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اختصاص اعتباری بالغ  بر 3۰۰ میلیارد تومان،
 جهت توسعه و تکمیل راه های حوزه انتخابیه

مستمر  پیگیری های  با 
شریف  مردم  حسین زاده،نماینده 
مجلس  در  اوز  و  خنج،گراش  الرستان، 
 ۳۰۰ بالغ بر  اعتباری  اسالمی،  شورای 
تکمیل  و  توسعه  جهت  تومان،  میلیارد 

راه های حوزه انتخابیه اختصاص یافت.
تومان،  جهت  -اختصاص ۲۰۰ میلیارد 
راه  آزاد  و  بزرگراه  احداث  و  تکمیل 

جهرم- الر- بندرعباس 
جهت  تومان،  میلیارد   ۱۰۰ -اختصاص 
فارس)تونل  تونل شهدای خلیج  تکمیل 

بالنگستان(
به گزارش میالدالرستان به نقل از پایگاه 
حسین زاده  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی 
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
مسرت  خبر  این  اعالم  با  اوز  و  گراش 
های  پیگیری   با  داشت:  اظهار  بخش، 
پیاپی، مکاتبات و جلسات صورت گرفته 
همکاری  با  و  یازدهم  مجلس  آغاز  از 
و  استانی  محلی،  محترم  مسئوالن 
مهم  پروژه  این  نهایت  در  کشوری، 
جلسه  در   ۱۳۹۹ ماه  دی   ۸ تاریخ  در 
ایران  ملی  بانک  مدیرعامل  با  مشترک 
مجمع  با  مشترک  جلسه  ادامه  در  و 
محل  از  راه،  وزیر  با  فارس  نمایندگان 
قانون  به  موادی  الحاق  قانون   ۵۶ ماده 
دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
تومان،  میلیارد   ۲۰۰ بالغ بر  اعتباری 
جهت احداث و تکمیل بزرگراه و آزادراه 
میلیارد   ۱۰۰ و  جهرم-الر-بندرعباس 
تومان جهت تکمیل تونل شهدای خلیج 

فارس)بالنگستان( اختصاص یافت .
حسین زاده، در ادامه افزود:  این مهم با 
همراهی مشترک رضایی کوچی نماینده 
رئیس  و  خفر  و  جهرم  شریف  مردم 

معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
آیت اهلل  درگذشت  پیامی  در  اسالمی  انقالب 

محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند.
متن پیام معظمٌ له به شرح زیر است:

بسم الّل الّرحمن الّرحیم
عالم  درگذشت  خبر  فراوان  تأثر  و  تأسف  با 
آقای حاج  آیةالل  مجاهد،  فقیه و حکیم  ربانی، 
کردم.  دریافت  را  یزدی  مصباح  محمدتقی  شیخ 
حوزه ی  و  علمیه  حوزه ی  برای  خسارتی  این، 
برجسته،  متفکری  ایشان  است.  اسالمی  معارف 
اظهار  در  گویایی  زبان  دارای  شایسته،  مدیری 
بودند.  بااستقامتی در صراط مستقیم  پای  حق و 
خدمات ایشان در تولید اندیشه ی دینی و نگارش 
ممتاز  شاگردان  تربیت  در  و  راه گشا،  کتب 
همه ی  در  انقالبی  حضور  در  و  اثرگذار، 
ایشان  حضور  به  نیاز  احساس  که  میدان هایی 
و  پارسایی  است.  انصافًا کم نظیر  و  حقًا  می شد، 
دوران  از  ایشان  همیشگی  خصلت  پرهیزگاری 
در  سلوک  توفیق  و  بود  عمر  آخر  تا  جوانی 
به  الهی  بزرگ  پاداش  توحیدی،  معرفت  طریق 

این مجاهد بلندمدت است.
و  قدیمی  برادر  این  سوگوار  خود  اینجانب که 
فرزندان  و  گرامی  خاندان  به  می باشم،  عزیز 
به  نیز  و  ایشان  بازماندگان  دیگر  و  صالح 

تغییر  اینکه  بر  تأکید  با  الرستان  جمعه  امام 
هیچ  ایران  برای  آمریکا  در  جمهور  رؤسای 
به  اتکاء  با  آمریکایی ها  گفت:  نمی کند،  فرقی 
از سیلی  پیشگیری  دنبال  به  رسانه ای  قدرت 
که  سختی  سیلی  آن  و  هستند  ایران  سخت 
شده  داده  وعده  انقالب  معظم  رهبر  توسط 

است، محقق نشود.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
فارس، حجت االسالم و المسلمین سیدمختار 
نماز  سیاسی  عبادی  آئین  در  خرم  موسوی 
اتمام  به  اشاره  با  الر  شهر  هفته  این  جمعه 
در  آمریکا  جمهوری  ریاست  »ترامپ«  دوران 
طی سه هفته آینده، اظهار داشت: در روزهای 
با  صهیونیستی  و  آمریکایی  رسانه های  اخیر 
ترویج شایعات و اخباری مبنی بر اتخاذ آرایش 
جنگی آمریکا برای حمله به اهدافی خاص با 
محوریت ایران، به دنبال سرپوش گذاشتن به 
آسیا  غرب  در  جهانی  استکبار  شکست های 

هستند.
توطئه  چینی  شکست های  یادآوری  با  وی 
شدن  بی اثر  داعش،  نابودی  زمینه  در  آمریکا 
تحریم های فلج کننده و همچنین رفتن ترامپ 
افزود:  ایران،  با  فراهم نشدن زمینه مذاکره  و 
رئیس  دوران  فعالیت  از  پایانی  روزهای  در 
جنگ هراسی  دنبال  به  ترامپ،  جمهوری 
به  را  آمریکا  بعدی  جمهور  رئیس  تا  هستند 

عنوان منجی بشر معرفی کنند.
امام جمعه الرستان، با تأکید بر اینکه تعویض 
ایران  برای  آمریکا  در  جمهور  رؤسای  شدن 
هیچ فرقی نمی کند، تصریح کرد: آمریکایی ها 
با اتکاء به قدرت رسانه ای به دنبال پیشگیری 
سیلی  آن  و  هستند  ایران  سخت  سیلی  از 
وعده  انقالب  معظم  رهبر  توسط  که  سختی 

داده شده است، محقق نشود.

شورای  مجلس  در  عمران  کمیسیون 
اسالمی ، اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
فارس،  استاندار  رحیمی  معاونین،  و 
رضایی معاونت عمرانی، شبانی مدیرکل 
مسئوالن  و  الرستان  شهرسازی  و  راه 
انجام  سر  به  کشوری  و  استانی  محلی، 
خطه  در  دیگری  زرین  برگ  و  رسید 
راستای  در  فارس  جنوب  قهرمان پرور 
اقتصادی  توسعه  مقدمه  که  راه  توسعه 
و اشتغالزایی منطقه است، برداشته شد.

شریف  مردم  نماینده  حسین زاده 
پایان  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
و  استانی  محلی،  مسئولین  همراهی  از 
مهم  امر  این  تحقق  جهت  در  کشوری 
امیدواری  ابراز  و  کرد  قدردانی  و  تشکر 
دیگر  تکمیل  و  توسعه  در  بتوان  تا  کرد 
قدم های  نیز  انتخابیه  حوزه  راه های 

شایانی برداشت.
 مجموعه »قدم ۲« با هدف اطالع رسانی 
حسین  اقدامات  مهم ترین  از  برخی 
شریف  مردم  نماینده  حسین زاده 
شش  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
فایل های  قالب  در  فعالیت  دوم  ماهه 
از طریق  تصویری و صوتی می باشد که 
مردم  نماینده  عمومی  روابط  کانال های 

منتشر خواهد شد.

به  و  بزرگ  معلّم  این  ارادتمندان  و  شاگردان 
علّو  و  می کنم  عرض  تسلیت  علمیه  حوزه ی 
الهی را برای  درجات ایشان و مغفرت و رحمت 

ایشان مسئلت می نمایم.
سیّدعلی خامنه ای
13 دی ماه 1399

***
رئیس  یزدی  مصباح  محمدتقی  اهلل  آیت 
خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه 
در  گوارشی  بیماری  وخامت  علت  به  )ره(  
بیمارستانی در تهران بستری شده بود و در 
تسلیم  جان آفرین  به  جان  سالگی   ۸۵ سن 

کرد.
وی متولد ۱۳۱۳ در یزد بود و پس از پیروزی 
مؤسسه   سپس  و  باقرالعلوم  بنیاد  انقالب 
آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( را در قم 
پایه گذاری کرد که تا پایان عمر ریاست آن را 

بر عهده داشت.
به  می توان  او  سیاسی  فعالیت های  جمله  از 
نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری، عضویت 
در شورای عالی انقالب فرهنگی، عضویت در 
کرد.  اشاره  قم  علمیه  جامعه مدرسین حوزه 
مصباح یزدی همچنین به عنوان رهبر فکری 

جبهه پایداری نیز شناخته می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اینکه 
از  آمریکا  خروج  و  نرم  سیلی  اصلی،  سیلی 
منطقه است، خاطر نشان کرد: بنا به فرموده 
مقام معظم رهبری، جنگ نخواهد شد و صلح 

نخواهیم کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و برشمردن نقش اساسی 
نقشه های  شکست  در  واالمقام  شهید  این 
تالش  با  کرد:  عنوان  آسیا،  غرب  در  آمریکا 
با  مردمی  بسیج  پایه های  سلیمانی،  شهید 
عناوین مختلف در کشورهای جبهه مقاومت 
تکثیر شده که فاطمیون، زینبیون، حیدریون، 

حشد الشعبی از جمله آنهاست.
نقش  بر  تأکید  با  موسوی،  االسالم  حجت 
به  دادن  پایان  در  سلیمانی  سردار  محوری 
شد  ساخته  داعش  داد:  ادامه  داعش،  عمر 
تا چهره اسالم را زشت نشان دهند و با نام 

اسالم، اسالم را بزنند.
امام جمعه الرستان، با اشاره به به نقش مؤثر 
سردار سلیمانی و شهدای مدافع حرم در دفع 
حضور داعش در کنار مرزهای ایران اسالمی، 
آنان  اصلی  داعش، هدف  اعالم  به  بنا  گفت: 

ایران بود.
وی با بیان اینکه سرعت بخشی به سیر تکاملی 
سلیمانی  شهید  درایت  با  مقاومت  محور 
از  کارشناسان  گفته  به  بنا  و  گرفت  صورت 
سال ۲۰۱۲ به بعد جریان مقاومت گسترش 
شد،  مقاومت  جبهه  اتحاد  به  منجر  و  یافت 
افزود: تعمیق و گسترش جغرافیای مقاومت 
عراق،  سوریه،  یمن،  مختلف  کشورهای  در 
دالوری های  همت  به  غیره  و  لبنان  لیبی، 

سردار سلیمانی صورت گرفت.
سلیمانی  سردار  اینکه  بر  تأکید  با  موسوی 
تعمیق  به  مختلف  امت های  بین  توانست 
برادری مبادرت ورزد، تصریح کرد:  و  اخوت 
سردار سلیمان با روحیه پاسداری که داشت 
موفق به کارهای بزرگ شد و به عبارتی وجه 
قوای  و  نیروها  با سایر  پاسداران  تمایز سپاه 
پاسداری  روحیه  با  که  است  آن  در  نظامی 

باعث نفوذ در دلها شده است.
و  تکریم  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
مستقر  نهادهای  مدیران  از  نفر  سه  معارفه 
معارفه  و  تکریم  کرد:  عنوان  الرستان،  در 
سرهنگ جاهدی و سرهنگ افسری به عنوان 
و  تکریم  الرستان،  ناحیه  سپاه  فرماندهان 
معارفه رنجبر و ابراهیمی و همچنین تکریم 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیران  معارفه  و 
خانم های اکبری و طاهری صورت گرفت که 

امید می رود همه مسئوالن موفق باشند.

اختصاص اعتباری بالغ  بر 3۰۰ میلیارد تومان، جهت 
توسعه و تکمیل راه های حوزه انتخابیه

امام خامنه ای: فقدان آیت اهلل مصباح خسارتی برای 

حوزه ی علمیه و معارف اسالمی است
سوگوار این برادر قدیمی هستم

تغییر رؤسای جمهور در آمریکا برای ایران 
هیچ فرقی نمی کند
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به منظور حفاظت از منابع آب و خاک و کنترل 
آبخیز  حوزه  در  آبخیزداری  عملیات  سیالب، 
روستاهای کاریان و عمادشهر الرستان از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا می شود.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اداره  رئیس  رضایی  منصور  جوان،  خبرنگاران 
منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان، با اشاره به 
تامین اعتبار مورد نیاز اجرای طرح آبخیزداری، 
 ۲۰۰ و  میلیارد   ۹۰ بر  بالغ  اعتباری  با  گفت: 
توسعه  اعتبارات صندوق  از محل  ریال  میلیون 
تامین  آبخیزداری  دوطرح  این  اجرای  ملی 
این  اجرای  بر  تاکید  با  شود.وی،  می  هزینه  و 
کنترل  کرد:  بیان  ماه   ۵ مدت  طی  ها  طرح 
سیالب ، حفظ منابع آب و خاک ، تقویت سفره 
 ، دست  پایین  های  چاه  و  زیرزمینی  آب  های 
بهبود  نتیجه  در  و  منابع آب کشاورزان  تقویت 

همگن و کنترل سیالب و آبخوانداری در حوضه 
با  این طرح  آبریز روستای کاریان تصریح کرد: 
هکتار،   ۴۰۰ و  هزار   ۹ آبریز  حوضه  مساحت 

مترمکعب  هزار   ۱۸۴ خاکریزی  عملیات  حجم 
بنایی سنگ و سیمان ، چهار  و حجم عملیات 
هزار متر مکعب و با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیون ریال بزودی اجرا می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان، 
قالت  تنگ  آبخیزداری  عملیات  خصوص  در 
قالت  تنگ  خاکی  سد   : داد  ادامه  عمادشهر 
و ۵۰۰  هزار   ۶ با مساحت حوزه  نیز  عمادشهر 
هکتار ، طول بند خاکی ۲۰۶ متر از نوع همگن 
ارتفاع   ، مترمکعب  هزار   ۷۰۰ آبگیری  و حجم 
و  سنگ  عملیات  حجم   ، متر   ۱۱ خاکی  بند 
سیمان ۴ هزار و ۱۰۰ متر مکعب، حجم عملیات 
بالغ  با اعتباری  خاکریزی ۱۲۴ هزار مترمکعب 
محل  از  ریال  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد   ۳۷ بر 
شرکت  تحویل  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات 

پیمانکار داده شده است.

اجرای  مزایای  جمله  از  برداران  بهره  معیشت 
تشریح  در  است.رضایی،  آبخیزداری  های  طرح 
جزییات اجرای طرح های آبخیزداری بند خاکی 

اجرای دو طرح آبخیزداری در »کاریان« و »تنگ قالت« الرستان

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کشکولی  احمدی  محسن  جوان،  خبرنگاران 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان خنج، گفت: نیرو های منابع طبیعی 
حین گشت زنی در عرصه های ملی با شخصی 
که درحال قطع و ریشه کنی درختان بیابانی 
ُکنار در منطقه دشت الله بود برخورد و ضمن 
جلوگیری از ادامه تخلف او را دستگیر کردند.

وی، بیان کرد: پس از بررسی کاشناسان منابع 
طبیعی، مشخص شد که فرد متخلف اقدام به 

سردار  سالگرد  اولین  رسیدن  فرا  با  همزمان 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، هفتمین رزمایش 
طرح  قالب  در  خنج  شهرستان  خون  اهدای 
جامع  خدمات  مرکز  در  سلیمانی،  شهید 

سالمت دهستان سیف آباد برگزار شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاري 
سالگرد  اولین  رسیدن  فرا  با  همزمان  بسیج، 
هفتمین  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  سردار 
رزمایش اهدای خون شهرستان خنج در قالب 
طرح شهید سلیمانی ، در مرکز خدمات جامع 

سالمت دهستان سیف آباد برگزار شد.
به  من  خون  »اهدای  شعار  با  رزمایش  این 
جامعه  بسیج  توسط  ها«  دل  سردار  از  نیابت 

زنان سپاه خنج برگزار گردید.

قطع ۱۰ اصله درخت ُکنار در این منطقه کرده 
تشکیل  از  پس  کرد:  تصریح  کشکولی،  است. 
پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارجاع داده شد.
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس 
خنج، ادامه داد: نیرو های یگان حفاظت منابع 
و  جنگلی  درختان  قطع  متخلفان  با  طبیعی 
مخربان عرصه های منابع طبیعی با تمام توان 
و قاطعیت هرچه تمام تر برخورد کرده و در این 

راه از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.

بهداشت  شبکه  همکاری  با  که  برنامه  این  در 
و درمان شهرستان خنج، مرکز خدمات جامع 
سالمت دهستان سیف آباد، حوزه امام حسین 
و  برادران  بسیج  مقاومت  پایگاه های  و  )ع( 
بسیج  الرستان،  خون  انتقال  مرکز  خواهران، 
شهرستان  پزشکی  جامعه  بسیج  و  سازندگی 
خنج برگزار گردید، تعداد ۳۵نفر پذیرش شده 
که از میان آنها ۲۶ نفر موفق به اهدای خون 
شدند و مجموعاً ۱۱۷۰ سی سی خون اهدا شد.

انجام  طی  در  تاکنون  است  ذکر  به  الزم 
این  در  خون  اهدای  رزمایش  از  مرحله   ۷
خون  اهدای  به  موفق  ۲۳۹نفر  شهرستان، 
شدند و خون های اهدا شده نیز تاکنون معادل 

۱۰۷ هزار و ۵۵۰سی سی بوده است.

متخلف قطع درختان ُکنار
 در دام ماموران منابع طبیعی خنج

اهداء ۱2۰۰ سی سی خون توسط مردم سیف آباد خنج

معاون رسیدگی به امور محرومین و نیازمندان دفتر 
اینکه  بیان  با  سخنانی  در  الرستان  جمعه  امام 
موضوع جهش تولید در حوزه بومی آن با نگاه 
کار  در دستور  روستاهای محروم شهرستان  به 
پایدار  از کلید خوردن طرح توسعه  قرار گرفته 
روستاهای  تبدیل  هدف  با  روستایی  جهادی 
مصرف گرا به تولید گرا خبر داده و می گوید در 
این طرح طی ۳ فاز محصوالت تولیدی روستاها 
به صورت سیستماتیک در مرکز شهرستان ارائه 

و به فروش می رسند
صادق نژادان، در این خصوص و طی مصاحبه ای 

با میالد الرستان می گوید:
طرح توسعه پایدار جهادی روستایی  با هدف تبدیل 
دست  در  را  گرا  تولید  به  گرا  مصرف  روستاهای 

اقدام داریم
بر اساس دستور مقام معظم رهبری و در سال 
جهش تولید طرح توسعه پایدار جهادی روستائی 
و  محرومین  امور  به  رسیدگی  معاونت  توسط 
نیازمندان دفتر امام جمعه الرستان در  مناطق 
محروم الرستان و روستا های داوطلب  در حال 
راه اندازی است. از اهداف مهم این طرح  دنبال 

رییس مرکز وکال، کارشناسان رسمی ومشاوران 
خانواده قوه قضاییه گفت:: پروانه وکالت، پروانه 
کسب نیست، بلکه نماد مسوولیت است که به 
امانت به وکیل سپرده شده است، از همین رو 
هر کس توانایی این مسوولیت را ندارد نباید به 

این میدان سخت وارد شود.
علی بهادری جهرمی، در آیین تحلیف کارآموزان 
مرکز وکالی قوه قضاییه استان فارس در شیراز 
و  کسب   شئون،  همه  در  وکالت  داشت:  اظهار 
کار نیست و اگر کسی اینجا دنبال کسب  و کار 

آمده، اشتباه می کند.
وی، وکالت را مفهومی انتزاعی دانست که وکال 
ادامه  در  و  می دهند  نمایش  و  را می سازند  آن 
کنیم  آسیب شناسی  باید  کرد:  بیان  اینگونه 
کار  و  عنوان کسب   به  را  وکالت  مردم  که چرا 

می شناسند.؟
کس  هیچ  گفت:  کارآموزان  به  خطاب  بهادری 
نمی شود،  فاسد  یا  حق  مدافع  و  وکیل  اتفاقی 
از همین رو باید بسیار مراقب بودچراکه جایگاه 

سختی را برای خدمت برگزیده ایم.
و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رییس 
مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین با اشاره 
افزود:  جامعه،  در  وکالت  سنگین  مسوولیت  به 
کارآموزان باید بدانند که هر اتفاق و جنایتی در 
کشور رخ می دهد، وکال باید احساس مسوولیت 

تنوع محصوالت فروشگاهی از جمله اهداف طرح 
توسعه پایدار است

ساکنین  بین  هم  درآمد  توزیع  طرح  این  با 
روستا رقم خواهد خورد و تنوع محصوالتی که 
بیش  گرفت  خواهد  قرار  روستائیان  اختیار  در 
تنوع، کیفیت  بر  بود که عالوه  از پیش خواهد 
باالتر محصوالت و قیمت کمتر آن را نیز در پی 
در  زیرا  است  اتفاق طبیعی  این  داشت.  خواهد 
تنوع  روستائی  کوچک  های  مغازه  حاضر  حال 
خرید  بخاطر  که  دارند  را  محصوالت  از  کمی 
با  اما  کنند  می  دریافت  باالتری  قیمت  خرده 
محصوالت  افراد  و  ها  مغازه  همین  از  استفاده 
خریداری  توان  می  عمده  صورت  به  را  زیادی 
نموده و در اختیار روستائیان با تخفیف قرار داد. 
الزم به توضیح  این هست که این فروشگاه ها 
توسط داوطلبین هر روستا وبا مالکیت خود آنها 

به بهره برداری می رسد.
فاز دوم طرح توسعه اشتغال پایدار در بستر اینترنت 

و استفاده از خدمات بانکی استوار است
کوتاه  با  رفاهی  خدمات  ارائه  طرح   دوم  فاز   
کردن دست واسطه گران در سطح روستاهای 
همچون  مرحله  این  در  بود.  خواهد  شهرستان 
اصطالح  به  و  ها  واسطه  کاهش  با  اول  فاز 
دالالن، قیمت برای مصرف کننده کمتر خواهد 
در  توان  می  که  رفاهی  خدمات  از  یکی  شد. 
اینترنتی  فروش  ارائه  کرد  ایجاد  مرحله  این 
است.  بانکی  خدمات  و  مصرفی  کاالهای  دیگر 
باال  پولی  و  کاری  گردش  متوجه  بانکی  وقتی 
و خدمات  ها  قاعدتا دستگاه  روستائی شود  در 
ما  و  کرد  خواهد  وارد  روستا  به  را  الکترونیکی 
خود نیز این پیگیری ها را صورت خواهیم داد. 
مرکز  سمت  به  روستاها  تولید  طرح  سوم  فاز  در 
شهرستان روانه می شود، از گوشت و تخم مرغ تا 

صیفی جات
محصوالت  تولید  بسترسازی  طرح  سوم  فاز 
در  آن  توزیع  و  روستائی  های  خانه  در  غذائی 

کار  شرایطی  هر  در  او  افزود:  مسوولیت هایش، 
حوزه  در  وکیل  هر  و  داد  می  انجام  را  درست 

کاری خود می تواند یک سردار سلیمانی باشد.
شکیبایی  الگوی  باید  وکیل  داد:  ادامه  بهادری 
وکیلی  دفتر  وارد  موکل  که  همین  و  باشد 
حاکم  آرامش  که  کند  احساس  باید  می شود 
را  پُرتنشی  فضای  حتما  موکل  چراکه  است، 

گذرانده است.
این مقام مسوول، همچنین به کارآموزان توصیه 
علمی  مباحث، سطح  بهتر  یادگیری  برای  کرد 
و  دهند  افزایش  مطالعه  و  مشورت  با  را  خود 
اخالص عمل را در کار فراموش نکنند، همچنین 
خود را نماینده مرکز وکالی قوه قضاییه بدانند و 
بر این اساس سوگند وکالت را با پذیرش کامل 

مسوولیت ادا کنند.
کارآموزان وکالت، بنیه علمی خود را تقویت کنند

فارس  استان  قضاییه  قوه  وکالی  مرکز  رییس 
شهادت  سالگرد  یکمین  گرامیداشت  با  نیز 
به  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار 
بیان  و  اشاره  شهید،  این  اخالقی  ویژگی های 
را  خویش  زندگی  تمام  سلیمانی  شهید  کرد: 
زندگی  تا  و  کرد  کشور  از  دفاع  و  اسالم  وقف 
پاک  اذهان  از  خاطره اش  و  نام  دارد،  جریان 

نخواهد شد.
حسن عبدلیان پور در بخش دیگری از سخنان 

بود.  خواهد  ای  زنجیره  های  فروشگاه  سطح 
تولید  حالت  از  متاسفانه  شهرستان  روستاهای 
مصرف  سمت  به  بیشتر  و  اند  شده  خارج  گرا 
گرائی سوق پیدا کرده اند. در واقع می توان گفت 
آنهاست.  بودن  گرا  تولید  روستاها  مهم  مزیت 
اهالی  در  اطمینان  ایجاد  با  شود  سعی  باید  
روستاها حهت خرید  محصوالتشان؛  آنها را به 
سمت تولید محصول راهنمائی نمود. روستاهای 
تولید تخم  برای  الرستان مکان بسیار مناسبی 
لبنی و  و  محصوالت  مرغ محلی، گوشت گرم 
صیفی جات هستند.  در فاز سوم طرح و رایزنی 
هایی  با ساکنین روستا محصوالت روستائی  به 
سمت مراکز شهرستان روانه خواهد شد و با این 
اتفاق هم شغل در روستا به وجود خواهد آمد 
و هم یک درآمد ثابت برای روستانشینان ایجاد 

خواهد شد.
پایدار روستایی در شش  توسعه  تمام مراحل طرح 

ماه انجام خواهد گرفت
در  طرح  اجرای  اولیه  مراحل  حاضر  حال  در 
دست اقدام بوده  و با رایزنی هایی صورت گرفته 
با مسئولین شهرستان  موافقت آنها کسب شده 
است. همچنین طی جلساتی با  کاسبان حاضر  
نیز  همکاری  جهت  آمادگی  اعالم  روستاها  در 
صورت پذیرفته است. تمام مراحل این طرح به 
تهیه  آموزشی،  پشتیبانی،  سیستم  یک  صورت 
تسهیالت سرمایه ای خرید و فروش و تبلیغات 
و اخذ مجوزهای پیش بینی شده در طی شش 

ماه صورت خواهد گرفت.
جامعه هدف این طرح روستاها و مناطق محروم 
شهری الرستان است . در بحث نیروی انسانی 
نیز اولویت با مدجویان کمیته امداد و بهزیستی 
خواهد بود که با همکاری بخشداران و دهیاران 
خواهند  معرفی  بکارگیری   جهت   افراد  این 
فاز دوم و سوم طرح هر خانواده  البته در  شد. 
روستائی که محصولی را تولید کند می تواند در 

این طرح همکاری نماید.

خود، دوران کارآموزی را فصل یادگیری دانست 
و گفت: هم اینک حدود ۵۰۰ کارآموز در استان 
فارس مشغول  فعالیت هستند که باید در لباس 
بهره  سرپرست  وکالی  تجربیات  از  دانشجویی 
استفاده  نهایت  آنها  علمی  سرمایه  از  و  گیرند 
ببرند.رییس مرکز وکالی قوه قضاییه استان  را 
بنیه علمی  باید  اینکه کارآموزان  بیان  با  فارس 
خود را تقویت کنند، افزود: زمان یادگیری بسیار 
کوتاه و گذراست و از همین رو کارآموزان باید از 

این فرصت اندک بهترین بهره را ببرند.
گرامیداشت  به  آن  از  بخشی  که  آیین  این  در 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  یکمین 
اختصاص یافته بود، از خانواده های شهید حاج 
رسول استوار و شهید اسکندری نیز تجلیل شد.

در ادامه، مراسم ادای سوگند وکالی حاضر در 
این نشست برگزار شد.

فرمانده  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  سردار 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
سازمان  معاون  المهندس،  ابومهدی  همراه  به 
الحشد الشعبی عراق و تعدادی از همرزمانشان 
در   )۱۳۹۸ ماه  دی  )سیزدهم  جمعه  بامداد 
به  تروریستی  اقدام  در  بغداد  فرودگاه  مسیر 
دستور دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و 
با شلیک پهپادهای ارتش این کشور به شهادت 

رسیدند.

آن هستیم می توان به ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستائی، توزیع درآمد و خدمات در بین 
طریق  از  روستاها  سازی  مولد  و  روستا  مردم 
روستاهای  تبدیل  و  غذائی  محصوالت  تولید 

مصرف گرا به تولید گرا اشاره کرد.
طرح  اول  فاز  در  کوچک  فروشگاه   ۱۱۰ ایجاد 

توسعه پایدار جهادی روستایی
اجرائی شده  فاز  است  در چند  قرار  این طرح 
صورت  نیز  مهمی  مطالعات  اتفاق،  این  برای  و 
این  ماندگاری  هدف  که  چرا  است  پذیرفته 
طرح  در شهرستان است. در فاز اول این طرح 
تاسیس ۱۱۰ فروشگاه کوچک مواد غذایی  در 
که  دارد  قرار  کار  دستور  در  شهرستان  سطح 
 ۱۱۰ برای  حداقل  شود  می  باعث  اتفاق  این 
فروشگاه  این  ایجاد  با  شود.  ایجاد  اشتغال  نفر 
ها مردم روستا مایحتاج زندگی خود را با قیمت 
مناسب حداکثر قیمت درج شده برروی کاال یا 
با تخفیف تامین می نمایند و  نیازی به مراجعه 
کاهش  اتفاق  این  و  ندارند  شهرستان  مرکز  به 
محسوس مصرف سوخت و تصادفات را در پی 

خواهد داشت.

می آید  وکالت  دنبال  به  که  کسی  و  کنند 
نگاه  با  و  دهد  انجام  را  خود  کار  عشق  با  باید 

کاسب کارانه به جایی نخواهد رسید.
باید توجه داشت  این مقام مسوول اضافه کرد: 
که هرگاه یک وکیل خوب عمل کرده، مردم هم 

به خوبی این موضوع را احساس کرده اند.
جدید  تحوالت  و  تغییر  به  اشاره  با  بهادری، 
داشت:  بیان   ۱۳۹۸ سال  در  قضا  دستگاه 
دوران  در  و  قضایی  دستگاه  در  امروز  وکالی 
وکالت  خود  از  دفاع  سربازان  نوعی  به  جدید، 
سال های  در  وکیل نماها  برخی  چراکه  هستند، 
گذشته آبروی این حرفه را برده اند و باید برای 

برگرداندن آبرو به این حرفه تالش کرد.
دفاع  برای  وکیل  استقالل  اینکه  بیان  با  وی، 
از  نباید  کس  هیچ  گفت:  است،  حق  از  آزادانه 
حرکت در این مسیر جلوگیری کند، به همین 
می خواهد  مستقل  وکیل  وکال،  مرکز  سبب 
یعنی وکیلی که جیب خودش و دیگران مبنای 

قضاوت و تصمیمش نشود.
رییس مرکز وکال، کارشناسان رسمی ومشاوران 
باید  وکال  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  خانواده 
و  سالمت  نظر  از  که  کنند  عمل  به گونه ای 

تخصص حتی از قاضی نیز باالتر باشند.
سردار  زدنی  مثال  تعهد  به  اشاره  با  وی، 
انجام  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید 

اجرای »طرح توسعه پایدار جهادی روستایی« طی سه فاز در الرستان

رییس مرکز وکالی قوه قضاییه: پروانه وکالت نماد مسوولیت است، نه مجوز کسب

معاون  و  رییس  مشترک  نشست 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  مالي  اداري 
صادرات  بانک  مسئولین  با  الرستان، 
الرستان در دفتر ریاست  دانشگاه آزاد 
اسالمی الرستان برگزار شد.به گزارش 
میالدالرستان به نقل از خبرگزاري آنا، 
این دیدار که به منظور بررسي جزئیات 
تسهیالت بانک مذکور به دانشگاهیان 
از  تشکر  ضمن  زارع  شد،  انجام 
همکاري بانک صادرات الرستان با این 
خانواده  اظهارکرد:  دانشگاهي  واحد 
دانشگاه آزاد اسالمي الرستان خانواده 

فرهنگی  علمی  آموزشی  نهاد  بیشتر 
بانک هموار  اقتصادی  نهاد  با  دانشگاه 
پیشنهادهاي   بررسي  کند.زارع، ضمن 
بانک  مسئولین  سوي  از  شده  ارائه 
تسهیالت  تفکیک  کرد:  بیان  صادرات 
اقتصادي  شرایط  به  باتوجه  اعالمي 
و  کارکنان  علمي،  هیات  اعضاي 
به  کمک  در  تواند  مي  دانشجویان، 

راهبردهاي مالي دانشگاه موثر باشد.
زارع، در ادامه سخنان خود از مسئولین 
بانک صادرات خواست تا تالش کنند 
های  چارچوب  در  را  مناسبي  زمینه 

بهتر  هر چه  ارائه  منظور  به  و  قانوني 
به  نظر  مورد  تسهیالت  سریعتر  و 
بوروکراسي  از   دور  به  و  دانشگاهیان 

های رایج اداري فراهم آورند.
بانک  رئیس  جلسه،  این  ابتداي  در 
ضمن  الرستان  شهرستان  صادرات 

ارائه گزارشي از بخشنامه هاي اعالمي 
گفت : بانک صادرات الرستان آمادگي 
خود را براي ارائه هرچه بهتر  و بیشتر 
تسهیالت به دانشگاهیان دانشگاه آزاد 
بخشنامه  اساس  بر  الرستان  اسالمي 

های ابالغی اعالم مي دارد.

فعالیت  کنار  در  که  بوده  بزرگ  اي 
قابل  نقش  فرهنگي،  اجتماعي  هاي 
شهرستان  اقتصادی  رونق  در  توجهی 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  دارد.رئیس 
الرستان، با بیان این موضوع که توجه 
به نیازهاي مالي دانشگاهیان در ایجاد 
انگیزه و بهره  وري کاري و سازماني 
موثر است، ادامه داد: در شرایط فعلي، 
توسط  شده  ارائه  مناسب  تسهیالت 
از  بخشي  تواند  مي  صادرات  بانک 
نیازهاي دانشگاهیان را مرتفع  کرده و 
زمینه مناسبي را جهت ارتباط هرچه 

تاثیر توجه به نیازهاي مالي دانشگاهیان،
 در ایجاد انگیزه و بهره وری بهتر کاري

دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی به همت مجتمع آموزش عالی الرستان 
شرکت  با  الرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  و 

۱۴۰۰ نفر در الرستان برگزار شد.
پنج  روزهای  طی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
آزمون  ماه(   دی   ۱۲ و   ۱۱( جمعه  و  شنبه 
اجرایی  های  دستگاه   مشترک  استخدامی 
کشور در سال ۹۹ با شرکت ۱۴۰۱ نفر در ۶۳ 

رشته مختلف در الرستان برگزار شد. 
حوزه   ۲ در  داوطلب    ۱۱۶۸ تعداد  این  از 
در  مابقی  و  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع 

با آغاز برداشت محصول گوجه فرنگی در فصل 
هرمود  روستای  کشاورزی  مزارع  از  زمستان 
مهرخویی ، پیش بینی می گردد امسال حدود  
۱۴ هزار تن گوجه از این مزارع برداشت شود .

به گزارش میالدالرستان، دلشاد دهیار روستای 
هرمود مهرخویی در این خصوص اطهار داشت: 
های  کشور  به  هرمود  تولیدی  فرنگی  گوجه 
های  استان  همچنین  و  فارس  خلیج  حوزه 
دیگر  و  تبریز  مشهد،  اصفهان،  تهران،  فارس، 

استان ها صادر می گردد.
 وی با بیان اینکه  قطب تولید محصول گوجه 
استان  جنوب  در   ، زمستان  فصل  در  فرنگی 
باشد،  می  مهرخویی  هرمود  روستای   ، فارس 

حوزه های آموزش و پرورش در آزمون شرکت 
کردند.

و  آموزشی  های  ساختمان  در  آزمون  این 
های  دستورالعمل  رعایت  با  مجتمع  مدیریت 
بهداشتی شامل: گندزدائی و ضدعفونی کردن 
هنگام  در  اجتماعی  فاصله  رعایت   ، ها  حوزه 
و  ماسک  از  استفاده  به  الزام  حوزه،  به  ورود 
قرار داشتن دستگاه ضدعفونی دست و وسایل 
اجرایی  عوامل  استفاده  داوطلبان،  همراه 
از ماسک، دستکش، شیلد و... استقرار  آزمون 

کارشناس بهداشت برگزار شد.

افزود: هزینه باالی تهیه سبد، کمبود و گرانی 
سم و بذر از عمده مشکالت کشاورزان روستا 

است.

رقابت ۱4۰۰ نفر برای استخدام 
در دستگاه های دولتی در الرستان

صادرات گوجه فرنگی  هرمود 
 به خارج از کشور و پنج استان داخلی
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توافق لندن و بروکسل در مورد خروج انگلیس 
به  و  شد  اجرایی  اروپا)برگزیت(،    اتحادیه  از 
اتحادیه  این  در  کشور  این  ساله    ۴۸ عضویت 
اروپا پایان داد.انگلیس که طی سال های ۱۹۷۲ 
اروپایی،  قدرت های  بقیه  از  دیرتر  و   ۱۹۷۳ و 
واپسین شب  در  بود ،  پیوسته  اروپا  اتحادیه  به 
شد.رسانه های  خارج  اروپا  اتحادیه  از   ۲۰۲۰
توافق  شدن  اجرایی  با  دادند  گزارش  انگلیس 
تجاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا از ساعت 
تهران(،  وقت  به   ۰۲:۳۰( لندن  وقت  به   ۲۳
دوران گذار برگزیت به پایان رسیده و انگلیس 
بازار واحد اروپا را ترک کرده است. خبرگزاری 
و  درازمدت  جدایی  نوشت،  »آسوشیتدپرس« 
گاهاً نیش دار »بریتانیا« از اتحادیه اروپا، با پایان 
اروپا  اتحادیه  تا  شد،  تکمیل  اقتصادی  روابط 

کوچکتر و انگلیس، رهاتر اما منزوی تر شود.
توافق  چهارشنبه،  عصر  انگلیس  عوام  مجلس 
حاصل شده میان لندن و بروکسل را با اکثریت 
تصویب  از  پیش  ساعاتی  کرد.  تصویب  قاطع، 
اروپا  رئیس شورای  میشل«  »چارلز  توافق،  این 
و »اورسوال فن در لین« رئیس کمیسیون اروپا ، 
توافق پسابرگزیت میان لندن و بروکسل را امضا 
اتحادیه  بازار مشترک  از  انگلیس  کردند.خروج 
این  که  است  اقتصادی  تغییر  بزرگترین  اروپا، 
با  کنون  تا  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  کشور 
انگلیس  جاری  توافق  است.  شده  مواجه  آن 
قرمزهای  خط  و  محدودیت ها  اروپا  اتحادیه 
اما  داشت،  خواهد  همراه  به  را  خودش  خاص 
برای حامیان برگزیت به معنای دستیابی مجدد 

اسرائیل  کرد:  تصریح  منطقه ای  تحلیلگر  یک 
موشک های  از  می کند،  که  هیاهویی  برخالف 
مقاومت می ترسد و اگر جنگی اتفاق بیفتد، بدا 

به حال اسرائیل.
عبدالباری عطوان در روزنامه رأی الیوم می نویسد: 
ضربه  کرده اند  پیش بینی  صهیونیست ها 
انتقام جویانه به تالفی ترور سپهبد سلیمانی از یمن 
یا عراق صورت می گیرد. اما چرا؟ آیا موشک های 
بالستیک و بالدار حوثی ها پس از جده و ینبع در 
شمال دریای سرخ به ایالت و بئر السبع خواهد 
رسید؟ چه چیزی بیش از همه ترامپ و نتانیاهو 
و  آمریکا  می کند؟تهدیدهای  نگران  یمن  در  را 
اسرائیل علیه ایران و محور وابسته به این کشور 
هم زمان با نزدیک  شدن به سالگرد نخست ترور 
سلیمانی گواه ترس آنها است. طبق اطالعات به 
دست آمده، اسرائیل نگران تر است زیرا سرانش 
می دانند هدف هرگونه عملیات انتقام جویانه ترور 
سلیمانی خواهند بود. به همین علت، این روزها 
در وضعیت آماده باش کامل به سر می برند. این 
ترس به علت دودستگی های داخلی و تظاهرات ها 

برای برکناری نتانیاهو تشدید شده است.
ژنرال هیدای زیلبرمان، سخنگوی ارتش اسرائیل 
گفت ایران احتماال به اسرائیل از عراق یا یمن 
ایران در هر  حمله کند. ما اطالعاتی داریم که 
موشک های  و  پهپاد  در حال ساخت  دو کشور 
هوشمندی است که برد آنها به اسرائیل می رسد.

این نخستین بار است که اسرائیلی ها آشکارا از 

و  قوانین  شبکه  از  شدن  رها  و  استقالل  به 
جانسون«،  است.»بوریس  اروپا  اتحادیه  قواعد 
نخست وزیر انگلیس، که توانست کشورش را در 
مسیر پرپیچ و خم برگزیت به سوی درب های 
خروجی اتحادیه اروپا رهبری کند گفت: »این 

لحظه ای شگفت  آور برای کشورمان است.«
واکنش ها به خروج انگلیس

خروج  و  برگزیت  گذار  دوره  پایان  از  بعد 
از  »بریتانیا«(  واقع کل  در  )و  انگلیس  رسمی 
اول  وزیر  استورجن«،  »نیکال  اروپا،  اتحادیه 
اسکاتلند،  طی توئیتی خطاب به این اتحادیه 
به  خطاب  وی  گشت.«  »بازخواهیم  نوشت: 
نگه  روشن  را  چراغ ها  افزود:  اروپا  اتحادیه 
عنوان  به  اسکاتلند  که  معنی  این  )به  دارید 
کشوری مستقل، به اتحادیه اروپا باز می گردد(. 
نیز    فرانسه،  رئیس جمهور  ماکرون«،  »امانوئل 
غلط،  وعده های  و  دروغ  با  برگزیت  که  گفت 
زاده شد. رئیس جمهور فرانسه افزود: »بریتانیا 
ما  متحد  و  دوست  بلکه  ما،  همسایه  تنها  نه 
اروپا،  انتخاب ترک  این  ماند.  باقی خواهد  نیز 
این برگزیت، زاده یک مرض ناشناخته اروپایی 
بود.«  غلط  وعده های  و  دروغ  زیادی  شمار  و 
قصد  که  گفت  نیز  انگلیس  نخست وزیر  پدر 
دارد با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تابعیت 
عضو  جانسون«،  »استنلی  بدهد.  را  فرانسه 
سابق پارلمان اروپا ،که بر خالف پسرش، حامی 
ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا است، گفت که 
تبعه  و می خواهد  است  فرانسه  متولد  مادرش 

این کشور شود.

نگران  یمن  و  عراق  سوی  از  حمله ای  هرگونه 
هستند و نه از جنوب لبنان یا نوار غزه.

دارد  عالی  جنگی  تجربه  انصاراهلل  جنبش 
عربستان  عمق  در  را  آرامکو  تاسیسات  و 
موشک های  و  پهپاد  است.  کرده  موشک باران 
بالدارش به بقیق، خریص، جده و ینبع اصابت 
کرده و اکنون قایق های تندرویی در اختیار دارد 
را  باب المندب، دریای سرخ و دریای عرب  که 

تهدید می کند.
صهیونیست ها می دانند موشک های بالستیک و 
بالدار یمن که به جده و ینبع در شمال دریای 
سرخ رسیده، می تواند به ایالت و بئرسبع برسد 
و طرفی که موشک قدس ۲ و ۳ و ۴ دارد و 
پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون 
می کند، می تواند جنگنده »B52« را نیز با همان 

موشک یا موشکی پیشرفته تر سرنگون کند.
کیهان

جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا پس از 48 سال

اسرائیل ترسیده،
چون با موشک ها هدفگذاری شده است

روزنامه رای الیوم نوشت ترور فرمانده 
ایرانی برخالف تصور واشنگتن  بزرگ 
و تل آویو موجب تقویت محور مقاومت 
نظامیان  اخراج  برای  را  زمینه  و  شد 

آمریکایی از عراق فراهم کرد.
روزنامه اینترنتی رأی الیوم در مقاله ای 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  نوشت: 
سلیمانی،  قاسم  سپهبد  آمریکا، 
در  مقاومت  محور  کننده  هماهنگ  
یمن  عراق،  سوریه،  لبنان،  فلسطین، 
انگیزه وی  کرد.  ترور  را  افغانستان،  و 
در تنگنا قرار دادن ایران و آسیب وارد 
کردن به آن، در کنار اعمال تحریم های 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  شدید 
بود که به قدرت منطقه ای تبدیل شده 

است و نمی توان آن را نادیده گرفت.
آمریکا و اسرائیل تصور می کردند هیچ 
جایگزینی برای سلیمانی وجود ندارد 
و محور تحت مدیریت وی، به شدت 
آسیب خواهد دید. حتی فراتر از آن، 
بسیاری از آن ها بر این باور بودند که 
به  محکمی  ضربه  منزله  به  وی  ترور 
اهداف راهبردی ایران خواهد بود. آیا 
در  توانست  آمریکا  سال،  یک  از  پس 
اهدافش  به  یا  ایجاد  مانع  ایران  برابر 

آسیب وارد کند؟

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه هیچ تهدید 
نخواهیم  رها  را  دشمنان  سوی  از  تعرضی  و 
کرد،گفت: ما هم در عمل نشان داده ایم و هم 
در بیان می گوییم که هر عملی از سوی دشمن 
علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع 

و مستحکم پاسخ می دهیم.
فرمانده  پاسدار حسین سالمی  سردار سرلشکر 
با  همراه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نخستین  با  همزمان  سپاه،   دریایی  نیروی 
حاج  سپهبد  دل ها  سردار  شهادت  سالگرد 
ابومهدی المهندس و  شهدای  قاسم سلیمانی، 
و  سامانه ها  یگان ها،  از  بازدید  در  همرزمشان، 
بوموسی؛   جزیره  در  مستقر  نظامی  تجهیزات 
را   آنان  رزمی  و  دفاعی  آمادگی های  میزان 

ارزیابی کردند.
راهبرد  پیرامون  بازید  این  حاشیه  در  وی 
ویژه  به  سه گانه  جزایر  از  سپاه  دریایی  دفاع 
سه گانه  جزایر  گفت:  بوموسی  راهبردی  جزیره 
اجزای  کوچک،  تنب  و  بزرگ  تنب  و  بوموسی 
جدایی ناپذیر استقالل ملی و پیشانی دفاعی ما 

در مقابله با دشمنان فرامنطقه ای هستند.
فرمانده کل سپاه افزود: همانطور که در پایتخت 
کشور عزیزمان یعنی تهران، هر یک وجب خاک 
است،  ارزشمند  ایران  ملت  اندازه جان همه  به 
یک وجب خاک این جزایر هم برای آحاد  مردم   

ایران به اندازه جانشان ارزشمند است.
آمادگی های  و  وضعیت  سالمی   سرلشکر  
دفاعی و رزمی در این جزایر را اطمینان بخش، 
قاطع، محکم و خلل ناپذیر توصیف کرد و افزود: 
آمادگی های  از  اطمینان  و  ارزیابی  برای  امروز 

درباره  کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
با تأکید بر »ما  غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم 
خاطرنشان  کنیم«  اجرا  را  مجلس  مصوبه  باید 
روی  دستمان  و  هستیم  نظام  سرباز  »ما  کرد: 
ماشه است، فرمانده باید دستور بدهد، ما خیلی 

سریع می توانیم کار را شروع کنیم.«
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سردار  شهادت  سالگرد  با  همزمان  تسنیم، 
سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی  سلیمانی، 
انرژی اتمی در برنامه »قرار قاسم« شبکه ۵ صدا 
مجاهدت ها  تشریح  به  و  یافت  حاضر  سیما  و 
سلیمانی  قاسم  سردار  شهید  ایثارگری های  و 

پرداخت.
صالحی گفت: نمی خواهیم اسطوره سازی کنیم 
با  اسطوره  کنیم.  اسوه سازی  می خواهیم  بلکه 
خیاالت سروکار دارد، اما اسوه با صفات واقعی 
قرار  الگو  به راحتی  است که می توان  تماس  در 
داد. سردار سلیمانی انسانی مثل دیگران بود که 

داد،  افزایش  القاعده  و  داعش  علیه 
شدن  مخفی  برای  سلیمانی  سپهبد 
علنی  شکل  به  بلکه  نکرد؛  تالش 
مسافرت می کرد و به تشویق محور ها 
پرداخت؛ زیرا بر این باور بود که امکان 
مشاور  و  نماینده  کشور،  فالن  ندارد 

کند؛  ترور  را  سوریه  و  عراق  نظامی 
برای  خود  دولت  جانب  از  که  فردی 
و  عراق  از  حمایت  و  داعش  با  جنگ 

سوریه اعزام شده بود.
خود  کشور  رسمی  نماینده  سلیمانی 
بود و دولت های عراق و سوریه از وی 
علیه  جنگ  و  داعش  شکست  برای 

بویژه در  نیروی دریایی سپاه  تاکید کرد:  سپاه 
دستاوردهای  و  توانمندی ها  به  اخیر  سال های 
فوق العاده ای نائل آمده است و آنچه امروز شاهد 
آن هستیم بخشی از توان و اقتدار سپاه در دریا 

است.
زیر  با  مقابله  توانمندی  افزود:  سرلشکر سالمی 
توان  یک  به  دستیابی  و  متخاصم  سطحی های 
و  در حوزه کشف  هم  که  قدرتمند  زیرسطحی 
هم اجرا، در زیر دریا حرکت می کند، از جمله 

توانمندی ها است.
هوشمند  انبوه  مین های  از  برخورداری  وی 
قابلیت های  از  که  زیرسطحی  شده  تولید  و 
کنار  در  را  است  برخوردار  العاده  فوق  عملیاتی 
فراز  از  هوشمند  بمب های  رهاسازی   قابلیت 
آسمان توسط پرنده های با سرنشین و یا بدون 
سرنشین که قادر است اهداف متخاصم در عمق 
اقتدار  مظاهر  جمله  از  را  کند  منهدم  را  دریا 

نیروی دریایی سپاه دانست.

دین  بستر  در  و  فرماندهی  ایمان  و  عقالنیت 
حرکت می کرد، جا افتاده است.

۲۰درصدی  غنی سازی  خصوص  در  صالحی 
در  اسالمی  نماینده جمهوری  به  نامه ای  گفت: 
بازرسان  بشود،  آژانس  تسلیم  که  داده ایم  وین 
بیایند فک پلمب کنند، تحت نظارت آژانس در 
آینده نزدیک باید کپسول گاز اورانیوم را تعویض 
اما  اجرا کنیم،  را  باید مصوبه مجلس  ما  کنیم. 
دولت آیین نامه ای در خصوص چگونگی اجرای 
آن باید ابالغ کند؛ و رئیس جمهور باید دستور 
اقدام صادر کند، ما سرباز نظام هستیم و دستمان 
روی ماشه است، فرمانده باید دستور بدهد، ما 
خیلی سریع می توانیم کار را شروع کنیم.پیشتر 
ژورنال  وال استریت  خبرنگار  نورمن«  »الرنس 
رسمی  کاربری  حساب  در  جمعه  روز  اروپا  در 
انرژی  بین المللی  آژانس  که  کرد  اعالم  خود 
اتمی تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای آغاز 
مجلس  مصوبه  طبق  ۲۰درصدی  غنی سازی 
شورای اسالمی را به اطالع شورای حکام آژانس 

رسانده است.
مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران 
دکتر  شهید  ناجوانمردانه  ترور  به  واکنش  در 
برجسته  هسته ای  دانشمند  فخری زاده  محسن 
این  قبال  در  غربی  کشورهای  و سکوت  ایرانی 
راهبردی  »اقدام  کلیات طرح  تروریستی،  اقدام 
برای لغو تحریم ها« را که از چند ماه قبل تحت 

بررسی و تدوین بود به تصویب رساند.
راهبردی  »اقدام  طرح  ششم  ماده  اساس  بر 
برای لغو تحریم ها« که دوفوریت آن در صحن 

در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ 
افتخار می کرد که با یک تیر دو نشان 
بسته  صفحه  این  کرد  تصور  وی  زد. 
ابومهدی  و  سلیمانی  و  است  شده 
اما  پیوسته اند.  تاریخ  به  المهندس 
که  می دهد  روی  گونه ای  به  شرایط 

ترور  ندارد:  تمایل  وی 
کسب  به  غیرقانونی 
منجر  دستاورد هایی 
سلیمانی  شاید  که  شد 
خود  حیات  زمان  در 
را  آن ها  نمی توانست 
ترور  این  کند.  محقق 
جان دوباره ای به انقالب 
خمینی  امام  اسالمی 

)ره( داد.
سلیمانی  سردار  شهادت 
پرچم  زیر  را  ایران  ملت 

ملی گرایی متحد کرد
ملت  از  گسترده ای  بخش  ترور  این 
متحد  ملی گرایی  پرچم  زیر  را  ایران 
کرد؛ زیرا برای میلیون ها تن از ایرانی ها 
پذیرفتنی  نبود که شاهد ترور سردار 

خود به این روش کینه توزانه باشند.
که  زمانی  از  گذشته  سال  پنج  طی 
عرصه جنگ  در  را  ایران حضور خود 

دشمنانی  با  مقابله  در  و  دریا  در  قدرتمندمان 
با  همراه  لفاظی هایی  و  رجزخوانی ها  گاهی  که 
تهدید انجام می دهند، در اینجا حاضر شده ایم، 
مدافعان  آمادگی های  با  نزدیک  از  انشااهلل  تا 
سطح  در  که  خود  سرزمین  آسمانی  آب های 

مطلوبی قرار دارد، آشناتر شویم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش به 
ملی  منافع  و  امنیت  به  دست اندازی  نوع  هر 
کشورمان بویژه در حوزه دریایی تصریح کرد: ما 
هم در عمل نشان داده ایم و هم در بیان اعالم 
علیه  دشمن  سوی  از  که  عملی  هر  می کنیم 
و  قاطع  متقابل،  ضربه ای  با  را  آن  بزند،  سر  ما 
بارها  موضوع  این  و  می دهیم  پاسخ  مستحکم 
ثابت شده است که ما هیچ تهدید و تعرضی از 
سوی دشمنان را رها نکرده و او را به حال خود 

وا نمی گذاریم.
و  توانمندی ها  تشریح  با   سپاه  کل  فرمانده 
دریایی  نیروی  رزمی  و  دفاعی  آمادگی های 

توانست الگو شود.
نفس  جهاد  یا  اکبر  جهاد  این ها  افزود:  وی 
ایمان  و  دین  بستر  در  و  کردند  خودسازی  و 
حرکت کردند و بعد به جهاد اصغر پرداختند و 

آثار ماندگاری از خود به جای گذاشتند.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در بخشی 
سردار  نقش  به  خود  صحبت های  از  دیگر 
بیان  با  و  پرداخت  سوریه  جنگ  در  سلیمانی 
در  موفقیت  درباره  برخی  هم  داخل  در  اینکه 
پیش  مسلمانان  تردید  به  بودند،  مردد  سوریه 
داشت: شرایط  اظهار  و  کرد  اشاره  مکه  فتح  از 
با  سلیمانی  شهید  اما  نبود،  خوب  سوریه  در 
داشت.  ایمان  الهی  نصرت  به  خاطر  اطمینان 
اما  نبود،  روشن  هنوز  سوریه  وضعیت  افق 
فرق  موضوع  بود  قضیه  دل  در  که  کسی  برای 
می کرد. حمایت رهبر معظم انقالب اسالمی در 
اآلن  می داد.  اعتمادبه نفس  و  قدرت  قضایا  این 
بعد از ۹ سال حقانیت فرمانده ای که بر اساس 

بودند.  کرده  طلب  کمک  تروریسم، 
در صورت  که  را کشت  فردی  ترامپ 
نیاز، برای توقف اقدامات خصمانه علیه 
آمریکا یا کاستن از آن، می توانست بر 
فلسطین،  لبنان،  مسلح  گروه های 
افغانستان تأثیر  سوریه، عراق، یمن و 

بگذارد.
به  اینکه  جای  به 
شدن  کشته  سبب 
ایران  سلیمانی، 
تضعیف شود، پارلمان 
برای  قانونی  عراق 
نیرو های  خروج 
این  از  آمریکایی 
تصویب  به  کشور 
رساند. برای سلیمانی 
در  که  بود  محال 
خود  زندگی  دوران 
بتواند عراقی ها را برای اتخاذ این اقدام 

متقاعد کند.
یک سال پس از کشته شدن سلیمانی، 
است  رسیده  جایی  به  مقاومت  محور 
تکنولوژی  و  مواد  به  دستیابی  با  که 
را  نقطه زن  موشک های  می تواند  الزم 
بسازد و نیازی به روی آوردن به حمل 

موشک های بزرگ و خطرات ناشی از 
آن ندارد.

ایران  متحدان  از  یک  هر  نتیجه،  در 
موشک های  خود  نیاز  اساس  بر 
می توانند  و  دارند  اختیار  در  نقطه زن 
در هر جنگ آینده علیه خود از آن ها 
استفاده کنند یا حتی اگر جنگی علیه 
ایران روی داد و به مداخله همه جبهه 
این موشک ها  از  باشد، می توانند  نیاز 

بهره بگیرند.
دردناک  واقعه ای  سلیمانی  سردار  ترور 

برای محور مقاومت بود
دردناک  واقعه ای  سلیمانی  ترور 
محور  و  ایران  به  محکمی  ضربه  و 
گفته  به  سلیمانی   زیرا  بود،  مقاومت 
کاریزماتیک  شخصیت  همراهانش- 
و  متواضع  حال،  عین  در  و  داشت 
مقدم  خط  در  همواره  و  بخشنده 
اینکه  از  نظر  صرف  اما  بود.  جبهه ها 
به  راهبردی  منزله ضربه  به  وی  نبود 
متحدانش  اهداف  و  آن  اهداف  ایران، 
در  را  آن ها  مأموریت  وی  نبود  است، 
به طوری که  قرار داد؛  باالتری  سطح 
از  آمریکا  راندن  بیرون  آن ها  هدف 

غرب آسیاست.

عمود  پهپادهای  نسل جدید  فرمانده کل سپاه 
در  عملیات  به  قادر  شناورها  روی  از  که  پرواز 
اجزاء  دیگر  از  را  هستند  مختلف  بردهای 
سپاه  دریایی  نیروی  توانمندی های  اصلی 
از  متنوعی  طیف  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
موشک اندازهای بی شمار همراه با نیروی انسانی 
مومن و رشید دریا دل که قادر هستند صحنه 
دادن شجاعت ها  نشان  برای  میدانی  به  را  دریا 
دیگر  از  کنند،  تبدیل  ملت  شهامت های  و 

جلوه های این اقتدار است.
معنوی  ظرفیت  به  اشاره  با  سالمی  سرلشکر 
نیروی  جوان  دریادالن  و  رزمندگان  رزمی  و 
دریایی سپاه و شور، نشاط و انگیزه واالی آن ها 
خطر،  پر  و  میدان های سخت  در  حضور  برای 
هستند  رویش های  همان  این ها  کرد:  تاکید 
همچنان  سلیمانی ها  سردار  می دهد  نشان  که 
این  و  در سپاه زنده و در حال رویش هستند 
تهی  مردان  این گونه  وجود   از  هرگز  سرزمین 

نخواهد شد.
شهادت  سالروز  گرامیداشت  با  پایان  در  وی 
حاج  اسالم  سپاه  جاودانه  و  افتخار  پر  سردار 
در  را  بزرگی  صحنه های  که  سلیمانی  قاسم 
دشمنان  با  مقابله  برای  برای  اسالم  جهان 
کینه توز اسالم پی ریزی کرد، گفت: حاج قاسم 
ارمغان   به  مسلمانان  همه  برای  را  ظفر  و  فتح 
آورد و دشمنان را در تغییر نقشه سیاسی جهان 
اسالم ناکام گذارد و شکست های آشکاری را به 
جبهه دشمنان امت اسالمی از جمله آمریکا و 
با  مقابله  در صحنه  ویژه  به  رژیم صهیونیستی 

تروریسم تکفیری و داعش  تحمیل کرد.

علنی مجلس به تصویب رسید، دولت جمهوری 
اسالمی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ 
و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این 
پروتکل  از  فراتر  نظارتی  دسترسی های  قانون، 

الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
همچنین ماده هفتم این طرح، دولت جمهوری 
 ۳ از  پس  که  می کند  موظف  را  ایران  اسالمی 
ماه از تصویب نهایی آن، گزارش دقیق اقدامات 
انجام شده از جانب طرف های برجامی در زمینه 
بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام 
و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران را 
به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. چنانچه تا 
میزان  و  اروپا  در  ایران  بانکی  روابط  تاریخ  آن 
و  عادی  شرایط  به  ایران  از  آنها  نفت  خرید 
رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است 
متوقف  را  الحاقی  پروتکل  داوطلبانه  اجرای 

نماید.

رای الیوم: ترور سردار سلیمانی زمینه اخراج آمریکا از عراق را فراهم کرد

سرلشکر سالمی: هر عمل دشمن را با ضربه ای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم

صالحی: آماده آغاز غنی سازی 2۰درصدی هستیم

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای عبدالرحمن فرصتي فرزند محمدرفیع   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۰۹    این شورا  ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم عبدا... فرصتي 
فرزند محمدرفیع به شناسنامه  ۳۰ صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳۹۹/۲/۷  در اقامتگاه دائمی 

خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-جهان برزگر فرزند عبدالرحیم ش ش  ۱۴۶ ت ت ۱۳۱۸  صادره از ح شهري الرستان - اوز)مادر متوفي(

۲-سکینه فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۵۲  ت ت ۱۳۳۵  صادره از ح  الرستان - اوز
۳-زینب  فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۸۹  ت ت ۱۳۶۰  صادره از ح ۲ الرستان - اوز

۴-راهله فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۹  ت ت ۱۳۵۵  صادره از ح ۲الرستان - اوز
۵-پروین فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۰۱  ت ت ۱۳۴۴  صادره از ح ۲الرستان - اوز )خواهران متوفي(

۶-ناصر فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۹۱  ت ت ۱۳۳۹  صادره از ح  الرستان - اوز
۷-نادر فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۴۶۴۷ ت ت ۱۳۴۱  صادره از ح  الرستان - اوز

۸-محمد فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۳۹  ت ت ۱۳۴۹  صادره از ح ۲ الرستان - اوز
۹-عبدالرحیم فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۳۲  ت ت ۱۳۵۱  صادره از ح  شهري الرستان - اوز

۱۰-عبدالرحمن فرصتي  فرزند محمدرفیع  ش ش ۱۱۴  ت ت ۱۳۵۹  صادره از ح  الرستان - اوز برادران 
متوفي والغیر...

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  از  اینک شورا پس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي         م/الف/۷۰۳
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والد دیگر  به دست  والد  واقعیت تخریب شخصیت یک 
براساس  است.  تأیید  مورد  گستردگی  به  خانواده ها،  در 
از  پس  یا  اختالف  هنگام  لزوماً  مشکل  این  پژوهش ها، 
زندگی  طول  در  زمانی  هر  بلکه  نمی آید،  پیش  جدایی 
مشترک ممکن است اتفاق بیفتد اما باال گرفتن اختالف، 
طالق، یا ادامه روند حقوقی حضانت فرزند احتمال پیش 

آمدن آن را قوی تر می کند. 
... »به محبت های  بابات یه دروغ گوئه«    »یادت باشه 
ظاهری مامانت نگا نکن اون یه عفریته اس«... »نگاه کن 
بابات هیچ به فکر تو نیست«... »به مامانت نگی بردمت 
پارک دیگه نمیزاره با من بیای بیرون«... »بیا عزیزم بیا 
پیش مامان که دوستت داره بابات فقط به فکر کارشه« 
... // »بابا از تو بدم میاد«... »دوست دارم بمیری مامان« 
نداره  ربطی  تو  به   «  ... ببینمت«  خواد  نمی  »دلم   ...
هرچی بخوام مامان برام میخره« ... »بابا تو اصاًل را من 

وقت نمیزاری همش فکر کارتی« ... 
در  که  است  سخنانی  از  فرضی  نمونه هایی  ها  این 
از  یکی  بین  جدا شده  یا  اختالف  درگیر  خانواده های 
بدل  و  رد  والدین  از  و یکی  یا کودک  و کودک  والدین 
ضعف  و  شدت  لحاظ  از  می توانند  که  رفتاری  می شود. 
بی  دارند:  هدف  یک  همواره  اما  باشند  متفاوت  محتوا 
اعتبار کردن/شدن یکی از والدین نزد کودک. رفتاری که 
در پی آن کودک و فرزندان یکی از والدین خود را به طور 
مداوم تحقیر کرده و به او توهین می کنند. دکتر ریچارد 
گاردنر، روانپزشک کودکان و استاد دانشگاه کلمبیا، که 
داده  دادگاه حضانت کودکان شهادت  از ۴۰۰  بیش  در 
عنوان  با  را  ان  و  نهاد  نامی  رفتاری  پدیده  این  بر  بود، 
فرضیه »سندرم بیگانگی از والد« به اسم خود ثبت کرد.

قابل توجهی در خانواده ها  امروزه گسترش  این پدیده 
دارد. بسیاری از ما در خانواده خود یا فامیل و دوست و 
آشنا، کودکانی را دیده ایم به مرتب یکی از والدین خود 
را با توهین، بی توجهی، نافرمانی و ... تحقیر کرده نسبت 
آن  برای  واضحی  دلیل  آنکه  بدون  تنفر می ورزند  او  به 
وجود داشته باشد.  خانواده هایی که در آن زن و شوهر 
خودشیفته  ها  زوج  از  یکی  یا  دارند  اختالف  هم  با  یا 
است یا به جهت ترس از تنهایی با چنین رفتاری سعی 
می کند فرزند یا فرزندان را به خود جلب کند؛ یا اینکه 

و تنفر واقع می شود.
کند  می  تالش  ساز  بیگانه  والد  که  فرزندی  کودک: 
احساسات او را نسبت به والد بیگانه تحریک کرده و به 
خود جلب کند. این کودک نسبت به والد بیگانه، بیگانه 

شده است.
بیگانگی از والد چه زمانی و با چه انگیزه هایی رخ می دهد؟

 پژوهشگران روانشناسی می گویند گستره ی این انگیزه 
تنهایی، هر چند گاهی  تا  از خودشیفتگی  وسیع است: 

همین دو، یکی می شوند. 
دکتر جین میجر، روانشناس پژوهشگر، درباره ریشه های 
باور  خودبرتربینی،  »خودخواهی،  می نویسد:   انگیزه  این 
آن که والد دیگر مخرب است، از دالیل کوشش یک والد 
است برای کشاندن فرزند به سوی خود و دور کردن او 

از والد دیگر.«
پدری  یا  »مادر  می نویسند:  روانشناس،  جونز،  راس 
را  دیگر  والد  بدی های  فرزندش  گوش  در  پیوسته  که 
او می دهد؛  به  این چنین  پیام هایی  می خواند، در عمل 
را دوست می دارد، پدرت  تو  والدی هستم که  تنها  من 
)یا مادرت( بی مسئولیت است، من برایت چنین و چنان 

کرده ام، من به خاطر تو از چنین و چنان گذشته ام...«
که  پیامی  مهمترین  مورد  در  لوونشتاین  لودویگ  دکتر 
فرزندان می دهند،  به  نهان و گاه آشکارا  به  والدین گاه 
چنین می نویسد:  »این پیام آن است که دوست داشتن 
بودن  می گیرد،  فرزند  از  را  دیگر  والد  عشق  والد،  یک 
معادل  یکی،  داشتن  و  با دیگری،  نبودن  یعنی  یکی،  با 

نداشتن دیگری است.«
والد دیگر  به دست  والد  واقعیت تخریب شخصیت یک 
براساس  است.  تأیید  مورد  گستردگی  به  خانواده ها،  در 
از  پس  یا  اختالف  هنگام  لزوماً  مشکل  این  پژوهش ها، 
زندگی  طول  در  زمانی  هر  بلکه  نمی آید،  پیش  جدایی 
مشترک ممکن است اتفاق بیفتد اما باال گرفتن اختالف، 
طالق، یا ادامه روند حقوقی حضانت فرزند احتمال پیش 

آمدن آن را قوی تر می کند.
پیامدها و آسیب های بیگانگی از والد بر کودکان

بدگویی،  که  دریافتند  خود  مطالعات  در  روانشناسان 
توهین، تحقیر و انتقاد افراطی و تخریب کننده یکی از 
والدین از دیگری نزد فرزندان، عالوه بر ایجاد آشفتگی و 

تناقض ذهنی و روحی در کودکان نوعی از احساس نفرت 
و کینه را در ذهن و روان کودک می نشاند که اغلب در 
عمق وجود او ریشه دوانده، بزرگسالی او را در برگرفته 
روانشناسان  کند.  می  تخریب  و  آلوده  را  فرد  زندگی  و 
نشان دادند که این نفرت می تواند به سایر همجنسان 
والد بیگانه شده تعمیم یابد خصوصا اگر والد بیگانه شده 

جنس مخالف کودک باشد. 
نوجوانانی  و  کودکان  بیشتر  داده  نشان  مطالعات  این 
بد  بد گفته اند و  یا مادرشان  از پدر  ناروا  به  که همواره 
شنیده اند، عزت نفس کافی ندارند، مضطربند، گاهی به 
افسردگی، و گاه حتی به نفرت از خود گرفتار می شوند.

از  گروهی  همراه  به  گوردون   رابرت  دکتر  تحقیقات   
پژوهشگران روانشناسی در انستیتو آموزش های پیشرفته 
روانشناسی نشان می دهد که رابطه مخدوش شده بر اثر 
این پدیده میان والد و فرزند هیچ وقت مرمت نمی شود، 
اتفاقات گذشته چنان عمیق  به  اندیشیدن  »چون زخم 
چنان  مجاز  از  حقیقت  کردن  جدا  برای  تالش  و  است 
گاهی  می کند.  غلبه  یادآوری  بر  فراموشی  که  دشوار، 
هم حسرت است که باقی می ماند، چون زمان بازسازی 

گذشته  تخریب شده،از دست رفته است«.
چکار می توانید بکنید؟

طرد  والدین  اما  است،  دردناک  بسیار  والد  از  بیگانگی 

شده باید بدانند که تنها نیستند. آنها باید ایجاد آرامش 
بیشتر در کودک را با ابراز دلسوزی و مهربانی به جای 
عصبانیت یا خشم هدف قرار دهند. آنها باید هنگام این 
تالش، برای پشتیبانی به دوستان، خانواده یا متخصصان 

بهداشت روان مراجعه کنند.
با  کودک  مجدد  پیوند  برای  اقدام   ، شرایط  برخی  در 
والد بیگانه شده ممکن است کمک کند اما در مواردی 
نیز، مجبور کردن کودک به انجام این کار )پیوند مجدد 
کودک با والد بیگانه شده( ممکن است آسیب زا باشد. از 
این منظر انجام چنین اقدامی با اتکا به احکام دادگاهي 
قانوني  مقامات  زیرا  بیفزاید،  آسیب  بر  تواند  مي  قطعاً 
پیچیده  وضعیت  یک  با  مقابله  براي  مناسبي  آموزش 

بهداشت رواني ندارند.
درمانگر   یک  و  خانواده  معتبر  مشاوره  مرکز  یک  یافتن 
حرفه ای و روانشناس کودک می تواند بهترین کار برای 
شروع باشد. مراجعه به مراکز مشاوره ای معرفی شده از 

سوی دادگاه خانواده نیز می تواند مفید باشد.
به هر حال هرگونه درمانی باید متناسب با شرایط خاص 

خانواده شما انجام شود.
 سن عقلی و میزان رشد کودک، طبقه اجتماعی، پیشینه 
زمینه  این  در  همگی  عوامل  سایر  و  والدین  خانوادگی 

نقش خواهند داشت.

روانی  جسمی،  امکانات  تمام  با  انسان  بدن 
با  تا  میگردد  راهی  دنبال  به  رفتاری خود  و 
منشأ  استرس  شود.  روبهرو  حاکم  شرایط 
غریزی برای ادامه بقا دارد و به طور ذاتی جزو 
الینفک بشر محسوب می شود. در این شرایط 
نیز اندامهایی مانند مغز یا قلب درگیر میشوند. 

سردرد یکی از اساسی ترین عالئم استرس
بالغ  افراد  که  سردردهایی  از  زیادی  میزان 
تجربه میکنند در نتیجه قرار گرفتن در معرض 
استرس مداوم است. این وضعیت روحی روانی 
میشود.  خونی  رگهای  در  انقباض  بروز  باعث 
این انقباضها نیز جریان خون به سمت مغز را 
کاهش میدهند و باعث افزایش فشار در ناحیه 
سر میشوند. زمانی که سردردها طوالنی مدت و 
مزمن میشوند حساسیت به نور، تحریکپذیری و 
مشکالت بینایی را نیز با خود به همراه میآورند. 
اگر به طور مداوم بدون علت مشخصی سردرد 

میگیرید به فکر کنترل استرسهایتان باشید.

والدین فرایند طالق و جدایی را طی می کنند یا از هم 
جدا شده اند و در دادگاه برای گرفتن حضانت فرزندان 
مبارزه می کنند؛ به هر حال آنها با سیاه نمایی و بدگویی 
به  را  آنها  دل  تا  می کنند  تالش  فرزندان  به  یکدیگر  از 

دست آورده و به جبهه خود بیاورند.
تحقیقات علمی نشان می دهد که وقتی والدین به دالیل 
مختلف از جمله به دلیل خودشیفتگی، ترس از تنهایی، 
یا  هستند،  بهتری  پدر/مادر  که   آن  اثبات  برای  تالش 
از  یا  می پندارند  فرزند  به  عشق  فرط  آنچه  خاطر  به 
رابطه  به  ناخواسته،  یا  خواسته  همسر،  با  دشمنی  سر 
احساسی- عاطفی فرزندشان با والد دیگر آسیب می زنند؛ 
پیامدهای این آسیب در زندگی فرزند دلبندشان-چون 
آتش زیر خاکستر- تا آخر عمر باقی می ماند و چه بسا 
در موقعیت هایی زندگی آنان را به آتش بکشد و بسوزاند. 
چه بسیار دختران و پسرانی که در جوانی و بزرگسالی 
بر اثر همین بدگویی و مغزشویی دوران کودکی، نسبت 
به جنس مخالف نفرت پیدا کرده یا در زندگی زناشویی 

ناموفق بوده اند. 
بیگانگی از والد چیست؟

 Parental alienation( والد  از  بیگانگی  سندرم 
نشانگانی   ،PAS کوتاه شده  طور  به  یا   )syndrome 
از  است که از سوی برخی روان شناسان به عنوان یکی 
اختالالت رفتاری دسته بندی می شود. بیگانگی از والد 
از  یکی  مداوم  طور  به  کودک  که  است  معنی  این  به 
والدین خود را بدون توجیه واضحی، تحقیر کرده و به او 
توهین کند. این رفتار اغلب در پی »شستشوی مغزی« 
کودک توسط یکی از والدین علیه والد دیگر رخ می دهد 
یا  باشد  کودک  خود  در  آن  انگیزه  است  که  ممکن  یا 

جمعی از این عوامل.
مثلث بیگانگی از والد

وقتی از پدیده بیگانگی از والد صحبت می کنیم ناگزیر 
به استفاده از سه اصطالح هستیم. در واقع این پدیده از 

سه عنصر به شرح زیر تشکیل می شود:
والد بیگانه ساز: پدر یا مادری که نسبت به همسر خود 
نزد کودک بدگویی کرده و تالش می کند او را از چشم 
کودک بیندازد و در کودک نسبت به او تنفر ایجاد کند.

والد بیگانه شده: پدر یا مادری که هدف بدگویی، تحقیر 

مشکالت گوارشی
را عالمت  مردم مشکالت گوارشیشان  معموالً 
گوارش  دستگاه  نمیکنند.   قلمداد  استرس 
اتصاالت زیادی با ناقل های عصبی مغز دارد. 
بنابراین هر اتفاقی که در ذهنتان بیفتد و شما 
تأثیر  کند  روحی  تنشهای  و  استرس  دچار  را 
خود را به طور مستقیم روی دستگاه گوارشتان 
گوارشی  مشکالت  دچار  را  شما  و  گذاشته 
سوزش  مانند  مشکالتی  باعث  و  کرد.  خواهد 
معده و ریفالکس یا همان ترش کردن  مي شود. 

ریزش بیش از حد مو
همه ما به طور معمول روزانه ریزش مو داریم. 
اما اگر این ریزش مو در نتیجه استرس باشد 
به چند تار روزانه محدود نمیشود و شما شاهد 
دیگر  طرف  از  بود.  خواهید  مو  زیاد  ریزش 
استرس حتی روی رویش مجدد مو نیز تأثیر 
منفی میگذارد و این روند را با مشکل مواجه 
استرس  از  ناشی  هورمونی  مشکالت  میکند. 

دچار  را  سر  پوست  در  خون  جریان  میتوانند 
اختالل کرده و روند اکسیژنرسانی و تغذیه موها 
را با مشکل مواجه کنند. در نتیجه ریزش مو 
شدت میگیرد. استرس به طور مشخص حجم 

مو را کاهش میدهد. 
دردهای کمری

به طور معمول دردهای کمری در بین افرادی 
است  گونهای  به  زندگیشان  سبک  یا  کار  که 
که باید مدت زمان زیادی را در یک وضعیت 
بدنی قرار بگیرند بیشتر است. این نوع دردها در 
نتیجه فشار عضالنی و کاهش جریان خون بروز 
میکنند که معموالً به وضعیت بدنی نامناسب 
مربوط میشوند. با این حال، استرس نیز میتواند 
باشد  کمری  دردهای  پنهانی  عوامل  از  یکی 
چون باعث افزایش خشکی و درد در این ناحیه 

میشود.
بیماری های پوستی

مشکالت  اکثر  اصلی  عوامل  از  یکی  استرس 

هم  به  از  مسئله  این  دهند.  می  نشان  چرب 
ریختن تعادل در سیستم عصبی ناشی میشود. 
بنابراین الزم است که هر نوع تغییری در اشتها 

مشکالت  این  اینکه  وجود  با  است.  پوستی 
معموالً به عوامل بیرونی مانند نور خورشید یا 
ترکیبات شیمیایی متعدد مربوط میشوند؛ اما 
باید بدانید که مشکالت احساسی و عاطفی و 
ابتال  برای  عاملی  میتواند  نیز  استرسزا  شرایط 
به مشکالت پوستی شود. و مشکالتی از قبیل 
اگزما، پسوریازیس، خارش و قرمزی و آلرژیهای 

پوستی پدید مي آورند.
ورم دستها

التهابی  استرس میتواند باعث بروز واکنشهای 
دلیل  بدون  دستهایتان  اگر  شود.  بدن  در 
مشخصی دچار ورم و حتی درد میشود بدانید 
که بدنتان درگیر استرسهای کنترل نشده است. 
و  احساسات  به  بیشتر  که  است  الزم  بنابراین 

سالمت روانی خود اهمیت دهید.
تغییر اشتها

برخی افراد زمانی که در معرض استرس قرار 
میگیرند اشتهای خود را از دست میدهند. اما 
مصرف  به  زیادی  میل  دیگر  برخی  مقابل  در 
و  پرکالری  غذایی  مواد  بخصوص  غذایی  مواد 

به طور مستقیم روی  بگیرید چون  را جدی 
کمبود مواد مغذی و همچنین اضافه وزن و 

حتی چاقی مفرط تأثیر میگذارد. 

عالمت هاي مهم استرس که نادیده اش میگیرید!

حسادت دیگران به شما، غالبا پنهان است.هیچ 
شخصی به طور آشکار به شما نمیگوید من به 
های  نشانه  میتوان  اما  ورزم،  می  حسادت  تو 
آن  رفتارهای  از  دربعضی  را  ورزیدن  حسادت 

شخص پیدا کرد. 
۱- افراد حسود اشک شما در آورند

حسادت و احساس عدم امنیت،  شبیه دو تا بال 
یک پرنده هستند که همیشه باهم هستند. در 
واقع ریشة حسادت،  چیزی نیست جز احساس 
عدم امنیت درونی فرد.  یکی از نشانه های بارز 
افراد  که  است  این  شما،   به  دیگران  حسادت 
حسود، سعی میکنند تا حد ممکن شما را تحقیر 
به  را  بعنوان مثال، شما کاری  و کوچک کنند. 
میدهید  نشان  دیگران  به  و  میرسانید  سرانجام 
آن هم به امید تشویق و حمایت از جانب آنها.  
اما افرادی که به شما حسادت میورزند،  نه تنها 
حتی  که  نمیدهند  شما  به  مثبتی  انرژی  هیچ 
انتقاد کنند  نامحسوس، سعی میکنند   به طور 
یا  طعنه بزنند به خصوص در مواقعی که امکان 

پشت  یعنی  ندارد،  وجود  شما  سوی  از  دفاع 
سرتان. از نشانههای بارز حسادت، غیبت کردن 
و بدگویی پشت سرتان است آن هم به طرزی 

اغراق آمیز و نادرست.
اما در قبال اینگونه رفتارها چه باید کرد؟ بهترین 
از  است طوریکه  افراد  این  با  بودن  مهربان  راه، 

احساس عدم امنیتی که دارند کاسته شود.
2- عصبانی شدن از توصیه های دوستانه

و  خیرخواهی  روی  از  شما  که  شده  گاهی 
دیگران  به  پیشنهادی  یا  ای  توصیه  دوستی، 
احساس  به شما  نسبت  که  آنهایی  اما  میدهید 
در  کوره  از  و  آشوبند  برمی  دارند،  حسادت 
میروند.  آنها به جای اینکه به پیشنهاد شما فکر 
کنند یا جوانب مختلف آن را بررسی کنند، به 
ناگاه خشمگین شده و عصبانی میشوند و شما 
متعجب میشوید که چرا. دلیلش چیزی نیست 

جز حسادت دیگران به شما.
که  میدانیم  ما  همة  و  است  واضح  این  البته 
نمیتواند  شما  به  دیگران  پیشنهادهای  همیشه 
بهترین گزینه باشد، چون آنها نمیتوانند از زاویه 
دید شما به مسائل نگاه کنند و طبیعی است که 
ارائه  شما  به  هم  را  پیشنهاد  بهترین  نمیتوانند 
و  نزدیکی  احساس  باهم  که  افرادی  اما  دهند، 
بررسی  را  همدیگر  پیشنهادات  دارند،  دوستی 
میکنند و حتی به یک گوشه از ذهنشان سپارند، 

بدون اینکه عصبانی شوند.

3- ضد حال زدن به شما
اید  رفته  تفریحی  سفر  یک  به  کنید  فرض 
خود  همکاران  با  گردید،  می  بر  هنگامیکه  و 
اید،  اندوخته  که  هایی  تجربه  و  سفر  مورد  در 
قلة  فالن  از  گویید  می  مثال  میکنید.   صحبت 
بود.   ای  العاده  این تجربة فوق  و  باال رفتم  کوه 
در اینجا واکنش خیلی از همکارانتان  این است 
که از شما بیشتر سوال کنند تا از چند وچون 
شوید  می  متوجه  اما  شوند.  باخبر  شما  تجربه 
یک نفر بین آنها هست که مرتباً ضدحال میزند 
و وسط حرفتان میپرد و مثال میگوید این قله ای 
که تو فتح کردی، تا حاال توسط هزاران نفر فتح 
شده و کار مهمی انجام نداده ای. در واقع یکی 
از واکنشهای رفتاری افراد حسود،  این است که 
دقیقاً دست روی آن چیزی میگذارند که شما 
به آن افتخار میکنید و سعی میکنند حس بی 
القا  شما  در  چیز  آن  به  نسبت  را  بودن  ارزش 
کنند.  بهترین کار در قبال این افراد آن است 
راه  و  باشید  نداشته  به حرفهایشان  توجهی  که 

خودتان را ادامه دهید.
حسادت  های  نشانه  از  یکی  گیری،  پاچه   -4

دیگران است
شروع بی دلیل یک بحث و جدل فرسایشی، از 
سوی یک شخص، میتواند نشانه ای از حسادت 
آدمها  اینگونه  باشد.  شما  به  نسبت  فرد  آن 
خطایی  کوچکترین  اینکه  تا  مانند  می  منتظر 
پا  به  غوغا  بتوانند  سپس  و  بزند  سر  شما  از 
بیاندازند.  راه  دلیل  بی  جروبحث  یک  و   کنند 
این  این گونه رفتار میکنند  اینکه برخیها  علت 
زندگی،   سراسر  در  شکست  احساس  که  است 
هر  به  شخصی  هر  هرگاه  و  فراگرفته  را  آنها 
احساس  این  تخلیه  در  سعی  برسد،  موفقیتی 
و  بحث  طریق  از  هم  آن  دارند  خود  منفی 
که  است  این  هم  ماجرا  قسمت  بدترین  دعوا. 
مدتها  تا  و  نمیکنند  رها  را  جروبحثها  این  آنها 
ادامه میدهند بلکه شاید بتوانند خودشان را از 
احساس عدم امنیتی که دارند، اندکی رها کنند. 
با  این بحثها، بهترین راه مقابله  وارد نشدن در 

این رفتارها است.
۵- نفرت کورکورانه

به  میتواند  حسادت،  که  باشید  داشته  یاد  به 
افرادی که نسبت  نفرت.  به  آسانی تبدیل شود 
سریع  خیلی  ورزند،  می  حسادت  دیگران  به 
دوست  کنید  فرض  میشوند.  متنفر  آنها  از  هم 
شما مرتباً در مورد یک گروه موسیقی بدگویی 
میکند اما آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید 
تنفر  موسیقی  گروه  این  از  حد  این  تا  او   اگر 
دارد پس چرا با جزئیات کامل تمام موزیک آنها 
را بلد است؟ علتش این است که در واقع او از 
دلیل  به  اما  میآید  موسیقی خوشش  گروه  این 
کردن  بدگویی  با  دارد  سعی  ورزیدن،  حسادت 
این عالقه را مخفی کند و به گونهای نشان دهد 
به  میتوان  را  مثال  این  دارد.  نفرت  آنها  از  که 
نیز  میکنند  بدگویی  سرشما  پشت  که  کسانی 
تعمیم داد. این افراد منبع انرژی منفی هستند.  
بهتر است سعی کنید با مهربان بودن و در عین 

حال حفظ فاصله، با آنها رفتار کنید.
۶- نادیده گرفتن فردیت خودشان

حسادت یک حس منفی است که ریشة آن از 
عدم امنیت درونی مي آید. اگر نسبت به شخصی 
این دلیل است  به  باشیم شاید  حسادت داشته 
که میخواهیم جای او باشیم ولی نمیتوانیم. اما 
اگر قبول کنیم امکان ندارد که هیچ کسی جای 

بتوانیم فردیت  اگر  نیز  و  باشد،  شخص دیگری 
خود و دیگران را بپذیریم،  به راحتی میتوان از 
این حس منفی رها شد و دیگر نیازی به تقلید 
فردیت  گرفتن  نادیده  و  دیگران  از  کورکورانه 
خود نیست.  یک مثل قدیمی هست که میگوید 
تقلید، باالترین نوع چاپلوسی است.  وقتی یک 
نفر، موبه مو از شما کپیبرداری میکند، در واقع 
شما را الگوی خودش قرار داده است.  پدیده ای 
نیز در فرهنگ های  نام چشم وهم چشمی  به 
مختلف، ناشی از همین امر است. بخشی از این 
قضیه، طبیعی است. وقتی که ما کودک هستیم 
بزرگتر  وقتی  میکنیم  تقلید  خود  والدین  از 
ها  سلبریتی  روی  دنباله  است  ممکن  میشویم 
شویم اما یکجایی بایستی راِه فردی خود را پیدا 
مستقل،  آدم  یک  بعنوان  خودمان  به  و  کنیم 
دیگران  از  عمر  آخر  تا  اینکه  نه  بدهیم  بها 

کپیبرداری کنیم.
۷- مسابقه گذاشتن در همه چیز

حسادت ورزیدن میتواند دلیلی شود برای رقابت 
کردن. یکی از نشانه های واضح حسادت دیگران 
به شما،  این است که سعی میکنند در همه چیز 
از شما جلو بیفتند. آنها با شما وارد یک مسابقة 
تنگاتنگ میشوند. حتی گاهی ممکن است تنها 

انجام  فرسایی  طاقت  تالش  که شخصی  دلیلی 
میدهد تا چیزی را بدست آورد، فقط حسادت او 

باشد نه احتیاج شخصی خودش.
البته  گاهی این حد از حسادت،  باعث میشود 
زیادی  دلیل  و  انگیزه  بتوانند  ورزشی  تیمهای 
این  اگر  ولی  باشند.   داشته  شدن  برنده  برای 
ظاهر  را  خودش  ای  بیمارگونه  طور  به  مسئله 
در  شما  کنید  فرض  بود.  مراقب  بایستی  کند، 
مییابید  دست  موفقیتی  یک  به  کارتان،  محل 
آنگاه متوجه میشوید یک نفر سایه به سایه شما 
برداری  الگو  از زندگی شما  و  تعقیب میکند  را 
میکند به طوریکه هر قدمی که شما برداشته اید 
را او هم بر میدارد و این مسئله باعث میشود که 
آن شخص از زندگی خودش مرتباً عقب و عقبتر 
بیفتد. اینجاست که باید مراقب باشد و بداند هر 

فردی زندگی شخصی خودش را دارد.

محّمدرضا فاریابی

»بیگانگی از والدین« چیست؟ و چه بر سر کودک شما می آورد؟
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 ترفندهای تهیه
  پیازداِغ مجلسی

پیاز داغ با آب جوش
را  پیازها  باید  ابتدا  داغ  پیاز  تهیه  برای   .۱

پوست و خالل کنید.
جوش  آب  داخل  را  شده  خالل  پیازهای   .۲
جوش  به  آب  دوباره  تا  کنید  صبر  و  بریزید 

بیاید و یکی دو قل بزند.
۳. پیازهای پخته شده را آبکش کنید و کنار 

بگذارید.
فریز کنید  را  پیاز داغ  بتوانید  اینکه  برای   .۴

بهتر است از روغن جامد استفاده کنید.
به  پیازها  تا  دارید  نیاز  زمان  ساعت  یک   .۵

خوبی خشک و ترد شود.
۶. کمی نمک به پیازهای داخل روغن اضافه 

و پیازها را سرخ کنید.
آبکش  سبد  درون  را  شده  سرخ  پیازهای   .۷

بریزید تا روغن اضافه آنها خارج شود.

پیاز داغ با آب یخ
خرد  خاللی  و  پوست  بشویید،  را  پیازها   .۱

کنید.
را داخل یک ظرف  پیازهای خالل شده   .۲
پر از آب یخ بریزید و ۲۰ دقیقه صبر کنید.

یخ  آب  از  را  پیازها  دقیقه،   ۲۰ از  بعد   .۳
خارج کنید و داخل آبکش یا سبزی خشک 

کن بریزید تا آب اضافه آنها خارج شود.
۴. خشککردن پیازها، آن قدری طول نکشد 

که سرمای آنها از بین برود.
روغن  زیادی  مقدار  گود  تابه  یک  داخل   .۵
بریزید و وقتی روغن داغ شد، پیازهای سرد 

را داخل روغن غوطهور کنید.
۶. مرتب پیازها را زیر و رو کنید تا به شکل 

یکنواخت سرخ شود.
به  را  آنها  شدند،  طالیی  پیازها  وقتی   .۷
داخل  و  کنید  خارج  روغن  از  کفگیر  کمک 
اضافه  روغن  تا  بریزید  آبکش  سبد  یک 

خارج شود.

تارت انار

مواد الزم:
آرد  ۱    پیمانه- کره  ۱۰۰    گرم- شکر  ۱    قاشق غذاخوری

تخم مرغ  ۱    عدد-نمک  ۱/۴    قاشق چای خوری-ژله انار 
 ۱    بسته-دانه انار نصف لیوان

مواد الزم برای کرم : 
زرده تخم مرغ  ۲ عدد-شکر یک سوم لیوان-وانیل نصف 
چهارم  یک  خوری-شیر  ۲    لیوان-نشاسته  چای  قاشق 

لیوان-آرد  ۲    قاشق
طرز تهیه:

آرد را با نمک الک کنید. سپس در ظرف دیگری کره 
را با ۱ قاشق غذاخوری شکر بزنید و تخم مرغ را اضافه 
کنید تا کرم لطیفی به دست آید. سپس مخلوط آرد را 
به آن اضافه کرده و ورز دهید. در یک کیسه فریزر به 
مدت ۲۰ دقیقه خمیر را استراحت دهید. در این فاصله 
فر را روی ۱۸۰ درجه تنظیم کنید. خمیر را با وردنه به 
ضخامت نیم سانت باز کرده و در قالب تارت قرار دهید. 
بپزید. بعد دما  را به مدت ۱۵ دقیقه در فر  سپس آن 

قابلمه تفت دهید تا عسلی شود. سپس زردچوبه، فلفل 
سیاه و نمک را به آن اضافه کنید. حاال برنج را به همراه 
دِر  با  دهید  اجازه  و  کنید  اضافه  جوش  آب  لیتر  سه 
بسته و حرارت مالیم بپزد تا کامال پخته و شکفته شود.

۳- بعد از اینکه برنج پخت، سبزی آش را اضافه کنید 
تا ۳۰ دقیقه با دِر بسته بپزد. در مرحله  بعد نوبت اضافه 
است.  لبو  آب  همراه  به  پخته شده  لبوی  و  لپه  کردن 

لبوها را قبل از اضافه کردن خرد کنید.
۴- بعد از این نوبت اضافه کردن آب انار، رب انار و به 
سپس  است.  آش  نمک  تنظیم  و  انار  دانه های  دلخواه 

اجازه دهید آش بجوشد.
۵- یکی از پیازها را به صورت خاللی خرد کنید و پیاز 
از روغن  را  پیاز  از سرخ شدن،  داغ درست کنید. پس 
خارج کنید و نعنا خشک را در همان روغن داغ بریزید 

و حرارت را خاموش کنید.
آن  به  را  داغ  پیاز  و  داغ  نعنا  افتاد،  جا  آش  وقتی   -۶

اضافه کنید. 
***

سوپ لبو

است  لذیذ  و  نرم  و  خوشمزه  سوپ  یک  لبو  سوپ 
بیماران  برای  یا  غذا  پیش  عنوان  به  آن  خوردن  که 

سرماخورده توصیه می شود.
مواد الزم:

لبو ۲-۳ عدد -سیب زمینی یک عدد بزرگ-ساقه کرفس 
یک عدد-هویج یک عدد بزرگ-نمک و فلفل به مقدار 

الزم-آب مرغ به مقدار الزم-خامه   مقداری  برای تزیین

طرز تهیه:
با  همراه  کنده  پوست  را  هویج  و  زمینی  سیب  لبو ها، 
و  نمک  بریزید.  قابلمه  در  و  کنید  خرد  کرفس  ساقه 
فلفل و مقداری آب بیفزایید و سبزیجات را بپزید. وقتی 
در  را  آنها  شدند،  نرم  و  پختند  خوب  سبزیجات  همه 
مخلوط کن ریخته یا با گوشتکوب بکوبید تا پوره شوند. 
حرارت  دوباره  و  بریزید  مواد  روی  را  مرغ  آب  سپس 

دهید تا سوپ غلیظ شود.
آن را با مقداری خامه و در صورت تمایل ساقه پیازچه 
خرد شده یا جعفری خرد شده تزیین کنید. به عنوان 

چاشنی می توانید از آبلیمو هم استفاده کنید. 
پایان پخت کمی  تمایل می توانید در  نکته: در صورت 

قارچ ورقه شده هم به سوپ اضافه کنید. 
 ***

طرز تهیه چوب شور خانگی 
و حتی  از خوراکی های محبوب کودکان  یکی  چوب شور 
بزرگساالن می باشد، که می توانید به راحتی آن را در منزل 
تهیه کنید و در اختیار کودکانتان قرار دهید و یا با انواع 

دسر میل کنید. 
مواد الزم:

شیر ۲ پیمانه )۲۰۰ گرم(
روغن مایع یک چهارم پیمانه )۱۰۰ گرم(

سفیده تخم مرغ ۱ عدد 
آرد به میزان الزم )۳۰۰ گرم(

بکینگ پودر ۱ قاشق مرباخوری
کنجد مقداری برای تزیین 

نمک به میزان کافی
طرز تهیه:

برای تهیه ی چوب شور ابتدا فر را روشن کنید. سپس 
شیر را داخل ظرفی بزرگ بریزید و سپس نمک را به 
آن اضافه کنید و هم بزنید. بعد از آن بکینگ پودر را 
اضافه کنید؛ و هم بزنید در این مرحله روغن را به آن 

اضافه کنید و کمی هم بزنید.
را کم  الک شده  آرد  مواد مخلوط شدند  اینکه  از  بعد 
اینکه خمیر کمی  از  بعد  بزنید  و هم  کنید  اضافه  کم 
سفت شد آن را با دست ورز بدهید تا خمیر یکدستی 

بدست آورید و خمیر به دست نچسبد.
از خمیر به اندازه ی یک گردوی کوچک بردارید و آن 
مانند  کنید  باریک  را  آن  روی صفحه  و  کنید  گرد  را 

چوب شور، می توانید آن را به اشکال مختلف در آورید 
و کنار بگذارید.

روی سینی فر کاغذ روغنی قرار بدهید و آن را چرب 
کنید. سفیده ی تخم مرغ را در ظرفی بریزید و خوب 
هم بزنید و کنجد سفید را داخل یک بشقاب بریزید.

مرغ  تخم  سفیده ی  داخل  را  گرفته  شکل  خمیر های 
به صورتی که روی  بغلتانید  بعد داخل کنجد  و  بزنید 
فر  بچینید  بپوشاند؛ و روی کاغذ روغنی  را کنجد  آن 
را در دمای ۱۸۰ - ۲۰۰ درجه قرار بدهید و به مدت 
شور های  چوب  که  بزنید  سر  فر  به  بپزید  دقیقه   ۱۵
شما نسوزد زمانی که زیر آن ها طالیی رنگ شد کافی 
از  بعد  است  متفاوت  کامال  فر ها  دمای  و  زمان  است 
چوب  روی  تا  کنید  روشن  را  رو  گریل  پخت  اینکه 
شور های شما طالیی شود؛ و بعد از پخت اجازه بدهید 

سرد شود.
تزیین چوب شور:

کنجد  پخت  هنگام  می توانید  شور  چوب  تزیین  برای 
را حذف کنید. برای تزیین بدون کنجد شکالت سفید 
را آب کنید،  یا هر شکالتی که مورد عالقه شما است 
سفید  شکالت  به  خوراکی  رنگ  قطره  یک  می توانید 
اضافه کنید که رنگ های مختلف داشته باشید، شکالت 
آب شده را داخل یک لیوان بریزید و چوب شور ها را تا 

نصف یا کمی بیشتر در آن فرو ببرید.
روی کاغذ روغنی قرار بدهید، می توانید روی شکالت ها 
بریزید،  را  خوراکی  چشم های  و  ترافل  پاستیل،  انواع 
این کار ها را باید قبل از اینکه شکالت خودش را بگیرد 

انجام بدهید.
بیتوته منبع: 

۷. تخته های برش خود را آلوده می کنید
سازی  آماده  بزرگ،  برش  تخته  از  استفاده 
می  آسان  را  مواد  از  بسیاری  آسان  و  سریع 
کند اما همچنین می تواند یک دستورالعمل 

برای آلودگی متقابل باشد.
آماده  هرگونه  شروع  از  قبل  آن:  رفع  نحوه 
کنید  تمیز  را  خود  برش  تخته  غذا،  سازی 
و  قبل   ،USDA های  توصیه  طبق   ، سپس 
بعد از هر استفاده از آب گرم و مایع شستشو 
کنید.  استفاده  آن  شستشوی  برای  دهنده 
گوشت  برای  را  مخصوص  برش  تخته  یک 
اختصاص دهید و تخته برش دیگری را برای 

خرد کردن مواد دیگر اختصاص دهید.
8. یخ زدایی مواد غذایی روی پیشخوان

فقط به این دلیل که نسل های قبل از ما این 
کار را می کردند، به این معنی نیست که ایده 

خوبی است.
 “با گذاشتن غذا روی پیشخوان آشپزخانه، یخ 

را کم کنید تا ۱۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه دیگر خمیر را 
حرارت دهید تا طالیی شود . 

با شکر  را  پاتیسیر زرده های تخم مرغ  تهیه کرم  برای 
اضافه  را  بعد شیر  تا سفید شوند.  بزنید  وانیل خوب  و 
کرده و یک نشاسته را هم با یک قاشق آب سرد مخلوط 
را  آرد  حاال  کنید.  اضافه  مواد  به  و  کنید  یکنواخت  و 
داخل آن بریزید و روی شعله بگذارید و مدام هم بزنید 
تا  بگذارید  و  بردارید  روی شعله  از  بعد  غلیط شود.  تا 
کاماًل سرد شود. برای درست کردن ترکیب ژله و انار، 
ژله را طبق دستور ولی با نصف لیوان آب کمتر درست 
کنید و در یخچال بگذارید. سپس وقتی کمی خودش 
را گرفت انار را به آن اضافه کرده و در فاصله ۱ ساعت 
دو سه بار هم بزنید. کرم پاتیسیر را داخل تارت ریخته 
و بعد مخلوط انار و ژله را روی آن بریزید و در یخچال 

بگذارید تا خودش را بگیرد. سپس سرو کنید . 
***

طرز تهیه آش انار 

مواد الزم:
یک  عدد-برنج:  یک  انار:  گرم-دانه    ۵۰۰ آش:  سبزی 
 ۲ پیمانه-لپه:   ۲ تا  یک  انار:  عدد-آب   ۳ پیمانه-پیاز: 
غذاخوری-چغندر  قاشق   ۲ انار:  غذاخوری-رب  قاشق 
قرمز: ۳ عدد متوسط-نعنا خشک: ۳ قاشق غذاخوری-

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به میزان الزم
طرز تهیه:

۱- لپه را در آب بریزید و اجازه دهید با دِر بسته بپزد. 
لبوها را هم با کمی آب در یک قابلمه دیگر بپزید.

۲- دو عدد از پیاز را به صورت نگینی خرد کنید و در 

زدایی نکنید و هنگامی که یخ زدایی شد آن را 
دوباره منجمد نکنید.”

نحوه رفع آن:  بیشتر قطعات کوچک غذا می 
شوند،  زدایی  یخ  یخچال  در  روز  یک  توانند 
ها  بوقلمون  و  ها  مرغ  کامل  زدایی  یخ  گرچه 

ممکن است چند روز طول بکشد.
 “مواد منجمد را به یخچال منتقل کنید تا به 
آرامی و با خیال راحت یخ زدایی شوند. قبل از 
یا  کیسه  تابه،  درون  را  وسایل  کار،  این  انجام 
کاسه ای منتقل کنید تا قطره ای بیرون نریزد.” 
“همه چیز را در قفسه پایین بگذارید تا هیچ 

چیز روی مواد غذایی دیگر نریزد.”
اتاق  دمای  در  مواد  همه  دهید  می  اجازه   .9

گیرند قرار 
شما به خوبی می دانید که میوه ها، سبزیجات، 
خراب  توانند  می  لبنی  محصوالت  و  گوشت 
شوند اما آیا می دانید بسیاری از مواردی که به 
طور معمول در دمای اتاق نگهداری می شوند 

آن  دلیل  عمده  شوند؟  خراب  توانند  می  نیز 
مقادیر کمی چربی است که سست می شود.

نحوه رفع آن:  آرد و آجیل را می توان در فریزر 
نیز نگهداری کرد زیرا اجزای سازنده ای دارند 
نگه داشته شوند ظرف  اتاق  اگر در دمای  که 

چند هفته بد می شوند.”
به درستی دستان خود را  یا  اندازه کافی  به   .۱۰

نمی شویید
اسکراب دوبله همیشه الزم است زیرا احتماالً 
دید  قابل  که  هایی  آلودگی  از  شما  دستان 
را  آنها  بنابراین  است.  شده  پوشیده  نیستند 
زود به زود بشویید تا از آلودگی و بیماری های 

غذایی جلوگیری کنید.
نحوه رفع آن: قبل و حین پخت و پز دستان تان 
را بشویید، به ویژه پس از لمس گوشت و مرغ 
خام. FDA شستشوی دست را حداقل ۲۰ ثانیه 

در آب گرم و صابون توصیه می کند. 
۱۱. فریب تاریخ برچسب را می خورید

تا  دو  هر  را  خود  اسفنج  آن:  رفع  نحوه 
بین،  این  در  و  کنید  تعویض  هفته  سه 
گذاشتن  و  کردن  خیس  با  را  خود  اسفنج 
تمیز  دقیقه  دو  برای  حداقل  مایکروویو  در 
کنید.  “اطمینان حاصل کنید که اسفنج را 

بهترین  از”  بعد  از غذا  استفاده  نگران   “مردم 
زمان مصرف “هستند. به طور کلی، این مساله 
مربوط به کیفیت است نه ایمنی. شما هنوز هم 

می توانید اغلب غذاها را بخورید.”
نحوه رفع آن: از راهنمای مفید تاریخ انقضا برای 
تعیین اینکه از کدام یک از آن ها استفاده کنید 
کمک بگیرید. این به این معنی است که گاهی 
اوقات، می توانید با خیال راحت غذا را پس از 

پایان تاریخ انقضا هم میل کنید.
بگذارید بینی و چشمان شما قاضی باشند. اگر 
“گذشته  مصرف  زمان  بهترین  تاریخ”  از  تازه 
است و هنوز بوی خوبی دارد و به نظر خوب می 
اما اگر شک  اشکالی ندارد  رسد، پس احتماالً 

دارید آن را دور بریزید. 
۱2. اجازه دهید اسفنج شما به یک آزمایش علمی 

تبدیل شود
شما فضای آشپزی خود را پاکسازی کردید اما 
آخرین باری که اسفنج خود را تمیز کردید کی 
بود؟ اگر مجبور باشید به آن فکر کنید احتماالً 

متوجه میکروب ها می شوید.

قبل از ذخیره کردن در جایی که بتواند در 
هوا خشک شود، آبکشی و فشرده کنید.”

 “باقی گذاشتن تکه های غذا روی اسفنج 
باکتری  رشد  به  دعوت  مرطوب  و  گرم 

است.”

اشتباهاتی مهم در رابطه با ایمنی غذا)2(

دالیل متعدد ریزش مو
 در خانمها 

۱.ریزش مو بعد از زایمان که بدلیل تغییرات 
هورمونی و اغلب موقتی است

۲.ریزش مو بدلیل مصرف قرصهای جلوگیری 
از بارداری

۳.ریزش مو بعلت استرس
نامناسب  ی  تغذیه  بدلیل  مو  ۴.ریزش 

بخصوص رژیمهای غذایی با چربی زیاد
۵.ریزش مو بدلیل کشیدن و محکم بستن مو

۶.ریزش موی ژنتیکی که در بعضی خانواده 
ها دیده میشود

و  هورمونی  اختالالت  بدلیل  مو  ۷.ریزش 
ها؛  خانم  در  مردانه  هورمون  میزان  افزایش 
کیستیک  پلی  تخمدانهای  به  مبتالیان  مثل 

.اغلب با آکنه و جوش صورت همراه است.
***

نكاتی در مورد
 استفاده مجدد

 از روغن سرخ کردنی
در  مانده  روغن  آیا  اینکه  بررسی  برای 
نه،  یا  است  استفاده  قابل  هنوز  ماهیتابه 
بیندازید،  روغن  داخل  سفید  تکهنان  یک 
اگر نان، ذرات تیره رنگی را در اطراف خود 
قابل  روغن  شود  می  مشخص  کند  ایجاد 
اینصورت  غیر  در  و  نیست،  مجدد  مصرف 

هنوز قابل استفاده است.
قابل  روغن  از  مجدد  ی  استفاده  هنگام   
در  قبلی  غذای  بوی  رفع  برای  استفاده، 
جعفری  شاخه   ۱۲ تا   ۱۰ توانید  روغن،می 
تکه  چند  آنکه  یا  کنید  سرخ  روغن  درون 
دقیقه   ۱۵ مدت  به  خامرا  زمینی  سیب 
به  را  بو  تا  بیندازید  ماهیتابه  روغن  درون 

خود جذب کند.

عادت به چرخه خواب و بیداری، برای نوزادان، 
ها  نوزادان شب  بیشتر  است.  بر  زمان  فرایندی 
راحت نمی خوابند و پدر و مادر ها از هر ترفندی 
برای خواباندن آن ها استفاده می کنند. یکی از 
همانند  سفید  صدای  از  استفاده  ها  روش  این 

صدای سشوار برای نوزاد است. 
راحت  دارند، خواب  خانه  در  نوزاد  که  والدینی 
برایشان یک آرزوی دست نیافتنی است.  نوزاد 
نه فقط در طول شب چندین مرتبه برای خوردن 
شیر از خواب بیدار میشود، بلکه برای به خواب 

رفتن هم نیاز به کمک و همراهی والدین دارد.
به نظر پزشکان، انجام فعالیتهای آرامش بخش، 
مثل حمام کردن نوزاد پیش از خواب، به بهتر 
که  هنگامی  اما  میکند.  کمک  نوزاد،  خوابیدن 
به  والدین  نیست،  اثربخش  کارها  این  انجام 
فکر راهحلهای دیگر، مانند استفاده از صداهای 

سفید می افتند.
است موجب  از صداهای سفید ممکن  استفاده 
بهتر خوابیدن نوزاد شود، اما عوارض جانبی آن 

در بلند مدت را بایستی در نظر داشت.
صدای سفید، مزایا و معایب 

صدای سفید به صداهایی میگویند که صداهای 
محیط را تحت الشعاع قرار میدهند. اگر در شهر 
میتواند  سفید  صدای  میکنید،  زندگی  شلوغی 
مانع رسیدن سر و صدای خیابان و ترافیک به 

گوش شما شود.
صداهایی مانند صدای سشوار، دوش آب، ضربان 

قلب، جارو برقی، ماشین ظرفشویی، مخلوط کن 
و فن تهویه، در دستهبندی صداهای سفید قرار 

میگیرند.
مزایای استفاده از صدای سفید برای نوزادان

-وجود صدای سفید در محیط باعث به خواب 
رفتن سریعتر نوزادان می شود.

را  خانه  در  موجود  و صداهای  -صدای سفید، سر 
میپوشاند )خصوصا سر و صدای کودکان دیگر خانه(.

داخل  صداهای  کننده  تداعی  سفید  -صدای 
رحم برای نوزاد است و به او احساس امنیت و 
آرامش میدهد. به مدت ۹ ماه، رحم خانه نوزاد، 
سرشار از صداهای گوناگون بوده است )ضربان 
و  خون  جریان  گوارش،  دستگاه  صدای  قلب، 
بسیاری صداهای دیگر(. هم چنین صداهایی از 
دنیای بیرون مانند سرو صدای خانه، گفتگوهای 
والدین، صدای شهر و خیابان، ترافیک، موسیقی 
نظر  در  حال  است.  میشنیده  را  تلویزیون  و 
اتاق  به  رحم  شلوغ  محیط  از  نوزاد  که  بگیرید 
ساکت خود منتقل میشود! او نیاز دارد، صدایی 

او را به یاد دوران جنینی بیاندازد.
 معایب استفاده از صدای سفید برای نوزادان

-استفاده از صدای سفید ممکن است به آستانه 
پزشکان  برساند.  آسیب  کودک  شنوایی  تحمل 
صدایی با شدت بیشتر از ۵۰ دسی بل را برای 

نوزادان مناسب نمیدانند.
به صدای سفید عادت  برای خوابیدن  -نوزادان 
میکنند و فاقد آن توانایی به خواب رفتن ندارند.

با یکي ۲مرتبه  میتوانید  این روغن که  تهیه  براي 
اندازه  به  تیره کنید.   را  استفاده موهاي سفیدتان 
یک استکان روغن نارگیل را درون ظرفی به شیوه 
غیرمستقیم روي حرارت قرار دهید تا به جوش آید. 
حرارت  روي  از  را  آن  آمد  جوش  به  روغن  وقتي 
بردارید و برگهاي خشک شده گیاه حنا را داخل آن 
بیندازید. بعد از مدتي خواهید دید که رنگ روغن به 

قهوه اي متمایل مي شود.

-تمامی نوزادان با صدای سفید احساس آرامش 
نمیکنند.

استفاده از صدای سشوار برای نوزاد
صدای  دارند،  کولیکی  نوزادان  که  والدینی 
نوزاد  رفتن  خواب  به  و  آرامش  برای  را  سشوار 
مفید میدانند. اگرچه روشن نگه داشتن سشوار 
تمام شب برای خوابیدن نوزاد، کار عاقالنهای به 

نظر نمیرسد.
دارد،  حضور  نوزاد  که  اتاقی  در  کار،  این  برای 
برای  نوزاد  دهید  اجازه  کنید.  روشن  را  سشوار 
چند دقیقه به صدای سشوار گوش دهد. هنگام 
استفاده از سشوار برای خوابیدن نوزاد، نکات زیر 

را در نظر داشته باشید.
-از باد گرم سشوار استفاده نکنید.

-سشوار را با فاصله از نوزاد نگه دارید.
-باد سشوار به صورت نوزاد نخورد.

نیست،  تنش  لباس  و  است  برهنه  نوزاد  -اگر 
مانعی بین جریان باد سشوار و بدن نوزاد ایجاد 

کنید.
باد  با وزش  تا  باشید،  نوزاد  -مراقب دمای بدن 

سشوار گرم نشود!
-صدای سشوار بقدری بلند نباشد که به شنوایی 

نوزاد آسیب بزند.
ترک عادت خوابیدن با صدای سشوار 

صدای  اگر  اند.  تکراری  کارهای  عاشق  نوزادان 
نوزاد  امنیت  احساس  و  آرامش  باعث  سشوار 
میشود. او برای خوابیدن در هر زمان به شنیدن 

براي استفاده از این روغن کافي است اجازه دهید 
به طور کامل سرد شود. سپس با کمک یک قاشق 
موهایتان  روي  را  آن  از  قطره  چند  خوري  چاي 
بریزید و با کمک بند دوم انگشتان دست به آرامي 
موها را ماساژ دهید. این شیوه ماساژ مانع از آسیب 
رسیدن به ریشه مو و کنده شدن آنها میشود. این 
روغن را هفته اي ۲ بار روي موهایتان ماساژ دهید و 
اجازه دهید به مدت ۳۰ دقیقه روي موهایتان بماند.

آن صدا نیاز دارد.
برای از بین بردن این عادت میتوانید روشهای 

زیر را به کار برید.
استفاده  نوزاد  برای  سشوار  صدای  از  -دیگر 
آرام  برای  اول  روز  چند  است  ممکن  نکنید! 
کردن و خواباندن نوزاد با مشکل مواجه شوید، 
به شرایط  به سرعت  نوزادان  نباشید.  نگران  اما 
او  تا  باشید  نزدیکش  میکنند.  عادت  نوین 

احساس آرامش و امنیت کند.
-از روش گام به گام استفاده کنید. سشوار را در 
اتاقی دیگر روشن کنید و به تدریج از صدای آن 
فاصله بگیرید. سشوار را قبل از خوابیدن کودک 
خاموش کنید. این گونه به مرور کودک میآموزد 

که فاقد صدای آن بخوابد.
هستید،  خود  سشوار  سوختن  نگران  -اگر 
یا  اسپاتیفای  وبسایت،  از یک  را  صدای سشوار 
)بله!  کنید  نوزاد پخش  برای  موبایل  اپلیکیشن 
این تنها مشکل شما نیست، بسیاری از نوزادان 

معتاد شنیدن صداهای سفید هستند!(.

تیره کردن موهای سفید با روغن حنا و روغن نارگیل

صدای سشوار برای نوزاد آرامش بخش و خواب آور



 یکشنبه ۱399/۱۰/۱4 -نوزدهم جمادی االول ۱44۲ - سال بیست و هشتم - شماره ۱636  

6
حه

صف

خودت را باور کن
با خودت می گویی»سخت است« خب معلوم است که رسیدن به هدفت  هنگامی  که مدام 
برایت دشوارتر می شود و از هدفت دورتر می شوی. وقتی هزار و یک بهانه جور 
می کنی برای اینکه ثابت کنی دشوار است؛ ولی یک دلیل نمی آوری که آسان است، 

باید هم رسیدن به مقصد برایت دشوار شود، باید هم به آن نرسی. 
برای  را  محکم تری  میله های  نمی شود،  بگویی  هربار  و  است  پرنده ای  مثل  ذهن 
اسارتش می سازید. حال کدامین پرنده  می تواند درون قفسی با میله های خیلی محکم 
قدرت پرواز خودش را نشان دهد؟ کدام پرنده درون چنین قفسی می تواند کیلومترها 

پرواز کند؟ 
نمی شود،  بگویی  که  هربار  اما  باشی؛  نابغه  و  بااستعداد  هرچند  که  است  این  واقعیت 

سنگ های بزرگتر و بیشتری را بر سر راه رسیدن به هدف هایت می اندازی. 
خودت را باور کن. باید خودت به خودت باور دهی  . باور خیلی چیزها را تغییر می دهد، 
چون باور کرده ای آب خوردن آسان است، برایت آسان است. چون باور کرده ای غذا خوردن 
آسان است، برایت آسان است. برای رسیدن به هدف، باور کن می خواهی یک لیوان آب بنوشی.

مصطفی باقرزاده

 فعاَل خرید یک کش تنبانم آرزوست!
 یا رب بده که پول فراوانم آرزوست

بیمارم و هزینه ی درمانم آرزوست
هم پول باز کردن رگ های بسته ام

هم پول ارتودونسی دندانم آرزوست
یارانه می دهند و به جایی نمی رسد

یارانه ای ملس نه چو االنم آرزوست
یک دست، بال جوجه و دستی به تنگ دوغ

یعنی که دوغ و جوجه ی ارزانم آرزوست
از بس که حال جیب من این روزها بد است

فعالَ خرید یک کش تنبانم آرزوست
از کاله جوش و اشکنه بدجور دلخورم

آن قیمه های خوشگل مامانم آرزوست
ازدست نیش و طعنه ی مادر زنم مدام

آوارگی کوه و بیابانم آرزوست
خواهر زنم همیشه به من اخم می کند

خواهر زنی چو پسته ی خندانم آرزوست
رفتن به کیش و قشم و دبی را که بی خیال

یک جمعه ای گذر به لواسانم آرزوست
مصطفی مشایخی 

همه کس طالب یارند هچ هشیار و هچ مست

همه جا خاهن عشقست هچ مسجد هچ کنشت

  سر تسلیم من و خشت رد میکده اه

                                            مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت
حافظ

متعال  خداوند  اینکه  در  سخن 
پدر ما، آدم )ع( ،را امتحان کرد

را  مهسرش  و  آدم  جل  و  عز  خدا  چون  و 
و  امتحان  منظور  به  و  داد  مقر  هبشت  در 
و  او  دربارهء  خدا  قضاى  آنكه  براى 
هر  آن  ميوهء  از  گفت  شود  روان  اعقابش 
که  درخت  يك  بجز  بخورند  خواهند  چه 
وسوسهء  به  شيطان  و  نخورند  وبد  فرموده 
ممنوع  درخت  ميوهء  از  تا  پرداخت  آهنا 
و  ركدند  خدا  فرماىن  نا  و  بخوردند 

عورتشان که هنان وبد،عيان شد.
پيمرب  اصحاب  از  مجعى  و  مسعود  ابن  از 
خواست  ىم  شيطان  که  اند  ركده  روايت 
مانع  هبشت  خازنان  اما  شود،  هبشت  وارد 
حيواىن  که  رفت  مار  پيش  او  و  شدند  او 
منظر  خوش  بسيار  و  شرت  مانند  وبد  پا  چهار 
در  وى  دهان  به  که  خواست  مار  از  و  وبد 
خازنان  بر  شود،مار  هبشت  وارد  و  آيد 
ندانستند،که  آهنا  و  ركد  گذر  هبشت 
ارادهء خداوند به اكرى تعلق گرفته وبد،و 
اعتنا  آدم  اما  گفت  سخن  مار  دهان  از  ابليس 
آدم  گفت:»اى  و  شد  برون  نكرد،پس 
پايان  ملك  و  جاويد  درخت  که  خواهى 
ناپذير را به وت نشان دمه؟«يعىن درخىت را به 
بخورى  آن  ميوهء  از  چون  که  دمه  نشان  وت 
يا  تعاىل  خداى  مهانند  باىش  اى  فرشته 
و  منرييد  هرگز  و  شويد  جاويدان  دو  هر 
ىم  مشامي،  خواه  خري  من  که  خورد  قسم 
عيان  را  عورهتايشان  وسيله  بدين  خواست 
کتب  خواندن  از  بريزد،که  لباسشان  و  کند 
دارند  عورىت  که  وبد  دانسته  فرشتگان 
ناخن  از  لباسشان  و  ندانست  را  اين  آدم  و 
بخورد  درخت  آن  از  نخواست  وبد.آدم 
آدم  به  و  بخورد  و  رفت  پيش  حوا  وىل 
نديدم.«و  زيان  و  خوردم  من  گفت:»بخور 
عيان  عورتشان  بخورد  آدم  چون 

هبشت  برگ  با  را  خودشان  ركدند  نبا  و  شد 
که  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از  بپوشانند. 
زمني  خزندگان  مهه  از  ابليس  خدا  دمشن 
هبشت  به  را  وى  يكيشان  که  خواست 
در آرد تا با آدم و مهسرش سخن کند،و مهه 
هبشت  به  مرا  گفت:»اگر  مار  با  ركدند،و  رد 
در  و  کمن،  ىم  محايت  بشر  انباى  از  ترا  بربى 
دو  ميان  را  او  مار  وبد.«و  خواهى  من  پناه 
از  که  آمد  در  هبشت  به  و  داد  جاى  دندان 
وبد  پوشيهد  ركد،مار  سخن  آهنا  با  مار  دهان 
تعاىل  خداوند  و  رفت  ىم  راه  پا  چهار  بر  و 
راه  شكم  بر  که  ركد  چنان  و  ركد  ربهنه  را  او 
رود.ابن عباس ىم گفت:»هر جا مار ديديد 

بكشيد و محايت دمشن خدا را بشكنيد.«
اند  ركده  روايت  منبه  بن  وهب  از  مه  و 
مهسرش  و  آدم  جل  و  عز  خدا  که:وقىت 
ميوهء  از  گفت  و  داد  مقر  هبشت  در  را 
درخت  هاى  نخوريد،شاخه  درخت  اين 
از  فرشتگان  و  وبد  پيچيهد  مه  در  ممنوع 
که  وبد  ميوه  مهان  و  خوردند  ىم  آن  ميوهء 
منع  آن  خوردن  از  را  حوا  و  آدم  خداوند 
آهنا  که  خواست  ابليس  چون  وبد.و  ركده 
مار  و  رفت  مار  دهان  به  افكند  گناه  به  را 
وبد  تنومند  بخىت  يك  چون  و  داشت  پا  چهار 
وقىت مار به هبشت در آمد ابليس از درون 
ممنوع  درخت  ميوهء  از  و  آمد  در  آن 
گفت:»ببني  و  برد  حوا  پيش  و  گرفت  بر       
خومشزه  و  وب  خوش  چه  درخت  اين  ميوهء 
نيز  آدم  و  بخورد  حوا  و  است«  خوشرنگ  و 
از آن بخورد و عورهتاشان منايان شد و آدم 
ندا  پروردگارش  و  برد  پناه  درخت  دل  به 

كجائى؟« داد:»آدم 
اينجامي« من  گفت:»پروردگارا 

نيايى؟« بريون  گفت:»چرا 
پاسخ داد:»پروردگارا از وت شرم دارم«

آن  از  که  زميىن  باد  گفت:»ملعون  خداوند 

و  ركد  لعنت  نيز  را  درخت  و  شدى«  آفريهد 
ميوهء آن خار شد.

زمني  و  هبشت  در  ان  از  پيش  گويد 
خدا  و  نبود  سدر  و  طلح  از  برتر  درخىت 
مرا  نبهدء  که  وت  حوا  فرمود:»اى  جل  و  عز 
به  و  شوى  آبسنت  ركاهت  با  دادى  فريب 
مرگ  خطر  در  پيوسته  وضع،  هنگام 
به  ملعون  که  فرمود:»وت  مار  به  و  باىش« 
شيطان  که  اند  آورده  العاليه  اوب  از  شكمت 
منعتان  چيزى  گفت:»از  و  رفت  حوا  پيش 

ركده اند؟«
گفت:آرى،از اين درخت.

مبادا  ركد  منعتان  درخت  اين  گفت:»از 
شويد.« جاويد  يا  فرشته 

نيز  او  تا  گفت  آدم  به  و  بخورد  نخست  حوا 
ميخورد  که  هر  که  وبد  درخىت  اين  و  بخورد 
هبشت  در  اين  و  پيچيد  ىم  شكمش  در  باد 

روا نبود،و آدم از هبشت بريون شد.
از بعضى محدثان روايت ركده اند که چون 
را  هبشت  رفاه  و  نعمت  السالم  عليه  آدم 
وبدمي  جاويد  اگر  شد  ىم  چه  گفت  بديد 
جاويد  راه  از  و  بشنيد  سخن  اين  شيطان  و 

شدن او را بفريفت.
حيلهء  آغاز  که  گويد:شنيدم  اسحاق  ابن 
اش  ناله  چون  و  ناليد  مهى  که  وبد  آن  وى 
از  وت  گفتند:»گريهء  و  شدند  دژم  بشنيدند  را 

چيست؟«
اين  و  مبرييد  چرا  که  گرمي  ىم  مشا  گفت:»بر 
در  سخن  اين  گذاريد«و  وا  رفاه  و  نعمت 
وسوسه  و  بيامد  شد.آنگاه  اكرگر  دلشان 
درخت  که  خواهى  آدم  گفت:»اى  و  ركد 
که  ملكى  و  دمه  نشان  وت  به  را  جاويد 
درخت  اين  از  نشود؟خداتيان  فنا  هرگز 
شويد«يعىن  جاويد  يا  فرشته  مبادا  ركد  منع 
هرگز  نشويد  فرشته  هبشت  نعمت  در  اگر 
گويد:»و  جل  و  عز  مرد.خدا  نخواهيد 

و یکی از مشایخ حاتم 

چگونه  :مناز  پرسید  را 

وقت  :چون  ؟گفت  کنی 

ظاهر  وضوی  آید  در 

کنم و وضوی باطن کنم 

.ظاهر را به آب پاک کنم 

و   ، توبه  به  را  باطن  و 

درآیم  مسجد  به  آنگاه 

و مسجد حرام را مشاهده کنم ، و مقام ابراهیم را درمیان دو 

ابروی خود بنهم ،و بهشت را بر راست خود و دوزخ را بر چپ 

خود ، و رصاط زیر قدم خود دارم ،و ملک املوت را پس پشت 

خود انگارم ،و دل را به خدای سپارم .آنگاه تکبیر گویم با تعظیم 

و  ترضع  با  و سجودی  هیبت  با  قرائتی  و  حرمت  به  قیامی  و 

رکوعی با تواضع و جلوسی به حلم و سالمی به شکر گویم مناز 

من این چنین بود .                   تذکرة االولیا- عطار نیشابوری

داد«. فربيشان 
حوا  که:شيطان  اند  آورده  وهب  ابن  از 
و  آورد  درخت  پيش  و  ركد  وسوسه  را 
آنگاه  منود،  زبيا  وى  چشم  به  را  آن 
خواست  خويش  حاجت  به  را  او  آدم 
چون  و  بيايى«  اينجا  مگر  شود  گفت:»منى 
درخت  اين  از  مگر  شود  گفت:»منى  بيامد 

بخورى.«
منايان  عورتشان  و  بخوردند  آن  از  گويد:و 
رفت  مهى  هبشت  در  گريزان  آدم  و  شد 
ىم  من  از  زد:»آدم  بانگ  خدايش  و 

گريزى؟«
شرم  وت  از  وىل  پروردگارا  گفت:»نه 
فريب  كجا  آدم،از  گفت:»اى  دارم.« 

خوردى؟«
من.« حوا،پروردگار  گفت:»از 

گفت:»پس بايد هر ماه يكبار او را خونني 
ركد،  خونني  را  درخت  اين  چنانكه  کمن 
سفيهش  اما  وبدم  آفريهد  خردمند  را  وى 
بزايد  آسان  و  شود  آبسنت  آسان  وبد  کمن،نبا 

زاييد.« خواهد  بسخىت  اما 
زنان  نبود  حوا  بليهء  گويد:اگر  زيد  ابن 
وبدند  شدند،عاقل  منى  قاعهد  دنيا  اين 
ىم  آسان  و  شدند  ىم  حامله  آسان  و 

. ند ييد ا ز
قسم  که  اند  آورده  مسيب  بن  سعيد  از 
از  خوردن  وقت  به  آدم  که  خورد  ىم 
شراب  او  به  نبود،حوا  عاقل  ممنوع  ميوهء 
سوى  را  او  شد  مست  چون  و  خورانيد 
گناه  حوا  و  آدم  چون  و  کشانيد  درخت 
و  ركد  بريون  هبشت  از  خدايشان  ركدند 
نعمت و رفاه از آهنا بگشت و با دو دمشن 
و  آمدند  فرود  زمني  به  مار  و  ابليس  خود 
دمشن  و  رويد  پائني  فرمود  جل  و  عز  خدا 

باشيد. مهديگر 
ادامه دارد...

تاریخ طبری

اندر احوال 
حاتم اصم

محمد بی جریر طبری         مترجم: ابوالقاسم پاینده
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صف

پیر بلندهمت
خود  »از  گفتند:  را  طایی  حاتم 
بلندهمت تر در جهان دیده ای؟«

شتر  چهل  روزی  »بلی،  گفت: 
را  اعراب  و  بودم  کرده  قربان 
صحرا  به  خود  می دادم.  طعام 
که  دیدم  را  خارکنی  رفتم. 
آورده.  فراهم  خار  پشته ای 

کاتبان بدخط

همکار  با  بدخط،  کاتبی 
از خودش می گفت:  بدخط تر 
من  نوشته ی  حد  »بدان 
دینار  صد  که  ناخواناست 
و صد  می ستانم  نوشتن  برای 

چرا  حاتم  میهمانی  به  گفتم 
او  سفره ی  به  َخلقی  که  نروی 

گرد آمده اند؟«
عمل  از  نان  که  »هر  گفت: 
خویش خورد، منت حاتم طایی 
نبرد.« و من او را جوان مردتر از 

خودم دیدم.
گلستان سعدی

خواندن  برای  نیز  دیگر  دینار 
آن.« رفیق او آهی کشید و گفت: 
»افسوس که من از صد دینار دوم 
محرومم، چه خود نیز از خواندن 

نوشته ی خود عاجزم.«
امثال  و حکم - دهخدا

پناه تنهایی
خدای من، ای چاره ساز تنهایی و ناتوانی، ای 
مطمئن ترین پناه در وادی ترس و وحشت، 
کشانده  تنهایی  به  مرا  ناپسند  های  کرده 
برابر  کند. در  ام  آنکه دوستی همراهی  بی 
مانده  ناتوان  ای  ذره  چون  تو  خشم  طوفان 
از  ترس  کند.  ام  یاری  یاوری  که  آن  بی  ام 
دیدرات در دلم رخنه کرده بی آنکه برای 
دل ترسانم آرام بخشی بیابم. چون تو مرا بیم 
تنهایم  تو  چو  پناهم دهد؟  که  دهی کیست 
تو  چو  و  رساند  ام  یاری  که  کیست  گذاری 

ناتوانم بخواهی کیست که توانم دهد؟

در پناه پروردگار
پروردگار  جز  پناهی  را  پرورده  خدایا، 
ندهد  امان  تواناترین  جز  را  ناتوان  نیست. 
و هیچ گریزانی را جز طالبش یاری نرساند. 
اراده  دست  در  هست  آنچه  من،  مهربان 
توست. به سوی تو می گریزم و به تو پناه 
و  آله  و  علیه  اهلل  بر محمد صلی  آورم.  می 
خاندان گرامی اش درود فرست و در این 

گریز پناهم باش و خواهشم را برآور.

در بند قدرت تو
ای مهربان ترین، اگر تو روی کرامت از من 
بگردانی و لطف گسترده ات را از من دریغ 
و  گردانی  محرومم  ات  روزی  از  اگر  کنی، 
به  راهی  هیچ  تو  جز  کنی،  پاره  مهر  رشته 
سوی حاجاتم نخواهم یافت. جز به یاری تو 
به آنچه نزد توست، دست نخواهم یافت 

اراده  تو.  قدرت  بند  در  و  توام  بنده  که 
ات  اراده  برابر  در  و  توست  دست  در  ام 
من  بر  تو  فرمان  نیست.  من  در  ای  اراده 
جاری  و  بخواهی  من  بر  آنچه  است.  چیره 
کنی، همه عدل است. مرا راه گریز از چنبر 
نیست.  تو  قدرت  از  گذار  توان  و  سلطه 
پایم از گام نهادن به وادی محبت تو ناتوان 
قله خشنودی  به  از رسیدن  و دستم  است 
تو کوتاه. بر گوهری که نزد توست دست 
اطاعتت  نسیم  که  آن  مگر  یافت  نخواهم 
من  بر  لطف  رحمتت  شمیم  و  دهد  توانم 

افزون کند.

اعتراف به کوچکی
مهربان من، روز و شب را در حالی می گذرانم 
که بنده ذلیل توام و بر سود و زیان خود جز به 
یاری تو توانی ندارم. به خواری و کوچکی خود 
بیچارگی خود معترف.  ناتوانی و  گواهم و به 
وعده هایت را در آینه وفا بنشان و عطایت 
را بر من کامل کن که من بنده ای مسکین 
وبینوا، ناتوان و زیانمند، کوچک و بی مقدار و 

فقیر، و هراسان و پناه جویم.

دوری از غفلت و ناامیدی
و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  بر  رحیما، 
خاندان پر قدرش درود فرست و با نعمت 
از  فراموشی  گرد  کردی  عطایم  که  هایی 
ذکرت را بر دلم منشان و به آنچه از کرم 
به من بخشیدی غبار غفلت از نکویی ات را 
یا  خوشی  حال،  همه  در  و  میفشان  دلم  بر 

بال،  یا  عافیت  آسودگی،  یا  سختی  ناخوشی، 
یا  فقر  نداری،  یا  دارایی  رفاه،  یا  بیچارگی 
توانگری، از اجابتت ـ گر چه به طول انجامد 

ـ نومیدم مساز.

ثنای الهی
اش  گرامی  خاندان  و  پیامبرت  بر  لطیفا، 
درود فرست و چنانم کن که ثنای تو گویم و 
به مدح تو بایستم و در همه حال به حمد تو 
درآیم، چنان که به داشتن دنیا شادنباشم و 
به از دست دادن آن ناشاد نشوم. خانه دلم 
کارم  آن  به  کن.  لبریز  تقوایت  نسیم  از  را 
وادار که پسند تو باشد. از هر ناپسندی که 
بر من گذر کند، به طاعت خود مشغول دار، 
تا به آنچه نمی پسندی دل خوش نکنم و به 

آنچه خشنودی دل بد مدارم.

خلوتگه دل
خاندان  و  ات  گرامی  رسول  بر  پروردگارا، 
پاکش درود فرست و خانه دلم را از هر چه 
جز عشق توست خالی دار. دلم را به یادت 
مشغول دار و با هراس از خود به کار نیکم 
وادار. نیرویم ده تا به سوی تو آیم. دلم را 
که  راهی  به  کن.  لبریز  طاعتت  به  میل  از 
پسند توست ببر و در تمام روزهای زندگی 
کن  شوقناکش  توست،  نزد  آنچه  به  ام، 
دنیایم  توشه  ساز.  خوارش  گونه  بدین  و 
به سوی  را  هایم  گام  بدار.  پرهیزی  را خدا 
رحمتت قرار ده. مقصدم را وادی خشنودی 
ده.  مأوایم  برینت  بهشت  در  و  بخواه  ات 
نیرویی عطایم کن تا هر آنچه توشه رضایت 
توست برگیرم. پناه گریزم باش و به آنچه 

نزد توست مشتاقم گردان.

همدمی با نیکان
بدکاران  از  وحشت  لباس  دلم  بر  الهی، 
بپوشان و همدمی خود و دوستان وبندگانت 
را عطایم کن. بار منت بدکاران و کافران را 
من  از  را  نفوذشان  دست  و  منه  دوشم  بر 
مده.  قرار  آنان  نزد  را  حاجتم  و  کن  کوتاه 
بی  و  دلم،  همدم  و  جان  آرام  که  کن  چنان 

نیازی و چاره ام تو و خوبان خلق تو باشید.

رضای الهی
و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  بر  عزیزا، 
همنشین  مرا  و  فرست  درود  خاندانش 
به  من  در  که  اشتیاقی  به  بدار.  یاورشان  و 
سوی خودت برانگیزی بر من منت گذار و 
به عملی که مورد پسند توست وادارم کن. 
همانا که تو بر همه چیز توانایی و هر کاری 

بر تو آسان آید.

دعای بیست ویکم صحیفه سجادیه 
)دعا به هنگام اندوهگین شدن از پیش آمدی(

یک قدم به جلو
نخورده  تکان  میدان  از وسط  پیر  نیمکت  که  بود  سال ها 
بود. از متاشای کالغ ها و گنجشک ها و گربه ها خسته شده 
اش رس  حوصله  چنار،  درخت  سایه  زیر  پیر،  نیمکت  بود. 

رفته بود و آه می کشید.
اولین روز تابستان، دو دخرت بچه به میدان آمدند. یکیشان 
روی نیمکت پیر و دیگری روی نیمکت رو به رو نشست. 
زیر چشمی به هم نگاه کردند، ولی با هم حرفی نزدند و با 

عروسکشان بازی کردند.
نیمکت پیر فکر کرد:»کاش می توانستم کاری کنم تا آن دو 
با هم دوست شوند. اما چه کاری از دست یک نیمکت پیر 

بی حرکت بر می آید؟«
نیمکت پیر غصه دار شد و بیشرت از همیشه آه کشید. درخت 
چنار عصبانی شد و گفت:»رسم را بردی از بس آه کشیدی! تو 

که چهار تا پا داری، چرا از جایت تکان منی خوری؟«
نیمکت پیر ذوق زده شد. هیچ وقت فکر نکرده بود که از 
پاهایش استفاده کند. یک دفعه دلش خواست لی لی بازی کند؛ 
اما نکرد. دلش خواست به توپی که از کنارش قل می خورد بزند؛ 
اما نزد. دلش خواست دنبال گربه ها بدود؛ اما ندوید. ترسید که 

باغبان او را ببیند و پاهایش را توی سیامن فرو کند.
اگر  کنم.  امتحان می  با خودش گفت:»امشب  پیر  نیمکت 
بتوانم راه بروم، به نیمکت رو به رو نزدیک می شوم؛ آن 

قدر نزدیک که آن دو دخرت با هم دوست شوند.«
شب که میدان خلوت شد و آخرین کالغ به النه اش برگشت. 
نیمکت متام نیرویش را جمع کرد و غیزززز!... یک قدم به جلو 
برداشت. یک قدم خیلی کوچولو. نیمکت پیر غمگین شد. این 
طوری خیلی طول می کشید تا به نیمکت رو به رو برسد. اما 

آن قدر خسته شده بود که هامن موقع خوابش برد.
صبح روز بعد، نیمکت پیر با آمدن دخرتها از خواب پرید. 
متام نیرویش را جمع کرد و غیززززز!... یک قدم دیگر به 

جلو برداشت. یک قدم خیلی کوچولو.
همه ی گنجشک های درخت چنار با هم پریدند. دخرتک 
روی نیمکت پیر، جیغ کشید. عروسکش را برداشت و دوید 
نشست.  کنارش  در  رو.  به  رو  نیمکت  دخرتک  سوی  به 
تکان  گفت:»این  و  داد  نشان  انگشت  با  را  پیر  نیمکت 
و  انداخت  باال  شانه  رو  به  رو  نیمکت  دخرتِک  خورد!« 

گفت:»حاال چه بازی کنیم؟«
شب که میدان خلوت شد و آخرین کالغ به النه اش برگشت، 
رو  به  رو  نیمکت  با  را  اش  شادی  خواست،  پیر  نیمکت 
تقسیم کند. به او گفت:»دیدی چه راحت توانستم دو آدم 

کوچولو را با هم دوست کنم!«
نیمکت رو به رو جواب نداد. نیمکت پیر ادامه رفت:»فردا 
می خواهم با پیرمردها این کار را بکنم؛ هامن دو نفری که 

عرصها رو به روی هم می نشینندو با هم حرف منی زنند.

 هویج نصفه 

هویج نصفه بود. گریه می کرد: » های های! « 
داد می زد: » وای وای! «

کالغه آمد و گفت: » چی شده! چه خبره؟ «
هویجه گفت: » من نصفمو می خوام وای وای! 

نصفمو می خوام های های! «
شکم  توی  اآلن  تو  ی  نصفه   « گفت:  کالغه 

خرگوشه. خودم دیدم«
هویج گفت: » منو ببر پیش خرگوش! « و پرید 

رو کول کالغ و رفت پیش خرگوش.
باش  زود   « گفت:  دید  را  خرگوش  تا  هویج 

نصف منو بده«
خرگوش گفت: » باید بری خودت برداری«

خرگوش دهنش را باز کرد. هویج نصفه پرید 
توی دهن خرگوش.

رفت پیش نصفه ی خودش.
خرگوش هم دراز کشید و خوابید. کالغه هم 

رفت به خانه اش.
نویسنده: علیرضا متولی

...::: کاریکلماتور :::...
پرنده ی بلندپرواز، قوه ی جاذبه ی زمین را پشت سر می گذارد.

به  نخوانده،  را  نامه  که  هستم  نامه بری  کبوتر  عاشق   
دست صاحبش برساند.

برای این که باد، کالهم را نبرد، کالهم را از ده قدمی به 
احترامش بلند می کنم.

آدم خودپرست، نگاهش در مقابل آینه قد می کشد.
وقتی در برابر آینه چشمک می زنم، تصویرم را یک در 

میان می بینم.
فریاد، نجواها را قتل عام می کند.

گربه با دیدن سگ ماهی پا به فرار گذاشت.
تا در َسرم ضدیخ نریزم به قطب شمال نمی اندیشم.

برای این که به پشه ها اُردنگی بزنم، پایم را از پشه بند 
بیرون می گذارم.

پرویز شاپور

 کوکو و زمستان

رسمای  و  بود  رسیده  راه  از  زمستان 
شدیدی همه جا را فرا گرفته بود. پرنده 
از  کوچ  موقع  کوکو  نام  به  کوچولو  ای 
تنها  او  بود.  مانده  جا  دوستانش  بقیه 
اولین  به  گرفت  تصمیم  و  بود  خسته  و 
درختی که رسید مباند تا دوباره در بهار 

دوستانش را پیدا کند.
و  کوچک  دهکده  یک  به  پروازکنان 
کرد  پرواز  اطراف  به  رسید.  درخت  پُر 
خشک  گیاه  و  چوب  کمی  تا  گشت  و 
برای ساخنت النه، پیدا کند. کم کم برف 
خیلی  و  کرد  باریدن  به  رشوع  قشنگی 
زود همه جا را سفیدپوش کرد. کوکو هر 

چه قدر گشت چیزی پیدا نکرد.
هوا تاریک شد و شب از راه رسید. کوکو 
در حالی که از رسما می لرزید خسته و 
نشست.  درخت  یک  شاخه  روی  ناامید 
کنار درخت، از دودکش یک کلبه چوبی 
خودش  با  کوکو  آمد.  می  بیرون  دود 
کاش  گرمه.  خیلی  جا  اون  »حتامً  گفت: 
اون جا بودم و کنار بخاری می خوابیدم 

... آخ! چه قدر خسته ام! «
کلبه  از  پرسبچه  یک  بعد  دقیقه  چند 
و  بردارد  چوب  انبار،  از  تا  آمد  بیرون 

داخل بخاری بیاندازد. کوکو را دید که از 
رسما می لرزد و به فکر فرو رفت.

او که پرس مهربانی بود، تصمیم گرفت تا 
یک النه چوبی برای پرنده کوچولو بسازد 
با کمک  از رسما نجات دهد.  را  و کوکو 
قشنگ  آشیانه  یک  کوکو  برای  پدرش 
نرم  های  علف  آن  داخل  و  کرد  درست 
گذاشت. النه را از دیوار کلبه آویزان کرد 
پاشید.  دانه  کوکو  برای  آن  لبه  روی  و 
و  برگشت  کلبه  به  پدرش  همراه  سپس 
از پشت پنجره به کوکو نگاه کرد. کوکو 
النه  لبه  روی  دید،  را  ها  دانه  وقتی 
نشست و رشوع به خوردن دانه ها کرد. 
کم کم داخل النه رفت و روی علف های 
نرم خوابید و از خدای مهربان برای پرس 

آرزوی سالمتی و خوشبختی کرد.
بهار  آمدن  با  تا  ماند  جا  آن  در  او 

دوستانش را پیدا کند.
 ماهنامه نبات کوچولو

شهر قشنگ ماهیان
در زیر دریا ماهیان

هستند در حال شنا
زرد و سیاه و سرخ و سبز

هستند با هم آشنا
شهر قشنگ ماهیان

دنیای زیر آب هاست
دنیای دریاها فقط

یک قطره از لطف خداست



امام صادق )ع( فرمودند:
إَن اهلَل َرفیٌق ُیِحبُّ الّرفَق و ُیعیُن َعَلیِه؛

با خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و )آدمی را( 
بر مدارا یاری می کند.

جسم آدمی شش حالت دارد : سالمت و مرض ، مرگ و حیات خواب وبیداری. 
جان آدمی نیز دارای این شش حالت است : حیات جان علم است و مرگش 
جهل، مرض جان شک وتردید است و سالمتش یقین ، خواب جان غفلت و بی 
خبری است و بیداریش حفظ و مراقبت است. سعادت و خوشبختی نصیب کسی 
است که جانش به علم زنده و با یقین سالم و با مراقبت بیدار باشد. اسالم تفکر و به 
کار انداختن عقل و مطالعه ی کتاب خلقت را بهترین و بزرگترین عبادت شناخته 

است و در این باره آیات و اخبار بسیاری رسیده است .

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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شهادت  سالروز  آستانه  در 
سپهبد  حرم  مدافعان  سیدالشهدا 
برنامه ای  ویژه  سلیمانی  قاسم  حاج 
در مسجد جامع شهر الر برگزار شد.

الرستان،  میالد  گزارش  به 
شهادت  سالگرد  شب  با  همزمان 
حرم  مدافعان  سیدالشهدای 
ویژه  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد 
سپاه  فرمانده  حضور  با  برنامه ای 
نظامی  نیروهای  الرستان،  ناحیه 
بسیجیان  مسئوالن،  انتظامی،  و 
رعایت  با  مردم  مختلف  اقشار  و 
مسجد  در  بهداشتی  پروتکل های 

جامع شهر الر برگزار شد.
عیسی  سرهنگ  مراسم،  این  در 
افسری فرمانده سپاه ناحیه الرستان 
قاسم  حاج  شخصیت  درباب 
سلیمانی و نقش برجسته آن سردار 

بزرگوار سخنرانی کرد.
همچنین مهدی گنجی از همرزمان 
اصفهان  از  سلیمانی  قاسم  حاج 
مدافعان  های  تالش  درخصوص 

قاسم  حاج  محوریت  با  حرم 
به  مقاومت  جبهه  در  سلیمانی 

روایتگری پرداخت.
اثر جدید  از  این مراسم معنوی  در 
هنرمند  و  شاعر  فروغی فر  حسین 

ارزشی الرستان رونمایی شد.
کانون  همت  به  ویژه برنامه  این 
»جامع«  مسجد  هنری  فرهنگی 
پایگاه  همکاری  با  و  )مصلی(  الر 
شاکری  اسماعیل  شهید  مقاومت 

برگزار شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار 
سلیمانی در مسجد جامع شهر الر

همزمان با نزدیک شدن به سالروز شهادت  سردار حاج قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس  و یاران آن بزرگواران و نیز  پاسداشت حماسه 
نهم دی ماه ، روز بصیرت ویژه برنامه ای به همت  حوزه مقاومت سردار 
و  الر  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  مفید،  نجفعلی 

هیئت رزمندگان اسالم الرستان برگزار گردید.
به گزارش میالد الرستان، در این مراسم که  در سالن ۹ دی واقع در 
بوستان شهدای گمنام برگزار می شد برنامه های متنوعی به اجرا در 
آمد که از آن جمله می توان به  اجرای سرود  تک خوانی  در وصف 
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و روایت گری سردار محمد احمدیان 
مسئول گروه تفحص شهدا  اشاره نمود که با روایت از تفحص شهدا 
با معنویت همراه ساخته بود.  در خاتمه این  حال و هوای مراسم را 
مداحی  به  الر  شهر  مداحان  از  روشن ضمیر  محمد  حاج  نیز   برنامه 

پرداخت.
همچنین مراسمی به همین مناسبت در شهر لطیفی برگزار شد.

عکاسان: فرزاد عباسیان-حامد درویش زاده

ویژه برنامه بزرگداشت
سرداران مقاومت

قرآن کتابي بي نظیر
عرض من این است که 

تمام تشکیالتی که در اسالم
 از صدر اسالم تا حاال بوده است،

 و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حاال داشتند
 و اولیای اسالم تا آخر دارند، معنویات اسالم است، عرفان اسالم 
واقع  معنویات  این  امور  همه  رأس  در  است،  اسالم  معرفت  است، 
است. تشکیل حکومت برای همین است، البته اقامه عدل است، لکن 
از کتب  کتابی  هیچ  اسالم.  عرفان  و  معرفی خداست  نهایی  غایت 
الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح 
در بعضی جاها و به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است. و آقایان 
باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی 
کنند. اسالم بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه 
عالی است، از جهت عرفانی که باالتر از آن است و هم غنی است از 
حیث تشکیالت اداری. و البته آقایان می دانند این را، در عین حالی 
که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، مع 
ذلک، می بینید که قرآن در بعضی جاها بر خالف آن چیزی که در 
بین - مثاًل - هیئت دانهای سابق بوده است، بر خالف آنها می گوید. 
بیان کرده با صراحت.  قرآن اول کتابی است که حرکت  زمین را 
اینها  که  نکنید  خیال  می کنند  حرکت  ابرها  مثل  فرموده  را  جبال 
جامدند، منتها چون سابق هیئت بطلمیوس  غلبه داشته است، بعضی 
آنکه  حال  و  جوهری  حرکت  به  کرده اند  تعبیر  را  این  آقایان  از 
حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت سحاب نیست؛ هیچ ربطی 
از جاها قرآن شریف مسائلی  بسیاری  ندارد. و همین طور در  او  به 
است.  نبوده  اصلش  نظیرش؛  است  نبوده  سابق  در  که  فرموده اند 
باشد. اگر  به عرفان اسالمی  باید عمده توجهمان  ما  این جهت،  از 
مالحظه فرموده باشید در آیات شریفه ای که مربوط به معنویات و 
عرفان و - عرض می کنم که - سلوک و اینطور چیزهاست، در هیچ 
کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که این طور عرفان 
داشته باشد؛ این طور فلسفه داشته باشد. منتها از باب اینکه ما عقب 
قرآن شریف  این طوری که  نمی توانیم  بودیم و عقب هم هستیم، 
فرموده است، ما هم بتوانیم آن طور بگوییم. همین قدر می دانیم که 
باید ما هّممان را صرف کنیم تا آن قدری که استعداد داریم، قدرت 
داریم تا آن اندازه ما معارف اسالمی را به مردم بفهمانیم. معارف 
باید این را فهماند.  اسالمی بسیار غنی است؛ بسیار بزرگ است و 
نظر  عمده  و  است  نبوده  مادیات  به  توجه  که  حالی  عین  در  مثاًل 
قرآن  بطلمیوس،  هیئت  بر خالف  مع ذلک،  است،  معنویات  روی 
می گوید که تمام ستاره ها در آسمان پایین واقع شدند. در صورتی 
آسمان  در  هست  ستاره  هرچه  نمی گفتند  این طور  سابق  هیئت  که 
پایین است و »سبع سموات« از اینجا معلوم می شود که غیر آن سبع 
هفت  که  می گویند  آنها  گفته اند.  بطلمیوسیها  که  است  سمواتی 
آسمان یکی اش کره کذا دارد، یکی کره کذا، یکی کره کذا و آن 
آخریش عبارت از آنی است که ستاره ها را دارند. قرآن می گوید 
این طور  نجوم  تمام  است،  شده  واقع  آسمانها  دنیای  در  نجوم  که 
است. بنابراین، آن چیزی که ماورای  اینهاست - مثاًل سماِء دوم - ما 
ما نمی دانیم چی است.  باالترش هم  نمی دانیم چی است قصه اش، 
نْیا بِزینٍَة الَْکواِکب،  این آسمان پایین را تزئین به زینت  ماَء الدُّ َزیَّنا السَّ
کواکب کرده. در هر صورت آن چیزی که من توصیه می کنم به 
این  اینکه دنبال  به همه دانشمندان  به همه آقایان،  همه اهل علم و 
رأس  که  کنید  تقویت  مردم  بین  در  را  اسالمی  معارف  که  بروید 
بشود همه کارها  او درست  اگر  و  است  اسالمی  معارف  این  امور 

درست می شود.
آشنایي با قرآن 

 برگرفته از آثار امام خمیني

حضور  با  آئینی  طی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
مسووالن، نیروهای نظامی و انتظامی، مراسم تکریم 
شهید  سالن  در  الرستان  دادستان های  معارفه  و 

امامی فرمانداری ویژه الرستان برگزار شد.
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  مراسم،  این  در 
و  مهمانان  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  الرستان، 
اظهار  سلیمانی،  سردار  شهادت  ایام  گرامیداشت 
داشت: آقای رنجبر دادستان سابق الرستان نیروی 
جوان و تأثیرگذاری در در امور امنیتی و قضایی بود.

در  کشور  قضاییه  قوه  اینکه  بیان  با  حسنی  جلیل 
بسیار خوب عمل  نیروهای جوان  از  استفاده  بحث 
و  میدانی  های  فعالیت  در  مدت  این  در  و  کرده 
کارهای قضایی بسیار مفید عمل کرده است، افزود: 
است  ممکن  امضا  یک  با  وقتی  می لرزد  آدم  واقعا 
اشتباهی رخ دهد و حتی خانواده ای بی سرپرست 

شود یا از دارایی هایش محروم شود.
وی با اشاره به اینکه بدلیل ساز و کارهایی که قوه 
قضاییه ایجاد نموده تمایل به این اتفاقات به سمت 
صفر در جریان است، تصریح کرد: از طرفی اگر با 
باالیی  اجر  شود  گرفته  ای  خانواده  حق  امضا  یک 

کسب خواهد شد.
قضات  از  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار  معاون 
الرستان به دلیل دفاع از حقوق عامه و مردم تقدیر 
از  دفاع  کرد: حوزه  نشان  کنم، خاطر  تشکر می  و 
حق، مظلوم و برخورد با متخلفین یک حوزه ثابت 
آگاهی  دادستانی  وظایف  از  این  کنار  در  اما  است 
بر  به جامعه در حوزه اجتماعی و اشرافیت  رسانی 
حوزه قضایی خواهد بود و باید این موضوعات را در 

برخورد با مردم لحاظ کنیم.
فرهنگی  وضعیت  اینکه  بر  تأکید  با  مسوول  این 
شهرستان ها با یکدیگر متفاوت است و باید وضعیت 
فرهنگی شهرستان  در زمان اعالم حکم قضایی در 
فرهنگی  گیری  جهت  داد:  ادامه  شود،  گرفته  نظر 
تامین  شورای  های  برنامه  اولویت  در  اجتماعی  و 
الرستان بوده است و سعی شده قبل از اینکه موارد 
جنبه امنیتی به خود بگیرد همه مسئولین با تالش 
امنیتی  ندهند که مسائل  اجازه  و  وارد شوند  خود 

به وجود آید.
با  سخنانی  در  نیز  الرستان  جمعه  امام  ادامه،  در 
بیان اینکه این سوال برای همه ما بوجود آمده است 
که چه شد مردم کشور برای شهید بزرگوار شهید 
گفت:  کردند،  خلق  را  ای  چنین حماسه  سلیمانی 
به دلهای  بود و خداوند  الهی  اتفاق  اتفاق یک  این 
مردم نظر کرد و دلها دچار یک انقالب شد و این 

اتفاق بزرگ به وقوع پیوست.
حجت االسالم و المسلمین سیدمختار موسوی خرم،  
با اشاره به اینکه قاعده ای در قرآن خداوند فرموده 
و  باشد  خداوند  به  ایمان  دارای  هر کس  که  است 
باور داشته باشد که هر اتفاقی بنا به مصلحت الهی 
شهید  همچون  مقامی  به  تواند  می  دهد  می  رخ 
سلیمانی دست پیدا کند، افزود: ایمان برای شخص 
با ایمان امنیت ایجاد می کند و افراد خود را در یک 

دژ مستحکم قرار می دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه، با تأکید بر اینکه ایمان، 
آن  کنار  در  صالح  عمل  که  است  ارزشمند  زمانی 
صورت بگیرد، ادامه داد: افرادی در گذشته بودند که 
معتقد بودند که ایمان برای رستگاری کافی است اما 
قرآن این اتفاق را رد می کند و اگر این دو شرط 
انسان را نه تنها  ایمان و عمل صالح باشد خداوند 
محبوب دلها قرار می دهد بلکه این محبت ابراز هم 

خواهد شد.
مکتب  تعبیر  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  تصریح  وی 
حاج قاسم را بیان فرمودند که در واقع همین بحث 

ایمان همراه با عمل صالح است.

که  زمانی  از  اینکه  بیان  با  موسوی،  االسالم  حجت 
شدند  انتخاب  الرستان  دادستانی  بعنوان  رنجبر  آقای 
کارهای بسیار خوبی را در صورت گرفت، عنوان کرد: 
طی گزارشی که به من اعالم کردند در زمینه کارچاق 
مرز  به  الرستان  در  سفارشی  کارهای  انجام  و  کردن 

صفر رسیده ایم.
آقای  های  تالش  و  صراحت  از  الرستان،  جمعه  امام 
جرائم  و  فساد  با  مبارزه  بحث  در  الرستان  در  رنجبر 
آرزوی  جدید  مسئولیت  در  وی  برای  و  کرده  تشکر 

موفقیت می کنم.
در ادامه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس با 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار حاج قاسم سلیمانی با 
بیان اینکه برپایی عدالت وظیفه همه آحاد جامعه است 
واگذار  عدلیه  دستگاه  به  طور خاص  به  وظیفه  این  و 

گفت:  است،  شده 
تالش  سخت کوشی، 
بودن  امور  پیگیر  و 
کار  سرلوحه  باید  را 
از  و  دهیم  قرار  خود 
غفلت  و  سهل انگاری 

پرهیز شود.
زارعی،  کوروش 
قضاوت را از امور مهم 
زندگی بشری برشمرد 
کوچکترین  افزود:  و 
وقت  فوت  و  تعلل 
ممکن است بزرگترین 
پی  در  را  خسارات 

مسائل  دقت  و  سرعت  با  می بایست  پس  باشد  داشته 
را پیگیری کرد.

تأکید  مستضعفان  و  محرومین  به  توجه  لزوم  بر  وی 
کرد، ادامه داد: پیگیری پرونده های قدیمی از دستورات 
وقت  اسرع  در  باید  که  قضاست  دستگاه  رئیس  اکید 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر 
مقابله قاطع با جرائم خشن، مجرمین خطرناک، اراذل 
و اوباش، مفسدین اقتصادی و غیره، تصریح کرد: توجه 
به امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم از وطائف مهم 

دادستانی به شمار می رود.
به  اشاره  با  فارس  استان  این مسئول دستگاه قضا در 
و  شود  ویژه  توجه  زندانیان  امور  به  می بایست  اینکه 
دادستان  وظائف  از  زندانیان  امور  و  زندان  بر  نظارت 
مستمر  طور  به  کرد:  عنوان  شود،  می  محسوب 
می بایست احوال زندانیان مورد رصد قرار گیرد و اگر 
کسی تقاضای بحق و روزنه ای قانونی دارد، در راستای 
کاهش جمعیت کیفری زندان و حل مشکالت خانواده 

آنها تالش شود.
زارعی، نظارت تؤام با تعامل بر عملکرد ضابطین عام و 
نیز در زمره وظائف دادستان  را  خاص دستگاه قضائی 
پرتالش  نیروهای  خوشبختانه  شد:  یادآور  و  برشمرد 
در  اطالعات  و  انتظامی  نیروی  سپاه،  در  خدومی  و 

الرستان وجود دارد.
از ظرفیت روحانیون در  تعامل و استفاده  لزوم  بر  وی 
حوزه قضائی الرستان تأکید کرد و افزود: امید می رود با 

شور و مشورت برای حل مشکالت گام برداشت.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر 
تولیدی،  واحدهای  رونق  و  تولید  جهش  شعار  تحقق 
عنوان کرد: حل معضالت اقتصادی از دغدغه های همه 
و  اقتصادی  رونق  چراکه  است  اسالمی  نظام  مسئوالن 

ایجاد شغل موجب کاهش جرم و مفاسد می شود.
ابراز  پایان  در  وی 
امیدواری کرد  تحقق 
فوق،  موارد  همه 
در  عدالت  اجرای 
جامعه را در پی داشته 
باشد و برای همه آحاد 

جامعه ملموس باشد.
رنجبر  ابوذر  ادامه،  در 
سابق  دادستان 
الرستان، با بیان اینکه 
در  سال   ۷ حدود 
و  عزیز  مردم  خدمت 
بوده  گرانقدر الرستان 
چیزی  هر  گفت:  ایم، 
عدالت  با  و  باشد  عدالت  پایه  بر  باید  قضا  دستگاه  در 

نیز تفسیر شود.
وی با یادآوری روایتی از امیرالمومنین حضرت علی)ع( 
درباره عدالت، افزود: عدالت آن است که کارها در جای 
خود قرار بگیرد و حق به حق دار برسد. تعریف عدالت 
با تمرین و تکرار حاصل می شود و به مرور ملکه ذهن 

خواهد شد.
رنجبر، با اشاره به اینکه قاضی نیازمند اقتدار در جهت 
گرفتن حق است، تصریح کرد: باید قاضی چنان محکم 

باشد که نتواند کسی در او نفوذ کند.
دادستان سابق الرستان با تأکید بر اینکه قاضی نباید 
نسبت به موضوعات موجود و وظایف خود منفعل باشد، 
عنوان کرد: برخی موضوعات هست که پیگیری آنها به 
را  آن  قاضی  باید خود  بلکه  انجامد  نمی  پرونده  ایجاد 

پیگیری کند.
وی با بیان اینکه سعی بنده این بوده که حقیقتا مستقل 
باشم و احدی نتواند در من نفوذ کند، خاطر نشان کرد: 
سالیان درازی در خدمت مردم گرامی الرستان بوده ام، 

تمامی حواشی که ناشی از این عدم نفوذ و استقالل بوده 
است را به جان خریده ایم، کار خود را برای خدا باید 

انجام داده و باید حق مظلوم را از هر کسی باید گرفت.
دادستان سابق الرستان، با اشاره به اینکه بنای ما این 
نباشد که با افرادی برخورد کنیم که از سر ناچاری به 
کار خالفی روی آورده اند چرا که این افراد خود بخود 
است  آن  هنر  افزود:  کرد،  خواهند  گیر  قانون  تور  در 
و  کنند  فرار  قانون  تور  از  میخواهند  که  را  اشخاصی 
جرائمی همچون نفوذ در بیت المال یا نفوذ در حکومت 

دارند  در تور قانون انداخت.
رنجبر با بیان اینکه سعی کردیم تا حرف همه را بشنویم 
و در رفع مشکالت آنها قدم برداریم، گفت: به بزرگی یا 
کوچکی پرونده هم نگاه نکردیم زیرا شاید مورد کوچک 

برای ما یک مورد بزرگ برای صاحبش تلقی شود.
در  که  است  بوده  این  ما  سعی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اقدام  حکم  و  جرم  کشف  به  نسبت  وقت  سریعترین 
با  افزایی  هم  با  کردیم  تالش  کرد:  تصریح  کنیم، 
مسئولین الرستان و استان نسبت به ایجاد امنیت اقدام 

کنیم و اتفاقات خوبی هم شاهد بودیم.
دادستان سابق الرستان با اشاره به اینکه من قرار است 
از این شهرستان بروم اما یاد الرستان همواره در ذهن 
که  هم  الرستان  مردم  از  داد:  ادامه  ماند،  خواهد  من 
همواره به من لطف داشته اند و جز خوبی از آنها ندیدم 

طلب بخشش می کنم.
رنجبر با بیان اینکه ما به الر تعصب خواهیم داشت و 
اضافه  دانیم،  می  خود  دوم  شهر  را  شهر  این  واقع  در 
کرد: سعی کردیم اگر جایی می شود به منافع جمعی 

الرستان کمکی کرد آن را صورت دهیم.
با  الرستان  دادگاه  رئیس  مراسم  این  در  همچنین 
اشاره به اینکه اقدام در چارچوب ایجاد و حفظ امنیت 
جهادی  کار  یک  آن  ترین  قوی  تا  ترین  ضعیف  از 
این  انسان در  بنام  نیاز دارد و الزم است که هر کس 
نبیند،  را  خودش  فقط  میگیرد  قرار  امنیتی  مجموعه 
گفت: شخصیت سردار سلیمانی یک الگوی بسیار خوب 
برای مسئولین مخصوصا افراد امنیتی در بحث تناسب 

شخصیت و رفتار و بیان است.
برخورد  در  سلیمانی  سردار  اینکه  بیان  با  مرتضوی، 
مقابل  در  می کرد،  عمل  مهربانانه  شهید  یک  فرزند  با 
کف  بر  جان  سرباز  را  خود  مسلمین  امر  ولی  دستور 
را  خود  جهانی  استکبار  مقابل  در  و  نمود  می  معرفی 
یک مجاهد معرفی می کرد، افزود: این تناسب ها را نه 
در سطح شهید سلیمانی اما در درجه پایین تر ما باید 

رعایت کرده و به آن توجه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دادستان شخصی است که جبهه 
مقدم مبارزه با ظلم و جنایت را کنترل می کند، تصریح 
کرد: در واقع کسی که در جبهه مقدم قرار دارد سخت 
ترین کار قضایی را در مبارزه از فساد بر عهده دارد که 
با تالش کار  و  این موارد خوب  بسیار در  آقای رنجبر 
کردند و با وجود ایشان در دادگاه دغدغه ای نداشتیم.

در ادامه رسول ابراهیمی دادستان جدید الرستان، نیز 
اینکه دادستانی دارای  به  اشاره  با  در سخنان کوتاهی 
وظایف و تکالیف زیادی در عرصه های مختلف است، 
اقتصادی،  همچون  هایی  عرصه  در  دادستانی  گفت: 
و  مهجورین  امور  پیگیری  جرم،  وقوع  از  پیشگیری 
افراد بی سرپرست، تعقیب مجرمین و کشف جرائم و 
اجرای احکام فعال است که این امور جز با همکاری و 
همیاری و تعامل دستگاه ها با مجموعه قضایی الرستان 

پیشرفت نخواهد کرد.
»رسول  مراسم،  این  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
معرفی  الرستان  جدید  دادستان  عنوان  به  ابراهیمی« 
و از تالش های »ابوذر رنجبر« دادستان سابق الرستان 

تجلیل شد.
ابراهیمی پیش از این دادستان نیریز بود و اصالتا اهل 

زرین دشت است.

آئین تکریم و معارفه دادستان های الرستان


