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سازمان تبليغات اسالمي، مناسبت هاي مذهبي را
 در ايام كرونا بهتر برگزار كند

از سازمان تبليغات اسالمي تقاضا داريم مناسبت های مذهبي نظير روزهای والدت و شهادت ائمه و معصومين را
 با فعاليت هاي  بيشتر در فضای مجازي و سطح شهر، نمايان تر و پررنگ تر كند.
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گفت:  فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
افسران جنگ نرم و حوزه علم و فناوری 
ضربه  برای  سخت  انتقام  کننده  تکمیل 
ترور  جنایت  عامالن  و  آمران  به  زدن 

سردار سلیمانی هستند.
سالگرد  اولین  آستانه  در   ، کرمی  پرویز 
سال  یک  گفت:  سلیمانی   قاسم  سردار 
سلیمانی  سردار  دل ها؛  سردار  فراغ  از 
این سرباز  به خوبی  ایران  مردم  گذشت؛ 
بودند  شناخته  را  والیت  و  اسالم  ایران 
که این شناخت خودش را در تشییع بی 

نظیر سردار دل ها نشان داد.
وی با بیان اینکه تشییع سردار سلیمانی، 
همچنین  افزود:  بود،  سابقه  بی  دنیا  در 
می توان گفت بعد از تشییع امام خمینی 
به  مربوط  ملی  تشییع  بزرگترین  )ره( 
عشق،  با  مردم  که  بود  سلیمانی  سردار 

عالقه و انگیزه شان انجام دادند.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
با  تشییع  این  اینکه  بیان  با  جمهوری، 
مردم  شناخت  حاصل  شعور  با  و  شکوه 
از سردار دل ها بود، بیان کرد: مردم پس 
از شهادت سردار سلیمانی با ظالمان دیِن 
خسران  احساس  و  شدند  آشنا  تقلبی 
برای از دست دادن این ُدِر گرانبها بیشتر 
به  مردم  عشق  رو  این  از  شد؛  بیشتر  و 
سردار سلیمانی نه تنها فزونی یافت بلکه 
زالل تر شد که چه سرداِر سرباِز پاکباخته 

ای در میان آنها زندگی می کرده است.
سخت«  »انتقام  وعده  به  اشاره  با  کرمی 
افزود:  سلیمانی  سردار  شهادت  از  پس 
انتقام  بر  پیامی  رهبری  معظم  مقام 
سخت از عامالن شهادت سردار سلیمانی 
دادند؛ حضرت آقا حرفی را بدون مطالعه، 
آن،  شدن  به  قلبی  ایمان  و  مداقه  بدون 
این استناد است که رهبری  به  نمی زنند 
تنها فردی هستند که بیشترین اشراف و 
آگاهی را به حوزه علم و فناوری دارند و 
حمایتگر این حوزه بودند؛ پس یک بارقه 
دنیا  خواهان  عدالت  همه  دل  در  امیدی 
که  دارد  پاکباز وجود  ایرانیان  و خصوصاً 
در این راستا انتقام سختی صورت بگیرد.

رهبری،  معظم  مقام  کرد:  اضافه  وی 
دانشمندان،  با  را  طوالنی  جلسات 
شرکتهای دانش بنیان و جوانان موثر این 
استناد  به  اگر حرفی زدند  و  حوزه دارند 
توان  این  از  که  است  برداشتی  و  رهیاب 
افسران  می دانند  ایشان  دارند؛  علمی 

ایرانیان  به دست  آموزی  باز  پروتکل های 
نرسد که مبادا در حوزه دفاعی به آخرین 
تکنولوژی های روز مسلح و مسلط شوند؛ 
اما ایرانیان دانشمند و فناور به عینه ثابت 
کردند که »می توانند، داریم و می شود«

در  که  چیزی  اکنون  کرد:  عنوان  کرمی 
قرار  ما  کشور  فراسوی  آینده  تحلیل های 
آتی  های  برجام  در  که  است  این  دادند 
در مورد موشک های ایران و سالح ها هم 
وجود  نکته ای  حتماً  پس  شود؛  صحبت 
می خواهند  و  دارند  واهمه  آنها  که  دارد 
فریز  هسته ای  دانش  مانند  هم  را  آن 

کنند.
مشاور معاون علمی و فناوری افزود: آنها 
می خواهند مانند دانش هسته ای ما را در 
باید  ما  اما  قرار دهند  بن بست  و  تحریم 
مانند خودشان بگوییم »کور خوانده اید« 
کسی  گذشتیم.  رهایی  نقطه  از  ما  چون 
هزار   ۲ زن  نقطه  موشک  می تواند  که 
کلیومتر بسازد، آزمایش کند و داعش را 
در سوریه با موشک نقطه زن بزند یعنی 
خط تولیدی هم دارد که می تواند موشک 
۵ هزار متر، ۷ هزار متر را قاره پیما کند؛ 
چون  چرا؟  بیند؛  نمی  نیازی  فعاًل  اما 
دفاع  راستای  در  را  داشته ها  این  تمام 
بیرونی  تهدیدات  مقابل  در  خودش  از 

قلمداد می کند.
شهید  سلیمانی،  شهید  افزود:  کرمی 
ما  هسته ای  شهدای  و  زاده  فخری 
و  هستند  میدان  مرد  که  کردند  ثابت 
همیشه  مسیر  این  در  اسالمی  ایران 
و  مبتکر  شجاع،  شیرزنان  و  شیرمردان 

فناوری را دارد.

جنگ نرم و حوزه علم و فناوری تکمیل 
به  زدن  ضربه  برای  سخت  انتقام  کننده 
آمران و عامالن این جنایت ترور هستند.

ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  جمهوری، 
و  علم  سربازان  و  افسران  توسط  گرفته 
گفت:  گذشته،  سال  یک  طی  فناوری 
حوزه  در  فناوری  و  علم  بیشتر  ارتقای 
تجهیزات  ساخت  حوزه  در  ارتقا  دفاعی، 
مورد  نوآوری های  روزآمد،  و  فناورانه 
نیاز کشور بودند که با اطمینان و اعتقاد 
بنیان  دانش  شرکتهای  دل  در  بیشتر 
جوشش،  این  و  گرفت  شکل  ما  دفاعی 

بروز و ظهور کرد.
نوید  نشانه  اینها  اینکه  بیان  با  کرمی 
دادن به آیندگان است، اضافه کرد: ظلم 
پابرجا نمی ماند و ایران اسالمی به استناد 
کشورها،  )اقتدار  فناوری  علمی-  اقتدار 
و  ویژه  ارتش  و  زیاد  مساحت  تنها  دیگر 
تسلط  بلکه  نیست  فالن  افزارهای  جنگ 
مرزهای  بر  تسلط  علم،  تولید  قدرت  بر 
به  آن  ارائه  و  نواوری  بر  تسلط  دانش، 
در  خودش  دانشمندان  و  است(  جامعه 
شرکتهای دانش بنیان ثابت کردند که ما 
می توانیم. نمونه این ما می توانیم در کرونا 
و دستاوردهای علمی در حوزه پهپادها و 
نقطه  حوزه دفاعی در بخش موشک های 

زن است.
دنیا  همه  که  موضوعی  داد:  ادامه  وی 
دست به دست هم دادند تا ایران اسالمی 
همه  که  مواردی  همچنین  نرسد؛  آن  به 
و  آن  ساخت  ابزار  که  کردند  تالش  دنیا 
ادوات آزمایشگاهی، استانداردهای الزم و 

افسران علم و فناوری، تکميل كننده »انتقام سخت« هستند
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امام جمعه شیراز در نشست شورای 
خواستار  فارس  عمومی  فرهنگ 
فرهنگی،  مهندسی  نقشه  تدوین 

خانواده متعالی شد.
یکصد و پانزدهمین نشست شورای 
فرهنگ عمومی فارس با سه رویکرد 
تدوین برش استانی نقشه مهندسی 
ارتقای  و  متعالی  خانواده  فرهنگی، 
راستای  در  شهری  صوتی  سیستم 
پدافند  و  شهر  در  آگاهی بخشی 
غیرعامل به صورت مجازی )وبینار( 
و با میزبانی دفتر امام جمعه شیراز  

برگزار شد.
ولی فقیه  نماینده  نشست  این  در 

شیراز،  نمازی  بیمارستان  صرع  بخش  رئیس 
صرع  بیماری  تشخیص  حوزه  در  ایران  گفت: 
امروزه در عرصه بین المللی جایگاه مهمی دارد 
و در حال حاضر رقابت جدی بین پزشکان ما، 
و  تشخیص  عرصه  در  اروپایی ها  و  آمریکایی ها 

درمان این بیماری وجود دارد.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
پویا  اسدی  اکبر  دکترعلی  جوان،  خبرنگاران 
استاد گروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه 
پژوهشگر  عنوان  به  شیراز  پزشکی  علوم 
تجلیل  جشنواره  یکمین  و  بیست  در  برگزیده 
از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور انتخاب 
مورد  جمهور  رییس  اول  معاون  توسط  و  شد 
روابط  بهانه  همین  به  که  گرفت  قرار  تقدیر 
عمومی دانشگاه با وی گفت و گویی را انجام داد.

معتقدند:  زیست  محیط  کارشناسان  برخی 
پرندگان  برای  ریختن  دانه  و  دادن  غذا 
برعکس  یا فصول دیگر،  وحشی در زمستان 
آنچه عموم مردم می اندیشند نه تنها به سود 
این  به زیان آن هاست.  بلکه  پرندگان نیست 
شیراز  خشک  رودخانه  حاشیه  در  موضوع 
دیده  فارس  استان  تاالبی  مناطق  برخی  و 

می شود.
با  و  زمستان  فصل  رسیدن  فرا  با  معموال 
پیدا  غذا  دشواری  و  هوا  سرمای  به  توجه 
بسیاری  وحشی،  پرندگان  برای  کردن 

استان  سطح  در  فرهنگی  ساحت 
تأثیرگذار باشد.

دژکام،  لطف اهلل  آیت اهلل  گفته  به 
تدوین برش استانی نقشه مهندسی 
در  که  شیوه ای  با  فارس،  فرهنگی 
استان فارس انجام شد، نه تنها همه 
استان  سراسر  فرهنگی  کنش گران 
را درگیر کرد و تحسین همگان را 
برانگیخت که امید داریم این شیوه 
باشد  کشوری  موفق  الگوی  یک 
آن  در  را  دیدگاه ها  همه  بتوانیم  و 
همسویی  بیشینه  به  و  بگنجانیم 
فرهنگی  جبهه  تحقق  و  فرهنگی 

انقالب اسالمی برسیم.
شورای  رئیس  و  شیراز  جمعه  امام 
ادامه  در  فارس  عمومی  فرهنگ 
عنوان کرد: طرح خانواده متعالی نیز 
برنامه ای  اکنون  بررسی ها،  از  پس 
روشن و پویاست که از دیدگاه بنده 
همه، جایگاه همه سازمان ها در این 
برنامه به درستی چینش شده است.

شورای  تشکیل  از  حمایت  با  وی 
ذیل  فارس  استان  قرآن  عالی 
شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: 

برخورداری  با  بخش  این  تاکنون،  سال گذشته 
و  صرع  جراحی  مختلف  اساتید  مجرب  تیم  از 
عنوان  به  روانپزشکی،  و  اعصاب  و  مغز  داخلی 
تنها مرکز فوق تخصصی جنوب کشور، شناخته 
شده و مطابق با تمام استاندارهای علمی دنیا و 
جراحی  و  درمان  تشخیص،  هزینه،  کمترین  با 

های موفقیت آمیزی را انجام می دهد.
رئیس بخش صرع بیمارستان نمازی مهمترین 
مغز  نوار  تهیه  را  بیماری  این  تشخیص  روش 
کامپیوتری عنوان کرد و افزود: به دلیل فعالیت 
تعداد  زمینه،  این  در  نمازی  بیمارستان  های 
زیادی از بیماران مبتال به صرع و تشنج عصبی 
به این مرکز مراجعه می کنند که پژوهش های 

متعددی بر روی آنها صورت می گیرد.
تحقیقات  دلیل  به  شد:  یادآور  پویا  اسدی 
انجام شده و تالش  متعددی که در این زمینه 
علوم  دانشگاه  نام  امروزه  شیرازی،  پزشکان 
ایران،  جزو  نماینده  عنوان  به  شیراز  پزشکی 
به  و  است  گرفته  قرار  دنیا  کشورهای  برترین 
عصبی،  تشنج  زمینه  در  انتشارات  تعداد  لحاظ 

در رتبه هفتم دنیا قرار داریم.
از  نیز بعد  انتشارات را  از لحاظ  ایران  وی رتبه 
کشورهای انگلیس، آمریکا و استرالیا اعالم کرد.

استان  کرد:  اعالم  برترکشوری  پژوهشگر  این 

حمایت  شورا  این  یافتن  سامان  از 
آن،  ساختار  و  سازوکار  و  می کنم 
شورای  بعدی  جلسه  کار  دستور 
فرهنگ عمومی استان خواهد بود و 
امیدواریم با همسوسازی تشکل های 
جامعه سازی  راستای  در  قرآنی 
جلوگیری  و  افزایی  هم  با  و  قرآنی 
از موازی کاری ها، شاهد یک تحول 
جدی در فعالیت های قرآنی باشیم.

تبلیغات  ساماندهی  دژکام،  آیت اهلل 
شهری را در راستای برطرف شدن 
فرهنگی،  کنش گران  نگرانی های 
قرار  اشاره  مورد  و هنری  اجتماعی 
جلسه  کار  دستور  در  باید  که  داد 
بعدی شورای فرهنگ عمومی باشد 
و هم اکنون دغدغه جدی فرهنگی 
وجود  زمینه  این  در  اجتماعی  و 

دارد.
ایجاد  طرح  از  شیراز،  جمعه  امام 
شهرداری  پیگیری  با  شهری  بَِرند 
شورای  آتی  جلسه  در  شیراز 
ابراز  و  داد  خبر  عمومی  فرهنگ 
طرح،  این  روی  که  کرد  امیدواری 
کار کارشناسی جدی صورت بگیرد.

نفری  میلیون  پنج  از  بیش  جمعیت  با  فارس 
که  دارد  صرع  به  مبتال  بیمار  هزار   ۴۵ حدود 
درمانی  خدمات  از  گیری  بهره   با  بیماران  این 
احتمال  نمازی شیراز  بیمارستان  در  و جراحی 
تنگاتنگی  رقابت  زمینه  این  در  دارند،  بهبودی 
درمانی  مراکز  با  شیراز  در  متخصصان  بین 

آمریکایی و اروپایی وجود دارد.
صرع  جراحی  آمار های  مقایسه  با  پویا  اسدی 
بیمارستان نمازی و مراکز درمانی آمریکا، گفت: 
با وجود تمام  بیمارستان  این  تیم بخش تشنج 
مشکالت، پارسال حدود ۹۰ مورد جراحی صرع 
را انجام داد، در حالی که در مراکز بزرگ درمانی 
آمریکا و اروپا ساالنه ۴۰ مورد جراحی گزارش 
فلوشیپ  پویا  اسدی  اکبر  علی  می  شود.دکتر 
فوق تخصص صرع و نوار مغز از دانشگاه توماس 
جفرسون آمریکا، نفر اول در قاره آسیا در زمینه 
تشنج، با ۲۱۳ مقاالت بین المللی )اسکوپوس(، 
در  مقاله  عدد   ۲۱۰ کتاب،  عدد   ۱۱ انتشار 
پابمد با ساخت نرم افزار تجویز صحیح دارو در 
بیماری صرع و طراحی نرم افزار تشخیص تشنج 
به  مصنوعی،  اساس هوش  بر  بیماری صرع  در 
بیست  در  کشوری  برگزیده  پژوهشگر  عنوان 
و  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  یکمین  و 

فناوران برگزیده کشور انتخاب شد.

خانه  از  بیرون  سفره های  این  اصلی  و  ثابت 
شهروندان در شیراز  هستند.هر چند هدف 
از میهمان کردن این پرندگان، در فرهنگ ما  
معموال تقسیم رزق و روزی و یاری رساندن 
شاید  ولی  است  خداوند  آفریده های  این  به 
کار  این  که  بدانند  مردم  از  پایینی  درصد 
زیان  به  بلکه  نیست،  آن ها  سود  به  تنها  نه 
بیماری  انتقال  خطر  همچنین  و  آن هاست. 
های مشترک انسان و حیوان را نیز به دنبال 
بر  نظارت  اداره  رئیس  جوالیی،  دارد.لیال 
اداره کل حفاظت محیط  امور حیات وحش 
زیست استان فارس معتقد است : در شرایط 
و  حیوانات  به  دادن  غذا  به  نیازی  عادی 
که  نیست، حیواناتی  جانداران حیات وحش 
از نظر جسمانی سالم هستند می توانند شکار 
کنند ، به چرا بروند و غذای مورد نیاز خود 
در  به جانوران وحشی  دادن  غذا   ، بیابند  را 
مثال   ، است  شده  توصیه  فقط  خاص  موارد 
علوفه  باشد  آمده  سنگین  برف  که  شرایطی 
برای  پاشی  دانه  یا  حیوانات  برای  ریزی 

پرندگان توصیه می شود.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 

داشت: در حالت عادی غذا دهی به پرندگان 
در   ، است  نشده  توصیه  وحشی  حیوانات  و 
از  وسیعی  طیف  شیراز  خشک  رودخانه 
دیده  روز  هر  ها  کاکایی  جمله  از  پرندگان 
می شوند که مردم به آن غذا می دهند، این 
شیراز  اطراف  و  هستند  خوار  زباله  پرندگان 
دیده  فراوان  هم  زباله  دفن  سایت  محل  در 

می شوند.
وحش  حیات  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
روز  هر  معموال  پرندگان  این  افزود:  فارس 
یک مسیر کوتاه مهاجرت دارند که از محل 
دفع زباله شیراز تا رودخانه خشک می آیند 
و غذا را در اینجا پیدا می کنند، غذا دادن به 
این ها توصیه نمی شود، ما در فصل شیوع 
تجمع  از  باید  و  هستیم  پرندگان  آنفلوانزای 
پرندگان جلوگیری کنیم و احتیاط این است 
که مردم هم به این پرندگان نزدیک نشوند 
در  هم  مشترک  بیماری  انتقال  خطر  از  تا 
به  همچنین   : کرد  اضافه  بمانند.وی  امان 
پرندگان تاالبی هم بهتر است نزدیک نشویم 

و به آنها هم غذا ندهیم.

ایام  تسلیت  ضمن  فارس،  در 
زهرا  فاطمه  حضرت  سوگواری 
حضرت  زادروز  تبریک  و  )س( 
هموطنان  به  )ع(  مسیح  عیسی 
جهان،  مسیحیان  دیگر  و  مسیحی 
با  عمومی  فرهنگ  شورای  گفت: 
دیدگاه هماهنگ سازی و ساماندهی 
سراسر  در  فرهنگی  فعالیت های 
سومین  شیراز  ویژه  به  و  استان 
حرم اهل بیت )ع(، رویکرد جدیدی 
کرده  باز  همگان  روی  پیش  در  را 
ساماندهی  سازماندهی،  با  تا  است 
فعالیت های  هماهنگ سازی  و 
بتواند در  از پیش  فرهنگی، مؤثرتر 

وی با بیان اینکه امروزه ایران در حوزه تشخیص 
و درمان بیماری های صرع از کشورهای مطرح 
دنیا است، اظهار کرد: با وجود اساتید با تجربه 
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این ادعا وجود 
دارد که با تشخیص به موقع، ضمن کاهش زمان 
مانیتورینگ بیماران مبتال به تشنج، هزینه های 
اقتصادی درمان نیز به نحو قابل توجهی کاهش 

می یابد.
تشخیص  افزار  نرم  ساخت  به  اشاره  وی ضمن 
تشنج در بیماری صرع بر اساس هوش مصنوعی 
بیمارستان  صرع  بخش  در  آن  اولیه  ایده  که 
این طرح  افزود:  است،  ارائه شده  نمازی شیراز 
پزشکان  و  اجرایی شده  المللی  بین  مجامع  در 
می توانند برای تشخیص و درمان به موقع صرع 
افتخارات  از  یکی  مهم  امر  این  که  کنند  اقدام 

جامعه پزشکی ما محسوب می شود.
شیراز،  نمازی  بیمارستان  صرع  بخش  رئیس 
صرع  بیماری  تشخیص  حوزه  در  ایران  گفت: 
امروزه در عرصه بین المللی جایگاه مهمی دارد 
و در حال حاضر رقابت جدی بین پزشکان ما، 
آمریکایی ها و اروپایی ها در عرصه تشخیص و 

درمان این بیماری وجود دارد.
بخش  فعالیت  سابقه  به  اشاره  با  پویا  اسدی 
 ۱۱ از  گفت:  شیراز،  نمازی  بیمارستان  تشنج 

راه  در  موجودات  این  به  دارند  عالقه  افراد 
فرهنگ  در  کنند؛  کمک   غذا،  کردن  پیدا 
نهادینه  موضوع  این  نیز  ایرانیان  ما  زیستی 
شده که کمک دلسوزانه از طریق ریختن ته 
برای  نان  و  برنج   مخصوصا  غذا   مانده های 
پرندگان برکت و فزونی نعمت به ارمغان می 

آورد.
گنجشک ها، کبوتران وحشی و قمری ها در 
خانه ها و برخی از پرندگان آبزی در حاشیه 
تاالب ها و رودخانه ها و از جمله در حاشیه 
میهمانان  معموال  شیراز  خشک  رودخانه 

تدوين نقشه مهندسی فرهنگی »خانواده متعالی« در استان فارس ضروری است

رقابت علمی پزشکان شیرازی، اروپایی و آمریکایی

چرا نبايد به پرندگان وحشی غذا بدهيم؟

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

قاسم  حاج  شهید  طرح  ویژه  کشوری  ناظر 
سلیمانی، گفت: تقویت و استمرار فعالیت های 
در حال اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
در استان فارس می تواند در کنترل بیماری و 

بازگشت به شرایط عادی کمک کننده باشد.
شهید  طرح  اجرای  روند  ارزیابی  نشست  در 
حاج قاسم سلیمانی که به میزبانی سپاه فجر 
استان برگزار شد، ناظر کشوری ویژه این طرح 
در بازدید از روند اجرای طرح در شیراز، گفت: 
اگر چه وزارت بهداشت بر اساس قانون، تولیت 
و حاکمیت سالمت مردم را دارد، اما این طرح 
اهداف  به  دستیابی  برای  که  می دهد  نشان 

سالمت همه باید در کنار هم باشیم.
امیراحمد اخوان افزود: طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی دارای یک سری مولفه هایی است که 
از توان وزارت بهداشت به تنهایی خارج بوده 
اجرای  از  تنها ۲۰ درصد  و می توان گفت که 
این طرح در اختیار حوزه بهداشت بوده و برای 
و  فعالیت ها  شده،  تعریف  اهداف  به  دستیابی 
همکاری های بین بخشی خیلی قوی نیاز است.

او با بیان اینکه حضور سازمان هایی نظیر سپاه، 
بسیج، هالل احمر، آموزش و پرورش و بسیاری 
از ارگان های دیگر، تاکیدی بر مشارکتی بودن 
همکاری  خوشبختانه  افزود:  است،  طرح  این 
مطلوب  بسیار  طرح  این  در  بسیج  و  سپاه 
تمامی  می رود،  انتظار  و  بوده  چشمگیر  و 
ارگان های مرتبط، از تمامی پتانسیل در اختیار 

استفاده کند.
است که وضعیت  تاکید کرد: مشخص  اخوان 
ابتال و مراجعه مردم با پیش از آغاز طرح شهید 
حاج قاسم سلیمانی بسیار تفاوت کرده است، 
عادی  و  انگاری  ساده  دچار  نباید  مردم  اما 

انگاری شرایط شوند.
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
گفت:  نیز  شیراز  درمانی  بهداشتی  خدمات 
همکاری دانشگاه و سپاه فجر استان در مقابله 
شهید  طرح  به  منحصر   ۱۹ کووید  بیماری  با 
ابتدای شیوع  از  و  نبوده  قاسم سلیمانی  حاج 
بیماری، این همکاری در بهترین حالت ممکن 

انجام شده است.

رمز  شک،  بی  افزود:  همتی  عبدالرسول 
پیشگیری  حوزه  در  فارس  استان  موفقیت 
تائید  مورد  بار ها  که  بیماران  موفق  درمان  و 
وزیر بهداشت و مسووالن وزارت بهداشت قرار 
گرفته، ناشی از همکاری بین بخشی، مشارکت 
مردمی و سیاست گذاری های استانی به موقع 

و صحیح است.
او افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با داشتن 
بهداشتی  خدمات  کننده  ارائه  واحد   ۲۶۹۵
شهری  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  شامل 
پایگاه های  و  بهداشت  خانه های  روستایی،  و 
را  کشور  بهداشتی  شبکه  بزرگترین  سالمت، 

داراست.
کارکنان  تمامی  افتخار  کرد:  اضافه  همتی 
که  است  این  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
قاسم  نام شهید حاج  به  مزین  که  در طرحی 
همکاری  استان  فجر  سپاه  با  است،  سلیمانی 

تنگاتنگ و صمیمانه ای را دارند.
ردگیری  کرد:  اعالم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
سالمت  مجموعه  کادر  سوی  از  بیمار   ۳۰۰۱
فارس در بسیج و بررسی ۹۲۸ فرد در تماس 
نزدیک با افراد بیمار از سوی تیم های مراقبتی 
بیماری  تشخیص  سریع  تست   ۷۴۳ انجام  و 

کووید ۱۹ نشانی بر این همکاری است.
سرهنگ محمدرضا رجبی معاون عملیات سپاه 
ارائه  به  این نشست  نیز در  استان فارس  فجر 
گزارش اقدامات انجام شده در طرح شهید حاج 

قاسم سلیمانی پرداخت.
فجر  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  ادامه  در 
همکاری  آغاز  بر  نشست  این  در  نیز  فارس 
سپاه فجر استان در کنترل بیماری کووید ۱۹ 
پیش از ابالغ طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
با دانشگاه  نامه  تفاهم  امضای ۴  و  تاکید کرد 
علوم پزشکی شیراز را موجب هم افزایی توان 

طرفین در مقابله با ویروس کرونا دانست.
از  پس  افزود:  محمدی  محمد  علی  سرهنگ 
این  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  طرح  ابالغ 
بیماری  با  مقابله ای  فعالیت های  محور  طرح، 

کووید ۱۹ قرار گرفت.

استمرار فعاليت های 
طرح شهيد حاج قاسم سليمانی در فارس

نفتی  فرآورده های  و  نفت  کمیته  رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس، گفت: طرح هر ایرانی 
۲۰ لیتر بنزین در مجلس اعالم وصول و کار های 
مقدماتی آن انجام شده، اما هنوز به صحن علنی 

نرسیده است.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
رئیس  حسین زاده  حسین  جوان،  خبرنگاران 
کمیسیون  نفتی  فرآورده های  و  نفت  کمیته 

انرژی مجلس در حاشیه نشست ساماندهی بازار 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی،گفت: طرح 
هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین در مجلس اعالم وصول 
و کار های مقدماتی آن انجام شده، اما هنوز به 

صحن علنی نرسیده است.
کنیم،  نگاه  موشکافانه  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
می بینیم که در کشور ما حدود ۵۰ درصد مردم 
پرداخت  را  انرژی  اما هزینه های  ندارند،  خودرو 

می کنند که این موضوع به دور از عدالت است.
حسین زاده، در ادامه تصریح کرد: در این طرح 
برخوردار  بنزین  از  مساوی  طور  به  افراد  تمام 
بودجه  الیحه  بحث  اتمام  از  بعد  بود؛  خواهند 
انرژی  کمیسیون  در  طرح  این  آینده،  سال 
مجلس بررسی و مراحل بعدی رسیدگی به آن، 

اجرا می شود.
بازار  ساماندهی  ضرورت  درباره  همچنین  وی 
شرکت های  کرد:  اظهار  نیز  نفتی  فرآورده های 
باالدستی که قدرت اجرایی دارند، منافع و سود 
کالنی به دست می آورند، ولی شرکت های پایین 
دستی سود کمتری را کسب می کنند و به حالت 
نیمه تعطیل و راکد در آمده اند که تشکیل یک 
نهاد تنظیم گر برای مقابله با این مسئله ضروری 

است.
وی درباره زمان تشکیل این نهاد اظهار کرد: فعال 
پیشنهادات در حال بررسی است؛ چندین جلسه 
نیز در اتحادیه مربوطه، وزارت نفت و کمیسیون 
انرژی مجلس برگزار شده است و در حال طی 

کردن مراحل نهایی هستیم.

اعالم وصول طرح هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین در مجلس شورای اسالمی
جریمه قاچاقچی

 دام زنده در الرستان
از  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس، 
جریمه یک میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده 

در شهرستان الرستان بر داد.
ساالری  غالمرضا  الرستان،  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
اظهار  پرونده  جزئیات  خصوص  در  جوان، 
داشت: تعداد ۷۰ راس گوسفند از یک کامیون 
در حومه شهرستان الرستان کشف و به ظن 
بازداشت  به  اشاره  با  شد.وی  توقیف  قاچاق 
راننده کامیون، افزود: با تشکیل پرونده ای در 
این رابطه، شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی 
پیرامون  را  تحقیقاتی  الرستان  شهرستان 
دام  که  شد  مشخص  نهایتا  و  انجام  موضوع 
مکشوفه به قصد قاچاق به خارج از کشور حمل 
می شده که توسط مامورین توقیف شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس، از 
تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف قاچاق 
شعبه  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  پرونده  این  در 
رسیدگی کننده با توجه به ارزش دام مکشوفه 
و  متهم  ریالی  میلیارد  یک  جریمه  به  حکم 

ضبط دام های مکشوفه صادر کرد.
***

کشف 1۷۲ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشترک پلیسی 

بوشهر و هرمزگان

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
داشت:  اظهار  واعظی  خلیل  سردار  مهر، 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأمورین 
بوشهر موفق شدند با انجام اقدامات اطالعاتی 
و تالش های شبانه روزی اعضای یک باند تهیه 
و توزیع مواد مخدر که به صورت حرفه ای و 
عمده در امر قاچاق مواد مخدر در استان های 
شناسایی  را  داشتند  فعالیت  کشور  جنوبی 
با  مبارزه  پلیس  به  موضوع  گفت:  وی  کنند. 
شد  داده  اطالع  هرمزگان  استان  مخدر  مواد 
هدایت  و  پشتیبانی  با  مأموران  از  اکیپی  و 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  اطالعاتی 
بوشهر به مخفیگاه متهم در بندر خمیر اعزام 
شده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر 
افزود:  بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
در بازرسی از مخفیگاه متهم ۱۷۲ کیلو گرم 
به  که  شد  کشف  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد 

همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان مهدي قنبري  فرزند محمدعلي  به شرح دادخواست  به کالسه ۹۹۰۰۳۳۹ از  این شورا  درخواست  
شناسنامه  به  علي  فرزند  قنبري   محمدعلي  شادروان  که  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر 
شماره ۱۶۹ صادره از گراش  در تاریخ  ۹۹/۳/۱۳ در امارات متحده عربي بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-معصومه قنبري  فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۴۷۲۰۱۲۲۳۲۹  صادره از ابوظبي  

۲-مهدي قنبري  فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۴۷۲۳۰۶۰۵۸۸  صادره از ابوظبي  
۳-محمود قنبري  فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۶۵۶۹۷  صادره از گراش 

۴-ملیحه قنبري  فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۴۷۱۰۰۳۱۷۲۱  صادره از امارات متحده عربي
۵-محسن قنبري  فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۴۷۱۰۰۴۳۱۵۹  صادره از امارات متحده عربي فرزندان 

متوفي
۶- زینب محمدپور  فرزند محمود به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۹۱۴۲   صادره از حوزه گراش  همسر دائمي 

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

ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                    م/الف/۵۷۵

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 18 فارس الر
مختار حجاب  با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره ۴۰ الر تنظیم گردیده است 
مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۴۷۹/۱ واقع در بخش 
۱۸ فارس الر که ذیل ثبت ۳۲۷۵۱     صفحه ۴۴ دفتر ۲۳۸ امالک بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت به 
شماره  چاپي ۱۵۲۳۸۷ صادر و تسلیم شده است و به علت سهل انگاري مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي 
صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت  آگهي مي شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز 
پس از انتشار آگهي  به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت 

سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:۹۹/۱۰/۸

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                  م/الف/۶۹۹
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وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: از آنجایی که 
ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز کلی برای برگزاری 
تمام  است،  نداده  حضوری  صورت  به  آزمون ها 

آزمون ها به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
به گزارش  میالدالرستان به نقل از خبرنگار مهر، 
پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن 
در جمع خبرنگاران رسانه ملی گفت: آموزش و 
پرورش دهد  را  نو  نسل  دارد  پرورش مسئولیت 
مشارکت  و  اجتماعی  مسئولیت های  قبول  برای 
در سازندگی و پیشرفت جامعه. این افراد باید در 

وجود مختلفی پرورش پیدا کنند.

هنرستانی اجازه دادیم اگر با هماهنگی ستاد کرونا 
اگر مشکلی نباشد با رعایت پروتکل ها به صورت 
حضوری باشد. اخذ مجوز از ستاد کرونا ضرورت 
برگزاری  برای  عمومی  مجوز  کرونا  ستاد  دارد. 
نداده است.  ما  به  به صورت حضوری  آزمون ها 
اگر برخی جاها در مواردی که گفتم توانایی شان 
برای برگزاری آزمون حضوری با رعایت پروتکل ها 
حضوری باشد باید از ستاد مقابله با کرونا مجوز 
شبکه  در  ساز  آزمون  فروش  درباره  بگیرند.وی 
های اجتماعی و دریافت وجه از معلم ها در قبال 
آن گفت: وقتی وارد زیست بوم جدید می شویم 
اقتضائات خاص خودش را دارد و در این زیست 
بوم فعاالن بخش خصوصی تالش می کنند راه 
حل هایی را پیشنهاد دهند ما در شاد برای آزمون 
و ظرف ۱۰  کردیم  بینی  پیش  را  الزم  امکانات 
روز آینده این ظرفیت ها توسعه خواهد یافت و 
کیفیت برگزاری آزمون ارتقاء می یابد و نیاز به 

استفاده از پیشنهادهای بیرونی نیست.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  میرزایی  حاجی 
سهمیه جذب دانشجو در دانشگاه شهید رجایی 
دانشگاه  از  اختصاصی  سهمیه  میزان  به  گفت: 
استخدام  نیرو  فرهنگیان  و  رجایی  دبیر  تربیت 
می کنیم. گاهی اوقات دانشگاه رجایی مازاد بر 

وی ادامه داد: نهاد آموزش و پرورش مجموعه ای 
است که با همه بخش های کشور در پیوند قرار 
می گیرد. در سند تحول پیش بینی شده است که 
تربیت در ۶ ساحت صورت بگیرد که یکی از آنها 
به همراهی حوزه های  اعتقادی است و ما  حوزه 

علمیه نیاز داریم.
خصوص  در  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
که  کردیم  ابالغ  گفت:  نیز  امتحانات  برگزاری 
با  باشد  غیرحضوری  صورت  به  همه  آزمون ها 
استفاده از ظرفیت هایی که وجود دارد و در مورد 
برخی از دروس هنرستانی و پایه های اول و دوم 

سهمیه دانشجوی آزاد هم گرفته اما آنها که بر 
اساس سهمیه اختصاص داده شده وارد شده اند 

استخدام می شوند.
وی درباره وضعیت استخدامی خرید خدماتی ها 
و نهضتی ها گفت: قانون تا قبل از ۹۱ برای حق 
التدریسی ها و قبل از ۹۲ برای نهضتی ها تعیین 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  طبق  و  کرده  تکلیف 
برای آنها که بعد از سال ۹۲ با آموزش و پرورش 
و  فرهنگیان  دانشگاه  مسیر،  اند  کرده  همکاری 
ماده ۲۸ اساسنامه است. البته سن شان اگر زیاد 
باشد به سقف مجاز شرکت در آزمون اضافه می 
آب  هزینه  درباره  پرورش  و  آموزش  کنیم.وزیر 
و برق و گاز مدارس نیز گفت: در قانون بودجه 
بهای آب و  بینی شده که  اخیر پیش  چندسال 
برق و گاز با رعایت الگوی مصرف رایگان است. 
جمعیت  افزایش  با  مدارس  برخی  است  ممکن 
دانش آموز رو به رو شده باشند که با وزارت نیرو 
و نفت تفاهم کردیم که الگوی جدید را متناسب 
با تعداد دانش آموزان تعیین کنند. آب و برق و 
به علت عدم پرداخت  نباید  گاز هیچ مدرسه ای 
هزینه قطع شود. برخی موارد مربوط به مطالبه 
سال های گذشته است که برنامه ریزی شده تا 

پرداخت شود.

وزير آموزش و پرورش: تمام آزمون ها به صورت غیرحضوری برگزار می شود

گزارشی  در  آمریکا  نوین  ملی  امنیت  مرکز 
ادخانه موشکی  تأکید کرد: ایران، بزرگ ترین زَرّ
خاورمیانه را دارد و همین موشک ها تبدیل به 
آمریکایی  پایگاه های  برای  کابوس  بزرگ ترین 

شده است.
اندیشکده )سی ان ای اس( آمده  این  در گزارش 
ایاالت  ایران،  توانمندی های  افزایش  است: 
معماری  در  بازنگری  به  مجبور  را  متحده 
دفاعی اش در خاورمیانه می کند. به جای تکیه 
بر شمار اندکی از پایگاه های دائمی  و بزرگ در 
نزدیک ایران، ایاالت متحده باید بر مجموعه ای 

از پایگاه های کوچک و پراکنده تمرکز کند.
پس از جنگ اول خلیج  فارس و با جنگ های 
اخیر بسیاری از پایگاه های آمریکا به پایگاه های 
دائمی تبدیل شده اند و شماری از مراکز عملیاتی 

نیز افزایش یافته اند.
متحده،  ایاالت  هوایی  برتری  که  همچنان 
به ویژه برای شیوه جنگی آمریکا ضروری شده، 
تجمع  از  جلوگیری  بر  نیز  دشمن  توانایی های 
نیروهای ایاالت متحده قبل از درگیری تمرکز 

یافته است.
در گزارش دیپلماسی ایرانی در ادامه این تحلیل 
موشک های  گسترش  است:  شده  خاطرنشان 
بالستیک و کروز و همچنین هواپیماهای بدون 
سرنشین می تواند توانایی نظامی ایاالت متحده 
مختل  را  جلویی  پایگاه های  از  عملیات  برای 
نابودی اهدافی  ایران ممکن است در پی  کند. 
باشد که  یا پدافندهای هوایی  مانند هواپیماها 
ایاالت متحده به راحتی و به سرعت نمی تواند 

آنها را جایگزین کند.
ایران سخت افزار و توانایی اجرای حمالت دقیق 
ایران  دارد. سرمایه گذاری  را  نزدیک  اهداف  به 
را  آمریکایی  نیروهای  موشکی،  قابلیت های  در 
با چالش مکان یابی و نابودی اهداف کوچک و 
ایران  این  ترتیب،  به  می کند.  روبه رو  پراکنده 

یک عضو حزب اهلل لبنان با بیان اینکه شهید 
گفت:  بود،  مجاهدان  معنوی  پدر  سلیمانی 
حاضر  نبرد  میدان  مقدم  در خط  همواره  او 
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  شد.به  می 
خبرگزاری مهر به نقل از المنار، »وفیق صفا« 
مسئول کمیته ارتباط و هماهنگی حزب اهلل 
لبنان در آستانه اولین سالروز شهادت سردار 
مطرح  او  خصوص  در  را  سخنانی  سلیمانی 
قاسم  حاج  گفت:  اهلل  حزب  عضو  این  کرد. 

سلیمانی فرمانده ای دلسوز بود.
ادامه  در  صفا  وفیق  گزارش،  این  اساس  بر 
یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی در واقع پدر 
معنوی مجاهدان بود. او هرگاه که در میدان 
نبرد حضور پیدا می کرد، در خط مقدم قرار 

می گرفت تا با دشمن مواجه شود.
وی در خصوص روابط میان شهید سلیمانی 
باید  گفت:  لبنان،  در  مغنیه  عماد  شهید  و 
گفت که این دو شهید در واقع یک روح در 
ضایعه  مغنیه  شهید  فقدان  بودند.  جسم  دو 
که  همانطور  بود؛  قاسم  حاج  برای  بزرگی 

موشکی  زرادخانه  بزرگ ترین  بودن  دارا  با 
بزرگ ترین  و  مهم ترین  به  می تواند  خاورمیانه 
پایگاه های ایاالت متحده به راحتی آسیب بزند.

ایران همچنین می تواند با ابزارهای غیرمتعارف 
قابلیت های متعارف خود را تقویت کند. همانند 
استفاده از نیروهای نیابتی که می توانند دامنه 
انکار  امکان  و  داده  گسترش  را  خود  فعالیت 
این  ترتیب،  به  کنند.  ایجاد  را  باورپذیری 
ایران دشوار  به  دادن مستقیم حمالت  نسبت 

و پاسخ های احتمالی پیچیده می شود.
نیست.  نامحدود  متحده  ایاالت  دفاع  توانایی 
مثال به اندازه کافی سامانه موشک های پاتریوت 
را در اختیار ندارد. ارسال شمار زیادی از آنها به 
خاورمیانه انباره این سامانه ها در مناطق هند، 

اقیانوس آرام و اروپا را کاهش می دهد. 
از  متحده  ایاالت  اگر  حتی  حال،  این  با 
سامانه های پدافند هوایی کافی برخوردار باشد، 
نیاز برای  بازهم شمار موشک های مورد  ایران 

دور زدن این سامانه ها را خواهد داشت.
بزرگ  هوایی  پایگاه های  کنونی  شرایط  در 
متحده  ایاالت  دارایی های  از  پاسبانی  برای 
کافی به نظر نمی رسند و از سوی دیگر در برابر 

حمالت موشکی ایران آسیب پذیرند.
ایاالت متحده باید ساختار پایه فعلی را کوچک 
کند و به مجموعه ای از پایگاه های توزیع شده 
کند،  تبدیل  منطقه  سرتاسر  در  کوچک تر 
میزبان  کوچک  پایگاه های  آن  که  به طوری 
چرخش واحد های آمریکایی باشند. از آنجا که 
دریایی  پایگاه های  از  بیش  بندر  به  دسترسی 
برای ایاالت متحده مهم است بنابراین آمریکا 
باید حضور دریایی را به پایگاه خود در بحرین 
بنادر  به  دسترسی  همزمان  و  کند  محدود 
و  عمان  در   )Duqm( ُدغم  همانند  کلیدی 

جبل علی در امارات را حفظ کند.

اکنون فقدان حاج قاسم ضایعه بزرگی برای 
سید حسن نصراهلل محسوب می شود.

حزب  هماهنگی  و  ارتباط  کمیته  مسئول 
از  پس  داشت:  اظهار  ادامه  در  لبنان  اهلل 
شهید  رسید،  شهادت  به  مغنیه  عماد  آنکه 
فرماندهان  از  که  بدرالدین«  »مصطفی 
ارشد حزب اهلل محسوب می شد، در ارتباط 

مستقیم با شهید سلیمانی قرار گرفت.

بزرگ ترین زّرادخانه موشکی منطقه، 
بزرگ ترین کابوس پایگاه های آمریکا

»شهید سلیمانی« پدر معنوی مجاهدان بود
حضور در خط مقدم جبهه نبرد

یکی از خلبانان ایرانی توانسته جنگنده ای با بال 
شکسته و موتور خاموش را بر زمین بنشاند.

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
یکی از نیرو هایی بود که همافران آن با پیروزی 
بیعت  گروه  نخستین  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
بنیانگذار  نزد  به  )ره(  خمینی  امام  با  کننده 
انقالبیون  صف  به  و  رفتند  اسالمی  انقالب 

پیوستند.
نیروی هوایی ارتش از پیروزی انقالب اسالمی تا 
آغاز دفاع مقدس نیز نقش پر رنگی در دفاع از 
کشورمان به خصوص در مقابله با ضد انقالب در 
کردستان و مناطق عملیاتی غرب داشته است. 
ارتش  تهاجم  هنگام  در  ارتش  هوایی  نیروی 
بعثی به ایران اسالمی در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ 
وارد  سریع  واکنش  نیروی  یک  عنوان  به  نیز 
عمل شد و امیر سرلشکر خلبان شهید فکوری 
فرمانده وقت این نیرو با طراحی عملیات ۱۴۰ 
فروندی یا نخستین پاسخ، جواب دندان شکنی 
نیروی  تاریخ  البته  داد.  بعثی  ارتش  تجاوز  به 
هوایی ارتش از این معجزه ها و عملیات های بی 

سابقه و مهم کم ندارد.
نيروی هوايی ارتش؛ نيروی جوان و نخبه

پیروزی  از  پیش  دوران  از  ارتش  هوایی  نیروی 
انقالب اسالمی و پس از آن، همواره از یک بدنه 
هم  هنوز  که  چنان  می برد  بهره  نخبه  و  جوان 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال   ۴۰ گذشت  با 
نیرو های  سایر  و  ارتش  هوایی  نیروی  بدنه  نیز 
شده  تشکیل  نخبه  جوانان  از  کشورمان  مسلح 
است. نیروی هوایی ارتش و سایر نیرو های ارتش 
از همین جوانان  استفاده  با  تحمیلی  در جنگ 
از  استفاده  کنار  در  توانستند  پرتالش  و  نخبه 
خلبانان با تجربه و تالشگر، رژیم بعث را به زانو 
درآورده و هیمنه پوشالی آن ها را در هم بشکند. 
خلبانانی، چون شهیدان یاسینی، دوران، بابایی، 
بسیاری  و  ذوالفقاری  خلعتبری،  پناه،  بهرامی 
دیگر از خلبانان جوان نیروی هوایی ارتش بودند 

پرواز برسد.  
می کنند  روایت  آشنایانش  و  برادران  دوستان، 
و  بلند  قامتی  بود،  مهربان  و  صبور  انسانی  او 
رعنا و سیمایی جذاب و گیرا داشت. در مقابل 
رفتار  مالطفت  و  نرمی  به  ضعفا  و  زیردستان 

می کرد و در برابر زورمندان سخت گیر بود.
خلبانی كه همه فن حريف بود

علی در بسیاری از طرح ریزی های عملیات های 
هوایی در پایگاه های بوشهر و تهران حضور فعال 
داشت و در بسیاری مواقع عالوه بر استاد خلبانی 
و لیدر پروازی، طراحی عملیات های برون مرزی 
را برعهده می گرفت. شهید خسروی نقش مهمی 
در  و  می کرد  ایفا  مرزی  برون  عملیات های  در 
نیز  عراق  پاالیشگاه های  به  حمالت  از  بسیاری 
با شکستن دیواره صوتی در دل دشمنان بعثی 

رعب و وحشت ایجاد می کرد.  
هنگامی که شهید خسروی به درجه سرگردی 
با  و  بود  داده  از دست  را  بود همسرش  رسیده 
وجود داشتن یک فرزند خردسال، همواره آماده 
و داوطلب انجام ماموریت های سخت بود. او در 
جواب دیگران که او را به خاطر فرزندش از پرواز 
از  من  فرزند  »خون  می گفت:  می کردند،  منع 
از دست داده  خون کسانی که خانواده خود را 
بین  در  خسروی  شهید  نیست«.  رنگین تر  اند 
خلبانان به شجاعت معروف بود و در پرواز های 
و  بازمی گشت  بال های شکسته  با  گاه  عملیاتی 

گاه با سیستم های از کار افتاده.
پايگاه های  به  حمله  در  خسروی  علی  شهيد  حضور 

الوليد يا اچ 3
به  عملیات حمله  از  ما  عینی  تصویر  یا  خاطره 

که با استفاده از توان جوانی خود عملیات ها و 
رکورد های مختلفی را به ثبت رساندند.  

یکی از این خلبانان نخبه و جوان امیر سرلشکر 
با  ادامه  در  که  است  خسروی  علی  شهيد  خلبان 

زندگی او آشنا می شویم.
یکی  خسروی  علی  شهيد  خلبان  سرلشکر  امير 
ارتش  هوایی  نیروی  نخبه  و  جوان  خلبانان  از 
است که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۰ در 
روستای تل گر از توابع شهرستان رستم استان 
فارس چشم به جهان گشود. دوران تحصیالت 
ابتدایی را در روستای منگودرز شهرستان رستم 
و تحصیالت دوران دبیرستان را هم در مدارس 
گذراند  ممسنی  نورآباد  ایزدی  و  فهلیان  وکیل 
سلطانی  دبیرستان  از  را  خود  دیپلم  مدرک  و 
به  شمسی   ۴۰ دهه  اواخر  کرد.  اخذ  شیراز 
 ۱۳۵۱ سال  می شود.  اعزام  سربازی  خدمت 
دوران سربازی خود را در نیروی زمینی ارتش 
به پایان رساند و به خاطر عالقه به خلبانی به 

دانشکده خلبانی رفت.
علی دوران مقدمانی دروس رشته خلبانی و زبان 
انگلیسی را به مدت دو سال در دانشکده خلبانی 
دوره های  طی  برای   ۱۳۵۳ سال  در  و  گذراند 
پیشرفته عازم تگزاس آمریکا شد. او دوره هایی 
مختلف  و پیشرفته ای شامل چتربازی، تکاوری 
طی  آمریکا  در  را  خارجه  زبان  آموزش  نیز  و 
به  بازگشت  ایران  به  که  یکسال  از  و پس  کرد 
درجه استاد خلبانی جنگنده فانتوم اف ۴  ارتقا 
داشت  عالقه  پرواز  به  قدری  به  علی  پیداکرد. 
به  توانست  کوتاهی  مدت  در  که  بود  شجاع  و 
اسکادران های  فرماندهی  یا  پرواز  لیدر  درجه 

همین  به  فیلمی  از   ۳ اچ  یا  الولید  پایگاه های 
نام است. 

جالب اینجاست که شهید علی خسروی نیز در 
و  دارد  حضور  آن  بازیگران  کنار  در  فیلم  این 
جنازه  تشییع  فیلم  این  در  حتی  نیز  ادامه  در 
واقعی او در تهران به جای تشییع جنازه یکی از 
خلبانان شهید به نمایش در می آید. در واقعیت 
و خلبانی  داشت  عملیات حضور  این  در  او  نیز 
این  ایرانی حاضر در  یکی از ۸ جنگنده فانتوم 
و  نترس  بسیار  او  داشت.  برعهده  را  عملیات 
برون  عملیات   ۱۰۰ از  بیش  در  و  بود  شجاع 
مهم  و  موثر  حضوری  تحمیلی  جنگ  مرزی 

ایفا کرد.
دیگر  نیز  پاسخ  اولین  یا   ۹۹ کمان  عملیات 
ابتدای  در  ارتش  هوایی  نیروی  مهم  عملیات 
از  شهید خسروی  که  بود  تحمیلی  آغاز جنگ 

خلبانان حاضر در آن بود.  
عروج و ديدار با معبود در آسمان ها

ذهن  از  هیچگاه  شاید   ۱۳۶۳ سال  آذرماه   ۱۱
نشود  پاک  خسروی  شهید  خانواده  و  دوستان 
پرواز  یک  در  هنگامی  روز  این  در  او  چراکه 
شهید  خلبان  سروان  همراه  به  غیرعملیاتی 
علی محبی در فاصله بین تهران - قم به پرواز 
رسید.  شهادت  به  و  کرد  سقوط  بود،  درآمده 
شهید خسروی در آخرین پرواز خود معاون اول 

پایگاه یکم شکاری تهران بود.

وقتی خلبان ايرانی جنگنده فانتوم، با موتور خاموش پرواز می كند

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۴۴۳ شماره  رأي  برابر 
۹۹/۰۴/۰۹ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
بشماره  محمدعلي   فرزند  شهاب زاده  اکبر  علي  آقاي  متقاضي 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  الر  از  شناسنامه ۵۸۷ صادره 
مساحت ۲۵۰ متر مربع پالک ۱ فرعي از ۴۴۰۷ اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک شماره ۴۴۰۷  اصلي  قطعه ۲ واقع در 
بخش ۱۸ فارس الر محرز گردیده با عنایت به این که تحدید 
تقاضای  نیامده حسب   عمل  به  تاکنون   ۴۴۰۷ پالک  حدود 
نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي 
نموده وقت تحدید حدود  روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۲۹ 
تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون 
ملک  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد  دعوت  ثبت 
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  باستناد  ارتفاقي 
جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي 
کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/۸

الرستان             امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس    - اسکندري  شمسعلي 
م/الف/۶۰۰

آگهي مزايده اموال غير منقول)اسناد رهني(
موضوع  شریفیان  جواد  ملکي   ۱۱۰۷۰/۷۴۸ پالک  مزایده  آگهي 

پرونده کالسه ۱۳۹۷۰۴۰۱۱۱۹۰۰۰۰۱۵۷
قطعه  یک  دانگ  شش  فوق   کالسه  اجرایي  پرونده  موجب  به 
آقاي  به  مع الواسطه  و  و صادر  ثبت  زمین پالک ۱۱۰۷۰/۷۴۸   
شماره  رهني  سند  طبق  است،  شده  منتقل  شریفیان  جواد 
۱۲۸۴۹۷ دفترخانه در قبال مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در رهن 
به مبلغ  قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمي  بانک ملي الر 
۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي یکصد و 
ده هزار و نهصد متر مربع عرصه مي باشد. ملک زمین زراعتي که 
شامل چاه و تلمبه مي باشد واقع در جاده الر به بندرعباس قبل 
از زمین  از روستاي هرمود عباسي در حدود مساحت ۱۰ هکتار 
موصوف کشت گردیده و در بخشي از حدود یک هکتار باقیمانده 
جایگاه سوخت  در حال احداث مي باشد  که البته بخش عمده  اي 
به  اعیاني  است.  شده  ساخته  مجاور  پالک  در  جایگاه سوخت  از 
شده  احداث  سفت کاري  حد  در  و  بنایي  ساختمان هاي  صورت 
است.  پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ 
در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان از طریق  مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده از مبلغ ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین  
قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  
بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و 
نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت 
هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد الرستان - شمسعلي اسکندري 

م/الف/۷۰۰

رونوشت آگهي حصر وراثت
به کالسه ۹۹۰۰۳۴۲  دادخواست   به شرح  فرزند جمال   پورشمسي   خواهان حسن 
از  این شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گراش   از  صادره   ۲۴۷۷ شماره  شناسنامه  به  غالمعباس  فرزند  پورشمسي  محمدعلي 
در تاریخ  ۹۵/۲/۲۷ در اقامتگاه دائمی خود گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
از  صادره  ملي   ۶۵۶۹۸۲۹۲۳۸   شماره  به  محمدعلي  فرزند  پورشمسي    ۱-حسن 

حوزه گراش  
از  صادره    ۲۵۱۰۱۳۲۰۵۹ ملي    شماره  به  محمدعلي  فرزند  پورشمسي    ۲-احمد 

حوزه گراش  
۳-غالمحسین پورشمسي   فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۲۱۰۸۳  صادره 

از حوزه گراش  
۴-حاجي بابا پورشمسي   فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۲۵۱۰۱۳۲۰۶۷  صادره از 

حوزه گراش  
از  ملي   ۶۵۶۹۸۲۹۲۰۳  صادره  به شماره  فرزند محمدعلي  پورشمسي    ۵-اسداله 

حوزه گراش  
از  ملي   ۶۵۶۹۸۹۱۶۳۴  صادره  به شماره  فرزند محمدعلي  پورشمسي    ۶-سکینه 

حوزه گراش  
۷-شابي بي پورشمسي   فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۸۳۳۷۲  صادره از 

حوزه گراش  
۸-فاطمه بانو پورشمسي   فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۲۲۱۷۳  صادره 

از حوزه گراش  
۹-صفیه پورشمسي   فرزند محمدعلي به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۲۱۰۹۱  صادره از حوزه 

گراش  فرزندان متوفي
۱۰- خورشید پورشمسي  فرزند حاجي به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۳۹۷۷   صادره از حوزه 

گراش  همسر متوفي والغیر...  
یک  الرستان  میالد  روزنامه  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  یا وصیتنامه اي  و  دارند  اعتراضی  اشخاصي  یا  تا هر شخص  نماید  آگهی می  مرتبه 
متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست      م/الف/۵۷۲

آگهی مناقصه)مرحله اول(
شهرداری بیرم در نظر داردبه استناد مجوز 5/۲۲۶ مورخه ۹۹/۰۹/۲5 شورای محترم 

اسالمی شهر بیرم ، نسبت به عملیات اجرای آسفالت خیابان وحدت ،خیابان شهدا ،خیابان امام خمینی)ره( 
،ترمیم کانال گاز سطح شهر  ،خیابان شهرک ایثارگران)ورزش-کارگر(  ،خیابان 4 بیت العباس وخیابان 
1۲ آزادگان )یازده رسالت (به متراژ۲۰۰۰۰ هزار متر مربع از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه 
پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمل می آیدضمن بازدیداز محل، پس از نشرآگهی نوبت دوم ،با توجه 
به موارد زیر به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری بیرم مراجعه نمایید.ضمنا سایر 

اطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است .
شرايط مناقصه

1-مبلغ برآورداولیه هفده  میلیارد )1۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال می باشد.- ۲-مدت انجام کار ۲ ماه می باشد.- 
3- تامین اعتبار ازمحل بودجه عمرانی  شهرداری می باشد. -4-پیشنهاد دهندگان  بایستی 5درصدمبلغ 
برآورد اولیه را به صورت نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 31۰۰۰۰1۹1۸۰۰۷ نزد بانک ملی به 
نام شهرداری بیرم بعنوان تضمین شرکت در مناقصه  بانضمام پیشنهاد مربوطه به دبیرخانه شهرداری تحویل 
ورسید اخذ نمایند.- 5-قرارداد شامل تعدیل ومابه التفاوت قیمت مصالح نمی شود.- ۶- هرگاه برنده اول 
ودوم وسوم مناقصه حاضربه انعقادقرارداد نشوندسپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد- 
۷-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ ۹۹/1۰/۲5می باشد.- ۸- هزینه 
اثر  ترتیب  وناخوانا  مخدوش  پیشنهادهای  به  بودوشهرداری  مناقصه خواهد  برنده  عهده  به  آگهی  درج 
نخواهد داد.- ۹- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد- 1۰- پیشنهادات واصله در روزشنبه  
مورخ ۹۹/1۰/۲۷در محل شهرداری باز وخوانده می شود.- 11- شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از 
پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.- 1۲-شهرداری در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبرنده مناقصه پس از تحقق نمودن نام وی می بایست ظرف 
مدت سه روز جهت اخذقرارداد به شهرداری مراجعه نماید.- 13-افرادی که مشمول قانون مداخله در 
ساعات  تواننددر  می  متقاضیان  .در ضمن  داشت  نخواهند  مناقصه  در  باشندحق شرکت  دولتی  معامالت 

اداری با شماره تلفن ۰۷15۲553155تماس حاصل فرمایند.
آگهی نوبت اول :   99/10/08                     آگهی نوبت دوم :   99/10/15
عبداله زارع درنيانی - شهردار بيرم                  شناسه آگهی : 1068347      م الف : 9874
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گریه کردن را از این به بعد نشانه ضعف ندانید 
بیان  بر  عالوه  روانشناسی  متخصصان  که  چرا 
فواید گریه کردن برای روح و روان از نشانه های 

قدرتمند بودن به این رفتار نگاه می کنند.
اما  است  طبیعی  امر  یک  کردن  گریه  اگرچه 
بسیاری افراد سعی می کنند آن را مخفی کنند. 
گریه نشانه ضعف نیست بلکه نشانه قوت است یا 
بهتر است بگوییم دلیلی برای قوی بودن است. 

گریه برای سالمتی مفید است
گریه به دفع سموم از بدن کمک می کند و به 
عنوان مکانیزم دفاعی مقابل جرم ها و باکتری 

ها عمل می کند .
گریه به پیشرفت کمک می کند

رد کردن موقعیت های دردناک و طوری عمل 
به  است  نیافتاده  اتفاقی  هیچ  انگار  که  کردن 
پیشرفت شما هیچ کمکی نمی کند اما گریه راه 

سالم برای بروز احساسات است.
گریه به درمان استرس کمک می کند

وقتی گریه می کنید بدنتان شروع به آرام شدن 
باعث  احساسات  بروز  این  واقع  در  کند  می 
احساس  دلیل  به همین  تان می شود  آرامش 

بهتری می کنید.
گریه غم و اندوه را تسکین می دهد

از دست دادن فردی که به شما نزدیک است 
اتفاق ساده ای نیست اما غوطه ور شدن در غصه 

ماسک های پارچه ای در سبک ها و جنس های 
گوناگون عرضه می شوند.

از  پیشگیری  در  پارچه ای  ماسک  موثرترین 
به  که  است  ماسکی  کرونا  ویروس  انتشار 
داشته  بندهایی  و  باشد  شما  دست  اندازه 
باشد که دور سر شما یا دور گوش های شما 

قرار گیرد.
برخی از این ماسک ها دارای یک درز عمودی 
بیرون  امکان  که  هستند  وسط  در  قوس دار 
زدن ماسک و ایجاد فضایی برای تنفس در 
پشت آن را فراهم می کند. ماسک های دیگر 
امکان  که  هستند  افقی  چین  چند  دارای 

اندازه کردن ماسک را به شما می دهند.
سازمان جهانی بهداشت می گوید ماسک های 
پارچه ای برای اینکه در جلوگیری از انتشار 
الیه  سه  باید  باشند،  موثر  کروناویروس 
داشته باشند. الیه اول )نزدیک ترین الیه به 
پارچه   یا  کتان  از  باید  شما(  بینی  و  دهان 
جاذب رطوبت دیگری ساخته شده باشند تا 
قطرک های موجود در هوای بازدمی شما را 

جذب کنند.
الیه میانی ماسک باید از پارچه پلی پروپیلن 
)ماده غیربافته شده مانند ماده  مورد استفاده 

خودرو های  در  بیشتر  که  سایی  الستیک 
آن  علت  به  می شود،  دیده  پائین  مدل 
تنظیم  زاویه های  زمان  مرور  به  که  است 
هنگام  نیز  و  می خورد  هم  به  خودرو ها  این 
غیر  تعمیرکاران  توسط  تعمیرات  انجام 
و  نمی شوند  رعایت  اندازه ها  این  مجرب، 
به  مثال  نمی شوند  تنظیم  دقیق  اصال  یا 
تعویض  و  ماشین  جلوبندی  تعمیر  هنگام 
است،  ممکن  بندی خودرو  فنر  یا  سیبک ها 

این تنظیم ها به هم بخورد.
در مبحث خودرو بحثی است بنام هندلینگ 
ماشین  دستی  خوش  همان  معنی  به  )که 
از آن مربوط  البته بخش عمده ای  است( که 
می شود  خودرو  طراحی  و  فنی  مسائل  به 
بودن  میزان  از  ناشی  هم  آن  از  بخشی  و 

جهيزيه از نظر قانون
جهیزیه در قانون، یکی از حقوق مادی زن به 
حساب می آید که هر زمانی بخواهد، می تواند 
آن را از همسرش مطالبه کند. در کشور ما، 
جهیزیه به رسم امانت و بنا بر عرف از سوی 
زوجه در اختیار زوج قرار می گیرد و زوج فقط 
می تواند از منافع آن استفاده کند. بر اساس 
قانون   ۱۱۰۶ ماده  در  عدالت  زعیم  گزارش 
مدنی تهیه نفقه زن بر عهده مرد است و در 
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه این گونه تعریف 
متناسب  و  متعارف  نیاز های  »همه  می شود: 
غذا،  البسه،  مسکن،  قبیل  از  زن  وضعیت  با 
بهداشتی  و  درمانی  هزینه های  و  منزل  اثاث 
و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه 
نقصان یا مرض« این عبارت به این معناست 
که وظیفه تهیه جهیزیه از نظر قانون بر عهده 
مرد است؛ بنابراین وقتی جهیزیه را خانم به 
هر  می تواند  دهنده  عاریه  می آورد  آقا  خانه 
عاریه  از  را  عاریه  مورد  کرد،  اراده  که  زمانی 
امین  عنوان  به  نیز  زوج  بگیرد.  پس  گیرنده 
زوجه، فقط تا زمانی که از آن درست استفاده 
کند و صدمه ای به آن وارد نیاورد می تواند از 

جهیزیه استفاده کند.

عیب اصلی را تشخصی دهد و این مهم ترین 
بخش یک کار تعمیراتی است. 

سائیدگی غیر عادی الستیک ها نشانه خوبی 
زمان  که  شویم  متوجه  اینکه  برای  است 
این  آیا  ولی  است،  رسیده  فرا  آن ها  تعویض 
شما  اینکه  برای  باشد  هشداری  می تواند 
از  دیگر خودرو  بخش هایی  که  متوجه شوید 
نیز  آن  بندی  فنر  و  فرمان، جلوبندی  جمله: 
دچار مشکل شده اند؟ اگر با این هشدار های 
با  می توانید  باشید  داشته  آشنایی  اولیه 
است  پیشگیرانه  تعمیرات  جزء  که  کار هایی 
جاده ها  در  خودرو  خرابی  از  که  شوید  باعث 

جلوگیری بعمل آید.
فرمان خودرو ها

یک  به  رانندگی  هنگام  به  شما  خودرو  اگر 
زمانی  )بخصوص  می شود  کشیده  سمت 
که  کاری  اولین  می کنید(  رها  را  فرمان  که 
بودن  میزان  که  است  این  دهید  انجام  باید 
باد  اگر  اما  کنید.  چک  را  الستیک ها  باد 
بودند  تنظیم  و  کردید  چک  را  الستیک ها 
دیگری  جای  در  اشکال  است  ممکن  آنگاه 
باشد، ممکن است، میل فرمان نامیزان باشد 
یا زاویه کمبر و کستر درست نباشند یا فرمان 
اگر  باشد.  نشده  تنظیم  مرکز  در  درست 
بازی دارد  اندازه  از  فرمان ماشین شما بیش 

توافق  آن  سر  بر  ازدواج  طرف های  بین  و 
می شود. البته در بسیاری از نقاط کشورمان به 
خصوص در شهر های بزرگ جهیزیه بر عهده 
دوجانبه  توافقی  و طی  است  عروس  خانواده 
فقط چند وسیله بزرگ مانند یخچال، ماشین 
داماد  توسط  چوب  سرویس  و  شویی  لباس 
عرف  هم  قومیت ها  بعضی  اما  می شود.  تهیه 

خاص خودشان را دارند.
استرداد جهيزيه

از  سیاهه  همان  یا  جهیزیه  اقالم  فهرست 
نمونه های  و  بوده  رایج  کشورمان  در  دیرباز 
خطی قدیمی به کرات دیده شده است. بهتر 
است اگر قرار بر نوشتن سیاهه است فهرستی 
کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه و پس از 
استقرار در خانه شوهر از مرد امضا گرفته شود 
اقالم به منزل وی آورده شده است.  این  که 
جزئیات اقالم به ویژه وسایل گران باید نوشته 
و  است  کارخانه ای  چه  از  یخچال  مثال  شود 
چه مشخصاتی دارد یا فرش ماشینی است یا 
دست باف و با چه مشخصاتی. البته لزومی به 
امضای شاهد ذیل سیاهه نیست اگر چه بودن 

امضای شهود امین خالی از فایده نیست.
استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است 
وجود  خصوص  این  در  مشکلی  معموال  و 

به شما کمکی نمی کند سعی کنید از الک خود 
بیرون بیایید و برای تسکین این غم گریه کنید.

گریه به احساس شما کمک می کند
اید و  بوده  ناراحتی غوطه ور  تا به حال در  آیا 
ندانید چه حسی دارید خوب گریه کردن باعث 
به  و  بریزید  بیرون  را  منفی  احساسات  میشود 

آرامش برسید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید.
گریه آسیب پذیری را نشان میدهد

نشان  گریه  نیست  بدی  چیز  پذیری  آسیب 
میدهد نه تنها از بروز احساس نمی ترسید بلکه 
فکر  چه  به  جامعه  اینکه  به  هم  زیادی  توجه 
را نشان میدهد  میکند، نمی کنید. گریه قوت 

نه ضعف را.
مرجع : نمناک

در ماسک های جراحی( یا فیلتر پلی پروپیلنی 
قابل  برداشت ساخته شده باشد.

شده  ساخته  پارچه ای  از  باید  بیرونی  الیه 
باشد که رطوبت را دفع کند مانند پلی استر 

یا مخلوط پلی استر و کتان.
احساس  می شود  باعث  زدن  ماسک  اگر 
گرمای بیش از حد کنید، به دنبال ماسکی 
از  آن  درونی  و  بیرونی  الیه های  که  باشید 
با  سبک وزن  ریزبافت،  پارچه های  جنس 
نگاه  خنک  به  که  باشد  پیشرفته  فناوری 

داشتن شما کمک کند.
ورزشی  کاالهای  شرکت های  از  برخی 
از  برخی  می فروشند.  را  ماسک ها  نوع  این 
که  هستند  مدعی  ماسک  تولیدکنندگان 
ماسک هایشان  در  رفته  کار  به  پارچه های 
حال   در  اما  دارند،  میکروبی  ضد  خواص 
چنین  که  ندارد  وجود  شاهدی  حاضر 
برابر  در  شما  محافظت  باعث  ماسک هایی 

کووید-۱۹ شوند.
که  است  این  چیز  هر  از  مهم تر  باالخره 
بپوشاند  را  شما  بینی  و  دهان  کامال  ماسک 
و  ماسک  میان  شکافی  آن  کناره های  در  و 

پوست باقی نماند.

تنظیم های خودرو است. خودرویی که بخوبی 
تنظیم باشد، رانندگی به مراتب لذت بخش تر 

و راحت تری را دارد.
فرمان ماشین در حین حرکت نباید به چپ یا 
راست منحرف شود، حتی اگر آن را رها هم 
بیاید. گاهی  نباید چنین وضعی پیش  کنید، 
هم فرمان لرزش دارد، بعضی از وقت ها تنظیم 
فرمان آنقدر به هم خورده است که اصطالحا 
بدرستی  چون  است،  گیج  فرمان  می گویند 
عمل نمی کند. همه این موارد به اضافه موارد 
داشته  گوناگونی  علل  می تواند  دیگر  متعدد 
گرفته  پلوس ها  سائیدگی  و  خرابی  از  باشد 
تنظیم  یا حتی  و  باالنس چرخ ها  در  ایراد  تا 
مورد  در  قضاوت  که  ها؛  باد الستیک  نبودن 
این موارد متعدد کار تعمیرکار است تا بتواند 

جهيزيه از نگاه شرع
جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزای 
نفقه محسوب می شود و از نظر شرع اصوال بر 
عهده مرد است. به گزارش ایسنا به طور کلی 
در شرع اسالم شوهر دو تکلیف مالی نسبت 
به زن دارد؛ یکی مهریه است که مقدار آن در 
حین عقد یا توافق زوجین تعیین می شود و 
فقط  مهریه،  برخالف  که  است  نفقه  دیگری 
می تواند  زن  که  است  مالی  دین  و  یک حق 
تکلیفی  حکم  یک  نفقه  کند.  مطالبه  را  آن 
است که حتی اگر زن استطاعت مالی داشته 
باشد از گردن مرد ساقط نمی شود. بنابراین، 
از نظر فقهی تردیدی وجود ندارد که تأمین 
و  است  شوهر  عهده  بر  زندگی  وسایل  کلیه 
باید وسایل  ابتدای تشکیل خانواده شوهر  از 
مورد نیاز زندگی را تأمین کند، در ضمن اگر 
شوهر هم توانایی خرید و تأمین وسایل مورد 
نیاز زندگی را ندارد همسرش باید به حداقل 

امکانات شوهر قناعت کند.
جهيزيه از نظر عرف

مناطق  در  که  است  پدیده هایی  از  جهیزیه 
آداب  طبق  کشورمان  مختلف  قومیت های  و 
می شود  تعیین  منطقه  آن  خاص  فرهنگ  و 

فرمان  مارپیچ  باید  می پیچید،  سختی  به  یا 
و قطعات داخلی جعبه فرمان را چک کنید.

فنربندی
فنر بندی ماشین از اجزای متعددی تشکیل 
که  است  الزم  حالت  این  در  است  شده 
و  آن ها  یاتاقان های  و  چرخ ها  همراستایی 
بوش و میله تعادل و بازو های کنترل فنر و 
خود فنر ها را بررسی کنید. اگر بخش هایی از 
فنر ها دچار سائیدگی شده یا صدمه دیده اند 
باید تعویض شوند. چون اگر این کار صورت 
نگیرد باعث فرسودگی و صدمه دیدن پیش 
از موعد سایر بخش های سیستم فنر بندی و 

خودرو می شود.
هم راستايی

برای هدایت کردن مناسب و درست خودرو 
الزم  ها؛  الستیک  سائیدگی  از  جلوگیری  و 
کار  این  باشند.  راستا  هم  چرخ ها  که  است 
اصطکاک  و  سائیدگی  از  که  می شود  باعث 
و سر خوردن چرخ ها جلوگیری شود. ضمن 
کاهش  هم  سوخت  مصرف  میزان  اینکه 
می یابد و از وارد آمدن فشار بر روی فرمان و 
سیستم فنر بندی کاسته می شود و هدایت 

خودرو بهتر صورت می گیرد. 

منبع: ركنا

دادگاه خانواده  از طریق  ندارد. زن می تواند 
یا شورای حل اختالف برای استرداد جهیزیه 
کند.  تقدیم  دادخواست  سیاهه  استناد  به 
هنگام  اگر  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
استرداد ثابت شود که چند وسیله توسط مرد 
خریده شده، زن دیگر نمی تواند آن ها را جزو 

فهرست جهیزیه مسترد کند.
نکته دوم که دارای اهمیت است این که در 
بعضی سیاهه ها مشاهده شده است طال های 
از  بخشی  عنوان  به  گرم  قید  با  را  عروس 
جهیزیه گنجانده اند. همان طور که می دانید 
جهیزیه اموال و وسایلی است که در زندگی 
طال های  بنابراین  می شود  استفاده  مشترک 
زوجه متعلق به او و در تصرف اوست و عرفا 
توجه  باید  نمی شود.  محسوب  جهیزیه  جزو 
داشت که اگر هم زوجه طال ها را با خود به 
او  خود  تصرف  در  باشد  آورده  شوهر  منزل 
مهمانی های  و  مجالس  در  زیرا  است،  بوده 
که  این  مگر  است  می کرده  استفاده  روزمره 
را  آن ها  زوج  زندگی  طول  در  باشد  مدعی 
از مقوله استرداد جهیزیه  برداشته است که 

خارج است.

منبع:خراسان

به 6 دليل افرادی كه گريه می كنند قوی ترند

چه نوع ماسک پارچه ای انتخاب كنيم؟

چرا الستیک خودرو ها ساییده می شود؟

آن چه قانون و عرف درباره جهیزیه می گویند / جهیزیه، با مرد است یا زن؟

و  شاگردان  از  اصم  حاتم  که  آورده اند   ...
علیهما: بود رحمة اهلل  بلخی  مریدان شقیق 

چه  حاتم!  ای  گفت  وی  به  شقیق  روزی 
و سخن  منی  در صحبت  تو  که  است  مدت 
من می شنوی؟ گفت سی و سه سال است؛ 
این مدت چه علم حاصل کرده ای  گفت در 
هشت  گفت  گرفته ای؟  من  از  فایده  چه  و 
و  هلل  انا  گفت  شقیق  کرده ام.  حاصل  فایده 
انا الیه راجعون؛ ای حاتم! من جمله عمر در 
از هشت  بیش  را  تو  و  تو کرده ام  و کار  سر 
شیخ!  ای  گفت  است؟  نشده  حاصل  فایده 
اگر راست خواهی چنین است و بیش از این 
این قدر بس است  از علم  نمی خواهم و مرا 
نجات  و  است که خالص  یقین  مرا  که  زیرا 
من در دو جهان در این هشت فایده است.

هشت  این  که  بگو  حاتم!  ای  گفت  شقیق   
فایده، خود چیست؟ 

خلق  این  در  که  است  آن  اول  فایده  گفت 
کسی  هر  که  دیدم  و  کردم  نگاه  جهان 
آن  و  کرده اند  اختیار  معشوقی  و  محبوبی 
موت  مرض  تا  بعضی  معشوقان  و  محبوبان 
لب  تا  بعضی  و  موت  تا  بعضی  و  ایشانند  با 
و  گردیدند  باز  ایشان  از  همه  پس  و  گور؛ 
هیچ  و  گذاشتند  باز  وحیداً  فرداً  را  ایشان 
وی  مونس  و  نرفت  گور  در  ایشان  با  یکی 
نشد؛ پس من اندیشه کردم و با خود گفتم 
در  محب  با  که  است  نیک  آن  محبوب،  که 
گور رود و در گور مونس وی باشد و چراغ 
با  آن  منازل  و  قیامت  در  و  باشد  وی  گور 
باشد. پس احتیاط کردم و آن محبوب  وی 

که این صفت دارد، اعمال صالح باشد، پس 
با من  تا  را محبوب خویش ساختم  آن  من 
در گور آید و مونس من گردد و چراغ گور 
و  باشد  با من  قیامت  منازل  در  و  باشد  من 

هرگز از من نگردد.
نیکو  حاتم!  یا  وزه.  احسنت  گفت  شقیق 

گفتی فایده دوم بیار تا چیست؟ 
در  که  است  آن  دوم  فایده  استاد  ای  گفت 
خلق  همه  که  دیدم  و  کردم  نگاه  خلق  این 
پیروی هوی کردند و بر مراد نفس رفتند و 
پس در این آیه اندیشه کردم )و هر کس در 
پیشگاه او از جاللش بترسد و از هوای نفس 
اوست.  جایگاه  بهشت  همانا  جست؛   دوری 
»نازعات، آیه ۴۰ و ۴۱«( و یقین داشتم که 
قرآن حق و صدق است؛ پس به خالف نفس 
به در آمدم و بر مجاهده وی کمر بستم و او 
را در بوته مجاهده نهادم و یک آرزوی وی 
ندادم تا در طاعت خدای تعالی آرام گرفت.

کردی؛  نیکو  علیک  بارک اهلل  گفت  شقیق   
بیار.  فایده سیم 

فایده سیم آن است که در  استاد  ای  گفت 
کسی  هر  که  دیدم  و  کردم  نگاه  خلق  این 
و  بودند  برده  دنیا  این  در  رنجی  و  سعیی 
کرده  حاصل  چیزکی  دنیاوی  حطام  این  از 
بودند و بدان خرم و شادمانه بودند که مگر 
چیزی حاصل کرده اند، پس من در این آیه 
همه  شماست  نزد  چه  )آن  که  کردم  تأمل 
خداست  نزد  چه  آن  و  شد  خواهد  نابود 
محصولی  پس  آیه۹۶«(  »نحل،  باقیست... 
که از دنیا اندوخته بودم در راه خدای تعالی 

نهادم و به درویشان ایثار کردم و به ودیعت 
به خدای سپردم تا در حضرت حق سبحانه 
و تعالی باقی باشد و توشه و زاد و بدرقه راه 

باشد. آخرت 
کردی  نیکو  حاتم  یا  بارک اهلل  گفت  شقیق 
و نیکو گفتی: فایده چهارم بگو تا چیست؟ 
که  است  آن  چهارم  فایده  شیخ  ای  گفت 
دیدم  را  قومی  و  کردم  نگاه  در خلق جهان 
و  آدمی  عزت  و  شرف  که  پنداشتند  که 
عشایر  و  اقوام  کثرت  در  شخص  بزرگواری 
است تا الجرم قومی بدین افتخار و مباهات 
شرف  و  عزت  که  پنداشتند  قومی  و  کردند 
اوالد،  و  است  مال  در  شخص  بزرگواری  و 
قومی  و  کردند  مباهات  و  فخر  بدان  و 
خشم  در  بزرگواری  و  شرف  که  پنداشتند 
راندن و زدن و کشتن و خون ریختن است 
قومی  و  نمودند  مباهات  و  افتخار  بدان  و 
مال  اتالف  در  آدمی  شرف  که  پنداشتند 
مباهات  و  افتخار  بدان  پس  است.  تبذیر  و 
تأمل کردم که  آیه  این  کردند؛ پس من در 
)... گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین 
که  دانستم   )»۱۳ آیه  شماست...»حجرات، 
حق و صدق این است و این همه پنداشتها 
تقوی  پس  خطاست؛  خلق  گمانهای  و 
از  تعالی  حق  حضرت  در  تا  کردم  اختیار 

باشم. گرامیان  جمله 
گفتی،  نکو  حاتم!  یا  احسنت  گفت  شقیق   

بگو.  پنجم  فایده 
که  است  آن  پنجم  فایده  استاد  ای  گفت 
قومی  هر  که  دیدم  و  کردم  نگاه  خلق  در 

بدیدم  چون  می کردند؛  نکوهش  را  یکدگر 
همه از حسد بود که بر یکدگر می بردند به 
سبب مال و جاه و علم، پس من در این آیه 
تأمل کردم که )... ما خود روزی آنها را در 
آیه  »زخرف،  کرده ایم...  تقسیم  دنیا  حیات 
ازل  در  قسمت  این  که  دانستم  پس   )»۳۲
رفته است و کس را در این اختیاری نیست؛ 
پس بر کس حسد نبردم و به قسمت خدای 
جهان  در  که  هر  با  و  گشتم  راضی  تعالی 

صلح کردم.
فایده  کردی،  نیکو  حاتم  یا  گفت  شقیق   
آن  فایده ششم  استاد  ای  گفت  بیار،  ششم 
دیدم  و  کردم  نگاه  دنیا  خلق  در  که  است 
هر  داشتند  دشمن  را  یکدگر  قومی  هر  که 
کسی به سببی و غرضی که با یکدگر دارند، 
)شیطان  که  کردم  تأمل  آیه  این  در  پس 
دشمن  را  او  نیز  شما  و  شماست  دشمن 
گفته  که  دانستم   )»۶ آیه  »فاطر،  گیرید. 
اتباع  و  شیطان  جز  و  است  تعالی حق  حق 
نمی باید داشت، پس شیطان  را دشمن  وی 
و  نبردم  فرمان  را  او  و  داشتم  دشمن  را 
و  بردم  تعالی  حق  فرمان  بلکه  نپرستیدم، 
راه  که  کردم  او  بندگی  و  پرستیدم  را  او 
چنان  است،  این  صراط المستقیم  و  راست 
آیا  آدم؛  اوالد  )ای  فرموده  تعالی  که خدای 
با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید 
زیرا که او دشمن آشکار شماست و تنها مرا 
است؟  مستقیم  راه  این  که  کنید  پرستش 

»یس، آیه ۶۰ و ۶۱«(
فایده  گفتی،  نیکو  حاتم  یا  گفت  شقیق 

آن  هفتم  فایده  استاد  ای  گفت  بیار.  هفتم 
است که در خلق نگاه کردم و دیدم که هر 
کسی در طلب قوت و معاش خود کوششها 
و سعیهای بلیغ می نمودند و بدین سبب در 
را خوار و  حرام و شبهت می افتادند و خود 
آیه  این  در  من  پس  می داشتند؛  بی مقدار 
زمین  در  جنبنده ای  )هیچ  که  کردم  تأمل 
خداست...  بر  روزیش  که  آن  جز  نیست، 
»هود، آیه ۶«( پس دانستم که قرآن راست 
است و حق؛ و من یکی ام از جمله دابه های 
مشغول  تعالی  خدای  به  پس  زمین،  روی 
زیرا  برساند  من  روزی  که  دانستم  و  شدم 

که ضمان کرده است.

بیار.  فایده هشتم  نیکو گفتی،  شقیق گفت 
گفت ای استاد فایده هشتم آن است که در 
کسی  هر  که  دیدم  و  کردم  نگاه  مردم  این 
به  یکی  کرده اند،  چیزی  و  کسی  به  اعتماد 
زر و سیم و یکی به کسب و پیشه و حرفت 
من  پی  خود،  همچون  مخلوقی  به  یکی  و 
کس  هر  و   ...( که  کردم  تأمل  آیه  این  در 
بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهد 
کرد... »طالق، آیه ۳«( پس توکل به خدای 
نیکو  و  است  بسنده  مرا  او  و  کردم  تعالی 

است. وکیلی 

امام محمد غزالی 

هشت بهره حاتم اصم از شقیق بلخی حکایت::::::::::::::::::::::::::::::::::
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صف

خانگی  های  روش  دندان  کردن  سفید  برای 
توانید  می  کم  بسیار  هزینه  با  که  دارد  وجود 

دندان های سفید داشته باشید. 
سفید  موثرتر  و  ارزانتر  های  روش  از  بسیاری 
توانید در  کردن دندان ها وجود دارد که می 

خانه امتحان کنید
1. سركه سيب 

-۲/۱ قاشق چای خوری سرکه سیب
-یک فنجان آب

خوب  و  کنید  اضافه  آب  به  را  سیب  -سرکه 
مخلوط کنید.

این آب  با  را  ها  از مسواک زدن دندان  -قبل 
بشویید.

2. جوش شيرين و آب ليمو
-۱ قاشق چای خوری جوش شیرین
-۱ قاشق چایخوری آب لیمو / لیمو

-جوش شیرین و لیمو را مخلوط کنید.
روی  را  خمیر  این  مسواک،  از  استفاده  -با 

دندان های خود قرار دهید.
با  را  دهان خود  دقیقه،  از گذشت ۳-۲  -بعد 

آب بشویید.
3. پوست موز 

-پوست موز را به قطعات کوچک ببرید.
روی  بر  آن  داخل  و  بشویید  را  قطعه  -یک 

دندان ها مالش دهید.
دندان  روی  آرامی  به  بار  دو  یا  دقیقه  -یک 

هایتان بکشید.
-دهان خود را با آب شستشو دهید.

4. روغن نارگيل 
انگشتان دست خود را با روغن نارگیل بر روی 
هم  مسواک  از  )میتوانید  بکشید.  خود  دندان 

استفاده کنید(
دندان  روی  آرامی  به  بار  دو  یا  دقیقه  -یک 

هایتان بکشید.
-دهان خود را با آب شستشو دهید.

5. روغن پرتقال 
قرار  خود  مسواک  روی  بر  را  پرتغال  -روغن 
دهید و بعد خمیر دندان را روی آن قرار دهید.

-دندانهایتان را به طور معمول بشویید.
6. روغن كنجد 

-روغن کنجد را در دهان خود به مدت ۱۵ تا 
۲۰ دقیقه بکشید.

بکشید و  بیرون  را  از ۲۰ دقیقه، روغن  -پس 

پزشکی  دندان  به  مراجعه  به  تمایلی  کودکان 
ندارند و به همین دلیل خانواده ها برای حضور 
و  معاینه  و  پزشک  دندان  مطب  در  کودک 

درمان دندان وی دچار مشکل می شوند.
کودک  کردن  آماده  درخصوص  راهکار هایی 

برای مراجعه به دندان پزشکی 
1. فضايی مثبت را در ذهن او بسازيد

اگر اولین بار است که کودک خود را به دندان 
پزشکی می برید، حتما با عبارات مثبت به شرح 
و توضیح درباره دندان پزشکی، مهربان بودن 

دندان پزشک و آسان بودن اقدامات بپردازید.
را  پزشک  دندان  نقش  واقعی،  مراجعه  از  قبل   .2

ايفا كنيد
قبل از این که برای اولین بار به دندان پزشک 
دندان  نقش  در  را  خودتان  کنید،  مراجعه 
پزشک قرار دهید و کودک تان نیز بیمار باشد 
و با مهربان ترین حالت ممکن با او رفتار کنید 
تقلید  را  ابزار  ترسناک  و  خشن  صدا های  و 
پزشک  دندان  که  دهید  نشان  او  به  و  نکنید 
چگونه دندان شما را چک می کند و سپس از 
او بخواهید که جای دندان پزشک قرار بگیرد و 

مسواک زدن را به شما آموزش دهد.
3. مسئله را برای او ساده كنيد

کودک  بار  اولین  برای  می خواهید  که  زمانی 
دید  یک  ببرید،  پزشکی  دندان  به  را  خود 
او بدهید و بیش از حد وارد جزئیات  کلی به 
نشوید و همچنین از پزشک تان بخواهید که در 
مالقات اول، کار را طوالنی نکند و یک کار و 

معاینه کلی انجام دهد.

آن  قسمت های  همه  که  است  گیاهی  سدر 
دارای خاصیت دارویی است.

فوق العاده ای  خنک کنندگی  خاصیت  سدر 
سبب  مو،  مورد  در  آن  استفاده  و  دارد 

حالت دهی و خوش فرم شدن آن می شود.
برگ سدر معجزه ای برای اليه برداری و ترميم

آرایشی  ترکیبات  و  شامپو  در  سدر  گیاه  از 
استفاده می شود از گیاه سدر ضمادی درست 
داده  شست وشو  آن  با  بدن  اگر  که  می شود 
کمک  پوست  الیه برداری  و  اصالح  به  شود 
می کند برای افرادی که دارای پوست چرب 
هستند استفاده از سدر راحت تر و مناسب تر 

است.
ماسک سدر و حنا برای رفع لک های پوستی

برای از بین بردن جوش، شفاف شدن پوست 

اگر کیک خانگی شما بعد از یک روز خشک و 
غیر قابل خوردن می شود برای نگهداری آن 
از این ترفندها استفاده کنید تا بتوانید کیک 

را به مدت طوالنی تازه نگه دارید.
كيکهای پخته و تزئين نشده

به  حداقل  باید  پخت  از  بعد  ها  کیک  همه 
مدت ۵ دقیقه در فر بمانند.در صورت خارج 
کردن کیک بالفاصله بعد از خاموش کردن فر 
یا  و  به داخل جمع می شود  اطراف کیک   ،
پف سطح رویی می خوابد.زیرا تغییر ناگهانی 
دما باعث تغییر شکل ظاهری کیک می شود.

بنابراین پس از پایان زمان پخت ، چند دقیقه 
فر خارج  از  را  از آن کیک  بعد  و  صبر کرده 
کنید . سپس با روشهای مربوطه کیک را از 
قالب خارج نمایید و روی پنجره خنک کننده 

قرار دهید تا کیک خنک شود.
باعث   ، ظرف  در  گرم  کیک  دادن  قرار 
چسبیدن کیک به ظرف می شود .اگر پنجره 
از  را  کیک  ابتدا  از   ، ندارید  کننده  خنک 
سرو  ظرف  در  تزئین،  برای  نظر  مورد  سطح 
قرار دهید به طوری که هوا در اطراف آن در 

جریان باشد تا داخل کیک خمیر نشود.
یخچال  در  نگهداری کیک خنک شده  برای 
یک  داخل  را  باید کیک   ،) روز   ۳ ) حداکثر 
در  کنید.سپس  هواگیری  و  پیچیده  نایلون 

بدنتان  قسمت های  تمام  به  را  آن  سپس 
بمالید و ۱۵ دقیقه بعد بشویید.

و  زخم  جای  بردن  بين  از  برای  سدر  ماسک 
سوختگی

زخم های  و  سوختگی  جای  بهبود  برای 
سطحی، مقداری پودر سدر را با آب مخلوط 
روی  سپس  و  شود  شکل  خمیری  تا  کنید 
دقیقه،  چند  گذشت  از  بعد  و  بمالید  زخم 

آن را بشویید.
ماسک سدر و روغن بادام تلخ

رنگ رخسار  نیکویی  زیبایی سدر  از خواص 
است  است، در صورتی که پوست شما کدر 
و می خواهید پوستی شفاف و روشن داشته 
مخلوط  تلخ  بادام  روغن  با  را  سدر  باشید، 
کرده و استفاده کنید، از آنجا که روغن بادام 
ایجاد  پوست  برای  مشکلی  است  چرب  تلخ 
روی  ساعت   ۲ الی  یک  می تواند  و  نمی کند 

پوست بماند.
طرز تهيه ماسک:

برای درست کردن ماسک، سدر را بجوشانید، 
وزن  هم  با  را  آبش  و  کرده  صاف  را  آن  آب 
حاال  کنید،  مخلوط  تلخ  بادام  روغن  خودش 
هم  آرام  دهید،  قرار  کم  حرارت  روی  را  آن 
بزنید تا آبش بخار شود و عصاره سدر در بادام 

مراقب  بنابراین  است.  شدن و شکسته شدن 
ضربه نخوردن به آن باشید.

كيک های خامه ای تزئين شده
کیک های خامه ای تزئین شده را می توان 
نگهداری  یخچال  در  خوردن  برش  از  قبل 
نمود. اما پس از برش خوردن باید تمام کیک 
در ظرفی در بسته قرار بگیرد و یا روی سطح 

برش خورده سلفون کشیده شود.
یخچال  در  مستقیما  اگر  اینصورت  غیر  در 
قرار بگیرند، کیک آنها خشک میشود. هنگام 
که  چرا  باشید  مراقب  باید  سلفون،  برداشتن 
برای  میکند.  را جدا  کیک  از  بخشی  سلفون 
نگهداری این نوع کیک در فریزر باید تزئینات 
را با پالت یا قاشق جدا و پاک کنید ، سپس 
کیک را به روش قبل فریز کنید و تزئینات را 

جداگانه نگهداری نمایید.
نگه داشتن كيک ميوه ای

از  پر  ای  میوه  کیک  داشتن  نگه  تازه  برای 
تکه های میوه، می توانید از چند قاچ سیب 
این  با  کنید.  استفاده  یخچال  در  کیک  کنار 
روش کیک میوه ای شما بهترین حالت خود 
را حفظ خواهد کرد و شرایط بهتری را برای 

خود خواهید داشت.
كيکهای با روكش فوندانت

شدن  خشک  باعث  یخچال  هوای  دمای 
فوندانت سطح رویی کیک می شود . بنابراین 
تازه  را سالم و  با کاور نمودن کل کیک، آن 
را  بریده شده کیک  میدارید. قسمت  نگه  تر 

مشابه کیک خامه ای بپوشانید!
ای  خامه  های  کیک  داشتن  نگه  تازه  روش 
با  کمی  هستند  برش  بدون  و  زده  یخ  که 
است  متفاوت  اسفنجی  همچون  هایی  کیک 
یک  مانند  کیک  ای  خامه  الیه  عبارتی  به   .
کند  می  عمل  پالستیکی  پوشش  و  محافظ 
و کیک را در مقابل هوا و رطوبت محیط به 
خوبی محافظت می کند. اما برای تازه تر نگه 
داشتن کیک بهتر است درون جعبه خود قرار 
کیسه  یک  در  را  جعبه  سپس  و  شود  داده 

پالستیکی بزرگ قرار دهید.

دهان خود را به طور کامل با آب بشویید.
-به طول معمول مسواک بزنید.

7. زغال چوب 
-مسواک را تمیز کنید و آن را در زغال چوب 

فرو کنید.
-دندان های خود را با استفاده از حرکات دایره 

ای مالیم به مدت دو دقیقه بشویید.
-دهان خود را با آب کامال شستشو دهید.

۸. نمک و آب لیمو 
-آب لیمو و نمک را مخلوط کنید.

دندان  خمیر  یک  عنوان  به  مخلوط  این  -از 
استفاده کنید.

-به طور معمول مسواک بزنید.
9. زردچوبه 

-پودر زردچوبه را بر روی مسواک خود بپاشید 
و به طور معمول مسواک بزنید.

دهان  سپس  و  کنید  صبر  دقیقه   ۳-۲ -برای 
خود را کامال شستشو دهید.

مجدد  معمولی،  دندان  خمیر  با  این  از  -بعد 
مسواک بزنید.

10. نمک اپسوم 
-نمک و آب را مخلوط کنید تا آب نمک حل 

شود.
مخلوط  این  با  را  خود  های  دندان  -سپس 

بشویید.
11. برگ گواوا 

-برگ گواوا له کنید تا خمیر شود.
خود  های  دندان  به  را  آمده  بدست  -خمیر 

بمالید
-به مدت یک یا دو دقیقه صبر کنید.

-سپس دهان خود را بشویید و دندانهایتان را 
طبق معمول مسواک بزنید.

12. پوست پرتقال 
روی  را  پرتقال  پوست  داخل  بار   دو  یا  -یک 

دندان های خود بمالید.
-دندان هایتان را به طور معمول با خمیر دندان 

معمولی خود بشویید.
13. توت فرنگی 

توت فرنگی را با نوشابه گازدار مخلوط کنید.
-از مسواک یا انگشت خود برای اعمال مخلوط 

در دندان هایتان استفاده کنید.
-به مدت چند دقیقه صبر کنید و سپس دهان 

خود را بشویید.

4. به كودک خود رشوه ندهيد
آرام  پزشکی  دندان  در  اگر  که  نگویید  او  به 
باشد، برای او خوراکی یا اسباب بازی می خرید 
و  اضطراب  افزایش  باعث  اقداماتی  چنین  که 
عادت  بد  را  او  و  می شود  کودک  در  استرس 
واقعا  که  زمان هایی  می شود  باعث  و  می کند 
و  دهد  نشان  گونه  این  ندارد،  کاری  از  ترسی 
به نوعی از شما باج بگیرد، در عوض از او قول 

بگیرید که به توصیه های پزشک عمل کند.
5. كودک تان را از آمپول نترسانيد

هیچ وقت به کودک تان نگویید »اگر فالن کار را 
بکنی، تو را به مطب دندان پزشکی می برم که به 
تو آمپول بزند.« شما ممکن است در آن لحظه 
به هدف خود برسید و رفتار کودک تان را کنترل 
کنید، ولی ترس از مطب دندان پزشکی و آمپول 

را در ذهن کودک تان به وجود می آورید.
6. اول صبح به مطب دندان پزشکی برويد

مطب  کار  آغاز  ساعات  اولین  زمان،  بهترین 
دندان پزشکی است. بسیاری از دندان پزشکان 
وقت  اول  در  را  کودک  که  می دهند  ترجیح 
مالقات کنند، چون هم کودک و هم تیم دندان 

پزشکی سرحال ترند.
7. همراه داشتن يک اسباب بازی مورد عالقه

اگر فرزند شما عاشق یکی از اسباب بازی هایش 
مورد  اسباب بازی  دهید  اجازه  او  به  است 
ببرد.  پزشکی  دندان  مطب  به  را  عالقه اش 
همراه داشتن اسباب بازی مورد عالقه به کودک 
مطب  در  بیشتری  امنیت  و  آرامش  احساس 

دندان پزشکی می بخشد.
اتاق  وارد  تنهايی  به  كودک تان  بدهيد  اجازه   .8

معاينه مطب شود
بیشتر دندان پزشکان ترجیح می دهند که شما 
و همسرتان در اتاق انتظار منتظر کودک بمانید 
و فقط کودک شما وارد اتاق معاینه شود. برخی 
را  خودشان  والدین  حضور  در  هم  کودکان 
لوس می کنند و اجازه نمی دهند دندان پزشک 

کارش را به خوبی و به دقت انجام دهد.

و رفع لک و تیرگی پوست تان، مقداری حنای 
بی رنگ و پودر سدر را به یک اندازه مخلوط 
کرده به پوست خود بمالید تا با گذشت زمان 

تیرگی های پوست کم رنگ شود.
ماسک سدر و مورد درمانی برای ريزش مو

۵۰ گرم حنای بی رنگ را با ۱۵۰ گرم سدر 
و ۱۵۰ گرم مورد ترکیب کنید و روی مو ها 
نیم  زمان  مدت  گذشت  از  بعد  بگذارید، 
ماسک  این  بشویید،  را  خود  مو های  ساعت 
و  است  عالی  مو  ریزش  از  جلوگیری  برای 

ریشه مو را محکم می کند.
ماسک سدر و آبليمو برای سفيد كردن دست ها

و  سدر  بدنتان  و  دست  شدن  سفید  برای 
شکل  به  تا  کنید  ترکیب  هم  با  رو  آبلیمو 
آید  در  شل  بسیار  نه  و  سفت  نه  خمیری 

داخل یک ظرف در یخچال بگذارید.در صورت 
عدم هواگیری مناسب ، کیک خشک می شود 
مواد  بوی  نباشد،  دربسته  درون ظرف  اگر  و 

غذایی یخچال را جذب می کند.
و  يخچال  در  نشده  تزيين  های  كيک  نگهداری 

فريزر
کیک   ، بعد  روز  چند  مهمانی  برای  اگر 
برای  است  بهتر   ، اید  دیده  تدارک  اسفنجی 
بدون  را  اسفنجی  کیک   ، داشتن  نگه  تازه 
کنید.  نگهداری  هفته  یک  تا  فریزر  در  برش 
به این صورت که کیک را به طور کامل درون 
از  توانید  می  دهید.  قرار  پالستیکی  پوشش 
استفاده  کار  این  برای  دار  زیپ  های  کیسه 
بر  شده  درست  های  کیک  ماندگاری  کنید. 
پایه روغن یک یا دو روز طوالنی تر از کیک 

های با پایه “کره” است.
نشده  تزيين  های  كيک  مدت  طوالنی  نگهداری 

در فريزر
در صورتی که قصد دارید برای مدت طوالنی 
نگهداری  فریزر  در  را  کیک  ماه،  یک  مثال 
را  آن  کیک،  شدن  خنک  از  پس  کنید، 
به  بپیچید  نازک  آلومینیمی  فویل  درون 
باشد. سپس درون  نداشته  هوا  منافذ  طوری 
فریزر  و در  قرار دهید  یک کیسه پالستیکی 
بگذارید. کیک درون فریزر کامال مستعد خرد 

بیشتر  چه  هر  ماسک  این  بماند،  باقی  تلخ 
خواهد  بیشتری  تأثیر  بماند  پوست  روی 
داشت و برای پوست های خشک مفید است.

ماسک سدر و ماست
سدر  با  دیگر  طبیعی  ماسک های  از  یکی 
می شود،  استفاده  الیه بردار  عنوان  به  که 
از  البته  است،  ماست  و  سدر  ماسک 
بین  از  ماسک،  این  کاربرد های  دیگر 
خصوص  به  جوش،  جای  جوش ها،  بردن 
است،  جوانی  و  نوجوانی  دوران  جوش های 
پوست  که  زمانی  ماسک  این  از  می توانید 
دچار  سرتان  پوست  حتی  یا  صورت  بدن، 
التیام  و  خارش  رفع  برای  شده،  خارش 

التهابات پوستی استفاده کنید.
نکات مهم برای استفاده از ماسک سدر

در زمانی که ماسک روی صورت است به هیچ 
وجه صحبت نکنید و تا پایان زمان ۳۰ دقیقه 
که ماسک را بشویید ساکت باشید، زیرا در 
حین صحبت کردن با ماسک، به مرور زمان 
چین و چروک در پوست تان ایجاد می شود، 
ماسک ها، حتی  از  استفاده  در  کلی  به طور 
هفته ای  و  نکنید  زیاده روی  طبیعی  ماسک 

یک مرتبه به سراغ آن ها بروید.
منبع: فارس

كيک زبرا
کیک زبرا نوعی کیک خانگی بسیار خوشمزه 
ای است که جایگزین خوبی برای کیک ها 
ای و مصنوعی می  و شکالت های کارخانه 
تواند هر  این کیک می  . ظاهر زیبای  باشد 

سن و سالی را به خود جذب کند.
همچنین شیرینی کمی در تهیه آن به کار 
رفته است و ضرری برای سالمتی ندارد. این 
افراد  که  است  هایی  مهمانی  مناسب  کیک 
مسن نیز در آن شرکت دارند. همچنین برای 
این  از  خود  هفته  آخر  و  نوروزی  سفرهای 
لذت  خود  خانواده  ذائقه  تغییر  برای  کیک 

ببرید.
نحوه نگهداری كيک زبرا

کیک زبرا می تواند تا ۴ روز بدون تغییر در 
کیفیت در دمای محیط نگهداری شود . اما 
است  بهتر  آن  تازگی  و  طراوت  حفظ  برای 
استفاده  خنک  محیط  و  دربسته  ظروف  از 
این  افت کیفیت  باعث  .دمای یخچال  کنید 
کیک خواهد شد. اما اگر از یخچال استفاده 
در  آن  ثانیه گرم کردن  با چند   ، کنید  می 
مایکروویو، می توانید آن را دوباره تازه کنید.

نکات مهم :
برای حفظ تازگی کیک میوه ای، چند قاچ 
سیب کنار کیک بگذارید و آن را در یخچال 

نگه دارید.
باقیمانده کیک معمولی و  نگه داشتن  برای 
تازه ماندن آن در یخچال ، باید برای کیک 
و  بزنید  را آب  نان  های معمولی یک قطعه 
همراه با آن در جعبه قرار دهید. رطوبت نان 

باعث تازه ماندن کیک خواهد شد.
بدون  یا  شده  داده  برش  های  کیک  اکثر 
چندین  برای  یخ  بدون  یا  زده  یخ  برش، 
نگهداری  مانند.  تازه می  اتاق  روز در دمای 
است  زمانی ضروری  فقط  یخچال  در  کیک 
که دمای آشپزخانه شما بیش از اندازه باشد.

منبع : نمناک

راههاي سفيد كردن دندان ها در خانه

 راهکارهاي آماده كردن كودک
 برای رفتن به دندان پزشکی

با سدر به جنگ مشکالت پوست و مو بروید

راز تازه نگه داشتن انواع کیک خانگی

طرز تهيه بادنجان شکم پاره 

مواد الزم 
بادمجان : ۶ عدد-قارچ : ۲۰۰ گرم- گوشت چرخ کرده مخلوط 
گوسفند و گوساله : ۳۰۰ گرم- فلفل دلمه ای : ۲ عدد متوسط- 
نخودفرنگی  ) در صورت تمایل ( : ۲۰۰ گرم- سیب زمینی : ۱ 
عدد متوسط-ذرت : ۲۰۰ گرم- نمک، ادویه، پودر سیر، روغن : 

به مقدار کافی
رب گوجه فرنگی : ۲ قاشق غذاخوری    پیاز : ۲ عدد متوسط

آب : نصفه لیوان- گوجه فرنگی حلقه حلقه شده : ۳ عدد متوسط
طرز تهیه 

ابتدا بادنجان ها را پوست کنده و وسط آن را یک برش کوچک 
دهید ) دقت کنید که نباید سر و ته بادنجام از هم جدا شود (

به مدت ۴ الی ۵ ساعت روی بادنجان ها نمک بریزید و بگذارید 
بمانند تا آب اضافی داخل آنها بیرون رود.با این کار هم غذای 

رژیمی تری دارید و هم مصرف روغن تان کمتر می شود.
پیاز را نگینی خرد کرده و در روغن تفت دهید.

تفت  و  کرده  اضافه  را  کرده  چرخ  گوشت  و  رب  ادویه،  سپس 
دهید. در مرحله بعد قارچ، فلفل دلمه ای، سیب زمینی، ذرت و 

نخود فرنگی را اضافه کنید.
در این مرحله نمک و پودر سیر را هم اضافه کرده و نصفه لیوان 
نیم ساعت  بپزد.حدود  تا کامال  بگذارید  آب داخل آن ریخته و 

برای پخت کافی است.
در این فاصله بادنجان ها را سرخ کرده و روی توری بگذارید تا 

روغن اضافی آنها از بین برود.
بعد از پختن مواد، بادنجان ها را از خطی که شکاف داده اید کمی 

باز کنید و از مایع درست شده داخل شان را پر کنید.
در ماهی تابه کمی روغن ریخته و گوجه های حلقه حلقه شده 
را کف آن بچینید و بادنجان های درست شده را روی آنها قرار 
داده و روش بادنجان ها هم یک ردیف دیگر گوجه های حلقه 

حلقه شده بگذارید.
به اندازه نصف قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی را در یک لیوان 
آب ولرم حل  کرده و روی بادنجان ها بریزید و درب تابه تان را 

بگذارید تا غذای تان کامل بپزد.
این غذا را هم می توانید با برنج به عنوان یک ناهار عالی و هم به 

تنهایی به عنوان یک شام سبک میل کنید.
***

كوكی ردولوت
مواد الزم 

کره    ۲۰۰ گرم -شکر   ۲۰۰ گرم- پودر قند   ۱۰۰ گرم- تخم 
مرغ   یک عدد- وانیل    ۲ قاشق چای خوری- رنگ قرمز خوراکی 
یک قاشق غذاخوری- آرد     ۲۵۰ گرم- پودر کاکائو   ۲۵ گرم- 
جوش شیرین   نصف قاشق چای خوری- چیپس شکالت سفید 

 ۱۵۰ گرم
طرز تهیه 

در یک کاسه، کره نرم شده و شکر را مخلوط کنید. سپس پودر 

قند را اضافه کنید و همه مواد را با همزن برقی هم بزنید تا نرم 
و یکدست شوند. تخم مرغ را هم به مواد اضافه کنید و وانیل را 
همراه با رنگ قرمز خوراکی به مواد بیفزایید. آرد را داخل کاسه 
الک کنید و پودر کاکائو را همراه با جوش شیرین به آن اضافه 
کنید. همه مواد را حدود دو دقیقه با همزن برقی بزنید تا یک 
خمیر نرم قرمز رنگ بدست آید. حاال چیپس شکالت سفید را 
پخش  خمیر  در  مساوی  صورت  به  تا  بزنید  هم  و  کنید  اضافه 
شوند. خمیر را لوله کرد و روی کاغذ روغنی قرار دهید. روی آن 
بپوشانید و به مدت ۳۰ دقیقه در  با یک کاغذ روغنی دیگر  را 

یخچال قرار دهید. 
فر را روی حرارت ۱۹۰ درجه سانتیگراد گرم کنید. خمیر کوکی 
را با یک چاقوی تیز برش هایی با ضخامت یک سانتی متر بزنید و 
در سینی فر که با کاغذ روغنی پوشانده اید، قرار دهید. سپس آنها 
را به مدت ۱۳ـ۱۵ دقیقه بپزید. پس از این که کوکی ها خنک 

شدند آن ها را از سینی خارج و بعد از خنک شدن سرو کنید. 

دنیای شیرین آشپزی
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این روزها می شود بدون تو، آدامس جوید
من با همه دوستم،  پیغام نَفرست کوید!!

ماهی پلوی عید ، یک طعم دیگری گرفت!!
وقتی که ناز میکنی، تَلخون می شود شوید!

تعطیل شده است ؛زنگِ ورزش و حساب
گفتند پشت بام، آهسته می توان دوید!
چند ماه در خانه ها، اعصاب نماند و نیست!

امروز پدر بگفت ، مادر می روید خرید!
آثار خانه نشینی و محصول ویدئو کلیپ 

رقص بندرِی پدر؛دابِسمش های  نوید!
طوطی ما بدید  ُوهان  پرنده میخورند!

از ترس جان خود ؛یکباره  از قفس پرید!
این حرف من که نیست؛آمد وزیر و گفت

در خانه ات بمان؛ ویروس می کشد شدید!!

  رسول پوریزدی 

شعر طنز
خداوند  وقىت  كه  اند  ركده  روايت  قتاده  از 
دربارهء خلقت آدم با فرشتگان مشورت 
هناد  خواهى  زمني  در  را  گفتند:»كىس  ركد 

كه تباهكارى كند و خون بريزد.«
چيزى  خدا  نزد  به  كه  وبدند  دانسته  چون 
نيست  تباهكارى  و  خونريزى  از  بدتر 
مشا  دامن  من  فرمود:»آنچه  خداوند  وىل 
خليفهء  از  كه  وبد  خدا  عمل  در  ندانيد.«كه 
و  پارسايان  و  رسوالن  و  پيمربان  زمني 

وبد. خواهند  هبشتيان 
چون  كه  اند  ركده  روايت  نيز  عباس  ابن  از 
پرداخت  آدم  خلقت  به  جل  و  عز  خداوند 
و  داناتر  خلىق  گفتند:»خدا  فرشتگان 
آدم  خلقت  و  آفريد«  نخواهد  ما  از  عزيزتر 
معرض  به  مخلوق  مهه  كه  وبد  ايشان  امتحان 
امتحانشان  كه  زمني  و  آمسان  چون  امتحانند 
يا  اطاعت  فرمود:»به  خدا  كه  وبد  اطاعت 

آمدمي« اطاعت  گفتند:»به  بياييد«و  ركاهت 
وقىت  كه  اند  ركده  روايت  حسن  و  قتاده  از 
خداوند به فرشتگان گفت خليفه اى در 
بگفتند  خويش  راى  و  هناد  خوامه  زمني 
ندانستند،گفتند:  چيزى  و  بدانستند  چيزى 
و  كند  تباهى  كه  مينهى  زمني  در  را  »كىس 
دانسته  فرشتگان  بريزد.«چون  خون 
خون  از  بزرگرت  گناهى  خدا  نزد  به  كه  وبدند 
آدم  خلقت  خداوند  چون  و  نيست  ريخنت 
گفتند:»خدا  مه  با  فرشتگان  ركد  آغاز  را 
ما  از  كه  بيافريند  خواهد  ىم  چه  هر 

را  آدم  چون  و  وبد«  نخواهد  عزيزتر  و  داناتر 
بيافريد و روح در او دميد بگفت تا او را 
داد،به  برترى  آهنا  بر  را  آدم  كنند،و  سجهد 
فرشتگان  وبدند،و  گفته  كه  سخن  آن  كيفر 
گفتند:»اگر هبرت از او نباشمي از او داناترمي كه 
وبده  او  از  پيش  قوهما  و  امي  وبده  او  از  پيش 

اند.«
شدند،دچار  خويش  عمل  فريفتهء  چون  و 
آدم  به  را  ناهما  مههء  خدا  و  شدند  امتحان 
نشان  فرشتگان  به  را  چيزها  و  داد  ياد 
از  كه  گوييد  ىم  راست  گفت:»اگر  و  داد 
را  چيزها  اين  نام  داناتريد  بيافريمن  چه  هر 
وتبه  به  فرشتگان  و  بگوييد  من  به 
و  گرايد  ىم  وتبه  به  مؤمىن  هر  و  گراييدند 
ِإّنك  عّلْمتنا  ما  ِإاّل  لنا  ِعمْل  ال  »ُسْبحانك  گفتند: 
ْئُهْم  أْنِ آدُم  ْلحِكمُي،`قال:يا  ا اْلعِلمُي  أْنت 
أُقْل  مْل  أ  قال  ْم  ِبأمْساِئِ أْنبأمُهْ  ْم،فلّما  ِبأمْساِئِ
اْلْرِض  و  الّسماواِت  غْيب  أْعمُل  ِإنِّ  لُكْم 

و أْعمُل ما ُتْبُدون و ما ُكْنُتْ تْكُتُمون 
ما  به  آنچه  جز  گويمي،دانىش  وت  تنزيه  يعىن 
وتيى. فرزانه  داناى  كه  ندارمي  اى  آموخته 

گفت:اى آدم،اينان را از نام چيزها آگاه 
ركد  آگاهشان  ناهمايشان  از  چون  و  كن 
آمساهنا  راز  من  كه  نگفامتن  گفت:»مگر 
و  كنيد  آشكار  را  آنچه  و  دامن  ىم  را  زمني  و 

آنچه را هنان ىم داشتيد ىم دامن«.
چيز  مهه  نام  داد  ياد  آدم  به  خدا  كه  ناهما  و 
وبد چون اسب و اسرت و شرت و جن و وحش 

گروه  و  ناميد  آن  نام  به  را  چيزى  هر  و 
فرشتگان  به  داد،آنگاه  يادشان  گروه 
آمساهنا  راز  از  كه  مشا نگفت  به  گفت:»مگر 
و زمني آگامه و آنچه را آشكار ركده ايد 
ميدامن.«آنچه  ايد  داشته  هنان  كه  را  آنچه  و 
گفته  كه  وبد  سخن  آن  وبدند  ركده  آشكار 
و  تباهى  زمني  در  آدم  اعقاب  وبدند 
اين  وبدند  داشته  هنان  آنچه  كنند  خونريزى 
آدم  از  ما  كه  وبدند  گفته  مه  با  كه  وبد  سخن 
فرماىن  نا  و  تكرب  چون  و  داناترمي.  و  هبرت 
با  خدا  و  شد  عيان  فرشتگان  بر  ابليس 
اصرار  عصيان  اكر  در  او  و  ركد  عتاب  وى 
و  ركد  بريونش  هبشت  از  خداى  ورزيد 
و  گرفت  او  از  را  زمني  و  دنيا  آمسان  ملك 
فرمود:»از  و  ركد  خلع  هبشت  خازىن  از 
رستاخيز  روز  تا  و  مطرودى  كه  برو  هبشت 
لعنت بر وت باد«و وى مهچنان در آمسان وبد و

در  را  آدم  خدا  و  وبد.  نيامهد  زمني  روى 
و  رفت  مهى  تنها  آن  در  كه  داد  مقر  هبشت 

نداشت مهسرى 
كه بدو آرام گريد و لحظه اى بخفت و چون 
بيدار شد زىن را باالى سر خود نشسته ديد 
از  و  وبد  ركده  خلق  او  دنهدء  از  خداى  كه 

پرسيد:»كيسىت؟« او 
خلق  چه  گفت:»براى  هست«  گفت:»زىن   

شدى؟« گفت:»تا به من آرام گريى«.
دانسته  را  آدم  عمل  مقدار  كه  فرشتگان  و 

وبدند پرسيدند:»اى آدم نام او چه باشد؟«

حوا« گفتند:»چرا  گفت:»حوا« 
گفت:»از آن رو كه از زنهد اى آفريهد شهد«

و  وت  آدم  فرمود:»اى  جل  و  عز  خداى  و 
چه  هر  و  گرييد  مقر  هبشت  در  مهسرت 

خواهيد به خوىش از آن بخوريد.«
وقىت  كه  اند  ركده  روايت  اسحاق  ابن  از 
ناهما  و  ركد  عتاب  ابليس  با  جل  و  عز  خدا 
وترات  اهل  گفتهء  به  بياموخت  آدم  به  را 
انداخت  او  بر  خواىب  مطلعان  ديگر  و 
چپ  طرف  از  را  او  دنهدء  يك  آنگاه 
ركد  پر  گوشت  از  را  آن  جاى  و  بگرفت 
و آدم مهچنان به خواب وبد تا خدا از دنهدء 
آرام  بدو  كه  شد  زىن  و  بيافريد  را  حوا  وى 
گريد و چون خواب از او برفت و برخاست 
چنانكه  و  ديد  خويش  پهلوى  را  وى 
گفت:»گوشت  داند  هبرت  خدا  و  اند  گفته 
و  گرفت  آرام  بدو  مهسرم«و  و  خون  و 
بدو  كه  داد  مهسرى  را  وى  خدا  چون 
مهسرت  و  وت  آدم  گفت:»اى  گرفت  آرام 
خوىش  به  آن  از  و  گرييد  مقر  هبشت  در 
كه  مشويد  نزديك  درخت  بدين  و  بخوريد 

شد« خواهيد  ستمگران  از 
از  را  حوا  خدا  كه  اند  آورده  مجاهد  از 
او  به  شد  بيدار  چون  و  آفريد  آدم  دنهدء 

گفت:»مرا به نبطى مرئه گويند« يعىن زن.
تريد، نام اين چيزها را با من بگوييد.«

ادامه دارد...

تاريخ طبری ویروس می کشد شدید

م ردد بود ازین شیب هک معشوق  کدا

توانگر و عاشق ردویش

من کیستم هک تو را خواهم

                           چون از قیمت خود آگاهم.

... رم کمترم و از ره دمی هک می شمارم بدرتم از رههچ می پندا

خواجه  عبداهلل اصنارى

از خود راضى باش!
هیچ وقت به صفِت »از خود راضی« در 
صفتی  اید؟  کرده  فکر  زندگی  لغتنامه 
با  است  مترادف  که  نکوهیده  و  مذموم 

افاده ای و مغرور . 
رضایت  خویشتن  از  که  کسی  چرا 
دارد، باید نکوهش شود، باید شرمسار 
را  خالفش  و  بکشد  خجالت  باید  باشد، 

ثابت کند!
به  نتواند  آنکه  فکر کرده اید  هیچ وقت 
راضی  خودش  از  که  برسد  ای  مرحله 
باشد چه درد سرها خواهد کشید و چه 

در به دری ها خواهد داشت؟
تالش  است  ناراضی  خودش  از  آنکه 
از  را  دیگران  قیمتی   هر  به  کند  می 
رنج  همان  این  و  کند  راضی  خود 
که  العالجی  بیماری  است؛همان  مدام 
قرار  و  آرام  دیگر  شویم  دچارش  اگر 

نخواهیم داشت.
اش  چهره  و  اندام  و  بدن  و  تن  از  آنکه 
ناراضی است، دست به دامان مارک ها و 
ُمد ها می شود؛ می رود پشت لعاب ها و 
نقاب ها و  التماس می کند به تیغ ها و 

چاقو ها و ساّلخ ها.
دلش  و  جان  و  روان  و  روح  از  آنکه 
از  است.  بیچاره  هم  نیست  راضی 
به  مقامی  از  دود،  می  مدرکی  به  مدرکی 
مقامی، از ثروثی به ثروتی، از معشوقی 

به معشوقی...
آنکه از خود راضی است، آسوده است. 
رو به جهان می ایستد و می گوید: »من 

چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند«
میزان  ساعتی  اینکه  از  شود  می  رها  و 

این باشد و ساعتی موزون  آن. 
و هیچ خوشبختی بزرگتر از آن نیست که 
یونسی باشی نشسته بر لب دریای خویش 
و در جواب هر کس که می پرسد: »چونی؟«

بگویی: »بر قانون خویش«

***
در  که  ست  ثروتی  همان  »رضایت« 
نبرده  آن  از  نصیبی  کسی  ما  جامعه 
است. نه کسی از خودش راضی است نه 

از دیگری.
می  فریب  چرا  ما  دختران  دانید  می 
هر  با  شاید  اینکه  آرزوی  در  خوردند؟ 
راضی  خود  از  را  کسی  فریب،  جرعه 

کنند!
آن  در  که  محتاجیم  ای  جامعه  به  ما 
زنانش نه به توّهم که به حقیقت از خود 

راضی باشند.
زناِن از خود راضی، توان آن را خواهند 
فرزندان  به  را  رضایت  مفهوم  تا  داشت 
همچنان  ما  وگرنه  بیاموزند  نیز   خود 
گرفتاِر  داشت  خواهیم  فرزندانی 
این  از  آن،  و  این  از  رضایت  دریوزگِی 

دکان به آن دکان تا آخرین روز عمر...

عرفان نظرآهاری

ُهـّناد
»يُِريُدوَن 

الَناِر  ِمَن  يَْخُرُجوا  أَْن 
اند:  قسم  دو  آتشيان«  اآلية 

قسمى ايشان که هرگز از آتش بيرون نيايند 
و درشدن ايشان بآتش تعذيب راست نه تطهير را، و اين 

آيت در شأن ايشان است. قسم ديگر آنست که در شدن ايشان بآتش 
تطهير راست نه تعذيب را، و حال ايشان بر تفاوت است: قومى زودتر بيرون آيند، 

و قومى ديرتر، بر حسب حال، و بر اندازه کردار ،باز پسين کسى که بيرون آيد،  است، و قصه 
وى معروف، و فى ذلک ما

روى ان النبى )ص( قال : آخر من يخرج من النار رجل اسمه هّناد، و هو ينادى من قعر جهنم يا حنان يا منان . گفت باز 
پسين کسى که از دوزخ بيرون آيد، مردى بود نام وى هناد . گويند پس از همه خلق به پنج هزار سال بيرون آيد، و بروايتى 

به پانصد سال. حسن بصرى گفت کاشک من او بودمى در آن قعر دوزخ.
 هناد ميگويد: يا حنان يا منان، معنى منان آنست که اى خداوند منت بسيار، ترا بر من منت فراوان است، و مهربانى تمام. 
عجبا کارا! مردى که چندين هزار سال در دوزخ است . گويى از نعمت مواصالت در آن درکات بجان او چه مى پيوست که 

اين تسبيح ميگفت: يا حنان يا منان.
پس جمله امم که اهل سعادت باشند در سراى سعادت حلقه بندند، و انبيا و اوليا همه آرزوى ديدار کنند، و جمله مالئكه در 

نظاره، و ميگويند: بار خدايا! کريما! مهربانا! وعده ديدار کى است؟
صد هزاران با نثار جان و دل در انتظار                                و ان جمال اندر حجاب و وعده ديدار نيست

و جالل لم يزل و ال يزال گويد: از امت محمد يک گدا در قعر حبس مالک مانده، تا وى نيايد رؤيت شرط نيست، تا آن گدا 
هّناد نيايد ديدار ننمايم. حسن بصرى که گفت: کاشک من او بودمى، علما در آن مختلف اند که حسن چرا گفت؟ قومى 
گفتند که: هناد را بيرون آمدن يقين است، و حسن ميگويد: آن من يقين نيست. قومى گفتند: حسن بصرى در نگرست، انبيا 
و اولياء و صديقان را ديد، دست بر مائده عّزت دراز کرده، و در انتظار بداشته، و انتظار هّناد ميكنند، گفت: بارى بايستى که 

من او بودمى تا انتظار من کردندى.
پس فرمان آيد از جناب جبروت که يا جبرئيل! رو در ميان آتش، و هّناد را بجوى. گفته اند که: جبرئيل چهل سال در ميان 
آتش وى را ميجويد، و نيابد. مالک گويد: کرا ميجويى؟ گويد: هّناد را. گويد: يا جبرئيل هو هاهنا کالحممة، او اينجايست 

همچون آالس سياه. بيا تا او را در آن زاويه با تو نمايم.
جبرئيل آيد، و وى را بيند، سر بزانوى حسرت نهاده.

 اگر بدوزخ آتش چو عشق بودى تيز                              گرفته بودى آتش ز تف خويش گريز.
 جبرئيل يک دو بار گويد: يا هّناد! جوابش ندهد، و با خود ميگويد: اهل غرفه ها را گوئيد که با حور و قصور ممتع باشيد، 

که ما را در اين زاويه اندوه با نام دوست خوش است. جبرئيل گويد: يا هّناد سر از زانو برگير، و از من بشنو 
که من پيک ملک ام. آخر سر برگيرد و سالم را عليک گويد. آنگه گويد: يا جبرئيل! ديدار 

نمودند؟ جبرئيل گويد: نه، هنوز ديدار ننمودند. گويد: رو بسالمت. و سر وا زانو 
نهد، گويد: ما را درين گوشه سراى اندوه با نام او خوش است، و همى 

از سر سوز خويش  که  بار  هر  و  منان!  يا  يا حنان  گويد: 
اين کلمت گويد، آتش دويست ساله راه ازو 

بگريزد، و الَل المنجى من عذاب 
الجحيم.

)کشف االسرار و ُعدة االبرار - 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی(

پادشاهی و ردویشی

برخاست  غزنین  از  محمود  پادشاه  وقتی 
نهاد،  شیخ  صومعه  روبه  زیارت،  بـه  و 
کرد،  درود  و  درآمد  صومعه  در  از  چون 
شیخ ابوالحسن خرقانی  جواب داد اما برپا 
رفتن رسید، شیخ  وقت  پس، چون  نخاست. 
گفت:»اول  محمود  خاست.  پا  بـه  او  برای 
می  برپا  اکنون  نکردی،  التفات  آمدم  کـه 
ان  و  چیست  کرامت  ی  همه  این  خیزی؛ 
و  خودبینی  در  »اول،  گفت؛  بود؟«شیخ  چه 
خودخواهی پادشاهی و بـه امتحان درآمدی، 
و آخر، در فروتنی و درویشی میروی – کـه 
اسـت.  تافته  تو  بر  درویشی  دولت  آفتاب 
اکنون،  برنخاستم،  تو  پادشاهی  برای  اول، 

برای درویشی تو برمی خیزم«

عطار نیشابوری )تذکره االولیاء(

می جوید ات روحِ خویش  آن کس هک بهشت را 

استوار  راه  رد  گاهی  چند  هک  شاید  بخشد  راهیی  را 

هک  کس  آن  اما  رسید،  نخواهد  مقصد  هب  اما  مانَد، 

افتد،  دور  راه  از  هک  شاید  است،  »عاشق« 

ی  حلقه  هب  را  او  عشق،  پاکِ  نّیتِ  همان  اما 

قدیسان و پاکان خواهد رساند.

راه تو

الهی قمشه  ای 

ست، هن دل رب عشق توام هن صبر پیدا

بی روی توام هن عقل رب جاست، هن دل

این غم هک مراست کوه اقفست، هن غم

این دل هک رتاست، سنگ خاراست، هن دل

رودکی
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صف

)دعا درباره فرزندان(
پروردگارا، بر من منت نه و فرزندانم 
را زنده بدار. شایستگی عطایشان کن 
بهره فراوان ده. خدایا،  از آنان  و مرا 
بدار  طوالنی  را  اشان  زندگی  سفره 
به  را  کوچکشان  دور؛  را  اجلشان  و 
قوت  را  شان  و ضعیف  رسان  بزرگی 
عنایت کن. تندرست شان بدار و در 
از  کن  عطا  شان  نکویی  خلق،  و  دین 
من  هراس  مایه  آنان  درباره  آنچه 
پناه  در  را  بدنشان  و  جانشان  است، 
عافیت خود دار و به دست من روزی 
نیکوکارانی  ساز.  گسترده  را  شان 
شنو  حق  نگرانی  حق  پرهیزگار، 
نیکخواِه  دوستانی  فرمانبردار،  و 
جوِی  کینه  دشمنانی  و  دوستانت 

دشمنانت قرارشان ده.

فرزندان صالح سرمایه بزرگ
فرزندانم  نیروی  به  مرا  بازوی  عزیزا، 
سخت نیرومند ساز، کارم را به دست 
به کثرتشان عده  آور،  اصالح  به  آنان 
حضورشان  به  و  بخش  فزونی  را  ام 
یادم  وجودشان  به  بیارای.  را  مجلسم 
را زنده بدار و در نبودم به دست آنان 
به  نیازم  هنگام  در  کن.  امرم  کفایت 
را  آنان  و  رسان  ام  یاری  آنان  کمک 
دوستدار من قرار ده، چنان که با من 
من  سوی  دْل  روِی  و  باشند  مهربان 

اعتماد بر خدا برای غلبه بر شیطان
دور  ما  از  را  شیطان  نیرنگ  تو  اگر 
اگر  و  کشاند  مان  گمراهی  به  نداری 
او در امان مان نداری به  از تباهی  تو 
خودت  قدرت  به  بکشد.  مان  زبونی 
خواهش  و  بازگیر  ما  از  را  قدرتش 
بند  را در  او  فرما  اجابت  را  بسیارمان 
نیرنگ هایش، در  از  امان  تا در  کش 

سلک پاکان درآییم.

طلب اجابت
حاجتم  و  برآور  را  خواهشم  مهربانا، 
مساز  محرومم  اجابت  از  کن.  روا  را 
بر  و  ای  شده  من  اجابت  ضامن  که 
دعایم پرده مکش که به دعا فرمانم 
داده ای. به راست کردن کار دنیا و 
آنچه  در  گذار؛  منّت  من  بر  آخرتم 
ام،  برده  یار  از  آنچه  و  ام  گفته 
دل  در  نهان  به  یا  ام  کرده  آشکار 
داشته ام، به روشنی گفتم یا در پرده 

پوشاندم. اختفا 

در وادی خوبان
ده؛  قرار  خوبانم  از  مرا  همیشه  الهی، 
آنان که تنها دست حاجت به سوی تو 
دراز کنند و زمین خواهششان همیشه 
که  آنان  است؛  پر  تو  اجابت  باران  از 
با توکل بر تو از نسیم الطافت محروم 
شان  همیشگی  مأوای  تو  پناه  نشوند؛ 

و  کنند  رفتار  درستی  به  من  با  کنند. 
فرمانم برند و نه چنان که عصیان کنند 
و به اندوهم کشانند و مخالفت ورزند 
تباهی دچار شوند. در پرورش و  به  و 
ادب آموزی و نیکی کردن با آنها یاری 

ام کن.

پناه بردن از شر شیطان
خدایا، مرا و فرزندانم را از شر شیطانی 
که از وادی مهرت رانده شد، در امان 
نهی  و  امر  و  را آفریدی  ما  تو  دار که 
کردی  امرمان  آنچه  در  کردی.  مان 
عقاب  از  و  دادی  مان  میل  ثواب  به 
مان  دشمن  را  شیطان  آن  ترساندی 
قرار دادی و سلطه دادی، گرچه ما را 
او سلطه ای نیست. به سینه هامان  بر 
راهش دادی و در خونمان جاری اش 
غافل  او  شویم  غافل  ما  چون  کردی. 
نشود و چون ما از یاد ببریمش او ما را 
از یاد نَبَرد؛ عقابت را بر ما آسان جلوه 
دارد؛  هراسمان  در  تو  غیر  از  و  دهد 
آن  به  کنیم  کاری  زشت  خیال  چون 
فرا خواندمان و چون به نیکی اندیشه 
را  نفس  خواهش  دارد؛  بازمان  کنیم 
برایمان جلوه گر کند و شک و شبهه 
فراوان در نگاهمان اندازد؛ چون وعده 
دهد وفا نکند و چون آرزویی در دلمان 

اندازد بر نیاورد.

باشد؛ در تجارت با تو سود فراوان برند 
و به سایه سار عّزت تو خو کنند؛ آنان 
از  ات،  بزرگواری  و  بخشندگی  به  که 
بسیارشان بخشی؛  فضلت روزی حالِل 
آنان که از بیچارگی به عزتمندی شان 
پناه  در  هر ستمی  از  دور  به  کشاندی 
بالیی در  از هر  امان  و در  تواند  عدل 
از  داراییت  به  تواند.  رحمت  آغوش 
به  رساندیشان؛  توانگری  به  نداری 
تباهی  و  خطا  و  گناه  از  تو  از  پرهیز 
در امان ماندند و به طاعت تو در راه 
خیر و کمال و درستکاری گام نهادند؛ 
آنانی که به قدرت تو بین خودشان و 
از  و  اند  منع کشیده  از  ای  پرده  گناه 
عصیانت دوری کرده اند و در جوارت 

سکنا گزیدند.
مهر  به  را  ها  نیکی  این  همه  خدایا، 
و رحمتت به من ارزانی دار و مرا از 
عذاب دوزخ در پناه خود گیر و مانند 
آخرت  و  دنیا  برای  تو  از  آنچه  همه 
همه  به  خواستم،  فرزندانم  و  خود 
عطا  مؤمن  و  مسلمان  مردان  و  زنان 
نزدیکی  بسیار  بندگان  به  تو  که  کن 
نجواها  کنی؛  می  اجابت  را  حاجت  و 
آگاهی؛  چیز  همه  بر  و  شنوی  می  را 
و  مهربانی  آمرزنده؛  و  ای  بخشنده 
نیکی  آخرت  و  دنیا  در  پس  رحیم. 
در  جهنم  عذاب  از  و  کن  عطایمان 

امانمان دار.

دعای بیست و پنجم از صحیفه سجادیه

دستمال شاهانه
و  عظمت  به  قدری  به  شاه  ناصرالدین   

ابّهت مقام سلطنت اهمیت می داد که دستمال های 
خود  جیب  از  می شد،  چرک  طبعاً  که  را  خود  جیب 

خارج نمی کرد که مبادا متصدِی شست وشو، آِب خشک 
شده ی بینی شاه را در دستمال نبیند. زمستان ها دستمال 
چرک خود را به بُخاری می افکند و خود را از آن خالص 

می نمود و تابستان ها الی علف های باغ و این سر و 
آن سر پرت می کرد. 

شرح زندگانی من
رسیدن به کمالعبداهلل مستوفی

روزی عبدالملک بن مروان به شخصی 
گفت: »من چنان شده ام که هرگاه کار نیکی 

چون  و  نمی شوم  شاد  آن  به  می دهم،  انجام 
مرتکب شّری می شوم، از آن بدم نمی آید.«

مرد گفت: »اکنون دل مردگی تو به حد کمال 
رسیده.«

)ابن الّطقطقی؛ تاریخ فخری(

دارایی اندک

پرسیدند:  را  گرسنه ای  درویش 
»اشتها داری؟«

یک  همین  دنیا  در  بیچاره  »من  گفت: 
متاع را دارم و بس.«

)کلیات عبید(

تواضع
گفت:  دوستش  به  شخصی 

ریاکارم  من  می کنند  گمان  »مردم 
درحالی که دیروز روزه داشتم و امروز 
هم  هیچ کس  به  و  دارم  روزه   نیز 

نگفته ام.«
)کشکول طبسی(

مداحی به جا
از عارفی پرسیدند: »چرا گرسنگی و 

گرسنگان را مدح می گویی؟ در گرسنگی چه 
دیده ای؟«

گفت: »اگر فرعون هم گرسنه بود، هرگز 
نمی گفت من خدا هستم.«

تذکرة االولیای عطار

مترسکبا گذشتگان قدمی بزنیم
می  زار  چمن  الی  مترسک  بود.  سرد  هوا 
لرزید از چهره اش معلوم بود که از هوای 
های  شاخه  و  خاکستری  آسمان  سرد، 
خشک حوصله اش سر رفته. چند تا کالغ 
دور و برش می چرخند، ولی او آن قدر در 
حال و هوای خودش است که حتی به کالغ 
ها نگاه هم نمی کند. اما ناگهان چشمش 
به جوانه خوش رنگی که روی شاخه است 
می  اما  بزند  فریاد  خواهد  می  افتد،  می 
ها  شاخه  روی  که  هایی  پرنده  که  ترسد 

نشسته اند بترسند و فرار کنند.
مترسک تمام شب مراقب جوانه است. هر 
روز به جوانه ها اضافه می شود و مترسک 
همین  از  یکی  است.  حال  خوش  بسیار 
روزها پرنده ای می آید و روی دستش می 
نشیند در همان لحظه پرنده ی دوم می آید 
و تکه چوب نازکی را روی دست مترسک 
خوشش  ها  پرنده  از  مترسک  گذارد،  می 
تکان دهد  را  نمی آید می خواهد دستش 
تا پرنده ها فرار کنند ولی دلش می سوزد.

روز ها می گذرد و این دو پرنده النه  کوچکی 
می سازند، مترسک از سر و صدای پرنده 
ها و نوک زدن هایشان بسیار ناراحت است 
پس تصمیم می گیرد النه را از روی دستش 
را می  ولی در النه دو تخم کوچک  بندازد 
بیند دلش می سوزد و همان طور ثابت می 
ماند روز ها و شب ها می گذرد. دیگر بهار 
آمده است گندم های چمن زار رشد کرده 
اند و تخم پرنده ها شکسته و دو جوجه ی 
کوچک از میان تخم ها در آمده مترسک 
و  نگهداری  با  چون  است  راضی  کارش  از 
مراقبت آنها، دو جوجه ی سالم بدنیا آمده.

در همین روزها کالغ ها به مزرعه ی گندم 
حمله ور شدند و گندم ها را به غارت می 
اینکه النه از روی  بردند، مترسک از ترس 
را  ها  کالغ  و  نخورد  تکان  نیفتد  دستش 
نپراند. مدتی گذشت همین طور که کالغ 

ها مزرعه را خراب می کردند، جوجه ها هم 
بزرگ  ها  جوجه  اینکه  تا  کردند،  می  رشد 
بال  آسمان  به  و  گرفتند  یاد  پرواز  شدند، 

گشودند  و بر نگشتند.
مترسک فهمید که آن ها رفتند سر زندگی 
شوم.حاال  ناراحت  نباید  گفت:  باخود  شان 
باید کمی به کارم یعنی فراری دادن کالغ 
تبری  با  دار  مزرعه  ناگهان  ولی  برسم.  ها 
نزدیک  آمد.  مترسک  سمت  به  بزرگ 
با  برد  باال  را  تبر  رسید،  که  مترسک  به 
دیگر  کنم  فکر  متاسفم  گفت:  افسوس 
کالغ ها از تو نمی ترسند. و تبر را به کمر 
مترسک زد، مترسک از وسط به دو نصف 
زمین  روی  ناراحتی  و  ناله  با  مترسک  شد 
افتاد. مزرعه دار او را از زمین برداشت و آن 

را در جنگل گذاشت و رفت.
کشید  می  را  آخرش  های  نفس  مترسک 
شنید.  را  کسی  آشنای  صدای  ناگهان  که 
روی  که  پرنده  دو  آن  است  درست  بله 
دست هایش بزرگ شده بودند آمده بودند. 
مترسک خوش حال شد پرنده ها برای او 
چرخیدند.  می  دورش  و  خواندند  می  آواز 
گویی آن دو هم ناراحت بودند و در همان 
لحظه مترسک با احساس خوبی چشم از 

جهان بست.

فصل زمستان

داد زد و گفت : چه سرده !

دستکش و پالتو می خوام

یه چکمه ی نو می خوام

از روی نرده ، قار قار

رفت و رسید به بازار

هر چه دلش خواست خرید

پوشید و پر پر پرید

افسانه شعبان نژاد

ماشین کهنه

ماشین ما کهنه شده
وقتی یهو دود می کنه

هوای خوب کوچه رو
اینجوری نابود می کنه

ماشین ما نمی تونه
خوب چرخاشو بچرخونه

ماشین ما مریض شده
باید بره مریض خونه

بابا جونم تو رو خدا
کم ماشین ات رو خسته کن

پیر شده بیچاره دیگه

پس اونو بازنشسته کن

جعفر ابراهیمی شاهد



ْهراء سالم الّل علیها: نَْحُن َوسیَلُتُه فی َخلِْقِه، َو نَْحُن  قالَْت فاِطَمُة الزَّ
ُتُه فی َغْیِبِه، َو نَْحُن َوَرَثُة اءنْبیائِِه.( ُتُه َو َمَحلُّ ُقْدِسِه، َو نَْحُن ُحجَّ خاصَّ

حضرت فاطمه زهرا)س(:
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما 
برگزیدگان پاک و مقّدس پروردگار می باشیم ، ما حّجت و 

راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهی هستیم .

و  شده  معدوم  است  گذشته  ساعت  این  از  آنچه  نیست  شیب  ساعتی  دنیا  رد  آدمی  عمر  مجموع 

 ، چیست  دانید  نمی  است  نیامده  آن  از  هنوز  آنچه  و  کنید  نمی  احساس  آن  از  اَلَمی  و  ت 
ّ

لذ

سرماهی ی موجود و رپ ارزش عمر ، تنها همان لحظات نقدی است هک اینک رد اختیار شما است 

و رد آن هب سر می ربید.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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اَنَت و الّناُس في الِغني والَفْقر
وَ في الحَِق اَحيانًا لَعَمري مَرارَه

وَ ِثقلٌ عَلي غَضِّ الرِّجاِل ثَقيلُ
وَ لَمْ اَر ِانسانا يَري عَيَب نَفِْسِه

وَ ِان كانَ اليَخفي عَليِه جَميلُ
َّاِس سَاِلمًا َِّذي يَنْجُو ِمنَ الن وَمَنْ ذَا ال

و ِللنّاِس قالٌ ِبالظُّنون و قيلَ
َِّك قَومٌ حينَ ِصرَت ِالي الِغني اَجَل

وَ كُلُّ غَنيٍّ  في العُيون جَليلُ
ِّن الفَتي وَ لَيَس الِغني ِاال ِغني زَي

َّهَ يَقري اَو غَداه يُنيل عَشي
وَ لَم يَفتَِقر يَومًا و ِان كانَ مُعِدما

سَخيُّ ولَم يَستَغِْن قَطُّ بَخيلُ

قسم هک گاه شود کام از نكوهش تلخ

ثقيل نماید، چو فتنه  اندر بلخ
بسی 

ندیده اند کسان عيب خویش رد مأمن
اگرهچ ره هنری چون خور است نورافكن

م شخص راه گشته از زبان کسان کدا
هب قيل و اقل کسان مبتال بسی انسان

زبرگ می شمرندت هب بی نیازی و جود
توانگران هب دو چشم کسان، بهين موجود

توانگری هک بوَد زينت جوانمردان

هب جود صبح گهی یا هب شامگه مهمان
توانگری نشده مبتال هب فقر و وبال

بخيل می  نشود او زِ مال و ماالمال

تو و کسان در داشتن و نداشتن
سوگند که گاه، کام هم از نکوهش کسان بسي تلخ و سنگین است.

کس نبینم که عیب خویش ببنید، هرچند که هنري اش بر وي پوشیده نماند.
کیست که از زبان کسان رسته است؟ کسان به گمان بسي گویند و آرند.

توانگران در چشم کسان  بزرگ ات داشته اند.  بود،  توانگري  به  را روي  تو  چون 
باشکوه اند.

توانگري جز آن نیست که مرد را مي آراید، در شامي که مهمان کند یا در بامي که بخشد.

بخشنده، هرچند درویش، هیچ گاه بي چیز نشده است و بخیل هرگز به توانگري نرسیده.

حوزه  دامداران  و  کشاورزان  مشکالت 
منابع  و  تسهیالت  اختصاص  و  انتخابیه 
دکتر  با  حسین  زاده  دیدار  در  مالی 
کشاورزی  بانک  مدیرعامل  خدارحمی 

پیگیری شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از پایگاه 
حسین زاده  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی 
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
مدیرعامل  خدارحمی  با  اوز  و  گراش 
مشکالت  خصوص  در  کشاورزی  بانک 
تسهیالت  ارائه  و  دامداران  و  کشاورزان 
و منابع مالی جهت رفع مشکالت حوزه 

انتخابیه دیدار و گفت وگو کرد.
از جمله خواسته های بررسی شده در این 

کرونا الرستان  با  مبارزه  جانشین ستاد 
در  ترددها  منع  برای  اینکه  بیان  با 
شده  انجام  صحبت هایی  زرد  شهرهای 
هیچ نوع دستورالعملی  تاکنون  اما  است 
به دست ما نرسیده است، گفت: تا این 
برای  ترددی  منع  خبری  فعال  لحظه 

الرستان وجود ندارد.
روز  از چند  میالد الرستان،  گزارش  به 

موضوع  با  توجیهی  و  آموزشی  کارگاه 
الگوی  تغییر  و  چوب  زراعت  توسعه 
جویم  بخش  مستعد  اراضی  در  کشت 

شهرستان الرستان برگزار شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش   به 
باشگاه خبرنگاران جوان، منصور رضایی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
کارگاه   : گفت  الرستان،  شهرستان 
توسعه  موضوع  با  توجیهی  و  آموزشی 
کشت  الگوی  تغییر  و  چوب  زراعت 
استفاده  منظور  به  مستعد  اراضی  در 
حداکثری از منابع و ظرفیت های بومی 
سال  در  الرستان  اقتصادی  توسعه  و 
شرایط  به  توجه  با  نیز  و  تولید  جهش 
مناسب اقلیمی منطقه برای اجرای طرح 

زراعت چوب تشکیل شده است.
او، با اشاره به اهداف اجرای طرح زراعت 
چوب، بیان کرد:گسترش پوشش گیاهی، 
سلولزی، حفظ  صنایع  اولیه  مواد  تامین 
محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان 
شیب  زمین های  بهره برداری  جنگلی، 
دار، حفظ آب و خاک و استفاده آب های 
غیرمتعارف از اهداف اجرای طرح زراعت 
چوب در شهرستانهای جنوبی فارس است.

از  طرح  این  در  کرد:  تصریح  رضایی، 
گز شاهی  مانند  رشد  های سریع  گونه 

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با 
و هیجانی  بیش حد  تقاضای  اینکه  بیان 
مردم در خرید روغن خوراکی مشکالتی 
را ایجاد کرده است، گفت: مردم با پرهیز 
واقعی  را  خود  خرید  هیجانی،  خرید  از 

کنند و به اندازه نیاز روغن بخرند.
از  مردم  افزود:   ، محمودزاده  وحیدرضا 
دستشان  به  روغن  است  ممکن  اینکه 

نرسد، نگرانی نداشته باشند.
اساسی  داد: روغن جزو کاالهای  ادامه  وی 
است و همیشه دولت ها در خصوص مایحتاج 

و معیشت مردم دغدغه و نگرانی دارند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
حفظ  را  خود  آرامش  مردم  گفت:  فارس 
در  کافی  اندازه  به  روغن  بدانند  و  کنند 
استان وجود دارد و فرآیند بسته بندی و 
تصفیه را طی می کند و وارد بازار می شود.

از  آینده  هفته  برای  افزود:  محمودزاده 
محل کارخانه های کشور سهمیه جدیدی 
وارد استان خواهد شد که به روند توزیع 

روزانه اضافه می شود.
برای  شهروندی  اینکه  داد:  ادامه  وی 
بار در صف قرار می  دریافت روغن چند 
باعث  کند،  می  دریافت  روغن  و  گیرد 
کمبود این محصول در بازار شده است لذا 

نشست می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-دایر نمودن خدمات شعبه ارزی

-همکاری و حمایت در ارائه تسهیالت در 
قالب کشاورز کارت به میزان ۲۰۰۰ عدد 

تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
-همکاری و حمایت در ارائه تسهیالت در 

پیش اخباری مبنی بر تغییر رنگ وضعیت 
کرونایی شهرهای مختلف در استان فارس 
در حال مخابره شدن است که بنا بر این 
اخبار از مجموع ۳۶ شهرستان استان ۳۳ 
شهرستان در وضعیت زرد و سه شهرستان 
کرونا  ویروس  شیوع  نارنجی  وضعیت  در 

قرار دارند.
اعمال  خصوص  در  جهت  همین  به 

و اوکالیپتوس استفاده می شود.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
کشاورزان  داد:  ادامه  الرستان،  شهرستان 
اطالعات  کسب  بدون  برداران  بهره  و 
چوب  زراعت  طرح  وارد  گاه  هیچ  علمی 
نشوند ، چون عالوه بر ضررهای مالی تاثیر 
منفی در نگرش مردم نسبت به این طرح 

استراتژیک ایجاد می شود.
کننده  هماهنگ  سعدی،  شریفی  مجتبی 
طرح زراعت چوب اداره کل منابع طبیعی 
توجه  با  افزود:  نیز  فارس  آبخیزداری  و 
از  برداری  بهره  توقف  یا  تنفس  طرح  به 
صنایع  نیاز  و  کشور  شمال  های  جنگل 
اولیه چوب  ماده  به  وابسته  کارخانجات  و 
های  سیاست  از  یکی  طرح  این  اجرای   ،

اگر به یکدیگر کمک کنیم تا روغن عادالنه 
تر تقسیم شود و به دست همه برسد قطعا 

این مشکل زودتر حل خواهد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
استان فارس با بیان اینکه روغن خوراکی از 
محل روغن خام که ۹۰ درصد آن وارداتی 
است، تامین می شود، گفت: روغن خام پس 
از وارد شدن توسط کارخانه ها تصفیه، بسته 
بندی و برای توزیع در اختیار شرکت های 

پخش قرار می گیرد.
محمودزاده افزود: وقفه ای که در ماه های 
گذشته و در اواخر تابستان به واسطه تحریم 
در ورود روغن خام به کشور وجود داشت، 

باعث شد بازار کشور با کمبود مواجه شود.
ملی  مسووالن  اینکه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
ترخیص روغن خام از گمرکات را انجام دادند 
و آن را در اختیار کارخانه ها گذاشتند فرآیند 
بسته بندی و توزیع در استان ها صورت گرفت.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس 
گفت: استان فارس نیز از محل کارخانه های 
روغن کشور توسط شرکت های پخش و عوامل 

توزیع، نسبت به تامین روغن اقدام کرده است.
بیان کرد: روغن جزو کاالهایی  محمودزاده 
تنظیم  های  قالب  در  بخواهد  که  نبوده 
بازاری توزیع شود، کارخانه ها روغن را در 
این  و  دادند  قرار می  اختیار شرکت پخش 

گرفت و غیر از سهمیه هایی که از کارخانه 
های استان های دیگر وارد استان می شود، 
این چرخه اضافه  به  نیز  برند نرگس شیراز 

شده تا کمبودها جبران شود.
سرانه  گفت:  فارس،  صمت  سازمان  معاون 
مصرف روغن خوراکی توسط مردم در ایران 
حدود ۱۹ کیلو در سال است، این سرانه در 

دنیا بین ۱۲ تا ۱۳ کیلو در سال است.
ضریب  به  توجه  با  افزود:  محمودزاده 
جمعیتی در استان فارس روزانه حدود ۲۷۰ 
تن روغن نیاز داریم اما وقفه ای که در توزیع 
روغن در کشور ایجاد شد مشکالتی در این 

حوزه به وجود آورد.
استان و  تمام تالش مسووالن  داد:  ادامه  وی 
کشور به این است که حجم زیادی از روغن خام 
ترخیص و در اختیار کارخانه ها قرار گیرد که 

این اقدام در حال رخ دادن است.
وی ادامه داد: البته مردم هم باید همکاری کنند 

تا آرامش در بازار روغن خوراکی برقرار شود.
مردم تخلفات را گزارش دهند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون 
برخوردهای  خصوص  در  همچنین  فارس 
صورت گرفته با فروش اجباری یک کاال به 
همراه روغن خوراکی در برخی فروشگاه ها 
گفت: بخش بازرسی و نظارت سازمان صمت 
مشاهده  را  مواردی  چنانچه  اصناف  اتاق  و 

آالت  ماشین  خرید  و  دامپروری  خصوص 
کشاورزی )کمباین، تراکتور و...(

-همکاری و حمایت در ارائه تسهیالت در 
خصوص اعتبارات صندوق توسعه ملی

شهرک  ایجاد  جهت  تسهیالت  اخذ   –
گلخانه ای و گیاهان دارویی و...

قرار  به  توجه  با  جدید  محدودیت های 
با  شهرهای  میان  در  الرستان  نام  داشتن 
وضعیت زرد، سواالتی را برای مخاطبان به 
وجود آورده است. در این زمینه احمد دالور 
میالد  خبرنگار  با  کوتاهی  گفت وگوی  در 
ترددها  منع  برای  داشت:  اظهار  الرستان، 
انجام شده  زرد صحبت هایی  شهرهای  در 
اما تاکنون هیچ نوع دستورالعملی به  است 

دست ما نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه تا زمان دریافت بخشنامه 
رسمی می بایست منتظر ماند، افزود: پس از 
دریافت دستورالعمل های جدید، می بایست 
و  آماده  زیرساخت ها  برگزار،  الزم  جلسه 

سپس وارد فاز اجرایی شد.
الرستان  کرونا  با  مبارزه  ستاد  جانشین 
منع  از  خبری  لحظه  این  تا  کرد:  اضافه 

ترددی برای الرستان وجود ندارد.

مهم و راهبردی سازمان جنگل ها ، مراتع 
منابع  کل  ادارت  و   کشور  آبخیزداری  و 
طبیعی و آبخیزداری استان ها به شمار می 

رود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بر  این طرح عالوه  وی، اضافه کرد: اجرای 
کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از روند 
زمینه  طبیعی  های  عرصه  شدن  بیابانی 
مناسبی را برای اشتغالزایی و تامین معیشت 

کشاورزان و روستاییان فراهم می کند.
از  تعدادی  آموزشی  گاه  کار  این  در 
زراعت  درطرح  مشارکت  برای  کشاورزان  

چوب و گزکاری اعالم آمادگی کردند.
 ۴ چوب  زراعت  الگویی  طرح  از  بازدید 
هکتاری در بخش جویم الرستان از دیگر 

بخش های این کارگاه آموزشی بود.

به  تجارت  جامع  سامانه  در  نیز  ها  شرکت 
واحدهای صنفی دارای کد شناسه عرضه می 
کردند و حوزه نظارت سازمان صمت نیز بر 

روند توزیع نظارت داشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز طبیعی 
در  خوراکی  روغن  به  فارس  استان  روزانه 
میزان  است،  تن  عادی حدود ۲۷۰  شرایط 
پیگیری  و  نبود  استان  نیاز  توزیع جوابگوی 
 ۲۷۰ عدد  به  تا  گرفت  زیادی صورت  های 

تن در روز نزدیک شویم.
بهره گیری از ظرفیت کارخانه نرگس شیراز

کرد:  بیان  فارس  صمت  سازمان  معاون 
و  معاونان  و  استاندار  از  استان  مسووالن 
را  زیادی  های  پیگیری  صمت  سازمان 
توانستند  تا  اند  داده  انجام  ملی  سطح  در 
نرگس  کارخانه  برای  خام  روغن  مقداری 

شیراز تامین کنند.
محمودزاده افزود: کارخانه روغن نرگس شیراز 
یک کارخانه نیمه فعال بود که تولید این کارخانه 
بیشتر به بخش صنف و صنعت اختصاص داشت، 
اما مسایل و مشکالت به وجود آمده در بخش 
مستمری  جلسات  شد  باعث  خوراکی  روغن 
تشکیل و در نهایت خط تولید کارخانه نرگس 

به خط تولید خانوار تبدیل شد.
وی ادامه داد: از هفته های گذشته کارخانه 
قرار  خانوار  تولید  خط  در  شیراز  نرگس 

کنند برخورد خواهند کرد.
برخی  در  است  ممکن  افزود:  محمودزاده 
مواقع در ساعت هایی که بازرسان در روند 
تخلفاتی صورت  ندارند  روغن حضور  توزیع 
تلفن  شماره  به  توانند  می  مردم  که  بگیرد 

۱۲۴ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پرونده های 
تخلفی در این زمینه برای برخی از فروشگاه 
ها تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی 

ارسال شده است.
معاون سازمان صمت فارس بیان کرد: فروش 
اجباری کاال ممنوع است و به هیچ وجه نباید 
روغن در کنار کاالی دیگر یا هر کاالیی را در 

کنار کاالی دیگر به مردم عرضه شود.
محمودزاده افزود: مردم در صورت مشاهده 
اینگونه تخلفات آن را از طریق سامانه ۱۲۴ 
گزارش دهند تا برخورد الزم صورت بگیرد.

به منظور یکپارچه سازی اراضی ملی و 
اجرای طرح کاداستر، ۹۸ هزار هکتار 
الرستان  شهرستان  ملی  اراضی  از 
دولت  رسمی  مالکیت  تحت  و  تثبیت 

قرار گرفت.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش   به 
منصور  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گروه 
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رضایی 
آبخیزداری شهرستان الرستان ، با اشاره 
به سیاست های ابالغی سازمان جنگل ها، 
تحقق  در  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
اهداف برنامه ۹ در ۹۹ جهش عملکردی 
به  مربوط  برگی  تک  اسناد  این  گفت: 
شاه  پیرزن(  )تل  خرپشت  پالک های 
باغ،  صحرای  بان  دیده  روستای  غیب، 
بیخویه و زیارت، عماد ده، چاه پنج جم 

لطیفی، کاریان و آبکنه بیرم است.
کاداستر  طرح  اجرای  کرد:  بیان  وی  
وقوع  از  پیشگیری  برای  مهم  گامی 

کاهش بارش امسال در الرستان نسبت 
به آمار بلندمدت، نگران کننده است.

براساس  الرستان،  میالد  گزارش  به 
هواشناسی  کل  اداره  تحلیلی    جدول 
در  بارندگی  وضعیت  فارس،  استان 
الرستان در سال جاری نسبت به سنوات 

قبل، دارای کاهش چشمگیری است.
براساس این گزارش، میزان بارش سال 
زراعی جاری در الر تاکنون ۷/۶ میلی متر 
زراعی  سال  در  مقدار  این  که  است 
گذشته در مدت مشابه، ۲۰۴/۲ میلی متر 
مدت  در  بلندمدت  بارندگی  میزان  و 

مشابه نیز ۴۹/۸ میلی متر بوده است.
بارش  میزان  درصدی   ۹۶ کاهش 
گذشته،  سال  آمار  به  نسبت  امسال 

دسترسی  و  زمین خواری  پدیده 
آسان تر به اطالعات حوزه زمین است.

رضایی، تصریح کرد: صدور سند تک 
بستر  و  زیرساخت ها  از  یکی  را  برگی 
و  عنوان  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
دقیق  اطالعات  ارائه  با  کرد:  تصریح 
روند  در  تسریع  ضمن  اراضی  از 
نقش  ا  استعالمات  به  پاسخگویی 
عرصه های  پایدار  امنیت  در  بسزایی 

طبیعی خواهد داشت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان الرستان، با اشاره به  اهمیت 
و  ملی  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای 
صدور اسناد مالکیت تک برگی، ادامه 
داد: اخذ این اسناد عالوه بر جلوگیری 
از تعرض فرصت طلبان و افراد سودجو 
به اراضی ملی موجب حفاظت بیش از 
پیش از انفال و منابع ارزشمند طبیعی 

نیز می شود.

کمی نگران کننده است.
به  نسبت  بارش ها  میزان  همچنین 
میانگین بلندمدت به میزان ۸۵ درصد 
در الرستان کاهش را نشان می دهد.

جنوب  خطه  مردم  میان  در  آنچه 
کشور و به ویژه مردم متدین الرستان 
درگاه  به  عجز  اظهار  بوده،  متداول 
باران  نزول  برای  دعا  و  تعالی  باری 
باران  بارش  برای  باید  ما  همه  است. 
خداوند  از  و  برداشته  دعا  به  دست 

طلب لطف و رحمت کنیم.
استفاده  با  می بایست  طرفی،  از 
بهینه و صرفه جویی در مصرف آب، 
کم  و  تابستانی سخت  آماده  را  خود 

آب کنیم.

۹۸ هزار هکتار از اراضی ملی الرستان 
تحت مالکیت رسمی دولت قرار گرفت

كاهش 96 درصدی ميزان بارش باران
 در الرستان نسبت به سال 98

ديدار حسين زاده با خدارحمی مديرعامل بانک كشاورزی

فعاًل منع ترددی برای الرستان در نظر گرفته نشده است

اجرای طرح زراعت چوب در چهار هکتار از زمين های جويم

معاون صمت فارس: مردم از خريد هيجانی روغن خوراكی خودداری كنند


