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قابل توجه نماينده محترم مردم شريف الرستان، خنج، گراش و اوز

پي گيري و راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي الرستان 
ضرورتي اجتناب ناپذير است

زمان ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهای 
شهر و روستا برای انتخابات ۱۴00

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  خبرگزاری تسنیم، »وعده های پشت سر 
برخی  برای  تعبیر  بهترین  شاید  تکرار«  پر 
از  یکی  باشد.  فارس  استان  مشکالت  از 
کنار  و  گوشه  در  همواره  که  مشکالت  این 
استان فارس دیده می شود مسئله آب است. 
فارس  استان  به یک دهه است که  نزدیک 
تا جایی  امر  این  درگیر خشکسالی است و 
پیش رفته که آب شرب مردم را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است. شهر بیرم و مشکالت 
آبرسانی به آن در تابستان امسال سر فصل 

این موضوع بوده است.
پس از گذشت تقریبا ۶ ماه از خبر رسانی 
استفاده  حتی  دارد  ادامه  هنوز  ماجرا  این 
نتوانست  نیز  فارس«  »غیزانیه  عنوان  از 
مشکالت مردم این منطقه را برطرف کند. 
کیلومتری مرکز  فاصله ۱۴۰  در  بیرم  شهر 
از  شده  داده  وعده های  وجود  با  الرستان 
ابتدای دهه ۹۰ اما هنوز مشکل تامین آب 
آن پابرجا است و در این سال ها مردم جز 
وعده و وعید و پاسکاری از این اداره به آن 

اداره چیزی نشنیده اند.
امسال اما وضعیت به مرحله بحران و هشدار 
رسیده و این شهر عالوه بر اینکه با کمبود 
نیز  ناسالم  شرب  آب  با  است،  مواجه  آب 

دست و پنجه نرم کرده است.
وعده داده شده به مردم این شهر، آبرسانی 
از سد هایقر فیروزآباد است که از سال ۹۳ 
تاکنون هر سال گفته شده که سد تکمیل 
و به محض آبگیری آب به بیرم می رسد اما 

سد هنوز آبگیری نشده است.

شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن  معاون 
مسکن  پیرامون  سخنانی  در  الرستان 
فرهنگیان با بیان اینکه پیگیر مشکل مسکن 
این قشر مهم از جامعه هستیم، اظهار داشت: 
در استان فارس و نیز الرستان تاکنون زمینی 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به  امر  این  برای 
معرفی نشده است.موسی میرزایی در گفتگوی 
خصوص  در  الرستان،  میالد  با  اختصاصی 
آنها  نام  ثبت  فرآیند  و  فرهنگیان  مسکن 
که  محترمی  فرهنگیان  گفت:   الرستان،  در 
متقاضی این نوع مسکن بوده اند باید از ابتدا 
از:  عبارتند  که  نمودند  می  احراز  را  شرایطی 

موضوعی که سبب اعتراض وسیع امام جمعه 
حسین  سید  حجت االسالم  شد.  شهر  این 
با  امسال  مهرماه  بیرم  جمعه  امام  زندوی 
از وعده های بی اساس مسئوالن  ابراز گالیه 
گفت: سد هایقر را از نزدیک دیده ام چگونه 
ممکن است از سدی که هنوز آبگیری نشده 
بتوان آب مورد نیاز و شرب مردم یک بخش 
۱۷ هزار نفری را تامین کرد.وی خطاب به 
باید  مسئوالن استانی بیان کرد: چند سال 
خودتان  شود،  آبگیری  سد  تا  بکشد  طول 
پیشین  دور  نماینده  باشید،  داشته  انصاف 
الرستان نیز وعده داده بود برای آبرسانی از 
سد هایقر استفاده می شود، این چه وعده و 

دروغی ست که به مردم می گویند.
به گفته زندوی، آب بیرم از هر لحاظ قابل 
از  استفاده  به  مجبور  مردم  و  نیست  شرب 
اوقات  از  برخی  هستند،  کن  شیرین  آب 
هم با کمبود آب مواجه می شوند. مسئوالن 
زیاد صحبت کردند اما هیچ چیز عاید مردم 

نشده است.
هایقر  سد  که  است  مسلم  تفاسیر  این  با 
مردم  آب  مشکل  راهگشای  نمی تواند 
اندیشیده  دیگری  راهکار  باید  و  باشد  بیرم 
مردم  نماینده  حسین زاده  حسین  شود. 
شهرستان های الرستان، خنج، گراش و اوز 
درمجلس به آبرسانی از سد سلمان فارسی 

اشاره می کند.
به گفته وی جلسه مشترکی با حضور معاون 
وزیر نیرو در امور آب، مسئوالن آب استان 
آبرسانی  مسیر  و  برگزار  فارس  استاندار  و 
خیرگو،  عالمرودشت،  سمت  به  خنج  از 

تاهل متقاضی، سبز بودن فرم ج، عدم انجام 
معامله مسکن  از سال ۸۴ تاکنون و عدم ثبت 
ملک به نام متقاضی و  ساکن بودن در شهر 

مورد تقاضا.
بر این اساس متقاضیان در سامانه  وی گفت: 
تعبیه شده از سوی  وزارت آموزش و پرورش  
نام نویسی کرده اند که بر این اساس در حال 
حاضر در شهر الر ۵۵۸ فرهنگی ثبت نام نموده 
و  داده  انصراف  نفر   ۱۵ تعداد  این  از  که  اند 
۱۰۶ نفر هم در انتظار نتیجه نهایی می باشند. 
همچنین ۲۳۳ نفر از این تعداد رد درخواست 
نیاز را  اند چرا که در واقع شرایط مورد  شده 
احراز ننموده اند و بر این اساس پیامک پرداخت 
و واریز وجه تنها برای افرادی که حائز شرایط 

مربوطه بوده اند ارسال می شود.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن  معاون 
این  در  خود  سخنان  تکمیل  در  الرستان، 
خصوص اظهار داشت:  طبق امضا تفاهم نامه 
بین وزارت راه و شهرسازی و  وزارت آموزش 
و پرورش قرار بر این بوده تا  ۱۷۰ هزار مسکن 
و  شود  ساخته  کشور  کل  در  فرهنگیان  ملی 
و  آموزش  وزارت  که  بودخ   این  بر  اولویت 
استفاده خود  بال  های  زمین  مدارس  پرورش 
را در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد تا در 
آنها مسکن ساخته شود اما در حال حاضر  این 
اتفاق رخ نداده است.میرزایی گفت: تعهدی که 

چاهورز، بیرم، فداغ و عمادشهر بررسی شده 
است.

الرستان،  شهرستان های  مردم  نماینده 
بهترین،  است  معتقد  اوز  و  گراش  خنج، 
کوتاهترین و سریع ترین راه این است که از 
خط یک سد سلمان انشعابی برای آبرسانی 

به این مناطق گرفته شود.
وی پیش از این در مهرماه نیز به این موضوع 
اشاره کرده و گفته بود »با انجام این طرح 
عالمرودشت،  شهر   ۳ بیرم  شهر  بر  عالوه 
المرد  انتخابیه  حوزه  از  چاهورز  و  خیرگو 
هم مشکل آب آنها برطرف می شود و نامه 
مشترکی نیز با نماینده المرد نوشته و امضا 

شده است«
طرح  این  مالی  برآورد  حسین زاده،  اکنون 
کیلومتر  با۱۹۱/۵   تومان  میلیارد   ۲۰۰ را 
نیز  کشور  آبفای  که  کرد  اعالم  لوله گذاری 
طرح مطالعاتی آن را آغاز کرده و استانداری 
شروع  برای  که  شده  متقبل  نیز  فارس 
لوله گذاری از خنج ۱۰ میلیارد تومان اعتبار 

قرار دهد.
طبق گفته وی طرح آبرسانی به بیرم از خط 
مطالعاتی  طرح  مرحله  در  سلمان  یک سد 
آب  مسئوالن  همت  به  آن  اتمام  و  است 

منطقه ای و آبفای استان بستگی دارد.
انتظار  چشم  که  است  سال ها  بیرم  مردم 
هستند، چشم انتظار آبی سالم و قابل شرب. 
آبفا و  به ویژه  همکاری دستگاه های استان 
انتظاری  چشم  این  می تواند  منطقه ای  آب 
را پایان بخشد در حالی که اکنون به مانع 

اصلی تبدیل شده است.

بر  خصوص  این  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
پرورش  و  آموزش  که  است  این  دارد  عهده 
زمین های آموزشی خود را به مجموعه وزارت 
راه معرفی کند و با تغییر کاربری آنها توسط 
ها  به مسکونی، زمین  و شهرسازی  راه  وزارت 
در اختیار آموزش  و پرورش قرار دهد تا جهت 
احداث  مسکن  خود  شرایط  واجد  متقاضیان 
از  تا بحال  اما همانگونه که گفته شد  نمایند 
سوی استان فارس هیچ زمینی معرفی نشده 
است.وی گفت: با توجه به این مسائل کماکان  
حل  را  مشکل  این  بتوان  که  هستیم  پیگیر 
اینکه در شهر الرجهت  به  توجه  با  اما  نمود، 
واجد  زیادی  متقاضیان  مسکن  ملی  اقدام 
توانسته  حال حاضر صرفا  در  شرایط هستند 
نماییم  تامین  این متقاضیان، زمین  برای  ایم 
به هر  و  در خصوص مسکن ملی فرهنگیان 
و  اموزش  طرف  از  آموزشی  زمین  که  اندازه 
و  راه  وزارت  مجموعه  اختیار  در  پرورش 
کاربری  تغییر  با  شود  داده  قرار  شهرسازی  
این اراضی،  زمین های مذکور  جهت احداث 
مسکن فرهنگیان در اختیار اموزش و پرورش 

قرار خواهد گرفت.
خبرنگار ميالد الرستان، موضوع فوق را از مسئوالن 
مديريت آموزش و پرورش الرستان نيز جويا شده 
که پس از ارائه پاسخ از سوی آن مجموعه به سمع و 

نظر مخاطبين محترم خواهد رسيد.

آبرسانی به بيرم با استفاده از سد سلمان فارسی
برطرف شدن سريع مشکل با همت دستگاه های اجرايی

عدم معرفی زمين برای مسکن فرهنگيان
 به اداره کل راه و شهرسازی الرستان

اميد كه:
فعاليت مضاعف شما اين مهم را 
عملياتي نمايد.تا با راه اندازي آن، 
الرستان از قافله اقتصاد عقب نيفتد
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استوار  عبدالرسول  سردار 
سال  هشت  یادگار  محمودآبادی، 
دفاع مقدس و همرزم شهید سردار 
سلیمانی، پس از۴۰سال پاسداری و 
تحمل سال ها درد عوارض شیمیایی 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به  میالدالرستان  گزارش  به 
سردار  فارس،  خبرگزاری  از  نقل 
محمودآبادی،  استوار  عبدالرسول 
که  بود  مقدس  دفاع  یادگاران  از 
بیش از ۴۰ سال در دفاع از اسالم و 

انقالب خدمت مجاهدانه کرد.
وی که متولد شهر کوار و بزرگ شده 
شیراز است، از شاگردان و نزدیکان 
دستغیب  آیت اهلل  محراب  شهید 
که  بود  شیراز  انقالبی  جوانان  از  و 
در  اهل بیت)ع(  حریم  از  دفاع  در 
مقابل گروه های تکفیری دوشادوش 
سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی 

خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
گفت:  هرمزگان  امداد  کمیته 
تحت  خانواده های  فرزند   ۲۲۳
از  استان  امداد  کمیته  حمایت 
ماه  آبان  تا  جاری  سال  ابتدای 
نظام وظیفه  تسهیالت  از  امسال 
بهره مند شدند.احمد پایان، به ارائه 
جهت  در  نظام وظیفه  تسهیالت 
تحت  خانواده های  توانمندسازی 
بر  اشاره و گفت:  نهاد  این  حمایت 
زنان  پسران  از  یکی  قانون  اساس 
فرزند  تنها  یا  و  خانوار  سرپرست 
حمایت  تحت  خانواده های  پسر 
از  می توانند  دارد،  خواهر  سه  که 
شوند.پایان  معاف  سربازی  خدمت 
فرزندان  انتقال  و  معافیت  از  هدف 

یک زندانی محکوم به اعدام که با گذشت اولیای 
وقف  را  عمرش  بود،  یافته  دوباره  زندگی  دم 

محیط زیست کرد.
یک  جریان  در  که  محیط بانان،  از  یکی  فرزند 
گذشت  با  بود،  شده  اعدام  به  محکوم  درگیری 
و مهربانی اولیای دم و وساطت و حمایت بهمن 
ایزدی، فعال محیط زیست و رئیس هیئت مدیره 
کانون سبز فارس و همچنین گنجه ی پشتیبان 
در  نیکوکاری  نهاد  اولین  که  ایران  بوم  زیست  
و  مدافعان  از  مادی  و  معنوی  حمایت  زمینه 

کشور  از  دفاع  به  مستقل  تیپ 
بارها  عرصه  این  در  و  پرداخته 

مجروح و مصدوم شیمیایی شد.
پس از آن نیز در عرصه های مختلف 
علوم  دانشکده  فرماندهی  جمله  از 
اطالعات  و  آموزش  وفنون، مسئول 
نیروی زمینی سپاه، موسس نیروی 
ویژه صابرین سپاه، فرمانده قرارگاه 
کشور،  جنوب  در  منوره  مدینه 

ماه امسال از تسهیالت نظام وظیفه 
تعداد  این  از  که  شدند  بهره مند 
تخفیف  نفر   ۲۱ معافیت،  نفر   ۱۵۶
به  انتقال  نفر  هزینه معافیت و ۴۶ 

محل سکونت بوده است.
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 

فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
از  دفاع  به  کشور،  شمال غرب  در 

امنیت کشور پرداخت.
پس از آن در عرصه فرهنگی کشور 
مسئولیت مدارس سپاه را بر عهده 
الگوی  گرفت و مسئول پیاده سازی 
طرح تحول و سند چشم انداز نظام 

آموزشی مدارس کشور شد.
در ماموریت اخیر او در کشور عراق، 
به  و  شده  مبتال  کرونا  ویروس  به 
دوران  شیمیایی  مصدومیت  علت 
دفاع مقدس ریه به شدت درگیر و 

حالش وخیم شد.
یادگار  و  اسالم  رشید  سردار  این 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
برکف  جان  رزمندگان  پیشکسوت 
از تحمل سال ها  استان فارس پس 
درد عوارض شیمیایی شب گذشته 

به درجه رفیع شهادت نائل شد.

یادآور  هرمزگان  امداد  کمیته 
فرزندان  از  گروه  آن  برای  شد: 
که  حمایت  تحت  خانواده های 
سربازی  معافیت  تسهیالت  از 
دوره های  شده اند،  برخوردار 
دو  از  و  برگزار  مهارت آموزی 
به منظور  تسهیالت  اعطای  طریق 
راه اندازی کسب و کار و یا کاریابی 
و معرفی به کارفرما زمینه اشتغال 

آنان فراهم می شود.
معافیت  طرح  اجرای  افزود:  وی 
تحت  خانوارهای  فرزندان  سربازی 
 ۸۷ سال  از  امداد  کمیته  حمایت 
آغاز شده و هدف این طرح کمک 
به وضعیت اقتصادی خانواده تحت 

حمایت است.

اهدای ۶۰  با تهیه و  توانسته اند  این جهادگران 
به  نیازمند  های  خانواده  به  غذایی  مواد  بسته 
ارزش ۱۴ میلیون تومان گره ای هر چند کوچک 

از مشکالت اقشار آسیب پذیر جامعه باز کنند.
همچنین با پیگیری و شناسایی جهادگران، یک 
جوان  زوج  یک  جهیزیه  تکمیل  برای  یخچال 
 ۵۰۰ و  میلیون   ۵ بر  بالغ  هزینه ای  با  نیازمند 
هزار تومان خریداری و به آنان اهداء شده است.

دستگاه  یک  کمک رسانی ها،  روند  ادامه  در 
نیازمند آبرومند به  آبگرمکن برای یک خانواده 

ارزش ۳ میلیون تومان تهیه و تقدیم آنان شد.

بودند،  بخشیده  را  آن جوان  و  هاشمی گذشته 
و  معلم  را  زیبایی  خانواده  و  کرد  سپاسگزاری 

الگوی مهر، عطوفت و بخشندگی نامیدند.
هاشمی  فرزاد  از  اظهاراتش  ادامه  در  ایزدی، 
خواست تا هرگز مردانگی و بزرگواری و گذشت 
خانواده متوفی را فراموش نکند و همچنان که 
عهد کرده است، عمر خویش را در راه خدمت 
به خلق و حراست از طبیعت و تنوع زیستی و 

ترویج مهر و محبت بگذراند.
از  ادامه  در  زیست،  محیط  اندیشمند  این 
در  که  زیست  محیط  جانبداران  و  مردم  آحاد 
خصوص رهایی فرزاد هاشمی از زندان و اعدام 
گنجه  از  خود  مادی  و  معنوی  های  حمایت  با 
نیز  کردند  حمایت  ایران  بوم  زیست  پشتیبان 
پس  فرزاد  امیدوارم  گفت:  کرد.ایزدی  قدردانی 
تولد  واقع  در  که  اعدام  از  و خالصی  آزادی  از 
دوباره او محسوب می شود با تاسی از حمایت 
داشته  عمر سودمندتری  مردم،  دوستانه  انسان 
و پویاتر، باوقارتر و موثرتر به زندگی ادامه دهد 
سایر  نجات  و  المنفعه  عام  کارهای  انجام  به  و 
موجودات بپردازد و همواره گذشت، بخشش و 
کمک به هم نوع و سایر جانداران را سر لوحه 

زندگی خود قرار دهد.

و حاج حسین همدانی در سوریه و 
عراق به مجاهدت پرداخت.

ابتدای  از  اسالم  رشید  سردار  این 
مقدس  دفاع  شروع  با  و  جوانی 
جنوب  و  غرب  جبهه های  عازم 
تیپ  و  فجر   ۱۹ لشکر  در  و  شده 
به  حسن)ع(  امام   ۳۵ مستقل 
مسئول  گردان،  فرمانده  عنوان 
اطالعات و عملیات لشکر، فرمانده 

به  مددجویان  خانواده های  سرباز 
محل سکونت آن ها را توانمندسازی 
و کاهش مشکالت خانواده ها اعالم 
خانواده  فرزند   ۲۲۳ افزود:  و  کرد 
استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان 

در  الر  جامع  مسجد  پُرتالش  جهادگران 
کمک  و  همدلی  پویش  از  مرحله  چهارمین 
راستای  در  ارزشمند  و  مهم  اقدام  سه  مؤمنانه 

یاری رسانی به همنوعان انجام دادند.
به گزارش میالد الرستان، در ادامه ارائه خدمات 
اقدامی  طی  جهادگران،  خودجوش  و  متنوع 
ارزشمند از سوی صندوق خیریه امام سجاد)ع( 
شهید  مقاومت  پایگاه  و  الر  جامع  مسجد 
اسماعیل شاکری، با بهره گیری از مساعدت های 
خیرین در ۳ عرصه مهم کارهای بزرگی صورت 

گرفته است.

نگاهبانان طبیعت ایران است، از بند اعدام نجات 
یافت.این جوان که در سن ۲۰ سالگی ناخواسته 
مرتکب این جرم شده بود پس از هفت سال و 
در سن ۲۷ سالگی از چوبه دار رهایی یافت و با 
خود عهد بست که عمر خود را صرف حفاظت 
از محیط زیست و حمایت از حیات وحش کند.

محیط  عرصه  اندیشمند  فعال  ایزدی،  بهمن 
زیست در این مراسم ضمن ستودن عمل انسان 
مهربانی  با  که  زیبایی  اردشیر  خانواده  دوستانه 
فرزاد  قصاص  حکم  اجرای  از  بزرگ منشی  و 

سردار عبدالرسول استوار محمودآبادی، به شهادت رسيد

بهره مندی ۲۲3 فرزند مددجويان کميته امداد از تسهيالت نظام وظيفه

سه اقدام ارزشمند از سوی جهادگران مسجد جامع الر

جوان رها شده از اعدام، عمرش را وقف محيط زيست می کند

افزايش ۲۵ درصدی 
صادرات قير از هرمزگان

سازمان  فلزی  غیر  صنایع  امور  اداره  رئیس 
امسال  ابتدای  از  گفت:  هرمزگان  صمت 
تن  هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۱ از  بیش  تاکنون 
کشور  از  خارج  به  هرمزگان  استان  از  قیر 

صادر شده است.
غیر  صنایع  امور  اداره  رئیس  معماری،  مریم 
از  گفت:  هرمزگان،   صمت  سازمان  فلزی 
و  میلیون   ۱ از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای 
۷۰۰ هزار تن قیر در استان هرمزگان تولید، 
از کشور صادر شده  به خارج  و  بندی  بسته 
سال  مشابه  مدت  از  بیشتر  درصد   ۲۵ که 

گذشته است.
قیر  درصد   ۴۰ اینکه  به  اشاره  با  معماری 
می شود،  تولید  هرمزگان  استان  در  کشور 
مشکالت  رفع  و  اولیه  مواد  تامین  افزود: 
میزان  افزایش  دالیل  مهمترین  از  مدیریتی 
تولید قیر در هرمزگان است.او گفت: استان 
هرمزگان ۲۷ واحد تولید قیر دارد که اکنون 
به  نفر مشغول  ۱۹ واحد آن فعال و ۳ هزار 
کار هستند.رئیس اداره امور صنایع غیر فلزی 
فعال  به  اشاره  با  هرمزگان  صمت  سازمان 
استان  در  قیر  تولید  راکد  واحد  یک  شدن 
طی یک ماه گذشته، افزود: به واحد های غیر 
تامین  برای  بانکی  تولید قیر تسهیالت  فعال 

مواد اولیه پرداخت می شود.

دبيرخانه الگوی سامان
 در فرمانداری شيراز

 فعال می شود

الگوی  دبیرخانه  اینکه  بیان  با  نیازی  کیوان 
فعال  شیراز  شهرستان  فرمانداری  در  سامان 
می شود، گفت: در این طرح بسته های پایه و 

تخصصی سالمت روان ارائه خواهد شد.
کیوان نیازی در جلسه هماهنگی بین بخشی 
سالمت  یکپارچه  و  جامع  خدمات  الگویی 
روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان با بیان 
فرمانداری  در  سامان  الگوی  دبیرخانه  اینکه 
این  گفت:  می شود،  فعال  شیراز  شهرستان 
تهران  فارس  استان های  در  اجتماعی  طرح 
کردستان  کرمانشاه  خوزستان  کرمان  البرز 
آدربایجان  و  بلوچستان  و  سیستان  لرستان 

غربی به طور همزمان اجرا می شود.
کشور  اجتماعی  امور  سازمان  افزود:  او 
به  را  سامان  خدمات  پیشرفت  نشانگر های 
سنج  ماه  عنوان  با  قالبی  در  ماهانه  صورت 
جمع بندی می کند که در این طرح بسته های 
پایه و تخصصی سالمت روان ارائه خواهد شد.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
شبکه  شکل گیری  افزود:  فارس  استانداری 
و  روانی  سالمت  خدمات  یکپارچه  و  جامع 
سامان  الگوی  عنوان  تحت  ایرانیان  اجتماعی 
ادامه  آتی  سال های  در  پلکانی  صورت  به 

خواهد داشت.
او تصریح کرد: عملکرد مدیران و دستگاه های 
سامان  الگوی  موضوع  با  مرتبط  اجرایی 
امور  سازمان  و  استانداری  توسط  ساله  هر 
نتیجه فعالیت های  ارزیابی و  اجتماعی کشور 
صورت پذیرفته شان به وزارتخانه های متبوع 

گزارش خواهد شد.

کشف احتکار 2۵ ميلياردی
 در الرستان

کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
احتکار انواع لوازم خانگی به ارزش ۲۵ میلیارد 

ریال در شهرستان الرستان خبر داد.
»یوسف  سردار  الرستان،  میالد  گزارش  به 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده«  ملک 
انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار  پلیس،  خبری 
احتکار  بر  مبنی  از خبری  شهرستان الرستان 
و  مطلع  انبار  یک  در  مردم  اساسی  کاالهای 
به صورت ویژه در دستور کار خود  را  موضوع 

قرار دادند.
وی با بیان اینکه مأموران انتظامی با همکاری 
از جمله  عوامل بسیج و دستگاه های مربوطه 
کارشناسان اداره صمت به محل مورد نظر اعزام 
شدند، افزود: در بازرسی از این انبار، انواع لوازم 
احتکار شده شامل ۱۹۵ دستگاه کولر  خانگی 
توستر  گاز، ۱۳ دستگاه  اجاق  آبی، ۶ دستگاه 
برقی، ۶۲ دستگاه یخچال، ۸۲ دستگاه ماشین 
لباسشویی، ۵۷ دستگاه فریزر صندوقی ، ۲۱۵ 
 ۴۹ برقی،  جارو  دستگاه   ۱۳ همزن،  دستگاه 
دستگاه پلوپز، ۱۰ دستگاه سبزی خردکن، ۸۸ 
دستگاه بخاری برقی و ۲۰ دستگاه هود کشف 
شد. جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با 
بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر 
و تحویل مرجع قضائی شد، تصریح کرد: بنا به 
اظهار نظر کارشناسان مربوطه، ارزش کاالهای 
شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۲۵ شده،  احتکار 
عزم جدی  بر  پایان  در  زاده  ملک  است.سردار 
پلیس در برخورد با محتکران کاالهای اساسی 
هرگونه  شهروندان  افزود:  و  کرد  تأکید  مردم 
اخبار و اطالعات خود در خصوص احتکار را از 

طریق تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.
***

کشف يک دستگاه موتورسيکلت 
۱۰۰۰ سی سی در الرستان

یک  توقیف  از  الرستان   انتظامی   فرمانده 
 ۷ ارزش  به  قاچاق  موتورسیکلت  دستگاه 

میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
داود  سرهنگ   الرستان،  میالد  گزارش  به 
با خبرنگار پایگاه خبری  امجدي، در گفت وگو 
امنیت  ارتقاء  راستاي  در  داشت:  بیان  پلیس، 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، 
توقیف موتور سیکلت  های سنگین در دستور 

کار ماموران پلیس  الرستان  قرار گرفت.
وي افزود: مأموران انتظامي  الرستان، با اقدامات 
دستگاه  یک  نگهداری  از  تخصصي  و  فني 
موتورسیکلت ۱۰۰۰ سی سی قاچاق در منزلي 
در یکی از محالت این شهرستان مطلع شدند.

اینکه  بیان  با  الرستان،  انتظامی   فرمانده 
محل  به  قضائي  هماهنگي  از  پس  ماموران 
مورد نظر اعزام شدند، تصریح کرد: در بازرسي 
از آن مکان یک دستگاه موتورسیکلت ۱۰۰۰ 

سي سي قاچاق کشف شد.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  امجدی،  سرهنگ 
مراجع  تحویل  و  دستگیر  نفر  یک  خصوص 
ارزش  کارشناسان  داشت:  عنوان  شد،  قضائي 
موتورسیکلت مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد 

کرده اند.
***

کشف يک تن و 248 کيلوگرم 
هروئين در شيراز 

کشف  از  فارس  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شیراز  در  هروئین  کیلوگرم   ۲۴۸ و  تن  یک 
سید  والمسلمین  حجت االسالم  داد.  خبر 
این  پی  در  اینکه  به  اشاره  با  موسوی  کاظم 
کشف سه نفر دستگیر و با دستور مقام قضایی 
روانه زندان شده اند، اظهار داشت: این محموله 
بزرگ در یک بونکر سیمان جاسازی شده بود 
و با همراهی و مشایعت یک خودرو سواری در 
با احاطه  حال حرکت به سمت شیراز بود که 
قضایی  مقام  هماهنگی  و  موضوع  بر  اطالعاتی 
این محموله قبل از هر گونه اقدام قاچاقچیان 

کشف و ضبط شد.
مواد  پلیس  هوشیاری  اینکه  بیان  با  وی 
قاچاقچیان  با  مقابله  در  فارس  استان  مخدر 

روزهای  در  گفت:  است  ستودنی  مخدر  مواد 
با  مخدر  مواد  از  متعددی  محموله های  اخیر 
هوشیاری پلیس و نیروهای امنیتی و با دستور 
شده اند  دستگیر  آن  عوامل  و  توقیف  قضایی 
جدی  اراده  و  عزم  نشان دهنده  روند  این  که 
در  استان  قضایی  و  انتظامی  امنیتی،  نیروهای 

امر مبارزه با مواد مخدر است.
تصریح  فارس  استان  قضایی  ارشد  مقام  این 
کرد: مقابله و برخورد با سوداگران مرگ همواره 
از اولویت های دستگاه قضایی است و توجه به 
سایر امور در مجموعه قضایی سبب نخواهد شد 
مسئوالن قضایی از این وظیفه  مهم در راستای 
سالم سازی فضای اجتماع و پاک کردن جامعه 

از آثار مخرب مواد مخدر غافل شوند.
***

دستگيری برداشت کنندگان 
غيرمجاز از کارت های بانکی

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری ۲ 
نفر که با استفاده از دستگاه »اسکیمر« و کپی 
عابربانک، مبلغ ۴ میلیارد ریال از شهروندان به 

سرقت برده بودند خبر داد.
اینکه کپی  بیان  با  سرهنگ حشمت سلیمانی 
از روش های  افراد یکی  بانکی  از کارت  گرفتن 
است گفت:  از حساب مردم  غیرمجاز  برداشت 
متخلفان با استفاده از دستگاه »اسکیمر« اقدام 
به کپی کارت بانکی و برداشت غیرمجاز پول از 

حساب بانکی افراد می کنند.
شهروندان  از  شماری  مراجعه  به  اشاره  با  وی 
برداشت  پیگیری  درخواست  طرح  و  پلیس  به 
غیرمجاز از حساب بانکی شان گفت: پلیس فتا 
در یک بازه زمانی کوتاه با ۵۰ پرونده شکایت 
در این خصوص مواجه بود که در آن حدود ۴ 
میلیارد ریال به شکل غیرمجاز از حساب بانکی 

افراد برداشت شده بود.
بیشتر  بررسی های  با  ماموران  گفت:  سلیمانی 
متوجه شدند که متهمان با حضور در کارگاه ها 
و ادارات خصوصی به عنوان کارگر ساده مدتی 
مشغول به کار می شدند و به بهانه های مختلف 
بانکی همکاران  از کارت  به گرفتن کپی  اقدام 

خود می کردند.
با تالش  ماموران  داد:  ادامه  انتظامی  این مقام 
موفق  پلیسی،  اقدامات  انجام  و  شبانه روزی 
از  یکی  در  متهمان  مخفیگاه  شناسایی  به 
و  شده  فارس  استان  جنوبی  شهرستان های 
پس از اخذ نیابت قضائی هر ۲ متهم را در یک 
عملیات، غافلگیر و دستگیر و به مقر پلیس فتا 

منتقل کردند.
به مستندات  توجه  با  متهمان  سلیمانی گفت: 
اعتراف نداشتند و  دقیق ماموران، چاره ای جز 
در این رابطه به گرفتن کپی از ۱۰۰ کارت عابر 
بانک و برداشت ۴ میلیارد ریال وجه نقد از این 
طریق در شیراز اقرار کردند.رئیس فتای استان 
فارس، با اشاره به اینکه متهمان به مقام قضائی 
که  کرد  توصیه  شهروندان  به  شده اند،  تحویل 
هنگام پرداخت وجه و خرید کاال، شخصا نسبت 
رمز  افشای  از  و  کرده  اقدام  کارت  به کشیدن 
شهروندان  کرد:  تصریح  کنند.وی  پرهیز  خود 
کارت  دستگاه  صاحبان  و  فروشندگان  از  باید 
خوان بخواهند که شخصا کارت کشیده و مبلغ 
و رمز را وارد کنند و در صورت مواجهه با مورد 
مراکز  با  تماس  ضمن  را  موضوع  مشکوک، 

پلیس، اطالع رسانی کنند.
***

کشف ۷3۰ کيلوگرم مواد مخدر 
در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۷۳۰ 
شهرستان های  در  هروئین  و  تریاک  کیلوگرم 

بندرلنگه و میناب خبر داد.
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
هرمزگان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
 ۴ مرگ،  سوداگران  با  برخورد  و  مخدر  مواد 
دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر در 
و  شناسایی  میناب  و  بندرلنگه  شهرستان های 
بازرسی  افزود: در  توقیف شدند.سردار جعفری 
از خودرو های توقیف شده ۷۲۰ کیلوگرم تریاک 
و ۱۰ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد. ۴ 
قضایی  مراجع  تحویل  و  دستگیر  نیز  متهم 

شدند.

چهار  شماره  اطالعیه  براساس 
ثبت  زمان  کشور،  انتخابات  ستاد 
در ششمین  داوطلبان عضویت  نام 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره 

روستا مشخص شد.
به گزارش میالد الرستان، براساس 
نام  ثبت  متقاضیان  اطالعیه  این 
شوراهای  در  عضویت  داوطلبان  از 
طور  به  روستاها  و  شهرها  اسالمی 
زمانی  مقطع   ۲ در  و  همزمان  غیر 

مجزا انجام می شود.
داوطلبان  نام  ثبت  اساس  براین 
اسالمی  شوراهای  در  عضویت 
روز  صبح   ۸ ساعت  از  شهرها 
 ۱۳۹۹ ماه  اسفند   ۲۰ چهارشنبه 
آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه 
هفت  مدت  به   ۱۳۹۹ اسفند   ۲۶

روز ادامه دارد.
داوطلبان  از  نام  ثبت  همچنین 

ثبت  هنگام  در  داوطلبان  اسالمی، 
پیشینه  سوء  عدم  گواهی  باید  نام 
ماه  سه  از  بیش  آن  تاریخ  از  که 
لذا  کنند؛  ارائه  را  باشد  نگذشته 
داوطلبان شورای اسالمی شهرها از 
داوطلبان  و   ۱۳۹۹ آذر   ۲۰ تاریخ 
و  روستاها  اسالمی  شوراهای 

 ۱۶ تاریخ  از  عشایری  تیره های 
با مراجعه  دی ماه ۱۳۹۹ می توانند 
دفاتر  یا  قضایی  خدمات  دفاتر  به 
جامع  سامانه  یا  و   +۱۰ پلیس 
نسبت  قضایی  الکترونیک  خدمات 
سوء  نداشتن  گواهی  دریافت  به 
نام  ثبت  هنگام  و  اقدام  پیشینه 
به  استناد  کنند.با  ارائه  را  گواهی 
انتخابات شوراهای  قانون   ۳۲ ماده 
واسطه  به  که  اشخاصی  اسالمی، 
مقام و شغل خود از داوطلب شدن 
محرومند؛  اسالمی  شورای  برای 
سمت  از  نام  ثبت  از  قبل  تا  باید 
کنند.انتخابات  استعفا  خود 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
و ششمین دوره انتخابت شوراهای 
طور  به  روستا  و  شهر  اسالمی 
تاریخ ۲۸ خرداد سال  همزمان در 

۱۴۰۰ برگزار می شود.

اسالمی  شوراهای  در  عضویت 
نیز  عشایری  تیره های  و  روستاها 
از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۶ 
ساعت  تا  و  آغاز   ۱۴۰۰ فروردین 
۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین ادامه 
 ۳ تبصره  اساس  داشت.بر  خواهد 
انتخابات شوراهای  قانون   ۳۰ ماده 

زمان ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهای شهر و روستا برای انتخابات ۱۴00
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تاسيس شرکت سهامی خاص خدمات کشاورزی و دامپروری راشين کشت پويا
تاسيس شرکت سهامی خاص خدمات کشاورزی و دامپروری راشين کشت پويا درتاريخ ۱399/09/0۱ 
به شماره ثبت ۱۵۴0 به شناسه ملی ۱۴009۵996۱۱ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه 
از  اعم  اقتصادی  :فعاليتهای  فعاليت  موضوع  ميگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زير جهت  شرح  به  آن 
واردات و صادرات هر گونه محصوالت قانونی در زمينه های صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری ، شيالت 
، منابع طبيعی ، محيط زيست ،ساختمانی و کليه کاالهای مجاز ،عقد قراردادهايی دولتی و خصوصی 
و  داری  نگه  اجراء  بر  فنی  نظارت   - دامپروری   - -نقشه کشی  طراحی   - مشاوره  های  زمينه  در 
 - -کشاورزی  صنعتی  های  زمينه  در  گوناگون  های  پروژه  و  ها  طرح  و  خدمات  کامل  اجرای 
دامداری - دامپروری - ساختمانی ،منابع طبيعی ،شيالت -انبوه سازی -کشت و صنعت ، پرورش 
انواع گل وگياه ، آبزيان و ماکيان ، تهيه طرحهای استاندارد برای واحدهای توليدی و کشاورزی 
-ارائه خدمات مشاوره ،طرح های توليدی ،صنعتی وکشاورزی اجراء و انجام و طراحی و احياء و 
نگهداری و توسعه فضای سبز و فعاليتهای باغبانی و باغداری وگلخانه ای شهری و روستايی ، ايجاد 
واحد های توليدی و تحقيقاتی و صنعتی و کشاورزی ، صنايع تبديلی پرورش دام و طيور و شتر 
مرغ ،توليد و توزيع انواع کود ، سم و بذر، دارو و خوراک دام و طيور ، پخش و بسته بندی کليه 
محصوالت غذايی علی الخصوص کليه فرآورده های دام وطيور- -شرکت در مناقصه ها و مزايده 
ها با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان 
، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرجديد ، کوچه )ايراهستان( ، بلوار غديرشمالی ، پالک 0 ، مجتمع 
بازار بزرگ الرستان ، طبقه همکف ، واحد ۱7۱ کدپستی 7۴3۱889988 سرمايه شخصيت حقوقی 
عبارت است از مبلغ ۵00,000,000 ريال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۵000000 ريالی تعداد ۱00 سهم 
آن با نام عادی مبلغ ۵00000000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 9۲/۱866/۵۲۱ 
مورخ ۱399/08/۲0 نزد بانک کشاورزی شعبه الر با کد ۱866 پرداخت گرديده است اعضا هيئت 
مديره آقای حسن خندان به شماره ملی ۲۵۱۱۲6۲8۲7 و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به 
سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم حوريه رحمانيان به شماره ملی ۲۵۱۱۲76۵۵0 و به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم پروين باقری به شماره ملی ۲۵۱۱3۲۴903 و 
به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم نگين دادالهی به شماره ملی ۲۵۱۱899۲80 
و به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا مدير عامل و نائب 
رئيس هيات مديره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء مدير 
بازرسان  : طبق اساسنامه  باشد اختيارات مدير عامل  با مهر شرکت معتبر می  بتنهايی همراه  عامل 
آقای اسداله حاجی زاده به شماره ملی ۲۵۱۱۱9۱۱۱3 به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال 
آقای عباس احمدی به شماره ملی ۲۵۱۱۲۵۴08۵ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه 
فعاليت  موضوع  ثبت  گرديد.  تعيين  های شرکت  آگهی  درج  ميالد الرستان جهت  االنتشار  کثير 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری الرستان           )شناسه آگهی : ۱0۵۵7۵7(

آگهی تغييرات شرکت صنايع فلزی بروند
 

شرکت  بروند  فلزی  صنايع  شرکت  تغييرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۲۴ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱086۱897۵۲۵
عادی بطور فوق العاده مورخ ۱399/06/30 تصميمات 
پور  جعفری  حسين  محمد  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذيل 
به شماره ملی ۲۲8۲876768 و خانم ها زهرا اخضری 
پور  جعفری  فرانک  و   ۲۵۱0۱39۱69 ملی  شماره  به 
هيئت  اعضاء  بعنوان   ۲۵00۲۴8۴۱0 ملی  شماره  به 
مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند . - آقای 
ماشااهلل پيمانفرد به شماره ملی ۲۵۱۱۱6906۱ به سمت 
بازرس اصلی و آقای يحيی نامور ايوری به شماره ملی 
۲۲800۱0۲۴0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

يک سال مالی انتخاب گرديدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری الرستان 
)شناسه آگهی : ۱0۵۵7۴7(

آگهی تغييرات شرکت صنايع فلزی بروند
شرکت  بروند  فلزی  صنايع  شرکت  تغييرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۲۴ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱086۱897۵۲۵
مورخ ۱399/06/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم 
به سمت  ملی ۲۵۱0۱39۱69  شماره  به  اخضری  زهرا 
فرانک  خانم  و  عامل  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس 
سمت  به   ۲۵00۲۴8۴۱0 ملی  شماره  به  پور  جعفری 
نائب رئيس هيئت مديره و آقای محمد حسين جعفری 
پور به شماره ملی ۲۲8۲876768 به سمت عضو هيئت 
مديره انتخاب گرديدند . - کليه اسناد و اوراق بهادار 
 ، بروات   ، سفته   ، چک  قبيل  از  شرکت  تعهدآور  و 
و  عادی  اوراق  همچنين  و  عقوداسالمی  و  قراردادها 
اداری با امضاء خانم زهرا اخضری ) مدير عامل ( به 

تنهايی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری الرستان 
)شناسه آگهی : ۱0۵۵7۴6(

اعالم عمومي احداث موزه 
آموزش و پرورش الرستان

در  الرستان  پرورش  و  آموزش  اداره 
نظر دارد جهت صيانت از فرهنگ و آموزش در ادوار 
گذشته، موزه آموزش و پرورش در شهرستان الرستان 

بزرگ را داير نمايد. 
جامعه  و  عزيز  همشهريان  کليه  از  راستا  اين  در 
نمودن  بارور  جهت  به  تقاضامنديم  محترم  فرهنگيان 
همکاري  آموزشي،  و  فرهنگي  ارزشمند  مکان  اين 

الزم را داشته باشند.
در  واقع  الرستان  دانش آموزي  سراي  پژوهش   مرکز 
مسجد  پشت   - پرورش  و  آموزش  متري   30 انتهاي 
وسيله  هرگونه  دريافت  آماده  کبري)س(  خديجه 
آموزشي و يا کمک آموزشي، کتاب و  اسناد شخصي 

با حفظ و رعايت حقوق شخص اهداکننده مي باشد.
عليرضا معتمد -  مدير پژوهش سراي بوعلي 

                           م/الف/88۴3            شناسه آگهي ۱0۵۵99۵

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
اشاره  با  بین المللی  سازمان های 
اخیر  محرمانه  گزارش  انتشار  به 
غربی  رسانه های  از  یکی  در  آژانس 
پیگیری های  بزودی  کرد:  تصریح 
حقوقی ایران در این زمینه به طور 
گزارش  می شود.به  دنبال  جدی 
میالدالرستان به نقل از  خبرگزاری 
ابعاد  آبادی  غریب  کاظم  تسنیم، 
تشریح  را  موضوع  این  از  بیشتری 
پیگیری  و  اعتراضات  گفت:  و  کرد 
در  آژانس  از  ایران  حقوقی  های 
زمینه حفاظت از  اطالعات محرمانه، 
سابقه ای بیش از دو دهه دارد. وی 
به  پرداختن  از  قبل  داد:  توضیح 
ریشه این مشکالت، باید اشاره کنم 
اساس  بر  و  مختلف  مقاطع  در  که 
که  مأموریتی  و  کشورمان  تعهدات 
به آژانس از سوی شورای حکام داده 
از  را   گزارش  هایی  آژانس  شده، 
راستی  آزمایی اجرای تعهدات تهیه  
و  در  اختیار  شورای  حکام قرار  
می دهد.  در  یک  برهه  طوالنی،  
که  آژانس  پادمانی   گزارش های 
و  تهیه  بودند،  هم  مفصل  بسیار 
میان اعضا توزیع می شد  و در پنج 
برجامی  نیز گزارش های  اخیر  سال 

جایگزین شدند.
اما   داد:   ادامه   ایران  دائم  نماینده 
در  این  مسیر، دو  مشکل  وجود 
از  میزان  چه  که  این  اول  دارد 
جزئیات  فعالیت های پادمانی باید 

در خبرها شنیده ایم که سالح بکار رفته جهت 
کنترل  ماهواره  با  ما  ای  هسته  دانشمند  ترور 
خبرگزاری  و  شبکه  عربی  است.)بخش  شده  
برخی  که  آنطور   . آگاه(  منبع  از  نقل  به  العالم 
کشورمان  امنیتی  دستگاه  در  مطلع  منابع 
اذعان داشتند، مدارکی به دست آمده است که 
شاباک  و  موساد  های  سرویس  دهد  می  نشان 
دانشمندمان  ترور سردار  در  رژیم صهیونیستی 
و  همکاری  با  زاده«  فخری  محسن  »شهید 
هماهنگی چند سرویس اطالعاتی دنیا همچون 
پاکستان،   Ì.SI انگلیس،   6.M.I )C.Ì.Aآمریکا، 
الدوله  امن  عربستان،  استخبارات  ترکیه،  میت 
و  الزم  اطالعات  منافقین(   گروهک  و  امارات 
دنبال  را  ناجوانمردانه  ترور  این  طراحی  سپس 

کرده است.
با بررسی سوابق ترورهای قبل و بررسی منابع 

جدید به این نکته می رسیم:
و  خود  اولیه  اطالعات  صهیونیستی  رژیم   )۱
از برخی  بهره گیری  با  را  ترور  به  اقدام  مرحله 
عناصر اطالعاتی خود و منابع عاریه ای سرویس 
انجام  با  مدتها  و  داده  انجام  شده  ذکر  های 

دسترسی دارند. آژانس مدعی است 
که این گزارش ها از طریق آژانس به 
در  و  کند  نمی  پیدا  درز  ها  رسانه 
این  آن،  غیرمستقیم  مفهوم  واقع، 
چند  یا  یک  دارد  امکان  که  است 

کشور مبادرت به این کار کنند.
به گفته وی، برای  جمهوری  اسالمی 
ایران، مسئولیت اساسی حفاظت از 
بین  آژانس  با  محرمانه،  اطالعات 
که  چرا  است؛  اتمی  انرژی  المللی 
رسانی  اطالع  مکانیسم  این  اگر 
ایراد دارد، باید آن را اصالح و مورد 
در  دهند.  قرار  اساسی  تجدیدنظر 
این زمینه، مطلبی که اخیراً توسط 
آن  مبنای  نیز  شد  منتشر  رویترز 
گزارش محرمانه آژانس است که در 
همین سایت داخلی قرار داده  شده 
طریق  از  تواند  می  طبیعتاً  و   بود 
برخی کشورها همزمان  برای برخی 
رسانه ها نیز ارسال شود. در اینجا،  
دارد  مستقیم  مسؤولیت  آژانس 

اطالعات  این  به  که  کشورها  از  و 
کنند  می  پیدا  دسترسی  محرمانه 

نیز سلب مسؤولیت نمی شود.
که  موضوع  این  آبادی،  غریب 
گزارش های آژانس متعاقباً با تصمیم 
به  طور علنی منتشر  شورای حکام 
می شوند را نیز دلیل موجهی برای 
توسط  آنها  موعد  از  زودتر  انتشار 
گفت:  و  ندانست  کشورها  و  آژانس 
محرمانه  اطالعات  انتشار  هرگونه 
خود،  حقوقی  روال  سیر  از  پیش 
جمهوری  اختیار  در  منحصراً 
و  دارنده  عنوان  به  ایران،  اسالمی 

مالک این اطالعات می باشد.
وی  در پایان اعالم کرد که بزودی 
ایران در این  پیگیری های حقوقی 
می  دنبال  جدی  طور  به  زمینه 
انرژی  بین المللی  آژانس  شود.  
انتشار گزارشی محرمانه،  با   ، اتمی 
از برنامه ایران برای نصب سه آبشار 
سانتریفیوژهای جدید در نطنز خبر 
فاصله  به  گزارش  این  انتشار  داد. 
طرح  کلیات  تصویب  از  پس  کمی 
شورای  مجلس  راهبردی  اقدام 
در  تحریم ها  لغو  برای  اسالمی 

رسانه های غربی خبرساز شد.
غریب آبادی پیش تر با انتشار پیامی 
واکنش  تحول  این  به  توئیتر،  در 
نشان داد و تصریح کرد که آژانس 
نسبت  اتمی  انرژی  بین المللی 
محرمانه  اطالعات  از  حفاظت  به 

پادمانی کشورها مسئول است.

عملیات  استارت  عامل  ترین  اصلی  انفجاری، 
توسط اپراتورها بودند .

۶(  برخی شباهت ها نشان می دهد، امواجی که 
باعث فعال شدن مواد منفجره در نطنز و انفجار 
در پارچین شده بودند، عامل حادثه تروریستی 

اخیر بودند.
و  اطالعاتی  تهدیدات  است  متصور  آنچه 
سرویس  همکاری  و  همراهی  بواسطه  امنیتی 
کشور  برعلیه  ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  های 
دستگاه  ضرورتا  و  بوده  پیچیده  و  متنوع  ما 
سرویس  ها  ده  با  کشورمان  تنهای  اطالعاتی 
اطالعاتی ائتالف یافته برتر دنیا در حال تخاصم 
نبرد  این  ایران در  برتری  برای  تقابل است و  و 
اطالعاتی و باالرفتن هژمون اطالعاتی کشورمان 
اجماع  ضرورت  موشکی،  هژومون  همچون 
وزارت  همگرایی  و  قوی  یا همسویی  و  ساختار 
همراهی  و  سپاه  اطالعات  سازمان  با  اطالعات 
ناجا  و  ارتش  اطالعاتی  های  دستگاهی  دیگر 
برای تقابل با این موضوع امری مهم و الزم به 
نظر می رسد. با تکرار برخی ترورها در پایتخت 
های  دستگاه  بین  همگرایی  های  ضعف  ایران 
اطالعاتی ایران بیشتر مشهود بوده که وابستگی 
سیاست  و  ها  گیری  جهت  به  اطالعات  وزارت 
این  در  تاثیر  بی  نیز  دولت  وقت  روسای  ورزی 

واگرایی نیست...
به کمیسیون امنیت ملی مجلس و شورای عالی 
امنیت ملی پیشنهاد می گردد در جهت تقویت 
زیرساخت های اطالعاتی برای مقابله با نبردهای 
های  دستگاه  استقالل  به سمت  ائتالفی جدید 
اطالعاتی زیر نظر شخص رهبری همت گمارند 
اطالعاتی  نبردهای  این  در  قوی  مقابله  توان  تا 

میسور گردد.
رحيم انصاری جابری

 مرکز هدايت فضای مجازی بصير

در این  گزارش ها منعکس شوند و 
دوم این که مکانیسم اطالع رسانی 
گزارش  ها  به  اعضای آژانس، کاماًل 
از  قبل  گزارش ها  این  و  دارد  نقص 
اینکه از محرمانه بودن خارج شوند-

که در این مورد هم مالحظه جدی 
می  پیدا  درز  رسانه ها  داریم-به 
انتشار  که  گفتیم  آژانس  به  کنند. 
باید  گزارش ها،  در  جزیی  اطالعات 
غیر  داده های  و  برسد  حداقل  به 
ضروری نباید منعکس شوند. اخیراً 
هم پیگیری این موضوع را مجدداً با 

آژانس شروع کردیم.
تمامی  افزود:  کشورمان  سفیر 
و  برجامی  و  پادمانی  گزارش های 
آژانس  با  ایران  مکاتبات  همچنین 
و بالعکس، محرمانه هستند. آژانس 
در سایت  را  گزارش های خود   نیز 
دسترس   در  فقط  که  خود  داخلی 
دهد.  می  قرار  است،   آن  اعضای 
سایت  این  به  کشور   ۱۹۰ از  بیش 

بین سرویسی،  تعقیب و مراقبت های مشترک 
شهید  بخصوص  ما  دانشمندان  ترددهای  کلیه 
فخری زاده را دنبال می کرده و صد البته برخی 
انقالب  ضد  معاند  و  داخلی  های  خورده  زخم 
داخلی هم بازوی اجرایی آنان برای این عملیات 

و پشتیبانی و تدارک عملیات بوده اند
۲( سالح مورد استفاده در عملیات ترور دانشمند 
هسته ای ایران، ساخت رژیم صهیونیستی بوده 

است و از طریق ماهوارهای کنترل می شد.
۳( گزارشات واصله حکایت از این واقعیت دارد 
که بدلیل همسویی چند سرویس اطالعاتی برتر 
ترین  پیچیده  و  جدیدترین  از  استفاده  و  دنیا 
شیوه های ترور و عملیات ویژه اطالعاتی مدرن، 
فخری  شهید  ترور  برای  توانستند  ها  اسرائیلی 
زاده تیم حفاظت و همچنین سیستم های ضد 
جاسوسی و ضد تعقیب و مراقبت ایران را گمراه 

و اهداف شوم خود را مورد استفاده قرار دهند،
۴( در ماجرای ترور اخیر کمترین میزان حضور 

تروریست در صحنه ترور را شاهد بودیم.
۵( عوامل نیابتی از مدتی قبل صحنه را تجهیز 
ریموت های  و  الکترونیکی  امواج  و  کردند 

غريب آبادی: درز گزارش محرمانه آژانس را به لحاظ حقوقی پيگيری می کنيم

نقش سرويس های اطالعاتی دنيا در ترور شهيد فخری زاده ابعاد آشتی
 قطر و سعودی

کشورهای  و  قطر  میان  بحران  حل  موضوع 
وزیر  اظهارات  از  بعد  آن،  محاصره کننده 
آشتی  برای  گفت وگوها  که  کویت  خارجه 
سعودی،  عربستان  و  یک سو  از  قطر  میان 
را  دیگر  سوی  از  بحرین  و  مصر  امارات، 
تبدیل  داغ  بحث  به  خوانده،  »نتیجه بخش« 

شده است.
را یک روز  اظهارات  این  وزیر خارجه کویت 
مطرح  بلومبرگ  خبرگزاری  گزارش  از  پس 
کرد. این خبرگزاری اعالم کرد که عربستان 
اولیه  توافقی  به  دستیابی  به  قطر  و  سعودی 
 ۳ بر  افزون  اختالفاِت  به  دادن  پایان  برای 
ساله نزدیک شده اند. این خبرگزاری با اعالم 
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  دولت  این که 
در حال کناره گیری آمریکا برای حصول این 
توافق طرفین قطری و سعودی را تحت فشار 
گذاشته، به نقل از منابعی تأکید کرد که این 
توافق شامل امارات، بحرین و مصر نمی شود.

داشته  گزارش ها صحت  و  اظهارات  این  اگر 
باشد برای حکومت سعودی توافقی خوشایند 
بن  »فیصل  راستا،  همین  در  بود.  خواهد 
در  سعودی  خارجه  وزیر  سعود«  آل  فرحان 
حساب توییتری خود نوشت: »به تالش های 
دولت برادر کویت برای نزدیک کردن دیدگاه ها 
به  ]فارس[  خلیج  ]کشورهای[  بحران  درباره 
دید تقدیر نگاه و از تالش های آمریکا در این 
ارتباط تشکر می کنیم.« او همچنین گفت که 
دلیل  به  تالش ها  این  است  امیدوار  کشورش 
به  دارد،  منطقه  برای  که  مصلحتی  و  خیر 
از  حالی  در  وزیر خارجه سعودی  برسد.  ثمر 
سال  در سه  که  می کند  استقبال  آشتی  این 
گذشته هیچ یک از ۱۳ شرط کشورش برای 
کاهش  جمله  )از  قطر  با  روابط  عادی سازی 
روابط با تهران، تعطیلی شبکه الجزیره و قطع 
حمایت از اخوان المسلمین و حماس( محقق 

نشده است.
سعودی  استقبال  این  که  معتقدند  ناظران 
رهبری  و  حکومت  تالش  دلیل  به  می تواند 
آن برای بر هم زدم کارت هایش قبل از ورود 
»جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا به 
کاخ سفید باشد؛ چرا که او احتماال ریاض را 
درخصوص پرونده هایی از جمله حقوق بشر، 
کردن  محدود  یمن،  جنگ  جنگی،  جنایات 
آزادی بیان و جنایت ترور وحشیانه »جمال 

خاشقجی« به چالش بکشد.
که  باشد  داشته  صحت  اگر  دیگر،  سوی  از 
عربستان  و  قطر  به  محدود  اولیه  توافق  این 
نیست  این  معنای  به  آیا  است پس  سعودی 
»ائتالف  در  خود  همپیمانان  از  ریاض  که 
تحریم کننده ها« دست شسته است؟ و اینکه 
به وضعیتی دچار شده  آیا حکومت سعودی 
است که همپیمان و شریک اصلی اش، یعنی 
امارات را در مقابل تلطیف کردن اوضاع پیش 
گذاشته  تنها  سفید،  کاخ  به  بایدن  ورود  از 
و  توافق  این  مقابل  در  قطر  اینکه  با  است؟ 
هدیه به سعودی، چه امتیازاتی دریافت کرده 
دیدگاه  و  ترکیه  و  قطر  روابط  البته  است؟ 
دارد،  سعودی   با  پرتنش  روابطی  که  ترکیه، 

درخصوص این توافق جای سوال دارد.
خالصه آنکه، شکی نیست که حل این بحران 
خواهد  تاثیر  منطقه  در  تنش  کاهش  بر 
گذاشت و به نوعی باعث حاکم شدن آرامش 
آن که  مسلم  قدر  شد.  خواهد  منطقه  در 
گفت وگوی  و  همسایگی  حسن  دیپلماسی، 
تمامی  فصل  و  برای حل  راه  تنها  منطقه ای 
بعدی  وهله  در  و  همسایگان  میان  بحران ها 

در سطح بین المللی است.

از جانب دشمن  ها  آسیب  و  ها  ۱-این ضربه 
باعث  یا  و  دارد  باز  راه  ادامه  از  را  ما  نباید 

انفعال و شکست روحی و سازش شویم.
ابتغاء  فی  »والتهنوا  فرماید  می  قرآن 
کما  یالمون  فانهم  تألمون  تکونوا  ان  القوم 

تالمون«)نساء/۱۰۴(
یاد  از  را  دفاعی  و  نظامی  اقتدار  ۲-راهبرد 
دشمن  با  مواجهه  در  اساسی  اصل  که  نبریم 
به  از دستیابی  را  ما  است دشمن می خواهد 

این اقتدار بازدارد .
من  مااستطعتم  لهم  اعدوا  فرماید  می  قرآن 
و  اهلل  عدو  به  ترهبون  الخیل  رباط  من  و  قوه 

عدوکم)انفال/۶۰(
ما  تضعیف  راهبرد دشمن  که  نرود  ۳-یادمان 
و ایجاد چالش و زحمت است بنابراین بالهت 
است که از دشمن انتظار کمک و حل مشکل 

داشته باشیم.
من  بطانة  »التتخذوا  فرماید  می  قرآن 
عنتم«)آل  ما  ودوا  خباال  الیالونکم  دونکم 

عمران/۱۱۸(
و  حقد  از  پر  ما  به  نسبت  دشمن  ۴-درون 
خشم و کینه است با انکه می خواهند درظاهر 
خشم  آن  اما  کند  رعایت  را  دیپلماسی  آداب 
درونی در اظهارات آنها خود را نشان می دهد.

و  آمنا  قالوا  لقوکم  اذا   « فرماید  می  قرآن 
الغیظ  من  االنامل  علیکم  عضوا  خلوا  اذا 

)آل عمران/۱۱۹(
تخفی  ما  و  افواههم  من  البغضاء  بدت  قد 

صدورهم اکبر) آل عمران/۱۱۸(
۵- راهبرد بسیار مهم ما در برابر دشمن صبر 
دشمن  بر  ظفر  است  مقاومت  و  ایستادگی  و 

تنها در صورت پایبندی به این راهبرد است.
تتقوا  و  تصبروا  ان  بلی  فرماید»  می  قرآن 
 ( عمران/۱۲۰(  شیئا«)آل  کیدهم  الیضرکم  
وانصرنا  اقدامنا  ثبت  و  صبرا  علینا  افرغ  ربنا 

علی آلقوم الکافرین) بقره/۲۵۰(
۶- باید بدانیم سنت خدا آزمایش های سخت 

و سنگین است و باید خود را برای مواجهه با 
قوم  هیچ  و  کنیم  آماده  الهی  آزمایشات  این 
مستثنا  و  معاف  الهی  سنت  این  از  ملتی  و 

نیستند.
یترکوا  آن  الناس   احسب  فرماید»  می  قرآن 
ان یقول آمنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین 
لیعلمن  و  صدقوا  الذین  فلیعلمن  قبلهم  من 

الکاذبین«)عنکبوت/۳-۲(
۷- نبایدتعارفات و لبخندهای ظاهری دشمن 
را در محافل رسمی جدی بگیریم و باور کنیم 
های  خنده  زهر  این  پشت  در  قطعاً  چون   ،
و  حقد  دسیسه  و  توطئه  جز  چیزی  ظاهری 

کینه وجود ندارد.
اذا  و  آمنا  قالوا  لقوکم  اذا  فرماید»  می  قرآن 
)آل  الغیظ«  من  االنامل  علیکم  عضوا  خلوا 

عمران/۱۱۹(
پیمان شکنی  با  باید  پیمان شکنی دشمن   -۹
ما همراه باشد یعنی اگر دشمن به پیمان های 
خود وفادار نماند رسماً اعالم کنیم که ما هم 

به پیمانمان عمل نخواهیم کرد.
قوم  من  تخافن  اما   « فرماید  می  قرآن 
الیحب  اهلل  ان  سواء   علی  الیهم  فانبذ  خیانة 

)انفال/۵۸( الخائنین« 
۱۰-باورمندی نسبت به اصل امید به امدادها و 
نصرت الهی. یادمان نرود که امداد های غیبی 
الهی پیوسته پشتیبان و همراه جبهه حق علیه 
بر  الهی  قطعی  اراده  که  بدانیم  و  است  باطل 
انهزام  و  شکست  و  حق  جبهه  نهایی  پیروزی 
جبهه باطل است. قرآن می فرماید » و لینصرن 

اهلل من ینصره ان اهلل قوی عزیز«) حج/۴۰(
المرسلین  لعبادنا  کلمتنا  لقدسبقت  و   «
لهم  جندنا  ان  و  المنصورون  لهم  آنهم 

الغالبون«)صافات/۱۷۲-۱۷۱(
الفساد  فیها  فاکثروا  البالد  فی  طغوا  »الذین 
ربک  آن  عذاب  سوط  ربک   علیهم  فصب 

لباالمرصاد «) فجر/۱۴-۱۱(
نيکزاد
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اوقات فراغت در ايران باستان 

ایرانیان باستان در تمام دوره های تاریخ به جوانان و قشرهای 
فراغت  ایام  کردن  پر  برای  و  می دادند  اهمیت  مردم  مختلف 
جوانان از هیچ کوششی دریغ نمی کردند و در این مورد از ملل 

مختلف هم چیزهایی را وام می گرفتند.
بود، در بین  باستان جامعه دارای طبقات مختلفی  در دوران 
امتیازهای  برای خود یک سری  این طبقات، طبقه ی حاکم 
ویژه ای از جمله اوقات فراغت قائل بود و به منظور حفظ آن 
می  متوسل  زور  به  حتی  آیندگانشان،  و  خود  برای  امتیازها 
این مسأله را در بیشتر جوامع پیشرفته ی  شدند.نشانه های 
سهم  باستان  دوران  فرهنگ  کرد.  مشاهده  توان  می  گذشته 
داشت.  زمین  مغرب  جوامع  پیشرفت  و  تکامل  در  بسزایی 
زیرا  داشتند،  زیادی  توجه  فراغت  اوقات  به  یونان  فالسفه ی 
آن ها بهره گیری از اوقات فراغت را یکی از راه های حفظ هم 
فیلسوفان  ترین  از معروف  یکی  ارسطو  دانستند.  بستگی می 
خود  برای  زمان  اضافی،  زمان  از  خود  های  نوشته  در  یونان 
ما کار می  او می گوید:  است.  آرامش صحبت کرده  زمان  یا 
در  تا  کنیم  می  جنگ  باشیم،  داشته  فراغت  اوقات  تا  کنیم 
صلح زندگی کنیم. در یونان باستان، کار در مقابل فراغت نقش 
منفی تری داشته و بیشتر متوجه ی بردگان و اقشار فرودست 
بوده است تا وسایل و امکانات طبقه ی حاکم را فراهم نمایند. 
جالب است که ایرانیان  عهد باستان معتقد بودند اوقات فراغت 
و تفریح شرط اولیه و الزمه ی زندگی سعادت مند است، این 
نظریه که ما کار می کنیم تا اوقات فراغت داشته باشیم، برای 

نسل امروز و به ویژه جوانان بسیار مدرن است. 
به هر حال ایرانیان باستان عقیده داشتند زندگی انسان از دو 
بخش تشکیل شده است: بخش اول که همراه با رنج و مشقت 
است، کار نام دارد و بخش دوم اوقات فراغت است که در آن 
و خواست های خود  امیال  با  مطابق  هایی  فعالیت  به  انسان 
و  اهمیت می دادند  فراغت  ایام  به  باستان  پردازد.ایرانیان  می 
به خصوص در زمان هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش 
این امر به خوبی دیده می شود. اوقات فراغت برای کشاورزان، 
صنعتگران وجود داشته و حتی در این دوران برای زنان باردار 
مرخصی طوالنی مدت وجود داشته و این در صورتی بوده که 

از تمام حقوق و مزایای خود بهره مند می شدند. 
در دوره اشکانیان نیز که ایرانیان تحت تاثیر فرهنگ و تمدن 
یونان باستان قرار گرفتند و از آن جایی که یونانیان از اصول 
نیز  ایرانیان  در  امر  این  مسلما  می کردند  پیروی  دموکراتیک 
از  خود  فراغت  ایام  مورد  در  حتی  و  گذاشته  را  خود  تاثیر 

یونانیان دموکراتیزه نیز تاثیر پذیرفته اند.
برخورداری از روحیه شاد و در واقع جسم و تن سالم در تمام 
جوامع باستان و به خصوص ایران اهمیت داشته مسلما تمام 
ارتقا  واقع  در  و  آوردن  به دست  برای  دوره  آن  حکومت های 

بخشیدن به این امر تالش زیادی می کرده اند.
از آن جا که ایرانیان باستان به امر تعلیم و تربیت نوجوانان و 
جوانان اهمیت زیادی می داده اند سعی می  کردند در مدارس 
تمام امکانات و وسایل مورد نیاز برای این قشر حاصل شود تا 
جوانان بهتر بتوانند تحصیل کنند. در مدارس ایران باستان آن 
بود.  فنون جنگ  فرا گرفتن  بود،  برای همه مشترک  که  چه 
زندگی دانشجویان در مدارس عالی بسیار دشوار بود. شاگردان 
صبح زود بیدار می شدند و مسافت زیادی را می دویدند و بر 

اسبان سرکش سوار می شدند و به سرعت می تاختند. 
از دیگرکارهای این مدارس شنا و شکار جانوران و دنبال کردن 
مسافت های  کردن  طی  و  درختکاری  و  کشاورزی  و  دزدان 
درازی در گرمای شدید تابستان یا سرمای جانفرسای زمستان 
بود. آنان را چنان پرورش می دادند که بتوانند دگرگونی های 
هوا را به خوبی تحمل کنند و با خوراک ساده بسازند و بی آنکه 

سالح و لباس شان تر شود از رودخانه ها بگذرند.
ایران صورت  اکنون در  تفریحاتی که هم  از کارها و  بسیاری 
می گیرد مانند شنا، اسب سواری و ورزش های مختلف، در آن 
زمان در مدارس به عنوان اصول مهم و اولیه تعلیم و تربیت 
صورت می پذیرفت و ایرانیان باستان بخشی از اوقات روزمره 

خود را به تفریحات و کارهای مفید اختصاص می دادند.
شاید بتوان گفت که ورزش های مختلف در دوره های تاریخی 
از اهمیت خاص برخوردار بودند و حتی بعضی  باستان  ایران 
از آنها جزو ورزش هایی به حساب می آمدند که در ایام فراغت 
بازی شطرنج  آنها  از جمله  می گرفت  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
)ویچرشن چترنگ( بود که در زمان اشکانیان مورد توجه قرار 
گرفت و بیشتر جوانان در ایام فراغت شطرنج بازی می کردند.

منبع: تبيان

  در قرن چهارم هجري مردم خنج اسالم آوردند 
و شافعي مذهب هستند. خنج در قرون پنجم تا 
دهم هجري به اوج عظمت و آباداني خود رسید 
و در فارسنامه ناصري آمده که ۶۰۰۰۰ خانوار 
نادر  حکومت  زمان  در  است  داشته  جمعیت 
افغان در  اشرف  با  ها  به علت همکاري خنجي 
تصرف شیراز بدست طهماسب قلي خان جالیر 

پرواز در آسمان در گذشته همیشه یک آرزو 
برای انسان بود و قرن های متمادی به این 
مجهول  یک  و  رؤیا  یک  عنوان  به  مسئله 
نگاه می شد، اما همان طور که معروف است 
رایت در آسمان  برادران  در دسامبر ۱۹۰۳ 
یکی از شهر های آمریکا اولین پرواز را تجربه 
تا در ششم  کردند.اما ده سال طول کشید 
صفر ۱۳۳۲ مصادف با ۱۴ دی ماه ۱۲۹۲ و ۴ 
ژانویه ۱۹۱۴ و در زمان احمدشاه قاجار اولین 
هواپیما در آسمان ایران به پرواز درآید. در این 
روز، »کوزمینسکی«، خلبان لهستانی االصل، 
قطعات مجزای یک هواپیمای »بلریو« را از 
روسیه و از طریق بندر انزلی بوسیله اتومبیل 
آن،  کردن  سرهم  از  پس  و  آورد  تهران  به 

اولین پرواز را بر فراز تهران به انجام رساند. 
با این حال اولین پرواز هواپیما بدون حاشیه 
برای  مناسب  مکان  نبود  نبود، چرا که  هم 
میدان  در  اجبار  به  خلبان  شد  باعث  فرود 
بیاید.  فرود  فعلی(  خارجه  )وزارت  مشق 
از  جماعتی  با  احمدشاه  روز  آن  فردای 
و  و خدمتگزاران دستگاه کشوری  درباریان 
لشگری از این هواپیما دیدن کرده و در کنار 

آن عکسی به یادگار گرفتند.
این هواپیما بعد ها به محوطه قصر قاجار )باغ 
موزه قصر فعلی( منتقل شد و مدتی پرواز های 
نمایشی بر فراز تهران انجام می داد و مردم به 

تماشای آن می پرداختند.
اولين هواپيمايی که برای ايران خريداری شد

خریداری  ایران  برای  که  هواپیمایی  اولین 
شد، یک فروند هواپیمای »یونکرس-ای ۱۳« 
بود؛ این هواپیما در سال ۱۳۰۱ شمسی از 
نمایندگی شرکت یونکرس آلمان در تهران 
برای ارتش خریداری شد تا از آن به عنوان 
بهره  نظامی  ترابری  و  ارتباطی  هواپیمای 

برداری شود. 
بعد  سال  یونکرس ۴  شرکت  است  گفتنی 
اولین و نخستین شرکت هواپیمایی در ایران 
را دایر کرد و با ۶ هواپیمای یک موتوره و یک 
هواپیمای سه موتوره پرواز هایی بین شهر های 

مختلف ایران برقرار کرد. 
پرواز های این شرکت در مسیر قصرشیرین 
به بغداد، زاهدان به دهلی، مشهد به کابل، 
بندر انزلی به باکو، بندر بوشهر به کراچی و 
بمبی، خرمشهربه بصره و تبریز به تفلیس بر 
قرار بود. این شرکت تا سال ۱۳۱۲ در ایران 

فعالیت می کرد. 
اولين فرودگاه ايران؛ قلعه مرغی

تیرماه ۱۳۰۱ انگلیسی ها درخواست اعزام دو 
فروند هواپیما به تهران کردند و دولت وقت 

سفالگری
دستها  در  گل  است.  گل  سفالگری  ماده 
در  مختلف  شکلهای  به  گیرد  می  جان 
نقشهای  که  ظروفی  یا  کوزه  مثل  آید.  می 
برجسته دارند و حتی مجسمه و به تعبیری 
، در تالشی که دستهای یک هنرمند انجام 
گل  توده  میان  از  نهفته  شکلی  میدهند. 
یک  تواند  می  که  شکلی  گردد.  می  کشف 
مجسمه باشد و یا یک کوزه از ساکنان اولیه 
فالت ایران سفالینه های قابل توجهی بدست 
آمده است. معروفترین آنها متعلق به سیلک 
تا ۶  از ۴  تقریباً  این سفالها  است.  و شوش 
فاصله  در  اما  دارند.  قدمت  پیش  سال  هزار 
مهمی  بسیار  دگرگونی  زمان  دو  این  بین 
در سفالگری صورت می گیرد و آن اختراع 
چرخ سفالگری است. تقریباً در همین زمان 
می  آغاز  نیز  کوره  در  سفالها  پختن  بدعت 
شود و این دو عامل باعث رشد قابل توجهی 
دراین رشته ی هنری می گردند. بسیاری از 
محققین جهان اعتقاد دارند که ساکنان اولیه 
فالت ایران مبتکر چرخ سفالگری و پخت آن 

بوده اند.
سفالگری سلجوقی ٬ هنر سفالگری

قدمتی  آمده،  بدست  حال  به  تا  که  آثاری 
اکثراً  و  است  داشته  سال  هزار   ۶ از  بیش 
از  استفاده  بدون  یعنی  هستند.  ساز  دست 
به همین  اند.  چرخ کوزه گری درست شده 

زمانی  چه  بستنی  که  نیست  معلوم  دقیقاً 
شد؛  ظاهر  ایرانی  خوراکی های  فهرست  در 
می دانیم که از قدیم االیام »یخ در بهشت« در 

میان مردم ما طرفداران فراوانی داشت. 
از  هم  نوشیدنی  این  نیاز  مورد  یخ  معموالً 
و  می شد  تهیه  شهرها  سنتی  یخدانی های 

به تدریج، محبوبیت فراوانی یافت.
سلطنت  میانه  از  به ویژه  قاجار،  دوره  در 
ناصرالدین شاه، ساخت بستنی با خامه رایج شد 
و بستنی فروش های معروفی در تهران زندگی 
می کردند که یکی از آنها، نامش محمد بود و 

در جنوب پایتخت زندگی می کرد.
ترور  از  پیش  رضاکرمانی،  میرزا  می گویند 
ناصرالدین شاه، از بستنی محمد بستنی فروش 
گالب  و  خامه  با  بستنی  یک  بود؛  خورده 
ایران!  ساخت  حصیری  نان  و  زعفران  و 
مأموران حکومتی هم به همین دلیل، محمد 
ببینند  که  کردند  بازداشت  را  بستنی فروش 

جهانی  روز  دسامبر  هفتم  با  مطابق  آذر   ۱۷
از  فراتر  صنعتی  شد،  نامیده  هواپیمایی 
توانست رویای  گستردگی آسمان و زمین که 
پرواز انسان را به حقیقیت نزدیک سازد، پرنده 
آهنینی که فصلی تازه را به روی زندگی بشر 

باز کرد.
و  ترین  کهن  از  یکی  آسمان،  فراز  بر  پرواز 
دیرینه ترین آرزوی های بشر، که چندین قرن 
ذهن انسان ها را به خویش معطوف کرده بود، 

در اواخر قرن نوزدهم به حقیقت نزدیک شد.
اولین تفکر و تالش برای ساخت هواپیما به قرن 
لئوناردو  وقتی  گردد  بازمی  میالدی  شانزدهم 
داوینچی نقاش و دانشمند ایتالیایی، موفق به 
ساخت دستگاه کوچکی، مرکب از دو بال، یک 
بدنه و یک سکان شد و آن را از مکان مرتفعی 
به  از طی مسیری  رها کرد که پس  پائین  به 
آرامی روی زمین نشست، اما دواینچی به علت 
آزار و اذیت اطرافیان که تالش وی را بیهوده 
از  پنداشتند،  می  غیرممکن  امری  را  پرواز  و 
این کار منصرف شد.اتولیلین تال آلمانی  ادامه 
در سال ۱۸۹۱ میالدی با هواپیمایی بی موتور، 
موفق شد در آسمان پرواز کند و رویای پرواز 
انسان را به ثمر برساند. سپس برادرن رایت در 
قرن بیستم موفق شدند با هواپیمایی موتوردار 
بر فراز آسمان به حرکت درآیند، آنها توانستند 
به ثبت  در ۱۷ دسامبر ۱۹۰۳ میالدی موفق 
اولین پرواز کنترل شده با هواپیمای یک موتوره، 
در تاریخ شدند تا آن که کورتیس، اهل آمریکا 
در سال ۱۹۰۸ اختراع برادران رایت را تکمیل 
و با قراردادن چند چرخ کوچک در زیر هواپیما 

قتل  عام  مردمانش  و همه  غارت  نادري  سردار 
و یا به اصفهان و خراسان تبعید شدند و شهر 
کامال ویران و به آتش کشیده شد و خنج بعد از 

آن براي سالیان متمادي خالي از سکنه ماند .
شهر خنج از روزگاران کهن از عهد هخامنشي و 
اشکاني تا کنون به نامهای: کوشک، هنگ و بعد 
از استیالي عرب به خنج تغییر نام یافته است 

سراغ تهیه زمین مناسب و مسطحی برای 
فرود آن ها رفت. 

و  انتخاب  کار  این  برای  مرغی  قلعه  زمین 
به تدریج به اولین فرودگاه تهران تبدیل و 
آن  در  متعددی  آشیانه های  و  تأسیسات 
در  بعد  ماه  یک  ترتیب  شد.بدین  ساخته 
هشتم مرداد ۱۳۰۱ زمان بهره برداری رسمی 
رقم  قلعه مرغی  در  تهران  فرودگاه  اولین  از 
فروند  دو  فرودگاه،  افتتاح  از  بعد  و  خورد 
هواپیمای انگلیسی از طریق بغداد وارد تهران 
شدند و در فرودگاه قلعه مرغی فرود آمدند.

پنجم  روز  در  نخجوان  سرهنگ  هواپیمای 
از سفری طوالنی به  اسفندماه ۱۳۰۴ پس 
تهران وارد شد و در قلعه مرغی به سالمت 
نخستین  برای  ترتیب  این  به  و  آمد  فرود 
بار یک هواپیما متعلق به ایران به وسیله ی 
دیده  پایتخت  آسمان  در  ایرانی  خلبانی 
داشت  آشیانه  قلعه مرغی ۱۲  فرودگاه  شد. 
و مساحت آن به ۶۳۰۰ مترمربع می رسید. 
مراقبت  برج  اولین  و  هواپیما  آشیانه  اولین 
کشور که در دو طبقه طراحی شده بود. این 
ساختمان ها با اسکلت های چوبی و با معماری 

کاماًل سنتی درسال ۱۳۰۳ ساخته شدند.
باند قديمی فرودگاه قلعه مرغی

درسال های اولیه، این فرودگاه تنها دارای یک 
باند بود، اما با ورود نسل های مختلف هواپیما 
به کشور و استقرار آن ها در این مکان، این 
باند  این  طول  پیداکرد.  گسترش  مجموعه 
اولیه بسیار کوتاه بود، اما به مرور زمان و طی 
 ۱۳۳۵ و   ۱۳۲۷  ،۱۳۱۵  ،۱۳۱۰ سال های 

طول این باند افزایش پیدا کرد. 
اولين خلبان ايرانی؛ محمدتقی خان پسيان

نخستین ایرانی که موفق به طی دوره خلبانی 
)سرهنگ(  »کلنل  شد،  هواپیما  با  پرواز  و 
سال  در  که  بود  پسیان«  خان  محمدتقی 
۱۲۹۹ به هنگام حضور در کشور آلمان موفق 

دلیل این آثار از تقارن کامل برخوردار نیستند. 
در حالی که اگر به سفالینه هایی که از سیلک 
که  هایی  سفالینه  به  اگر  که  حالی  در  آمده 
چرخ  تأثیر  بنگریم،  آمده  بدست  سیلک  از 
کنیم.  می  مشاهده  آثار  این  در  را  سفالگری 
تأثیر  هستند.  متقارن  کاماًل  ها  کوزه  یعنی 
بدست  شوش  از  که  سفالهایی  در  تحول  این 
از  زیرا کوزه ها   . پیداست  به خوبی  اند،  آمده 
حد عادی بسیار بزرگتر و از ساخت ظریفتری 
برخوردارند. هر چه جلوتر بیائیم ، مشاهده می 
کنیم که کوزه ها برای سهولت در حمل و نقل 
رابطه  و  شوند  می  دسته  و  لبه   ، پایه  دارای 
دستها و ظروف روشن تر می شود. در آثاری 
که از شوش و هفت تپه بدست آمده، قطعاتی از 
سفال لعابدار و مجسمه هایی لعابدیده نیز دیده 
به  النهرین  بین  از  فن  این  احتماالً  می شوند. 
عیالمیان رسیده است زیرا مردم بین النهرین 
تر  پیشرفته  بسیار  سفال  دادن  لعاب  فن  در 
متفاوتی  سفالی  آثار  آریائیان  ورود  اند.با  بوده 
ساخته شد. این آثار بیشتر و مارلیک ) گیالن(

آثار نوعی پیوند میان  این  اند. در  کشف شده 
سفالگری و یا پیکرسازی مشاهده می شود. به 
طور مثال یک کوزه و یا پیه سوز ممکن است 

به شکل حیوان یا انسان باشد.
تاريخچه سفال دوره اسالمی

ایران  خاک  سراسر  کوتاهـی  زمان  در  تازیان 
تازیان  طرف  از  ایران  اشغـال  گـشودند،  را 

می  را  صفوی  دوران  سفالین  .ظروف  آوردند 
توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود :

سفالینه   ، کرمان  یکرنگ  سفالینه   ، سالدون 
رنگارنگ مشهد .گلهای تزیینی ، نقوش انسانی 
، حیوانی ، گیاهی و پرندگان از جمله تزیینات 
سفالینی  ظروف  آرایش  در  که  است  متداولی 
دوره صفویه چون کاسه ، بشقاب ، کوزه ، قدح 
، پیاله ، کوزه ، قلیان و دیگر ظروف بکار برده 

شده است.
سـفالگری دوره زنديه تا عصر حاضر

تمدن  و  هنر  صفویه  حکومت  انقراض  از  بعد 
اروپایی و دنیای غرب و شرق تغییرات بسیاری 
از  شرقی  و  کهن  کشورهای  هنری  شیوه  در 
آفرینش هنرهای  و  آمد  به وجود  ایران  جمله 

گوناگون به روش گذشته ادامه نیافت .
صفویه  سلسله  انقراض  و  افغانها  حمله  از  بعد 
ادامه  فعالیت  به  سفالگری  کارگاههای  بیشتر 
و  هنرمندان  نیز  سفالگری  هنر  در   . دادند 
سنتها  ادامه  بر  عالوه  دوران  این  سفالگران 
همزمان  که  میانی  دوره  سفالگری  شیوه  و 
از   ، است  صفوی  اول  عباس  شاه  حکومت  با 
ای  تازه  تحول  گذشته  هنری  آثار  خلق  نظر 
 ، چین  سازی  سفال  تاثیر  از  برخورداری  با 
عثمانی و اروپایی بوجود آوردند.از انواع ظروف 
شده  می  ساخته  دوران  این  در  که  سفالینی 
ظروف  و  سفید  و  آبی  سفالین  ظروف  باید 
از  پایتخت  تغییر  با   . برد  نام  را  رنگ  سفید 
به  سپس  و  زندیه  دوره  در  شیراز  به  اصفهان 
مشهد در دوره افشاریه و باالخره به تهران در 
عهد قاجاریه مراکز سفالگری مهم و فعال نیز 

به این کار شد و با انجام سی و سه سورتی 
پرواز نام خود را به عنوان نخستین خلبان 

ایرانی در تاریخ ثبت کرد. 
خلبانی  آموزش  برای  که  فردی  نخستین 
اعزام شد »سرهنگ  اروپا  به  هوایی  امور  و 
احمدخان نخجوان« بود که در خرداد ۱۳۰۲ 
به اتفاق سایر دانشجویان ایرانی در »دانشکده 

خلبانی ایستر فرانسه« به تحصیل پرداخت.
خان  احمد  سرهنگ  خلبانی  تحصیالت 
در  و  یافت  پایان  سال ۱۳۰۴  در  نخجوان 
فروند  یک  با  سال  همان  ماه  بهمن  اواخر 
راهی  فرانسه  از  شده  خریداری  هواپیمای 
ایران شد و در روز پنجم اسفندماه در قلعه 

مرغی به زمین نشست. 
اولين شرکت هواپيمايی؛ ايرانين ايرويز

حامل  ایران  هواپیمایی  شرکت  نخستین 
پرچم کشورمان با نام »ایرانین ایرویز« توسط 
سال ۱۹۴۲  در  ایرانی  بازرگانان  از  گروهی 
کار  آغاز  در  ایرویز  ایرانیان  شد.  تأسیس 
خود به جابه جایی مسافر و بار در مسیر های 
بر  و عالوه  منطقه ای می پرداخت  و  داخلی 
آن یک پرواز هفتگی باری نیز به اروپا انجام 
می داد.سال ۱۹۵۴، یک شرکت هواپیمایی 
خصوصی دیگر به نام »پرشین ایرسرویسز« 
پاس  شد.  تشکیل  تهران  در  )پاس( 
فعالیت های خود را در زمینه حمل بار آغاز 
کرد و بعد ها به حمل مسافر در مسیر های 
این  پرداخت.  نیز  تهران  به  منتهی  داخلی 
شرکت سال ۱۹۶۰ پرواز های بین المللی خود 
و  کرد.بیست  آغاز  اروپایی  مسیر های  در  را 
چهارم فوریه سال ۱۹۶۲، دو شرکت ایرانین 
ایرویز و پرشین ایرسرویسز در یکدیگر ادغام 
شده و شرکت هواپیمایی ملی ایران )هما(، با 

نام بین المللی ایران ایر تأسیس شد. 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

اما  نـداشت،  سفالسازی  کار  در  اثـری  ابـتـدا 
وقـتی که در سال ۷۵۰ میالدی خانواده ایرانی 
تـکـیه  بغـداد  خالفت  تخـت  بر  ابوالعـباس 
آغاز  بار دگـر  ایرانیـان  فعـالیت فرهـنگی  زد، 
گـران  ظرفـهـای  بردن  بکار  گـردید.اسالم 
قـدغـن  را  ویـژه زر و سیم  به  فـلزی  قـیمت 
حاکمه  طبقه  دگـر  بار  اینرو  از  است.  کرده 
خریدار ظرفـهـای سفالی شدند و آماده شدند 
که سفالهـایی که بـسیار خوب آراسته شده و 
از لحـاظ هـنری در سطح واالیی قـرار داشت 
بخـرند. رفـته رفـته پـیـشیـنه سفالگـری در 
بـنـیاد  ایران  سفالسازی  مراکز  از  بـسیاری 
گـرفت و صاحبان این کارگـاهـها استادان فـن 

را بکـار گـرفـتـند.
سفالگری در دوره صفوی

آغاز  دوره،  سه  به  را  صفویه  دوران  محققان 
و   ) عباس  شاه  دوره   ( میانی  دوره  صفویه، 
باالخره سالهای انقراض صفویان تقسیم نموده 
عنفوان  در  صفوی  دوره  کلی  طور  به   . اند 
آن  شکوفایی  و  سفالگری  هنر  خصوصا  هنر 
دوره  در   . است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
معماری  چون  گوناگون  هنرهای  صفوی 
و  بافی  قالی  و  نساجی   ، فلزکاری   ، نقاشی   ،

تزیینات معماری به حد اعالی ترقی رسید .
در هنر سفالگری نیز هنرمندان و سفالگران این 
دوران عالوه بر ادامه سنتها و شیوه سفالگری 
دوره میانی که همزمان با حکومت شاه عباس 
هنری  آثار  خلق  نظر  از   ، است  صفوی  اول 
تاثیر  از  برخورداری  با  ای  تازه  تحول  گذشته 
بوجود  اروپایی  و  ، عثمانی  سفال سازی چین 

.از جـــمله  گردیدند  منتقل  این شهرها  به 
کارگاه های سفالگری باید کارگاه های شهر 
اصفهان را نام برد که ساخت ظروف سفالین 
رنگارنگ  و  لعاب  زیر  نقاشی   ، سفید  و  آبی 
این  .در  بود  متداول  و  معمول  شهر  آن  در 
دوره ســاخت نوع جدیدی از ظروف سفالین 
و  به سیاه  آبی متمایل  تــزیین  و  نقاشی  با 
تزیین مشبک با لــعاب شفاف در شهرهای 

مـختلف از جمله نائین مرسوم گردید .
سفالگری صفوی تا عصر حاضر

صنعت سفالگری ایران با شروع قرن حاضر به 
عــلت ازدیاد محصوالت سفالین اروپا ، خاور 
دور و رواج آن در بازارهای جهانی به دست 
فراموشی سپرده شده است . بهر حال ایران 
با سهم بسزایی که در بنیان گذاری فرهنگ 
و تمدن جهانی داشته در طی قرون متمادی 
در  همواره  و  داده  ادامه  را  هنری  سنتهای 
پیشگام  از جمله سفالگری  آثار هنری  خلق 
سفالگری  هنر  معاصر  دوران  .در  است  بوده 
در کرانه های خلیج فارس تا حاشیه دریای 
و  دارد  ادامه  گوناگون  های  ویژگی  با  خزر 
همه  از  بیش  راستا  این  در  میرسد  نظر  به 
نقوش مختلف سفالینه هاست که ریشه در 

هنرمندان سفالگر قرون گذشته دارد .
از جمله مراکز فعال و شناخته شده جهانی 
در حال حاضر ، منطقه اللجین همدان است 
ظروف  انواع  تولید  در  مستمر  فعالیتی  که 
ثبت  خود  کاری  کارنامه  در  را  سفالین 
های  جاذبه  از  یکی  عنوان  به  و  است  کرده 
گردشگری شهر همدان مطرح گردیده است.

ریخته  خودش  نونی  بستنی  در  چیزی  چه 
برای کشتن  رضا  میرزا  تصمیم  زمینه ساز  که 
سنتی،  بستنی فروش های  است!  شده  شاه 
بستنی  گاری  روی  و  بودند  دوره گرد  معموالً 
مغازه ای  آن ها،  از  برخی  البته  می فروختند. 
گاری های  و  بود  اصلی  که شعبه  داشتند  هم 

بستنی خود را به داخل شهر می فرستادند.
به  مظفرالدین شاه  دوره  اوایل  از  حال،  هر  به 
برخی  حتی  و  تهران  در  بستنی فروشی  بعد، 
به  را  الزم  دسترسی  که  بزرگ  شهرهای 

یخدانی ها داشتند، رایج شد. 
که  خورشیدی   ۱۳۲۹ سال  تا  رویه،  این 
نخستین بستنی سازهای ساخت خارج به بازار 

ایران راه یافت، ادامه پیدا کرد. 
پای  رد  می شد  هم  آن  از  پس  هرچند 
بستنی سازی سنتی را در گوشه و کنار ایران 
سراغ گرفت، اما این شغل جذاب و خوشمزه، 

به تدریج کنار گذاشته شد.

را  وسیله  این  برخاستن  و  آمدن  فرود  مسئله 
برطرف کرد.

با پیشرفت و تحول صنعت هواپیمایی نیاز به 
هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پرواز، 
انسجام و یکپارچگی  مدیریت خطوط هوایی، 
شد،  احساس  جهان  سراسر  در  صنعت  این 
در   ۱۹۴۴ دسامبر  هفتم  در  منظور  بدین 
ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی 
معروف به پیمان شیکاگو، سازمان بین المللی 
هوانوردی غیرنظامی با نام اختصاری »ایکائو« 
پایه گذاری و به صورت رسمی در ششم می 
۱۹۴۷ آغاز به فعالیت کرد، از آن زمان تاکنون 
الزم،  مقررات  و  استانداردها  تدوین  با  ایکائو 
عالوه  تا  است  کرده  کمک  خود  اعضای  به 
حفاظت  ایمن،  و  امن  پروازهایی  داشتن  بر 
قرار  اهداف خود  را در زمره  از محیط زیست 
دهند.ایران نیز به طور رسمی در سال ۱۳۲۷ 
هجری خورشیدی به پیمان شیکاگو و سازمان 
چشمگیری  های  پیشرفت  و  پیوست  ایکائو 
دست  به  اساسی  و  جهانی  صنعت  این  در  را 
آورد و نام خویش را برای بار دیگر در جهان 
هوانوردی  بین المللی  ساخت.سازمان  مطرح 
غیرنظامی، ایکائو از سال ۱۹۹۲ میالدی، هفتم 
نام  را روز هواپیمایی  آذر  با ۱۷  برابر  دسامبر 
نهاد، تا بهانه ای برای یادآوری اهمیت صنعت 
و  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  در  هواپیمایی 
اجتماعی جوامع باشد و بر این امر تاکید کند 
اساسی  نقش  کشوری  هواپیمایی  سازمان  که 
و  ایمنی  ارتقا  امنیت،  حفظ  در  اهمیتی  با  و 

قانونمندی در حمل و نقل هوایی دارد.

با جاذبه هاي گردشکري  زیبا  اکنون شهري  و 
فروان است .

گورستان  شاماخ،   ، طوف  باستاني  هاي  تپه 
باستاني جهره از عهد نوسنگي و تمب گب تمب 
اشکاني  عهد  از  میر  سد  و  توانگران  تپه  و  لفا 
جاده  بقایاي  و  قلعه  دهها  بعالوه  ساساني  تا 
ابریشم از عهد باستان و مسجد جامع ، آرامگاه 
کاشي  مناره  شعیب،  شیخ  و  عبدالسالم  شاه 
شمشیه  سراي  تاریخي  مجموعه  دانیال  شیخ 
گورستان سالطین سلجوقي و بقاع متبرکه شیخ 
حاجي محمد ابونجم ، شاه فخرالدین اجمد سید 
معلي و سید احمد سروخراسان و ببش از ۳۰ 
بقعه و اما مزاده و مساجد قدیمي و برکه هاي 
تاریخي از جاذبه هاي گردشگري وتاریخي این 
است که همه ساله  اسالمي  از دوران  بعد  دیار 

گردشگران زیادي را به خود جلب مي کند.
 آب گرم چاه کاظما در۴۵ کیلومتري غرب خنج 

یکي از مکانهاي تفریحي وگردشگري است.
در  شاید  که  آبگرم  این  هاي  ویژگي  از  یکي   
دریک  گرم  آب  باشد۶چشمه  نظیر  بي  ایران 

محیط کوچک با ۶رنگ مختلف از زمین وارد 
به یک حوضچه طبیعي  آنها  و همه  مي شود 
زرد  رنگ  داراي  آبتر  پر  چشمه  دو  ریزد  مي 
طالئي و دیگري آبي کم رنگ است یک چشمه 
و  شیري  سفید  یکي  و  دارد  رنگ  سیاه  آبي 
.خنج مرکز شهرستاني  دیگري بي رنگ است 
مربع  کیلومتر  وسعت ۵۰۴۰  به  نام  همین  به 
دامن  در  فارس  جنوب  در  وسیع  دشتي  در 
۲۶۵کیلومتري  در  و  زاگرس  جبال  سلسله 
اصلي  ۴محور  تالقي  محل  در  شیراز  جنوب 
و  فارس  جنوبي  شهرستانهاي  به  فارس  مرکز 
دو استان ساحلي هرمزگان و پارس جنوبي در 
استان بوشهر قرار گرفته است. داراي آب هواي 
گرم و خشک و میانگین بارندگي ۲۳ میلیمتر 
است رودخانه قره آغاج در دهستان سیف آباد 
بخش مرکزي این شهرستان را به یکي از قطب 
هاي کشاورزي و دامي جنوب فارس در آورده 
است ومحل قشالق نیمي از عشایر کوچ رو ایل 
قشقائي است که در فصول پائیز و زمستان به 

آن کوچ مي کنند.

خنج بيش از ۷۰۰۰سال سابقه تاريخي دارد

حقایقی جالب از ورود اولین هواپیما به ایران

 بستنی نونی؛ يادگاری از ۱۴0 سال پيش!

17 آذر، روز جهانی هواپیمایی

تاريخچه هنر سفالگری ايران باستان



5
حه دوشنبه ۱399/09/۱7 - بيست و يکم ربيع الثانی ۱۴۴۲ - سال بيست و هشتم - شماره ۱6۱7 

صف

آجيل مونده نخريد!!
بادام هندی محصول آمریکای جنوبی )برزیل( 
دلیل  به  هندوستان  امروزه  البته  که  است 
بزرگ ترین  خاص  هوایی  و  آب  شرایط  داشتن 
دلیل  به  هندی  بادام  است.  آن  تولیدکننده 
به  و  می شود  ایران  وارد  وقتی  بودن  وارداتی 

قهوه یک نوشیدنی بسیار پرطرفدار در سراسر 
جهان است که عالوه بر مصرف خوراکی، چند 

مصرف باور نکردنی دیگر دارد.

شاید فکر کنید تنها کاربرد شیرآالت در خانه ها 
برای شستشوی ظروف، میوه و یا دست و صورت 
انواع  اما اینطور نیست. امروزه با طراحی  باشد، 
مختلف شیرآالت از هر جنس و هر مدلی، شما 
و  جدید  شیرآالت  خرید  با  بود  خواهید  قادر 
آن ها،  از  کاربردی تر  استفاده  بر  عالوه  جذاب 
خود  منزل  دکوراسیون  در  سزایی  به  تاثیر 

بگذارید.
شیرآالت امروز برحسب طرح، جنس و عملکرد 
بسیار متنوع هستند. شاید همین تنوع انتخاب 
شیرآالت مناسبتان را برای شما سخت کند، اما 
می توانید با شناختی کلی نسبت به انواع مختلف 
و  انتخابی درست  آ ن ها  کاربرد های  و  شیرآالت 
دقیق داشته باشید و از آزمون خرید شیرآالت 

سربلند بیرون آیید.
آشنايی با انواع شيرآالت

و  جنس  طرح،  برحسب  بهداشتی  شیرآالت 
عملکرد به انواع گوناگونی تقسیم می شوند. پس 
مختلف  انواع  به  شیرآالت  خرید  از  پیش  باید 
شیرآالت از هر نظر بپردازیم تا بتوانید شناخت 
کلی نسبت به تمام مدل ها برای خرید شیرآالت 

پیدا کنید.
انواع شيرآالت برحسب طرح

-شيرآالت تک دستگيره
از نامشان  شیرآالت تک دستگیره همانطور که 
برای تنظیم فشار  تنها یک دستگیره  پیداست، 
آب و دمای آن می باشند. در این نوع از شیرآالت 
اگر دستگیره باالی شیر قرار گرفته باشد، شما 
می توانید با حرکت دادن دستگیره به سمت باال 
حرکت  با  و  کنید  تنظیم  را  آن  فشار  پایین  یا 
دادنش به سمت چپ یا راست میزان سردی و 
یا گرمی آب را تنظیم کنید. به این نوع شیرآالت 

اصطالحا شیرآالت اهرمی نیز می گویند.
شيرآالت دو دستگيره

بوده اند،  رایج  قدیم  از  که  از شیرآالت  نوع  این 
دستگیره  دو  پیداست  نامشان  از  که  همانطور 
چرخاندن  با  بود  خواهید  قادر  شما  که  دارند 
هریک از دستگیره ها از آب سرد یا گرم استفاده 
راست  سمت  دستگیره های  معموال  کنید. 
سمت  دستگیره های  و  سرد  آب  مخصوص 
شیرآالت  اگرچه  هستند.  گرم  آب  برای  چب 
ولی  یافت می شوند،  بازار کمتر  در  دودستگیره 
شده  ساخته  آن ها  از  نیز  جدیدی  مدل های 
شیرآالت  خرید  دارند.  را  خود  طرفداران  که 
انتخاب  نیز  شما  برای  می توانند  دستگیره  دو 

مناسبی باشند.
-شيرآالت هوشمند يا چشمی

با  نیز  شیرآالت  ساخت  تکنولوژی  پیشرفت  با 
پیشرفت ها  این  از  به رو شد. یکی  رو  پیشرفت 
در زمینه ساخت شیرآالت هوشمند یا چشمی 
از این نوع شیرآالت امروزه بسیار  بود. استفاده 
رواج دارد. زیرا این نوع شیرآالت عالوه بر اشغال 
جای کمتر، در صرفه جویی آب نیز نقش بسیار 
شیرآالت  از  نوع  این  در  می کنند.  ایفا  مهمی 
بچرخانید،  را  دستگیره ای  شما  نیست  نیازی 
فقط کافیست دستان خود را در مقابل چشمی 
پس  و  شود  باز  آب  تا  بگیرید  شیر  )سنسور( 
کنار  آن  مقابل  از  را  دستتان  کارتان  اتمام  از 
شیرآالت  خرید  می شود.  بسته  آب  و  بکشید 
برای  ویژه ای  اهمیت  که  کسانی  برای  چشمی 
صرفه جویی در آب قائل هستند توصیه می شود.

چگونگی انتخاب عينک دودی
در انتخاب عینک دودی باید مد نظر داشت که 
عینک دودی حتما باید چشمان شما را در برابر 
اشعه ماوراء بنـفش محافظت کند. برای تهیه 
و انتخاب عینک دودی بهتر است با یک چشم 
پزشک مشورت کنید و یا از یک اپتومتریست 
کمک بگیرید. حتما جهت خرید عینک دودی 

به عینک فروشی های معتبر مراجعه نمایید.
 نحوه شناخت و انتخاب عينک دودی  استاندارد

نام  به  ماده ای  ارزان  لنز عینک های دودی  در 
از  درصد   ۴۰ فقط  که  است   )Triace tate(
UV را جذب می کند و برای چشم بسیار مضر 
هستند بنابراین بهترین راه شناخت و انتخاب 
دستگاه  از  استفاده  استاندارد،  دودی  عینک 
اغلب در عینک فروشی های  UV متر است که 

معتبر یافت می شود.
متر«  »یووی  دستگاه  از  استفاده  بدون   
عینک های  بودن  استاندارد  شناخت  جهت 
دودی  عینک  یک  انتخاب  و  تشخیص  دودی، 
نیز سخت  برای چشم پزشکان  مناسب، حتی 

و غیرممکن خواهد بود. 
عینک   UV باید  دستگاه  این  است  گفتنی 
همچنین  دهد.  نشان  باال  به  درصد    ۹۸ از  را 
برخی  کنار  در   »UV  ۴۰۰« عالمت  گاهی 
که  است  شده  درج  دودی  عینک های  از 
قابلیت حفاظت آن عینک دودی  نشان دهنده 

بر علیه UVB است.
را  قیمتی  گران   دودی  عینک  هر  نمی توان   
استاندارد قلمداد کرد و باید تمامی آنها توسط 

دستگاه )یووی متر(  تست شوند.
 در انتخاب عينک دودی بايد اين موارد را در نظر 

داشت:
چشمان  باید  استاندارد  دودی  عینک  یک   -
شما را در برابر نور شدید خورشید محافـظت 

کند.
 - هنگام انتخاب عینک دودی باید به این نکته 
توجه کرد که عینک دودی خوب عینکی است 
و  زننده  نورهاي  برابر  در  شما  چـشمـان  که، 

خـیـره کـنـنـده محافظت کند.
به  باید  انتخاب عینک دودی   - همچنین در 
این نکته توجه کرد که عینک دودی حتما باید 

وضوح و کنتراست را بهبود ببخشد.
بی  و  قیـمت  ارزان  دودی  عیـنـک  یـک   
اختیار  در  را  فـوق  مـزایاي  مـعمـوال  کیفیت 
نور  از شدت  تنها  بـلکه  شما قرار نمي دهـند 
حذف  را  بنفش  ماوراء  اشعه  ولي  کاهد  مي 
چـشمـان  عـنـبـیــه  رو  ایـن  از  کنـد.  نمي 
تـر  منبسط  نـور  شـدت  کـاهش  بـواسطـه 
مـاوراء  اشـعـه  اجازه مي دهد  و  بازتر شده  و 
سبب  که  برسد  آنها  به  بیـشتري  بنـفـش 
آسیب به شبکیه چشم و در پي آن ابتال به آب 

مروارید و حتي سرطان چشم مي گردد.
و  دودی  هـا ي  عیـنـک  از  حتما  بنـابـرایـن 
بـا   ۴۰۰-UV حفاظت  حداقل  دارای  آفتابی 
مـارک هـاي مـعـتبر استفاده کنید. عینک های 

دودی ارزان به چشم آسیب می رساند.
توصیه های الزم در مورد انتخاب عینک دودی

هنگام انتخاب عینک دودی باید توجه کرد که 
شیشه  عینک مقاومت کافی داشته باشد

حمام  کردن،  اسکی  حال  در  که  افرادی   -۱
آفتاب گرفتن و کوهنوردی در ارتفاعات هستند 
باید حتماً از عینک دودی استفاده کنند. برای 
این گونه محیط  ها عینک های دودی الزمند که 

فقط ۱۲ ـ ۸ درصد نور را از خود عبور دهند.
 ۲ـ هنگام خرید و انتخاب عینک دودی باید توجه 
کرد عینکهای رنگی متمایل به سبز و قهوه ای به 

علت مختل کردن طیف رنگ، مضر هستند. 
مدت  به  می خواهند  که  افرادی  برای  البته   

دست مشتری می رسد اغلب تازگی خود را از 
دست داده و مانده و دارای طعم ناخوشایندی 
است و بر این اساس بیشتر خریداران با طعم 
و  نیستند  آشنا  هندی  بادام  تازه  و  واقعی 
باید  عرضه  زمان  در  محصول  این  نمی دانند 

دارای چه ویژگی هایی باشد.

۱. خوشبوکننده دست
از قهوه برای از بین بردن بوی نامطبوع سیر و 
این ماده  استفاده می شود؛  از روی پوست  پیاز 
خوشبو را به صورت دورانی روی پوست دست 
حرکت دهید و پس از چند دقیقه دست ها را با 

آب بشویید.
2. ماسک صورت

آنتی اکسیدان  داشتن  دلیل  به  قهوه  پودر 
سلول هاِی مرده پوست را از بین می برد و آثار 
ضد چروک بسیاری دارد و می توانید ماسک های 
و  تهیه  آن  با  را  صورتی  چروک  و  چین  ضد 

استفاده کنید.
جوش  چای خوری  قاشق  یک  تهیه:  روش 
شیرین، مقداری پودر قهوه و کمی آب را خوب 
صورت  روی  را  حاصل  خمیر  کنید.  مخلوط 
و  بشویید  را  آن  دقیقه   ۲۰ از  پس  و  بمالید 
لطافت  برای  مرطوب کننده  کرم  از  بالفاصله 

از  گربه  کردن  دور  برای  مناسبی  گزینه  قهوه 
طاقت  گربه ها  زیرا  است  مسکونی  محیط های 
بوی شدید قهوه را ندارند، کافی است مقداری 
قهوه مخلوط با پوست مرکبات را در قسمت هایی 
از باغچه تان بگذارید تا ببینید گربه ها چگونه از 

آن محل دور خواهند شد.
۷. اليه بردار

به  که  است  عالی  طبیعی  الیه بردار  یک  قهوه 
کمک  پوست  مرده  سلول های  بردن  بین  از 
می کند،  می توانید با ترکیب قهوه آسیاب شده و 
مقداری روغن زیتون، ماسک الیه بردار خودتان 
را تهیه کنید و بر روی پوست صورت استفاده 

کنید.
8. خوشبوکننده هوا

آزار  را  شما  شیمیایی  خوشبوکننده های  اگر 
می دهد، استفاده از قهوه به عنوان خوشبوکننده 
طبیعی هوا بهترین گزینه برای شما خواهد بود، 
خیلی ساده مقداری قهوه استفاده شده خشک 
را در گوشه ای از فضا قرار بدهید تا تاثیر آن را 

در محیط خانه احساس کنید.

-شيرآالت ديجيتالی
شیرآالت  شیرآالت،  انواع  جدیدترین  از  یکی 
شیرآالت  از  نوع  این  در  می باشند.  دیجیتالی 
لوکس شما می توانید با کمک صفحه دیجیتالی 
و  آب  فشار  آب،  شدن  بسته  و  باز  شیر،  روی 
دمای آن را به راحتی تنظیم کنید. این نوع از 
شیرآالت نیز بسیار کاربردی هستند، ولی قیمت 

باالتری نیز نسبت به سایر شیرآالت دارند.
-شيرآالت پدالی

در  بیشتر  شیرآالت  از  نوع  این  کاربرد 
مدارس،  مثل  عمومی  بهداشتی  سرویس های 
شدن  باز  برای  می باشد.  مساجد  و  فروشگاه ها 
خود  پای  کافیست  تنها  شیرآالت  این  در  آب 
را روی پدال آن قرار دهید. فشار آب خروجی 
وارد  پدال  بر  شما  که  فشاری  با  متناسب  نیز 
حداقل  دلیل  به  می شود.  کم  و  زیاد  می کنید 
احتمال  معموال  نوع  این  در  دست  از  استفاده 
بسیار  این شیرآالت  از طریق  بیماری ها  انتقال 
کم است. خرید شیرآالت پدالی برای افرادی که 
حساسیت زیادی بر روی عدم برخورد دست با 

شیرآالت دارند، مناسب است.
انواع شيرآالت برحسب جنس

-شيرآالت برنجی
فلزات برنجی معموال از دوام باالیی برخوردارند. 
برای مناطقی  برنجی  از جنس  خرید شیرآالت 
که دارای آب سخت هستند پیشنهاد می شود. 
زیادی  هزینه  اگرچه  شیرآالت  از  جنس  این 
و  درست  می تواند یک سرمایه گذاری  اما  دارد، 
باشد، زیرا همانطور که گفتیم شیرآالت  به جا 

برنجی بسیار بادوام هستند.
-شيرآالت با آلياژ روی

این جنس از شیرآالت با ترکیبی از روی و مس 
ساخته می شوند و قیمتی ارزان دارند و نسبت به 
قیمت پایین دوام تقریبا باالیی هم دارند. خرید 
شیرآالت از جنس روی نیز معموال بیشتر رواج 
شیرآالت  از  نوع  این  منفی  نکات  از  یکی  دارد. 
برخی  با  آبکاری  از  بعد  آن  روکش  فرسودگی 
اگر قصد خرید شیرآالت  مواد می باشد. پس  از 
بادوام باال در برابر مواد مختلف دارید توصیه ما 

این است که این جنس از شیرآالت را نخرید.
-شيرآالت با روکش کروم

کروم  روکش  با  شیرآالت  داخلی  قسمت های 
همین  به  و  می شوند  ساخته  برنج  از  معموال 

پوست صورت استفاده کنید.
3. خوشبوکننده يخچال

قهوه عالوه بر خاصیت های فراوان بوی نامطبوع 
یخچال را نیز از بین می برد؛ گذاشتن قهوه در 
یخچال بوهای تند و نامطبوع را از بین می برد.

4. از بين بردن کک بدن حيوانات
قهوه به دلیل بوی قوی و خاص خود به عنوان 
از  کک  حذف  برای  خانگی  درمانی  روش  یک 

بدن سگ استفاده می شود.
۵. درمان مو

با ریزش  برای مقابله  کافئین یک درمان عالی 
مو است. قهوه هم که کافئین زیادی دارد باعث 
شود.  موها  شدن  براق  و  مجدد  رشد  رویش، 
از  پس  و  کنید  دم   قهوه  مقداری  تهیه:  روش 
خنک شدن آن را روی ریشه های موها با فرچه 
دورانی  با حرکات  را  پوست سر  بمالید، سپس 
 ۲۰ حدود  ماسک  این  بگذارید  و  دهید  ماساژ 
دقیقه روی پوست سر باقی بماند و بعد با آب 
بشویید؛ این کار را هفته ای یک بار انجام دهید.

۶. دافع گربه

۹. جالدهنده وسايل چوبی
قهوه استفاده شده را خنک کنید و با استفاده 
از یک پارچه تمیز روی سطح میز و وسایل 
کار  این  کنید.  تمیز  را  نظرتان  مورد  چوبی 

باعث  بلکه  مبلمان،  شدن  براق  باعث  نه تنها 
خوشبو شدن فضای محیط خانه می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

و  روی  روکش  به  نسبت  باالتری  دوام  خاطر 
سطحی  کروم  روکش  با  شیرآالت  دارند.  مس 
بسیار زیبا و مدرن دارند و معموال لکه آب روی 
آن ها به جای نمی ماند. این نوع از شیرآالت نیز 
اگرچه قیمت باالیی دارند، ولی خرید شیرآالت 
با روکش کروم می توانند بهترین سرمایه گذاری 

شما در بلندمدت باشند.
-شيرآالت استيل ضدرنگ

این نوع از شیرآالت معموال ظاهری براق و زیبا 
در  باید  اما  می شوند.  تمیز  راحتی  به  و  دارند 
نگهداری آن دقت داشته باشید. شیرآالت استیل 
ضدرنگ اگر با اجسام سخت مانند سیم ظرفشویی 
تمیز شوند خش برمیدارند و دیگر ظاهر زیبای 
است  ممکن  همچنین  داشت  نخواهند  را  سابق 
مستعد خوردگی باشند.  این نوع شیرآالت نسبت 

به دوامشان قیمت مناسبی دارند.
-شيرآالت برنز

این نوع از شیرآالت بسیار شیک و زیبا هستند 
به  منحصر  و  فوق العاده  چهره ای  می توانند  و 
برنزی  شیرآالت  دهند.  شما  آشپزحانه  به  فرد 
نیز از دوام باالیی برخوردارند و می توانید برای 
بلندمدت روی آن ها حساب کنید. یکی از نکات 
منفی درباره این جنس از شیرآالت نیاز به تمیز 
این  باالی  قیمت  است.  شیرآالت  مدوام  کردن 
حساب  به  آن  منفی  نکات  از  نیز  محصوالت 
و  به جذابیت  نسبت  می توان گفت  اما  می آید، 
کیفیت باالیی که شیرآالت برنزی دارند ارزش 

خرید شیرآالت برنزی بسیار باالست.
-شيرآالت پالستيکی

پالستیکی  شیرآالت  شیرآالت،  نوع  ارزان ترین 
قیمت  نسبت  به  شیرآالت  نوع  این  هستند. 
هم  خوبی  چندان  کیفیت  دارند  که  پایینی 
البته  می شکنند.  زود  خیلی  معموال  و  ندارند 
شیرآالت پالستیکی نسبت به سایر جنس ها نیاز 
اگر قصد خرید  ندارند. پس  مراقبت خاصی  به 
به شما  ما  توصیه  دارید  قیمت  ارزان  شیرآالت 
انتظار  نباید  اما  هستند،  پالستیکی  شیرآالت 

زیادی هم از دوام آن ها داشته باشید.
-شيرآالت چرخشی

این نوع از شیرآالت که پیشتر با نام شیرآالت 
دو  دارای  معرفی کردیم،  را  آن ها  دو دستگیره 
شما  آن ها  نصب  برای  و  هستند  جدا  مغزی 
دارید.  ایجاد سه حفره در سینک خود  به  نیاز 

به طبع این نوع از شیرآالت جای بیشتری اشغال 
می کنند و نصب آن ها نیز دشوار تر است.

-شيرآالت اهرمی
تک  شیرآالت  آن ها  به  که  اهرمی  شیرآالت 
بیشتری  محبوبیت  می گویند،  نیز  دستگیره 
مدل  این  دارند.  چرخشی  شیرآالت  به  نسبت 
دارای یک مغزی و درنتیجه یک اهرم است که 
برای تنظیم دما و فشار آب مورد استفاده قرار 
تنها  از شیرآالت  نوع  این  برای نصب  می گیرد. 
و  داشت  نیاز خواهید  در سینک  به یک حفره 
انتخاب  نیست. پس  دشوار  آن ها  نصب  معموال 

بهتری در زمینه خرید شیرآالت می باشد.
-شيرآالت فنری

اهرمی  شیرآالت  با  شیرآالت  نوع  این  تفاوت 
فقط در شیر آن هاست. در شیرآالت فنری، شیر 
آب بلندتر بوده و دارای شیلنگی فنری با طول 
برای  معموال  شیرآالت  از  نوع  این  است.  بلند 
بیشتری  شستشوی  که  بزرگ تر  آشپزخانه های 
نیز در آن ها انجام می شود توصیه می گردد، زیرا 
شیلنگ این شیرآالت متحرک است و به راحتی 

از جای درمی آید و شستشو را ساده تر می کند.
-شيرآالت چشمی

این نوع شیرآالت کاربرد بسیاری برای صرفه جویی 
در مصرف آب دارند، زیرا عملکرد آن ها به گونه ای 
طراحی شده که فقط در صورتی که دست شما 
زیر شیر باشد آب وصل شود و بالفاصله پس از 

کشیدن دستتان آب قطع شود.
قيمت انواع شيرآالت

بدیهی است که قیمت هر یک از شیرآالت بسته 
به عوامل مختلفی تعیین می شود و نمی توانیم 
قیمت مشخصی برای تمام آن ها در نظر بگیریم. 
نیز  باالتری  قیمت  کیفیت  با  شیرآالت  طبیعتا 
دارند، اما الزم است بدانید که گران بودن نوعی 
آن  بودن  با کیفیت  بر  دلیل  لزوما  از شیرآالت 
طرح  شیرآالت  از  نوعی  است  ممکن  نیست. 
کیفیت  از  اما  باشد،  داشته  زیبایی  نمای  و 
از  نوع  این  نباشد.  برخوردار  باالیی  چندان 
شیرآالت نیز به دلیل همین نمای زیباتر قیمت 
از  پیش  است  بهتر  داشت.پس  خواهد  باالتری 
و  نمایید  تعیین  را  آن  کاربرد  شیرآالت  خرید 
ندارید،  زیبا  به شیرآالت  نیازی  که  در صورتی 
کیفیت را اولویت قرار دهید و طبق آن انتخاب 
که  را  شیرآالتی  کنید  سعی  همچنین  نمایید. 
نکنید.  خریداری  دارند،  پایینی  بسیار  قیمت 
این شیرآالت از کیفیت چندان باالیی برخوردار 
نیستند و ممکن است شما در مدت زمانی کوتاه 

نیاز به تعویض آن داشته باشید.
نتيجه گيری

اگر برای خرید شیرآالت باکیفیت و با دوام اقدام 
انتخاب  اولویت هایتان  به  نسبت  باید  کرده اید 
درست داشته باشید. اگر قصد خرید شیرآالت با 
دوام باال دارید بهتر است از بین جنس های برنز 
و برنجی انتخاب کنید، ولی اگر به دنبال خرید 
شیرآالت نسبتا بادوام با قیمت مناسب هستید 
انتخاب  می توانید شیرآالت استیل ضد رنگ را 
کنید. از طرفی نیز اگر می خواهید شیرآالت تان 
نصب ساده تری نیاز داشته باشند پیشنهاد ما به 
شیرآالت  خرید  هستند.  اهرمی  شیرآالت  شما 
در  می خواهند  که  کسانی  برای  نیز  چشمی 
باشند  داشته  را  کافی  صرفه جویی  آب  مصرف 

انتخابی بسیار مناسب و صحیح است.

از  می شود  توصیه  کنند،  رانندگی  طوالنی 
که  چرا  کنند،  استفاده  ای  قهوه  های  عینک 
این عینکها نور آبی آسمان را کاهش و حدت 
مصارف  برای  لذا  می دهند،  افزایش  را  بینایی 
برای  رنگ  این  از  استفاده  به  توصیه  روزمره 

عینک دودی نمی شود.
توصیه  نشینید  می   فرمان  پشت  اگر   -۳  
رنگ  سبز  دودی  عینکهای  از  که  می شود 
استفاده نکنید چرا که تشخیص نور قرمز و زرد 
را مختل می کند و از این نظر مناسب نیستند. 
به عنوان یک اصل هنگام انتخاب عینک دودی 
بدانید که بهترین رنگ برای عینک های دودی 
در وهله اول خاکستری و پس از آن قهوه ای 

است.
توجه  باید  عینک دودی  انتخاب  هنگام   ۴ـ  
کرد که شیشه های عینک آفتابی باید مقاومت 
مواد  همه  از  پلیکربنات  باشد.  داشته  کافی 

مقاوم تر است.
دودی  عینک  انتخاب  در  که  ای  نکته  ـ   ۵  
قاب عینک  است که  این  نظر داشت  در  باید 
تا محافظت کامل در  باشد  بزرگ  باید  دودی 

این خصوص صورت گیرد.
 ۶- یک عینک دودی استاندارد عینکی است 
که وقتی آن را در مقابل یک صفحه طرح دار 
تکان می دهیم نباید صفحه موجدار تار و کج و 

معوج دیده شود.
 ۷- هنگام خرید و انتخاب عینک دودی اگر 
دودی  عینک  تیرگی  که  بدانید  می خواهید 
مناسب است یا نه، در یک اتاق با نور معمولی 
با عینک دودی به آینه نگاه کنید اگر عینک 
نباید چشمان خود  باشد  آفتابی شما مناسب 

را ببینید.
در  طوالنی  ساعتهای  برای  که  کودکانی   -۸  
هستند  کردن  بازی  حال  در  آفتاب  نور  زیر 
باید از عینک های دودی مخصوص خودشان 

استفاده کنند.
 ۹- اگر در محل کار خود با اشعه های زیاد در 
نخواهد  جوابگو  دودی  عینک  هستید،  تماس 
متفاوت  های  عینک  می شود  توصیه  لذا  بود 
در  مثال  )برای  نمایید  استفاده  مخصوص  و 
جوشکاری و یا کار با و سائلی که تولید اشعه می 
کند عینک و یا محافظ ها ی خاصی الزم است.(

یا  مروارید  آب  عمل  تحت  که  افرادی   -۱۰  
لیزیک یا الزک قرار گرفته  اند باید در مواجهه 
با آفتاب از عینک های دودی و آفتابی مجاز 

استفاده کنند.
۱۱-بعضی داروهای پوستی یا چشمی حساسیت 
در  می کند  بیشتر  آفتاب  نور  به  را  چشم ها 
صورت استفاده از این داروها ) به عنوان مثال 
کسانی که از قطره های چشمی  یا قرص داکسی 
سیکلین استفاده می کنند ( باید حتماً از عینک 

دودی استفاده کنند.
دودی  عینک  انتخاب  و  خرید  هنگام   -۱۲  
برای مصارف اسکی یا کوهنوردی باید عینک 
با شیشه  های رفلکس که دارای  آفتابی  های 

پوشش آینه  ای هستند انتخاب شوند.
که  مختلف  ی  ها  هزینه   به  توجه  با   -۱۳  
عینک  یک  خرید  می شوید  متحمل  روزمره 
دودی استاندارد نه تنها عملی درست و به جا 
بلکه ضروری می باشد. بهای استفاده از عینک 
انداختن سالمتی  به خطر  تقلبی  دودی  های 

چشم هایتان می باشد.
 ۱۴- اگر دچار اختالل در بینایی هستید و از 
عینک طبی استفاده می کنید چنان چه مایل 
بودید می توانید از عینک ها ی دودی مخصوص 
که بر روی عینک طبی قرار می گیرند استفاده 
نمایید و یا برای عینک طبی خود شیشه ها ی 
فتوکروم و یا شیشه های رنگی سفارش دهید.

کمی  باید  هندی  بادام  مغز  بدانید  است  الزم 
طعم خامی داشته و بدون مزه تلخ و تند باشد 
سبب  پوست  با  تماس  در  آن  پوسته  چون  و 
بدون  محصول  این  می شود،  خارش  و  سوزش 
پوست و خشک شده به بازار عرضه می شود. از 
آنجا که مغز خام بادام هندی قدرت حساسیت 
برای  عرضه کنندگان  اغلب  دارد  باالیی  زایی 
اما  می دهند،  بو  را  آن  بودن،  آلرژیک  کاهش 
کهنه  اغلب  و  داده، شور  بو  بادام هندی  چون 
است بهتر آن که خام آن را در صورت داشتن 
میزان  به  خانه  در  و  خریداری  مطلوب  طعم 

مورد نیاز تفت دهید.
 نحوه بسته بندی بادام هندی

در  که  است  مغزهایی  از  یکی  هندی  بادام 
سرعت  به  باال  رطوبت  در  و  نامناسب  شرایط 
که  می شود  آلوده  خطرناک  توکسین های  به 
به  ابتال  احتمال  می تواند  آن  مستمر  مصرف 
دلیل  همین  به  دهد.  افزایش  را  کبد  سرطان 
باید در قوطی های فلزی قلع  بادام هندی  مغز 

صورت  به  باشد  اثر  بی  گاز  حاوی  که  اندود 
مهر و موم شده از کشور صادرکننده به کشور 
فروشندگان  اغلب  که  شود  ارسال  مقصد 
تازگی  اثبات  برای  فروش  هنگام  در  متعهد 
و  بسته بندی  نوع  به  محصول  این  سالمت  و 
تاریخ مصرف آن اشاره می کنند. چروکیدگی، 
از  همگی  نامطلوب  بوی  و  طعم  و  آفت زدگی 
نشانه های فساد محصول است. بادام هندی را 
می توانید برای ماندگاری بیشتر در یخچال و 

فریزر نگهداری کنید.
 مراقب احتمال بروز شوک حساسيت باشيد

افراد  بادام هندی در برخی  بدانید  الزم است 
شوک  بروز  موجب  مصرف  محض  به  مستعد 
حساسیتی می شود که می تواند منجر به تورم 
و  کهیر  و  التهاب  تنفسی،  مجاری  انسداد  و 
و  اسهال  و  یا دردهای شکمی  پوست  قرمزی 
مراکز  به  باید  بالفاصله  فرد  که  استفراغ شود 
درمانی ارجاع و از آن پس این مغز را از میان 

تنقالت آجیلی خود حذف کند.

بادام هندی تازه را با اين ترفندها تشخيص دهيد!!!

چگونگي خرید شیرآالت، باکیفیت و بادوام

نکاتي برای انتخاب و خرید
بهترین عینک دودی استاندارد

۹ کاربرد باور نکردنی قهوه در منزل
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مرغ باال رفته و پائین نمی آید چرا؟
بر عزای خانه ها،تسکین نمی آید چرا؟ 

در شلوغِی تجارت با پکن ،من مانده ام
یک مدیر دولتی از چین نمی آید چرا؟
مرتضی عابدینی

شعر طنز

تبارك  خداى  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از 
را  آدم  و  گرفتند  بر  را  آدم  گل  تا  بفرمود  تعاىل  و 
دست  با  را  آدم  و  آفريد  وب  بد  و  چسبناك  گل  از 
و  وبد  افتاده  او  جثهء  روز  چهل  و  آفريد  خود 
كه  ميزد  خود  پاى  به  را  آن  و  امد  مي  ابليس 
گل  فرمود:»از  كه  خدا  معىنگفتار  و  داد  ىم  صدا 
خاىل  وت  چيز  است،يعىن  مهني  دار«  صدا  خشك 
و  مريفت  آدم  دهان  به  شيطان  نيست.و  پر  كه 
از  و  مريفت  بدرون  ته  از  و  ميآمد  در  وى  ته  از 
صدا  براى  ميگفت:»ترا  و  آمد  مي  در  دهان 
بر  اگر  اند.  آفريهد  اكرى  اند،براى  نساخته  دادن 
تسلط  من  بر  ترا  اگر  و  كمن  هالكت  يامب  تسلط  وت 

نربم.« فرمانت  دهند 
اهلل  صلى  پيمرب  ياران  از  مجعى  و  مسعود  ابن  از 
و  عز  خداوند  كه  اند  ركده  روايت  سمل  و  عليه 
گل  از  بشرى  فرمود:»من  فرشتگان  به  جل 
روح  از  و  بپرداخمت  را  او  چون  و  آفريد  خوامه 
خويش در آن دميدم سجهد اش كنيد«و خدا آدم 
بزرگى  او  با  ابليس  تا  آفريد  خويش  دست  به  را 
به  كه  كىس  با  گويد  ركد  بزرگى  اگر  و  نكند 
را  او  پس  كىن  ىم  بزرگى  ام  ساخته  خودم  دست 
گلى  جثه  سال  چهل  و  ساخت  انسان  شكل  به 

ديدنش  از  و  گذشتند  ىم  او  بر  فرشتگان  و  وبد 
وبد  بيمناكرت  مهه  از  ابليس  و  شدند  ىم  بيمناك 
كه بر او ىم گذشت و بدو ميزد و جثه چون سفال 
صدا ىم داد و ىم گفت اين را براى اكرى ساخته 
در  هتش  از  و  شد  درون  به  وى  دهان  از  و  اند 
كه  نرتسيد  اين  از  گفت  فرشتگان  به  و  آمد 
بر  اگر  و  است  خاىل  وت  اين  و  است  پر  وت  خداتيان 

او دست يامب هالكش كمن.
و  عز  خدا  كه  اند  ركده  روايت  فارىس  سلمان  از 
چهل  روح  دميدن  از  پيش  و  بيافريد  را  آدم  جل 
روز در آن نگريست و گل چون سفال خشك 
او  در  روح  گفت:»چون  فرشتگان  به  و  شد 
روايت  گذشتگان  از  كنيد.«   اش  سجهد  دميدم 

ركده اند روح از طرف سر به آدم در آمد.
ذرك گوينهدء اين سخن:

اهلل  صلى  پيمرب  ياران  از  مجعى  و  مسعود  ابن  از 
در  روح  وقىت  كه  اند  ركده  روايت  سمل  و  عليه 
و  زد  عطسه  آمد  در  وى  سر  به  و  دميدند  آدم 
ستايش  نيز  او  گفتند،  خدا  ستايش  فرشتگان 
فرمود:»خدايت  جل  و  عز  خدا  و  گفت  خدا 
آمد  در  او  چشمان  به  روح  چون  كند«و  رمحت 
به  چون  و  نگريست  را  هبشت  هاى  ميوه 

پيش  و  يافت  غذا  اشتهاى  رسيد  وى  اندرون 
سوى  شتابزده  رسد  پاهايش  به  روح  آنكه  از 
سجهد  فرشتگان  مهه  و  رفت  هبشت  هاى  ميوه 
و  نبود  كنان  سجهد  با  كه  ابليس  جز  به  ركدند 
بزرگى ركد و انكار ورزيد و اكفر شد و خداى 

نكردى؟« سجهد  گفت:»چرا  بدو 
سجهد  گلى  انسان  به  هبرتم،من  او  از  گفت:»من 

نكمن«.
جاى  هبشت  فرمود:»گمشو،كه  جل  و  عز  خدا  و 

نيست«. تكرب 
خدا  وقىت  كه  اند  ركده  روايت  نيز  عباس  ابن  از 
دميد،روح  آدم  در  خويش  روح  از  جل  و  عز 
وى  پيكر  به  مهچنانكه  و  آمد  در  وى  سر  از 
به  چون  و  شد  ىم  خون  و  گوشت  رسيد  ىم 
زبيائى  از  و  بديد  را  خويشنت  رسيد  وى  شكم 
برخيزد  خواست  و  ركد  شگفىت  خويش  تن 
از  را  كه»انسان  خدا  گفتار  معىن  نتوانست.و  اما 
روح  چون  است.و  اند«مهني  آفريهد  شتاب 
اهلام  به  و  زد  عطسه  رسيد  وى  پيكر  مهه  به 
فرمود:»خدايت  خدا  و  گفت  وى  ستايش  خدا 
مهراه  كه  فرشتگاىن  به  كند.«آنگاه  رمحت 
مهه  كنيد.«و  سجهد  آدم  گفت:»به  وبدند  ابليس 

و  ورزيد  انكار  كه  ابليس  بجز  ركدند  سجهد 
يافته  راه  بدو  بيىن  خود  و  غرور  كه  ركد  بزرگى 
هبرتم  او  از  من  كه  نكمن  گفت:»سجهد  و  وبد 
از  نريومندتر،مرا  خلقت  به  و  بيشرت  سال  به  و 
آتش آفريدى و او را از گل و آتش از گل قويرت 
به  نكرد،خدايش  سجهد  ابليس  چون  است.«و 
رجمي  شيطان  و  ركد  ونميد  خري  از  گناه  اين  كيفر 

شد.
صلى  پيمرب  كه  اند  ركده  روايت  هريره  اوب  از 
آدم  در  روح  فرمود:»وقىت  سمل  و  عليه  اهلل 
و  گفت  خدا  ستايش  و  زد  عطسه  شد  دميهد 
رو  فرشتگان  گروه  سوى  فرمود  خداوند 
به  و  برفت  او  باد«و  مشا  بر  بگو:»سالم  و 
گفتند:»سالم  نيز  آهنا  و  گفت  سالم  فرشتگان 
عز  خداى  پيش  آدم  باد«و  وت  بر  خدا  رمحت  و 
و  وت  درود  گفت:»اين  بدو  كه  گشت  باز  جل  و 

فرزندان تست كه به يك ديگر گويند«.
ياد  آدم  به  را  ناهما  جل  و  عز  خداوند  آنگاه   
به  كه  ناهمايى  دربارهء  سلف  دانشوران  و  داد 
اند  گفته  اند،بعضى  ركده  اختالف  داد  ياد  آدم 

نام مههء چيزها وبد.
ادامه دارد...

تاريخ طبری

مناجات

کار و رب جان اهی ما  باران رحمت مبار. الهی رد دل اهی ما جز تخم محبت م

طبیبم. یبم، رددم را دوا کن هک تویی  لهی نوازنده رغیبان تویی و من رغ ا

جم، و اگر هب کردار است هب  لهی اگر کار هب گفتار است، رب سر همه ات ا

جم. محتا موری 

یم یم. اگرهچ رب گناه مصر هم نکرد شمنی  یم، د ستی نکرد لهی! اگر دو ا

یم گانگی تو مُقِّر  رب ی

... انصاری خواهج  عبدا

غوغاست و  شورش  دلم،  محزون  کُلبه  رد 

هرگوشه بیت الغزمل نام تو پیداست
اِخالص واِرادت به شامنیز ُهویداست

شد ذکرشب و روز حقیرت، سخن تو
اسباب به قربان شدنت نیز؛ ُمهّیاست

گر لُطف کنی؛بنده نوازی بنامئی
در کُلبه محزون دمل، شورش و غوغاست

چشامِن اُمید همه بر راه ِوصالت
تکلیف کَج اندیش؛به آینده و َفرداست

آدینه شد و عرص و غروبش؛چه دل انگیز
یارم به رساپرده و دل؛ِیکّه و تنهاست

دستم به قلم چونکه شدی ؛یار بگوید
در خاطر این دلُشده؛ ای وای چه بَلواست

»اکرب«  به بداهه؛ همه اَشعار رُسودی
درکام بسی زَهر و بسی نیز؛چو َحلواست

بداهه سرا-جهرم اکبر محمدی 

کشتند تو را، آه، در آغوش دماوند
سخت است در آغوش پدر، کشتن فرزند 

کشتند تو را ای دژ مستحکم ایران
تا باز بر این خاک ستم دیده بتازند

تو روح دماوندی و زین روست تو را کشت
ضحاِک کمین کرده ی در کوه دماوند

تو زادۀ فخری و یقین فخر فروشد
ایران به تو و عشق تو،بر نام تو سوگند

داغ تو گران است، ولی گریه از آن است:
با قاتل تو از چه نشستیم به لبخند؟

با قاتل تو از چه نشستیم و نکشتیم
او را که دگرباره برون کرده سر از بند

ای داغ تو یادآور داغ همه خوبان
وی خون تو آمیخته با خون خداوند

آه ای گل گم نام! سرانجام شهادت
عطر تو در این دشت سیه پوش پراکند

ما زنده به عشقیم، اگرچند حسودان
گویند چنینیم و چنانیم به ترفند

بگذار بمیریم و بمیریم و بمیریم
بگذار بگویند و بگویند و بگویند

آنگاه ببین روید از این ریشۀ خونین
صد ساقۀ سرزنده و صد شاخ برومند 

ایران من! امروز تو را صبر روا نیست
این وازدگی تاکی و این حوصله تا چند؟ 

برخیز و ببین دخترکان تو چو یاقوت
زین خون مقدس به گلو بسته گلوبند

برخیز و ببین رزم کنان تو صفاصف
خنجر به کمر بسته و بر سر زده سربند

من بغض یتیمانم و هم گرز دلیران
بگذار مرا بر سر ضحاک بکوبند!

حسن صنوبری

کشتند تو را...

مرغ

داد ردویشی از رس تمهید 

رسقلیان خویش را هب رمید

گفت از دوزخ ای نکورکدار

قدری آتش هب روی آن بگذار

بگرفت و ببرد و باز آور 

 راز آورد
ِ

ج
ُ

ِعقِد گوره ز رد

گفت هک رد دوزخ ره هچ رگدیدم

ردکات جحیم را دیدم

آتش و هیزم و زغال نبود

اخگری بهر اشتعال نبود

چیه کس آتشی نمی ارفوخت

زآتش خویش ره کسی می سوخت! محمدحسین صغیر اصفهانی

ردویش و رمید
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کالغ میله میله

به من دوباره گفتند
چرا پرت سیاه است؟

چرا نوکت بزرگ است؟
چرا سرت سیاه است؟

برایشان نوشتم
کالغ باسواد است

پرش پر از مرکب
نوکش پر از مداد است

کالغ مثل طوطی است
که واکس خورده باشد

بدون واکس راحت
نمی شود خیالش

تو حاضری ببینی
قفس کالغ دارد؟

کالغ میله میله
کسی سراغ دارد؟

 غالمرضا بکتاش

دعای بیست و سوم 
صحیفه سجادیه

طلب عافیت
بارلها، بر محّمد )ص( و خاندان پاکش درود 
فرست و سراپایم را لباس عافیت بپوشان. در 
حصار عافیت جایم ده و به آن گرامی ام دار 

و بی نیازم ساز.

سرمایه بزرگ
عافیت را از روی لطف به من عنایت فرما و 
چون تحفه ای به سویم فرست. آن را چون 
بستری برایم بگستران و شایسته من گردان 
و در دنیا و آخرت از وادی عافیت دورم مدار.

جلوه های عافیت
خدایا، بر محّمد )ص( و خاندانش درود فرست 
و  برتر  عافیتی گسترده، شفابخش،  من  بر  و 
روزافزون روان کن، چنان که در دنیا و آخرت 
مّنت  من  بر  باشد.  روانم  سالمت  سرچشمه 
گذار و درستی و امنّیت و سالمت دین و بدنم 
کارهایم  در  و  بخش  نگرم  روشن  قلبی  ده. 
حضرتت  برابر  در  کن.  جاری  رشد  و  روانی 
به  تا  بخش  نیرویم  بیمناک.  و  دار  متواضعم 

طاعت تو درآیم و از عصیانت بگریزم.

شمیم زیارت
به  از شمیم خوش  و  نِه  بر من منت  مهربانا، 
تا  و  فرما  ورم  بهره  عمره  و  حج  آوردن  جا 
هستم به زیارت رسولت ـ که درود و رحمت 
تو بر او باد ـ و خاندان پرکرمش ـ که سالم 
تو بر آن باد ـ نائلم کن و همه اینها را از من 
که  چنان  ده؛  قرار  پسندیده خود  و  پذیرفته 

در یاد تو بماند و اندوخته ای برایم باشد.

پناه بردن به خدا از بدی ها
و  شیطان  شر  از  را  فرزندانم  و  مرا  خدایا! 
خود  پناه  در  دیگران  زخم  چشم  و  جانوران 
دار؛ و نیز از شر خوشگذرانان سرکش و از شر 
ضعیف و قوی، بلندمرتبه و فرومایه، کوچک و 
بزرگ، دور و نزدیک، هرکه از جن و انس که 
دشمن پیامبر تو باشد و هر جنبده ای که در ید 

قدرت توست که تنها تو بر راه راستی.

امان خواستن از شر بدخواهان
گرامی  خاندان  و  )ص(  محّمد  بر  بارخدایا، 
اش درود فرست و آن که را اندیشه ناگوار 
بگردان.  من  از  است  گرفته  من  درباره 
فکرش را از من دور دار و از شرش در پناهم 
و  گردان  باز  خودش  به  را  نیرنگش  دار. 
بینمان پرده ای درکش تا چشمش مرا نبیند 
و گوشش سخنم را نشنود. در به یادآوردن 
و  بربند  را  زبانش  زن.  قفلی  قلبش  بر  من 
سرش را به سنگ قهر بکوب؛ عزتش را به 
به  بشکن؛  را  اش  بزرگی  و  برگردان  ذلّت 
خواری اش درآور و تکبرش را فروپاش؛ و 
و  چینی  سخن  و  اندوه  و  زیان  هرچه  از  مرا 
بدزبانی و حسد و دشمنی و بند و دام او در 

امان دار که تو عزتمند و توانایی.

کاریکلماتور 
-آن چنان در خودم غرق شده ام که وقتی 
در برابر آینه می ایستم، دریا را می بینم.

-وقتی برای درخت غرق شکوفه، سوت 
بلبلی می زنم، بهار به احترامم کالهش را 

بلند می کند. 
دختر  می ریزد،  دریا  به  رودخانه  -وقتی 

دریا به ماهی ها خوش آمد می گوید. 
پروازهای  از  لبریز  پیر،  -پرنده ی 

فرسوده است. 
کسر  که  را  نامه ای  نامه رسان،  -کبوتر 
تمبر هم داشته باشد، به مقصد می رساند. 
باد  بر  آرزوهای  از  لبریز  -گورستان، 

رفته است. 
-سکوت را به قلب فریاد شلیک نمودم.

بود. هر روز  آقا رجب، دست فروش 
از  پر  که  را  چوبی اش  جعبه ی  صبح 
فرفره  های رنگارنگ بود روی دست 
می آمد.  بیرون  خانه  از  و  می گرفت 
را  کوچک  و  بزرگ  کوچه  های 
فروشگاه  کنار  و  می پیمود  یکی یکی 
روی  را  جعبه اش  الدن،  غذایی  مواد 
پلّه  های  روی  می گذاشت.  زمین 
را  کارش  و  می نشست  فروشگاه 
فرفره!   آی  »فرفره  می کرد:  شروع 

فرفره یادت نَره!«
هر روز صبح که می خواست از خانه 
»صد  می داد:  صدقه  بزند،  بیرون 
تومان، دویست تومان، پانصد تومان، 

هزار تومان.«
دست  از  همیشه  حال،  این  با  ولی 
که  همین  و  بود  ناراحت  خودش 
خودش  با  می افتاد  راه  کوچه  توی 
درد  چه  به  پول  ها  »این  می گفت: 
می خورد؟! آخر این هم شد صدقه؟ 

کار من یک جور شوخی است«
بر  و  دور  کوچه  های  توی  روز  هر 
را  دانش آموز  دختران  محلّه ی شان، 
از جاهای دور و نزدیک  می دید که 

بقره،  سوره ی  قرآن،  در  خداوند 
از  گاه  است:  فرموده  آیه ی216 
نفع  ولی  نمی آید،  خوش تان   چیزی 

شما در همان است .
عادت همیشگی من این جوری بود:

می رسیدم  خواسته ام  به  که  همین 
خیلی زیاد!  می شدم ،  خوش حال  خیلی 

خیلی خیلی زیاد!
خیلی  نمی رسیدم  خواسته ام  به  اگر  و 
گاه  هیچ!  که  پکر  می شدم .  پَکر 
و  پکری  از  می شدم  ناجوری  معجون 

اَخم و خشم!
پیش  هفته  ی  جمعه  ی  ماجرای  اّما 
صبح  برد؛  فرو  فکر  به  مرا  حسابی 
جمعه می خواستیم با پنج تا از بّچه   های 
کالس با دوچرخه از کنار میدان گل   ها 
تا دامنه  ی کوه برویم و بعد دوچرخه   ها 
کوه!  دل  به  بزنیم  و  بگذاریم  کنار  را 
قرار گذاشته بودیم ساعت هشت صبح 

همه کنار میدان باشیم.
دوچرخه  ی  می خواستم  که  همین 
بیرون  خانه  از  را  رفته ام  رو   و  رنگ  
کردم  اخم  ندارد.  باد  دیدم  بیاورم، 
»حمید!  زدم   :  داد  داداشم  سر  و 
شده .«  دیرم  بیاور  را  تلمبه  زودباش 
»دیروز  داد   :  پاسخ  خونسرد  حمید 
برد،  و  گرفت  را  تلمبه  و  آمد  نادر 

به  فیروزه ای  یک دسِت  لباس  های  با 
طرف »دبستان دانش« می آیند.

می رسید  که  دبستان  روبه روی 
»دبستان  تابلوی  به  نگاهش 
را  زیرش  نوشته ی  می افتاد.  دانش« 
هّمت  به  مدرسه  این   « می خواند: 
آقای احمد شادمانی در سال 1390 

نیاورده.« هنوز 
برو  زود  دادی؟  »چرا  زدم   :  داد  باز 

تلمبه را بگیر دیرم شده .«
و  رفت  دوان دوان  حمید  طفلکی 
خالی  دست  با  بعد  بیست دقیقه 
حیاط  توی  صدایم  باز  برگشت . 
کو  پس  آمدی؟  دیر  »چقدر  پیچید   : 
زنگ  چی  »هر  گفت   :  حمید  تلمبه؟« 
زدم و در زدم کسی در را باز نکرد.«
»به  زدم   :  فریاد  و  شد  سرخ  صورتم 

می گفت:  خودش  با  و  شد«  ساخته 
کار  نه  می گویند  این  به  خیر  »کاِر 
ساخته  دبستان  یک  آقا  احمد  من! 
درس  آن  در  دانش آموز  پانصد  و 
معلّم  و  دکتر  فردا  پس  و  می خوانند 
و استاد دانشگاه و مهندس می شوند، 
این  هنرم  کّل  چی؟  من  وقت  آن 

من ربطی ندارد، باید از هر کجا شده 
بّچه   ها  کنی .  پیدا  برایم  تلمبه  است 

منتظرند.«
 حمید گفت   : »برو دوچرخه سازی سر 

خیابان بادش کن .«
خانه  از  سریع  دست  به  دوچرخه   
را  خودم  عرق ریزان  و  زدم  بیرون 
بُخشکی  رساندم .  دوچرخه سازی  به 
ساعتم  به  نگاهی  بود .  بسته  شانس! 
بود . پکر و بی حال  نُه  انداختم ساعت 

است که پانصد تومان صدقه داده ام! 
پول شش تا شکالت«

***
اتوبوس  ایستگاه  توی  رجب  آقا 
نزدیکی  کوچکی  دختر  بود.  نشسته 
او بغل مادرش نشسته بود. دخترک 
بهانه  و  می کرد  گریه  یک سره 
فرفره ی سبزی  آقا رجب  می گرفت. 
را از جعبه بیرون کشید و به دخترک 
درخشید.  دخترک  چشم  های  داد. 

وای چه قشنگه!
آقا رجب لبخند زد و به صندلی تکیه داد. 
پیرمردی که کنارش نشسته بود، دست 
روی شانه اش گذاشت و گفت: »چه کار 

خوبی کردی! خدا یاری ات کند.«
کاری  »پدرجان!  گفت:  رجب  آقا 
هزار  ِفرفره ی  بخشیدن  نکردم. 

تومانی که چیزی نیست!«
پیرمرد گفت: »این جوری فکر نکن! 
خدا  نزد  شما  کوچک  کار  همین 
ساختن  با  یکی  است.  بزرگ  خیلی 
دبستان کودکان را شاد می کند یکی 
نگاه  آدم  ها  تواِن  به  خدا  فرفره!  با 

می کند نه به پول شان«!

برگشتم .  خانه  به  درازتر  پا  از  دست 
بی   با  و  کشیدم  دراز  پذیرایی  توی 
را روشن کردم .  تلویزیون  حوصلگی  
تلفنی  مسابقه  ی  »یک  گفت   :  مجری 
که  ماهواره   ای  نخستین  داریم   :  هم 
نام  چه  کرد  پرتاب  فضا  به  ایران 
شد؟«  پرتاب  سالی  چه  و  داشت 
و  شدم  بلند  جا  از  بی حوصلگی  با 
زود  خوش بختانه  برداشتم.  را  گوشی 
»ماهواره  ی  گفتم   :  شد.  برقرار  تماس 
جایش  را سر  گوشی  امید، سال87«، 

گذاشتم و سرم را روی بالش!
حمید  برگشتم  مدرسه  از  که  امروز 
از  »داداش!  آمد   :  طرفم  زنان  لبخند 
برنده  گفتند  و  زدند  زنگ  تلویزیون 

شده ای! دوچرخه!«
زنده باد  »هورا!!  شدم:  هیجان زده 
»یادت  زد   :  لبخند  مادرم  خودم!« 
و  کردی  اخم  چقدر  جمعه  است 
که  بودی  رفته  اگر  بودی؟  عصبانی 
برنده نمی شدی!« و بعد گفت   : »َعسی 

أَْن تَْکَرُهوا َشیْئًا َو ُهَو َخیٌْر لَُکْم.«
گفتم: »یعنی چی؟«

از چیزی خوش تان  »یعنی گاه  گفت   : 
نمی آید، ولی نفع شما در همان است . 

این آیه قرآن است.«
لبخند زدم   : »عجب آیه ای!«

یکی با دبستان یکی با فرفره

چه بد! چه عالی!

معلول کیست؟
اثر نقص  بر  که  گفته می شود  به کسی  معلول 
طور  به  توجهی  قابل  اختالل  ذهنی،  یا  جسمی 
در  یا  و  عمومی،  کارایی  و  سالمت  بر  مستمر 
به  او  ای  حرفه  و  اقتصادی  اجتماعی،  شئون 
وجود آید، به طوری که این اختالل، از استقالل 
این  بکاهد.  وی  اقتصادی  و  اجتماعی  فردی، 
جسمی،  معلول  و  نابینا،  ناشنوا،  شامل  گروه، 

حرکتی و ذهنی می باشد. 

احترام، نه ترحم
در  باید  معلول  با  اجتماعی  ارتباطات  در  آنچه 
نظر گرفت، این نکته است که ارتباط با آنها، 
ایشان  به  ترحم  از  و  باشد  احترام  همراه  باید 
دوری گزید. تفاوت این دو نوع رفتار در این 
است که در اولی، طرِف مورِد احترام، انسانی 
ترحم،  گزینه  در  اما  آید؛  می  شمار  به  بزرگ 
مخاطْب انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود که 
باید همواره دست او را گرفت و به شخصیت 
و روحیات وی، اندک توجهی نمی گردد. به یاد 
اراده  سازد،  می  را  توانایی  آنچه  باشیم  داشته 
است و اراده اگر بخواهد جاری شود، هیچ بهانه 

ای را نمی شناسد.

اشتغال معلول
اشتغال هر فرد، موجب استقالل اقتصادی او می 
شود. داشتن شغل، به شخص هویت و تشخّص 
نفس  به  اعتماد  او،  در  و  بخشیده  اجتماعی 

از  زیادی  تعداد  متأسفانه  آورد.  می  وجود  به 
معلوالن،به رغم گذراندن دوره های تحصیالت 
نمی  الزم،  مهارت  و  دانش  کسب  و  عالی 
زمینه  در  برسند.  مناسب  اشتغال  به  توانند 
فاحشی  تبعیض  معلوالن،  برای  زایی  اشتغال 
معلوالن،  میان  بیکاری  میزان  وگاه  دارد  وجود 
که  صورتی  در  است؛  عادی  بیکاران  برابر  دو 
سه  است  موظف  دولت  قانون،  براساس 
درصد از اشتغال را به معلوالن اختصاص دهد، 
ولی این قانون تاکنون به صورت مطلوب اجرا 
نشده و شاهدیم که موضوع اشتغال معلوالن، با 
بی مهری روبه رو گردیده است. به ناچار تعداد 
قابل توجهی از آنان، باید بیشترین وقت خود 
را در میان خانوده سپری کرده و زندگی خود را 

به سختی ادامه دهند.

تفریح و سرگرمی
سالمت  موجب  ورزش،  و  تفریح  به  توجه 
از  عظیمی  بخش  روانی  بهداشت  و  جسمی 
آورد.  می  فراهم  را  معلوالن  خالق  نیروی 
امکانات  از  توانند  نمی  افراد  این  بیشتر 
تفریحی موجود در سطح جامعه استفاده مناسب 
ورزشی،  و  تفریحی  های  محیط  که  چرا  کنند؛ 
متناسب  معلوالن  بدنی  و  فیزیکی  شرایط  با 
درصدی  مسئوالن،  که  است  شایسته  نیست. 
معلوالن  به  را  ورزشی  و  رفاهی  امکانات  از 
افراد  سایر  مانند  نیز  آنها  تا  دهند،  اختصاص 

نمایند. استفاده  امکانات  این  از  جامعه، 

مشارکت اجتماعی
به  ها،  گیری  تصمیم  در  باید  معلول  افراد 
آن  اعضای  که  هایی  سازمان  درخصوص  ویژه 
آن  در  معلوالن  یا  شده،  تشکیل  معلوالن  از 
عضویت دارند و برای معلوالن خدمت رسانی 
داشته  تاثیرگذار  و  جدی  مشارکت  کنند،  می 
به  خودیار  های  گروه  تشکیل  به  کمک  باشند. 
منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلوالن، از 
مهم ترین اقدامات برای مشارکت این گروه 
می باشد. تشکیل جوامع خاص معلوالن نیز می 
سوی  از  باشد.  آنان  نیازهای  پاسخگوی  تواند 
شود  می  موجب  تشکیالتی،  چنین  وجود  دیگر، 
اجتماعی،  رابطه  از  برخورداری  ضمن  افراد  تا 
دسترسی  اجتماعی،  احترام  اقتصادی،  استقالل 
زناشویی  زندگی  نیز  و  تخصصی،  خدمات  به 
ایده  و  ها  دیدگاه  بتوانند  خانواده،  تشکیل  و 
هایشان را مطرح، و در مورد مسایل مربوط به 

زندگی خود، تصمیم گیری کنند.

آموزش و فرهنگ
استعدادهای  تا  یابند  فرصت  باید  معلوالن 
آن  و  داده  رشد  را  خود  فکری  و  هنری  خالّق 
غنی  برای  بلکه  خود،  منافع  برای  تنها  نه  را 
باید  منظور،  این  به  گیرند.  کار  به  جامعه  سازی 
فعالیت  در  مشارکت  برای  آنان  دسترسی 
این  شمار  از  شود.  تضمین  فرهنگی  های 
کمک  وسایل  تهیه  توان  می  اقدامات، 
مطالب  و  منابع  ناشنوایان،  برای  ارتباطی 
برای  صوتی  نوارهای  یا  بریل  خط  به  علمی 

سطح  در  بینایی  اختالالت  دچار  که  اشخاصی 
لحاظ  از  که  هایی  خواندنی  و  هستند،  مختلف 
کمی و کیفی باتوان و استعداد افراد کم توان 

ذهنی مناسب باشد را نام برد.

یاری به معلوالن
کمک و یاری رساندن به هم نوع، فضیلتی است 
آن شده  به  زیادی  اسالم سفارش  در  و  بزرگ 
است. البته این کمک باید به حال کمک گیرنده 
مفید باشدو موجب ناراحتی او نشود. کسانی که با 
بینی  بزرگ  خود  حس  ارضای  خودنمایی،  انگیزه 
و فخرفروشی به دیگران کمک می کنند، راه خطا 
می روند. در این میان، کمک به افراد معلول، 
بلکه  نیست،  مشکالت  و  موانع  همه  برداشتن 
کمک به انجام کاری است که این افراد از عهده 
آن برنمی آیند. فراهم ساختن امکانات شرکت 
واقعی معلوالن جسمی در زندگی اجتماعی، در آن 
ها دلگرمی، اعتماد به نفس و نشاط می آفریند.

***
که  بدانند  باید  جامعه  مند  توان  و  سالم  افراد 
هم  ندارند.  ترحم  به  نیازی  هرگز  معلوالن 
کمبود  تا  بکوشند  همواره  باید  سالم  نوعان 
جریان  یک  صورت  رابه  معلوالن  در  موجود 
طبیعی نشان دهند و کاری نکنند که این کمبود، 
کند  خارج  طبیعی  حالت  از  را  معلول  زندگی 
جامعه  از  جدای  و  منزوی  فردی  به  را  او  و 
که  بپذیریم  را  این حقیقت  باید  تبدیل سازد. 
و  گردد  برمی  جامعه  درون  به  معلول  فرد  اگر 
به فعالیت می پردازد، حتما توان مندی دارد. 
هیاهوی  خویش،  تمسخر  یا  ترحم  نبایدبا  پس 
خاموش  او  در  را  زندگی  به  بازگشت  زیبای 
تشویقش  و  بپذیریم  را  او  باید  بلکه  کنیم، 
با  و  دهد  انجام  درست  را  کارهایش  تا  کنیم 
نگه  خود  میان  در  را  آنان  آنها،  از  کارخواستن 

داریم.

معلولیت، محدودیت نیست



امام رضا)ع( فرمودند:
اِنَّ االيماَن اَفضُل ِمن االسالِم بَِدرَجٍة, َو التَّقـوی اَفضـُل ِمن 

االيماِن بَِدَرَجٍة َو لَم َيعِط بَنو آَدَم اَفضُل ِمَن الَيقيِن؛
ايمان يک درجه باالتر از اسالم است, و تقوا يک درجه باالتر 
از ايمان است و به فـرزنـد آدم چيزی بـاالتـر از يقيـن داده 

نشده است.

ر  مقدا و  روحی  قدرت  ی  ردهج  از  حاکی  آدمی  سخن 

نیروی معنوی او است.
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و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
حضور  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز 
در چند روستای بخش مرکزی الرستان، 
مورد  را  روستاها  این  مشکالت  و  مسائل 

بررسی قرار داد.
حسین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
چند  به  روزه  یک  سفر  در  حسین زاده 
روستای بخش مرکزی الرستان، عالوه بر 
روستاها،  این  مشکالت  و  مسائل  بررسی 

در دیدار با مسئولین و مردم این روستاها، 
قول  مشکالت  برخی  پیگیری  درخصوص 

مساعد داد.
نماینده  مقصد  نخستین  بريز،  روستای 
شهرک  از  روستا  این  در  وی  بود.  مردم 
مشکالت  بررسی  به  و  بازدید  فاطمی 
از  پرداخت.حسین زاده  آن  آبرسانی  حوزه 
مجموعه خیرساز ورزشی جوانان بریز که 
به همت حاج عبدالحسین طاهری در حال 

کارخانه  آالیندگی  مشکل  گرفت.رفع 
محورهای  مشکالت  بررسی  سیمان، 
گازرسانی  مشکالت  بررسی  مواصالتی، 
گردشگری،  حوزه  از  حمایت  منازل،  به 
تامین قیر رایگان جهت آسفالت معابر و... 
از مهمترین دغدغه های مردم و مسئوالن 

روستای کورده از نماینده مردم بود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
به  و  رفت  »کهنه«  روستای  به  ادامه  در 
زمینه  در  روستا  این  مشکالت  بررسی 
در  دامداران  به  بانکی  تسهیالت  اعطای 
دام پروری  مجتمع  در  اشتغال  جهت 
جهت  بودجه  تخصیص  بررسی  روستا، 
بررسی  سدخاکی،  لوله گذاری  و  الیروبی 
تکمیل پروژه زمین چمن مصنوعی روستا، 
آبگرم  گردشگری  مجتمع  احداث  بررسی 

روستا و... پرداخت.
این مسئول با حضور در روستای »علی آباد« 
مسئوالن  و  مردم  از  جمعی  با  دیدار  و 
روستای  مشکالت  مهمترین  روستا،  این 
و  مخابرات  حوزه  شامل  که  را  علی آباد 
روستا،  در  ثابت  خط  نبود  و  اینترنت 
ترانس  درخواست  و  برق  حوزه  مشکالت 
فرسوده  بررسی  فشار،  افت  دلیل  به  برق 
بودن منبع ذخیره آب و تامین آب شرب 

امکان  جریان  در  و  بازدید  است  ساخت 
گرفت. قرار  موجود  موانع  رفع  و  تجهیز 

شده  مطرح  مشکالت  و  مسائل  از  برخی 
در سفر نماینده مردم به بریز می توان به 
مشکالت آب روستا و عدم وجود لوله کشی 
و  کشاورزان  مشکل  بررسی  منازل،  در 
دامداران، بررسی تکمیل چمن مصنوعی، 

ترمیم برکه و کاروانسرا و... اشاره کرد.
در ادامه این سفر، نماینده مردم الرستان، 
حضور  در شهر دهکويه  اوز  و  گراش  خنج، 
شهر،  این  مشکالت  مهمترین  که  یافت 
بررسی درخواست های حوزه وزارت کشور، 
احداث  شبانه روزی،  به  درمانگاه  ارتقاء 
مصنوعی  چمن  تکمیل  صنعتی،  شهرک 
ورودی  محور  بهسازی  ورزشی،  سالن  و 
تکمیل  و  احداث  الر،  سمت  از  دهکویه 
نیمه  تکمیل ساختمان  کتابخانه عمومی، 
و  ارتباطی  شبکه  توسعه  کالنتری،  تمام 

مخابرات و... مطرح شد.
دنگز  روستای  وارد  سپس  حسین زاده، 
روستا  این  مسائل  جریان  در  به  و  شد 
بررسی  مدرسه،  احداث  زمینه های  در 
روستا  مواصالتی  محورهای  مشکالت 
نبود  مشکل  بررسی  موجود،  خطرات  و 
قرار  و...  روستا  سطح  در  گاز  لوله کشی 

از سد سلمان فارسی، عدم وجود پزشک 
با توجه به جمعیت روستا و عشایر  ثابت 
پیگیری  قول  و  را شنید  است  و...  اطراف 
مرکز  خیرساز  مجتمع  از  بازدید  داد. 
شهید  شهری  سالمت  جامع  خدمات 
شادروان  خیرساز  مدرسه  و  آگاه  عبداهلل 
برنامه های  حمیدرضا حاجی پور در زمره 

حسین زاده در سفر به شهر »لطيفی« بود.
همچنین مشکالت حوزه راه و شهرسازی، 
خیرساز،  مدرسه  تجهیز  درخواست 
پیگیری  درمانی،  مرکز  شدن  شبانه روزی 
پیگیری  مصنوعی،  چمن  زمین  احداث 
پیگیری  آب،  ذخیره  مخزن  اعتبار  تامین 
و  خدماتی  آالت  ماشین  اختصاص 
شهرداری  ارتقای  به  توجه  با  آتش نشانی 
به درجه ۵ و... مهمترین مسائل مربوط به 

شهر لطیفی بود.
روستای »براک«  به  در سفر  پایان  در  وی 
در جریان دغدغه های مسئوالن این روستا 
حمل  مکانیزه  ماشین  تخصیص  شامل 
زیرساخت های  وجود  عدم  بررسی  زباله، 
آب، برق، گاز، تلفن و... بررسی مشکالت 
حوزه راه و شهرسازی، تامین آب شرب از 

سد سلمان فارسی و... قرار گرفت.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر 
 ۵۰۰ گفت:  الرستان،  شهرستان 
میلیارد ریال در قالب تسهیالت بانکی 
ساخت،  برای  بالعوض  کمک های  و 
تعمیر و بازسازی مسکن محرومان در 
روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 

جمعیت این شهرستان ابالغ شد.
امیر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
ایرنا  با خبرنگار  برومند در گفت وگو 
میلیارد   ۳۰۰ مبلغ  داشت:  اظهار 
ریال از این میزان در قالب تسهیالت 
با  محرومان  مسکن  الحسنه  قرض 
 ۶۰۰ برای  و  درصد  چهار  کارمزد 
این  در  فاقد مسکن  متقاضیان  از  نفر 
بینی  پیش  و  ریزی  برنامه  شهرستان 

شده است.
وی بیان کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد از این 
برخی  بازسازی  و  تعمیر  برای  میزان 
زلزله  از  ناشی  دیده  آسیب  منازل 
مناطق  برخی  در  امسال  اوایل  های 
و  بوده  فقره   ۸۰ تعداد  به  شهرستان 
مابقی مبلغ ابالغ شده در قالب کمک 
مسکن  ساخت  برای  بالعوض  های 
محرومان و افراد زیر پوشش نهادهای 

حمایتی است.
وی با اشاره به آغاز فاز نخست ساخت 
شهرستان  در  محرومان  مسکن 
و  میلیارد   ۱۳ مبلغ  گفت:  الرستان 
متقاضی   ۲۷۰ به  ریال  میلیون   ۵۰۰
تمام  برای  همچنین  و  شده  پرداخت 
بانکی  حساب  نیز  شرایط  واجد  افراد 

در بانک مسکن افتتاح شده است.
برومند، برخی شرایط را برای افرادی 
و  تسهیالت  دریافت  مشمول  که  را 
طرح  اجرای  در  بالعوض  کمک های 
شامل  هستند،  محرومان  مسکن 
واحد  داشتن  بودن،  خانوار  سرپرست 
بافت های  یا  روستا  در  مسکونی 
فرسوده و همچنین سکونت در روستا 

های  چهره  از  لنکرانی  نصراهلل  رضا 
با سابقه و تأثیرگذار تعزیه ایران به 
خود  منزل  در  سن  کهولت  دلیل 

چشم از جهان فروبست.
مدیرعامل  زاده،  دار  گله  ابراهیم 
خبر  تأیید  با  ایرانیان  تعزیه  انجمن 
لنکرانی،  نصراهلل  رضا  درگذشت 
لنکرانی  نصراهلل  رضا  استاد  گفت: 
بود  ایران  تعزیه  بزرگان  از  یکی 
به  سالی  چند  اینکه  وجود  با  و 
تعزیه  اجرای  به  سن  کهولت  دلیل 
برای  وجودشان  ولی  نمی پرداخت 
تمامی تعزیه خوانان دلگرمی و برای 
عنوان  به  مطرح  خوان های  تعزیه 

یک تکیه گاه بود.
وی تأکید کرد: تسلط ایشان به نسخ 
همچنین  و  خوانی  شبیه  و  تعزیه 
معین  نظیر  تعزیه  دیگر  جنبه های 
و  وسایل  موسیقی،  البکایی، 
به   را  لنکرانی  استاد  آکسسوآر 
معرفت  و  آگاهی  المعارف  دایرة 

تعزیه ایران تبدیل کرده بود.
خود  سخنان  ادامه  در  دارزاده،  گله 

دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر 
مسافری  از ساخت شناور  هرمزگان 
از  یکی  در   )۲( قشم  الماس 
کارگاه های شناور سازی جزیره قشم 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، 
مدیر  ران،  کرجی  محمدی  علیرضا 
هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  کل 
قشم  الماس  مسافری  شناور  گفت: 
 ۱۵۸ ظرفیت  و  عرشه  دو  با   )۲(
مسافر در یکی از کارگاه های شناور 

عنوان  نفر  هزار   ۲۵ زیر  شهرهای  و 
زیربنای  کل  مجموع  افزود:  و  کرد 
نیز حدود  واحد مسکونی  هر  ساخت 
بنیاد مسکن  است.مدیر  مترمربع   ۶۰
الرستان،  شهرستان  اسالمی  انقالب 
تاکنون  نباید  متقاضیان  کرد:  اضافه 
مسکن  ساخت  و  سازی  مقاوم  برای 
وام  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  از 

دریافت کرده باشند.
سود  میزان  داشت:  اظهار  برومند 
و  متقاضیان  برای  مسکن  تسهیالت 
امداد  کمیته  و  بهزیستی  مددجویان 
پرداخت  اولویت  و  چهار درصد است 
فرسوده  های  بافت  و  روستاها  با 
انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر  است. 
گفت:  الرستان  شهرستان  اسالمی 
برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰۰ 
میلیون ریال وام و ۳۰۰ میلیون ریال 
نیز کمک بالعوض پرداخت می شود.

پیش از این، میزان وام برای هر واحد 
مسکونی ۴۰۰ میلیون ریال و میزان 
ریال  میلیون   ۱۰۰ بالعوض  کمک 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  که  بود 
کمک های  و  تسهیالت  میزان  این 
مقاوم  و  نیاز  پاسخگوی  بالعوض 
روستایی  مسکونی  واحدهای  سازی 

نبود.
همکاری  با  دولت  اکنون  گفت:  وی 
بنیاد  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کمک  برای  اسالمی  انقالب  مسکن 
روستاها،  در  مسکن  سازی  مقاوم  به 
به  اقدام  نیازمند  افراد  و  محرومان 
مبلغ  به  تسهیالت  میزان  افزایش 
همچنین  و  ریال  میلیون   ۱۰۰
کمک  زمینه  در  ریال  میلیون   ۲۰۰
تا  به نظر می رسد  بالعوض کرده که 
حدودی می تواند در ساخت و مقاوم 
شهرهای  و  روستایی  مسکن  سازی 

زیر ۲۵ هزار نفر موثر باشد.

اجراهای  که  کسانی  شد:  یادآور 
دارند،  خاطر  به  را  لنکرانی  استاد 
اجرای  و  تسلط  در  که  می دانند 

تعزیه بی مانند بود.
مجامع  در  بارها  و  بارها  ایشان 
برای  و  می شد  دعوت  دانشگاهی 
توسعه شناخت و تجربه خود از تعزیه 
بدون هیچ حب و بغضی همه آنچه را 
که می دانست به اشتراک می گذاشت.

حیف که این استاد گرانقدر دیگر در 
کنار ما نیست.

سازی جزیره قشم ساخته شد.
محمدی افزود: این شناور با اتکا به 
بدنه  از  داخلی،  متخصصان  دانش 
 ۲۵ طول  به  آلومینیومی  کاتاماران 
 ۱.۲ آبخور  و  متر   ۷.۷ عرض  متر، 
با سرعت  و  است  متر ساخته شده 

۲۲.۸ نات دریانوردی می کند.
الماس  مسافری  شناور   گفت:  او 
و  اندازی  آب  به  از  پس   )۲( قشم 
ناوگان  به  نهایی  تست های  انجام 
ملحق  کشور  جنوب  مسافری 

می شود.

ابالغ تسهيالت ۵00  ميليارد ريالی 
مسکن به الرستان

دايرةالمعارف تعزيه ايران درگذشت

 وداع با رضا نصراهلل لنکرانی

ساخت شناور مسافری
 به دست متخصصان ايرانی در جزيره قشم

بررسی مشکالت هشت شهر و روستای بخش مرکزی الرستان توسط حسين زاده

روز  مراسم  در  دژکام  اهلل  لطف  اهلل  آیت 
دانشجو که به صورت مجازی برگزار شد، 
فلسفه  حسب  به  بودن  دانشجو  گفت: 

های مختلف معانی مختلفی دارد.
و  ایرانی  فلسفه  براساس  داد:  ادامه  وی 
می  حقیقت  کشف  را  دانش  اسالمی 
اروپایی  براساس فلسفله تمدن  اما  دانیم 
و آمریکایی اینگونه نیست و ممکن است 

دانش را به عنوان حقیقت ندانند.
علم  مبانی  اگر  امام جمعه شیراز، گفت: 
بپذیریم،  را  آمریکایی  و  اروپایی  شناسی 
دانش جایگاه خود را به چیزی که ممکن 
باشد،  نداشته  حقیقت  از  ای  بهره  است 

تنزل می دهد.
آیت اهلل دژکام، افزود: نقش دانش از نظر 
فالسفه بزرگی در اروپا به این حد کاسته 
مشکل  حل  برای  تواند  می  که  شده 
زندگی ما مفید باشد و به کشف حقیقت 
در فلسفه های اروپایی بی اعتنایی شده 

است.
شهید  که  همانطور  باید  داد:  ادامه  وی 
کشورمان  دانشمند  زاده  فخری  محسن 
گفته است فلسفه خود را کاربردی کنیم 

و در علوم بکار ببریم.
بیان  با  رهبری،  خبرگان  مجلس  عضو 
اسالمی  و  ایرانی  فلسفی  نگاه  در  اینکه 
حقیقت  کشف  دنبال  به  باید  دانشجو 
که  تعریفی  با  متاسفانه  گفت:  باشد، 
اروپایی ها از دانش بیان کردند و گفتند 
بین  فرق  است،  علم  مفیدی  هرچیزی 
و  حقیقت  و  غیرواقعیت  و  واقعیت 

غیرحقیقت گم شد.
نقطه ضعفی  این  افزود:  دژکام،  اهلل  آیت 
که  است  آمریکایی  و  اروپایی  تمدن  در 
می  گفتیم  مرگ  ما  اگر  کنند  می  فکر 
خواستیم یک کاری در فضای جغرافیا و 
اینگونه  که  حالی  در  دهیم،  انجام  غیره 
آن  نماینده  که  تمدن  یک  ما  و  نبوده 
آمریکا است را به چالش کشیدیم و روز 
دانشجو، روز مبارزه با آمریکایی است که 

باعث شهادت دانشجویان شده است.
وی ادامه داد: همه گروه های دانشجویی 
باید آینده دانش را به سمت قرار گرفتن 
در جایگاه فلسفه ایرانی و اسالمی رهبری 
حقیقت  با  دانشجویی  پیوند  که  کنند 

خواهی و حقیقت طلبی تجدید شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس، گفت: 
به  که  است  این  شیراز  دانشگاه  از  توقع 
این  استادان  و  کند  ورود  مساله  این 
دانشگاه به صورت مقایسه ای نگاه های 

به علم و فلسفه علم را مطرح کنند.
آیت اهلل دژکام، افزود: شهید فخری زاده 
و  علم  با  ما  فلسفه  باید  که  بوده  معتقد 

دانش امروز پیوند بخورد.

وی ادامه داد: امید است مجمع حکمت 
اخیر  سال   ۲ در  که  شیراز  اسالمی 
حضور  برای  مجالی  شده،  اندازی  راه 
و  طرح  به  و  کند  فراهم  دانشجویان 

بررسی این مباحث بپردازد.
به  اشاره  با  ادامه  در  شیراز،  جمعه  امام 
ویژگی های جوان از نظر امام صادق)ع( 
و خوبی  کار خیر  اگر  جوانان  کرد:  بیان 
بیاید، سرعت  برای مردم و جامعه پیش 
می  عملیاتی  را  کار  آن  و  گیرند  می 
کنند که نمونه این مساله را در کارهای 

جهادی دوران کرونا شاهد هستیم.
آیت اهلل دژکام، افزود: اگر این خصوصیت 
در جوانان وجود داشته باشد در بسیاری 
از مسایل اقدام جهادی صورت می گیرد.

گری  مطالبه  مساله  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: مطالبه گری باید در 
به  خوبی  نتیجه  تا  گیرد  قرار  چارچوبی 
دنبال داشته باشد، در حال حاضر مطالبه 

گری به بیان آرمانی محدود شده است.
ما  های  آرمان  اینکه  داد:  ادامه  وی 
چیست بسیار ارزشمند است و باید بیان 
شود اما برنامه ریزی برای رسیدن به یک 

آرمان مهم است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس، گفت: 
اگر آرمانی صحبت کنیم ممکن است آن 
آرمان با واقعیت های مدیریتی هماهنگ 
نباشد لذا باید یک هدف قابل دسترسی 

در جهت آرمان تعریف کنیم.
باید  دانشگاه  افزود:  دژکام،  اهلل  آیت 
رفع  برای  علمی  حل  راه  و  راهکار 
تحول  دهد؛  ارایه  موجود  مشکالت 
به  مرحله  باید  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
اما  کردیم  انقالب  ما  کنیم.  بیان  مرحله 
و  دانشگاه نشستند  بزرگواری در  اساتید 
در  را  دیگر  های  انقالب  مسایل  گفتند 
دنیا برای شما توضیح می دهیم، این به 
چه درد انقالبی که در ایران است و سبقه 

اسالمی دارد می خورد؟ 
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
باید  دانشجویی  های  تشکل  دانشجویان 
انسانی  علوم  دانشجویان حوزه  به سمت 

پروسه  برای  بخواهند  آنان  از  و  بروند 
فکری  ایران  در  اجتماعی  تحول  کردن 
اما  ایم  گفته  خوب  را  ها  آرمان  کنند. 
را  اجتماعی  تحول  ای  مرحله  اهداف 
و  حوزه  نقش  که  نکردیم  بررسی  دقیق 
دانشگاه در این زمینه مهم است و از این 

نهادها مطالبه دارم.
دکتر  از  افتخار  کمال  با  داد:  ادامه  وی 
شریعتی و شهید مطهری یاد می  کنم که 
تحول اجتماعی را در بستر زمان دیدند، 
اکنون هم جامعه ما نیاز دارد که از سیاه 

نمایی بیرون بیایم.
انقالب اسالمی در جهات بسیاری حرف 
جدید برای دنیا دارد و ما پیشرفت کرده 
ترجمه  چند  با  کسانی  متاسفانه  اما  ایم 
خیال می کنند می توانند مسایل را حل 

کنند.
اسالمی  انقالب  افزود:  دژکام  اهلل  آیت 
ایران با همه چالش هایی که داشته، در 
بسیار  حوزه های مختلف پیشرفت های 

خوبی داشته است.
کرد:  بیان  ادامه  در  شیراز  جمعه  امام 
ارزشمند  دغدغه  بسیار  عدالت  دغدغه 
اجرای  و  طلبی  عدالت  برای  اما  است 
تعریف  چارچوب  یک  باید  نیز  عدالت 
مورد  در  آرمانی  شعار  شود  نمی  کنیم، 

عدالت داد.
آموزه  نظر  از  اظهارکرد:  دژکام  اهلل  آیت 
عدالت  تامین  اسالمی  و  دینی  های 
اجتماعی بدون تربیت انسان های عادل 

امکان پذیر نیست.
حاشیه  مساله  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
شهرستان  دیگر  و  شیراز  در  نشینی 
فکری  باید  گفت:  فارس  استان  های 
که  چرا  کنیم  ها  مهاجرت   این  حال  به 
تولیدکنندگان روستا به مصرف کنندگان 

حاشیه شهرها تبدیل شده  اند.
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
نشینان  حاشیه  از  مقطعی  های  حمایت  
جهادگران  لذا  نیست  کافی  تنهایی  به 
نظر  از  نشینی  حاشیه  مشکل  برای  باید 
اجتماعی مطالعه و مطالبه داشته باشند.

امام جمعه شیراز: دانشجويان به فکر کشف حقيقت از راه دانش باشند
َلجَهدُفيسَبيلِالِعلِْم ا

لَوكانَهَذاالِعلمُيَحُصلُِبالمُنى
َِّةجاِهلُ ماكانَيَبقىفيالبَِري

ِإجهَدْواَلتَكسَلواَلتَُكغاِفاًل
فَنَدامَةُالعُقبىِلمَنيَتكاسَلُ

نمی مانْد اندان هب كل وجود
اگر آرزو ميوه عِلم بود

بكوش و  هب سستّی و غفلت مباز
مت بوَد ميوه ی سست و آز ندا

کوشش در راه دانش
اگر دانش به آرزو مي بود، در ميان مردمان ناداني نمي مانده است.

بکوش، سستي مکن، غافل منشين که پشيمانِي فرجام، ويژه کسي است که سستي 

به گزارش میالد الرستان، امیر قیومی از 
عکاسان حرفه ای الرستان تصویری زیبا 
برکه«  »چهار  از  »پانوراما«  تکنیک  با 
نشان  که  کرده  تهیه  الر  قیصریه  بازار 
دهنده زیبایی این اثر ارزشمند تاریخی 
عالمت  بصورت  بازار  برکه  است.چهار 
جمع یا همان چلیپایی طراحی و ساخته 
شده است .عرض داالن های مخزن برکه 
-جنوبی  شمالی  داالن  طول   , متر   ۴/۶
۳۸ متر و طول داالن شرقی - غربی آن 
حدود ۴۳ متر می باشد.ارتفاع مخزن ۸ 
متر و تا بام برکه حدود ۱۲ متر می باشد 

. حجم ذخیره آب آن حدود ۳ میلیون 
لیتر است.این آب انبار به لحاظ قدمت، 
منحصر  معماری  نوع  و  حجم  وسعت، 
تقاطع  باالی  در  که  باشد  می  فرد  به 
است  بنا شده  داالن های آن مسجدی 
که نوع معماری برکه و مسجد همانند 
به  مسجد  بام  باشد.  می  قیصریه  بازار 
صورت گنبد ۸ ترکی ساخته شده است.

مربع  متر   ۸۱ حدود  مسجد  مساحت 
برکه  داخل  و  برکه  باالی  از  که  است 
به مسجد  پنجره هایی جهت تردد هوا 

در نظر گرفته شده است.

 نمای »پانوراما« از »چهار برکه« بازار قيصريه الر


