرچند  خوب! 
دسته بندی ها و تمام گروه های سنی و... تعميم 
داد. حاال برای پيدا كردن كتاب های خوب چه 

نكاتی را بايد مد نظر داشته باشيم؟
دانشنامه ی محیط زیست

كه  دارد  وجود  زيست  محيط  در  چيزی  چه 
اينقدر جذاب است؟ همين كه تمام كارهايی كه 
ما انجام می دهيم به نوعی با محل زندگی مان 
در ارتباط است و بر آن تاثير می گذارد، كافی 
نيست؟ محيط زيست و سطح كيفيت زندگی 
دارند.  متقابل  تاثر  و  تاثير  همديگر  بر  ما، 
از  كه همه جا حرف  است حاال  مهم  بنابراين 
بدانيم  و  بشناسيم  را  آن  است،  محيط زيست 
دقيقا چيست؟ يك كتاب خيلی خوب و كامل 
در اين زمينه، دانشنامه ی محيط زيست است؛ 
در  كلی  اطاعات  كه  جامع  و  كامل  كتابی 
اختيار مخاطبانش قرار می دهد. اين دانشنامه، 
درباره ی  و  تنظيم شده  الفبا  اساس حروف  بر 
موضوعات مختلفی، اطاعات دارد. شايد اولين 
قدم برای اصاح سبك زندگی مان و باال بردن 
كيفيت آن، باال بردن دانش و آگاهی درباره ی 

محيط زيست و محل زندگی مان باشد.

خب نويسنده و تصويرگر هم كه آنجا حاضرند. 
دقت  به  همه چيز  از  نويسنده  كه  نداريد  انتظار 
يادداشت برداری كند و تصويرگر از هر چيزی كه 
می بيند، طرح بردارد؟ نتيجه يك مجموعه كتاب 
چهارجلدی جذاب است كه حسابی نوجوان ها را 
سرگرم می كند و در كنارش، كلی چيزهای جالب 

به آن ها می آموزد.
آن زیر چیست؟

پرسيديد.  را  سوال  اين  خودتان  از  بارها  حتما 
مثا اگر زمانی دستتان زخم شده باشد و خون 
آمده باشد، اولين سوال اين است كه مگر آن زير 
خيابانی  خانه ای،  درختی،  به  شايد  يا  چيست؟ 
نگاه كرده باشيد و از خودتان پرسيده باشيد آن 

زير چيست؟
خودمان  از  خيلی هايمان  را  سوال  اين  خب 
نويسندگان  از  يكی  كه  شد  اين  پرسيديم. 
دنبال  به  و  شمرد  غنيمت  را  وقت  خوش ذوق 
جواب  كردن  پيدا  برای  كه  البته  گشت.  جواب 
ساعت ها تحقيق كرد و ياد گرفت و بعد نتيجه ی 
كتاب هايی  او  شد.  ديگران شريك  با  هم  را  آن 
زير  آن  مجموعه ی  در  كه  كرد  منتشر  جذاب 
اين كتاب ها را  از  اگر يكی  چيست؟ قرار دارند. 
برداريد، ورق بزنيد و نگاهی بيندازيد، می توانيد 
سركی به زير پوست بدن انسان و زير پوست شهر 
بكشيد. مطمئنا جواب خيلی از سوال هايتان را در 

اين كتاب پيدا می كنيد.
خودت اختراع کن!

حرف  علم  هيجان انگيز  قسمت های  از  وقتی 
است.  قسمت هايش  همين  منظورمان  می زنيم، 
آن جايی كه نشسته ايم و به يك نقطه ی نامعلوم 
نگاه می كنيم و بعد چيزی خاقانه، تكان دهنده و 
متحول كننده به ذهنمان می رسد. البته واقعيت 

طول روز با چه انرژی های مختلفی سروكار داريم؟ 
نقش انرژی بادی، انرژی خورشيدی، انرژی امواج 
می توانيم  اصا  آيا  كجاست؟  زندگی مان  ...در  و 
زندگی هايمان را بدون اين انرژی ها تصور كنيم 
و آن را پيش ببريم؟ چند نويسنده ی مختلف كه 
همين سواالت را از خودشان پرسيدند، دست به 
نوشتن مجموعه ای زدند كه درباره ی انرژی های 
استفاده  چگونگی  هركدام،  كاربردهای  مختلف، 
 ... و  زندگی  روند  بهبود  بر  تاثيرش  آن ها،  از 
نوشتند. بنابراين اگر به دنبال پيدا كردن جواب 
اين سواالت هستيد، سری به مجموعه ی انقاب 

انرژی بزنيد.
علم با چاشنی ترس

به  نكنيم؟  همراه  ترس  چاشنی  با  را  علم  چرا 
كه  نوجوان هايی  از  دسته  آن  برای  خصوص 
دلشان هيجان می خواهد. راستش تركيب علم و 
دانش و ترس، تبديل يك مجموعه كتاب علمی 
البته  به اسم دانش ترسناک شده است.  جذاب 
فكر نكنيد كه قرار است با خواندن اين كتاب ها، 
شب ها خواب به چشمتان نيايد يا اينكه از ترس 
به خودتان بلرزيد، اتفاقا قرار است با كمی طنز 
و هيجان، ماجراهای خسته كننده ی علمی را طور 
و  بنشيند  دلتان  به  كه  بخوانيد. طوری  ديگری 
مجذوبتان كند. پس اگر اهل هيجان های علمی 
خاص هستيد، سراغ كتاب های دانش ترسناک را 

از ما بگيريد!
 علم و داستان

و  بيايند  علمی  كتاب های  اگر  راستش 
بزنند،  داستان  يك  قالب  در  را  حرف هايشان 
طرفدارهای خيلی زيادی پيدا می كنند. آن وقت 
می توانيم اين كتاب ها را بدهيم دست بچه ها و 
خيالمان راحت باشد كه حاال كه داستان خوبی 
كلی  كنارش  در  كرده اند،  پيدا  خواندن  برای 
چيزهای علمی هم ياد می گيرند. ميشل هاوتس 

حیوانات دانشمند
شايد اولين چيزی كه با ديدن عبارت حيوانات 
از  تصوير  دو  يكی  برسد،  ذهنتان  به  دانشمند 
كارتون ها و انيميشن هايی باشد كه از تلويزيون 
پخش می شود. جالب است اگر بگوييم حيوانات 
در  كه  تصويری  همان  اندازه ی  به  می توانند 
دانشمند  می شد،  پخش  آن ها  از  تلويزيون 
باشند. اما برای اين حرف چه دليلی داريم؟ يك 
حيوانات  اسم  به  خواندنی  و  جذاب  مجموعه ی 
دانشمند كه از زندگی حيوانات ردياب، حيوانات 
وحش  حيات  در  مهندس  حيوانات  و  ابزارساز 
صحبت می كند. اين مجموعه درباره ی قواعد و 
قوانين خاصی می گويد كه حيوانات برای راحت تر 
كردن مسير زندگی شان به كار می برند. شايد فكر 
كنيم اين كار را از روی غريزه انجام می دهند اما 
همين غريزه كه باعث حفظ بقای آن ها شده را 

نبايد دست كم گرفت!
خانه ی ِهنری پر از دانش و سرگرمی

علم  از  كه  تصويری  نيست  قرار  سرگرمی.  بله، 
و  كننده  خسته  تصويری  داريم،  ذهنمان  در 
خاص  جذابيت های  بايد  اتفاقا  باشد.  كسالت آور 
دهيم.  نشان  را  همان ها  و  كنيم  پيدا  را  علم 
همان هايی كه سرگرمی می آفرينند. مجموعه ی 
را گذاشته روی  از سرگرمی دستش  پر  خانه ی 
اما  ناشناخته اند  از علم كه هرچند هنوز  نقاطی 
هر روز بر جذابيتشان اضافه می شود. چيزهايی 
مثل فضا، دايناسورها، موجودات بندپای عجيب 
و غريب و مصری های باستانی پر رمز و راز. اما 
تصويرگر  و  نويسنده  است؟  قرار  چه  از  ماجرا 
كتاب، اغلب اوقات وقتشان را در خانه ی هنری 
می گذارنند. هنری يك پسربچه ی معمولی است 
كه در خانه ی واقعا غير معمولی زندگی می كند. 

اينجاست كه گاهی اوقات عملی كردن ايده های 
می رسد  نظر  به  كه  آنقدر  خاقانه مان  و  جذاب 
كار ساده ای نيست. اگر حداقل يك مخترع پيدا 
می شد كه راهنمايی مان می كرد، خيلی خوب بود. 
كتاب خودت اختراع كن، دقيقا می خواهد همين 
نقش را به عهده بگيرد. نويسنده ی كتاب خودت 
اختراع كن، سی راهكار كاربردی و تمرين بامزه 
آن ها  به  كه  است.  نوشته  مخترعان جوان  برای 
اميد و انگيزه بدهد و در مواقعی كه ايده هايشان 
كند.  راهنمايی شان  می شود،  روبه رو  شكست  با 
پس اگر روزی ايده ای به ذهنتان خطور كرد كه 
به نظرتان خنده دار يا حتی احمقانه آمد، نااميد 
از همين جاها  بزرگ  مخترعان  از  نشويد. خيلی 

شروع كرده اند.
علم چیست؟

كتاب های  اهميت  علم،  درباره ی  نمی توانيم 
كنيم  صحبت  هركدام  جذابيت های  و  علمی 
كه  البته  چيست؟  علم  نپرسيم  خودمان  از  اما 
جواب واضح و سرراستی برای اين سوال نيست. 
دامن  به  دست  بايد  كه  است  خاطر  همين  به 
زمينه های  و  شويم  مختلف  علمی  كتاب های 
مختلف علمی را بررسی كنيم. سوزان بوزاک با 
نوشتن مجموعه  كتاب های علم چيست؟ تاش 
درباره ی  زيادی  سوال های  به  تا  است  كرده 
محيط  از  دهد.  پاسخ  علمی  مختلف  مباحث 
زيست گرفته تا فضا و ستاره ها. از زندگی سنگ ها 
اين  به  آدميزادها.  و  جانوران  گياهان،  تا  گرفته 
است،  داده  نشان  را  علم  گستردگی  هم  ترتيب 
پاسخ های مناسب  برای بخش های مختلف،  هم 
و جذابی دارد كه خواندنش قطعا به داشتن يك 

ديدگاه درست و دقيق كمك می كند.
انقالب انرژی

امروز كه همه جا صحبت از مصرف صحيح انرژی 
در  چيست؟  انرژی  دقيقا  كه  بدانيم  بايد  است، 

كه دقيقا همين نظر را داشته، ماجراهای دختر 
كتاب  را  لوسی  اسم  به  كنجكاوی  كوچولوی 
كرده است. آزمايشگاه لوسی از اتفاقات عجيب 
غريب و گاهی ناراحت كننده ای كه برای لوسی 
نتيجه ی  هميشه  البته  می زند.  حرف  می افتد 
را  لوسی  چون  است.  خوب  اتفاقات  اين 
برای  و  بگردد  جواب  دنبال  كه  می كند  وادار 
درد  به  نشدنی اش جواب های  تمام  سوال های 

بخوری پيدا كند!
چند کلمه یادآوری

گفتيم يادمان باشد اگر تصميم گرفتيم كتاب 
حتما  كنيم،  تهيه  نوجوانان  برای  علمی  های 
كيفيتی  با  تصاوير  كه  برويم  آن هايی  سراغ 
دارند، اطاعاتی كه ارائه می كنند، به روز است 
انتهای  نكرده اند  فراموش  مهم تر،  همه  از  و 
بدهند.  منابع  از  بخوری  به درد  ليست  كتاب، 
نبايد  را  علمی  كتاب های  در  منابع  اهميت 
ماخذ  يا  منبع  يك  چون  بگيريم،  دست كم 
يا اطاعاتی  قديمی می تواند ما را گمراه كند 
اصا  يا  ندارند  كاربرد  ديگر  حاال  كه  بدهد 

نظريه هايی هستند كه رد شده اند.
اگر دور و برتان نوجوان هايی را می شناسيد كه 
همه چيز  درباره ی  دارند  دوست  و  كنجكاوند 
همينطور  هم  اغلبشان  البته  كه  بدانند  
به بخش كتاب های علمی  را  هستند!  آن ها 
راهنمايی كنيد. روش صحيح پژوهش كردن، 
گشتن  بخور  درد  به  و  منطقی  پاسخ  دنبال 
قرار  كه  بياموزيد  بهشان  و  بدهيد  يادشان  را 
كشف  مسير  در  بپذيرند.  را  هرچيزی  نيست 
خيالتان  و  شويد  نوجوانان  همراه  يادگيری  و 
راحت باشد كه اين بچه ها، به راحتی می توانند 
بكشند. چون  بيرون  آب  از  را  گليم خودشان 
هركسی كه سوال پرسيدن و پيدا كردن جواب 

را بلد است، حتما موفق می شود!

معرفی کتاب های علمی برای کودکان و نوجوانان

ماه  بهمن  كه  سالگی«  پنجاه  »پاييز  كتاب 
به  مقدم«  »خط  انتشارات  توسط  گذشته 
جمالی،  مريم  خاطرات  است،  رسيده  چاپ 
محمد  حرم،  مدافع  شهيد  سردار  همسر 
در  بهبودی  فاطمه  توسط  كه  است  جمالی 
۱۶۸ صفحه جمع آوری و نوشته شده است.

شهيد محمد جمالی، دوران جوانی خود را 
در  دفاع مقدس  در عرصه ی هشت ساله ی 
لشكر ۴۱ ثاراهلل سپری كرده و پس از تمام 
شدن جنگ از پا ننشسته و در زمينه مبارزه 
با اشرار و قاچاقچيان فعاليت كرده تا آن جا 
با  ايشان در جنگ سوريه  كه عمر پربركت 
از هم رزمان  شهادت به پايان رسيد. ايشان 
در  سليمانی،  قاسم  سپهبد  شهيد،  سردار 
قائله  در  هم چنين  و  تحميلی  جنگ  زمان 
در  و  سيرجان  منطقه  در  اشرار  دستگيری 

نهايت در سوريه بودند.
از  پنجاه سالگی« مجموعه ای  »پاييز  كتاب 
ساله   ۲۹ زندگی  از  ايشان  همسر  خاطرات 
با اين شهيد بزرگوار است كه بطور خاصه، 
روان و كوتاه روايت شده است. روايت كتاب 
زندگی  متوجه  بيشتر  و  است  زنانه  كامًا 

دانشمند  اين  به  را  جديد  سروده ای  و  بيان  فخری زاده  شهيد  از  خاطره ای  بيابانكی  سعيد 
هسته ای تقديم كرد. 

بيابانكی چنين نوشت: 
»یک روز قبل از اربعين امسال در محفل شعرخـوانی مختصر و پرشوری مهمان دکتر محسن فخری زاده 
بودم. پس از پایان مراسم که نزدیک ظهر بود مرا مهربانانه به دفترش دعوت کرد... ساعتی محضر آن 
بزرگمرد را درک کردم که جهانی بود بنشسته در گوشه ای. از شعر و ادبيات سخن گفت. یاد شاعران سفر 

کرده کرد. از جمله قيصر امين پور، سيدحسن حسينی، احمد زارعی و دیگران...
آن نگاه و خلوت آرام و معنوی و صميمی را هرگز از یاد نخواهم برد. من تا روز شهادتش به جایگاه علمی 

آن عزیز واقف نبودم. این ابيات به یاد آن سفر کرده بر زبانم جاری شد... روحش شاد.«

 خبر دهید به کفتارهای این وادی 
گلوله خورده پلنگ غیور آبادی

 گلوله خورده همان مهربان ناآرام
 همان شهید مجسم یگانه ی گمنام

 درخت پر بر و بار فضیلت و نیکی
 گلوله خورده چو ماهی میان تاریکی

 گلوله خورده همان بی بدیل بی تکرار
 همان درخت تناور درخت پر بر و بار

 بهار را به زمین زد خزان زرد و گریخت
انار جان تو را دانه دانه کرد و گریخت

 خبر دهید ذلیالن بهار را کشتند 
پلنگ زخمی این کوهسار را کشتند

تو مرد وادی گمنام زیستن بودی
تو اهل سوختن اهل گریستن بودی

 چه شد که نام تو اینگونه منفجر شده است؟ 
شمیم نام تو در شهر منتشر شده است؟

 بهشت بر تو مبارک شهید میهن ما 
نثار راه تو فریادهای روشن ما 

عقیق خونی دور از یمن خداحافظ
 شهید عارف گلگون کفن خداحافظ...

سعید بیابانکی

اكبر  اثر  آلبالو«  درخت  »تركه های  كتاب 
منطقه  در  عراق  و  ايران  جنگ  از  خليلی، 
نويسنده،  خليلی  می گويد.اكبر  كردستان 
امسال  گفت:  جديدش  اثر  انتشار  درباره 
در  آلبالو«  عنوان »تركه های درخت  با  كتابم 
كتاب  اين  رسيد.  چهارم  چاپ  به  اسم  نشر 

جايزه های متعددی را دريافت كرده است.
آلبالو«  درخت  »تركه های  كتاب  افزود:  وی 
منطقه  در  كه  است  جنگی  اولين  درباره 
اين  از  پيش  تا  پيوست.  وقوع  به  كردستان 

كتابی در اين باره نوشته نشده بود.

و  بزرگوار  شهيد  آن  خانوادگی  و  شخصی 
چندانی  ورود  و  است  ايشان  زندگی  سبك 
زندگی  و  تخصصی  فعاليت های  عرصه ی  به 

كاری آن شهيد ندارد.
همسر شهيد، ابتدا از سبك زندگی خانوادگی 
خود گفته است، بعد درمورد نحوه ی ازدواج 
جمالی،  محمد  بزرگوار،  شهيد  با  آشنايی  و 
جبهه،  در  ايشان  حضور  درمورد  سپس  و 
با  مقابله  برای  ثاراهلل   ۴۱ لشكر  مأموريت 
اشرار در سيرجان، پس از آن درمورد دوران 
و  سوريه  به  سفر  هم  بعد  و  بازنشستگی 

نحوه ی شهادت ايشان.
كتاب،  اين  خواندن  از  مخاطب  مقصود  اگر 
فعاليت  دوران  از  دقيق  اطاعات  دريافت 
چه  و  مقدس  دفاع  عرصه ی  در  چه  ايشان، 
در عرصه های ديگر فعاليت شان است، چندان 
كه بايد و شايد به مقصودش نخواهد رسيد؛ 
و  سريع  گذر  كتاب  اين  نوشته های  كه  چرا 

مختصری از زندگی خانوادگی ايشان است.
با  ايشان  بودن  هم رزم  به  توجه  با  هرچند 
سردار سليمانی، نكته ی ويژه و قابل توجهی 
درمورد زندگی جنگی ايشان گفته نشده اما 

منطقه  جنگ  داد:  ادامه  نويسنده  اين 
كردستان در اوايل انقاب به وقوع پيوست؛ 
حمله  با  كشورمان  كه  سال هايی  همان  در 
بود.  شده  مواجه  غربی  كشور های  و  عراق 
مردم  از  بسياری  جنگ  اين  نتيجه  در 
اين  در  ارتش  و  شدند  كشته  كردستان 

جنگ شاهكار هايی خلق كرد.
پس  را  آلبالو  تركه های  كرد:  بيان  خليلی 
منطقه  جنگ  درباره  تحقيق  سال ها  از 
جديدی  كتاب  روز ها  اين  نوشتم.  كردستان 

در دست انتشار ندارم.

قرار بر اين بوده كه سردار در رونمايی اين 
كتاب حاضر باشند كه شهادت شان مانع اين 
امر شد. البته در مراسم تشييع و خاكسپاری 
سليمانی شخصاً  قاسم  حاج  جمالی،  شهيد 
حضور داشته اند و عاوه بر سخنرانی، پيكر 

شهيد را نيز خودشان به خاک سپردند.
توی  سليمانی،  سردار  بغض آلود  »صدای 

حسينيه پيچيده بود:
دفاع  بسيجی هشت سال  - شهيد جمالی، 
مقدس بود. بعد جنگ هم مثل يك بسيجی 
جنگ  شهادت  اتوبوس  از  اگر  كرد.  زندگی 
اتوبوس  به  رو  خودش  ماند،  هشت ساله 

شهادت سوريه رساند!«
به سبب روايت روان، ساده و شيرين كتاب، 
خصوص  به  خواننده،  برای  كتاب  خواندن 
خانم ها، دلچسب است و روند مطالعه كتاب 

سريع پيش می رود.
سال ها  از  پس  جمالی،  محمد  شهيد 
به  وطن،  از  دفاع  عرصه ی  در  مجاهدت 
سوريه  دمشق  شهر  در   ۹۲ آبان   ۱۲ تاريخ 

به درجه ی رفيع شهادت نائل آمد.
ماشين  شيشه ی  به  را  سرم  جاده،  »توی 
دلم  توی  و  شدم  خيره  او  به  دادم.  تكيه 
گفتم:چه رنج ها كشيده ای تا درس بخوانی! 
هشت  شد.  جنگ  كه  بودی  دبيرستانی 
نداشتيد  تو و هم رزمانت، شب و روز  سال، 
داغ  نريزد.  بمب  مردم  سر  باالی  دشمن  تا 
جوان بود كه جنگ، پشت هم روی دلمان 
سخت مان  سال های  آن  بعد،  می گذاشت. 
در سيرجان شروع شد؛ صبح كه می رفتی، 
از  بعد  نه!  يا  برمی گردی  شب  نمی دانستم 
بازنشستگی ات هم آرام و قرار نداشتی! حاال 
اصًا  داری!  سوريه  به  رفتن  خيال  كه  هم 

رؤيای آرامش در سرت نيست، مرد!«
یادداشت: زینب هاشم زاده

»ترکه های درخت آلبالو«داستانی درباره جنگ ایران و عراق

نگاهی کوتاه به کتاب »پاییز پنجاه سالگی«
شهادت در وقت اضافه

یادداشت و شعر سعيد بيابانكی برای شهيد فخری زاده

چه شد که نام تو اینگونه منفجر شده است؟
ماجرا های طنزآمیزی 

که در یک مدرسه
 رقم می خورند

 

مدرسه«  در  جستجو  »داستان های  كتاب 
در انتشارات كانون پرورش فكری كودكان 
و  اكبری  نيلوفر  ترجمه  با  نوجوانان  و 
سوم  چاپ  به  بلوش  سرژ  تصويرگری 
در  بار  نخستين  برای  كتاب  اين  رسيد. 
سال ۱۳۹۵ از سوی اين انتشارات منتشر 

شد.
مدرسه«  در  جستجو  »داستان های  كتاب 
اثر  مدرسه«  در  »جستجو  كتاب  ترجمه 
آرو وينيود، نويسنده فرانسوی است. او در 
مدرسه  در خوابگاه  زندگی  روايت  اثر  اين 
را از زبان رمی فارامون بيان می كند. رمی 
ماجرايی  دوستانش  همراه  به  ساله   ۱۳
ماجرا  اين  روايتگر  و  می زند  رقم  را  طنز 

در كتاب است.
مدرسه«  در  جستجو  »داستان های  كتاب 
برای رعايت قانون كپی رايت از انتشارات 

 Gallimard Jeunesse فرانسوی اثر با عنوان
كتاب  مخاطبان  شد.  ترجمه  و  خريداری 
هستند.در  سال   ۱۵ باالی  سنی  رده  در 

بخشی از اين كتاب می خوانيم:
چه  است؟  افتاده  اتفاقی  چه  مدرسه  »در 
مدرسه  خالی  راهرو های  در  شب ها  كسی 
رفت و آمد می كند؟ زيرزمين های مدرسه 
آن جا  به  شاگردی  هيچ  حال  به  تا  كه 
مخفی  خود  در  را  رازی  چه  است،  نرفته 
به  را  علوم  كاس  كسی  چه  كرده اند؟ 
آقای كورنو مسئول  به  و  هم ريخته است 
مدير  آقای  است؟  كرده  حمله  آزمايشگاه 
مقصر  دنبال  خوابگاهی  شاگردان  بين 
و  كول ور  پ  پ.  رمی،  برای  می گردد... 
ماتيلد فقط يك راه وجود دارد: خودشان 

حقيقت را كشف كنند.«
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صف

راهی  در  كه می خواستيد  تاحاال چندبار شده 
شما  حركت  مانع  نيرويی  ولی  برداريد  قدم 
خاطر  به  را  كارهايتان  شروع  چقدر  شده؟ 
يك  ما  انداختيد؟  عقب  غيرقابل قبول  داليل 
مشكل اساسی در كارهايمان هست و به قول 
معروف يك جای كار می لنگد و مشكل بزرگ 

ما چيزی جز كمال گرايی نيست.
است  موانعی  بزرگ ترين  از  يكی  كمال گرايی 
راه  سر  موفقيت  به  رسيدن  مسير  در  كه 
كارهايمان  در  اساسی  مشكل  و  دارد  قرار  ما 

كمال گرايی است.
و  بالينی  روانشناس  شجاعی  سادات  فرشته 
افراد  و  كمال گرايی  درباره  خانواده درمانگر 
واقع  در  كمال گرايی،  كرد:  اظهار  كمال گرا، 
باوری غيرمنطقی است كه اشخاص نسبت به 
افراد  نظر  به  دارند.  اطرافشان  محيط  و  خود 
كامل  بايد  اطرافشان  و محيط  كمال گرا، خود 
بدون  بايد  زندگی  در  تاشی  گونه  هر  و  بوده 

اشتباه و خطا باشد.
شجاعی با بيان اينكه كمال گرايی مجموعه ای 
را  شما  و  است  خودخوری  با  همراه  افكار  از 
وادار می كند بخواهيد به اهدافی برسيد كه از 
داد:  ادامه  هستند،  غيرواقع گرايانه  عملی  نظر 
كمال گرايی باهای زيادی سر شما می آورد و 

بياورد. به بار  منفی  نتيجه   انتظار، 
از حد  بيش  اينكه كمال گرايی  به  اشاره  با  وی 
با ما كار  برای اعتماد به نفس ما و كسانی كه 
كمال گرايی  كرد:  اضافه  است،  می كنند مخرب 
باعث  و  است  نفس  به  اعتماد  اصلی  دشمن 
می شود كه رضايت شما از زندگی، عزت نفس 
اين  از دست بدهيد.  را  به نفس خود  اعتماد  و 
خصيصه در روابط ما تنش ايجاد می كند و در 
برای سامتی  مشكاتی  می تواند  موارد،  برخی 

ما هم داشته باشد.
يكی از انواع كمال گرايی، كمال گرايی خودمدار 
توقعات  مورد خودش  در  فرد  يعنی خود  است 
بااليی دارد و از شكست می ترسد. كمال گرايی 

از شما  را  لذت  می كند،  را سخت  زندگی شما 
می آورد،  پايين  را  اعتمادبه نفس تان  می گيرد، 
توانايی شما برای انجام كارها را از بين می برد، 

اشتياق و توانايی رشد شما را می گيرد.
سامت  حيطه   در  مشكاتی  با  كمال گرايی 
و  خورد  در  اختال  قبيل  از  عمومی 
و  اضطراب  ميگرن،  خوراک،افسردگی، 
خواهان  است.  مرتبط  شخصيتی  اختاالت 
كاهش  به  منجر  می تواند  بودن  كمال 
روابط  به  آسيب  و  استرس  ايجاد  بهره وری، 
كارهايشان  دارند  دوست  همه  اين كه  با  شود. 
كمال  اما  بدهند،  انجام  بااليی  كيفيت  با  را 
برخاف  می تواند  نيز  حد  از  بيش  گرايِی 

و  است  كمال گرايی  انواع  ديگر  از  ديگرمدار 
خودشان  نه تنها  كمال گرا،  افراد  از  نوع  اين 

بلكه ديگران را نيز آزار می دهند. 
است؛  جامعه  در  درد  ريشه  موارد  بعضی  در 
به اين معنا كه ارزش های جامعه القا می كند 
كه همه افراد بايد به بهترين ها برسند. تصور 
كنيد كه موقعی كه تيم ملی به جام جهانی 
می رود، همه مردم توقع داشته باشند و همه 
مطبوعات تيتر بزنند كه »ما بايد قهرمان جام 

جهانی شويم«.
تفاوت  درک  اينكه  به  اشاره  با  شجاعی 
جست وجوی  و  ناسازگار  كمال گرايی  بين 
نظر  از  داد:  ادامه  است،  مهم  موفقيت  سالم 
پذيرفتنی  اشتباهات  ناسازگار،  كمال گرايان 
نيستند، زيرا باعث می شوند كه ديگران آن ها 
كسانی  نظر  از  برعكس،  بدانند.  بی كفايت  را 
كه به روشی سالم و درست در جست وجوی 
فرصت هايی  اشتباهات،  هستند،  شدن  بهتر 
برای رشد تلقی می شوند. اين دسته از افراد 
درک می كنند كه اشتباهات بخشی از فرآيند 
يادگيری هستند، بنابراين آن ها را می پذيرند. 
سوی  به  و  بگذرد  حد  از  كمال گرايی  وقتی 
جلوی  شود،  كشيده  ناسازگار  كمال گرايی 

موفقيت فردی و حرفه ای را می گيرد.

اگر می خواهید به آرزوهایتان برسید به این توصیه عمل کنید

انقاب  حاصل  ايران  اساسی  قانون  اولين 
مشروطيت  انقاب  وقوع  با  بود.  مشروطيت 
قانونی همانند  تدوين چنين  برای  زمينه الزم 
بعدی  اساسی  قانون  فراهم شد.  ساير كشورها 
در روزهای منتهی به پيروزی انقاب اسامی و 
با افزايش احتمال سقوط سلطنت پهلوی و به 
دستور امام خمينی)ره( تدوين شد. رهبر انقاب 
برای نخستين بار در ديماه ۱۳۵۷ به صراحت 
از قانون اساسی جديد برای ايران سخن گفتند. 
پيش نويس اين قانون در پاريس به محضر امام 
ارائه و پس از تشكيل دولت موقت برای بررسی 
انقاب واگذار شد.  به شورای عالی طرح های 

تهران  جنوب  در   ۱۳۳۲ سال  در   )) ))احمد   
چشم به جهان گشود . پدر و مادرش اهل تقوا 
و ديانت بودند و بر اين نسخ ، احمد را تربيت 
كردند . دوره ابتدايی را در دبستان اسامی )) 
مصطفوی (( تمام كرد . ضمن تحصيل ، در بازار 
به پدرش كمك می كرد . احمد از همان سالهای 
به شركت در  ، شوق و رغبت خاصی  نوجوانی 
كاسهای مذهبی و قرآن از خود نشان می داد 
. در آن كاسها با مظالم و جنايتهای رژيم شاه 
آشنا شد و از همان نوجوانی ، وارد ميدان مبارزه 
با عوامل رژيم ستمشاهی شد . او پس از پايان 
دوره ابتدايی ، در هنرستان صنعتی شبانه ، به 
تحصيل ادامه داد و در سال ۱۳۵۱ با موفقيت 

مدرک ديپلم را دريافت كرد .
  فعالیتهای جاویداالثر حاج احمد متوسلیان پیش 

از پیروزی انقالب اسالمی
 احمد كه انسانی وارسته و مؤمن تربيت يافته 
 . بود  با رژيم شاه در حال مبارزه  بود  همواره 
حتی وقتی به سربازی اعزام می شود  در ارتش 
می  مفاسد  افشاگری  و  سربازان  روشنگری  به 
يك  سوی  از  سربازی   پايان  از  پس   . پردازد 
 (( به  مأموريتی  انجام  برای  شركت خصوصی  
خرم آباد (( می رود . روز به روز در مبارزاتش 
از  اينكه  تا  كند  می  عمل  جدی تر  شاه  عليه 
سوی ساواک تحت تعقيب قرار می گيرد و در 
 (( اصطاح  به  مشترک  كميته   ،  ۱۳۵۴ سال 
مورد  و  دستگير  را  او  ساواک((  خرابكاری  ضد 
شكنجه قرار می دهد . مدت پنج ماه در زندان 
)) فلك االفاک(( خرم آباد ، در سلول انفرادی 
از   ، ها  زندانها و شكنجه  اين   . برد  به سر می 
احمد فردی مجرب و خود ساخته بار می آورد 
و او را در راهی كه انتخاب كرده بود ، راسختر 
فلك  از  پس  .احمد  كند  می  تر  صابت  پر  و 
االفاک حدود نه ماه در بند عمومی زندانی می 
از  اسامی  انقاب  موج  گرفتن  اوج  با   . گردد 
زندان آزاد می شود : اما آرام نمی گيرد و نقش 
رابط و هماهنگ كنندهء تظاهرات و راهپيماييها 
بارها   . گيرد  می  عهده  به  تهران  جنوب  در  را 
در مبارزهء با رژيم ستمشاهی ، تا پای شهادت 
انقاب  پيروزی  روزهای  در  و  رود  می  پيش 
اسامی ، بويژه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از خود 

درخشش و توانمندی خاصی بروز می دهد .
  مبارزه با ضد انقالب در کردستان

اسفندماه  در  كردستان  غائله  شروع  از  پس 
همرزمانش  از  ۶۶تن  همراه  ۱۳۵۷به  سال 
داوطلبانه عازم بوگان شد و به دليل ابتكار عمل 
هوشيارانه و فرماندهی قاطع خود توانست كليه 
لوث  از  را  منطقه  كند.  متواری  را  اشرار مسلح 
آنها دمكراتها  انقابيون كه در راس  وجود ضد 
تثبيت  از  پس  نمايد.او  داشتند،پاكسازی  قرار 
مواضع نيروهای انقاب در بوكان ،به شهرهای 
بانه   به شهر  ورود  ابتدای  در  رفت.  بانه  و  سقز 

طالق توافقی؛ نفقه زن و حضانت بچه چه می شود؟
همان گونه كه از عنوان طاق توافقی بر می 
آيد طاق توافقی به گونه ای از طاق اطاق 
تمامی  در  )زوجين(  طرف  دو  كه  شود  می 
يا  فرزند  حضانت  مهريه،  جمله  از  ها  زمينه 
رسيده  توافق  به   ... و  نفقه، جهيزيه  فرزندان، 
اند و در حقيقت همه چيز بسته به توافق آن 

دو است.
تکلیف نفقه زن چه می شود؟

طبق قانون مدنی ايران و بر اساس ماده ۱۱۰۷ 
نفقه  عنوان  تحت  مبلغی  است  موظف  مرد 
برای پوشش هزينه های جاری زن، به صورت 
شامل  ها  هزينه  اين  كند.  پرداخت  ماهيانه 
نيازهای متعارف مانند مسكن، لباس، خوراک، 
اثاثيه خانه، بهداشت و درمان می شود. دادگاه 
با توجه به شرايط زن ) برای مثال  می تواند 
نياز به پرستار ( و عادات قبلی زندگی او، هزينه 
هايی را به هزينه معمول اضافه كند.همچنين 
فراموش نكنيد در طاق توافقی اين مورد هم 
همانند موارد ديگر می تواند شامل توافق شود 
و زن بر حسب شرايط می تواند همه يا بخشی 

از آن را دريافت كرده و يا ببخشد.
تکلیف حضانت فرزند چه می شود؟

حاشيه  پر  هميشه  فرزندان  سرپرستی  بحث 
ترين بخش طاق است و در نهايت باعث ايجاد 
ناراحتی در هر دو طرف و به خصوص روحيه 
كودک می شود. در طاق توافقی اما با توجه 
به اينكه زن و شوهر پيش از مراجعه به وكيل و 
دادگاه بر سر موضوعات مهم به توافقاتی دست 
تر  آسان  اند، بحث حضانت عموما  پيدا كرده 
زمان  در  ما  قانون كشور  حل می شود. طبق 
طاق حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر 
و  سالگی   ۹ تا  باشد  دختر  اگر  سپس  است. 
اگر پسر باشد تا ۱۵ سالگی سرپرست قانونی 
انتخاب  بلوغ  از  پس  قانون  طبق  است.  پدر 

سرپرست بر عهده خود كودک است.
در طاق توافقی اما دو طرف آزادند تا بر سر 
حضانت به توافق برسند وبرای مثال مادر می 
تواند با گذشتن از بخشی از حق مهريه خود 

حضانت فرزند را تا بلوغ داشته باشد.
تکلیف نفقه فرزند چه می شود؟

بر اساس قانون مدنی جمهوری اسامی ايران 
همواره  هم  فرزند  نفقه  نفقه همسر،  بر  عاوه 
پرداخت  از  زدن  سرباز  و  است  مرد  عهده  بر 
داشته  حبس  مجازات  حتی  تواند  می  نفقه 
باشد. عموما در زمان طاق توافقی نفقه فرزند 
فرزند  سرپرستی  كه  كند  می  تقبل  كسی  را 
قانون  طبق  كه  نكنيد  فراموش  اما  اوست  با 
پرداخت نفقه فرزند همواره بر عهده پدر است 
هرچند كه حين طاق توافقی زن می تواند از 

دولت موقت، متن اصاحی پيش نويس اوليه را 
و  شورای  ارائه  انقاب  به شورای  تصويب  برای 
انقاب پس از اعمال نظر خود پيش نويس جديد 
را برای اعام نظر به امام و چند تن از مراجع ارائه 
كرد. پس از آن، اختافاتی در باره روند تصويب 
نهايی پيش نويس پيش آمد. گروهی بر ضرورت 
پرسی  همه   از  قبل  مؤسسان  مجلس  تشكيل 
تأكيد كردند. در مقابل، جريان دوم روند تشكيل 
مجلس مؤسسان را زمانبر دانسته و به برگزاری 
همه پرسی و تصويب سريع قانون اساسی از سوی 
مردم بر عدم تشكيل آن اصرار داشتند. برای رفع 
تشكيل  پيشنهاد  با  خمينی)ره(  امام  اختاف 
مجلس خبرگان قانون اساسی موافقت كردند. بر 
اين اساس، شورای انقاب تصويب كرد كه مجلس 
يادشده تشكيل و طرح پيشنهادی قانون اساسی 
بعد از بررسی در آن به همه پرسی گذاشته شود.

اساسی در خرداد ۱۳۵۸ در  قانون  نويس  پيش 
رهبر  فرمان  اجرای  در  و  شد  منتشر  مطبوعات 
انقاب اسامی در ۱۴ تير ۱۳۵۸ »اليحه قانونی 
جمهوری  قانون  های  بررسی  مجلس  انتخابات 

انقابيون  ناجوانمردانه ای كه ضد  تافی كمين 
يك  بودند،طی  زده  ارتش  ستون  نيروهای  به 
عمليات دقيق »ضد كمين« خسارات سنگينی 
به آنان وارد آورد كه در اين نبردچهارصد اسيرو 

دويست كشته از انقاب برجای ماند.
از  رزمندگان  از  گروهی  همراه  به  آن  از  پس 
توسلی(برای  محمد  خود)شهيد  معاون  جمله 
تحت  ستون  شد.  شهر  اين  راهی  سنندج  فتح 
فرماندهی او از سمت راست شهر،حلقه محاصره 
همراه  به  و  شكست  هم  در  را  انقاب  ضد 
سرداران رشيدی چون محمد بروجردی و اصغر 
وصالی،سنندج را آزاد نمود و كمر تجزيه طلبان 

را شكست.
  شرکت در دفاع مقدس

از  بازگشت  از  احمد در سال ۱۳۶۰ پس  حاج 
تا رزم بی امان خود  يافت  مراسم حج،ماموريت 
را در جبهه های جنوب ادامه دهد. او از طرف 
سردار فرماندهی محترم كل سپاه مامور شد با 
تيپ  پاوه  و  مريوان  سپاه  برادران  كارگيری  به 
لشكر  به  بعدها  )ص(-كه  اهلل  رسول  محمد 
تيپ  فرماندهی  و  دهد  تشكيل  را  تبديل شد- 
مذكور را نيز خود به عهده گيرد. پس از مدتی 
زمينه اجرای عمليات بيت المقدس در دستور 
كاريگانهای رزمی قرار گرفت. حاج احمد عاوه 
تمامی  تيپ،در  فرماندهی  خطير  مسئوليت  بر 
نفوذ  با  و  داشت  شناسايی شركت  ماموريتهای 
كارهای  راه  نزديك  از  دشمن  مواضع  قلب  به 
شب  در  می كرد.  شناسايی  را  عمليات  مناسب 
۱۳۶۱عمليات  سال  ماه  ارديبهشت  دهم 
به  اسام  رزمندگان  و  شد  آغاز  المقدس  بيت 
مواضع  به  محور  دو  از  احمد  حاج  فرماندهی 
دشمن يورش بردند. نقطه آغاز عمليات،منطقه 
با  اهواز-خرمشهربوده  دارخوين به سمت جاده 
سمت  به  كارون  متاطم  رود  از  نيروها  عبور 
با وجود حجم  دژ»مارد«جهت دهی شده بود و 
توپخانه  يگانهای  بی وقفه  و  كور  آتش  سنگين 
توانستند  اسام  ،رزمندگان  عراق  بعث  ارتش 
نيروها دشمن را در اين محورها زمين گير كنند 

و كليه تانكهای آنها را دفع نمايند.

آن بگذرد و در مورد نفقه فرزند ادعايی مطرح 
نكند.

تکلیف حق مالقات با طفل چه می شود؟
از بحث های ديگری كه قانون در مورد كودک 
پيش بينی كرده است، داشتن حق ماقات از 
می  ديگری  عهده  بر  او  سرپرستی  كه  طفلی 
بر موارد ديگر  باشد است. پس زوجين عاوه 
با  برای ماقات  بر سر يك جدول زمانی  بايد 
فرزند هم به توافق برسند به صورتيكه والدی 
كه حضانت فرزند با او نيست بتواند هفته ای 
از  و  باشد  فرزند خود ديدار داشته  با  بار  يك 

احوال او آگاه گردد.
تکلیف مهریه چه می شود؟

جمهوری  مدنی  قانون  در  بدانيد  نيست  بد 
طاق  عنوان  تحت  ای  ماده  ايران  اسامی 
های  دادگاه  در  عموما  و  ندارد  وجود  توافقی 
خانواده طاق توافقی را تحت عنوان » طاق 
مبارات يا خلع » قرار می دهند. ماده ۱۱۴۷ 
می  مبارات  طاق  توضيح  در  مدنی  قانون 
نويسد : طاق مبارات آن است كه كراهت از 
بايد  عوض  اين  صورت  در  ولی  باشد  طرفين 
برای  اگر  بنابراين  نباشد«.  بر ميزان مهر  زائد 
طاق توافقی در دادگاه خانواده به ماده طاق 
مبلغی  بايد  زن  باشد،  شده  استناد  مبارات 
به  تومان(  هزار  مثال  برای   ( ناچيز  هرچند 
مرد بپردازد و توجه داشته باشيد كه اين مبلغ 

نبايد از مهريه بيشتر باشد.
طاق  در  بگذريم  كه  قانونی  توضيح  اين  از 
توافقی ميزان پرداخت مهريه هم مانند مباحث 
دارد.  بستگی  زوجين  توافق  به  كاما  ديگر 
پرداخت كامل مهريه وظيفه قانونی مرد است 
اما در صورتيكه زن ميل و اصرار بيشتری به 
طاق توافقی داشته باشد می تواند با بخشيدن 
توافقی  به طاق  را  تمام مهريه مرد  يا  بخش 

راضی گرداند.
تکلیف استرداد جهیزیه چه می شود؟

و  لوازم  مالكيت  ما  كشور  قوانين  طبق  بر 
خانه  به  جهيزيه  عنوان  به  زن  كه  اسبابی 
همسر می آورد بر عهده زن است و مرد تنها 
را  اين وسايل  از  استفاده  امين حق  به عنوان 
جمله  از  طاق  نوع  هر  هنگام  در  پس  دارد. 
تمام  تواند  می  قانون  زن طبق  توافقی  طاق 
مالكانه ای  اقدام  هر  كند،  مطالبه  را  جهيزيه 
را نسبت به اموال فوق انجام دهد برای مثال 
آن ها را بفروشد، هديه دهد، تخريب يا مفقود 
نمايد. هرچند در اينجا هم با توجه به توافقی 
بودن طاق، زن می تواند طبق توافق جهيزيه 
اش را پس بگيرد و يا همه يا بخشی از آن را 

به مرد ببخشد.

اسامی« در شورای انقاب تصويب شد.
جمهوری  انتخابات  نخستين  ترتيب،  بدين 
مردم  نمايندگان  انتخاب  برای  ايران  اسامی 
در مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد 
طيف های  كانديداهای  و  شد  برگزار   ۱۳۵۸
اين  كرسی   ۷۳ كسب  برای  سياسی  مختلف 
شدن  مشخص  پرداختند.با  رقابت  به  مجلس 
نمايندگان ملت، مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد 
۱۳۵۸ و با پيام رهبر انقاب آغاز به كار كرد. 
امام خمينی )ره( در پيام خود، لزوم استفاده 
تدوين  در  نمايندگان  و صاحيت  تخصص  از 
قوانين را خواستار شده و برای رفع اختاف نظر 
متخصصان، نظر اكثريت آنان را معتبر معرفی 
كرده بودند.مجلس خبرگان در ۲۴ آبان همان 
سال و در شصت و هفتمين جلسه خود بررسی 
قانون اساسی كشور را به پايان رساند. محصول 
 ۱۲ مقدمه،  يك  با  قانونی  مجلس  اين  نهايی 
و  روزهای ۱۱  در  كه  بود  اصل  و ۱۷۵  فصل 
۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و با 
استقبال مردم ۹۹/۵ درصد رأی مثبت را كسب 

اساسی  قانون  اولين  رفراندوم  پايان  با  كرد. 
جمهوری اسامی ايران در مقام ميثاق ملی به 

مدت ده سال بی تغيير ماند.
گذشت يك دهه و پايان جنگ، فرصت مناسبی 
برای آزمودن و روشن شدن نقاط قوت و ضعف 
نظام جمهوری اسامی و قانون اساسی آن بود. 
پيشنهاد  به  خمينی)ره(  امام   ۱۳۶۸ سال  در 
قانون  در  بازنگری  فرمان  مسئوالن،  از  برخی 
اساسی را صادر و در حكمی به رئيس جمهور 
و  اساسی  قانون  تدوين  هيئت  اعضای  وقت 
رفع  برای  را   آن  بحث  مورد  مسائل  محدوده 
نقايص و اشكاالت قانون مصوب ۱۳۵۸ تعيين 
كردند.»شورای بازنگری قانون اساسی« از تاريخ 
۷ ارديبهشت ۱۳۶۸ كار خود را آغاز و تا تاريخ 
۲۰ تير همان سال در ۴۱ جلسه در مجموع 
۴۶ اصل قانون اساسی قبلی را تغيير داد و دو 
اصل به آن اضافه كرد. همه پرسی برای قانون 
جديد در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار و با رأی آری 
۹۷ درصد از شركت كنندگان به تصويب رسيد.
منبع: کتابخانه ملي

  ویژگیهای اخالقی
مسائل  در  ايشان  ی  باال  شناخت  و  آگاهی 
خصوصيات  جمله  از  سياسی-اجتماعی 
تدبيرو  در  بود.  بزرگوار  سردار  اين  بارز 
ضمن  داشت.  نظر  دقت  تصميم گيريهايش 
و  می كرد  فرماندهی  دلها  كار،بر  در  قاطعيت 
به  داشت.  حضور  مشكات  بطن  در  همراده 
همين دليل ،درسخت ترين شرايط،كسی او را 
تنها نمی گذاشت. امكاناتی را بيشتر از نيروهای 
تحت امر خود،به رغم برخورد قاطعانه در امر 
ساختن  مانند  جمعی  كارهای  فرماندهی،در 
و...با  ظروف  محيط،شستن  سنگر،نظافت 
به  عاقه  می كرد.  همراهی  امر  تحت  پرسنل 
رويدادها،از  و  اخبار  پيرامون  بحث  و  مطالعه 
مقتضی  مواقع  در  بود.  او  ديگر  خصوصيات 
در جمع صميمی همرزمانش پيرامون مسائل 
نسبت  احمد  حاج  می نمود.  بحث  اعتقادی 
احترام  محترمشان  شهداوخانواده های  به 
مزار  به  فرصتی  هر  در  و  بود  قايل  خاصی 
شهدا می رفت و برای رسيدگی به معضات و 
حوائج خانواده های اين عزيزان تاش می كرد 
نقل  و  می سوخت  همرزمانش  فراق  غم  در 
می كنند:»هنگامی كه برمزار شهيد جهان آرا 
حاضر می شد،آن چنان از خود بی خود می شد 
كه با ساعتها بی وقفه اشك می ريخت و با روح 

بلند او نجوا می كرد.«
  نحوه اسارت

هيات  ۱۳۶۱،اتومبيل  سال  تير  چهاردهم  در 
ورود  حين  كشورمان  ديپلماتيك  نمايندگی 
به شهر بيروت و در هنگام عبور پست ايست 
اتومبيل  فاالنژ  حزب  بازرسی،مزدوران  و 
رامتوقف و چهار سرنشين خودرو مزبور به رغم 
مصونيت ديپلماتيك-توسط آدم ربايان دست 
نشانده رژيم تروريستی تل آويو گروگان گرفته 
نظاميان  بازجويی،به  و  ازشكنجه  پس  و  شده 
اسرائيلی تحويل گرديدند،كه از سرنوشت آنان 
تاكنون اطاعی در دست نيست. در حالی كه 
همرزمان آن مهاجر الی اهلل ،مشتاقانه چشم به 

راه هستند تا خبری ازاو و همرزمانش برسد.

۱2 آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

زندگینامه حاج احمد متوسلیان)مفقوداالثر(

حقوق به زبان ساده

آیا گرمای 
داخل خودرو باعث 
ضدعفونی  می شود؟ 

تحقيق  نتايج  اساس  بر  فوربس،  گزارش  به 
زنده  مدت   نيوانگلند،  نشريه  در  شده  منتشر 
ماندن ويروس كرونا بر سطوح متفاوت است 
و گفته شده روی سطوح مقوايی ۲۴ ساعت و 
سطوح پاستيك و استيل نيز بيش از ۳ روز 
زنده می ماند. اما بايد توجه داشت اين نتايج 
سانتيگراد  درجه   ۲۱ تقريبا  دمای  اساس  بر 

ارائه  شده است.
بررسی های  نتايج  گلن،  تراويس  پروفسور 
تفسير  را  متحده  اياالت  جورجيای  دانشگاه 
كرد و گفت: ويروس كرونا در دمای اتاق چند 
روز باقی می ماند، اما در دمای باالتر زودتر از 
 ۲۰ سانتيگراد  درجه   ۵۴ دمای  می رود.  بين 
دقيقه زمان برای از بين بردن ۹۹.۹۹ درصد 
دمای  در  ميزان  اين  دارد.  الزم  ويروس ها 
دقيقه   ۵ فقط  باالتر  و  سانتيگراد  درجه   ۶۵
با  را  ميزان  اين  می توان  لباس ها  برای  است. 
خشك كن ها تنظيم كرد، اما برای ديگر موارد 

بايد از چه وسيله ای استفاده كرد؟
گيت  گلدن  از  نول  جان  هواشناسی،  محقق 
خودروها  كه  می كند  پيشنهاد  كاليفرنيا 
ويروس  كشتن  برای  مفيدی  عامل  می توانند 
مانند  دانشمندانی  باشند.  مواد  برخی  روی 
از دانشگاه جورجيا  اندی گروندشتاين  نول و 
حيوانات  بچه ها،  نكردن  رها  درباره  سال ها 
خودروها  در  الكترونيكی  لوازم  يا  خانگی 
هشدار دادند، اما هم اكنون آن را روشی برای 

از بين بردن ويروس كرونای جديد می دانند.
اشعه  برابر  در  خودرو  شفاف  پنجره های 
صورت  در  و  می شوند  گرم  كمی  خورشيد 
مواد  آفتاب  در  طوالنی مدت  ماندن  باقی 
صندلی ها  )داشبورد،  خودرو  تيره  رنگ  به 
و  گرم  قابل توجهی  به طور  ديگر(  اشيای  و 
سپس هوا از طريق فرايندهای انتقال همرفت 
مادون قرمز  اشعه  اشيا  اين  می شود،  هدايت 
اثر  اين  و  می كنند  ساطع  گرمايی(  )انرژی 
بردن ويروس  بين  از  »گلخانه ای« خودرو در 

كرونا مفيد است.
روش  بهترين  تحقيق،  اين  نتايج  اساس  بر 
برای ضدعفونی كردن ماسك، قرار دادن آن 
داخل خودروی قرارگرفته شده در آفتاب است. 
فقط  روش  اين  دادند  هشدار  محققان  البته 
نيستند  حساس  گرما  به  كه  ابزارهايی  برای 

كاربردی است.
منبع: ایرنا

برجسته  جراح  سميعی  مجيد  پروفسور   -۱
اعصاب مقيم  و  بيماری های مغز  و متخصص 
آلمان و رئيس افتخاری اتحاديه جهانی جراحان 

مغز و اعصاب
۲- اميد كردستانی مدير بازرگانی، سهامدار و 

)Google( ”معاون ارشد “گوگل
ترين  بزرگ  رئيس  اسامبولچی  حسين   -۳

”AT&T“ شركت مخابرات در امريكا
۴- انوشه انصاری موسس و مدير كمپانی بزرگ 
زن  اولين  و  امريكا   ”TelecomTechnologies“

فضانورد ايرانی
۵- فريار شيرزاد معاون وزارت بازرگانی امريكا، 
مشاور رئيس جمهور و عضو شورای ملی امنيت 

اياالت متحده )سابق(
۶- جمشيد دلشاد،شهردارشهربورلی هيلز آمريكا

۷- امير مجيدی مهر معاون بخش رسانه های 
 ”Microsoft“ ديجيتال شركت

۸- پروفسور Caro Lucas پدر رباتيك ايران
۹- پروفسور توفيق موسيوند مخترع نخستين 

قلب مصنوعی داخل بدن انسان
سونی  كمپانی  رئيس  خرسند  ماريا   -۱۰

اريكسون سوئد، رئيس پروژه بلوتوث
استاد  عسكرزاده  علی   لطفی  پروفسور   -۱۱

بازنشسته دانشگاه بركلی، واضع منطق و نظريه 
فازی، كامپيوتر هوشمند و بنيانگذار نسل سوم 

كامپيوتر در جهان!
۱۲- پروفسور بيژن داوری مدير ارشد كمپانی 
“آی بی ام” )IBM( بزرگ ترين كمپانی سخت 

افزار در جهان
)Yahoo( ”۱۳- فرزاد ناظمی مدير فنی “ياهو

“اپل”  شركت  ارشد  مدير  تمدن  سينا   -۱۴
)Apple(

در  الكترونيكی  تجارت  پدر  اميديار  پير   -۱۵
جهان و صاحب كمپانی عظيم

)e-bay( ”ای  بی“
۱۶- پروفسور علی جوان دارنده جايزه جهانی 

آلبرت انيشتن و مخترع ليزر گازی
۱۷- آزاده تبازاده دانشمند سازمان فضايی ناسا

به  سفر  پروژه  مدير  نادری  فيروز  دكتر   -۱۸
مريخ در سازمان فضايی ناسا

۱۹- ولی نصر مشاور باراک اوباما رئيس جمهور 
آمريكا

برنامه  مدير  جمشيدی  محمد  پروفسور   -۲۰
های داخلی سازمان فضايی ناسا

سازمان  مديره  هيئت  عضو  اسرار  قاسم   -۲۱
فضايی

مشهورترین نوابغ ایرانی
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نظر به وجود منافع و اهميت های ازدواج است 
كه اسام آن را تاييد كرده و ضرورت آن را در 
درجه اول اهميت و مورد تاكيد قرار داده است. 
ضرورت های ازدواج ازنظر اسام به قرار ذيل است:

۱- محبوب ترين بنا: بنای تشكيل خانواده در 
اسام محبوب است، تا آن جا كه هيچ سازمان 
از آن نيست. لذا،  و بنايی نزد خدا محبوب تر 
می  آله  و  عليه  ا...  صلی  اسام  گرامی  پيامبر 
فرمايند: »ما بنی بناء فی االسام احب الی ا... 
من التزويج «  نزد خداوند هيچ بنايی محبوب 
آباد  ازدواج  از طريق  نيست كه  ای  از خانه  تر 

گردد. 
۲- عامل حفظ پاكدامنی و كسب اخاق نيك: 
ازدواج از نظر اسام وسيله ای برای پاک دامنی 
و پاک دامن زيستن است. رسول خدا صلی ا... 
ازدواج  فرمودند:  حارثه  زيدبن  به  آله  و  عليه 
ديگر،  سخنی  در  و  باشی   دامن  پاک  تا  كن 
فرمودند: مردان را زن دهيد تا خدا اخاقشان 
جوانمرديشان  و  وسيع  را  ارزاقشان  نيكو،  را 
كه  زنی  به  ديگر،  روايتی  در  گرداند.  زياد  را 
ازدواج نخواهم كرد، فرمودند:  بود، ديگر  گفته 

»ازدواج برای حفظ عفاف الزم است.
۳- عامل تكميل دين: ازدواج غير از ايجاد نظم 
در زندگی، وسيله ای برای حفظ و تكميل دين 
ايمان  تكميل كننده  ازدواج  دليل،  بدان  است. 
از  گناهان  از  بسياری  آن،  وسيله  به  كه  است 
برای  راه  و  شود  می  كن  ريشه  آدمی  وجود 
سعادتمندی او از هر سو فراهم می گردد. لذا، 
رسول اكرم صلی ا... عليه و آله فرمودند: »من 
تزوج فقد احرز نصف دينه «   هر كس ازدواج 
كند نيمی از دينش را باز يافته است. در جای 
ديگر، فرمودند: »ما من شاب تزوج فی حداثة 
ثلثی  منی  عصم  ويله  يا  شيطانه  عج  اال  سنه 
دينه «   هر كس در ابتدای جوانی ازدواج كند 
شيطان فرياد می كند: ای وای، دو سوم دين 

خود را از شر من حفظ كرد.
عليه  ا...  صلی  پيامبر  نسل:  ازدياد  موجب   -۴

االمم  بكم  مكاثر  فانی  »تزوجوا  فرمودند:  آله  و 
ازدواج كنيد  زيرا من به  القيامة «    غدا فی 
زيادتی شما نسبت به امت های ديگر در قيامت 

مباهات می كنم. 
ا...  صلی  پيامبر  مسلمانان:  ازدياد  موجب   -۵
عليه و آله فرمودند: »ما يمنع المؤمن ان يتخذ 
اله  با  االرض  تثقل  نسمة  يرزقه  ا...  لعل  اها 
بگيرد  زنی  داردكه مؤمن  مانعی  ا... «  چه  اال 
ال  كلمه  با  كه  كند  نصيبش  فرزندی  تاخداوند 

اله اال ا... زمين را گرانبار كند؟
عليه  ا...  صلی  پيامبر  روزی:  ازدياد  موجب   -۶
لكم  ارزق  فانه  االهل  »اتخذوا  فرمودند:  آله  و 
«    روزی را به وسيله زن گرفتن زياد كنيد. 
می  السام  عليه  رضا  امام  ديگری،  حديث  در 
و دينه  ترضون خلقه  »اذا جاءكم من  فرمايند: 
و  دين  كه  آمد  خواستگاری  اگر     » فزوجوه 
در  كنيد.  اجابت  را  او  پسنديد  را  اخاقش 
فرمودند:  آله  و  عليه  ا...  صلی  پيامبر  روايتی 
فقد ساء ظنه  العيلة  التزويج مخافة  ترک  »من 
با... عزوجل ان ا... يقول: ان يكونوا فقراء يغنهم 

فقر  ترس  از  را  ازدواج  كس  هر  فضله  من  ا... 
برده  ظن  سوء  خدا  كندبه  ترک  تنگدستی  و 
)زن وشوهر(  فرمايد:اگر  زيرا خداوندمی  است، 
فقير باشندخدا هر كدام را از كرم خود بی نياز 
و  بنابراين، در هر صورت، روزی زن  می كند. 

مرد با خداست.
۷- نشانه پيروی از سنت پيامبر اكرم صلی ا... 
عليه و آله: حضرت علی عليه السام فرمودند: 
كان  فانه  ا...  رسول  سنة  التزويج  فان  »تزوجوا 
يقول: من كان يحب ان يتبع بسنتی فان من 
ازدواج سنت  ازدواج كنيد،  التزويج «    سنتی 
پيامبر صلی ا... عليه و آله است. آن جناب می 
فرمودند: هر كه می خواهد از سنت من پيروی 

كند، بداند كه ازدواج سنت من است.
عليهم  پيامبران  سنت  از  پيروی  نشانه   -۸
فرمودند: »ثاث  السام  عليه  امام رضا  السام: 
من سنن المرسلين: العطر و اخذ الشعر و كثرة 
الطروقة سه چيز از سنت های پيامبران است: 
ازدواج  و  زايد  موهای  ازاله  عطر،  استعمال 

كردن.

ا...  ۹- موجب جلب رضايت الهی: پيامبر صلی 
عليه و آله فرمودند: »ما من شی ء احب الی ا... 
   » بالنكاح  االسام  يعمر فی  بيت  عز وجل من 
هيچ چيز نزد خداوند محبوبتر از اين نيست كه 
خانه ای در اسام به وسيله ازدواج آباد گردد.

۱۰- موجب كسب طهارت معنوی: پيامبر صلی 
ا... عليه و آله فرمودند: »من احب ان يلقی ا... 
طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة هر كس می خواهد 
هنگام  بايد  كند  ماقات  پاكيزه  و  پاک  را  خدا 

مرگ متاهل باشد.
۱۱- بهترين بهره و سود: امام رضا عليه السام 
فائدة  االسام  بعد  امرء  استفاد  »ما  فرمودند: 
به  ايمان  از  پس     »... مسلمة  امراة  من  خيرا 
همسری  از  بهتر  ای  بهره  انسانی  هيچ  خدا، 

مسلمان به دست نياورده است.
۱۲- گشودن درهای رحمت الهی: پيامبر صلی 
السماء  ابواب  »يفتح  فرمودند:  آله  و  عليه  ا... 
و  المطر  نزول  عند  مواضع:  اربع  فی  بالرحمة 
باب  فتح  عند  و  الوالد  وجه  فی  الولد  نظر  عند 
الكعبة و عند النكاح «   درهای رحمت آسمان 
هنگام   -۱ شود:  می  گشوده  موقع  چهار  در 
سر  )از  فرزندی  كه  وقتی   -۲ باران   باريدن 
كه  زمانی   -۳ بنگرد   پدرش  صورت  به  مهر( 
در خانه كعبه گشوده می گردد  ۴- در وقت 

اجرای عقد نكاح. 
هيچ انسانی بهره ای بهتر از همسری مسلمان 

به دست نياورده است.
۱۲- گشودن درهای رحمت الهی: پيامبر صلی 
السماء  ابواب  »يفتح  فرمودند:  آله  و  عليه  ا... 
و  المطر  نزول  عند  مواضع:  اربع  فی  بالرحمة 
باب  فتح  عند  و  الوالد  وجه  فی  الولد  نظر  عند 
الكعبة و عند النكاح «   درهای رحمت آسمان 
هنگام   -۱ شود:  می  گشوده  موقع  چهار  در 
سر  )از  فرزندی  كه  وقتی   -۲ باران   باريدن 
كه  زمانی   -۳ بنگرد   پدرش  صورت  به  مهر( 
در خانه كعبه گشوده می گردد  ۴- در وقت 

اجرای عقد نكاح. 

دوازدهم آذرماه، مطابق با سوم دسامبر، روز 
جهانی معلوالن است. اين نامگذاری از سوی 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعام شده 
تا همه ما به وظايف خود در قبال افراد دارای 

معلوليت آگاه شويم. 
را  معلوالن  روز  ملل  سازمان  منشور 
به  كه  می داند  افرادی  نيازهای  از  برخاسته 
بايد  حركتی  و  حسی  محدوديت های  رغم 
مانند ديگران از امكانات رفاهی و اجتماعی 
معلوالن  منشور  اين  طبق  شوند.  برخوردار 
حدت  و  كيفيت،  ازعلت،  صرف نظر  نيز 
حقوق  همان  دارای  ناتوانی شان،  و  نقص 
آنها  از  شهروندان  ساير  كه  هستند  اساسی 
زندگی  از يك  برخورداری  برخوردارند. حق 
اين  راس  در  عادی،  حتی المقدور  و  دلپذير 
خدمات  از  بهره مندی  حق  قراردارد.  حقوق 
آموزش و پرورش، بهداشت، مسكن، اشتغال، 
و  سياسی  مدنی،  حقوق  تفريحی،  امكانات 
ذاتی  حق  معلوالن،  انسانی  حيثيت  حفظ 

آن هاست . 
مشكالت معلوالن  

عدم  دليل  به  جامعه:  افراد  برخورد 
سعی  معلوالن  از  برخی  فرهنگ سازی 
می كنند كمتر در جامعه حضور پيدا كنند. 
معلوليت  دارای  افراد  با  نادرست  رفتارهای 
از مشكاتی است كه هر فرد معلول  عموماً 

به آن اشاره دارد. 
زندگی  در  معلولين  برخی  شخصی:  زندگی 

ناتوان  و  سرشكسته  افرادی  را  خود  شخصی 
می دانند كه توان مقابله با ديگر افراد جامعه را 
ندارند، اما اين نگرش در آنها بايد دچار تغييراتی 
شود كه اين تغييرات با كمك افراد خانواده و 
دوستان و اطرافيان آن ها صورت خواهد گرفت. 
به استعدادهايی كه معلولين دارند بايد توجه 
شود و با استفاده از آن ها بتوانند زندگی را از نو 
آغاز كرده و احساس كمبود يا مزاحمت برای 

ديگر افراد نداشته باشند . 
معلولين  اقتصادی  مشكات  مالی:  مشكات 
نبود شغل مناسب و گاه هزينه های  از  ناشی 

سنگين بازتوانی است
تحصيلی  مشكات  تحصيلی:  مشكات 
مدارس  در  امكانات  عدم  شامل  معلولين 
عدم  و  جامعه  مردم  نگاه  و  دانشگاه ها  و 

فرهنگ سازی است
مشكات ورزشی و رفاهی: همان مشكل نبود 
امكانات مناسب برای حمل ونقل و هزينه های 
باالی ورزش برای معلولين مانع انجام ورزش 

برای اكثر معلولين شده است.
 چگونه با افراد معلول معاشرت کنيم؟

بايد بدانيم كه در تعامل  پيش از هر سخنی 
بر  مقدم  او  انسانيت  معلوليت،  دارای  فرد  با 
تمام  در  بنابراين  بود  خواهد  وی  معلوليت 
مواقعی كه با فرد معلول، ارتباط برقرار كرده 
در  را  او  معلوليت  می كنيد،  معاشرت  او  با  و 
دهيد.  قرار  توانايی هايش  و  حاشيه شخصيت 
نام  او  با  مصاحبت  در  كه  می دانيد  الزم  اگر 
فرد  خود  از  می توانيد  بدانيد،  را  معلوليتش 

بپرسيد كه ترجيح می دهد از چه اصطاحی 
استفاده كنيد.

توهين و تحقير ممنوع
به  معلوليت  از  ندهيم  اجازه  به خود  هيچگاه 
عنوان توهين استفاده كرده يا آن را با حقارت 
عقب  عليل،  افليج،  مانند  الفاظی  ببريم؛  نام 
مانده، اوتيسمی، كور، كر، ويلچری، زمين گير، 
كوتوله و ديگر كلمات مشابه را به عنوان توهين 

و تحقير بكار نبريم.
دارای  افراد  با  شايسته  ارتباط  كه  بدانيم 
نفس  عزت  افزايش  باعث  می تواند  معلوليت 
كه  امری  شود،  آن ها  در  كمرويی  كاهش  و 
سبب می شود ديگر هيچ فرد معلولی به خاطر 
توهين و تحقير سايرين از تحصيل، تفريح و 

اشتغال محروم نماند. 
احترام به جای ترحم

دارای  افراد  با  اجتماعی  ارتباطات  در  آنچه 
معلوليت بايد در نظر گرفت، اين نكته است 
كه ارتباط با آنها، بايد همراه احترام باشد و از 
ترحم به آنها دوری گزيد. تفاوت اين دو نوع 
مورِد  طرِف  اولی،  در  كه  است  اين  در  رفتار 
احترام، انسانی بزرگ به شمار می آيد؛ اما در 
شمرده  خوار  انسانی  مخاطب  ترحم،  گزينه 
می شود كه بايد همواره دست او را گرفت و 
توجهی  اندک  وی،  روحيات  و  شخصيت  به 
نمی شود. به ياد داشته باشيم آنچه توانايی را 
می سازد، اراده است و اراده اگر بخواهد جاری 

شود، هيچ بهانه ای را نمی شناسد.

دادن  دليل رخ  به  باردار می شود  زنی  وقتی 
فعل و انفعاالت هورمونی، احساس شكنندگی 
می كند. ممكن است زنی كه االن باردار است 
از خودش فرق  با قبل  نظر روحيه خيلی  از 
زنانه  روحيات  شناخت  همين  برای  كند. 
كه  است  الزاماتی  از  يكی  بارداری  هنگام 
سوم  هفته  از  بگيرند.  ياد  را  آن  بايد  مردان 
بارداری يعنی زمانی كه می فهميد همسرتان 
باردار است تا زمانی كه بارداری تغييراتی در 
باعث  می كند  ايجاد  او  جسم  و  خو  و  خلق 
دچار  او  با  ارتباط  برای  كمی  تا  می شود 

مشكل شويد

بارداری با فراموشی همراه است
اما  است  شايعه  اين  می كنند  فكر  بعضی 

خانم های باردار در اين دوران كمی فراموشكار 
و حتی  بامزه  است  ابتدا ممكن  در  می شوند. 
خانمتان  اينكه  مثا  برسد.  نظر  به  غيرجدی 
روی  كه  حالی  در  می گردد  عينكش  دنبال 
يا دنبال گوشی ای می گردد كه  سرش است. 
مواقع  اين  در  است  الزم  است.  دستش  در 
آنقدر فاجعه سازی نكنيد و به او نشان دهيد 
در اين دوران اين مدل كارها طبيعی است و 

با همدلی با او برخورد كنيد.

تعادل داشته باشيد
موضوع  يك  همسرتان  به  توجه  اينكه  با 
قطعا  بارداری  دوران  در  اما  است  هميشگی 
اين توجه به خاطر اينكه او فرزندی را حمل 
در  آقايان  معموالً  می شود.  بيشتر  می كند، 

نمی گذارند  همسرانشان،  بارداری  دوران 
كارهای  يا  كند  بلند  سنگين  بار  همسرشان 
سخت انجام دهد و در هر لحظه ای كه كنارش 
شايد  می كنند.  مراقبت  او  از  دائما  هستند 
خانم ها  برای  چندان  توجه  همه  اين  گاهی 
ضعف  احساس  بيشتر  او  و  نباشد  خوشايند 
واكنش  رفتارهايی  چنين  به  نسبت  و  كند 
خوبی نشان ندهد. اگرچه اين را هم بدانيد كه 
بكنيد حرف های ديگری  اگر كم توجهی هم 

می شنويد. پس تعادل را فراموش نكنيد. 

به چاقی او اشاره نكنيد
زبان  به  را  به ذهنتان می رسد  هر چيزی كه 
شدن  چاق  مورد  در  خصوص  به  نياوريد 
همسرتان در اين دوران! زنان به خودی خود 

از  طردشدگی  حس  است  ممكن  بارداری 
اشتباه  اما  باشيد.  داشته  همسرتان  جانب 
و گهگاهی  تهوع هايی كه صبح  نكنيد حالت 
همچنين  و  می آيد  همسرتان  سراغ  به  شب 
تغييرات هورمونی باعث می شود تا رابطه تان 
اوضاع كمی  دوم  ماهه  اما سه  محدود شود. 
بهتر می شود. درثانی آنقدر استرس و نگرانی 
شبيه  او  ديگر  كه  است  همسرتان  همراه 
گذشته نمی تواند با شما وقت بگذارد و حتی 
هم  منزوی  و  رفته  فرو  درخود  است  ممكن 

بشود.

شكایتی نكنيد
بسيار سخت است كه در اين ۹ ماه بارداری 
را  حرف بشنويد، وزن اضافه كنيد، كار خانه 
انجام دهيد و رابطه زناشويی تان هم كم شود 
به عاوه تنهايی بار بزرگی از استرس داشته 
باشيد، اما نتوانيد گله و شكايتی داشته باشيد. 

روی اندام، چاقی و الغری و در كل هرچيزی 
كه به بدنشان مربوط است، حساس هستند. 
حاال حساب كنيد در دوران بارداری به او اشاره 
كنيد كه چاق شده است. مشخصاً ناراحت و 
عصبانی می شود. ممكن است در ذهنتان اين 
بزرگتر  ماه  هر  كه  او  شكم  كه  بگذرد  طور 
می شود بامزه است و او زيباتر به نظر می رسد 
از  می شوی.«  چاق  »داری  اينكه  شنيدن  اما 
نظر همسرتان خوشايند نيست و قطعاً با اين 
جمله روبرو خواهيد شد: »ميدونم كه چاقم 
تو  زبون  از  رو  جمله  اين  ندارم  دوست  ولی 
بشنوم! پس ديگه تكرارش نكن!« او نمی داند 
كه شما در ذهنتان او را تحسين می كنيد و 
منظورتان چيز ديگری است. در اين دوران از 

كلمات مناسب استفاده كنيد. 

سرد شدن در روابط زناشویی
اول  ماهه  سه  در  ويژه  به  دوران  اين  در 

نمی كنيد  را  كار  اين  باشيد  عاقلی  مرد  اگر 
كه  فرزندی  كه  می دانيد  خودتان  چون 
اين  تمام  دارد  وجود  همسرتان  شكم  در 
عاوه  به  می كند.  بی معنی  را  شكايات 
اعتراض چه جوابی  می دانيد كه در صورت 
خواهيد شنيد. مثا كافی است يك كلمه از 
دهانتان بپرد: »ظرف ها رو نشستی؟« چيزی 
كه خواهيد شنيد احتماالً جوابی شبيه اين 
است: »درباره ظرف ها حرفی زدی؟ در حالی 
توی شكمم  هندوانه  اندازه  بچه  يه  من  كه 
بدم  انجام  كاری  به سختی می تونم  و  دارم 
باشم…!«  داشته  هم  زايمان  قراره  البته  و 
خوبی  به  ماه   ۹ اين  در  را  حواستان  پس 
جمع كنيد! شكايت و گله های شما می تواند 
تا ابد در ياد همسرتان بماند و حتی بعدتر 
را  اين حرف  اثر  اما  هر چقدر جبران كنيد 

نمی برد.

بایدها و نبایدهای مردانه برای رفتار با همسر باردار

فلسفه ازدواج در اسالم)3(

شبكه های اجتماعی زندگی همه ما را تسخير 
می تواند  مجازی  برق  و  زرق  اين  اما  كرده اند 
در  شود.  تمام  گران  ما  روان  سامت  برای 
آموزان  دانش  روی  كانادا  در  كه  پژوهشی 
كاس هفتم انجام شد، محققان دريافتند كه 
به ازای هر ساعتی كه در شبكه های اجتماعی 
احساس  مانند  افسردگی  عائم  می گذرانند، 
مقايسه  و  بی خوابی  نااميدی،  و  غم  تنهايی، 
توجهی  قابل  طور  به  ديگران  با  خود  كردن 
افزايش می يابد . شبكه های اجتماعی مستقيماً 
می توانند  اما  نمی شوند،  افسردگی  باعث 
احساساتی را كه منجر به افسردگی می شوند، 

گل  چيز  همه  رابطه  هر  ابتدای  در  هميشه 
و  عشق  حكم  به  هم  شما  و  است  بلبل  و 
فقط  دارد،  جريان  ميانتان  كه  عاطفه ای 
مدتی  از  بعد  اگر  می بينيد.  را  مثبت  نكات 
كه  نيستند  طور  آن  مسائل  بعضی  ديديد 
بقيه  كنيد  سعی  بايد  می كرديد،  فكر  شما 
حتماً  شما  همسر  نكنيد.  خراب  را  چيزها 
جذب  را  شما  كه  دارد  هم  مثبتی  نكات 
به  منحصر  ويژگی های  كرده،  خودش 
فاقد  ديگر  مردان  يا  زنان  كه  دارد  فردی 
می خورند،  را  آن  حسرت  يا  هستند  آن 
با  كه  كرده  شما  حق  در  كارهايی  حتماً 

يادگيری مهارت جديد، باعث افزايش اعتماد 
به نفس كودک می شود. چون هم قابليت های 
جديد خودش را كشف می كند و هم احساس 
باارزش بودن و مورد قبول واقع شدن می كند .   
بسيار مهم است كه عكس العمل شما در  اما 
باشد.  چگونه  جديد  مهارت  يادگيری  مسير 
هيچ شكی نيست كه تمجيد و تشويق موجب 
همچنين  و  يادگيری  روند  گرفتن  سرعت 
گاهی  ولی  می شود.  كودک  شدن  مشتاق تر 
دارد.  معكوس  نتيجه  حد،  از  بيش  تشويق 
به   را  خود  كار  كودک  وقتی  مثال  به عنوان 
هم  خودش  حتی  و  نداده  انجام  درستی 

تقويت كنند. چون ما را به اين باور می رسانند 
زندگی  ما  از  كامل تر  جهانی  در  همه  كه 
را  زيادی  زمان  وقتی  همچنين  می كنند .   
برای فضای مجازی می گذاريد و با شبكه های 
اجتماعی درگير هستيد، بيشتر ممكن است تا 
دير وقت بيدار بمانيد يا حواستان پرت شود و 

مسئوليت های خود را فراموش كنيد  . 
متخصصان توصيه می كنند كه برای به حداقل 
اجتماعی  شبكه های  منفی  تأثيرات  رساندن 
از  خود  استفاده  برای  روان،  سامت  روی 
فضای مجازی محدوديت زمانی تعيين كنيد و 
روابط و درگيری های منفی خود را قطع كنيد . 

سپاسگزاری  و  شادی  احساس  يادآوريشان 
می كنيد.

او  رفتار  در  كاستی  و  كم  اگر  بنابراين، 
تمركز  كاستی  آن  روی  آنقدر  می بينيد، 
كند.  درگير  را  شما  ذهن  همه  كه  نكنيد 
بدی را در كنار خوبی و سياهی را در كنار 
كامل  ما  از  كدام  هيچ  ببينيد.  سفيدی 
برای  نمی توانيم  ما  از  كدام  هيچ  و  نيستيم 
كمال  و  تمام  را  خودمان  طوالنی،  مدت 
بنابراين  درآوريم.  همسرمان  سليقه  مطابق 
اشتباهات  و  نواقص  با  و  باشيد  منعطف 

كنيد.  برخورد  مهربانانه تر  مقابل  طرف 

نسبت به كاستی های كار اطاع دارد، تعريف 
»تو  نگوييد:  و  نكنيد  حد  از  بيش  تمجيد  و 
از خيلی ها بهتر عمل كردی. من بهت افتخار 
»می دانم  بگوييد:  كافيست  بلكه  می كنم.« 
و  است  اين  از  بيش تر  خيلی  تو  توانايی  كه 
خواهی  بهتری  نتيجه   مطمئناً  بعدی  دفعه  
نياز  جا  هر  و  تو هستم  كنار  هم  من  گرفت. 
البته  بگيری.«  راهنمايی  از من  بود می توانی 
بايد مراقب باشيد كه تأييد و دوست داشتن 
كودک را منوط بر كسب نتيجه نكنيد و به او 
بفهمانيد كه در صورت شكست، اعتبارش نزد 

شما كم نمی شود.

توصيه عاشقانه/ بدی را در کنار خوبی ببينيدشكار شبكه های اجتماعی نشوید!  اشتباه های رایج/ تعریف بيش از حد، ممنوع! 
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برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۲۰ مورخه ۹۹/۰۸/۰۶ هيأت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضي آقاي مهدي مظفري فرزند غريب   بشماره شناسنامه ۴۷۳ صادره از الرستان  
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۱۳۴/۰۴ متر مربع تحت پاک ۸ فرعي از ۴۴۰۲ اصلي مفروز  
و مجزا شده از پاک ۴۴۰۲  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از ورثه تربتي محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

 شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و اماک الرستان         م/الف/۵۶۳

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۶۱۳- ۹۹/۰۷/۲۲ هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي حسين شمسي  فرزند عبدل  بشماره ملي ۶۵۶۰۰۰۸۹۴۰ صادره از گراش در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت ۱۰۶/۲۰ مترمربع پاک فرعي ۱۲۸۵۷ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پاک ۲۳۲۶ فرعي 
از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خريداري مع الواسطه از مالك رسمي عبداله 
بيواره محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش           م/الف/۵۳۲

الگوی زن مسلمان ایرانی
زنی که اسالم میخواهد بسازد

ممتاز  و  برجسته  عنصر  آن   - فاطمه  اسام، 
ملكوتی - را به عنوان نمونه و اسوه ی زن معرفی 
و  مبارزه  و  جهاد  و  ظاهری  زندگی  آن،  ميكند. 
و  شوهرداری  و  فداكاری  و  سخنوری  و  دانش 
مادری و همسری و مهاجرت و حضور در همه ی 
ميدان های سياسی و نظامی و انقابی و برجستگی 
همه جانبه ی او كه مرد های بزرگ را در مقابلش 
و  معنوی  مقام  هم  اين  ميكرد،  وادار  خضوع  به 
ركوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحيفه و 
تضّرع و ذات ملكوتی و درخشندگی عنصر معنوی 
و  اميرالمؤمنين  و همسنگ  و هموزن  همپايه  و 
پيامبر بودن اوست. زن، اين است. الگوی زنی كه 

اسام ميخواهد بسازد، اين است.

قدر  كنند  سعی  ما  جامعه ی  در  مؤمن  زن های 
زن ايرانِی مسلمان را بدانند. ارزش زن اسامی و 
مسلمان را بدانيد. زنی كه در اختاط و معاشرت، 
با مرد قاطی نمی شود و خود را وسيله يی برای 
از  باالتر  را  خود  و  نمی داند  مرد  چشم  جلب 
اين  از  عزيزتر  را  شأنش  كه  زنی  می داند؛  اين 
با صورت و  می شمارد كه خود را عريان كند و 
سمت  به  را  روندگان  چشم  خود،  بدن  و  موی 
خويش جلب كند و هوس آن ها را اشباع نمايد؛ 
زنی كه خود را در دامنه ی قله يی می داند كه در 
اوج آن، فاطمه ی زهرا )س( - بزرگترين زن تاريخ 
ايرانی  مسلمان  زن  زن،  آن  دارد؛  قرار   - بشر 
است. اين زن بايد ديگر از اين بازيچه های فراهم 
آمده ی تمدن غربی و روش های توطئه آميز آن، 

رو بگرداند و به آن بی اعتنايی كند.
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صف

زردوزی كه در نقاط مختلف ايران به كم دوزی 
، گلدوزی ، برودری دوزی و كمان دوزی شهرت 
دارد، در گذشته توليد آن در بيشتر نقاط ايران 
و  هرمزگان  استان  اينك  هم  ولی  داشت  رواج 
بويژه شهرهای بندر لنگه، بندر عباس و ميناب 
از مراكز عمده ی توليد آن به حساب می آيند. 
زردوزيهای ايرانی كا قابل تقسيم به سه دسته 

است .
▪ گونه ای كه زمينه ی اساسی پارچه را سراسر 
بخيه می پوشاند تا زمينه ی تازه ای از رنگ و 
و  بلوچ  های  مانند سوزن دوزی  آيد  پديد  نقش 

قابدوزی رشت و پته دوزی كرمان.
چندانی  نقش  پارچه  روی  بر  كه  ای  گونه   ▪
دوخته نميشود، بلكه با عبور نخ های رنگين از 
البای تار و پود پارچه و دوختن اين الياف به 
يكديگر پارچه ی ساده حالتی مشبك و رنگين 
قابدوزی  و  دوزی  سكه  مانند  ميگيرد.  بخود 

اصفهان.
به رنگ  پارچه  ▪ گونه ای كه در آن زمينه ی 
اصلی باقيمانده و به كمك الياف دارای روكش 
های فلزی، نقوش متنوعی بر روی پارچه دوخته 
ميشود مانند ده يك دوزی )كه در حال حاضر 
منسوخ شده( نقده دوزی ، تافته دوزی ، خوس 
دوزی و زردوزی كه گابتون دوزی نيز ناميده 

ميشود.
گابتون Golab (e a) tun طائی است كه 
از حديده كشيده و به هيات ريسمانهای باريك 
 Golab (e a) دوزی  گابتون  و  باشند  ساخته 
كه جنبه ی  است  دوزندگی  نوعی   tun duz I

تزئينی دارد و در آن نخ گابتون بكار ميرود
در حال حاضر گابتون دوزی با الياف طا بهيچ 
به  رايج نيست و گابتون دوزان  ايران  وجه در 
از نخ هائی كه دارای  از نخ طا،  جای استفاده 
در  عمدتا  و  است  سفيد  يا  زرد  فلزی  روكش 
ميكنند  استفاده  ميشود،  توليد  پاكستان  كشور 
و به كمك قاب نقوش متنوعی را كه اكثرا نيز 
شان  شخصی  های  برداشت  و  بينشها  از  ملهم 

است بر روی پارچه ميدوزند.
توليد كنندگان اصلی مصنوعات گابتون دوزی 

شده در استان هرمزگان، بيشتر زنان و دختران 
خانه دار هستند و بطور كلی در شهرهای بندر 
لنگه، بندر عباس، ميناب و اكثر نقاط روستايی 
را  يی  خانواده  كمتر  شده  ياد  شهرستانهای 
هنر  با  آن  دختران  و  زنان  كه  يافت  ميتوان 

گابتون دوزی آشنايی نداشته باشند.
كه  نيز  عباس  بندر  در  فعال  كارگاه  حتی چند 
بوسيله ی چرخ خياطی اقدام به توليد مصنوعات 
شبه گابتون ميكنند گرچه در كليه ی مناطق 
باد  زنانه  از شلوارهای  استفاده  هرمزگان  استان 
های  پيراهن  نيز  و  شده  دوزی  گابتون  مپای 
ی  يقه  دور  و  سينه  پيش  آستين،  سر  با  زنانه 
گابتون رواج دارد و عاوه بر اين از مصنوعات 
تزئين شده بوسيله ی گابتون به عنوان سجاده 
، جلد قرآن، رويه ی پشتی، رويه ی كوسن ، لبه 

ی پرده ، ديوار كوب و... استفاده ميشود.
مرسوم اين است كه توليد كنندگان بعد از اخذ 
جنس  از  معموال  كه  را  پارچه  ابتدا   ، سفارش 
زرشكی،  مشكی،  سبز،  رنگ  دارای  و  ناز  كرپ 
مبنای  بر  است  و...  نارنجی   ، ای  فيروزه  زرد، 
الگوی مورد درخواست مشتری بريده و با كمك 
سفارش  درخواستی  نقش  رنگی  های  كاربن 

دهنده را )كه گاهی نيز از سوی خود وی ارائه 
ميشود، ولی در بيشتر اوقات از ميان طرحهای 
بر  ميگردد(  انتخاب  هنرمندان  نزد  در  موجود 

روی آن كپی ميكنند.
دايره  ی  لبه  روی  بر  را  پارچه  بعد،  مرحله  در 
يی چوبی كه كم يا كمان نام دارد قرار داده و 
اطراف آن را به وسيله ی يك تسمه ی چرمی ، 
يا زهواری چوبی كه حالت دايره داشته و قطرش 
به وسيله ی يك پيچ كم و زياد ميشود محكم 
ميكنند و پارچه را از اطراف ميكشند تا همانند 
چوبی  ی  دايره  مساحت  روی  بر  ای  پوسته 
قرار گيرد سپس هنرمند به كمك سوزن های 
خاصی كه دارای نوک برجسته است و اصطاحا 
قاب ناميده ميشود كار گابتون دوزی را آغاز 
دارای  كه  هايی  نخ  و  قاب  كمك  به  و  نموده 
است  يا طايی  يی  نقره  رنگ  به  فلزی  روكش 

عمل دوخت را انجام ميدهد.
كه  است  ترتيب  اين  به  نيز  دوخت  ی  شيوه 
پشت  قسمت  در  را  خود  چپ  دست  صنعتگر 
راست  دست  در  را  قاب  و  داده  قرار  پارچه 
نگه ميدارد، آنگاه از روی كار قاب را به داخل 
پارچه فرو برده و با دست چپ نخ را كه يك سر 

آن منتهی به قرقره و سر ديگرش گره خورده 
آن  و  آويخته  قاب  ی  برجسته  نوک  به  است 
فاصله  در  مجددا  و  ميكشد  بيرون  پارچه  از  را 
گرديده  خارج  قاب  كه  محلی  از  كوتاهی  ی 
قاب را مجددا به داخل پارچه فرو برده و عمل 
از  آن  كشيدن  بيرون  و  قاب  به  نخ  آويختن 
پارچه را ادامه ميدهد و به اين ترتيب دوختی 
زنجيره ای )شبيه آنچه در گلدوزی معمولی با 
وجود  به  ميشود(  ايجاد  پارچه  روی  بر  سوزن 
بنيان كار گابتون دوزی  می آيد كه اساس و 
نوع  نسبت  به  دوزان  گابتون  نيز  گاهی  است 
نقشی كه قصد دوختن آن را دارند از پولك های 
پاستيكی كوچكی كه دارای لعاب رنگين است 

استفاده ميكنند.
● خوس دوزی :

باريك  ای  نقره  نوارهای  به كمك  اين هنر كه 
ی  )پارچه  بافت  ريز  توری  ی  پارچه  برروی  و 
شيشه ای ( تجلی مييابد و بر روی پارچه ستاره 
هايی فلزی می نشاند برای تزئين مقنعه، جلبيل 
)روسری كوچك ( يا دستار )چادر زنانه ( به كار 
ميرود و معموال پارچه ی مصرفی را رنگ سياه و 
ندرتا رنگ های سبز يا زرشكی تشكيل ميدهد 

و هر دو روی پارچه شكلی يكسان دارد.
● با دله دوزی :

اين هنر كه در پاره ای از نقاط استان هرمزگان 
قلی بافی نيز ناميده ميشود عبارت است از به 
هم پيوستن چند نوع زری به يكديگر، به گونه 
يی كه زری بزرگ در وسط و زری های كوچك 

در اطراف آن قرار گيرند.
 ۱۵ پهنای  با  نوارهايی  شكل  به  كه  بادله  از 
سانتی متر توليد ميشود، برای لبه ی شلوارهای 
بادله  زنانه استفاده به عمل می آيد شلوارهای 
دوزی شده كه معموال مخصوص استفاده ی نو 
عروسان جنوبی است و گاهی در مراسم عروسی 
استفاده  آن  از  پوشش  بعنوان  نيز  زنان  ساير   ،
ميكنند دارای دكمه هايی با نخ ابريشمين نيز 
هست و با شياری كه در بغل ساق پا دارد باز 

و بسته ميشود.
منبع:تبیان

استاد حاج محمد يوسف  به  بهنه متعلق  اين 
مرحوم  كه  است  اوزی  معروف  نجار  فقيهی 
پدرش حاج محمد رفيع آن را ساخته و او از اين 
گهواره در ايام كودكی استفاده می كرده است . 
فقيهی  يوسف  محمد  حاج  استاد  مرحوم 
حداقل  بهنه  اين  و  بوده   ۱۲۸۰ سال  متولد 

۱۲۰ سال قدمت دارد . 
به  زندگی خود  در طول  يوسف  محمد  حاج 
كارهای فنی از جمله نجاری و ساعت سازی 
اشتغال داشته و بسياری از بهنه های موجود 
در اوز حاصل كار ايشان است . مشخصه های 
اين بهنه ها، استفاده از چوب درختان محلی 
و رنگ های طبيعی است. بر روی اين بهنه ها 
عاوه بر نقش گل و مرغ ، آيات قرآن و سال 

ساخت و نام سازنده درج گرديده است.
در تصوير اين بهنه قديمی ، استفاده از ميخ های 
چوبی به جای ميخ های آهنی مشهود است . 
الزم به ذكر است كه اين بهنه در تاريخ ۱۱ آبان 
ماه ۱۳۹۹ توسط خانم ها صديقه و  آذر فقيهی 

به موزه مردم شناسی اوز اهدا گرديد.
موزه مردم شناسی اوز

گانيه
اين بازی در محدوه مربع شكل يا مستطيل 
شكل به نام زمين بازی انجام می شود. حدود 
دو  به  بازيكنان  و  شده  مشخص  بازی  زمين 
در  تيم  يك  اعضای  شوند.  می  ياركشی  تيم 
سراسر زمين بازی پراكنده می شوند. اعضای 
تيم ديگر به صورت تك نفری و با حالت لِی 
زدن  در  سعی  و  شده  بازی  زمين  وارد  لِی 
مقابل(  تيم  بازيكن  بدن  به  دست  )رساندن 
بازيكنان تيم مقابل می كنند. در صورتی كه 
از حالت لِی لِی خارج شوند سوخته و از بازی 
حذف می شوند. در صورتی كه پای هر كدام 
از بازيكنان دو تيم از زمين بازی خارج شود 
آنها خواهند سوخت. بازی تا زدن آخرين نفر 
باقيمانده در زمين ادامه خواهد داشت. در اين 

هنگام جای دو تيم با هم عوض می شود.

اهداي یكی از
قدیمی ترین بهنه های 
موجود در اوز به موزه 

آشنایی با بازی های 
سنتی و محلی

مقدمه
منطقة  در  ازدواج  مبحث  به  مربوط  مطالب 
الرستان به گونه اي گردآوري شده است كه 
حداقل مربوط به فاصلة زماني ۶۰ تا ۸۰ سال 
پيش است. در اين ميان تاش شده است از 
زنان مسني كه در همين ردة سني قرار دارند 
و به چشم خويش شاهد اين ماجراها بوده اند 
يا به گونه اي خود در اين امر سهيم بوده اند 

مصاحبه شود. 
الزم به ذكر است كه در حال حاضر با رشد سريع 
جمعيت و نفوذ تكنولوژي و سهولت ارتباطات و 
رفت وآمد بين شهرها و روستاها و كشورهاي 
حاشية خليج اين رسومات تغيير و تحول خاصي 
داشته و گاه پرتجمل تر و پرطمطراق تر و از نظر 

زماني كوتاه تر شده است.

مراسم خواستگاري
درگذشته هاي دور، ازدواج بين دختر و پسر 
واسطة  به  يا  خانوادگي  ارتباطات  طريق  از 
همسايگان صورت مي گرفت و بيشتر برعهدة 
بود  و...  خواهر  خاله،  عمه،  مانند  فاميل  زنان 
هاي  حمام  در  معموالً  را  دختر  البته  كه  ؛ 
در  يا  انبارها  آب  و  ها  چشمه  سر  عمومي، 
برخي مهماني هاي زنانه مي پسنديدند ؛ زيرا 
در قديم منازل حمام و لوله كشي آب نداشتند 
و امكان ديدن و حرف زدن يا تحقيق و پرس 
بود.  پذير  امكان  اين مكان ها  وجو كردن در 
البته تا حد ممكن ازدواج ها به صورت فاميلي 

رخ مي داد.
مخصوصاً بين دخترعمو و پسرعمو، كه اين امر 
بسيار متداول بود و معتقد بودند كه عقد اين 

دو را خداوند در آسمان ها بسته است.
از  بيش  تحصيل  اجازة  دختران  درگذشته 
هم  ها  آن  تعداد  كه  نداشتند  را  چند كاس 
به مراتب كم بود. بيشتر آموخته هاي آن ها 
طريق  از  و...  شعر  قرآن،  يادگيري  همچون 
آموخته هاي ديگران صورت مي گرفت. آن ها 
معموالً به يادگيري مهارت هايي چون خياطي 
و آشپزي روي مي آوردند و داشتن اين مهارت 
ها خود تأثير چشمگيري در انتخاب شدنشان 
توسط ساير زنان در امر ازدواج داشت. ديدن 
دختر در حمام اقوام پسر را قادر مي خواست 
آگاه  او  بدني  قدرت  و  زيبايي  يا  عيوب  از  تا 
اولية خواستگاري  اجراي مراسم  براي  گردند. 
، چند زن مانند خاله، عمه، خواهر يا همساية 
پسر به صورت كامًا سرزده و بي خبر به خانة 
دختر مي رفتند و به اصطاح براي به حضور 

رسيدن بزرگ ترها كسب اجازه مي كردند. اين 
امر آن قدر متداول بود كهخانواده هاي دختردار 
هميشه منتظر بودند و آمادگي الزم را داشتند و 
از اين سرزدگي ناراحت و شاكي نمي شدند. آن 
ها معتقد بودند كه » دختر پل و مردم رهگذرند 
به   اشخاص  اين  ورود  منتظر  بايد  هرلحظه  «و 
خانه باشند زيرا دختر در خانة پدر مهمان است.

آن ها براي شناخت بيشتر دختر و آزمودن صبر 
تا به پاک كردن  او اصرار مي كردند  و حوصلة 
براي محك شكم  نيز  سبزي مشغول شود. گاه 
چراني او كاسه اي از بركو (الوک كوهي) در جلو 
او مي نهادند و از او مي خواستند كه شپش هاي 
انتها از مقدار بركو  سر آن ها را بگيرد، اگر در 
خيلي كم شده بود و درعين حال، مقدار شپش 
گرفته شده هم كم بود، دختر را شكمو پنداشته 
و  بود  مانده  بركوها  اگر  اما  پسنديدند  نمي  و 
شپش زيادي از آن گرفته مي شد او را شايستة 
همسري پسرشان مي دانستند. اگر دختر را مي 
ماندند.  پسنديدند منتظر جواب پدر دختر مي 

پدر دختر نيز پس از مشورت و استخاره بعد از
چند روز جواب مثبت خود را اعام مي كرد و 
اين اعام نظر توسط مادر دختر به زن واسطه و 
سپس به گوش خانوادة پسر مي رسيد و روزي 

براي قول و قرار اوليه تعيين مي شد.
درگذشته سن ازدواج بين ۱۲ تا ۱۷ سال بود. 
مواردي در دست است كه هنوز دختر به سن 
بلوغ نرسيده و به اصطاح عادت ماهيانه نشده 
اين مسئله  دادن  و رخ  داده مي شد  اما شوهر 
در خانه شوهر ماية مباهات بود. وقتي خانوادة 
پسر به منظور خواستگاري به منزل پدر دختر 
بيرون  اتاق  از  نداشت كه  اجازه  او   ، رفتند  مي 
وارد  در  يك  از  سام  يك  حد  در  گاه  و  بيايد 
و از در ديگر خارج مي شد و يك مسير را دو 
بار نمي پيمود )با اين توضيح كه در خانه هاي 
وآمد  رفت  براي  در  چند  اتاق  هر  در  يمي  قد 

وجود داشت(. نظر دختر به ندرت پرسيده مي 
در  تنها  نه  نيز  پسران  موارد،  بيشتر  در  و  شد 
مراسم بلكه در خود شهر حضور نداشتند و در 
بودند؛  كار  به  كشورهاي حاشية خليج مشغول 
بنابراين گاه تا شب زفاف ديداري بين دختر و 
پسر صورت نمي گرفت و اگر پسر و دختر در 
شب زفاف يكديگر را نمي پسنديد ديگر كاري از 
دستشان برنمي آمد ؛ به همين دليل پسنديدن 
لحاظ  به  دختران در حمام هاي عمومي الاقل 

تأييد فيزيكي مهم تر و مطمئن تر بود.
بسيار  و  مردانه  معموالً  خواستگاري  مراسم 
رسمي برگزار مي شد. البته در برخي روستاها، 
زن ها نيز در اين جلسات حضور مي يافتند اما 
مراسم  اين  در  نشستند.  اتاقي جداگانه مي  در 
افراد خانوادة پسر و ۶  ۸  از  نفر  معموال ۶  ۸ 
نفر نيز از خانوادة دختر حضور داشتند ازجمله 
پدربزرگ ها ، عموها  و دايي هاي بزرگ تر و 
پدرهاي هر دو طرف و گاهي داماد، اگر حضور 
داشت . امروزه اين رسم مانند يك قشون كشي 
آن  در  نفر  پنجاه  يا  چهل  تا  گاه  و  است  شده 
كه  دارد  سعي  خانواده  هر  و  كنند  مي  شركت 
افراد برجسته تر، سرشناس تر و مهم تري را به 
لحاظ موقعيت مالي و اجتماعي از سمت طايفه 
و دوستان و آشنايان خود دعوت كرده تا خانوادة 

خود را برتر جلوه دهد.
شيريني،  ميوه،  با  مجالس  اين  در  پذيرايي 
حلوا  و  بيسكويت  قليان،  گاهي  چاي،  و  آجيل 
همراه بود؛ اما از مصرف تخم هندوانه كه جزو 
پرهيز مي  الينفك هرگونه مراسم شادي است 
شد چراكه شكستن آن را در اين شب بدشگون 
و  عهد  شكستن  نشانة  را  آن  و  پنداشتند  مي 
مراسم،  اين  پايان  در   . تلقي مي كردند  پيمان 
مقدار مهريه، شيربها، خرج مطبخ و تاريخ عقد و 

عروسي مشخص مي گرديد.
ادامه دارد

آیین نکاح در فرهنگ عامه مردم منطقه الرستان)۱(

هنر گالبتون دوزی و خوس دوزي هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱۳۰ مورخه ۹۹/۰۸/۱۷ هيأت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضي آقاي سهراب پورعلي فرزند اسماعيل  بشماره شناسنامه ۳۰۷ صادره از الر  در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲۹۷/۳۵ متر مربع تحت پاک ۳ فرعي از ۴۴۶۲ اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پاک ۴۴۶۲  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از ورثه ميرزانيا محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه از  
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است  در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

 شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و اماک الرستان                  م/الف/۵۶۲

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۶۳۷- ۹۹/۰۸/۱۰ هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي جان بابا شادمانيان  فرزند علي اكبر  بشماره ملي ۶۵۶۹۷۹۵۰۰۷ صادره از گراش در ششدانگ 
يك قطعه نخلستان محصور به مساحت ۸۴۸/۳۰ مترمربع پاک فرعي ۱۲۸۵۳ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي 
شده از پاک ۸۷۲ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خريداري مع الواسطه از 
مالك رسمي غامعباس پورشمسي و محمدعلي شمسي محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش          م/الف/۵۳۱

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۶۳۵- ۹۹/۰۸/۱۰ هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي جان بابا شادمانيان  فرزند علي اكبر  بشماره ملي ۶۵۶۹۷۹۵۰۰۷ صادره از گراش در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت ۴۷۴/۴۵ مترمربع پاک فرعي ۱۲۸۵۶ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پاک 
۸۷۲ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خريداري مع الواسطه از مالك رسمي 
غامعباس پورشمسي محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماک گراش                         م/الف/۵۳۰

۲۷( ماشيِن جيِپ َكيدونو اَز باغ داِر اَِوَش
شاَز دوماد َش ُسواِر نََمُك و زاغ َش ِكَس

Māšine jipe kaydunu az baδ dāre aveša
 šāzda dumād ša sovāre namako
zāδ ša kesa

فارسی: ماشين جيپ كوچك از باغ آويشن می آورد 
و شازده داماد سوار آن است و نمك و زاغ )شيئی 

برای جلوگيری از چشم زخم( در جيب اوست .
***

۲۸( سواِر ماشيِن خاَور َم نابِم         
خاطر خواِه پُِس الَغر َم نابِم

Savāre māšine xāvar ma nābem
Xāter xā`e pose lāδar ma nābem

فارسی : سوار ماشين خاور نمی شورم و عاشق 
پسر الغر نمی شوم. 

***
۲۹( اَی َقَدمگاِه َعلی ِک روَكش اُت بُُكِنم َزری

َمرُدمون اَ مال اَناِزن َم ِب عباِس َعلی
 Ay qadamgāhe ali ke rukaš ot
bokonem zari
 Mardomun a māl anāzen ma be
abbāse ali

خواهم  می  علی  حضرت  قدمگاه  ای   : فارسی 
روكش  شده  دوزی  زر  پارچه  با  را  تو  ضريح 
كنم كه همه به ثروت افتخار می كنند و من به 

حضرت عباس )ع( افتخار می كنم . 
***

۳۰( باالخونَی رو َب قِبَل ِخشُت و نيم ِخشُتش ِطا
كاكا جونيم توش نَِشسِت می ُكِن ُشكِر ُخدا

 Bālā xunay ru ba qebla xešto nim
xeštoš telā
 Kākā junim tuš nešaste mikone
šokre xodā

نيم  و  خشت  قبله،  به  رو  ی  خانه  باال  فارسی: 
خشتی از طا داردو برادرم در آن نشسته و شكر 

خدای را به جا می آورد. 
***

۳۱( َشو تَُگفَتم روز تَُگفَتم خوَن داری خوب بكن
ِزِر دِس ماُمِن شو َچِش دشمن كور بُُكن

 šow tagoftam ruz tagoftam xuna
dāry xub bokon
 Zere daste māmone ču čaše
došman kur bokon

فارسی: شب و روز به تو می گفتم كه خانه داری 
را درست انجام بده و زير دست مادر شوهر چشم 

دشمن را كور كن.
***

۳۲( اَرِچ داَرم سی ُت داَرم ُت َعزيِز خونَِمش
ُدوِر اَجلَت ُگل بِكاَرم ُت ُگِل راجونَِمش

 Arče dāram si to dāram to azize
xunameš
 Doure ejlat gol bekāram to gole
rājunameš

عزيز  تو  دارم  تو  برای  دارم  هرچيزی   : فارسی 
خونه ی من هستی ، دور حجله تو گل بكارم تو 

گل راجونه ی من هستی.
***

۳۳( اَی َعلی َصلِّ َعلی اَز َدسِت ُقوِم بی َوفا
َچن ُرزی َصب ُش ِن ِک روُدم اَز َسَفر بيا

Ay alā salle alā az dasse qowme bi vafā
 Čan rozi sab šo ne ke rudom az
safar biyā

فارسی : ای علی صل علی از دست قوم بی وفا كه 
چند روزی صبر نكردند كه عزيزم از سفر بيايد .

***
۳۴( اَی َرسی اَی واَرسی خبِر خوشالی واَرسی

تِِك َعيِش خانُم َعروس َدَد جونيش واَرسی
Ay rasi ay vā rasi xabare xošāli vā rasi
Teke ayše xānom arus dada juniš vā rasi

خوشحالی  خبر  رسيد  ای  و  رسيد  ای   : فارسی 
رسيد در عروسی خانم عروس خواهر جانش رسيد

***
۳۵( از بَس ِک ُت تََم ِكرِد بَدی

جواُزم ماِد تا اُِچم اَبوَزوی
Az bas ke to tama kerde bady
 Javāzom māde tā očem abuzavi
فارسی : از بس كه تو بر من بدی كردی    ويزايم 

را بده تا بروم ابوظبی 
***

۳۶( َب َب عروس َب َب عروس آيِنه ی ريُشت ِطا
ُت ِک زن دادی به كاكام َكم نَشِه سايه ی ُشما
Baba arus baba arus āyiney rišot tela
 To ke zan dādy be kākām kam
naše sāye šomā

فارسی : پدر عروس پدر عروس آينه ی ريشت طا 
، تو كه زن به برادرم دادی كم نشود سايه ی شما 
۳۷( اين اَمِه را اوَمديم هيچ كی نگفت خوش اومديد

َمزِّ خاطر خانم عروس اين اَمِه را اومديم
 In ame rā umadim hički nagoft xoš
umadid
 Maze xāter xāno aris in ame rā
umadim

فارسی : اين همه راه اومديم هيچ كس به ما خوش آمد 
نگفت و فقط به خاطر عروس خانم اين همه راه آمديم

ترانه های محلی در جشن های عروسی)4(



( امام جواد)ع( فرمودند:
الثَِّقُة بِاهلِل َثَمٌن لٌِكلِّ غاٍل و ُسلٌَّم اِلی ُکلِّ عاٍل؛

اعتماد به خدا بهای هر چيز گرانبها است و نردبانی به سوی هر 
بلندایی.

شفا  داروی  باشد  واقع  با  مطابق  و  ردست  اگر  ن  دانشمندا و  حامک  سخن 

بخش است و اگر خطا و غیر واقعی باشد بیماری است.
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ائمه جمعه الرستان و اوز در گفت وگو با 
خبرنگار مياد الرستان، ترور دانشمند 

هسته ای ايران را محكوم كردند.
به گزارش مياد الرستان، در روز جمعه 
اخير يعنی ۷ آذرماه ۹۹ ، ايران اسامی 
بار ديگر با جنايت سخيف دشمنان روز 
غيور  ملت  و  را پشت سرگذاشت  تلخی 
محسن  ناجوانمردانه  ترور  شاهد  ايران 
فخری زاده از دانشمندان و نخبگان علم 
تا  باعث شد  بودند.اين جنايت  هسته ای 
و  شود  برانگيخته  جهان  عمومی  افكار 
واكنش های مختلفی را از خود بروز دهند. 
در همين زمينه خبرنگار مياد الرستان 
و  الرستان  جمعه  امام  با  گفت وگويی 
همچنين امام جمعه اهل سنت اوز ترتيب 

داده است كه در زير می خوانيم:
حجت  االسام  والمسلمين سيد مختار 
موسوی خرم امام جمعه الرستان نيز با 

و  راه  وزير  نقل  و  حمل  معاون 
از  يكی  در  اينكه  بيان  با  شهرسازی 
تجهيز  به  مربوط  اقدامات  فرودگاه ها 
كوويد  واكسن  نگهداری  برای  انبارها 
كمك  به  گفت:  است،  شده  آغاز   ۱۹
انتقال  و  تحويل  آماده  ايرالين،  دو 

واكسن ها به كشور می شويم.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
شدن  آماده  حال  در  جهان  ايرنا،  از 
ويروس  مقابل  در  واكسيناسيون  برای 
كرونا است و در اين بين شركت های 

بيان اينكه اين جنايت زبونانه به  طور قطع 
دشمنان  اطاعاتی  سرويس های  توسط 
اسامی  نظام  و  ايران  ملت  قسم خورده 
خودفروخته  ايادی  دست  به  و  طراحی 
داشت:  اظهار  است،  شده  اجرا  استكبار 
ترور دانشمند هسته ای ايران را به شدت 

محكوم می كنيم.
و  دانشمندان  ترور  اينكه  بر  تأكيد  با  وی 
مانند  كشور  علمی  بزرگ  شخصيت های 

امكانات  كردن  فراهم  برای  هواپيمايی 
های  واكسن  نقل  و  حمل  تاسيسات  و 
در دمای بسيار سرد به سرعت  كوويد –۱۹ 
تاش می كنند و آماده حمل اين واكسن 

ها می شوند.
های  واكسن  است  شده  اعام  كه  آنطور 
كرونای ساخت ۲ شركت تاييد شده بايد 
نگهداری  زدگی  يخ  به  نزديك  دمای  در 
شوند و برای همين، حمل  درست آن ها 
به كار سخت دولت ها تبديل شده است.

باربری  انجمن  تازه  بررسی  اساس  بر 

وقتی به فرودگاه می رسد بايد در دمای 
پايين نگهداری و منتقل شود.

با  هماهنگی  حال  در  گفت:  نژاد  آدم 
گذشته  روز  و  هستيم  بهداشت  وزارت 
در  تا  برگزار شد  منظور  بدين  ای  جلسه 
واردات  برای  تصميمی  ستاد،  صورتی كه 
گرفت  كشور  به   ۱۹ كوويد  واكسن 
توسط  كشور  به  واكسن  انتقال  سرعت 
پيش بينی های  با  نقل  و  حمل  كميته 

صورت گرفته افزايش يابد.
سازی  آماده  مراحل  اينكه  بيان  با  وی 
گفت:  كشد،  می  طول  روز   ۲۰ حداقل 
محموله  توانند  می  كارگو  هواپيمای 
واكسن كرونا را جابه جا كنند، البته هنوز 
اما  نيست،  مشخص  پرواز  اولين  زمان 
اكنون به كمك دو ايرالين، آماده تحويل 

و انتقال واكسن ها به كشور می شويم.
كرده  اعام  راه  وزارت  ايرنا،  گزارش  به 
در حال آماده سازی و تجهيز پنج فروند 
واكسن  انتقال  و  حمل  برای  هواپيما 
كوويد۱۹ بوده و در حال بررسی است كه 
مانند  مكانيزمی  ايجاد  با  هواپيما  هر  در 
امكان  يخ خشك،  تن  بكارگيری چندين 
نگهداری از واكسن در طول پرواز را مهيا 

تمام  كه  فخری زاده  و  شهرياری  شهيدان 
انجام  مراحل تحصيلشان در داخل كشور 
 شده، نشان از رشد و بالندگی ملت ايران 
و عجز، ناتوانی و هراس دشمن در نيل به 
اهدافشان و به زانو درآوردن و تسليم ملت 
و  براساس شرع  كرد:  تصريح  است،  ايران 
قانون قصاص، قصاص عامان اين جنايت 
حق  اين  و  است  ايران  ملت  طبيعی  حق 
تشخيص  با  كه  است  محفوظ  ما  برای 
مكان  و  زمان  در  اسامی  نظام  مسووالن 

مناسب اجرا خواهد شد.
همچنين در اين خصوص شيخ عبدالعزيز 
سنت  اهل  جمعه  امام  قاضی زاده، 
ترور  كردن  محكوم  ضمن  اوز،  شهرستان 
ترور  گفت:  ايران،  هسته ای  دانشمند 
شيطانی  كار  يك  نخبگان  و  دانشمندان 
اقدامات را محكوم  اين قبيل  بايد  است و 
كرد.وی با تأكيد بر اينكه ترور دانشمندان 
ايرانی توسط دشمنان نشانه ترس آنان از 
اسام است، افزود: به اميد پيروزی اسام، 
وحدت  و  اتحاد  با  مسووالن  می بايست 
اقداماتی را  دشمنان را بشناسند و چنين 

محكوم كنند.

صنعت  اعضای  درصد   ۱۵ تنها  هوايی 
دمای  در  ها  واكسن  انتقال  برای  هوايی 
سانتيگراد  درجه   ۷۰ منفی  به  نزديك 

آمادگی دارند.
حال  در  جهان  كشورهای  بيشتر  اكنون 
بعد  بتوانند  كه  هستند  امكاناتی  تدارک 
به  سالم  را  ها  آن  ها  واكسن  خريد  از 
فرودگاه های  و  دهند  تحويل  مشتری ها 
موقت  ساخت  درگير  اكنون  جهان 
بتوانند واكسن ها  انبارهايی می شود كه 

را نگهداری كنند.
در همين راستا، »شهرام آدم نژاد« معاون 
انتقال  راه و شهرسازی درباره نحوه  وزير 
چگونگی  و  كشور  به  كوويد۱۹  واكسن 
واكسن  اين  تحويل  برای  ايران  آمادگی 
برای  تصميم كشور  در صورت  گفت:  ها، 
عمده  قسمت  واكسن،  واردات  و  خريد 
كار، انتقال آن به داخل كشور خواهد بود 
كه عمليات لجستيك آن به معنای حمل، 
نگهداری و تحويل به گيرنده يعنی وزارت 

بهداشت، مهمترين قسمت كار است.
نگهداری  برای مثال نحوه  ادامه داد:  وی 
بيمارستان  به  آن  انتقال  تا  واكسن  اين 
ها  واكسن  دارد.  زيادی  بسيار  اهميت 

توسط  واكسن  حمل  مشكل  يك  كند. 
اكسيد  دی  مقدار  محدوديت  هواپيما، 
زيرا  است،  خشك  يخ  يا  منجمد  كربن 
گاز  به  تبديل  زمان  گذشت  با  ماده  اين 
تنفس  قابل  هوای  كاهش  موجب  و  شده 

در كابين هواپيما می شود.
بر اساس گزارش شركت دی ا چ ال درباره 
هواپيماهای  همه  واكسن،  ونقل  حمل 
توانند حداكثر حدود يك  می  پيكر  پهن 
منجمد  كانتينرهای  در  خشك  يخ  تن 

عايق بندی شده، حمل كنند.
خشك  يخ  جای  به  آلمان  پست  شركت 
كايروپورت  دارای كسپول  كانتينرهای  از 
واكسن  آزمايشی  های  نمونه  حفظ  برای 
مايع،  نيتروژن  با  كه  كرده  استفاده  ها 
درجه   ۱۵۰ منهای  دمای  تا  را  كاالها 

سانتيگراد تا ۱۰ روز سرد نگاه می دارد.
شهرسازی  و  راه  وزير  معاون  كه  آنطور 
با  كه  دارد  وجود  بسياری  راه حل  گفت: 
كهنه  ناوگان  همين  با  و  هزينه  كمترين 
صحيح  و  درست  ورود  به  موفق  بتوانيم 
واكسن ها به كشور شويم كه زمان نهايی 
آن را وزارت بهداشت و درمان تعيين می 

كند.

جزییات آماده سازی فرودگاه و هواپیماها برای انتقال واکسن  کرونا به کشور

شهردار الر از نصب اِلمان های متنوع در 
نقاط مختلف شهر الر در راستای معرفی 

هويت و فرهنگ الرستان خبر داد.
با  گفت وگو  در  قنبرنژاد  محمدرضا 
خبرنگار مياد الرستان با بيان اينكه در 
سال های اخير در حوزه مبلمان شهری 
پذيرفته  صورت  مختلفی  فعاليت های 
كه در راستای معرفی هويت و فرهنگ 
اين  داشت:  اظهار  است،  بوده  الرستان 
حيات  معرفی  های  زمينه  در  فعاليت ها 
 وحش الرستان، سنت های قديمی مردم 
منطقه و نيز در حوزه فراتر يعنی سنت 
نوروز و گرامی داشت فرهنگ شهادت به 

نمايش گذاشته شدند.

وی با بيان اينكه در حوزه حيات  وحش 
متعددی  جانوران  و  پرندگان  الرستان، 
افزود:  گيرد،  می  بر  در  منطقه  در  را 
و نصب مجسمه كبك الرستان  ساخت 
در جزيره جنوبی باغ ملی از جنس بتن 

قرارداد  انعقاد  گفت:  كشاورز  ابراهيم 
بيمه اختياری با اين سازمان بيمه گر، 
شرايط  واجد  متقاضيان  تمام  برای 
از  و  شعب  در  حضور  به  نياز  بدون 
غيرحضوری  خدمات  سامانه  طريق 
نشانی  به  اجتماعی  تأمين  سازمان 
انجام   eservices.tamin.ir

می شود.
با  فارس  اجتماعی  تامين  مديركل 
هفته  چهارمين  به  ورود  به  اشاره 
بر  اجرای طرح ۳۰۷۰ كه قرار است 
اساس آن تا بهمن ماه ۳۰ خدمت و 
هر دوشنبه چند خدمت، الكترونيكی 
و غيرحضوری شوند، گفت: در هفته 
كه  داريم  قرار   ۳۰۷۰ طرح  چهارم 
از  ميليون   ۷۰ آن  كامل  تحقق  با 
تامين  شعب  به  مراجعه  ميليون   ۹۶

اجتماعی كاهش می يابد.
يكی  كه  متقاضيانی  داد:  ادامه  وی 
يعنی  باشند  داشته  را  اين شرايط  از 
به  ياكمتر  و  سن  سال   ۵۰ داشتن 
ماه  يك  حداقل  بودن  دارا  شرط 
سابقه بيمه پردازی، دارا بودن كارت 
و  مرد  متقاضيان  برای  پايان خدمت 
شرط  به  سن  سال   ۵۰ باالی  افراد 
داشتن سابقه بيمه پردازی نزد تامين 
مازاد ۵۰ سال سن  اجتماعی معادل 
می توانند  غيرحضوری  صورت  به 

ساخت  و  ريال  ميليون   ۴۰۰ مبلغ  به 
جبير)آهو(  و  قوچ  بتنی  های  مجسمه 
امام  ميدان  جنوبی  جداره  در  الرستان 
و ۱۴۰  ميليارد  يك  مبلغ  به  )ع(،  رضا 

ميليون ريال اقدام شده است.
اين مسوول با اشاره به اينكه در راستای 
به  الر  شهر  قديمی  های  سنت  معرفی 
طراحی و ساخت مجسمه َكندر)وسيله 
ريال  ميليون  مبلغ ۴۵۰  به  آب(  حمل 
اين  شد:  يادآور  كرد،  اشاره  توان  می 
ضلع  و  فروشان  آب  محله  در  المان 

شمالی بازار قيصريه نصب شده است.
اين  در  همچنين  داد:  ادامه  قنبرنژاد، 

زمينه بر جداره شرقی خيابان معلم به 
طول ۶۰ متر به مبلغ ۹۵ ميليون ريال 
از  اجرا شد كه متشكل  نقاشی ديواری 
های  نشانه  و  شاخص  كالبدی  عناصر 

شهری الر است.
مبلمان  حوزه  در  اينكه  بيان  با  وی 
چند  نوروز  ايام  در  همچنين  شهری 
نصب  الر  شهر  مختلف  نقاط  در  المان 
شد كه معرف سنت ديرينه ايران زمين 
عمو  های  مجسمه  كرد:  تصريح  است، 
فايبرگاس  از جنس  ننه سرما  و  نوروز 
با ارتفاع ۲/۵ متر به مبلغ ۴۱۰ ميليون 
كه  بودند  ها  المان  اين  جمله  از  ريال 
در ورودی بوستان ندای بهار مكان يابی 

شدند.
بر  كاری  منبت  انجام  از  الر،  شهردار 
روی تنه درخت خشك شده در خيابان 
ميليون   ۶۵ مبلغ  به  جنوبی  مدرس 
ريال اشاره كرد و افزود: به جهت ايجاد 
 ۲۴ شهری،  فضاهای  در  سرزندگی 
جنس  از  ايموجی  شهری  گلدان  عدد 
فايبرگاس به مبلغ ۲۱۰ ميليون ريال 
شده  اقدام  الر  شهر  مختلف  نقاط  در 

است.
با  كشاورز  مجسمه  كرد:  اضافه  وی 
به  فايبرگاس  جنس  از  متر   ۲ ارتفاع 
مبلغ ۲۷۰ ميليون ريال در ضلع شرقی 
پارک  )حاشيه  موحدی  شهيد  خيابان 

نخل( نصب شده است.

خبرنگار: سیدکامران علوی

انعقاد قرارداد كنند.
اين  اجرای  چگونگی  به  كشاورز، 
بيان  و  اشاره  الكترونيكی  فرآيند 
به  ورود  با  متقاضيان  ابتدا  در  كرد: 
تامين  غيرحضوری  خدمات  سامانه 
eservices. نشانی  به  اجتماعی 

را  خود  نام  ثبت  مراحل   tamin.ir
طی می كنند سپس با انتخاب منوی 
بيمه شدگان وارد قسمت ادامه بيمه 
به طور اختياری خواهند شد و پس 
از احراز شرايط سيستمی می توانند 
دارا  با  و  پرداخت  را  خود  بيمه  حق 
حمايتی  تعهدات  از  شرايط  بودن 

سازمان بهره مند شوند.
وی اظهار كرد: در حال حاضر ۱۱۱ 
هزارنفر بيمه شده اختياری و مشاغل 
تأمين  سازمان  پوشش  تحت  آزاد 
اجتماعی قرار دارند كه با استفاده از 
پرداخت  برای  غيرحضوری  خدمات 
حق بيمه مربوطه و يا انعقاد قرارداد 
حضوری  مراجعه  به  نيازی  جديد 

افراد نخواهد بود.
مديركل تامين اجتماعی فارس، گفت: 
كرونا  از حد  بيش  به شيوع  توجه  با 
و تعطيلی برخی مراكز بيمه ای، مركز 
تلفنی ارتباطات مردمی ۱۴۲۰ تامين 
روزی  شبانه  صورت  به  اجتماعی 

پاسخگوی سئواالت مخاطبين است.

زیباسازی شهر الر 
با نصب اِلمان های متنوع

انعقاد قرارداد بیمه اختیاری
 تأمین اجتماعی، غیرحضوری شد

ائمه جمعه الرستان و اوز،
ترور دانشمند هسته ای ایران را محکوم کردند

رئيس بيمارستان امام رضا)ع( شهر الر 
تاريخ ۹۹/۹/۹ در  نوزاد در  تولد ۱۷  از 
اين بيمارستان خبر داد و گفت: از اين 
متولدين ۱۰ نوزاد دختر و ۷ نوزاد پسر 

بوده است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  والی پور  امين 
مياد الرستان با بيان اينكه يك دختر 
يكشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  در  نوزاد 
تاريخ ۹۹/۹/۹ متولد شده است، اظهار 
داشت: در اين روز ۱۷ نوزاد متولد شد 
كه ۱۰ نوزاد دختر و ۷ نوزاد پسر بوده 
از  مورد   ۸ اينكه  به  اشاره  با  است.وی 
نوزادان به شكل سزارين فعال، ۴ مورد 
سزارين اورژانسی و ۴ مورد نيز به شكل 
افزود:  آمده اند،  دنيا  به  طبيعی  زايمان 

يكی از زايمان ها دوقلو بوده است.
شهر  رضا)ع(  امام  بيمارستان  رئيس 
اين  در  شده  متولد  نوزادان  تعداد  الر 
روز  تا  آذرماه  ابتدای  از  را  بيمارستان 
كرد  اعام  مورد   ۶۷ را  ماه  همين  نهم 
انجام  سزارين های  تمامی  داد:  ادامه  و 
شده در اين تاريخ، طبق دستورالعمل ها 
و  بوده  بهداشت  وزارت  پروتكل های  و 
هيچ تخلفی از طرف پزشكان اين مركز 
برای تولد زودرس يا تعويق زمان تولد 

نوزادان مشاهده نشده است.
اين مسوول با بيان اينكه بيمارستان امام 
با  و  قبلی  برنامه ريزی  طبق  الر  رضا)ع( 
توجه به ساماندهی بخش ها و بيماران هيچ 
مشكلی از نظر كمبود تخت جهت بستری 
خوشبختانه  كرد:  تصريح  ندارند،  بيماران 
برای  كمبودی  هيچ  حاضر  حال  در 
بستری بيماران كرونايی و غيركرونايی در 

بيمارستان الر وجود ندارد.
نظر  در  وجود  با  اينكه  بر  تأكيد  با  وی 
گرفتن و تجهيز بخش پشتيبان اگر تعداد 
نيز بيشتر شود،  بيماران فعلی  از  بيماران 
بيمارستان الر با مشكلی مواجه نمی شود، 

بيان كرد: به طور قطع با انجام محدوديت ها 
و  مردم  توسط  بهداشت عمومی  رعايت  و 
همچنين طبق آمارهای اعام شده، ميزان 

مبتايان سير صعودی خواهد داشت.
شهروندان  از  تقاضا  با  ديگر  بار  والی پور 
دستورالعمل های  رعايت  به  نسبت 
فاصله گذاری  رعايت  لزوم  بر  بهداشتی، 
اجتماعی تأكيد كرد و يادآور شد: همچنان 
دورهمی ها  و  تجمعات  در  شركت  از  بايد 
دوباره  غفلت  با  مبادا  تا  كرد  خودداری 
اين  به  مبتا  بيماران  افزايش  موجب 
ويروس و در پی آن مرگ ومير هموطنان 

شويم.

تولد 1۷ نوزاد الرستانی در تاریخ 99/9/9

ٌ ِخصالٌ ذَميمَه
ِإذا اجتَمَعَ اآلفاُت فَالبُخلُ شَرُّها

ٌّ ِمنَ البُخِل المَواعيِد وَالمَطلُ وَشَر
واَل خَيرَ في وَعٍد ِإذا كانَ كاِذبًا

واَل خَيرَ في قَوٍل ِإذا لَم يَكُن ِفعلُ
ِإذا كُنَت ذا ِعلٍم وَلَم تَُك عاِقاًل

فَأَنَت كَذي نَعٍل وَلَيَس لَهُ ِرجلُ
وَِإن كُنَت ذا عَقٍل وَلَم تَُك عاِلمًا

فَأَنَت كَذي ِرجٍل وَلَيَس لَهُ نَعلُ
َّما اإِلنسانُ ِغمدٌ ِلعَقِلِه أال ِإن

واَل خَيرَ في ِغمٍد ِإذا لَم يَكُن نَصلُ

نقائص  چو گرد آوری بدرتين
ل و امّيد بی محتوا

بخ
بود 

دواندن سر و وعده اهی ردوغ
سخن بی عمل، سود نبوَد ورا

گر عالِم شوّی و خردمند هن
چو كفشی هك نبوَد رب او چيه پا

خردمند باشی هن دانشوری
چو پايی هك افزار نبوَد هب پا

نيام خرد، اهی انسان تويی
نيام بالسيف سودش كجا؟

خوي هاي نكوهيده
بََتر اميد دادن و سر  کاستي ها چون گرد شند، تنگ چشمي بدترین است و از آن 

دواندن است.
در وعده دروغ و گفتار بي کردار سودي نباشد.

اگر دانشور باشي و خردمند نه، آن باشي که پاي افزار دارد و پاي نه.

اگر خردمند باشي و دانشور نه، آن باشي که پاي دارد و پاي افزار نه.
هان، مرد نيام ِخرد خویش است. چه سود درنيامي که شمشيري اش نيست.


