
آقای اردوغان؛ یادت 
باشد که دوستی 

ایران و ترکیه به دفاع 
مقدس باز می گردد

3

چرا غرب در 
برابر ترور شهید 

فخری زاده سکوت 
کرده است؟

عدم مسامحه و کوتاه 
آمدن از مصالح ملی 
کشور، امتحانی برای 

نمایندگان مجلس است

3

2

8

کم تحرکی در ادامه دوبانده سازی
 محور الر - بستک

معاون استاندار فارس: دورهمی های خانوادگی 
در شب یلدا نداشته باشیم

8

شرایط آب وهوایی الرستان،
 فرصتی برای درآمدزایی از گیاه »کاکتوس«

افزایش دو ساعته 
ساعت کاری اصناف 
غیرضرور در الرستان

2

28

پیوند با تاریخ و طبیعت، از دِل نمادهای 
شهری الر

برای ساخت مسکن 
فرهنگیان الرستان، نیاز 
به تأمین زمین از سوی 
آموزش  و پرورش است

8

صفحه آخر

ابالغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای ساخت مسکن محرومان

یو
رش

:آ
س

عک
وزیر بهداشت با بیان اینکه واکسن کرونا را تولید 
می کنیم و تا بهار سال آینده آن را خواهیم داشت، 
هدف  گروه  ما  وطن  هم  دهیم  نمی  اجازه  گفت: 

تست واکسن شود.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری مهر، 
رعایت  اینکه  بیان  با  کرونا  در ستاد  نمکی  سعید 
غنای  از  نشان  درصد   ۹۰ باالی  های  پروتکل 
با تالش هر چه  باید  افزود:  است،  مردم  فرهنگی 
بیشتر از آمار ورودی بیمارستان ها و مرگ و میر 

ناشی از کرونا بکاهیم.
وی با بیان اینکه باید همدلی و اتحاد را برای تمام 
روزهای سخت کرونا حفظ کنیم، اظهار کرد: کرونا 
نیازمند  خیلی  و  شده  دخیل  مردم  قلب  تپش  با 
بیماری  ابتال  از  باید  بلکه  نیست  وتفسیر  تحلیل 

بکاهیم.
نفر  یک  میر  و  مرگ  از  اگر  اینکه  بیان  با  نمکی، 
بکاهیم بزرگترین خدمت را به مردم منطقه داشته 
وحشتناک  خیز  در  جنوبی  خراسان  گفت:  ایم، 
پاییزه قرار گرفت و با توجه به التهاب پیش آمده 

در استان برای ما از اهمیت باالیی برخوردار بود.
وی با بیان اینکه جنوب کرمان و خراسان جنوبی 
که  طوری  به  دیدیم  بیماری  آتش  این  گرفتار  را 
طبس رتبه اول مرگ و میر کرونا را دارد، گفت: 
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، تحلیل یک 
مرگ در خراسان جنوبی با یک مرگ در شهرهای 

پر جمعیت بسیار متفاوت است.

هرگز به مردم دروغ نمی گوییم
وزیر بهداشت با اشاره به پیک جدید پاییزه بیان 
کرد: در مهار کرونا در اردیبهشت، در اوج تحریم و 
بدترین شرایط کشور، میزان آمار مرگ و میر کرونا 
را به ۳۰ تا ۴۰ نفر رساندیم اما دو مرتبه عنان از 
دستمان خارج شد و شاهد پیک دوم و سوم بودیم.

وی با بیان اینکه پیک سوم تمام جهان را گرفتار 
در  ایران  گویند  می  اینکه  رغم  علی  گفت:  کرد، 
رتبه ۱۲ است، در واقع رتبه ۳۱ جهان را از نظر 
مرگ و میر داریم. نمکی با بیان اینکه ۸۸ کشور 
جهان آماری دقیق از کرونا ارائه نمی دهند، افزود: 
انسانی سیاسی نیستم و سوار بر قطار سیاست نمی 
از کرونا  اما کشورهای همسایه آمار درستی  شوم 
مردم  به  من  اینکه  بیان  با  وی  دهند.  نمی  ارائه 
پنهان  آنها  از  و چیزی  نخواهم گفت  دروغ  هرگز 
مردم  واسطه  به  ما  اعتباری  افزود:  کرد،  نخواهم 
داری  امانت  و  گویی  راست  به  را  ما  اگر  و  است 
نپذیرند باید به حال خودمان گریه کنیم.نمکی با 
ارائه می دهد مقرون  ایران  اینکه آماری که  بیان 
به صحت ترین آمار جهانی است، گفت: در شرایط 
پیش رو فرصتی برای ورود به حاشیه و تله های 
تب  کاهش  و  مردم  آرامش  و  نداریم  ژورنالیستی 

کرونا مهم است.

پیک سوم کرونا شکست
وی با اشاره به موج سوم کرونا در دنیا بیان کرد: 
ابتالی سه هزار نفر در روز در آمریکا و ۸۷۸ مرگ 

در ایتالیا آمار تاسف باری بوده که برای سالمتی 
مردمانش دعا می کنیم.

نمکی ادامه داد: کشورهایی مانند انگلیس و آلمان 
دارند  رسانی  خدمت  برای  آماده  های  زیرساخت 

اما آمار مرگ باالی ۵۰۰ نفر را تجربه داشته اند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه متوسط تخت ما ۱/6 
با  ما  افزود:  است،  جمعیت  نفر  هزار  هر  ازای  به 
کنیم  می  شنا  بال  اقیانوس  در  بسته  های  دست 
چراکه با خباثت های آمریکا برای تامین دارو در 

حصر هستیم.
در  ایران  ها  بینی  پیس  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
از  ناشی  مرگ   ۲۰۰ و  هزار  روزی  باید  ماه  این 
با  بلکه  نیفتاد  اتفاق  این  تنها  نه  اما  داشت  کرونا 
پیک  در  و مسئوالن کمر منحنی  مردم  همکاری 

سوم شکست.
برابر همت، غیرت  آمارها در  اینکه  بیان  با  نمکی 
و شجاعت مردم سر تعظیم فرود آورده اند، اظهار 
میدان  به  مردمی  های  گروه  و  اقشار  تمام  کرد: 
مبارزه با کرونا آمده و مرگ را به ۲۰۰ نفر نزدیک 

کردند که حماسه ای بسیار ارزشی است.
وی با بیان اینکه در اوج تحریم ها در پیش بینی 
برخی موسسات مدال افتخار گرفتیم، گفت: ۱6۰ 
شهر قرمز داشتیم اما اکنون ۲۳ شهر قرمز داریم.

توصیه یلدایی وزیر
نمکی، با بیان اینکه هر گونه ساده انگاری و عادی 
انگاری، شرایط زمستانه را سخت می کند، گفت: 
باید شب یلدای سال جاری را به گونه ای متفاوت با 

دیگر سال ها ببینیم.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا را تولید می کنیم و 
تا بهار سال آینده آن را خواهیم داشت، گفت: اجازه 
نمی دهیم هم وطن ما گروه هدف تست واکسن 
شود. نمکی با بیان اینکه موثرترین واکسن دنیا را 
برای این کشور تامین می کنیم، اظهار کرد: روزهای 
آینده این خبر خوش را خواهیم داد که این واکسن 

از معتبر ترین منابع وارد می شود.
ادامه داد: نمی گذاریم ملت شریف  بهداشت  وزیر 
ایران موش آزمایشگاهی هیچ جریانی شود و نمی 
از  برخی  پایمال  این سرزمین  ملی  غیرت  گذاریم 

فزون خواهی های دیگران شود.
نگاه  با  که  هستیم  این  دنبال  به  داد:  ادامه  وی 
اعتقادی، ملی و مردم ساالری دینی، ملت شریف 
ایران به آنچه که درخور شان انها است، دست یابند.

تولید واکسن کرونا تا بهار سال آینده/صحیح ترین آمار جهانی را داریم

اکید  توصیه  از  از سه هفته  در حالی کمتر 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  در  رهبری 
آب  شدن  رایگان  برای  قوا  سران  اقتصادی 
اول  معاون  که  گذرد  می  محرومان  گاز  و 
صددرصدی  تخفیف  مصوبه  جمهور  رئیس 
مشترکان  گاز  و  فاضالب  آب،  صورتحساب 

کم مصرف را ابالغ کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  تسنیم، 
با هدف  رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران 
بهینه سازی مصرف آب و تشویق مشترکان 
وزارت  نیرو،  وزارت  به  را  خانگی  کم مصرف 
و  برنامه  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 

بودجه کشور ابالغ کرد.
ماجرای رایگان شدن آب و گاز کم مصرف 
هماهنگی  عالی  شورای  آذر   ۴ جلسه  از  ها 
کلید  قوا در حضور رهبری  اقتصادی سران 
راه  ارائه  هدف  با  که  جلسه  آن  در  خورد. 
حل های کوتاه مدت برای کاهش فشارهای 
معیشتی بر مردم برگزار شده بود، امام خامنه 
ای پیشنهاد کردند که هزینه مصرف آب و 
آنچه  مشابه  کم مصرف ها  و  محرومان  گاز 
شود  رایگان  افتاده،  اتفاق  برق  در خصوص 
شد  مقرر  جلسه  آن  در  اساس  همین  بر  و 
از کسانی که مصرف پایین دارند، هزینه ای 
تخفیف  و  نشود  گرفته  گاز  و  آب  قبال  در 
ویژه داده شود، به عوض از پرمصرف ها مبالغ 
درآمدی  کمبود  که  شود  دریافت  بیشتری 

دولت را جبران کند.
و  جلسه  آن  از  هفته  سه  از  کمتر  که  حال 
پیشنهاد رهبری می گذرد، معاون اول رئیس 
جمهور مصوبه آب و گاز رایگان کم مصرف 
دولت  هیات  در  گذشته  هفته  که  را  ها 
تصویب شده بود، برای اجرا ابالغ کرده است.

در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نیرو و 
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 
صورتحساب  است:  آمده  شده  ابالغ  اساسی 
یک  تا  مصرف  با  مشترکان  فاضالب  و  آب 
سوم الگوی تعیین شده )موضوع تبصره-۴- 
آب  بهینه سازی  و  توسعه  قانون   -۱- ماده 
مصوب  کشور  در  روستایی  و  شهری  شرب 
محاسبه  صددرصدی  تخفیف  با  را   )۱۳۹۴

کند.
بهای  آب  اینکه  بر  تاکید  با  وزیران  هیات 
سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری 
با  مشترکان  نمود:  تصویب  کرد،  نخواهد 

سکونتگاه های  صرفا  و  می باشد  گازرسانی( 
و  شهری  بهره برداری  حال  در  دائمی 
روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری 

می شود.
بهای  گاز  اینکه  بر  تاکید  با  وزیران  هیات 
سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری 
با  مشترکان  نمود:  تصویب  کرد،  نخواهد 
میزان مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، 
اصالح  به  نسبت  تا  دارند  فرصت  ماه  شش 
اقدام  گاز  مصرف  کاهش  و  مصرفی  رفتار 
کنند. در پایان این دوره، بهای گاز آن دسته 
از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی 
تعیین شده باشد،  به پیشنهاد وزارت نفت و 

تصویب شورای اقتصاد افزایش می یابد.
اول  معاون  سوی  از  ابالغی  مصوبه  در 
شده  خواسته  نفت  وزارت  از  رئیس جمهور 
تا ضمن اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف 
ملی  شرکت  توسط  رایگان  صورت  به  که 
مشارکت  می شود،   داده  آموزش  ایران  گاز 
اعم  گاز  مصرف  بهینه سازی  طرح های  در 
جایگزینی  و  موتورخانه ها  سامانه  اصالح  از 
بخاری های فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

کم  الگوی  جدول  تصریح  دولت  مصوبه  در 
ذیل  شرح  به  ماه(  در  مکعب  )متر  صرفی 
های  اقلیم  ایام سرد  است: ۱-  تعیین شده 
۱، ۲ و ۳ ؛  ۲۰۰ متر مکعب و کمتر در ماه، 
و  مکعب  متر   ۱۵۰ ۴؛  اقلیم  سرد  ایام   -۲
کمتر، ۳- ایام سرد اقلیم ۵؛ ۱۰۰ متر مکعب 
اقلیم ها)نیم دوم  ایام گرم و همه  و کمتر و 
فروردین تا نیمه اول آبان(،  ۴۵ متر مکعب 

و کمتر.

مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش 
رفتار  اصالح  به  نسبت  تا  دارند  فرصت  ماه 
کنند.  اقدام  آب  مصرف  کاهش  و  مصرفی 
از  دسته  آن  ّآب  بهای  دوره،  این  پایان  در 
الگوی  از  بیش  آنان  مصرف  که  مشترکینی 
تعیین شده باشد،  به پیشنهاد وزارت نیرو و 

تصویب شورای اقتصاد افزایش می یابد.
اول  معاون  سوی  از  ابالغی  مصوبه  در 
رئیس جمهور از وزارت نیرو خواسته شده تا 
ضمن اطالع رسانی،  آموزش و فرهنگ سازی،  
مشترکین پر مصرف را نسبت به استفاده از 
وسایل کاهنده مصرف با هدف اصالح رفتار 

و کاهش مصارف غیر ضروری ترغیب کند.
این  است:  شده  تصریح  دولت  مصوبه  در 
تخفیف صرفا شامل سکونتگاه های دائمی در 
حال بهره برداری شهری و روستایی می شود. 
سکونتگاه های  و  سکنه  از  خالی  واحدهای 
باغ ها  خانه  و  ویالها  باغ،  نظیر  دائم  غیر 

مشمول تخفیف نمی شوند.
گاز  صورتحساب  شدن  رایگان  مصوبه  ابالغ 

کم مصرف ها
هم چنین مصوبه هیات وزیران برای محاسبه 
ابتدای  از  مصرف  کم  مشترکین  بهای  گاز 
دی ماه ۱۳۹۹ با تخفیف صددرصد، از سوی 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 

ابالغ شد.
در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نفت و 
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 
حکم  این  است:  آمده  شده  ابالغ  اساسی 
با  مرتبط  هزینه های  کلیه  و  بها  گاز  شامل 
آن )مالیات،  عوارض ارزش افزوده و عوارض 

توصیه اخیر رهبری به ثمر نشست
مصوبات رایگان شدن آب و گاز مشترکان کم مصرف ابالغ شد 
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در مجمع  دژکام   لطف اهلل  آیت اهلل 
در مجلس  فارس  مردم  نمایندگان 
خود  دعوت  با  اسالمی  شورای 
و  تواضع  به  مردم  نمایندگان  و 
فروتنی اظهار داشت: تواضع انسان 
انسان  بلکه  نمی کند  کوچک  را 
منیت  و  ادعا  گذاشتن  کنار  با 
بیان  با  می شود.وی  بزرگ  خود، 
جایگاهی  هر  در  کس  هر  اینکه 
امتحان  گفت:  می شود،  امتحان 
است  نیز  نمایندگی  مسئولیت  در 
شرعی  احکام  امتحان  این  البته  و 
و  مردم  حقوق  رعایت  بلکه  نیست 
پیگیری مسائل کالن نظام اسالمی 
استامام جمعه شیراز، عدم مسامحه 
و کوتاه آمدن از مصالح ملی کشور 
را امتحان دیگر نمایندگان دانست 
رای  و  تصمیم گیری ها  در  گفت:  و 
دادن دقت کنید، شیطان انسان را 

دموکراسی  لیبرال  دموکراتیک 
این است که در لیبرال دموکراسی 
یا  سیاسی  حزب  باید  نماینده 
راضی  را  مردم  توده  از  بخشی 
و  اسالمی  حکومت  در  ولی  کنید 
دینی  مردم ساالری  چون  والیی، 
و  هستی  خالق  باید  شما  است  
مخلوقاتش را راضی کنید و خداوند 

فضای  در  شده  نصب  تمثال های  و  مجسمه ها 
کارکردهای  بر  عالوه  شهرها  کالبد  و  ظاهری 
زیباشناختی و ارزش های معنوی، نشانه هایی از 
فرهنگ آن سامان را نیز دارند که شهر الر مرکز 
شهرستان الرستان فارس در این زمینه تا حدی 

شاخص است.
و  ها  سازه  این  طراحی  و  معماری  در  که  آنچه 
نمادها بیش از جنبه های زیباشناختی و هنری 
آن معنا و نمود بیشتری یافته، ارزش های معنوی 
مترتب بر آنهاست که حتی یک مجسمه و نماد  
شهری می تواند بهترین، مناسب ترین و گاه با 
ارج ترین نمایه و معرف برای پیشینه ، تاریخ ، 

فرهنگ و هویت یک شهر محسوب شود.
نمادها و انگاره های نصب شده در الرستان کهن، 
با توجه به پیشینه و سابقه ای به درازنای تاریخ 
و توجه به مشاهیر، علما و افراد برجسته ، صبغه 
فرهنگی، معنوی و بناهای تاریخی آن و همچنین 
برخی داشته های طبیعی و منحصر به فردش از 
اهمیت بسزا و تعیین کننده ای نزد  شهروندان 
این دیار برخوردار است که این مهم تا حدودی 
و شورای  اولویت مدیریت شهری  و  توجه  مورد 

اسالمی شهر الر نیز قرار دارد.
شهرهای  کالبد  بر  شده  نصب  نمادهای  برخی 
نگرشی  و  نگاه  در  اگرچه  الر  جدید  و  قدیم 
تخصصی تر، مصداقی تر و عینی تر می توانست 
بهتر و برتر از وضع موجود برای بازتاب جامع تری 
از هویت، فرهنگ و تاریخ کهن این دیار باشد اما 
افق  تواند  می  ها  و طرح  ها  اقدام  اندک  همین 
روشنی از آینده و توسعه بیش از پیش این گونه 
نمادهای بومی و هنری در منطقه الرستان شود.

شهر  دو  و  کهن  الرستان  در  شهری  مدیریت 
و کالبدی متقاوت  با ساختار  قدیم و جدید الر 
و ترکیبی از سنت و مدرنیته، شرایط و مکانیسم 
های خاص خود را می طلبد که البته شهرداری و 
شورای اسالمی این شهر اکنون متناسب با همین 
وضعیت و ساختار اقدام به طراحی و اجرای  طرح 
ها و اقدامات عمرانی، فرهنگی و کالبد شهری در 

این شهرها کرده اند.
شهر الر، مرکز شهرستان الرستان به دو بخش 
شکل  فرآیند  شود؛  می  تقسیم  جدید  و  قدیم 
گیری این دو شهر با بروز یک زمین لرزه مهیب 
در اردیبهشت سال ۱۳۳۹ آغاز شد که با وقوع 
و  نفر  صدها  از  بیش  شدن  کشته  و  زلزله  آن 
آوارگی مردمان شهر، دولت و مسئوالن وقت در 
فاصله ای حدود چهار کیلومتری شهر قدیم الر 
و در زمینی به مساحت  ۱۰۰هکتار در آن زمان 

ترددها همانند هفته قبل تمدید مي شود،
با  ضرور  غیر  اصناف  کاری  ساعت  اینکه  ضمن 
دو ساعت افزایش به ساعت ۲۰ تغییر و ساعت 
فعالیت مابقی اصناف همانند قبل به قوت خود 

باقی است.
ضمنا به استحضار صاحبان و هیات امناء محترم 
هرگونه  از  که  رساند  مي  نیز  شهري  هاي  باغ 
و  اقوام  خانواده،  حضور  با  دورهمي  و  تجمع 

دوستان جدا خودداري نمایند.
تیم گشت و کنترل  در صورت مشاهده توسط 
ستاد مقابله با کرونا شهرستان و یا ارائه گزارش، 
وفق ضوابط و مقررات، نسبت به پلمپ باغ اقدام 

خواهد شد.

ساختار و کالبد آن از ساخت آب انبارها و گنبدها 
و تا بازار قیصریه آن و نمادها و نماهای زیبای آن 

شهر را متمایز کرده است.
قنبرنژاد، می گوید: شهر جدید نیز به خاطر برخی 
شاخص های خاص آن از جمله بدون کوچه و بن 
بست بودنش آن را از دیگر شهرهای نه تنها ایران 
بلکه در سطح خاورمیانه نیز متفاوت کرده است.

وی افزود: در واقع در شهر جدید الر با شهری 
روبرو هستیم که دارای خیابان های متقاطع است 
نتیجه  از همدیگر و در  و در عین حال منقطع 

هیچ کوچه ای در آن وجود ندارد.
و ساز  الگوی ساخت  این  شهردار الر گفت، که 
با خیابان های پهن و ساختمان های کم ارتفاع 
باعث می شود تا در صورت وقوع دوباره ی زلزله، 

مردم کمتر در خطر آسیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: این الگو به مدیریت شهری و حتی 
نیز  اجرایی و خدمات رسان  سایر دستگاه های 
و  ساز  و  ساخت  هرگونه  که  کند  می  یادآوری 
توسعه فضاها و نماد شهری باید متناسب با این 

وضعیت و ساختار جلو برود.
و  شهرداری  اولویت  تاکنون  افزود:  نژاد،  قنبر 
است  بوده  استوار  امر  همین  بر  شهرنیز  شورای 
که با توجه به تناقض و تفاوت از منظر ظاهری 
و  قدیم  شهرهای  بر  حاکم  فیزیک  و  ساختار  و 
جدید الر طرح ها و هر گونه اقدام های عمرانی 
، فرهنگی و کالبدی در آن ها نیز متناسب با این 

شرایط باشد.
نصب نمادها برای بیان هویت و تاریخ الرستان

شهردار الر، می گوید: هدف و نگرش اساسی در 
شهرهای  کالبدی  فضای  در  ها  مجسمه  نصب 
فرهنگ،  بازتاب  و  معرفی  برای  جدید  و  قدیم 
هویت و تاریخ سرزمینی مردمان این دیار بوده 
است؛ حتی برخی نمادهای بومی نصب شده نیز 
حکایت از برخی مشاغل و داشته های طبیعی و 
منابع زیست محیطی منطقه الرستان بزرگ است 
اگرچه اکنون بسیاری از این داشته ها و قابلیت 
های زیست محیطی و طبیعی به دالیل مختلف 

از بین رفته و یا توجه به آن کمرنگ شده است.
قنبرنژاد، ادامه داد: از جمله اهداف و بازتاب های 
معرفی  حوزه  در  نمادها  این  نصب  در  اساسی 
های  سنت  و  ها  آیین  الرستان،  وحش  حیات 
قدیمی ، سوغات و صنایع دستی ویژه منطقه و 
البته برخی رسوم دیرینه و منحصر به فرد مردمان 
این خطه همچون  تحویل سال نو و آیین های 

نوروزی است.
و  افراد  مشاهیر،  معرفی  همچنین  گفت:  وی 

بانوان به مساحت ۱۲  کیفیت ترین پارک های 
تمام  طراحی  و  بینی  پیش  با  و  مربع  متر  هزار 
زیرساخت ها و امکانات رفاهی الزم آن متناسب 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  بانوان  شرایط حضور  با 
بوستان شهری نیز که عملیات اجرایی آن بهمن 
ماه سال ۹۸ آغاز شده هم اینک با قوت در حال 
طراحی  بر  عالوه  حتی  داد:  ادامه  اجراست.وی 
فعال  نقش  با  متناسب  المان های  برای ساخت 
از  بسیاری  نیز  آن  ساخت  در  دیار  این  بانوان 
مناسب  های  کاربری  تغییر  و  رفاهی  امکانات 
زمین  سواری،  دوچرخه  پیست  جمله  از  بانوان 
های ورزشی روباز و سرپوشیده و فضای مناسب 
ویژه  های  مکان  و  نما  آب   ، تفریحی  و  بازی 
اموزش  های  کارگاه  حتی  و  کودکان  نگهداری 

آش پزی نیز پیش بینی و طراحی شده است.
اسکیت،  روی،  پیاده   مسیرهای  افزود:  وی 
کافه،  و  رستوران  شامل  غذاخوری  فضاهای 
زمین های ورزشی شامل والیبال، بسکتبال، زمین 
بازی کودکان، مهدکودک، گلخانه، بازارچه، تاالر 
اجتماعات، نمازخانه وسایر فضاهای رفاهی نیز در 

طراحی این پارک لحاظ شده است.
طرح های زیباسازی متناب با ساختار شهری الر

یک استاد دانشکده هنر دانشگاه شیراز ،نیز گفت: 
به همان میزان که تفرق و دوگانگی و تناقض و 
کالبدی شهر  بین ساختار و شکل  تمایز آشکار 
وضوح  به  توان  می  را  جدید  شهر  با  قدیم  الر 
زمینه  به  باید  نیز  دیگر  سوی  در  کرد  مشاهده 
های اجتماعی و فرهنگی موضوع و هویت تاریخی 

و تمدنی الر هم توجه داشت.
مجتبی آراسته، معتقد است: این دو شهر کامال 
متناقض و متفاوت به لحاظ ساختار و کالبدی، 
سال هاست که مردمانش آن هم اتفاقا با خرده 
یک  اش  سنی  و  شیعی  مذاهب  و  ها  فرهنگ 
زندگی کامال مسالمت آمیز شهری بدون کمترین 
تنش دارند که این مهم را باید یک وجه برجسته 
از ابعاد گوناگون شکل گیری شهر جدید قلمداد 

و تفسیر کرد.
وی بیان داشت: اگر از یک سو تناقض و تفاوت از 
منظر ظاهری بین سنت و مدرنیته را در ساختار 
و فیزیک شهرهای قدیم و جدید شاهدیم اما از 
آن سو نوعی درهم تنیدگی و آمیختگی درونی و 

هویتی بین مردمانش نیز هویداست.
آراسته بیان کرد:  سال های متمادی است مردمان 
تفاوت های  با همه  این دو شهر قدیم و جدید 
فرهنگی ، اجتماعی و حتی  مذهبی خود و بدون 
مشغول  اجتماعی  شکاف  و  خلل  کوچکترین 
شهر  دو  این  مردم  اکنون  و  هستند  زندگی 
این دوگانگی ها کنار  با  زیبایی  به  و  هنرمندانه 
آمده اند و خود را با ساختار فعلی و حاکم بر این 

علمای برجسته دینی و ترویج فرهنگ ناب ایثار 
و شهادت که همواره در وجود مردمان مومن این 
دیار موج می زد از دیگر نمایه ها و اهداف مورد 

توجه در نصب نمادهای شهری بوده است.
وی به نصب نمادهایی از حیات وحش و متناسب 
آشتی  برای  و  محیطی  زیست  های  حوزه  با 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  طبیعت  با  شهروندان 
ساخت مجسمه کبک در بوستان و جزیره جنوبی 
باغ ملی الرستان یکی از نمادهای بومی و منطقه 
به مبلغ ۴۰۰ میلیون  راستاست که  این  ای در 

ریال ساخته شده است.
همچنین ساخت مجسمه های بتنی قوچ و جبیر 
)آهو( الرستان در جداره جنوبی میدان امام رضا 
)ع(، ساخت مجسمه هایی از آب انبارها ،طراحی 
محله  در  آب(  )حمل  کندر  مجسمه  ساخت  و 
آب فروشان و ضلع شمالی بازار قیصریه، نقاشی 
دیواری بر جداره شرقی خیابان معلم اجرا شده  
نشانه  و  شاخص  کالبدی  عناصر  از  متشکل  که 
های شهری الر است، مجسمه عمو نوروز و ننه 
سرما نیز که معرف آیین ها و سنت های قدیم 
و زیبای مردمان این دیار در هنگام تحویل سال 
در  تنه درخت  کاری  منبت  و  است، طراحی  نو 
محور مدرس جنوبی ، همچنین نصب ۲۴ عدد 
و همچنین  فایبرگالس  از جنس  گلدان شهری 
شهید  خیابان  شرقی  ضلع  در  کشاورز  مجسمه 
از جمله مجسمه  پارک نخل(  موحدی )حاشیه 
ها و نمادهای نصب شده بر پیکر و کالبد شهری 

الر عنوان کرد.
طرح هایی برای رفاه شهروندان

پروژه   ۱۲ حدود  گفت:  همچنین  الر  شهردار 
شاخص شهری اعم از ساماندهی کالبد شهری، 
توسعه میدان ها و ساخت مجتمع های تفریحی 
و گردشگری و بوستان ها و پارک های محله ای، 
اجرای طرح های توسعه ای در سطح شهرهای 
قدیم و جدید ومتناسب با موقعیت و ساختار و 
کالبدی شهرهای قدیم و جدید پیش بینی شده 
اند که با بهره برداری از آنها شاهد تحولی اساسی 
گردشگران  و  شهروندان  آسایش  و  رفاه  برای 

ورودی به این شهرها خواهیم بود.
قنبرنژاد بیان کرد: در شهر جدید الر سعی شده 
که تمام خدمات رفاهی و عمومی شهر با طراحی 
ها و ساختار مورد نظر شهر بدون کوچه همراه 
سرمایه  و  عمرانی  های  طرح  گونه  هر  و  باشد 
های  روش  و  مهندسان  مشاوره  با  نیز  گذاری 

علمی شهرسازی طراحی و اجرایی شده است.
با  و  ترین  از مجهز  یکی   شهردار الر همچنین 

شهرها تطبیق داده اند.
تمرکز شورای شهر بر طرح های امیدآفرین و شادی 

بخش
گوید:  می  نیز  الر،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
رویکرد و راهبرد مدیریت شهری الر حول محور 
طرح های مهم و آرامش بخش متمرکز شده و به 
دنبال آن است تا با ایجاد فضاهای شادی آفرین به 
تقاضای گروه ها و اقشار مختلف مردمی در هر 

گروه سنی و جنسی پاسخ دهد.
خلیل نامدار ، به ساخت آبنمای موزیکال پارک 
شهر اشاره کرد و گفت: ساخت چنین فضاهای 
شادی آفرین در کنار نصب نمادهای شهری گامی 

در زمینه آرامش و رفاه شهروندان است.
گروه  همه  برای  شهری  مدیریت  های  طرح  اجرای 

های سنی باشد
ایجاد  است:  معتقد  نیز  الر  شهر  جمعه  امام 
توسعه  و  بخش  آرامش  آفرین،  شادی  فضاهای 
مدارانه در حوزه مدیریت شهری الر نوید شهری 

با آینده و افق روشن را می دهد.
ابراز  خرم،  موسوی  مختار  سید  االسالم  حجت 
متناسب  و  امیدبخش  فضاهای  ایجاد  داشت: 
یک  مردم  دیرینه  رسوم  و  فرهنگ   ، هویت  با 
محسوب  شهری  مدیریت  در  اساسی  ضرورت 
می شود؛زیباسازی فضاها و کالبد شهر و تاکید 
بهترین  خود  زیبا،  و  بومی  نمادهای  ساخت  بر 
روانی  بهداشت  ایجاد  برای  ای  پشتوانه و زمینه 
و فکری در جامعه و بدون شک از دغدغه ها و 
مطالبات جدی شهروندان نیز محسوب می شود.

شهرداری  گفت:  خرم  موسوی  االسالم  حجت 
ترکیب  رعایت  باید مالحظه  نیز  و شورای شهر 
جمعیتی و گروه های مختلف سنی را در اجرای 
حوزه  در  جمله  از  شهری  مدیریت  های  طرح 

فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش کنند.
وی خواستار ایجاد پیست های دوچرخه سواری 
و پارک های مخصوص و ویژه بانوان در شهر الر 
های  طرح  از  بسیاری  داشت:  ابراز  شد.موسوی 
اجتماعی  حوزه  در  جمله  از  شهری  مدیریت 
مالی  گزاف  های  هزینه  نیازمند  فرهنگی  و 
و  ایده ها  با خلق  توان  نیست و می  اعتباری  و 
استفاد از تکنولوژی های روز، آثار و طرح های با 
کیفیت شهری را برای آرامش و ایجاد شادی برای 

شهروندان رقم زد.
زندگی و رونق هم اینک در هر دو شهر جریان 
و  عمیق  پیوندهای  همان  با  نیز  مردم  و  دارد 
و  مذهبی   ، دینی  مسایل  به  نسبت  عاشقانة 
موطنی خود و در فضایی صمیمی و امیدبخش 
و بدون کمترین تنش و در کمال امنیت مشغول 

گذران زندگی هستند.
ایرنا

کنیم  عمیق  نگاه  می کند.  وسوسه 
و ببینیم به کدام کار خدا راضی تر 

است همان را انجام دهیم.
تفاوت  به  اشاره  با  دژکام،  آیت اهلل 
نظام ها  دیگر  با  اسالمی  حکومت 
نقاط  از  یکی  افزود:  حکومت ها  و 
حکومت  بین  تفاوت  اساسی 
حکومت  با  والیی  و  اسالمی 

رنگ  یک  با  اگر  که  است  فرموده 
باشید و کار درست را انجام دادید، 
شما  سمت  به  را  مردم  های  دل 
اینکه  بیان  با  می کنم.وی  هدایت 
جهان  امید  چشم  مجلس  امروز 
کار  گزارش  گفت:  است،  اسالم 
شما فقط برای ما و شورای نگهبان 
برای  را  گزارش  بلکه  نمی آید 
انقالب،  این کشور و  صاحب اصلی 
باید  پس  می برند  )عج(  زمان  امام 
همه  عملکرد  گزارش  شود  دقت 
وقتی  پیشگاه حضرت  در  وقتی  ما 

ارائه می شود، خجالت زده نشویم.
اینکه  بیان  با  شیراز،  جمعه  امام 
باید همسو  برنامه ریزی ها  و  اهداف 
اسالم  عالیه  اهداف  راستا  در  و  
نمایندگان  کرد:  تاکید  باشد، 
انقالب  مصالح  جز  چیز  هیچ  باید 

اسالمی را  مدنظر نداشته باشند.

براساس اطالعیه شماره ۵۴ ستاد مقابله با کرونا 
 ۲ با  غیرضرور  اصناف  کاری  ساعت  الرستان، 

ساعت افزایش به ساعت ۲۰ تغییر پیدا کرد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی فرمانداری ویژه الرستان، ستاد مقابله با 
کرونا الرستان اطالعیه شماره ۵۴ خود را صادر 

کرد. در این اطالعیه آمده است:
هوشمند  مدیریت  طرح  اجراي  ادامه  در 
محدودیت ها، با توجه به وضعیت نارنجي بودن 
این شهرستان، در هفته پیش رو )۲۲ الي ۲۸ 
کاری  دور  شامل  فعالیتها  کلیه  نیز  ماه(  آذر 
کارکنان ادارات و برنامه های آموزشی، فرهنگي، 
تمامی  و  اجتماعي  ورزشی،  مذهبی،  هنری، 

ساخت شهری جدید با کالبد خاص و منحصر را 
پایه ریزی کردند.

نیز  زندگی در هر دو شهر  تاکنون،  زمان  از آن 
با  الر،  جدید  و  قدیم  شهرهای  دارد.  جریان 
تلفیقی از داشته ها و مکانیسم های بالقوه و نیز 
شرایط و ویژگی های خاصی از سنت و مدرنیته 
و با  مشخصات فنی و ساختار و کالبد فیزیکی 
و  مردم  نزد  فرد  به  منحصر  شهری  متفاوت، 

شهروندان شناخته شده اند.
ویالیی  مدرنیته،  ساختاری  با  الر،  جدید  شهر 
ایران  در  بست  بن  و  کوچه  بدون  شهر  تنها  و 

شناخته می شود.
شهر جدید و قدیم الر محل رجوع و کانون توجه 
تحوالت  سیر  و  گستره  در  بازرگانان  و  بزرگان 
تاریخی، سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی برای 
مردمان این سامان محسوب می شوند؛ توسعه و 
آبادانی هر دو شهر نیز برای مردم و شهروندان 
حیاتی و از مطالبات و خواسته های جدی آنان 

در شرایط کنونی است.
اکنون مدیریت شهری الر ، با درک این واقعیت 
ها و با نگاهی به داشته ها و پشتوانه های تاریخی 
شهر قدیم و همچنین ساختار و کالبد شهری در 
شهر جدید الر با ظرافت و برنامه ریزی های علمی 
و متناسب با شرایط موجود اقدام به پیاده سازی 
و طراحی طرح های عمرانی و اقدامات فرهنگی 
از جمله نصب نمادهای بومی برای رفاه و آسایش 

شهروندان و آبادانی  این شهرها کرده است.
پیوند با تاریخ و طبیعت از دل نمادهای شهری الر

همواره  گوید:  می  زمینه  این  در  الر،  شهردار 
مدیریت شهری  دار  اولویت  برنامه های  از  یکی 
و شورای اسالمی این شهر در کنار اجرای طرح 
توسعه   و  زیباسازی  امر  به  توجه   ، های عمرانی 
شهر بویژه طراحی و نصب نمادهای متناسب با 
و هویت سرزمینی مردم  ، سنن  آداب  فرهنگ، 

این خطه بوده است.
محمدرضا قنبرنژاد، اظهار داشت: انجام کارهای 
توسعه شهر در شهرهای  و  زیباسازی   ، عمرانی 
قدیم و جدید  بسیار متفاوت و منحصر به فرد و 
در عین حال نیازمند ظرافت، تدابیر و تمهیدات 
مهندسی خاصی است که حتی در برخی موارد 
مطالعه برخی طرح های عمرانی و یا نصب یک 

مجسمه از روند اجرای آن طوالنی تر می شود.
وی  دلیل این کار را ساختار منحصر به فرد و 
می  الر  جدید  و  قدیم  شهرهای  ظاهری  فضای 
داند و بیان می کند: شهر جدید به مانند شهر 
و  دارد  خاص  های  ویژگی  و  ها  خاصیت  قدیم 

آیت اهلل لطف اهلل دژکام: عدم مسامحه و کوتاه آمدن از مصالح ملی کشور،
 امتحانی برای نمایندگان مجلس است

افزایش دو ساعته ساعت کاری اصناف غیرضرور در الرستان

پیوند با تاریخ و طبیعت، از دِل نمادهای شهری الر

دستگیری
 اعضای باند سه نفره 

زوگیران در شیراز
انتظامی  فرمانده  شجاعی،  فرج  سرهنگ 
مرکز  اعالم  پی  در  داشت:  اظهار  شیراز، 
وقوع یک  بر  مبنی  پلیسی ۱۱۰  فوریت های 
تاچارا  محله  در  مغازه  عنف  به  سرقت  فقره 
کالنتری  انتظامی  ماموران  بالفاصله  شیراز، 
»۲۳ گلدشت« برای بررسی موضوع به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
به  شاکی  اولیه،  بررسی های  در  افزود:  وی 
ماموران اعالم کرد که در مغازه مشغول کار 
با  پوشیده  صورت  و  سر  با  نفر   ۳ که  بودم 
مقداری  تهدید،  با  و  شدند  وارد  سرد  سالح 
نوشیدنی، آجیل، یک دستگاه پوز و مبلغ ۳ 
متواری  و  سرقت  را  نقد  وجه  ریال  میلیون 
ماموران  کرد:  بیان  شجاعی  سرهنگ  شدند. 
و  فنی  اقدامات  با  گلدشت«   ۲۳« کالنتری 
پلیسی،  ابزار های  از  استفاده  و  تخصصی 
موفق شدند در کمتر از ۵ ساعت اعضای باند 
۳ نفره سارقان به عنف را شناسایی و آنان را 
در مخفیگاهشان در یکی از محله های شیراز 

دستگیر کنند.
اینکه  به  اشاره  با  شیراز،  انتظامی  فرمانده 
حمل  جمله  از  جرایمی  متهمان  سوابق  در 
و  اراذل  مغازه،  سرقت  مخدر،  مواد  توزیع  و 
تصریح  می خورد،  چشم  به  غیره  و  اوباش 
کرد: در بازرسی از مخفیگاه آنان، همه اموال 

مسروقه کشف و تحویل شاکی شد.
متهمان  اینکه  بیان  با  انتظامی،  مقام  این 
و  مغازه  عنف  به  سرقت  فقره   ۷ به  تاکنون 
کرده اند،  اعتراف  شهروندان  از  موبایل قاپی 
تحویل  حرفه ای  سارقان  این  داشت:  اظهار 
زندان  روانه  طریق  آن  از  و  قضائی  مراجع 

شدند.

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

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
امسال  الرستان،   فنی  آموزشکده  عمومی 
علت  به  الرستان   ای  حرفه  فنی  آموزشکده 
دانشجویان  بیماری کرونا و عدم حضور  شیوع 

رونق و حال و هوای همیشگی را نداشت.
ویژه  آموزشکده،  مسئولین  همت  به  اما   
گردید  برگزار  مجازی  صورت  به  ای  برنامه 
تبریک  پیام  بر صدور  عالوه  رابطه  این  در  که 
انتشار آن در شبکه های  ریاست آموزشکده و 
اجتماعی و وب سایت آموزشکده ،امور فرهنگی 
برگزاری  به  اقدام  نیز  آموزشکده  دانشجویی  و 
مسابقات مجازی در رشته های مختلف اعم از 
و...  نوشته   ،دل  شعر   ، نویسی  ،مقاله  ورزشی 
و  کرونا  بیماری  دانشگاه،  دانشجو،  موضوع  با 
آموزش مجازی نمود و به آثار برگزیده و برتر 

هدایایی به رسم یادبود تقدیم نموده است.

پنجمین مرکز اقامتی میان مدت غیر دولتی ویژه 
افتتاح  شیراز  در  مسئوالن  حضور  با  معتاد  زنان 
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش    شد.به 
خبرنگاران جوان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر فارس در مراسم افتتاح پنجمین مرکز 
اقامتی میان مدت اعتیاد غیردولتی ویژه زنان گفت: 
اعتیاد زنان از هم پاشیدگی و گسست خانوادگی 
از  یکی  گفت:  کرمی،  دارد.سلیمان  همراه  به  را 
ویژگی های اعتیاد این است که برای زن و یا مرد 
تفاوتی قائل نمی شود و تمامی گروه ها را مورد هدف 
این است که  اهمیت  نکته حائز  اما  قرار می دهد، 
تأثیرات اجتماعی برای زنان معتاد کاماًل متفاوت 
بوده و آسیب های گسترده تری را به همراه خواهد 
داشت.وی افزود: با بروز پدیده اعتیاد در زندگِی یک 
زن و دغدغه مندی وی به چگونگی تأمین و مصرف 
مواد و نیز آغاز و پایان خماری و نشئگی، به گونه ای 
بسیار جنبه های فردی و جمعی خانواده تحت تأثیر 
قرار می گیرد و عشق مادرانه و طراوت همسرانه، 

همچنین مراسم  روز دانشجو با حضور  یادگاری 
فرد ریاست آموزشکده ، شکفته معاون آموزش 
و کارشناسان آموزش با هدف گرامیداشت این 
روز و طرح مسائل آموزشی و پاسخ به سواالت 
گردید  برگزار  مجازی   صورت  به  دانشجویان 
ممتاز  دانشجویان  از  نفر  یازده  به  پایان  در  و 
مقاطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال بهمن 
و  تقدیر  کارت هدیه  و  تقدیر  لوح  اهدا  با   ،۹۸

تجلیل بعمل آمد.

با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  می رود.  بین  از 
مواد مخدر فارس بیان کرد: کمترین پیامدی که 
برای اعتیاد زنان می توان برشمرد، از هم پاشیدگی 
و گسست خانوادگی است. کرمی گفت: از افتتاح 
این  که  چرا  نیستیم  خوشحال  مراکزی  چنین 
مراکز به دنبال رشد اعتیاد و زنانه شدن آن ایجاد 
می شوند، با این وجود به دلیل تغییر اقلیم فرهنگی 
و اجتماعی جامعه ناچار به این کار هستیم و رشد 
آسیب ها باعث پیش بینی چنین ساختار هایی شده 
است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت این مرکز حدود 
امکانات  مرکز  این  کرد:  اظهار  است،  نفر   ۱۰۰
آسیب  کاهش  و  درمان  نگهداری،  برای  مناسبی 

معتادان زن فراهم آورده است.
کرمی با بیان اینکه شناسایی و درمان به موقع فرد 
از  گفت:  است،  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  معتاد 
ابتدای امسال تا پایان آبان، ۵6 زن معتاد متجاهر 
برای  شده  پیش بینی  مراکز  در  کارتن خواب  و 

نگهداری و درمان ساماندهی شده اند.

برگزاری مراسم روز دانشجو
 در آموزشکده فنی و حرفه ای الرستان 

افتتاح مرکز اقامتی ویژه زنان معتاد در شیراز
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که  است  هدفی  عثمانی  امپراطوری  احیای 
به  که  است  وقت  خیلی  ترکیه  جمهور  رئیس 
دنبال آن می دود و برای رسیدن به این هدف 
از انجام هیچ کاری اِبا ندارد. یک روز با عملیات 
کند،  می  سوریه حمله  به شمال  زیتون  شاخه 
عراق  به  تروریسم  با  مقابله  بهانه  به  دیگر  روز 
لشکر می کشد، یک روز دوست اسرائیل است 
و روز دیگر هم دشمنش؛ حاال هم که آتش بیار 
و  کرده  آلود  گل  را  آب  تا  شده  قره باغ  معرکه 
ماهی بگیرد.اما در آخرین اظهار نظر جنجالی؛ 
از  هم  باز  آذربایجان  پیروزی  رژه  در  اردوغان 
استفاده کرد؛ اختالفی  برانگیز  سخنان اختالف 
که در پشت آن همان احیای عثمانی نهفته که 
در کم تر از یک روز با واکنش شدید مسئوالن 
کشورمان رو به رو شد. ظاهرا سیاست انگلیسی 
تفرقه بنداز و حکومت کن اردوغان این بار جواب 
نداده است؛ اردوغانی که ظاهرا فراموشی دارد و 
فراموش کرده که اگر ایران نبود؛ او و دولتش دو 

سال قبل با یک کودتا به تاریخ پیوسته بودند.
دو  دوستی  که  کنیم  اشاره  نباشد  بد  شاید  اما 
ایران و ترکیه پیشینه ای تاریخی دارد و  ملت 
و  دفاع مقدس  باز می گردد.   دفاع مقدس  به 
دوران هشت ساله جنگ تحمیلی عرصه ای بود 
جوانان  جمله  از  مردم  مختلف  اقشار  همه  که 
را  توانمندی های خود  و  داشتند  آن حضور  در 
در این عرصه ظهور و بروز دادند. دفاع مقدس 
عرصه ای بود که اگر نیرو های مردمی و جوانان 
یکپارچه  و  متحد  کشورمان  مسلح  نیرو های  با 
نمی شدند، ممکن بود که یا به پیروزی نرسیم و 

یا رسیدن به پیروزی دیرتر رخ دهد. 
یکی از نکات و ویژگی های دفاع مقدس این است 
دنیا  و حق طلب  مردم حق جو  برای همه  که 
واضح و مبرهن است که این جنگ  نبرد حق 
علیه باطل بود. به همین دلیل هم رزمندگان و 

المللی در  بین  از سکوت غرب و مجامع  انتقاد 
محسن  شهید  ترور  عامالن  محکومیت  عدم 
ایران  فخری زاده دانشمند ممتاز صنعت دفاعی 
بر  که  تنها کشوری  عنوان  به  ایران  به  اشاره  و 
جنایات علیه یمن چشم نبسته است، بخشی از 
سخنان کارشناسان در همایش بین المللی آینده 

صلح و حقوق بشر بود.
به گزارش میالدالرستان به نقل از  ایرنا، »بنیاد 
برگزاری  به  اقدام  ملل«  دوستی  و  وگو  گفت 
و  صلح  »آینده  بین المللی  همایش  دومین 
حقوق بشر در آسیای غربی« کرده است. در این 
همایش دو روزه که به صورت برگزار  شد، افراد 
و شخصیت های سیاسی و علمی متعددی حضور 

یافته و سخنرانی کرده اند.

»فراس  گفته های  از  گزارش خالصه ای  این  در 
النجم« مدیر موسسه مدافعان حقوق بشر کانادا، 
جمعیت های  اتحادیه  مدیر  القیسی«  »جیهان 
»عبدالسالم  و  لبنان  توسعه گر  و  امدادی 
امور  در  انسان  موسسه  نماینده  الذاهبی« 

بین الملل ارائه شده است. 
بنیاد گفت وگو و دوستی ملل یک موسسه غیر 
انتفاعی  غیر  مذهبی،  فرا  سیاسی،  غیر  دولتی، 
راستای  در  المللی  بین  اهداف  با  و  ملی  فرا  و 
ارتقاء فرهنگ گفت وگو و صلح جهانی تاسیس 

شده است.
این  سخنرانان  از  یکی  عنوان  به  النجم  فراس 
و  منازعه  جنگ،  موضوع  بررسی  در  همایش 
تاثیرات منفی آن بر حقوق بشر گفت: متأسفانه 
غرب  در  حکومت ها  توسط  جنگ ها  بیشتر 
این  معموال  این حکومت ها  می شوند.  مهندسی 
جنگ ها را با مقولة حقوق بشر توجیه می کنند. 
عناوینی که بسیار فریبنده است. حال آنکه در 
باال  شدت  به  بشر  حقوق  نقض  جنگ،  زمان 
می رود. گاهی می گویند: این کشور ناقض حقوق 
حکومت  اینجا،  در  کشور  از  منظور  است.  بشر 

کرده اند  تعیین  کفار  که  جغرافیایی  مرز های 
محبوس و زندانی کنند.

او که عالقه بسیاری به امام خمینی )ره( داشت، 
به همراه پسرخاله خود در سال ۱۳۵۹ وارد ایران 
علمیه  حوزه  به  ورود  با   ۱۳6۰ سال  در  و  شد 
حجتیه قم مشغول به تحصیل علوم دینی شد. 
کمال در این سال ها زبان فارسی را یاد گرفت 
و حتی توانست کتاب هایی را از زبان فارسی به 
ترکی استانبولی تبدیل کند تا از این راه بتواند 
کند.  دعوت  اسالم  دین  به  را  خود  هموطنان 
کمال بسیار با بصیرت بود و با همین بصیرت به 
اینکه دفاع مقدس جنگ بین حق و باطل است 
پی برد و پس از تالش های بسیار توانست تا در 
سال ۱۳6۳ با عضویت در کمیته انقالب اسالمی 

به جبهه های حق علیه باطل اعزام شود.  
از  ماه  دو  گذشت  از  پس  تنها  و  سرانجام  او 
 ۱۳6۳ سال  تیرماه   ۲۸ روز  و  جبهه  به  اعزام 
شیرین  قصر  عملیاتی  منطقه  در  که  حالی  در 
از  ناشی  ترکش  برخورد  اثر  بر  داشت  حضور 
انفجار خمپاره به شهادت رسید. مزار این شهید 
گلزار  قطعه ۲۷  در  درخواست خود  به  بزرگوار 

شهدای تهران جای گرفته است.
شهید قزل کایا چه وصیتی داشت؟

یادگار  به  نیز  وصیتنامه ای  کایا  قزل  شهید  از 
»امروز  آمده:  آن  از  بخشی  در  که  است  مانده 
منافع  و  اسالم  حفظ  خاطر  به  می بینیم 
مسلمانان در ایران چقدر شهید و اسیر و زخمی 
مسلمان  اینکه  حکم  به  هم  ما  می شود،  داده 
پدر  می باشیم.  راه  این  ادامه  به  مکلف  هستیم 
را  عبداهلل  برادرم  شدم،  شهید  من  اگر  عزیزم! 
به ایران بفرستید که جای خالی مرا پر کند و 
اسالمی  علوم  فراگیری  مسلمانان،  رهایی  برای 
و  مادرم، خواهران  از  ادامه  در  و  کند  را شروع 
از  آنچه  به  نسبت  می طلبم  حاللیت  برادرانم 
مثل  عزیزم!  خواهران  دارم. ای  گردن  بر  آن ها 
حضرت زینب )س( باشید و در کشورم )ترکیه( 

عمل  اساس  بر  گرفته  پیش  در  را  کفر  راه  که 
اسالمی  کنید. مخصوصا حجاب  اسالمی تالش 

را رعایت کنید و تالوت قرآن را بیاموزید.«
از  عزیزم!  پدر  »ای  است:  گفته  ادامه  در  وی 
بطلبید.  حاللیت  من  برای  دوستان  و  نزدیکان 
علوم  فراگیری  برای  برادرم!  الدین  جمال   ای 
بده،  نشان  تالش  بیشتر  کسی  هر  از  اسالمی 
چون ملت محروم ما به شما و امثال شما نیاز 
دارد. ای دوستان برای زمینه سازی اسالمی در 
فرا  تر  سریع  را  اسالمی  علوم  خود  کشور های 
بگیرید. اگر شهید شدم مرا در بهشت زهرا )س( 
بیامرزد  مرا  خداوند  اینکه  برای  و  کنید  دفن 

دعای شما را انتظار می کشم.«

پدر و مادرمان دوست داشتند که همه در راه اسالم 
تحصیل کنیم

برادر شهید قزل کایا  درباره این شهید بزرگوار 
به  ما  خانواده  از  که  کسی  »اولین  می گوید: 
ایران مهاجرت کرد و مشغول تحصیل علم شد، 
داداش عزیزم کمال بود.«  او درباره علت سفر 
برادرم  »روزی  می گوید:  ایران  به  کمال  شهید 
دوان دوان به خانه آمد و در دستش عکس یک 
این  با هیجان بسیار  مرد نورانی بود که داشت 
عکس را به پدر و مادرمان نشان می داد. مرحوم 
پدرم و مرحومه مادرم بسیار دوست داشتند که 
همه ما در راه اسالم مشغول به تحصیل شویم.«

کایا  قزل  شهید  دوستان  از  کی  آکیول  بحری 
کمال  »شهید  می گوید:  شهید   این  درباره  نیز 
تبعه  اینکه  دلیل  به  و  اصفهان  آباد  نجف  از 
اسم مستعار عبدالرحمان یوسفی  با  نبود  ایران 
 ۲۰ رفتارش  و  بود  اخالق  خوش  او  شد.  اعزام 
بی  نماز  به  و  بود  مردم  خیرخواه  همیشه  بود. 
نهایت اهمیت می داد. شهید کمال در وصیتنامه 
اش خطاب به پدرش نوشته اگر در جبهه شهید 
شدم برادرم عبداهلل را به جبهه بفرستید تا آن 
سنگری که من در آن حضور داشتم و با شهادتم 
خالی شده است پُر شود. شهید کمال حتی در 
انقالب  این  قدر  که  می نویسد  اش  وصیتنامه 
همه  به  متعلق  انقالب  این  که  چرا  بدانید،  را 

مسلمانان جهان است.«

و در قایق، جانشان را از دست می دهند. آن ها 
تالش می کنند به کشورهایی برسند که حامی 
حقوق بشر هستند. بنابراین، نتایج جنگ نه تنها 
دنیا  کل  برای  بلکه  جنگ،  درگیر  کشور  برای 

بسیار منفی بود. 
محسن  شهید  دانشمند  ترور  برابر  در  غرب  سکوت 

فخری زاده
محسن  شهید  ترور  مسئله  به  اشاره  با  وی 
دفاعی  صنعت  ممتاز  دانشمند  زاده  فخری 
فخری  محسن  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایران  هسته ای  مهم  و  پرنفوذ  دانشمند  زاده، 
ایران  بنیان گذاران فناوری هسته ای در  از  یکی 
برای استفاده و پیشرفت و قدرت کشورش )و نه 
آمریکا  و  اسرائیل  که  هسته ای  خاطر سالح  به 
دارند( بود. آن ها این مرد را کشتند و به شیوه ای 
بسیار وحشیانه در روز روشن ترور کردند. هیچ 
کسی این ترور را محکوم نکرد. ما چیز خاصی از 
غرب در این مورد نمی شنویم. سازمان ملل در 

این باره نشستی ترتیب نداد.
این کارشناس در ادامه در انتقاد از عدم پایبندی 
بنیادین  تعهدات  به  بشری  حقوق  سازمان های 
بشری  حقوق  ناقض  اقدامات  با  مواجهه  در 
)به  دانشمندان  ترور  که  می دانند  آن ها  افزود: 
ویژه دانشمندان ایرانی( سابقه ای طوالنی دارد، 
در  بین الملل  پلیس  چرا  کجاست؟  توجهشان 
و  الهه  دادگاه  چرا  نمی کند؟  کاری  مورد  این 
ارگان های زیادی که هستند، ساکت نشسته اند 
و کاری انجام نمی دهند؟ این بسیار باعث تأسف 
است که ما در مورد نظامی که خودمان آن را 
تأسیس کرده ایم تا اینکه امنیت جهانی را تأمین 
عدالت  که  بدهد  را  اطمینان  این  ما  به  و  کند 
را برپا می کند و باعث آرامش و پایداری اوضاع 

می شود، احساس امنیت نمی کنیم.
جیهان القیسی، از دیگر سخنرانان این نشست 
در ابتدای سخنرانی با موضوع آینده ی کودکان 
همیشه  کودکان  که  این  بر  تاکید  با  جنگ 
گفت:  هستند،  بحران ها  قربانی  نخستین 
حدود  در  جمعیتی  با  کوچک  کشوری  لبنان 
نیم  و  یک  حدود  در  که  است  نفر  میلیون   ۴
است.  داده  جای  خود  در  را  میلیون  پناهجو 
کودکان   لبنان  در  از  پناهجویان  نیمی  تقریبا 
 هستند. هزاران نفر از آن ها در اردوگاه زندگی  
می کنند. جایی که یتیمانی هستند که یک یا 
حتی هردوی  والدین خود را از دست داده اند. 
و  سوریه  به  بازگشت  آن ها  خواستة  تنها 

سرزمین مادری خودشان است.
پناهجویان محروم از اساسی ترین حقوق بشر

پناهجویان  اسفبار  شرایط  توصیف  در  وی 

گفت:  است«  خورده  رقم  انسان  دست  به  که 
واشنگتن  از  که  شد  آغاز  جنگی  با  فاجعه  این 
انتقال  هرگونه  از  امروز،  یمن  بود.  شده  اعالم 
تجاوز  با  دارد.  فاصله  آمیز  مسالمت  سیاسی 
است.  این کشور نقض شده  یمن، حاکمیت  به 
است.  بدتر شده  تجاوز،  از  بشری پس  وضعیت 
از هم پاشیده است و کشورهای  وحدت کشور 
متجاوز از فراخوان تقسیم کشور توسط جنبش 
جدایی طلب جنوب یمن و سایر گروه ها حمایت 
به  رو  منطقه  کل  در  امنیت  و  صلح  می کنند. 
زوال است. وی در توصیف جنایت های عربستان 
گفت:  یمن  مردم  علیه  »دیوانگی«  عنوان  به 
گرسنگی  یمن،  در  انسانی  فاجعه  اصلی  عامل 
و مرگ غیرنظامیان در محاصره است. بسیاری 
متحد  ملل  سازمان  جمله  از  سازمان ها  از 
تحریم های  و  بشر  حقوق  ویژه  )گزارشگر 
بین المللی، ادریس جزایری( و بسیاری دیگر از 
محاصره  که  دادند  جهانیان هشدار  به  مقامات 
غیرقانونی توسط ائتالف تحت رهبری عربستان 
سعودی، هم در بنادر و هم در فرودگاه ها، علت 
اصلی رنج غیر نظامیان و مرگ در یمن است. 
کمبود مواد نفتی، غذا و دارو که در این جنگ 
برای  سعودی  رهبری  تحت  ائتالف  توسط 
استفاده  سالح  عنوان  به  یمن  مردم  مجازات 
می شود، گرسنگی و شیوع اپیدمی وبا را ایجاد 
کرد که زندگی هزاران انسان به ویژه کودکان 
گرفته  دیوانگی  این  جلوی  اگر  بین  برد.  از  را 

از مشکالتی که  پناهجویان   سوری، گفت: یکی 
با آن دست به گریبان   هستند این است که  آن ها 
حس تعلق را از دست  می دهند. بسیاری از آن ها 
نشان  که  مدرکی  بدون  ندارند.  رسمی  مدارک 
به  می کنند  احساس   باشد،  آن ها  ملیت   دهنده 
هیچ جای تعلق ندارند و مثل انسان های نامرئی 
اساسی ترین  از  یکی  آن ها  می کنند.  زندگی  

حقوق بشر را از دست داده اند.
بحران  روانی  پیامدهای  به  اشاره  با  القیسی، 
کودکانی  افزود:  کودکان  بر  پناهندگی  انسانی 
که در معرض زندگی پناهندگی و بحران انسانی 
اجتماعی  و  روانی  پیامدهای  از  می گیرند،  قرار 
رنج می برند. اضطراب، افسردگی، ترس و دیگر 
توانایی رشد سالم  استرس،  با  مشکالت مرتبط 
توأم با حس شادی را از آن ها می گیرد.  بسیاری 
تعدادی  قالب  در  نهاد  مردم  سازمان های  از 
بخشیدن  قدرت  و  با حفاظت  ارتباط  در  برنامه 
با موارد وخیمی  ما  اما  به مردم  کار می کنند؛ 
مواجه   هستیم که نیازمند اقدامات فوری است. 
ما شاهد نسلی   هستیم که دسترسی به سالمت 

روان و حمایت روانی را از دست داده اند.
وظایف  بیان  در  پایان  در  اجتماعی،  فعال  این 
سازمان های مردم نهاد در قبال کودکان پناهجو 
سزاوارشان  شادی  مگر  احساسی  هیچ  که 
عنوان  به  می توانیم  ما  که  کاری  گفت:  نیست، 
است  این  دهیم،  انجام  نهاد  مردم  سازمان های 
که با یک رویکرد طوالنی مدت همه جانبه، یک 
آموزش  پزشکی،  مراقبت های  جهت  سیستم 
برنامه هایی  بسازیم،  توانبخشی  و  حفاظت  و 
و  تحصیل  ترک  خطر  که  کنیم  پیاده سازی  را 
برنامه هایی  و  دهد  کاهش  را  زودهنگام  ازدواج 
حرفه ای  آموزش  بتواند  که  ببریم  پیش  را 
جایگزین را گسترش دهد. امید همیشه زمانی  
ظاهر می شود که به کمک آن هایی  می رویم که 
به کمک ما احتیاج دارند. ما باید به یاد داشته 
باشیم که کودکان، آینده سازان ما  هستند. علی 
احساس  کودکان  موجود،  سختی های  رغم 

شادی  می کنند و پیش می روند.
ابتدای سخنرانی خود  ، در  الذاهبی  عبدالسالم 
با  با محوریت نقض حقوق بشر در جنگ یمن 
بحران  آغاز  چگونگی  از  کوتاه  ویدئویی  انتشار 
مدرن  بشری  فاجعه  »بدترین  عنوان  به  یمن 

نشود، میلیون ها نفر خواهند مرد.  
را  یمن  که جنگ  در جهان  تنها صدایی  ایران 
بر  تاکید  با  ادامه  در  می کندالذاهبی،  محکوم 
تنها  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه 
مردم  علیه  جنایات  بر  چشم  که  حکومتی 
مظلوم یمن نبسته است، افزود: همه گزارش ها 
شواهدی از جنایات جنگی ائتالف تحت رهبری 
گزارش های  دارند.  یمن  در  سعودی  عربستان 
بشر،  حقوق  شورای  المللی،  بین  کارشناسان 
مقامات رسمی، فعاالن حقوق بشر و شهروندان 
عادی شواهد بسیاری از جنایات جنگی توسط 
پیدا  را  یمن  در  سعودی  رهبری  تحت  ائتالف 
کرده اند، اما هنوز هم این جنگ توسط بسیاری 
متحدۀ  ایاالت  می شود.  پشتیبانی  کشورها  از 
آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل از این جنگ 
اروپایی  کشورهای  اکثر  و  می کنند  حمایت 
می فروشند.  اسلحه  جنگ افروزان  به  برزیل  و 
افراد کودک کش،  این  به  اسلحه  از فروش  آنان 
کشورهای  از  بسیاری  می کنند.  غرور  احساس 
دیگر نیز بر این جنایات چشم بسته اند. تنها یک 
بین المللی وجود دارد که رسماً  صدا در فضای 
هم صدای  آن  و  می کند  محکوم  را  این جنگ 

جمهوری اسالمی ایران است.
الذاهبی، در پایان گفت: چشم بستن بر این موارد 
به  بشردوستانه،  بین المللی  قوانین  جدی  نقض 
بشر  حقوق  تضعیف  است.  جرم  خود  خودی 
جهان  شهروندان  همة  بشر  حقوق  یمن،  مردم 
این  ادامة  به  دادن  اجازه  می کند.  تضعیف  را 
جنگ، پایه های عدالت را نابود می کند و نه تنها 
روی یک یا چند کشور، بلکه روی همه ملت ها 
تأثیر خواهد گذاشت. مصونیت از مجازات برای 
جنایات  به  تشویق  باعث  جنگی  جنایتکاران 
باید  پایان  در  می شود.  آینده  در  بیشتر  جنگی 
بگویم که ما در پشتیبانی از مردم یمن و حقوق 
بشر خود شکست خورده ایم و این در تاریخ به 

یاد خواهد ماند.

افراد گوناگونی از کشور های خارجی برای دفاع 
از انقالب اسالمی در این جنگ حاضر شده و به 
دفاع مشغول شدند؛ چرا که همه مسلمانان برای 

مقابله با ظلم و ستم یکپارچه و همدل بودند.
یکی از شهدایی که از خارج از کشور در طول 
و  کرد  پیدا  حضور  ایران  در  تحمیلی  جنگ 
سال  هشت  طول  در  را  بسیاری  رشادت های 
به  ترکیه ای  داد یک شهید  انجام  مقدس  دفاع 
نام شهید کمال قزل کایا بود که در ادامه بیشتر 

با زندگی این شهید آشنا می شویم.
حضور  مقدس  دفاع  طول  در  ترکیه ای  شهید  کدام 

پیدا کرد؟
و  طلبه  از شهدای  یکی  کایا  قزل  کمال  شهید 
ایران  در  حضور  با  که  بود  ترکیه  اهل  روحانی 
از  یکی  در  و  کرد  شرکت  تحمیلی  جنگ  در 
دی   ۲۰ در  کمال  رسید.  شهادت  به  سال ها 
در  و  ترکیه  آغری  شهری  در   ۱۳۴۳ سال  ماه 
خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود.  این 
شهید ترکیه ای در خانواده ای به دنیا آمد که از 
داشت  نفرت  دینی  بی  و  کمونیسم  ملی گرایی، 
در  را  خود  نباید  مسلمانان  که  بود  معتقد  و 

یا سیستم است. گاهی می گویند: این حکومت، 
یک حکومت دیکتاتوری است که برای جامعه، 
کشورهای منطقه یا یک قدرت خاص خطرناک 
کشتار  سالح  مسئله  به  اشاره  با  النجم  است. 
جمعی به عنوان یکی از بهانه های حکومت های 
متخاصم در آغاز آتش جنگ گفت: گاهی قضیه، 
با  که  کاری  همان  است.  جمعی  کشتار  سالح 
تهاجم  برای  توجیهی  و  بهانه  این  عراق کردند. 
و اشغال عراق بود. ابتدا گفتند: صدام سالح های 
شیمیایی دارد.  کشورهایی که خواهان سقوط 
رژیم صدام بودند، همان کشورهایی هستند که 
به این رژیم سالح دادند. این کار، نوعی دورویی 

است.
ماهیت ریاکارانه حکومت های غربی منشا جنگ ها

این کارشناس حقوق بشر، با تاکید بر مشارکت 
نیابتی رژیم صهیونیستی به عنوان دست نشانده 
منازعات سال های گذشته  از  بسیاری  در  غرب 
در منطقه خاورمیانه و آسیا گفت: حکومت های 
غربی این رژیم را در قلب خاورمیانه و در مکانی 
بسیار مقدس گذاشته اند و این رژیم باعث ناامنی 
و ناپایداری کل منطقه شده است. اسرائیل یکی 
است.  بشر  ناقض حقوق  رژیم های  بزرگترین  از 
قوانین  رساندند،  قتل  به  را  بسیاری  افراد  آن ها 
کردند. حکومت های  نقض  را  زیادی  بین المللی 
می کنند  حمایت  و  تقویت  را  رژیم  این  غربی، 
رژیم های  دیگر  می کنند.  تأمین  را  امنیتش  و 
و  امارات  رژیم  عربستان سعودی،  رژیم  نیابتی، 
این رژیم ها مورد حمایت  رژیم بحرین هستند. 
ظاهر  به  کشورهای  متأسفانه  هستند.  غرب 
حامی و طرفدار حقوق بشر مانند آمریکا، کانادا 
و دیگران، از رژیم های دیکتاتوری مثل عربستان 

سعودی  حمایت می کنند.
ریاکارانه  ماهیت  از  انتقاد  ضمن  النجم، 
توضیح  قبال سوریه، در  حکومت های غربی در 
عواقب تنش آفرین این رویکرد از جمله معضل 
این  کرد:  نشان  خاطر  جهان  برای  پناهندگی 
که  را  آنچه  نتایج  و  عواقب  ماهیت،  دورویی، 
آن ها انجام می دهند، نشان می دهد. آن ها بسیار 
سخت کار کردند تا از شر حکومت سوریه خالص 
اما  است،  دیکتاتور  اسد  بشار  که  گفتند  شوند. 
آن ها  شد.  جدی  جنگ  یک  کارهایشان  نتیجة 
شدند.  سوریه  مدنی  فروپاشی  باعث  همچنین 
شروع  کشور  داخل  در  بزرگ  رویارویی  یک 
مسلح  کردند،  ظهور  مختلف  گروه های  شد، 
شدند و سعی کردند ادارۀ حکومت را به دست 
بگیرند. نتایج این جنگ برای دنیا بسیار منفی 
بود. امروزه شاهد این هستیم که پناهنده ها به 
راه  بین  در  و  می آورند  هجوم  غربی  کشورهای 

آقای اردوغان؛ یادت باشد که دوستی ایران و ترکیه به دفاع مقدس باز می گردد

انتقاد مدیر موسسه حقوق بشر کانادا

چرا غرب در برابر ترور شهید فخری زاده سکوت کرده است؟

هرات  زنان  فیلم  جشنواره  در  »خاتمه« 
گوشواره  تندیس  دریافت  به  موفق  افغانستان، 

این فستیوال شد.
خبرنگار  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فیلم  دوره  ششمین  اختتامیه  مراسم  مهر، 
دلیل شیوع  به  برگزار شد که  هرات در حالی 
برادران زارعی کارگردانان فیلم  ویروس کرونا، 
حال  این  با  بودند  محروم  آن  در  شرکت  از 
هفته  دو  با  فستیوال  این  گوشواره  تندیس 
فیلم  رسید. جشنواره  شیراز  به  را  خود  تاخیر 
زنان هرات سال هاست به یکی از جشنواره های 
مهم فیلم های فارسی زبان در حوزه حقوق زنان 
آبیار کارگردان  امسال نرگس  بدل شده است. 
ایرانی از جمله داوران این جشنواره بود.مستند 
مهدی  و  هادی  ساخته  خاتمه  دقیقه ای   ۸۹
زارعی، بخش هایی از زندگی یک دختر مهاجر 
می کند. روایت  را  شیراز  ساکن  افغانستانی 

خاتمه، دختری است نوجوان که در کودکی و با 
اجبار خانواده به عقد شوهر سابق خواهر خود، 
که خودکشی کرده است درآمده است. برادران 
زارعی داستان زندگی خاتمه را از لحظه ای به 

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی  تسنیم، 
روسیه  طی مصاحبه ای امکان هرگونه اصالح یا 

تجدیدنظر در برجام را رد کرد.
رابطه تصریح کرد: »ما مواجه  این  الوروف در 
هستیم با کسانی که تالش می کنند به فرایند 
احیاء برجام ، مسائل دیگری را اضافه کنند که 

در برجام از آنها نام برده نشده است.
شما می دانید منظورم چیست. این مسائل می 
تواند بررسی شود ، اما نه در چارچوب برجام ، 
زیرا برجام نه می تواند اصالح شود و نه مورد 

تجدید نظر قرار گیرد.«
با صدا و سیمای  امور خارجه روسیه که  وزیر 

طالق  درخواست  خاتمه  که  می کشند  تصویر 
داده و از ترس جان خود، به سازمان بهزیستی 

شیراز پناه برده است.
در طول ۳ سال تالش  این مستند  سازندگان 
کرده اند تا با نزدیک شدن به سوژه، دوربین را 

به بخشی از حادثه تبدیل کنند.
خاتمه که پخش آن را شرکت فرانسوی »رفت 
بهترین  جایزه  پیشتر  دارد،  عهده  بر  فیلمز« 
فیلم مستند جشنواره فلورانس ایتالیا و سینما 

حقیقت ایران را به خود اختصاص داده بود.

افزود:  ایران گفتگو می کرد،  اسالمی  جمهوری 
»تا آنجا که من می دانم، ایران نیز آماده بررسی 
شرط  عنوان  به  نه  اما  است  دیگر  موضوعات 
احیاء برجام« الوروف در ادامه خاطرنشان کرد: 
»من فکر می کنم که در آمریکا کسانی هستند 
که می خواهند که برجام برای همیشه به خاک 
اینجا  در  ایرانیان.  به دست  البته  سپرده شود، 
موضوع مهم، شکیبایی نشان دادن برای احیاء 

ظرفیت برجام است.
تعهداتی  بین  از یکسو موازنه  ای  برجام  چراکه 
است که ایران بر عهده گرفته و از سوی دیگر 
فرایند های  در  ایران  مشارکت  برای  تضمینی 
اقتصاد جهانی، بدون هر گونه محدودیت است.«

 وی در پایان اظهار داشت: »نظر من و نه تنها 
به  دستیابی  و  دیپلماسی،  دستاور  برجام  من، 
مذاکره  سال ها  از  بعد  بزرگی  پیروزی  برجام، 
بود. برجام همچنین دستاوردی در حوزه عدم 
اشاعه و عادی سازی روابط ایران با دنیای غرب 
در  که  وضعیتی  ایجاد  خاطر  همین  به  است، 
برجام اختالل ایجاد شود و ایران را در آن مقصر 

بدانند به نفع ما نیست.«

فیلمسازان شیرازی
با »خاتمه« گوشواره هرات را بدست آوردند

برجام نه اصالح می شود
 و نه مورد تجدیدنظر قرار می گیرد
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یکی از صفات زشتی که در بین مردم شیوع 
دیگران  از  وبدگویی  عیبجویی  صفت  دارد 
زشتی  بر  عالوه  کثیف  صفت  این  است. 
ذاتی که داردمفاسد بي شماری را نیز ایجاد 
مي کند، سبب بدبینی و سوءظن می شود، 
نفاق ودشمنی به وجود می آورد، مردم را به 
جان هم می اندازد، رشته های انس و مودت 
بین  از  را   را قطع میکند، صفا و صمیمیت 
می برد،کانون گرم خانوادگی راسرد می کند، 
بین زن و مرد جدایی می افکند،باعث قتل و 

جنایت می شود. 
بین  در  طوری  بزرگ  عیب  این  متأسفانه 
دست  از  را  خود  زشتی   که  شده  شایع  ما 
زینت بخش  و  مجلس  هر  نقل  است،  داده 

یکی از عوامل رشد رابطه ای سالم، رعایت حریم 
ازدواج،  از  افراد، حتی پس  شخصی است. همه 
نیاز به حریم شخصی خود دارند. به همسرتان 
فرصت دهید تا اوقاتی را با دوستان، خانواده و 
برای تفریحات شخصی بگذراند. بگذارید ساعاتی 
برای تنهایی و خلوت با خود داشته باشد و در 

در رابطه، همیشه انتظاراتی وجود دارد. این یک 
تصور غلط است که عده ای می گویند، انتظارات 
نزدیکی  خاصیت  می شود.  رابطه  نابودی  باعث 
در  ناخودآگاه  اینکه  است.  همین  صمیمیت  و 
به وجود می آید و  انتظاراتی  طرفین یک سری 
فرد  اگر  که  است  این  رابطه  این  در  ما  وظیفه 
مقابلمان را دوست داریم، انتظاراتی را که او از ما 
دارد، بشناسیم و تا حدی که به خودمان آسیبی 
نرسد، آنها را برآورده کنیم. در مورد مردان این 
بنابراین  به زبان آورده می شود.  انتظارات کمتر 
که  را  انتظاراتی  که  داریم  سعی  مقاله  این  در 
مردان هیچ گاه به زبان نمی آورند، برایتان بگوییم. 

دوست داشتنتان را به زبان آورید
»ساختن  کتاب  نویسنده  که  اشمیتز  چارلز 
در  غافلگیرکننده  راز  هفت  می ماند:  که  عشقی 
نکنید  تصور  که  می گوید  موفق«،  ازدواج  مورد 
بعد از سال ها زندگی زناشویی، همسرتان دیگر 
به  عشق تان  دارید.  دوستش  چقدر  که  می داند 
او را با کالم و رفتار بیان کنید و این کار را هر 
جمله  »این  می گوید:  اشمیتز  دهید.  انجام  روز 
خودش  چون  بگویم،  نیست  »الزم  که  قدیمی 
می داند« کاماًل اشتباه است. مردان دوست دارند 

گاهی ما یا آدم های اطرافمان نسبت به ازدواج 
دل دل می کنیم. یعنی امکانات و شرایط این را 
یک  با  زندگی  جدید  دوره  یک  وارد  که  داریم 
آدم جدید شویم، اما چیزی که از وجود آن خبر 
ازدواج  به  نسبت  که  می شود  این  مانع  نداریم، 
اقدام کنیم. ترس ها  و تشکیل زندگی مشترک 
ترس هایی  هستند.  ازدواج  بازدارنده  قوی ترین 
نداشته  اطالعی  آن  از  هم  خودمان  شاید  که 
باشیم ولی آنها کار خودشان را می کنند وآنقدر 
تأثیرگذار هستند که می توانند زندگی ما را به 
از  بخشی  که  البته  ببرند.  پیش  خودشان  میل 
تا وقتی ما آن را  اما  این ترس ها طبیعی است 
غیرطبیعی تلقی می کنیم که فرد با وجود میلی 
که دارد، از اقدام کردن ممانعت می کند. یعنی 
قدرت ترسش بیشتر از قدرت میلش است. اگر 
نمی توانید دلیل اصلی ترس تان از ازدواج را پیدا 
از تکنیک هایی برای غلبه  کنید، شاید استفاده 

بر ترس های بی مورد، برای شما مفید باشد. 
با  مقابله  راه های  و  ازدواج  از  دالیل مختلف ترس 

این ترس 
ارزیابی ارتباطات گذشته

ترستان  منشاء  بفهمید  اینکه  برای  راه  اولین 
به  کوتاهی  سفر  یک  که  است  این  چیست، 
است  ممکن  باشید.  داشته  خود  گذشته  روابط 
که  مشکالتی  یا  گذشته  روابط  دادن  دست  از 
ترس  باعث  بوده،  راهتان  سر  بر  روابط  آن  در 
شما از آینده شده است. چند سوال از خودتان 
با  ناموفق تان، چگونه یا کجا  بپرسید: در روابط 
دادید  انجام  کاری  آیا  شدید؟  مواجه  شکست 
شکست تان  یا  زدید  لطمه   مقابل تان  فرد  به  و 
دلیل دیگری دارد؟ شاید به اندازه کافی، سازش 
رابطه  در  کنید  سعی  نکرده اید.  فداکاری  یا 
شریک  به  تا  کنید  ایجاد  تغییراتی  آینده تان، 
در  و  شوید  تبدیل  دوست داشتنی تری  زندگی 
را  چیزهایی  چه  باید  که  بسنجید  حال،  عین 

قربانی کنید تا رابطه تان به نتیجه برسد. 
ترس از طالق

یک  آمدن  وجود  به  از  قبل  آدم ها  هم  گاهی    
مصیبت برای آن عزاداری می کنند. مثال برخی 
افراد ازدواج نمی کنند چون از طالق می ترسند. 
به  منتهی  شما  ازدواج  که  هستید  نگران  اگر 
طالق  زشتی  و  قباحت  مورد  در  شود،  طالق 
ازدواج شما  آیا فکر می کنید  بیشتر فکر کنید. 
اگر هنوز هم در  به طالق منتهی خواهد شد؟ 
مورد این مسئله نگران هستید، فراموش نکنید 
آینده شما بر اساس آمار ازدواج و طالق تعیین 
نمی شود و اگر تالش کنید، می توانید از جدایی 

و طالق جلوگیری کنید. 

یک  شما  برای  تواند  می  ازدواج  اول  سال 
ماجراجویی پر حادثه باشد، زندگی زناشویی تان 
پر از تجربه خواهد بود و تمام این تجربیات نو با 
می  و  دارید  دوست  بسیار  را  او  که  است  کسی 
خواهید سالها در کنارش باشید. ازدواج پنجره ای 
نو به زندگیتان باز می کند و به شما این امکان 
را می دهد که شادی هایی را تجربه کنید که در 
از  اما  اید..  نداشته  دیگر  رابطه های  از  هیچیک 
نگاهی دیگر سال اول ازدواج پر از کشمکش است 

تا بیاموزید چگونه باید یک همسر خوب باشید.
و  شما  شود  می  باعث  ها  کشمکش  این  گاهی 
همسرتان با هم درگیر شوید. بنابراین هر دوی 
ها  تفاهم  سو  برای  راهکارهایی  دارید  نیاز  شما 
باشد  یادتان  کنید.  پیدا  هایتان  تجربگی  بی  و 
که بسیاری از زوج ها حتی بعد از گذران سال 
های طوالنی در زندگی زناشویی شان بی مشکل 
نخواهند بود و شما که در ابتدای این راه هستید 
و  ها  تفاوت  همه  توانید  می  کنید  تصور  نباید 
رابطه بی  ببرید و یک  بین  از  را  اختالف نظرها 
توانید یک  این حال می  با  باشید.  داشته  نقص 
رابطه ایده آل بسازید آن هم وقتی که به درک 
درستی از تفاوت هایتان برسید و با وجود آن یک 
رابطه زناشویی شاد داشته باشید. همچنین سنگ 
بنایی که شما برای خود و همسرتان در ابتدای 
است  مهم  دو شما  هر  برای  گذارید  می  ازدواج 
رفتارتان  و  افکار  به  زیادی  توجه  باید  بنابراین 

داشته باشید.
انتظارات خود را مدیریت کنید

هیچکس همسر کاملی نیست و هیچ کسی پیدا 
نمی شود که دقیقا نیمه دوم شما باشد. مناسب 
بودن همسرتان موضوعی نسبی است و شما نباید 
توقع داشته باشید که تفاهمی کامل با هم داشته 
باشید یا از تمام حرکات و افکار همسرتان راضی 
باشید. گاهی در مورد موضوعاتی پیش پا افتاده 
به موضوعی عادت کنید.  یا  بیایید و  باید کوتاه 
کردن  مسواک  طریقه  تواند  می  موضوعات  این 
همسرتان و یا عادت صحبت کردن باشد. حتی 
ازدواجی که با عشقی عمیق شروع شده است در 
همان ماه های اول روی دیگر خود را نشان می 
دهد، تفاوت های جزیی در رفتارها گاهی شما را 
عصبانی می کند. هروقت دچار چنین مشکالتی 
شدید نفسی عمیق بکشید، سعی کنید در همان 
لحظه بحث نکنید، به خوبی های همسرتان فکر 
کنید. بعد ازمدتی اگر نتوانستید با موضوع کنار 

بیایید، با آرامش آن را با همسرتان مطرح کنید.
به یکدیگر وفادار باشید

در  شخص  مهمترین  همسرتان  ازدواج،  از  بعد 
زندگی تان است و مهم ترین دغدغه ذهنی تان 
خانواده،  با  را  مرزهایتان  کمی  باید  شما  است. 
آن  در  تا  کنید  رنگ  پر  همکارانتان  و  دوستان 
برای  مشخص  مرزهای  با  سرزمین  یک  میان 
خودتان و همسرتان داشته باشید و برای تحکیم 
از این به بعد  ارتباط و استقاللتان تالش کنید. 
باید در مراحل زندگی با هم باشید و خوشی های 
کنار  ها  سختی  در  و  کنید  تجربه  را  مشترکی 
هم باشید. یکی دیگر از جنبه های وفاداری این 
است که هیچگاه با هیچ کس در مورد کمبودها 
و مشکالت و بدی های همسرتان صحبت نکنید. 

او  به  و  می کنند  تمرکز  همسرشان  قوت  نقاط 
می گویند که چه خوبی هایی دارند، ازدواج های 

موفق تری دارند. 
نیاز به فضای شخصی

خانم ها  به  که  است  روان شناسی  کرولی  آن 
ترجیح  همسرشان  اینکه  از  می کند  توصیه 
خرید،  مراکز  در  گشت وگذار  به جای  می دهد 
و  نرنجید  کند،  تماشا  فوتبال  و  بماند  خانه  در 
احساس بدی نداشته باشید. همه انسان ها، فارغ 
از این  اوقات به دور شدن  از زن و مرد، گاهی 
فضای دونفری احتیاج دارند. اگر همسرتان پس 
جزیی  اختالف نظر  یک  یا  مختصر  جروبحث  از 
است  این  کار  بهترین  باشد،  تنها  می خواهد 
زوج  وقتی یک  بدهید.  او  به  را  فرصت  این  که 
خانم  که  نیست  عجیب  می کنند،  جروبحث 
وقتی  به ویژه  کند؛  دنبال  را  بحث  همچنان 
همسر عقب نشینی می کند، اما این حرکت برای 
هر دو نفر مضر است. خانم به دنبال نتیجه است 

و پیگیری می کند، از طرف دیگر آقا احساس 
می کند مورد تهاجم قرار گرفته و عقب نشینی 
می یابد.  ادامه  این چرخه همچنان  و  می کند 
و  باشند  داشته  پریشانی  تحمل  باید  خانم ها 
تا همسرشان  کمی دندان روی جگر بگذارند 
در این جروبحث خودش را پیدا کند و بتواند 

حرف بزند. 
نیاز به لمس

مردان بخشی از صمیمیت را در لمس کردن 
و در آغوش کشیدن، می دانند. برخی از زوج ها 
از ازدواجشان می گذرد، لمس  زمانی که کمی 
بوسیدن  می کنند،  متوقف  را  یکدیگر  کردن 
در  را  همدیگر  دیگر  و  می کنند  ترک  را 
این لمس  اگر مدت هاست  نمی گیرند.  آغوش 
انجام  شاید  گذاشته اید،  کنار  را  گاه وبی گاه 
دوباره آن حس عجیبی داشته باشد، بنابراین 
تا  از گام های کوچک شروع کنید  است  بهتر 

دوباره در این مسیر قرار بگیرید. 

بشمار  رسمی  یک سرگرمی  و  محفل  هر 
از  که  می افتد  اتفاق  مجلسی  می رود،کمتر 
صدها  که  تو  مانند:  نشود،  کسی بدگویی 
مرد  یک  به  داشتی،حیف نبود  خواستگار 
تمام  از  و  کنی  شوهر  فکر  کوتاه  بی سواد 

خوشیها محروم گردی؟
نه سینما نه تفریح،پس چی؟ 

وقت  هر  داری  اخالقی  بد  راستی چه شوهر 
او را می بینم صورتش درهم کشیده و عبوس 

است، چه طور با او زندگی مي کنی؟ 
اینها است که  سخنان مذکور و صدها مانند 
آثار  به  و  بدل می شود.  و  رد  خانمها  بین  در 
نمی کنند،فکر  فکر  اصاًل  سخنانشان  نتایج   و 
جمله کوتاه  یک  است با  ممکن  که  نمی کنند 
زنی از شوهرش دلسرد شده کار به طالق و 
و  منتهی شود  وجنایت  قتل  به  بلکه  جدایی 
کانونهای گرم زناشویی را به زندانهای تاریک 
کرد؟  باید  تبدیل می سازند.چه  دردناک  و 

باید  نباشید. همسرتان  او  به  هر حال چسبیده 
بتواند در عین تاهل، هویت مستقل خود را حفظ 
کند و خودش را از یاد نبرد. محدود کردن دنیا 
به سقفی که زیر آن هستید برای هر دوی شما 

آزار دهنده است.
زوج های خوشبخت در عین حال که با هم شاد 
و خّرم هستند، وابستگی صد در صدی به یک 

دیگر ندارند.
تکمیل  را  یکدیگر  بلکه  نیستند  یکی  آن ها 
مقابل  طرف  شخصی  حریم  برای  و  می کنند 
احترام قائلند و او را برای ماندن در خانه، برمال 
تمام جیک و پوک  احساساتش و گفتن  کردن 
روزمره تحت فشار قرار نمی دهند. یادتان باشد، 
عشق و وابستگی دو مقوله متفاوت هستند که 
سنگ  وگرنه  شود  برقرار  توازن  آن ها  بین  باید 

روی سنگ بند نخواهد شد. 

شایع  روانپزشکی  اختالل  نوعی  افسردگی 
کودکان  ۱/۲درصد  گزارش ها  بر  بنا  که  است 
درصد   ۳/۸ و  بلوغ  از  قبل  و  پیش دبستانی 
حال،  این  با  هستند.  مبتال  آن  به  نوجوانان 
شدید  اختالل  یک  کودکی  دوران  افسردگی 
خطر  معرض  در  گروه های  شناسایی  با  و  است 
می توان از آن پیشگیری کرد. نتایج یک مطالعه 
گسترده نشان می دهد دخترانی که زودهنگام و 
زودتر از هفته ۲۸ بارداری به دنیا می آیند، سه 
برابر بیشتر از همسن و سال های خود با ابتال به 

افسردگی روبرو هستند. 
افزایش خطر افسردگی همچنین در دختران و 
پسران با رشد ضعیف به هنگام تولد هم وجود 
افزایش سن  با  رشد ضعیف جنین  اثرات  دارد. 

حاملگی مادر مشهودتر است. 

این هم یکی از صفات زشت و بی ادبي های 
این عمل را  اجتماع ما است و اسالم شدیداً 

نهی کرده است.
فرمود:ای  آله  و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول 
لیکن  به زبان مدعی اسالم هستید  کسانیکه 
مسلمانها  نیافته،از  راه  دلتان  در  ایمان 
نباشید.  عیبجویی  ودر صدد  نکنید  بدگویی 
خدا  کند  عیبجویی  مردم  از  کس  هر  زیرا 
آن  در  نمود،و  دقت خواهد  او  درعیوب  نیز 
درخانه اش  لو  و  شد  خواهد  رسوا  صورت 

باشد. 
اکنون که به مقاصد پلید این افراد پی بردید 
و  سعادت  به  است،اگر  تو  بدست  کار  چاره 
خوشبختی خودت و شوهر و فرزندانت عالقه 
این  القائات  تأثیر  تحت  باش  مواظب  داری 
قرارنگیری،گول  نما  انسان  شیطانهای 
دلسوزیهای ظاهری آنها را نخور،یقین بدان 
که دوست تو نیستند، بلکه دشمن سعادت 

و خوشبختی تو هستند،قصدشان اینست که 
تو را به بدبختی و سیه روزی بیندازند،ساده 
بازیرکی  نباش،  خوشبین  و  زودباور  و  لوح 
به  و  دریاب،  را  پلیدشان  مقاصد  هوش  و 
عیبجویی  ازشوهرت  خواستند  اینکه  مجرد 
و  مالحظه  بدون  بگیر،  را  جلوشان  کنند 
و  دوستی  خواهید  مي  اگر  بگو:  خجالت  
این حق  از  بعد  باشد  برقرار  آمدمان  و  رفت 
بدگویی  من  شوهر  درباره  یک کلمه  ندارید 
عیبی  هیچ  و  دارم  دوست  را  کنید،شوهرم 
هم ندارد،کاری به زندگی و شوهر و فرزندان 

باشید. نداشته  من 
و  دیدند  تو  از  را  لهجه  صراحت  این  اگر   
عالقه داری  وفرزندانت  شوهر  به  فهمیدند 
برای  و  گردند  مي  مأیوس  کردنت  گمراه  از 
آنها  بدگوییهای  و  ولنگاریها  شر  از  همیشه 

راحت می شوی. 

محمد رضا فاریابي

بشنوند که عاشق شان هستید. روزی چندین بار 
گفتِن »دوستت دارم« و گفتن دلیل این دوست 

داشتن را به عادتی برای خود تبدیل کنید.«
او را بشنوید

اینکه  صرف  هستند  معتقد  روان شناسان 
دیر  گفتگو  یا  جروبحث  یک  وسط  همسرتان 
کمتر  که  نیست  معنا  این  به  می دهد،  پاسخ 
ازدواج تان  موفقیت  یا  مشکل  رفع  در  شما  از 
نقش دارد. بعضی ها فقط به کمی زمان احتیاج 
دارند تا مسئله را پردازش کنند. آنها می گویند: 
»همیشه در بحث و دلخوری ها ممکن است که 
زنان حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند 
و بیشتر وقت ها مردان ساکت می مانند و اجازه 
می دهند همسرشان حرف بزند. خانم ها سریع تر 
از آقایان پردازش می کنند، بنابراین در جلسات 
خانگی  جروبحث های  در  همین طور  و  مشاوره 
همسرش  از  چیزی  خانم  معموالً  خصوصی،  و 
به  تا  می کند  سکوت  آقا  وقتی  ولی  می پرسد، 
زدن  حرف  به  همچنان  خانم  کند،  فکر  پاسخ 

ادامه می دهد.« 
به آنها حس مورد احترام بودن، دهید

در  خوبی  مرد  اگر  می گویند  زوجی  مشاوران    
همین  بر  و  بدانید  را  او  قدر  دارید،  زندگی تان 
توجه  این  متوجه  تا  کنید  رفتار  او  با  اساس 
خواهد  پاسخ  را  شما  لطف  این  هم  او  و  شود 
دارند که همسرشان  انتظار  معموالً  مردان  داد. 
عمومی  مجامع  در  هم  بگذارد.  احترام  آنها  به 
می خواهند  آنها  خودشان.  خلوت  در  هم  و 
همسرشان برای همان شخصیتی که دارند او را 
محترم بشمارند. مردان بیش از هر چیز دیگری، 
احترام  آنها  به  زندگی شان  عشق  می خواهند 
بداند. خانم هایی که روی  را  قدرشان  و  بگذارد 

تعهد خود را بسنجید
از  تعهد  دارد:  تعهد وجود  نوع  به طور کلی دو 
بر  تعهد  اجبار.  دلیِل  به  تعهد  و  فداکاری  روی 
مبنای فداکاری شخصی، به این معنی است که 
شما خود را در حالی تصور می کنید که همراه 
با فرد مورد عالقه تان پیر می شوید، همراه با او 
کار می کنید و نمی توانید خود را با هیچ شخص 
دیگری تصور کنید. ولی تعهد بر مبنای اجبار، 
به این معنی است که حس می کنید مجبورید 
به دلیل فشارهای داخلی یا خارجی در آن رابطه 
فکر  رابطه  آن  به  دادن  پایان  به  شما  بمانید. 
می کنید، ولی این کار برای شما بسیار سخت به 
نظر می رسد یا فکر می کنید برای پایان دادن به 
آن رابطه، دیگر خیلی دیر شده است و دوباره از 
اول شروع کردن زندگی، برای شما بسیار دشوار 
در  که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به  است.  
تمام روابط، با گذشت زمان، اجبارهایی به وجود 
می آید. به این فکر کنید که آیا این اجبارها، از 
تعهد شخصی شما نسبت به رابطه تان، پررنگ تر 
افزایش  اجبارها  می کنید  حس  اگر  هستند؟ 
یافته  کاهش  شما  شخصی  تعهد  ولی  یافته اند 
است، به دنباِل راهی برای کاهش احساس اجبار 

و افزایش تعهد شخصی تان باشید. 
ترس های دیگر را بررسی کنید

ممکن است دلیل ترس شما، بسیار خاص تر از 
ترس از تعهد و ترس از تکرار روابط گذشته شما 
باشد. این ترس ممکن است تمایل برای صحبت 
کردن با فرد مورد عالقه تان را کاهش بدهد. ولی 

شما باید کانال های ارتباطی با او را باز کنید. 
گاهی افراد از این می ترسند که پس از ازدواج، 
به  نسبت  یا  بدهند  دست  از  را  خود  فردیت 
زندگی  در  زیادی  تغییرات  خود  مجردی  زمان 
و شخصیت شان به وجود آید. در این شرایط به 
خودتان یادآوری کنید که همه انسان ها، همواره 
در حال تغییر هستند. مجرد ماندن مانع از ایجاد 
تغییر در فرد نمی شود. ازدواج کردن نیز به این 
معنی نیست که تمام فردیت و شخصیت خود 

را از دست بدهید. 
صحبت کردن با یک روان شناس

تجربه  را  بدی  روحی  ضربه     گذشته،  در  اگر 
کرده اید که موجب شده است در ایجاد ارتباط با 
جنس مخالف ناتوان شوید، باید برای مقابله با آن، 
از فردی متخصص در زمینه سالمت روان کمک 
بگیرید. مشاوره، گروه درمانی، یا برنامه ای طراحی 
شده برای درمان ضربه روحی، می تواند به شما 
با تجربه ناخوشایندی که داشته اید،  کمک کند 
کنار بیایید و جسارت بیشتری برای وارد شدن به 

زندگی جدید و آدمی جدید پیدا کنید. 

اگر در زندگی مشترکتان دچار مشکلی شدید در 
با  نه  کنید،  همسرتان صحبت  با  تنها  آن  مورد 

دوستان و یا خانواده تان.
زبان مشترک پیدا کنید

موجود  ارتباط  برای  مرزی  زناشویی  رابطه  در 
از  از هم خجالت بکشید و چیزی  نباید  نیست. 
احساساتتان را پنهان کنید. یاد بگیرید چگونه به 
بفهمانید که در یک  به همسرتان  بهترین وجه 
لحظه حوصله ادامه بحث را ندارید و یا موضوعی 
برای شما جالب نیست. ابراز احساسات کنید، از او 
تشکر کنید و یا معذرت خواهی کنید و هربار این 
جمالت را به کار ببرید. سعی کنید مکالمات تان 
تا آنجا که می تواند پر از شوق و مثبت اندیشی 

باشد.
از یکدیگر حمایت کنید

سخنان حمایتی شیرین تر از انتقاد است، پس 
سعی کنید انتقاد را با محبت همراه کنید. باید 
روزمره  زندگی  اندک  چند  هر  که  کنید  تالش 
در طول  کنید.  تر  و شیرین  ساده  را  همسرتان 
روز، زمانی هر چند کوتاه را برای توجه به هم و 
گفت وگو باهم در نظر بگیرید. با این کار احساس 
بهتری نسبت به هم خواهید داشت. سعی کنید 
هروقت که برایتان ممکن است در کارها به هم 
کمک کنید. گاهی شما ظرف ها را جمع کنید 
و یا حمام را بشویید. هیچگاه منتظر نباشید که 
کاری را که به طور مشخص وظیفه هیچکدامتان 
نیست را همسرتان انجام دهد، سعی کنید پیش 
و  بسیار ساده  ها  توصیه  این  کنید.شاید  دستی 
ابتدایی به نظر بیایند اما همین نکته های جزیی 

رابطه تان را می سازد.
به زندگی شخصی تان اهمیت بدهید

درست است که رابطه زناشویی مهمترین رابطه 
شما است اما شما نقش های دیگری نیز در جامعه 
دارید.یکی از بزرگ ترین دغدغه های ذهنی زوج 
های جوان چگونگی نگاه داشتن ارتباط قدیمی 
نباید  هیچگاه  ازدواج  است.  ازدواج  از  بعد  شان 
قطع  دوستان  و  خانواده  با  شما  که  شود  باعث 
رابطه کنید. این در مورد عالقه ها و فعالیت های 
شخصی تان نیز صدق می کند. نیازی نیست که 
شما تمام سرگرمی هایتان را کنار بگذارید، بلکه 
باید توجه کنید که با ازدواج شما در مورد رابطه 
تان مسئولید و باید مسئوالنه زندگی تان را برنامه 
ریزی کنید و در مورد آنها باید همراه همسرتان 

تصمیم بگیرید.
شما در همه چیز زندگی شریک هستی

اگر روزی از کار برگشتید و خانه نامرتب بود یا 
شامی آماده نبود، شما باید اول نگران همسرتان 
باشید نه اینکه از آن اوضاع عصبانی باشید. همسر 
شما ممکن است روز کاری سختی داشته باشد، 
با کسی کشمکش داشته باشد یا حتی کسل و 
بی حوصله باشد. شما باید به او کمک کنید تا 
هر مشکلی که داشته است حل شود و در پختن 
در  کنید.  او کمک  به  خانه  کردن  مرتب  و  غذا 
این صورت است که همسر شما نیز در موقعیتی 
زندگی  در  کرد.  خواهد  درک  را  شما  مشابه 
مشترک کسی بر دیگری برتری ندارد و همه چیز 

بر مبنای توافق، تفاهم و مهربانی است.

به حرف بدگویان گوش نده 

ریسـک باالی افسـردگی در نوزادان زودرسرعایت حریم شخصی در زندگی مشترک

انتظاراتی که مردان از زندگی مشترک دارند

چرابعضیهاازازدواجفرارمیکنند؟

باید و نباید های عاشقی)1(

سرزنش  و  پی  در  پی  نکن« های  »بکن، 
دم  حال  عین  در  و  بدترین  غرولند،  و 
و  پدر  که  است  تربیتی  روش  دستی ترین 
یکی  دادن  گوش  می روند.  آن  سراغ  مادرها 
از مهم ترین مهارت هایی است که والدین باید 
فرزند  وقتی  خصوص  باشند.به  توجه  داشته 
شما کم کم به مرحله نوجوانی می رسد، شما 
صورت  این  غیر  در  باشید  گوش  سراپا  باید 
خواهید  پیدا  فرزندتان  با  پرتنش  رابطه ای 
اینکه  جای  به  والدین  وقت ها،  خیلی  کرد. 
تا  می کنند  عجله  دهند  گوش  کودک  به 
اما  بدهند.  اندرز  و  پند  او  به  زودتر  چه  هر 

نشانه  فرزندتان،  برای  بودن  خوب  شنونده 
درایت  حال  عین  در  و  حمایت  و  عشق 
فرزندتان  به  مرتب  آنکه  به جای  است.  شما 
بگویید: »چرا این کار را می کنی؟« یا »چطور 
بر  را  تمرکزتان  باشی؟«،  اینجوری  می توانی 
در  را  خواسته هایتان  و  بگذارید  »چگونه« ها 

قالب پیشنهاد مطرح کنید.
یا  کنیم؟«  رو  کار  این  نیست  »بهتر  مثاًل: 
رو  قضیه  این  می تونیم  چطوری  نظرت  »به 
درست کنیم؟« این نشان می دهد که شما به 
جای تحکم به دنبال حل مسأله و مشارکت 

هستید. 

صحبت کردن بیشتر از گوش دادن

توصیه عاشقانه:::::::::::::::::::::::::::
==============

بچه ها و یافته ها:::::::::::::::::::::::::::
==============

اشتباه های رایج:::::::::::::::::::::::::::
==============
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صف

بازسازی سقف منزل در عمل یکی از رایج ترین 
است.  منزل  بازسازی  در  کناف  کاربردهای 
تا  دارد  را  قابلیت  این  کناف  دکوراتیو  سقف 
حال و هوای خانه ی شما را کامال تغییر دهد.

شما  به  را  امکان  این  کناف  سقف  طراحی 
می دهد تا فضای بزرگ نشیمن خانه را از نظر 
بصری به چند ناحیه مجزا تقسیم کنید. مثال 
باالی  سقف  طراحی  نشیمن،  سقف  طراحی 
سالن  سقف  طراحی  یا  و  خوری  ناهار  میز 

پذیرایی.
سقف  در  نورپردازی  قابلیت  این  بر  عالوه 
باعث  کناف  محصوالت  از  استفاده  دکوراتیو، 
محیط  نور  راحت  خیلی  بتوانید  تا  می شود 
خانه را تامین کنید و از نورپردازی دکوراتیو 
شلنگی  نورهای  و  هالوژن  المپ های  شامل 
بهره مند  دکوراسیون  طراحی  در  نیز  مخفی 

شوید.
کناف  سقف  پله ای،  کناف  سقف  مدل  انواع 
دایره ای، سقف کناف منحنی و یا سقف کناف 
که  هستند  نمونه هایی  جمله  از  ضلعی  شش 
می توانید در طراحی سقف منزل خود به کار 

ببرید.

استفاده از اشیای بزرگ در دکوراسیون داخلی
مجسمه های بزرگ، گلدان های حجیم، میزهایی 
برای  بزرگ  های  مبلمان  و  دست  یک  بدنه  با 
خانه های کوچک مناسب نیستند. آن ها ممکن 
است در مغازه زیبا به نظر برسند اما خانه شما 
را کوچک تر نشان می دهند و احساس خفقان 
اشیای  ای  خانه  هر  واقع  در  کنند.  می  ایجاد 

مناسب خودش را می خواهد. 

مو نقش مهمی در زیبایی و ظاهر افراد دارد، در 
نتیجه مراقبت از آنها حائز اهمیت است. برخی 
عادات اشتباه ما باعث افزایش ریزش مو و صدمه 

دیدن موهایمان می شود.
اشتباهات رایج

تماس مستقیم اتوی مو با موها
آسیب  مو  به  اتو  از  روزه  هر  و  مداوم  استفاده 
به  عادت  که  هستید  کسانی  جزو  اگر  می زند. 
برای  است  بهتر  دارید  موهایتان  کشیدن  اتو 
از  قبل  مو  به  رسیدن  آسیب  از  پیشگیری 
استفاده از اتو از سرم مو استفاده کنید. سرم مو 
مانند یک محافظ عمل می کند و همچنین باعث 

آبرسانی به موهایتان می شود. 

میزان  لحاظ  به  آشپزخانه  خانگی  لوازم  خرید 
از  محصوالت  این  روزمره  و  روزانه  نیاز  باالی 
در  موضوع  این  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
با برخی از وسایل پرمصرف تری همچون  رابطه 
گاز، یخچال، ماشین ظرف شویی، فر و... اهمیت 
همین  به  می کند.  پیدا  نیز  بیشتری  مراتب  به 
دلیل هم برای خرید هر کدام از آن ها باید دقت 
و حوصله بسیاری به کار برد تا در نهایت بتوان 
به محصولی مناسب و هوشمندانه دست یافت. 

انواع فر توکار
برای  توکار  فر های  از  نوع  این  برقی:  توکار  فر 
تکمیلی  گرمای  همین طور  و  غذا  اصلی  پخت 
توکار  فر  در  می کنند.  استفاده  برق  انرژی  از 
المنت های  کمک  به  حرارت  شکل گیری  برقی 
حرارتی صورت می گیرد. این المنت ها بسته به 
مدل فر توکار، گاهی در قسمت باالیی دستگاه 
و گاهی نیز در قسمت پایینی آن قرار می گیرند. 
اگر بخواهیم مزایای فر توکار برقی را نام ببریم 
یکنواخت  پخت  باال،  عمل  به سرعت  می توانیم 
لمسی،  شکل  به  آن  طراحی  امکان  غذا، 
بهره مندی از قفل کودک و همین طور ممانعت 
از اتالف انرژی اشاره کنیم. با این حال فر توکار 
برقی معموالً با هزینه باالی مصرف برق روبه رو 

خواهد بود.
از فر های توکار برای  این نوع  -فر توکار گازی: 
برای  استفاده می کنند.  گاز  انرژی  از  غذا  پخت 
با  می توان  نیز  گازی  توکار  فر  کردن  روشن 
برق کمک گرفت.  انرژی  از  موتور جوجه گردان 
فر توکار گازی مزایای بسیاری دارد که از میان 
و  مقرون به صرفه  سوخت  مصرف  می توان  آن ها 
در نتیجه به هزینه مصرفی پایین آن اشاره کرد. 

عادی باشید
قبل از عکاسی کامال ریلکس باشید. هنگامی که 
داخل  را  نفس  دهید  می  فشار  را  شاتر  دکمه 
بدهید و یا این که چشم ها را ببندید و لحظه 
ای که می خواهید عکس بگیرید چشم ها را باز 
کنید. حالت های صورت تا زمانی که ریلکس و 

بانشاط باشد در عکس زیبا می شود.
 خودتان باشید

نباید  گوید  می  عکاسی  در  عمومی  قانون  یک 
از دیگران تقلید کرد. تا زمانی که تمایل دارید 
اصال  است  بهتر  بگیرید  ای  کلیشه  های  عکس 
خیلی  که  این  یا  نروید.  موبایل  دوربین  سمت 
به  تمرکز  برای  وقتی  که  بگیرید  عکس  سریع 

خودتان نداشته باشید.
 اهمیت نور

اولین نکته ای که باید هنگام گرفتن عکس های 
نور عکس  است.  نور عکس  کنید  رعایت  سلفی 
محصول  تنها  نور  باشد.  طبیعی  و  مناسب  باید 
زیبایی است که رایگان است. پس هنگام گرفتن 
عکس سلفی جلوی پنجره بایستید یا به فضای 
باز بروید و در مقابل نور خورشید عکس بگیرید. 
نور خوب عکس سیاهی های زیر چشم را محو 

بار  چندین  از  پس  معموالً  حمام  حوله های 
خوشبختانه  می گیرند.  رطوبت  بوی  استفاده، 
نکات و محصوالت طبیعی وجود دارد که به از 

بین بردن کامل آن کمک می کند. 
دیر  را  حمامتان  حوله های  هم  شما  احتماالً 
با  که  دلیل  این  به  هم  آن  می شویید.  دیر  به 
خودتان می گویید وقتی از حمام بیرون می آیید 
آن  شستشوی  به  نیازی  و  هستید  تمیز  بسیار 
نیست. این تفکر وقتی بارها از حوله تان استفاده 
می کنید اما به ظاهر بسیار تمیز مانده اند، قوت 
از  بسیاری  بدانید  است  خوب  اما  می گیرد؛ 
و  عفونت  و حتی  ویروس ها  قارچ ها،  باکتری ها، 
التهاب می توانند به وسیله ی همین حوله های به 

ظاهر تمیز منتقل شوند.
هر چند وقت یک بار باید حوله ها را شست؟

که  است  این  حوله ها  نظافت  برای  راه  بهترین 
خشک  حتماً  استفاده  دو  بین  در  دهید  اجازه 

شود و مرتباً آن ها را بشویید.
استاندارد شستن حوله های حمام معموالً بعد از 
با فرض استحمام  استفاده است که  بار  هر سه 
هر روزه، باید حوله حمامتان را دو روز در هفته 

بشویید.
چه  می کنیم؛  استفاده  حوله ها  از  روز  هر  ما 
و  دست  کردن  برای خشک  چه  و  حمام  برای 
صورت ها؛ بنابراین، آن ها کثیف می شوند و باید 
با  تماس  دلیل  به  حوله ها  شوند.  شسته  مرتباً 
برای  مناسبی  مکان  معموالً  رطوبت،  و  پوست 
بر  عالوه  هستند.  باکتری ها  و  قارچ ها  رشد 
چگونه  که  بدانیم  باید  آن ها،  منظم  شستشوی 

این بوی نامطبوع را خنثی کنیم.
نکاتی برای از بین بردن بوی بد حوله

نامطبوع  بوی  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین 
حوله ها خشک کردن آن ها در اسرع وقت، بعد 
که  است  آل  ایده  همچنین،  است.  استفاده  از 
آن ها را مرتباً تعویض کنید، زیرا تجمع رطوبت 
و میکروارگانیسم ها این مشکل را حادتر می کند.

روبرو  مشکل  این  با  هم  شما  اگر  حال،  این  با 
آن  حل  به  می توانند  اقدامات  برخی  هستید، 

کمک کنند. 
آن ها را در سبد لباس های شستنی نریزید

حوله ها  زمان شستن  اگر  نکنید!  را  اشتباه  این 
انداختن  دهید.  انجام  را  کار  این  سریعاً  است، 
انتظار  روز  چندین  و  لباسشویی  سبد  در  آن ها 
برای شستن آن ها می تواند بوی بد آن ها را بدتر 
کند.حتی اگر به نظر خشک هم برسند باز هم 
بافت های کثیف از قبل میکروب هایی دارند که 
این  بر  عالوه  می گذارند.  تأثیر  مشکل  این  بر 
کثیف گذاشتن حوله ها برای مدت طوالنی باعث 

می شود که رنگی مایل به زرد پیدا کنند.
از مقدار متعادل و مناسبی از شوینده ها استفاده کنید

رطوبت  بوی  بردن  بین  از  برای  توصیه   اولین 
حوله ها استفاده از مواد شوینده یا صابون مایع 
محصوالت  این  اگرچه  است.  متوسط  حد  در 
تمیز کردن و ضدعفونی کردن آن ها را تسهیل 
می کنند؛ اما در صورت استفاده ی بیش از حد، 

پارچه ها را خراب می کنند.
همچنین وقتی باقی مانده ی صابون روی پارچه 
بوی  استفاده  هنگام  معموالً  می ماند،  حوله  یا 

ظرفیت استاندارد فر های توکار موجود در بازار 
چیزی در حدود ۸۰ لیتر است، البته این میزان 
در مدل های مختلف می تواند تغییراتی نیز پیدا 
کند. در نتیجه شما باید با توجه به تعداد نفرات 
فر  از  استفاده تان  میزان  همین طور  و  خانواده 
خانواده  اگر  کنید.  انتخاب  را  آن  حجم  توکار 
فر های  سراغ  به  است  بهتر  هستید  پرجمعیتی 
بروید، در غیر صورت  باالتری  با حجم  توکاری 
برایتان  می توانند  هم  کم  حجم  با  نمونه هایی 

کفایت کنند.
همین طور  و  فر  داخلی  لعاب  به  بعدی  مسئله 
ساختار درب فر توکار بر می گردد. به طور کلی 
توکاری  فر های  دنبال  به  که  می کنیم  توصیه 
باشید که لعاب مضاعف داشته و درب آن ها نیز 
با دو الیه شیشه، طراحی و ساخته شده باشند. 
این ویژگی ها می توانند در حفظ گرمای داخلی 
فر تأثیرگذار بوده و از گرمای محیط بیرونی آن 

نیز جلوگیری کنند.
به همین دلیل نیز در زمان استفاده از فر توکار 
کالفه  آن  از  ناشی  حرارت های  از  دیگر  خود 

نخواهید شد.
فر های توکاری که امروزه در بازار تولید شده و 
به فروش می رسند تنوع بسیار زیادی دارند و 
همین موضوع نیز دست شما را برای انتخاب 

محصول موردنظرتان باز می گذارد.
و  آپشن ها  دارای  جدید  توکار  فر های 
قابلیت های متفاوتی هستند که کاربرد آن ها را 
نیز به مراتب افزایش می دهد، چیز هایی مانند 
برشته کن،  میله  جوجه گردان،  از  برخورداری 
بریان کردن غذا، یخ زدایی، تنظیم برنامه پخت 
غذا، فن خنک کننده و... از میان این قابلیت ها 

به شمار می روند.
از  که  بروید  فروشگاه هایی  و  برند ها  سراغ  به 

گارانتی برخوردار هستند. 

بازسازی دیوار منزل با کناف
ما فکر می کنیم که بعد از بازسازی سقف خانه 
دیوار  بازسازی  را  کاربرد  بیشترین  کناف،  با 
تغییرات  بیشترین  می تواند  که  چرا  دارد.  خانه 
استفاده  با  آورد.  وجود  به  خانه  نوسازی  در  را 
دیوارهای  می توان  تنها  نه  کناف  محصوالت  از 
قدیمی خانه را به زیباترین شکل ممکن پوشش 

خانه را رنگارنگ نکنید
در کل خانه چه برای مبلمان و پرده ها و چه دیوارها 
متنوع  های  رنگ  کنید.  استفاده  رنگ  سه  یا  دو  از 
باعث احساس آشفتگی و کالفگی در شما می شود. 
همچنین این دو، سه رنگ هم باید با هم جور باشد. 
به طور مثال انتخاب یک ترکیب دوتایی یا سه تایی 
از آبی، سفید و قهوه ای یا سبز، سفید و قهوه ای یا 
قهوه ای، سفید و کرم می تواند انتخاب  مناسبی باشد.
استفاده از کاغذ دیواری گل درشت در دکوراسیون

اگر می خواهید خانه تان را کاغذ دیواری کنید 
از کاغذ دیواری های ساده یا با بافت ریز استفاده 
کنید. بافت های درشت، اتاق ها و خانه را کوچک 
تر نشان می دهند. طرح فرش هایی با گل بوته 
ها و نقش های ریزتر، اتاق کوچک را بزرگ نشان 
می دهد. حتی گلدان هایی با برگ های ریز برای 
این اتاق ها مناسب تر هستند و آن ها را بزرگ 

تر جلوه می دهند.

موهای خیس را شانه کردن
برای باز کردن گره های موی خیس از یک شانه 
با دندانه های درشت استفاده کنید تا موهایتان 

کشیده و کنده نشود.
اتو کردن موها با باالترین درجه حرارت

اتوی مو استفاده  از کمترین دمای  اگر همیشه 
کنید، آسیب رساندن به موهایتان را به حداقل 
ممکن می رسانید؛ این نکته برای موهای خشک 

و نازک و رنگ شده بسیار اهمیت دارد.
بستن موها با کش سفت و غیرپارچه ای

دم اسبی می بندید،  را خیلی محکم  موها  وقتی 
موها  شدن  کشیده  باعث  سر  کش  درآوردن 
و  نرم  از یک کش  است همیشه  بهتر  می شود. 

پارچه ای مرغوب استفاده کنید.
نزدیک نگه داشتن سشوار به موها

با  سانتیمتر   ۲۰ حداقل  سشوار  است  بهتر 
فاصله  این  حفظ  باشد.  داشته  فاصله  موهایتان 

باعث می شود موهایتان نسوزد و آسیب نبیند.

به  نیز  را  دیوارهای جدیدی  بلکه می توان  داد، 
نقشه ی داخلی خانه اضافه نمود. از آنجایی که 
کناف این امکان را به شما می دهد تا در نهایت 
آن را با هر چیزی مثل نقاشی و رنگ آمیزی، 
پتینه کاری، کاغذ دیواری، آینه کاری و حتی 
در  را  دست تان  نمایید،  کاور  دکوراتیو  آجر 
باز  بسیار  خانه  داخلی  طراحی  و  بازسازی 

می گذارد.
محبوب ترین  از  یکی  تلویزیون  پشت  دیوار 
نقاطی است که اغلب با کناف طراحی می شود. 
با  را  دیواری  هر  می توان  کلی  طور  به 
مختلف  صورت های  به  کناف  محصوالت 
از  یکی  توخالی  باکس های  کرد.  طراحی 
کناف  با  دیوار  طراحی  روش های  رایج ترین 
هستند که اغلب برای نورپردازی و  قرار دادن 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  دکوری  وسایل 
حتی  و  منحنی  صورت  به  طراحی  همچنین 
طراحی با احجام پیچیده نیز برای کناف کاری 
در  محدودیتی  هیچ  و  است  امکان پذیر  دیوار 

این زمینه در اجرای کناف وجود ندارد.
دیوار  طراحی  یعنی  کناف  جداکننده  دیوار 
از  دیگر  یکی  نیز  پارتیشن  عنوان  به  کناف 
روش های بازسازی منزل به کمک کناف است 
که نه تنها جنبه ی زیبایی دارد، بلکه کاربردی 
می توانید  شما  مثال  عنوان  به  هست.  هم 
اتاق پذیرایی و هال را  از  خیلی راحت بخشی 
به کمک دیوار ساده کناف و یا دیوار دکوراتیو 

از یکدیگر جدا کنید. کناف 

با این حال استفاده از فر توکار گازی معایبی را 
نیز به دنبال دارد که در برخی از موارد به ایجاد 
مشکالتی در روند پخت غذا می انجامد. معموالً 
با وجود حرارت باالی شعله های گاز در فر توکار 
گازی برخی از مواد غذایی بیش از حد داغ شده 

و یا ته می گیرند.
-فر توکار گازی و برقی: این نوع از فر های توکار 
و  کردن  گرم  برای  اما  می شوند،  وصل  برق  به 
گاز  شعله  از  داخلی  فضای  به  دادن  حرارت 
کمک می گیرند. استفاده از جوجه گردان، تایمر، 
جرقه برق و... نیز در این مدل از فر های توکار با 
کمک برق صورت می گیرد. نکته مهم این است 
که برای نصب فر های توکار گازی و برقی باید 
انشعاب گازی و فلکه گاز از اجاق مبله و یا گاز 
رومیزی مجزا و تفکیک شده باشد. در غیر این 
صورت برای نصب و همین طور گارانتی محصول 

با مشکالتی روبه رو خواهید شد.
نکات خرید فر توکار

برای آنکه بتوانید فر توکار مناسبی را برای خود 
خریداری کنید باید به نکات خرید این محصول 
مسائلی  اولین  از  یکی  باشید.  داشته  توجه  نیز 
داشته  مدنظر  خود  خرید  ضمن  در  باید  که 
باید  کلی  طور  به  است.  توکار  فر  اندازه  باشید 
دقت کنید که ارتفاع فر و همین طور عمق آن 
با ابعاد و اندازه کابینت آشپزخانه تان هماهنگ 
و متناسب باشد. به همین دلیل هم باید قبل از 
فر  به  مربوط  دقیق حفره  ابعاد  توکار  فر  خرید 
درون کابینت ها را به طور دقیق مشخص کرده 

و در نظر داشته باشید.
فر  خرید  در  می توانید  که  دیگری  مهم  مسئله 
توکار به آن توجه کنید حجم فر است. معموالً 

می کند. اگر داخل خانه عکس می گیرید یا کنار 
پنجره بایستید و یا این که یک عدد کاغذ سفید 
زیر چانه نگه دارید تا به عکس نور طبیعی بدهد.

  حواستان به جهت تابش نور باشد
سایه  از  بدتر  چیزی  هیچ  گرفتن  عکس  در 
نور  زیر  کامال  یا  نیست.  صورت  روی  افتادن 
باشید یا کامال از نور دور باشید. اگر وسط روز 
که خورشید در باالترین نقطه قرار دارد عکس 
بگیرید زیر چشم ها سایه می افتد. بهترین زمان 
برای عکاسی هنگام طلوع و غروب است زمانی 

که خورشید در پایین ترین نقطه قرار دارد.
 بکگراند عکس

بهترین سلفی ها عکس هایی هستند که پشت 
زمینه خوبی داشته باشند.

 زمان مناسب استفاده از فلش
برای گرفتن عکس های سلفی در مکان تاریکی 
از  توانیم  می  کنیم؟  چه  دارد  کمی  نور  که 
اپلیکیشن هایی مثل اسنپ چت استفاده کنیم 
که روی دوربین جلو هم گزینه فلش دارد. اگر 
صورت تان بیش از حد سفید افتاده است بعد 
تغییر  را کمی  از ذخیره کردن عکس رنگ آن 

دهید و تون آبی آن را کمتر کنید.

صابون  تجمع  حقیقت،  در  می کند.  پیدا  بدی 
دلیل از دست رفتن ظرفیت جذب حوله است.

از جوش شیرین کمک بگیرید
که  ترکیباتی  و  خواص  لطف  به  شیرین  جوش 
دارد، کپک را از بین می برد، باکتری ها را حذف 

می کند و پارچه ها را از آلودگی پاک می کند.
محصوالتی  از  یکی  شیرین  جوش  واقع،  در 
خانگی«  »پاک کننده های  لیست  در  که  است 
و  غذایی  علوم  انستیتوی  توسط  شده  منتشر 
به  و  است  موجود  فلوریدا  دانشگاه  کشاورزی، 
دلیل اثربخشی در ضدعفونی و از بین بردن بوی 

بد عالوه بر تمیز کردن، مطرح شده است.
جوش  فنجان  یک  ابتدا  آن:  از  استفاده  نحوه 

شیرین را در یک سطل آب داغ بریزید.
سپس، حوله را به مدت ۲۰ دقیقه در آن خیس 

کنید.
بعد از این مدت، طبق معمول حوله را بشویید و 

بگذارید تا خشک شود.
جوش  است،  مقاومی  لکه های  دارای  حوله  اگر 
شیرین را مستقیماً روی آن بریزید و خوب به 

هم بمالید.
برنامه  به  را  همچنین، می توانید جوش شیرین 

معمول ماشین لباسشویی تان اضافه کنید.
سرکه سفید را هم امتحان کنید

این ماده توانایی خنثی سازی بوها را دارد. و در 
مبارزه با قارچ ها و باکتری ها مفید است.

شرایط  در  پارچه ها  می شود  باعث  آن  خواص 
باعث  که  باقی مانده هایی  و  بگیرند  قرار  خوبی 
به  همچنین  شوند.  آزاد  می شوند،  لکه  ایجاد 
پارچه  معمولی  نرم کننده های  جایگزین  عنوان 

ایده آل است.
اولین گزینه که می توانید  از آن:  نحوه استفاده 
برای استفاده از این ماده طبیعی انتخاب کنید 

افزودن آن به ماشین لباسشویی است.
دست  با  شستن  برای  آن  از  مي خواهید  اگر 
کنید.  رقیق  گرم  آب  در  را  آن  کنید،  استفاده 
دقیقه   ۲۰ یا   ۱۵ مدت  به  را  حوله ها  سپس، 

بگذارید در آن خیس بخورد.
همچنین، در صورت وجود لکه های مقاوم، آن را 

مستقیماً روی حوله بریزید.
از حوله ها در جای مناسب نگهداری کنید

پس از رفع بوی نم و رطوبت در حوله ها، مهم 
است که تمیز و خوشبو بمانند تا از بروز مجدد 
این مشکل جلوگیری شود.  مهم ترین کار این 

است که حتماً آن ها را خشک نگه دارید.
چه حوله ها را در فضای باز خشک کنید و چه در 
خشک کن ها، باید قبل از تا شدن و گذاشتنشان 
در کمد یا جای مخصوص، از خشک بودن آن ها 
است  بهتر  همچنین،  کنید.  حاصل  اطمینان 
مکانی که حوله ها را در آن نگهداری می کنید، 
بررسی کنید زیرا در بسیاری از مواقع خودشان 

کانون رطوبت هستند.
کلی  طور  به  یا  کابینت  قفسه،  کمد،  در  اگر 
دارد،  وجود  رطوبت  حوله ها  نگهداری  محل 
کیسه هایی با نمک، قهوه یا برنج درست کنید و 
داخل آن ها قرار دهید. این ترفند ساده به جذب 
رطوبت کمک می کند و به نوبه خود از بوی بد 

جلوگیری می کند.

بازسازی منزل با سقف کاذب کناف

باید، نبایدهاي مواشتباهاتی که خانه تان را دلگیر می کند

راهنمای خرید فر توکار؛ 

نکاتکلیدیدرگرفتنسلفی

چگونه بوی رطوبت حوله را از بین ببریم؟

یخچال،  نگهداری سبزی خوردن در  برای   
را پاک کنید و بشویید. سپس در  ابتدا آن 
یخچال  داخل  و  بریزید  نازکی  ی  پارچه 
زیاد  سبزی  مقدار  که  صورتی  در  بگذارید. 
است، برای اینکه سالم تر بماند، پس از پاک 
داخل  نشسته  صورت  به  را  قسمتی  کردن، 
کیسه بریزید و در یخچال نگه دارید و هنگام 

مصرف بشویید.
***

کیسه  و  آشپزخانه  های  دستمال  از  استفاده 
پالستیک برای تازه نگه داشتن سبزیجات

 در این روش که یکی از معمول ترین روش 

ها برای نگهداری سبزی هاست ، باید سبزی 
ها را روی کاغذ قرار داد و بعد کاغذ را دور 
آنها پیچاند. چون کاغذ رطوبت اضافه سبزی 
را جذب میکند و از لزج شدن آن جلوگیری 

میکند.
سپس برای اینکه مانع گردش هوای اضافه 
کیسه  در  را  آنها  شوید  ها  میان سبزی  در 
فریزر قرار دهید و در کشوی پایین یخچال 

بگذارید.
پالسیدگی سبزی  زمان  مدت  روش  این  با 
ها کند تر شود و سبزی ها به مدت ۵ الی ۷ 

روز در یخچال سالم می مانند.

نگهداری سبزی در یخچال

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان محمدامین انصاري فرزند حبیب اله  به شرح دادخواست  به کالسه ۹۹۰۰۳۲۸ از  این شورا  درخواست  
به شناسنامه  فرزند سعدي  انصاري  نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله  وراثت  گواهی حصر 
شماره ۲۹ صادره از الرستان - ارد در تاریخ  ۹۹/۹/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود گراش بدرود گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-لیال انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۷۱6۲۳۵  صادره از ارد   

۲-عیسي انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۷۱۸۱6۵  صادره از ارد   
۳-موسي انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۹۰۵۲۱6  صادره از ارد   

۴-داود انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۹۰6۵۹۱  صادره از ارد 
۵-کبري انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۹۰66۰۳  صادره از ارد 

6-هود انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۹6۷66۱  صادره از ارد 
۷-سعید انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   6۴۹۹۹6۹۲۷۳  صادره از ارد 

۸-عبدالوحید انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   ۲۵۰۰۰۱۵۴6۷  صادره از ارد 
۹-محمدامین انصاري  فرزند حبیب اله به شماره ملي   ۲۵۰۰۲۲۸۲۲۳  صادره از ارد فرزندان متوفي

۱۰- فاطمه انصاري  فرزند اسماعیل به شماره ملي   6۴۹۹۹۱۰۳۷6   صادره از الرستان  همسر متوفي 
والغیر...  

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

ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                 م/الف/۵6۲

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۸6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۱6۸ مورخه ۹۸/۱۰/۲۵ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد غالمي  فرزند عبدالحسین  بشماره شناسنامه ۷۲ صادره از الرستان  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۲۲/۲۵ متر مربع پالک ۵ فرعي از ۴۷۴۲ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پالک شماره ۱ فرعي از ۴۷۴۲  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر محرز گردیده با عنایت به این 
که تحدید حدود پالک ۴۷۴۲  تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی 
تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۱۵ تعیین و عملیات تحدید از 
ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت 
مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد 
که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۹/۲۴

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان                   م/الف/6۸۵
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در کشور ما که مثل ماه است
کالّ همه چیز رو به راه است

قانون و مقررات کشکی ست
اینجا همه چیز دل بخواه است

چیزی به سرت اگر فرو رفت
اصال نگران نشو کاله است

هر جا که نوشته چاه، راه است
هرجا که نوشته راه، چاه است

هر چیز بد و غلط درست است
هر چیز درست اشتباه است

هر کرده ی بد ثواب دارد
هر کرده ی خوب هم گناه است

چون مورچه، می برند یک ریز
این روزِی خلقِ بی پناه است

این توده که بر فراز شهر است
چون دود و غبار، نصفش آه است

در شهر عجایب و غرایب
کار من و تو فقط نگاه است

دنبال دکل مکل نگردید
پیدا نشود، خدا گواه است

این مصرع زیر مال من نیست
»دزد نگرفته پادشاه است«

خلیل جوادی

شعر طنز

عز  خداوند  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از 
مههء  يعىن  آموخت  آدم  به  را  ناهما  مهه  جل  و 
ناهمايى كه مردم دانند چون انسان و حيوان و 
آن  امثال  و  خر  و  كوه  و  دريا  و  دشت  و  زمني 
خدا  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از  مه  و 
چيزهاى  نام  حىت  آموخت  آدم  به  را  ناهما  مهه 

. نگفتىن
مهه  نام  خدا  كه  اند  ركده  روايت  نيز  مجاهد  از 

مخلوق خويش را به آدم آموخت.
آدم  به  را  چيز  مهه  گويد:نام  جبري  بن  سعيد 
نيز  قتاده  از  بز.  و  گاو  و  شرت  نام  حىت  آموخت 
مهه  نام  جل  و  عز  خدا  كه  اند  ركده  روايت 
گفت:»اين  يعىن  آموخت  آدم  به  را  چيزها 
كوه است و اين درياست و اين فالن است و 

اين هبمان است.«
و  داد  نشان  فرشتگان  به  را  چيزها  آنگاه 
را  چيزها  اين  نام  گوييد  ىم  راست  گفت:»اگر 

بگوييد.« من  به 
به  را  خاىص  ناهماى  اند  گفته  ديگر  بعضى 

آدم آموخت كه نام هاى فرشتگان وبد.
ذرك گوينهدء اين سخن:

كه  خدا  گفتار  اين  كه  اند  ركده  روايت  ربيع  از 
نام  مقصود  داد«  ياد  آدم  به  را  ناهما  فرمود»مهه 
فرشتگان است.بعضى ديگر گفته اند ناهماى 

خاىص كه آدمآموخت نام اعقاب وى وبد.
ذرك گوينهدء اين سخن:

دربارهء  كه  اند  ركده  روايت  زيد  ابن  از 
به  را  ناهما  فرمود:»مهه  كه  خداوند  گفتار 

وبد.  وى  اعقاب  نام  مهه  آموخت«گويد  آدم 
آدم  به  را  ناهما  مهه  جل  و  عز  خدا  چون  و 
نشان  فرشتگان  به  را  نام  صاحبان  آموخت 
را  اينان  نام  گوييد  ىم  راست  گفت:»اگر  و  داد 
گفت  رو  آن  از  سخن  اين  بگوييد.«و  من  به 
گفته  آدم  خلقت  دربارهء  فرشتگان  كه 
بريزد،  خون  و  كند  تباهى  زمني  وبدند:در 
و  مشهود  چيزهاى  كه  فرمود:»مشا  ىم  خدا  و 
عيان را ندانيد از نديهد ها چه دانيد« اين سخن 

را از گذشتگان روايت ركده اند.
ذرك گوينهدء اين سخن

خداوند  كه  اند  ركده  روايت  مسعود  ابن  از 
در  آدم  بىن  كه  گوييد  ىم  راست  فرمود:»اگر 
اين  بريزند،نام  خون  و  كنند  تباهى  زمني 

چيزها را با من بگوييد.«
خدا  كه  اند  ركده  روايت  نيز  عباس  ابن  از 
كه  دانيد  و  ميگوييد  راست  فرمود:»اگر 
مبن  را  ناهما  اين  ام  هناده  زمني  در  خليفه  چرا 

بگوييد.« 
گويند:وقىت خداوند به خلقت آدم پرداخت 
خواهد  ىم  چه  هر  گفتند:»خدا  فرشتگان 
خدا  پيش  و  اوئمي  از  داناتر  ما  بيافريند،كه 
چيز  مهه  نام  و  بيافريد  را  آدم  چون  عزيزتر.«و 
نشان  فرشتگان  به  را  چيزها  داد  ياد  او  به  را 
هر  خدا  كه  گوييد  ىم  راست  »اگر  گفت:  و  داد 
نام  عزيزتريد،  و  داناتر  او  از  بيافريند  را  چه 

اين چيزها را با من بگوييد.«
ادامه دارد...

تاریخ طبری

»دزد نگرفته پادشاه است«

هارون و صیاد

از  یکی  در  الرشید  هارون  خلیفه  که  آورده اند 
اعیاد رسمی با زبیده زن خود نشسته و مشغول 
بازی شطرنج بودند. بهلول بر آنها وارد شد او 
در  مشغول شد.  آنها  تماشای  به  و  نشست  هم 
آن حال صیادی زمین ادب  را بوسه داد و ماهی 
بسیار فربه قشنگی را جهت خلیفه آورده بود . 

تا  امر نمود  هارون در آن روز سر خوش بود 
چهار هزار درهم به صیاد انعام بدهند. زبیده به 
مبلغ  این    : گفت  و  نمود  اعتراض  هارون  عمل 
باید  تو  اینکه  به جهت  است  زیاد  برای صیادی 
هر روز به افراد لشگری و  کشوری انعام بدهی 
بدهی  کمتر  مبلغ  این  از  آنها  به  تو  چنانکه  و 
نبودیم  هم  صیادی  قدر  به  ما  که  گفت  خواهند 
تهی  مدتی  اندک  به  تو  بدهی خزینه  زیاد  اگر  و 

خواهد شد. 
هارون سخن زبیده را پسندیده و گفت الحال چه 
کنم ؟ گفت صیاد را صدا کن و از او سؤال نما 
این ماهی نر است یا ماده ؟ اگر گفت نر است بگو 
پسند مانیست و اگر گفت ماده است باز هم بگو 
پسند ما نیست و او مجبور می شود ماهی را پس 

ببرد و انعام را بگذارد . 
مزاحم  نخور  فریب زن   : گفت  هارون  به  بهلول 
را  . صیاد  ننمود  قبول  هارون  ولی  نشو  صیاد 
صدا زد و به او گفت : ماهی نر است یا ماده ؟ 

این  نمود  ادب بوسید و عرض  باز زمین  صیاد 
ماهی نه نر است نه ماده بلکه خنثی است . 

امر  و  آمد  این جواب صیاد خوشش  از  هارون 
او  به  انعام  هم  دیگر  درهم  هزار  چهار  تا  نمود 

بدهند .
صیاد پول ها را گرفته ، در بندی ریخت و موقعی 
از  درهم  یک  پایین می رفت  پله های قصر  از  که 
پول  و  شد  خم  صیاد   . افتاد  زمین  به  ها  پول 
مرد  این   : گفت  هارون  به  زبیده   . برداشت  را 
از یک درهم هم  اندازه پست همت است که  چه 
صیاد   فطرتی  پست  از  هم  هارون   . نمی گذرد 
گفت  بهلول  باز  و  زد  صدا  را  او  و  آمد  بدش 
مزاحم او نشوید . هارون قبول ننمود و صیاد را 
صدا زد و گفت : چقدر پست فطرتی که حاضر 
قسمت  ها  پول  این  از  درهم  یک  حتی  نیستی 

غالمان من شود . 
 : کرد  عرض  و  زد  بوسه  ادب  زمین  باز  صیاد 
من پست فطرت نیستم . بلکه نمک شناسم و از 
یک طرف  دیدم  که  برداشتم  را  پول  این جهت  
این پول آیات قرآن و سمت دیگر آن اسم خلیفه 
است و چنانچه  روی زمین بماند شاید پا به آن 

نهند و از ادب دور است . 
امر  و  آمد  خوشش  صیاد  سخن  از  باز  خلیفه 
انعام  نمود چهار هزار درهم دیگر هم به صیاد 
دادند و هارون به بهلول  گفت : من از تو دیوانه  
ترم به جهت اینکه سه دفعه مرا مانع شدی من 
حرف تو را قبول ننمودم و حرف آن زن را به 

کار بستم و این همه متضرر شدم .

چون رتا جویم؟  هک رد ملکوت کمتر از مویم!

رددمند تو از تو شاد است و  بنده رد بند تو زعزی
 و آزاد است.

اگر هچ گناه من افزون است  اما عفو تو
 از حد بیرون است.

خواجه  عبداهلل اصنارى

بیا اعتراض کنیم
خوب است اعتراض کنیم.

به چه چیز؟
گیاه  ما  می کند؟  فرقی  چه  هرچیز.  به 

اعتراضیم.
با  که  است  آن  خطِر  اما  -می شود، 

بدترین ها هم صدا شویم.
که  بدترین ها  با  شدن  هم صدا  بیم  -از 

نمی توانیم بی صدا بمانیم.
نمی شود  که  اعتراض  نفِس  خاطر  به 

اعتراض کرد.
کنیم؟  چه  را  روح  بطالت  این  پس 
آسمان  زیر  در  چیز  هیچ  »باطل اباطیل، 
ابن داوود  جامعه  نیست.«  تازه  خدا 
الاقل  ساالوان.  می رفتیم  کاش  می گوید. 

تازه  عسلی.  نیشی.  داشتیم.  زنبوری 
درخت سیب هم می کاشتیم. انگور. انگور. 

چقدر انگور!
می توانی آن یکنواختی زیبا را تحمل کنی؟

-گمان نمی کنم.
-بن بست.

-به گرانی روزافزون اعتراض کنیم.
برویم  خب  حقیری ست.  -اعتراض 
مرض  گرانی،  کنیم.  تولید  کنیم.  کار 

جوامعی ست که همۀ مردمش تن
 به تولید نمی دهند. انگلی زیستن، با 

گرانی زیستن است. مصیبت 
مفت خواری. اگر هر کداممان
 در هر سال فقط یک درخت

 میوه بکاریم، بعد از ده سال،
 هفتصد میلیون درخت میوۀ

کاشته ییم-الاقل.  وطن  سراسر  در  تازه   
آیا باز هم میوه گران خواهد بود؟

به  را  حزبی-اقتصادی  -جروبحث های 
درون خلوت مان نیاور.

توهم  یک  عشق،  نیاورم؟  چرا  چرا؟ 
بازیگوشانۀ تن گرایانه نیست. عشق باید بر 
مشکالت غلبه کند و مشکالت تازه خلق کند.

-یکعاشقانهآرام-نادرابراهیمی

پیش از آنکه انسان پا بر زمین بگذارد، 
خدا تکه ای خورشید و پاره ای ابر به او داد و فرمود: 

آی، ای انسان زندگی کن و بدان که در آزمون زندگی این 
ابر و این خورشید فراوان به کارت می آید.

انسان نفهمید که خدا چه می گوید، پس از خدا خواست تا گره 
ندانستنش را قدری باز کند.

خداوند گفت: این ابر و این خورشید ابزار کفر و ایمان توست.
زمین من آکنده از حق و باطل است، اما اگر حق را دیدی، خورشیدت را به 

در کش، تا آشکارش کنی، آن گاه مومن خواهی بود. اما اگر حق را بپوشانی، 
نامت در زمره کافران خواهد آمد.

انسان گفت: من جز برای روشنگری به زمین نمی روم و می دانم این ابر هیچ گاه 
به کارم نخواهد آمد.

انسان به دنیا آمد، اما هرگاه حق را پیشاروی خود دید، چنان هراسید که خورشید از 
دستش افتاد. حق تلخ بود، حق دشوار بود و ناگوار. حق سخت و سنگین بود. انسان 

حق را تاب نیاورد.
پس هربار که با حقی رویارو شد، آن را پوشاند، تا زیستنش را آسان کند.

این  نپوشان.  را  حق  نپوشان،  را  حق  گفتند:  می  و  گریستند  می  ها  فرشته 
را  ای  فرشته  هیچ  صدای  که  بود  سال  هزاران  انسان  اما  است.  کفر 

ابرهای  را  جهان  و  ورزید  کفر  و  کرد  کفران  شنید.انسان  نمی 
کفر او پوشاند.

روز  اما  گشت.  خواهد  باز  خدا  نزد  به  انسان 
خدا  و  دارد  نام  الحسره«  »یوم  او  واپسین 

زیان  که  زمان  به  قسم  گفت:  خواهد 
کردی، حق نام دیگر من بود.

حق انم دیگر من بود

عرفان نظرآهاری

شهربی قانون شد و دیگر؛ برایم هیچ نیست!

توی خودروهای ایرانی ؛خبر از پیچ نیست!

وعده های خرمنی دادند فراوان تیتر اول ها شدیم

نابغه داریم محل زندگیش؛ در سیرچ نیست!

یک نفر داریم خرافاتی ؛خدایی اهل خنده است

سالیان طرح می دهد؛ اجرا نشد پس گیج نیست!

ای به قربان دو جیب خالیم دیگر خبر از پول نیست!

مثل شلوار زخمی و تیشرت آبی ؛هیچ نیست!

بس فراوان خورده ایم آب وهوا در شهر پاک! 

فرصتی دیگر برای  ناله و؛ دل پیچ نیست!!

وعده های خرمنی
....:::: شعر طنز ::::....

رسول پوریزدی
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صف
درخت

درخت اجازه داده
روصندلی بشینیم

رومیزای چوبی مون
میوه هاشو بچینیم

درخت اجازه داده
به پرتقال فروشا

خوبه به یادش باشن
گاهی زغال فروشا

اگه اذیت کنیم
درختارو می میرن

از سر زندگیمون
سایه شونو می گیرن

 غالمرضا بکتاش

کالغ و قورباغه 

من توی برکه بودم
او روی شاخه ی بید

هی قار و قار می کرد
اصال مرا نمی دید

می خواستم بخوابم
با آن صدا نمی شد

من فکر خواب بودم
او فکر جوجه ی خود

آن روز تا بخوابم
صد بار آمد و رفت

هی قور قور کردم
تا این که پر زد و رفت

خاتون حسنی

بابام همیشه می گفت : کتاب خوب 
نیاید آن  کتابی است که آدم دلش 

را زمین بگذارد و تا آخر بخواند.
یک روز بابام مرا به یک کتابفروشی 
برد. برایم یک کتاب خوب خرید. تا 
کتاب را گرفتم ، مشغول خواندن آن 
شدم. بابام هم از باالی سرم مشغول 

خواندن آن شد.
مشغول  خانه  تا  کتابفروشی  از 
درستی  کار  بودین.  کتاب  خواندن 
نبود. ولی مواظب بودیم که در پیاده 
رو راه برویم و در خیابان به کسی یا 
چیزی نخوریم و زیر اتومبیل نرویم.

خواست  می  بابام  رسیدیم.  خانه  به 
به  نگاهش  ولی  کند.  درست  چای 

چهار نفر، با هم دوست بودند، عرب، 
ترک، رومی و ایرانی. مردی به آنها 
گفت:  ایرانی  داد.  پول  دینار  یک 
عرب  بخوریم.  و  بخریم  »انگور« 
می خواهم,  »عنب«  من  نه!  گفت: 
»اُزُوم«  است  بهتر  گفت:  ترک 
نکنید!  دعوا  گفت:  رومی  بخریم. 
توافق  به  آنها  می خریم،  استافیل 
یک  آنها  همه  چند  هر  نرسیدند. 
از  می خواستند.  انگور  یعنی  میوه، 
زیرا  می زدند.  هم  بر  مشت  نادانی 
راز و معنای نام ها را نمی دانستند. هر 

و  علیه  اهلل  صلی  محّمد  بر  پروردگارا، 
آله بنده پاک و پیام آورت و بر خاندان 
پاکش درود فرست و بهترین درودها و 
برکت و سالمت را شامل حال آنان کن.

دعا در حق پدر و مادر
از  کرامتی  مادرم  و  پدر  بر  خداوندا، 
فرو  خود  سوی  از  درودی  و  خود  نزد 

فرست. ای مهربان ترین مهربانان.

شناخت حقوق پدر و مادر و ادای آن
ای خدای مهربان، بر رسولت و خاندان 
به  را  دلم  و  فرست  درود  پرارجش 
سوی آنچه بر من در حق پدر و مادرم 
همه  تا  کن،  هدایت  کردی  واجب 
بشناسم؛  کردی  واجب  من  بر  آنچه 
هدایتم  آن  سوی  به  آنچه  به  آنگاه 
من  به  آنچه  به  تا  کن  وادارم  کردی 
شناساندی عمل کنم؛ چنان که ذره ای 
قصور نکنم و آنچه به سویش هدایتم 

کردی بر دوشم گران نیاید.

محّمد)ص( مایه شرافت و عّزت
فیض  از  که  چنان  آن  من،  پروردگار 
را  ما  )ص(   مصطفی  محمد  وجود 
شرافتمند و سربلند ساخته ای به روان 
رحمتت  محمد  آل  و  محمد  مقدس 
در  که  چنان  آن  پروردگارا،  فرست. 
)ص(   مصطفی  محمد  پایه  بلند  سایه 
محترم  مردم  میان  در  را  ما  حرمت 
ایجاب  خلق  بر  را  ما  حق  و  ای  داشته 
به روان مقدس محمد و  ای،  فرموده 

آل محمد رحمت فرست.

آداب معاشرت با پدر و مادر
مادر  و  پدر  با  مرا  رفتار  مهربانا، 
ده.  قرار  مهربان  مادری  رفتار  چون 
با  مهربانی  و  آنان  از  فرمانبرداری 
و  خسته  دیده  در  خواب  از  را  آنها 
تر  شیرین  تشنه،  لبانی  بر  خنک  آب 
خود  خواهش  بر  را  خواستشان  تا  ساز 
مقدم دارم و رضایتشان را بر میل خود 

توتون  چای  جای  به  بود.  من  کتاب 
 ، هم  بعد  ریخت.  کتری  توی  پیپ 
توتون دم کشیده را ، همان طور که 
داشت کتاب مرا می خواند ، به جای 

فنجان توی کاله خودش ریخت.
حمام  مرا  بابام  بود  قرار  روز  آن 
بشوید. همان طور که هر دو  و  ببرد 
مشغول خواندن آن کتاب بودیم ، با 
هم وارد حمام شدیم.بابام که داشت 
رفت  یادش   ، خواند  می  مرا  کتاب 
از من  را  بشوید. کتاب  مرا  باید  که 
لباس توی وان پراز آب  با  گرفت و 
رفت. من هم مشغول خواندن همان 
کتاب بودم و حمام و همه چیز را از 

یاد برده بودم.

کدام به زبان خود انگور می خواست. 
آنجا  زبان دان  دانای  مرد  یک  اگر 
بود, آنها را آشتی می داد و می گفت 
من با این یک دینار خواسته همه ی 
شما را می خرم، یک دینار هر چهار 
خواسته شما را بر آورده می کند. شما 
باشید.  خاموش  بسپارید،  من  به  دل 
سخن شما موجب نزاع و دعوا است، 
چون معنای نام ها را می دانم اختالف 
شماها در نام است و در صورت، معنا 

و حقیقت یک چیز است.

بسیار  خود  بر  را  شان  نیکی  برگزینم، 
نیکی خود  و  باشد  شمارم، هرچند کم 
را بر آنها کم بدانم، اگرچه بسیار باشد.
کوتاه  برابرشان  را در  مهربانا، صدایم 
را  خویم  آنان شیرین،  با  را  کن، کالمم 
بدار.  مهربانی  از  لبریز  را  قلبم  و  نرم 
چنانم کن که برایشان همدمی مهربان 

باشم و دوستی دلسوز.
طلب پاداش و غفران برای پدر و مادر
ازای  در  را  مادرم  و  پدر  خدایا، 
پروراندنم پاداش ده و بر کرامتی که 
کن  عطایشان  نیکویی  کردند  من  به 
نگه  مرا  کودکی  در  که  گونه  همان  و 

داشتند، نگاهشان دار.
بدی  من  از  مادرم  و  پدر  اگر  خدایا، 
دیدند یا ناپسندی از جانب من به آنها 
کردم،  ضایع  آنان  از  را  حّقی  یا  رسید 
و  گناهانشان  بخشایش  موجب  را  آن 
زیادی حسناتشان  و  بلندی درجاتشان 
نیکی  به  را  ها  بدی  آنکه  ای  ده.  قرار 

های افزون بدل می کنی.

در  مادرم  و  پدر  چون  مهربان،  ای 
یا در رفتار  با من تندی کردند،  گفتار 
را  حّقم  یا  رفتند،  بیرون  حد  از  من  با 
روا  کوتاهی  حّقم  در  یا  داشتند،  ضایع 
داشتند، همه را بخشیدم و درگذشتم. 
پیامدی  به  که  خواهم  می  نیز  تو  از 
درباره  من  که  چرا  نسازی؛  دچارشان 
مهربانی  در  و  اندیشم  نمی  بد  آنان 
آنچه  و  بینم  نمی  با خود کوتاهی  شان 

بر من خواسته اند ناگوار نمی دانم.

بزرگ شمردن حق پدر و مادر
من  بر  حقشان  مادرم  و  پدر  خدایا، 
من  به  احسانشان  و  است  تر  واجب 
دارند  من  بر  آنان  که  مّنتی  بیشتر. 
از روی  از آن است که بخواهم  بیشتر 
عدل، در برابر کوتاهی ها تقاص شان 
کنم یا در برابر بدی به آنان بدی کنم. 
در  که  مدیدی  روزگار  کنم  چنین  اگر 
آن  شود؟  می  چه  گذراندند  پرورشم 
همه رنج بسیار که در مراقبتم برخود 
هموار کردند چه می شود و آن لحظه 

ها که بر خود تنگ گرفتند تا زندگی بر 
من آسوده بنماید چه می شود؟

ناتوانی در ادای حق آنان
هرگز نخواهم توانست حّقشان را ادا کنم 
واجب است در حقشان  بر من  آنچه  و 
انجام دهم. در خدمت کردن به ایشان 
به نهایت نخواهم رسید. پس بر محّمد 
)ص(  و خاندان گرامی اش درود فرست 
رساِن  یاری  بهترین  ای  کن  ام  یاری  و 
مددخواهان و توفیقم ده ای روشن ترین 

هدایت برای هدایت طلبان.

دوری از عاق پدر و مادر
آن  باشم،  مادر  و  پدر  عاق  که  نخواه 
روز که هر نَْفسی به کردار خویش جزا 

می بیند و بر کسی ستم نمی شود.
طلب بهترین پاداش برای پدر و مادر

و  برخاندان   ، )ص(   محّمد  بر  خدایا، 
نیکوترین  و  فرست  درود  فرزندانش 
مادران  و  پدران  به  که  را  الطافت 
روزی  بخشی،  می  مؤمنت  بندگان 
پدر و مادرم کن. بارالها، یادشان را از 
خاطرم نبر؛ در نمازم، در لحظه لحظه 
های شبم هایم و در ساعت به ساعت 

روزهایم.
خاندانش  و  )ص(   محّمد  بر  خدایا، 
درود فرست و به اجابت خواهش من، 
بخشش  و  عفو  باران  مادرم  و  پدر  بر 
من  بر  که  هایی  نکویی  پاس  به  ببار، 
روا  آنان  بر  را  غفرانت  داشتند،  روا 
از  بنگر و  دار. به نگاه رضایت به آنان 
آنان خشنود باش و به کرمت در وادی 

سالمتشان بدار.
بارالها، چون پدر و مادرم را بخشیدی، 
اگر  و  بپذیر  من  درباره  را  شفاعتشان 
مرا بخشیدی شفاعت مرا در حق آنان 
خانه  تو در  مهر  نسیم  به  تا  قبول کن، 
کرم و غفران و رحمتت گرد هم آییم؛ 
که تو الطاف بیکران داری و نعمت بی 

پایان، ای مهربان ترین مهربانان.

نزاعچهارنفربرسرانگورکتابخوب

دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

توصیه هایی برای نجات 
حیوانات در روز های سرد 

پاییز و زمستان
زندگی  زمستان،  و  پاییز  سرد  روزهای  در 
به ویژه حیواناتی که  از حیوانات و  بسیاری 
در محیط های شهری زندگی می کنند دچار 
تغییراتی می شود که با رعایت نکاتی ساده 
و  زیست  محیط  حامیان  توسط  بارها  که 
دوستداران حیوانات بیان شده است می توانیم 
در گذراندن این روزها کمک حال آنها باشیم.

باقیمانده  و  نان  های  تکه  دادن  قرار  با 
غذای خود را در مکانی از حیاط، بالکن و یا 
پشت بام خود و یا ساختن آشیانه ای چوبی 
در مکانی خلوت و یا روی شاخه درختان 
ی  روزها  این  در  را  پرندگان  توانیم  می 

سرد حمایت کنیم.
همچنین اگر پرنده ای که از شدت سرما 
بی حال شده است را به مکانی گرم منتقل 
زندگی  پرنده  این  اینکه  احتمال  کنیم 

دوباره  بگیرد زیاد است.
از  بسیاری  پاییزی  سرد  روزهای  در 
ما  کشور  به  سردسیر  مناطق  پرندگان 
مهاجرت می کنند که با غذا دادن به پرنده 
های مهاجری که عمدتاً روی رودخانه ها و 
آبگیرها میهمانان ما هستند عالوه بر خلق 
مهمانوازی   ، تماشایی  و  زیبا  های  صحنه 

خود را ثابت کنیم.
در این روز ها مردم باید از خریدن پرندگان 
مهاجر به هر شکلی ) زنده یا تاکسیدرمی 
شده( خودداری کرده و مراتب را به اداره 
محیط زیست، پلیس و یا سازمانهای مردمی 

زیست محیطی گزارش دهند.
در حقیقت در این سال ها که آلودگی هوا 
، گسترش شهرها و تخریب زیستگاههای 
طبیعی باعث ایجاد مشکالت فراوان برای 
این  با  توان  می   ، شده  شهرمان  پرندگان 
گنجینه  از  حفاظت  ضمن  ساده  اقدامات 
حقوق  به  احترام  شهر،  طبیعی  های 

حیوانات را به فرزندانمان بیاموزیم.
کردن  روشن  از  پیش  مردم  است  بهتر 
خود  شده  خاموش  تازه  خودروی  مجدد 
اطمینان  خودرو  بدنه  به  ضرباتی  زدن  با 
حاصل کنند که گربه ای در اطراف ماشین 
با این کار هم جان حیوانی  وجود ندارد و 
را نجات دهند و هم از اسیب دیدن خودرو 

جلوگیری کنند.
در  تنها  شهری  حیوانات  تغذیه  البته 
شود  می  توصیه  زده  یخ  و  برفی  روزهای 
روزهای  در  شهری  حیوانات  تغذیه  زیرا 
عادی باعث ایجاد اختالل در محیط زندگی 

آنها و افزایش جمعیت آنها می شود.
محیط  کارشناسان  و  فعاالن  همچنین 
این  در  تا  اند  خواسته  مردم  از  زیست 
سگهای  یا  و  ها  گربه  آوردن  از  روزها 
شهری به داخل منازل خودداری کنند زیرا 
این جانوران به محیط های شهری که سال 
هاست در آن زندگی می کنند عادت کرده 
اند و خانگی کردن گربه های شهری حتی 
آنها  شود  می  باعث  کوتاهی  مدت  برای 
نداشته  را  شهر  در  زندگی  توان  دیگر 
باشند. درحقیقت خانگی کردن سگ ها و 
گربه های شهری به همان اندازه بد است 

که آوردن حیوانات اهلی به باغ وحش !
منابع  با سرد شدن هوا و کمبود  همچنین 
به  وحشی  حیوانات  است  ممکن  غذایی 
و  روستاها  و  شده  حفاظت  مناطق  حاشیه 

شهرهای نزدیک آن بیایند.
مناطق  مجاورت  در  که  هایی  جاده  در 
حفاظت شده هستند رانندگان در این فصل 
باید با احتیاط بیشتر و با توجه به عالئمی که 
نشان دهنده امکان عبور حیوانات وحشی از 

جاده است از این مناطق عبور کنند.
و  پاییز  سرد  های  روز  این  در  بیایید 
دنبال  به  که  جانورانی  بان  دیده  زمستان، 
غذا و مکانی گرم به محیط های شهری و 
یا اطراف منازل و اتومبیل هایمان پناه می 

آورند باشیم.

روستای  در  که  بود  مهربانی  خرگوش 
زندگی  هوایی  و  آب  خوش  و  سرسبز 
خرگوش  آقای  صبح  روز  یک  می کرد. 
برای  و  برود  مزرعه  به  که  گرفت  تصمیم 
ناهارش چند هویج بچیند و با آن یک سوپ 
خوشمزه بپزد. خرگوش مهربان چهار هویج 

را از زمین کند و به طرف خانه به راه افتاد.
او در مسیر برگشتن به خانه، آقای موش را 

دید. آقای موش به خرگوش مهربان سالم 
کرد و گفت: خرگوش جان بچه هایم گرسنه 
را  هویج هایت  از  یکی  است  ممکن  هستند. 
به من بدهی؟ خرگوش هم با مهربانی یک 
داد.  موش  آقای  به  را  رنگ  خوش  هویج 
موش از او تشکر کرد. حاال سه هویج دیگر 

برای خرگوش مهربان باقی مانده بود.
رد  اسب  خانه ی  در  از  داشت  که  خرگوش 
می شد خانم اسب را دید. اسب به خرگوش 
مهربان سالم کرد و گفت: خرگوش مهربان 
بچه هایم  برای  تا  می رفتم  بازار  به  داشتم 
هنوز  و  شده ام  خسته  خیلی  بخرم،  هویج 
از  یکی  است  ممکن  نرسیده ام  بازار  به  هم 
هویج هایت را به من بدهی؟ خرگوش یکی 
او  از  و  داد  او  به   را  هویج هایش  از  دیگر 
برای  دیگر  دو هویج  خداحافظی کرد. حاال 

او باقی مانده بود.

را  عینکی  اردک  مهربان،  بار خرگوش  این 
دید. اردک به او سالم کرد و گفت: خرگوش 
بینایی  برای  تو می دانی که هویج  آیا  عزیز 
چشم مفید است؟ آیا یکی از هویج هایت را 
با خوشرویی  به من می دهی؟ خرگوش هم 
یکی دیگر از هویج ها را به اردک عینکی داد 
و به راه افتاد. حاال آقای خرگوش فقط یک 

هویج در دست داشت.
کرد.  عبور  خانم  مرغی  خانه ی  جلو  از  او 
از سالم  و پس  کرد  را صدا  او  خانم  مرغی 
دیگر  روز  چند  جان  خرگوش  گفت: 
جوجه هایم به دنیا می آیند و من هنوز هیچ 
لباسی برایشان آماده نکرده ام. ممکن است 
تخم  روی  اگر  بدهی؟  من  به  را  هویج  این 
به  بیشتری  جوجه های  حتما  بنشینم  هایم 
دنیا خواهم آورد. خرگوش مهربان قصه ما 
هم یک هویج باقی مانده را به مرغی خانم 

داد و به سمت خانه به راه افتاد.
آقای خرگوش خسته و گرسنه به خانه رسید 
در حالی که هیچ هویجی برای خودش باقی 
نمانده بود. او با خود فکر کرد که برای ناهار 
چه غذایی بپزد که ناگهان زنگ در خانه به 
چه  پرسید:  مهربان  خرگوش  درآمد.  صدا 
سالم،  شنید:  صدایی  است؟  در  پشت  کسی 
اردک  اسب،  خانم  موش،  آقای  هستیم  ما 
عینکی، مرغی خانم. خرگوش در را باز کرد و 
با تعجب به دوستانش نگاه کرد. آن ها گفتند: 
امروز تو هویج هایت را به ما دادی. ما هم با 

هویج تو غذا پختیم و برایت آورده ایم.
بود،  شده  خوشحال  خیلی  که  خرگوش 
و  کرد  دعوت  خانه  داخل  به  را  دوستانش 
هم  با  همه  اید؟  پخته  غذایی  چه  پرسید: 
گفتند: سوپ هویج و خندیدند. سپس همه با 
هم دور میز نشستند و سوپ هویج خوردند.

مهربانی
آقای خرگوش



( پیامبراکرم )ص( فرمودند:
الُة لَِوقِتها ُثمَّ بِرُّ الوالَِدین ُثمَّ الِجهاُد  اََحبُّ االعماِل اِلَی اهلِل الصَّ

فی َسبیِل اهلِل؛
بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به 

پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا .

انیست  باز  خویش  نفس  اصالح  رد  کوشش  و  مجاهده  از  رهگز 

زریا چیزی سعی و کوشش تو را رد این کار یاری نخواهد کرد.
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معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، 
گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب 
بالعوض،  کمک های  و  بانکی  تسهیالت 
مسکن  بازسازی  و  تعمیر  ساخت،  برای 
محرومان در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ 
هزار نفر جمعیت به الرستان ابالغ شده 

است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
ویژه الرستان؛ جلیل حسنی در نشست 
با مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان فارس و مدیر کل راه و شهرسازی 
افزایش احداث  الرستان ضمن خواستار 
شهرها  تمامی  در  محرومین  مسکن 
 ۵۰۰ گفت:  شهرستان؛  وروستاهای 
میلیارد ریال در قالب تسهیالت بانکی و 
کمک های بالعوض برای ساخت، تعمیر و 
بازسازی مسکن محرومان در روستاها و 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به این 

شهرستان ابالغ شده است.
وی اظهار داشت: مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال 
قرض  تسهیالت  قالب  در  میزان  این  از 
الحسنه مسکن محرومان با کارمزد چهار 
درصد و برای 6۰۰ نفر از متقاضیان فاقد 
مسکن در این شهرستان برنامه ریزی و 

پیش بینی شده است.
فرماندار ویژه الرستان، بیان کرد: مبلغ ۳۰ 

با  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تامین مسکن  اینکه در بخش  به  اشاره 
فی مابین  آن  نامه  تفاهم  که  فرهنگیان 
است،  گرفته  صورت  متبوع  وزارت  دو 
گفت: برای حل و فصل موضوع مسکن 
قلبی  اعتقاد  و  راهبرد  با  فرهنگیان 
نسبت به این قشر و در چارچوب قانون 
و  برداشت  را خواهیم  موثری  های  گام 
پرورش  و  آموزش  این عزم میطلبد که 
در  الزم  های  تالش  نیز  الرستان 
زمین های موجود خود  اعالم  خصوص 
اداره کل  این  به  را  آموزشی  کاربری  با 
چه  هر  نیز  بعدی  مراحل  تا  کند  اعالم 

سریعتر تحقق یابد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
حسن  حضور   با  نشستی  الرستان، 

پرورش  کاشت،  برای  مناسب  آب وهوایی  شرایط 
الرستان،  در  »کاکتوس«  گیاه  از  بهره وری  و 
شغل  ایجاد  و  درآمدزایی  برای  مناسب  فرصتی 

فراهم کرده است.
دارای  کاکتوس  الرستان،  میالد  گزارش  به 
از  کدام  هر  که  بوده  مختلفی  بسیار  گونه های 
این  دارند.  متفاوت  ظاهری  کاکتوس  گل  انواع 
گیاهان در آب وهوای خشک و گرم رشد کرده و 
برخالف تعداد زیادی از گیاهان به آب زیادی نیاز 
می تواند  در خود  آب  با ذخیره  کاکتوس  ندارند. 
در شرایط بی آبی و خشکسالی زنده بماند گرچه 
کاکتوس ها عاشق نور خورشید هستند اما تعداد 
زیادی از آن ها می توانند در مکان های سرپوشیده 

نیز رشد کنند.
رفعت حقیقی  عالیه سادات  زمینه  این  در 
کارشناس ارشد علوم باغبانی-گیاهان دارویی در 
گفت وگو با خبرنگار میالد الرستان با بیان اینکه 
به  مقاوم  بسیار  و  از گیاهان گوشتی  کاکتوس ها 
کم آبی و خشکی هستند، اظهار داشت: کاکتوس 
برگ های  و  بوده  عمیق  ریشه ای  سیستم  دارای 
آن به عنوان منبع ذخیره آب عمل می کند و آن 

را طی ماه های خشک به مصرف می رساند.
گونه  هزار   ۳ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انواع  از  آن ها  عمده  که  دارد  وجود  کاکتوس 
افزود:  هستند،  ساکولنت »  و  آپونتیا  »افوربیا، 
از حالت  و  بسیار ضخیم  کاکتوس  گیاهان  ساقه 
اصلی خود  نیز شکل  برگ ها  و  خارج  استوانه ای 

میلیارد از این میزان برای تعمیر و بازسازی 
برخی منازل آسیب دیده ناشی از زلزله های 
شهرستان  مناطق  برخی  در  امسال  اوایل 
است، مابقی مبلغ ابالغ شده در قالب کمک 
های بالعوض برای ساخت مسکن محرومان 
و افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی است.

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

بانکی در بانک مسکن افتتاح شده است.
اینکه  بر  تاکید  با  فارس،  استاندار  معاون 
برای  مسکن  تسهیالت  سود  میزان 
متقاضیان و مددجویان بهزیستی و کمیته 
امداد چهار درصد است و اولویت پرداخت 

و شهرسازی الرستان  راه  شبانی مدیرکل 
ریاست  و  مدیرکل  معاونت  اسماعیلی  و 
خصوص  در  الرستان  پرورش  و  آموزش 
این  جلسات  سالن  در  فرهنگیان  مسکن 

اداره کل برگزار شد.
سرزمینمان  معلمان  اینکه  بیان  با  شبانی 
همواره حق پدری بر گردن دانش آموزان 
دارند و ما نیز در این جایگاه حقوقی، هر 
آنچه که آموختیم و  پرورش یافته ایم را 
مدیون معلمان هستیم، افزود: آنها رسالت 
ای  شایسته  نحو  به  را  آموختن  و  تربیت 
در  امروز  که  مسئوالن  ما  از  هریک  برای 
جایگاه تصمیم گیری قرار گرفته ایم پیاده 

کرده اند.
حق  که  ماست  وظیفه  اینک  افزود:  وی 
گرانقدر  معلمان  قبال  در  را  فرزندی خود 
که در واقع پدران ما بوده اند به جا بیاوریم 

را از دست داده و به صورت خار و تیغ های کوچکی 
خیلی  برگ های  کاکتوس ها  از  برخی  و  درآمده اند 

کوچکی داشته یا اصاًل برگ ندارند.
»آپونتیا  کاکتوس  اینکه  بیان  با  حقیقی،  رفعت 
قرمز  میوه  و  تیغ دار  برگ های  با  ایندیکا«  فیکوس 
زردرنگ  میوه های  با  علوفه ای  کاکتوس  و همچنین 
کرد:  تصریح  دارند،  را  باز   فضای  در  قابلیت کشت 
قابلیت  انواع »ساکولنت ها« و کاکتوس های زینتی 

کشت در گلخانه را دارند .
دارویی،  باغبانی-گیاهان  علوم  ارشد  کارشناس  این 
به عنوان یک میوه  اینکه میوه های کاکتوس  بیان  با 
تازه خوری  مصرف  جهت  قیمت  گران  و  لوکس 

پاییز و  برای رسیدن به عملکرد اقتصادی علوفه و  
میوه به ۳ تا ۴ سال زمان نیاز است.

وی با بیان اینکه تکثیر گونه های زراعی کاکتوس از 
طریق قلمه برگ»پد« صورت می گیرد، اضافه کرد: 
گونه های زینتی از طریق بذر، قلمه برگ، پاجوش و 

پیوند قابل تکثیر است.
جهاد  باغبانی  واحد  مسوول  خصوص،  این  در 
میالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  الرستان  کشاورزی 
با شرایط آب  اینکه گیاه کاکتوس  بیان  با  الرستان 
و هوایی الرستان دارای سازگاری است، گفت: گیاه 
ثانیه آب  کاکتوس در هر هکتار به سه دهم لیتر بر 

نیاز دارد.
به  کاکتوس  ها  اینکه  به  اشاره  با  ضیافت،  مجتبی 
آبیاری  شیرین  ولی  کم  بسیار  آب  با  معمول   طور 
موارد  برای  می توان  کاکتوس ها  از  افزود:  می شوند، 
غیره  و  دام  خوراک  پرچین،  تولیدمیوه،  زینتی، 

استفاده کرد.
اراضی  کشت  زیر  سطح  میزان  کارشناس،  این 
کشاورزی الرستان به گیاه کاکتوس علوفه ای را یک 
عالقه مندان  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  مترمربع  هزار 
شماره  با  می توانند  کاکتوس  گیاه  پرورش  به 

۰۹۱۷۵66۸۲۲6 تماس بگیرند.
الرستان  جهادکشاورزی  برنامه های  درخصوص  وی 
برای توسعه کشت گیاه کاکتوس، گفت:  با توجه به 
اینکه توسعه محصوالت جدید نیاز به کار تحقیقاتی 
در  برنامه ای  تاریخ  این  تا  دارد  وزارتخانه  مجوز  و 

خصوص توسعه کشت کاکتوس انجام نشده است.

با روستاها و بافت های فرسوده است؛ اذعان 
داشت: برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰۰ 
نیز  ریال  میلیون  و ۳۰۰  وام  ریال  میلیون 

کمک بالعوض پرداخت می شود.
طبق  کرد:  اضافه  الرستان،  ویژه  فرماندار 
توافق نامه ای که فی مابین استاندار محترم، 
سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشور به امضا رسیده است، 
در  مسکن  سازی  مقاوم  به  کمک  برای 
اقدام  نیازمند  افراد  و  محرومان  روستاها، 
مبلغ ۱۰۰  به  تسهیالت  میزان  افزایش  به 
میلیون ریال و همچنین ۲۰۰ میلیون ریال 
به نظر  در زمینه کمک بالعوض کرده که 
و  ساخت  در  می توان  حدودی  تا  می رسد 
شهرهای  و  روستایی  مسکن  سازی  مقاوم 

زیر ۲۵ هزار نفر موثر باشد.

موضوعات  برای  مسؤلیت  کسوت  در  و 
های  قدم  بزرگوران  این  رفاه  و  مسکن 

موثری برداریم.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان، با اشاره 
به اینکه در بخش تامین مسکن فرهنگیان 
وزارت  دو  فی مابین  آن  نامه  تفاهم  که 
متبوع صورت گرفته است، ادامه داد : برای 
با  فرهنگیان  مسکن  موضوع  فصل  و  حل 
قشر  این  به  نسبت  قلبی  اعتقاد  و  راهبرد 
را  موثری  های  گام  قانون  چارچوب  در  و 
خواهیم برداشت و این عزم مي طلبد که 
آموزش و پرورش الرستان نیز تالش های 
الزم در خصوص اعالم زمین های موجود 
اداره  این  به  را  آموزشی  کاربری  با  خود 
کل اعالم کند تا مراحل بعدی نیز هر چه 

سریعتر تحقق یابد.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
بینی  پیش  و  مصوب  جامع  طرح  وجود 
با  ارتباط  در  تفصیلی  طرح  در  الزم  های 
مردمی  منافع  اولویت  با  شهری  توسعه 
آموزشی  کاربری  که  است  اگر جایی الزم 
انداز شهری دیده شود در  در سند چشم 
به  پرورش الرستان  و  آموزش  صورتی که 
معاونت  از طریق  کند  اعالم  مجموعه  این 
شهرسازی و معماری این اداره کل اقدامات 
قانونی صورت خواهد گرفت چرا که برای 
ما اهمیت بحث کاربری آموزشی اولی تر از 

مابقی کاربری هاست .

دارای  میوه ها  این  کرد:  نشان  خاطر  دارد،  کاربرد 
گوارشی،  بیماری های  درمان  جهت  دارویی  خواص 

کبد چرب و دیابت است.
وی برگ های کاکتوس علوفه ای را به دلیل باال بودن 
غذای  جیره  در  مناسب  نشاسته  و  فیبر  آب،  درصد 
دام دانست و ادامه داد: انواع ساکولنت ها نیز برای 
زیباسازی فضای داخلی اماکن گزینه مناسبی است.

شرایط  به  توجه  با  اینکه  بر  تأکید  با  رفعت حقیقی، 
اقلیمی و نیاز آبی کمتر کاکتوس نسبت به بسیاری 
از گیاهان، در صورت فراهم بودن بازار جهت عرضه 
محصوالت، کاشت این گیاه به کشاورزان و دامداران 
فصل  در  کاشت  زمان  کرد:  عنوان  می شود،  توصیه 

 ۷۰ جانباز  الرستان،  میالد  گزارش  به 
حماسه  سالهای  روان  و  اعصاب  درصد 
شامحمدی«  »مصطفی  شهید  ایثار  و 
به دوستان شهیدش پیوست.این جانباز 
فداکار، پس از تحمل سال ها رنج و ۱۵ 
سال بستری بودن در بیمارستان اعصاب 
رسید.  شهادت  فیض  به  شیراز  روان  و 
سلحشور،  جانباز  این  شهادت  پی  در 
سیدمختار موسوی امام جمعه الرستان 
تسلیت  را  ضایعه  این  پیامی  صدور  با 

گفت. در این پیام آمده است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

مَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهلَلّ 
َعلَیِه َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن 

لوا تَبدیاًل یَنَتِظُر َوما بََدّ
»مصطفی  سرافراز   جانباز  شهادت 
شامحمدی« که سالیان عمر خویش را 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نشان 
شهید  خانواده  به  را  نصر«  یک  »درجه 

فخری زاده اعطا کرد.
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید 

ستاد  در  فارس  استاندار  جانشین 
در  به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  استانی 
پیش بودن شب یلدا از مردم خواست 
برگزاری  و  از دورهمی های خانوادگی 
میهمانی در این شب خودداری کنند 

و مانع شیوع کرونا شوند.
عبدالرضا قاسم پور، افزود: دورهمی ها 
و میهمانی های خانوادگی در شب یلدا 
برگزار نشود و مردم از ظرفیت فضای 
مجازی برای ارتباط با یکدیگر در این 

شب استفاده کنند.
خودشان،  از  مردم  داد:  ادامه  وی 
همشهریانشان  و  هایشان  خانواده 
مراقبت کنند و نگذارند ویروس کرونا 

بیش از این شیوع پیدا کند.
نظارت ها در بخش دولتی و غیردولتی 

جدی تر می شود
معاون استاندار فارس، گفت: درست است 
که روند نزولی، مطلوب و مناسب کاهش 
مبتالیان به کرونا در استان را به دلیل 
همراهی مردم شاهد هستیم اما بازگشایی 
این  شیوع  نباید  اصناف  بخش  در  ها 

ویروس را به دنبال داشته باشد.
افزود: نظارت ها در بخش  قاسم پور، 
دولتی و غیردولتی شدیدتر و جدی تر 
می شود و با مواردی که نقض پروتکل 
های بهداشتی باشد به شدت برخورد 

خواهد شد.
پروتکل  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
از  نباید  کرد:  بیان  بهداشتی،  های 
مردم  اگر  شویم،  غافل  کرونا  ویروس 
پروتکل  رعایت  و  نکنند  همکاری 
مجبور  باشد  ضعیف  بهداشتی  های 
برگردانیم  را  ها  می شویم محدودیت 
لذا  شوند  می  اذیت  مردم  خود  و 
تداوم همکاری ها و همراهی ها را به 

خصوص در شب یلدا انتظار داریم.
بینی  پیش  فارس  جنوبی  فرمانداران 

الزم را برای فصل سرما داشته باشند
ادامه گفت:  فارس در  استاندار  معاون 

به بستک  کار دوبانده سازی محور الر 
از  راه  نزدیکترین  و  کننده  متصل  که 
جنوب کشور به جزائری نظیر کیش و 
شکلی  به  است،  آفتاب  بندر  همچنین 
بسیار کند در حال اجراست و متاسفانه 
چندین  انجام  وجود  با  قبل  مدتی  از 
قیرپاشی  حتی  و  زیرسازی  کیلومتر 
پروژه  این  دوم،  باند  محور  از  بخشی 
و هیچ دستگاه  رهاشده  نامعلوم  بدلیل 

راهسازی در آن فعال نیست.

از  مانده  یادگار  جراحت  رنج  و  درد  با 
از  موجی  گذراند  مقدس  دفاع  دوران 
اندوه را به همراه داشت.اینجانب  غم و 
عصر  امام  محضر  به  را  ایشان  شهادت 
)ارواحنافداه(، رهبر معظم انقالب، عموم 
مردم شریف شهر الر، بسیجیان عزیز، 
دوستان، همرزمان و خانواده محترمشان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن شهید عزیز علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.بی 
ادامه راه شهداء و ترویج فرهنگ  شک 
ایثار و جهاد و شهادت امانتی که همگان 
در قبال آن مسئول هستیم. برخورد الزم 
می دانم از زحمات و خدمات مسئولین 
محترم بنیاد شهید که در تسکین آالم 
شهداء   فرهنگ  ترویج  و  عزیزان  این 

تالش می نمایند قدردانی نمایم.

فخری زاده، نشان درجه یک نصر را که 
به  است  انقالب  رهبر  امضاء  به  مزین 
خانواده این شهید هسته ای کشور اهداء 
باالترین  یک،  درجه  نصر  نشان  کرد. 

نشان در حوزه پشتیبانی رزم است.

به فصل زمستان  نزدیکی  به  با توجه 
های  شهرستان  در  هوا  سرد شدن  و 
پیش  در  احتمال  و  استان  جنوبی 
فرمانداران  کرونا،  بعدی  موج  بودن 
باید پیش بینی و برنامه ریزی الزم را 
انجام دهند تا با مشکل خاصی در این 

فصل مواجه نشویم.
۷۵ هزار و 3۷1 خودرو جریمه شدند

تداوم  به  اشاره  با  پور، همچنین  قاسم 
ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به 
شهرستان های دارای وضعیت قرمز و 
نارنجی شیوع ویروس کرونا و محدودیت 
های تردد شبانه افزود: جرایم خودروها 

سفت و سخت اعمال می شود.
ادامه داد: ۷۵ هزار و ۳۷۱ مورد  وی 
خودرو  از یکم تا بیست و یکم آذرماه 
 6۷ و  هزار   ۲۴ شدند،  ۹۹،جریمه 

خودرو نیز برگشت داده شدند.
وی اضافه کرد: همچنین در طول این 
مدت ۳۷۲ واحد صنفی پلمب شدند 
تا  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از  و 
کنون پلمب هفت هزار و 6۳۵ مورد 
استان  در  متخلف  صنفی  واحدهای 

صورت گرفته است.
شهرستان  تنها  حاضر  حال  در   
فارس  استان  در  دشت  زرین 
ویروس  شیوع  قرمز  وضعیت  دارای 
شهرستان   ۲۸ کروناست؛همچنین 
خرامه،  داراب،  شامل،  استان  این 
الرستان،  آباده،  ارسنجان،  استهبان، 
اوز، خنج، خرم بید، شیراز، سروستان، 
سپیدان،  چنار،  کوه  قیروکارزین، 
کازرون،  خفر،  جهرم،  بوانات، 
ممسنی،  بیضا،  بختگان،  فیروزآباد، 
پاسارگاد،  سرچهان،  زرقان،  رستم، 
نارنجی  وضعیت  در  گراش  و  نی ریز 

شیوع کرونا قرار دارند.
شهرستان های اقلید، مرودشت، کوار، 
در  نیز  المرد  و  ُمهر  فراشبند،  فسا، 

وضعیت زرد هستند.

جانباز ۷0 درصد الرستانی، آسمانی شد

اعطاینشان»درجهیکنصر«
بهخانوادهشهیدفخریزاده

معاوناستاندارفارس:
دورهمی های خانوادگی در شب یلدا 

نداشته باشیم

کمتحرکیدرادامهدوباندهسازی
محورالر-بستک

ابالغ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای ساخت مسکن محرومان 

برای ساخت مسکن فرهنگیان الرستان،
نیاز به تأمین زمین از سوی آموزش  و پرورش است

شرایط آب وهوایی الرستان، فرصتی برای درآمدزایی از گیاه »کاکتوس«

ابو الفضل میبدی
رشید الدین یا ابوالفضل میبدی، مولف تفسیر

 ارزشمند کشف االسرار  و عده االبرار 
و  است،  هجري  ششم  قرن  نامي  مفسیرین  و  علما  از 

متأسفانه اطالع چندانی از او در دست نیست.
 میبدي در آغاز کتابش تصریح دارد که در سال ۵۲۰ 
تفسیر  است،  کرده  تفسیر  این  نوشتن  به  شروع  هـ.ق 
کشف االسرار تفسیري است که براساس تفسیر خواجه 
آن  زیباي  مسجع   نثر  و  شده  نوشته  انصاري  عبداهلل 
نشان مي دهد که مولف تا چه میزان تحت تأثیر خواجه 

بوده است. 
»اربعین«  نام  به  کتابي  تفسیر،  این  بر  عالوه  میبدي 

دارد که به شرح و بسط چهل حدیث پرداخته است.
با  اما  نیست،  مشخص  وي  وفات  و  تولد  دقیق  تاریخ 
توجه به زمان تألیف کتابش مي توان حدس زد که دوران 

عمرش بین  
نیمه دوم قرن پنجم تا اوایل نیمه دوم قرن ششم بوده است.

گرهي سنگ
در حکایت بیارند که پیغامبری از پیغامبران خدا 
نهاد  در  که  دید  را  گذشت سنگی  بر  بصحرایی 
خود کوچک بود و آبی عظیم از وی میرفت بیش 

از حد و اندازه آن سنگ.
تا  که  میکرد  تعجب  آن  در  و  بایستاد  پیغامبر   
از  که  آبست  چه  و  را  سنگ  آن  است  حال  چه 
با وی در  را  العزۀ آن سنگ  وی روانست، رب 
این آب که  پیغامبر حق  تا گفت ای  سخن آورد 
تو می بینی گریستن منست، که از آن روز باز که 
النَّاُس  َوُقوُدَها  العزۀ که  از کالم رب  بمن رسید 
از  کنند من  را بسنگ گرم  الِْحجاَرُۀ که دوزخ  َو 
حسرت و ترس میگریم. پیغامبر گفت بار خدایا 
آمد بوی، که  ایمن گردان وحی  از آتش  را  وی 
پس  برفت  پیغامبر  آتش.  از  کردم  ایمن  را  او 
باز آمد و آن سنگ را دید که  بروزگاری دیگر 
هم چنان میگریست، و آب از وی روان، هم در 
آن تعجب بماند تا رب العّزۀ دیگر باره آن سنگ 
را بسخن آورد، گفت ای پیغامبر خدا چه تعجب 
کنی باین گریستن من، اللَّ تعالی مرا ایمن کرد از 
آتش اما گریستن اول از حسرت و اندوه بود و 

این گریستن از شادی و شکر
کشفاالسرار


