
چرا المهره یمن برای 
آمریکا و بریتانیا مهم 

شده است؟
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از آبگرفتگی »بلوار 
شهید دادمان«  تا »دیوار 
تخریب شده باغ نشاط« و 
»شلوغی فلکه موشکی« در 

درخواست های مردمی

هشدار سازمان 
سنجش درباره وعده 
دروغین سهمیه کرونا 

به کنکوری ها
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پاندمی کرونا، تا یکسال آینده مهار می شود
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دستگیری قاچاقچی انتقال احشام به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در الرستان

پنج تن از اهالی المرد، 
در جاده پارسیان 

قربانی سیالب شدند
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جزئیات ترور شهید فخری زاده
 از زبان جانشین فرمانده سپاه

چرا نظریه والیت فقیه، 

تنها شکل حکومت دیـنی 

تـلّقی مـی شود؟
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مديرعامل و نايب رييس هيات مديره منطقه 
کارخانه  احداث  از  جهرم  اقتصادی  ويژه 
منطقه  در  خودرو  قطعات  و  آلياژی  فوالد 

ويژه اقتصادی خبر داد. 
خبر  از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
جهرم،  پيام فخرو در سخنانی اظهار داشت: 
سازمان  مسوليت  با  اقتصادی  ويژه  منطقه 
سال  در  ايران  صنايع  نوسازی  و  گسترش 
۱۳۹۰ تشکيل و شهرستان جهرم به يکی از 
۳۷ شهر دارای منطقه ويژه اقتصادی کشور 
پيوست و سنگ بنای توسعه اين شهرستان 

رقم خورد.
وی گفت: پس از تامين زيرساخت های الزم 
از جمله آب، برق، گاز ، فاضالب و مخابرات 
و ديتا مديريت مجموعه تصميم به فراخوان 
خصوصی و هدفمند و اهليت سنجی بهينه و 
کارآمد جهت جذب و حضور صنعتگران ملی 

و سرمايه گذار نموده است.
به  و  اساس  همين  بر  داشت:   اظهار  فخرو، 
منظور توسعه سرمايه گذاری در منطقه ويژه 
با  مشترک،  جلسه ای  در  جهرم،  اقتصادی 
دعوت از صنعتگر خوش سابقه بومی - ملی 
با حضور معاون وزير و رياست هيات عامل 
ايران  صنايع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
احداث کارخانه فوالد آلياژی مورد توجه قرار 

گرفت.
کارگروهی  مقرر شد  برآن  عالوه  گفت:   وی 
از متخصصان شرکت های بزرگ خودرو ساز 
قطعات  توليد  سنجی  امکان  برای  کشور 
جهرم  اقتصادی  ويژه  منطقه  در  خودرو 
تشکيل گردد، تا با مشارکت بخش خصوصی 

الرستان،  های  شهرستان  مردم  نماينده 
خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی 
با گراميداشت شانزدهم آذر و روز دانشجو، 
گفت: آرمان خواهی، مطالبه گری و استکبار 
فساد،  با  جدی  مبارزه  همچنين  و  ستيزی 
و  ها  شاخصه  مهمترين  از  تبعيض  و  فقر 
سرنوشت  و  تاريخی  روز  اين  اساسی  ارکان 

ساز است.
به گزارش ميالدالرستان، حسين حسين زاده 
داشت:  اظهار  ايرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
اين روحيه بلند و آرمانی که می تواند مسير 
توسعه، بالندگی و شکوفايی نظام را بيش از 
پيش رقم زند بايد همواره مد نظر دانشگاهيان 
های  جنبش  خودجوش  های  حرکت  و 

دانشجويی باشد.
 ، ها  ضرورت  شناخت  کرد:  تصريح  وی 
پيوند  و  دنيا  روز  مبانی  با  شدن  همگام 
ملت  اصلی  های  خواسته  از  صنعت  با  علم 
و دلسوزان جامعه از دانشگاهيان در شرايط 

خاص کنونی امروز است.
شورای  مجلس  انرژی  کميسيون  عضو 
و  دانشجويی  جنبش  شد:  يادآور  اسالمی، 
گاه  هيچ  نبايد  آنکه  وجود  با  دانشگاهيان 
از سياست به معنای حقيقی آن دور شوند 
ها  جريان  برخی  مراقب  بايد  حال  درعين 
که  سياسی  مختلف  های  گروه  و  احزاب   ،
تفکر  از  ابزای  گاه  های  استفاده  دنبال  به 
خالق و نقش موثر اين قشرفرهيخته و پويا 
در منازعات و اهداف سياسی خود هستند، 

باشند.
وی همچنين توليد علم توام با ايده پردازی 
و تقويت وتوسعه مراکز رشد و شرکت های 
رسالت  مهمترين  از  امروزه  را  بنيان  دانش 

و ايدرو کارخانجات توليد قطعات و تجهيزات 
مهم خودرو در کشور، در اين منطقه مهم و 

کليدی کشور احداث و راه اندازی گردد.
الزم  مذاکرات  داشت:  بيان  پايان  در  فخرو 
سرمايه  ساير  با  مشارکت  و  جذب  جهت 
گذاران بزرگ جهرمی کشور در عرصه های 
مختلف با حمايت رضايی نماينده شهرستان 
به  که  است  انجام  حال  در  خفر؛  و  جهرم 
موجب  که  آن  ارزشمند  ثمرات  از  زودی 
خواهد  شهرستان  توسعه  و  اشتغال  رونق، 

شد بهره مند خواهيم بود.

يک دانشجوی پويا و از مولفه های ارزشمند 
و  دانشگاه  تحول  و  رشد  مسير  در  مثبت  و 

دانشگاهيان خواند.
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نمايند 
توليد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
از  همواره  ها  ايده  کردن  کاربردی  و  علم 
رهبری  معظم  مقام  و جدی  موکد  خواسته 
در ديدارهای دانشجويی بويژه در سال های 

اخير بوده است.
حسين زاده، همچنين به تدبير هوشمندانه 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  خالقانه  و 
تشکيل کرسی های آزاد انديشی در دانشگاه 
کرسی  اين  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  های 
بر  مبتنی  و  مطلوب  فضايی  در  چنانچه  ها 
اهداف و مسير واقعی خود باشد زمينه ساز 
تحول، پيشرفت و کمک به پيشبرد امور در 
تصميم  نظام  و  اجرايی  مختلف  های  بخش 

سازی در بخش های مختلف خواهد شد.

***
ویژه  منطقه  است  میالدالرستان: امید 
گیری  تصمیم  مرحله  در  که  نیز  الر  اقتصادی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظر  اظهار  و 
قرار دارد هرچه زودتر به تصویب نهایی برسد 
باشیم.  نیز  منطقه  این  در  شکوفایی  شاهد  تا 
رایزنی های اولیه در این خصوص با مسئوالن 
نماینده  از سوی  ایمیدرو در روزهای گذشته 
اقدامات  است  امید  و  شده  انجام  نیز  مردم 

اشتغال زا هرچه زودتر کلید بخورد.

با  ايجاد فضای  قانون گرايی،  وی ضرورت 
نشاط همراه با سعه صدر و استقالل فکری 
يادآور  را  دانشجويی  های  تشکل  از سوی 
های  جنبش  و  ها  حرکت  گفت:  و  شد 
و  ارزشمند  زمانی  دانشجويی  خودجوش 
تاثيرگذار خواهد بود که بر پايه و پشتوانه 

های  انديشه ای قوی استوار باشد.
و  بيداری  نماد  که  آذر ۱۳۳۲  روز ۱۶  در 
ايران  تاريخ  در  دانشجويان  خودآگاهی 
قندچی«،  »احمد  اهورايی  آذر  سه  است، 
»مصطفی بزرگ نيا« و »آذر شريعت رضوی« 
اعتراض  در  تهران  دانشگاه  دانشجويان 
معاون  نيکسون  ريچارد  رسمی  ديدار  به 
رئيس جمهور وقت آمريکا و اعطای دکترای 
افتخاری به وی همچنين از سرگيری روابط 
به  تهران  دانشگاه  در  بريتانيا،   با  ايران 
شهادت رسيدند و ياد و خاطر آنان همواره 

در جنبش دانشجويی ايران ماندگار شد.

کارخانه آلیاژ فوالدی و قطعات خودرو
 در منطقه ویژه اقتصادی جهرم، راه اندازی می شود

آرمان خواهی و مطالبه گری از مهمترین شاخص های روز دانشجو است

آرمان خواهی و مطالبه گری از مهمترین 
شاخص های روز دانشجو است

با شیوع سرما مراقب خطر تهاجم کرونا باشید

بستن درها، پنجره ها، تهویه منازل و محل فعالیت ها و روشن نمودن گرم کننده ها، خطر ماندن ویروس را افزایش می دهد.
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سيد مهدی هاشمی، مديرکل ثبت 
به  اشاره  با  فارس،  امالک  و  اسناد 
وصول مبلغ ۳ هزار و ۵۴۶ ميليارد 
و ۶۷۹ ميليون و ۱۴۰ هزار و ۲۸۲ 
در  بانک ها  معوقه  مطالبات  از  ريال 
اين استان از ابتدای امسال تا پايان 
درصدی   ۵۲ رشد  افزود:  ماه،  آبان 
در اين زمينه نسبت به مدت مشابه 
اجرای  ادارات  حرکت  مؤيد  پارسال 
ثبت اين استان در مسير برنامه های 
ابالغی سازمان ثبت به منظور سرعت 
بخشی در استيفای حقوق ذينفعان و 

از ورود شانکر  راه های پيشگيری 
هرمزگان  در  مرکبات  باکتريايی 
گياهپزشکی  توسط محقق بخش 
آموزش  و  تحقيقات  مرکز 
کشاورزی و منابع طبيعی استان 

شناسايی شد.
داشت:  اظهار  سماوی،   سياوش 
خصوص  در  تحقيقاتی  طی 
شانکر  مديريت  روش های 
به  توجه  با  مرکبات  باکتريايی 
باکتريايی  شانکر  بيماری  شيوع 
در  هرمزگان  در  مرکبات 
سال های اخير، دستورالعمل هايی 
تهيه  باغداران  به  توصيه  برای 

شده است. 
وی افزود: شانکر باکتريايی، يکی 
بيماری های مرکبات  از مهم ترين 
در جنوب ايران و به ويژه استان 
اين  بروز  که  است  هرمزگان 
در  سال  از  فصل  هر  در  بيماری 
و  گرمسيری  نواحی  از  بسياری 
در  به خصوص  نيمه گرمسيری 
صورت  به  مرطوب  سال های 
به خصوص  مرکبات  روی  اپيدمی 
حساس  و  جوان  درختان  در 

مشاهده می شود. 
مرکز  پزشکی  گياه  بخش  محقق 
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقيقات 

بهزيستی  مديرکل  کشفی نژاد،  محمدصادق 
با  معلولين  جهانی  روز  مناسبت  به  فارس،  
بيش  فارس  پرجمعيت  استان  در  اينکه  بيان 
از ۱۳۸ هزار نفر معلول شناسايی و تحت قرار 
گرفته اند و معلولين جسمی با حدود ۵۵ هزار 
دارا  معلوليت ها  در  آمار  فراوانی  بيشتر  نفر 
 ۲۸ با  ذهنی  معلوليت  داشت:  اظهار  است، 
ناشنوايی و کم شنوايی ۲۰  نفر،  هزار و ۲۳۵ 
هزار و ۹۳۶ نفر، بينايی و کم بينايی ۱۹ هزار 
و ۹۳۷ و اعصاب و روان ۸ هزار و ۲۷۶ نفر و 

آماده  فارس،  نفتی  فرآورد های  پخش  شرکت 
در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمايه  از  حمايت 

ساخت و توسعه جايگاه های سی ان جی است.
باشگاه  از   نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
پخش  ملی  شرکت  مدير  جوان،  خبرنگاران 
اين  گفت:  فارس  منطقه  نفتی  فرآورده های 
شرکت، آمادگی الزم را برای جذب سرمايه گذار 
ويژه  به  استان  در  ان جی  جايگاه سی  ساخت 

شهر شيراز دارا است.
امير بنی کريمی، افزود: متقاضيان برای دريافت 
بازرگانی  واحد  به  می توانند  بيشتر  اطالعات 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
پايگاه  يا  حافظ  خيابان  شيراز،  در  واقع  فارس 
اينترنتی به نشانی www.fars.niopdc.ir مراجعه 

کنند.
برای  الزم  زمينه های  ايجاد  اظهارداشت:  وی 
برای  اصولی  يابی  مکان  گذار،  سرمايه  جذب 
کمی  ارتقاء  و  استان  در  جديد  جايگاه  ساخت 
اين  برنامه های  از  موجود  جايگاه های  کيفی  و 
منطقه در راستای جايگزينی سوخت های پاک و 

غير آالينده است.
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدير 
 ۶/۴ سهم  به  توجه  با  گفت:  فارس،  منطقه 
در  ان جی  گاز سی  مصرف  از  استان  درصدی 
کشور، توسعه جايگاه های سی ان جی و استفاده 

فار، افزود: طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ 
مبلغ ۲ هزار و ۳۲۸ ميليارد و ۹۱۶ 

بهداشت  کامل  رعايت  هرس؛ 
جابجايی  از  جلوگيری  باغ؛ 
وسايل  و  ميوه  پيوندک،  نهال، 
شانکر؛  به  آلوده  مختلف 
آلوده؛  ميوه های  ضدعفونی 
اطراف  در  بادشکن  از  استفاده 
از  جلوگيری  مرکبات؛  باغات 
طريق  از  گياه  به  وارده  صدمات 
برگ خوار  چوب زدن؛ کنترل کرم 
بيولوژيک  مينوز مرکبات؛ کنترل 
مقاوم  واريته های  از  استفاده  و 
منطبق با شرايط محيطی است. 

وی از سموم مسی بعنوان يکی از 
استاندارد جهت  کنترلی  اقدامات 
مرکبات  باکتريايی  شانکر  کنترل 
سمپاشی  زمان  گفت:  و  برد  نام 
شروع  گلبرگ ها  ريزش  از  پس 

اين  از  ريال  هزار   ۹۷۳ و  ميليون 
ثبت  اجرای  ادارات  توسط  مطالبات 

اين استان وصول شده بود.
هاشمی ادامه داد: با توجه به شرايط 
امور  در  تسريع  هدف  با  و  کرونايی 
استان،  ثبتی  ادارات  به  مراجعان 
تداوم ارائه خدمات غير حضوری به 
داريم  کار  دستور  در  را  متقاضيان 
غير  خدمات  ارائه  سامانه های  و 
حضوری که توسط کارشناسان اداره 
راه  کل  اداره  اين  اطالعات  فناوری 

اندازی شده اند.

رسيدن  مرحله  تا  روز   ۹۰ تا  و 
مقاومت  پيدايش  و  ميوه ها 

طبيعی در آن ها ادامه يابد.
وی افزود: حداقل ۲ بار و حداکثر 
۴ بار سمپاشی به صورت هر ۱۰ 

تا ۱۴ روز يکبار توصيه می شود.
مرکز  گياهپزشکی   محقق بخش 
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقيقات 
گفت:  هرمزگان  طبيعی  منابع 
مقاومت  پديده  که  آن جايی  از 
افزايش  حال  در  مسی  سموم  به 
القاکننده  افزودن ترکيبات  است، 
فوزتيل  نظير  القايی  مقاومت 
آلومينيوم به سموم مسی توصيه 

شده است.
ترکيب  با  اسپری   افزود:  وی 
و  هزار  در   ۲ اکسی کلرورمس 
هزار  در   ۲ آلومينيوم  فوزتيل 
است،  شده  عنوان  مؤثر  بسيار 
ترکيب های  از  استفاده  همچنين 
با دارابودن ماده مسی  تالوسينت 
ميزان  به  محلولپاشی  با  کيوييت 
مس  کلرور  اکسی  هزار،  در  يک 
 ۱/۵ بردوفيکس  هزار،  در   ۳
هزار  در   ۲ نوردوکسيل  درصد، 
به ميزان ۲ در  و کوپروسيت سی 
هزار در جلوگيری از بروز بيماری 

مؤثر است.

دريافت  اولويت  در  مابقی  و  نموده  استفاده  
نفر  هزار   ۳۲ تعداد  افزود:  هستند،  مستمری 
نوبت  در  مختلف  معلوليت های  دارای  افراد 
بهره مندی از از خدمات بهزيستی قرار دارند.

مرکز   ۱۳۹ حاضر  حال  در  اينکه  بيان  با  وی 
در  ويزيت  شبانه روزی،  مراکز  عناوين  تحت 
روزانه  مراکز  پناهگاهی،  خانه های  منزل، 
کارگاه   و  آموزی  حرفه  و  توانبخشی  آموزشی 
از  نفر  هزار   ۶ به   حمايتی  توليدی  های 
 ۵ افزود:  می دهند،  ارائه  خدمات  معلولين 
هزار و ۴۲۹ نفر دانش آموز در مقاطع مختلف 
اين  حمايت  تحت  مختلف  معلوليت های  با 
نفر   ۱۴۸ تعداد  همچنين  هستند.  سازمان 
تحصيل  به  معلوليت مشغول  دارای  دانشجوی 
نفر   ۱۵۰۰ تعداد  و  دولتی  دانشگاه های  در 
تحصيل  به  معلوليت مشغول  دارای  دانشجوی 
اين  پوشش  تحت  آزاد،  دانشگاه های  در 

سازمان قرار دارند.
۲ هزار و  مديرکل بهزيستی، خاطر نشان کرد: 
۱۱ نفردارای معلوليت ضايع نخاعی در فارس 
به  تعداد  اين  از  درصد   ۵۵ بر  بالغ  که  داريم 
ضايعه  دچار  نقليه  وسيله  با  تصادف  علت 

شده اند. نخاعی 

بنزين  مصرف  در  ليتر  ميليون  جاری ۴۸  سال 
در  توجهی  قابل  سهم  که  شده  جويی  صرفه 
بويژه در کالن شهر شيراز  هوا  آلودگی  کاهش 

داشته است.
جايگاه های  کل  تعداد  از  فارس  سهم  وی، 
بيان  را ۵/۵ درصد  ان جی کشور  سوخت سی 
کرد و گفت: تعداد ديسپنسر و نازل های فعال در 
استان به ترتيب ۳۹۵ دستگاه و ۷۹۰ نازل است.

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدير 
منطقه فارس گفت: ۱۵ باب جايگاه سی ان جی 
غير  و  پاک  سوخت های  جايگزينی  راستای  در 

آالينده در استان فارس در حال ساخت است.

پياده سازی بهينه مصوبات سازمانی 
امالک  و  اسناد  ثبت  است.مديرکل 

گفت:  هرمزگان  طبيعی  منابع 
شانکر  بيماری  فرم  يا  نوع  پنج 
شده  شناخته  مرکبات  باکتريايی 

 A، B، C، Dکه به نام شانکرهای
تصريح  هستند.وی  معروف   E و 
شانکر  موارد  اين   بين  از  کرد: 
از   )A )شانکر  مرکبات  آسيايی 

جايگاه ويژه ای برخوردار است. 
بهترين  داشت:  ابراز  سماوی، 
بيماری  ورود  از  پيشگيری  راه 
هوای  و  آب  که  مناطقی  به 
مساعد برای رشد و توسعه عامل 
بيماری دارند، برقراری پست های 

قرنطينه ای است. 
گفت:  گياه پزشکی  محقق  اين 
مديريت  و  کنترل  روش های 
عمليات  شامل  بيماری  تلفيقی 

۵ هزار و ۸۳۰ نفر صوت و گفتار به ترتيب در 
آمار معلولين استان قرار دارند.

وی افزود : ۳۱ هزار و ۶۵۶ نفر از اين عزيزان 
نفر   ۴۵۹ و  هزار   ۴ خفيف،  معلوليت  دارای 
و  هزار   ۴۵ متوسط،  معلوليت  شدت  دارای 
و  هزار   ۱۶ و  معلوليت شديد  دارای  نفر   ۸۲۱
۴۵۵ نفر دارای معلوليت خيلی شديد هستند.

در  اينکه  بيان  با  فارس،  بهزيستی  مديرکل 
حال حاضر ۷۷ هزار و ۱۷۷ نفر از اين افراد از 
خدمات مستمراداره کل بهزيستی )مستمری( 

بيشتر از اين سوخت از اولويت های اين منطقه 
اين  در  گذار  سرمايه  جذب  زمينه های  و  بوده 

حوزه مهيا است.
وی، پاک، ايمن و ارزان بودن را سه ويژگی مهم 
به  روزانه  افزود:  و  کرد  اعالم  جی  ان  سی  گاز 
طور ميانگين يکصد و ۵۰ هزار خودور در استان 
از اين سوخت استفاده می کنند که اين مهم از 
در  ان جی  فعال سی  جايگاه  باب  طريق ۱۲۹ 

سطح فارس محقق شده است.
معادل  اين مطلب که  به  اشاره  با  بنی کريمی، 
مصرف روزانه گاز سی ان جی در مصرف بنزين 
آبان ماه  صرفه جويی می شود، اظهارداشت: در 

رشد ۵2 درصدی در وصول مطالبات معوقه بانک ها

شناسایی راه های پیشگیری از ورود شانکر باکتریایی مرکبات در هرمزگان 

شناسایی 138 هزار فرد دارای معلولیت در فارس
 ۵۵ درصد ضایعات نخاعی از تصادفات رانندگی  است

حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد جایگاه های سی ان جی در فارس دستگیری قاچاقچی انتقال 
احشام به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس در الرستان

 ۱۱۴ از کشف  انتظامي  الرستان  فرمانده 
راس گوسفند قاچاق به ارزش ۴ ميليارد و 
اين شهرستان خبر  ۵۰۰ ميليون ريال در 

داد.
داود  سرهنگ  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
پايگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امجدی 
خبري پليس، بيان کرد: در راستای مبارزه 
انتظامي  پاسگاه  مأموران  دام،  قاچاق  با 
هرمود عباسی  الرستان با اقدامات فني و 
تخصصي از محل دپو احشام قاچاق در يک 
به  را  موضوع  بالفاصله  و  مطلع  دانی  گله 
صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.

انتظامي  ماموران  کرد:  نشان  خاطر  وي 
از  پس  تکاوري  يگان  کارکنان  همراه  به 
هماهنگي قضائي به محل  مورد نظر اعزام 
شدند  موفق  مکان ،  آن  از  بازرسي  در  و 
۱۱۴ راس گوسفند قاچاق را کشف کنند.

اينکه  بيان  با  الرستان،  انتظامي  فرمانده 
انتقال  قصد  که  نفر  يک  خصوص  اين  در 
فارس  خليج  حاشيه  کشورهای  به  احشام 
را داشت دستگير و تحويل مراجع قضائي 
مکشوفه  قاچاق  احشام  ارزش  افزود:  شد، 
 ۵۰۰ و  ميليارد   ۴ کارشناسان،  نظر  برابر 

ميليون ريال برآورد شده است.
***

33 مجروح در برخورد 
اتوبوس با کوه

 در جاده صفاشهر - آباده
فارس،  احمر  هالل  جمعيت  عامل  مدير 
اتوبوس  دستگاه  يک  برخورد  اثر  بر  گفت: 
نفر   ۳۳ آباده  به  صفاشهر  جاده  در  کوه  با 

مصدوم شدند.
وقوع حادثه  به  اشاره  با   ، حسين درويشی 
اظهار  آباده  صفاشهر-  محور  در  ترافيکی 
جمعيت  سريع  واکنش  تيم  اعضای  کرد: 
ديدگان  حادثه  به  بيد  خرم  احمر  هالل 
انحراف اتوبوس و برخورد با کوه بر اثر يخ 
در  حادثه  اين  کردند.  امدادرسانی  زدگی 
کيلومتر ۵ محور صفاشهر - آباده و به دليل 
يخ زدگی جاده و برخورد اتوبوس با کوه به 

وقوع پيوست.
 ۳۳ تعداد  حادثه  اين  داد:  ادامه  درويشی 
به  نفر   ۶ که  گذاشت  برجای  مجروح  نفر 
صورت سرپايی درمان شدند و ۵ مصدوم با 
همکاری دو تيم اورژانس خرم بيد به مراکز 

درمانی انتقال پيدا کردند.
تيم  اعضای  عمليات  اين  در  است  گفتنی 
اقدامات کمک های  انجام  به  واکنش سريع 

اوليه و انتقال مصدومان پرداختند.

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست 
اين شهرستان  اهالی  از  نفر  المرد،گفت: پنج 
منطقه  در  رودخانه  طغيان  و  سيل  در 
استان  توابع  از  پارسيان  فومستان شهرستان 

باختند. جان  هرمزگان 
قادری در  به گزارش ميالدالرستان، محمود 
داشت:  اظهار  ايرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
شهرستان  در  سيل  جانباختگان  از  تن  سه 
و   ۲۵ جوان  دو  و  خانواده  يک  از  پارسيان 

بودند. اهل المرد  ۳۰ ساله همگی 
گفت:  حادثه  اين  جزئيات  تشريح  با  وی 
در  توانايی  عدم  دليل  به  سيل  قربانيان  اين 
دستخوش  جاده  مسير  از  کنترل  و  هدايت 
فومستان  منطقه  در  و  منحرف  سيالب، 
 ۴۵ حدود  فاصله  در  و  پارسيان  شهرستان 
جان  و  سقوط  دره  به  المرد  کيلومتری 
به  هشدار  با  همچنين  باختند.قادری، 
سيل  وقوع  خطر  و  المرد  شهرستان  اهالی 
و  ها  رودخانه  شديد  طغيان  و  آبگرفتگی   ،
سيل  های  باران  يافتن  شدت  و  ها  مسيل 
المرد  شهرستان  مردم  از  منطقه  در  آسا 

مدير کل تعزيرات حکومتی استان فارس گفت: 
متهم پرونده قاچاق تلفن همراه به پرداخت ۹ 

ميليارد ريال جريمه نقدی محکوم شد.

اطالع  تا  ضرور  غير  سفرهای  از  که  خواست 
و  پرهيز  مساعد شدن شرايط جوی  و  بعدی 
خانواده هايی که در مسير رودخانه و مسيل 
هستند  پارسيان  شهرستان  نزديکی  در  ها 
امن  مکان های  به  و  ترک  را  منطقه  نيز 
احمر  هالل  جمعيت  ببرند.سرپرست  پناه 
جريان  در  همچنين  کرد:  تصريح  المرد، 
نيز سه خودروی آسيب ديده  سيل پارسيان 
با  و  جمعيت  اين  توسط  سيل  در  گرفتار  و 
يافتند. نجات  پارسيان  احمر  هالل  همکاری 

مسير  در  کوه  ريزش  خطر  از  همچنين  وی 
هم  گفت:  و  داد  خبر  نيز  پارسيان  به  المرد 
دچار  نقطه  چندين  مسير  طول  در  اينک 

خطر ريزش سنگ شده است.
افراد  آنکه  احتمال  شد:  يادآور  قادری، 
سيل  در  غرق  و  حادثه  گرفتار  نيز  ديگری 
همکاری  با  که  دارد  وجود  نيز  باشند  شده 
کار  پارسيان  شهرستان  احمر  هالل 
و  افراد  يافتن  برای  جستجو  و  امدادرسانی 
با  همچنان  سيل  در  گرفتار  خودروهای  يا 

قوت ادامه دارد.

غالمرضا ساالری، اظهار داشت: حکم محکوميت 
متهم پرونده قاچاق تلفن همراه توسط اجرای 

احکام اين اداره کل اجرا شد.
اتهام  به   ۱۳۹۱ سال  در  متهم  داد:  ادامه  وی 
قاچاق ۵ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه 
به پرداخت جريمه ۹ ميليارد ريالی محکوم و 

پس از آن تيز متواری شده بود.
شدن  قطعی  به  توجه  با  کرد:  اضافه  ساالری، 
شناسايی  جهت  پيگيری هايی  صادره،  حکم 
متهم انجام و نهايتا با همکاری نيروی انتظامی 
ريالی  ميليارد   ۹ جريمه  و  شد  بازداشت  وی 
متهم وصول و به حساب خزانه کشور واريز شد.

پنج تن از اهالی المرد،
 در جاده پارسیان قربانی سیالب شدند

وصول جریمه ۹ میلیاردی از متهم پرونده قاچاق

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: با توجه 
به  که  دنيا  در  کرونا  واکسن  انواع  توليد  به 
اخذ  را  معتبر  سازمان های  تاييديه های  تدريج 
جهانی  بهداشت  سازمان  تالش  و  می کنند 
اين واکسن،  به  ارزان کشور ها  برای دسترسی 
مهار  دنيا  در  آينده  يکسال  تا  کرونا  پاندمی 

می شود.
مسعود مردانی افزود: خوشبختانه تالش برای 
نتايج  به  دنيا  در  کرونا  معتبر  واکسن  توليد 
کشور های  سوم  دو  حدود  و  رسيده  خوبی 
ايران در کميته واکسن سازمان  دنيا از جمله 
عضو  کوواکس  به  موسوم  جهانی  بهداشت 
واکسن  ميليارد  نيم  که  شده  مقرر  و  هستند 
اول سال ۲۰۲۱  ماه  تاييد شده کرونا در سه 
داد:  ادامه  وی  شود.  توزيع  کشور ها  بين 
مختلفی  قيمت های  با  شده  تاييد  واکسن های 
توليد می شوند. قيمت برخی از اين واکسن ها 
می شود  توليد  خصوصی  شرکت های  در  که 
سازمان  سياست  اساس  بر  اما  است،  گران 
برای  واکسن  اين  است  قرار  جهانی  بهداشت 
تا   ۱۰ قيمت  به  فقير  و  درآمد  کم  کشور های 
۱۵ درصد قيمت تمام شده توزيع شود و حتی 
ثروتمند  کشور های  جهانی  بهداشت  سازمان 
برای  را  واکسن  اين  هزينه  که  کرده  ملزم  را 
کشور ها  برخی  در  و  بپردازند  فقير  کشور های 
به صورت رايگان توزيع و اهدا شود، زيرا همه 
مردم دنيا حتی در کشور های فقير آفريقا حق 
با  مقابله  ملی  ستاد  بمانند.عضو  زنده  دارند 
کرونا ادامه داد: اين طور نيست که کشور های 
توليد کننده واکسن فقط به فکر خود باشند، 
واکسن  توزيع  در  تاثيری  هيچ  نيز  تحريم ها 
فقيری  کشور  ما  البته  داشت.  نخواهد  کرونا 
به  اسالمی  جمهوری  دولت  حتماً  و  نيستيم 
پر  گرو های  برای  را  نياز  مورد  واکسن  موقع 
توليد  آن  از  بعد  تا  می کند  خريداری  خطر 

واکسن بومی در ايران نيز به نتيجه برسد.
مردانی افزود: بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
اختيار  در  اول  گام  در  کرونا  واکسن  جهانی 
بيماران  سالمندان،  شامل  خطر  پر  گروه های 
افراد  ديابت،  به  مبتاليان  ريوی،  قلبی،  مزمن 
به سرطان  مبتاليان  مانند  ايمنی  دچار ضعف 
که  می گيرد  قرار  درمان  و  بهداشت  کادر  و 
 ۲۰ حدود  ايران  ميليونی   ۸۰ جمعيت  در 
همين  حدود  است  قرار  است.  نفر  ميليون 
از طريق  و  از کشور های معتبر  ميزان واکسن 
کوواکسن خريداری و توزيع شود و بعد از آن 
با تاييد واکسن ايرانی بقيه مردم نيز واکسينه 

می شوند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تا زمانی 
واکسن  و  شود  کشور  وارد  معتبر  واکسن  که 
ايرانی تاييد شود، مردم بايد صبر داشته باشند 
و اصول بهداشتی، زدن ماسک، رعايت فاصله 
حدود  تا  کنند  رعايت  را  قرنطينه  و  فيزيکی 
با توزيع فراوان واکسن، پاندمی  يکسال آينده 

کرونا در دنيا و ايران مهار و کنترل شود.
توليد  کارخانه های  دست  اکنون  افزود:  وی 
بهداشت  سازمان  است.  باز  خيلی  واکسن 
واکسن  توليد  توان  که  کارخانه هايی  جهانی 
يکسال  تا  و  می کند  حمايت  را  باشد  داشته 
توليد می شود که روی  واکسن  قدر  آن  آينده 
می ماند.  کننده  توليد  کارخانه های  دست 
است  بين  بهداشت جهانی هم خوش  سازمان 
و به احتمال زياد تا يکسال آينده اين بيماری 

مهلک کنترل و خيال همه راحت می شود.
قرار نيست هر واکسنی در ايران استفاده شود

مردانی گفت: اين طور نيست که هر واکسنی 
در ايران وارد شود و مورد استفاده قرار گيرد. 
که  است  اين  برای  واکسن  کشوری  کميته 
تاييد  مورد  و  معتبر  واکسن های  کند  دقت 
مورد  ايران  در  المللی  بين  سازمان های 
در  واکسنی  قطع  بطور  و  گيرد  قرار  استفاده 
ايران استفاده می شود که مورد تاييد سازمان 
آن ها  دوی  هر  يا   FDA يا  جهانی  بهداشت 
ايران  در  کرونا  واکسن  توليد  درباره  باشد.وی 
نيز توضيح داد: قطعاً واکسنی در ايران استفاده 
و  داشته  موفق  بالينی  کارآزمايی  که  می شود 
با قيمت مناسب در  و  باشد  نداشته  عارضه ای 
اختيار مردم قرار گيرد. توليد واکسن بومی نيز 
با همکاری شرکت های کشور های پيشرفته در 
روسيه  و  چين  هم  فقط  می شود،  انجام  ايران 
لجاجتی  هيچ  هم  اروپايی  کشور های  نيست. 
توليد  دانش  و  تکنولوژی  انتقال  در  ندارند که 

واکسن به ايران مشکل ايجاد کنند.

پاندمی کرونا، تا یکسال آینده مهار می شود

عکس:آرشیو

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۳۲۲ شماره  راي  برابر 
۹۹/۰۴/۱۲ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تکليف 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش 
صغري  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
 ۶۵۶۹۸۷۷۰۳۸ ملي  بشماره  باقر  فرزند  عزيزي  
 ۵۴۳/۲۰ مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در 
اصلي   ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۷۳۲ پالک  مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۲۷/۲۳۷۷ واقع 
درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش  محرز 
پالک  حدود  تحديد  که  اين  به  عنايت  با  گرديده 
حسب   نيامده  عمل  به  تاکنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۷۳۲
تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحديد 
روز  تحديد حدود   وقت  نموده  اختصاصي  حدود  
دو شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۲۹ تعيين و عمليات تحديد 
از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا 
قانون  ماده ۱۴  مجاورين طبق  کليه  و  متقاضي  از 
محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد  دعوت  ثبت 
مجاورين  واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به 
مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد که بايستي کتباً 
و پس  نمايد  دريافت  و  تسليم  ثبت محل  اداره  به 
از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکيت  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۱۸

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش             م/الف/۵۴۹
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برخالف آنچه در اذهان بسيار شکل گرفته که 
به  يا  و  نظامی  کاربرد  صرفا  هسته ای  صنعت 
جنگ افزار های  ساخت  کاربرد  دقيق تر  عبارت 
اين  دارد،  را  اتمی  بمب های  يعنی  غيرمتعارف 
آن عالوه بر  متعدد  و شاخه های  و رشته ها  علم 
و  علوم  در  اقتصادی،  حوزه های  و  موضوعات 
قابل  بسيار  کاربرد  جهان  در  دفاعی  صنايع 
که  متنوعی  بسيار  کاربرد های  دارند،  توجهی 
غفلت از آن و يا يکی دانستن شان با ساخت بمب 
عقب افتادگی  و  خسران  يک  مثابه  به  می تواند 

بزرگ باشد.
نگاهی جامع در اين خصوص به راحتی می تواند 
اين نتيجه گيری را برای هر ذهن جست وجوگر 
رسانه های  که  آورد  پديد  کنجکاوی  و 
که  آنچنان  متمادی  سال های  در  بين المللی 
کره شمالی  مساوی  را  ايران  شدن  هسته ای 
کامال  گزينه های  نه  )و  می کنند  تلقی  شدن 
استفاده  که  و...(  چين  و  هند  چون  مشابهی، 
از صنعت هسته ای را هم مساوی ساخت بمب 
برای مردم ما و آن جوامعی که چشم به ايران 
به  نيستند  و هرگز حاضر  انداخته اند  دارند جا 
شدن  هسته ای  که  کنند  اعتراف  مساله  اين 
يک کشور به مفهوم حرکت بر مرز های علمی 
اقتصاد  انقالبی در صنعت،  و می تواند  دنياست 

و حتی امنيت يک کشور پديد آورد.
زيادی که دانشمندان  بسيار  از تالش های  پس 
و به تبع آن رسانه های کشور داشته اند تاکنون 
باال ذکر شد  از مسائلی که در  شايد يک مورد 
برای مردم تا حدودی جا افتاده باشد و آن هم 
اينکه استفاده از صنعت هسته ای برای تشخيص 
بيماری و درمان در حوزه پزشکی از ضروريات 
زنجيره  تقطيع  و  است  اساسی  و  مهم  بسيار 
توليد تا مصرف می تواند روزانه هزاران بيمار را 

می  را  قدس  اشغالگر  رژيم  ملی  سرود  ترجمه   آيا 
دانيم؟  نکته جالب اين است که برخی از رهبران 
عرب و سفيران آنها در اسرائيل با احترام برای آن 
  : است  کلمات  اين  شامل  سرود  می ايستند.   اين 
بگذاريد همه ساکنان مصر، کنعان و بابل بلرزند و 

ببينند که خون آنها با سرهايشان ريخته می شود.
چرا سرود ملی اسرائيل برای کودکان ما در مدارس 
توضيح داده نشده است !!؟به طوری که هر کس در 
منطقه بداند دشمن او کيست.اين سرود در مناسبت 
ها و تعطيالت ويژه و با پذيرش روسای جمهور و 
سفيران ، در اسرائيل )از جمله سفيران عرب( پخش 
اين  کشورهای  )مردم  ما  به  آنها  شود.چرا؟     می 
مان  درسی  برنامه های  تا  آورند  می  فشار  منطقه( 

سامانه  گفت:  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير 
منظور  به  سالمت،  الکترونيک  گواهی  صدور 
به  بخشيدن  سرعت  و  روان سازی  شفافيت، 

راه اندازی شده است. خدمات دولتی 
ايرنا،  از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
رونمايی  آيين  در  رزم حسينی«  »عليرضا 
سالمت،  الکترونيکی  گواهی  صدور  مرکز  از 
اظهار داشت: اين سامانه با همکاری مشترک 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با 
سرعت  و  سازی  روان  شفافيت،  منظور  به 
نسخه ها  برای  دولتی  خدمات  به  بخشيدن 

راه اندازی شده است. پرونده های پزشکی  و 
اساس  بر  زيرساخت ها  اين  اينکه  بيان  با  وی 
است،  شده  انجام  تجارت  جامع  سامانه 
زيربنايی  خدمات  پس  اين  از  کرد:  تصريح 
که  است  شده  فراهم  نيز  حوزه سالمت  برای 
هم  کشور  سراسر  در  ساخت  زير  به  توجه  با 

بود. خواهد  دسترسی  قابل 
تمام  همکاری  با  کرد:  تاکيد  رزم حسينی 
گواهی  صدور  سامانه  مسئول  دستگاه های 

سازمان  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
سنجش آموزش کشور، سازمان سنجش درباره 
اجتماعی  های  شبکه  در  شده  مطرح  مطالب 
پذيرش  های  روش  با  ارتباط  در  ها  رسانه  و 
ارتباط  و  ها  سهميه  آتی،  سالهای  در  دانشجو 
اين  با  اينستاگرامی  و  تلگرامی  های  کانال 

سازمان توضيحاتی ارائه داد.
در اين اطالعيه آمده است: »اخيرا مشاهده شده 
کالهبردار  و  سودجو  افراد  از  عده ای  که  است 

ديگر حوزه ها از جمله استفاده از علوم هسته ای 
در صنايع دفاعی و بعضا موضوعات اقتصادی از 
اهداف بزرگی است که کشور های غربی در اين 
در  به وضوح  آن  رد پای  و  کرده  دنبال  خصوص 
البته  و  می شود  ديده  ايران  با  هسته ای  توافق 
امروز با وقوع عمليات ترور دکتر فخری زاده که 
از دانشمندان و مديران فعال در اين حوزه بود، 

بيشتر از گذشته اهميت آن روشن شده است.
مهم  نکته  به  بايد  توضيحات  اين  همه  عالوه بر 
ايران  برای  کنيم.  اشاره  نيز  ديگری  دقيق  و 
شديدترين  و  بزرگ ترين  که  کشوری  به عنوان 
نياز  عالوه بر  کرده،  تجربه  را  تاريخ  تحريم های 
به عنوان يک  دفاعی  به جهش در صنايع  مبرم 
صنعت  کمک  به  می تواند  که  ويژه  اولويت 
کشور  و  پذيرد  صورت  صلح آميز  هسته ای 
و  منطقه ای  دشمنان  با  مواجهه  در  را 
در  جهش  سازد،  آسيب ناپذير  فرامنطقه ای 
و  استراتژيک  توليدات  و  اقتصادی  مسائل 
است؛  گريزناپذير  و  ضروری  هم  راهبردی 
فناوری های  از  استفاده  با  می تواند  که  اتفاقی 

نوين در صنعت هسته ای حاصل شود.
به  ربطی  چه  هسته ای  صنعت  بپرسيد  شايد 
صرفا  ذهن تان  شايد  يا  دارد؟  کشور ها  اقتصاد 
شيرين کردن  يا  برق  توليد  چون  مسائلی،  به 
آب دريا ها در اين حوزه معطوف شود، اما بايد 
دم دستی ترين  کارشناسان  ديد  از  که  بدانيد 
استفاده از صنايع هسته ای در عرصه اقتصادی، 
چراکه  است  برق  توليد  چون  فعاليت هايی، 
برای  بااليی  بسيار  ظرفيت  از  هسته ای  صنعت 
توسعه اقتصادی کشور برخوردار است و می تواند 
با کوتاه کردن مسيرها، افزايش بهره وری و ارائه 
امکانات ويژه به صنايع مختلف از جمله صنعت 
نفت و گاز، جهش قابل مالحظه ای را برای آن ها 
در  تاکنون  متاسفانه  که  امری  آورد؛  به وجود 

کشور درخصوص آن غفلت شده است.
کاربرد فناوری هسته ای در صنایع دفاعی

1. مین روبی هسته ای
جنوب غرب  و  غرب  در  ما  مصائب  از  يکی 
مانند  دنيا  ديگر  نقاط  برخی  به اضافه  آسيا 
از  بازمانده  مين های  وجود  اروپای شرقی، 
است که  درگيری ها و جنگ های طوالنی مدتی 
وجود  متمادی  سال های  برای  مناطق  اين  در 
اکنون بالی جای کودکان و مردان و  و  داشته 
اين مناطق زندگی می کنند  زنانی شده که در 
است  ممکن  آن ها  وجود  از  بی خبر  بعضا  و 

جان شان را از دست بدهند.
و  غرب  در  مناطقی  هم اکنون  نيز  ايران  در 
جنوب غربی کشور وجود دارد که همچنان پس 
از گذشت سال ها از جنگ تحميلی آلوده است و 

خطر انفجار مين وجود دارد.
گزارش ها می گويند ايران دومين کشور آلوده به 

استفاده قرار می گيرد. شايد بپرسيد از اين ماده 
که  اينچنينی  ادواتی  در  می توان  چطور  پرتوزا 

انسان سرنشين آنهاست استفاده کرد.
تابشی  پرتوی  که  آنجا  از  که  است  اين  پاسخ 
اورانيوم از جنس آلفا است، بنابراين قدرت نفوذ 
آن بسيار اندک است و حتی از پوست انسان نيز 
پارچه های  با  به راحتی  لذا  کند  عبور  نمی تواند 
ضخيم يا اليه های فلزی می توان تشعشعات آن 
را مهار و از آن ها برای مصارف مختلف استفاده 

کرد.
بر همين اساس DU را در قالب ورق های نسبتا 
ضخيم فلزی که توسط يک اليه استيل ويژه از 
هر طرف پوشانده شده است توليد می کنند. اين 
برابر  در  ورقه  استحکام  تقويت  عالوه بر  استيل 
جلوگيری  موجب  ضدزره  گلوله های  و  انفجار 
فضای  يا  تانک  کابين  در  آلفا  پرتوی  انتشار  از 
پوشش  با  ترتيب  اين  به  می شود.  آن  اطراف 
تانک به وسيله اين ورقه ويژه مقاومت آن در برابر 
پيدا  چشم گيری  افزايش  ضدتانک  تسليحات 
کرده و اليه اورانيومی مانع از نفوذ موج انفجار يا 

آتش آن به داخل کابين تانک می شود.
نفوذ به استحکامات دشمن

توليد  در  هستند   DU حاوی  که  آلياژ هايی 
مورد  ضدزره  توپ های  و  اسلحه  گوله های 
اين  باالی  جرم  چراکه  می گيرند  قرار  استفاده 
نوع گلوله ها موجب افزايش توان تخريب يا نفوذ 
آن ها در استحکامات می شود. امروزه گلوله های 
ضد استحکامات  مهمات  بهترين  از  اورانيومی 

هستند.
در   DU از  توليدشده  ضدزره  گلوله های 
استاندارد های ۲۵، ۳۰، ۱۰۵ و ۱۲۰ ميليمتری 
در  گلوله ها  اين  همچنين  می شوند.  توليد 
دقيقه  در  گلوله   ۴۲۰۰ سرعت  با  تيربار هايی 
قابل استفاده هستند. هرچند درنهايت می توان 
دو  معادل  رگباری  يا  گلوله   ۱۹۵ تا   ۱۲۰ بين 
ضدنفوذ  گلوله های  از  استفاده  با  ثانيه  سه  تا 
استاندارد  در  ضدنفوذ  گلوله های  کرد.  شليک 
کيلوگرم   ۴/۸ از  بيش  شامل  ميليمتری   ۱۲۰

مين در جهان است و همچنان بقايای زيادی از 
قريب ۲۰ ميليون تن مينی که ارتش بعث در 
خاک ۵ استان کشور کاشته است، وجود دارد. 
از اين رو يکی از ملزومات تامين امنيتی و توسعه 
صرف نظر  کشور  در  کنونی  روستايی  و  شهری 
از هرگونه استفاده احتمالی در آينده مربوط به 

همين موضوع است.
مين روبی البته با چالش های زيادی مواجه است 
از  مهمی  بخش  می تواند  هسته ای  صنعت  که 
کشور هايی  در  و  اکنون  سازد.  مرتفع  را  آن ها 
می کنند  نرم  دست وپنجه  چالش  اين  با  که 
است  توسعه  دست  در  که  تجهيزاتی  از  يکی 

مين روب های هسته ای هستند.
که  های تک  و  پيشرفته  کامال  دستگاه هايی 
از  تابشی  بتای  و  گاما  تشعشعات  کمک  به 
اين  بازتاب  کردن  اسکن  و  خاص  چشمه های 
قبولی  قابل  دقت  با  زمين  سطح  از  تشعشعات 
محل دقيق مين های قديمی و به جای مانده از 
جنگ های گذشته را مشخص می کند و به راحتی 
اين  در  کرد.  يا خنثی  معدوم  را  آن ها  می توان 
زمينه کشور های مختلفی فعال شده اند، اما در 
ايران که بيشتر از هر کشور ديگری مبتالبه آن 

است اهميت به سزايی دارد.
و  نفوذ  در برابر  مقاوم  استحکامات  تولید   .2

گلوله های ضد زره
يکی از مواردی که در بسياری از کشور های دنيا 
دفاعی  در صنايع  مهم  مساله ای  به عنوان  امروز 
يا  استحکامات  کردن  نفوذناپذير  است  مطرح 
ادوات نظامی به وسيله جديدترين تکنولوژی های 
صنعت هسته ای است. مساله ای که البته در وجه 
تهاجمی هم اهميت دارد و بعضا نفوذ به ادوات 
تجهيزشده مهاجم به کشور در هنگام رويارويی 

بسيار مهم و ضروری می شود.
اين چالش امروز با امکانی که صنعت هسته ای 
به صنايع دفاعی کشور می دهد قابل رفع است 
و می تواند مساله مهمی را برای نيرو های نظامی 
اين ماجرا  فرآيند علمی  کشور حل وفصل کند. 

هم از اين قرار است:
 Depleted دورريز اورانيوم در فرآيند غنی سازی
 ۲۳۵ ايزوتوپ  که  اورانيومی   Uranium) DU
ديگر  و  است  شده  خارج  ممکن  حد  تا  آن  از 
بوده و  پرتوزا  ندارد(، همچنان  انفجاری  قابليت 
قابل استفاده. اين ماده که اورانيوم ضعيف شده 
۲۳۸ هم نام دارد از آنجايی که پرتو های آلفا را 
از خود ساطع می کند طيف وسيعی از مصارف 
مختلف را می تواند داشته باشد. عالوه براين اين 
عنصر به علت اوال هزينه تمام شده کمتر و ثانيا 
فلزات  ديگر  به  نسبت  کمتر  خيلی  شکنندگی 
نقطه  به دليل  ثالثا  و  تنگستن  جمله  از  چگال 
ذوب بسيار باال در فرآيند های ترموديناميکی بی 
از  گوناگون  صنايع  در  فراوانی  کاربرد های  درو، 

جمله صنعت دفاعی دارد.
اليه حفاظتی زره پوش و تانک

به همين توضيحات می توان گفت که  با توجه 
اين ماده به منظور ايجاد زره دفاعی برای ادواتی، 
مورد  زره پوش ها  و  سنگين  تانک های  چون 

اورانيوم است.
توليد موشک سنگرشکن يکی از مصارف ديگر 
اين ماده است. در توليد سرجنگی موشک های 
DU استفاده  از  اغلب  يا نفوذکننده  سنگرشکن 
باال(  بسيار  تراکم جرم )چگالی  می شود چراکه 
موجب نفوذ بهتر بمب در برخورد اوليه با سطح 
می شود و به اين وسيله قدرت پيشروی آتش به 

داخل سنگر يا سازه هدف را افزايش می دهد.
3. ایجاد تعادل در ادوات پروازی

ايجاد  دفاعی  صنايع  در  مهم  مباحث  از  يکی 
و  تسليحات  در  مناسب  جرم  توزيع  و  توازن 
موشک ها  و  هواپيما ها  از جمله  پرنده  ادوات 
است. پسماند اورانيوم با توجه به چگالی بسيار 
انتخاب برای توليد  باالی خود، همواره بهترين 
توزيع  يا  و  تعادل  ايجاد  نياز در  وزنه های مورد 
جرم مطلوب در اين دست تسليحات بوده است.

سازمان  توسط  منتشر شده  گزارش های  در 
بهداشت جهانی و پنتاگون )وزارت دفاع آمريکا( 
و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی تاييد 
موشک های  مدل های  از  برخی  که  است  شده 
طيف  همچنين  و  پدافندی  و  کروز  بالستيک، 
گسترده ای از پرنده های نظامی شامل جت ها و 
توزيع  يا  تعادل  ايجاد  به منظور   DU از  پهپاد ها 

جرم مورد نياز پرنده استفاده شده است.
علت اين امر آن است که با استفاده از اين ماده 
به علت چگالی باال همواره فضای کمتری توسط 
وزنه اشغال می شود و اين امر فضا را برای نصب 
پرنده  لود  ظرفيت  افزايش  يا  بيشتر  تجهيزات 
مهيا می کند. همچنين بر اساس برخی گزارش ها 
در توسعه تسليحات نظامی گاهی به جای نصب 
به صورت  دورريز  اورانيوم  از  ساخته شده  وزنه 
يا  بدنه  از  بخش هايی  ساخت  در  جداگانه، 
DU-تيتانيونم  آلياژ  از  نظر  مورد  پرنده  قطعات 
درصد   ۷۵ حاوی  عموما  که  می کنند  استفاده 
تيتانيوم است. اين امر با تغيير چگالی فلز بدنه 
را  نياز  مورد  وزن  توزيع  شده،  نصب  قطعه  يا 

ايجاد می کند.
ادامه دارد... .

داخلی به نشانی زير ندارد:
http://sapp.ir/  : سروش  رسان  پيام 

sanjeshprnoet
https://profile.igap.net/ : پيام رسان آی گپ

prnoetir
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir :پيام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : پيام رسان ايتا

کليه  در  دانشجو  پذيرش  و  سنجش  همچنين 
مقاطع بر اساس مصوبات قانونی مراجع ذيربط 
صورت می گيرد و اخيراً مصاحبه های متعددی 
در خصوص روش های سنجش و پذيرش برای 
ها  رسانه  در  آينده  های  سال  و  جاری  سال 
صورت می گيرد سازمان سنجش آموزش کشور 
اعالم می کند ضوابط و قوانين سال سنجش و 
پذيرش سال ۱۴۰۰ مطابق دفترچه های رسمی 
منتشر شده در سايت اطالع رسانی اين سازمان، 
مشابه سال گذشته است و تغييری نکرده است 
و مبنای قوانين و مقررات قانونی دفترچه های 
ثبت نامی منتشر شده توسط اين سازمان است.

پذيرش  و  سنجش  های  روش  خصوص  در 
جريان  در  سنجش  سازمان  آتی،  های  سال 
مصاحبه  در  شده  اعالم  تغييرات  از  هيچکدام 
نداشته  مشارکتی  و  نيست  مختلف  افراد  های 
است و طبيعتاً روابط عمومی سازمان سنجش 
بتواند  که  ندارد  خصوص  اين  در  اطالعاتی 
داوطلبان  از  لذا  باشد  داوطلبان  پاسخگوی 
افراد  از  دارند  سوالی  اگر  شود  می  درخواست 
يا دستگاه های مصاحبه کننده پيگيری کنند.

سازمان سنجش از عموم داوطلبان آزمون های 
صورت  در  که  می کند  درخواست  سراسری 
و  قوانين  خالف  اقدامات  هرگونه  مشاهده 
و  نام  از  احتمالی  استفاده  سوء  يا  مقررات 
از طريق شماره  را  مراتب  سازمان،  اين  عنوان 
تلفن های: ۳۶۱۸۲۱۵۲-۰۲۶ و ۳۶۱۸۲۱۵۱-
hefazatazmon@ الکترونيکی:  آدرس  و   ۰۲۶
http://q. اينترنتی:  نشانی  يا   sanjesh.org

sanjesh.org/۵۳۴۷۹ به ستاد خبری اداره کل 
حراست سازمان سنجش آموزش کشور گزارش 

کنند.«

اما  بيفزايد،  بر سختی های آن ها  رنجور کرده و 
نيستند که صنعت هسته ای  حتما مردم مطلع 
چه تحول بزرگی می تواند در اقتصادشان پديد 
دفاعی  صنايع  می تواند  چگونه  اينکه  يا  و  آورد 
ترقی داده و آن ها  يا چند مرتبه  را يک  کشور 

را به روز کند.
از شهادت دکتر  انقالب پس  پيام رهبر  اگر در 
گمنام  و  برجسته  دانشمند  فخری زاده  محسن 
صنعت هسته ای کشور دقت کرده باشيد، حتما 
ديده ايد که رهبری از وی تحت عنوان »دانشمند 
هسته ای و دفاعی« نام بردند و سپس به تجليل 
از خدمات شايان او پرداختند، عنوانی که شايد 
هم  برخی  و  داشت  سوال  جای  خيلی ها  برای 
پرسيدند که چطور ممکن است اين دو حوزه به 
هم مربوط باشند و دکتر فخری زاده در هر دو 

صاحب نظر و تجربه بوده باشد.
نتيجه  دقيقا  پرسش  اين  بگوييم  می خواهيم 
که  است  سياسی ای  و  رسانه ای  عمليات  همان 
مردم  افکار  روی  غربی  رسانه های  امپراتوری 
داده  انجام  جهان  کشور های  از  بسياری  و  ما 
هسته ای  صنعت  که  بفهمند  آن ها  نگذاشته  و 
به سمت  حرکت  هرگونه  از  صرف نظر  می تواند 
نقش  چه  جمعی،  کشتار  تسليحات  ساخت 
پررنگی در حوزه مسائل دفاعی و تامين امنيت 

کشور ايفا کند.
در اين خصوص البته نکته مهم ديگری هم قابل 
غربی ها  فنی  هدف گذاری  هم  آن  و  است  ذکر 
سوای عمليات روانی آن ها در اين خصوص است. 
بند هايی که محدوديت های  و  برجام  به  نگاهی 
برای  را  هسته ای  صنايع  در  توسعه  و  تحقيق 
است  اين  گويای  به خوبی  آورد  بار  به  ايران 
در صنعت  توسعه  و  تحقيق  کردن  کاناليزه  که 
هسته ای و بازداشتن ايران از تالش محققانه در 

را تغيير دهند ، تفسير برخی آيات قرآن را تغيير 
دهند !!؟  و اما رهبران منطقه هرگز به آنها پيشنهاد 
نداده اند که سرود ملی رسمی خود را تغيير دهند 
!!  سرود ملی اسرائيل چه می گويد !!؟ چرا يهوديان 
اين سرود اسرائيل صهيونيستی را انتخاب کردند که 
دارای شعارهای مذهبی نفرت انگيز برای کشوری 

است که ادعای متمدن و دموکراتيک دارد؟
- )تا زمانی که يک روح يهودی وجود دارد!(

-آرزو به جلو ، به سمت شرق
- اميد ما هنوز ساخته نشده است!

-هزار سال رويای ما رويای
-سرزمين صهيون و بيت المقدس

- بگذار کسانی که دشمن ما هستند ، بلرزند
-بگذار همه ساکنان )مصر و کنعان( بلرزند

-بگذاريد که ساکنان بابل بلرزند.
-برای فرار از آسمان ، وحشت و وحشت از طرف ما

- هنگامی که نيزه های خود را در سينه هايشان 
می کاريم!

-  و زمانی که ما می بينيم که خون آنها در حال 
ريختن است  و سرشان قطع شد !

  - سپس ما مردم منتخب خدا خواهيم بود که خدا 
بخواهد.

و  اسراف  از  جلوگيری  برای  الکترونيکی 
از  و سواستفاده  رانت  دارو،  رويه  بی  استفاده 

آماده شده است. نسخ 
الکترونيکی  پروژه   ۲۳ اميدواريم  افزود:  وی 
را که در دستور کار وجود دارد به سرعت به 
در  الکترونيکی  خدمات  و  برسانيم  سرانجام 

سراسر کشور جاری شود.

اشتياق داوطلبان و همچنين  از  با سوءاستفاده 
اقدام  شرايط کنونی همه گيری ويروس کرونا، 
به راه اندازی کانال های تلگرامی و اينستاگرامی 
جعلی با عنوان روابط عمومی سازمان سنجش 
دروغين  های  وعده  طرح  و  کشور  آموزش 
درخصوص اختصاص سهميه کرونا کرده اند که 
متاسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد 

و با آنها همراهی کرده اند.
اعالم  ضمن  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
کالهبردار و سودجو بودن اينگونه کانال ها اعالم 
خصوص  در  اطالعيه ها  و  اخبار  کليه  می دارد 
سوابق  تاثير  ميزان  پذيرش،  نحوه  آزمون ها، 
تحصيلی، سهميه های مصوب و ساير اطالعات 
الزم را که از طريق مراجع ذيصالح ابالغ می شود، 

www. صرفاً از طريق سايت رسمی خود به نشانی
sanjesh.org ، سايت هفته نامه پيک سنجش و 
صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران به اطالع 
داوطلبان می رساند.سازمان سنجش هيچ گونه 
فعاليت و اطالع رسانی در فضای مجازی )تلگرام، 
اينستاگرام و...( به جز کانال های اطالع رسانی 

ابعاد کمتر گفته شده از دانش هسته ای ایران
 چرا رهبری شهید فخری زاده را دانشمند هسته ای و دفاعی نامیدند؟)1(

»خوی وحشی گری« و »ترور«
در سرود ملی رژیم اشغالگر قدس

شفافیت و سرعت در خدمات
 با سامانه صدور گواهی الکترونیک سالمت

هشدار سازمان سنجش درباره وعده دروغین سهمیه کرونا به کنکوری ها

خبر:
پس از سفر کم سابقه سفير آمريکا در يمن به 
المهره، يک کشتی بريتانيايی نيز در ساحل اين 

استان شرقی يمن مورد هجوم قرارگرفته است.
تحلیل:

- درحالی که رزمندگان انصاراهلل روز به روز بر 
پيروزی های خود در مارب می افزايند و به فتح 
امريکا در  اين شهر نزديک تر می شوند سفير 
يمن در حرکتی کم سابقه راهی المهره شد و 
برخی اخبار حکايت از آن دارد که در اين سفر 
پايگاهی نظامی  مذاکراتی در خصوص تاسيس 
از سوی آمريکا در اين استان هم مرز با عمان 
که  است  درحالی  اين  است.  پذيرفته  صورت 
اميد هادی رييس جمهور  مارب چشم  از  پس 
هواداران  و  نيروها  به  يمن  فراری  و  مستعفی 
و  »حضرموت«  استان  دو  در  اش  پراکنده 
»المهره« است. حضور سفير امريکا در المهره در 
واقع هم گونه ای اعالم حمايت از بقايای حزب 
اصالح در اين منطقه است و هم نوعی اطمينان 
دادن مبنی براينکه حتی پس از انتقال قدرت در 
آمريکا اين کشور همچنان از سعودی و هادی در 

يمن حمايت خواهد کرد.
- تنها چند روز پس از سفر کريستوفر به المهره 
در ساحل اين استان يک کشتی انگليسی مورد 
مسئوالن  که  حالی  در  و  گيرد  قرارمی  هجوم 
از مسببين حمله اظهار بی اطالعی  بريتانيايی 
تا  کوشند  می  سعودی  های  رسانه  کنند  می 
اين  به  انصاراهلل  حمالت  حاصل  را  ماجرا  اين 
که  است  حالی  در  اين  کنند.  معرفی  کشتی 
چند روز پيش سخنگوی ائتالف در يمن مدعی 
کشف تعدادی مين دريايی ساخت ايران! شد و 
تاکيد کرد اين مين ها توسط انصاراهلل در دريا 
را  جهانی  دريانوردی  امنيت  و  شده  کارگزاری 

تهديد می کنند! تاملی در اين اخبار و ادعاها اين 
فرضيه را دور از ذهن نشان نمی دهد که حمله 
به کشتی انگليسی منشائی سعودی داشته باشد 
و با هدف تروريست معرفی کردن انصاراهلل جهت 
حصول گونه ای اجماع جهانی عليه اين جماعت 

صورت پذيرفته باشد.
- بديهی است در صورتی که سعودی موفق شود 
اين فرضيه هدفمند را به جامعه جهانی حقنه 
تصميم  که  باشد  اميدوار  تواند  می  آنگاه  کند 
آمريکا در قراردان انصاراهلل در ليست تروريسم را 

به مقصد تحقق نزديک تر کرده است.
- درگير کردن امريکا و انگليس در ماجرای يمن 
و در قالبی ويژه تر از گذشته می تواند چند فايده 
اساسی برای سعودی ها داشته باشد اول منحرف 
فتح  بر  تمرکز  از  انصاراهلل  توان  و  فکر  کردن 
مارب. دوم مساعدت هادی در تجميع نيروهای 
اصالحی پراکنده و تضعيف شده اصالح در سطح 
يمن سوم ايجاد تخفيف در درگيری های شدت 
يافته ميان مجلس انتقالی و نيروهای وفادار به 
کردن  همسو  باالخره  و  يمن  درجنوب  هادی 
اروپا در حمايت از اقدام امريکا در قراردادن نام 

انصاراهلل در ليست تروريسم.
- در کنار همه اين مسائل برخی اخبار و گزارش 
هادی  نيروهای  احتمالی  حمله  از  حکايت  ها 
جنوبی  نيروهای  کنترل  تحت  عدن  شهر  به 
دارد اين درحالی است که به فرض صحت اين 
اخبار کورسوی اميد عربستان به تحقق اهداف 
مطلق  ياس  به  يمن  در  امارات  با  مشترکش 
تبديل خواهد شد و در سايه تحقق چنين امری 
اين ضرب المثل تاريخی مجددا تصديق می شود 
که: من لم يود به الزمن يودبه اليمن. )کسی که 
حتی روزگار هم او را ادب نکرده باشد يمنی ها 

او را ادب خواهند کرد(

چرا المهره یمن برای آمریکا و بریتانیا مهم شده است؟
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پاسخ جدول شماره  1612 طراح:هادی شاکرپور

دانشجو  روز  بهانه  به  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
ای  رسانه  و  سیاسی  فعاالن  از  رضاتکبیری 
دانشجو  و  »دانشگاه  عنوان  با  را  مطلبی  الرستان 
بايد بداند؛ مطالعه بی مطالبه يعنی هيچ!« نگاشته 

است که عين مطلب را در زير می خوانيم:
از امسال که کرونا  است بگذريم هرساله همزمان 
دانشگاه  بيشتر  دانشجو(  ۱۶آذر)روز  فرارسيدن  با 
ها برنامه هايی را به منظور تجليل از مقام دانشجو 
اجرا ميکنند و ظاهر قضيه اين است که دانشجويان 
در همين يک روز فرصت خودنمايی دارند و خود را 

تکان می دهند و بس!؟
همان طور که می دانيد يکی از کار هايی که مورد 
تاکيد مقام معظم رهبری است مطالبه گری است و 
ايشان امر و نهی مسئولين را مهمترين کار می دانند.

مطالبه گری، يکی از وظايف ذاتی يک دانشجو و 
جوان است که بايد مثل خونی که درون بدن انسان 
جاری است، در يک دانشگاه جريان داشته باشد و 
همه دانشجويان بايد مطالبه گری را به عنوان يک 
به  نسبت  و  بشناسند  رسميت  به  خود  برای  حق 
نباشند،  تفاوت  بی  پيرامون خود هيچ گاه  مسائل 
مطالبه  به  جوان  يا  و  دانشجو  يک  وقتی  که  چرا 
گری ازمسئولين بپردازد اين خود باعث می شودکه 
مسئول مربوطه درمسيری که بايد، قرارگيرد و کار 

را در راستای اهداف نظام به پيش ببرد.

منفی  و  مثبت  اثرات  کرونا،  ويروس 
جوان  زوج های  زندگی  بر  بسياری 
هيچ  با  که  مثبتی  اثرات  گذاشت. 
نمی دادند  جواب  اين سرعت  به  روشی 
زوج ها،  بر  عالوه   که  منفيی  اثرهای  و 
مشکالت  دچار  هم  را  خانواده هايشان 

جديی می کند.
زندگی  به  گرايش  فرهنگ های   .۱
ساده، سال ها برای عدم انحراف جامعه 
هم چشمی  و  و چشم  تجمل گرايی  به 
تالش های بسياری کرد. برخی از مردم 
نشان  خوش  روی  فرهنگ ها  اين  به 
خريد  و  آسان  ازدواج های  با  و  دادند 
زيستی حمايت  از ساده  ايرانی  اجناس 
کردند؛ اما برخی ديگر )که قشر متوسط 
رو به باال جامعه را شامل می شود( روز 
تجمل گرايی  به  قبل  از  بيشتر  روز  به 
کرونا  وجود  با  حاال  اما  آوردند؛  روی 
ويروس، همه ی اقشار جامعه مجبور به 
الگوهای رفتاری مفيد  از برخی  پيروی 

هستند.
ديگر در هيچ  به علت شيوع کرونا،   .۲
از  خبری  ايران،  جمله  از  دنيا  کجای 
عروسی  يا مجالس پر زرق و برق نيست 
که تنها برای يک شب ميليون ها تومان 
بسياری  شود.  مجلل  تاالرهای  خرج 
بعد از عقد محضری بدون هزينه  برای 
مجالس عقد کنان يا عروسی، سر خانه 
و زندگی خود رفتند. اين اثر مثبتی بود 
زوج های  زندگی  بر  ويروس  کرونا  که 
هزينه های  رفتن  باال  اما  داشت؛  جوان 
زندگی از جمله مواد غذايی تا پوشاک و 
مسکن بر زندگی همگان سايه افکند که 
زوج های جوان در اين بين آسيب پذيرتر 

بودند.
خريد  برای  تشويق  گذشته،  در   .۳

می  اين  بگوئيد؛  آنجا  هی  را  ها  اين  و  بيندازيد 
شود يک فضا. وقتی يک فضای گفتمانی به وجود 
آمد، همه در آن فضا فکر می کنند، همه در آن 
فضا جهت گيری پيدا می کنند، همه در آن فضا 
شما  که  است  چيزی  همان  اين  کنند؛  می  کار 
که  کاری  اين  چنانچه  اگر  بنابراين  خواهيد.  می 
شما مثاًل در فالن نشستتان، در فالن مجموعه ی 
دانشجوئی تان کرديد، فکری که کرديد، ترجمه ی 
به صورت  يا  قانون  به صورت يک  نشد،  عملياتی 
مأيوس  شما  درنيامد،  اجرائی  دستورالعمل  يک 
نخير«  بود؛  بی فايده  ما  کار  پس  نگوئيد  نشويد؛ 

۱۳۹۰/۰۷/۱۳
معظم  مقام  که  زيادی  تأکيد  وجود  با  چرا  اما 

جدی  ترين  از  يکی  انديشی  آزاد  کرسی  های 
همواره  انقالب  فرزانه ی  رهبر  که  است  مطالباتی 
مجموعه های  و  دانشجويان  با  ديدارهايشان  در 
دانشگاهی مطرح فرموده اند. با وجود اين و به رغم 
مطالبه ی صريح و جدی مقام معظم رهبری، هنوز 
بحث  به  دانشگاه ها  در  شايد  و  بايد  که  چنان  آن 

کرسی های آزادانديشی پرداخته نشده است؛
به گونه ای که نارضايتی معظم له از روند برگزاری 
در  می توان  روشنی  به  را  آزادانديشی  کرسی های 

کالم ايشان مشاهده کرد.
بنويسيد، در مجامِع خودتان  »فکر کنيد، بگوئيد، 
که  را  آزادانديشی  کرسی های  آن  کنيد؛  منعکس 
من صد بار – با کم و زيادش – تأکيد کردم، راه 

اجناس ايرانی به دو علت ترويج می شد. 
اقتصادی  به چرخه  به علت کمک  اول 
کشور و دوم قيمت به صرفه برای مصرف 
کننده؛ اما حاال با استناد بر گزارش های 
واردات  پيش  چندی  اينکه  با  ميدانی، 
برقی،  جارو  مانند  خارجی  اجناس 
يخچال، لباسشويی و غيره متوقف شده 
آنها  از  داخلی  اجناس  قيمت  اما  است؛ 
باالتر است. بسياری عقيده  دارند که اين 
دالالن  وجود  علت  به  قيمت ها  جهش 
کننده  مصرف  تا  توليد  چرخه ی  در 
است. اين دالالن بين شرکت های توليد 
محصول  عرضه  فروشگاه های  و  کننده 
تعيين  را  بازار  قيمت  و  دارند  حضور 
هزينه  از  که  چقدر  هر  يعنی  می کنند. 
برای مجالس مجلل جلوگيری شود بايد 
برای خريد وسايل خانه بيشتر از ارزش 

واقعی اجناس پرداخت شود.
قيمت های  منطقی  غير  تغيير  عدم   .۴
لوازم خانگی باعث شده است که زندگی 
جوانان به دست عده ای سود جو باشد 
ديگری  موارد  به  خود  منفعت  جز  که 
از  مصوبی  قيمت  شايد  ندارند.  توجه 
يک  شروع  برای  الزم  لوازم  ليست 
زندگی، در ارگان مربوطه وجود داشته 
با قيمت های موجود در  باشد که قطعا 
دارد.  تفاوت  آسمان  تا  زمين  از  بازار 
حقوق متوسط اکثريت جامعه بين ۲/۵ 
مجموع  و  است  تومان  ميليون   ۳/۵ تا 
بين  خانه  وسايل  خريد  برای  قيمت 
۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان. يعنی برای 
شروع يک زندگی، دو نفر بايد حدود ۴ 
سال تمام حقوق خود را پس انداز کنند 
)در صورتی که قيمت ها ثابت بماند( تا 
بتوانند وسايل الزم برای يک زندگی را 

تهيه کنند.

رهبری برروی اين مسئله داشته اند باز مسئولين 
دانشگاه ها زير بار اين موضوع نمی روند و همچنان 

دانشجو را خنثی نگه می دارند؟
که  دهند  نمی  اجازه  ها  دانشگاه  مسئولين  چرا 
دانشجويان ، دانشگاه رابه سمت مطالبه گری پيش 

ببرند؟
پيرامون  مسائل  مورد  در  ما  های  دانشگاه  چرا 

خود)سياسی اجتماعی و...( بی تفاوت اند؟
اصال چرا مسئولين عالوه بر ارائه گزارش به عموم 
سمت  به  را  عملکردشان  ارائه  و  کارشان  مردم، 
چرا  دهند؟  نمی  جهت  دانشگاهيان  و  دانشگاه 
مسئولين اجرايی راهکارها را از قشر دانشجو نمی 
خواهند؟ چرا  و چرا و چرا و صدها چرای ديگر...!؟

امام خامنه ای در سال۸۶ در ديدار با دانشجويان 
می فرمايند که : من بارها گفته ام ازآن روزی بايد 
ترسيدکه جوان ما، دانشجوی ما در دانشگاه انگيزه 
درخواست  طرح  سوال،  طرح   ، مسئله  طرح  ی 

نداشته باشند.
که  بايدبدانند  ها  دانشگاه  مسئولين  و  دانشجويان 
اگر برای به اجرا در آوردن کرسی های آزادانديشه 
نکنند  سازی  زمينه  مسئولين،  از  گری  مطالبه  و 
و  شد  نخواهد  حاصل  بايد  که  آنچنان  پيشرفتی 
بامطالبه  همراه  علم  آموزِش  بايد  دانشگاه  فضای 
گری باشد چرا که مطالعه بدون مطالبه يعنی هيچ!؟

دانشگاه و دانشجو باید بداند؛ مطالعه بی مطالبه یعنی هیچ!

ویروس کرونا چه اثراتی
 بر زندگی زوج های جوان دارد؟

پس از چند ماه تاخير در انتشار درخواست 
های مردمی ميالد الرستان و انتشار برخی 
از آنها به صورت موردی، بار ديگر برخی از 
درخواست ها را که از طريق سامانه پيامکی 
۲۰۰۰۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰  و يا از طريق شماره 
ميالد  برای   ۰۹۳۵۸۹۴۹۳۹۷ آپ  واتس 
الرستان ارسال شده را با هم مرور نموده و از 
مسئوالن محترم تقاضای تالش در راستای 

حل آنها داريم.
حدفاصل  دادمان  دکتر  بزرگراه  ۱(آسفالت 
وضعيت  در  منيری  ورزشگاه  تا  بيمارستان 
از  بعد  بطوريکه  دارد.  قرار  اسفناکی  بسيار 
هر بارندگی عالوه بر ابگرفتگی، باعث خرابتر 
شدن اسفالت نيز می شود. با توجه به اينکه 
های  ورودی  از  يکی  عنوان  به  خيابان  اين 
وضعيتی  ميشود،چنين  محسوب  نيز  شهر 
به هيج عنوان زيبنده الر نيست. می طلبد 
اقدامی عاجل از جانب شهرداری و اداره کل 

راه و شهرسازی، صورت گيرد.
می  درخواست  الر  شهرداری  از    )۲
بلوار  اسفالت  تکميل  به  نسبت  گردد 
تا  نخل  پارک  حدفاصل  الفقهايی،  نخبه 
نيز  خيابان  اين  الری،که  صحبت  ميدان 
شود،  می  محسوب  الر  های  ورودی  از 

نمايد. اقدام 
شورای  الرستان،  فرودگاه  مديرکل  از   )۳
و  راه  کل  اداره  و  الر  شهرداری  شهر، 
به  نسبت  گردد  می  درخواست  شهرسازی 
هاشمی  سيدعبدالرحيم  بلوار  زيباسازی 
از  نيز  آن  که  فرودگاه(  ورودی  )بلوار  زاده 

شود،  می  محسوب  الر  مهم  های  ورودی 
اقدام نمايند.

می  درخواست  فرهنگی  ميراث  اداره  از   )۴
گردد نسبت به بازسازی ديوار تخريب شده 
باغ نشاط، که در خيابان اصلی واقع گرديده 
است،  داده  به شهر  نازيبايی  بسيار  و چهره 

اقدام نمايد.
تا  ۵(  خيابان کارگر از سه راه بندر عباس 
فلکه موشکی بسيار شلوغ شده و با توجه به 
پياده  عابران  و  بوده  مسکونی  منطقه  اينکه 
زيادی نيز در اين منطقه تردد ميکنند، عبور  
موتور و ماشين سبک و حتی ماشين های 
سنگين با سرعت زياد عليرغم وجود سرعت 
گير عمال اثر گذار نبوده است. از شهرداری 
و راهنمايی و رانندگی الرستان تقاضا داريم 

موضوع را پيگيری نمايند.
از  برسيد.  الر  شهر  ورودی  به  لطفا   )۶
کمربندی آب باريک تا اول ورودی شهر را 
کنيد.  درختکاری  و  روشنايی  و  کشی  بلوار 
که  است  شهر  ورودی  همان  شهر  معرف 
در  زياد  تصادف  باعث  و  بوده  تاريک  شبها 

اين محدوده می شود.
بسيار  کار   شهر،  شوراي  و  شهرداری   )۷
ميدان  در  الرستاني  قوچ  نصب   در  زيبايی 
نام  انجام دادند.  لطفاً هم  امام خمينی)ره( 
آن  را درج کنيد هم از سمت گراش خروس 

الري نصب نماييد.
امام  شهرک  آسفالت  مورد  در  لطفا   )۸
خميني )دور برگردان( که با گذشت ۴ سال 

هنوز آسفالت نگرديده پيگيری نماييد.

از آبگرفتگی »بلوار شهید دادمان«
 تا »دیوار تخریب شده باغ نشاط« و »شلوغی فلکه 

موشکی« در درخواست های مردمی

با حل این جدول به یکي از آثار موریس بالنشو با ترجمه ي شهرام 
رستمي مي رسیم. اصطالح این کتاب را اولین بار فردریش نیچه در کتاب 
»چنین گفت زرتشت« بیان کرده است و منظور  او از این اصطالح پست 
و حقیرترین افراد و حقیر شمردن افرادي که در مقام انساني حقیرند است 
ادبي کسي  و هیوالي  نگارش درآورده  به  را  اثر  این  ادبي  قلم هیوالي 
نیست جز »موریس بالنشو« زاده 1907 رمان نویس، نظریه پرداز ادبي، و 
به دیده شدن و  تمایلي  بود که در طي زندگي خود  فیلسوف فرانسوي 

شاید معروف شدن نداشت  و مصاحبه هاي مطبوعاتي نیز انجام نمي داد.
در این اثر که به صورت داستاني است، فلسفه اي در مورد دیگري خواهید 
شنید دیگري که ما او را شکل مي دهیم. دیگري که شاید آن چیزي که 
او را در ذهن خود ساخته ایم، نباشد اما این ذهن ما و خاصیت آن است. 
ذهن ما با توجه به اطالعات و ظواهر هر چیز از آن گاهي کاه مي سازد 

و گاهي کوه!

افرادی که توفيق داشتند امام خمينی)ره( خطبه 
عقدشان را بخوانند، از ايشان نقل کرده اند که به 
زندگی  »در  می فرمودند:  توصيه  جوان  زوج های 

مشترک با هم بسازيد.«
توصيه ها و جمالت ارزشمند و پر از نکات اخالقی 
امام خمينی)ره( را که بررسی می کنيم، دستمان 
خدا  مخلص  بنده  و  بزرگ  عارف  اين  که  می آيد 
سبک  و  خانوادگی  امور  به  نسبت  زيادی  توجه 
و  دستورات  اين  است.  داشته  اسالمی  زندگی 
توصيه های اخالقی هرچند که به نظر ساده و قابل 
انجام به نظر می رسد اما در حقيقت پشتوانه محکم 
اسالم را دارد و عمل کردن به آن نيازمند رعايت 

نکته های بسيار مهمی در زندگی است.
توصیه به زوج های جوان

توصيه  درباره  جالبی  خاطره  رهبری  معظم  مقام 
در  ايشان  دارند.  جوان  زوج های  به  خمينی  امام 
مراسم اجرای خطبه عقد ازدواجی در سال ۱۳۷۰ 
امام  خدمت  وقت  يک  من  فرمودند:  بياناتی  طی 
رفتم، ايشان می خواستند خطبه عقدی را بخوانند. 
بشو.  عقد  بيا طرف  گفتند: شما  ديدند،  را  تا من 
می دهيم  تفصيل  و  طول  که  ما-  برخالف  ايشان 
بعد  می خواندند،  اول  را  عقد  می زنيم-  حرف  و 

ديدم  من  می کردند.  کوتاه صحبت  جمله  سه  دو 
رويشان  خواندند،  را  عقد  که  اين  از  پس  ايشان 
با هم  را به دختر و پسر کردند و گفتند: »برويد 
همه  اين  ما  که  ديدم  کردم،  فکر  من  بسازيد.« 
حرف می زنيم، اما کالم امام در همين يک جمله 
»برويد با هم بسازيد« خالصه می شود! حاال ما هم 
برويد  پسران،  و  عرض می کنيم که شما دختران 
که  چيزی  هر  است.  اصل  سازش،  بسازيد.  هم  با 
و  زن  پسر،  و  دختر  داماد،  و  عروس  ساختن  با 
بشود.  تلقی  بيگانه  بايستی  دارد،  منافات  شوهر 
اين را اصل قرار بدهيد تا ان شاءاهلل خداوند متعال 

برکاتش را بر شما نازل کند.

حسينی  علی اکبر  سيد  حجت االسالم والمسلمين 
هم شبيه همين ماجرا درباره توصيه امام خمينی 
به زوج جوانی تعريف کرده است: فرزندم را برای 
امام   حضرت  خدمت  عقد  خطبه  کردن  جاری 
رحمه اهلل بردم. بعد از تمام شدن عقد، امام  خمينی 
بار  سه  و  کردند  داماد  و  عروس  به  رو  رحمه اهلل 

فرمودند: »با هم بسازيد و با هم رفيق باشيد.«
نکته هایی برای ازدواج موفق

امام خمينی در آستانه ازدواج به خانواده اش درباره 
انتخاب همسر مناسب گفته بود: »من نمی خواهم 
کفو  می خواهم  چون  بگيرم،  همسر  خمين  از 
خودم باشد. اگر خودم درس می خوانم، می خواهم 

همسری بگيرم که هم فکر من باشد. درنتيجه بايد 
هم شأن  و  روحانی  خانواده  از  و  بگيرم  زن  قم  از 

خودم.«
اين  زندگی  اين دستورالعمل  در  توجه  قابل  نکته 
است که امام خمينی به هم کفو و هم شأن بودن با 
همسر خود توجه زيادی داشته است. البته در اين 
مورد ممکن است هرکسی تفسير خاصی از هم کفو 
زندگی  به سبک  نگاهی  با  اما  باشد،  داشته  بودن 
ايشان  رهنمودهای  و  دستورات  و  خمينی  امام 
و هم شأن  از هم کفو  منظور  که  مشخص می شود 

بودن، هم فکر بودن است نه اختالف سنی.
چون امام خمينی در سن ۲۸ سالگی ازدواج کرد، 
با  بود.  ساله  فقط ۱۵  ايشان  که همسر  حالی  در 
اين وجود همسرشان پس از ازدواج و در کنار امام 

خمينی تحصيالت خود را ادامه داد.
باره  اين  در  امام  فرزندان  از  يکی  که  طور  همان 
تعريف کرده است که: »مادرم در زمان ازدواج تا 
که  بودند  خوانده  درس  سيکل  يعنی  نهم  کالس 
اما در عين  امام درآمدند،  به عقد ازدواج حضرت 
وقتی  تا  و  عربی می خواندند  امام درس  نزد  حال 
که پنجمين فرزند را به دنيا آوردند، مشغول درس 

خواندن نزد امام بودند.«
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صف

ممکن است بسياری از شما برای رسيدگی به برخی 
از امور حقوقی خود به وکيل نياز پيدا کنيد، اما اينکه 
به چه وکيلی می توانيد اعتماد داشته و مسائل مهم 
و  نبوده  آسانی  کار  بسپاريد  او  به  را  خود  حقوقی 

نيازمند اطالعات و يا تجربه می باشد. 
از سوی شخص  که  گفته می شود  فردی  به  وکيل 
ديگری برای انجام کاری مامور می شود و قراردادی 
که طبق قوانين و حقوق مدنی بين طرفين منعقد 
قرارداد  طرفين  می شود.  ناميده  »وکالت«  می شود 

منعقد شده نيز »وکيل« و »مَوّکل« نام دارند. 
وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

پس  که  است  کسی  دادگستری  يک  پايه  وکيل 
مدرک  از کسب  پس  و  ليسانس  دوره  گذراندن  از 
در زمينه حقوق يا فقه و مبانی حقوق اسالمی، در 
آزمون پذيرش کارآموزی کانون وکالی دادگستری 
رقابتی  و  می شود  برگزار  سال  در  بار  يک  تنها  که 
و  گذاشته  سر  پشت  را  دارد  وجود  آن  در  سخت 

موفقيت در آن را بدست آورد.
پس از قبولی در آزمون، فرد بايد استعالماتی نظير 
گواهی عدم اعتياد، عدم سوء پيشينه کيفری و ... را 
از پزشکی قانونی و نهاد های امنيتی دريافت و ارائه 
نمايد. پس از موفقيت در آزمون و ارائه استعالمات 
کارآموز  عنوان  به  فرد  شده  خواسته  گواهی های  و 
تبديل  فرد  اينکه  برای  می شود.  شناخته  وکالت 
به  بايد  شود،  دادگستری  يک  پايه  وکيل  يک  به 
دادگستری  يک  پايه  وکيل  نزديک  سال  دو  مدت 
متخصص، که يک وکيل سرپرست معروف است، به 
عنوان کارآموز فعاليت کند و با شرکت در جلسات 
و  تجربه  حقوقی  زمينه های  تمام  در  دادرسی 
اطالعات کسب نمايد. عالوه بر اين فرد کارآموز بايد 
در جلسات آموزشی که توسط کانون وکال يکبار در 
هفته برگزار می شوند نيز شرکت کند و همچنين در 

 هجدهم آذر مصادف با سالروز معرفي عراق به 
عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوي سازمان 

ملل متحد در سال ۱۳۷۰ است.
ساختار  تغيير  موجب  اسالمي،  انقالب  پيروزي 
قدرت در خاورميانه شد و نظام امنيتي ساخته و 
پرداخته ي غرب در منطقه را با چالش مواجه کرد. 
جهان  رهبري  طمع  با  صدام  ديگر،  سوي  از 
به  و  منطقه  در  قدرت  کردن خأل  پر  و  عرب 
دست آوردن امتيازات از دست داده در قرارداد 
غرب  وسيله ي  مناسب  ترين  را  خود   ،۱۹۷۵
گرانه اش  سلطه   اهداف  به  دستيابي  براي 

معرفي کرد.
عراق  شيعيان  سرکوبي  به  اقدام  ابتدا،  صدام 
تأسيسات  در  بمب   گذاري  به  سپس  و  کرد 
انقالب  ضد  هاي  گروهک   توسط  ايران  نفتي 
به  دولتي  تلويزيون  در  همزمان  و  پرداخت 
ايران،  از  جزيره  سه  بازپس  گيري  بهانه ي 
را  تبليغاتي  مستقيم  غير  و  مستقيم  حمالت 

متوجه ايران کرد. 
 ۲۶ در  عراق  خارجه ي  وزارت  نيز،  نهايت  در 
شهريور ۱۳۵۹ طي يادداشتي قرارداد ۱۹۷۵ 
الجزاير را لغو و صدام در برابر دوربين تلويزيون 
 ،۱۳۵۹ شهريور   ۳۱ در  و  پاره  را  آن  عراق، 

حمله ي سراسري خود را به ايران آغاز کرد.
با وجود مشخص بودن تجاوزکار، سازمان ملل 
ابرقدرت  ها سال  ها حق مسلم  به علت فشار 
قبول  از  پس  که  اين  تا  کرد  پايمال  را  ايران 
قطعنامه ي ۵۹۸ از سوي ايران گروه ناظر نظامي 
ايرانـ  عراق ملل متحد )unimag( تشکيل شد.

سرانجام پس از ۱۱ سال از آغاز جنگ و سه 
سوي  از   ۵۹۸ قطعنامه ي  قبول  از  بعد  سال 
ايران، با تالش هاي پي  گير سياسي مسئوالن 
در  ايران  حقانيت  اسالمي،   جمهوري  نظامي 
پرز  خاوير  و  رسيد  اثبات  به  مقدس،  دفاع 
متحد  ملل  سازمان  وقت  کل  دبير  دکوئيار 
رسمي  گزارش  يک  طي   ۱۳۷۰ آذر   ۱۸ در 
به شوراي امنيت، اعالم کرد که عراق در ۳۱ 

شهريور ۱۳۵۹ به ايران حمله کرده است.
جامعه ي  سوي  از  عراق  بودن  متجاوز  اعالم 
اما  شد،  اعالم  دير  بسيار  گرچه  المللي  بين  
تاريخ  در  که  است  مهمي  پيروزي  هاي  از 
حماسه ي  بر  حاشيه اي  عنوان  به  کشورمان 
هشت  مقدس  دفاع  در  ايران  ملت  عظيم 

 ساله ي خود، ثبت گرديد.
منبع: ایمنا

لياقت  و  قدرت  دوش  به  دوش  مسؤوليت 
]ظرفيت[ حرکت ميکند. 

جوسیا گیلبرت هوالند
***

ندارد، درخواست  را دوست  از کسی که خود 
عشق و دوستی مکن. 

فیلسوف حکیم ُاُرد بزرگ خراسانی
***

به  پيوسته  را  ما  چيزی  چه  کنيم،  انديشه 
زندگی دلگرم ساخته و در نهايت می خواهيم 
با آن  يا  و  را سامان داده  برسيم و آن  به آن 
به سامان برسيم؟ خواسته پيوسته انديشه ما، 
همان عشق است و اين تنها راه شناسايی آن.
 فیلسوف حکیم ُاُرد بزرگ خراسانی

***
مردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت 
ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت 

در دنيا باعث پيشرفت انسان نميشود. 
فرانک کرین

***
ميخواهد  هرچه  بگذار  کن،  قبول  مسؤوليت 

پيش بيايد. 
آنتونی رابینز

***
می انديشم پس هستم، هستم چون فکر می 

کنم، و فکر می کنم چون شک می کنم.
 رنه دکارت

*** 
با دستهايشان  دانند  نمی  از سخنوران  بعضی 
هنگام صحبت چه کار بکنند. بهتر است جلو 

دهانشان را بگيرند. 
متورمن کولن

***
دوست ندارم دشمنانم سقوطم را ببينند. 

توماس جانسون
***

جايگاهی،  چنين  است،  دلدادگی  آموزگاری، 
هيچگاه به دست بدان مباد.

 فیلسوف حکیم ُاُرد بزرگ خراسانی
***

خود  استعدادهای  از  توانستند  می  همه  اگر 
درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود 

می شد که همه می خواهند. 
زکریای رازی

***
دهد،  نمی  شما  به  زيادی  چيز  زندگی  وقتی 
دليلش آن است که شما هم چيز زيادی از او 

نخواسته ايد.
 مارسل پیره وو

پژوهشی  کميته  پور،سرپرست  شاهين  حميد 
به  که  ايران  بومی  های  فناوری  انجمن 
اختالالت در نوسانات دو منار اصفهان پی برد 
فرمول  با  را  بنا  ارتعاشات  علت  تصميم گرفت 

های ديناميکی پيدا کند.
های  فرمول  تمام  با  پور  شاهين  پژوهش 
پيچيده و آزمايشگاهی اش تنها در پی رسيدن 
به اين نتيجه است. »هنگامی که دو نخ مشابه 
را به طول مساوی و انتهای نخ ها به يک نخ 
افقی ببنديد دو آونگ کامال مشابه حاصل می 
شود.اگر يکی از وزنه ها به نوسان در آيد يکی 

ديگر از وزنه ها هم شروع به نوسان می کند.
اگر يکی از نخها بلندتر شود در صورت نوسان 
شود.حال  نمی  نوسان  دچار  ديگر  وزنه  يکی، 
باز هم  باشد  با ديگری متفاوت  اگر وزن يکی 
نوسان يکی منجر به اختالل در نوسان ديگری 
می شود.بنابر اين می توان ارتعاش يک مناره 

به مناره های بعدی هم منتقل شود.«
پيش از شاهين پور افرادی ديگری هم درباره 
منار جنبان کار کرده اند اما تا کنون کسی،کار 

آزمايشگاهی روی اين بنا انجام نداده اند. 
در کشورهای عراق و عربستان هم منار جنبان 
تمام  پور  شاهين  دارد.  وجود  زيادی  های 
منارجنبان های ساخته شده در دنيا را متعلق 

به فرهنگ ايرانی اسالمی می داند. 
جالب است بدانيد منار جنبان های دنيا در يک 
ساخته  تيموريان  دوره  ساله  سی  زمانی  دوره 

شده اند.
 منار جنبان اصفهان

در سر راه اصفهان به نجف آباد قريه ای است 
که آن را کارالدان می گويند. امروز اين روستا 
جزئی از شهر اصفهان به شمار می رود.در اين 
از صلحا  يکی  مزار  که  دارد  وجود  بنائی  قريه 
و زّهاد مشهور قرن هشتم هجری به نام عمو 

شود، وکيل پايه دو دادگستری خواهد بود. 
پذيرش از سوی قوه قضائيه هرچند مشکالت و 
سختی های خود را دارد، ولی نسبت به آزمون 
همين  به  و  بوده  ساده تر  ايران  وکالی  کانون 
خاطر درجه اعتبار آن نيز نسبت به وکيل پايه 

يک دادگستری پايين تر است.
از ديگر تفاوت های مهم وکيل پايه يک دادگستری 
پذيرش  توانايی  در  دادگستری  دو  پايه  وکيل  و 
دعاوی می باشد. بدين صورت که وکيل پايه يک 
مراحل  تمام  و  دعاوی  تمام  دادگستری می تواند 
آن ها را بپذيرد در حالی که حوزه فعاليت وکيل 

پايه دو دادگستری محدود است.
حوزه های فعالیت وکیل پایه یک دادگستری

به طور کلی وکيل پايه يک دادگستری می تواند 
در  و  بپردازد  گوناگون  زمينه های  در  وکالت  به 
دعاوی  از  برخی  يابد.  حضور  مختلف  دعاوی 
مختلفی که وکيل پايه يک دادگستری می تواند 

در آن حضور يابد عبارتند از:
- وکیل خانواده

اموری مانند طالق، مهريه، طالق  وکيلی که در 
توافقی، استرداد جهيزيه، نفقه، حضانت کودکان، 

انحصار وراثت و ... می تواند راهنما باشد.
- وکیل ملکی

در  که  دادگستری  يک  پايه  وکيل  يک 
به  الزام  رسمی،  سند  تنظيم  نظير  زمينه هايی 
و  اجاره  قرارداد  کار، وقف، سرقفلی،  پايان  اخذ 

... فعاليت می کند.
- وکیل مهاجرت

راهنمای  می تواند  مهاجرت  امور  در  که  وکيلی 
قصد  که  جايی  قوانين  از  را  شما  و  بوده  شما 

مهاجرت به آن را داريد آگاه می سازد.
- وکیل مالیاتی

جرائم  به  شدن  محکوم  از  جلوگيری  برای 
سنگين مالياتی، می توانيد از يک وکيل پايه يک 

دادگستری در زمينه ماليات کمک بگيريد.
- وکیل ثبت احوال

وکيل پايه يک دادگستری می تواند در زمينه های 
متفاوت مرتبط با ثبت احوال از جمله: تغيير نام 
از شناسنامه  نام همسر  نام خانوادگی، حذف  و 
را  شما   ... و  فوت  گواهی  اخذ  طالق،  از  پس 

راهنمايی و کمک کند.
- وکیل شرکت ها

ضمانت  شرکت،  ثبت  مانند  اموری  انجام  برای 
و  مالياتی  پرونده  تشکيل  بانکی،  نامه های 
يک  پايه  وکيل  يک  سراغ  به  می توانيد  نيز   ...

دادگستری برويد.
- وکیل چک و سفته

سفته  و  چک  به  رسيدگی  مانند  اموری  انجام 
برگشتی نيز می تواند در حوزه فعاليت های يک 

وکيل پايه يک دادگستری باشد.
منبع: برترین ها

عربستان  و  عراق   کند.در  می  حرکت  طوری 
حال  هر  شود.به  می  يافت  بناهايی  چنين  هم 
منطقی ترين علتی که برای تکان خوردن مناره 
باشد،پديده فيزيکی  تواند وجود داشته  ها می 

تشديد يا دوپلر است.
چون مناره ها سبک و کاماًل مشابه هستند،تکان 

خوردن يکی روی ديگری اثر می گذارد.

بسياری از معماران و مهندسان درباره جنبش 
مناره ها به اظهار نظر فنی و مهندسی پرداخته 
اند اما برخی نيز می گويند هيچ دليل منطقی 
است. نشده  ارائه  ها  مناره  تحرک  برای 

سفر  دنيا  مختلف  نقاط  به  که  جهانگردانی 
را  هائی  مناره  خود  مشاهدات  در  اند  کرده 
معرفی کرده اند که در نقاط ديگر جهان همين 

خصوصيت را داشته اند.
وجه  اصفهان  منارجنبان  اينکه  مسلّم  قدر  اما 
تمايزی با ساير مناره های متحرک دارد و آن 
از حرکت مناره ها ساير  اين است که گذشته 
قسمت های بنا نيز حرکت می کند.ارتفاع ايوان 
مقبره عمو عبداهلل از سطح زمين بقعه ۱۰ متر و 

ارتفاع هريک از دو مناره ۵/۷ متر است.
 در اين ايوان مزار عمو عبداهلل قرار دارد و راه 
درگاه  وسيله  به  نيز  ها  مناره  و  بام  به  صعود 
کوچکی است که با پلکانی مارپيچ به بام مربوط 

می شود.

آزمون مهارت های کامپيوتری )icdl( نمره قبولی 
را کسب نمايد.

در مرحله بعدی  کارآموز بايد در آزمونی به نام اختبار 
شرکت کند. فرد کارآموز می بايست در اين آزمون، که 
دارای دو بخش شفاهی و کتبی می باشد، نمره قبولی 
را کسب کند. پس از کسب نمره قبولی در اين آزمون 
فرد در مراسم سوگند يا تحليف شرکت می کند و 
پس از سوگند ياد کردن به صورت رسمی به عنوان 

وکيل پايه يک دادگستری شناخته خواهد شد.
چرا وکيل پايه يک دادگستری قابل اعتماد است؟

يک  پايه  وکيل  عنوان  به  نمی تواند  هرکسی 
عنوان  اين  که  فردی  و  دادگستری شناخته شود 
را کسب کند، شخصی متخصص در زمينه مسائل 

حقوقی به شمار می رود.
لزوم کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری

هر  در  متخصص  افراد  از  گرفتن  کمک  بی شک 
روند  تسريع  در  سزايی  به  تاثير  می تواند  زمينه 
باشد.  رسيدگی به مسئله و گرفتن نتيجه داشته 
پايه  وکيل  حقوقی،  زمينه های  در  متخصص  فرد 
وکيل  از  گرفتن  کمک  می باشد.  دادگستری  يک 
روحی  فشار  اينکه  بر  عالوه  دادگستری  يک  پايه 
و روانی زيادی را از روی شما برمی دارد، منجر به 
صرفه جويی در هزينه های شما و تسريع در زمان 

رسيدگی به مشکالت شما خواهد شد.
تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه 

دو دادگستری
و  دادگستری  يک  پايه  وکيل  تفاوت  اصلی ترين 
وکيل پايه دو دادگستری در روش پذيرش آن ها 
در آزمون وکالت است. کسی که موفق به قبولی 
در آزمون وکالت کانون وکالی ايران شود به عنوان 
وکيل پايه يک دادگستری شناخته شده و کسی 
قوه قضائيه  از سوی  به گرفتن پذيرش  که موفق 

عبداهلل کارالدانی است.
تاريخی که بر فراز سنگ عمو عبداهلل نوشته شده 
و سال ۷۱۶ هجری را نشان می دهد مبين اين 
نکته است که اين عارف بزرگ در زمان سلطان 
زيسته  می  مسلمان  ايلخان  خدابنده(  )محمد 
ايوانی  تک  آثار  از  يکی  منارجنبان  ايوان  است 
دوران ايلخانی است اما برخی از محققين عقيده 
دارند که مناره ها بعداً به ايوان مزبور افزوده شده 

است.
نه  عرضش  که  را  کوچک  بنای  اين  که  چيزی 
را  است  متر  هفده  مناره اش  هر  طول  و  متر 
است.يعنی  آن  خوردن  تکان  کرده است  معروف 
با تکان دادن يکی از مناره ها مناره ديگر و کل 

ساختمان نيز تکان می خورد.
ايوان بنا به سبک مغول ساخته شده است ولی 
اواخر  را  آنها  که  می دهد  نشان  ها  مناره  شکل 

دوره صفويه به ايوان اضافه کرده اند. 
دليل حرکت اين بنا تا مدت ها برای دانشمندان 
گويند  می  هم  هنوز  بوده  است.بسياری  سوال 
وجود  حرکت  اين  برای  ای  منطقی  دليل  هيچ 
که  است  است،اين  مهم  که  چيزی  اما  ندارد 
اين  که  نيست  بنايی  تنها  دنيا  در  منارجنبان 

راز منار جنبان فاش شد
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 سخنان پند آموز و 
حکیمانه بزرگان)1(

برای  بزرگ  تهديدی  پالستيکی  های  کيسه 
بهترين  دليل  همين  به  است،  زيست  محيط 
دورريز  پالستيکی  ضايعات  اينکه  برای  کار 
کمتر  زيست  محيط  به  و  کند  پيدا  کمتری 

آسيب وارد کند، بازيافت آن هاست.
مواد  از  پالستکی  کيسه های  ساخت  برای 
پوليمری  مواد  اين  می شود؛  استفاده  پليمری 
قابليت بازيافتی دارند. پس می توان کيسه های 
فرآيند  طی  مصرف،  از  بعد  را  پالستيکی 

بازيافت مجددا استفاده کرد.
مراحل بازیافت پالستیک

برای بازيافت کيسه ها موادی را به آنها اضافه 
کيسه  ضخامت  سبب  مواد  همين  کنند  می 
های نايلونی می شود. زيرا مواد بازيافتی نسبت 
کمتری  استحکام  و  مقاومت  اوليه،  مواد  به 
پاره  نايلونی  های  کيسه  است  ممکن  و  دارند 
شوند. به همين علت آن ها را ضخيم تر توليد 
می کنند تا به مقاومت مطلوب آن دست يابند.

بازيافت مواد پالستيکی، مهمترين نکته  برای 
ای که بايد مد نظر داشت نوع پليمری که بايد 
بازيافت شود. به اين صورت که هر نوع پليمر 
بازيافت می شوند، در غير  انواع ديگر  از  جدا 
رو  روبه  اشکال  با  بازيافت  فرايند  صورت  اين 

خواهد شد. 
پلی  هم،  با  ها  اتيلن  پلی  مثال:  عنوان  )به 
پروپيلن ها با هم و پلی آميدها با هم بازيافت 
مواد  از  ترکيبی  اگر  بنابراين  شوند(،  می 
پالستيکی مختلف مانند ظروف يکبار مصرف 
با  شوند،  ذوب  و سپس  خرد  مختلف  انواع  با 
ترکيب  ذوب  نقطه  بودن  متفاوت  به  توجه 

ناهمگونی ايجاد می شود. 
مسئله بعدی نداشتن رنگ در مواد پالستيکی 
است که اهميت بسزايی در اين فرآيند دارد. 
های  کيسه  بازيافت  برای  دليل  همين  به 
نايلونی بعد از جمع آوری ضايعات پالستيکی 
بر  را  ها  پالستيک  مخصوص،  کارگاههای  در 
مبنای جنس و رنگ تفکيک می کنند. تفکيک 
پالستيک ها به طور معمول از نظر جنس به 
دو نوع بادی و تزريقی و از لحاظ رنگ بندی 
آنها به انواع بی رنگ، سفيد، آبی، سبز و زرد 

تفکيک می شوند. 
فشرده  بسيار  ساختمانی  بادی  پالستيک های 
دارند و خشک و شکننده  هستند، در حالی که 
پالستيک های تزريقی نرم تر و انعطاف پذيرترند. 
هدف از جدا کردن اين دو نوع مواد پالستيکی 
اين است که کيفيت حاصل از مخلوط کردن 
اين دو نوع مطلوب نمی شود و مخلوط حاصل 

در آخر به صورت شن ريزه می شود.
پالستيک  گفت  توان  می  رنگ بندی  نظر  از 
باالتری  قيمت  کريستالی  و  رنگ  بی  های 

نسبت به پالستيک های کدر و مشکی دارند.
و  نوع  نظر  از  ها  پالستيک  سازی  جدا  از  بعد 
رنگ آنها را در يک آسياب بزرگ می ريزند و آنها 
به صورت تکه های بسيار ريز خرد می کنند.  را 
آماده  مرحله  اين  در  شده  خرد  پالستيک های 
پالستيک  بازيافت  کارخانه های  به  فروش 

هستند.
کارخانه های بازیافت ضایعات پالستیکی

پالستيک  اينکه  از  بعد  مرحله  نخستين  در 
شد،  داده  تحويل  کارخانه  به  شده  خرد  های 
شده  ريخته  شستشو  ظرف  يک  در  پالستيکها 
و پس از شست و شو در يک سبد خشک کن 
اين سبد يک  زير  پخش می شوند. در قسمت 
تا  دارد،  وجود  ماليم  گرمای  با  حرارت زا  منبع 

پالستيک ها را خشک کند.
پس از اينکه پالستيک ها خشک شد، در دستگاه 
اکسترودر قرار می گيرند. اين دستگاه شبيه به 
که  تفاوت  اين  با  است،  بزرگ  گوشتی  چرخ 
ناحيه ميانی آن مجهز به سيستم های حرار تی 
المنت  تعدادی  از  حرارتی  )سيستم های  است 
حرارتی  توان  که  شده  تشکيل  باال  مقاومت  با 
بسيار بااليی دارند(. حرارتی که از اين سيستم 
متساعد می شود، به طور متوسط بين ۲۵۰ تا 
به کمک حرارت  ۱۵۰ درجه سانتی گراد است. 
صورت  به  خردشده  پالستيک های  شده،  توليد 
خميری از دهانه ی اين دستگاه خارج می شوند. 
در اين مرحله خميرها در ظرف آبی ريخته می 
شوند تا سرد و سفت شوند. بعد آنها را در داخل 
آسياب ريخته و اين دستگاه خمير سفت شده 
را به گويچه های پالستيکی به نام گرانول تبديل 

می کند. 
ثانوی است.   اين گويچه های گرانولی ماده خام 
در مرحله پايانی اين گرانول ها را در دستگاه های 
قالب گيری ريخته و محصول مورد نظر در قالبی 

که از قبل طراحی شده است توليد می شود. 
محصوالتی را که در مرحله قالب گيری به شکل 
نامطلوب و ناقص توليد شوند را  دوباره آسياب 

کرده و مورد استفاده قرار می دهند.
ساخت کیسه های پالستیکی

استفاده  بازيافتی،  مواد  از  استفاده  مهم  مسئله 
در  است.  غذايی  مصارف  در  مواد  اين  مجدد 
بازيافت شده  از مواد  از آن دسته  واقع صحبت 
ای است که برای بسته بندی و نگهداری مواد 

غذايی غيرمجاز هستند. 
در حال حاضر کارخانه های صنايع غذايی مجاز 
نيستند مواد بازيافتی را برای نگهداری و بسته 

بندی مواد غذايی به کار ببرند. 
گفتنی است برای توليد کيسه های پالستيکی 
در  شود  می  استفاده  بکر  اوليه  مواد  از  شفاف 
حالی که اکثريت پالستيک های مشکی موجود 

در بازار از مواد بازيافتی تهيه می شود.
ابتدا  در  پالستيکی  های  کيسه  ساخت  برای 
های  فيلم  شکل  به  را  اتيلن  پلی  های  گرانول 
ابعاد  از برش فيلم ها در  نازک درآورده و پس 
دلخواه به کيسه تبديل می کنند. و در صورت 
گرانول  تبديل  هنگام  رنگی  های  کيسه  توليد 
پلی اتيلن به فيلم از رنگدانه پالستيک استفاده 

می کنند.
پالستیک ها در کاربردهای غذایی

بازيافتی  تا آن هايی که  بکر  از  پليمرها  تمامی 

حتماً  پالستيکی  ظروف  همچنين  و  هستند 
تحت  غذايی  صنعت  در  استفاده  از  قبل  بايد 
آزمون رتبه بندی غذايی قرار گيرند. اين آزمون 
تحت استانداردهای )EEC( و )FDA( انجام می 
شود. در واقع وزارت بهداشت مقاومت و ميزان 
مهاجرت مواد سازنده پليمرها را در حالل ها يا 
محلول های مشابه مواد غذايی را می سنجد. 

داليل بسياری برای بازيافت پالستيک ها وجود 
دارد؛ مانند احداث پتروشيمی های جديد و در 
نتيجه توليد بيشتر پالستيک ها، مصرف بيشتر 
حاصل از پديده شهر نشينی برای مثال ظروف 
غذای يک بار مصرف و همچنين مصرف بيشتر 
به دليل کاربرد در صنايع مختلف، تجزيه نشدن 
و ماندگاری در طبيعت حداقل به مدت ۳۰۰ 
سال و ايجاد آلودگی های زيست- محيطی و 
نو  مواد  قيمت  افزايش  يعنی  عامل  مهمترين 
پتروشيمی به دليل حذف يارانه ی حامل های 
انرژی و همچنين افزايش قيمت جهانی و غيره 
موجب گرديده استقبال از مواد و گرانول های 

بازيافتی بيشتر و بيشتر گردد.
بازيافتی  های  گرانول  بهای  قيمت،  نظر  از 
معموال در حدود ۳۰ درصد پايينتر از گرانول 
دليل  واقع  در  باشند.  می  پتروشيمی  نو  های 
پيشرفت صنعت بازيافت در دنيا عالوه بر بحث 
محصوالت  که  است  اين  نيز  زيست  محيط 
ارزشمندی را می توان از موادی تهيه نمود که 
نسبت به نو از لحاظ قيمت پايين ترند و همين 

باعث ايجاد ارزش افزوده می گردد.
مقاومت کيسه هايی که بازيافت می شوند به 
مراتب بيشتر از کيسه های نايلونی تهيه شده 

از مواداصلی هستند.
به دليل اينکه موادی که مجددا برای تهيه و 
ساخت کيسه ها به کار می رود باعث ضخيم 
تر شدن و مقاوم تر شدن کيسه ها می شود و 
همين امر سبب می شود که کيسه های توليد 
شده از مواد بازيافتی از کيسه های توليد شده 

با مواداصلی مقاوم تر باشند.
برای بازيافت کيسه ها موادی را به آنها اضافه 
کيسه  ضخامت  سبب  مواد  همين  کنند  می 
های نايلونی می شود. زيرا مواد بازيافتی نسبت 
به مواد اوليه، مقاومت و استحکام کمتری دارند 
و ممکن است کيسه های نايلونی پاره شوند. به 
همين علت آن ها را ضخيم تر توليد می کنند 

تا به مقاومت مطلوب آن دست يابند.
- مزایای بازیافت کردن ضایعات چیست؟

ضايعات کمتری سوزانده و يا دفن ميگردد.
مواد  توليد  برای  کمتری  خام  مواد  و  انرژی 

ضايعاتی نسبت به نو نياز می باشد.
باعث  آن  مجدد  استفاده  و  ضايعات  کاهش 

کاهش آلودگی محيط زيست می گردد.

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چه وظایفی دارد؟

چرا کیسه های پالستیکی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم درست می کنند؟
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صف

اِلِب. ِفیُع َجَناُح الطَّ 63-َو َقاَل )علیه السالم(: الشَّ
]و فرمود علیه السالم[: شفاعت کننده، شفاعت خواه 

را چونان پروبال است.

دربردارنده  فقيه  واليت  نظريه  ببينيم  ابتدا 
درباره  خالصه  طور  به  آنچه  است.  پيامی  چه 
واليت فقيه می توان گفت اين است: در زمانی 
که  فقهايی  ندارد،  حاکميت  معصوم  امام  که 
معصومين)عليهم  طرف  از  خاص  شرايطی  با 
دار  اند، عهده  به حاکميت نصب شده  السالم( 

اداره جامعه بر اساس اسالم می شوند.
دو ویژگی حکومت

می دانيم که هر تشکيالت حکومتی اهدافی از 
برقراری  نيازمنديهای شهروندان،  تأمين  قبيل: 
کشورهای  با  روابط  برقراری  داخلی،  امنيت 
ديگر که تضمين کننده منافع ملی است وغيره 
حکومتی  هر  بايد  پس  کند؛  می  تعقيب  را 

سر  به  کرونا  ويروس  شيوع  شرايط سخت  در 
می بريم؛ دوره ای که پايان آن مشخص نيست. 
به  سختی  شرايط  در  جهان  مردم  همه  امروز 
سر می برند؛ شرايطی که آرامش روحی و روانی 
با توجه بيشتر  بيشتری می طلبد؛ آرامشی که 
حاصل  خدا  لطف  به  اطمينان  و  معنويت  به 

می شود.
عضو  آذربايجانی،  مسعود  دکتر  حجت االسالم 
دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  علمی  هيئت 
با خدا و توجه به دعا  ارتباط  اهميت برقراری 
بيان  به آرامش بيشتر  نيايش را در رسيدن  و 

کرده است.
می تواند  معنويت  کنونی،  وضعيت  در  آيا   *
بر  موجود  روانی  فشارهای  کاهش  به  منجر 
جامعه بشری شود؟ راهکارهای رسيدن به اين 

حالت امن روحی چيست؟ 
در صورتی که به دعا و نيايش باور، معرفت و 
معنويت  نقش  متوجه  باشيم،  داشته  شناخت 
در همه شرايط و حاالت زندگی به خصوص در 
وضعيت اضطرار می شويم. برخی افراد به دليل 
می رسند  موضوع  اين  به  ايمانی  اعتقاد  و  باور 
که يکی از نقش های اديان آرامش بخشی است. 
تأکيد  موضوع  اين  بر  قرآن  در  متعال  خداوند 
کرده که »اال به ذکرا... تطمئن القلوب«؛ با ذکر 
خدا قلب ها آرام می گيرد تا بشر با باور به اين 

موضوع ايمان قوی تر و عميق تری بيابد. 
بنابراين نخستين نکته رسيدن به باور و معرفت 

قلبی است تا دعا بر ما اثرگذار باشد.
وقتی  است؛  نااميدی  مرز  به  گام دوم رسيدن 
که هر چند به علم دانشمندان و پزشکان اميد 
داريم اما در شرايط بحرانی هستيم و احساس 
می کنيم بايد دست به درگاه خداوند برداريم. 
بيماری های  مخاطره  از  ترس  مشاهده  با 
از  بر ذهن بسياری  واگيرداری چون کرونا که 
گذاشته  جا  به  نامطلوبی  تأثيرات  مردم جهان 
به درک اين آيه قرآن می رسيم که مردم امروز 
هستند  کشتی  بر  سوارشدگان  همانند  جهان 
که وقتی در شرايط طوفانی دريا قرار می گيرند 
و  دعا  به  می کنند،  اميد  قطع  جا  همه  از  و 
اين وضعيت،  در  بنابراين  رو می آورند؛  نيايش 
نيايش در  بهترين حالت، تقويت تجربه دعا و 
همه افراد به خصوص کسانی است که از اين 

تجربه ناب به دور بوده اند.
به  دعا  با  يعنی  است؛  خواستن  سوم  نکته   
درگاه خدا برويم و از خدا زندگی سالم و توأم 
فرد  همانند  امروز  ما  بخواهيم،  را  آرامشی  با 
تشنه ای هستيم که در بيابانی بی آب، از کسی 
که کوزه آبی در دست دارد، طلب آب می کنيم؛ 
آب  طلب  همان  همانند  شرايط  اين  در  دعا 
آرامش  طلب  خدا  از  دعا  با  است.  حيات 
می کنيم. وقتی اين حس را داشته باشيم و با 
خداوند جهان آفرين گفت وگو کنيم، دعا سبب 

از آنجا که خداوند اوليای خود را دوست دارد، 
لذا اگر خالفی کنند، فورا آنان را با قهر خود 
در  خداوند  چنانکه  شوند،  متذکر  تا  می گيرد 
ما  که  را  سخنی  پيامبر  می فرمايد:اگر  قرآن 
را  او  قدرت  با  دهد،  نسبت  ما  به  نگفته ايم 
بعض  علينا  تقول  لو  می گيريم:  خود  قهر  به 
حاقه،آيه  باليمين)سوره  منه  الخذنا  االقاويل 
مومنين خالفی  اگر  و همچنين   )  .۴۵  -  ۴۴
آنکه  مگر  نمی گذرد  روزی  چند  کنند، 

گوشمالی می شوند.
آنان  به  خداوند  کنند،  نااهالن خالف  اگر  اما 
مهلت می دهد و هرگاه مهلت سر آمد، آنان را 
هالک می کند: و جعلنا لمهلکهم موعدا)سوره 
اصالحشان  به  اميدی  اگر  و   )۵۹ کهف،آيه 
به  قيامت  تا  را  حسابشان  خداوند  نباشد، 
تا  می دهد  مهلت  آنان  به  و  می اندازد  تاخير 

همين طور که بال با پرنده جفت مي شود و پرواز 
براي  کننده  شفاعت  مي نمايد  تأمين  را  پرنده 
شفاعت خواه حکم پروبال براي پرنده دارد که 

به  رسيدن  راه  يکی  باشد؛  دارا  را  ويژگی  دو 
جامعه  راستا  اين  در  و  بداند  را  اهداف  اين 
تحقق  اهداف  اين  که  کند  اداره  چنان  آن  را 
باشد،  مردم  اعتماد  مورد  اينکه  ديگر  يابند؛ 
اين  سايه  در  باشند  مطمئن  شهروندان  يعنی 
حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. 
را  ويژگی  دو  اين  ـ  عقيده  هر  با  ـ  انسانی  هر 
دارد  انتظار  و  داند  می  حکومت  الزم  شرط 
جامعه  شرط  دو  اين  به  حکومت  سردمداران 

بپوشانند. عمل 
بايد در کنار اهداف  باشد،  اگر حکومتی دينی 
مذکور، هدف ديگری را نيز در نظر داشته باشد 
و آن، آماده کردن زمينه رشد و ترّقی معنوی 

شهروندان است. اين هدف برای حکومت دينی 
اهداف  که  است  برخوردار  اهميتی  چنان  از 
به  گيرند؛  می  قرار  آن  الشعاع  تحت  ديگر 
عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام 

اسالمی دارد.
از  دينی  حکومت  تمايز  به  توجه  با  حال 
اين  رهبری  بايد  کسی  چه  ديگر،  حکومتهای 
است،  فوق  اهداف  برآورنده  که  را  حکومت 

برعهده بگيرد؟
شرایط حاکم دینی

جامعه  اداره  دينی،  حکومت  در  که  رو  آن  از 
که  کس  آن  است،  اسالمی  قوانين  اساس  بر 
کافی  آگاهی  بايد  دارد،  قرار  قدرت  رأس  در 
جريان  در  تا  باشد،  داشته  اسالمی  قوانين  به 
اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچی نشود. اين 

آشنايی بايد در حّد اجتهاد باشد.
در  دينی،اجتهاد  حاکم  شرط  اولين  بنابراين، 
روشن  بسيار  شرط  اين  ضرورت  است.  فقه 
بايد  شد،  قانون  مجری  کس  هر  زيرا  است؛ 
ميان  در  و  باشد،  داشته  آگاهی  آن  از  کامال 
مسلمانان، فقها بيشترين اطالع و آگاهی را از 

قوانين شرعی و دينی دارند.
است؛  اخالقی  صالحيت  و  تقوا  شرط،  دومين 
قدرت،  نباشد  برخوردار  تقوا  از  اگر حاکم  زيرا 
او را تباه می کند و ممکن است منافع شخصی 

مقدم  ملّی  و  اجتماعی  منافع  بر  را  گروهی  يا 
درستکاری  ـ  نظام  هر  در  ـ  حاکم  برای  دارد. 
با  شهروندان  تا  است،  شرط  داری  امانت  و 
بسپارند،  بدو  را  امور  زمام  اعتماد  و  اطمينان 
در  درستکاری  و  تقوا  دينی،  حاکم  برای  ولی 
حّد اعال ضروری است.سّومين شرط، آگاهی و 
يعنی کسی  است؛  اجتماعی  مصالح  به  اهتمام 
که حاکم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعی 
بين  روابط  بايد  او  کند.  می  اداره  را  جامعه 
المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و 
خارجی را تشخيص دهد. اينها مهارتهايی است 
که برای هر حاکم الزم است وگرنه او در تدبير 

جامعه با مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد.
فقيه  غير  در  است ساير شرايط مذکور  ممکن 
موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم می 
باشد.  شرايط  جامع  فقيه  شرعی،  حاکم  دارد 
دينی،  حاکم  برای  مذکور  شرايط  گفت  بايد 

مورد تأکيد پيشوايان دينی است. 
ايها  فرمايد:  السالم(می  علی)عليه  حضرت 
عليه  اقواهم  االمر  بهذا  الناس  احق  ان  الناس 
و اعلمهم بامر ا... فيه؛ ای مردم! شايسته ترين 
مردم برای حکومت کسی است که از ديگران 
داناتر  امر حکومت  به دستور خدا در  و  تواناتر 
مدعی  ما  مذکور  شرايط  به  توجه  با  باشد.« 
فقط  ما  ديدگاه  از  مشروع  حکومت  هستيم 

واليت و حکومت فقيه است.

منبع:پرسش ها و پاسخ ها - محمدتقی مصباح یزدی

افزايش ارتباط انسان و حضرت حق می شود. 
خدا به عنوان قادر مطلق، سبحان، رحمان و 
بيماری ها  برابر شدايد،  ما در  به  قيوم،  و  حی 
باليا کمک می کند؛ چرا که خداوند متعال  و 
اسمای  به  توجه  است.  ناظر  و  حاضر  همواره 
و  آرامش سيراب می کند  از  را  انسان  خداوند 
راهی را پيش پای انسان می گذارد که از تنش 

و اضطراب به دور باشد.
وضعيت  چه  به  منجر  معنويت  به  توجه   *
روحی و روانی در بشر هراسان امروز می شود؟ 
و  خداوند  احاطه  و  قدرت  به  بيشتر  چه  هر 
معنای  به  باشيم  داشته  اعتقاد  او  خيرخواهی 
افزايش توکل ماست؛ توکل به خدا به معنای 
علم  و  عقل  چراغ  با  من  خدايا  که  است  آن 
کم فروغم تجربه های مادی داشته و دارم و از 
بحران ها  بر  آمدن  فائق  برای  هم  متخصصان 
روند  و  تو  حمايت  فروغ  اما  می کنم  استفاده 
ببخشی  جهان  به  می توانی  که  نجات بخشی 
می کند؛  باز  بشريت  روی  به  را  اميد  درهای 
خدا  به  را  کار  که  است  آن  معنای  به  توکل 
بخوانيم  توجه  با  را  قرآن  اگر  کنيم.  واگذار 
می بينيم که خدا برای ما کفايت می کند؛ چرا 
بر هر  و  احاطه دارد  بر همه چيز  که خداوند 
چيزی قادر است. به همين دليل اگر ما به اين 
توکل  خدا  به  و  باشيم  داشته  توجه  مضامين 
انرژی هايش  انسان  کنيم در اين استرسی که 
و  شده  کوتاه  جا  همه  از  دستش  و  شده  کم 
بيماری و ترس از مرگ و بيماری انسان ها را 

فرا گرفته، تنهايی مان برطرف می شود.
و  دعا  اهل  اين  از  پيش  تا  که  کسانی  آيا   *
دعا  به  دست  امروز  اگر  نبوده اند،  مناجات 
بردارند، خدا آن ها را می پذيرد و می توانند از 

زالل آرامش معنويت برخوردار شوند؟ 
خداوند  که  آمده  اسالمی  روايات  در  اتفاقاً 
نسبت به کسانی که از راه حق دوری کرده اند 
قهر کرده  فرزند  نگران  والدی است که  مانند 
بازگشت  راه  به  از خانه است و همواره چشم 
اوست. خداوند متعال برای بازگشت کسانی که 
در مسائل شرعی کوتاهی کرده و از خدا بريده 
بودند، لحظه شماری می کند. اگر اين افراد خدا 
را از عمق دل بخوانند يقين بدانند که خداوند 
شرطی  هيچ  بدون  را  آن ها  جواب  رحمان 
می دهد؛ کسانی که خدا را با معرفت بخوانند و 
به بازگشت به سوی خدا وفادار باشند و با خود 
تعهد کنند که پس از عبور از بال و بيماری بر 
ماندن  و مؤمن  توکل جستن  و  به خدا  توجه 
برای  بدانيم  همه  است  بهتر  می مانند.  وفادار 
برقراری ارتباط با خدا به هيچ آدابی نياز نيست 
و با هر شرايطی و در هر وضعيتی با زبان دل 

می توان خدا را خواند.

مرجع : قدس آنالین

تيزدادوا  لهم  نملی  انما  پر شود.  پيمانه شان 
اثما)سوره آل عمران،آيه ۱۷۸. (

به يک مثال توجه کنيد:
شما  عينک  شيشه  روی  چای  قطره ای  اگر 

بريزد، فورا آن را پاک می کنيد.
لباس سفيد شما  روی  قطره ای چای  اگر  اما 
بچکد، صبر می کنيد صبر می کنيد تا به منزل 

برويد و لباس خود را عوض کنيد.
و اگر قطره ای روی قالی زير پای شما بچکد، 
آن را رها می کنيد تا مثال شب عيد به قالی 

شويی ببريد.
رفتار  گونه ای  به  کس  هر  با  نيز  خداوند 
تيرگی  يا  شفافيت  اساس  بر  و  می نمايد 

روحش، کيفر او را به تاخير می اندازد.
منبع: پرسش های مهم پاسخ های کوتاه 

حاج شیخ محسن قرائتی

مي نمايد  تأمين  را  خواه  شفاعت  پرواز  قدرت  
مرتفع  را  طالب  مشکل  وسيله  اين  به  شفيع  و 
تکوين  در  شفيع  پرنده  براي  پروبال  مي نمايد. 
پرواز  قدرت  پرنده  آفرينش،  آغاز  در  زيرا  است 
ندارد سپس با رويش پروبال اين قدرت محقق 
ائمه، علما، شهدا، صلحا  پيامبر،  مي شود گاهي 
و مانند اينها شفاعت مي نمايند که شفاعت در 

تشريع گفته مي شود.
ْنَیا َکَرْکٍب ُیَساُر  64-َو َقاَل )علیه السالم(: َأْهُل الدُّ

ِبِهْم، َو ُهْم ِنَیاٌم.
کاروانیاني اند  چون  مردم  علیه السالم[:  فرمود  ]و 

که آنان را در حال خواب همي بَرند
و  سواران  معني  به  است  راکب  جمع  رکب 

کاروانيان
امام)ع( اهل دنيا را به سواراني شباهت فرموده 
سير  را  آنها  غافالنه  و  سوارند  مرکبي  بر  که 
به عبارت  مي دهند در حاليکه همه در خوابند 
ديگر انسان اگر بيدار باشد خودش سير مي کند 

در  اگر  ولي  برود  بايد  کجا  به  که  مي داند  و 
خواب باشد سير وسياحت تحت سلطه و اختيار 
او نيست راننده اي او را مي برد و نمي داند از چه 
مکان هايي مي گذرد  در اين صورت او نمي رود 
بلکه او را مي برند او توجه به رفتن ندارد بلکه 
که   مي شود  بيدار  وقتي  مي رانند  را  او  غافالنه 
و  بيداري  براي  بازگشتي  راه  و  گذشته  کار 
نيست  ميسر  طوالني  سفر  براي  توشه  گرفتن 

و مرگ فرا رسيده است.
پيرّي و جواني پي هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم
)سعدي(

امام )ع( در عبارتي ديگر مي فرمايد: 
و إّن أهَل الدنيا َکَرْکٍب ، بَْينا ُهْم َحلُّوا إذ صاَح 

بِهْم سائُقُهم فارتََحُلوا .
مردم دنيا چون کارواني اند، که تا فرود آيند و 
بار بگشايند کاروان ساالرشان بانگ رحيل در 

دهد و بناچار کوچ کنند.

چرا نظریه والیت فقیه، تنها شکل حکومت دیـنی تـلّقی مـی شود؟

چرا صالحان، گرفتار مشکالت هستند
 و مجرمان و گنهکاران، در رفاه به سر می برند؟

۱۱- وفاداری
علی عليه السالم فرمود:

دوست واقعی نيست مگر اين که در سه وقت برادر 
خود را حفظ کند و او را از ياد نبرد، در گرفتاری 
اش، پشت سرش و پس از مردنش. صفوان ابن 
يحيی، عبدا... بن جندب و علی بن نعمان که از 
اصحاب خوب امام صادق عليه السالم، امام کاظم 
و امام رضا عليه السالم بودند، سالی به مکه مشرف 

شدند.
آنان در مسجدالحرام، کنار کعبه مشغول صحبت 

بودند.
همدم  و  رفيق  قدر  اين  دنيا  در  که  ما  گفتند: 
يکديگريم، چرا وقتی مرديم ياری مان تمام شود؟! 
ما  از  اگر هرکدام  با هم عهدی کنيم که  بياييد 
زمان  در  که  را  ما  های  عبادت  و  اعمال  مرديم، 
حيات انجام می داديم، فردی که مانْد انجام دهد.

اندکی بعد از اين معاهده، دو تن از آن ها )عبدا... 
بن جندب و علی ابن نعمان( به رحمت خدا واصل 
شدند ولی صفوان ابن يحيی باقی ماند. او شبانه 
روز ۱۵۳ رکعت نماز واجب و نافله به نيت خود 
و آنان به جا می آورد. و در سال، ۳ ماه روزه می 
گرفت. ماه رمضان برای خودش و رجب و شعبان 
برای دو رفيقش و سالی ۳ مرتبه خمس و زکات 

می داد. 
۱۲- راز نگهداری و عيب پوشی

امام علی عليه السالم فرمود:
انَّ اخاک َحّقاً َمن...َسَتَر َعوَرتک

است که عيب  تو کسی  و دوست حقيقی  برادر 
تو را بپوشاند.

۱۳- پايبند بودن به مسائل دينی
امام علی عليه السالم فرمود:

ةٍ َمبِنيٌة علی غيِر ذاِت ا... َفُهَو تَصيُر عداوًة  کلُّ مودَّ
يوَم الِقياَمة

هر دوستی ای که غير خدايی باشد، نمی توان به 
آن تکيه کرد.
و نيز فرمود:

ُة  نيا تَزوُل اِلدنی عارٍض يعَرض َو َمَودَّ ُة ابناءِ الدُّ َمَودَّ
َذِوی الّدين بَطيَئُة االنقطاِع دائَِمُة الثُّباِت و الَبقاِء

ای  مسأله  کوچکترين  به  دنيا  فرزندان  دوستی 

قطع می شود و دوستی دينداران استمرار دارد 
و به کندی قطع شده و دارای ثبات دائمی و بقاء 

است.
۱۴- خردمندی

حضرت علی عليه السالم فرمود:
بزرگ می  با خردمندان مصاحبت کند،  هرکس 

شود. 
۱۵- راهنمايی به سوی خير

َخيُر االصحاِب َمن يسِدُدک علی الخيِر
بهترين ياران کسی است که تو را به سوی خير 

راهنمايی کند.
۱۶- دوستی با افراد مفيد

۱۷- دوستی با افراد زرنگ و با اراده
۱۸- اصالت خانوادگی

پيامبر اکرم صلی ا... عليه و آله و سلم فرمود:
َفال خيَر  ُدنياُه  و ال  بِديِنِه  تَنَتِفع  لَم  َمن  يا علی 

لَک فی مجالسِتِه
ای علی کسی که از دين و دنيای او سودی نمی 

بری، خيری در همنشينی او نيست.
الزم  نکته  چند  يادسپاری  بحث  اين  پايان  در 

است:
۱- اين شرايط نسبی است و شايد نتوان کسی را 
پيدا کرد که دارای تمام اين خصوصيات، آن هم 
در حد کمال باشد. از اين رو با در نظر گرفتن 
شرايط خود و ديگر اولويت ها بايد به جستجوی 

اين خصوصيات در دوستان پرداخت.
اگر دوستی داريد که فاقد بعضی از اين خصلت 
با  رابطه  قطع  از  بايد  امکان  صورت  در  هاست، 
وی خودداری کنيد و در اصالح و خودسازی اش 
منفی  تأثير  تحت  خود  که  شرطی  به  بکوشيد. 

اين دوستی قرار نگيريد.
اوصاف  اين  انسان فقط در جستجوی  نبايد   -۲
موارد  تا  کند  بايد سعی  بلکه  باشد،  ديگران  در 
چنين  بودن  دارا  زيرا  کند.  رعايت  را  شده  ياد 
اوصافی بهترين زمينه يافتن اين گونه از دوستان 
است چرا که نيک سيرتان نيز به انسانهای نيک 
سيرت عشق ورزيده و در جستجوی دوستی با 
آنهايند و با ديدن چنين ويژگی ها و عاليقی در 

اشخاص، زودتر با آنها رابطه برقرار می کنند.

ویژگي هاي دوست خوب از منظر پیشوایان دین)2(

توجه به اين مطلب ضروری است که رسيدن به 
آرمان واالی زندگی بشر مستلزم توجه به سازوکار 
زندگی مادی و مديريت آن به گونه ای است که 
به هدف واالی حيات لطمه نزند و به عبارت ديگر 

دنيا وسيله باشد نه هدف.
از منظر اسالم، زندگی بودن و شدن در چهارچوب 
مهندسی وحی الهی است نه فقط زيستن و ادامه 
حيات تا مردن. از اين رو، اسالم در تمام مسائل 
کوچک و بزرگ زندگی دستورالعمل و راه و روشی 
دارد، اما حاکم بر همه اينها توجه به افق ابديت 
و حيات واالی آفرينش انسان است که بدون آن 

زندگی پوچ و عبث خواهد بود. به بيان قرآن:
َفَحِسبتم انّما خلقناکم عبثاً و اَنّکم الينا ال تُرجعون

اميرمؤمنان»ع« می فرمايد: 
کاليهيمه  الطيبات  اکل  ليشغلنی  خلقت  فما 
المربوطه همها علفها؛آفريده نشده ام که غذاهای 
مطبوع مرا سرگرم کند مانند چهارپايانی که تمام 

هّم او چريدن و علف خوردن است.
و در همين حال، آن حضرت از دنيا به عنوان يک 
ياد  ابدی  به جهان  پرواز  و سکوی  رهوار  مرکب 
می کند و در پاسخ به کسی که دنيا را نکوهش 

می کرد می فرمايد: 
ای کسی که دنيا را نکوهش می کنی در حالی که 
در دام فريب آن گرفتاری، به دنيا دل داده ای و از 
آن نکوهش می کنی؟! دنيا سرای صدق است برای 
است  عافيت  کند. سرای  باور  را  او  که  آن کس 

برای آنکه زبان آن را بفهمد. سرای بی نيازی است 
اندرزگاه  برگيرد.  توشه  آن  از  که  آن کس  برای 
است برای کسی که از آن پند آموزد، مسجد ياران 
خداست و معبد فرشتگان خدا و فرودگاه وحی 
خدا و بازار تجارت دوستان خدا که در آن رحمت 

اندوزند و بهشت را به دست آورند.
 پيام اين سخن اين است:

* هستند کسانی که دنيا را نکوهش می کنند اما 
در همان حال فريفته دنيايند. بنابراين در عمل بايد 
نشان دهند که فريفته دنيا نيستند، نه با زبان فقط.
* نگاه به دنيا بايد به عنوان يک ابزار باشد نه هدف.

* زندگی دنيا سرمايه گرانسنگی است که نبايد 
آن را ناچيز انگاشت و بايد از آن بهره گرفت.

قارون  با  موسی  حضرت  زبان  از  کريم  قرآن 
سرمايه دار عصر خود چنين آورده است: 

الّداَراالخره و التَنس نصيبک  اتاک ا...  فيما  وابتع 
من الدنيا و اَحِسن َکما احسن ا... اليَک و ال تبِغ 

الفساَد فی االرض اِنّ ا... ال يحُب المفسدين؛
از آنچه خدا به تو داده است توشه آخرت برگير و 
بهره خود از دنيا را نيز فراموش نکن و همانگونه 
که خدا به تو نيکی کرده نيکی کن و از فساد در 

زمين بپرهيز که خدا مفسدان را دوست ندارد.
سرمايه  دنيا  اين  دارايی های  و  ثروت  بنابراين، 
به  آنکه  به شرط  انسان است،  سعادت و جهانی 
بهره برداری  آن  از  شرع  چارچوب  در  و  درستی 
کنند و سبک زندگی را براساس آن سامان دهند.

دنیا و آخرت در زندگی آرمانی اسالم

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۳۵- ۹۹/۰۲/۲۴ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم عذري سعادت  فرزند مير محمد علي  بشماره ملي ۶۵۶۹۷۸۲۸۰۰ در ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت ۸۳۵/۹۵ مترمربع پالک ۱۲۶۷۶ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
با عنايت به اين که تحديد  ۱۰۸۲۷/۱۸۰۴ واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش  محرز گرديده 
آگهی  انتشار  نامبرده  که درخواست  تقاضای  نيامده حسب   به عمل  تاکنون  حدود پالک ۱۰۸۲۷/۱۲۶۷۶ 
تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۱۵ تعيين و عمليات تحديد از 
ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد 
که بايستي کتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۱۸

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش          م/الف/۵۵۰
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از  پس  خوابيدن  که  اند  داده  هشدار  پزشکان 
خوردن غذای چرب، مشکالت متعددی را برای 

سالمتی به بار می آورد.
دکتر »خالد النمر«، مشاور و استادبيماری های 

که  است  چشمی  بيماری  کوری  شب  اختالل 
مهم  ويتامينی  کمبود  آن  بروز  عوامل  از  يکی 

در بدن است.
درخصوص  چشم  متخصص  ميرزاجانی  علی 
ديد  مکانيسم  کرد:  اظهار  درشب،  ديد  اختالل 
با مکانيسم ديد در روز متفاوت است.  در شب 
در قسمت عصبی و پرده شبکيه چشم مجموعه 
ای از  سلول ها وجود دارند که برخی از آن ها 
مختص به ديد  در روز و روشنايی  و برخی ديگر  

مخصوص ديد در نور کم و يا شب هستند.
تاريک  هوا  و  می رسد  پايان  به  روز  که  زمانی   
ديد  مکانسيم  در چشم  آن  موازات  به  می شود 
در روز به مکانيسم ديد در شب تغيير می کند. 
برای اينکه در نور کم ديد مناسبی داشته باشيم 

شديد  کاهش  به  شدن  پير  با  افراد  از  بعضی 
دچار  پيری«  »آنورکسی  بيماری  يا  اشتها 
در سالمت  می تواند  بيماری  اين  که  می شوند 
جسمانی افراد مشکل ايجاد کند و وزن آنها را 

حتی تا ۱۰ درصد کاهش دهد.
های  عادت  با  پيری«  »آنورکسی  بيماری 
بدغذايی در ارتباط است، برای مثال افراد مسن 
انواع  جای  به  چای  و  نان  کردن  جايگزين  با 
ديگر مواد غذايی مغذی مانند  فيبر، کلسيم، 
و  می کنند  بازی  خود  جان  با  منيزيم  و  آهن 
زودتر به کام مرگ می روند و به سمت بسياری 
از بيماری های گوناگون می روند. البته بايد به 
ياد داشته باشيد که کاهش وزن و الغری در 
بسياری از افراد کاماًل ژنتيکی است و با مصرف 
غذاهای پرکالری می توان  کمبودهای تغذيه 

ای را جبران کرد.
کاهش حواس

با افزايش سن در افراد کاهش در حس چشايی 
دو  اين  که  می شود  ديده  به خوبی  بويايی  و 
اشتها،  روی  زيادی  تاثير  توانند  می  حس 
سالمت جسمانی و وزن داشته باشند. بد طعم 
شدن مزه دهان افراد با افزايش سن آنها رابطه 
مستقيمی دارد که می تواند نشان دهنده بروز 
بيماری های ديابت، قند و برگشت اسيد معده 
به بدن آنها باشد و در اين صورت مراجعه به 
ملزومات  از  بودن  او  کنترل  تحت  و  پزشک 

زندگی افراد ميانسال است.
معضل جویدن

در کاهش  موثر  های  علت  ترين  مهم  از  يکی 
در  جويدن  اختالالت  ميانسال  افراد  در  اشتها 
آنهاست، برای مثال وجود دندان های مصنوعی 
زخم ها  آنها،  بودن  نامناسب  و  افراد  دهان  در 
بزاق  غده  نکردن  ترشح  دهانی،  عفونت های  و 
تبخال،  فکی،  عضله های  مشکالت  دهان،  در 
آفت و ايجاد زخم هايی روی زبان آنها می تواند 

جويدنشان را دچار اختالل کند.
تاثیر بیماری های گوارشی بر کاهش اشتها

در  ميلی  بی  داليل  ترين  مهم  از  ديگر  يکی 
مصرف مواد غذايی در برخی افراد مسن ناشی 
از مشکالت دستگاه گوارش آنهاست که در اين 
ناگهانی  دادن  قورت  جمله  از  مواردی  صورت 
غذايی،  مواد  نکردن  هضم  جويدن،  بدون  غذا 
سوزش معده، حالت تهوع، رفالکس معده، نفخ 
معده و اسهال در کاهش اشتهای افراد ميانسال 

تاثير بسزايی دارد.
ترشح هورمون قدرت

عادات  علت  به  ميانسال  افراد  از  بسياری 
بدغذايی و مصرف بی رويه شيرينی جات دچار 
به  بيماری  اين  که  می شوند  ديابت  بيماری 
شناخته  جهان  در  شايع  اختالل  يک  عنوان 
با مصرف  ديابت  رفع  برای  افراد  و  است  شده 

گفت:  سنتی  طب  متخصص  محمدخانی  حاج 
جذب  از  کافئين  داشتن  دليل  به  سبز  چای 
و  آهن جلوگيری می کند  معدنی مخصوصا  مواد 
ناراحتی  که  افرادی  و  شيرده  و  باردار  خانم های 
اعصاب دارند و افرادی که ضربان قلبشان نامنظم 

است بهتر است در مصرف آن زياده روی نکنند.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا زياده روی در 
يا  دارد  دنبال  به  را  ناباروی  سبز  چای  مصرف 
هر  مصرف  در  روی  زياده  قطعا  کرد:  بيان  خير 
اينکه  ولی  دارد  را در پی  ماده غذايی مشکالتی 
زيرا  نخورند  سبز  چای  خانم ها  بگوييم  بخواهيم 
نابارور می شوند در حد فرضيه است و هنوز ثابت 
نشده است ولی افراد می توانند با رعايت نکاتی از 
جمله استفاده درست و به موقع و افراط و تفريط 
مشکالت  بروز  از  چای  اين  مصرف  در  نکردن 

جلوگيری کنند.
ناباروری مرموز و پرخطر

سبز  چای  گذشته  زمان های  از  کرد:  تاکيد  وی 
يکی از نوشيدنی های سالم و مفيد بوده است و لی 
بر اساس تحقيقات اخير استفاده بيش از اندازه از 
چای سبز در طول بارداری احتمال بروز مشکالتی 
را افزايش می دهد ولی با اين حال نوشيدن ۳ تا ۴ 

فنجان چای سبز در طول بارداری مانعی ندارد.
آنتی  است.  اکسيدان  آنتی  از  سرشار  سبز  چای 
که  هستند  شيميايی  ترکيبات  اکسيدان ها 
جلوگيری  بدن  داخل  در  سلول ها  تخريب  از 
بيماريهايی  برابر  در  بدن  از  سبز  چای  می کنند 
چون ناراحتی های قلبی، فشار خون باال و بعضی 
چای  نوشيدن  می کند.  محافظت  سرطان ها 
و  بوده  مفيد  دندان  و  دهان  بهداشت  برای  سبز 
استخوان های  باعث محکم شدن  اينکه  بر  عالوه 
و  باکتری ها  برابر  در  بدن  توانايی  می شود،  بدن 

عفونت های ويروسی را افزايش می دهد.
جان جنين تان را به خطر نيندازيد

اين متخصص طب سنتی عنوان کرد: مقدار زياد 
فوليک  اسيد  ميزان  بر  است  ممکن  سبز  چای 
از  يکی  فوليک  اسيد  بگذارد.  تاثير  فوالت  يا 
است.  بارداری  طول  در  مغذی  مواد  مهم ترين 

خوردن  از  بعد  خوابيدن  کرد:  اظهار  قلبی 
غذا های چرب، ۴ پيامد خطرناک دارد.

لطفاً  نوشت:  خود  شخصی  صفحه  در  او   
بالفاصله پس از يک وعده غذايی چرب، ُچرت 

بتواند  چشم  شبکيه  پرده  تا  است  الزم  زمانی 
خود را با سطح نور کم محيط انطباق دهد.

چشم  شدن  آماده  فرايند  اينکه  به  اشاره  با  او 
برای ديد در نور کم را عادت و انطباق به تاريکی 
انفعاالت  و  فعل  روند  اين  در  افزود:  می گويند، 
اتفاق  شبکيه  بينايی  سلول های  در  شيميايی 
شب  در  ديدن  آماده  فرد  نهايت  در  و  می افتد 
ارغوانی  دانه های  از رنگ  ای  می شود. مجموعه 
وجود  چشم  شبکيه  استوانه ای  سلول های  در 
مکانيزم  شدن  فعال  برای  واقع  در  که  دارند 
بر  انفعاالتی  و  فعل  تاريکی  به  انطباق  و  عادت 
سبب  نهايت  در  و  می گيرد  صورت  آن ها  روی 
می شود تا بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به 

تاريکی عادت کرده و به راحتی ببينيم.

 اگر افرادی از لحاظ ميزان رنگ دانه های ارغوانی 
استوانه ای  سلول های  يا  باشند،  مشکل  دچار 
ديد  برای  الزم  فعاليت  خوبی  به  نتوانند  شان 
اين سلول ها   يا حتی  و  انجام دهند  را  در شب 
آسيب ديده باشند امکان دارد فرد بطور معمول 
نتواند در شب به خوبی از عهده ديدن بر آيد به 

بيماری شب کوری مبتال خواهد شد.
 در برخی موارد ممکن است فرد به دليل کاهش 
دچار   A ويتامين  کمبود   يا  و  دريافت   ميزان 
شب کوری شود. به همين دليل توصيه می شود 
مواد  خود  روزانه  غذايی  برنامه  در  حتما  افراد 

غذايی حاوی ويتامين A را بگنجانند.
نام رتينيت  به  ارثی  بيماری  اوقات يک   گاهی 
پيگمنتوزا که از دوران طفوليت به تدريج شروع 
پيشرفت  جوانی  و  نوجوانی  دوران  تا   و  شده 
می کند، سلول های استوانه ای چشم را تخريب 
کرده و در نهايت باعث کاهش ميدان ديد و شب 
کوری می شود. اگرچه در چنين شرايطی برخی 
اپتومتريست  توسط  بينايی  کمک  وسايل  از 
تجويز می شود تا فرد ديد بهتری داشته باشد، 

اما اين بيماری درمان قطعی ندارد.
چشم افرادی که مدت زمان زيادی در معرض 
به  تواند  نمی  دارند  قرار  خورشيد  نور  تابش 
برای  چشم  شبکيه  در  الزم  تغييرات  خوبی 
با تاريکی را انجام دهد به همين دليل  انطباق 

فرد دچار شب کوری می شود.

فرد  شب  در  ديد  تنها  نه  کوری  شب  بيماری 
باعث  بلکه  می کند،  مشکل  و  اختالل  دچار  را 
می شود  هم  او  بينايی  ميدان  شدن  محدودتر 
به گونه ای که در مراحل پيشرفته بيماری فرد 
احساس می کند با تاريک شدن هوا از داخل يک 
تونل محيط اطرافش را  می بيند. همچنين  اين 
دسته از افراد ديگر قادر نخواهند بود که در شب  

به راحتی رانندگی کنند.
راه های درمان شب کوری

باشد   A اگرشب کوری به دليل کمبود ويتامين
با تجويز مصرف مکمل های دارويی حاوی اين 
اما  ويتامين می توان به درمان آن کمک کرد، 
درمان  باشد  مادرزادی  اختالل  اين  علت  اگر 
تجويز  با  تنها  و  ندارد  وجود  آن  برای  قطعی 
ذره  انواع  مانند  بينايی  کمک  وسايل  برخی 
الکترونيکی و عينک های  بين های اپتيکی و يا 
را  اختالل  اين  حدی  تا  توان  می  بزرگنما 

برطرف کرد.

و  خود  معده  فلج  باعث  مدفورمين  داروی 
با  صورت  اين  در  که  شوند  می  اشتهايی  بی 
مشورت پزشک و رعايت الگوی غذايی مناسب 
تضمين  را  خود  جسمانی  سالمت  می توانند 

کنند.
نبود فعالیت های فیزیکی

منظور  به  ارتوپدی  متخصصان  از  بسياری 
اندام  از گرفتگی عضالت و مفاصل  جلوگيری 
افراد پير پياده روی های روزانه را به مدت سی 
دقيقه الی يک ساعت توصيه می کنند چراکه 
کم تحرکی و نداشتن فعاليت های ورزشی از 
عوامل مهم کاهش اشتها در افراد مسن است.

 اختالالت روحی روانی
از مهم ترين مشکالت ذهنی در افراد ميانسال 
کاهش  و  بی اشتهايی  به  منجر  می تواند  که 
وزن در آنها شود افسردگی نام دارد. اعتياد به 
دخانياتی مانند الکل، سيگار، قليان و مصرف 
مواد مخدر در دوران جوانی می تواند منجر به 
باالتر  و گوشه گيری در سنين  آلزايمر  ايجاد 
شود که در نهايت مشکالت ذهنی فراوان و بی 

اشتهايی را برای آنها به ارمغان می آورد.
مصرف بیش از حد دارو

به  پيری  دوران  در  مسن  افراد  از  بسياری 
اين  به  مربوط  فراوان  بيماری های  بروز  علت 
داروهای  حد  از  بيش  استفاده  به  ناچار  دوره 
می تواند  عوامل  اين  که  شوند  می  شيميايی 
شانس ابتال به بی اشتهايی را در آنها باال ببرد.

اسهال مزمن
تغذيه نامناسب و پيروی از يک الگوی غذايی 
به  ويروسی  بيماری  يک  بروز  باعث  نامناسب 
بيماری  اين  که   افراد می شود  در  اسهال  نام 
به صورت مداوم و مزمن می تواند کاهش وزن 
شديد در افراد ميانسال را در پی داشته باشد 
به پزشک و مصرف  اين صورت مراجعه  و در 
آنتی بيوتيک ها می تواند در جلوگيری از بی 

اشتهايی ميانساالن تاثيرگذار باشد. 
در  ناگهانی  وزن  کاهش  به  منجر  که  بیماریهایی 

افراد میانسال می شود
های  بيماری  تيروئيد،  پرکاری  ايدز،  مانند 
زوال عقل، افزايش کلسيم در بدن، سل، ورم 
معده، مشکالت ريوی و نارسايی کليه در بی 
با  زيادی  تاثير  افراد  وزن  کاهش  و  اشتهايی 

خود به همراه خواهند داشت. 
 چگونه الغری ناگهانی خود را درمان کنیم؟ 

افراد  در  اشتهايی  بی  و  ناگهانی  وزن  کاهش 
پير اگر بدون بروز بيماری، رژيم يا هر داليل 
به  مراجعه  با  می توان  بود  ديگری  گوناگون 
پزشک و انجام آزمايشات گوناگون بی اشتهايی 

در افراد مسن را رفع کرد.
منبع: میگنا

لوله عصبی  تحقيقات نشان می دهد خطر نقص 
مثل اسپينا بيفيدا در نوزادانی که مادران آن ها 
در زمان لقاح يا ابتدای بارداری از مقدار زيادی 
چای سبز استفاده کرده اند افزايش پيدا می کند.

اسپينا بيفيدا زمانی اتفاق می افتد که لوله اطراف 
ناميده  عصبی  لوله  که  مرکزی  عصبی  سيستم 
لوله  نقص  نشود.  بسته  کامل  طور  به  می شود، 
اثر کمبود  عصبی مثل اسپينا بيفيدا معموال در 
طور  به  هنوز  البته  می آيد.  بوجود  فوليک  اسيد 
قطع نمی توان گفت که اجتناب از نوشيدن چای 
سبز در طول بارداری خطر نقص لوله عصبی را 
تحقيقات  خصوص  اين  در  اما  می دهد  کاهش 
چای  هر  همانند  سبز  چای  است  الزم  بيشتری 
در  بايد  و  بوده  کافئين  مقداری  حاول  ديگری 
هرچند  شود.  محدود  آن  مصرف  بارداری  طول 
ميزان کافئين در چای سبز پايين است، مصرف 

باالی آن در طول بارداری جايز نيست
که  گفت  نمی توان  قطع  طور  به  هنوز  البته 
بارداری  از نوشيدن چای سبز در طول  اجتناب 
خطر نقص لوله عصبی را کاهش می دهد اما در 

اين خصوص تحقيقات بيشتری الزم است.
ماهی  را هر وقت از آب بگيری تازه است

سياه  و  سبز  چای  کرد:  تصريح  خانی  محمد 
توانايی بدن برای جذب اسيد فوليک را کاهش 
می دهد. چای سبز همچنين در جذب آهن نيز 

تاثير می گذارد.
بارداری  طول  در  فوالت  سطح  بودن  پايين 
افزايش  خطر نقص سيستم عصبی در جنين را 
به خانم ها توصيه می کنيم در  بنابراين  می دهد. 
دوران بارداری در مصرف مواد غذايی به خصوص 
موادی که ممکن است سالمتی آن ها را به خطر 
بيندازند جلوگيری کنند و پيشگيری های الزم را 
به عمل آورند. تا قبل از اينکه دير شود سالمت 

آن ها نيز حفظ شود.
می تواند  مناسب  زمان  در  ماده ای  هر  مصرف 
اگر  اما  باشد  داشته  بدن  روی  بر  مثبتی  اثرات 
زياده روی کنيم می تواند عواقب  در مصرف آن 

جبران ناپذيری را به همراه داشته باشد.

نزنيد زيرا باعث افزايش رفالکس معده و اسيد 
افزايش  را  قلب  تپش  همچنين  می شود  معده 

می دهد.
کرد:  تأکيد  قلبی  بيماری های  متخصص  اين 
موجب  غذا  خوردن  از  پس  بالفاصله  خوابيدن 

خواب منقطع و بسياری از کابوس ها می شود.
خطر  که  دريافتند  برزيل  دانشگاه  دانشمندان 
قبل  افرادی که  قلبی در  از حمله  ناشی  مرگ 
وب  می يابد.  افزايش  می خورند،  غذا  خواب  از 
با  که  کرد  اعالم   »Medical Express« سايت 
الکتروکارديوگرام تشخيص  از دستگاه  استفاده 
 ۶۰ ميانگين سنی  با  بيمار   ۱۱۳ که  داده شد 
بودند،  کرده  شرکت  تحقيق  اين  در  که  سال 

دچار سکته قلبی شده اند.

به  و  کردند  شرکت  نظرسنجی  يک  در  آن ها 
دو  شب،  اواخر  يا  صبح  آيا  که  پرسش  اين 
پاسخ  اند،  خورده  غذا  خواب  از  قبل  ساعت 

دادند.
 ۵۸ که  شد  مشخص  مطالعه  اين  طريق  از 
درصد از شرکت کنندگان از خوردن صبحانه 
دير  آن ها  از  درصد   ۵۱ اند،  کرده  خودداری 
از  درصد   ۴۱ که  حالی  در  اند،  خورده  شام 

داوطلبان هر دو عادت را انجام می دهند.
را  صبحانه  که  افرادی  تحقيقات  اين  طبق 
حذف کرده و دير شام می خورند ۴ تا ۵ برابر 
و  مکرر  قلبی  حمالت  آنژين،  خطر  با  بيشتر 

مرگ مواجه هستند.
مرجع : باشگاه خبرنگاران

ویتامینی که شما را مقابل شب کوری بیمه می کند

دالیل بی اشتهایی در سنین پیری

عوارض چای سبز برای نازایی

مضرات خوابیدن پس از خوردن غذای چرب

نادر می تواند تا سه ماه پس از ابتالی کودک به 
کوويد-۱۹ رخ دهد.
8. ریزش موی تلوژن

ريزش مو)تلوژن افلوويوم( در بسياری از بيماران 
و  می دهد  رخ  کوويد-۱۹  شديد  نوع  به  مبتال 
فعاليت  استرس،  زمان  در  که  است  بدن  اين 
که  شرطی  به  می کند.  متوقف  را  غيرضروری 
سطح آهن در افراد طبيعی باشد، اين عارضه به 
نوعی  افلوويوم  تلوژن  بهبود می يابد.  مرور زمان 
يا  شدن  نازک  با  که  است  سر  پوست  اختالل 
ريزش مو در نتيجه ورود زود هنگام مو به مرحله 
ايجاد  مو(  فوليکول  استراحت  )مرحله  تلوژن 
می شود. در اين مرحله است که موهای تلوژن با 

سرعت بيشتری شروع به ريزش می کنند.
 چه عواملی می تواند باعث بروز اين عالئم شود؟

بيماری  در  شده  ايجاد  راش های  از  برخی 
بلکه  نيست،  ويروس  خود  از  ناشی  کوويد-۱۹ 
به  است.  ويروس  به  بدن  ايمنی  پاسخ  از  ناشی 
برخی  می دهد  نشان  تحقيقات  مثال،  عنوان 
از  بيش  فعال شدن  اثر  در  است  ممکن  آنها  از 
به  که  باشد  بدن  ايمنی  سيستم  از  بخشی  حد 
اين  می شود.  شناخته  »مکمل«  پاسخ  عنوان 
به آسيب عروق خونی می شود که  پاسخ منجر 
در عالئم نوع سرماسوزک و الگوی قرمز آبی رنگ 
شبيه تور ماهيگيری روی پوست ديده می شود. 
فعاليت مکمل نيز در افراد مسن افزايش می يابد 
چرا  که  دهد  توضيح  خوبی  به  است  ممکن  و 
به  مبتال  مسن  بيماران  در  را  عالئم  اين  بيشتر 

نوع شديد کوويد-۱۹مشاهده می کنيم.
 چگونه متوجه شويم که راش های پوستی ايجاد 

شده ناشی از بيماری کوويد-۱۹ است؟
اگر نگران عالئم پوستی خود هستيد، می توانيد 
متخصص  يا  عمومی  پزشک  با  مشاوره  برای 
دور  راه  از  مالقات  قرار  طريق  از  خود  پوست 
به  مبتال  شما  است  ممکن  کنيد.  مشورت 
کوويد-۱۹ شده باشيد. آزمايش دهيد و تا زمانی 
که نتيجه آزمايش خود را دريافت نکرده ايد، خود 

را قرنطينه کنيد.

تقريبا  کوويد-۱۹  همه گير  بيماری  پيشرفت  با 
بر  بيماری  اين  که  شده اند  متوجه  افراد  تمام 
قسمت های مختلفی از بدن عالوه بر ريه ها تاثير 
افراد  ابتالی  از  می گذارد. عوارض مختلفی پس 
شده  گزارش  جهان  سراسر  در  کوويد-۱۹  به 
که نشان می دهد اين بيماری بر پوست و موی 

انسان تاثير منفی بسياری دارد.از جمله: 
1. راش های پوستی

پوست  سطح  در  که  قرمز  کوچک  لکه های 
مشاهده می شوند و به اصطالح »ماکولوپاپيوالر« 
يا لکه و پاپول ناميده می شوند در موارد شديد 
می شود.  مشاهده  بيماران  برخی  در  کوويد-۱۹ 
مسطح  کوچک  بخش  ماکول  يا  پوستی  لکه 
است  پوست  از  کلفت شده ای  يا  تغييررنگ يافته 
و راش يا جوش يا دانه، بثورات موقتی بر روی 
خارش  يا  سرخی  با  معموالً  که  هستند  پوست 

همراه است.
 2. قرمز شدن سفیدی چشم

يا  ملتحمه  التهاب  اين 
قرمزی چشم  يا   )Conjunctivitis(کنژنکتيويت
در اواخر بيماری و در بيماران مبتال به نوع وخيم 
چشم  قرمزی  می شود.  مشاهده  بيماری  اين 
يا  عفونی  بداليل  که  است  چشم  غشاء  التهاب 
 )conjunctiva(غير عفونی رخ می دهد. ملتحمه
سفيدی  روی  که  است  شفافی  و  نازک  غشاء 
چشم(صلبيه) و سطح داخلی پلک ها را پوشانده  

است.
گفتنی است اين مشکل در افرادی که حساسيت 
فصلی دارند نيز ديده می شود و ممکن است بر 
آرايشی،  مواد  قبيل  از  موادی  به  حساسيت  اثر 

عطر يا داروها نيز رخ دهد.
 3. عالئم شبه سرماسوزک

»انگشتان  معموالً  که  سرماسوزک  شبه  عالئم 
آماس  َسرماسوَزک  می شود.  ناميده  کوويد« 
و  پا  و  دست  انگشتان  نوک  روی  بر  دردناک 
الله گوش ها در اثر يخ زدگی است. سرماسوزک 
به  مستعد،  شخص  بدن  که  می دهد  رخ  زمانی 
قرار  رطوبت  و  سرما  معرض  در  طوالنی  مدت 
پوست  در  مويرگی  بسترهای  به  سرما  بگيرد. 
آسيب می زند و اين به نوبه خود باعث سرخی، 
خارش، تاول و تورم می شود. اين عالئم می توانند 
ظاهر  دو  هر  يا  پاها  يا  دست ها  روی  همزمان 
به رنگ قرمز- بنفش  تغيير رنگ پوست  شوند. 
می تواند دردناک و همراه خارش باشد و گاهی 
نيز  مانند  جوش  يا  کوچک  تاول های  اوقات 
سرماسوزک  شبه  ضايعات  اين  می شوند.  ظاهر 
اغلب پس از عالئم ديگر در اواخر بيماری ظاهر 

می شوند و بيشتر در کودکان ديده می شوند.
 4. کهیر

 کهير راش های صورتی يا قرمز رنگی است که 
برجستگی های  يا  لکه  صورت  به  است  ممکن 
ظاهر شده  کهير  اندازه  شوند.  ظاهر  رنگ  قرمز 
سنجاق  يک  اندازه  به  می تواند  پوست  روی  بر 
در  ايجاد شده  تورم  باشد.  بشقاب  يا حتی يک 

عسل و درمان بیماري ها

شربت عسل و مرکبات:تسکين  گلودرد وآنفوالنزا
 ليمو عسل : ضد سرماخوردگی
 دارچين و عسل : حال خوش

 زنجبيل و عسل : ضد معده درد
 ميخک و عسل : ضد دندان درد

 سرکه سيب و عسل : ضد رفالکس
شير،پرتقال وعسل : نرم کننده پاشنه پا
عسل و شکر خام : ضد خشکی پوست

عسل و ماست : ضد آکنه و جوش
عسل و آب نارگيل : استحکام عضالت

عسل و ليمو ترش : کاهش وزن
 عسل و زردچوبه : زخم های دهانی

عسل و سرکه : شست و شوی سينوسها
عسل و آب پرتقال : ضد اضطراب

 عسل و آناناس : ترک سيگار
عسل، برگ بو و کرفس : درد شکمی
عسل و روغن کرچک : قطع سکسکه

بوی  دارچين:رفع  و  عسل  خانگی  دهانشويه 
بددهان

مصرف زیاد تخم مرغ خطر 
دیابت را افزایش می دهد

نتايج يک مطالعه جديد نشان می دهد مصرف 
ابتال  ريسک  می تواند  مرغ  تخم  حد  از  بيش 
مطالعه  اين  در  دهد.  افزايش  را  ديابت  به 
محققان به بررسی مصرف تخم مرغ در نمونه 

گسترده ای از افراد بزرگسال چينی برآمدند. 
منظم  طور  به  که  افرادی  داد  نشان  نتايج 
روزانه يک تخم مرغ يا بيشتر مصرف می کنند 
 ۶۰ آنها  در  ديابت  ريسک  گرم(   ۵۰ )معادل 
درصد افزايش می يابد. به گفته محققان، رژيم 
در  شده  شناخته  و  مهم  فاکتور  يک  غذايی 
رو شناسايی  اين  از  است  نوع۲  ديابت  شروع 
طيف وسيعی از فاکتورهای رژيمی تأثيرگذار 
مهم  بيماری  اين  افزايش  به  رو  شيوع  بر 
شدند  متوجه  تحقيق  اين  در  محققان  است. 
مصرف طوالنی مدت و زياد تخم مرغ )بيش 
از ۳۸ گرم در روز( خطر ديابت را حدود ۲۵ 
درصد افزايش می دهد. همچنين افرادی که به 
طورمنظم بيش از ۵۰ گرم تخم مرغ )معادل 
يک تخم مرغ در روز( مصرف می کنند احتمال 
افزايش  درصد   ۶۰ آنها  در  ديابت  به  ابتال 
در  تأثير  اين  شدند  متوجه  می يابد.محققان 

زنان مشهودتر از مردان است. 

يک نقطه معموالً طی چند دقيقه تا چند ساعت 
از بين می رود اما ممکن است مجددا نيز ظاهر 
شود که مجددا نيز از بين می رود. اغلب کهيرها 
ظرف مدت ۱۰ روز از بين می روند. آنها همزمان 
در  و  می شوند  ايجاد  شده  ذکر  عالئم  ساير  با 
به  مبتال  موارد  در  و  می دهند  رخ  سنين  همه 

کوويد-۱۹ شديد بيشتر ديده می شوند.
 ۵. تاول آبدار

تاول های آبدار تاول های کوچک مملو از مايعات 
يا در  بيماری  اوايل  هستند که ممکن است در 
اين  شوند.  ظاهر  دست ها  روی  اغلب  زمان،  هر 
تاول ها  بيماران ميانسال شايع است.  عارضه در 
بيش از ۱۰ روز بر روی دست ها می مانند و در 
بيماران مبتال به نوع متوسط و وخيم کوويد-۱۹ 

مشاهده می شوند.
 6. الگوی قرمز آبی رنگ شبیه تور ماهیگیری روی 

پوست
الگوی قرمز آبی رنگ شبيه تور ماهيگيری روی 
پوست گاهی اوقات با کبودی های ريز )پورپورا(

در بيماران مسن مبتال به نوع شديد کوويد-۱۹ 
مشاهده شده است.تصور می شود که اين الگو به 
دليل انسداد رگ های خونی باشد که به عنوان 
ايجاد  ويروس  به  بدن  ايمنی  پاسخ  از  بخشی 
می شود. معموالً وجود اختالالت و نارسايی های 
خون ريزی  صورت  به  خون)هموستاز(  انعقاد 
می يابد؛  بروز  مخاطی  کبودشدگی  و  زيرپوستی 
به خصوص اگر دليل اختالل انعقاد خون کاهش 
عدم  خون)ترومبوسيتوپنی(يا  پالکتهای  تعداد 
لکه های  اين  باشد.  پالکت ها  صحيح  عملکرد 
با  که  مخاطی(  زير  زيرپوستی)وگاه  خون ريزی 
اندازه  اساس  بر  نمی روند  بين  از  موضعی  فشار 
نام گذاری  اکيموز  و  پورپورا  پتشی،  نام های  به 

می شوند.
۷. راش های مرتبط با سندرم التهابی چند سیستمی 

در کودکان
واکنش بيش از حد سيستم ايمنی باعث التهاب 
قلب و عروق خونی می شود در نتيجه لخته خون 
و عالئم شوک ايجاد می شود. اين عارضه بسيار 

بالهایی که کرونا بر سر پوست می آورد



امام صادق)ع( فرمودند:
َمن اَصَلَح فیما بَیَنُه َو بَیَن اهلِل اَصَلَح اهلُل ما بَیَنُه و بَیَن النَّاِس؛

کسی که بین خود و خدایش را اصالح کند خداوند بین او و 
مردم را اصالح می کند.

میشود،  زده  حیرت  انمأنوس،  محیط  رد  واردی  اتزه  ره 

ربای آرامش خاطر، سخن خود را هب سالم آغاز کنید.
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ليگ  جديد  فصل  قرعه کشی  براساس 
کشور،  باشگاه های  هندبال  يک  دسته 
يک  دسته  ليگ  در  الرستان  تيم 
هندبال در گروه سوم اين رقابت ها قرار 

گرفت.
مسابقات  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
هندبال  يک  دسته  ليگ  جديد  فصل 
تصميمات  به  بنا  کشور  باشگاه های 
آغاز  آذرماه  سوم  دهه  در  اوليه 
به عنوان  الرستان  تيم  که  می شود 
يکی از نمايندگان استان فارس در اين 

رقابت ها حضور خواهد يافت.
در مسابقات اين فصل ۲۴ تيم حضور 
گروه بندی  منطقه  چهار  در  که  دارند 
رقابت خواهند  به  به صورت متمرکز  و 
پرداخت که از هر منطقه ۲ تيم به دور 

بعدی صعود می کنند.
تيم  شده،  انجام  قرعه کشی  براساس 
تيم های  با  سوم  گروه  در  الرستان 
حاتم  آزاد  دانشگاه  آباد،  خرم  ميناب، 
و  تهران  پدافند  رعد  الرستان،  يزد، 
شده  هم گروه  کرد  شهر  مهر  آروين 

است.

مدير اداره بنادر و دريانوردی شهيد 
شناور  فروند  يک  استقرار  از  باهنر 
به  مانور(  قابليت  با  )شناوری   RIB
منظور انجام عمليات های تجسس و 
نجات دريايی در بندرگاه جزيره هرمز 

خبر داد.
مدير  محمدحسينی،  رضا  حميد 
اداره بنادر و دريانوردی شهيد باهنر 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته 
بنادر و  اداره کل  با معاونت دريايی 
فروند  يک  هرمزگان،  دريانوردی 
قابليت  با  (شناوری   RIB شناور 

تيم الرستان با حمايت نماينده مردم 
اداره  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فصل  در  الرستان  جوانان  و  ورزش 
خواهد  شرکت  رقابت ها  اين  جديد 
کرد و برای حضور در ليگ از بازيکنان 
بومی و هندباليست های برتر الرستانی 
تمرينات  که  شد  خواهد  استفاده 
آماده سازی اين تيم در حال برگزاری 

است.
ليگ  جديد  فصل  قرعه کشی  براساس 
باشگاه های کشور،  هندبال  دسته يک 
تيم های نفت اميديه، شهرداری جهرم، 
ثامن  کرمانشاه،  شهرکرد،  پاسارگاد 
در  بانه  هندبال  هيات  و  اراک  الحجج 
اروميه،  بيرثانيه  تيم های  يک،  گروه 
مبارکه  فوالد  فردوس،  ايران زمين 
مرودشت،  تخت جمشيد  سپاهان ب، 
و  دوم  گروه  در  قزوين  و  سبزوار 
آريا  گرمسار،  کوير  درخشان  تيم های 
شهرداری  زارچ،  قنات  مراغه،  ترکان 
و  ب  دهدشت  خاييز  بام  فراز  ساوه، 
بهنام زاهدان در گروه چهارم به رقابت 

خواهند پرداخت.

انجام عمليات های  به منظور  مانور( 
تجسس و نجات دريايی در آب های 
در  دائمی  صورت  به  عمق  کم 

بندرگاه جزيره هرمز مستقر شد.
به صخره ای  اشاره  با  محمدحسينی 
بودن جزيره هرمز و رخ دادن بيشتر 
حوادث دريايی در نقاط کم عمق اين 
جزيره، افزود: پيگيری های الزم برای 
تامين و استقرار شناور آتش خوار با 
آبخور کم نيز برای انجام عمليات های 
اطفای حريق در بندرگاه جزيره هرمز 

در حال انجام است.

تیم الرستان، در لیگ دسته یک هندبال کشور 
حریفان خود را شناخت

فراهم شدن امکان تجسس دریایی در 
آب های کم عمق جزیره هرمز

از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
فدوی  علی  سردار  تسنيم،  خبرگزاری 
پاسداران  سپاه  فرمانده کل  جانشين 
گراميداشت  مراسم  در  اسالمی  انقالب 
طی  تهران  دانشگاه  در  دانشجو  روز 
تاب  دشمن،  داشت:   اظهار  سخنانی 
در  ما  مجاهدان  و  دانشمندان  تحمل 
عرصه علم را نداشت و آنها را ترور کرد 

که آخرين آنها شهيد فخری زاده است.
شهيد  سردار  شهادت  به  اشاره  با  وی 
در  بزرگوار  شهيد  اين  گفت:  نيز  استوار 
عراق مأموريت فرهنگی داشت و در آنجا 
به کرونا مبتال شد که بعد از ۶۵ روز به 

شهادت رسيد.
فدوی، تصريح کرد: اين مسير تمام شدنی 
نيست، زيرا مبارزه تمام شدنی نيست. در 
جهان تنها دو مسير حق و باطل وجود 
دارد و حزب خدا و حزب شيطان مقابل 
يکديگر قرار گرفتند و خداوند اراده کرده 

است که حزب خدا پيروز باشد.
جانشين فرمانده سپاه، افزود: ما بايد دائم 
حواسمان جمع باشد که خودمان را مورد 
از مدار حق خارج  تا  ارزيابی قرار دهيم 
نشويم و اين هم دستور خداوند است. ما 
همواره بايد حواسمان باشد که در حزب 
پيروان  پيروزی  زيرا خداوند  باشيم  خدا 

اين حزب را تضمين کرده است.
سردار فدوی، ادامه داد: برخی می گويند 
در  نه  و  هستيم  خدا  حزب  در  نه  »ما 
اين طور  حقيقت  در  اما  شيطان«  حزب 
نيست، افراد يا در حزب خدا هستند يا 
را شکر که همه  در حزب شيطان. خدا 
اسالمی در مسير حق  انقالب  دلدادگان 

قرار دارند.
جانشين فرمانده کل سپاه، تصريح کرد: از 
روز ۲۴ بهمن سال ۵۷ درگيری فيزيکی 
بين جبهه حق و باطل در کشور ما شروع 
شد و حاال ۴۱ سال است که بزرگترين 
دشمنی ای که بعد از صدر اسالم صورت 
گرفته با انقالب اسالمی بوده است و در 
را  دشمنی  چنين  نمی توان  تاريخ  طول 
يک  توسط  دشمنی  اين  کرد.  مشاهده 
رئيس  بزرگ  شيطان  که  متحد  جبهه 
همه  و  است  گرفته  صورت  است  آن 
جبهه  اين  در  می توانستند  که  کسانی 

قرار گرفتند.
از  نتوانستند  آنها  البته  کرد:  ابراز  وی 
پس انقالب اسالمی برآيند و هر روز ما 

قوی تر از گذشته شديم. ما يک روند رو 
به رشد بسيار سريعی را داشته ايم که با 
نبرد شديم  ميدان  وارد  الهی  قاعده های 
است  اين  هم  عالم  کار  سخت ترين  و 
اين  در  ما  بگذرد.  جانش  از  انسان  که 
کار سخت پای کار بوديم و خدا هم به 
وعده اش عمل کرده و پيروزی را برای ما 

رقم زده است.
به  ما  »اگر  اينکه  بيان  با  فدوی  سردار 
دستورات الهی عمل کنيم، پيروزی الهی 
هم نصيب ما می شود«، گفت: قاعده های 
الهی در همه موضوعات صدق می کند و 
در صورت پيروی از اين قواعد، خدا هم 

به وعده اش عمل می کند.
عرصه ها  برخی  در  امروز  داد:  ادامه  وی 

مردم هم لمس 
ما  که  می کنند 
مشکل  دچار 
اين  و  هستيم 
دليل  بدان 
از  که  است 
قاعده های الهی 
نکرديم  پيروی 
قاعده های  به  و 
عمل  دشمن 
 . يم د کر
در  ما  نمی شود 
اقتصاد  حوزه 
از  يکی  که 
ين  سی تر سا ا
هر  موضوعات 

دشمن  قاعده  اساس  بر  است  کشوری 
عمل کنيم و پيروز هم بشويم.

اينکه  بيان  با  سپاه  فرمانده کل  جانشين 
از همان روزهای اول انقالب حضرت امام 
داشتند  تأکيد  نفت  خام فروشی  عدم  بر 
اظهار داشت: دولت وقت به توصيه امام 
هنوز  می کنيم  مشاهده  ما  و  نکرد  عمل 
هم بودجه ما وابسته به نفت است، اين 
نمی توانستيم  ما  که  نيست  معنی  بدان 
بلکه به اين دليل است که ما نخواستيم.

اينکه »در يک  يادآوری  با  سردار فدوی 
آمريکايی ها  با  جنگ  آخر  نيم  و  سال 
گفت:  جنگيديم«،  مستقيم  به صورت 
سخت  جنگ  وارد  ما  با  اگر  دشمن 
نمی شود به دليل آن است که جرئت آن 
را ندارد. از سال ۱۳۳۲ بيشترين ضربات 
وارد  دموکرات ها  زمان  در  ما  به  آمريکا 

با آنها می جنگيم.
به سؤال ديگری  پاسخ  سردار فدوی در 
درباره چرايی صدور پيام برخی فرماندهان 
در پی انعقاد برجام و تناقض اين موضوع 
گفت:  فرماندهان  اين  امروز  مواضع  با 
برخی مواقع يک کاری به صورت جمعی 
می گيرد.  صورت 
دولت  زمان  در 
ت  حا صال ا
از  جمعی  هم 
جنگ  فرماندهان 
نوشتند  نامه ای 
به معنای  اما 
همه  موضع 
بلکه  نبود  سپاه 
از  جمعی  نامه 
جنگ  فرماندهان 
بود، در اين مورد 
طور  همين  هم 

است.
به  پاسخ  در  وی 
ديگری  سؤال 
نتيجه  درباره 
اوکراينی  هواپيمای  سقوط  تحقيقات 
مسئوالن  به عهده  موضوع  اين  گفت: 
ما  به  قضايی  مسئوالن  است.  قضايی 
گفتند که »کارها تمام شده و فقط حکم 
قاضی مانده است.«، تأکيد ما اين است 
ديه  تکليف  هم  و  قاضی  حکم  هم  که 
آن  سالگرد  از  قبل  سانحه  اين  شهدای 
به همه خانواده شهدا  ما  مشخص شود. 
سر زديم و دلجويی کرديم و غم و غصه 
نبوده  بقيه  از  کمتر  موضوع  اين  در  ما 
مشخص  پيگير  سپاه  در  هم  ما  است. 

شدن نتيجه پرونده هستيم.
قضايی  سيستم  داد:  ادامه  فدوی  سردار 
۴ گروه متخصص حتی خارج از نيروهای 
انتخاب  پرونده  اين  تحقيق  برای  مسلح 
کرد و حتی اين کار شبيه سازی هم شد 
و در شرايطی مانند يک رزمايش، سامانه 

سازی  گفتمان  و  گری  مطالبه  هسته 
فعاليت  الرستان  دانشجويی  بسيج 
روز  با  هم زمان  را  خود  تشکيالتی  

دانشجو آغاز کرد.
دانشجويی  بسيج  دفتر  مسئول 
آذر   ۱۶ گراميداشت  ضمن  الرستان، 
هسته  کار  به  آغاز  از  دانشجو   روز 
بسيج  سازی  گفتمان  و  گری  مطالبه 

دانشجويی الرستان خبر داد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  صفری،  رزاق 
ميالد الرستان ضمن تأکيد بر اهميت 
حياتی  نقش  و  دانشگاه ها  موضوع 
محرکه  نيروی  به عنوان  دانشجويان 
جامعه اظهار داشت: از ديدگاه امامين 
انقالب، مسئله دانشگاه ها جزو مسائل 
بوده  کشور  و  انقالب  برای  اول  تراز 

است.
وی با بيان اينکه حضرت امام)ره( در 
با  ديدار  در  تحميلی  جنگ  بحبوحه 
کشور  فرهنگی  مسئولين  از  جمعی 
امر  يک  مسئله جنگ  که  می فرمايند 
موقت است؛ درصورتی که مسئله مهم 
و ماندگار و اساسی ما دانشگاه هاست، 
بسيج  تشکيالت  نهايی  هدف  افزود: 
انقالب  تراز  نيروی  تربيت  دانشجويی 

اسالمی است.
دانشجويی  بسيج  دفتر  مسئول 
مسئله  اگر  کرد:  تصريح  الرستان، 
جوان  نيروی  تربيت  و  سازی  کادر 
درستی  به  بسيج  تشکيالت  بستر  در 
مديران  شاهد  قطعاً  گيرد؛  صورت 
انقالبی و حزب اللهی   ، ، مؤمن  جوان 
و  بود  خواهيم  حاکميت  بدنه  در 
روحيه  تزريق  يعنی   ، امر  اين  تحقق 
ميزان  افزايش  و  خودباوری  و  اميد 

عملکرد  از  جامعه  آحاد  رضايت مندی 
مسئولين.

مختلف  ابعاد  تشريح  ضمن  صفری، 
فعاليت ها در بسيج دانشجويی الرستان 
تشکيالت  بستر  در  کرد:  نشان  خاطر 
هسته   ۵ هم اکنون  دانشجويی  بسيج 
ابتکار  و  فعاليت  حالت  در  جنبشی 
بر اساس  خالقانه هستند و دانشجويان 
عالقه مندی خود، در يک يا چند هسته 

مشغول ايفای نقش هستند.
ادامه  هسته ها،  اين  برشمردن  با  وی 
فرهنگی،  شامل  فرهنگ سازی  داد: 
رشد  نور،  راهيان  هنری،  اجتماعی، 
نيروهای  تربيت  جهت  سازی  کادر  و 
پژوهشی،  علمی  عالقه مند،  و  مستعد 
جهادی، مطالبه گری و گفتمان سازی 

از جمله اين هسته هاست.
مسئول دفتر بسيج دانشجويی الرستان، 
با تأکيد بر اهميت هسته مطالبه گری و 
گفتمان سازی بيان کرد: مطالبه جدی 
است  اين  دانشجو  قشر  از  آقا  حضرت 
آرمان خواهی  و  گری  مطالبه  پرچم  که 

و  انفعال  حالت  از  و  نگذارند  زمين  را 
فعال  مجموعه  يک  به  بی مسئوليتی 
انقالبی  مسئوليت  احساس  با  پرانگيزه 

تبديل شوند.
امروز الرستان  نياز  يادآور شد:  صفری، 
به صورت  دانشجويان،  که  است  اين 
حيطه  به  قوی  و  منسجم  تشکيالتی 
و  کنند  ورود  ارزش ها  و  آرمان  حفظ 
آرمان ها  گفتمان سازی  و  مطالبه گری 
آحاد جامعه  بين  را در  انقالب  اصول  و 

نهادينه کنند .
دانشجويی  بسيج  دفتر  فرمانده 
الرستان در پايان ، ضمن تشکر از همه 
از  دانشجويی،  بسيج  سابق  فرماندهان 
آحاد دانشجويان و حتی فارغ التحصيالن 
دعوت به حضور در اين تشکيالت کرد و 
افزود: فرارسيدن ۱۶ آذر روز دانشجو را 
به فال نيک می گيريم و به حول و قوه 
مطالبه  هسته  تشکيالتی  فعاليت  الهی 
تحقق  جهت  را  سازی  گفتمان  و  گری 
منويات رهبر عزيز انقالب آغاز خواهيم 

کرد.

در  ما  اساسی  تحريم های  و  است  شده 
زمان آنها بوده است.

وی در بخش ديگری از صحبت های خود 
به سؤاالت دانشجويان پاسخ داد.

از  يکی  به  پاسخ  در  فدوی  سردار 
سردار  شهادت  انتقام  درباره  دانشجويان 
سليمانی گفت: شيوه انتقام را ما تعيين 
می کنيم. ما آمريکايی ها را به خاک مذلت 
نشانديم. از سال ۶۵ به بعد آمريکايی ها با 
ما مستقيماً وارد جنگ شدند و اين هم 
دفاع  در  ما  اقدامات  به  عکس العمل  در 
مقدس بود و از آن زمان تا کنون هميشه 
همين طور بوده است و آنها هم نتوانستند 

پيروز شوند.
وی ادامه داد: يکی از وزرای دفاع آمريکا 

در پايگاه الظفره امارات گفته بود که »ما 
بازدارندگی  ايران  برابر  در  می خواهيم 
به ازای  آنها  واقع  در  کنيم.«،  ايجاد 
اقدامات ما دست به کارهايی می زنند که 
ضعيف ترين انسانها اين کار را می کنند و 
قبول  را  آن  ندارند که مسئوليت  جرئت 
اين  بود که  فردی  اولين  ترامپ  و  کنند 

کار را کرد.
به  پاسخ  در  سپاه  فرمانده کل  جانشين 
انتقام  اگر  اينکه  درباره  ديگر  گفته ای 
سخت از شهادت سردار سليمانی گرفته 
اتفاق  فخری زاده  شهيد  ترور  می شد 
مرحله ای  در  امروز  ما  گفت:  نمی افتاد، 
بازدارندگی  به دنبال  دشمن  که  هستيم 
در   ۶۰ دهه  در  ما  است.  ما  مقابل  در 
مرزهای خودمان با آمريکا می جنگيديم 
و امروز در جايی که خانه آمريکايی ها بود 

تا سيستم قضايی به  دوباره شليک کرد 
همه ابعاد قضيه پی ببرد. اوايل آبان بود 
که از دادستانی سازمان قضايی نيروهای 
گفتند  که  شديم  پيگير  دوباره  مسلح 
انشای  فقط  و  شده  انجام  کارها  »همه 

حکم توسط قاضی مانده است.«
به  پاسخ  در  سپاه  فرمانده کل  جانشين 
سپاه  سياسی  فعاليت  درباره  سؤالی 
پشت پرده ای  باره  اين  در  کرد:  ابراز 
ما خيلی صريح می گوييم  ندارد.  وجود 
و  است  اسالمی  انقالب  حق،  جبهه 
سپاه  آمريکا.  يعنی  هم  باطل  جبهه 
و  دارد  قرار  درگيری  اين  اول  در صف 
شهيد  لباس  اين  در  پاسدار  هزار   ۴۰
شده اند و اين فعاليت ها برای زدوبند و 

نيست. پشت پرده 
فخری زاده  سردار  شهادت  درباره  وی 
شهيد  همراه   پاسدار   ۱۱ کرد:  عنوان 
هم  نيسان  انفجار  و  بوده اند  فخری زاده 
بود.  پاسداران  بردن  بين  از  به خاطر 
آدمی در صحنه ترور نبود و ۱۳ تير کاًل 
شليک شده و همه از تيربار داخل نيسان 
بوده است و بقيه تيرها توسط محافظان 
نيسان  داخل  تيربار  است.  شده  شليک 
هوشمند  سيستم  يک  به  مجهز  هم 
ماهواره ای بوده که روی شهيد فخری زاده 
زوم کرده بود و از هوش مصنوعی بهره 
می برده است. سرتيم حفاظت هم که تير 
را  خودش  که  است  آن  به دليل  خورده 
روی شهيد انداخته است. شهادت سردار 
فخری زاده هم به دليل تيری بوده که به 
قطع  موجب  و  کرده  اصابت  ايشان  کمر 

نخاع وی شده است.
اينکه  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  فدوی 
سردار  شهادت  قضيه  در  می شود  گفته 
مطرح  را  گزينه هايی  سپاه  سليمانی 
شده  مواجه  دولت  مخالفت  با  و  کرده 
سپاه  است،  نبوده  اين طور  گفت:  است 
تابع  و  نيست  دولت  سياست های  تابع 

فرمانده کل قوا است.

آغاز بکار هسته مطالبه گری و گفتمان سازی
 بسیج دانشجویی الرستان

جزئیات ترور شهید فخری زاده از زبان جانشین فرمانده سپاه
پرونده هواپیمای اوکراینی در مرحله صدور حکم

تفاوت قرآن با ساري كتب
 ]قرآن[، با آن که جامع همة معارف و حقايق اسماء و     صفات 
است و هيچ کتابی آسمانی و غير آن، مثل آن، ُمعرِّفِی ذات   
ننموده، و همين طور جامع اخالق و  را  تعالی    و صفات حق 
دعوت     به مبدأ و معاد و زهد و ترک دنيا و رفض طبيعت و 
منزل  سر  به  شدن  رهسپار  و  ماده  عالم  شدن     از  بار  سبک 
حقيقت است، به طوری     که مثل آن متصور نيست؛ مع ذلک 
ابوابی و فصولی و  بر  چون ساير کتب مصنَّفه مشتمل     نشده 
که  است  آن  کامله    منشئ  قدرت  از  اين  و  خاتمه  و  مقّدمه 

محتاج به اين وسايل و وسايط در القاء غرض     خود نبوده. 
       و از اين جهت می بينيم که گاهی با نصف سطر، برهانی 
را که     حکماء با چندين مقدمات بايد بيان کنند، به صورت غير 

شبيه به     برهان می فرمايد: 
       مثل قوله تعالی: )  لَْو کاَن فِْيِهما آلَِهٌة إالَّ اهلل لََفَسَدتا(  و قوله: 
)  لََذَهَب ُکلُّ     إلٍه بِما َخلََق َو لََعاَل بَْعُضُهْم َعلی بَْعٍض  (، که برهان 
دقيق، بر توحيد است، و     هر يک از اين دو محتاج به چندين 
صفحه بيان است که پيش اهلش     واضح است و غير اهلش را 
نيز حق تصرف در آن نيست؛ گر چه     چون کالم جامع است، به 

اندازة فهمش هر کسی از آن ادراکی     می کند. 
       و مثل قوله تعالی: )  أال يَْعلَُم َمْن َخلََق َو ُهَو اللَِّطْيُف الَْخِبْير(  
َفَثمَّ  ُّوا  تَُول )  َفأيَْنما  قوله:  و  ُکْنُتْم(   ما  أيَْن  َمَعُکْم  )  وَ     ُهَو  قوله:  و 
َماِء إلٌه َو فِی االَْْرِض إلٌه(   َوْجُه اهلل(  و قوله: )  َو ُهوَ     الَِّذی فِی السَّ
و قوله: )  ُهَو الَْوَُّل َو االِْخُر َو الّظاِهُر وَ     الْباِطنُ  (، که هر يک اشاره 
به علوِم عاليه حکمِت ما قبل الطبيعه     است به وجِه عرفانی، و 
هر کس مراجعه به احاديث شريفه اهل     بيت عصمت و طهارت 
کتاب »اصول کافی« شريف     و »توحيد« شيخ  کند، خصوصاً 
»صدوق« و همين طور کتاب »نهج البالغه« و ادعية     مأثوره از 
آن بزرگواران خصوصاً »صحيفة سّجاديه« از روی تدبّر و     تفکر، 
و   ربّانيه  معارف  و  الهيه  علوم  از  مشحون  که  دانست  خواهد 
  اسماء و صفات و شؤون حضرت حق ـ جّل و عال ـ هستند،     بی 
حجاب اصطالحات و قيود مفهومات، که هر يک حجاب روی   
  جانان است. ]قرآن[ از معدن وحی الهی براي تکميل بشر و 
شده  نازل  دنيا  و  طبيعت  ظلمانی  محبس  از  انسان  تخليص 
است و وعد ]و[ وعيد آن همه حق صراح و حقيقت ثابته است 

و در تمام مندرجات آن شائبه ي خـالف واقع نيست.
آشنایي با قرآن 

 برگرفته از آثار امام خمیني


