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کلنگ زنی احداث استخر سرپوشیده
روستای »باغ« بخش صحرای باغ

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور  با 
الرستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
سرپوشیده  استخر  احداث  کلنگ  فارس، 
باغ«  »صحرای  بخش  »باغ«  روستای 

الرستان به زمین زده شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه 
الرستان، در مراسمی با حضور جلیل حسنی 
الرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
حاجی زاده مدیر کل ورزش و جوانان استان 
باغ،  صحرای  بخشدار  علمدار  احمد  فارس، 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  دالور  احمد 
فرمانداری، محمد حسن طیبی رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان، سید احمد قتالی 
و  دهیار  جمعه،  امام  عمادشهر،  جمعه  امام 
اعضا شورای اسالمی و جمعی از معتمدین 
و خیرین، کلنگ احداث استخر سرپوشیده 

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  بازدید  در 
سرداران  احداث  حال  در  پارک  از  الرستان، 
پارک  این  به  رسانی  برق  مشکل  الر؛  شهر 

مرتفع شد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
استاندار  معاون  ویژه الرستان؛ جلیل حسنی 
پارک  در  حضور  با  الرستان  ویژه  فرماندار  و 
محله  در  واقع  سرداران  احداث  حال  در 
کهویه شهر الر ضمن بررسی آخرین وضعیت 
عملیات اجرایی این طرح، مشکل برق رسانی 
عامل  مدیر  رایزنی  با  را  پارک  این  ورودی 
شهرستان  مدیر  و  استان  برق  توزیع  شرکت 

مرتفع کرد.
معاون  دالور  احمد  که  بازدید  این  در 
ویژه  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
شرکت  مدیر  دامن کشان  امین  الرستان، 
توزیع برق شهرستان، نوازاهلل شریفی معاون 

باغ الرستان به  باغ بخش صحرای  روستای 
زمین زده شد.

این استخر قرار است در زمینی به مساحت 
۳۰۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد 
ریال توسط دولت با مشارکت خیر طی دو سال 

احداث شود.
و  استاندار  معاون  مراسم  این  حاشیه  در 
فرماندار ویژه الرستان در سخنانی خواستار 
تسریع در اتمام طرح های ورزشی و احداث 

چمن مصنوعی روستاها شد.
جلیل حسنی، در ادامه تصریح کرد: احداث 
این  مردم  جدی  مطالبات  از  یکی  استخر 
شده،  انجام  های  پیگیری  با  بودکه  منطقه 
خواهد  آغاز  زودی  به  آن  احداث  عملیات 

شد.
مسوولین در ادامه از سالن ورزشی در حال 

احداث این روستا نیز بازدید کردند.

شورای  اعضای  از  جمعی  و  الر  شهرداری 
اسالمی شهر الر حضور داشتند، فرماندار ویژه 
الرستان مشکالت برق رسانی به این پارک را 
توزیع  عامل شرکت  مدیر  با  تلفنی  به صورت 
برق استان مطرح که مدیرعامل شرکت توزیع 
همکاری  که  داد  مساعد  قول  نیز  استان  برق 
الر  شهرداری  با  مشارکتی  صورت  به  را  الزم 

انجام دهند.
جلیل حسنی، در سخنانی خواستار تسریع در 
اتمام پارک سرداران شد و خاطر نشان کرد: تا 
آخر امسال کار برق رسانی به این پارک پایان 
خواهد پذیرفت که برای آن حدود پنج میلیارد 

ریال هزینه در بر خواهد داشت.
مساحت پارک سرداران شهر الر 1۸۰۰۰ متر 
مربع است و تاکنون برای اجرای این طرح که 
از 4۰ در صد پیشرفت فیزیکی دارد، ۸  بیش 
ریال توسط شهرداری الر هزینه شده  میلیارد 

است.

کلنگ زنی احداث استخر سرپوشیده 
روستای »باغ« بخش صحرای باغ

در بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه 
الرستان از پارک در حال احداث

 سرداران شهر الر

این استخر قرار است در 

زمینی به مساحت ۳۰۰۰ 

بالغ  اعتباری  با  مترمربع 

بر ۸۰ میلیارد ریال توسط 

خیر  مشارکت  با  دولت 

طی دو سال احداث شود.

همین صفحه
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کردن  رها  گفت:  فارس  استاندار 
بی توجهی  نوعی  گمنام  شهدای 

بوده و قابل قبول نیست.
نشست  در  رحیمی،  عنایت اهلل 
و  آثار  حفظ  هماهنگی  شورای 
مقدس ضمن  دفاع  ارزش های  نشر 
سرهنگ  تالش های  از  قدردانی 
و  نشر  حفظ  زمینه  در  کوشکی 
داشت:  اظهار  مقدس،  دفاع  آثار 
نوعی  گمنام  شهدای  رها کردن 
بی توجهی است و قابل قبول نیست.

وی به تکمیل موزه دفاع مقدس در 
استان اشاره کرد و با یادآوری اینکه 
 17/5 حدود  کنون  تا   ۸4 سال  از 
به  دولتی  اعتبارات  تومان  میلیارد 
عنوان  یافته  اختصاص  پروژه  این 
تومان  میلیارد   1۰/5 از  بیش  کرد: 
از این اعتبار در سال 99 تخصیص 
سال های  با  مقایسه  در  که  یافته 

گذشته چندین برابر شده است.
این  کرد:  تاکید  فارس،  استاندار 
فارس  استان  برای  افتخاری  پروژه 
ترویج  در  بسزایی  تاثیر  و  است 

فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
وی موزه آرایی این مجموعه از دیگر 
جلسه  در  شده  مطرح  موضوعات 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  ستاد 
دفاع مقدس استان فارس بود که به 
مدیرکل  پیگیری  با  استاندار،  گفته 

در  شده  ساخته  مشابه  نمونه های 
و  گرفته  الهام  نیز  کشور ها  سایر 
آلمان  و  معنوی  فرهنگی،  اثری 
ممتاز شهری در شیراز ساخته شود.

در  اینکه  به  اشاره  با  رحیمی 
معماران  از ظرفیت  اثر  این  ساخت 
کشور  و  فارس  ممتاز  هنرمندان  و 
باید  گفت:  شد  خواهد  گرفته  بهره 
کمیته داوری تشکیل و از بین آثار 
طرح های  مسابقه  به  شده  ارسال 

برتر انتخاب شود.
موضوع  با  ققنوس  سریال  ساخت 

دوران عباس  شهید 
سیمای  و  صدا  مدیرکل  سهرابی، 
فارس، گفت: شخصیت های بزرگ و 
طراز اول ملی در سطح استان داریم 
می توان  کنیم  نگاه  گوشه  هر  که 
کاری فاخر را در هر حوزه ای انجام 

توزیع  و  تهیه  با  الرستان  بسیجی  جهادگران 
بلندترین  را در  یلدایی، شادی خود  بسته های 

شب سال با نیازمندان تقسیم کردند.
برای  یلدا  شب  الرستان،  میالد  گزارش  به 
از  سال  شب  ترین  طوالنی  عنوان  به  ایرانیان 
گذشته بسیار دور از خاطره انگیزترین لحظات 
گذشته،  سالیان  در  شود.  می  شامل  را  زندگی 
طبق رسم دیرینه ایرانیان گرد هم می آمدند و 
به جشن و شادی می پرداختند.امسال داستان 
غم انگیز ویروس کرونا و محدودیت های دست 

اندیشه  و  تفکر  باید  گفت:  شیراز،  جمعه  امام 
ناب آیت اهلل حائری بیش از گذشته مورد توجه 
مراسم  در  دژکام،  لطف اهلل  گیرد.آیت اهلل  قرار 
بر  تاکید  با  شیرازی  حائری  آیت اهلل  بزرگداشت 
اینکه باید یاد این عالم گرانقدر بیش از پیش در 

بکار بزرگی بزنند و اقدام به تهیه و توزیع بسته 
های یلدایی کنند.در این خصوص فرمانده سپاه 
ناحیه الرستان در گفت و گو با خبرنگار میالد 
زینب)س(  حضرت  سعادت  با  میالد  الرستان 
ویژه  بسته های  توزیع  و  تهیه  از  پرستار  روز  و 
شب یلدا خبر داد و اظهار داشت: این هدایا ویژه 

نیازمندان محرومین است.
این بسته  تعداد  امیر جاهدی،  پاسدار  سرهنگ 
ها را 12۰۰ عدد اعالم کرد و افزود:  این بسته 
های  پایگاه  و  جهادی  های  گروه  همت  به  ها 
بسیج محالت و اقشاری با رعایت پروتکل های 

بهداشتی تهیه شده است.
یلدایی  های  بندی  بسته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  یلدا  تنقالت شب  و  آجیل   ، میوه  شامل 
کم  اقشار  میان  در  ها  بسته  این  کرد:  تصریح 
هدف  روستاهای  و  شهرها  محالت،  بضاعت 

توزیع شده است.
تقدیر  ضمن  الرستان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
به  نیکوکاران  و  خیرین  مشارکت  و  حضور  از 
منظور تهیه این بسته های یلدایی، اضافه کرد: 
در مجموع برای تهیه این بسته ها 54 میلیون 

تومان هزینه شده است.

دژکام، بیان کرد: برای اینکه توحید و دینداری 
در سطح جامعه ما عمق پیدا کند و ریشه دار شود 
باید علم و دانش را بیش از پیش بکار بگیریم و 
در گام دوم انقالب اسالمی باید به علم و دانش 

بیش از گذشته اهمیت داده شود.
در  شیراز  سابقه  به  اشاره  با  شیراز،  جمعه  امام 
امروز  کرد:  عنوان  عالمان  پرورش  و  علم  زمینه 
شیراز باید بار دیگر در تولید و نشر علوم دینی 
جهان  سرآمد  تجربی  علوم  نیز  و  اسالمی  و 
را  عرصه  این  ماندگی های  عقب  و  شود  اسالم 
جبران کند. نماینده ولی فقیه در استان فارس 
و  مدیران شیرازی  و  مسئوالن  کرد:  خاطرنشان 
استان فارسی باید تحقق این مهم را اولویت جدی 

کار خود قرار دهند.

سایر  و  دولت  آثار،  حفظ  بنیاد 
مجموعه ها تالش های خوبی در این 

زمینه انجام شده است.
برای  نظر  مورد  زمین  گفت:  وی 
مقاومت  شهدای  یادمان  ساخت 
باباکوهی  ارتفاعات  در  استان  این 
مورد  موافقت های  و  تامین  شیراز 
روند  و  است  شده  اخذ  آن  نیاز 
ساخت آن مستلزم همکاری تمامی 

دستگاه های اجرایی است.
رحیمی، ادامه داد: این المان که در 
ضلع شمالی شهر شیراز در نزدیکی 
دیده  بابا کوهی  به نام  قرآن  دروازه 
شود  طراحی  طوری  بایستی  شده 
میدان  یا  و  میالد  برج  همانند  که 
از  زاویه ای  و  نقطه  هر  از  آزادی 

سطح شهر قابل رویت باشد.
از  باید  کرد:  بیان  فارس،  استاندار 

دهیم. وی در بحث ساخت سریال ها 
می شویم،  مواجه  مالی  مشکل  با 
شخصیت های  بحث  در  افزود: 
شهید  جمله  از  دفاع مقدس  بزرگ 
دوران یک جذابیت دراماتیک برای 

پرداختن به آن دارد. 
شهید دوران در شهر شیراز مظلوم 
واقع شده است و شاید نام آن برای 
و  فعالیت  با  اما  باشد،  آشنا  برخی 

کار بزرگ او آشنا نیستند.
مدیر کل صداوسیمای فارس، بیان 
صداوسیمای  خوشبختانه  کرد: 
ارتش جمهوری  با همکاری  استان 
اسالمی ایران طرح فیلمنامه شهید 
حال  در  و  کرده  بررسی  دوران 

انجام است.
ساخت  اینکه  به  اشاره  با  سهرابی، 
دوران  شهید  ققنوس  سریال 
نیروی  حوزه  در  سریال  دومین 
اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی 
فیلمنامه  این  افزود:  است،  ایران 
و  شده  برنامه ریزی  قسمت   26 در 
در خرداد ماه سال 14۰۰ این فیلم 

آماده می شود.
تعامل  و  از همکاری  وی همچنین 
پایگاه هوایی شهید دوران و پایگاه 
افزود:  هوایی بوشهر سخن گفت و 
سریال  این  سکانس ها ی  از  برخی 
در این دو پایگاه کلید خورده است.

و پا گیر ناشی از آن منجر به آن شده تا مردم 
ایران از دورهمی های خانوادگی محروم شوند و 
به شکل معدود و در جمع های کوچک شب یلدا 

را جشن بگیرند.
می  که  هایی  انسان  هستند  میان  این  در  اما 
و  محرومان  با  را  خود  شادی  و  جشن  پوشند 
اقشار آسیب پذیر شهر و دیارشان تقسیم کنند.

همچون  الرستانی  جهادگران  راستا،  این  در 
و  گذاشته  عمل  میدان  به  پای  ها  عرصه  سایر 
اند دست  توانسته  با جذب کمک های مردمی 

این شهر و در کشور زنده نگه داشته شود، اظهار 
آیت اهلل حائری  ناب  اندیشه  و  تفکر  باید  داشت: 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
درباره  )ع(  علی  امام  از  به حدیثی  اشاره  با  وی 
اهمیت و لزوم دانش در جامعه گفت: اگر بناست 
که دانش، محور پرستش خدای متعال باشد، باید 
تبدیل  علِم حقیقی  نشر  و  تولید  مرجع  به یک 
دغدغه  اینکه  بیان  با  شیراز،  جمعه  امام  شویم. 
جدی مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی بسط علم و 
دانش حقیقی و رشد اندیشه مردم با هدف ترویج 
دینداری و باور توحید در سطح جامعه بود، افزود: 
امیدوارم همه ما دست به دست هم دهیم و به 
شیرازی  حائری  آیت اهلل  مرحوم  جدی  دغدغه 

جامه عمل بپوشانیم.

بی توجهی به شهدای گمنام استان فارس، قابل قبول نیست

نیازمندان با  تقسیم شادی شب یلدا 

امام جمعه شیراز : اندیشه ناب آیت اهلل حائری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

تمدید نام نویسی
 هنرمندان برای دریافت 

تسهیالت تحفه 
فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
به  کرد:  اعالم  فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و 
دلیل اختالل روزهای اخیر در سامانه تحفه، 
تا  این سامانه  نام نویسی هنرمندان در  مهلت 
فراهم  فرصتی  و  شده  تمدید  دیگر  روز  سه 
به  کرده اند  ثبت نام  که  متقاضیانی  تا  است 

اصالح و تکمیل درخواست ها بپردازند.
متقاضیان  وضعیت  درباره   ، مرامی  بهروز 
استفاده از تسهیالت حمایتی تحفه از صندوق 
کارآفرینی امید، گفت: در جلسه اخیر کارگروه 
و  بررسی  طرح ها  و  پرونده ها  تمام  استانی، 
بسیاری از پرونده ها نیز با عناوین تکراری به 

متقاضی بازگشت داده شد.
به منظور  باید  متقاضیان  اینکه  بیان  با  وی 
به  خود  تقاضای  وضعیت  آخرین  از  آگاهی 
صفحه شخصی شان در سامانه تحفه مراجعه 
کنند، افزود: امکان اصالح و تکمیل درخواست 

تا سه روز آینده وجود دارد.
فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
نام نویسی  و ارشاد اسالمی فارس اظهار کرد: 
برای  حمایتی  تسهیالت  نوع  دو  دریافت 
کسب وکارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در 

سامانه تحفه امکان پذیر است.
مرامی همچنین به ارائه تسهیالت بانک آینده 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  درصد   16 کارمزد  با 
ثبت تقاضای این تسهیالت بدون محدودیت 
زمانی و میزان درخواستی همچنان ادامه دارد.

او اظهار داشت: تسهیالت صندوق کارآفرینی 
یکصد  سقف  تا  4درصد  کارمزد  با  نیز  امید 
میزان  از  درصد   2۰ و  است  تومان  میلیون 
کل این تسهیالت معادل 2۰۰ میلیارد تومان، 
پس از بررسی در کارگروه ملی به تقاضاهای 

باالتر از یکصد میلیون تومان اعطا می شود.
تسهیالت  دوم  مرحله  ثبت نام  درباره  وی 
سامانه  در  12درصد  کارمزد  با  کرونایی 
این  نام نویسی  گفت:  نیز  کار(  )وزارت  کارا 
تسهیالت از اول دی ماه 99 و به محض ابالغ 
دستورالعمل آغاز می شود و دریافت تسهیالت 
مرحله دوم  کارا، برای افرادی امکان پذیر است 
که از طریق پیامک و یا اطالعیه معاونت های 

تخصصی، مشمول دریافت اعالم می شوند.
بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  متقاضیان 

https:// اینترنتی   نشانی  به  زمینه  این  در 
tohfeh.farhang.gov.ir مراجعه کنند.

***

کرونا از بین نرفته، 
بلکه پنهان شده است

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیماری  گفت:  شیراز،  درمانی  بهداشتی 
کووید19 در جامعه کم نشده است، بلکه به 
صورت پنهان وجود دارد و باید در این زمینه 

هوشیارانه عمل کرد.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  رئیس  جوان،  خبرنگاران 
شیراز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
مراکز  به  مراجعان  تعداد  اگرچه  گفت: 
یافته  کاهش  استان  سرپایی  درمان  منتخب 
است، اما چرخه  انتقال بیماری کرونا کماکان 
در جامعه وجود دارد و همه باید برای قطع 

این زنجیره ها تالش کنیم.
تالش های  به  اشاره  با  لطفی،  مهرزاد 
مجموعه وزارت بهداشت برای توزیع واکسن 
برنامه ریزی  بر ضرورت  در گروه های هدف، 
این زمینه و شناسایی این گروه ها  دقیق در 

در استان فارس تاکید کرد.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با  از مردم خواست  بهداشتی درمانی شیراز، 
به تصویر کشیدن فرهنگ غنی مردم استان، 
از برگزاری دورهمی در شب یلدا پرهیز کرده 
اولویت  در  با  را  باستانی  آئین  این  امسال  و 
قرار دادن موضوع سالمت خود و عزیزانشان، 

به صورت مجازی برگزار کنند.
***

آغاز برداشت
 گوجه گلخانه ای در میناب

امسال  گفت:  میناب،  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بیش از هزار تن گوجه فرنگی از گلخانه های 

شهرستان میناب برداشت می شود.
میناب  کشاورزی  جهاد  مدیر  مویدی،  عباس 
از  هکتار   6 از  فرنگی  گوجه  برداشت  گفت: 

گلخانه های این شهرستان آغاز شده است.
افزود: پیش بینی می شود که امسال  مویدی 
بیش از هزار تن گوجه فرنگی از گلخانه های 
شهرستان  شود.  برداشت  میناب  شهرستان 
میناب 42 هکتار گلخانه دارد و ۳2۰ نفر در 

این گلخانه ها مشغول به کار هستند.
گوجه  نظیر  محصوالتی  مویدی،  گفته  به 
فرنگی، خیار، بادمجان و فلفل دلمه ای رنگی 
با هدف صادرات در سطح گلخانه های میناب 

کشت می شود.

در  نزدیک  بازی  یک  در  هندبال الرستان  تیم 
بزرگساالن  یک  دسته  لیگ  های  رقابت  ادامه 
تیم  به  را  بازی  گل  یک  اختالف  با  کشور، 
شهرکرد واگذار کرد.به گزارش میالد الرستان، 
در  ادامه بازی های روز دوم از سری مسابقات 
کشور  بزرگساالن  یک  دسته  لیگ  هندبال 
این  »ج«  گروه  در  سلیمانی  سردار  یادواره 
رقابت ها، سه دیدار در سالن ورزشی رزمیوش  
این روز  بازی  الرستان برگزار شد.در نخستین 
تیم خرم آباد توانست با نتیجه 26 بر 19 برابر 
تیم دانشگاه آزاد خاتم یزد به برتری دست یابد.

پدافند  رعد  های  تیم  روز،  این  بازی  دیگر  در 

تهران و میناب به مصاف هم رفتند که در پایان 
تیم تهرانی با نتیجه 29 بر 24 حریف جنوبی 
خود را شکست داد.در بازی پایانی روز دوم، تیم 
هندبال الرستان در یک بازی نزدیک و پایاپای 
با نتیجه 22 بر 2۳ مغلوب آروین مهر شهرکرد 
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  است؛  شد.گفتنی 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  فارس،  استان 
الرستان و مسول دفتر نماینده مردم در مجلس 
اسالمی در الرستان در سالن برگزاری مسابقات 
هندبال لیگ دسته یک بزرگساالن کشور حضور 
پیدا کردند و از نزدیک شاهد روند برگزاری این 

مسابقات به میزبانی شهر الر بودند.

باخت میلیمتری تیم هندبال الرستان برابر شهرکرد

استان  بازرگانی  اتاق  فناوری  رئیس کمیسیون 
با  ما  صنعتگران  زبان  اینکه  بیان  با  فارس 
از هم فاصله دارد، گفت:  زبان فعاالن دانشگاه 
متاسفانه در این موضوع ضعف داریم و به همین 
دلیل صنایع فارس به شدت در حوزه فناوری 
ضعیف هستند. یلدا راهدار، در جلسه کمیسیون 
رسانه  اقتصاد  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری، 
این اتاق که به صورت وبینار برگزار شد، یکی 
و  جهانی  بازارهای  دادن  دست  از  دالیل  از 
و  صنعتی  بنگاه های  را ضعف  صنایع  صادراتی 
از صنایع  نوین  تولیدی در فناوری و استفاده 
بسیاری  تکنولوژی  اظهار داشت:  و  عنوان کرد 
از صنایع ما فرسوده است و این در حالی است 
که  باورند  این  بر  پیشرفته  کشورهای  در  که 
کارخانه  های هوشمند سبب افزایش چشمگیر 
بهره وری و توانمندسازی کارکنان در جهت کار 

هوشمندانه می شود.
از  نیازسنجی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
نقاط قوت و ضعف صنایع استان فارس، ایجاد 
مورد  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  ویژه  کارگروه 
توجه ما در کمیسیون فناوری و اطالعات اتاق 
بازرگانی شیراز است، گفت: تالش می شود در 
این کارگروه زمینه های همکاری مشترک بین 
صنعتگران  و  شود  بررسی  دانشگاه  و  صنعت 
استفاده  و  دانشگاه  دستاوردهای  با  استان 

کاربردی محصوالت، آشنا شوند.
ارتباطات  رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و 
بیان  با  فارس،  بازرگانی  اتاق  رسانه  اقتصاد  و 
اینکه زبان صنعتگران ما با زبان فعاالن دانشگاه 
از هم فاصله دارد عنوان کرد: وظیفه بزرگی بر 
عهده دانشگاه است که تولیدات علمی دانشگاه 
را به زبان صنعتگران نزدیک کند و متاسفانه ما 
در این موضوع ضعف داریم و دانشگاه نتوانسته 
نزدیک  نیاز صنعت  زبان  به  را  تولیداتش  زبان 
کند به همین دلیل صنایع استان به شدت در 

حوزه فناوری ضعیف هستند.
فارس  بازرگانی  اتاق  اینکه  بیان  با  راهدار، 
صنعت  ارتباط  ویژه  کارگروه  اندازی  راه  با 
و  تکنولوژی  توسعه  به  فاوا  حوزه  دانشگاه  و 
کرد:  عنوان  است،  پرداخته  صنایع  پیشرفت 
سال ها است که در کشور شعار ارتباط صنعت 
شاهد  واقعیت  در  اما  می شود  بیان  دانشگاه  و 
فاصله بین این دو بخش هستیم و در حوزه های 
برای  نرفته  راه  اطالعات  و  فناوری  تکنولوژی، 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  وجود  بسیار  صنعت 
صنایع  اطالعاتی  سیستم های  در  تراکنش ها 
گرد  را  داده   از  انبوهی  مختلف،  سطوح  و 
امکان پذیر  سادگی  به  آن ها  تحلیل  که  آورده 
حجم  نمایی  رشد  به  توجه  با  گفت:  نیست، 
به  نیاز  و  مختلف  صنایع  و  سازمان ها  در  داده  
عرضه  خدمات با سطح کیفی بهتر، استفاده از 
ابزارهای علوم داده به عنوان یک مزیت رقابتی 
هیئت  می شود.عضو  محسوب  سازمان ها  برای 
رئیسه اتاق بازرگانی فارس، با بیان اینکه امروزه 
علم داده به ابزاری قدرتمند برای تصمیم سازان 
و تصمیم گیران در سازمان ها تبدیل شده است، 
پر  بسیار  نقش  داده  علم  امروزه  داشت:  اظهار 
در  موفق  استراتژی های  ایجاد  در جهت  رنگی 
می کنند  ایفا  تجاری  روابط  یا  تصمیم گیری 
برای  می توانند  داده ها  علم  از  صنعتگران  و 
مدیریت بهتر منابع استفاده کنند زیرا استفاده 
از داده ها به عنوان دارایی های مهم هر سازمان، 

اثر فراوانی در رسیدن به اهداف و استراتژی های 
ضعف های  از  نیز  حوزه  این  که  دارد  سازمانی 
بزرگ بنگاه های اقتصادی استان است. راهدار، 
رمز  استخراج  وضعیت  ساماندهی  مبحث  به 
از  شده  صادر  بخشنامه های  آخرین  و  ارزها 
آنکه  وجود  با  افزود:  و  پرداخت  صمت  وزارت 
از یک سال است که دولت جلو فعالیت  پیش 
تاکنون  اما  گرفته  را  رمز  استخراج  کنندگان 
و  تدوین  را  الزم  دستورالعمل های  و  ضوابط 
این فرصت طالیی  نکرده است و کشور  نهایی 
را که در شرایط تحریم می توانست کمک حال 
صنعتگران باشد و برای کشور نیز ارزش افزوده 

داشته باشد، عمال از دست داده است.
وی با بیان اینکه آنچه تاکنون اتفاق افتاده صرفا 
قیمت دستگاه های استخراج در سامانه بهین یاب 
بوده و دولت تا این لحظه حتی حقوق دولتی 
مرتبط با دستگاه های وارداتی را اعالم نکرده و 
از  تعدادی  همچنان  که  است  شده  باعث  این 
استخراج کنندگان به صورت غیرقانونی فعالیت 
کنند و تعداد زیادی از دستگاه های موجود در 
کشور نیز خاموش باشند، افزود: تعلل دولت در 
تعرفه  همچنین  و  استخراج  مراکز  ساماندهی 
است  شده  سبب  شده  مصوب  برق  غیرمعقول 
طالیی،  فرصت  این  رفتن  بین  از  بر  عالوه  که 

منابع بسیاری نیز به هدر رود.
کمیسیون  زمینه  این  در  کرد:  تصریح  راهدار 
رسانه  اقتصاد  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری، 
اتاق بازرگانی فارس نظرات کارشناسی خود را 
بارها اعالم کرده است اما عزمی در کشور برای 

راه اندازی مراکز استخراج وجود ندارد.
ارتقای ۳ سایت روستایی اپراتور اول

اطالعات  فناوری  مدیرکل  سهرابی،  مهرداد 
ارتقای  از  جلسه   این  ادامه  در  فارس  استان 
در  استان  در  اول  اپراتور  روستایی  سایت  سه 
رفع  سیار،  ارتباطات  تقویت  و  توسعه  راستای 
برخورداری  و  آنتن دهی  پوشش  مشکالت 
مشترکان از خدمات مطلوب و شبکه پرسرعت 
با تداوم ویروس کرونا  همراه خبر داد و گفت: 
و گسترس روزافزون فعالیت های مجازی، نیازها 
و دغدغه های مردم برای دسترسی به اینترنت 
پرسرعت به ویژه در روستاها که بیشتر متاثر از 

این شرایط بودند افزایش یافت.
در  نیز  شیراز  دانشگاه  استاد  عظیمی فر،  زهره 
عنوان  با  خود  طرح  ارائه  با  جلسه  این  ادامه 
تحول بنیادین در کیفیت خدمات ترافیک که به 
عنوان طرح برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشور در سال 99 انتخاب شده بود، به استفاده 
پرداخت  مصنوعی  هوش  نهفته  سامانه های  از 
میزان  به شکل چشمگیری  این طرح  و گفت: 
افزایش  را  دقت  و  داده  کاهش  را  هزینه ها 
اپلیکیشن های  می دهد و همچنین سبب ورود 
ترافیک  مصنوعی  هوش  حوزه  در  بسیاری 
طرح  اینکه  بر  تاکید  با  می شود.عظیمی فر 
با  ترافیک  خدمات  کیفیت  در  بنیادین  تحول 
استفاده از سامانه های نهفته هوش مصنوعی، به 
صورت کامل قابل اجرا و کاربردی است، گفت: 
آخرین سامانه دانشگاه شیراز در حوزه خودرو 
هوشمند در شهریورماه امسال از پلیس تهران 
مجوز بهره برداری اخذ کرد و اکنون در استان 
در  که  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  هرمزگان 
نیز  نهفته هوش مصنوعی  این سامانه سیستم 

به کار رفته و اجرایی شده است.

صنایع استان فارس،
 در حوزه فناوری به شدت ضعیف است

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 1۳996۰۳11۰11۰۰۰692 شماره  رأي  برابر 
مورخه 99/۰5/۰۸ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمان هاي فاقد  تکلیف وضعیت ثبتي 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
شناسنامه  بشماره  احمد    فرزند  پرمون   جمیله 
از  مشاع  دانگ  دو  در  الرستان  اوز  از  صادره   1۳6
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42۰ متر مربع 
و  مفروز   1۰167اصلي  از  فرعي   12 پالک  تحت 
اصلي  قطعه  از پالک شماره  1۰167  مجزا شده 
ورثه  از  اوز خریداري  فارس  بخش 1۸  در  واقع   4
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  مي شود  
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  
رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان

م/الف/596

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 1۳996۰۳11۰11۰۰۰72۰ شماره  رأي  برابر 
مورخه 99/۰5/12 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمان هاي فاقد  تکلیف وضعیت ثبتي 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
شناسنامه  بشماره  احمد    فرزند  پرمون   قدریه 
از  اوز در دو دانگ مشاع  از الرستان -  21 صادره 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42۰ متر مربع 
و  مفروز   1۰167اصلي  از  فرعي   12 پالک  تحت 
اصلي  قطعه  از پالک شماره  1۰167  مجزا شده 
ورثه  از  اوز خریداري  فارس  بخش 1۸  در  واقع   4
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  مي شود  
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  
رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان

م/الف/597

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 1۳996۰۳11۰11۰۰۰7۳1 شماره  رأي  برابر 
مورخه 99/۰5/14 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمان هاي فاقد  تکلیف وضعیت ثبتي 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
منصور شمس اوز فرزند غالمعلي   بشماره شناسنامه 
4474 صادره از الرستان - اوز در دو دانگ مشاع 
متر   42۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
مربع تحت پالک 12 فرعي از 1۰167اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک شماره 1۰167 اصلي  قطعه 
ورثه  از  اوز خریداري  فارس  بخش 1۸  در  واقع   4
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  مي شود  
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  
رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان

م/الف/59۸



 دوشنبه ۱399/۱۰/۰۱ - ششم جمادی االول ۱442 - سال بیست و هشتم - شماره ۱۶27 
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   99/۰6/2۰ مورخه   1۳996۰۳11۰11۰۰۰916 شماره  رأي  برابر 
الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جمشید صف شکن فرزند عزت اله  بشماره شناسنامه 455 صادره از 
الر  در قسمتي از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۸4/۳5 متر مربع پالک 1۰ فرعي از 4524 اصلي 
مفروز  و مجزي شده از پالک 4524  اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 1۸ فارس الر خریداري از مالک رسمي  
ورثه محبي و شرکا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت 
یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/۰9/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/۰1

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                م/الف/592

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر بافت بدیع الرستان
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر بافت بدیع الرستان درتاریخ ۱399/۰9/23 به شماره ثبت ۱543 
به شناسه ملی ۱4۰۰9۶44547 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید پوشاک کرک با رعایت قوانین و مقررات جاری 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرجدید 
، خیابان فرهنگ 5 ، خیابان امام جعفرصادق ، پالک 3 ، طبقه همکف کدپستی 743۱7454۶5 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمد حسین بدیعی به شماره ملی 25۰۰454592 دارنده ۱۰5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای 
محمد  آقای  الشرکه  سهم  ریال  دارنده 3۰۰۰۰۰۰۰  ملی 25۰۰48293۶  شماره  به  یگانه  حسین  امیر 
خلیلی زاده به شماره ملی 25۰۰5۱39۶3 دارنده ۱۰5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ناهید رسالت به 
شماره ملی 25۰۰534۱۱۱ دارنده ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسین 
بدیعی به شماره ملی 25۰۰454592 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمد خلیلی زاده به شماره ملی 25۰۰5۱39۶3 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

 )شناسه آگهی : ۱۰۶398۱(

مختلف  اقشار  که  بود  عرصه ای  مقدس  دفاع 
و  داشتند  در آن حضور  از جمله جوانان  مردم 
و  ظهور  عرصه  این  در  را  خود  توانمندی های 
بروز دادند. اگر در  این دوران نیرو های مردمی 
متحد  کشورمان  مسلح  نیرو های  با  جوانان  و 
نمی شدند و همچون ید واحده در مقابل دشمن 
وضعیت  در  شاید  امروز  نمی کردند،  ایستادگی 

دیگری بودیم.
نبرد،  هر  قسمت های  مهم ترین  از  یکی 
میدان هاست  در  حاضر  نیرو های  ساماندهی 
ها،  گردان  قالب  در  معموال  ساماندهی  این  و 
تیپ ها و لشکر ها انجام می شود. نیرو های پیاده 
و مکانیزه نیز همواره نقش مهمی در همه نبرد ها 
دارند،  و  داشته  مقدس  دفاع  نیرد های  ویژه  به 
همین باعث می شد تا هنگامی که  نیروهای ما 
در میدان های مختلف جنگ تحمیلی ساماندهی 
با دشمن بعثی  بهتری  به نحو  تا  بتوانند  شدند 

مبارزه کنند.
برخی از لشکر های حاضر در دفاع مقدس نقش 
مهم و موثری در جنگ تحمیلی داشتند که در 
مقدس  دفاع  در  ایران  موثر  لشکر   1۰ با  ادامه 

آشنا می شویم.
لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( سپاه

 1۰ ستاد،  رئیس   2 مقام،  قائم   6 فرمانده،   4
معاون  و  فرمانده  از 15۰  بیش  و  تیپ  فرمانده 
گردان. هیچ یگانی را پیدا نمی کنید که این اندازه 
از فرماندهانش شهید شده باشند، اما در لشکر 
این موارد عجیب نبود چراکه فرماندهانش   27
عادی.  نیرو های  قدر شهید می شدند که  همان 
رزمندگانی که زیر پرچم فرماندهی حاج احمد 
هیچ  با  می جنگیدند  همت  شهید  و  متوسلیان 
چیزی جز شهادت یا پیروزی راضی نمی شدند.

بیشترین  و  شهدا  بیشترین  هم  همین  برای 
محمد  لشکر 27  به  مربوط  پیروزی های جنگ 

رسول اهلل )ص( است.
لشكر ٩2 زرهی خوزستان ارتش

 92 لشکر  وقتی  که  داشت  وجود  روایت هایی 
کشورهای  ارتش های  می کرد  برگزار  رزمایش 
این  چون  می کردند،  اعالم  آماده باش  همسایه 
آن ها  برای  بزرگ  تهدید  یک  تنهایی  به  لشکر 
رسید،  پایان  به  جنگ  وقتی  می شد.  محسوب 
بخش بزرگی از آن توان نظامی فدای امنیت و 

آرامش کشور شده بود.
و  داد  تلفات  جنگید،  وجود  تمام  با   92 لشکر 
بسیاری  کرد.  دفاع  خوزستان  خاک  تمام  از 
عقب  و سپس  دشمن  کردن  متوقف  نمی دانند 
حماسه  بدون  خوزستان  خاک  از  آن  راندن 

یک مقام امنیتی صهیونیست اذعان کرد به رغم 
اینکه اسرائیل در اجرای عملیات آزادی گسترده ای 
دارد، اما ایرانی ها باهوش و قدرتمند هستند و راهی 

برای گرفتن انتقام خواهند یافت.
به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه خبرنگاران 
از روزنامه یدیعوت آحارانوت، یک  نقل  به  جوان 
مقام امنیتی صهیونیست با طرح این ادعا که ایران 
هنوز از شرایط ترور غافلگیرکننده )شهید( سردار 
قاسم سلیمانی بهبود نیافته و در پایان دوره ریاست 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  جمهوری 
زخمی و آسیب دیده است؛ اما پیشرفت زیاد در 
طرح های هسته ای و نظامی آن را زنده نگه داشته 
است و ایرانی ها باهوش و قدرتمند هستند و راهی 
برای گرفتن انتقام خون )شهید( قاسم سلیمانی 

خواهند یافت.
این روزنامه به نقل از یک مقام مسئول امنیتی 
است،  نشده  برده  وی  از  نامی  که  صهیونیست 
بود.  غافلگیرکننده  کامال  اتفاق  »این  نوشت: 

دهند.
این لشکر بیش از ۳ هزار نفر از نیرو ها و بخش 
عمده ای از توان تجهیزاتی خود را از دست داد. 
بدترین  از  یکی  به  که  کرد  مقاومت  طوری  اما 

کابوس های دشمن بعثی تبدیل شد.
لشكر 2۱ عاشورای سپاه 

با  را  سپاه  عاشورای   21 لشکر  ما  از  بسیاری 
عملیات بدر به یاد می آوریم. آن هم با شهادت 
تراژیک شهید مهدی باکری در میان نیزار های 
جنوب. اما لشکر 21 عاشورا هزار و هزاران خاطره 
ماندگار برای مردم ایران به جای گذاشته است 
پدافند  تا  القدس  طریق  عملیات  در  حضور  از 
عاشورا   21 لشکر  جنگ.  روز های  آخرین  در 
کار  به  عملیات  جناح  حساس ترین  در  همیشه 
گرفته می شد، چون فرماندهان می دانستند که 
آذربایجانی ها اهل عقب نشینی نیستند و علت 

پیروزی بسیاری از عملیات ها نیز همین بود.
لشكر 8۱ زرهی کرمانشاه ارتش 

هنگامی که جنگ آغاز شد جبهه میانی مدافعی 
دفاع  کرمانشاه.  زرهی   ۸1 لشکر  جز  نداشت 
این لشکر در کنار مقاومت بی  نیرو های  جانانه 
نظیر مردم باعث شد تا دشمن نتواند به پیشروی 
خود ادامه دهد. لشکر ۸1 ده ها عملیات کوچک 
حفظ  را  کرمانشاه  بتواند  تا  داد  انجام  بزرگ  و 
لشکر  نتوانست  وقت  هیچ  بعث  ارتش  کند.   
۸1 زرهی را در هم بشکند و صدام آرزوی فتح 

کرمانشاه را به گور برد.
لشكر 8 نجف اشرف سپاه

سپاه  رزم  سازمان  در  استان  یا  منطقه  هر 

و همچنین برخی از فعالیت های سایبری هم به 
است.«این  افزوده  دو طرف  محاسبات مشترک 
سبب  به  »ایرانی ها  نوشت  همچنین  روزنامه 
دیگر  و  هسته ای  طرح های  در  زیاد  پیشرفت 
طرح های نظامی در دوره ترامپ همچنان زنده 
هستند.« این مقام مسئول امنیتی احتمال داد 

سازی های لشکر 92 ممکن نبود.
لشكر 77 ثامن االئمه )ع( ارتش

بود؛  شده  محاصره  آبادان  و  اشغال  خرمشهر، 
پایدار  جنگ  در  در  ایران  کوچک  پیروزی های 
این  در  می رفتند.  دست  از  زود  خیلی  و  نبود 
ورق  تا  باعث شد  آبادان  شرایط شکست حصر 
االئمه  ثامن   77 لشکر  برگردد.  ایران  نفع  به 
ایرانی  نیرو های  به  را  ابتکار  و  خودباوری  )ع( 
برگرداند تا سرنوشت جنگ تغییر کند، حاال ما 
سرنوشت  پیروزی  این  و  داشتیم  را  باال  دست 
ساز نقطه عطف تاریخ جنگ به حساب می آمد 
که لشکر 77 ثامن االئمه )ع( نقش بسیاری در 

این پیروزی داشت.

لشكر ۱4 امام حسین )ع( سپاه
نیرو های تشکیل دهنده لشکر 14 امام حسین 
جمع  هم  کنار  شروع جنگ  از  تر  پیش  خیلی 
آنقدر  شد  شروع  جنگ  وقتی  و   بودند  شده 
را  اولین عملیات مستقل سپاه  بودند که  آماده 
به صورت کامال موفقیت آمیز انجام دادند. لشکر 
عملیات های  بیشتر  در  )ع(  حسین  امام   14
را  پیروزی ها  بیشترین  و  داشت  حضور  جنگ 
دشوار  هم  تصورش  حتی  کرد.  کشور  نصیب 
وجود  بدون   ۸ والفجر  و   5 کربالی  که  است 
لشکر امام حسین )ع( با این میزان از فداکاری 

چه سرنوشتی پیدا می کرد.
لشكر ۱۶ زرهی قزوین ارتش

به  بود که لشکر 92 زرهی خوزستان  مشخص 
را  عراقی  تانک های  جلوی  نمی تواند  تنهایی 
تصمیم  نظامی  فرماندهان  که  بود  این  بگیرد، 
گرفتند تا لشکر 16 زرهی قزوین را به خوزستان 
تا  توانستند  لشکر  این  نیروهای  بفرستند. 
و  طریق القدس  ثامن االئمه،  نصر،  عملیات های 
و  محرم  رمضان،  المقدس،  بیت  المبین،  فتح 
بیش از 2۰۰ عملیات کوچک و بزرگ را انجام 

یکی  آشکارا  آمریکا  که  نمی کردند  تصور  آن ها 
کند.  ترور  را  ایرانی  برجسته  شخصیت  سه  از 
می دانند  آمریکا  نماینده  را  اسرائیل  ایرانی ها 
اما  می کند،  اطاعت  گاهی  و  هدایت  گاهی  که 
)شهید(  ترور  دارند.  قرار  محور  در یک  همواره 
ایران  موشکی  فعالیت  پدر  زاده  فخری  محسن 

می توانست یک تیپ یا لشکر داشته باشد، فقط 
یک شهرستان بود که به تنهایی برای خود یک 
لشکر داشت و آن هم نجف آباد بود. علت اصلی 
سرلشکر  سردار  یعنی  آن  فرمانده  همت  آن 
لشکر  این  بود.  کاظمی  احمد  شهید  پاسدار 
یکی از منظم ترین، مجهز ترین و قدرتمندترین 
یگان های سپاه بود چراکه احمد کاظمی نیرویی 
ساخته بود که نمی شد از آن چشم پوشی کرد.  
داشت  اهمیت  قدری  به  اشرف  نجف   ۸ لشکر 
جایگاه  بزرگ  عملیات های  همه  طرح   در  که 

ویژه ای داشت.

لشكر ۶4 ارومیه ارتش
 ،9 نصر   ،7 کربالی  قادر،   ،۳ ظفر   ،2 والفجر 
پر  ارومیه   64 لشکر  تاریخ  تمرچین؛  و  مرصاد 
از عملیات های کوچک و بزرگی است که برای 
عقب راندن  دشمن از خاک کشورمان طراحی 
مقدس  دفاع  سال های  تمام  در  شدند.  اجرا  و 
ارتش بعث نتوانست جبهه موثری در شمالغرب 
داشته باشد که یکی از مهم ترین دالیل آن دفاع 
سربازانی  یعنی  بود.  ارومیه    64 لشکر  جانانه 
که در سخت ترین شرایط آب و هوایی تحسین 

برانگیزترین فداکاری ها را انجام می دادند.
لشكر 4۱ ثاراهلل )ع( سپاه

و  سیستان  کرمان،  رزمندگان  که  نیرویی 
شهید  سردار  همت  با  هرمزگان  و  بلوچستان 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده جوان خود 
به  کوتاهی  بسیار  مدت  در  بودند  داده  تشکیل 
یکی از مهم ترین لشکر های دفاع مقدس تبدیل 
تحمیلی  جنگ  روز های  از  بسیاری  در  که  شد 

درخشید؛ از بیت المقدس تا مرصاد.
لشکر 41 در 25 عملیات نقش عمده ای ایفا کرد 
خاطرات  لشکر  این  پیشکسوت  رزمندگان  که 
سخت  صحنه های  برخی  از  دهنده ای  تکان 
در  خون  و  آتش  هنگامه  از  مثال  دارند؛  جنگ 

عملیات کربالی 4.

با  آمریکا  منتخب  جمهور  رئیس  بایدن،  جو 
سرسختی ایران غافلگیر شود.

ما در  اینکه  اذعان کرد: »به رغم  ادامه  وی در 
اما  داریم،  گسترده ای  آزادی  عملیات،  اجرای 
ایرانی ها باهوش و قدرتمند هستند و راهی برای 

گرفتن انتقام خواهند یافت«
این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام مسئول 
آمریکایی نوشت: بایدن »می داند که در صورت 
اعم  از هر سویی  ای،  توافق هسته  به  بازگشت 
و  اسرائیل  کنگره،  در  خواهان  جمهوری  از 
دستگاه های امنیتی آمریکا در معرض انتقاد قرار 
پیش  که  است  باور  این  بر  وی  گرفت.  خواهد 
نمی تواند  ایران،  آینده  انتخابات  برگزاری  از 
هیچ کاری انجام دهد. بایدن اگر بتواند ترجیح 
اوباما نیست و  بایدن  بماند.  می دهد که منتظر 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
خطا  دچار  کند،  تالش  وی  با  مقابله  برای  اگر 

خواهد شد.

کدام لشکر های ایران تاثیر بیشتری در دفاع مقدس داشتند؟

ایرانی های باهوش و قدرتمند، راهی برای گرفتن انتقام ترورها خواهند یافت

عالم،  اکرم )ص( می فرمایند که مرگ  پیامبر 
رخنه ای است در اسالم که تا شب و روز در 
این  نمی بندد.  را  آن  است، هیچ چیز  گردش 
و  بوده ایم  شاهد  بارها  را  )ص(  پیامبر  سخن 
با  ما  روزگار  در  بسیاری  عالمان  که  دیده ایم 
خالی شان  جای  و  کردند  کوچ  دنیا  این  از 

است. همچنان خالی 
یکی  نیز  شیرازی  حائری  محی الدین  آیت اهلل 
از این عالمان است که در 29 آذرماه 1۳96 
محی الدین  برکشید.شیخ   جهان  این  از  رخت 
سال   در  شیرازی   حائری   )محمدصادق(  
شد.  متولد  مذهبی  خانواده    یک   در    1۳15
پدرش  مرحوم  شیخ  عبدالحسین  متولد کربال 
ایران   به   تحصیالتش   اتمام   از  پس   که   بود 
بازگشت و  در شیراز ساکن  شد. محی الدین  از 
اوان  کودکی  معارف  قرآنی  را در جمع   همان  
برادران  و خواهران  از پدرش  فراگرفت  و پس  
شیراز  در  دبیرستان   و  ابتدایی   دوران   از طی  
دیپلم  گرفت . او در سال  1۳۳5 وارد دانشگاه  
از  سیاسی   مسائل   دلیل   به   اما  شد،  تهران  
ممانعت   تهران   دانشگاه   در  او  تحصیل   ادامه   

به  عمل  آمد.
تهران   دانشگاه   در  تحصیل   ادامه    از  وقتی  
مشورت   با  و  بازگشت   شیراز  به   شد  ناامید 
تحصیل   به   حائری ،  صدرالدین   برادرش  
دروس  دینی  روی  آورد. او سپس  در مدرسه   
باباخان«   »آقا  همچنین   و  شیراز  »منصوریه «  
قسمتی   و  پرداخت   حوزوی   علوم   تحصیل   به  
از سطح  را آموخت  و از محضر اساتید بزرگی  
چون  شیخ  بهاءالدین  محالتی  و حجت االسالم  
تکمیل   برای   آن   از  پس   برد.  بهره   موحد 
امام   درس   در  و  شد  قم   عازم   خود  معلومات  
در  و  شد  حاضر  داماد  آیت اهلل  و  خمینی 
بروجردی   آیت اهلل  درس   در  نیز  قضا  بحث  
جلسات   در  طلبگی   سلک   در  کرد.او  شرکت  
و مجالس  سیاسی  مسجد جامع  شیراز حضور 
سخنوران   اغلب   اهداف   که   می رسانید  هم   به  
تصمیم گیری   و  انقالب   پیشرفت   مجالس ،  آن  
برای  تحریک  مردم  بود. با آغاز نهضت  اسالمی  
آغاز  پهلوی   رژیم   علیه   را  خود  مبارزات   امام  
از  انقالب   جریان   در  او  جدی تر  حضور  کرد. 
او  به  سؤاالت  شروع  شد. مبارازت   خط  پاسخ  
از نوع  حرکت  فکری   بر ضد رژیم  شاه  بیشتر 
بود، بنابراین  سعی می کرد ضمن  پاسخ  دادن  
مختلف ،  زمینه های   در  موجود  شبهات   به  
سخنرانی هایی  که  در مکان های مختلف  ایراد 
می شد نوار آن  را تهیه  و در اختیار مردم  قرار 
تهیه   قم   از  نوار  یک    1۳45 سال   در  دهد. 
کرده  بود که  مامورین  رژیم  آن  را پیدا کردند 
بازجویی  تحت   مدتی   نوار  آن   خاطر  به   و 

شیرازی   آیت اهلل  فعالیت   مرکز  گرفت .  قرار 
در  او  بود.  »شمشیرگرها«  نام   به   مسجدی 
مدت   سیاسی   مبارزات   دلیل   به    1۳49 سال  

سه  ماه  به  زندان  عادل  آباد منتقل  شد.
محی الدین   شیخ   اقدام   مهم ترین   زندان،   در 
مناظره   فکری با کمونیست ها بود و برای  هدایت  
آنان  بسیار فعالیت  کرد اما وقتی  از برگرداندن  
از دست   ناامید شد حتی   اسالم   دین   به   آن ها 
دادن  به  آن ها پرهیز می کرد؛ زیرا کمونیست ها 
از زندان   آزادی   از  او پس   ناپاک  می دانست .  را 
بر  عالوه   و  نکشید  مبارزاتی   فعالیت   از  دست  
از  و عده ای  تدریس ، جلسات  سخنرانی داشت  

دانشجویان  و افراد جوان  را ارشاد می کرد.
دلیل   به    1۳51 سال   در  حائری   آیت اهلل 
و  شد  ممنوع المنبر  مبارزاتی   فعالیت های 
جلساتی   برگزاری   به  علت   آن   از  پس   مدتی  
او  شاه   رژیم   خانه اش   در  مردم   ارشاد  برای  
تبعیدش   زمان   در  کرد.  تبعید  فومن   به   را 
عمومی   اذهان   روشن کردن   و  فعالیت   از  هم  
برنداشت .در  دست   جامعه   اوضاع   به   نسبت  
اقدامات   بیشتر   1۳56 تا   1۳54 سال های  
روحانیون   دیگر  همانند  محی الدین   شیخ  
مردمی  مبارزات   سازمان  دادن   صرف   شیراز 
در  بود.  پهلوی   رژیم   ماهیت   کردن   برمال  و 
شیراز  روحانیان   تمامی   حضور  با  مراسمی  
سال   در  حائری   محی الدین   شیخ   جمله   از 
در  امام   فرزند  درگذشت   مناسبت   به    1۳56
مامورین   بود،  شده   برگزار  شیراز  نو  مسجد 
مردم   و  کردند  محاصره   را  مسجد  رژیم،  
که   کردند  رژیم   علیه   دادن   شعار  به   شروع  
آن ،  بر  شد.عالوه   منجر  عده ای   دستگیری   به  
در جریان  حمله   رژیم  به  مسجد جامع  شیراز 
در 19 مرداد ماه 57 حضور داشت  و پس  از 
اقدام  رژیم  در سرکوب  مبارزات  مردم  را  آن ، 
انقالب   پیروزی   از  بعد  داد.  قرار  انتقاد  مورد 
اولین   در  و  بود  صحنه   در  فعاالنه   اسالمی ، 
از  اسالمی   شورای  مجلس   انتخابات   دوره   
طرف  مردم  شیراز به  نمایندگی  برگزیده  شد. 
سمت   به   دستغیب    آیت اهلل  شهادت   از  بعد 
شیراز  جمعه   امام   و  امام   حضرت   نمایندگی  
دوره   سه   وی   این ،  بر  شد.عالوه   منصوب  
خبرگان   مجلس   در  شیراز  مردم   نماینده   

رهبری بوده  است .
به  طبع   نیز  آثاری   از آیت اهلل حائری  شیرازی 
»الوالیة ،  از:  عبارت اند  آن ها  اهم   که   رسیده  
در صحرا،  علی   با  انسان شناسی،  الهی ،  انسان  
سایه سار  در  نور،  آفاق  در  سیری   تمثیالت ، 
)ازدواج   پیوند  دوام   رمز  رشد،  راه   وحی ، 
)آداب   پیوند  دوام  رمز  انسان (،  دو  آسمانی  

همسرداری (.

گذری بر مبارزات نظری و عملی 
آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1۳996۰۳11۰11۰۰۰7۸6 مورخه 99/۰5/29 هیأت 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهنام احمدي  فرزند علیرضا   بشماره 
شناسنامه 25۰۰۳21762 صادره از الرستان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 49۸/4۳ متر مربع تحت پالک 5 فرعي از 7۰6۳ اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک 7۰6۳  اصلي  قطعه ۳ واقع در بخش 1۸ فارس الر 
خریداري از نعمت اله و حاجي جواد آخوند و غیره محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت 
یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/59۳

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1۳996۰۳11۰11۰۰۰71۰ مورخه 99/۰5/12 هیأت 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
بشماره  صبور    فرزند  خرمي   احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 22 صادره از الرستان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
42۸/۳۰ متر مربع تحت پالک 9 فرعي از 7۰6۳ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پالک 7۰6۳  اصلي  قطعه ۳ واقع در بخش 1۸ فارس الرستان )خور( 
خریداري از نعمت اله و حاجي جواد آخوند و غیره محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/595

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1۳9۸6۰۳11۰11۰۰124۳ مورخه 9۸/1۰/29 هیأت 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالکریم پاکباز فرزند غالم   بشماره 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  الرستان  از  صادره   14۸2 شناسنامه 
مساحت 59۳/59 متر مربع تحت پالک 1 فرعي از 4۸۸7 اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک 4۸۸7  اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 1۸ فارس 
است.  گردیده  محرز  شرکا  و  پاکباز  ورثه  از  خریداري  )خور(  الرستان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت 
یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/1۰/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳99/1۰/16

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/594
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صف
»آینه می گردانند«؛

 رمانی اجتماعی درباره 
مشکالت دانشجویان

 

کتاب »آینه می گردانند« اثر ثریا طباطبایی 
)واالجم( در انتشارات هزاره ققنوس منتشر 
نوشته  اجتماعی  موضوع  با  رمان  این  شد. 
شده  و درباره پسری است که به دانشگاه 
وارد می شود و با همکالسی هایش در یک 
کار گروهی شرکت می کند. او پس از تماس 
است  دختر  که  هایش  همکالسی  از  یکی 
می شود  مواجه  مشکالتی  با  منزلشان  به 
پیش  او  برای  خانوادگی  درگیری های  و 
می آید. در این رمان می خوانید که این پسر 
یک  تنها  که  مشکلش  برای  حلی  راه  چه 

سوء تفاهم است، پیدا می کند.
روایت  شخص  سوم  زبان  از  رمان  داستان 
برای  را  ماجرا  کل  دانای  یک  و  می شود 
از  یکی  توصیف  می کند.  بیان  مخاطب 
دیده  کتاب  این  در  که  است  ویژگی های 
که  است  گونه ای  به  توصیف ها  می شود. 
گویی  کند.  تصور  را  آن  می تواند  مخاطب 
او  و  روی می دهد  اتفاقات جلوی چشمش 

ناظر آن اتفاقات است.
نثری  می گردانند«  »آینه  کتاب  داستان 
روان دارد. جمله ها به صورت کوتاه در کتاب 
جمله های  از  بوده  نیاز  هرجا  و  اند  آمده 
از  استفاده  است.  شده  استفاده  طوالنی تر 
جمالت کوتاه در رمان مسئله ای نیست که 
استفاده  می گردانند«  »آینه  رمان  در  تنها 
می رفت.  کار  به  این   از  پیش  باشد.  شده 
سبک نگارشی سوم شخص هم سبکی رایج 
نگارش  آغاز  از  که  است  نویسی  رمان  در 
داستانی  ادبیات  در  کوتاه  داستان  و  رمان 
نویسندگان  میان  آنچه  می شود.  دیده  ما 
قلم  موضوع،  می کند،انتخاب  ایجاد  تفاوت 
زمینه  در  او  مهارت  میزان  و  نویسنده  هر 

نویسندگی است.
در بخشی از این کتاب آمده است:

»از ماشین همکالسی اش پیاده شد. راننده، 
شیشه ی ماشین را پایین کشید و با دست 
آینه ی بغل را صاف کرد تا رفتن مجتبی را 
به داخل خانه خوب ببیند. مجتبی برایش 
دستی تکان داد و کلید را در قفل چرخاند. 
بدرالدین  عمو  اتومبیل  شد.  باز  خانه  در 
باغچه  کنار  بود.  شده  پارک  حیاط  در 
ایستاد و چند لحظه به چمن کچل شده و 
درختچه های پر گل و رنگ و وارنگ خیره 
شد. شلنگ آب را با سر کفش باال کشید و 
به کنار شیر آب پرت کرد؛ انگار حرصش را 

سر آن خالی کرده باشد.
سه شنبه ی پیش یکی از دختر های کالس 
منزلشان  به  ترم  پایان  گروهی  کار  برای 
زنگ زده از آن لحظه خانه شان تبدیل به 

جهنمی سوزان شده بود...«

در دوره ای زندگی می کنیم که هر فرد به راحتی 
اطالعات  پیچیده ترین  و  ساده ترین  به  می تواند 
هیچ  و  کند  پیدا  دسترسی  جهان  سراسر  در 
عذری برای کم بودن اطالعات عمومی و دانش 
تا  دارد  نیاز  روزانه  ما  مغز  ندارد.  وجود  افراد 
فعالیت های گسترده ای را تحلیل و پردازش کند 
و فقط در این صورت می توان ذهن و حافظه ای 
قوی داشت. اگر از مغزمان کار نکشیم رفته رفته 
شاهد تنبلی آن خواهیم بود در نتیجه چه خوب 
کنیم  استفاده  باارزش  توانایی  این  از  که  است 
بتوانیم در زمینه  باال،  این قدرت یادگیری  با  و 
کسب  اطالعات  متنوع  و  موردعالقه  موضوعات 
کنیم. در این مطلب قصد داریم تا چند راهکار 
ساده و روزمره را برای افزایش اطالعات عمومی 
در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. توجه داشته 
بر  عالوه  عمومی،  اطالعات  افزایش  که  باشید 
تقویت مغز و ذهن، به عزت نفس شما نیز کمک 
می کند و قدرت صحبت در راستای موضوعات 

مختلف را به شما خواهد داد. 
چند راهکار ساده و روزمره برای افزایش اطالعات 

عمومی
روزنامه بخوانید

با اینکه در این روزها تمامی اخبار و مطالب در 
شبکه های اجتماعی مختلف منتشر می شود اما 
هنوز هم روزنامه ها حرف هایی برای گفتن دارند. 
اطالعات  می توانید  روزنامه ها  زدن  ورق  با  شما 
و  کنید  کسب  مختلف  زمینه های  در  متنوعی 
به  دسترسی  برای  ساده  راه  یک  هنوز  روزنامه 

اطالعات گسترده ی روز دنیا محسوب می شود.
به صورت روزانه مطالعه داشته باشید

تنها راه افزایش اطالعات عمومی مطالعه است. 
موردعالقه تان  زمینه های  در  می توانید  شما 
از  می تواند  مطالعه  این  و  باشید  داشته  مطالعه 
طریق گوشی هوشمند یا از طریق کتاب و مجله 
باشد. همین که موضوعات جدیدی را بخوانید و 
مغزتان  درواقع  کنید  وارد  اطالعات  ذهنتان  به 
کتاب های  با  می توانید  شما  کرده اید.  فعال  را 
و  کنید  شروع  عمومی  اطالعات  و  ساده  علمی 
بر موضوعاتی متمرکز شوید که بیشتر ذهنتان 
را مشغول می کند. البته مطالعات روزمره حتماً 
یک  قالب  در  می تواند  بلکه  باشد  علمی  نباید 

داستان یا اخبار روز دنیا هم باشد.
ویدیوهای  بی محتوا،  برنامه های  دیدن  به جای 

آموزشی یا مستندهای علمی ببینید

باید اشاره کنیم که برنامه های زرد و بی محتوا و 
سریال های ناتمام، هرگز پایانی ندارند. چه خوب 
است که به جای تماشای تلویزیون و برنامه های 
این چنینی از ویدیوهای آموزشی بازدید کنید یا 
برای  باشید.  علمی  برنامه های مستند  دنبال  به 
افرادی که از خواندن فراری هستند مشاهده ی 
بهترین  علمی  مستندات  و  آموزشی  ویدیوهای 

روش برای افزایش اطالعات عمومی است.
پاسخ هر سؤالی را که به ذهنمان آمد از گوگل پیدا 

کنیم

گوگل پاسخ همه ی سؤاالت را دارد پس بهترین 
کار این است که هرگاه سؤالی به ذهنتان رسید 
آن را در گوگل جستجو کنید. حس کنجکاوی 
که  می شود  باعث  موضوع  یک  به  نسبت  شما 
کنید  توجه  یابد.  افزایش  یادگیری تان  قدرت 

جلدی  ده  دوره  مولف  حیدر،  محمد  مسعود 
گفت:  کتاب  این  درباره   ، ملکوت«  سوی  »به 
دوره ده جلدی »به سوی ملکوت« در انتشارات 
آفتاب گیتی منتشر شد. سمیرا فتح اللهی در 
است.  کرد ه  همکاری  من  با  اثر  این  نگارش 
به  تالش  ماه   9 از  پس  ملکوت«  سوی  »به 
»به  جلدی  ده  مجموعه  افزود:  رسید.وی  ثمر 
قیام  از  روایی  و  تاریخی  اثری  ملکوت«  سوی 
از  تن  سه  محوریت  اساس  بر  که  عاشوراست 
امام  مطهری،  اهلل  آیت  شهید  معاصر  علمای 
رشته  به  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی 
حسین  امام  قیام  مجموعه  این  درآمد.  تحریر 
)ع( را از زمان رسول اهلل )ص( تا پس از قیام 

عاشورا در سال 61 روایت می کند.
از زمان رسول خدا  ناهنجاری هایی  افزود:  وی 
پایه  ناهنجاری ها  همین  آمد؛  وجود  به  )ص( 

کتاب »سگ در متون و فرهنگ اسالمی«، 
اثر آیت اهلل رضایی بیرجندی، با تیراژ هزار 

نسخه منتشر شده است.
 نگهداری از سگ یکی از اتفاقاتی است که 
این روز ها شاهد آن هستیم. بحث هایی هم 
در این باره مطرح می شود. مثال می پرسند 
که آیا می توان سگ را در خانه نگه داشت 

یا نه؟
اسالمی«  فرهنگ  و  متون  در  کتاب »سگ 
بیرجندی، عضو هیئت  اهلل رضایی  آیت  اثر 
صبح  انتشارات  در  بیرجند  دانشگاه  علمی 
شده  منتشر  نسخه  هزار  تیراژ  با  و  امروز 
که  مسائلی  تمام  به  کتاب  این  است. 
نگهداری  و  فروش  و  خرید  سگ،  پیرامون 
از آن در اسالم مطرح شده است می پردازد.

و  متون  در  »سگ  کتاب  نخست  فصل  در 
قرآن  منظر  از  سگ  به  اسالمی«  فرهنگ 
پرداخته  و نظر قرآن  درباره آن مطرح شده 
کهف  اصحاب  سگ  درباره  ابتدا  در  است. 
هار  سگ  ویژگی های  آن  از  پس  می گوید. 
دوم  فصل  می کند.  بیان  را  شکاری  و سگ 
از  می نگرد.  به سگ  روایات  منظر  از  کتاب 

 تقویت کردن مغز از راه های بسیار زیادی قابل 
خوراکی  از  توانید  می  مثال  برای  است  انجام 
یا  و  کنید  استفاده  حافظه  مخصوص  های 

مسائل ریاضی را حل کنید.
یکی از بهترین روش های تقویت حافظه حل 
کردن جدول کلمات متقاطع است که بسیاری 
یک  عنوان  به  آن  از  محققان  و  پزشکان  از 

تقویت کننده مغز یاد می کنند.
مختلفی  های  نوع  و  ها  اندازه  در  ها  جدول 
می  روز  هر  را  ها  آن  بهترین  اما  دارند  وجود 
کنید  پیدا  مختلف  های  روزنامه  در  توانید 
حد  تا  روزانه  کنیدحداقل  سعی  همجنین  و 
ادامه  در  کنید.  فکر  ها  این جدول  به  توانتان 
برخی از مهمترین دالیلی که برای جدول حل 
را ذکر می  یاد کرد  ها  از آن  توان  کردن می 
کنیم.بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده 
اند که جدول می تواند به افراد ارامش خاصی 
بدهد. کسانی که جدول حل می کنند در ابتدا 
تمام  با  اما  بود  خواهند  زده  هیجان  مقداری 
تجربه  را  خاصی  آرامش  حس  جدول  شدن 
انرژِی  باعث  حتی  تواند  می  که  کرد  خواهند 

گرفتن آن ها نیز باشد.
یکی از مهمترین فوایدی که می توان در دل 
حل جدول های کلمات دید پیدا کردن حس 
رضایت است. بسیاری از افرادی که عاشق حل 
کردن جدول هستند اعتقاد دارند بعد از تمام 
رضایت  یا  و  تکامل  حس  یک  جدول  شدن 
خواهند داشت که در باقی فعالیت ها نشانی از 

که نباید یادگیری را به زمان دیگری بی اندازید 
آمُد  ذهنتان  به  سؤالی  که  لحظه  همان  باید  و 
روش  این  کنید.  مطالعه  موضوع  آن  درباره 
جستجو و پیدا کردن پاسخ سؤاالت ذهن، یک 
روش ساده و رایج روزمره برای افزایش اطالعات 

عمومی خواهد بود.
و  با موضوعات علمی  بین جمع هایتان در رابطه  در 

اطالعات عمومی بحث کنید

مطالعه  که  را  آنچه  جمع ها  در  کنید  سعی 
تا  بگذارید  میان  در  هم  دیگران  با  را  کرده اید 
تعریف  با  همچنین  شود.  باز  علمی  بحث های 
دیگران می توانید  برای  علمی  کردن موضوعات 
ثبت  خود  ذهن  در  همیشه  برای  را  مطلب  آن 
نمایید. از سوی دیگر این کار باعث می شود تا 
دیگران هم اطالعات خود را با شما به اشتراک 
بگذارند و این گونه تبادل اطالعات شکل خواهد 
اطالعات  افزایش  در  خوبی  تأثیر  و  گرفت 

عمومی تان خواهد داشت.
ذهن خود را به چالش بكشید و سعی کنید اطالعات 

را در حافظه تان ذخیره کنید

باید  و  کنید  تکیه  کتاب  و  گوشی  به  نباید 
سعی کنید که تمامی مطالعاتتان را به ذهنتان 
بسپارید. درست است که شما همیشه به گوگل 
دسترسی دارید اما اطالعات عمومی شما باید در 
ذهن و حافظه تان شکل بگیرد. پس بهتر است 
سعی کنید مطالعاتتان را به ذهنتان بسپارید و 
اینکه  برای  یا  به مطالعاتتان فکر کنید  همیشه 
هر مطلب را به ذهن بسپارید آن را برای بقیه 
هم تعریف کنید و هر موضوع را در ذهنتان به 

چالش بکشید.

ریزی قیامی بود که امام حسین )ع( در سال 
61 هجری انجام داد. این موضوعی است که 
آن را در دوره ده جلدی »به سوی ملکوت« 
ثابت کردیم. زبان ساده، روان، و همه فهم از 
ویژگی های دوره ده جلدی »به سوی ملکوت« 
است.مولف دوره ده جلدی » به سوی ملکوت 
« ادامه داد: دوره ده جلدی » به سوی ملکوت 
« را به گونه ای نوشتیم که تمام مخاطبان از 
بهره  آن  از  بتوانند  جوانان  و  نوجوانان  جمله 
می تواند  هم  ساله  چهارده  نوجوان  و  ببرند 
مطالب آن را درک کند. برای همین از کلمات 
استفاده  جلدی  ده  دردوره  سنگین  و  ثقیل 
امام  قیام  درباره  زیادی  کتاب های  نکردیم. 
حسین )ع( نوشته شدند، اما همه آن ها برای 
تمام مخاطبان نوشته نشدند و به گونه ای همه 

فهم نیستند.

جمله مواردی که در این فصل مطرح شده 
ارتباط  انسانی سگ،  صفت  ده  به  می توان 
ما  روزگار  دباغ های  بازان  سگ  و  سگ  با 

اشاره کرد.
فصل سوم کتاب »سگ در متون و فرهنگ 
طهارت  با  مرتبط  سوال های  به  اسالمی«، 
سگ با عنوان هایی نظیر طهارت حیوانات، 
اسالمی،  منابع  در  سگ  ذاتی  طهارت 
باطنی  را  سگ ها  نجاست  که  روایاتی 
کشتن  وجوب  بر  دال  روایات  می داند، 
سگ  طهارت  معارض،  روایات  ها،  سگ 
و  سگ  نجاست  چیستی  اجماع،  منظر  از 
احکام تکلیفی بر فرض نجاست سگ پاسخ 

می دهد.
فصل چهارم حقوق سگ را بیان می کند. 
حیات،  حق  به  می توان  آن ها  جمله  از 
فروش  و  خرید  تغذیه،  حق  سگ،  دیه 
فرهنگ  در  سگ  از  نگهداری  سگ، 
برای  حیوانات  از  نگهداری  و  اسالمی 

کرد.  اشاره  تفریح 
مباحثی، چون سگ مذموم و سگ ممدوح 

هم در کتاب مطرح می شود.

آن ها نیست. همچنین آن ها این حس تکامل 
را با به پایان رساندن کارهای سخت و دشوار 

مقایسه می کنند.
یکی از فوایدی که می توان در مورد جدول به 
آن اشاره کرد این است که این معما باعث می 
شود تا حداقل دقایقی شما با خودتان خلوت 
کنید و در تنهایی به تفکر بپردازید.. در حین 
کارهای  به  توانید  می  نیز  جدول  کردن  حل 

روزمره و در کل به خودتان فکر کنید.
دست  آن  به  محققان  که  جدول  فایده  دیگر 
پیدا کرده اند کم شدن میزان جنون و آلزایمر 
در افرادی است که به طور مرتب جدول حل 
معرض  در  کمتر  برابر   5 تا  افراد  میکنند.این 
ابتال به کمبود حافظه و یا آلزایمر هستند چرا 
که جدول می تواند ورزشی بسیار عالی باری 
مواردی  از  دیگر  یکی  آرامش  باشد.حس  مغز 
است که در مورد جدول باید بدانید. چرا که با 
رها شدن ذهن شما از دنیای اطراف و تمرکز 
بر روی جدول شما به راحتی می توانید به یک 
حالت ارامش خاصی برسید که کمتر با آن رو 

برو می شوید.
به طور کلی جدول می تواند یک زندگی سالم 
مدت  آن  در  که  چرا  بدهد  هدیه  شما  به  را 
شما می توانید از مواد مخربی مانند سیگار نیز 
ذهنتان را منحرف کنید و همچنین در حال 
را  وقتی  ان  کنار  در  و  هستید  مزتان  تقویت 
برای بهبود زندگیتان و برای تفکر به خودتان 

گذاشته اید.

دوره ده جلدی »به سوی ملكوت« منتشر شد

»سگ در متون و فرهنگ اسالمی«،
 به سوال های شرعی درباره این حیوان پاسخ می دهد

فواید حل جدول برای تقویت مغز

افزایش اطالعات عمومی با چند راهکار ساده

کتاب داستانی »در جستجوی خورشید« نوشته 
قرنی  اویس  زندگی  درباره  مالمحمدی  مجید 

معصومه  اثر  استقامت«  و  صبر  »بانوی  کتاب 
باقری در انتشارات نوید شیراز منتشر شد.

)س(  زینب  حضرت  درباره  زیادی  کتاب های   
این  زندگی  مختلف  ابعاد  به  که  شده  نوشته 
بر  اما  است،  پرداخه  استقامت  و  صبر  بانوی 
موسسه  سایت  در  شده  ثبت  کتاب های  اساس 

)ع(  علی  امام  و  )ص(  اکرم  پیامبر  اصحاب  از 
به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر 
از  یکی  این کتاب  است.  نشر شده  بازار  راهی  و 
که  است  جمکران«  »گنجشک های  عناوین 
به عنوان بخش کودک و نوجوان انتشارات کتاب 

جمکران فعالیت می کند.
اویس قرنی را می توان از بهترین مسلمانان عصر 
به  شدیدی  عالقه  و  ارادت  او  برشمرد.  نبوی 
به خاطر شرایط و موانع  اما  پیامبر )ص( داشت 
نرسید.  پیامبر )ص(  به محضر  زندگی، هیچ گاه 
ولی معنویت مثال زدنی و ارادت خود به حقانیت 
را تا آخرین لحظه زندگی و شهادت خود حفظ 

کرد.
مجموعه  عناوین  از  یکی  اویس،  زندگی  کتاب 
قالب  در  که  است  پیامبر«  راستین  »یاران 
را  )ص(  اکرم  پیامبر  حقیقی  یاران  جلد،   14

خانه کتاب و ادبیات از سال گذشته تاکنون تنها 
یک کتاب درباره حضرت زینب )س( منتشر و 
به دلیل  این مسئله  بازار نشر شده است.  روانه 
مواردی  بررسی  لزوم  و  پژوهشی  کار  اهمیت 

است که در کتاب به آن اشاره می شود.
معصومه  اثر  استقامت«  و  صبر  »بانوی  کتاب 
شیراز  نوید  انتشارات  در  جاری  سال  باقری 
به  ابتدا  کتاب  این  در  نویسنده  شد.  منتشر 
سرگذشت حضرت زینب )س( می پردازد؛ سپس 
خطبه های حضرت زینب )س( را ذکر می کند. 
وقایع  و  بزرگوار  بانوی  این  زیارتنامه  ادامه  در 

کربال بیان می شود.
در پیش گفتار کتاب »بانوی صبر و استقامت« 
نظر علی اکبر قربانی، ریاست اتحادیه انجمن های 
دانشگاه های  در  معارف  استاد  و  بوشهر  اسالمی 
این شهر را درباره این کتاب می خوانیم. در پیش 

گفتار کتاب آمده است:
معصومه  نوشته  استقامت  و  صبر  بانوی  »کتاب 

»در  می کند.  معرفی  نوجوانان  و  کودکان  برای 
جستجوی خورشید« یکی از عناوین این مجموعه 
است. این کتاب روایات و برش هایی از زندگی و 
معرفی این صحابی کم نظیر را به صورت داستان 
در بر می گیرد و در انتها نیز منابع مورداستفاده 
نویسنده را معرفی می کند. تصویرگری این کتاب 

توسط اسماعیل چشرخ انجام شده است.
در بخشی از این کتاب آمده است:

هنگامی  فرمودند:  )ع(  جعفر  بن  موسی  »امام 
ندا  حق  منادی  شود،  می  برپا  قیامت  روز  که 
طالب  ابی  بن  علی  حواریون  کجایند  دهد  می 
بن حمق  عمرو  هنگام  این  در  محمد.  ع وصی 
بر  قرنی  اویس  و  تمار  میثم  بکر،  ابی  محمدبن 

می خیزند«
این کتاب با ۳5 صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت 12هزار تومان منتشر شده است.

عموم  برای  که  است  ارزشمندی  اثر  قربانی 
عالقه مندان به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
استفاده  قابل  پژوهش  و  تحقیق  اهالی  ویژه  به 

می باشد. 
که  ویژه ای  ارادت  و  اخالص  سر  از  نویسنده 
داشته  )ع(  بیت  اهل  و  )ص(  پیامبر  به  نسبت 
است.« در معرفی مختصر کتاب »بانوی صبر و 

استقامت« آمده است:
نگاهی  )س(،  زینب  حضرت  زیبای  »نگرش 
که  است  روز  آن  حوادث  و  مسائل  به  توحیدی 
می دهد.  نشان  را  الهی  مشیت  و  اراده  به  اعتقاد 
آیات  تحقق یافته  می افتد،  اتفاق  عالم  در  هرچه 
دیدگاه  در  زیبایی  اوست.  زیبایی  قوانین  و  الهی 
و اندیشه حضرت زینب )س( بود نه در دیدنی های 
و  فقط جنگ  عاشورا  روز  ظاهری که دیدنی های 
کشتار، سیلی و تازیانه، خیمه های سوخته و ... بود. 
مشاهده  را  زیبایی ها  نگاه  در  )س(  زینب  حضرت 
و  زیبایی ها  کربال،  انقالب  در  بهارخوابه  می کرد، 

زشتی ها هر دو نمودار شدند.«

کتاب »در جستجوی خورشید« داستان زندگی اویس قرنی

»بانوی صبر و استقامت«، جدیدترین اثر درباره حضرت زینب )س(

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 -1۳996۰۳112۳5۰۰۰۳65 شماره  راي  برابر 
تعیین  قانون  موضوع   - اول  هیأت   99/۰4/2۳
ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
بشماره  عباس  فرزند  کامیاب  امیر  آقاي  متقاضي 
ملي 25۰۰1۳55۰۰ در ششدانگ یک باب خانه 
 127۳۰ پالک  مترمربع   1۳1/2۰ مساحت  به 
از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   1۰۸27 از  فرعي 
پالک 1۰۸27/2446 اصلي واقع درقطعه 5بخش 
1۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده با عنایت 
 1۰۸27/127۳۰ پالک  حدود  تحدید  که  این  به 
تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که 
درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي 
مورخه  دوشنبه  روز  حدود   تحدید  وقت  نموده 
از ساعت ۸  تحدید  و عملیات  تعیین   99/1۰/29
صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي 
و کلیه مجاورین طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت 
ملک  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد 
به  نسبت  مجاورین  واخواهي  رسانند  بهم  حضور 
قانون   2۰ ماده  باستناد  ارتفاقي  حقوق  و  حدود 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت 
به  کتباً  بایستي  که  شد  خواهد  پذیرفته  روز   ۳۰
اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،   اخذ 
قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : 99/1۰/۰1

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش                 م/الف/566
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صف
با خواص عجیب »حنا« 

آشنا شوید

با  گرمسیری  مناطق  زاده  این  حنا« 
آن  برای  که  فراوانی  فواید  و  خواص  وجود 
برشمرده اند بسیار مهجور مانده است و بیشتر 
در عربستان، آفریقا و هند مورد استفاده قرار 

می گیرد.
که  کشور  جنوب  خطه  مردم  نیز  ایران  در 
نقاط  سایر  به  نسبت  را  گرمتری  آب وهوای 
کشورمان دارند از حنا استفاده می کنند، حال 
آنکه با آگاهی از اثرگذاری این ماده ارزشمند 
بر بدن به خصوص پوست و مو طبیعتاً نیازی 
به استفاده از انواع و اقسام کرم ها و شامپو ها 

نخواهد بود.
سفید  و  مشکی  قهوه ای،  حنای  حنا:  انواع 
نوع  از  که  هستند  حنا  انواع  از  )بی رنگ( 

طبیعی آن مشتق شده اند.
برای تولید حنای سفید ماده رنگی موجود در 
حنای طبیعی به نام الوسون را خارج می کنند. 
استخراج  به هنگام  می دهد  نشان  پژوهش ها 
این ماده رنگی، مواد دیگری نیز ممکن است 
خارج  حنا  از  کامل  به طور  یا  و  کم  به مقدار 
شوند. طبیعی است این نوع حنا خاصیت نوع 
از آن به عنوان  با وجود این،  طبیعی را ندارد 

تقویت پوست و مو استفاده می شود.
خواص حنا

برای حنا خواص بسیاری برشمرده اند که در 
ذیل به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

۱. خاصیت ضدقارچی حنا؛
بیماری  نوع   5 است  داده  نشان  پژوهش ها 
کند.  درگیر  را  انسان  بدن  می تواند  قارچی 
پا  میانی  ناحیه  پا،  سر،  بدن،  قارچی  عفونت 
ضمن  این ها  از  هرکدام  رفع  برای  ناخن.  و 
رعایت بهداشت فردی، استفاده از حنا بسیار 
راهبردی است، چرا که ماده الوسون که سبب 
رنگی شدن حنا می شود؛ خاصیت ضدقارچی 
از  استفاده  بنابراین  دارد،  ضدباکتریایی  و 
چندانی  تأثیر  بیماری  این  در  بی رنگ  حنای 

ندارد.
2. خاصیت ضدآفتابی حنا؛

برابر اشعه  حنابه عنوان یک محافظ خوب در 
آفتاب عمل می کند.

3. نرم کنندگی پوست؛
برای این منظور استفاده از خمیر حنا و روغن 

آن توصیه شده است.
4. رفع اگزما و جلوگیری از تعریق دست و پا

۵. ضخیم کردن پوست کف دست و پا
۶. تنظیم قاعدگی در خانمها؛

7. رنگ کنندگی مو؛
از دیرباز خاصیت  از موارد استفاده حنا  یکی 
مو های  که  به طوری  است  آن  رنگ کنندگی 
سیاه را رنگی نمی کند، ولی مو های سفید یا 

رنگی دیگر را قرمز می کند.
8. تسكین دهنده درد های مفصلی؛

از  که  است  آن  روغن  حنا،  مشتقات  از  یکی 
مخلوط کردن 1 تا ۳ میلی لیتر روغن با 1۰ 
حنا  روغن  از  می شود؛  تهیه  حنا  پودر  گرم 
مفصلی،  درد های  تسکین دهنده  به عنوان 
ازبین برنده  و  آرامش بخش  خوشبوکننده، 
استرس و افسردگی، رفع خارش های پوستی، 
رفع خشکی پوست، نرم کنندگی، افزایش رشد 
با چکاندن  اختالالت خواب  رفع  مو های سر، 
استفاده  و...  غذایی  رژیم  در  قطره  چند 

می شود.
چرخاندن  با  دهان  جوش های  ازبین بردن   .٩

جوشانده حنا
۱۰. درمان بیماری های کبدی و یرقان

۱۱. درمان سردرد و میگرن
۱2. درمان اسهال خونی

۱3. تنظیم فشار خون
۱4. درمان گرگرفتگی

۱۵. جلوگیری از پیسی،خوره و جذام؛
حدیثی  در  )ص(  رسول  حضرت  از  چنان که 
آمده است: هرکس بر بدن خود حنا بمالد و با 
آن خضاب کند، خداوند او را تا هنگامی که بار 
دیگر خضاب کند، از سه چیز در امان می دارد؛ 

جذام، پیسی و خوره.
۱۶. ازبین برنده برفک دهان در کودکان

۱7. ازبین برنده بوی بد دهان
از  بخشی  تنها  ذکرشده  موارد  است  گفتنی 
بیماری ها  درمان  و  پیشگیری  در  حنا  فواید 
گیاه  این  برای  دیگری  بسیار  و خواص  است 

سبز کوچک برشمرده اند.
ناشی  خطرات  این جا  در  اهمیت  حائز  نکته 
است  شفابخش  گیاه  این  از  نابجا  استفاده  از 
باردار  مادران  برای  آن  مصرف  مثال  به طور 
بسیار خطرناک و گاهی می تواند موجب سقط 

جنین شود.
و  است  مهم  بسیار  نیز  حنا  مصرف  میزان 
نامتعارف  مقدار  با  و  غیراصولی  استفاده 

می تواند مشکل زا باشد.
منبع: تسنیم

موقع خارج شدن از محیط گرم و وارد شدن 
به محیط سرد، بدن و به خصوص سروصورتتون 

رو کامل بپوشونید.
پس  هواست  خشکی  سرفه،  دالیل  از  یکی 
تا هوا  استفاده کنیند  بخور  از  توصیه می شود 
و  پنیرک  بابونه،  آویشن،  بخور  شود،  مرطوب 

گل ختمی مفیدند.
و  ضدالتهابی  اثرات  ختمی  گل  جوشانده   -

ضدسرفه قوی دارد.
مفید  سرفه  درمان  برای  آویشن  جوشانده   -

است که مي شود با عسل و لیمو مصرف کرد.
- جوشانده زنجبیل، پیازچه و عسل هم برای 
و  عناب  دم کرده  و  شدید  سرفه های  کاهش 

زنجبیل هم برای سرفه مفید است.
- مصرف غذاهای ملّین مثل حریره، آش کدو 
و میوه های پخته شده برای تسکین سرفه مؤثر 
سبزیجات  سوپ  و  سبزی  آش  مصرف  است، 

حاوی گشنیز، جعفری و اسفناج. 
گلودرد  و  سرفه  درمان  برای  به دانه  لعاب   -
قاشق  یک  تهیه  اش  برای  که  می کند  معجزه 

از ویتامین C و آنتی بیوتیک قوی در  -سرشار 
درمان سرماخوردگی

از مصرف آب و مایعات سالم غافل نشوید.
را  بینی تان  و  کنید  غرغره  نمک  آب  با 

دهید. شستشو 
آلودگی ها  از  دور  به  و  سالم  محیط  در 

کنید. استراحت 

در هفته یک بار ُاملت بخورید !
مغز  که  است  مفید  و  سالم  غذاهای  از  املت 
را تقویت کرده و از پوکی استخوان جلوگیری 

می کند و ضخامت مو را نیز افزایش می دهد.
در  اعتدال  که  موادغذایی  سالم ترین  از  یکی 
مصرف آن می تواند باعث رفع مشکالت عصبی 
تخم مرغ  شود،  افسردگی  و  استرس  جمله،  از 

می باشد.
چرا باید همراه گوشت پیاز بخوریم !؟

از عفونت جلوگیری می کند.
هضم گوشت را آسان می کند.

مضرات گوشت را کاهش می دهد.
کرم های روده را از بین می برد.

سرتان  به  شب  در  ترشیجات  خوردن  که  بالیی 
می آورد !

باعث  شب  در  ترشیجات  و  سرکه  خوردن 
همچنین  و  شده  بدن  از  کلسیم  بیشتر  دفع 
موجب پوکی استخوان و ضعف اعصاب و حتی 

سکته های مغزی و قلبی نیز می شود.
نشانه های خاموش ابتال به ام اس را بشناسید !

مشاهده رنگ ها به شکل غبارآلود.
دفع ادرار دردناک.

احساس سوزن سوزن شدن.
سرگیجه بی دلیل.

ناتوانی در احساس تغییرات دما.
افسردگی و بی حالی.
کاهش سطح حافظه.

عوامل موثر در ایست قلبی !
عروقی  قلبی  بیماری  فامیلی  سابقه  وجود 

زودرس
باال بودن کلسترول خون

افزایش سن
فشارخون

سوءمصرف داروها
استعمال دخانیات

مرباخوری به دانه را در نصف لیوان آب جوش 
بریزید تا به قوام بیفتد بعد صاف کنید و لعاب 

به دانه را بخورید.
مداوم،  سرفه هاي تان  که  صورتی  در  -شب ها 
آزاردهنده و پر سر و صداست  از پایین گردن 
بادام  روغن  با  را  سینه  قفسه  نواحی  تمام  تا 
برای  روش  این  که  کنید  اصل چرب  شیرین 

بچه ها هم خیلی مفید است.

-تقویت سیستم ایمنی بدن
-بهبود سالمت قلب

-ضد التهاب و مؤثر درمان امراض پوستی
-ضد سرطان بعلت خاصیت آنتی اکسیدانی

-بهبود سالمت پوست و مو
-تقویت چشم و بینایی

و  کلسیم  داشتن  بعلت  ها  استخوان  -تقویت 
موثر در درمان آرتروز و رماتیسم

-سرشار از فیبر و کم کالری درنتیجه موثر در 
کاهش وزن

-سرشار از آهن و موثر در درمان کم خونی

زینک مصرف کنید تا ایمنی بدن تان تقویت 
شود؛ اما زیاده روی نکنید.

به تسکین عالئم تان  خوردن سیر و زنجبیل 
می کند. کمک 

پروبیوتیک ها را برای بهبود گوارش و ایمنی 
اضافه کنید. برنامه غذایی تان  به 

سوپ مرغ میل کنید، سوپ داغ باعث روان 
شدن و دفع مخاط می شود.

از بخور آویشن و اکالیپتوس برای باز شدن 
کنید. استفاده  بینی  

نرم  برای  سینه  قفسه  روی  خردل  مرهم  از 
کنید. استفاده  شدنش 

شربت  گلودرد  و  سرفه  تسکین  برای 
بخورید. تره فرنگی 

گلودرد  بردن  بین  از  به  سیاه  ترب  شربت 
می کند. کمک 

برای نرم شدن گلو شربت لیموترش و عسل 
نکنید. فراموش  هم 

در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نخورید !
هیستامین  است،  هیستامین  حاوی  انگور 
سرماخوردگی را تشدید کرده و اگر ویروسی 
را فعال  باشد آن  خفته در بدن وجود داشته 

می کند
چرا مغز کله پاچه را نخوریم !؟

هر  و  است  از کلسترول  مغز گوسفند سرشار 
مغز به اندازه ۸ زرده تخم مرغ کلسترول دارد

چربی  مقدار  کمترین  دارای  بخورید  پاچه 
میباشد

فلفل دلمه ای بخورید تا زخم معده نگیرید !
فلفل دلمه ای سرشار از ویتامین C می باشد و به 
درمان سرماخوردگی و پیشگیری از زخم معده، 

بیماری های عفونی و سرطان کمک می کند
کلم خام بخوید، تا به سرطان سینه مبتال نشوید !

خاصیت  خام  کلم  در  موجود  فالونوئید   
ضدسرطانی دارد و روزی 1 کاسه از آن کمک 
شکل  هرگز  سرطانی  سلول های  تا  می کند 
شکل  به  روز  هر  می توانید  را  کلم  نگیرند. 
و  بخش  انرژی   از خواص  و  کنید  میل  ساالد 

ضدسرطانی آن بهره مند شوید
سس قرمز باعث افزایش اشتها می شود !

شاید مصرف سس مایونز به دلیل کلسترول و 
چربی باال شما را به سمت سس قرمز کشیده 
باشد، اما جالب است بدانید این سس نیز باعث 

اضافه وزن می شود.
اگر می خواهید الغر شوید، صبح ها ناشتا آب انار 

بخورید !
خون  در  چرب  اسیدهای  میزان  انار  آب 
موضوع  این  می دهد.  کاهش  را   »NEFA«
سبب می شود که چربی ذخیره شده در اطراف 

شکم نیز کاهش یابد.
موقع  بهترین  می باشد  خون ساز  میوه ای  انار 
برای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه است.

درمان سرفه با طب سنتی

خواص ُکلی  شگفت انگیز شلغم برای سالمتی
 در طب سنتی

درمان سرماخوردگی در خانه ! 

تقریبا نیمی از نوزادان بطور منظم شیر پنیری باال 
می آورند. این مسأله در برخی از نوزادان بیش تر از 
دیگران رخ میدهد . این امر در نوزادان بسیار رایج 
است، ولی همیشه طبیعي نیست. باال آوردن شیر 
پنیری به معنی باال آوردن پرتابی شیر، بزاق و یا 

مواد غذایی است.
پنیرک نوزاد یا شیر پنیری نوزاد 

استفراغ اندازه کمی از شیر خورده شده که بصورت 
دلمه های سفیدی در گوشه لب نوزاد ظاهر شده و 

اغلب آن را با عنوان پنیرک نوزاد می خوانند.
نوزادی بطور طبیعی  فراناز ریفالکس  به گزارش 
اختاللی را در روند رشد فرزند به وجود نمی آورد 
. مادامی که فرزند شما حس خوبی داشته باشد و 
بطور مناسبی وزن اضافه کند، علتی براي نگرانی 
وجود ندارد. درصورتی که فرزند شما اضافه وزن 
مناسبی داشته باشد این نکته نشان میدهد کالری 
از دست رفته ناشی از شیر خارج شده به صورت 
پنیرک، ضرری به او نرسانده است. توجه به اندازه 
و میزان محتویات خارج شده از دهان نوزاد هنگام 
پنیرک زدن نوزاد، نمی تواند معیار مناسبی براي 
نگران شدن باشد. همچنین باید توجه داشت این 
طور ریفالکس ها تا قبل از 12 ماهگی از بین میرود  

به چه دالیلی این اتفاق می افتد؟
1- ممکن است معده کوچک باشد:

معده نوزاد شما خیلي کوچک است و نمی تواند به 
خوبی هضم انجام دهد. در موقع تولد، معده نوزاد 
به میزان یک تیله کوچک است. سه روز بعد، معده 
به میزان یک توپ پینگ پونگ میشود ، ولی نمی 
تواند اندازه زیادي مواد غذایی در خود نگه دارد. 
زمانی که نوزاد حدود چهار ماه است، شکم وی 
میتواند اندازه کمی از شیر را نگه دارد. بدین ترتیب، 
تغذیه یا بلعیدن بیش تر میتواند غذا را از دریچه 
عبور دهد و سبب باال آوردن شیر میشود . با این 
حال، با رشد فرزند شما، دریچه رشد میکند و غذا 

به لوله غذایی جابجا نمی شود.
 2- آروغ زدن :

معموالً نوزاد در موقع آروغ زدن، شیر باال می آورد.
 ۳- فروبردن هوا:

قورت  با شیر  را همراه  هوا  نوزاد  ها  وقت  بعضی 
میدهد. زمانی که هوا به دام می افتد و می خواهد 

راه خروج پیدا کند، همراه با مایع بیرون می آید.
چگونه میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد یا کاهش 

داد؟
 آروغ گرفتن درست و مناسب:

بالفاصله اینکار را نکنید. بعد از شیر دادن به نوزاد، 
او را براي یک دقیقه به وضعیت ایستاده نگه دارید 
شما  که  درصورتی  بگیرید.  را  نوزاد  آروغ  بعد  و 
بالفاصله بعد از این که سینه یا بطری شیر را از 
نوزاد گرفتید، آروغ وی را بگیرید احتمال زیادي 
موجود است که کودک شیر جدید خورده شده 
را باال بیاورد. ولی ایستاده نگه داشتن نوزاد براي 
یک مدت زمان کوتاه این مهلت را ایجاد میکند 
که گازهای داخل معده باال بیایند و بچه یک آروغ 

خشک تر داشته باشد.
 از شیر دادن بیش از حد بپرهیزید:

اگرچه زمان تغذیه نوزاد از شیر مادر بین 2۰ تا 45 
دقیقه متغیر است، عوض کردن سینه میتواند یک 

گزینه خوب باشد.
 بین شیر دادن آروغ نوزاد خود را بگیرید و سینه 

را عوض کنید:
ولی اگر کودک شما آرام، خواب الود است، سینه 
را شل می گیرد و دستان نوزاد شما دیگر وضعیت 
را  دادن  شیر  میتوانید  شما  ندارد،  شده  مشت 
متوقف کنید. درصورتی که به تغذیه با شیر مادر 

ادامه دهید، امکان دارد نوزاد شما بیش تر از نیازش 
استفاده کند و پس از آن شما شستشوی زیادي 

خواهید داشت.
 شرایط ها و پوزیشن های مناسب شیر دادن نوزاد 

خود را در پوزیشن مناسب تغذیه کنید:
پوزیشن مناسب کمک میکند که گازها باال بیایند. 
به این شیوه همچنین بچه شما طبیعي تر آروغ 

میزند.
شما  مادر،  شیر  با  تغذیه  در  مادر  غذایی  رژیم 
گازدار،  های  نوشیدنی  خوردن  از  باید  همچنین 

غذاهای تند و چرب خودداری کنید:
این غذاها سبب میشوند که شما آروغ بزنید و شکم 
شما پر از گاز باشد و مطمئنا با دلبند کوچک شما 

هم همین کار را میکند.
 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

بیماري  نشانه  آوردن  باال  های  عالمت  از  بعضی 
جّدي است. اگر کودک شما عالیم زیر را دارد، به 

پزشک مراجعه کنید:
1- نوزاد وزن کافی به دست نمی آورد

2- نوزاد به سختي باال می آورد
۳- خون یا هر ماده ای را که مانند قهوه است، در 

محتویات شیر موجود است
4- مایع قهوه ای یا سبز است

5- باال آوردن همراه با سرفه است
6- نوزاد میلی به غذا ندارد

7- باال آوردن در شش ماه یا پس از آن آغاز میشود
۸- تعداد پوشک مرطوب نسبت به حالت طبیعي 

کم تر است
9- خون در مدفوع وجود دارد

1۰- دشواری در تنفس

چرا نوزادان شیر پنیری باال می آورند؟

امروزه بیماری کبد چرب تقریباً بیشتر افراد را 
درگیر خود کرده است و در حوزه پزشکی نوین 
غیر از تجویز برخی دارو ها که با عوارض جانبی 
رفع  به  منجر  که  خاصی  درمان  است،  همراه 

کامل کبد چرب شود، وجود ندارد.
بر اساس آموزه های طب سنتی، اکثر بیماری ها 
صعب العالج،  بیماری های  از  برخی  حتی 
درمان های بسیار ساده و بر اساس اصالح تغذیه 

و رعایت برخی از پرهیز ها دارند.
و  انواع  در  چرب  کبد  بیماری  اینکه  جالب 
توسعه یافته  و  حاد  موارد  در  حتی  خود  اقسام 
آن که گاهی منجر به »سیروز کبدی« می شود، 
پروسه درمان ساده و بدون عارضه ای بر اساس 
موارد  اکثر  در  و  دارد  سنتی  طب  دستورات 
پرهیز  و  ساده  تدابیر  برخی  رعایت  صورت  در 
به کبد چرب  از سوی طبیب، مبتالیان  غذایی 

قابل  ماهه   2 حدود  زمانی  بازه  در  و  به راحتی 
درمان هستند.

چرب،  کبد  برای  ساده  درمان های  از  یکی  اما 
البته  است  سکنجبین«  »شربت  روزانه  مصرف 
سنتی  طب  درمان های  که  داشت  توجه  باید 
مصرف  با  صرفاً  و  تک بعدی  درمانی  نمی تواند 
برای  بلکه  باشد  دارویی  گیاهی  ترکیب  یک 
و  پرهیزات  باید  حتماً  نتیجه  حصول  و  درمان 
تدابیر توصیه  شده نیز دقیق اجرا شود. مثاًل برای 
درمان کبد چرب، کنار مصرف شربت سکنجبین 
جدی  پرهیز  نیز  یخ  آب  مصرف  از  باید  حتماً 
داشت و هر لقمه غذا هم باید حدود 2۰ مرتبه 

جویده شود.
را  سکنجبین«  »شربت  تهیه  طرز  ابن سینا 

به صورت ساده به این صورت آورده است:
انگور یک واحد،  نیاز: سرکه طبیعی  مواد مورد 

عسل 2 واحد، آب ۸ واحد
با هم ترکیب  را  تهیه: سرکه، عسل و آب  طرز 
شعله  با  تا  قرار  دهید  حرارت  به روی  و  کنید 
شود؛  بخار  آن  آب  یک سوم  تا  بجوشد  مالیم 
حین جوشیدن کف آن را جدا کنید و می توانید 
یک دسته نعناع هم برای رنگ و طعم بهتر حین 

جوشیدن به آن اضافه کنید.
پس از آماده شده این شربت، آن را در یک ظرف 
شیشه ای در یخچال نگهداری کنید و برای هر 
وعده مصرف، یک سوم لیوان از این شربت را با 
دوسوم لیوان آب جوشیده ولرم مخلوط و مصرف 
کنید.زمان مصرف: ترجیحاً با شکم خالی یا یک 

ساعت بعد از غذا.
 12 این  با  چرب  کبد  درمان  و  کبد  سالمت 

دستورالعمل ساده:
ــ پرهیز از مصرف آب یخ به ویژه در زمان هایی 
که دمای بدن باالتر از حد طبیعی است مانند 
فعالیت های  از  پس  یا  حمام  از  خروج  زمان 

سنگین ورزشی و بدنی
ــ پرهیز از مصرف آب میان غذا و یک ساعت 

قبل و بعد از صرف غذا
ــ جویدن کامل لقمه های غذا و پرهیز از سریع 

خوردن
تراریخته  مایع  روغن های  از مصرف  اجتناب  ــ 
موجود در بازار و جایگزینی آن ها با روغن های 
سالمی مانند روغن زیتون، روغن کنجد، روغن 
و  دنبه  روغن  گاوی،  شحم  روغن  کنجد،  ارده 

روغن زرد
و  گازدار  نوشابه های  مصرف  از  پرهیز  ــ 

سرد خیلی 
به ویژه  بستنی ها  بی رویه  مصرف  از  پرهیز  ــ 

بستنی های صنعتی
فراوری شده  غذایی  مواد  مصرف  از  اجتناب  ــ 
صنعتی حاوی مواد نگهدارنده ای مانند »بنزوات 

سدیم«
ــ پرهیز از مصرف فست فود ها و مواد کمپوتی 

و کنسروی
مانند  لزج  غذایی  مواد  مصرف  از  اجتناب  ــ 

ماکارونی صنعتی، الزانیا و پنیر پیتزا
)سنگ نمک  طبیعی  نمک  مقداری  مزمزه  ــ 

آسیاب شده( در ابتدا و انتهای غذا
ــ انجام ورزش روزانه حداقل نیم ساعت

ــ پرهیز از پرخوری و درهم خوری.
منبع: تسنیم

درمان کبد چرب با نسخه  ساده ابوعلی سینا
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دارد. خیلی  قانون  و  قاعده  پهن کردن فرش ها 
وقت ها ما با یک اشتباه کوچک کل دکوراسیون 

خانه را خراب می کنیم.
خیلي از ما اصال اول فرش خانه را مي خریم و 
بعد خانه اش را. عالقه زیاد ما به فرش ها به کنار، 
در زیبایي فرش ها که هر خانه اي را زیباتر هم 
مي کنند، حرفي نیست اما اگر فرش ها متناسب 
با فضاي خانه یا کارکردشان انتخاب نشوند، آن 
وقت نه خودشان جلوه دارند و نه فضایي که در 
آن پهن شده اند. درواقع فرش خریدن یک قانون 

دارد و پهن کردنش بسیار. 
باید در این مورد در نظر  مهم ترین نکته اي که 
فرش  وقتي  است.  قالي  یا  فرش  اندازه  بگیرید، 
همه  مي توانید  باشید  داشته  اختیار  در  بزرگي 
مبل ها و صندلي ها را روي آن قرار دهید و اصال 
نیازي نیست دوپایه روي زمین و دو پایه دیگر 
را روي فرش بگذارید. خودتان را خالص کنید 
و راحت هر چهار پایه مبل ها را روي فرش قرار 
دهید. فقط یادتان باشد خانه اي که همه پایه هاي 
مبل هایش روي فرش قرار گرفته شلوغ تر به نظر 

مي رسد و البته کوچک تر. 
 پایه هیچ مبلي روي فرش نباشد

جاي  به  خانه تان  در  مي دهید  ترجیح  اگر 
از  مشخص  اندازه هاي  با  معمولي  فرش هاي 
و  نقشه هاي خاص  و  طرح  با  کوچک  قالي هاي 
مبلي  هیچ  است  بهتر  کنید،  استفاده  امروزي 
پایه هاي  فقط  اگر حتي  نگذارید.  قالي تان  روي 
جلویي مبل ها را روي فرش بگذارید دیگر چیزي 
اگر  پس  نمي ماند.  باقي  قالي  نقشه  و  طرح  از 
باشد،  توي چشم  زیباي تان  قالي  دارید  دوست 
هم  دیگران  انتقاد  از  و  بچینید  دور  را  مبل ها 

ترسی نداشته باشید! 
فرش زیر میز ناهارخوري باید حدود ۶۰ 

سانتي متر از هر طرف معلوم باشد
شاید خواسته زیادي باشد اما اگر به قدر کافي 
و  دارید  بزرگ  ناهارخوري  میز  یک  برای  فضا 
مي خواهید زیر آن فرش پهن کنید باید فرش از 
هر طرف میز به اندازه 6۰ سانتي متر بیرون آمده 
صندلي ها  که  زماني  در  حتي  این طوري  باشد. 
پایه هاي شان  تمامي  هم  باز  مي شوند  استفاده 
روي فرش است و نه صندلي کسي کج و راست 

مي شود و نه پاهای افراد روي زمین مي ماند.
فاصله  سانتي متر   45 دیوار  لبه  از  فرش   

داشته باشد 
اگر به دکور چیدن مادرها یا مادربزرگ ها دقت 
کنید، حتما به این نکته مي رسید؛ قانوني که در 
تا  و  همه دنیا و در همه نسل ها جریان داشته 
امروز هم کسي نتوانسته آن را تغییر دهد؛ اینکه 
باید  مي کنید  پهن  خانه  در  بزرگي  فرش  اگر 

تخت  اندازه  از  بزرگ تر  سانتي متر   45 تا   ۳۰
تخت  اندازه  به  بستگي  مساله  این  البته  باشد؛ 
دارد. بهتر است فرش در اتاق هایی با تخت هاي 
کویین یا کینگ 45 سانتي متر و با تخت توین 
با  البته  باشد؛  معلوم  سانتي متر   ۳۰ تک نفره  یا 
توجه به اندازه اتاق و تخت مي توانید این اندازه 
مناسب  آن  از  کمتر  دیگر  اما  کنید  بزرگ تر  را 
به  را  باور  این  تخت  زیر  کوچک  فرش  نیست. 
وجود مي آورد که تختخواب همه اتاق را پوشانده 
است. اگر قالي کوچکي دارید که مي خواهید آن 
را در اتاق خواب بیندازید، بهتر است پایین تخت 
پهن کنید فقط براي اینکه به اتاق نماي خاصي 
باشد  یادتان  بپوشاند.  را  فضایي  اینکه  نه  بدهد 
عرض قالیچه باید از عرض تخت بیشتر باشد تا 

فضا هماهنگ به نظر برسد. 
 راهروي خانه را با فرش پر کنید

اینکه  هستیم؛  قانون  این  عاشق  ایراني ها  ما 
کناري  فرش هاي  با  هم  را  خانه  راهروهاي 
کار درستي هم هست چون  پر کنیم.  بلندمان 
طبق اصول طراحي داخلي فرش هاي کناري باید 
را پر کنند. به  بیشتر فضاهاي عبوري در خانه 
این ترتیب هم امنیت راه رفتن و راحتي رعایت 
با فرشي که  مي شود و هم فضاي ورودي خانه 

پهن شده از سلیقه صاحبخانه خبر مي دهد. 
فرش ها را با هم ترکیب کنید

نیست  الزم  دارید،  فضا  کافي  اندازه  به  اگر 
اصال فرش بزرگ در خانه پهن کنید. این اصل 
با یک  برای قدیمي ها بود که یک دفعه خانه را 
پر مي کردند. حاال  نقش دار  فرش 12مترمربعي 

از  بگیرید که حتما  را طوري در نظر  اندازه اش 
لبه دیوارها دست کم 45 سانتي متر فاصله داشته 
باشد. البته این قانون بیشتر به درد خانه هایي با 
البته خانه هاي  حال و هواي سنتي مي خورد و 
بزرگي که به راحتي یک فرش 9 یا 12 مترمربعي 
را در وسط پذیرایي جای مي دهد. اگر خانه تان 
در اندازه این حرف ها نیست، در این صورت باید 
به جاي فاصله 45 سانتي متري قانون فاصله 2۰ 

سانتي متر تا لبه دیوار را رعایت کنید. 
کفپوش ها را فرش نکنید

کفپوش هاي خانه با هر شکل و طرحي و با هر 
به  شما  خانه  فضاي  کردن  زیباتر  براي  جنسي 
کار رفته است. اگر این کفپوش ها در اتاق بچه ها 
باشد یا در اتاق خواب فرقي ندارد؛ حتما دلیلي 
براي به کار بردن آنها بوده است. لزومي ندارد 
سنگ ها  سردي  بهانه  به  را  اتاق ها  فضاي  همه 
یا خالي بودن پارکت ها با فرش بپوشانید. حاال 
به  کاري  و  نمي کنید  رعایت  را  قانون  این  اگر 
عدد و رقم ها ندارید حداقل فقط فرش را چند 
سانتي متر کوچک تر از متراژ اتاق در نظر بگیرید 

تا کمي از زمین و کفپوش هم دیده شود. 
سانتي متر   45 تا   3۰ تختخواب  از  فرش   

بزرگ تر باشد
به  باید  خواب  اتاق  در  هماهنگي  داشتن  براي 
فکر  این  به  فقط  اگر  کنید.  دقت  فرش  اندازه 
تا  می کنید که فرش را زیر تختخواب بیندازید 
انتظار  نباید  دیگر  وقت  آن  نباشد،  خالي  فضا 
اتاق  اتاقي متناسب را داشته باشید؛ باید فرش 
خواب طوري انتخاب شود که از هر طرف حدود 

دارید  دوست  که  جایي  تا  که  است  این  قانون 
از قالیچه هاي کوچک ترکیبي استفاده کنید به 
خصوص اگر خانه بزرگي دارید و مجبورید چند 

دست مبلمان در آن بگذارید.
 هیچ قانوني نداشته باشید! 

اصال همه بایدها را فراموش کنید. گاهي بد نیست 
که هر کسي خانه اش را بي قاعده و قانون بچیند 
به خصوص در زمینه فرش و درباره ما ایراني ها که 
فرش هاي مان را مثل جان مان دوست داریم. این 
قانون ها فقط براي بهتر جلوه دادن فضاي زندگي 
شماست، بهتر است بي خیال همه قانون ها شوید 

و قانون خودتان را پیاده کنید! 
گونه های فرش دستباف

- گلیم: زیراندازی بدون پرز است و با گذر پود 
تارها )چله( شکل می گیرد. فراگیرترین  بین  از 
پود  میان  در  یک  گذراندن  گلیم  بافت  روش 
شیوه  این  به  که  است  چله ها  روی  و  پشت  از 
»تخت باف« گفته می شود. اگر در بخش هایی از 
گلیم فاصله ای اندک در بین چله ها وجود داشته 
باشد)به ویژه در بین دو رنگ( »گلیم چاکدار« 

نامیده می شود. 
روی  بر  که  پرز  دارای  است  زیراندازی  قالی:   -
چله گره زده می شود و از پایین و باالیش پود 

گذر می کند.
- گبه: زیراندازی است با ساختاری مانند قالی و 
اندک تفاوت در تعداد گره ها، پود و بلندای پرز. 
مهم ترین ویژگی گبه در تعداد کم رنگ، سادگی 

طرح )ذهنی باف( و انعطاف بسیار است.
- گلیم فرش: زیراندازی است شکل یافته از دو 

شیوه ی تخت باف و گره باف.

از  یکی  هم  شما  برای  احتماال  جین  شلوار 
مواقع  در  که  است  هایتان  لباس  محبوبترین 
زیادی از آن استفاده می کنید. اما شاید برای 
شما هم پیش آمده که در اثر سهل انگاری در 
شستن شلوار جین تان بهترین لباس تان را از 

دست دادید. 
۱- زیاد شستن شلوار جین

تا مجبور به شستن  این است که  اولین نکته 
لباس خود اعم از شلوار جینتان نشدید این کار 
را انجام ندهید. میدانید که برخی افراد عادت 
به شستن لباس هایشان در فاصله های زمانی 
کوتاه دارند و این خود اولین دلیل به سرعت 

خراب شدن لباس ها به حساب می آید.
2- شستن آن ها به سمت رو

ماشین،  چرخش  دور  چگونگی  از  صرف نظر 
ماشین  در  کردن  و خشک  شستن  اصلی  کار 
در  زیرا  می زند.  آسیب  پارچه   به  لباس شویی 
حین شستشو و غلت خوردن، لباس ها به هم 
بین  از  احتمال  برای کاهش  ساییده می شوند. 
رفتن رنگ لباس ها بر اثر شستشو، قبل از قرار 
دادن شلوارها داخل لباس شویی آن ها را برعکس 
تا زمان خارج کردن از خشک کن نیز  کنید و 
بگذارید برعکس بمانند. همچنین تمامی زیپ ها 

را بسته و دکمه ها را ببندید.
در  شلوار  زیادی  تعداد  دادن  قرار   -3

یک نوبت شستشو
درست است که هرچه در یک  نوبت شستشو 
لباس بیشتری در ماشین لباس شویی بریزید، 
فراموش  اما  می شود،  تمام  سریع تر  شما  کار 
باشد  بیشتر  لباس ها  تعداد  هرچه  نکنید 
بیشتری  پارگی  و  سایش  با  شما  لباس های 
برای  کافی  فضای  وقتی  می شوند.  مواجه 
است  ممکن  قفل ها  و  زیپ ها  نباشد،  حرکت 
پاره شوند و دوخت ها نیز ممکن است شکافته 
ماشین  آزادانه در  باید  لباس های شما  شوند. 

و  شده  تمیز  کاماًل  تا  بخورند  غلت  و  چرخیده 
خشک شوند و در هم گیر کرده و گره خورده از 

ماشین بیرون نیایند.
4- شستن شلوار جین با لباس هاي دیگر

شلوار جینتان را جدا از بقیه لباسهایتان بشویید. 
شلوار جین جدید، به خصوص آنهایی که رنگ 
تا  دارند، ممکن است موقع شستشو  تیره  های 
حدودی رنگ پس بدهند. مراقب باشید به هیچ 
با شلوار جین  لباس های دیگررا همزمان  وجه 
در  شلوارتان  که  سردی  آب  داخل  جدیدتان، 

حال شستن است نیاندازید.
5- انتخاب دور گردش نامناسب

نو  شما  جین  شلوارهای  بخواهید  بیشتر  هرچه 
تر شسته و  را مالیم  باید آن ها  برسند،  نظر  به 
خشک  کنید. با وجودی که شستشو با دست و 
خشک کردن روی بند رخت از همه بهتر است، 
این کار زمان بر و پر زحمت است. به جز مواردی 
که شلوار جین  شما بسیار کثیف است، بهترین 

را در آب سرد بشویید،  این است که آن ها  راه 
انتخاب  را  آرام گردش ماشین  از دورهای  یکی 

کنید و در دمای پایین آن ها را خشک نمایید.
۶- شستشو با آب داغ

برنامه شستن لباس های معمولی را در ماشین 
را  با آب سرد شستشو  لباسشویی اجرا کنید و 
شروع کنید. چرا که آب داغ پارچه شلوار جین 

شما را زودتر پوسیده می کند.
7- عدم استفاده از نرم کننده لباس

با لباس های تقریبا همرنگ آن  شلوار جین را 
داخل ماشین لباسشویی بیندازید و از نحوه رنگ 
دهی لباسهای دیگر مطمئن شوید. پودر ماشین 
را داخل آن بریزید و حتما از نرم کننده لباس 

استفاده کنید.
پودرهای  از  کردن  صرف نظر   -8

نگه دارنده ی رنگ 
رنگ های  حفظ  فرمول  با  که  خاصی  پودرهای 
می کنند.  عمل  خوب  واقعاً  تهیه  شده اند،  تیره 

کمک  پارچه  به  که  دارند  موادی  پودرها  این 
می کند تا رنگ را در خود نگه دارد و همچنین 
کلر موجود در آب را که می تواند رنگ ها را از 
می خواهید  اگر  می کنند.  غیرفعال  ببرد  بین 
بماند،  تیره  همچنان  شما  تیره ی  جین  شلوار 
مخصوص  پودرهای  این  روی  سرمایه گذاری 

ارزش آن را دارد.
خشک کن  در  جین  شلوار  ماندن   -9

برای مدت طوالنی
وقتی پارچه  برای زمانی طوالنی در خشک کن 
رود.  می  آب  شود  خشک  زیاد  تا  بماند  باقی 
اگر  را  جین  خصوص  به  و  پارچه ها  همه ی 
بهتر  کنید  خارج  خشک کن  از  مرطوب  کمی 
بیرون آورده و  را  است. فقط کافی است آن ها 
صاف کنید و سپس بگذارید به حالت صاف یا 
روی بند رخت کاماًل خشک شوند. اگر پس از 
و  خشک کن  کم  حرارت  در  پارچه ها  غلتیدن 
روی دور گردشی مالیم، مقدار زیادی پرز روی 
فیلتر خشک کن دیدید، شاید بخواهید در روش 
خشک کردن شلوار جین خود تجدیدنظر کنید 
و آن را روی بند رخت خشک  کنید تا به حفظ 

پارچه کمک نمایید.
۱۰- آویزان کردن در آفتاب

بعد از اتمام شست و شو شلوار جین را در سایه 
خشک  برای  را  آزاد  هوای  اگر  کنید.  آویزان 
عالی  بسیار  بگیرید  نظر  در  شلوار جین  کردن 

خواهد بود.
۱۱- اتوي مستقیم شلوار جین

استفاده  بخار  از  جین  شلوار  کردن  اتو  برای 
با شلوار جین  اتوی مستقیم  تماس  از  و  کنید 

خودداری کنید.
نکته: سعی کنید از مواد شوینده مایع استفاده 
کنید چرا که شوینده های جامد در آب سرد 
َحل نمی شوند و روی شلوارتان لکه های سفید 

بر جا خواهد ماند.

فرش را کجای خانه پهن کنیم؟

لبخند
خواهید  بهتری  های  سلفی  طبیعی  لبخند  با 
جدی  عکس  یک  خواهید  می  هم  اگر  داشت. 
از  قبل  بزنید.  لبخند  تان  با چشم های  بگیرید 
به  و  بزنید  لبخند  آینه  عکس گرفتن در مقابل 

آن حالت چهره دلخواهتان برسید.
 

یافتن زاویه مناسب
دوربین  و  پایین  را  چانه  سلفی،  گرفتن  هنگام 
با  باال بگیرید. کمتر کسی پیدا می شود که  را 
گرفتن زاویه دوربین از زیر چانه عکسشان خوب 
می شود. هنگام گرفتن سلفی دوربین را طوری 
قرار  ها  راستای چشم  پایین آن در  بگیرید که 
بگیرد یا این که از مونوپاد استفاده کنید. نکته 

دیگر این که مستقیم به دوربین خیره نشوید.
 اپلیکیشن مناسب

یکی از فیلترهای اینستاگرام فیلتر Valencia نام 
دارد که تقریبا همه عکس ها را زیبا می کند. 
سلفی  های  عکس  گرفتن  به  زیادی  عالقه  اگر 
آن  دوربین  که  کنید  استفاده  گوشی اي  دارید 
حالت سلفی دارد و صورت را ویرایش و روشن 

می کند.

، خیلی از افراد هنگام شستشوی بدن خود در 
پوست  شدن  تمیزتر  برای  لیف  انواع  از  حمام، 
خود استفاده می کنند، اما آیا لیف کشیدن برای 
تمام افراد الزم است؟ آیا نیاز به استفاده از لیف 
یا چرب، یکسان  با پوست های خشک  افراد  در 
است؟ آیا پوست بچه ها را هم باید لیف کشید؟ 
برای پیدا کردن پاسخ این سوال ها و چند سوال 
این  کشیدن،  لیف  و  لیف  مورد  در  دیگر  رایج 

نکته ها را به دقت بخوانید.
تاریک  حمام های  داخل  لیف  دادن  قرار   -1
از  منبعی  به  را  آن  می تواند  طوالنی  مدت  به 
آلودگی ها که باعث ابتال به بیماری های قارچی 
است  بهتر  پس  کند.  تبدیل  می شود،  عفونی  و 

حمام، تهویه مناسب و نورگیر داشته باشد.
2- اگر حمام تاریک و مرطوب است، بهتر است 

برای لیف جایی خارج از حمام در نظر بگیرید.
زمینه  تاریکی،  و  گرما  رطوبت،  که  آنجا  از   -۳
رشد و تکثیر قارچ ها را فراهم می کنند، بنابراین 
و  مرطوب  محیط  در  را  خیس  لیف های  هرگز 

تاریک حمام رها نکنید.
4- اگر لیف دچار تغییر شکل، تغییر بافت و رنگ 
شد و قوام خود را از دست داد، بهتر است آن را 

دور بیندازید و لیف جدیدی جایگزین کنید.
نور  معرض  در  شدن،  خشک  برای  را  لیف   -5

آفتاب و هوای آزاد قرار دهید.
6- استفاده از لیف هایی با الیاف زبر و خشن که باعث 

آزار پوست می شوند به هیچ وجه توصیه نمی شود.
که  باشد  به گونه ای  نباید  بدن  شستشوی   -7
باعث از بین رفتن سد دفاعی سطح پوست شود. 
باید  چرب،  پوست  دارای  افراد  دلیل  به همین 
و  نرم، صابون  لیف های حوله ای  با  را  بدن خود 
شوینده های مخصوص پوست های چرب بشویند.

این در حالی است که استفاده از لیف به افراد 
دارای پوست خشک توصیه نمی شود. این افراد 

 Facetune، VSCO، های  اپلیکیشن 
Perfect365، و Adobe Photoshop Fix هم 

گزینه مناسبی هستند.
 ویرایش و فیلتر

نکنید  فیلتر  و  ویرایش  حد  از  بیش  را  عکس 
چندانی  زیبایی  غیرطبیعی  های  عکس  زیرا 
نخواهند داشت. به عنوان مثال اگر از فیلترهای 
اینستاگرام استفاده می کنید فقط گزینه فیلتر 
درجه  توانید  می  نکنید  انتخاب  را  نظر  مورد 
یا زیاد کنید و از شدت  فیلتر مورد نظر را کم 

آن بکاهید.
 حساس نباشید

بیش  سلفی  های  عکس  در  اگر  باشید  ریلکس 
خوبی  عکس  بگیرید  سخت  خودتان  به  حد  از 
را  زیاد خودتان  نیست  نیاز  آید.  نمی  به دست 
از عکس گرفتن خودتان را  جدی بگیرید. قبل 
مصنوعی  های  ژست  یا  نکنید  غرق  آرایش  در 

نگیرید.
 عکس های فراوان

بگیرید  مختلف  های  زاویه  در  عکس  چندین 
گلچین  را  دلخواهتان  عکس  ها  آن  بین  از  و 

کنید.

باید پوست خود را فقط با آب ولرم و صابون های 
یا  خشک  پوست های  مخصوص  و  معطر  غیر 

همان پن ها، بشویند.
۸- افرادی که پوستشان خشک است، بعد از حمام 
کردن باید از روغن حمام و نرم کننده های پوست 
بدن استفاده کنند تا خشکی پوستشان تشدید نشود.

ناحیه  هر  باید  مختلط  پوست های  با  افراد   -9
آن،  بودن  چرب  یا  بر خشک  بنا  را  بدنشان  از 
شستشوی  مورد  در  که  توصیه هایی  به  باتوجه 
پوست های چرب و خشک بیان کردیم، بشویند.

1۰- استفاده از لیف برای نوزادان و بچه ها که 
دارند ضرورتی  و حساسی  بسیار ظریف  پوست 
وقت  هر چند  خواستید  اگر  حال  این  با  ندارد. 
یک بار، بدن نوزاد یا کودک خود را لیف بکشید، 
از لیف های کامال نرم و حوله ای استفاده کنید و 

لیف را آرام روی بدن او حرکت دهید.
لیف های  از  استفاده  یا  زیاد  لیف کشیدن   -11
بچه ها،  پوست  کردن  تمیز  برای  کنفی  و  زبر 
آن ها  پوست  طبیعی  دفاعی  سد  می شود  باعث 
از بین برود و این مساله زمینه ابتال به اگزما یا 
فراهم  کودکان  و  نوزادان  در  را  پوست  خشکی 

می کند.
باعث  طوالنی مدت  و  شدید  کشیدن  لیف   -12
ماده ای  رسوب  و  پوست  سلول های  تخریب 
بیماری  باعث  و  می شود  پوست  در  پروتئینی 
بیماری  این  می شود.  آمیلوئیدوز«  »ماکوالر 
در  دائمی  تیرگی های  ایجاد  به  منجر  می تواند 

سطح پوست بدن شود.
1۳- همیشه با آب ولرم استحمام کنید و زمان 

استحمام نباید طوالنی باشد.
14- افرادی مانند سالمندان که پوست خشک 
باید دور لیف کشیدن را خط  و حساس دارند، 

بکشند.
منبع: تبیان

استفاده از دستمال توالت؛ خوب یا بد

اشتباهات رایج در شستشوي شلوار جین

نکات کلیدی در گرفتن سلفی)2( نکاتی خواندنی  درباره لیف حمام 

استفاده از دستمال توالت کامال مرسوم شده 
است و شاید کمتر کسی از آن استفاده نکند. 
توالت  دستمال  از  استفاده  که  است  درست 
صحیح  نحوه ی  اگر  اما  دارد،  بسیار  مزایای 
را  دستمال  درباره ی  مهمی  نکات  و  استفاده 

در نظر نگیریم، می تواند مشکل آفرین باشد.
از دستمال توالت استفاده کنیم یا نه؟

متاسفانه بسیاری از ما هنگام خرید دستمال 
آن  خوش  عطر  یا  زیبا  ظاهر  به  فقط  توالت 
توجه می کنیم، در حالی که مهم ترین مشکل 
در  موجود  ترکیب های  و  مواد  که  است  این 
است  آلرژن  مواد  جزو  کاغذی،  دستمال های 
این  که  باشد  عطری  نوع  از  اگر  به خصوص 
البته  می شود.  برابر  چندین  زایی  حساسیت 
مشکالت  و  این حساسیت ها  است  ذکر  قابل 

بیشتر در خانم ها رخ می دهد.
روی  بر  بسیار  پزشکان  که  مهم  تذکر  یک 
توالت  دستمال   خرید  منع  دارند،  تاکید  آن 
به صورت فله ای می باشد. دستمال های توالت 
را حتما از مکان  و برندهای شناخته ی مورد 
تایید خریداری کنید. زیرا دستمال های فله ای 
مشخص نیست در کجا بسته ندی می شوند و 
دسترس  در  اطالعی  هیچ  آن ها  سالمت  از 
به دلیل  می تواند  خاطر  به همین  نیست. 

بهداشتی نبودن باعث ایجاد مشکل شود.
چه نوع دستمالی را انتخاب کنیم؟

برگیرنده  در  کاغذی  دستمال های  بیشتر 
فرمالدئید و مواد تشکیل دهنده فعال هستند 
و برخی از دستمال های کاغذی معموال آلوئه 
پروکسید،  کلر،  فسفات،  الکل،  لوسیون،  ورا، 
عطر، رنگ و دیگر مواد را هم در خود دارند 
ایجاد  باعث  افزودنی ها می تواند  این  که همه 
یک واکنش آلرژیک در پوست شود و نواحی 
باعث  حتی  یا  و  کند  تحریک  را  مربوطه 

مشکالت دیگری شود.
این که متوجه شدید تحریک  از  بعد  بنابراین 
و حساسیت پوستی شما به دلیل استفاده از 
را متوقف  دستمال کاغذی است، مصرف آن 
کنید و به سراغ دستمال های کاغذی بروید که 
مطمئن هستید مواد افزودنی زیادی به آن ها 
اضافه نشده است. توجه به این نکته ضروری 
است که دستمال های کاغذی نازک تر و بدون 
بو، به احتمال زیاد مواد افزودنی زیادی ندارند. 
پیدا  را  کاغذی  دستمال  از  نوع  بهترین  اگر 
کنید، قطعا از شر خارش، سوزش و حساسیت 

پوست خالص خواهید شد.
چه مشکالتی ممکن است رخ دهد؟

تماس مداوم دستمال کاغذی با مخاط ناحیه 
ضایعاتی  ایجاد  باعث  زمان  به مرور  تناسلی 
پُرز های  شد.  خواهد  تناسلی  زگیل  به  شبیه 
زیاد  کشیدن  صورت  در  نیز  توالت  دستمال 
بر روی اندام تناسلی باقی می ماند و می تواند 

باعث بروز مشکل شود.
استفاده از دستمال  توالت رنگی و معطر بسیار 

مشکالتی  بروز  باعث  می تواند  و  است  مضر 
شود. مانند:

عفونت مجاری ادراری: استفاده از دستمال های 
ناحیه  تحریک  باعث  معطر  و  رنگی  توالت 
به  است  ممکن  که  می شود  خانم ها  در  واژن 
دیگر  بینجامد.  ادراری  مجاری  عفونت های 
نیز  توالت  دستمال  در  رفته  کار  به  مواد 
خارش  پوستی،  تحریک  باعث  است  ممکن 
شود.  حساسیتی  واکنش های  بروز  حتی  یا 
الکل، فسفات، کلر، پروکسید ها و ویژگی های 
فعال  عوامل  و  فرمالدئید  نیز  و  آنتی باکتریال 

جزو مواد خطرناک به شمار می روند.
قوی  ارتباط  محققان  قارچی:  عفونت های 
رنگی  توالت  دستمال های  از  استفاده  بین  را 
کرده اند  کشف  قارچی  عفونت های  بروز  و 
به  مبتالیان  با  مواجهه  در  زنان  متخصص  و 
عفونت های قارچی در ابتدا در مورد استفاده 

از این نوع دستمال ها سوال می کنند.
استفاده از جایگزین مناسب

آلرژن  یک  برایتان  کاغذی  دستمال  وقتی 
جایگزین  از  می توانید  می شود،  محسوب 
ناحیه  کردن  خشک  برای  دستمال کاغذی 
حوله های  از  استفاده  کنید.  استفاده  تناسلی 
می توانید  شما  است.  مناسب  نخی  و  سفید 
خشک  حوله ها  این  با  منزل  در  را  خودتان 
کنید و شب به شب آن ها را برای استفاده روز 
بعد، بشویید. استفاده از حوله یک بار مصرف، 

تنظیف یا گاز های استریل مناسب است.
حذف لباس زیر نامناسب

گاهی برخی از ما به دلیل استفاده از لباس های 
مشکل  دچار  نامناسب،  یا  پالستیکی  زیر 
می شویم. در این صورت می توان با حذف این 
لباس ها و استفاده از لباس زیر نخی که جاذب 

رطوبت است مشکل را برطرف کرد.
نحوه استفاده صحیح از دستمال

از  بعد  تناسلی  ناحیه  کردن  برای خشک   .1
شست وشوی ناحیه تنها قسمت های خارجی 
خشک  را  خود  پا های  کنار  و  تناسلی  ناحیه 

کنید.
2. هر نوع دستمالی باید روی این قسمت های 
شود.  برداشته  و  گذاشته  فقط  حساس، 
ایجاد  باعث  ناحیه  روی  دستمال  کشیدن 

تحریک و حساسیت خواهد شد.



  الر.عبدالرضا علیزاده 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

َوختی بِچ اَنَدم تا اَبر اَتِِک آَسمون مواَدی خدا 
رحمت اُشبُکن نَنم َشُگت بچیا اوچی اَتِِک ِمِن 
ِسرا دس اَپِِش خدا دراز بوُکنی ُو دعا بوکونی 

که زود بَرو دا،
بچیا ِدلُشو صاف اِّسی و خدا دعاشو قبول اَُکن 

و دعای بچیا ردخور اُشنیسی.
اِِده  اَبوئس  اَجلو  اَند  َگپَتر  که  بچیا  از   یکی 

ِشئری َشَخند و بقیه بچیا جواب شواَدا.
اهلل بِِده بارون

اهلل بده بارون
ای کریم بده بارون

ای کریم بده بارون
یک مه گنم اوم کشته

یک مه گنم اوم کشته
احمدو مپا شونده

احمدو مپا شونده
اهلل بده بارون

اهلل بده بارون
ای کریم بده بارون

ای کریم بده بارون
مردم الر احترام خاصی شو آغای َگپ اَند اّول 

دعا ُشواکه َوسوِء پُر بَُدِه بِرکه آغا
که دل آغا َخش ببو و اعتقاد شواَند که وختی 

دل آغا َخش بو دل مردم الر اَم خش اِسی.
بچیا وایک شواََخند

لاِل لاِل بَرو بیا                       لال لال برو بیا
برکه آغا خالیه                        برکه آغا خالیه
لال لال برو بیا                          لال لال برو بیا

نَنم ُدُرس َشگوت خدا روِء بچیا َشواَدر نادا
بلند  ُغِرشت  َصَده  که  اُوشناَکشی  طول 
اَوابوئِس و یک تّکه آسمون پِر اَبر ابوئِس ویک 

تََکل برونی دااوند ُدمِب اَسبی.

کمتر ِکسی از اَمایا قصِه دوازه تا  کاکا و بِراسو 
و ننه سرما و چله گپ و چله َکیدو وسوِء بچیا 

و نوه یاش تعریف اُشِکرِده .
چله ِ گپ ... چله  کیدو ...چارچار ... سده ... اَهمن  
و بهمن ... سیاه  بهار ...  و سرماءِ پیرزن ُکش...

فصل َزِمّسو اَ دو بخش تقسیم اَبو: 
چلّه َگپ)چله َکالن ( - چله َکیدوو )چله ُخرد ( 
 -  چله گپ از رِز ) اول دی ماه  تا دهم بهمن 

ماه( که ِچّل ُرز کامل اِّسی .
-  چله کیدوو از ) یاَزُهم بهمن تا آخر بهمن( 

که 2۰رز کامل اِسی.
؛چله  اسی  کمتر  رز   2۰ چون  خاطر  َوهمی 

کیدوو َشُگِئن .
سده(  جشن   ( گپ  چله  رز  آِخرین  غروب   
و  ن  اَبُسِّ َجئم  یک  دور  اَ  مردم  و  اَبُِده  برگزار 
و  اَِکرده  شو  ؛تَش  اَبرِده  شو  لذت  جشن  از  
اََرخِصِدسن، سده  تَش  اََدوِر  و  شعر شواََخنِده 

جشن شواَگرته.
  اِدو تا کاکا وبراسو

 ) چله گپ وچله کیدوو ( 
ن اِِده ۸ رزوو اسُمش   هش رز اَ پَئلوِء یَُکدو اِسِّ

) چار چار( اِّسی . 
چله  اوِل  ُرز  چار  و  َگپ  ِچلّه  آِخِر  ُرز  چار  اَ 

َکیدوو» چار چار« اگوئِن.
بعد از چار چار نوبت » اَهَمن و بهمن« پُسیای 

پیرزن )ننه سرما ( اِّسی که خو اَ نِشو آَدئِن.
دوم  ُرِز   1۰ (و  )اهمن  اسفند  اول  رز   1۰ اَ   

اسفند  ) بهمن( اگوئن .
دوتا  اِ  بیا که  ِه برو  اَِقدِّ اِ 2۰ رز ممکنه  اَتِِک   

کاکا وبراسو اَ دوتا ِچلَّیا طعنه بَِزنِن .
 با توجه به شعری که قدیمنیاِء شو اََخنده::

بیا  راغن   ، بکن صدمن  آرد   ، وبهمن  )اهمن 
ده من ، ایمه بُکن خرمن، اَمه کاریاش با َم ( 
تا اِنکه 2۰رز از اسفند و اسم اهمن  و بهمن 

نامگذاری بُسن .
   اواَمِنه1۰ رز آِخر اسفند ماه که : 

5 رز اول) سیاه بهار ( اِسُمشه ویک شعری هم 
قدیمنیا شو اَخنده :

سیاه بهار شو ببار و روز بکار 
از شعر مشخص ابو که اتک اِ چن رزی َشوویا 
بَرو خیلی دائونِده   وروزیا کشاورزیا مشغول 

ن. کشت وکار بُسِّ
5 رز آِخر اَم)سرماِءپیرزن( اسُمش ُشَنده که 
اَتِِک اِ ُرزیا آَسمون یک وختی ابری،یک وختی 
اُفتابی ،بعضی وختیا ابر اُشه و باد دا و بِشتر 

وختیا اَم تغرگ  ؛
 که قدیمنیای دل پاک، عقیده ُشُبِده که ُمریَه 
ِخِر پیَرزن پََره بده وُمَریاش ا لوِء زمی اَکتایی.

خیلی حیفه که بچیای اَما اَِدیا نِْشُنوِوُن قصِه و 
اِ جوونی از َصَفه روِزگار محو ببو!

بهتره که معنن کلمه یلدا اَ تک فرهنگ وزبن 
الرستانی بَِدئَنم:

 یلدا از دو بخش »یل« به اضافه »دا« ُدُرس   بده
 یل +  دا =  یلدا

زبُِن  دمباله  زبن الرستانی  که  فرهنگ  اتک 
هخامنشیا اِسی  و  بشترین واژیای اوستائی از 

ُخش شه یادگار نده.
 یل َومعنی گپ ادئِنن و اُنده و معنی دا 

هخامنشیا عقیده ُشُبده که شووِ اول َزِمّسو  که 
درازترین شووِ سال اِّسی و َصباش چله َگپ اِسی و 
ده رز سرماءِ زیاد و بارندگی اسی باید جشن بِِگِرن.

نََپس یلدا َو معنِن اُندِه چله گپ و نوید بُرن 
زیاد و سوز بدِه اََمه جا اِسی

صحبت زاده

انجام  و  موفقیت  امید  به  کسی  وقتی 
خواسته ای مدت ها تالش و فعالیت کند، 
منفی  پاسخ  قاطعیت  و  صراحت  با  ولی 
بزنند  اش  سینه  به  رد  دست  و  بشنود 
برای  کنند،  ناامید  کار  از  را  او  یکباره  و 
کار  به  را  المثل  ضرب  این  حالش  بیان 
همه  این  »بیچاره  گویند:  می  و  برند  می 
زحمت کشید ولی آب پاکی روی دستش 

ریختند«.
این ضرب المثل حکایت و داستان ندارد اما 
ریشه در یک اصطالح دینی دارد که کم کم 

تبدیل به کنایه و ضرب المثل شده است:
در دین مبین اسالم، آب موثرترین عامل 
پاک کننده نجاست است و زمین و آفتاب 
قرار  مطهرات  دوم  مرحله  در  استحاله  و 
می  پاک  شستن  با  نجس  چیز  هر  دارند. 
گونه  هر  کننده  زایل  آب  اصوال  و  شود 

نجاسات است.
موضوع مشکوک و ناپاک را باید از سه الی 
هفت بار - بسته به نوع و کیفیت نجاست - 
شستشو داد تا طهارت شرعی به عمل آید. 
به آن آب آخرین که نجاست و ناپاکی را به 
برد در اصطالح شرعی »  بین می  از  کلی 
آب پاکی » می گویند. زیرا این آب آخرین 
و  نجاست  از  که  شود  می  ریخته  موقعی 
ناپاکی اثری باقی نمانده، موضوع مشکوک 

کامال پاک و پاکیزه شده باشد.
» آب پاکی » همان طوری که در اصطالح 
ناپاک  شیء  که  است  آخرین  آب  شرعی، 
را به کلی پاک می کند؛ در اصطالح عامه 
از  که  است   « آخرین  حرف   « از  کنایه 
طرف مخاطب در پاسخ متکلم و متقاضی 
گفته می شود و تکلیفش را در عدم اجابت 

خواسته، یکسره و روشن می کند.

دور مه َجمئ ِنَب َشو، ونِن َمئوه بخوَرم
ُچنُدکوی َل که ُمدا، ُارما و َارَده بخورم

َب تا َمحض خدا َیک َشو َاخونه واَمَن 
َدّس وپای رکونا یک َکش َش زنجری بکن 

رکونا که َغْلت ُمدا َبعُدش َادور مه ِبب 
ِمِث َیک رنگینکی کنار مه َجم ِبب 

سیب زمیین َاِزِر َخرِگ َتُش و َبل بُکَن
بازِی پوسِّ آدامس و َیَک َهفَکل بکن

ای خدا عیش وبوب و پول ُخرَده واُجَرم
ُچنُدکی رقص بکن و ونن و َکواب بخوَرم

ای خدا َبرو بیا، ربکه ی آغا ُپر وبوب
بخوَرم بلبل ُمشاوت ُبری، تا ُظهر وبوب

مطمئن که مشا مه ِمثِّ َم جوز َاُکین
جوِز دوران گذشته، َشو تا روز َاکین

یاد دوران گذشته چه َخَشند یاُدش به خری
ساده َاند خورد و خوراکی چه َخَشند یاُدش به خری

عیسی محمودی راد
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صف
 اهلل بده بارون !

ِچّله َگْپ و چله َکیدو

ریشه ضرب المثل
 آب پاکی را روی 

دستش ریخت 

یاد گذشته

شب چله پای ُکرسی

بر  خواستگاري  مراسم  در  که  مواردي  از  یکي 
عهدة داماد مي افتد و در دین اسالم نیز بر آن 
تأکید شده است پرداخت وجه نقدي داماد به 
عروس است که این وجه با رضایت پدر عروس 
مانند  و  است  مرد  ذمة  بر  و  شود  مي  تعیین 
طلبي است که تا آخر عمر و حتي بعد از مرگ 
بر گردن و دین او باقي مي ماند و باید آن را به 

همسر خود بپردازد
این پرداخت در صورت مطالبة زن  البته عرفاً   
صورت مي گیرد و گاه زنان آن را مي بخشند، یا 
مطالبه نمي کنند و بیشتر زماني آن را خواستار 
هستند که ازدواج به متارکه و طالق منجر شود.

در  حاضر  حال  و  گذشته  در  مهریه  مقدار 
قبیله  یک  در  (گاه  فامیل  و  ه ها  خانواد  بین 
یا روستا )کاماًل  مشخص و همانند است؛ مثاًل 
بین خواهر ها یا جاري ها یکسان یا با اندکي 

تفاوت تعیین مي گردد .
این مسئله در مراسم خواستگاري بین خانواده 
مي  توافق  به  آن  سر  بر  و  شود  مي  مطرح  ها 

رسند تا در روز عقد اختالفي پیش نیاید.
الرستاني  دختران  مهریة  مقدار  گذشته  در 
شاهي24  فتحعلي  اشرفي   1۰ تا   5 تقریباً 

طرز تهیه حلوا بحرینی

مواد الزم:
شکر: یک و نیم پیمانه
نشاسته: نصف پیمانه

اهمیت  مردم  برای  چله«  »شب  گذشته  در 
این روزها خوراکی های  مانند  اما  زیادی داشت 

متنوع بدون کیفیت نبود.
گران  آجیل  و  هندوانه ای  کیک  از  خبری  نه    
قیمت بود و نه لباس و کاله هندوانه ای. همه به 
داشته هایشان راضی بودند و به وسع خود برای 
شب چله خوراکی می خریدند. در آن دوران، همه 
در شب چله به منزل پدربزرگ و مادربزرگ یا 
بزرگ فامیل می-رفتند و یک شب خوب وخوش 
را با هم می گذراندند. شام شب چله معموالً پلو با 

فسنجان یا رشته پلو با شیر ه توت بود. 

گاه  متولین  بین  در  که  بود  )مثقالي(  نخودي 
به 25 اشرفي نیز مي رسید.

بود  ثابت  مهریه  میزان  فیشور،  روستاي  در 
فامیل  هم  با  همه  و  کوچک  روستا  چراکه 
هستند . این میزان 19 تا 21 اشرفي بود زیرا 

تا نوزده اشرفي زکات نداشت. 
اهمیت  از  مهریه  عدد  بودن  فرد  همچنین 
خاصي برخوردار بود زیرا معتقد بودند که اگر 
زنش  سر  بر  مرد  نباشد  فرد  ها  اشرفي  تعداد 

هوو مي آورد.
در روستاي دشتي، این مقدار قباًل بین 1۰۰۰ 
تا 5۰۰۰ هزار تومان تعیین مي شد که امروزه 
تبدیل به 19 اشرفي گوشه ۳ نخودي شده است.

بود.  اشرفي  و  پول  معموالً  مهریه  بنارویه،  در 
گاه غیر از مبالغ تعیین شده ملکي نیز در پشت 
قبالة ازدواج به نام زن مي زدند یا حق تعیین 

محل سکونت را به او مي دادند.
بین  در  که  است  پول  مبلغي  نیز  شیربها  اما 
مناطق  برخي  در  بخصوص  ایراني  اقوام  برخي 

آب: دو و نیم پیمانه
گالب مخلوط شده با زعفران: نصف پیمانه

کره: یک قالب کوچک5۰گرم
پودر هل: یک قاشق

آجیل خرد شده )از هر نوع که تمایل داشتید(: نصف 
پیمانه برای داخل حلوا و مقداری نیز برای تزیین

طرز تهیه:
- ابتدا نشاسته را در آب خوب حل می کنیم.

- شکر را در ظرفی ریخته روی حرارت کمی قرار 
می دهیم تا ذوب شده و به اصطالح کاراملی شود.

-  کره را به آن اضافه کرده +نصف پیمانه از آب 
دستور و حرارت مالیم تا حل شود

- حرارت را باال برده و نشاسته را به مخلوط شکر 
و کره اضافه کرده و خوب هم می زنیم.

اضافه  قبلی  مواد  به  را  شده  خرد  آجیل   -
می کنیم و حدود نیم ساعت مواد را روی حرارت 

هم می زنیم تا غلیظ شوند.
-  گالب مخلوط شده با زعفران را به مواد قبلی 

اضافه می کنیم.
- حلوای آماده شده را از روی حرارت برمی داریم 

انواع  از  بزرگی  مجمعه  کرسی  روی  چله  شب 
میوه مانند انار، ازگیل، خرمالو، سیب به همراه 
توت  کشمش،  گردو،  مغز  مانند  خشکباری 
خشک، انجیر خشک، برگه زرد آلو می گذاشتند. 
خوب  هم  با  را  وگردو  خشک  توت  هم  بعضی 
می کوبیدند و »مغز کفک« درست می کردند و 
شیره  و  خانگی  نشاسته  با  هم  باز  که  مسقطی 
که  وقتی  را  آن  و  می شد  درست  گردو  و  توت 
برف ها  داخل  و  می ریختند  سینی  در  بود  داغ 
قرار می دادند تا موقع خوردن زیر کرسی، خنک 
باشد. صفای یک شب چله آن زمان با هیچ یک 

از شب های این دوره قابل قیاس نیست.
منبع: همشهري

به  داماد  خانوادة  و  شود  مي  اجرا  الرستان 
براي  آن  فلسفة  و  پردازند  مي  عروس  خانوادة 
به دختر  مادر  که  است  مقدار شیري  از  تشکر 
مي  محسوب  او  زحمت  حق  و  خورانده  خود 
است.  توافقي  و  ندارد  مشخصي  مبلغ  و  شود 
خانوادة عروس از این مبلغ براي تهیة جهیزیة 

عروس و خرج عروسي استفاده مي کنند.
گویند  مي   » غایبونه   « شیربها  به  اوز،  در  در 
جالب  رسم   . است  متداول  نیز  اکنون  هم  و 
چشم  به  الرستان  نقاط  برخي  در  که  دیگري 
مي خورد گرفتن خرج مطبخ است که برعهدة 
پز  و  پخت  براي  مبلغي  و  است  داماد  خانوادة 
مراسم عروسي به خانوادة عروس مي پردازند. 
گاهي نیز به جاي پول مواد اولیة آشپزي مانند 
قند،  هیزم،  مرغ،  گوشت،  روغن،  برنج،  ادویه، 

شکر، چاي و... را فراهم مي کنند.
فیشور،  لطیفي،  باین،  روستاي  در  رسم  این 
دشتي و چند نقط ة دیگر هنوز پا برجاست که 
در روستاي دشتي به آن » باشتالق«مي گویند . 

و در ظرف مناسبی ریخته و با آجیل خرد شده 
تزیین می کنیم

***
طرز تهیه کدوبره

کدوبره یک غذای محلي است که سریع آماده 
گزینه  بهترین  کم،  کالری  دلیل  به  و  می شود 

برای یک شام سبک و رژیمی است. 
مواد الزم:

سیب زمینی   ۳ عدد  
کدوی سبز   5 عدد

نام  به  رسمي  خواستگاري  در شب  گراش،  در 
با« وجود دارد که در آن خانوادة داماد  بره   «
قند  پنجاه گوني  اند   هدیه اي شامل  موظف 
» زیرطبقي« و دو بره که به گردن آن ها طال 
یا اشرفي آویزان است ،و با پارچه سبز و قرمز 
پیشکش  عروس  خانوادة  به  اند  شده  تزیین 
خانوادة  به  بعداً  ها  اشرفي  یا  طال  البته  کنند. 

داماد بازگردانده مي شود.
مراسم  اجراي  از  بعد  روز  یک  الر،  در 
خواستگاري، از طرف خانوادة عروس به تعداد 
سر  داشتند،  گذشته حضور  که شب  مردهایي 
قند و دیس حلوا تهیه مي شد و به خانة داماد 
مي فرستادند تا به دست افراد مورد نظر برسد. 
خانواده  اکثر  بین  در  این رسم  هنوز هم  البته 
هاي الر رایج است و با وجود آنکه تعداد افراد 
همان  به  اما  رسد  مي  نفر   1۰۰ به  گاه  حاضر 
تعداد، یک بسته شکالت و یک کمپوت آناناس 
یا خوخ را در کاغذهاي رنگي مي پیچند و به 
خانه داماد مي فرستند که آن ها خود در بین 

افراد حاضر پخش نمایند.
فرهنگ عامه مردم منطقه الرستان

 ساره شهپر

گوجه فرنگی   5 عدد
پیاز   2 عدد
سیر    1 حبه

تخم مرغ  ۳ عدد
روغن به میزان الزم

نمک، فلفل، زردچوبه به میزان الزم  
طرز تهیه: 

زیاد  را  شعله  و  بریزید  روغن  کمی  تابه  در 
دقیقه  چند  و  کنید  خرد  را  سیر  و  پیاز  کنید. 
کنید.  اضافه  را  زردچوبه  و  نمک  دهید،  تفت 
سیب زمینی ها را نگینی خرد کرده و داخل تابه 
بریزید. سپس شعله را مالیم کنید و دِر تابه را 
بگذارید مواد 1۰ دقیقه روی حرارت  و  ببندید 
به  و  کنید  حلقه  حلقه  را  سبز  کدوهای  بپزند. 
مواد اضافه کرده و چند دقیقه سرخ کنید. سپس 
گوجه  فرنگی های خرد شده و تخم مرغ های زده 
شده را روی آن بریزید و شعله را کم کنید. در 
 1۰ حدود  مواد  دهید  اجازه  و  بگذارید  را  تابه 
دقیقه بپزند. در مرحله آخر فلفل سیاه را روی 

آن بپاشید و غذا را سر سفره بیاورید.  

آیین نکاح در فرهنگ عامه مردم منطقه الرستان)2(
مهریه، شیربها و خرج آشپزخانه )مطبخ(

   اسامی تجار الری حاضر در عكس 
حاج حسین و حاج علی اکبر اقبال، اُّساحاجی جواد معمارزاده، رحمت جنكوك اخالقی، 
موغلی،  نیكخو،  آزاد،   خلیل  حسین  آزاد،  خلیل  باشی  حاجی  بازرگان،  حسن  حاجی 
سكوتی، عدالت، عدالت پور، کل نقی دانش، حاجی رضا جهانگیری، خواجی، اسكندری، 
ناطقی، رزبان، عابدی، مال ابول تفضلی، حاجی محمد کاظم معتمد، حاجی رحمت معتمد، 
عزیز صادقی، عطار، حاجی عبدل امینا، حاجی غالمعباس امینیان، حاجي رجب موحدی، 
حاجی کریم طلوعی، حاجی محمدحسن رستگار، حاجی زینل محسن زاده، عطا مدزینل، 
حاجی اکبر محسن پور، حاجی اسد حق خواه، حاجی بابا و حاجی قدرت محبی، حاجی 
محمد ریاحی، حاجی محمدجعفر روزگاری، حاجی صادق امینی الری، حاجی محمدحسن 

راستگویان، احمد بدر، حاجی رحیمی نژاد

می باشد  الرستان  کهن  شهرهای  از  یکی  خور 
ایران  به  اسالم  ورود  از  قبل  به  آن  قدمت  و 
در  زرتشتی  دین  پیروان  از  گروهی  و  می رسد، 
یا  »گبریان«  را  آنها  مردم  که  می زیستند  خور 
آن ها  سکونت  محل  می نامند.  نیز  »َگوریان« 
قرن  نیم  تا  که  بود.  شهر  شمالی  قسمت های 
گذشته خندق، و تپه پَرُگو نیز با همان شمایل 
به  مهاجرت ها  بیشترین  بوده است  پابرجا  اولیه 
خور در زمان صفویان و بعد از آن اتفاق افتاد، 
این  در  سفید(  )برج  غالمرضا  خواجه  قلعه  که 
مانده  جا  به  بناهای  همچنین  و  شده  بنا  عصر 
نیز  آسال  بنای  و  آسال  قلعه  مانند  گذشته  از 

در این دوران مرمت کلی گردید. به دلیل قرار 
جاده  و  کاروانیان  راه  مسیر  در  خور  گرفتن 
تجاری الر - بندرعباس و به خاطر واقع شدن 
افکنه کوه  ارتفاِع مخروط  بر روی سرزمین کم 
زیر  و سفره های  آب  و وجود  های»تنگ خور« 
به  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  مناسب  زمینی 

تدریج به جمعیت این مکان افزوده شد
الدین  ناصر  حکومت  زمان  در  خور  موجودیت 
شاه قاجار رسمیت یافته است. »حمام تاریخی« 
)حمومکی( و »مسجد محمد رسول اهلل )جامع 
که  شده است  بنا  قاجاریه  عصر  در  نیز  قدیم(« 

متأثر از معماری زندیه می باشد.

صنایع دستی
به  که  می باشد  زیادی  نخلستانهای  دارای  خور 
تبع آن نیز از همین درختان نخل )َفسیل یا ماه( 
پَرَوند  جارو،  بادبزن،  تیلَک(،  و  )ِگلّه  سبد  انواع 
)طنابی ضخیم برای باال رفتن از درخت نخل( 

و... ساخته می شود. 
نمک  به  می توان  مردم  دستی  صنایع  دیگر  از 
تراشی که با مهارت خاصی به دست هنرمندان 
دارد  تزئینی  جنبٔه  بیشتر  و  می شود  ساخته 
انواع  ُکنار«  و  »ِگز  درخت های  از  کرد.  اشاره 
تخت و گهواره و ابزار آالت می سازند که گهواره 
بر دو نوع است که یک نوع آن را »نَِنی« )گهواره 
)گهواره  »بِهَنه«  را  آن  دیگر  نوع  و  تابستانه( 

زمستانه( می گویند.
- مهمترین مهارت زنان خور پختن انواع نان و 
است.  لبنی  فراورده های  انواع  و  غذاهای محلی 
به  )نزدیک  دارند  متعددی  انواع  محلی  نانهای 
15گونه نان مختلف( که هر کدام به فصل خود 
به  ماده ای  کردن  اضافه  با  که  می شوند.  پخته 
تخم  و  کنجد  موارد  بعضی  در  و  »َمهَوه«  نام 
مرغ و... به آن، صرف می شود. آداب و رسوم و 
زبان مردم خور مراسم عروسی و عزاداری مردم 
مردم  اکثریت  همگانی  و  پرشور  با حضور  خور 
برگزار می شود، در عروسی ها رقص محلی)رقص 
دستمال(، چوب بازی)دار بازی( و شمشیر بازی 
سعید  اعیاد  می دهد.  مراسم  به  خاصی  طراوت 
قربان و فطر مردم به دیدن همدیگر می روند و 
بچه ها عیدی می گیرند، فروردین ماه و نوروز را 
به خاطر آب هوای مناسب منطقه به صحراهای 
پَِدز  و  مال  نَمد  ِسنُخود،  نیِمه،  مانند:  اطراف 

با رنگ کردن تخم مرغ و شاخ  و  و... می روند، 
حیوانات خانگی و مرغ و خروس )به رنگ سبز(، 
و بردن هدیه برای نوعروس و نوزاد تازه متولد 
شده )نوروزی( از سال نو استقبال می کنند. در 
بعضی از سالها برای طلب باران به پخت حلیم 
به صورت دسته جمعی می پردازند و در صحرا ها 

نماز باران یا استغفار برگزار میکنند.
آثار باستانی خور

خور یکي از شهرهاي الرستان و همجوار شهر 
عرض  در  جغرافیایي  نظر  از  که  باشد  مي  الر 
27 درجه و ۳۸ سانتي گراد شمال و طول 45 
از  و  دارد  قرار  گراد شرقي  سانتي  و 2۰  درجه 
ضلع شمال به شهر قدیم الر و از ضلع جنوب به 
 )senkhod(سنخود و   )nimeh(نیمه صحراي 
و  تنگ خور  و کوه  بستک  ـ  اصلي الر  و جاده 
به  از غرب  و  باغ  و صحراي  و هرمود  کرمستج 
و  براک  روستاي  به  شرق  از  و  الر  جدید  شهر 
 )padez قریه ای متروکه به نام »پاي دژ«)پدز

و از شمال شرقي به لطیفي محدود مي شود. 
شهر خور در جوار الرستان بزرگ دارای قدمت 
و تاریخ کهنی می باشد که به همت جمعی از 
جوانان و اندیشمندان این آثار به ثبت آثار ملی 

رسیدند
اولیاء اهلل) مقبره پیر بّراق یا ابوالعراق(- قاجاریه 

- شماره ثبت در آثار ملی: 127۳۸
 - افشاریه   - پدز  صحرای  عمومی  حمام  آثار 

شماره ثبت در آثار ملی: 127۳7
قلعه خواجه غالمرضای خوری - )برج سفید یا 

برج َکره ای(- صفوی
گاو چاه در صحرای پدز - قبل از اسالم)؟(

 - خور(  )عصارخانه  آسال  تاریخی  بنای 
ملی:  آثار  در  ثبت  شماره   - صفویه)ساسانی؟( 

1276۳
 - خوری(  رضای  خواجه  )قلعه  آسال  قلعه 

ساسانی - تعمیر: صفوی
مسجدجامع قدیم)محمد رسول اهلل( - قاجاریه 

- شماره ثبت در آثار ملی:127۳5
بادگیرهای منزل خواجه خور - قاجاریه

سابات محلٔه باال - قاجاریه
 - قاجاریه   - )حمومکی(  خور  تاریخی  حمام 

شماره ثبت در آثار ملی: 2۰۳9
تاریخی  : »بنای  مانده موجود  به جا  آثار  طبق 
ِدیلَو  »چاه  آسال«،  »قلعه  )عصارخانه(«،  آسال 
یا دوالب«، »گاو چاه ها و سنگ قبرها، و سنگ 
قرن  نیم  طی  دیگر  آثاری  و  َگبری«  آبهای 

گذشته از بین رفته اند.
انتظار  در  و  شده  فراموش  پدز:  تاریخی  حمام 

نابودی 
معماری  تاریخ  »دانشنامٔه  در   چنانکه   
ایران شهر« سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران آمده است: حمام پدز مربوط به دوره افشار 
این  و  شده  واقع  پدز  منطقه  خور،  در  و  است 
ثبت  شمارٔه  با   1۳۸4 مرداد   19 تاریخ  در  اثر 
127۳7 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است. 
غفلت  سایه  در  تاریخی  اثر  این  حال  این  با 
در  اینک  هم  مردم  توجهی  بی  و  مسئولین 
زود،  یا  دیر  و  است  گرفته  قرار  نابودی  معرض 
این اثر تاریخی بدیع و زیبا، جای خود را به تلی 

از خاک و سنگ خواهد داد. 



امام صادق)ع( فرمودند:
یِن الَحَسُد َو الُعجُب َو الَفخُر؛ آَفُة الِدّ

آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.

ره روزی هک رب انسان وارد شود گوید: من روز جدیدی هستم. من رب اعمال و گفتار تو شاهد 

هستم٬ سعی کن سخن خوب و مفید بگویی. کار خوب و نیک انجام دهی، من رد روز 

ن امروز هک پایان  یابد دیگر مرا نخواهی دید. قیامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود و بدا

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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رهبر معظم انقالب اسالمی، در سخنان 
میالد  مناسبت  به  تلویزیونی  و  زنده 
و  سالم اهلل علیها  کبری  زینب  حضرت 
به  روز  این  تبریک  ضمن  پرستار،  روز 
همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت 
بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز 
شرایطی  در  و  کرونایی  دوران  در  ما 
بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از شرایط 
معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند 
و صحنه ها و فعالیت هایی را به نمایش 
گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به خانواده های 
در  را  خود  پرستار  عزیزان  که  گرامی 
تسلیت  داده اند،  از دست  کرونا  شرایط 
در  پرستار  نقش  به  اشاره  با  و  گفتند 
بیمار،  روحی  آرامش  و  جسمی  بهبود 
افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، 
پرستار شریک و مددکار پزشک است و 
توانا  و  هر چقدر هم که پزشک حاذق 
باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود 

جسمی را با مشکل مواجه کند.
نشان  خاطر  اسالمی،  انقالب  رهبر 
روحی  کمک  نظر  از  پرستار  کردند: 
و  حرکت  یک  یا  و  لبخند  یک  با  نیز 
و  غمگسار  واقع  در  مهربانانه  سخن 
روحیه بخش بیمار است و این، یکی از 

در  عمومی  افکار  مقابل  انعطاف 
بلکه  نیست،  بد  نه تنها  قانون  حیطه 
برقراری  در  پیشرفت  شاخصه های  از 
عدالت می باشد. مصلحت اندیشی و نگاه 
چه بسا  اصالح شده  مرتکبین  به  مساعد 
رسالت قانون مکتوب را بهتر انجام دهد.

از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش   به 
تاکنون  دیرباز  از  تسنیم،  خبرگزاری 
ترازوی عدالت در قضاوت میان حق و 
تکلیف  است.  شده  پایین  و  باال  باطل 
دستگاه  و  قضات  دوش  روی  الهی 
و  است که کفه حقیقت  بوده  این  قضا 
راستی همیشه سنگینی کند و در یک 
کالم عدالت جاری شود، همین اجرای 
گه گاه  عدالت  اغماض  و  وقفه  بدون 
اجتماعی  مصلحت های  می شود  باعث 
عدالت  موبه موی  رعایت  مقابل  و کالن 
رنگ ببازد و مثاًل برخورد با یک مجرم 
رسانه های  نقش آفرینی  با  خرده پا 
معاند تبدیل به تحقیر و سوژه سازی از 
در  مخصوصاً  شود  قانونمداران  و  قانون 
رسانه که هر کنِش  و  ارتباطات  دنیای 
انعکاس  و  بازتاب  دارای  کنشگران 
متفاوت است که لزوماً همراه و هم جهت 

با نیت کنشگران نیست.
در دوره کنونی باید به کنش ها و واکنش ها 

ارزشهای واالی اسالمی است.
ایشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر 
شدن کار پرستاران در دوران کرونا بدلیل 
گفتند:  واگیری،  خطر  و  ابتالء  احتمال 
مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام 
و  عزیزتر  مردم،  چشم  در  را  آنها  دادند، 

شرافتمندتر از همیشه کرد.
سخنان  ادامه  در  اسالمی،  انقالب  رهبر 
در  مسئوالن  تکالیف  و  وظایف  به  خود 
خودگذشتگی های  از  و  زحمات  قبال 
از  یکی  افزودند:  و  پرداختند  پرستاران 
به من گزارش شده و  کارهای الزمی که 

به صورت یک بسته منسجم نگریست، حتی 
نیت خیر و عمل صالح هم اگر با پیوست های 
به گونه ای  است  ممکن  نباشد  همراه  الزم 
آنچه  شود.  بازآفرینی  رسانه ها  در  دیگر 
به عنوان اثر بومرنگی از آن یاد می شود همان 
تغییر کنِش کنشگران در مسیر ناخواسته و 

حتی متضاد از طراحی اولیه است.

در  قضائی  هوشمندانه  و  نو  طرح 
دوره تحول

قضائیه  قوه  در  رئیسی  آیت اهلل  حضور 
با  ایشان  ارائه شده  سند  مبنای  بر  که 
حذف  بر  شد  شروع  قضائی  تحول  عنوان 
توجه  کالن  جرم های  و  فسادزا  بسترهای 
عنوان  هیچ  به  تحول  دوره  داشت.  ویژه 
و  خرد  جرم های  بر  دوختن  چشم  دوره 
سیستم  درون  در  جاخوش کرده  مجرمان 
نگاه  بلکه  نبود  یا مجاری جرم خیز  اداری 
باالدستی به پاالیش سرچشمه ها در دوره 
تحول رسماً باعث حذف بسیاری جرم ها و 

مجرمان از پایین دست می شد.
و  فرعیات  کردن  مقدم  با  نبود  قرار 
حاشیه سازی  عماًل  دم دستی  جرم های 
برای دستگاه قضا ایجاد شود و تغییر ریل 
از  خیلی  کام  به  حواشی  به  دستگاه  این 
مفسدان شیرین تمام شود. 21 ماه حضور 

در  کارگر  چند  مورد  در  عدالت  که  آنجا 
یا یک  و  اجرا شد  اعتراضات کف خیابان 
تبر  سحر  به  معروف  اینستاگرامی  شاخ 
قوه  در  هوشمندانه  نگاه  اما  شد  دستگیر 
قضائیه بین خوب )رفتار خشک و شکننده 
با متهم( و خوبتر )برخورداری از مهلت ها و 
ظرفیت های قانونی متهمین قبل از صدور 
و  رسید  درست  انتخاب  به  قطعی(  حکم 
عدالت  به  جزئی  و  خرد  نگاه  داد  نشان 
ندارد و در فضایی کالن تر در حوزه اجرای 

قوانین سیر می کند.

ادامه محافظت از صراط قضائی
42ساله  قضائیه  قوه  است  مشخص 
جمهوری اسالمی با ساختار، نیروی انسانی 
نمی تواند  تثبیت شده  سازمانی  فرهنگ  و 

قانون  اجرای  دهند،  انجام  باید  مسئوالن 
که  است  پرستاران  خدمات  تعرفه گذاری 
اجرا  هنوز  اما  شده  تصویب  قبل  مدتها 

نشده است.
افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از 
که  است  خوب  خیلی  و  ضروری  کارهای 
باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران 
با خیال راحت به کار  باشد که  به گونه ای 
خود بپردازند و خانواده های آنها هم نسبت 

به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.

قضا  دستگاه  ریاست  منصب  در  رئیسی 
را  اول  روزهای  معیار  همان  او  کرد  ثابت 
تاکنون حفظ کرده است. حفظ ریل کالن 
قضایی در دستگاهی به وسعت یکی از سه 
سختی  کار  اسالمی  جمهوری  اصلی  قوه 
است که ناقدان و کارشناسان باید قضاوت 
رئیسی  دو سال حضور  از  کمتر  در  کنند 
چه مقدار حاوی توفیقات و اثربخشی بوده 
است  این  گفت  می توان  آنچه  اما  است 
مانع  تحول  دوره  در  راهبردی  »نگاه  که 
و  حواشی  به  قضا  دستگاه  ریل  تغییر  از 

فرعیات« شده است.

انتخاب بین خوب و خوبتر
کشیدن  پس  پا  باعث  محافظه کارانه  نگاه 
و غلطیدن در ورطه  مأموریت  از مرزهای 
داد  نشان  رئیسی  توجیه می شود.  و  دفاع 
اهل محافظه کاری نیست و هجوم به فساد 
بهترین  را  فسادزا  بسترهای  و  ساختاری 

راهبرد می داند.
ویژه  دادگاه های  شد  باعث  مسئله  همین 
مفاسد اقتصادی به عنوان یک راهبرد کالن 
اقتصادی  فعالیت  محیط  پاالیش  باعث 
نگاه  حفظ  دیگر  سوی  از  شود.  اداری  و 
از  محافظت  و  قضائیه  قوه  در  کالن 
شد،  اجرا  به درستی  قوه  این  راهبردهای 

در کوتاه مدت تغییر کند اما ایمان به تغییر 
مهمتر از اجرای تغییر بوده است.

دستگاه  در  را  تغییر  فرهنگ  رئیسی، 
کنشگران  همه  و  کرد  نهادینه  قضائی 
در  می کنند.  تنفس  فضا  این  در  قضائی 
این مسیر هرچند قاتالن کینه ورزی چون 
نوید افکاری یا قاتل پرورانی چون نیما زم 
با سرانگشت عدالت به سرانجام اعمالشان 
اصالح  به  قول  و  پشیمانی  اما  می رسند 
قبول  فریب خورده سریعاً  و  مجرمان خرد 
می شود. قوه قضائیه در دوره تحول بیش 
بند  از  کند  فکر  بندکشیدن  به  آنکه  از 
آنکه  از  بیش  کرد،  نهادینه  را  کردن  آزاد 
پلمب کند، پلمب گشود و بیش از آنکه به 
حقوق مجازات فکر کند به حقوق تولید و 

تولیدکننده اندیشید.

ترحم بر فریب خوردگان خرد و صید ابَرتبهکاران
 تنظیم فرمان صراط قضائی توسط رئیسی

به گزارش میالد الرستان به نقل از اوز 
امروز و به نقل از روابط عمومی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان اوز، 
در  روستایی  سند  فقره   16۰ تعداد 
همکاری  با  بیدشهر  و  مرکزی  بخش 
ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان 

الرستان و جویم صادر شد.
در حال حاضر بنیاد مسکن در سطح 
صدور  آمادگی  شهرستان  روستاهای 
مسکونی  ها  کاربری  با  اراضی  اسناد 
و غیره را دارد و در صورت رفع موانع 
و مشکالت در شهر اوز نیز با استقرار 

معاون مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
هنری  اثر  رونمایی   از  الرستان  بسیج 
در  نصب  جهت  یلدا«  شب  و  »پرستار 

بیلبوردهای سراسر کشور خبر داد.
مصطفی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
صبوری در مراسم رونمایی از اثر هنری 
ادای  یادمان  یلدا«  شب  و  »پرستار 
پزشکان  و  پرستاران  جامعه  به  احترام 
برای مقابله با کرونا ویروس که با حضور 
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری الر 
و معاون فرهنگی هنری سپاه الرستان 
اصحاب  و  مسئولین  از  دیگر  جمعی  و 
هنر، به مناسبت روز پرستار و شب یلدا 
برگزار شد، اظهار داشت: این اثر هنری 
تجسمی  هنری های  مرکز  سفارش  به 
به  پویانمایی  مرکز  و  اسالمی  انقالب 
فضای  و  بیلبوردها  در  نصب  منظور 
تبلیغات محیطی شهرستان های مختلف 
کشور و همچنین کار رسانه ای صداوسیما 

اداره ثبت اسناد و امالک با توجه به 
اینکه شهر اوز، شهر زیر 25۰۰۰ نفر 
باشد، آمادگی سند دار  جمعیت می 
کردن اراضی مسکونی و غیره را دارد.

در جلسه ای که در اداره ثبت اسناد 
و امالک جویم با حضور مدیران ثبت 
با  اوز  مسکن  بنیاد  و  جویم  اسناد 
موضوع تسریع در روند صدور اسناد 
برخورداری،  شد،  برگزار  روستایی 
جویم،  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 
قول صدور تعداد بیش از 1۰۰ سند 

دیگر را تا پایان سال داد.

برای تقدیر از پرستاران تالشگر در حفظ 
سالمتی مردم اکران می شود.

اثر  تهیه کنندگان  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  یلدا«  شب  و  »پرستار 
این اثر هنری به همت جوانان هنرمند 
هنری  فرهنگی  آفرینش های  مرکز 
تکنیک  اجرای  با  الرستان  بسیج 
الرستانی  هنرمند  دیجیتال  نقاشی 
فاطمه یادگاری فرد و شعار نویسی علی 
یگانه الری، ایده محمدصابر خسروانی و 
شعر شاعر الرستانی عبدالرضا مفتوحی 
و همچنین موشن پوستر این اثر توسط 

صابر علی نیا تولید شده است.
فرهنگی  آفرینش های  مرکز  معاون 
هنری بسیج الرستان تصریح کرد: یکی 
از وظایف این مرکز، تبدیل مناسبت ها 
و  پُرروایت  هنری  گفتمان های  به 
به  آن ها  خاطرات  که  است  پُرخاطره 

الگوهای ارزشی اجتماع تبدیل شود.

صدور ۱۶۰ فقره سند
 در بخش مرکزی و بیدشهر اوز

رونمایی از اثر هنری »پرستار و شب یلدا« 
جهت نصب در بیلبوردهای سراسر کشور

امام خامنه ای: پرستار فرشته ی رحمت بیمار است

تاکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

ادامه  در  گفت:  فارس،  استاندار 
خواهیم  کمک  دولتی،  حمایت های 
کرد که سالن تخصصی تنیس روی میز 

الرستان نیز تکمیل شود.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
با  دیدار  در  رحیمی،  عنایت اهلل  ایرنا، 
در  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رییس 
مختلف  قابلیت های  به  اشاره  با  شیراز، 
و  ورزشی  زمینه های  در  استان  این 
تنیس  تخصصی  سالن  تکمیل  روند 
خلیج فارس شهرستان الرستان، افزود: 
ویژگی  از  برخورداری  ضمن  الرستان 
های خاص، مردمانی مشارکت جو دارد 
و بسیاری از پروژه ها در این شهرستان 
با مشارکت مردم خیر و با فرهنگ این 

منطقه به سرانجام رسیده است.
مجموعه های  و  سالن ها  کرد:  بیان  وی 
بنیان،  دانش  شرکت های  ورزشی، 
پروژه های راهسازی، بهداشت و درمان 
مواردی  جمله  از  آبرسانی  طرح های  و 
الرستتان  خیران  مشارکت  با  که  است 

به سرانجام رسیده است.
در  دولت  داشت:  اظهار  رحیمی، 
زیادی  اقدامات  گذشته  سال های 
داده  انجام  الرستان  شهرستان  در 
به  نیز  توجهی  درخور  اعتبارات  و 
داده  اختصاص  منطقه  این  پروژه های 

است. در ادامه حمایت های دولتی، کمک 
تنیس  تخصصی  سالن  که  کرد  خواهیم 

روی میز الرستان نیز تکمیل شود.
رحیمی گفت: با توجه به اینکه در مناطق 
ورزش های  سمت  به  گرایش  گرمسیری 
حرارت  درجه  تنظیم  امکان  که  سالنی 
به  اهتمام  باید  است،  بیشتر  دارد  وجود 
ایجاد زیر ساخت های توسعه تنیس روی 

میز در اینگونه مناطق بیشتر شود.
وی ادامه داد: در چارچوب مقدورات و با 
توجه به محدودیت های مالی که دولت با 
و  تکمیل  ساخت،  روند  است،  مواجه  آن 
کرده  دنبال  را  مجموعه  این  بهره برداری 
تامین  به  نقدی  منابع  از  می کوشیم  و 

اعتبارات مورد نیاز آن بپردازیم.
فارس  خلیج  تنیس  تخصصی  سالن 

الرستان را تجهیز می کنیم
هم،  میز  روی  تنیس  فدارسیون  رییس 
همراهی  و  همکاری  از  قدردانی  ضمن 
تنیس  ورزش  تقویت  در  فارس  استاندار 
در  نیز  فدراسیون  گفت:  استان  این  در 
کامل سالن  تجهیز  این همراهی،  راستای 
را  الرستان  فارس  خلیج  تنیس  تخصصی 

انجام خواهد داد.
و  تکمیل  با  افزود:  علی قارداشی،  مهرداد 
میزبانی  شاهد  سالن،  این  از  بهره برداری 
روی  تنیس  بازی های  در  الرستان  مداوم 

میز خواهیم بود.

پیگیری استاندار فارس از روند تکمیل 
سالن تخصصی تنیس روی میز الرستان

ل واف
نخ

ل واف رب ندهد چشم رتی هست
نخ

          گر 

ات ریشه رد آب است امید ثمری هست

ره چند رسد آیت یأس از رد و دیوار

رب بام و ردِ دوست رپیشان نظری هست

چندین هب رپیشانی آن طره هچ انزی

رد زلف تو از زلف تو آشفته رتی هست

   منکر نشوی گر هب غلط دم زنم از عشق

این نشأه مرا گر نبود با دگری هست

بلبل
آن دل هک رپیشان شود از انهل ی 

رد دامنش آمیز هک با وی خبری هست

 رهگز قدم غم ز دلم دور نبودست

شادیست هک او را سر و ربگ سفری هست

  ات گفت خموشی هب تو راز دل »رعفی«

دانست هک از انصیه غمازرتی هست

عرفي شیرازي
                         سیدمحمد ملقب به جمال الدین فرزند
                 زین العابدین متخلص به عرفي در سال 9۶4 
نوشته اند  او  تسمیه  وجه  درباره  آمد.  دنیا  به  شیراز  در 
که چون پدرش در شیراز به دعاوي حقوقي  و جزایي 
مردم رسیدگي مي کرد و تصدي دیوان محاکمات  را 

داشت این اسم را براي خود برگزید.
اجداد عرفي همه از بزرگان زمان خود بودند.

طرح آبزی پروری با استفاده از منابع 
کشاورزی  و  باغات  چاه های  آبی 
هرمزگان  در نشست شورای حفاظت 

از منابع آب استان تصویب شد.
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
این زمینه گفت: حدود  هرمزگان در 
استان  در  چاه  حلقه  هزار  هشت 
از آن ها برای  وجود دارد که می توان 
اجرای طرح های پرورش ماهی و میگو 

استفاده کرد. 
تمام  افزود:  مالیی،  هوشنگ 
شهرستان های هرمزگان دارای چاه های 
باغات هستند  تامین آب  برای  دائمی 
که ظرفیت منابع آبی این چاه ها برای 

توسعه آبزی پروری موثر است.
این  اجرای  برای  داشت:  بیان  وی 
طرح تاکنون نشست های  کارشناسی 
کشاورزی،  جهاد  حضور  با  مختلفی 
آب  و  زیست  محیط  شیالت، 

منطقه ای برگزار شده است.
تامین آب صنایع پتروشیمی از محل 

شیرین سازی آب دریا
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
نشست  این  در  همچنین  هرمزگان 
سازی  شیرین   محل  از  اظهارداشت: 
و نمک زدایی آب دریا، آب مورد نیاز 

صنایع پتروشیمی تامین شود.
مصوبه  براساس  کرد:  عنوان  مالیی 
هیات دولت، شورای حفاظت از منابع 
آب هرمزگان باید محل منابع تامین 
آب صنایع پتروشیمی را مشخص کند 
که این موارد مورد تصویب قرار گرفت.

توسعه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اراضی کشاورزی در منطقه جاسک، 

سد  اینکه  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
اراضی جاسک  باالدست  در  جگین  
وجود  فنی  امکان  این  شده  احداث 
دارد که از محل تخصیص کشاورزی 
سطح  نیاز  مورد  آب  جگین  سد 

زیرکشت تامین شود.
امکان  اینکه  بیان  با  مسوول،  این 
اراضی  آب  تخصیص  میزان  افزایش 
دارد،  وجود  یکدار  و  جگین  دشت 
گفت: در حال حاضر حدود 2 هزار 
اراضی کشت می شود  این  هکتار در 
که با افزایش میزان تخصیصی امکان 
کشت بیش از 6 هزار هکتار و آینده 

به 1۰ هزار هکتار وجود دارد.
مالیی، اظهار امیدواری کرد: با تحقق 
بسیار  اشتغالزایی  شاهد  موضوع  این 
خوبی در منطقه مکران و جاسک باشیم.

در  گلخانه  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
تشریح  نیز،  آباد  حاجی  چارتر 
توسط  اراضی  هکتار  هزار   2 کرد: 
دانشگاهی  جهاد  سازمان  مجموعه 
این  در  منطقه ای  آب  شرکت  و 
وجود  با  که  شده  شناسایی  منطقه 
جاده  مانند  زیرساختی  ظرفیت های 
و خطوط لوله آب، گاز و برق امکان 
ایجاد  سرمایه گذاری  برای  مناسبی 

شده است.
تامین  امکان  گفت:  پایان  در  مالیی 
1۰ میلیون متر مکعب آب، از محل 
به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  طرح 
استان های مرکزی وجود دارد و یک 
مجتمع بزرگ کشت گلخانه ای در این 
منطقه احداث شود که قطعا موجب 
توسعه متوازن در منطقه خواهد شد.

تصویب طرح آبزی پروری با منابع آبی 
چاه های کشاورزی هرمزگان


