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افتتاح مرکز شتابدهی نوآوری در مجتمع آموزش عالی الرستان

همین صفحه

برای  فناوری،  و  پژوهش  هفته  آستانه  در 
اولین بار مرکز شتابدهی نوآوری در مجتمع 

آموزش عالی الرستان افتتاح شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
طی  الرستان،  دولتی  دانشگاه  عمومی 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور  با  آئینی 
مردم  نماینده  دفتر  رئیس  الرستان،  ویژه 
الرستان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مرکز  رئیس  شیراز،  هاب  مدیرعامل شرکت 
رئیس  الرستان،  فناور  های  واحد  رشد 
حوزه  فعالین  برخی  و  دولتی  دانشگاه 
پژوهش  هفته  آستانه  در  الرستان  اقتصادی 
و فناوری، مرکز شتابدهی نوآوری در مجتمع 

آموزش عالی الرستان افتتاح شد.
در این مراسم، رئیس دانشگاه دولتی الرستان  
با اشاره به عصر مهم دیجیتال و ارتباطات، به 
ایجاد مسیری تازه برای خلق و پرورش ایده 
های مختلف و ادبیات جدید جهت حمایت از 
ایده های نو و توسعه کسب و کارهای جدید 

در پیشرفت کشور اشاره کرد.
طاهری، گفت: این مرکز با مشارکت شرکت 
هاب شیراز به عنوان یکی از جدیدترین مراکز 
افتتاح  کشور  در  نو  های  ایده  دهنده  شتاب 
شده است و می تواند نقش مهمی در رونق 
کسب و کار به شیوه های جدید و بر مبنای 

فناوری های دیجیتال داشته باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه جوانان و فارغ 
شهرستان  در  زیادی  دانشگاهی  التحصیالن 
داریم که می توانند در این مرکز، ایده های 
خود را تا مرحله اجرا و تولید محصول پیش 
اقدامی  مرکز،  این  ایجاد  کرد:  تصریح  ببرند، 

راه اندازی  از  تجاری  شرکت  یک 
داد  خبر  هسته ای  کوچک  راکتورهای 
سوخت  تن   ۵۰ روزانه  می توانند  که 

کنند. تولید  هیدروژنی 
از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
در  که  نیواسکیل  شرکت  نیواطلس، 
پذیر  تجدید  انرژی  منابع  تأمین  زمینه 
راه  با  که  کرده  اعالم  می کند،  فعالیت 
جدید  هسته ای  نیروگاه های  اندازی 
استحصال  امکان  ام،  پی  ان  به  موسوم 
به  نسبت  درصد   ۲۰ تا  آب  از  هیدروژن 

می یابد. افزایش  قبلی  نیروگاه های 
هدف  با  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
و  فسیلی  سوخت های  مصرف  کاهش 
از  استفاده  زیست  محیط  از  حفاظت 
سوخت های  مانند  پاک  سوخت های 
خود  کار  دستور  در  را  هیدروژنی 
سوخت های  از  استفاده  داده اند.  قرار 
لیتیومی  باتری های  جای  به  هیدروژنی 
بین  از  را  باتری ها  شارژ  برای  انتظار 
زمان  مدت  و  خودروها  برد  و  می برد 
منابع  بر  مبتنی  محصوالت  از  استفاده 

افزایش می دهد. را  انرژی پاک 
که  است  آن  هیدروژنی  سوخت  مشکل 
با  مشابه  و  انعطاف  قابل  ذخایر  شکل  به 
برای  و  نیست  دسترس  در  طبیعی  گاز 
پیچیده  مولکول های  از  آن  استخراج 
در  شود.  مصرف  زیادی  انرژی  باید 
تولید  هیدروژن  از  درصد   ۹۵ واقع 
طور  به  حاضر  حال  در  جهان  در  شده 

بزرگ در جهت تحول دیجیتال الرستان است.
این استاد دانشگاه، افزود: افتتاح این مرکز به 
از دانشگاه شیراز در  عنوان دومین مرکز بعد 
چه  هر  توسعه  و  رونق  موجب  فارس  استان 
بیشتر  کسب و کار دیجیتال خواهد شد و حتی 
موجود  بزرگ  و  کوچک  کارهای  و  کسب  به 
کمک می کند تا با تغییر سبک کار و روش 
فروش خود، کسب و کار خود را رونق ببخشند.

در ادامه، فرماندار ویژه الرستان در سخنانی 
از  حمایت  لزوم  و  فناوری  موثر  نقش  به 
شرکت های دانش بنیان جهت توسعه کشور 
پتانسیل  الرستان،  منطقه  گفت:  و  پرداخت 
بسیار خوبی برای رشد و توسعه فناوری دارد.

همچنین مصیب علیشیر رئیس دفتر نماینده 
ورود  به  در سخنانی  نیز  در الرستان،  مردم 

دست  به  فسیلی  سوخت های  از  مستقیم 
بخار  ترکیب  مستلزم  کار  این  و  می آید 
از  استفاده  با  و  باال  فشار  با  متان  گاز  و 
کاتالیست نیکل است. با این کار عالوه بر 
مقدار کمی  و  مونوکسیدکربن  هیدروژن، 
که  می شود  تولید  نیز  کربن  اکسید  دی 

محیط زیست را آلوده می کنند.
راکتور  از  چالش،  این  بر  غلبه  برای 
تولید  برای  مگاواتی   ۲۵۰ هسته ای 
در  و  کردن  گرم  طریق  از  هیدروژن 
آب  مولکول های  کردن  جدا  نهایت 
این  اندازی  راه  است.  شده  استفاده 
خاصی  پیچیدگی  هسته ای  راکتورهای 
در  گرم  بسیار  بخار  آنها  در  و  ندارد 
در  می گیرد.  قرار  برق  جریان  معرض 

دنیای  به  مارکتینگ  دیجیتال  های  حوزه 
این  افتتاح  اظهار داشت:  اشاره کرد و  امروز 
ارتقا  و  رشد  جهت  در  موثر  گامی  مرکز، 

شهرستان در این حوزه است.
اشاره  با  شیراز  هاب  مدیرعامل  ادامه،  در 
و  امروز  دنیای  در  ها  شتابدهنده  نقش  به 
تاریخچه هاب شیراز به عملکرد این شرکت 
در حوزه های مختلف در جهت توسعه کشور 

اشاره کرد.
نیک محمدی، همچنین با اشاره به ظرفیت 
ابراز  الرستان،  در  موجود  خوب  بسیار  های 
نقش  بتواند  مرکز  این  که  کرد  امیدواری 
موثری در تحول دیجیتال منطقه و همچنین 
توسعه کسب و کار های کوچک و بزرگ با 

روش های به روز و جدید داشته باشد.

درجه   ۳۰۰ تا  آب  مذکور  راکتورهای 
سپس  و  می شود  داده  گرما  سانتیگراد 
درجه   ۸۶۰ تا  هم  شده  تولید  بخار 
کار  این  برای  می شود.  گرم  سانتیگراد 
استفاده  هسته ای  راکتورهای  توان  از 

می شود.
و  هیدروژن  می توان  طریق  این  از 
کرد.  جدا  یکدیگر  از  را  آب  اکسیژن 
از  استفاده  با  روش  این  از  استفاده 
کم  کوچک  هسته ای  راکتورهای 
برآورد  اساس  بر  است.  رقابتی  و  هزینه 
هسته ای  کوچک  راکتور  یک  نیواسکیل 
هر  می تواند  هیدروژنی  سوخت  تولید 
سال میزان انتشار گاز دی اکسید کربن 
را تا ۱۶۸ هزار تن در سال کاهش دهد.

افتتاح مرکز شتابدهی نوآوری در مجتمع آموزش عالی الرستان راه اندازی راکتورهای هسته ای برای تولید سوخت هیدروژنی
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بهداشت  معاون  همتی  عبدالرسول 
گفت:   شیراز،  پزشکی  علم  دانشگاه 
آموزی-  دانش  سفیر سالمت  طرح 
همیار پزشک در بسیج ملی مقابله 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  کرونا  با 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شیراز و اداره کل آموزش و پرورش 
استان فارس اجرا شد.وی  بیان کرد: 
کشور  سرمایه های  آموزان  دانش 
پرورش  گونه ای  به  باید  و  هستند 
صحیح  مدیریت  برای  که  یابند 
آتی،  سخت  شرایط  و  بحران ها 
کنند. کسب  را  الزم  توانمند های 

آموزان  دانش  کرد:  تصریح  همتی، 
در شرایط فعلی همه گیری بیماری 
کووید۱۹ نیز می توانند از راه نقش 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این  در  گندم  آغاز کشت  از  بستک 

شهرستان خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عادل  نیوز،  بستک  خبری  پایگاه 

و  خانواده  ارتباطی  پُل  عنوان  به 
مراکز ارائه خدمات سالمت به ویژه 
اطالعات  نشر  در  خانواده،  پزشک 
علمی و کاربردی مرتبط با اقدامات 
پیشگیرانه و کنترلی بیماری کرونا، 
این  افزود:  آفرینی می کند.او،  نقش 

وی افزود: در سال جاری پیش بینی 
می گردد با توجه به خرید تضمینی، 
این  مزارع  از  هکتار   ۲۵۰ بر  بالغ 
شهرستان به کشت گندم اختصاص 
یابد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
ارقام  بیشترین  کرد:  اضافه  بستک، 
از  شهرستان  این  در  شده  کشت 
سیروان  و  شیرودی  چمران،  نوع 
اینکه  بیان  با  باشد.خورشیدی  می 
بالغ بر ۱۰۰۰  پیش بینی می شود 
تن گندم از این مزارع برداشت شود 
خاطرنشان کرد: عمده مناطق کشت 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی الرستان 
با بیان اینکه از ابتدای محدودیت های کرونایی 
۴۴ واحد صنفی در الرستان پلمپ شده است، 
گفت: .پیش از اجرای محدودیت  های کرونایی 
رعایت  به  ملزم  را  خود  اصناف  از  درصد    ۹۲
از  پس  و  می دانستند  بهداشتی  پروتکل های 
میزان  نظارت ها  تشدید  و  محدودیت ها  اعمال 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس 
الگو  اصالح  و  بخش  اثر  مدیریت  اینکه  بیان  با 
مهمترین رویکردها برای عبور از اوج مصرف برق 
در تابستان ۱۴۰۰ گفت: متخصصان حوزه برق 
در استان فارس و جنوب کشور در تابستان پیش 
رو همه توان حرفه ای و تخصصی را برای عبور از 

نقطه اوج مصرف به کار خواهند بست.
حداکثر  اینکه  به  اشاره  با  نصیری   غالمرضا   
مصرف برق در استان فارس و جنوب کشور در 
سال جاری در روز  ۳۱ مرداد ماه رخ داد افزود: 
در این روز ۶ هزار و ۱۵ مگاوات برق مصرف شده 
است، پیش بینی مصرف برای سال آینده حداکثر 
برای  باید  این  بر  بنا  است  افزایش  هفت درصد 
مصرف ۶ هزار و ۴۳۶ مگاوات برنامه ریزی شود.

استان  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
و  هزار   ۶ تاریخ  همین  در   : داد  ادامه  فارس، 
و  فارس  استان  در  انرژی  و  برق  مگاوات   ۲۶۰
تولید  مازاد  و   است  شده  تولید  کشور  جنوب 
 ، شده  داده  همجوار  های  استان  به  مصرف  بر 
مدیریت مصرف برق در سال ۹۹ حدود  ۹۸۶.۸  
مگاوات بوده  که نزدیک به تولید یک نیروگاه 
هزار مگاواتی است و این موضوع جای تامل و 

توجه دارد.
نصیری،  با تشریح برنامه های امسال برای عبور 

نیروی انتظامی و سپاه از اصناف، تعداد ۲ هزار 
و ۲۹۴ واحد صنفی مورد نظارت قرار گرفته اند، 
 ۱۸۸ به  بازرسی ها  مجموع  در  داشت:  اظهار 
نیز  واحد   ۴۴ و  شده  داده  تذکر  واحد  صنفی 

پلمپ شده اند.
تهیه  مراکز  اغلب  مشترک  بازرسی های  این  در 
خدماتی  صنوف  و  عمومی  اماکن  توزیع،  و 
بیشترین  افزود:  گرفته اند،  قرار  نظارت  مورد 
و  ها  محدودیت   اجرای  عدم  درخصوص  تخلف 
صنوف  به  مربوط  بهداشتی  دستورالعمل های 

خدماتی بوده است.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی الرستان 
محدودیت های  اجرای  از  .پیش  کرد:  اضافه 
به  را ملزم  از اصناف خود  کرونایی ۹۲ درصد  
رعایت پروتکل های بهداشتی می دانستند و پس 
از اعمال محدودیت ها و تشدید نظارت ها میزان 
توجه و رعایت این دستورالعمل ها به ۹۴ درصد 

رسید.

از  عبور  برای  اینکه  بیان  با  هم  فارس،  استان 
پایدار  و  مطمئن  برق  تامین  و  تابستان ۱۴۰۰ 
برنامه ریزی جامع انجام شده گفت: این برنامه 
ها در شرکت برق منطقه ای در دو حوزه کاری 
داخلی  جلسات  در  نخست   ، شود  می  دنبال 
برق  مصرف  گلوگاه های  توزیع  های  شرکت  با 
اساس  بر  که  شناسایی شده   بحرانی   نقاظ  و 
آن  برنامه های طرح و توسعه اعمال می گردد 
و  و مسایل  بار  افزایش  به  توجه  با  و همچنین 
ویژه  برنامه  امسال  قبل  سال های  مشکالت 
می  اعمال  انتقال  شبکه  نگهداری  و  سرویس 
حساسیت  که  جاهایی  برای  برنامه  این   ، شود 
نگهداری  و  سرویس  به  یا   و  دارند  بیشتری 

بیشتر نیاز دارند این برنامه اعمال می گردد.
سازی  بهینه  زمینه  در  افزود:  روغنیان،  حمزه   
شبکه هم کار فراوان انجام شده است ، طرح های 
بهینه سازی دنبال  با  نگهداری شبکه  و  توسعه 

شده تا از تابستان ۱۴۰۰ به خوبی عبور کنیم .
امسال  برق  اوج  نقطه  در  اینکه  بیان  با  وی 
است  شده  ثبت  برق  مصرف  میزان  بیشترین 
گفت:  گرچه در تاریخ ۳۱  مرداد ماه به میزان 
و  فارس  استان  در  برق  مگاوات   ۱۵ و  هزار   ۶
لحظه ای  اما  است   شده  مصرف  کشور  جنوب 
تامین برق با مشکل همراه نشد و این درحالی 
در  اجرا  به  بار  مدیریت  برنامه های  اگر  که  بود 
ایجاد  به  منجر  برق  باالی  مصرف  نمی آمد، 
کشور  جنوب  و  فارس  برای  محدودیت هایی 
می شد. معاون بهره برداری شرکت برق منطقه 
گرم  روزهای   : داد  ادامه  فارس   استان  ای 
تابستان یکی پس از دیگری پشت سرنهاده شد 
و کم کم به زمان کاهش مصرف نزدیک شدیم  
بدون آنکه روزی بدون خاموشی در این منطقه 
رخ دهد. امسال نیز با اجرای برنامه های جامع 
مدیریت موثر مصرف می توان امید داشت که 
تابستان  از  افزایش مصرف  با ۷ درصد  حداکثر 

۱۴۰۰ عبور نماییم.

آفرینی به موقع در خانواده، سفیران 
این  با  مبارزه  در  سازی  فرهنگ 
بیماری باشند و در مهار این ویروس 
باشند.معاون  تاثیرگذار  خطرناک، 
پزشکی  علم  دانشگاه  بهداشت 
آموزان  دانش  داد:  ادامه  شیراز، 

کشاورزی  جهاد  مدیر  خورشیدی 
داشت:  اظهار  بستک  شهرستان 
کشت گندم در شهرستان بستک از 
نیمه  تا  آبان ماه شروع و  نیمه دوم 

اول آذرماه ادامه می یابد.

طرح در ادامه برنامه سفیران سالمت 
دانش آموزی و به صورت منسجم و 
با بهره گیری از شبکه های آموزشی 
اضافه  می شود.همتی،  اجرا  مجازی 
کرد: در این طرح، این فرصت برای 
دانش آموز فراهم می شود که از راه 
خانواده  پزشک  با  مجازی  ارتباط 
کالس های  در  شرکت  نیز  و  خود 
دانش  غیرحضوری،  آموزشی 
موضوعات  خصوص  در  را  مناسب 
و  پیشگیری  محوریت  با  و  سالمت 
کسب  کرونا  ویروس  انتقال  کنترل 
طریق  از  را  آموزش ها  این  و  کرده 
کانال های ارتباطی مجازی، به دیگر 
به  به صورت حضوری،  و  همساالن 

افراد خانواده خود انتقال دهد.

الورمیستان،  روستاهای  در  گندم 
کمشک  و  فاریاب  کوهیج،  ایلود، 
است.به گفته وی، برداشت گندم از 
نیمه دوم فروردین شروع و تا نیمه 
اول اردیبهشت ادامه دارد.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان بستک تصریح 
شود  می  بینی  پیش  امسال  کرد: 
بالغ بر ۷۵ درصد کشت ها بصورت 
مکانیزه و با دستگاه خطی کار انجام 
مصرفی  بذر  میزان  نظر  از  که  شود 
و عملیات کاشت، داشت و برداشت 

بسیار حائز اهمیت است.

توجه و رعایت این دستورالعمل ها به ۹۴ درصد 
رسید.

میالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یگانه  وحید 
الرستان با بیان اینکه  از ابتدای محدودیت  های 
بازرسی های مشترک  تا ۲۰ آذرماه در  کرونایی 
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاونت 
اصناف،  اتاق  اداره صمت،  فرمانداری،  الرستان، 

از تابستان ۱۴۰۰ و مدیریت مصرف برق اضافه 
را  هایی  برنامه  محور  پنج  در  شرکت  این  کرد: 
تدوین کرده است ،  یکی از این موارد که بسیار 
دارای اهمیت می باشد مدیریت اثر بخش مصرف 
است ، شرکت برق منطقه ای فارس با همکاری 
شرکت های توزیع  دراین زمینه کارگروه ویژه و 
نظام نامه نوین تدوین کرده است که در کشور 
نامه  نظام  این  پارسال هم   ، بفرد است  منحصر 
اجرا شده و امسال نیز بازنگری و اجرا خواهد شد.

استان  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
فارس،  ادامه داد : همچنین سامانه جامع پایش 
اندازی شده  راه  منطقه  در  عملیات  مدیریت  و 
است ، این سامانه به صورت لحظه ای سهمیه 
که  می دهد  نشان  را  مصرف  مدیریت  و  ها 
این  بر اساس  را به خوبی  بار  می توان مدیریت 

سامانه انجام داد.
نقطه  از  عبور  برای  محورها   دیگر  از  نصیری، 
را هماهنگی  تابستان ۱۴۰۰   برق  اوج مصرف 
منطقه  برق  شرکت  و  توزیع  های  شرکت  بین 
ای دانست  و گفت : هر کدام از این شرکت ها 
راهکارهای  مدیریتی را اعالم کرده اند و جمیع 
این راهکارها بررسی شده  و دراین زمینه طبق 

برنامه ریزی حرکت می شود.
ای  منطقه  برق  شرکت  برداری  بهره  معاون 

اجرای طرح سفیر سالمت دانش آموزی در فارس

آغاز کشت گندم در شهرستان بستک

رعایت ۹۴ درصد پروتکل های بهداشتی توسط اصناف الرستان

فارس و گذر از اوج مصرف برق در تابستان ۱۴۰۰ با مدیریت و اصالح الگو

باند سارقین »حمید پلنگ« 
در شیراز متالشی شد

با  گفت:  فارس،  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
به  معروف  سرقت  گروه  یک  شدن  متالشی 
روانه  و  دستگیر  سارقان  پلنگ«،  »حمید 

زندان شدند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر، سرهنگ کاووس حبیبی افزود: به دنبال 
پراید  خودروهای  سرقت  فقره  چند  وقوع 
و  شناسایی  موضوع  شیراز،  در  پایین  مدل 
کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری 

پلیس تخصصی آگاهی فارس قرار گرفت.
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  گفت:  حبیبی 
از  استفاده  با  و  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با 
سرقت،  صحنه  در  مانده  برجای  سرنخ های 
مطلع شدند که سارقان پس از سرقت، لوازم 
و  کرده  جدا  را  پراید  خودروهای  قطعات  و 
خودرو را در خیابان های خلوت و تاریک رها 

می کنند.
وی خاطر نشان کرد: کارآگاهان با استفاده 
موفق  پلیسی  خاص  و  نوین  امکانات  از 
شدند اعضای باند ۳ نفره سارقان حرفه ای 
شناسایی  را  پلنگ«  »حمید  به  معروف 
عملیات ضربتی  در یک  را  و همگی  کرده 
محله های  از  یکی  در  مخفیگاهشان،  در  و 

شیراز دستگیر کنند.
افزود:  فارس،  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
و  فنی  بازجویی  در  حرفه ای  سارقان  این 
تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات 
پلیس، به ۳۳ فقره سرقت خودرو و فروش 

قطعات آن اقرار کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران موفق شدند 
در  گفت:  کنند،  دستگیر  نیز  را  مالخر   ۴
عدد   ۳۹ خران،  مال  مخفیگاه  از  بازرسی 
باند،  عدد   ۱۶ الستیک،  حلقه   ۲۲ ضبط، 
 ۵ و  گاز  کپسول  عدد   ۳ رینگ،  عدد   ۲۰

عدد باطری مسروقه کشف شده است.
بیان  با  رئیس پلیس آگاهی استان فارس، 
اینکه کارشناسان، ارزش اموال مکشوفه را 
گفت:  کرده اند،  برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰
قانونی  مراحل  سیر  از  پس  متهمان  همه 

روانه زندان شدند.
***

کشف ۳۴ راس 
گوسفند قاچاق در الرستان

 ۳ توقیف  از  الرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و کشف ۳۴ راس 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  قاچاق  گوسفند 

۱۰۰ میلیون ریال خبر داد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
داود  سرهنگ  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
امجدی بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی 
»چهاربرکه« الرستان در اجرای طرح مقابله 
عبوری  خودرو های  کنترل  قاچاق، حین  با 
عملیات  یک  در  مواصالتی،  محور های  در 
ضربتی به ۳ دستگاه پژو ۴۰۵ حامل احشام 

مشکوک و آن ها را متوقف کردند.
این  از  بازرسی  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  قاچاق  گوسفند  راس   ۳۴ خودروها، 
تصریح  شد،  کشف  بهداشتی  مجوز  فاقد 
احشام  ارزش  کارشناسان  نظر  برابر  کرد: 
مکشوفه، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 

برآورد شده است.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  امجدی  سرهنگ 
مراجع  تحویل  و  دستگیر  نفر   ۳ خصوص 
قضائی شدند، از شهروندان خواست هرگونه 
به   ۱۱۰ تلفن  طریق  از  را  مشکوک  موارد 

پلیس اطالع دهند.

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

فروغان در جلسه کمیسیون صادرات،  خسرو 
که  فارس  بازرگانی  اتاق  گمرک  و  واردات 
برنامه  خصوص  در  ریزی  برنامه  موضوع  با 
خدمات  تشکل  صادرات  توسعه  عملیاتی 
برگزار  بازار هدف صادراتی  به  مهندسی  فنی 
به  میزان صادرات یک کشور  بیان کرد:  شد، 
کشور  آن  پیشرفت  و  توسعه  میزان  معنای 
میزان  به  کشور  هر  صادراتی  رشد  و  است 
جهانی  بازارهای  در  کشور  آن  کاالهای  نفوذ 
صادر  کاال  قلم  هزاران  اینکه  نه  دارد  بستگی 
شود اما نفوذ پذیری در بازارها مناسب نباشد.

صادراتی  برند  یعنی  صادراتی  رشد  افزود:  او 
ما  کشور  زمان  از  برهه  یک  در  و  کشور  یک 
کاالهای شناخته شده ای مانند فرش، زعفران 
و پسته را به عنوان برند ایران در دنیا داشت 
خارج  حیطه  این  از  ما  کاالهای  امروز  اما 
تعداد  صادرات  به  دلخوش  تنها  و  شده اند 
بازارهای  در  ریشه ای  حضور  نه  و  کاالها 

هستیم. جهانی 
فارس،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
اضافه کرد: بسیار ناراحت کننده است که در 
به  از رشد صادراتی  بیش  ما مسئوالن  کشور 
بیشترین  و  هستند  صادراتی  آمارهای  دنبال 
ضربه صادرات ما از همین آمارهای صادراتی 
بوده است. فروغان، با بیان اینکه متاسفانه در 
کشور ما همه مسائل تحت تاثیر سیاست قرار 
گرفته در حالی که بخش خصوصی به دنبال 

کشاورزی  جهاد  مدیر  و  سازمان  معاون 
شهرستان جهرم از برداشت ۳۰ هزار تن پرتقال 

علی و زهرا ۲۹ ساله و ۲۰ ساله اند و به تازگی 
پیمان بسته اند که زندگی مشترک شان را با 
خانواده ها  کنند،  آغاز  آرزو  و  امید  هزاران 
عروسی  و  بربندد  رخت  کرونا  منتظرند 
جانانه ای برای این زوج جوان برگزار کنند؛ 

اما عروس و داماد نیت دیگری دارند.
این  که  است  شیرازی  جوان  ذاکری  علی 
ازدواجش  روزها در تدارک برگزاری مراسم 
سبکی  با  عروسی  اما  است،  سادات  زهرا  با 

متفاوت از نوع کارهای دلی!
با  کمپینی  شیراز  شهر  در  پیش  چندی 
عنوان »نذر حیا« به نیابت از شهادت اولین 
بانوی مدافع سالمت در فارس، شهید مریم 
رحیمی که مادری باردار بود و در راه دفاع 
به  و  شد  مبتال  کرونا  به  مردم  سالمت  از 
آن  پی  در  تا  گرفت  شکل  رسید،  شهادت 
و  گرانی ها  دلیل  به  که  عفیفه ای  بانوان  به 
شرایط ناهموار اقتصادی فعلی قادر به تهیه 
چادر  نیستند،  برتر  حجاب  به عنوان  چادر 

اهدا شود. 
در این راستا علی و زهرا نیز تصمیم گرفتند 
هزینه مراسم ازدواج شان را به سمت و سوی 
و  دهند  سوق  ارزنده  اقدام  و  خیر  کار  این 
ارزش  به  چادر  قواره   ۱۱۰ تهیه  با  اکنون 
پیشتاز  کمپین  این  در  تومان  میلیون   ۲۵

هستند. 
عالقه  برخالف  شیرازی  زوج  این 
مراسم عروسی،  برگزاری  به  خانواده هایشان 
نیز  و  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  دلیل  به 
نیازمندان  و  محرومان  با  تقسیم شادی شان 
تصمیم به انجام این کار بزرگ و اقدام نیک 
ختم  همینجا  به  مهم  تصمیم  این  گرفتند. 
و  عروس  تازه  این  که  جایی  تا  نمی شود 
مبلغ  به  را  عروسی شان  کیک  هزینه  داماد، 
کیک  تهیه  برای  تومان  میلیون  نیم  و  یک 
مدافع حرم  فرزندان شهدای  میان  توزیع  و 
در جشنی که قرار است شب میالد حضرت 

توسعه  نه  و  اقتصادی  کار  انجام  برای  فضای 
عمده  آمار  اساس  بر  داد:  ادامه  است،  کشور 
صادرات کشور ما وابسته به نفت، پتروشیمی 
غیر  محصوالت  و  است  بوده  الهی  منابع  و 
رشد  نتوانسته  ما  دیگر  کاالهای  و  نفتی 
و  باشد  داشته  جهانی  بازارهای  در  مناسبی 
اگر هم صادراتی انجام شده بیشتر به صورت 

خام فروشی محصوالت بوده است.
وی با اشاره به صادرات خدمات فنی مهندسی 
درکشور عنوان کرد: در سال گذشته اقداماتی 
مهدنسی  فنی  خدمات  صادرات  خصوص  در 
از  گیری  بهره  دنبال  به  اگر  اما  شد  انجام 
هستیم  استان  در  بخش  این  صادراتی  توان 
رقابتی  توان  که  بخش هایی  بر  فعالیت ها  باید 

داریم متمرکز و با جدیت پیگیری شود.

در شهرستان جهرم خبر داد.
علی جوکار با بیان اینکه ۲ هزار هکتار از سطح 
پرتقال  درخت  به  جهرم  شهرستان  مرکبات 
این  برداشت  کار  کرد:  اظهار  دارد،  اختصاص 
اردیبهشت  تا  و  شروع  ماه  آبان  از  محصول 
کرد:  تصریح  مسئول  مقام  دارد.این  ادامه  ماه 
پیش بینی می شود میزان ۳۰ هزار تن پرتقال 
که  شود  برداشت  جهرم  شهرستان  سطح  از 
رقم های موجود در این شهرستان محلی، ناول، 

تو سرخ و والنسیا است.
او افزود: با توجه به محبوبیت رقم های موجود 
این  برداشت  از  پس  جهرم  شهرستان  در 

محصول به استان های دیگر ارسال می شود.

رعایت  با  و  باز  فضایی  در  سالم اهلل  زینب 
اختصاص  شود،  برگزار  بهداشتی،  دستورات 

دادند. 
باره گفت: علی رغم مخالفت  این  ذاکری در 
خانواده ها و تاکیدشان به برگزاری عروسی، 
دلیل  به  گرفتیم  تصمیم  همسرم  و  بنده 
با  محرومان  دل  شادی  نیز  و  کرونا  شرایط 
محرومان  به  عروسی مان  هزینه  اختصاص 
دل های آنها را شاد و به این سبک آنها را در 

شادی مان سهیم کنیم. 
این  در  همسرش  همراهی  بر  تاکید  با  وی 
پافشاری  علی رغم  نیز  همسرم  افزود:  مسیر 
من  از  جشن،  برگزاری  برای  خانواده اش 
حمایت کرد و در این راه پشتیبان من بود 

تا تصمیمم را عملی کنم . 
شام  هزینه  داد:  ادامه  خّیر،  تازه داماد  این 
برای  غذایی  بسته های  تهیه  به  را  عروسی 
به  اقتصادی  لحاظ  به  جامعه  ضعیف  افراد 
دادیم  اختصاص  تومان  میلیون  شش  مبلغ 
و  سیستان  نیازمند  مردم  به  را  آن ها  و 

بلوچستان هدیه کردیم. 
وی گفت: همچنین مبلغ ۳۰ میلیون تومان 
به  وام  اعطای  برای  تعاون  صندوق  به  را 
دادیم  اختصاص  ازدواج  آستانه  در  جوانان 
تا کمکی برای ازدواج زوج های جوان باشد. 
میالد  شب  با  همزمان  آتی  هفته  که  وی 
همسرش  همراه  به  سالم اهلل  زینب  حضرت 
به خانه بخت خواهد رفت، گفت: تصمیم بر 
این است که آن شب با همراهی جمعی ده، 
دوازده نفر شامل پدرها و مادرها و خواهر و 

برادرانمان راهی خانه مشترک شویم. 
به  جوانش  همسر  از  تشکر  ضمن  ذاکری 
گفت:  تصمیم،  این  در  او  همراهی  جهت 
خدا را شاکرم که در این مسیر قرار گرفتیم 
هموطنان مان  برخی  دل  شادی  مسبب  و 
زندگی  برای  برکتی  که  امیدواریم  و  شدیم 

و توشه ای برای آخرت مان باشد.

جای تاسف است که مسئوالن مفهوم صادرات را نمی دانند

صادرات کشور وابسته به منابع الهی است

برداشت 3۰ هزار تن پرتقال در جهرم

نیت جالب زوج شیرازی برای هزینه کرد مراسم ازدواج شان

 از نذر حیا تا کمک به زوج های جوان
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امور  وزارت  سخنگوی  زاده  خطیب  سعید 
ایران  شدید  اعتراض  مراتب  ابالغ  از  خارجه، 
عنصر  از  اروپا  اتحادیه  حمایتگرایانه  بیانیه  به 
شناخته شده تروریستی در احضار سفرای آلمان 

و فرانسه خبر داد.
خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی 
اینکه در احضار سفرای آلمان و فرانسه چه  بر 
اطالع  به  نیز  قبال  که  همانطور  گفت:  گذشت، 
بیانیه های مداخله جویانه  رسید در پی صدور 
صورت گرفته،   سفرای آلمان در ظرفیت رییس 
سفیر  و  ملی  ظرفیت  نیز  و  اتحادیه  دوره ای 
فرانسه توسط مدیرکل اروپای وزارت خارجه به 

این وزارتخانه احضار شدند.
مدیر  شده،  برگزار  دیدارهای  در  افزود:  وی 
اعتراض  مراتب  خارجه  وزارت  اروپای  کل 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  صریح  و  شدید 
اروپایی  کشور  دو  و  اروپا  اتحادیه  بیانیه های 
تروریستی  شده  شناخته  عنصر  از  حمایت  در 
و حمایت های مالی و معنوی برخی  کشورهای 
که  تروریستی  های  گروه  و  عناصر  از  اروپایی 
در  را  امنیتی  مجرمانه  اقدامات  مشخص  بطور 
همکاری با سرویس های جاسوسی غربی و رژیم 
و  شده  مرتکب  ایران  ملت  علیه  صهیونیستی 
به  را  اند،  کرده  اقرار  بدانها  بصراحت  نیز  خود 

آنها ابالغ کرد.
این دو  ادامه داد: در  سخنگوی وزارت خارجه، 
دیدار مدیرکل اروپای وزارت خارجه به سفرای 
آلمان و فرانسه یادآور شد با کدامین استاندارد، 

باراک«  »ایهود  چرا  بفهمم  کردم  تالش  خیلی 
از  را  عکسی  اسرائیل  رژیم  اسبق  نخست وزیر 
خود به همراه »محمد ششم« پادشاه مغرب را 
منتشر کرده که مربوط به چهار دهه پیش است 
در  رباط  به  باراک  محرمانه   سفر  جریان  در  و 
دوران پادشاهی »حسن دوم« گرفته شده است.

پایین عکس نوشته است که: در جریان  باراک 
سفر به مغرب هدیه ای را به پادشاه وقت داده 
است که یک بازی رایانه ای ساخت اسرائیل بود. 
گویا او می خواست به مغربی ها بگوید که روابط 
ما قدیمی است و روابطمان فراتر از روابط علنی 
است که »دونالد ترامپ« و »بنیامین نتانیاهو« 
سعی در تبلیغ آن دارند. سپس »یوسی میلمن« 
خبرنگار نزدیک به نهادهای امنیتی اسرائیلی با 
دو  این  میان  اطالعاتی  روابط  درباره  گزارشی 
به  مهم  اطالعات  ارائه  به  مغرب  اقدام  و  طرف 

طرف اسرائیلی، همگان را غافلگیر کرد.
چگونه  اسرائیلی ها  که  فهمید  می توان  لذا 
می تواند  مفهومی  و  معنا  چه  و  می اندیشند 
بهانه  به  را  درهای کشورت  تو  که  باشد  داشته 
طبیعی  روابط  برقراری  و  روابط  عادی سازی 
تنها  که  روابطی  کنی؛  باز  اسرائیلی ها(  )برای 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب 
کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در جلسه 

این کمیسیون خبر داد.
رئیس  نایب  نوروزی،  حسن  االسالم  حجت 
شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
این  جلسه  جزئیات  تشریح  در  اسالمی، 
اعضای  از  تن   ۳ انتخاب   گفت:  کمیسیون، 
کمیسیون  در  عضویت  برای  قضایی  کمیسیون 
امروز  دستورکار  در   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تلفیق 

قرار داشت.
وی در همین راستا، افزود: در این نشست بنابر 
رای اعضای کمیسیون، ابراهیم عزیزی  نماینده 
نماینده  اباتری  دلخوش  سیدکاظم  کرمانشاه، 
صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 

تنها یک توضیح ساده ،مستدل و معقول کافی 
بود تا هم نشان دهد ایرانیان اهل منطقند و هم 

خشم ایشان را فروبنشاند.
ایرانیان با دریافت توضیحات وزیر خارجه ترکیه 
جشن  روز  در  اردوغان  که  شعری  درخصوص 
پیروزی آذربایجان درباره ارس خوانده بود قانع 
شدند اما همزمان در رفتار، گفتار و نوشتارشان 
در چند روز اخیر و البته در عمل نشان دادند که 
هیچ گاه بر سر منافع ملی و تمامیت ارضیشان 
و در هرشرایطی کوتاه نمی آیند و با هیچ کس 
تعارف ندارند. چاووش اوغلو پس از باال گرفتن 
ایرانیش  همتای  با  تلفنی  درتماسی  موضوع 
فکر  که  خوانده  را  شعری  اردوغان  کرد:  تاکید 
می کرد راجع به قره باغ بوده باشد و حتی در 
است.  نکرده  اشاره  هم  ایران  به  اش  سخنرانی 
اعالم  جز  معنایی  واقع  در  که  جمالت  همین 
کافی  نداشت  ایرانی  ومسئولین  ازمردم  اعتذار 

یک  این  گفت:  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
بر  را  تروریسم  اروپا  که  است  تاریخی  تراژدی 
کرده  تقسیم  بد  و  به خوب  خود  منافع  اساس 
و از آن بطور گزینشی در راستای اهداف خود 
استفاده میکند. این چرخه باطل نفرت پراکنی، 
خشونت و تروریسم، میراث همین رویکرد ضد 

بشری و ضد انسانی است.
کشوری  که  است  این  تلخ تر  طنز  افزود:  وی 
که  کودتاچی  دیکتاتور  یک  به  مخفیانه  که 
در  و  سرکوب  تظاهرات  در  را  بیشماری  تعداد 
سیاهچال  زندانی و یا اعدام نموده نشان لژیون 
دونور می دهد، بیشرمانه از دمکراسی و حقوق 
با  سالهاست  که  کشورهایی  کند.  صحبت  بشر 
به خاک  متجاوزین  از  چرا  و  بی چون  حمایت 
یک  مخرب،  سالح های  پرسود  تجارت  و  یمن 
ملت را در قحطی و شرایط یک فاجعه انسانی 
هیچ گونه  داده اند،  قرار  جمعی  دسته  کشتار  و 
بشر  مدافع  جایگاه  در  را  که خود  ندارند  حقی 

قرار دهند.
پایگاه  از  آمریکا  گیری  بهره  داد:  ادامه  وی  
هوایی یکی از این کشورهای اروپایی برای انجام 
ترور  جمله  از  و  منطقه  در  تروریستی  عملیات 
ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی که پیش از 
این منجر به تشکیل ۴ پرونده نزد نظام قضایی 
بظاهر  ادعاهای  برای  جایی  شده،  کشور  آن 

بشردوستانه این کشورها باقی نمی گذارد.
ایران همچنین هرگز  زاده، گفت: ملت  خطیب 
نقش این دسته از کشورهای اروپایی در تجهیز 
به  منجر  که  شیمیایی  سالحهای  به  صدام 
شهادت مظلومانه مردم سردشت و حلبچه و نیز 

چه سودی خواهد برد و آیا با توجه به حمایت 
درگیری های  واقعیت  پولیساریو،  از  منطقه ای 
موجود در این صحرا تغییر خواهد کرد یا مغرب 
این  با  که  کند  وانمود  خود  ملت  به  می خواهد 
عادی سازی، حامی حقوق فلسطینیان و حامی 
شهر قدس است از آنجا که معرب ریاست کمیته 

قدس را بر عهده دارد.
پذیرش مشروعیت حاکمیت مغرب بر صحرای 
غربی از سوی آمریکا، تا زمانی که قطعنامه های 
سازمان ملل مخالف این مشروعیت بخشی است 
به ویژه  ذی نفوذ  کشورهای  زمانی که  تا  نیز  و 
پولیساریو  از  حمایت  در  موضع شان  بر  الجزایر 

نیروهای  از  زیادی  تعداد  و مجروحیت  شهادت 
سپاه و ارتش در جبهه های جنگ تحمیلی شد 
از  بسیاری  هنوز  اینکه  کما  برد.  نمی  یاد  از  را 
جای  در  تحمیلی  جنگ  شیمیایی  مجروحین 
جای ایران با درد و رنج ناشی از آلودگی به مواد 
شیمیایی بکار گرفته شده در تسلیحات نظامی 

صدام مواجه هستند.
که  است  تاسف  بسی  جای  کرد:  تصریح  وی 
اینچنین  بشری  و  انسانی  واالی  ارزش های 
همه  که  است  شده  دولت هایی  دست  بازیچه 
چیز از جمله حقوق بشر و آزادی بیان را تبدیل 
به یک ابزار برای اهداف سیاسی کوته بینانه خود 

کرده اند.
در  خارجه  وزارت  اروپای  مدیرکل  گفت:  وی 
متاسفانه  کرد  اضافه  شده  انجام  دیدارهای 
عوامل  به  دادن  پناه  با  اروپایی  کشورهای 
تروریست و جنایتکاری که دستشان بخون ملت 
ایران آلوده است، چشم بستن بر اعمال مجرمانه 
آنها و مهم تر از آن سعی در تطهیر تروریسم، از 
نظر ملت بزرگ ایران در اقدامات ننگین چنین 

عناصری سهیم هستند.
و  اروپا  اتحادیه  اینکه  تاکید کرد:  زاده،  خطیب 
عذرخواهی  بجای  فرانسه  و  آلمان  کشورهای 
عملیات  شهدای  های  خانواده  و  ایران  ملت  از 
در  پذیرش سهم خود  و  مجرمانه  و  تروریستی 
این اقدامات، مدعی حمایت از عوامل جنایتکار 
اظهارات  لذا  و  بوده  محکوم  قویا  شوند،   می 
و  ملت  نزد  ارزشی  ترین  کم  از  آنها   منافقانه 

دولت ایران برخوردار نیست.

مورد  منطقه  این  در  را  مغرب  دارند،  تأکید 
نمی سازد.  برخوردار  قانونی  حق  از  مناقشه 
مشروعیت بخشی  این  از  مغرب  منافع  بنابراین 

چیست و چه چیزی عاید می کند؟
به دور از مساله صحرای غربی، روند عادی سازی 
پیش  تا  می رسد  نظر  به  که  عربی  کشورهای 
شود  تکمیل  سفید  کاخ  از  ترامپ  خروج  از 
معامله ای  ولی  می ِآید  حساب  به  معامله  یک 
را  آن  بهای  که  کسانی  زیرا  شکست خورده؛ 
سرزمین  صاحب  فلسطینی های  می پردازند 

هستند نه سازشکاران.
فارس الصرفندی

تعلیم ساخت بمب های آتش زا، برنامه ریزی برای 
و  دولت ها  با  همکاری  خیابانی،  های  درگیری  
سرویس های اطالعاتی خارجی با هدف براندازی 
اقدامات  در  معاونت  و  ایران  سیاسی  ساختار 

مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟
و یا بر اساس کدام  تعریف یک ژورنالیست تحت 
رصد، حفاظت و در همکاری با سازمان امنیت 
داخلی فرانسه و در ارتباط نزدیک با موساد قرار 
میگیرد، مبادرت به جمع آوری گسترده اطالعات 
حساس ملی از جمله نظامی نموده و آنها را در 
اختیار سرویس های اطالعاتی کشورهای خاص 

قرار می دهد؟
آگاهی  برغم  اینکه  کما  گفت:  زاده  خطیب 
ضد  تحرکات  و  فعالیتها  از  فرانسوی  مقامات 
ایرانی روح اهلل زم، سخنگوی وزارت امور خارجۀ 
فرانسه پیش از این تایید کرده بود که از آزادی 

کامل در تحرکات خود برخوردار بوده است.
که  است  شرم  بسی  جای  کرد:  تصریح  وی 
مامن  هاست  سال  اروپایی  کشورهای  برخی 
تا  گرفته  منافقین  گروهک  از  تروریست ها 

جنایتکاران االحوازیه شده اند.
وی ادامه داد: برخی عناصر اصلی گروهک هایی 
انفجار  عملیات   ۱۳۸۷ سال  در  که  تندر  نظیر 
و  طراحی  را  شیراز  سیدالشهدای  حسینیه  در 
بزرگ  عملیات  انجام  صدد  در  و  کرده  هدایت 
دیگر در سایر نقاط ایران بودند که خوشبختانه 
نیز  نرسید،  نتیجه  به  ایران  اطالعاتی  تسلط  با 
تابعیت همین کشورهای اروپایی را دارا بوده اند.

دستاوردش به نفع اسرائیلی هاست.
به  اعتنایی  هیچ  تل آویو  در  تصمیم گیران 
پیامدهای عادی سازی برای کشورهای سازشکار 
روابط  این  با  کشور  آن  ملت های  مخالفت  و 
غیرقابل قبول نمی کنند بلکه نگاه و توجهات آن 
و  است  برنامه ریزی شده شان  اهداف  به  معطوف 
نفوذ  مغرب  در کشور  عادی سازی  این  با  اینکه 
از تل آویو  خواهند کرد و پروازهای تجاری شان 
می شود؛  مستقیم  صورت  به  آفریقا  شمال  به 
بدین ترتیب رویای رهبران رژیم اشغالگر درباره 

آفریقای مطیع تحقق می یابد.
ولی آنچه مغرب تالش می کند مطرح کند این 
است که در مقابل عادی سازی با رژیم اشغالگر، 
آمریکا حاکمیت این کشور بر صحرای غربی را 
نظر  به  غیرواقعی  این  که  بشناسد  رسمیت  به 
می رسد. سوالی که مطرح می شود این است که 
آیا در این باره میان واشنگتن و رابط معامله ای 
پیشین  دولت های  اینکه  به ویژه  شده  انجام 
شناختن  رسمیت  به  صدد  در  هرگز  واشنگتن 
تحت  که  صحرایی،  این  بر  مغرب  حاکمیت 

کنترل جبهه پولیساریو است، نبودند.
از همه مهم تر اینکه مغرب از این مشروعیت دهی 

کمیسیون  نمایندگان  عنوان  به  شهر  شاهین 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  در  حقوقی  و  قضایی 

بودجه سال آینده انتخاب شدند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره 
کمیسیون،  این  اعضای  دیگر  دستورکار  به 
 )۷۰۵( مواد  اصالح  بررسی طرح  داشت:  اظهار 
اسالمی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب   )۷۱۱( تا 
است،در  مجازی  قماربازی  با  مقابله  درباره  که 

دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
از  پس  کرد:  تصریح  نوروزی،  االسالم  حجت 
استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح، کلیات 
طرح مقابله با قماربازی مجازی  با اکثریت آرا 
کارگروه  به  جزئیات  بررسی  برای  و  تصویب 

تخصصی ارجاع شد.

بود تا هم اشتراکات دینی،هم حسن همجواری، 
هم منافع مشترک دوکشور و باالخره همراهی 
بیرونی  مشترک  تهدیدات  مقابل  در  کشور  دو 
جالب  نکته  بشود.  ها  دلخوری  جایگزین 
ای دشمنان دو  رفتار رسانه  باب  این  در  توجه 
قومیتی  درمسائل  دمیدن  که ضمن  بود  کشور 
ماهی  الود  گل  بظاهر  آب  ازاین  تا  کوشیدند 
هایی ازجنس تنش میان دو کشور صید کنند. 
غافل از انکه عقالنیت ترکی وسعه صدر، منطق 
و تسامح ایرانی ترکیه را همچون قبل در ردیف 

همسایگان مورد اعتماد ایران قرارداد.
ماجرا  این  در  ایرانیان  رفتار  دیگر  ای  زاویه  از 
می تواند معنایی فراتر از این موضوع پیدا کند 
و پیامی فراتر از آنچه در این چند روز رخ داد 
را برای جهان صادر کند. قطعا این پیام متوجه 
توان  متوجه  اصرارها  که  بود  خواهد  روزی 

موشکی و اقتدار منطقه ای ایرانیان باشد.

اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایت اروپا از عنصر شناخته شده تروریستی

معامله مغرب با هزینه فلسطینی ها

تصویب طرح مقابله با قماربازی مجازی
 در کمیسیون قضایی مجلس

ترکیه، عاقالنه ترین رفتار در حساس ترین زمان
حمله  به  آشنا  که  مسئول  افراد  از  یکی 
گفت:  است،  آمریکایی  نهادهای  به  هکری 
بودند  قادر  و  باال  سطح  العاده  فوق  هکرها 
آفیس  برنامه  اصالت  کنترل  افزارهای  نرم 

مایکروسافت را فریب دهند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
تسنیم، خبرگزاری رویترز اعالم کرد هکرهای 
مورد حمایت یک دولت خارجی اطالعات و 
را  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  های  ایمیل 
از  نفر  اعالم سه  اساس  برده اند.بر  به سرقت 
کسانی که آشنا به این حادثه امنیتی هستند 
وجود  آمریکا  اطالعاتی  نهاد  در  نگرانی  این 
داری  خزانه  وزارت  که  هکرهایی  که  دارد 
هدف  را  ملی  ارتباطات  و  مخابرات  اداره  و 
گرفتند از ابزاری مشابه برای رخنه در دیگر 
نهادهای دولتی استفاده کنند. این افراد اسم 
نکردند. ذکر  را  اشاره  مورد  دولتی  نهادهای 

به  هکری  حمله  کردند  اعالم  دیگری  منابع 
اداره ملی مخابرات و اطالعات آمریکا و برنامه 
صورت  مایکروسافت  شرکت   ۳۶۵ آفیس 
گرفته است.نکته مهم و قابل تأمل این است 
که به گفته منابع فوق ایمیل های کارکنان 
این نهاد اطالعاتی آمریکا برای ماه ها مورد 
رصد قرار گرفته است و این موضوع به تازگی 
اطالعات  آینده  در  احتماال  و  شده  افشا 
افشاگرانه دیگری از جانب هکرها یا حامیان 

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
اشغالی،  از رسانه های فلسطین  نقل  به  تسنیم 
به  سایبری  وسیع  حمله  از  رژیم صهیونیستی 

۴۰ شرکت اسرائیلی خبر داد.
هنوز اطالعات بیشتر درباره این حمالت منتشر 

نشده است.
روزنامه صهیوینستی  پیش،  هفته  دو  از  کمتر 
که  بود  داده  گزارش  آحارانوت«  »یدیعوت 
هکرها موفق شدند کنترل سایت و سرورهای 
شرکت »شاربیت« کارت های هویت شماری از  
با  از مشتریان  تلفنی یکی  و مکالمه  مشتریان 

شرکت را بر روی صفحه اصلی آن قرار دهند.
هکرها همچنین نام و مشخصات یکی از قضات 

آنها منتشر خواهد شد.
یکی از افراد مسئول که آشنا به حادثه فوق 
گفت:  نشود  فاش  نامش  خواست  و  است 
بودند  قادر  و  باال  سطح  العاده  فوق  هکرها 
آفیس  برنامه  اصالت  کنترل  افزارهای  نرم 
دیگر  منبع  دهند.سه  فریب  را  مایکروسافت 
با بیان اینکه گستره این حمله هکری هنوز 
اولیه  مراحل  در  تحقیقات  گفتند  نامشخص 
از  فدرال  نهادهای  برخی  شامل  و  دارد  قرار 

جمله اف بی آی است.
چالشی  هکری  حمله  این  نوشت  رویترز 
آتی  دولت  عنوان  به  بایدن  جو  برای  بزرگ 
درباره  مربوطه  مقامات  که  چرا  بود،  خواهد 
اینکه چه اطالعاتی به سرقت رفته و به چه 
منظور از آنها استفاه خواهد شد، تحقیق می 
تکمیل  که  است  بدیهی  امر  یک  این  کنند. 
سالها  یا  ها  ماه  سایبری  گسترده  تحقیقات 

زمان خواهد برد.
افراد آشنا به حمله فوق اعالم کرد:  از  یکی 
واحد  نهاد  یک  از  فراتر  بسیار  رویداد  این 
سایبری  جاسوسی  کمپین  یک  این  است. 
عظیم است که دولت و منافع آمریکا را هدف 

قرار داده است.
از  حفاظت  آژانس  سخنگویان  از  یکی 
امنیت  وزارت  سایبری  و  امنیتی  زیرساخت 
نزدیکی  »همکاری  آنها  گفته  آمریکا  داخلی 
هکری  اقدام  در خصوص  ما  نهاد  با شرکای 
علیه شبکه های دولتی دارند. آژانس حفاظت 
از زیرساخت امنیتی و سایبری در حال ارائه 
کمک فنی به نهادهای آسیب دیده است تا 
به کاهش آسیب های احتمالی کمک کنند.«

بر اساس اعالم یک مقام ارشد دولت آمریکا 
با اینکه این حمله به تازگی کشف شده است 
آسیب  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  ای  نشانه 
ناشی از ایمیل در اداره مخابرات و اطالعات 

ملی به تابستان امسال باز می گردد.

منتشر  را هم  رژیم صهیونیستی  دادگاه  بزرگ 
  )blackshadow( کردند. یک گروه که خود را
حمله  این  مسئولیت  نهاده  نام  سیاه(  )سایه 
این گروه  سایبری را به عهده گرفت. به گفته 
از این تهاجم خود  اطالعات و اسناد زیادی را 

به دست آورد.
»یوری ساگیف مویل«کارشناسان امور سایبری 
با این روزنامه  رژیم صهیونیستی در گفتگویی 
عبری زبان مدعی شد احتماال ایران عامل این 
از  بعد  ویژه  به  و  است   بوده  اطالعاتی  رخنه 
که  آن  احتمال  طرف  دو  بین  تنش  افزایش 
برخی از فعاالن فضای مجازی دست به چنین 

کاری زده باشد، بسیار زیاد است.

جزییات حمله هکری به نهادهای اطالعاتی آمریکا

هکرها ماه ها ایمیل های کارمندان را رصد کرده اند

حمله سایبری به ۴۰ شرکت صهیونیستی

به  نسبت  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
از  کالهبرداری  برای  سایبری  مجرمان  ترفند 
واکسن  فروش  و  تبلیغ  عنوان  با  شهروندان 

کرونا در فضای مجازی هشدار داد.
فتا،  پلیس  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
انتشار  پی  در  گفت:  پاشایی  رامین  سرهنگ 
تبلیغات  شاهد  کرونا،  واکسن  تولید  اخبار 
گسترده با مضمون فروش و واگذاری این دارو 
شبکه های  خصوص  به  و  مجازی  فضای  در 

اجتماعی هستیم.
با  سایبری  مجرمان  داد:  ادامه  پاشایی 
واکسن  اعطای  نظیر  مختلف  شگرد های 
مسافرتی  تور های  در  ثبت نام  قبال  در  کرونا 
انسانی  آزمایشی  ثبت نام  فریبنده،  تبلیغات  یا 
خارجی  کشور های  در  کرونا  واکسن  تزریق 

صدد  در  تفریحی،  و  توریستی  تور  همراه  به 
این  در  که  هستند  متقاضیان  از  کالهبرداری 
راستا تمامی تحرکات و جریان های مشابه در 

کارگروه ویژه پلیس فتا در حال رصد است.
واقعی دسترسی  تنها مسیر  اینکه  بیان  با  وی 
مجاری  صرفا  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به 
بهداشت  وزارت  سوی  از  شده  اعالم  قانونی 
و  دارو  فروش  و  تبلیغ  هرگونه  افزود:  است، 
تلقی  جرم  مجازی  فضای  طریق  از  واکسن 
خواهد  قانونی  برخورد  متخلفان  با  و  می شود 

شد.
گفت:  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
سایت  طریق  از  را  مشکوک  موارد  هموطنان 
پلیس فتا)www.cyberpolice.ir(  بخش مرکز 

فوریت های سایبری با ما در میان بگذارند.

هشدار پلیس فتا 
درباره کالهبرداری با عنوان »فروش واکسن کرونا«
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یک نویسنده دفاع مقدس با اشاره به ویژگی های 
شهید خسرو آدم نژاد فرمانده دوران دفاع مقدس 
در  که  کرد  یاد  فرمانده ای  عنوان  به  وی  از 
عملیات کربالی هفت قلب امام خمینی )ره( را 

شاد کرد.
به  مرند  محمودیوسفی  قلم  به  نژاد  آدم  کتاب 
و  اسالمی  انقالب  موزه  انتشارات  توسط  تازگی 
دفاع مقدس در ۳۳۹ صفحه و ۲ هزار نسخه به 

چاپ رسیده است.
از  قبل  من  است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  در 
سه  که  زد  کسی  را  حرف  این  ام!  مرده  مرگم 
بار در زندگی مرد و نتوانست از کثرت حضور در 
مناطق جنگی، عملیات هایی که بوده را به یاد 
بیاورد. او به یاد می آورد که کومله در کردستان 
برای سرش جایزه گذاشته بود و به یاد می آورد 
کاتیوشا  گلوله  و  مستقیم  تیر  با  بار  ها  ده  که 
زندان  سال   ۲۵ و  اعدام  به  عراق  در  و  مجروح 

سپاه  به  مدتی  ناپذیر  خستگی  فرمانده  این 
مختلف  فرماندهان  با  که  شد  مامور  کردستان 
ناصر  بروجردی.  محمد  شهیدان  جمله  از  سپاه 
کاوه  و محمود  زاده  کاظمی. محمدعلی گنجی 

همرزم بود.
و  مختلف  های  عملیات  در  او  افزود:  یوسفی 
متعددی از جمله پاکسازی شهرهای پیرانشهر، 
سردشت، اشنویه و عملیات والفجر ۲، کربالی ۲، 
کربالی ۵، رمضان، نصر، بیت المقدس، نصر ۳ 
و ۹ و عملیات های برون مرزی بسیاری شرکت 
کرد و در حین یک ماموریت ویژه برون مرزی به 
اسارت نیروهای بعثی در آمد و پس تحمل چهار 
سال اسارت در اولین روز سال ۱۳۸۲ به آغوش 

میهن اسالمی و خانواده اش برگشت.
مقدس  دفاع  روزهای  دلیر  فرمانده  افزود:  وی 
 ۱۳۹۸ آذر   ۲۸ در  نژاد  آدم  خسرو  سرهنگ 
از سال ها تحمل جراحات جانبازی که از  پس 
بود،  ملول  و  میهمانی چند صباح زمین خسته 
در  تا  برد  آسمان  به  و  برداشت  را  پاکش  روح 

جمع همرزمان شهیدش آرام گیرد.
نگاهی به زندگی شهید

غفور،  آدم نژاد  خسرو  آزاده  و  جانباز  سرهنگ 
در  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران  نوابغ  از 
دیرین  یار  و  نامنظم  جنگ های  فرماندهی 
پاکسازی مناطق غرب کشور  شهید چمران در 
از حضور منافقان و ضد انقالب، فرمانده گردان 
جنگاوران و راوی کتاب قهرمان ناشناس بود که 
از سال ها  سال گذشته در چنین روزهایی پس 
رشادت و تحمل آثار جراحت و اسارت، به یاران 

شهیدش پیوست.
سرهنگ خسرو آدم نژاد در سال ۱۳۳۸ در شهر 
 ۱۳۵۶ سال  در  گشود،  جهان  به  چشم  شیراز 
در رشته خلبانی هوانیروز قبول شد، اما پس از 
را  پیاده  رسته   ۱۳۵۷ سال  در  اسالمی  انقالب 

اثر محمد قنبری در  تا ماریانا«  کتاب »از پمبا 
این کتاب  انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
درباره انسان هایی است که به اجنه و قدرت های 
والیت  از  را  خود  می شوند،  متوسل  شیطانی 
خداوند خارج می کنند و بنده شیطان می شوند. 
این اقدام در دستور کار سرویس های اطالعاتی 
دنیا برای رسیدن به اهداف خود قرار می گیرد. 
افرادی  همین  از  یکی  داستان  اصلی  شخصیت 
است که در شبی که مسئول شب بود، اتفاقات 

عجیب و مرموزی در اتاقش رخ می دهد.

کتاب »غاغا غولی، غول غاغولی« اثر طاهره ایبد 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات  در 
محمدی  سمیه  رسید.  سوم  چاپ  به  نوجوانان 
تصویرگری این کتاب را برعهده دارد و محتوای 
از هفت سال مناسب  باالتر  برای رده سنی  آن 
است. کتاب »غاغا غولی، غول غاغولی« داستان 
است  زیادی  مدت  که  می کند  روایت  را  غولی 
این  تمام  در  او  آمده.  بیرون  از چراغ جادویش 
مدت برای مردم کار هایی انجام داد، اما سال های 

 ۳۱۷ در  واقفی  اسماعیل  نوشته  »واو«  رمان 
صفحه در انتشارات سوره مهر منتشر شد. 

در  را  اسالمی  ایرانی  زندگی  سبک  کتاب  این 
قالب رمان به تصویر می کشد و به اهمیت رشد 
و پیشرفت جامعه با تکیه بر معارف دینی اشاره 

می کند.
و  نور  به  مرد  یک  عشق  از   » »واو  رمان  در 
از  باوجود  که  مردی  می شود.  گفته  حقیقت 
طی  را  حقیقت  مسیر  چیز،  همه  دادن  دست 
و  مقاومت  صبر،  با  باید  که  راهی  می کند، 
حافظت از مرز های ایمان و حقیقت برود تا به 

حق خود برسد.
فعالیت  یزد،  در   ۱۳۶۶ متولد  واقفی  اسماعیل 
سال  از  نویسندگی  زمینه  در  را  اش  حرفه ای 
داستان نویسی  کارگاه های  در  حضور  با   ۱۳۹۵

حوزه هنری یزد آغاز کرد.
نگارش رمان »واو« دو سال طول کشید. 

رمان »واو « از زبان سوم شخص روایت می کند. 
بیان  مخاطب  برای  کل  دانای  زبان  از  داستان 

محکوم شده است.
یوسفی که تا کنون کتاب های بابانان، حکایت 
یادها، حوالی یک آدم و مسافت کوتاه را نوشته 
کتاب  گفت:  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  به  است، 
و  روایت جذاب  در ۲۵ قسمت ضمن  نژاد  آدم 
از جزیی ترین لحظه های سرگذشت  پرکشش 
در  نژاد  آدم  سرهنگ خسرو  پرمخاطره  زندگی 
نابی  های  بخش  بیان  به  مقدس،  دفاع  دوران 
از وقایع روزهای جنگ تحمیلی می پردازد که 
های  مقاومت  و  کشورمان  تاریخ  از  ای  گوشه 
ارتش  آغازین جنگ توسط  مردمی در روزهای 

بعثی عراق در حمله به کردستان است.
یکی از تاثیر گذارترین بخش های کتاب لحظه 
هفت  کربالی  عملیات  در  رزمندگان  پیروزی 
فرماندهی  برای  قدر  آن  حماسه  این  که  است 
معظم کل قوا حضرت امام خمینی )ره( باارزش 
بود که بعد از عملیات ضمن یک مکالمه تلفنی 
مستقیم با فرمانده لشکر ۶۴ ارومیه این پیروزی 
رزمندگان  به  خطاب  و  گویند  می  تبریک  را 
یگان جنگاوران به فرماندهی سرهنگ آدم نژاد، 
خشنود  مرا  قلب  عملیات  این  با  شما  فرمودند 
نژاد  آدم  سرهنگ  کرد:  اضافه  کردید.یوسفی 
یکی از فرماندهان شناخته شده ارتش جمهوری 
از  همیشه  او  امر  تحت  یگان  که  است  اسالمی 
جسورترین و شجاع ترین نیروها تشکیل می شد 
و او بهترین و باارزش ترین دوران زندگی خود را 
در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از ان در 
یگان های رزمی ارتش و سپاه درراه پاسداری از 

این مرز وبوم سپری کرد.
های  مسئولیت  در  نژاد  آدم  شهید  افزود:  وی 
مختلف چون فرمانده گردان جنگاوران لشکر ۶۴ 
ارومیه، فرمانده جنگ های نامنظم قرارگاه غرب 
ارتش در ارتفاعات شمالغرب و دشت های وسیع 

جنوب کشورحماسه های بیاد ماندنی آفرید.

مقدماتی  دوره های  طی  از  پس  و  کرد  انتخاب 
تکاور،  دوره های  کردن  سپری  و  توپخانه 
به  دوره ها  دیگر  و  کوهستان  مربی  چتربازی، 
به لشکر  ادامه خدمت  برای  اول،  عنوان شاگرد 

۶۴ ارومیه منتقل شد.
این رزمنده سرافراز دوران دفاع مقدس به مدت 
انقالب  پاسداران  سپاه  ویژه  تیپ  به  سال  دو 
اسالمی مامور شد و به همراه شهیدان واالمقامی 
عملیات  چندین  در  بروجردی  شهید  همچون 

شرکت کرد.
پاکسازی  برای  خود  تالش های  ادامه  در  وی 
ضد  و  منافقان  دست  از  کشور  غرب  مناطق 
انقالب، به مدت یکسال در کنار مسعود بارزانی، 
رژیم  علیه  عراق  کردستان  اقلیم  سابق  رئیس 
مهم  عملیات  چندین  در  و  کرد  مبارزه  بعث 
متعدد  جراحات  کرد.  ایفا  را  تاثیرگذاری  نقش 
ناشی از انفجار مین و تقابل مستقیم با دشمن 
در این مدت زمان نتوانست او را مغلوب کند و 
تا پایان جنگ تحمیلی در جبهه های حق علیه 
باطل حضور داشت و در سال ۶۸ نشان فتح را از 

دستان فرمانده کل قوا دریافت کرد.
مقابله  برای  آدم نژاد  سرهنگ  جنگ،  پایان  با 
که  داشت  حضور  کشور  غرب  در  ضدانقالب  با 
و مورد شدیدترین  بعث درآمد  رژیم  اسارت  به 
شکنجه ها از سوی این رژیم متخاصم قرار گرفت 
میهن  خاک  به   ۱۳۸۲ سال  در  نهایت  در  و 
خدمتش  طول  در  نژاد  آدم  بازگشت.سرهنگ 
تیپ  بارزانی،  مسعود  نیروی های  با  همکاری 
ویژه پاسداران، فرماندهی گردان کرد مسلمان، 
در  اطالعات  وزرات  ارتش،  اطالعات  حفاظت 
منطقه ایالم و نیروی انتظامی را در پرونده خود 
دارد.وی در دوران جنگ در پاکسازی پیرانشهر، 
سردشت،  به  پیرانشهر  محور  تمرچین،  منطقه 
شهر سردشت، محور سردشت به بانه، شهر بانه، 
محور بانه به مهاباد، شهر مهاباد، محور مهاباد به 
نقده، نقده با اشنویه و جلدیان و چندین عملیات 

مهم نقش به سزایی را ایفا کرده است.

نویسنده در کتاب »از پمبا تا ماریانا« از وقایعی 
از  یکی  مسئول  مهران،  برای  که  می گوید 
سازمان های اطالعاتی دنیا رخ می دهد. در شبی 
که مسئول شب بود، اتفاقات عجیب و مرموزی 
در اتاقش رخ می دهد. مهران در اثر حادثه ای به 
کما می رود در بیمارستان فردی نورانی را با نام 
ایمان در کنار جسمش می بیند؛ با او لحظه های 
به  توجه  با  می کند.  تجربه  را  انگیزی  هیجان 
و  سیا  سازمان  به  عالم،  در  سیرشان  آزادی 
موساد می روند و از بخش های مرتبط با استفاده 
به  دسترسی  برای  شیاطین  و  اجنه  قدرت  از 

اهدافشان بازدید می کنند.
رمال ها،  به  کارشان  و  سر  داستان  مسیر  در 
دزدان،  ناحسابی،  و  شیاد  افراد  گیرها،  جن 
را  مهیجی  حوادث  و  می افتد  و...  نویسان  دعا 
اسیر  که  می بینند  را  خانواده هایی  می زند.  رقم 
اجنه و دعانویسان و رمال ها شدند و چگونه از 
استفاده  دیگران  علیه  شیطانی  قدرت های  این 
خارج  کما  از  مهران  روز  هفت  از  بعد  می شود. 
می شود، ضمن فراموشی آنچه در این یک هفته 
می شود.  آغاز  اش  بهبودی  روند  است،  دیده 
مخاطب  به  ماریانا«  تا  پمبا  »از  کتاب  مطالب 
اطالعاتی  سازمان های  چگونه  می دهد  آگاهی 
به  یابی  دست  برای  شیطانی  نیرو های  از  دنیا 
درگیر  که  و کسی  می کنند  استفاده  اهدافشان 
رقم  برایش  اتفاقی  چه  می شود،  سازمان ها  این 

می خورد.

بودند  فراموش کرده  را  او  بود که مردم  زیادی 
چراغ  به  می خواست  اش  تنهایی  دلیل  به  و 
به  راحت  نمی توانست  اما  بازگردد.  جادویش 

جایگاه اولیه اش که چراغ جادو بود بازگردد.
غول قصه باید برای برگشت به چراغ جادویش 
او  این راه به  آدمی زاده ای پیدا می کرد که در 
او  برای  یعنی  بخواند؛  را  دردش  و  کند  کمک 

بگوید »غاغاغولی، غول غاغولی«
کتاب »غاغا غولی، غول غاغولی« برای نخستین 
انتشارات  در  خشتی  قطع  با   ۹۴ سال  در  بار 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر 
شد. این کتاب در سال جاری با تیراژ ۲ هزار و 
۵۰۰ نسخه منتشر شد. به این ترتیب شمارگان 
هزار   ۹ به  تاکنون  انتشارش  ابتدای  از  کتاب 
این  از  پیش  ایبد  طاهره  است.  رسیده  نسخه 
آقای چرخشی«،  از جمله »خانواده  کتاب هایی 
خاله  و  »چارخانه  جلدی  پنج  مجموعه 
»الک  دریا«،  ته  غریب  و  »عجیب  کشمشی«، 
»پریانه های  پغورقاتی«،  »خانه  ترسو«،  پشت 
پرورش  کانون  انتشارات  در  را  ماریس«  لیساند 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرد.

می شود. دانای کلی که در وقایع رمان حضور 
تعریف  مخاطبش  برای  را  آن  است،  داشته 
می کند. از جمله ویژگی های کتاب می توان به 

توصیف های آن اشاره کرد.
وصیف های کتاب به گونه ای است که مخاطب 
دیدگانش مجسم می کند.  مقابل  را  آن صحنه 
ویژگی دیگر رمان »واو« نثر آن است که روان و 
ساده است. این روانی و سادگی باعث می شود، 

مخاطب بتواند با اثر ارتباط برقرار کند.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

آن  بشِر  گمشده  و  جادویی  شهر  »الدورادو 
ساختمان  هاش  همه  که  اطلس  اقیانوس  طرف 
می   کرد  توصیف  را  یزد  جوری  کافور  طالست. 

انگار الدورادوی واقعی را اینجا دیده.
را  خورشید  نوِر  کاهگلی  دیوار های  وقتی 

منعکس می   کردند شهر یکپارچه طال می شد.
فیروزه  ای  گنبد  طالیی.  سینه  ریز  یک  مثل 
امامزاده   ها از آن باال مثل سنگ   های فیروزه ریز 

و درشت روی این سینه   ریز بودند.«

فرمانده ای که قلب امام خمینی )ره( را شاد کرد

کتاب »از پمبا تا ماریانا«
دست سرویس های اطالعاتی را رو می کند

داستانی تخیلی؛
 روایتگر ماجرای غولی تنها می شود

»واو« راوی داستان عشق مردی به نور و حقیقت

شرایط حضور، ثبت نام، خرید، ارسال و بن خرید 
خانه  سوی  از  کتاب  مجازی  نمایشگاه های  در 

کتاب و ادبیات ایران اعالم شد.
نمایشگاه های  اجرایی  فرایند  آغاز  به  توجه  با 
مجازی کتاب و نظر به برگزاری اولین نمایشگاه 
مجازی استانی )جنوب کرمان( از تاریخ ۲۹ آذر 
ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  سال جاری،  ۳دی  تا 
ساز وکار نمایشگاه های مجازی کتاب را در قالب 

پرسش و پاسخ های ذیل منتشر کرد.
۱. چگونه در نمایشگاه های مجازی کتاب بخریم؟

کتاب،  مجازی  نمایشگاه های  آغاز  با  همزمان 
خریداران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی 
www.ketab.ir و کلیک بر روی سامانه فروش، 
کتاب های مورد نظر خود را بر اساس تفکیک های 
انتخاب  از  و پس  و... جست وجو  ناشر  موضوعی، 
فرآیند  اضافه و  به سبد خرید خود  را  کتاب آن 
است  گفتنی  کنند.  تکمیل  را  خرید  و  پرداخت 
خرید با هر کارت عضو شتاب که رمز دوم اینترنتی 

داشته باشد امکان پذیر است.
آدرس  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نکته: 
اینترنتی مستقلی خواهد داشت که متعاقباً اعالم 

می شود.
2.پس از تکمیل فرآیند خرید چه اقداماتی از سوی 

خریدار صورت می گیرد؟
است  موظف  ناشر  فرآیند خرید،  تکمیل  از  پس 
کتاب های  ارسال  به  نسبت  ساعت،   ۲۴ ظرف 
خریداری شده از طریق شرکت ملی پست ایران 
یا سایر روش های مطمئن اقدام کند. در صورت 
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران، پیامک 
حاوی کد رهگیری به شماره تلفن همراه اعالمی 
از سوی خریدار ارسال می شود. در صورت ارسال 
از طریق دیگری غیر از شرکت پست، ناشر موظف 
است اطالعات تماس متصدی ارسال کتاب ها را در 
سامانه بارگذاری کند تا برای خریدار قابل مشاهده 

و پیگیری باشد.
نکته: احراز اعتبار و حصول اطمینان از سرویس 

ارسالی بر عهده ناشر است.
3. آیا هزینه ارسال کتاب ها برعهده خریدار است؟

خریداران کتاب از نمایشگاه های مجازی، هزینه ای 
بابت ارسال پرداخت نخواهند کرد.

اختصاص  کتاب ها  همه  به  کتاب  خرید  بن  آیا   .۴
خواهد داشت؟

بله. کلیه کتاب های موجود در نمایشگاه مجازی 
مشمول خرید از طریق بن می شوند.

)یارانه  کتاب  بن  از  استفاده  امکان  آیا   .5
مجازی  نمایشگاه  در  و...(  قلم  اهل  دانشجویی، 

کتاب وجود خواهد داشت؟
آن  به شرایط  بسته  نمایشگاه مجازی کتاب،  در 
از  استفاده  امکان  و...(  ملی  )استانی،  نمایشگاه 
نمایشگاه کتاب  برخالف  و  دارد  بن خرید وجود 
کارت  طریق  از  کتاب  بن  تخصیص  که  فیزیکی 
مجازی  نمایشگاه  در  می گرفت  صورت  بانکی 
کتاب، مشمولین دریافت یارانه، بن خرید کتاب 
خود را به صورت اعتباری بر روی کد ملی دریافت 

خواهند کرد.
۶. شیوه تخصیص بن کتاب به صورت اعتباری به چه 

صورت است؟
کتاب  نمایشگاه مجازی  از شروع  قبل  خریداران 

می توانند به سامانه بن به نشانی
ثبت نام  به  نسبت  و  مراجعه   www.ketab.ir  
اقدام کنند. پس از طی  و تکمیل اطالعات الزم 
مراحل ثبت نام، اعتبار خرید کتاب به کد ملی فرد 
تعلق می گیرد. نکته: بن اعتباری خرید کتاب در 

صورت گرفته باشد و ناشر کتاب ها را برای خریدار 
ارسال کرده باشد و مدرک ارسال از طریق سامانه 
دیگر بارگذاری شده باشد امکان انصراف وجود ندارد.
۱5. چگونه مراحل خرید کتاب خود را پیگیری کنیم؟

پیگیری فرایند خرید کتاب به سه طریق امکان پذیر 
خواهد بود:

مجازی  نمایشگاه  پاسخگویی  مرکز  طریق  از  الف( 
کتاب به شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸

ایجاد حساب کاربری  ب( ارسال تیکت در صورت 
در سایت

ج( ارسال ایمیل به ostani@tibf.ir برای نمایشگاه 
استانی جنوب کرمان

آدرس  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  برای  نکته: 
مستقل اعالم خواهد شد.

خریدار  دست  به  زمانی  بازه  چه  در  ها  کتاب   .۱۶
می رسند؟

ناشر موظف است کتاب ها را ظرف مدت ۲۴ ساعت 
سرویس های  سایر  یا  پست  ملی  شرکت  طریق  از 
شرکت  عملکرد  به  بسته  و  دهد  تحویل  مطمئن 
ملی پست و سایر سرویس ها پیش بینی می شود به 
صورت میانگین حداقل یک روز و حداکثر یک هفته 

نسبت به تحویل کتاب ها اقدام شود.
سرویس  از  اطمینان  حصول  و  اعتبار  احراز  نکته: 

ارسالی بر عهده ناشر است.
سوی  از  کتاب ها  دریافت  در  تاخیر  صورت  در   .۱۷

خریدار چه اقدامی باید صورت بگیرد؟
در وهله اول، خریدار با پیگیری کدرهگیری پستی 
یا تماس با متصدی ارسال )شماره ای که در سایت 
ثبت شده است( وضعیت مرسوله را پیگیری کند. 
در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از یکی از سه 

طریق زیر اقدام کند:
به  کتاب  مجازی  نمایشگاه  پاسخگویی  مرکز  الف( 

شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸
ب( ارسال تیکت در صورت ایجاد حساب کاربری در 
سایت   ج( ارسال ایمیل به ostani@tibf.ir برای 

نمایشگاه مجازی کتاب جنوب کرمان
مجازی  نمایشگاه  پشتیبانی  و  ارتباط  راه های   .۱8

کتاب چیست؟
به  کتاب  مجازی  نمایشگاه  پاسخگویی  مرکز  الف( 
شماره تلفن ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱   ب( ارسال تیکت 
در سایت    ج(  کاربری  ایجاد حساب  در صورت 
نمایشگاه  برای   ostani@tibf.ir به  ایمیل  ارسال 

مجازی کتاب جنوب کرمان
۱۹. آیا برای خرید کتاب در طول روز سقف وجود 

دارد؟
بانک  قوانین  تابع  بانکی  تراکنش  سقف  اما  خیر، 

مرکزی خواهد بود.
2۰. آیا امکان خریدهای متعدد از ناشران متعدد در 
طول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب وجود خواهد 

داشت؟
بله، امکان خرید در طول ایام نمایشگاه وجود دارد 

هر نمایشگاه صرفاً در همان نمایشگاه قابل استفاده 
خواهد بود.

نمایشگاه  یارانه  دریافت  مشمول  کسانی  چه   .۷
مجازی کتاب خواهند بود؟

در نمایشگاه مجازی استانی همه خریداران تا سقف 
اعتبار در نظر گرفته شده می توانند از یارانه خرید 
۳۰ درصدی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان استفاده کنند. 
دریافت  و  ثبت نام  به  موفق  که  افرادی  عبارتی  به 
یارانه شده اند می توانند با پرداخت ۱۴۰ هزار تومان، 
۶۰ هزار تومان یارانه خرید دریافت کنند و تا سقف 
۲۰۰ هزار تومان خرید کنند. در نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران نیز مشموالن دریافت بن خرید کتاب 
اعم از دانشجویان، طالب، اساتید حوزه و دانشگاه و 
اهل قلم همچون نمایشگاه فیزیکی مشمول دریافت 

بن خرید کتاب خواهند شد.
8. آیا به غیر از یارانه، تخفیف دیگری در نمایشگاه های 

مجازی کتاب استانی در نظر گرفته شده است؟
ناشران  استانی  کتاب  مجازی  نمایشگاه های  در 
موظف به ارائه حداقل ۱۰ درصد تخفیف خواهند 

بود که ضوابط آن اعالم خواهد شد.
۹. کتاب ها به چه شیوه ای توسط ناشران به خریداران 

ارسال می شوند؟
ناشران می توانند با مراجعه به پنل )غرفه مجازی( 
فهرست  و  شده  خریداری  کتاب های  لیست  خود 
خریداران را مشاهده کنند. لذا موظف هستند ظرف 
مدت ۲۴ ساعت نسبت به ارسال کتاب ها به آدرس 
خریداران از طریق شرکت ملی پست ایران یا سایر 
مدارک  و  اسناد  و  کنند  اقدام  معتبر  سامانه های 
شامل کدرهگیری و شماره تماس متصدی ارسال 

کتاب را در سامانه بارگذاری کنند.
بانک های دارای کارت  ۱۰. آیا خرید از طریق همه 

شتاب امکان پذیر است؟
با داشتن رمز دوم اینترنتی، امکان خرید از طریق 

همه کارت های شتابی امکان پذیر است.
از  اعالمی  تلفن  شماره  مالکیت  است  الزم  آیا   .۱۱

طریق خریدار به نام شخص خریدار باشد؟
در صورت استفاده از یارانه )بن نمایشگاه( ضروری 
اعالمی در مالکیت کدملی فرد  تلفن  است شماره 
مشمول دریافت یارانه باشد. در صورت خرید آزاد، 
مالکیت شماره تلفن اعالمی به نام خریدار ضروری 

نیست.
ملی  شرکت  سوی  از  مرسوله  ارسال  صورت  در   .۱2
بسته های  تحویل  برای  خریدار  نبود  و  ایران  پست 

پستی چه اقدامی باید انجام شود؟
این امر تابع قوانین شرکت ملی پست ایران خواهد 

بود.
۱3. آیا کتاب فقط به آدرس خریدار ارسال می شود؟

از سوی  بر اساس آدرس ثبت شده  کتاب ها صرفاً 
خریدار بر روی سایت ارسال خواهند شد.

۱۴. آیا امکان انصراف از خرید وجود دارد؟
در صورتی که فرایند خرید و پرداخت هزینه کتاب 

اما با هدف تجمیع مرسوله های پستی و عدم تکرر 
مراجعه شرکت ملی پست برای تحویل کتاب ها به 
درب منزل، پیشنهاد می شود خریدهای هر ناشر 
در یک سبد خرید به صورت تجمیعی انجام شود.

کدپستی  نبودن  صحیح  یا  عدم  صورت  در   .2۱
خریدار چه اقدامی انجام شود؟

این مساله تابع قوانین شرکت ملی پست خواهد 
بود.

باید  نمایشگاه های استانی  از  22. آیا برای خرید 
صرافا بومی یا ساکن آن استان بود؟

خیر، اما آدرس اعالمی برای ارسال کتاب ها باید 
در محدوده جغرافیایی همان استان باشد.

23. آیا امکان تجمیع خریدها وجود دارد؟
خیر، هر ناشر به صورت مستقل نسبت به ارسال 

کتاب به مشتریان اقدام خواهد کرد.
مورد  کتاب های  می توانند  2۴. خریداران چگونه 
نظر خود را در سامانه نمایشگاه مجازی کتاب پیدا 

کنند؟
کتاب های موجود در سامانه نمایشگاه های مجازی 
دسته بندی  و...  ناشر  موضوعی،  لحاظ  به  کتاب 
جوی  و  جست  امکان  حال  عین  در  و  شده اند 
نیز  خاص  عنوان  یک  یا  ناشر  یک  از  پیشرفته 

وجود دارد.
در  حضور  برای  نشر  پروانه  اعتبار  تاریخ   .25

نمایشگاه مجازی کتاب تا چه تاریخی خواهد بود؟
مالی  و  اداری  حقوقی،  مسائل  به  توجه  با 
نمایشگاهی، ناشران موظف به داشتن پروانه نشر 
معتبر تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه مجازی 
کتاب خواهند بود و آن دسته از ناشرانی که تاریخ 
اعتبار پروانه نشر آنها رو به پایان است ضروری 
است در سریع ترین زمان نسبت به تمدید اعتبار 

اقدام کنند.
2۶. آیا امکان تغییر قیمت در سامانه موسسه خانه 

کتاب و ادبیات ایران برای ناشران وجود دارد؟
در هر نمایشگاه، امکان تغییر قیمت فقط یک بار 
در سامانه فروش نمایشگاه امکان پذیر خواهد بود.

2۷. نحوه تحویل کتاب از سوی ناشر و ارسال کتاب 
از سوی شرکت ملی پست به چه صورت خواهد بود؟

از  ناشران موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت پس 
مجازی  غرفه  یا  پنل  در  که  خرید  فرایند  اتمام 
قابل مشاهده است نسبت به ارسال کتاب ها اقدام 
طریق  دو  به  ناشر  طریق  از  کتاب  ارسال  کنند. 

خواهد بود:
الف( از طریق شرکت ملی پست ایران و دریافت 
کدرهگیری )نحوه ارسال کتاب از طریق شرکت 

ملی پست به زودی اطالع رسانی خواهد شد.(
ب( ارسال کتاب از طریق سامانه های پستی معتبر 
و پاسخگو )درج شماره تلفن متصدی ارسال برای 
خریدار و مسئول برگزاری نمایشگاه الزامی است.(

سوی  از  کتاب  رسانی  به روز  مهلت  آخرین   .28
ناشران تا چه تاریخی است؟

مجازی  نمایشگاه  در  ثبت نام  زمان  تا  ناشران 
کتاب فرصت دارند کتاب های خود را در سامانه 
به روزرسانی کنند و امکان تغییر در لیست کتاب ها 

پس از نهایی شدن ثبت نام وجود ندارد.
شرکت  طریق  از  ارسال  هزینه  محاسبه  نحوه   .2۹

ملی پست چگونه خواهد بود؟
بر  کرمان  جنوب  استانی  مجازی  نمایشگاه  در 
تفاهم نامه  )موضوع  کتاب  پست  نرخ نامه  اساس 
شرکت  با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
پایین تر  درصد  حدود ۲۵  که  است  پست(  ملی 
از نرخ نامه رسمی پست است که جزئیات آن در 

سایت posteketab.com قابل مشاهده است.

هر آنچه باید درباره نمایشگاه های مجازی کتاب بدانید
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صف

است.  معروف  انبارها  آب  شهر  به  اوز  شهر   
این بخش  االیام آب شرب مردم در  قدیم  از 
با  اخیراً  است.  شده  می  تامین  انبارها  آب  از 
سلمان  سد  از  کشی  لوله  آب  ورود  به  توجه 
فارسی آب انبارها کارائی و عظمت خود را در 
این شهر از دست داده اند. می گویند در اوز 
بیش از ۷۵۰۰ آب انبار بزرگ و کوچک وجود 
دارد. اطالعات ما از ساخت اولین آب انبار در 
سوابق  و  اسناد  طبق  ولی  است  کم  منطقه 
انبار سلفی salafi را می توان به  موجود آب 
عنوان قدیمی ترین آب انبار شهر اوز معرفی 
کرد. تاریخ ساخت این آب انبار به حدود ۷۵۰ 

این کاروانسرا در اوخر دوره زندیه مطابق باجمادی 
االول۱۲۰۰ه.ق به همت خیرالحاجان محمدباقر و 
ابوالحسن  حاجی عباس فرزندان مرحوم خواجه 

بن زیدالری ساخته شده است.
و۲۴  حجیم  گنبدخانه  چهار  از  کاروانسرا  این   
حجره تشکیل شده و سبک معماری آن بسیار 
زیبا و دل انگیزاست. این اثر در تاریخ ۸۴/۵/۱۹ 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  شماره ۱۲۷۰۵در  به 

در روزگاران باستان بین النهرین در توسعه لعاب 
سفالسازی سر آمد دیگر کشورها بوده است با در 
نظر گرفتن اینکه ترکیبات لعاب و شیشه یکی 
سازی  شیشه  صنعت  که  نیست  عجیب  است 
است.  کرده  پیشرفت  آشور  و  سومر  بابل،  در 
واقعی  شیشه  که  اند  کرده  ثابت  باستانشناسان 
وجود  سومر  در  مسیح  از  پیش  سوم  هزاره  در 
داشته است. این شیشه با شیشه ای که مصریها 
از گداز ُدر کوهی و قلیا بدست می آوردند فرق 
النهرین  بین  در  که  ای  شیشه  و  است  داشته 
وجود داشته پس از هزار سال به مصر وارد شده 
ویژه  به  و  بابلی  پزشکی  لوحه های  وجود  است. 
لوحه های فنی و دارویی آشوری درباره صنعت 
مسیح  از  پیش   ۶۲۵ سال  در  سازی  شیشه 
شیشه  صنعت  اینکه  بر  محکمی است  دلیل 
وجود  ایران  همسایگی  در  ای  پیشرفته  سازی 
عیالم،  ناحیه  یعنی  خوزستان،  از  است.  داشته 
مدارکی از شیشه سازی در دست است که نشان 

بوته چای برای نخستین بار در چین و در حدود 
پنج هزار سال پیش شناخته شد که به تدریج 
از  آن  بر  عالوه  شد.  کشف  آن  درمانی  خواص 
استفاده  نیز  رنگ آمیزی  مصارف  برای  چای 

می شد.
به  چین  از  را  چای  هفدهم  سده  در  هلندی ها 
اروپا بردند. در اروپا چای در مغازه های عطاری 
عرضه می شد. »نیکوالس تولپ« پزشک هلندی 
در کتاب خود تحت عنوان مشاهدات پزشکی در 

سال ۱۶۴۱ اعالم کرد:
امان  در  بیماری ها  همه  از  چای  نوشیدن  با 
قرن  در  می شود.  طوالنی  عمرتان  و  هستید 
به  را  انگلیسی چای  ملکه  زمانی که »آن«   ۱۸
انتخاب کرد، ُمد  عنوان نوشیدنی صبحانه خود 

بر مباحث پزشکی غلبه کرد.
مستعمرات  در  مدتی  برای  چای  نوشیدن 
که  زمانی  شد.  تحریم  آمریکا  در  انگلیس 
بریتانیایی ها بر خریداران چای حتی برای اهداف 
درمانی، مالیات تحمیل کردند، مستعمره نشینان 
برخاستند،  اعتراض  به  جوامع  برخی  در 
سوار  مخفیانه  تندخو  معترضان  همین  بعدها 
صندوق   ۳۴۲ و  شدند  بریتانیایی  کشتی های 
با بهای  چای را به »لنگرگاه بوستون« بردند و 

ارزان تری فروختند.
افسانه های  در  چای  از  بشر  استفاده  ریشه های 
اولین  برای  که  مکانی  اما  شده،  بیان  متعددی 
که  این  با  است.  نامعلوم  شده،  تولید  چای  بار 
گیاهی  داروی  یک  عنوان  به  چای  خاستگاه 
مفید برای بیدار ماندن، نامعلوم است، اما چین 
به عنوان خاستگاه مصرف چای، سابقه تاریخی 
دست کم ۱۰۰۰ سال پیش از میالد را به ثبت 

رسانده است.
چای نقش مهمی در فرهنگ آسیا به عنوان یک 
از  نمادین  نیز  و  شفابخش  پرمصرف،  نوشیدنی 
کرده  ایفا  قرن ها،  طول  در  اجتماعی  موقعیت 
چای  از  که  قرن هاست  چین  واقع  در  است. 
را  نوشیدنی  این  متخصصین  است.  برخوردار 
بیماری ها  از  گروهی  برای  درمانی  عنوان  به 
به  اشرافیت در مصرف چای خوب  و  می دانند، 
محسوب  اجتماعی  جایگاه  از  نشانه ای  عنوان 
می شده و مردم عادی فقط می توانستند از طعم 

آن استفاده کنند.
این  ماهیت  چای،  تاریخچه  زمان  آن  در 
نوشیدنی و سبک تهیه آن با روشی که ما امروزه 
بکار می بریم، متفاوت بوده است. برگ های چای 
به صورت قالب هایی فرآوری می شدند. این قالب 
خشک شده، که کاًل به نام چای آجری نامیده 
می شد داخل یک هاون سنگی کوبیده می شد. 
آب داغ به گرد این قالب چای افزوده می شد، یا 
و  کتری های سنگی می جوشاندند  داخل  را  آن 

به عنوان یک نوشیدنی گرم مصرف می کردند.
چای در ایران

امروزه مصرف چای، یکی از اجزای جدایی ناپذیر 

دارد؟ در  کاربرد  زندگی شما  پژوهش چقدر در 
عصر هجوم رسانه ها، آیا هر چه را که می شنوید 
و  تحقیق  صدد  در  یا  می پذیرید  می خوانید،  یا 
پژوهش بر می آیید؟ اهمیت و نقش پژوهش در 
جامعه چیست و چرا ۲۵ آذر روز پژوهش نامیده 

شده است؟ 
 تاریخچه روز پژوهش

پس از پیروزی انقالب اسالمی، »شورای فرهنگ 
بیشتر  هرچه  گسترش  برای  کشور«  عمومی 
فرهنگ »پژوهش« درجامعه، گوشزد اهمیت این 
امر و بزرگداشت پژوهشگران برجسته،  ۲۵  آذر را  
به نام روز پژوهش نامگذاری کرد. »وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری« نیز از سال  ۱۳۷۹  چهارمین 

هفته آذر ماه را هفته پژوهش اعالم نمود.
 تعریفی از پژوهش و پژوهشگر 

هوشمندانه،  رفتار  یک  تحقیق  یا  پژوهش 
پیدا  برای  یافته  سامان  و  خالقانه  هوشیارانه، 
و  پدیده ها، رخداد ها  بازنگری  و  بازگویی  کردن، 
استفاده  برای  پژوهش همچنین  است.  فرضیات 
به  یافتن  دست  برای  موجود  پدیده های  از 
می رود.  به کار  فناوری ها  و  عملی  راهکار های 
را  خود  پژوهش  نتایج  پژوهشگر  معمول  به طور 
در مجله های علمی ارائه می دهد. پژوهش در دو 
مرحله »یافتن پرسش پژوهش« و دیگر »پاسخ 
دادن به آن پرسش« صورت می گیرد.دانسته های 
موجود  اطالعاتی  منابع  مطالعه  طریق  از  یا  ما 
حاصل می شود یا بر اساس پژوهش هایی که خود 
انجام می دهیم به دست می آید. اگر این دانسته ها 
بر اساس نتایج پژوهش های قبلی باشد در واقع به 
»مصرف اطالعات« پرداخته ایم و اگر مبتنی بر 
مشاهدات و تحلیل های جاری باشد تالش ما به 
تولید علم و اطالعات منجر شده است. در واقع 
و  دانش  مرز های  گسترش  برای  راهی  پژوهش 

گشودن افق های تازه برای آیندگان است.
پژوهش  گوناگون  شیوه های  به  که  شخصی 
می شود.  نامیده  )محقق(  پژوهشگر  می کند، 

در آن زمان می نویسد که ایرانیان شراب را در 
پیاله های شیشه ای می نوشیده اند.

را  سازی  شیشه  صنعت  سلوکیان،  زمان  در 
شهر  در  مدیترانه  دریای  کرانه  در  فینیقی ها 
را  صنعت  این  فینیقی ها  کردند.  بنیان  صیدا 
که  تلموذی  افسانه  با  این  آموختند.  بابلیها  از 
خود  دوم  اسارت  زمان  در  یهودیان  می گوید 
شیشه سازی را آموختند تطبیق می کند. شیشه 
فینیقی ها و یهودیان پیش از آغاز امپراتوری روم 
شیشه  زیاد  اشیا  کشف  با  بود.  ارزش  با  بسیار 
می توان چنین  و ساسانیان  پارتها  زمان  در  ای 
پنداشت که صنعت شیشه سازی در همان زمان  

در ایران شایع بوده است.
مانند  سازان،  شیشه  که  میرسد  نظر  به  چنین 
دیگر پیشه وران سبک شیشه سازی خود را تا 
دوره اولیه اسالم حفظ کردند. اشیاء شیشه ای 
زیادی در ساوه وری پیدا شده است. ظرف های 
با دمیدن درست  شیشه ای معمولی که ظاهرا 
می شده و روشن و بی نقش و نگار بوده است. 
به  و  دمیده  نخست  را  تر  ارزش  با  شیشه های 
نی های  با  و سپس  آورده  در  ساده  قالب  شکل 
بلند و راست قالب می گرفته اند و اغلب در حالی 
که شیشه مذاب و نرم روی نی بود شیشه ساز 
آن را به سرعت چرخانده و بدین ترتیب خطوط 

مارپیچ بر روی آن درست می کرد. 
از همان اوایل دوره اسالمی  شیوه آشوری تزیین 
عبارت  شیوه  این  می شود.  مشاهده  ایران  در 
گلوله های  یا  حلقه،  نخ،  با  اشیا  تزیین  از  است 
شیشه ای به رنگهای مختلف. پس از استیالی 
مغول، پیشه و صنعت شیشه در ایران رو به افول 

گذاشت. بین سال ۱۶۶۴و ۱۶۸۱ میالدی که 
تحت  چندان  کرد  مسافرت  ایران  به  شاردن 
ایرانی  استادان  و  سازان  شیشه  مهارت  تاثیر 

قرار نگرفته است.
 وی پس از تعریف و تحسین از سایر هنرها 
می نویسد:  چنین  شیشه  مورد  در  پیشه ها  و 
آن  از  ایرانیان  که  است  صنعتی  »شیشه 
کارگاههای  ایران  سراسر  در  ندارند.  اطالعی 
شیشه ها  بیشتر  ولی  هست  سازی  شیشه 
است.  خاکستری  رنگشان  و  است  لکه  از  پر 
و  است  زیباتر  همه  از  شیراز  سازی  شیشه 
شیشه سازی اصفهان از همه بدتر، زیرا خورده 
صورتی  در  می کنند،  آب  دوباره  را  شیشه ها 
می سازد.«  نو  شیشه  شیرازی  گر  شیشه  که 
که  کرد  کوشش  بزرگ  عباس  شاه  اینکه  با 
هنرمندان  وسیله  به  را  سازی  شیشه  صنعت 
ونیزی بار دیگر احیا کند، ولی شیشه گران در 
نیاز  مورد  معمولی  فقط شیشه  بعد  سده های 

خود را تهییه می کردند. 

  گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ

رسد.  می  تیموریان  دوران  یعنی  پیش  سال 
مصالح به کار رفته در این آب انبار، سنگ، گچ 
و ساروج است برکه سلفی تا کنون چندین بار 
محله  در  برکه  این  است.  تعمیر شده  و  مرمت 
نخلستان برنه در شمال شهر اوز واقع شده است 
در قدیم محل ساختمان برکه خارج از شهر و 
و  است.  بوده  شهر  دروازه  به  ورودی  مسیر  در 
راز ماندگاری برکه سلفی وجود گچ کوپال است 
و  کردند  می  تهیه  محل  در  اهالی  را  گچ  این 
دانه های آن بسیار درشت بوده و بسیار محکم 
قدیمی  توان  می  را  سلفی  برکه  است.  قوی  و 
ترین برکه جنوب فارس نامید. برکه سلفی طی 

میراث  سازمان  حفاظت  تحت  و  است  رسیده 
فرهنگی و گردشگری فارس قرار دارد. 

و  فارس  استان  جنوب  در  شهری  نام  جویُم 
شهرستان الرستان است.

بر اساس اطالعات موجود این شهر در ۵۳ درجه 
النهار مبدأ و  از نصف  و ۵۸ دقیقه طول شرقی 
۲۸ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی از خط استوا 

واقع شده است. 

شماره ۲۰۲۹ مورخه ۷۸/۸/۲۶ در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است .بزرگترین برکه 
شهر اوز را می توان برکه مالمحمد نام برد. این 
مشهور الرستان  و  برجسته  های  برکه  از  برکه 
آن  ساخت  بانی  نام  به  که  شود.  می  محسوب 
یعنی مالمحمد کراماتی معروف شده است. این 
برکه نیز به شکل مدور و دارای سقف گنبدی 
قرص  روی  بر  که  بزرگی  گنبد  باشد.  می  زیبا 
در  رفته  کار  به  مصالح  باشد.  می  استوار  برکه 
ساخت برکه مالمحمد نیز سنگ، ساروج و گچ 
است. این برکه طی چندین مرحله تعمیر و مزمت 
شده است در کتیبه ای که امروز خراب و وجود 
توسط  محمد  مال  برکه  درباره  زیر  اشعار  ندارد 

مرحوم محمد هادی کرامتی سروده شده است:
بـه دوران نـادرشـه قـهـرمـان

اوز داشت شخصی مقدس نشان
کرامت منش بود و روشن ضمیر

در آفــاق مـال محمـد شـهیـر
وجـودش همین بـرکه را رشحه

زدریـای فیضـش یکـی غـرفـه

نوع  ساخت،  دلیل  به  نیز  محمد  مال  برکه 
معماری، بزرگی و زیبائی و قدمت آن که مربوط 
شماره ۲۰۳۸  باشد طی  می  افشاریه  دوران  به 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  مورخه ۷۸/۸/۲۶ 

رسیده است.
اوز  منطقه  انبارهای(  ها)آب  برکه  کلی  طور  به 
با  یا مستطیل  و  گنبدی  و سقف  مدور  پالن  با 
طاق آهنگ ساخته شده اند که البته ۹۵ درصد 
گنبدی  سقف  و  مدور  نوع  از  اوز  انبارهای  آب 
هستند. مهمترین مصالح به کار رفته در ساخت 
برکه های اوز ساروج و گچ بوده است. بر اساس 
در  ساروج  تاریخ  طول  در  بشری  تجربیات 
نمناک  همیشه  و  دارد   وجود  آب  که  محیطی 
است می تواند مالتی بسیار مقاوم و پایدار باشد 
و گچ هم در محیط های خشک و به دور از، آب 
بسیار موثر است. بنابراین برای کف و دیوار برکه 
که با آب تماس مستقیم داشته است از ساروج و 
برای سقف و گنبد که پیوسته در معرض تابش 
خورشید و محیطی خشک بوده از گچ استفاده 

می شده است.
 احمد خضري

از  پیش  در سده سیزدهم  این صنعت  می دهد 
گیریشمن  است.  داشته  وجود  آنجا  در  مسیح 
معبد  حفاری  از  را  زیادی  ای  شیشه  بطریهای 
تعداد  همچنین  و  است  آورده  چغازنبیلبدست 
خارجی  قطر  که  ای  شیشه  لوله های  زیادی 
آنها  داخلی  و قطر سوراخ  آنها ۱/۲۵ سانتیمتر 
سانتیمتر   ۷۵ آنها  درازای  و  سانتیمتر   ۰/۶
حلقه های  از  شیشه ها  این  شده.  مکشوف  بوده 
به  شیشه ای مات سیاه و سفید ساخته شده و 
نظر می رسد که در شبکه پنجره از آنها استفاده 
می شده است. با این همه از زمان هخامنشیان 
شواهد کمی  دال بر استفاده کلی از شیشه در 
دست است. در میان گنجینه های تخت جمشید 
شیوه  با  که  ای هست  شیشه  چند ظرف  فقط 
دمش در قالب تهیه شده و بعضی از آنها دارای 
شده  رنگ  چرخ  با  که  است  شفافی  آرایه های 
هخامنشی  بارگاه  در  سفرای  از  یکی  اما  است. 

سابقه  اما  است.  ایران  در  مردم  عادی  زندگی 
است.  قرن  دو  از  کمتر  ایران،  در  چای  مصرف 
با این حال، برخی معتقدند که پیشینه مصرف 
چای در ایران به سده هفدهم میالدی می رسد 
سخن  چایخانه هایی  از  جهانگردان  از  برخی  و 
گفته اند که بزرگان و توانگران در آن جا جمع 
می شدند و چای می نوشیدند. اما نخستین کسی 
»محمد  داد،  رواج  ایران  در  را  چای  کشت  که 
دلیل  همین  به  که  بود  کاشف السلطنه«  میرزا 

»پدر چای ایران« خوانده می شود.
او در سفری که به هند داشت مقداري از تخم 
ایران  به  و  کرد  پنهان  خود  عصای  در  را  چای 
خاک  حاصلخیزی  و  شباهت  دلیل  به  و  آورد 
و  کاشت  الهیجان  در  هند،  با  الهیجان  شهر 
مرد  این  مدیون  ایران  در  چای  صنعت  امروز 

بزرگ است.
کاشف السلطنه در سال ۱۲۴۴ هجری شمسی 
در تربت حیدریه به دنیا آمد. وی طی دو سال 
شیوه کشت چای را با جدیت تمام فرا گرفت و 
با استفاده از موقعیت سیاسی خود توانست در 
مراحل مختلف ۳۰۰۰ اصله نهال چای به ایران 
وارد کند. او بر این باور بود که نباید پول مملک 
برای خرید چای، قند و نفت از ایران خارج شود. 
او  به  رضاشاه  زمان  در  چای  سازمان  ریاست 
واگذار شده بود و با توجه به وصیت ایشان بعد 
از مرگ در تپه های کشت چای شهر الهیجان 

دفن شد.
زمین های  حاصلخیزی  و  موقعیت  قبال  که  او 
تنکابن  و  بود، الهیجان  بررسی کرده  را  گیالن 
را مناسب کشت این محصول دیده و به همین 
سبب بذرها و نهال های چای را به این دو شهر 
سال  در  چای  باغ های  نخستین  و  کرد  منتقل 
۱۲۷۹ شمسی احداث شد. سرانجام سال ۱۳۰۸ 
شمسی هنگام بازگشت از چین و ژاپن در حالی 
که تجربیات تازه ای به دست آورده بود، در راه 
بوشهر در یک حادثه کشته شد. به پاس رنج ها و 
تالش های او، کاشف السلطنه را پدر چای ایران 
جنازه اش  او،  از  قدرشناسی  برای  داده اند.  لقب 
به الهیجان حمل شد و در آرامگاهی که خود 
زمین آن را خریداری کرده بود در میان مزارع 
این  شد.  سپرده  خاک  به  وصیتش  طبق  چای 
شهر  دیدنی های  از  یکی  حاضر  حال  در  مقبره 
است که در کنار موزه تاریخ چای قرار دارد. این 
میراث  سازمان  همت  به   ۱۳۷۵ سال  در  موزه 
فرهنگی با شماره ۱۷۶۹ ثبت و تبدیل به موزه 

شد.
انواع مختلف چای

که  باشید  داشته  توجه  است  مهم  همه،  از  اول 
سیِننسیس  کاملیا  گیاه  به  ها  چای  همه  ریشه 
برمی گردد. طبقه بندی این چای ها بستگی به 
چگونگی آماده سازی و فرآیند فراوری گیاه برگ 
چای دارد. پنج چای اصلی وجود دارد؛ چای سیاه، 
چای سبز، چای اوالنگ، چای پوئر، چای سفید. 

پژوهشگر فردی است که با روش های علمی، در 
صدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم 
گوناگون است. او با استفاده از ابزار های گوناگون 
به مشاهده دقیق تر و عمیق تر پدیده های پیرامون 
و  نقادانه  نگاهی  با  پژوهشگر  می پردازد.  خود 
موشکافانه به پیرامون خود می نگرد و برای رفع 
مشکالت جامعه و ارائه بهترین راهکار های عملی، 
اطالعات موثقی در اختیار مسئوالن و بقیه افراد 

جامعه می گذارد.
هدف از بزرگداشت روز و هفته پژوهش

هر ساله ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، برنامه های متعددی را با همکاری 
سازمانها، نهادها، دانشگاهها و مؤسسه های مرتبط 
با پژوهش و فناوری برگزار می نماید. اهداف این 

گردهمایی ها به طور خالصه از این قرار است: 
فناوری  و  پژوهش  های  توانمندی  -شناسایی 

مراکز تحقیقاتی
حوزه  در  برتر  پژوهشگران  معرفی  و  -شناسایی 

پول و بانک
-فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران

-نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه
و  پژوهش  اهمیت  از  آگاهی  با  که  است  امید 
چه  و  روزمره  زندگی  در  چه  آن،  به  پرداختن 
و  پیشرفت  هوشمندی،  میزان  علمی،  در سطح 

توسعه جامعه، بیش از پیش ارتقا یابد. 

آب انبارها در اوز

معرفي کاروانسرای خواجه ابوالحسن شهر جویم 

تاریخچه شیشه و شیشه گری در ایران

تاریخچه چای

25 آذر؛ روز پژوهش

آینه های شکسته
باستانی  پدیده های  مهمترین  یونسکو 
ایران را در سیاهه آثار جهانی خود جای 
داده است؛ تا به امروز ۸۰۰ اثر باستانی، 
جهان  کشور   ۱۸۰ از  طبیعی  و  فرهنگی 

در یونسکو آرشیو شده است. 
کشور  شناسنامه  ایران  باستانی  آثار 
آن  از  ره بانی  این رو  از  می آید  شمار  به 
شمار  در  آیندگان  به  سپردن شان  و 

ارز ش های نیکوست.
)پرسپولیس( تخت جمشید  و  پاسارگاد 

آذربایجان،  سلیمان  تخت   فارس،  استان 
سنگ  نبشته  اصفهان،  جهان  نقش 
گنبد  برج  کرمانشاه،  بیستون 
سیستان  سوخته  شهر  قابوس گلستان، 
بابک  در  میمندشهر  بلوچستان،  و 
آرامگاه شیخ  کرمان،  لوت  کرمان، دشت 
چغازنبیل)نیایشگاه(  اردبیل،  صفی الدین 
خوزستان، ارگ بم کرمان، گنبد سلطانیه 
مسجد  تهران،  گلستان  کاخ  زنجان، 
و  آبی)شوشتر(  سازه های  اصفهان،  جامع 
آذربایجان،  تبریز  بازار  خوزستان،  شوش 
باغ های  آذربایجان،   ارامنه  کلیساهای 
چند  در  کاریزها  شهرها،  چند  در  ایرانی 

شهر و چشم اندازها در فارس و یزد.
پس از یورش تازیان، آتشکده آذرگشسپ 
ویرانه شد و دیگر شکوه خود را بازنیافت. 

آن  مستطیلی  طراحی  می نماید  متفاوت 
و  رایج  دایره ای  میدان های  برخالف  است 
تیان- میدان  از  پس  جهان  در  بزرگترین 

 آنمن در چین.
 این میدان میزبان شماری از آثار تاریخی 
دارد  خود  آغوش  در  را  سازه هایی  و  است 
این  از  بازدید  با  گردشگران  همین  برای 
گنجینه های  دیدار  به  حقیقت  در  میدان 

باستانی می روند.
خاک کهنه سرزمین

 »بیشتر سرزمین ایران در بازه های تاریخی 
وجود  است.  بوده  تمدن ها  پیدایش  کانون 
تاریخی  قلمروهای  و  باستانی  شهر  ده ها 
هنوز  آن ها  باستانی  دیرینه  که  گوناگون 
بر  نگرفته  قرار  بررسی  و  کاوش  مورد 

مهم ترین  از  یکی  به  تخت سلیمان  امروز 
و  شده  دگردیس  ایران  تاریخی  پدیده 
را  داخلی  گردشگران  نیز  و  جهانگردان 

به سوی خود می کشاند. 
پاسارگاد  باستانی  انبوهه)مجموعه( 
تبار هخامنشی  پرشکوه  از دوران  یادگاری 
در  نام  همین  به  شهرستانی  در  و  است 
تاریخی  سازه های  شمار  از  فارس؛   استان 
شاهی،  باغ  پاسارگاد،  مسجد  مکان  این 
اختصاصی،  کاخ  بارعام،  کاخ  کاخ دروازه، 
دو کوشک، آرامگاه کمبوجیه، کاروانسرای 
میدان  است؛  باغی  آب نماهای  و  مظفری 
تاریخی  انبوهه  یک  از  بخشی  نقش جهان، 

به شمار می ر ود.
 آن چه که این میدان را از دیگر همتاهایش 

اهمیت این پدیده ها می افزاید.«
مکان های  هویتی  اهمیت  سبب  »به 
کهن  و  دیرین  پدیده های  و  تاریخی 
و  سازها  از  ره بانی  برای  هرسال  کشورها 
حتی  می شود؛  انجام  زیادی  هزینه  اشیا 
مهم  این  از  نیز  سومی  جهان  کشورهای 

نیستند.« غافل 
سازه ها،  دربرگیرنده  فرهنگی،  »میراث 
مکان های تاریخی، اشیا و صنایع تاریخی، 
پدیده های  و  علمی  کهن   پدیده های 
گذشته  از  فرهنگی  میراث  است.   هنری 
به یادگار مانده و بیان گر فرهنگ و تمدن 

گذشتگان یک ملت است.«
و  فرهنگی  میراث  اهمیت  پایه،  این  »بر 
ره بانی و توجه به آن در کشورها همیشه 

جایگاه ویژه داشته است. 
از  فرهنگی  میراث  از  بزرگی  بخش 
گذشتگان  دانش  پدیده های  و  متن ها 
اندوخته ها  انتقال آن  با  تشکیل شده که 
و  پیشرفت  سبب  کنونی،  مردمان  به 

بالندگی فرهنگ جامعه خواهد بود.«
مکان ها  ویرانی  از  جلوگیری  و  »ره بانی 
است؛  ملت  یک  هویت  از  ره بانی  همانا 
گونه ای  پیشینیان،  از  پندآموزی 
شناخت  ذخیره گاه  یک  و  درس آموزی 
ژرف و بستری برای اندیشه آینه تمام قد 

از چیستی زیست در آن دوران است.«

مردمان  گذشته  کهن از خود چه به یادگار گذاشته اند
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آیا پیشینه نظریه والیت فقیه به زمان غیبت امام زمان علیه السالم می رسد؟

نماز  اسالم  در  تأکید  مورد  از مستحبات  یکی 
شب است؛ عملی که خدای متعال در آیات قرآن 
بر آن تأکید فرموده و ائمه اطهار علیهم السالم 
نیز در روایات و سخنان گهربار خود بار ها به آن 

اشاره کرده و از فضیلت آن سخن گفته اند.
دانشمندان  و  دین  علمای  حال  عین  در 
شب  نماز  فضایل  تبیین  برای  نیز  اسالمی 
بار ها به این موضوع مهم پرداخته اند تا مردم 
حتی االمکان از فیض این مستحب نورانی در 

زندگی دنیا و آخرت خود بهره مند شوند.

اگر دنیا می خواهی نماز شب بخوان
عالمه  مرحوم  مالقات  اول  مجلس  در 
آقا  مرحوم  خود  اخالقی  استاد  با  طباطبایی 
ایشان  به  قاضی  مرحوم  قاضی،  علی  سید 
فرموده بود: فرزندم! اگر دنیا می خواهی نماز 
نماز  می خواهی  هم  آخرت  اگر  بخوان،  شب 

شب بخوان.
در روایت هم آمده است: »هر کس نماز شب 
بخواند و در روز بگوید که گرسنه هستم یا غذا 

و روزی ندارم، او را تکذیب کنید.«

کیفیت نماز شب و َوتر در بیان آیت اهلل 
خوشوقت )ره(

نماز وتر یک رکعت بیشتر نیست. آخرین نماز 
در نماز شب که از همه فضیلتش بیشتر است، 
کدام است؟ نماز نافله صبح است. این آخرین 
وتر  نیست.  نماز  آخرین  َوتر  نماز  است.  نماز 
دو  آن  شفع  است،  بیشتر  فضیلتش  َشفع  از 

رکعت قبل از وتر است.
باور  ما  اگر  است.  افضل  همه  از  صبح  نافله 

کنیم آن از همه مهمتر است ترکش نمی کنیم، 
وقتی نماز شب را خوانده ایم و تا این جا آمده ایم 
خسته نمی شویم و رها نمی کنیم، دنبال آن که 
نظر  این  از  لذا  است می رویم،  بیشتر  فضیلتش 
گفته اند فضیلت نافله صبح از همه بیشتر است.

مستحب مؤکد است انسان قبل از نماز صبح که 
آخر شب  ثلث  شود.  بیدار  است  نماز شب  وقت 
اسمش سحر است. در سحر مستحب است آدم 
چند رکعت نماز نافله به نام نافله شب بخواند. ابتدا 
چهار نماز دو رکعتی است که این نافله شب است. 
بعد از این هشت رکعت، یک نماز دو رکعتی به نام 
شفع و بعد یک نماز یک رکعتی به نام َوتر بخواند.

چرا یک رکعت بخواند؟ زیرا آن اذکاری که باید 
بخوانیم جای یک رکعت حساب  َوتر  در قنوت 

شده است. آن اذکار زیاد است؛ لذا گفته اند: به 
آن  بدهید،  انجام  را  اذکار  آن  رکعت  جای یک 
ولو  بخوانید،  را  صبح  نافله  هم  بعد  است،  مهم 
صبح نشده نافله را می شود خواند، که باز دوباره 

در معرض ترک قرار نگیرد.
بار  هفتاد  از  است  عبارت  وتر  نماز  اذکار  اما 
ِّی  َو أَتُوبُ  إِلَْیه «، بعد چهل مؤمن  َ  َرب »أَْسَتْغِفُر اهللَّ
را دعا کنیم، بعد هم هفت بار بگوییم »َهَذا َمَقامُ  
الَْعائِِذ بَِک ِمَن النَّاِر«، بعد هم سیصد بار بگوید: 

»اَلعفَو اَلعفَو«. این نماز وتر است.

نماز شب در بیان آیت اهلل بهجت )ره(
رحمه اهلل  شفتی  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
از سایر  بود، و بیش  نماز شب بسیار معتقد  به 

خالف  به  می داد.  اهمیت  آن  به  مستحبات 
تا  می کرد  صبر  که  بحرالعلوم  سید  مرحوم 
هوا مقداری روشن شود و آنگاه نماز صبح را 
می خواند، حجت االسالم سید محمدباقر شفتی 
رحمه اهلل در اصفهان درست اول فجر نماز صبح 
را به جماعت اقامه می نمود؛ با اینکه اگر نماز 
جماعت را به تأخیر می انداخت، افراد بیشتری 
حاضر می شدند؛ ولی ایشان دستور می داد دو 
عادل باالی مناره بروند و پس از مشاهده طلوع 

فجر، بالفاصله اذان صبح بگویند.
ایشان گفتند: چرا مقداری صبر نمی کنید  به 
جماعت  فیض  درک  برای  زیادی  جمعیت  تا 
میان  »در  فرمودند:  جواب  در  شوند؟  حاضر 
ندارم«؛  سراغ  شب  نماز  از  افضل  مستحبات 
لذا ایشان برای اینکه مردم نماز شب را به جا 
آورند، این چنین چاره اندیشی نموده بود که به 
دو نفر شخص عادل دستور داده بود تا به طور 
دقیق وقت فجر تعیین شود و کسانی که در 
فجر  از  پیش  می شوند،  حاضر  جماعت  نماز 
بیدار شوند و نماز شب بخوانند. بدین ترتیب، 
قطعاً کسانی که در نماز جماعت ایشان شرکت 
می کردند نماز شب را هم می خواندند و با این 

کار مردم را به نماز شب وادار می کرد.
بنده خیال می کنم فضیلت بکاء بر سیدالشهدا 
علیه السالم باالتر از نماز شب باشد. زیرا نماز 
کالقلبی  بلکه  نیست،  صرف  قلبی  عمل  شب 
قلبی  عمل  بکاء،  و  اندوه  و  حزن  ولی  است، 
است، به حدی که بکاء و دمعه )اشک چشم( از 

عالئم قبولی نماز وتر است.
منبع: تسنیم

سوال: 
آیا پیشینه نظریه والیت فقیه به زمان غیبت 
که  این  یا  می رسد،  السالم  علیه  زمان  امام 
ریشه های این نظریه در دوران حضور امامان 
معصوم علیهم السالم هم وجود داشته است؟

پاسخ:
که  باشد  چنین  مردم  اکثر  ذهن  در  شاید 
کبرای  غیبت  دوران  از  پس  به  فقیه  والیت 
امام زمان)عج( برمی گردد یعنی در کمتر از 
۱۲۰۰ سال قبل ولی با توجه به مفاد نظریه 
ی والیت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ 
دوران حضور امامان معصوم براحتی می توان 
والیت فقیه را در عصر حضور معصومین هم 

دید.
حکومت خدا و منصوبین او

حاکمیت  شیعه  عقیدتی  دیدگاه  اساس  بر 
دیگر:  عبارتی  به  و  خداست  آن  از  اصل  در 
است.  الهی  ربوبیت  شؤون  از  حاکمیت 
ندارد  را  انسانی  بر  حکومت  حق  کس  هیچ 
و  پیامبران  دهد.  اجازه  او  به  خدا  آنکه  مگر 
و  علیه  اهلل  صلی  محمد  )حضرت  آنها  خاتم 
خدا  طرف  از  ایشان  معصوم  اوصیای  و  آله( 
در  ما  داشتند.  را  برانسانها  حکومت  اجازه 
حکومت  مشروعیت  دلیل  بیان  قصد  اینجا 
نداریم.  را  معصوم  امامان  و  رسول  حضرت 
امامان  میان  از  است  مسلم  تاریخی  نظر  از 
و  السالم(  )علیه  علی  حضرت  فقط  معصوم 
امام حسن مجتبی )علیه السالم( برای مدت 
رسیدند  ظاهری  حاکمیت  به  کوتاهی  بسیار 
و دیگر امامان بدلیل سلطه ی حاکمان غیر 
شرعی از اداره جامعه برکنار بودند و مجالی 

برای حکومت به دست نیاوردند.
زمان  در  السالم(  )علیه  علی  حضرت 
مختلف  نقاط  در  را  کسانی  حاکمیتشان 
که  گماردند  می  حکومت  به  اسالمی  کشور 
اطاعت  و  بودند  حضرت  آن  خاص  منصوب 
حضرت  آن  خود  از  اطاعت  مانند   - آنها  از 
منصوب  بواقع  افراد  این  بود، چون  واجب   -
الزم  یعنی  بودند  خدا  طرف  از  واسطه  با 
سوی  از  واسطه  بی  منصوب  شخص  نیست 
والیت  گردد.  واجب  اطاعتش  تا  باشد،  خدا 
فقیه هم - در واقع - نصب با واسطه است و 
از طرف خدا اجازه دارد حکومت کند.  فقیه 

نیافتند  ظاهری  حاکمیت  که  امامانی  زمان  در 
امور جامعه ی مسلمانان تحت تسلط و حاکمیت 
حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه 
نّص  اساس  بر  و  می شدند  محسوب  “طاغوت” 
الطاغوت و قد  الی  ان یتحاکموا  قرآن “یریدون 
آن  به  مراجعه  حق  مردم  به”  یکفروا  ان  امروا 
حاکمان و کسانی را که به سوی آنها برای تدبیر 
که  حالی  در  نداشتند  بودند  شده  گمارده  امور 
یا  حاکم  مثل  شخصی  به  بود  نیاز  مواردی  در 
وظیفه  مواردی  چنین  در  شود،  مراجعه  قاضی 

ی مردم چه بود؟
که  است  رسیده  دستورهایی  معصوم  امامان  از 
به  دسترسی  که  مکانی  یا  زمان  در  باید  مردم 
معصوم ممکن نیست به کسانی که دارای شرایط 
آنان  کارهای  تا  کنند  مراجعه  هستند  خاصی 
السالم(  )علیه  صادق  امام  از  مثال  نماند.  زمین 
نقل شده است: “من کان منکم قد روی حدیثنا 
احکامنا  عرف  و  حرامنا  و  حاللنا  فی  نظر  و 
به  آگاه  از شخص  ...”مقصود  حکما  به  فلیرضوا 
حالل و حرام و آشنا به احکام همان فقیه مورد 

نظر ماست.
والیت فقیه در کالم معصوم

که  است  رسیده  دستورهایی  معصوم  امامان  از 
به  دسترسی  که  مکانی  یا  زمان  در  باید  مردم 
معصوم ممکن نیست به کسانی که دارای شرایط 
آنان  کارهای  تا  کنند  مراجعه  هستند  خاصی 
زمین نماند. مثال از امام صادق)علیه السالم( نقل 

و  روی حدیثنا  قد  منکم  کان  “من  است:  شده 
نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا 
به حالل  آگاه  از شخص  مقصود   ”... به حکما 
به احکام همان فقیه مورد نظر  و حرام و آشنا 
ماست. طبق روایات مشابه به هنگام دسترسی 
و  است  مردم  حاکم  ،”فقیه  معصوم  به  نداشتن 
است. در  او رسیده  به  از معصوم  این حاکمیت 
همین روایت آمده است: “فانّی قد جعلته علیکم 

حاکما،” من او را حاکم شما قرار دادم.
روشن است امام شخص معینی را به حاکمیت 
نصب نکرده بلکه به صورت عام منصوب نموده 
حکم  “فاذا  است  آمده  روایت  همین  در  است. 
بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخّف بحکم اهلل و 
علینا رّد و الّراد علینا کالّراد علی اهلل و هو علی ّحد 
از طرف  باهلل” حاکمی که منصوب عام  الّشرک 
معصوم است اطاعتش واجب است و اگر کسی 
حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت 
معصوم را نپذیرفته است. با توجه به نصب عام 
فقها نظریه والیت فقیه اختصاص به زمان غیبت 
ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسی به امام 
اجرا  باید  نیز  نظریه  این  نباشد  ممکن  معصوم 
گردد. زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره 
جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، 
نیست پس ریشه این نظریه را در زمان حضور 

معصوم نیز می توان دید.
منبع: پرسش ها و پاسخ ها - آیت اهلل محمدتقي 

مصباح یزدي

ِة ُغْربٌَة. 65-َو َقاَل )علیه السالم(: َفْقُد الِْحبَّ
رفتن  دست  از  علیه السالم[:  فرمود  ]و 

دوستان به منزله غربت است.
به  امام)ع(  که  است  عبارتي  شبیه  باال  عبارت 

باشد یا مدني  به اضطرار و یا مستحدم بالطبع، 
یاور  و  دوست  به  و  مي نماید  زندگي  اجتماعي 
باشد،  داشته  بیشتر  دوست  هرچه  و  دارد  نیاز 
بهتر احساس آرامش مي نماید و از دست دادن 
در  و  نموده  سلب  انسان  از  را  آرامش  دوستان 

خانه خویش نیز غریب مي نماید.
استعاره آوردن غریب براي تنهایي و بي کسي و 
انسان ذکر شده فرض کنید آدمي ۱۵۰  انزواي 
ساالن  و  سن  هم  همه  طبعاً  کند  عمر  سال 
خود را از دست خواهد داد و در نیمه دوم عمر 
افزون  اندوهش  و  مي شود  غریب تر  روزانه  خود 
مي گردد پس بکوشیم دوستان نیکویي را براي 
خویش انتخاب نماییم که هرچه دوستان خوب 

بیشتر باشند آرامش افزون تر است.
***

أَْهَوُن  الَْحاَجِة،  َفْوُت  َقاَل )علیه السالم(:  66-َو 
ِبَها إِلَی َغْیِر أَْهِلَها. ِمْن َطَل

حاجت  به  علیه السالم[:نرسیدن  فرمود  ]و 
آسان تر از خواستن آن از نااهالن است.

اگر انسان حاجت را از کریم بخواهد به حاجت 

فرزندش حضرت امام مجتبي )ع( مي فرماید که: 
که  کس  آن   » َحبیٌب  لَُه  لَْیَس  َمْن  اَلَْغریُب   «

دوستي ندارد غریب است.
قباًل توضیح داده شد که انسان خواه مدني الطبع 

اگر  اما  بود  نخواهد  ضربه پذیر  و  مي رسد 
حاجت به سوي لئیم برده شود خواستن آن 
به آن ضعیف است و مایه  سخت و رسیدن 

آبروریزي و حقارت مي شود.
نااهل را فرومایگان و تازه به نعمت  ابن میثم 
انسان  که  مي داند  بي ریشه  رسیده هاي 
حاجت مند مي بایست از دو  فضیلت قناعت و 
بلند همتي بهره ببرد و حاجت را نزد دونان نبرد.

»اَلمْوُت  مي فرماید:  دیگر  جاي  در  امام)ع( 
و  شیرین تر  مردن  اللِّئاِم.«  ُسؤاِل  ِمْن  أَْحلی 
گواراتر از درخواست کردن از مرد  لئیم است.

جامي چه نیکو سروده است:
به  دندان  رخنه در  فوالد کردن

به  ناخن  راه  در  خارا  بریدن
فرو رفتن به آتشدان نگون سار

به پلک  دیده  آتش  پاره چیدن
به فرق سر نهادن صد شتر بار

ز مشرق جانب مغرب دویدن
بسي  بر جامی آسان  تر  نماید

که  بار  منت  دونان کشیدن! 

خرید و فروش سهام در بورس ایران و 
خارج از کشور

سؤال۱: خرید و فروش سهام در بورس جمهوری 
اسالمی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری 
اشکال  مربوطه،  قوانین  رعایت  با  ایران  اسالمی 
ندارد و در بورس های خارج از ایران، اگر با رعایت 
مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد )مثاًل 
فعالیت  دارای  های  شرکت  سهام  نباشد،  ربوی 
حرام، مانند شراب و خوک نباشد(، اشکال ندارد.

 برگزاری مسابقات اینترنتی
سؤال۲: بازی هایی اینترنتی راه اندازی شده که 
پرداخت شود و  باید مبلغی  بازی  به  برای ورود 
اگر برنده شدید جایزه به شما تعلق می گیرد، 

آیا چنین بازی هایی حکم قمار دارد؟
از  مبلغی  مسابقه  برگزارکنندۀ  اگر  جواب: 
شرط  و  الزحمه  حق  عنوان  به  شرکت کنندگان 
شرکت در مسابقه برای خودش دریافت کند و 
بعد از مالکیت، با مال خود جایزه پرداخت کند، 

اشکال ندارد.
 شستن به روش بخارشوی

سؤال۳: آیا شستن به روش بخارشوی نجاست را 
از بین می برد؟

از  پس  باید  نجس  چیز  تطهیر  برای  جواب: 
قلیل  آب  با  دوبار  نجاست،  عین  کردن  برطرف 
بخارشویی،  و  با آب کر شسته شود  بار  یا یک 

نجاست را تطهیر نمی کند.
نماز در محل تحصیل

در  که  دانشجویی  تحصیل  محل  آیا  سؤال۴: 
در  روز  پنج  که  صورتی  به  باشد،  می  خوابگاه 
حکم  می کند،  زندگی  تحصیل  محل  در  هفته 

وطن را دارد؟

وطن  موقت،  زندگی  یا  تحصیل  محل  جواب: 
سال  یک  حداقل  دارد  بنا  اگر  البته  نیست، 
مسافر  عرفا  که  باشد  داشته  اقامت  طوری  به 
ده  اقامت  قصد  به  نیاز  بدون  نشود،  محسوب 

روزه، نماز تمام است.
خمس سهام

سؤال۵: اگر با درآمد بین سال در بورس، سهام 
تعلق  خمس  آن  به  آیا  کنیم،  فروش  و  خرید 

می گیرد؟
باید  خمسی  سال  سر  سؤال  فرض  در  جواب: 
و  شده  محاسبه  بورس،  در  سهام  روز  قیمت 

خمس آن پرداخت شود.
صله رحم با افراد نامحرم فامیل

سؤال۶: با توجه به اهمیت صله رحم در اسالم، 
و  عمو  پسر  مانند  نامحرم  خویشان  به  نسبت 
دختر عمو، چگونه می توان به این فریضه دینی 

عمل کرد؟
رابطه  قطع  هم  با  نسبی  خویشان  اگر  جواب: 
نکنند و احیانا با مراعات ضوابط شرعی از حال 
یکدیگر با خبر شوند و به خصوص در مشکالت 
به وظیفه صله رحم  بشتابند،  یکدیگر  یاری  به 
عمل کرده اند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت 

و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.
حدود اطاعت از والدین

سؤال۷: اطاعت از پدر و مادر در چه حدی الزم 
است؟

جواب: اگر امر پدر و مادر نسبت به کاری باشد 
است  سزاوار  نیست،  ممنوع  شرعی  نظر  از  که 
امر ایشان اطاعت شود مگر اینکه اطاعت نکردن 
این  در  که  شود  آنها  توجه  قابل  اذیت  موجب 

صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.
 

آیا خدا به عبادات ما 
نیاز دارد که فرمان 
داده نماز بخوانیم و 
رو به کعبه بایستیم؟

خانه  خورشید  به  رو  مردم  همه  اگر 
اضافه  خورشید  به  چیزی  بسازند 
پشت  مردم  همه  اگر  و  نمی شود 
از  چیزی  بسازند،  خانه  خورشید  به 

نمی شود. خورشید کم 
رو  که  ندارد  مردم  به  نیازی  خورشید 
برای  این مردم هستند که  او کنند،  به 
خود  خانه های  باید  گرما  و  نور  دریافت 

را رو به خورشید بسازند.
ندارد  نیازی  مردم  عبادات  به  خداوند 
این مردم  بخوانند.  نماز  فرمان داده  که 
الطاف  از  او  به  کردن  رو  با  که  هستند 
رشد  و  می شوند  برخوردار  الهی  خاص 

می کنند.
کافر  مردم  همه  اگر  می فرماید:  قران 
زیرا  ندارد،  اثر  در خداوند  ذره ای  شوند، 
اِن  است.  نیاز  بی  انسان ها  همه  از  او 
تَکفروا اَنُتم و من فِی االرض َجیمعا َفانَّ 

)۸ ابراهیم،آیه  لَغنی َحمید(سوره  اهلل 
پرسش های مهم پاسخ های کوتاه 

حاج شیخ محسن قرائتی

تأثیر نماز شب در رسیدن به حاجت های دنیا و آخرت
دلیل تاکید قرآن بر اقامه نماز شب

محبت حضرت یعقوب)ع(:
حضرت یعقوب دوازده پسر داشت.

آن حضرت، یوسف )ع( را بیشتر دوست مي داشت. درنتیجه این 
عمل بین فرزندان با حضرت یوسف عداوت پدید آمد. بر اثر این 

عداوت و حسادت آن جریان را پدید آوردند که پدید آمد.
عزیز مصر به رغم برادران غیور

زقعر چاه برآمد بر اوج ماه رسید
نسبت  )ع(  یعقوب  حضرت  محبت  مي فرماید:  مجلسي  عالمه 
نبود  فرزندي  و  پدر  ارتباط  به جهت  تنها  به حضرت یوسف)ع( 
آینده   در  و  مي دارد  را دوست  او  مي دانست خداوند  بلکه چون 
دوست تر  را  او  مي شود  عهده دار  را  پیامبري  خطیر  مسئولیت 

مي داشت.
این محبت از محبت ها جداست
حّب محبوب خدا حب خداست

حضرت یوسف )ع( چون برادر کوچکتر بود به محبت بیشتري 
نیاز داشت. او و برادرش بنیامین از یک مادر بودند و مادرشان 

را نیز از دست داده بودند. لذا شایسته محبت بیشتري بودند.
حضرت عبدالمطلب، جد گرامي پیامبر اکرم)ص( داراي ده پسر 
و شش دختر بود. وقتي از ایشان سوال مي کردند کدام یک را 

بیشتر دوست دارید؟
جواب مي دادند، آنکه خردتر است تا بزرگ شود و آنکه ضعیف تر 

است تا قوي گردد.
البته باید رعایت شود محبت از حد اعتدال تجاوز نکند چه در 
زیاد ه روي کردن در محبت او را بسیار وابسته خواهد کرد. وقتي 
عهده  از  کرده  گم  را  خود  پاي  و  دست   مي شود  اجتماع  وارد 
با شنا آشنایي  برنمي آید. به شخصي مي ماند که  وظایف خود 

نداشته باشد و او در دریا و یا حتي در یک استخر بیفتد.
حضرت امام باقر)ع( مي فرماید، بدترین پدران کساني هستند که 
در نیکي و محبت نسبت به فرزندان خود، از حد تجاوز کنند و 

به زیاده روي و افراط گرایند.

 امام صادق )ع( فرمود:
 بخیل کسی است که از سالم کردن بخل ورزد.

سالم  تواضع  نشانه های  از  فرمود:  )ع(  صادق  جعفر  امام   
کردن به هر کسی است که او را مالقات کنی.

 پیامبر خدا )ص( فرمود: ناتوانترين مردم کسی است که از دعا 
کردن عاجز باشد، و بخیل ترين مردم آن است که از سالم کردن 

بخل ورزد.
منبع: آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم 

الّسالم شیخ حّر عاملی رحمه اهلل علیه
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صف

بوده  معدنی   مواد  از  غنی  منبع  یک  گردو، 
انسان است. گردو در  به مغز  که کمی  شبیه 
چروک های  و  راست  چپ،  نیمکره  غنی سازی 
پیچیده ای که نئوکورتکس را تشکیل می دهند، 

نقش مهمی دارد.
گردو  سرشار از فیبر و مقدار زیادی مس، منگنز، 
ویتامین E و ترکیبات مهم گیاهی است.پوست 
آنتی اکسیدان  باالیی  مقدار  حاوی  گردو ها  نرم 
شدت   به  تواند  می  بدن  برای  که  بوده  فنول 
مفید باشد؛ بنابراین نباید این پوست را از گردو 
جدا کرد. عالوه بر این خوردن گردو در پیشگیری 

از کم خونی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
فواید بی نظیر زردآلو

بارزترین فایده  برگه زردآلو  آرام کردن دستگاه 
حرکت  زردآلو،  در  محلول  فیبر  است.  گوارش 
بهتر  دفع  باعث  که  می بخشد  بهبود  را  روده 
مدفوع می شود. عالوه بر این اسید های چرب را 
سریع تجزیه خواهد کرد که موجب بهبود هضم 
بهتر مواد غذایی می شود. فیبر موجود در زردآلو 

یبوست و نفخ را هم درمان می کند.
خطر  کاهش  با  منظم  طور  به  زردآلو  مصرف 

با کسانی که کمتر  را  نمی کند حتی خودشان 
مقایسه  می کنند،  رسیدگی  دندان های شان  به 
دو  هر  که  است  این  مقایسه  نتیجه  می کنند. 
بهداشت  به  کسی  اگر  می پوسد!  دندان های مان 
ولی  می کند  رسیدگی  کامال  دندان  و  دهان 
دندانش  خمیر  به  باید  نمی گیرد  نتیجه ای 
موادی  حاوی  خمیردندان ها  بعضی  کند.  شک 
ضمن  می شود.  پوسیدگی  باعث  که  هستند 
نه تنها  باشد،  شده  فاسد  اگر  خمیردندان  اینکه 
پوسیدگی  بلکه  نمی شود  دندان  تمیزی  باعث 
دچار چنین  اینکه  برای  می دهد.  زودهنگام هم 
کنید  سعی  حتی االمکان  نشوید،  مشکلی 
خمیردندان هایی در اندازه های کوچک تهیه کنید 
که زود مصرف و تمام می شوند. در نظر داشته 
باشید هیچ راهی برای تشخیص این مساله وجود 
حسابی  که  است  این  ممکن  روش  تنها  ندارد. 
نتیجه  اگر  و  کنید  رسیدگی  دندان های تان  به 

نگرفتید، خمیردندان تان را عوض کنید.

۳- زرده تخم مرغ حاوی پروتئین بسیاری است 
بهبود  و  استخوان ها  شدن  محکم  باعث  که 

عملکرد اعصاب بدن می شود.
۴- هل یکی از چاشنی های خوشبو یی است که 

از استرس، اضطراب جلوگیری می کند.
نشاط،  باعث  پسته  در  فراوان  پتاسیم  وجود   -۵
جلوگیری از ابتال به سرطان و سکته قلبی می شود.

در هر صد گرم سوهان حدود ۵۵۰ کیلو کالری 
نهفته است و در هر تکه از این حلوا حدود ۲۰ 
عموم،  باور  خالف  بر  دارد.  وجود  کالری  گرم 
نیست  مضر  بارداری  طول  در  سوهان  مصرف 
حلوا  این  خواص  از  می توانند  باردار  مادران  و 
سوهان  روزانه  مداوم  مصرف  شوند.  بهره مند 

موجب اضافه وزن می شود.
مبتال  و  باال  خون  قند  دارای  افراد  توصیه شده 
به بیماری دیابت برای مصرف سوهان با پزشک 
فراوان  روغن  وجود  کنند.  مشورت  خود  معالج 
حساب  به  سوهان  مضررات  جمله  از  شکر  و 

میوه ها سرشار از ویتامین های مختلف مورد نیاز 
بدن هستند که می توانند اهمیت غذایی خاصی 
انواع خشک آن ها هم   , باشند  برای فرد داشته 
می توانند برای بدن بسیار مفید باشند؛ بنابراین 
میوه های  و  آجیل  تعدادی  روزانه  است  الزم 
بدن  بهتر  عملکرد  در  تا  کنیم  مصرف  خشک 

موثر باشند.
های  میوه  باید  مختلف  سنین  در  افراد  تمام 
خشک و همینطور انواع آجیل در برنامه  غذایی 
خود قرار دهند و با مصرف منظم و روزانه  شاهد  
تغییرات مثبت در حاالت جسمانی و روانی خود 

باشند.
گردو،  بادام،  مانند  آجیل  و  خشک  میوه های 
کشمش، خرما، زردآلو و غیره، منبع ذخیره سازی 
می  که  مختلف هستند  و ضروری  مغذی  مواد 
توانند به شدت  برای سالمتی افراد مفید  باشند. 
خوردن میوه های خشک و آجیل به مقدار کافی 
مختلف  بیماری های  از  جلوگیری  در  تواند  می 

کمک کننده باشند.
برخی میوه ها و آجیل های خشک مقوی

غذایی  وعده های  را  زدن  مسواک  دفعات  تعداد 
دندان  روی  از  غذاها  باقیمانده  می کند.  تعیین 
و در فضای میان دندان ها باید بعد از صرف غذا 
تمیز شوند. بعضی ها دو وعده غذا می خورند و 
تا  بعضی ها سه وعده، بر همین مبنا روزانه دو 
البته  است؛  الزم  دندان ها  زدن  مسواک  بار  سه 
هم  غذا  خوردن  از  قبل  صبح ها  می شود  گفته 
یک مسواک مختصر یا غرغره کردن، مفید واقع 
بخارات  و  اسید  صبح  تا  شب  چراکه  می شود 
معده روی لثه و زبان رسوب می کند.  همچنین 
یا  از صرف غذاها و خوراکی هایی که رنگ  بعد 
غلظت زیادی دارند، شستن دهان یا غرغره کردن 
ضروری است. این کار برای کسانی که عادت به 
نوشیدن قهوه، چای، خوردن شکالت و شیرینی 

دارند، ضروری است.
پوسیدگی  باعث  است  ممکن  هم  دندان  خمیر 
هرچه  می کنند  گالیه  افراد  بعضی  شود! 
دندان های شان  حال  به  فرقی  می زنند  مسواک 

سوهان از محصوالت سنتی و خوشمزه ایران به 
تولید آن شهر قم  اصلی  و مرکز  شمار می آید 
است. سوهان دارای کالری فراوان و مواد مغذی 
از سوغاتی های شهر قم،  زیادی است که یکی 

اصفهان و... حساب می شود.
کره،  مرغ،  تخم  زرده  گندم،  جوانه  گندم،  آرد 
سوهان  ترکیبات  جمله  از  هل  و  زعفران  شکر، 
هستند و به دلیل وجود گندم و انواع پروتئین 
در این حلوا، مصرف این ماده بسیار موثر برای 
کنترل اعصاب است. از انواع سوهان می توان به 
دسر  بادامی،  گزی،  کنجدی،  عسلی،  سوهان 

سوهان، آجیلی، پشمکی، کره ای اشاره کرد.
است  زیادی  قند های  دارای  که  گندم  جوانه 
موجب ذخیره شدن انرژی در ماهیچه ها، کارکرد 
صحیح آن ها و همچنین عدم خستگی و کم 
حوصلگی می شود. استفاده از روغن برای تهیه 
انواع سوهان به کار می رود. تخم مرغ در سوهان 
به علت وجود انواع پروتئین، چربی و ویتامین ها 
توصیه متخصصان  اساس  بر  استفاده می شود. 
رنگ مطلوب سوهان قهوه ای روشن است و باید 
فاسد  نشانه  حلوا  این  تند  بوی  که  کرد  توجه 

بودن آن است.
فوائد سوهان را بشناسید

۱- عدم ایجاد افسردگی، کاهش کلسترول خون 
و بهبود عملکرد قلب از جمله فواید زعفران در 

سوهان است.
گندم  جوانه  در  موجود  ویتامین های   -۲
روی،  فسفر،  کلسیم،   ،B ،E ویتامین  همچون 
سر،  شوره  رفع  موجب  منیزیم  سلنیوم،  ید، 
مشکالت  انواع  بهبود  مو،  ریزش  از  جلوگیری 

پوستی و عدم ابتال به سرطان می شود.

اما  است  بوده  مرتبط  بینایی  رفتن  دست  از 
مهمتر از هر چیزی، زردآلو غنی از کاروتنوئیدها، 
زانتوفیل رتینول و ویتامین آ است که می تواند 
سالخوردگی  با  مرتبط  بینایی  بیماری های  از 
جلوگیری کرده و به رشد اطفال کمک شایانی 
هسته  عصاره  موضعی  کاربرد  همچنین  کند 
زردآلو می تواند با تحریک تولید اشک، خشکی 

چشم را هم کاهش دهد.
فواید شگفت انگیز بادام زمینی

آجیل بادام زمینی خود به تنهایی بسیار مفید 
بادام  فسفراست.  و  پتاسیم  دارای   زیرا  بوده 
زمینی به تسریع عملکرد قلب کمک می کند، 
سایر  به  نسبت  کم تری  چربی  حاوی  زیرا 

آجیل هاست.
سطح باالی اسید های چرب غیر اشباع موجود 
در بادام زمینی به کاهش سطح تری گلیسیرید 
کمک می کند که به نوبه  خود باعث جلوگیری 

از بیماری های قلبی مزمن می شود.
امروزه به دلیل داشتن رژیم های غذا یی ناسالم 
دچار   زیادی  افراد  زندگی  نادرست  شیوه  و 
میوه های  شوند.  می  رایج  قلبی  بیماری های 

در  می توانند  روزانه  غذایی  رژیم  در  خشک 
کاهش خطر بیماری های مختلف قلبی کمک 
کننده باشند؛ البته بعضی از میوه های خشک 
شامل چربی های غیر اشباع هستند که نقش 

مهمی در بهبود سالمت قلب دارند.
فواید بی نظیر سیب خشک شده 

ضروری   B ویتامین  دو  حاوی  خشک  سیب 
را  فرد  بدن  انرژی  ساز  و  سوخت  که  است 
می  ایجاد  هورمونی  تعادل  و  داده  بهبود 
کند. آن ها اسید پانتوتنیک )ویتامین B۵( و 

پیریدوکسین )ویتامین B۶( هستند.
وظیفه ویتامین B۵ انرژی زایی در بدن افراد 
انتقال  عملکرد  بهبود  به  همچنین  است 
می کند  شایانی  کمک  عصبی  دهنده های 
مغز  عملکرد  و  پاسخ  بهبود  باعث  واقع  در  و 

می شود.
بهبود سالمت  در  خواص سیب خشک شده 
و   بود  خواهد  موثر  بسیار  بدن   سلول های 
ویژه  به  ها،  اکسیدان  آنتی  از  غنی  منبعی 

پلی فنول هاست.

دندان سالم در لثه سالم
رشد  سالم  لثه های  روی  سالم  دندان های 
تامین  راه های  از  یکی  بنابراین  می کنند؛ 
سالمت و بهداشت دندان، مراقبت از لثه هاست. 
رفع  جهت  که  داروهایی  به  سنتی  طب  در 
»سنون«  می شوند،  ساخته  دندان  مشکالت 
با  لثه  کردن  محکم  سنون  می شود.  گفته 
تجویز  دندان  سالمت  آوردن  دست  به  هدف 
می شود. افرادی که لثه های ضعیف یا بیماری 
لثه های شان  دارند )مثال حین مسواک کردن 
سنون  از  استفاده  با  می شود(  خونریزی  دچار 

محکم کننده لثه، درمان می شوند.
نسخه های طبیعی برای سالمت لثه و دندان

* هرکدام از گیاهان کزمازک، ُسعد، گل سرخ 
بکوبید،  مساوی  میزان  به  را  سنبل الطیب  و 
الک و با هم خوب مخلوط کنید. سپس آن 
روی  کردن  مسواک  حالت  به  انگشت  با  را 
را  ماده  این  کنید  سعی  بکشید.  دندان ها 
نیم ساعت روی دندان های تان نگه دارید و بعد 

از نیم ساعت خوب آبکشی کنید.
* گشنیز بو داده را پودر و با مقدار کمی سرکه 
کنید.  غرغره  را  محلول  این  کنید.  مخلوط 
می توانید آن را روی لثه های تان هم بکشید. در 
هر دو حالت باعث استحکام لثه و دندان می شود.

* نصف استکان سماق را بجوشانید و خوب 
صاف کرده و بعد آن را با گالب مخلوط کنید. 

محلول به دست آمده را غرغره کنید.
و  کزمازک  وج،  عاقرقرحا،  از  مثقال  *  شش 
مازوی  انار،  پوست  از  مثقال  سه  با  را  ُسعد 
سبز، کندر، گلنار، گل سرخ و چهار مثقال از 
ریشه سوسن کبود و نشاسته کتیرا و گشنیز 
خشک بو داده پودر و مخلوط کنید. حدود دو 
مثقال از ترکیب کف دریا و سنگ نمک را به 
مواد اضافه کنید. محصول نهایی را به شکل 
مسواک با انگشت روی دندان ها یا لثه بکشید.

زعفران  جای  به  زردچوبه  از  استفاده  می آید. 
موجب کاهش کیفیت سوهان مرغوب می شود 
جمله  از  حیوانی  روغن  با  سوهان  تهیه  و 
در  بروز سرطان  موجب  که  است  آن  مضررات 

بدن می شود.
را  با مصرف سوهان عملکرد قلب خود 

بهبود ببخشید
سوهان عسلی نوعی آب نبات آجیلی است که 
طرفداران بسیاری دارد و عالقه مندان می توانند 
در خانه به تهیه این نوع شیرینی اقدام کنند؛ 
و  اولیه آن در دسترس است  مواد  چراکه هم 
هم صرف زمان زیاد برای تهیه آن الزم نیست. 
برای تهیه سوهان عسلی مجلسی از طعم های 
نوع  این  کنید؛  استفاده  می توانید  متفاوتی 
سوهان مرسوم ترین نوع آن است و می توانید با 
اضافه کردن تکه های پرتقال یا لیمو، به تزئین 

آن بپردازید.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اگر شما نیز مو های خود را در حالی که خیس 
است  رسیده  آن  وقت  می کنید،  شانه  هستند، 

که در این اقدام خود تجدید نظر کنید.
هنگامی که مو خیس است، در مقایسه با حالت 
برخوردار  کمتری  مقاومت  از  آن  بودن  خشک 
است و در صورتی که شما آن را شانه بزنید به 
پوست(  طبیعی  چربی  )یا  سبوم  فقدان  دلیل 

آسیب به مو وارد و همچنین زبر می شود.
برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد می کنیم 
به  را  آن  آنکه  بدون  و  آرامی  به  را  مو ها  که 

سختی مالش دهید، با حوله خشک کنید.
موها،  شدن  وز  از  جلوگیری  برای  همچنین 
تکیه بر روش های مراقبتی مانند استفاده از یک 

هر کدام از ما می توانیم با این حرکت های ساده 
افسردگی  و  عضالت  شدن  ضعیف  از  خانه،  در 

روزهای خانه نشینی جلوگیری کنیم.

Cat Camel Stretch حرکت گربه شتر•

و  ماهیچه ها  تقویت  برای  کششی  تمرینات 
جلوگیری از آرتروز مفید است. این حرکت باعث 
انعطاف پذیری ستون فقرات می شود. این کار را 
۴ یا ۵ بار تکرار کنید. روی زانو و دستان خود 

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد مصرف 
ابتال  ریسک  می تواند  مرغ  تخم  حد  از  بیش 
مطالعه  این  در  دهد.  افزایش  را  دیابت  به 
محققان به بررسی مصرف تخم مرغ در نمونه 

گسترده ای از افراد بزرگسال چینی برآمدند. 
منظم  طور  به  که  افرادی  داد  نشان  نتایج 
روزانه یک تخم مرغ یا بیشتر مصرف می کنند 
آنها ۶۰  در  دیابت  ریسک  گرم(  )معادل ۵۰ 

درصد افزایش می یابد. 
فاکتور  یک  غذایی  رژیم  محققان،  گفته  به 
نوع۲  دیابت  در شروع  و شناخته شده  مهم 
از  وسیعی  طیف  شناسایی  رو  این  از  است 

شامپوی مناسب و برخی از روغن ها مفید است. 
توصیه می شود از انگشتان خود برای شانه زدن 
موهایتان استفاده کنید؛ به این شکل که پیش از 
خشک شدن موهایتان در هوای آزاد، می توانید 
انگشتان خود را داخل رشته های موهایتان ببرید 
و آن ها را از البالی آنگشتانتان عبور دهید. پس 
از آن می توانید مو های خود را به واسطه شانه ای 

ساخته شده از الیاف طبیعی شانه کنید.
همچنین ضروری است با استفاده از ماسک های 
مغذی در بردارنده موادی که به حفظ سالمت 
می کنند،  کمک  سر  پوست  و  فولیکول ها 
انجام  موهایتان  برای  را  الزم  دوره ای  مراقبت 

دهید.

قرار بگیرید و با گرد کردن پشت خودتان سعی 
کنید سرتان را به لگن خود نزدیک کنید. این 

حرکت را آرام انجام دهید.

حرکت جلوبازو
نشسته  حالت  در  را  کار  این  می توانید  شما 
انجام دهید. این تمرین با دمبل خانگی یا شی 
دارید  نگاه  راحتی  به  را  آن  بتوانید  که  دیگری 
انجام می شود. به نفس کشیدن خود دقت کنید. 
وزنه را تا شانه بیاورید و دوباره به پایین بیاورید. 
سعی کنید این حرکت را کم کم افزایش دهید.

به  رو  بر شیوع  تأثیرگذار  رژیمی  فاکتورهای 
در  محققان  است.  مهم  بیماری  این  افزایش 
طوالنی  مصرف  شدند  متوجه  تحقیق  این 
از ۳۸ گرم در  مدت و زیاد تخم مرغ )بیش 
روز( خطر دیابت را حدود ۲۵ درصد افزایش 

می دهد. 
همچنین افرادی که به طورمنظم بیش از ۵۰ 
گرم تخم مرغ )معادل یک تخم مرغ در روز( 
مصرف می کنند احتمال ابتال به دیابت در آنها 

۶۰ درصد افزایش می یابد.
زنان  در  تأثیر  این  شدند  متوجه  محققان 

مشهودتر از مردان است. 

چرا نباید مو های خیس را شانه کنیم؟

 تمرین ساده ورزشی در خانه 

مصرف زیاد تخم مرغ خطر دیابت را افزایش می دهد

فواید بی نظیر خوراکی های خشک شده برای بدن

چند بار در روز مسواک بزنیم؟

سوهان ، سوغات پرطرفدار قم و خواص بي نظیرش

زانو درد را با این روغن 
طبیعی درمان کنید

یک  روغن  گفت:  سنتی  طب  متخصص  یک 
و  زانو  مفاصل،  درد  بهبود  در  طبیعی  گیاه 

رماتیسم موثر است.
طب  متخصص  حیدری  حاجی  رضا  محمد 
کرد:  اظهار  دانه  سیاه  خواص  درباره  سنتی 
سیاه دانه، گیاهی تلخ مزه بوده که در عربی 
به شونیز مشهور است. این گیاه طبع گرم و 
در  بیشتر  و  است  ایران  بومی  و  دارد  خشک 

اصفهان و اراک کشت می شود.
خواص سیاه دانه چیست؟

حاجی حیدری با اشاره به تاثیر مصرف سیاه 
گیاه  افزود:  بیماری ها  برخی  بهبود  برای  دانه 
مختلف  بیماریی های  بهبود  برای  دانه  سیاه 
مانند مشکالت تنفسی، بیمار های گوارشی و 

مشکالت سینوزیتی موثر است.
بهبود مشکالت گوارشی

بهبود  تاثیر سیاده دانه در  ادامه درباره  او در 
دانه  سیاه  ترکیب  گفت:  گوارشی  مشکالت 
از  گوارشی  بیماری های  درمان  برای  عسل  با 
زخم  کردن،  ترش  غذا،  بد  هضم  نفخ،  جمله 

معده و مزاج سرد معده مفید است.
این متخصص طب سنتی توصیه کرد: افرادی 
که از این عارضه ها رنج می برند روز یک قاشق 

غذا خوری این مخلوط را ناشتا مصرف کنند.
مشکالت تنفسی

مواد  وجود  دلیل  به  دانه  سیاه  گیاه 
پاکسازی  و  درمان  باعث  خود  در  مغذی 
و  نفس  تنگی  مانند  تنفسی  بیماری های 

می شود. آسم 
درمان سینوزیت

دانه  سیاه  روغن  داد:  ادامه  حیدری  حاجی 
خصوص  به  سینوزتی  بیماری های  درمان  به 
است  کافی  می کند،  کمک  مزمن  سینوزیت 
بینی  داخل  را  روغن  این  از  قطره  چند  افراد 
بریزند و بعد از چند هفته تاثیر آن در بهبود 

سینوزیت را مشاهده کنند.
بهبود زانودرد و آرتروز

در  دانه  سیاه  روغن  خواص  به  اشاره  با  وي 
درمان زانو درد، آرتروز و رماتیسم افزود: روغن 
سیاه دانه در بهبود درد های موضعی همچون 
زانو درد و آرتروز موثر است. افرادی که زانو درد 
این  دوبار  هفته ای  است  بهتر  دارند  آرتروز  یا 

روغن را در ناحیه درد ماساژ دهند.
چه کسانی نباید از سیاه دانه استفاده کنند؟

این متخصص طب سنتی با اشاره به مضرات 
گیاه سیاه دانه گفت: طبع این گیاه گرم است 
به همین علت افراد گرم مزاج باید با احتیاط 

مصرف کنند.
علت  همین  به  است  آور  قاعده  دانه  سیاه 
صورت  به  نباید  هستند  باردار  که  افرادی 

خوراکی از این گیاه استفاده کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران

آگهي فقدان سند مالکیت بخش ۱8 فارس 
خانم فاطمه فروهر با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره ۸۹ گراش تنظیم 
گردیده است مدعي است که تعداد یک فقره سند مالکیت دفترچه اي مربوط به ششدانگ عرصه و اعیان 
یکبابخانه   پالک ۱۰۸۵۸/۹۲۰ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس روستاي فداغ  که ذیل ثبت ۲۵۲۱۲صفحه 
۸۷ دفتر ۱۹۹ امالک به نام خانم فاطمه فروهر ثبت و سند مالکیت آن صادر شده که به علت سهل انگاري 
مفقود گردیده و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه 
قانون ثبت آگهي مي شود  که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید. و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به 

متقاضي تسلیم  خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۹/۲۵

هدایت اله رحیمي درازي -رئیس اداره ثبت اسناد و  امالک گراش              م/الف/۵۶۱



امام صادق)ع( فرمودند:
اَلَینَفُع اجِتهاٌد اَل َوَرَع فیه؛

کوششی که پارسایی در آن رعایت نشود، سودی نخواهد 
داشت.

ره قدر دانش آدمی افزایش یابد توهج انسان هب روان خود رتشیب می 

شود و سعی و کوشش خویش را رد راه تهذیب اخالق و اصالح نفس 

خود هب کار می بندد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:146:3611:4817:0017:19بيست و ششم

مصباح منیر غیبي و نوٌر علي نور آسماني بزرگ کتاب معرفت... 
این کتاب از طرف محبوب است.

را  مفاد آن  محّبْ  و  عاشق  اگرچه  است  محبوْب محبوب  نامة 
نداند.قرآن این کتاب معرفة اهلّل و طریق سلوک به او، با دست 
شد  کشیده  انزوا  و  انحراف  به  خود  طریق  از  جاهل  دوستان 
ائمة اسالم  به رأی که آن همه  تفسیرهای  انحرافی و  و آرای 
یافت و هر  از آن نهی فرمودند، در آن راه  ـ  السالم  ـ علیهم 
کس با نفسانّیت خود در آن تصّرف نمود. این کتاب عزیز در 
عقب  و  محیط  تاریک ترین  که  شد  نازل  عصری  و  محیطی 
به دست کسی  و  می کردند  زندگی  آن  در  مردم  افتاده ترین 
و قلب الهی کسی نازل شد که زندگی خود را در آن محیط 
ادامه می داد، و در آن حقایق و معارفی است که در جهان آن 
روز ـ چه رسد به محیط نزول آن ـ سابقه نداشت و باالترین و 
بزرگ ترین معجزۀ آن همین است. آن مسائل بزرگ عرفانی 
که در یونان و نزد فالسفة آن سابقه نداشت و کتب ارسطو و 
افالطون بزرگ ترین فالسفة آن عصرها از رسیدن به آن عاجز 
بزرگ  کریم  قرآن  مهد  در  که  اسالم  فالسفة  حّتی  و  بودند، 
زنده  آیاتی که صراحت  به  نمودند  استفاده ها  از آن  و  شدند 
بودن همة موجودات جهان را ذکر کرده، آن آیات را تأویل 
می کنند، و عرفای بزرگ اسالم که از آن ذکر می کنند همه از 
اسالم اخذ نموده و از قرآن کریم گرفته اند، و مسائل عرفانی 

به آن نحو که در قرآن کریم است در کتاب دیگر نیست.

آشنایي با قرآن - برگرفته از آثار امام خمیني

از  بسیاری  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
مشکالت اقتصادی کشور با اجرای انقالبی 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه 
اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران 

قوا مطرح نمودند، برطرف می شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت 
نشست  در  رئیسی    ابراهیم  سید  اهلل 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اعضای  با 
مردمی  نگاه  از  تقدیر  با  اسالمی  شورای 
رفع  برای  ملت  نمایندگان  دغدغه مند  و 
تقویت  بر  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
قوه  با  مقننه  قوه  همفکری  و  تعامل 
زندگی  از  گره گشایی  جهت  در  قضائیه 

مردم تأکید کرد.
فقر،  که  این  بیان  با  قضائیه،  قوه  رئیس 
اسالمی  نظام  زیبنده  تبعیض  و  فساد 
فساد  فقر،  با  مبارزه  کرد:  تصریح  نیست، 
مقرراتی  و  قوانین  گروی  در  تبعیض  و 
است که باید با نگاه به واقعیت های کشور 
اجرایی  مقاومتی  اقتصاد  ضرورت های  و 
شوند و اصالح قوانین نیز باید در همین 

چارچوب صورت گیرد.
در  رهبری  معظم  مقام  افزود:  رئیسی، 
اقتصادی  هماهنگی  اخیر شورای  جلسه 
باید  گاز  و  برق  آب،  فرمودند  قوا  سران 
مجانی  جامعه  پایین  دهک های  برای 
زمینه  این  در  دولت  هزینه های  و  شود 
می تواند با دریافت بهای این خدمات از 

اقشار پرمصرف جبران شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای 
و  فقرا  معافیت  برای  انقالب  رهبر  دستور 
و  برق  آب،  هزینه  پرداخت  از  محرومان 
اجتماعی  عدالت  تحقق  راستای  در  گاز 
معظم  مقام  رهنمودهای  اگر  تأکید کرد: 
و  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  رهبری 
سران  اخیر  نشست  در  ایشان  دستورات 

قوا، با نگاه انقالبی اجرایی شود، بسیاری از 
مشکالت اقتصادی کشور برطرف می شود.

از  تبعیض  و  فساد  فقر،  گفت:  رئیسی 
امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای 
جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین 
ما را در اذهان عمومی بد جلوه می دهند 
شکل   گروی  در  آنها  با  قاطع  مبارزه  و 
است  عادالنه  و  مقاومتی  اقتصاد  گیری 
فرامین  اجرای  سایه  در  دارم  یقین  که 

رهبری شدنی است.
رئیس دستگاه قضا، در بخش دیگری از 
سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی 
۸ماده ای  فرمان  به  مقررات،  و  قوانین 
برای   ۸۰ سال  در  رهبری  معظم  مقام 
مقام  گفت:  و  کرد  اشاره  فساد  با  مبارزه 
مبارزه  مأمور  را  قوا  همه  رهبری  معظم 
دارد  مأموریت  مجلس  و  کردند  فساد  با 
و  تخلف  راه  فساد،  منافذ  شناسایی  با 

سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
کرد  تأکید  راستا  همین  در  رئیسی، 
نمایندگان  حضور  با  مشترک  کمیته ای 
و  قضائیه  قوه  اقتصادی  مشاور  مجلس، 
نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و 
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت 
اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی 
این کمیته برای اصالح ساختارها و قوانین 
و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور 
اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی 

مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه، تأکید کرد: رسیدگی 
به پرونده های فساد و برخورد با مجرمان و 
مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً 
وظایف خود را در این زمینه انجام می دهد 
اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی 
با  برای آگاهی از این که چگونه یک فرد 
استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد 

می شود، مهم تر است.

تحمل  مردم  این که  بر  تأکید  با  رئیسی، 
ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید 
در کشور مواجه شوند، اضافه کرد: باید با 
نظام  به  قوانین و مقررات مربوط  اصالح 
تخلفات  بروز  از  مانع  مالیاتی  و  بانکی 
افزایش  و  مالیاتی  فرارهای  و  جدید 

روزافزون پرونده های قضایی شویم.
جایگزینی  استفاده  قضا  دستگاه  رئیس 
اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش 
و  دانست  مؤثر  و  تخلف ضروری  و  فساد 
تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب 
برای  و  می برد  باال  جامعه  در  را  عدالت 

مردم اطمینان بخش خواهد بود.
رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای 
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  سیاست های 
اظهار  کشور،  در  خصوصی سازی  و 
همه  اما  است  دولتی  ما  اقتصاد  داشت: 
معتقدند  اقتصاددان ها  و  صاحب نظران 
و  دولت  تصدیگری  کاهش  به سوی  باید 
افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از 

بخش خصوصی حرکت کند.
افزود: خصوصی سازی  رئیس قوه قضائیه 
در  که  است  نظام  قطعی  سیاست های  از 
برنامه های توسعه بر آن تأکید شده است 
و دستگاه قضائی نیز حتمًا از آن حمایت 
نام  به  نمی دهیم  اجازه  اما  می کند، 
غارت  بیت المال  اموال  خصوصی سازی 
شود و کارخانه ها و واحدهای تولیدی، به 

افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
و  شرکت ها  اینکه  با  ما  گفت:  رئیسی 
که  شود  واگذار  افرادی  به  کارخانه ها 
را  کارگران  و  نیستند  تولید  دنبال 
و  را  کارخانه  تجهیزات  می کنند،  بیکار 
کاربری،  تغییر  با  نیز  را  کارخانه  زمین 
مخالفیم.  می فروشند،  افزوده  ارزش  با 
به  نگاه  با  و  دقیق  باید  واگذاری ها 
تا  باشد  تولید  جهش  و  ملی  منافع 

تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال 
در کشور شود.

دپو  مسئله  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
و  توقیفی  خودروهای  بالتکلیفی  و 
مورد  که  شهرستان ها  برخی  در  رهاشده 
قرار  کمیسیون  اعضای  از  یکی  اشاره 
و  معاونت حقوقی قوه قضائیه  به  گرفت، 
داد  دستور  کشور  سراسر  دادستان های 
که با همکاری مسئوالن نیروهای انتظامی 
را  خودروها  این  وضعیت  سریعتر  هرچه 

تعیین تکلیف کنند.
وسیله  یا  خودروها  این  گفت:  رئیسی 
قاچاقچیان  به  متعلق  که  بوده  جرم 
است یا متعلق به مردم و دولت است که 
مصلحت  عنوان  هیچ  به  آنها  بالتکلیفی 
و  مردم  زیان  و  ضرر  موجب  و  نیست 

بیت المال است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کاال 
به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی 
در  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  شدن 
مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید 
با قاچاق قاطع برخورد شود اما آنچه در 
اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.

فعالیت های  باید  دولت  گفت:  رئیسی 
کوله بران و ته لنجی ها را نیز ساماندهی کند 
قانون مند  واردات  و  صادرات  نظام  هم  تا 
و  شود  حفظ  دولت  حقوق  هم  و  شود 
وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

قضا،  دستگاه  رئیس  سخنان  از  پیش 

کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  دکتر 
اقدامات  از  گزارشی  مجلس  اقتصادی 
کمیسیون  این  دستورکارهای  آخرین  و 
ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون 
پیشنهادات  و  دیدگاه ها  بیان  به  مذکور 
خود برای حل مشکالت اقتصادی کشور 
و  قضائیه  قوه  »همکاری  که  پرداختند 
اصالح  و  آسیب شناسی  برای  مجلس 
با  قاطع  »برخورد  مقررات«،  و  قوانین 
ریشه های فساد و مجازات دانه درشت ها« 
و »صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف 

امالک« از اهم آنها بود.
همچنین  اقتصادی  کمیسیون  اعضای 
آخرین  درباره  »اطالع رسانی  خواستار 
ارجاعی  تفحص های  و  تحقیق  وضعیت 
تکلیف  »تعیین  قضائیه«،  قوه  به  مجلس 
پارکینگ های  در  توقیفی  خودروهای 
کمبود  مشکل  »رفع  و  انتظامی«  نیروی 
قاضی در شهرهای کوچک« و »توجه به 
کارکنان  معیشتی  و  استخدامی  مشکالت 

شوراهای حل اختالف« شدند.
قضائیه  قوه  اقدامات  از  نشست  این  در 
در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه 
در  قضایی  دستگاه  قاطعیت  قضائیه، 
برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه های 
و  خصوصی  بخش  به  دولتی  اقتصادی 
با زمین خواری ها و دست اندازی  برخورد 
اعالم  و  تقدیر  طبیعی  منابع  و  انفال  به 

حمایت شد.

رئیسی: اقتصاد مقاومتی و عادالنه، عالج فقر و تبعیض است
اجازه غارت بیت المال به اسم خصوصی سازی را نمی دهیم

و  باغ  صحرای  بخشدار  حضور  با 
متقاضیان اجرای طرح زراعت چوب 
در سطح ۱۰۰ هکتار از عرصه های 
باغ  صحرای  بخش  طبیعی  منابع 

شهرستان الرستان اجرا شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از باشگاه خبرنگاران جوان، منصور 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رضایی 
الرستان،  شهرستان  آبخیزداری  و 
سیاست های  به  توجه  با  گفت: 
سازمانی در اجرای برنامه های ۹ در 
پوشش  و  رویشگاه ها  احیای  و   ۹۹
اراضی  در  سبز  فضای  و  گیاهی 
اجرای  امکان  بیابانی،  و  خشک 
عرصه های  در  چوب  زراعت  طرح 
مستعد بخش صحرای باغ الرستان 

فراهم شد.
با اشاره به فراهم شدن اجرای  وی، 
طرح زراعت چوب، بیان کرد: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده پس از 
شناسایی اراضی مستعد کشت زراعت 
چوب از سوی کارشناسان اداره منابع 
الرستان،  آبخیزداری  و  طبیعی 
برنامه های توجیهی و آموزشی برای 

متقاضیان اجرا شد.
طرح  اجرای  کرد:  تصریح  رضایی، 
ایجاد  بر  عالوه  چوب  زراعت 
فضای سبز نقش بسزایی در بهبود 
رونق  نیز  و  کشاورزان  معیشت 

اقتصادی برای مردم منطقه دارد.
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
به  اشاره  با  الرستان  آبخیزداری 
زراعت  و رشد  توسعه  امکان  اینکه 
اراضی ملی و مستثنیات  چوب در 
وجود دارد، ادامه داد: در اجرای این 
طرح از آب های نامتعارف از جمله 
کارخانه ها  پساب  و  شور  آب های 
استفاده  زراعت چوب  توسعه  برای 

می شود.
معنای  به  چوب  زراعت  افزود:  او، 
سریع  درختی  گونه های  کشت 
رشدی است که با اهداف اقتصادی، 
استفاده بهینه از منابع آب و خاک، 
ایجاد اشتغال، کمک به حفاظت و 
و  جنگلی  منابع  از  پایدار  صیانت 
پایین  صنایع  سلولزی  نیاز  تامین 
زارعین  همکاری  با  چوب  دستی 

انجام می شود.

اجرای طرح زراعت چوب
 در ۱۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی 

صحرای باغ

وب ب ح ه م ام ن

وداع با پیکر شهید سرافراز »مصطفی 
شامحمدی« در گلزار شهدای الرستان

جانباز شهید شامحمدی در گلزار شهدا شهر الر آرام گرفت.
به گزارش میالد الرستان، طی آئینی با حضور مسئوالن، خانواده شهدا، رزمندگان، 
و خاکسپاری  مراسم تشییع  اقشار مختلف مردم،  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
جانباز سرافرازسپاه اسالم شهید مصطفی شامحمدی در گلزار شهدای شهر الر 

برگزار شد.
مصطفی شامحمدی جانباز ۷۰ درصد الرستانی، پس از تحمل ۳۷ سال رنج ناشی 

از جانبازی دعوت حق را لبیک گفت و به ياران شهیدش پیوست.
ارديبهشت سال ۱۳6۲ در منطقه شلمچه   ۱۰ جانباز شهید مصطفی شامحمدی 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره از نواحی صورت، چشمها، بینی، پیشانی و اعصاب و 

روان مجروح شده بود.تصاوير محمد پاسیار را در ادامه می بینیم:


