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مجتمع مسکونی 88 واحدی نخل 3 الرستان 
آماده بهره برداری است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به همکاری با عراق   
قاسم  سپهبد  شهید  ترور  پرونده  پیگیری  در 
رئیس  آمریکا  در  چه  ترامپ  گفت:  سلیمانی 
دولت باشد یا نباشد، باید سزای جنایتی را که 

مرتکب شده است ببیند.
از خبرگزاری  نقل  به  به گزارش میالدالرستان 
قوه  عمومی  روابط  اداره کل  از  نقل  به  تسنیم 
در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  قضاییه، 
که  لبنان  المنار  تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو 
به مناسبت سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم 
پخش  شبکه  این  از  همرزمانش  و  سلیمانی 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  از  می شد، 
یاد  خمینی  امام  مکتب  پرورش یافته  به عنوان 
کرد و گفت: سنگ زیربنای تفکر و اندیشه امام 
که  بود  متعال  خداوند  به  ایمان  خمینی)ره(، 

عالم را محضر خدا می دانستند.
رئیس قوه قضاییه، با بیان این که عالم هستی 
بر مدار حق استوار است و باطل را نمی پذیرد، 
آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم  کرد:  خاطرنشان 
امری  عالم  استکباری در  و  و مدعیان طاغوتی 
عالم  در  آنچه  و  هستند  ضایع شدنی  و  باطل 
زوایای  و  اجزا  همه  در  که  است  حق  می ماند 

عالم جاری و ساری است.
امام  پرچم  امروز  گفت:  رئیسی  اهلل  آیت 
امام  او  بحق  جانشین  دست  در  خمینی)ره( 
خامنه ای است و شهید سلیمانی به عنوان یک 
اقتضای  که  انقالبی  چهره ای  و  والیی  سردار 
توجه  همه  و  کرده  درک  به درستی  را  انقالب 
در  بود،  مقتدایش  و  امام  به  مسیر  این  در  او 
است»اگر  کرده  سفارش  خود  وصیت نامه 
آسیب  ارزش ها  و  نظام  کشور،  می خواهید 

نبینند، باید از ولی و رهبری تبعیت کرد«.
توجه  که  این  بر  تأکید  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
جهاد  در  اصل  محوری ترین  مقتدا  و  ولی  به 
قاسم  حاج  معرفی  علت  است،  اهلل  سبیل  فی 
به عنوان یک مکتب از سوی مقام معظم رهبری 
را نگرش جهانی وی عنوان کرد و گفت: حاج 
عظیمی  شخصیت  و  جایگاه  سلیمانی  قاسم 
دارد که در یک لشکر و کشور و قوم و مذهب 
راه  در  مصمم  الهی  رجل  یک  بلکه  نمی گنجد 
هدف است که مسئله او فقط ایران نیست و به 

جهان اسالم می اندیشد.
و  نبوی  فکری  جریان  که  این  بیان  با  رئیسی، 
علوی و فاطمی توقف ناپذیر است، افزود: مکتب 
اهلل،  خلیل  ابراهیم  مکتب  از  جدا  قاسم  حاج 
و  امام خمینی)ره(  اسالم،  الشأن  پیامبر عظیم 
این  ویژگی  ترین  مهم  و  نیست  خامنه ای  امام 
ظهور  و  بروز  شاهد  که  است  آن  تداوم  مکتب 
و  هستیم  عاشورا  امتداد  در  اسالمی  انقالب 
گیری  شکل  به  منتهی  اسالمی  انقالب  تداوم 
قاسم  مکتب حاج  و  لبنان می شود  اهلل  حزب 
همین  در  هم  المهندس  ابومهدی  و  سلمیانی 

سیر به وجود آمده است.
ویژگی  شناخت  لزوم  بر  اساس  همین  بر  وی 
های این مکتب فکری و اعتقادی تأکید کرد و 
گفت که ایمان، اخالص، بصیرت در دین، توکل 
و صبر در مصائب و صبر در عبادت و دشمن 
درس  ترین  مهم  از  ستیزی  دشمن  و  شناسی 
های مکتب عاشورا و مکتب حاج قاسم است که 

باید به همه نسل ها شناسانده شود.
این  از  دیگری  بخش  در  قضاییه،  قوه  رئیس 
گفتگو به تأثیر ترور سرلشکر سلیمانی در جهان 
حاج  داشت:  اظهار  و  پرداخت  منطقه  و  اسالم 
قاسم شخصیت تأثیرگذاری بر کل منطقه بود و 
دشمن تصور کرد با ترور او این خط مسدود می 
شود و جریان مقاومت با از دست دادن سردار و 

سپهساالر و برزگ خود متوقف می شود.
آیت اهلل رئیسی، افزود: دشمن پیش از این  هم 
موسوی  عباس  سید  حذف  با  کرد  می  تصور 
جریان حزب اهلل در لبنان زمین می خورد اما 
حاال نگاه عالم این است که جریان مقاومت با 
امروز  و  ترور سید عباس موسوی متوقف نشد 
و  عظمت تر  با  و  تر  شکوه  با  ها  زمان  همه  از 

مقتدرتر ظاهر شده است.
می  تصور  دشمن  گفت:  قضا،  دستگاه  رئیس 
گرایی  حق  جریان  قاسم  حاج  شهادت  با  کرد 
رژیم  و  استکبار  با  ضدیت  و  خواهی  عدالت  و 
گونه  این  اما  شود  می  متوقف  صهیونیستی 
نبود و دیدیم که برای ایشان در ایران اسالمی 
برگزار  زدنی  مثال  و  شکوه  با  تشییع  عراق  و 
شد که نمونه آن را تنها پس از رحلت حضرت 
امام )ره( دیدیم. شهادت حاج قاسم وحدت و 
ملت  و  ایران  ملت  بین  زدنی  مثال  انسجامی 

های منطقه ایجاد کرد.
قاسِم  »حاج  که  این  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
حاج  از  شد  تر  خطرناک  دشمن  برای  شهید« 
دنیاست،  این  معمولی  حیات  حال  در  قاسم 
افزود: امروز هر مرد و زن و دختر و پسری در 
عالم اسالم احساس می کند باید خودش حاج 
قاسم باشد و حاج قاسم تکثیر شده و از وجود 
ایشان چهره های مصمم و خطرپذیر در مواجهه 
با استکبار و رژیم صهیونیستی پدید آمده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در صدر اسالم دشمن 
یاران  و  پیامبر عظیم الشأن  اگر  کرد  تصور می 
جریان  نباشند،  میدان  این  سربازان  و  ایشان 
اسالمیت متوقف می شود اما وعده پیامبر این 
بود که روز به روز این تفکر و حرکت توسعه می 
و  کرد  فتح خواهد  را  ها  و دل  و جغرافیا  یابد 

امروز می بینیم که حاج قاسم بسیاری از دل ها 
و قلب ها را در جهان فتح کرده است.

آیت اهلل رئیسی، با تأکید بر این که حاج قاسم 
همواره  و  است  زنده  او  مکتب  اما  شده  شهید 
مکتب  این  از  پیروی  به  را  آزاده  های  انسان 
فرامی خواند، افزود: وجود حاج قاسم و مکتبش 
در دل هاست و از نیروهای پراکنده، نیروهای 

منسجم و مصمم در راه هدف ساخته است.
برافراشته  پرچم  قاسم  حاج  داد:  ادامه  وی 
رژیم  بدانید  گوید  می  ما  به  که  است  ای 
صهیونیستی دشمن دین و دشمن انقالب است 
و رژیمی است که باید از بین برود و از بین هم 
خواهد رفت و بدانید که آمریکا ماندگار نیست و 
ما امروز افول آمریکا و آمریکایی ها را می بینیم.

نژاد  خاطر  به  آمریکا  افزود:  رئیسی،  اهلل  آیت 
اقتصادی  پرستی و فساد و مسائل و مشکالت 
بسیار  آسیب  دچار  درون  از  دارد  که  فراوانی 
جدی شده و کشوری که مدعی تمدن و حقوق 
بشر است، در منجالبی از توحش افتاده که هیچ 
نشانی از مدنیت در آن نیست و این پرده ها به 

واسطه خون مطهر شهدا کنار رفته است.
امام  خون  که  این  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
حسین )ع( عامل جهل زدایی از عالم شد، افزود: 
خون حاج قاسم هم باعث بیداری اسالمی می 
شود که این که امروز همگان متوجه شده اند 
دوست و دشمن کیست و ملت ها بیش از هر 
امثال  خون  ثمره  دارند،  تنفر  آمریکا  از  زمانی 
سید عباس موسوی و حاج عماد مغنیه و حاج 

قاسم سلیمانی است.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو 
ترور  و قضایی  پیگیری حقوقی  روند  تبیین  به 

حاج  ترور  گفت:  و  پرداخت  سلیمانی  شهید 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و یارانشان 
تروریست دولتی است که در کشوری  مصداق 
ثالث و در زمانی رخ داده که حاج قاسم مهمان 

رسمی نخست وزیر عراق بود.
وی تصریح کرد: این کار قطعاً یک جنایت است 
که با هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی 
آمران  و  ندارد  سازگاری  بشر  حقوق  اصول  و 
و  معاونت  ترور  این  در  و کسانی که  عامالن  و 
این  و  هستند  تعقیب  قابل  داشتند  مشارکت 

تعقیب نیز، تعطیل نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه، گفت: ترامپ این جنایت را 
مرتکب شده و علناً هم در رسانه ها اعالم کرده 
در  چه  و  است  داده  را  کار  این  دستور  او  که 
آمریکا رئیس دولت باشد یا نباشد، باید سزای 
ببیند و تمام کسانی  جنایتی که مرتکب شده 
یا  کردند  کمک  او  به  زمینه  این  در  که  هم 

مباشرت داشتند، شناسایی شده اند.
ایران دادگاهی ویژه  آیت اهلل رئیسی افزود: در 
اما چون محل  این مساله شده  پیگیری  مأمور 
مسئوالن  با  بوده  عراق  کشور  در  ترور  وقوع 
و  سیاسی  مسئوالن  و  داشتیم  مذاکره  عراقی 
قضایی دو کشور جلساتی داشته اند تا به صورت 
مشترک این کار پیگیری شود و این پیگیری را 

تا مجازات همه جنایتکاران رها نخواهیم کرد.
رئیس دستگاه قضا، گفت: با وجود اینکه دادگاه 
های  دادگاه  یا  الهه  دادگاه  مثل  المللی،  بین 
سلطه  نظام  اشراف  تحت  المللی  بین  کیفری 
هستند اما ما از پیگیری موضوع نا امید نیستیم 
و با همکاری عراق و مجامع بین المللی مسئله 

را پیگیری می کنیم.

کار  به  جنایت  این  آمران  که  این  بیان  با  وی 
بین  مجامع  کرد:  تأکید  هستند،  معترف  خود 
المللی و سازمان های مدعی حقوق بشر و دادگاه 
و  کنند  دنبال  را  باید موضوع  المللی  بین  های 
ما هم از طریق سازمان ملل و نهادهای حقوقی 
پیگیری  این  در  و  کنیم  می  پیگیری  را  مساله 
که خون  داریم  یقین  و  شویم  نمی  هم  خسته 
حاج قاسم کمک می کند که به نتیجه بایسته 
برسیم. آیت اهلل رئیسی به ترور شهید فخری زاده 
هم اشاره کرد و درباره نحوه انتقام از ترور وی 
توضیح داد: ما رسماً اعالم کردیم که در انتقام 
گرفتن از خون این عزیزان ساکت نمی نشینیم 
و متوقف نخواهیم شد اما ابتکار عمل در این که 
چگونه و چه زمانی و با چه سالحی انتقام بگیریم 

در دست جمهوری اسالمی ایران است.
قضایی  پیگیری  گفت:  قضا  دستگاه  رئیس 
موضوع در محافل حقوقی با جدیت دنبال می 
قاسم  حاج  شهادت  مساله  در خصوص  و  شود 
به  ارائه  برای  توجهی  قابل  قانونی  مستندات 
همه محافل حقوقی داریم که اگر آنها را آزادانه 
و  الملل  بین  حقوق  اساس  بر  و  کنند  بررسی 
حقوق بشر حکم دهند، این تالش ها منجر به 

نتیجه خواهد شد.  
آیت اهلل رئیسی با بیان این که در عالم آزادگانی 
طلب  عدالت  و  خواه  حق  حتماً  که  هستند 
هستند و استدالالت و استنادات حقوقی ما را 
می فهمند، متذکر شد: عوامل ترور حاج قاسم 
قبل از محکومیت در دادگاه، اول باید در افکار 
عمومی و نزد وجدان های بیدار بشریت محکوم 
شوند و آمریکا و جنایتی که مرتکب شده، باید 
از سوی همه حقوقدانان و کسانی که به حقوق 

بشر فکر می کنند محکوم تلقی شود.
می  تالش  که  این  بیان  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
از همه ظرفیت ها به جنایت  با استفاده  کنیم 
دادگاهی  در  سلیمانی  شهید  ترور  در  آمریکا 
عادالنه رسیدگی شود، اظهار داشت: باور ما این 
و  آمریکا  نفع  به  شرایط  و   وضعیت  که  است 
از  که  ماست  حق  این  و  بود  نخواهد  اسرائیل 
عامالن ترور حاج قاسم انتقام بگیریم و این حق 

خواهی را داشته باشیم.
شهید  ناجوانمردانه  ترور  از  تأسف  ابراز  با  وی 
نیز  ماجرا  این  در  کرد:  تأکید  زاده،  فخری 
شد  خواهند  بازنده  ها  صهیونیست  و  اسرائیل 
دانشمندان  از  بسیاری  ترور  وجود  با  که  چرا 
هسته ای ما، جریان هسته ای در ایران متوقف 
و جهان  ایران  در  ما  امروز  و  بومی شد  نشده، 

چهره  و  ها  شهریاری  و  ها  زاده  فخری  اسالم 
های ماندگار فراوانی داریم.

و  قاسم  حاج  فقدان  افزود:  رئیسی،  اهلل  آیت 
فخری زاده خسارت بار است اما باید نقطه امید 
و یک حرکت انقالبی بسازیم که ما را توانمندتر 
و دشمن را ضعیف تر کند و خون آنها ایران را 
قوی تر و ما را برای ایستادگی در برابر دشمن 

مقتدرتر و مصمم تر می کند.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  رئیس 
اهرم های مورد استفاده ایران برای بازدارندگی 
اقدام  هر  گفت:  تهدیداتش  از  دشمن 
بازدارنده ای که نظام سلطه و آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را از حرکت های شیطنت آمیز 

باز دارد، اگر الزم بدانیم انجام دهیم.
دفاعی  قدرت  اینکه  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
جهت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  موشکی  و 
می  خودمان  حق  ما  افزود:  است،  بازدارندگی 
دانیم از هر ظرفیت بازدارنده ای که دشمن را از 
تجاوز به حقوق ملت ایران و ملت های منطقه 
بازدارد و بر توان ما بیفزاید، برخودردار باشیم و 

از آن استفاده کنیم.
این  در  قرمز  خط  تنها  قضا  دستگاه  رئیس 
ساحت را استفاده از سالح هسته ای عنوان کرد 
تولید  سوی  به  رفتن  ای  خامنه  امام  گفت:  و 
سالح هسته ای را ممنوع و حرام شرعی اعالم 
کند  می  تالش  اسالمی  جمهوری  اما  کردند. 
همانطور  ببرد  باال  را  خود  بازدارندگی  قدرت 
بی  ما  دانشمندان  ها  تحریم  علی رغم همه  که 
وقفه برای ارتقا قدرت دفاعی و موشکی و امنیت 
منطقه تالش کردند و موفقیت های چشمگیری 

در این عرصه داشته ایم.
آیت اهلل رئیسی در عین حال گفت که مهم تر از 
قدرت دفاعی و موشکی، قدرت منطقه ای ایران 
است که آمریکا و اسرائیل می دانند ایران قدرت 
ایران می زند،  عمل باالیی دارد و حرف اول را 
حقیقت هم این است که امروز هیچ معادله ای 
جمهوری  مساعد  نظر  و  نگاه  با  جز  منطقه  در 

اسالمی شکل نمی گیرد.
برای   دشمن  های  تالش  به  اشاره  با  وی 
محدودسازی نفوذ ایران در منطقه گفت: آنها با 
نفوذ  طرح موضوع مذاکره دنبال محدودسازی 
دفاعی  و  امنیتی  قدرت  و  ای  منطقه  قدرت  و 
ما هستند اما رهبری بیدار و حکیم ما همواره 
تمام  در  حق  به  تأکید  این  و  اند  کرده  تأکید 
نظام  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  های  الیه 
که  است  جاری  و  هم ساری  اسالمی  جمهوری 
نخواهیم  ای  مذاکره  میز  پای  عنوان  هیچ  به 
دفاعی  قدرت  محدودسازی  دنبال  که  نشست 
خالف  را  محدودیت  این  و  باشد  ما  امنیتی  و 
امنیت جمهوری اسالمی می دانیم و زیر بار آن 

نخواهیم رفت.
ادامه در صفحه 8

رئیسی: ترامپ در هر جایگاهی باید تقاص پس دهد 

آخرین جزئیات همکاری با عراق برای پیگیری قضائی ترور شهید سلیمانی
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گفت:  داریم،  نیاز  منفی  و  مثبت 
بیماری  انتقال  درباره  نگرانی  هیچ 
ندارد  وجود  خون گیری  مراکز  در 
به  صورت  بهداشتی  پروتکل های  و 
کامل در این مراکز رعایت می شود 
به  پروتکل ها  این  رعایت  میزان  و 
افراد اطمینان می بخشد که خطری 

تهدیدشان نمی کند.
فارس،  استان  انتقال خون  مدیرکل 
ورود،  بدو  از  تب سنجی  کرد:  بیان 
بین  شیشه ای  حایل  دادن  قرار 
پرسنل و اهداکننده، فاصله زیاد بین 
و  خونگیری  تخت های  و  صندلی ها 
سالمت  محیط،  مداوم  ضدعفونی 
شهروندان را تضمین می کند و باعث 

رفع نگرانی های آنان می شود.

فعالیت  درباره  همچنین  ترابی 
واحدهای سیار، اظهارکرد: با رعایت 
دستگاه  خدمت  در  پروتکل ها  تمام 
های اجرایی و مجموعه هایی هستیم 
که قصد اهدای خون دارند و از این 

اقدام استقبال می کنیم.
درصد   ۷۰ اینکه  بیان  با  وی 
مبتال  کودکان  خون،  به  نیازمندان 
سرطان  و  تاالسمی  بیماری های  به 
افزود:  هستند،  هموفیلی  و  خون 
اگر این بیماران را همچون فرزندان 
خود بپنداریم، نمی توانیم نسبت به 

حالشان بی تفاوت باشیم.
گفت:  فارس  خون  انتقال  مدیرکل 
در شیراز پایگاه مرکزی انتقال خون 
باالتر  قصردشت  خیابان  در  واقع 

 ۴۵ تا  صبح  هشت  از  عفیف آباد  از 
هشت  از  و  عادی  روزهای  در   ۱۹:
و  تعطیل  روزهای  در   ۱۹ تا  صبح 
میدان  در  واقع   ۲ شماره  پایگاه 
رضا  امام  درمانگاه  جنب  نمازی 
به   ۱۹:  ۳۰ تا  صبح  هشت  از  )ع( 
صورت یکسره در روزهای عادی به 
خدمت  در  تعطیل  روزهای  از   غیر 

همشهریان هستند.
بیان کرد: همچنین در هفت  ترابی 
فسا،  کازرون،  مرودشت،  شهرستان 
جهرم، داراب، الرستان و آباده مراکز 
حتی  روزه  همه   خون  انتقال  ثابت 
روزهای تعطیل از هشت صبح تا ۱۳ 
نسبت به پذیرش اهداکنندگان اقدام 

می کنند.

فارس  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کاهش  با  اکنون  هم  اینکه  بیان  با 
ذخایر خونی مواجه هستیم، از افراد 
دارای شرایط اهدای خون در استان 
خواست برای یاری بیماران نیازمند 
مراجعه  انتقال خون  های  پایگاه  به 
به  میالدالرستان  گزارش  کنند.به 
نقل از ایرنا، مسعود ترابی افزود: در  
استان فارس روزانه به ۲ هزار واحد 
خون و فرآورده های خونی نیازمندیم 
روزانه  مشارکت  با  میزان  این  که 
تامین  استان  سراسر  در  نفر   ۷۰۰
می شود اما هم  اکنون مراجعه بسیار 

کمتر از این رقم است.
وی با بیان اینکه به همه گروه های 
 AB و   A، B, Oشامل خونی 

افراد دارای شرایط اهدای خون در فارس، به یاری بیماران بشتابند حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

انتشار انیمیشن های زوج با عنوان 
مجمع  تشکیل  کتابخوانی،  زوم، 
فرهنگی  برنامه  چندین  و  خیرین 
کارهای  جمله  از  ازدواج  زمینه  در 
صورت گرفته در حوزه جوانان است.

فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 

مورد   66۲ داشت:  اظهار  جاری  سال  پاییز 
بازرسی از انبارهای موجود در این استان به 
عمل آمده که برای ۵۷ مورد تشکیل پرونده 
جریمه  تومان  میلیارد   6۰ حدود  و  انجام 

برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
تخلفات صورت  به  نسبت  تاسف  ابراز  با  وی 
پرداخت  تخلفات  این  جزئیات  به  گرفته 
مورد  شامل۳۱  تخلف  پرونده   ۵۷ گفت:  و 
اعالم  عدم  به  مربوط  پرونده   ۱۴ احتکار، 
تخلف  زمینه  در  نیز  مورد   ۱۲ و  موجودی 

بیمه هنرمندان اعالم شده است، افزود:  اعضای 
صندوق اعتباری هنر می توانند ضمن برخورداری 
حرفه  صاحبان  بیمه  به  مربوط  حمایت های  از 
و  فرهنگ  وزارت  ویژه  کمک  از  آزاد  مشاغل  و 
ارشاد اسالمی معادل ۱۰درصد حداقل دستمزد 
مصوب شورای عالی کار در هر سال، بابت حق 
هنری  شوند.معاون  برخوردار  خود  ماهانه  بیمه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، با تاکید بر ضوابط 
و مقررات مشمولین طرح بیمه تامین اجتماعی، 
اعالم داشت: پس از معرفی از سوی معاونت های 
و  اعتباری هنر طبق ضوابط  تخصصی، صندوق 

هم با اشاره به اینکه حذف تشریفات 
قرار  ها  خانواده  مدنظر  باید  ازدواج 
از  انتخاب همسر  اعالم کرد:  گیرد، 
امروز  جوانان  اساسی  دغدغه های 
است و انتخاب صحیح آن می تواند 
درادامه  زوجها  مشکالت  بروز  مانع 

ازدواج شود.
داد:  ادامه  زاده،  حاجی  عباس 
که  ضررهایی  همه  وجود  با  کرونا 
زمینه  اما  است  رسانده  جامعه  به 
کاهش تشریفات غیرضروری ازدواج 

را فراهم کرده است.
در  فارس  استان  اینکه  بیان  با  وی 
رتبه آمار طالق یازدهم کشور است، 
داشته  منفی  رشد  آمار  این  افزود: 
تاکید کرد:  است.این مقام مسئول، 
با  ازدواج  خیرین  مجمع  تشکیل 
اداره کل ورزش و جوانان  همیاری 
خیر  های  فعالیت  زمینه  تواند  می 
فراهم  را  ازدواج  مسیر  در  خواهانه 
بر  را  جوانان  مشکالت  از  بخشی  و 

طرف کند.

و  رسیدگی  جهت  که  بوده  اجباری  فروش 
تعزیرات  کل  اداره  به  نهایی  رای  صدور 

حکومتی استان ارسال شده است.
مربوط  تخلفات  این  عمده  گفت:  ایزدی 
خوراکی،  روغن  مثل  اساسی  کاالهای  به 
و  بوده  برنج  فرنگی،  گوجه  رب  قند،  شکر، 
تخلف در دیگر کاالها مانند: کود شیمیایی، 
روغن موتور، الستیک و سیمان است.رئیس 
برخورد  بر  تاکید  با  فارس،  صمت  سازمان 
مردم  از  سودجو  افراد  و  متخلفان  با  قانونی 
تخلف  نوع  هر  مشاهده  صورت  در  خواست 
سازمان   ۱۲۴ سامانه  با  را  آن  احتکار  یا 
 ۳۲۳۴۰۰۰۰ تماس  شماره  فارس،  صمت 
اتاق اصناف یا شماره سامانه ۱۳۵ اداره کل 
بگذارند  میان  در  استان  حکومتی  تعزیرات 
تا در سریع ترین زمان ممکن اقدامات الزم 
صورت  قانونی  برخورد  و  رسیدگی  جهت 

بگیرد.
افراد  برخی  روزها  این  کرد:  بیان  ایزدی، 
منازل  در  کاال  احتکار  به  اقدام  سودجو 
مسکونی می  کنند در این راستا نیز از مردم 
شریف استان تقاضا داریم که موارد را جهت 

تخلیه این کاالها اطالع رسانی کنند.

شرایط خاصی اقدام به بیمه هنرمندان می کند.
مرامی، با بیان اینکه چنانچه سن متقاضی از ۱۸ 
پذیرش  باشد،  بیشتر  سال  از ۵۰  و  کمتر  سال 
سابقه  از  برخورداری  به  وابسته  وی  درخواست 
پرداخت حق  بیمه قبلی، برابر مدت مازاد سنی 
که حداقل ۱۰  کسانی  گفت:  بود،  خواهد  مقرر 
اعمال  از  دارند  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  سال 

شرط سنی معاف هستند.
فرهنگ،  اهالی  و  متقاضیان  داشت:  اظهار  وی 
به منظور مشاهده مراحل  ادب و هنر می توانند 
تأمین  بیمه  خدمات  از  متقاضیان  بهره مندی 
کل  اداره  رسانی  اصالع  پایگاه  به  اجتماعی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس به آدرس 
الکترونیکی fars.farhang.gov.ir مراجعه کنند، 
با مطالعه نشانک بیمه هنرمندان از تمام مراحل 

و شرایط آگاه شوند.
و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  هنری  معاون 
ارشاد اسالمی استان فارس گفت خط تلفن به 
شماره ۹۱۰۰6۰۴۹- ۰۲۱ به منظور پاسخگویی 
درمان  بیمه  درخصوص  اعضا  پرسش های  به 
اعضای  و  است  شده  راه اندازی  نیز  تکمیلی 
صندوق اعتباری هنر می توانند از همین طریق 
سواالت خود  را با کارشناسان مربوط در میان 

بگذارند.

جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، 
ازدواج  سنی  میانگین  گفت: 
 ۳۵ به  پسران  در  فارس  جوانان 
و  رسیده  سال   ۲۷ به  دختران  و 
ازدواج،  مسیر  در  جوانان  دغدغه 

است. مسکن  و  اشتغال 
برگزاری  حاشیه  در  نورافشان  لیال 
گفت:  فارس  ازدواج  مجمع خیرین 
صورت  در  تصورات  برخی  برخالف 
و  اقتصادی  شرایط  بودن  مهیا 
استقبال  ازدواج  از  جوانان  مسکن، 

می کنند.
های  کارگاه  برگزاری  افزود:  وی 
راه  مشاوره،  وبینارهای   ، ازدواج 
و  ساخت  ازدواج،  شبکه  اندازی 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
امسال  پاییز  فصل  در  گفت:  فارس،  استان 
در  موجود  انبارهای  از  بازرسی  مورد   66۲
این استان به عمل آمده که برای ۵۷ مورد 
تومان  میلیارد   6۰ ارزش  به  تخلف  پرونده 

تشکیل شد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
روابط عمومی  از  نقل  ،به  تسنیم  خبرگزاری 
با  ایزدی  حمیدرضا  فارس،  صمت  سازمان 
اشاره به تخلفات اقتصادی صورت گرفته در 

و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
برابر  کرد:  اعالم  فارس  استان  اسالمی  ارشاد 
تامین اجتماعی،  سازمان  با  صورت گرفته  توافق 
واجد  روزنامه نگاران  و  نویسندگان  و  هنرمندان 
شرایط پس از عضویت در صندوق اعتباری هنر 

بیمه خواهند شد.
برای  می توانند  افراد  این  گفت:   ، مرامی  بهروز 
در  نیز  تکمیلی  بیمه  خدمات  از  برخورداری 
خواهد  مشخص  قبل  از  که  مقرری  موعدهای 
شد، اقدام و نام نویسی کنند. وی با اشاره به اینکه 
درگاه های ارتباطی الکترونیک و مخابراتی برای 

اعالم میانگین سن ازدواج پسران و دختران در فارس

تشکیل 57 پرونده تخلف به ارزش ۶۰ میلیارد تومان برای متخلفان اقتصادی فارس 

اعالم درگاه های ارتباط برای بیمه هنرمندان در استان فارس 

نوزادان  سنجی  شنوایی  مرکز   ۱۱ تاکنون 
استان  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  در 

فارس راه اندازی شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
یکی  عنوان  به  شنوایی  نقص  گفت:  شیراز 
معلولیت  و  ناتوانی  عوامل  اصلی ترین  از 
عوارض  و  است  جهان  سراسر  در  نوزادان 
مختلف  زمینه های  در  مدتی  بلند  و  کوتاه 
زبان،  جمله  از  کودک  رشد  تکامل 
فعالیت های فیزیکی، قوه درک یا شناخت و 
مهارت های ذهنی اجتماعی به همراه دارد.

حاضر  حال  در  افزود:  همتی،  عبدالرسول 
دارای  کشور  جمعیت  درصد  پنج  تا  سه 
تا عمیق بوده و  اختالالت شنوایی متوسط 
ساالنه چهار تا پنج هزار نوزاد کم شنوا در 

کشور متولد می شوند.
میزان  حاضر،  حال  در  اینکه  اعالم  با  وی 
ژنتیکی  مسایل  از  ناشی  شنوایی  اختالالت 
در ایران نسبت به آمار جهانی باالتر است، 
اقدامات  و  شنوایی  کم  از  پیشگیری  افزود: 
ارتقای  راستای  در  آن  به  مربوط  مراقبتی 
سالمت عمومی جامعه و کاهش هزینه های 
در  عمده ای  نقش  کشور،  در  بهداشتی 
توضیح  این  با  می کند.همتی،  ایفا  سالمت 
و  تحصیالت  سطح  بر  شنوایی  نقص  که 
مهارت های شغلی افراد اثر منفی می گذارد، 
کودکان  سوم  یک  کم  دست  داد:  ادامه 
به  مبتال  آینده  در  شنوایی  نقص  به  مبتال 

نقص رشد سیستم عصبی می شوند.
معاون بهداشت دانشگاه، اضافه کرد: عوامل 
متعدد  بسیار  شنوایی  نقص  به  ابتال  خطر 
جهش های  بروز  و  ژنتیکی  عوامل  و  بوده 
بیماری های  فامیلی،  ازدواج های  ژنی، 
آسیب  دارو های  بارداری،  دوران  در  عفونی 
رسان به گوش، صدمات وارده حین زایمان، 
اصوات  و  گوش  عفونت  نوزادی،  زردی 
صدمه زا و مخرب از مهمترین آن ها است.

وی با بیان اینکه 6۰ تا ۷۰ درصد مراجعان 
به مراکز توانبخشی کشور که دچار مشکل 
شنوایی بوده اند از خانواده هایی هستند که 
ازدواج فامیلی داشته اند، تاکید کرد: نقص 
از  یکی  و  پنهان  معلولیت  نوعی  شنوایی 
شایعترین ناهنجاری های بدو تولد محسوب 
ظاهری  نمود  فقدان  دلیل  به  اما  می شود، 
با  خانواده ها  بودن  آشنا  نا  کودک،  در  آن 
مراکز  از  اطالع  نبود  آن،  اولیه  نشانه های 

ناکافی،  دانش  و  موجود  نوزادان  غربالگری 
عوارض بسیار جدی آن با تأخیر بسیار زیاد 
اثرات بسیار  نهایت  شناسایی می شود و در 
بر  شناخت  و  زبان  گفتار،  رشد،  بر  منفی 

جای می گذارد.
مؤثرترین  را  غربالگری  برنامه های  همتی، 
به  ابتال  زودهنگام  شناسایی  برای  راه 
دانست  نوزادان  میان  در  شنوایی  نقص 
شنوایی  کم  موارد  از  نیمی  کرد:  اظهار  و 
قابل  اولیه  ساده  اقدامات  با  ناشنوایی ها  و 
پیشگیری و در بسیاری موارد نیز به کمک 
تشخیص زودهنگام و مدیریت مناسب از راه 
جراحی و استفاده از وسایلی مانند سمعک 
هستند.این  درمان  قابل  حلزون  کاشت  و 
خوشبختانه  اینکه  اعالم  با  مسوول،  مقام 
شنوایی  کم  انواع  از  درصد   6۰ از  بیش 
و  پیشگیری  برنامه های  اجرای  با  کودکان 
پیشگیری  قابل  سالمت  نظام  در  مراقبتی 
اولیه هستند، تاکید کرد: بنابراین تشخیص 
در بدو تولد و مداخالت درمانی را نباید به 

تاخیر انداخت.
وی یادآور شد: با تالش و همکاری معاونت 
پنج  بهزیستی،  سازمان  و  بهداشت  درمان، 
خدمات  مراکز  در  شنوایی  سنجش  مرکز 
شنوایی  مرکز   6 و  شیراز  سالمت  جامع 
اقلید،  آباده،  شهرستان های  در  سنجی 
کنار  در  داراب  و  فیروزآباد  مهر،  پاسارگاد، 
شده  اندازی  راه  نوزادان  غربالگری  مرکز 

است.
در  نیز  شهرستان ها  دیگر  افزود:  همتی 
اجرای  برای  زیرساخت  سازی  آماده  حال 
نزدیک،  آینده  در  و  هستند  برنامه  این 
دیگر  در  نوزادان  سنجی  شنوایی  مراکز 
راه  دانشگاه  زیرمجموعه  شهرستان های 

اندازی می شود.

راه اندازی ۱۱ مرکز شنوایی سنجی نوزادان
جاساز ۱۵ کیلو تریاک 

در کپسول سی ان جی، 
لو رفت

فرمانده انتظامی  الرستان، از کشف ۱۵ کیلو 
تریاک که به صورت حرفه ای در کپسول سی 
ان جی سواری پراید جاساز شده بود خبر داد.

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبری اول فارس ، سرهنگ  داود امجدی با 
این خبر اظهار داشت: ماموران پاسگاه  اعالم 
انتظامی  هرمود عباسی الرستان حین کنترل 
به یک دستگاه سواری  محورهای مواصالتی، 

پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۵ کیلو 
تریاک که به صورت حرفه ای در کپسول سی 

ان جی جاساز شده بود کشف شد.
بیان  الرستان،با  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و پس 
قضائی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  از 
با  انتظامی  نیروی  کرد:  نشان  خاطر  شد، 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و 

سرکشی به آنان را نخواهد داد.
***

نجات جان پیرمرد
 80 ساله در عمادشهر

 
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
وخدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
حاجی  مسعود  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  رجبی 
الرستان از نجات یافتن پیرمردی۸۰ ساله که 
با اقدام به موقع اورژانس ۱۱۵ به زندگی دوباره 
بازگشت خبرداد و گفت: در پی تماس با مرکز 
ارتباطات اورژانس ۱۱۵ الرستان مبنی برفوت 
بیمار در منزل، در یکی از روستاهای اطراف 
پس  کشی(  تل  )روستای  عمادشهرالرستان 
ای عمادشهر  پایگاه جاده  آمبوالنس  اعزام  از 
و  قلبی  احیای  آموزش  موردنظر،  محل  به 
ریوی به صورت تلفنی به همراه بیمار توسط 

کارشناسان واحد ارتباطات داده شد.
وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ عمادشهر 
درکمترین زمان ممکن بر بالین بیمار حاضر 
 ، تنفسی  و  قلبی  ایست  با تشخیص  و  شدند 
و  درمانی  دارو   ، قلبی-ریوی  احیای  عملیات 

حمایت تنفسی را آغاز کردند.
حاجی رجبی، تصریح کرد: با همکاری مناسب 
همراه بیمار و تالش وصف ناپذیر دیسپچرها و 
تکنسین های اورژانس الرستان، خوشبختانه 
به  و  افتاد  جریان  به  بیمار  تنفس  و  نبض 
بیمارستان امام رضا )ع( الرستان منتقل شد.

گفتنی است بیمار پس از ۳ روز بستری بودن 
امام  بیمارستان  ویژه  های  مراقبت  بخش  در 
مطلوب  عمومی  وضعیت  با  الرستان  رضا)ع( 

ترخیص شد.
***

تلف شدن ۱۱۵ راس 
گوسفند در نی ریز

دامی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
 ۱۱۵ گفت:  نی ریز،  جهادکشاورزی 
باکتریایی  بیماری  اثر  بر  گوسفند  راس 
دوم  آباد  عباس  روستای  در  »لپتوسپیروز« 

بخش مرکزی نی ریز تلف شدند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  قرایی  علی  مهر، 
تلفات  در خصوص  دامداران  از  یکی  مراجعه 
ناشناخته،  بیماری  یک  اثر  بر  دام هایش 
پیگیری ها توسط این اداره و شبکه دامپزشکی 

شهرستان صورت گرفت.
وی افزود: با حضور دامپزشک اعزامی از استان 
و رئیس شبکه دامپزشکی نی ریز در دامداری 
و پس از چند ساعت بررسی و کالبد شکافی 
اجزا  از  برداری  نمونه  و  گوسفند  رأس  چند 
بیماری »لپتو  آزمایشگاه،  به  ارسال  و  داخلی 
گرفته  صورت  آزمایش های  توسط  سپیروز« 

تشخیص داده و دارو سریعاً تجویز شد.
قرایی ادامه داد: متأسفانه بیماری در چند روز 
تمامی دام ها را به کام مرگ کشاند و خسارت 

مالی ۵۰۰ میلیون تومانی به بارآورد.
جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
کشاورزی نی ریز، با اشاره به اینکه این بیماری 
از طریق  اغلب  و  است  دام  و  انسان  مشترک 
ویژه  به  حیوانات  ادرار  به  آلوده  آب  و  خاک 
تاکیدکرد:  می شود  منتقل  )موش(  جوندگان 
دامدارانی که قصد خرید و انتقال دام را دارند 
حتماً شبکه دامپزشکی و اداره تولیدات دامی 
بیماری  وجود  صورت  در  تا  سازند  مطلع  را 

باعث انتقال نشوند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/۰۵/۰۸ مورخه   ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰6۹۲ شماره  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم جمیله پرمون  فرزند احمد   بشماره شناسنامه ۱۳6 صادره از اوز الرستان در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲۰ متر مربع تحت پالک ۱۲ فرعي از ۱۰۱6۷اصلي 
مفروز  و مجزا شده از پالک شماره  ۱۰۱6۷ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از ورثه 
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/۰۵/۱۲ مورخه   ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۷۲۰ شماره  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم قدریه پرمون  فرزند احمد   بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از الرستان - اوز در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲۰ متر مربع تحت پالک ۱۲ فرعي از ۱۰۱6۷اصلي 
مفروز  و مجزا شده از پالک شماره  ۱۰۱6۷ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از ورثه 
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6
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خبر:
از شهادت  گوید پس  اسرائیل می  انرژی  وزیر 
حاج قاسم سلیمانی و در طول یک سال گذشته 

ارتش اسرائیل در حالت آماده باش بوده است
تحلیل:

* این سخن وزیر اسرائیلی در واقع هم اعترافی 
ترور  در  اسرائیل  پنهان  نقش  به  ضمنی  است 
سردار سلیمانی و همراهانش و هم اعالم رسمی 
پروژه  که  احتمال  این  از  است  اسرائیل  ترس 
را  اسرائیل  جغرافیای  از  بخشی  سخت  انتقام 
این سخن  مساله  دو  براین  افزون  شامل شود. 
اسرائیل  ناکام  های  تالش  نشانگر  حقیقت  در 
کردن  درگیر  برای  ترامپ  زمامداری  در خالل 
ایران و آمریکا و دامن زدن به جنگی است که 
در آن امریکا به نمایندگی از اسرائیل و برخی 

کشورهای منطقه با ایران وارد جنگ شود.
شهادت  سالگرد  در  اسرائیلی  وزیر  اینکه   *
سردار و همراهانش و البته پس از هشدار وزیر 
خارجه ایران نسبت به تله گذاری صهیونیست 
با  او  کردن  درگیر  درخصوص  ترامپ  برای  ها 
ایران این موضع را اتخاذ و رسانه ای می کند 
حکایت از ناکامی دور جدید و اخیر تالش های 
اسرائیل در این خصوص دارد. در عین حال این 
مساله نشان می دهد اخبار و گزارش هایی که 
متوجه  اخیر  روزهای  طی  هدفمند  شکلی  به 
متشنج معرفی کردن اوضاع منطقه بود از حد 

تبلیغ و جنگ روانی فراتر نرفته است.
* در حالی که منبع اخبار و گزارش ها و تحلیل 
در  را  امریکا  از  ایران  انتقام  احتمال  که  هایی 
سالگرد شهادت ایشان کلید زدند و بزرگنمایی 
ان  واقعیت  اما  است  اسرائیلی  عمدتا  کردند 
هرچند  اسالمی  جمهوری  نگاه  در  که  است 
از  اما  است  شده  تاکید  انتقام  برقطعیت  مکرر 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو ، گفت: با افزایش واردات انسولین و تعدیل 
حاضر  حال  در  تولیدکننده ها  از  یکی  قیمت 

کمبود انسولین برطرف شده است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر، سید حیدر محمدی، افزود: به دنبال تغییر 
از  آنها  درصد   ۲۰ که  دیابتی  بیماران  مصرف 
روی  قلمی  انسولین  به  ویالی  انسولین  مصرف 
در خصوص  کمبودهایی  دچار  ما  بودند  آورده 

انسولین شدیم.
 ۲۰ حدود  سالیانه  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
درصد بر تعداد بیماران دیابتی افزوده می شود 

میان  به  سخنی  ان  چگونگی  و  مکان  زمان، 
نیامده است.

* در اینکه اسرائیل نهایت سعی خود را متوجه 
توسط  سفید  کاخ  ترک  شرایط  از  استفاده 
ترامپ برای درگیر کردن امریکا و ایران به نفع 
خود کرده هیچ شکی نیست و این کالم وزیر 
اما  است  مطلب  این  موید  هم  اسرائیل  انرژی 
واقعیت ان است این تالش سابقه ای طوالنی 
یک  درخالل  دارد.  اخیر  دریکسال  ویژه  به  و 
سال اخیر اسرائیل مکرر سوریه را مورد هجوم 
قرارداد، بحران دولت در لبنان را شدیدا دامن 
زد، سرنگونی پهباد امریکایی، حمله موشکی به 
عین االسد و همچنین حمالت مقاومت عراق 
کردن  هیجانی  دستمایه  را  امریکا  منافع  به 
تازگی  به  تعامالت  تا  ، کوشید  قرارداد  ترامپ 
ودولت  فلسطینی  مبارزین  میان  شده  ترمیم 
این  جمله  اما  و...  کند  تخریب  را  خودگردان 
نرساند.  اساسی  مقصود  به  را  نتانیاهو  اتفاقات 
مانع  چیز  هر  از  بیش  انچه  رسد  می  بنظر 
رویارویی ترامپ با ایران شد ان بود که از منظر 
مقاومت  محور  و  ایران  با  ترامپ شروع جنگ 
اغازی احتماال ساده داشت اما برون رفت از آن 

حتما خارج از کنترل خواهد بود.
* اینکه اماده باش یکساله اسرائیل تا کی ادامه 
اما  انتظار نشست  به  بایستی  را  خواهد داشت 
شهدای  انتقام  کنار  در  که  است  آن  وافعیت 
شهید  شهادت  از  انتقام  حاال  بغداد  فرودگاه 
افزوده  نیز بر دلهره های اسرائیل  فخری زاده 
شده است و البته در کنار این دو مساله هنوز 
مسائلی چون احتمال دست داشتن در پرونده 
هایی مانند خرابکاری در تاسیسات نطنز و... در 

نوبت اعالم نظر ایرانی ها قرار دارند.

و این موضوع هم باعث افزایش تقاضا شده بود 
برطرف  کمبودها  اکنون  هم  خوشبختانه  که 
شده است.محمدی، با اشاره به تولید داروهای 
کرونایی در داخل کشور، گفت: به دنبال تالش 
تولید  خطوط  اندازی  راه  برای  روزی  شبانه 
جدید هم اکنون ۸ شرکت در داخل کشور در 
حال تولید داروی »رمدسیویر« هستند و حتی 

توان صادرات آن را داریم.
»فاویپیراویر«  داروی  داد: همچنین  ادامه  وی 
نیز توسط سه شرکت داخلی تولید می شود به 
طوری که به اندازه مصرف 6 ماه از این داروها 

در کشور ذخیره داریم.

آماده باش یک ساله ارتش اسرائیل چرا؟

کمبود انسولین برطرف شد
 وضعیت تولید داروهای کرونا

صهیونیست ها  ادعای  به  اشاره  با  حجازی  سردار 
یا  نیرو  اگر  که  می دانند  بخوبی  آن ها  گفت: 
را به شهادت برسانند، حتما  ایرانی ها  از  شخصی 

با پاسخ ایران مواجه می شوند.
نیروی  فرمانده  جانشین  حجازی،  محمد  سردار 
تاکید  المیادین  با شبکه  قدس سپاه در مصاحبه 
شامل  هم  ابتدا  از  سوریه  در  ایران  حضور  کرد: 

استقرار نیرو و یگان نبوده است.
حضور  یگان ها  در  ما  مستشاران  افزود:  وی 
ادعا  اینکه  اما  کرده اند،  راهنمایی  و  داشته اند 
زده اند،  را  ایران  از  پادگانی  یا  پایگاه  می کنند 

درست نیست، چون چنین چیزی وجود ندارد.
بخوبی  آن ها  کرد:  تصریح  حجازی،  سردار 
را  ایرانی ها  از  شخصی  یا  نیرو  اگر  که  می دانند 

 ۱۵ دی ماه هر سال یادآور سانحه تلخی است 
ستاری  منصور  سرلشکر  امیر  روز  آن  در  که 
از  تعدادی  و   ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
سانحه  طی  نیرو  این  عالی رتبه  فرماندهان 
سقوط هواپیمای ترابری در نزدیکی اصفهان به 
ادامه می خواهیم  نائل شدند. در  فیض شهادت 
ستاری  منصور  شهید  سرلشکر  امیر  زندگی  با 

فرمانده شهید نیروی هوایی ارتش آشنا شویم.
امیر سرلشکر شهید ستاری که بود؟

از  یکی  ستاری  منصور  شهید  سرلشکر  امیر 
هوایی  نیروی  نخبگان  و  عالی رتبه  فرماندهان 
ارتش و پدافند هوایی بود که ۳۰ مردادماه سال 
آباد شهرستان ورامین  ۱۳۲۷ در روستای ولی 
چشم  درآمد  کم  و  مذهبی  خانواده  یک  در  و 
در  ابتدایی  تحصیالت  دوران  گشود.  جهان  به 
روستای  در  را  دبیرستان  دوران  و  زادگاهش  
پویَنک باقرآباد ورامین یا همان قرچک امروز به 
اتمام رساند. پدرش حاج حسن فردی مذهبی 
روستای  در  خود  خدمات  واسطه  به  که  بود 
روستا  آن  معتمدان  از  یکی  زادگاهش  محل 
شد. هنگامی که منصور ۹ سال داشت پدرش 
وفات کرد و در این زمان خانواده این شهید با 

مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند. 
 6 فاصله  خود  کودکی  دوران  در  منصور 
را  پویَنک  تا  خود  سکونت  محل  از  کیلومتری 
هر روز در تابستان و زمستان با پای پیاده طی 
او  تحصیل  از  مانع  گاه  هیچ  فقر  اما  کرد،  می 
نشد. بقیه دوران تحصیل او در دبیرستان بخاطر 
فاصله ۲۰ کیلومتری محل سکونت تا محلی که 
به آن کارخانه قند می گفتند با مشقات بسیاری 
ها  این مشقت  با گذراندن همه  او  سپری شد. 
تا در سال ۱۳۴۵ مدرک  و سختی ها توانست 
دیپلم متوسطه را اخذ کند. سال ۱۳۴6 است که 
ارتش می  نیروی زمینی  افسری  دانشکده  وارد 
شود و دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۸ با درجه 
ستوان دومی از دانشکده افسری فارغ التحصیل 
شد. او بسیار به پرواز عالقمند بود و به واسطه 
همین عالقه به فنون هوانوردی به نیروی هوایی 
منتقل و با پشت سر گذاشتن دوره های علمی 
شکاری  جنگنده های  دوره  طی  برای  عملی  و 
سال  در  منصور  شد.  اعزام  آمریکا  کشور  به 
۱۳۵۱ پس از طی دوره های تخصصی به کشور 
در  شکاری  کنترل  افسر  عنوان  به  و  بازگشت 

یگان های متعدد مشغول خدمت شد.
همین  به  و  بود  متخصص  و  توانمند  فردی  او 
و  تجزیه  افسر  عنوان  با  در سال ۵۳  هم  دلیل 
پدافند  فرماندهی  عملیات  یکنواختی  و  تحلیل 
هوایی به تهران منتقل شد. او بسیار به علم و 
به همین دلیل هم سال  و  بود  دانش عالقمند 
و  برق  رشته  در  و  سراسری  کنکور  در   ۱۳۵6

الکترونیک پذیرفته می شود.
نیرو  این  در  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  کدام 

تحول ایجاد کرد؟
در  تحصیل  شد،  پیروز  که  اسالمی  انقالب 

پافشاری  فلسطین  از  دفاع  بر  همچنان  -ما 
شرعی  واجب  یک  موضوع  این  چراکه  می کنیم 

برای همه ما از جمله نیروهای قدس است.
-دشمن صهیونیستی امروز قادر نیست به راحتی 
اگر  داند  می  که  چرا  کند  حمله  فلسطینی ها  به 

حمله کند باید بهای سنگینی را بپردازد.
-اسرائیلی که یک زمانی که هر وقت اراده می کرد 
به  کارش  امروز  شود  بیرون  وارد  توانست  می 
رزمندگان  نفوذ  از  برای جلوگیری  جایی کشیده 

مقاومت اطراف خود دیوار می کشد.
آن  و هر  فلسطینی  گروه های  و  ما  میان  -یقینا 
که بخواهد قدس را آزاد کند ارتباطات تنگاتنگی 

وجود دارد.
-سردار قاآنی بارها تکرار کرده است ما همچنان 

پیرو راه شهید سلیمانی هستیم.
می کند  ادعا  دشمن  امروز  که  آنچه  -درباره 
ضربات متعدد و سنگینی را وارد کرده باید بگویم 

بسیاری از این ادعاها کذب محض است.
و  به شکل مستشاری  تنها  ما در سوریه  -حضور 
سوریه  در  ما  است  بوده  نظامی  مباحث  آموزش 
ادعای  دشمن  دفعه  هر  که  نداریم  نظامی  پایگاه 
هدف قرار دادن آنها را مطرح می کند. حضور ما 

در سوریه کمرنگ تر از روس هاست.
ایرانی آسیبی  -دشمنان می دانند که اگر به یک 

برساند با واکنش سریعا ما روبرو خواهند شد.
و  امارات  همچون  کشورهایی  داخل  در  -افرادی 

 6۰۰ بیمارستان  کردن  عملیاتی  و  تکمیل 
تخت خوابی نهاجا، تأسیس پروژه هواپیماسازی 
سازی  بهینه  پرستو،  هواپیمای  ساخت  اوج، 
و  بمب ها  تولید  و  ساخت  نهاجا،  رادار های 
ساخت  طرح  ارائه  شونده،  هدایت  موشک های 
میگ  اف-۷،  هواپیما های  خرید  و  ملی  رادار 
و  آفندی  پروژه  ده ها  و  سوخوی-۲۴   ،۲۹-
پدافندی که امروز نقش راهبردی را در نیروی 
هوایی ارتش دارد همه از آثار به جا مانده ازاین 

شهید واال مقام است.
در  که  تحمیلی  جنگ  شروع  از  ستاری  شهید 
مقام رئیس آموزش رادار معاون عملیات پدافند 
سمت  به  سپس  و  ارتش  هوایی  نیروی  هوایی 
معاون عملیاتی فرماندهی پدافند هوایی نیروی 
هوایی ارتش گزینش شد، همواره در جبهه ها و 
قرارگاه ها حضور فعال داشته و عالوه بر هدایت 
نقش  آنان  نیاز های  رفع  و  پدافندی  سایت های 
نیز  را  قرارگاه ها  با  سایت ها  کننده  هماهنگ 

انجام داد.
را  بعثی  جنگنده های  ارتش  پدافند  فرمانده  کدام 

کالفه کرد؟
یکی از اقدامات مهم شهید ستاری در دوران دفاع 
پدافندی  بخش  دقیق  و  موفق  هدایت  مقدس 
بی  تالش  و  ابتکارات  بود.  ارتش  هوایی  نیروی 
محدودیت های  بر  پدافند  بخش  در  او  وقفه 
که  طوری  به  پیداکرد.  غلبه  پدافندی  سیستم 
اسبق  فرمانده  رضایی  محسن  پاسدار  سرلشکر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می گوید: »شهید 
ستاری در عملیات »والفجر -۸« نهایت ایثار و 
ابتکار را از خود به نمایش گذاشت« این مطلب 
مربوط به زمانی است که دشمن سیستم دفاع 
موشکی هاگ را از کار می اندازد و شرایط برای 
شدید  بمباران های  جهت  به  خودی  نیرو های 
این  و  می شود  سخت  بسیار  دشمن  شیمیایی 
شهید ستاری است که در مدت زمان کوتاهی 
از  را  نیرو ها  موشکی  سایت  نمودن  عملیاتی  با 
 ۷۰ و  می دهد؛  نجات  امان دشمن  بی  حمالت 

مواجه  ایران  پاسخ  با  حتما  برسانند،  شهادت  به 
در  اینکه  کما  می دهیم  پاسخ  حتما  می شوند. 

گذشته پاسخ داده شده است.
محورهای مهم این مصاحبه به شرح زیر است:

و  مستضعفان  تمامی  از  که  داریم  وظیفه  -ما 
مظلومان در جهان دفاع کنیم.

جمله  از  از  ما  منطقه  که  است  طوالنی  -تاریخ 
و  )امریکا  جهانی  استکبار  استعمارگری  از  ایران 

صهیونیسم( رنج برده است.
عنوان  به  سلیمانی  سردار  آمدن  کار  روی  -با 
فرمانده نیروهای قدس این نیرو گام بزرگی روبه 

 جلو برداشت.
و  عملگرا  شخصیتی  سلیمانی  قاسم  شهید   -

مجاهد و استراتژیست داشت.
و  عراق  اشغال  منطقه  در  دشمنان  که  -آنجا 
ملت  به  ظلم  و  داعش  از  پشتیبانی  و  افغانستان 
فلسطین انجام دادند خود به خود به رشد و نمو 

نیروهای قدس انجامید.
که  بود  نظامی  شخصیت  تنها  سلیمانی  -شهید 
۴۰ سال در خطوط مقدم جبهه ها حضور داشت  

او لحظه ای از جبهه دور نمی شد.
-اگر وضعیت نیروهای مقاومت فلسطین در زمان 
عنوان  به  سلیمانی  شهید  سردار  فعالیت  شروع 
امروزشان  با وضع  نیروهای قدس را  فرمانده کل 
برهه  آن  در  آنها  که  می بریم  پی  کنیم  مقایسه 

تنها سنگ داشتند تا از خود دفاع کنند.

دانشگاه را رها کرد و با شروع جنگ تحمیلی به 
نیروی هوایی ارتش بازگشت و با درجه سرگردی 
عملیاتی  معاونت  رادار  آموزش  مسئولیت  به 
پس  رسید.  ارتش  هوایی  نیروی  هوایی  پدافند 
درجه  به  ارتقا  با  جنگ  از  سال  سه  گذشت  از 
عملیاتی  معاون  مسئولیت  تمامی،  سرهنگ 
دو  شد.  محول  او  به  هوایی  پدافند  فرماندهی 
سال بعد یعنی در سال 6۴ به عنوان معاون طرح 
برنامه نیروی هوایی ارتش منصوب شد و به  و 
پدافند هوایی  در هدایت  نقش مهم خود  علت 
در دفاع مقدس یک سال بعد در سال ۱۳6۵ به 
عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش انتخاب شد. 
دوران مسئولیت شهید ستاری در سمت فرمانده 
نیروی هوایی ارتش بسیار پربار و مهم بود و او 
نیروی  در  را  شگرفی  تحوالت  دوران  این  در 
ابتکارات  و  ابداعات  کرد.  ایجاد  ارتش  هوایی 
شهید ستاری در دوران جنگ تحمیلی و پس از 
آن در تجهیزات و سیستم های راداری و پدافند 
بوجود آمده همه حاصل افکار و ایده های ستاری 
سوابق  در  متعدد  تقدیر های  و  تشویق ها  بود، 
 ۱ درجه  نشان  مرحله  دو  دریافت  او،  خدمتی 
الکترونیک  جنگ  کتاب  تدوین  و  تهیه  و  فتح 
شخصیت  بودن  فرد  به  منحصر  نشانگر  همه 

علمی و فنی اوست.
مدیریت شهید ستاری در مقام فرماندهی نیروی 
هوایی ارتش مدیریتی کارا بود. هدایت، نظارت 
و کنترل دقیق امور از رموز موفقیت او در دوران 
او  بود.  ارتش  هوایی  نیروی  فرماندهی  تصدی 
خود  دستورات  اجرای  در  را  مسئوالن  هرگاه 
ناتوان می دید شخصا دستور صادره را در مقابل 
بودن  اجرایی  تا  می داد  انجام  کارکنان  چشم 
دستور صادر شده را به آنان تفهیم کند و به این 
اجرای  به  را مجاب  زیردست خود  کادر  وسیله 

دستورات می کرد. 
شهید ستاری چه اقدامات مهمی را در نیروی هوایی 

ارتش انجام داد؟
ارتش،  هوایی  فنون  و  علوم  دانشگاه  تأسیس 

بحرین وجود دارند که فکر می کنند عادی سازی 
امنیت می  آنها  برای  رژیم صهیونیستی  با  روابط 
آورد. من به این عادی سازان روابط می گویم آیا 
که  دارد  را  خودش  از  دفاع  توان  حتی  اسرائیل 

بخواهد از شما حمایت کند.
-هرگونه پیشرفت در جهان اسالم باعث می شود 

تا صهیونیست ها احساس خطر کنند.
اماراتی و بحرین می دانند که هرگونه  -مسئوالن 
توضیحی برای عادی سازی روابط با اسرائیل غلط 

و غیرقابل قبول است .
است  حدی  چه  در  صهیونیستی  رژیم  -اقتصاد 

بخواهد اقتصاد رژیم های عربی کمک کند؟!
حضور  که  می گویم  روابط  سازان  عادی  -به 
صهیونیست ها در کشورتان نه تنها امنیت را برای 

شما فراهم نمی کند بلکه آن را سلب می کند.
شهید  و  نصراهلل  حسن  سید  میان  -روابط 
از  سرشار  و  دوستانه  و  عمیق  روابط  سلیمانی 

عشق و محبت بود.
صهیونیست  تحلیل های  به  نگاهی  است  -کافی 
از قدرت  تا پی ببریم آنها تا چه حد  بیاندازیم  ها 

موشکی  مقاومت حراس دارند.
آنچه  از  بیشتر  اهلل  حزب  های  موشک  -تعداد 

هست که دشمن تصورش را می کند.
-مقاومت امروز از امکانات نظامی خوبی برخوردار 
بزنند  اقدامی  به  دست  صهیونیست ها  اگر  است 

پشیمان خواهند شد.

فروند هواپیمای دشمن در این عملیات با طرح 
ابتکاری این شهید سرنگون می شود.

آخرین پرواز سیمرغ در آسمان ایران
ماه  دی   ۱۵ روز  صبح  دقیقه   ۳۰ و   6 ساعت 
حامل  استار  جت  هواپیمای  که  بود   ۷۳ سال 
جمله  از  ارتش  هوایی  نیروی  ارشد  فرماندهان 
شهید  و  یاسینی  شهید  ستاری،  منصور  شهید 
کیش  سمت  به  تهران  از  اردستانی  مصطفی 
شورای  جلسه  در  فرماندهان  تا  کرد  پرواز 
هماهنگی نیروی هوایی ارتش در کیش شرکت 
کنند. بعداز ظهر قرار می شود که هواپیما قبل 
پایگاه هوایی اصفهان  به تهران، در  بازگشت  از 
توقف کوتاهی داشته باشد. بعد از بازدیدی کوتاه 
از این پایگاه، هواپیما در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه 
شب آماده پرواز به سمت تهران می شود و پس 

از دقایقی هواپیما به پرواز درمی آید.
چند دقیقه از پرواز این هواپیما نگذشته بود که 
خلبان آن به علت بازشدن پنجره کابین خلبان 
در ساعت ۸ و ۴۲ اعالم فرود اضطراری می کند 
برای  گردش  حال  در  هواپیما  بعد  لحظاتی  و 
کیلومتری جنوب  در 6۴  باند  روی  بر  نشستن 
بود که  اینگونه  پایگاه اصفهان، سقوط می کند. 
شهید منصور ستاری و فرماندهان ارشد نیروی 
هوایی ارتش در آن پرواز به درجه رفیع شهادت 

می رسند.
توصیف رهبر انقالب اسالمی از شهید ستاری چه بود؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
درباره شهید ستاری می گوید: »شهید ستاری 
در میدان های جنگ، بار ها تا مرز شهادت پیش 
رفت و پیوسته در طلب شهادت بود، او شب و 
روز نمی شناخت و تمامی لحظات زندگی خود را 
وقف خدمت به اسالم و نظام اسالمی کرده بود.«

خاطره ای از شهید ستاری 
بخشی  در  ستاری  منصور  سرلشکر  شهید  امیر 
از خاطرات خود می نویسد: »بهترین دوستانم 
در  من  رفیقان  و  دوستان  بهترین  کارگرند، 
سرباز  و  کارگر  و  فنی  پرسنل  هوایی  نیروی 
کار  دارند  پایین  آن  که  آن هایی  می باشند. 
فنی و تعمیراتی و پشتیانی عملیات ها را انجام 
من  نیست.  این ها  و  فرماندهی  بحث  می دهند. 
نمی دانم.  جدا  خودم  از  وجه  هیچ  به  را  این ها 
من از همین ها هستم. من مال یک جای دیگر 
که نیستم. یکی از دالیلی که من فنی و کارگر 
و سربازم را دوست دارم، این است که تمام آن 
به  کردن  نگاه  با  می کردم،  خودم  که  کار هایی 
چهره اینها، تمام مشکالت و آن کار های سخت 

آن ها برای من تداعی و حس می شود.
کار  در  »منم«  »منم«،  اگر  که  دارم  اعتقاد 
باشد، کار خدایی نیست و این طوری کار پیش 
از  ما  انقالب  روزی  اگر  ناکرده  خدای  نمی رود. 

مردم جدا شود، کارش تمام است.«

خبرنگاران جوان

صهیونیستهامیداننداگرنیرویاشخصیازایرانرابهشهادتبرسانندحتماباپاسخمواجهمیشوند

سیمرغ آسمان ایران، از قرچک ورامین تا دل بغداد

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اول/  هیأت   ۹۹/۰۵/۱۴ مورخه   ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۷۳۱ شماره  رأي  برابر 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي منصور شمس اوز فرزند غالمعلي   بشماره شناسنامه ۴۴۷۴ صادره 
از الرستان - اوز در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲۰ 
متر مربع تحت پالک ۱۲ فرعي از ۱۰۱6۷اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
شماره ۱۰۱6۷ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از ورثه 
امین زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت 
به مراجع قضایي تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از   یک ماه 
نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۹۸

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اول/  هیأت   ۹۹/۰۵/۲۹ مورخه   ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۷۸6 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي بهنام احمدي  فرزند علیرضا   بشماره شناسنامه ۲۵۰۰۳۲۱۷6۲ صادره از 
الرستان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۹۸/۴۳ متر مربع تحت پالک 
۵ فرعي از ۷۰6۳ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۷۰6۳  اصلي  قطعه ۳ واقع 
در بخش ۱۸ فارس الر خریداري از نعمت اله و حاجي جواد آخوند و غیره محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم 
در  است   بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۹۳

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اول/  هیأت   ۹۹/۰۵/۱۲ مورخه   ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۷۱۰ شماره  رأي  برابر 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي احمد خرمي  فرزند صبور   بشماره شناسنامه ۲۲ صادره از الرستان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲۸/۳۰ متر مربع تحت پالک ۹ فرعي از 
۷۰6۳ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۷۰6۳  اصلي  قطعه ۳ واقع در بخش 
۱۸ فارس الرستان )خور( خریداري از نعمت اله و حاجي جواد آخوند و غیره محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم 
بدیهي است  در  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۹۵

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اول/  هیأت   ۹۸/۱۰/۲۹ مورخه   ۱۳۹۸6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۲۴۳ شماره  رأي  برابر 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبدالکریم پاکباز فرزند غالم   بشماره شناسنامه ۱۴۸۲ صادره از 
الرستان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۹۳/۵۹ متر مربع تحت پالک 
از پالک ۴۸۸۷  اصلي  قطعه ۲  از ۴۸۸۷ اصلي مفروز  و مجزا شده  ۱ فرعي 
واقع در بخش ۱۸ فارس الرستان )خور( خریداري از ورثه پاکباز و شرکا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  آگهي مي شود  
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  مي توانند  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۹۴
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احساس خستگی مداوم دالیل مختلفی دارد که 
نوسانات  به  می تواند  نشود،  درمان  موقع  به  اگر 

خلقی و استرس منجر شود.
برای  بزرگ  نگرانی  یک  انرژی  پایین  سطوح 
به  گاهی  از  هر  ما  همه  است.  مردم  از  بسیاری 
ناکافی  خواب  یا  زیاد  بدنی  فعالیت  واسطه 
مداوم  اما خستگی  تجربه می کنیم،  را  خستگی 
و  شرایط  مختلف  انواع  از  نشانه ای  می تواند 
گرفته  نادیده  نباید  که  باشد  بیماری های جدی 
اینکه  بدون  هستید،  خسته  همیشه  شوند.اگر 
بهتر است طی یک دوره  ۲  بدانید،  را  دلیل آن 
تا ۳ هفته ای سبک زندگی خود را تغییر دهید و 

دنبال دالیل آن باشید.
روز،  طول  در  آلودگی  خواب  دریافتند  محققان 
سالمتی افراد را به  خطر انداخته و  سبب ابتال به 

انواع بیماری ها می شود.
انرژی می تواند  خستگی مداوم و سطوح پایین 
نشانه ای از عادات بد و عوامل سبک زندگی منفی 
نیز باشد. در این شرایط، شما می توانید برخی 
گزینه های بهتر را جایگزین عادات ناسالم خود 
کرده و نتایج آن بر سطوح انرژی خود را بررسی 

کنید.
کم خونی

کمبود  دلیل  به  خونی  کم  از  ناشی  خستگی 
قرمز،  گلبول های  می دهد.  رخ  قرمز  گلبول های 

گریپ فروت یکی از خوشمزه ترین و پرفایده ترین 
مرکبات است که خیلی ها قدر آن را نمی دانند. 
این میوه دارای فیبر زیاد است و کالری بسیار 
پایینی دارد. همچنین مقادیر زیادی از پتاسیم، 
فروت  گریپ  در  فسفر  و  قند  کلسیم،  لیکوپن، 
بسیار  چربی سوز  یک  میوه  این  دارد.  وجود 
را  اشتها  زیادی  مقدار  تا  می تواند  و  است  قوی 
کاهش دهد و عامل کاهش وزن و جلوگیری از 

ریزه خواری شود. 
گریپ فروت به کاهش فشار خون کمک می کند. 
تنها یک دوم از یک میوه کوچک گریپ فروت 
و  است  پتاسیم  میلی گرم   ۲۰۰ تا   ۱۰۰ حاوی 
به همین دلیل در دسته مواد غذایی با پتاسیم 
گریپ  آب  لیوان  یک  می گیرد.  قرار  متوسط 
فروت هم حاوی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم پتاسیم 
و  تلخ  شما  برای  فروت  گریپ  طعم  اگر  است. 
دور  سفید  نازک  پوست های  باید  است  گزنده 
فقط  و  کرده  جدا  را  فروت  گریپ  پالپ های 

قسمت رنگی آن را میل کنید.
یک نکته مهم که درباره گریپ فروت وجود دارد 
این است که این میوه با طیف وسیعی از دارو ها 

نوشابه های رژیمی دارای شیرین کننده مصنوعی 
در سال های اخیر به عنوان گزینه ای سالم در برابر 

نوشابه های حاوی قند به بازار آمده اند.
گرچه این نوشابه ها کالری بسیار کمتری نسبت 
توجه  با  اما  دارند،  قند  حاوی  نوشابه های  به 
یافته های یک پژوهش اخیر که در ژورنال انجمن 
متخصصان قلب آمریکا منتشر شده است ظاهرا 

آنقدرها به سالمت قلب کمکی نمی کنند.
پژوهشگران در این بررسی حدود ۱۰۵۰۰۰ نفر 
که هر شش ماه یکبار پرسشنامه های مربوط به 
رژیم غذایی در سه دوره ۲۴ ساعته را پر کرده 
بودند، برای یک دوره ۲۰ ساله از لحاظ سالمت 

قلبی -عروقی پیگیری کردند.
باالی  مقدارهای  که  افرادی  داد  نشان  نتایج 
نوشابه های  یا  قند  دارای  نوشابه های  از  یک  هر 
دارای شیرین کننده مصنوعی را مصرف می کنند، 

بسیاری از افراد در معرض خطر کمبود ویتامین 
را  آن  عالئم  خودشان  اما  و  دارند  قرار  دی 

نمی دانند از جمله: 
و  زدن  مسواک  از  پس  اگر  لثه:  -بیماری 
یا  قرمزی  دچار  لثه تان  دندان  نخ  کشیدن 
معرض  در  است  ممکن  می شود،  خونریزی 

کمبود ویتامین  D  باشید.  

پزشکان  امتحانات  ایام  در  که  مسائلی  مهمترین  از  یکی 
مناسب  تغذیه  می کنند  آن صحبت  درباره  متخصصان  و 
این روزهاست تا دانشجویان و دانش آموزان بتوانند بهتر 
امتحانات را پشت سر بگذارند. البته عالوه بر تغذیه خواب 
بهبود  به  می تواند  هم  خوب  ورزشی  فعالیت  و  مناسب 

عملکرد فرد در زمان امتحانات کمک کند .
کلی  اصول  درباره  تغذیه  متخصص  درستی   احمدرضا 
افراد  غلط  باور  رغم  »به  می گوید:  روزها  این  در  تغذیه 
مبنی بر مصرف غذاهای سنگین و بهبود عملکرد مغز باید 
گفت تغذیه دانش آموزان و دانشجویان باید متعادل باشد 
برای مثال فرد فقط با خوردن ماهی یا مغزدانه ها نمی تواند 
پاسخگوی فعالیت مناسب خود باشد چراکه مصرف تمام 
بهبود  به  می توانند  یکدیگر  کنار  در  مغذی  غذایی  مواد 
کارایی مغز کمک کنند. تغذیه مناسب یعنی بهره مندی 
از  پیش  وعده  میان  همراه  به  غذایی  اصلی  وعده  سه  از 
ظهر و قبل از خواب توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که وعده صبحانه به هیچ عنوان در زمان امتحانات نباید 

حذف شود .«

مثل  مکمل هایی  یا  مغزدانه ها  ماهی،  مصرف  او  گفته   به 
امگا ۳، بادام زمینی، گردو به خصوص در وعده صبحانه، 
نان سبوس دار، عسل، خرما، تخم مرغ و مصرف دو تا سه 
لیوان شیر و لبنیات به اینکه دانش آموزان و دانشجویان 
امتحانات را بهتر پشت سر بگذارند کمک می کند. در مقابل 

باشد  می  هایی  غذا  بهترین  از  یکی  مرغ  تخم 
سرشار  و  داشته  وجود  زمین  کره  روی  بر  که 
ها  ویتامین  انواع  و  معدنی  مواد  پروتئین،  از 
می باشد. نوع پخت تخم مرغ برای میزان مواد 
مغذی تاثیر داشته و می تواند خواص آن را کم 

یا زیاد کند.
متنوعی  های  شکل  به  توان  می  را  مرغ  تخم 
خوشمزه  بسیار  ها  آن  همگی  که  کرد  طبخ 
با  را  مرغ  تخم  توان  می  همچنین  هستند.  
دیگر مواد غذایی مانند سبزیجات ترکیب کرده 

و آشپزی کرد.
مرغ  تخم  پخت  های  روش  ترین  محبوب 
آبپز  مرغ  تخم  آبپز۲.  مرغ  تخم  از:۱.  عبارتند 
)عسلی(۳. نیمرو۴. خاگینه۵. اشکنه6. املت۷. 

تخم مرغ پخت شده در مایکرویو
اگر می خواهید تخم مرغی که آماده می کنید 

در دنیای پر استرس امروز که آلودگی هوا و 
تغذیه نامناسب هم به آن اضافه شده اند، کند 

شدن حافظه خیلی دور از انتظار نیست.
افزایش سن حافظه دچار  با  اگر در گذشته   
از  زودتر  حافظگی  کم  حاال  می شد،  تحلیل 
دشوارتر  را  زندگی  و  می رسد  پیری سر  سن 

می کند.
اما اگر می خواهید حافظه تان همچنان سالم 
باقی بماند سبک زندگی تان را تغییر داده و 

این کارهای ساده را انجام دهید.
از ذهن خود کار بکشید، زیاد بخوانید و   -۱
بنویسید و بگذارید که سلول های خاکستری 

مغزتان فعال باشند. 
 ۲- تغذیه سالمی داشته باشید و مصرف مرتب 
انواع میوه، سبزی، ماهی، روغن زیتون، آجیل 

خام و... را در برنامه غذایی خود بگنجانید. 
میوه  فنجان  پنج  تا  روزانه چهار  استفاده   -۳ 

می شوند. ویتامین  D  نقش مهمی در مهار التهاب 
سلول های سیستم ایمنی بدن دارد.

اگر  مثال  بدن:  غیرمعمول  جا های  در  -تعریق 
سرتان عرق می کند، ممکن است کمبود ویتامین 
در  است  ممکن  نشانه  این  باشید.  داشته    D 
بزرگساالن اتفاق بیفتد، اما این یک عالمت واضح 

در نوزادان است. 

از امتحان غذاهایی که از آرد سفید درست شده اند مانند 
بیسکویت، کیک و کلوچه مصرف نکنید، زیرا به زمان و 
خوراکی هایی  دارند.  نیاز  شدن  هضم  برای  زیادی  انرژی 
که قنِد فراوان دارند مانند شکالت، شیرینی و دسر را هم 
نخورید زیرا با کاهش و افزایش قندخون تعادل شما را در 

طول امتحان مختل می کنند .
گوشت  نکنید.  مصرف  گوشت  است  بهتر  امتحان  شب    
حاوی نوعی آمینواسید ضروری به نام ال تریپتوفان است 
ترکیبات  برخی  مصرف  می کند.  خواب آلود  را  شما  که 
زمان  به  هم  کنار  در  نشاسته  و  پروتئین  مانند  غذایی 

بیشتری برای هضم شدن نیاز دارند .
و  برنج  مانند  از کربوهیدرات هایی  زیادی  میزان    مصرف 

سیب زمینی شما را سنگین و خواب آلود می کند .

 خیلی ها در این شب ها برای بیدار ماندن و داشتن انرژی 
برای درس خواندن نوشابه های انرژی زا مصرف می کنند 
اما باید بدانید که نوشابه های پرقند و کافئین اضطراب شما 
را افزایش می دهد. البته اگر به مصرف منظم قهوه عادت 
اشکالی  قهوه  کوچک  فنجاِن  دو  یا  یک  نوشیدن  دارید، 
هم  سالمی  خوراکی  قهوه تان  کنار  در  است  بهتر  ندارد. 
ناگهانی قطع کنید ممکن  را  اگر مصرف قهوه  بگنجانید. 

است با سردرد ناشی از کمبود کافئین مواجه شوید .
 یکی از نکات مهم در ایام امتحانات این است که خوراکی ها 
و داروهای جدید را امتحان نکنید. حتی ویتامین هایی که 
گفته می شود برای تقویت جسم و تمرکز مناسبند. اگر به 
این داروها و خوراکی ها عادت نداشته باشید ممکن است 

هنگام امتحان یا پیش از آن دچار مشکل شوید . 

قسمت های  و  سلول ها  به  ریه ها  از  را  اکسیژن 
مختلف بدن می رسانند.

بیماری تیروئید
غده تیروئید که در جلوی گلو  است، هورمون هایی 
تنظیم  را  بدن  تولید می کند که سوخت و ساز 
می کنند. ترشح بیش از اندازه  هورمون )پرکاری 
تیروئید( منجر به افزایش سوخت و ساز و کمبود 
به  منجر  تیروئید(  کاری  )کم  هورمون  ترشح 

کاهش آن می شود.
بی تعادلی قند خون )دیابت(

مقاومت به انسولین و هیپوگلیسیمی دو دلیل اصلی 
بی تعادلی قند خون هستند. به واسطه نوسانات قند 
خون هر دو می توانند به عملکرد نامناسب میتوکندری 

برای تولید انرژی منجر شوند.
کمبود مواد مغذی

مواد مغذی مانند پتاسیم و منیزیم نقش مهمی 
در سوخت و ساز بدن و انرژی زایی دارند. کمبود 
با انجام  این مواد مغذی در بدن را نیز می توان 

آزمایش خون تعیین کرد.
 راهکار هایی برای کاهش احساس خستگی

- باال بردن فعالیت بدنی و جنب و جوش
- خوردن میوه هایی با رنگ قرمز

- خوردن برگه های گزنه
- مصرف بلغور جو دوسر

- مصرف مرکبات

تداخل دارد و می تواند روی متابولیسم روده ای 
داروها تاثیر بگذارد. همچنین این اثر برای ۷۲ 
ساعت در بدن باقی می ماند. پس حتی رعایت 
داروها  و  گریپ فروت  مصرف  در  زمانی  فاصله 
مثل  عوارض خطرناکی  می تواند  و  نیست  مؤثر 
در  و  باشد  داشته  همراه  به  دارویی  مسمومیت 
مواردی سبب مرگ شود.داروهای پایین آورنده 
کلسترول خون، داروهای سرکوب کننده سیستم 
از  برخی  باال،  خون  فشار  داروهای ضد  ایمنی، 
اضطراب،  ضد  داروهای  و  آور  خواب  داروهای 
آنتی هیستامینی،  داروهای  کورتونی،  داروهای 
داروهای ضد ویروسی و ضد باکتریایی از جمله 
تداخل  فروت  گریپ  با  که  هستند  داروهایی 

دارند.  
در عین حال، بد نیست بدانید که گریپ فروت 
مورد  صورت  برای  ماسک  به عنوان  می تواند 
استفاده قرار گیرد، چون مقدار زیادی ویتامین 
جوان سازی  سبب  می تواند  که  دارد    C  و   A 

پوست شود. 
همچنین آب گریپ فروت می تواند شوره سر را 

از بین ببرد و به رشد مو کمک کند. 

نسبت به افرادی که هیچکدام از دو نوع نوشابه 
بیشتر  خطر  معرض  در  نمی کنند،  مصرف  را 
حمله قلبی، سکته مغزی یا سایر مشکالت وخیم 
در  »باال«  مصرف  میزان  هستند.  قلبی- عروقی 
در  باال  میزان  نبود:  باال  بررسی چندان هم  این 
میلی لیتر   ۱۸۰ حدود  روزانه  مصرف  میانه  حد 
)یعنی حدود نصف قوطی نوشابه( از هر یک از دو 
نوع نوشابه تعریف شده بود. گرچه پژوهشگران 
و  قلب  سالمت  در  دیگر  دخیل  بسیار  عوامل 
سابقه  و  دیابت  کشیدن،  سیگار  )مانند  عروق 
خانوادگی بیماری قلبی( را در نظر گرفته بودند، 
این یافته ها رابطه سببی میان هر یک از دو نوع 
نوشابه و بیماری قلبی را ثابت نمی کنند. اما این 
یافته ها دست کم این نظر را زیر سوال می برند 
قند  به  نسبت  مصنوعی  شیرین کننده های  که 

معمولی برای قلب بی خطرتر هستند.

-احساس خستگی در طول روز: احساس خستگی 
در طول روز به خوبی نشانگر کمبود است و باید 

سریعاً توسط پزشک رفع شود. 
-افسردگی یا نوسانات خلقی: اگر هر روز احساس 
کمبود  است  ممکن  می کنید،  تجربه  را  اندوه 
زمان  که  هنگامی  باشید.  داشته  دی  ویتامین 
کافی را در معرض آفتاب می گذرانید، مغز شما 
هورمونی به نام سروتونین ترشح می کند که به 

شما احساس شادی می دهد.
وجود  هورمون  این   ،D  ویتامین و  آفتاب  بدون 
ندارد و نتیجه آن احساس افسردگی یا تغییرات 

رژیم غذایی نامناسب می تواند شما را کسل و عصبی کرده 
امتحان  در طول  دهد.  کاهش  را  تحمل تان  نهایت  در  و 
باید روی سواالت تمرکز کنید نه روی گرسنگی تان. بسیار 
ناراحت کننده است که قبل از امتحان به سختی مطالعه 
کنید اما در حین امتحان خستگی و گرسنگی مانع از آن 

شود که بهترین نتیجه را کسب کنید .
 خوراکی هایی که نباید فراموش کنیم

یکی از مهمترین نکاتی که این روزها باید به یاد داشته 
باشید خوردن صبحانه است. دانش آموزان و دانشجویان 
این روزها خانه هستند و ممکن است صبح بدون خوردن 
صبحانه سر جلسه امتحان حاضر شوند چون الزم نیست 
حتی  کنند.  امتحان  جلسه  به  رسیدن  صرف  را  زمانی 
امتحانات  ایام  در  ندارید  صبحانه  خوردن  به  عادت  اگر 
این وعده را حذف نکنید و اگر نمی توانید صبحانه کامل 
بخورید و واقعا اشتها ندارید یک اسموتی یا یک نوشیدنی 

مغذی را امتحان کنید .
پروتئین  از  سرشار  غذاهای  خوردن  امتحان،  از   پیش 
افزایش می دهند.  را  توصیه می شود چون هشیاری شما 
تخم مرغ، آجیل، ماست و پنیر از غذاهای سالمی هستند 
که پیش از امتحان می توانید بخورید و غالت سبوس دار با 
شیر کم چرب، تخم مرغ با نان  و مربا، حلیم، فرنی یا بلغوِر 

جو نیز ترکیبات خوبی برای صبحانه هستند .
تخمه   بلوبری،  گردو،  ماهی،  که  بدانید  هم  را   این 

باال ترین میزان مواد مغذی خود را حفظ کند 
می توانید از هر کدام از روش های باال استفاده 
کنید اما الزم است ۵ نکته زیر را رعایت کنید.

۱. یک روش پخت را انتخاب کنید که کالری 
کمتری داشته باشد. برای مثال از روغن برای 

پخت تخم مرغ استفاده نکنید.
آن  مفید  غذایی  مواد  دیگر  و  سبزیجات  با   .۲

را ترکیب کنید.
۳. اگر نیمرو یا املت درست می کنید از روغنی 
ترکیبات مضر  باال  استفاده کنید که در دمای 

ایجاد نکند. مانند روغن نارگیل یا زیتون.
را  آن  خوب  انواع  مرغ  تخم  خرید  هنگام   .۴

خریداری کنید.
نپزید چرا  را  انها  اندازه  از  بیش  انتها  در  و   .۵
آن  مغذی  مواد  برخی  رفتن  بین  از  باعث  که 

می شود.

بروکلی،  کلم  مثل  پهن  برگ  سبزیجات  و 
فراموشی  از  پیشگیری  برای  کاهو  و  اسفناج 

و کاهش حافظه مفید است. 
مقدار  به  و  کنید  ورزش  منظم  طور  به   -۴ 

کافی مایعات بنوشید. 
و  الکل  قهوه،  گوشت،  زیاد  مصرف  از   -۵ 
سیگار که به تخلیه ذخایر انواع ویتامین منجر 

می شود پرهیز کنید. 
افرادی  بیاموزید.  زبان دیگری  بهتر است   -6 
مختلف  زبان  دو  به  روزمره  زندگی  در  که 
پیدا  بیشتری  مغزی  توان  می  کنند،  صحبت 

می  کنند و ذهن آنها قوی تر می  شود. 
 ۷- حل کردن جدول، بازی شطرنج و کامل 
کردن پازل و حل مساله و بازی های فکری و 
فعال  را  شما  ذهن  جدید  چیزهای  آموختن 
فراموشی  و  حافظه  کاهش  با  و  داشته  نگه 

مقابله می کند. 

خلقی است. 
-درد عضالت یا مفاصل: درد مزمن در عضالت و 
مفاصل، می تواند بازتاب مستقیم کمبود ویتامین 
  D  ویتامین کمبود  یک خطر  باشد.  بدن  در    D 
زیاد  بسیار  حساسیت  کرده اند  تجربه  افراد  که 
داشته  دی  ویتامین  کمبود  اگر  است.  درد  به 
باشید، درد های معمولی هم بسیار شدیدتر حس 

می شوند. 
 -دائم بیمار می شوید: افرادی که کمبود ویتامین 
دی دارند، سیستم ایمنی ضعیف تری داشته و 
اغلب به آنفلوآنزا یا سایر مشکالت تنفسی مبتال 

انجیر  شده،  خشک  میوه های  کتان،  تخم  آفتاب گردان، 
از  مفیدند.  آن  عملکرد  بهبود  و  مغز  برای  هم  آلو  و 
کلم پیچ،  فلفل دلمه ای،  خام،  هویج  هم  سبزیجات  میان 

کلم بروکلی، اسفناج و مارچوبه توصیه می شوند .
 خوردن آب را فراموش نکنید و حتماً پیش از امتحان و در 
طول امتحان آب کافی بنوشید. چاِی بدون شکر هم خوب 
تحلیل  و  ضعف  تمرکز،  کاهش  باعث  آب  کمبود  است. 
انرژی تان می شود. منتظر نمانید که تشنه شوید بعد آب 

بنوشید؛ تشنگی، خود از نشانه های کمبود آب است .
 وعده ناهار بهتر است سبک باشد و گزینه هایی مانند مرغ 
و  دانشجویان  بیشتر  مناسبند.  ماهی  یا خوراک  ساالد  و 
به  و  ندارند  متعادلی  و  سالم  غذایی  رژیم  دانش آموزان 
دلیل مدام خوردن پیتزا، هله هوله، نوشابه و قهوه معموال 
ضروری  معدنِی  مواد  و  ویتامین ها  کمبود  با  شان  بدن 
مولتی ویتامین  مصرف  شرایطی  چنین  در  است.  مواجه 
گروه  B  در  ویتامین های  مثال  کند.  تان  کمک  می تواند 
بهبود عملکرد مغزتان نقش مهمی دارند و آهن، کلسیم 
و روی قدرت جسمی تان را برای مقابله با استرس افزایش 

می دهند .
 خوردنی های خوشمزه اما ممنوع

باید  اینکه  و  امتحان  داشتن  بهانه  به  که  باشد  یادتان 
و  غذا  هر  نباید  و  نمی توانید  کنید  تامین  را  انرژی تان 
خوراکی را بخورید چون بعضی از خوراکی ها در روزهای 
امتحان می توانند عملکرد مغز را ضعیف کنند. مثال پیش 

مهمتریندالیلخستگیروزانه
کهبایدجدیگرفتهشوند

بایدونبایدهایمصرفگریپفروت

 ضرر نوشابه های رژیمی حاوی شیرین کننده مصنوعی برای قلب 

نشانههایکمبودویتامین D رابشناسید

باید و نبایدهای تغذیه در روزهای امتحان

کدام روش پخت تخم مرغ 
خواص آن را بیشتر از بقیه حفظ می کند؟

راهکارهایی برای پیشگیری از کم شدن حافظه 
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صف
کارهای بی دردرس برای شغل دومی هاکارهای بی دردرس برای شغل دومی ها

می توانیم با پیدا کردن آپارتمان های اجاره ای و یا 
فروشی از طریق بنگاه ها، روزنامه ها و... برای افراد 

جویای منزل قدمی برداشته باشیم.

 با کمی وقت گذاشتن، می توان طراحی های فوق 
العاده ای پدید آورد.

می  انجام  را  امور  این  هایی  افزار  نرم  همچنین 
دهند.

خوب  پرستار  دنبال  به  همیشه  مشغله  پر  افراد 
برای کودک خود هستند. این راه کمی دشوار ولی 

پر درآمد است.

با تهیه چندین عدد سی دی شامل سیستم عامل 
و همچنین  پرکاربرد  افزارهای  نرم  و  های مختلف 
درایورهای مختلف می توان یک اورژانس کامپیوتر 

خانگی بوجود آورد.

مراسم  و  عزا  عروسی،  های  کارت  برای  خطاطی 
مختلف . همچنین می توان سفارش طراحی لوگو 

گرفت و با خالقیت خود بازی کرد.

بسیاری  کاربردهای  امروزه  الکترونیک  کتاب های 
دارند. حتی بسیاری از کتابهایی که در بازار عرضه 
نمی شود و یا فروش آن تمام شده است را می توان 

در اینترنت یافت.

بسیاری از مردم )بخصوص تجار( حتی فرصت بیرون 
آمدن از منزل خود را در ساعات روز ندارند. می توان 
امور بانکی، سفارشات، رسیدگی به مطالبات و... را در 

قبال گرو گذاشتن یک ضمانت برایشان انجام داد.

ها  دومی  شغل  میان  در  طوالیی  ید  که  کار  این 
دارد خود نوعی شغل اول حساب شده و در صورت 
داشته  بسیاری  درآمد  تواند  می  پشتکار  داشتن 

باشد.

این کار فقط با وانت ممکن است. هستند افرادی 
می  وانت  منتظر  ساعت ها  خیابان  کنار  در  که 

ایستند.

بافتنی،  گلدوزی،  انواع  به  توان  می  جمله  از 
آمیزی  رنگ  کاری،  کنده  چوب،  کاربا  سبدبافی، 

و... اشاره کرد.

با داشتن یک حیات کوچک و کمی دقت و حوصله 
جمله  از  جات  صیفی  و  سبزیجات  انواع  توان  می 
گوجه فرنگی و خیار و بادمجان و... را در منزل چه 
در زمستان و چه در تابستان به عمل آورد و آنها را 

فروخت.

را  آرایشگاه  یک  کارهای  همه  منزل  در  توان  می 
انجام داد. البته کمی هنر و طرافت نیاز دارد. 

بخصوص  آرایشگری  آموزش  دوره  یک  همچنین 
برای بانوان.

دارید،  مهارت  ساز  نوع  یک  نواختن  در  شما  اگر 
بر  عالوه  و  داده  اموزش  دیگران  به  آنرا  میتوانید 

پیشرفت خود، درآمد ناچیزی هم داشته باشید.

کار  جویای  افراد  از  بسیاری  دغدغۀ  که  هم  این 
اصال  یا  و  نداشته  یاد  را  نویسی  رزومه  که  است 

نمی دانند رزومه نویسی چیست.

می توان با مقداری ابزار امور برق یا نصب کولر و یا 
راه اندازی شوفاژ را به عهده گرفت. بسیاری از مردم 
را  آنها  منزل  جالباسی  پیچ  تا  دارند  نیاز  افرادی  به 
ببندند! در ایام تابستان هم »نصب و سرویس کولر« 

مشتری بسیاری دارد.

این کار نه تخصص می خواهد و نه ابزار زیاد. بسیاری 
از اسباب بازی ها به دلیل ضربه خوردن و عدم استفاده 
درست توسط بچه ها با قطع یک سیم معمولی از کار 
می افتند. همچنین با تعویض یک آرمیچر کوچک می 

توان یک آدم آهنی بزرگ را نجات داد!

نیاز دارد ولی  اینترنت  این کار کمی تخصص در 
نکته مهم  اما  پر درآمدی محسوب می شود  کار 
معتبر  سایت  با  فرد  که  است  این  شغل  این  در 

همکاری کند.

کارخانه  یک  سازی،  عروسک  اولیه  مواد  تهیه  با 
عروسک سازی را در منزل می توان برپا کرد.

شغلی پر درآمد در ایام تابستان است که باعث باز 
شدن روحیه و آشنا شدن با خانواده های مثبت نظر 
ابزار الزم هم یک عدد بیلچه، یک عدد  می شود. 
قیچی باغبانی، و در صورت نیاز یک عدد اره درختی.

این کار که این روزها دیگر از دست هر آماتوری بر 
می آید، کاری وقت گیر و در عین حال درآمدزاست. 
از مردم برای تصاویر قدیمی خود ارزشی  بسیاری 

بیشتر از تصاویر جدید قائلند.

طراحی و فروش زمینه های وبالگ و وبسایت ملک یابی )واسطه گری در ملک و امالک(

پشتیبانی و انجام امور کامپیوتریپرستاری کودک 

فروش کتاب های الکترونیکخطاطی و طراحی

بازاریابیانجام خدمات شخصی افراد

ساخت صنایع دستیباربری با اتومبیل

آرایگشری در منزلتولید صیفی جات در منزل

رزومه نویسی آموزش موسیقی 

تعمیر اسباب بازی های خراب آچار فرانسه منزل

ساخت عروسکوب هاستینگ، فروش فضای اینترنی

بازسازی تصاویر قدیمیباغبانی

- در مشاغل خانگی تفکیک جنسیتی وجود 
به  با توجه  توانند  ندارد و زنان و مردان می 
مهارت خود در خانه، نه تنها برای خود بلکه 

برای سایر اعضای خانواده شغل ایجاد کنند.
- مزیت دیگر مشاغل خانگی کاهش هزینه 
های رفت و آمد و همچنین مشکالت ناشی از 

ترافیک می باشد.
- می توان در کنار خانواده و همراه با مراقبت 
از فرزندان، در محیط آرام، راحت و امن خانه 

روش  ترین  مهم  از  یکی  امروزه 
در  اقتصادی  اوضاع  بهبود  های 
می  کارآفرینی  موضوع  ایران، 
رشته  همه  در  کارآفرینی  باشد. 
شغل  ایجاد  با  ها  گرایش  و  ها 
برای هر چند نفر تعریف می شود 
در  کارآفرینی  مباحث  از  یکی  و 
کشاورزی، پرورش قارچ در خانه 
می باشد. یکی از مزایای پرورش 
از  که  است  این  ای  دکمه  قارچ 
عنوان  به  توان  می  حرفه  این 
شغل دوم برای خانواده ها جهت 
خانواده  اقتصادی  شرایط  بهبود 

ها کمک گرفت.
طراحی سالن پرورش خانگی

پرورش  های  سالن  اکثر  معموالً 
منزل  از  بخشی  قارچ،  خانگی 
زیرین  طبقه  مانند  مسکونی 
واحد  یک  زیرزمین،  ساختمان، 
پارکینگ  آپارتمان،  مجزای 

ساختمان و … می باشد.
کنیم  انتخاب  را  فضایی  باید  ما 
فضا،  کوچکترین  انتخاب  با  که 
بندی  قفسه  بیشترین  بتوانیم 
ها  دسترسی  باشیم،  داشته  را 
طرف  یک  از  یعنی  باشد  کامل 
راهرو  حداقل  یا  نباشد،  بسته 
زمان  در  که  باشد  داشته  وجود 
های پر کردن، تخلیه و برداشت 
با مشکلی مواجه نشویم و سطح 
دسترسی به تمامی طبقات وجود 

داشته باشد.
یک  برای  که  ارتفاعی  حداقل 
توان  می  کوچک  پرورش  سالن 
باشد  می  متر   ۳ گرفت،  نظر  در 
و کمتر از آن کار را بسیار مشکل 

می کند.
خانگی  پرورش  هایی  سالن  در 
بدلیل استاندارد نبودن تجهیزات 
محیطی  شرایط  ایجاد  سختی  و 
ها،  قارچ  رشد  جهت  مناسب 

وجود پیش سالن ضروری است.
اتاق کوچکی گفته  به  پیش سالن 
می شود که قبل از ورود به سالن 
پیش  گیرد.در  می  قرار  اصلی 
یا  و  هواساز  های  دستگاه  سالن 
و  گرمایشی  وسایل  رطوبت ساز، 

سرمایشی قرار می گیرد. 
در واقع ما در پیش سالن هوای 

مشغول به کار و کسب در آمد شد.
- استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده 
و ایجاد زمینه های کار خانوادگی دیگر مزیت 
مشاغل خانگی می باشد و همچنین در کسب 
و کارهای خانگی امکان انتقال تجارب از طریق 
آموزش غیررسمی به شیوه استاد - شاگردی 

بین اعضاء خانواده نیز وجود دارد.
توسعه  باعث  همچنین  خانگی  مشاغل   -

فرهنگ کار در خانواده می گردد. 

قارچ  رشد  مطلوب  و  مناسب 
به  سپس  و  کرده  فراهم  را  ها 
در  و  فرستیم  می  اصلی  سالن 
محیطی  شرایط  ایجاد  صورت 
از  سالن،  پیش  در  نامطلوب 
خسارت اقتصادی در سالن اصلی 

جلوگیری می کنیم.
قارچ  پرورش  های  سالن  ابعاد 
 ۵۰-۴۰ از  حداقل  خانگی 
میزان  به  بسته  مترمربع، 
در  میخواهیم  که  ای  هزینه 

است. متفاوت  بگیریم،  نظر 
سالن  های  دیواره  است  بهتر 
سرامیکی باشد در غیر اینصورت 
با  را  دیوارها  تمامی  توان  می 
اتیلن  پلی  پالستیکی  پوششهای 
پوشاند )اولویت دیوارها سرامیکی 

است سپس، سیمانی است(.
قفسه بندی سالن پرورش

در  بندی  قفسه  سیستم  معموالً 
خانگی  قارچ  پرورش  های  سالن 
به دلیل ارزان بودن از لوله های 
در  این  شود  می  انتخاب  آهنی 
حالی است که انتخاب غلطی می 
باشد و پس از مدتی لوله ها زنگ 
زده و رنگ زدن هم در دراز مدت 
نخواهد داشت. در  تاثیر چندانی 
های  هزینه  از  بندی  قفسه  واقع 
ثابت یک سالن است و در انتخاب 

آن باید دقت شود.
سالن  از  یکی  با  که  در صحبتی 
با  داشتم  خانگی  قارچ  داران 
کردند:  بیان  پشیمانی  اظهار 
خواستم  می  که  اول  روز  همان 
سالن را احداث کنم به فکر ارزان 
تمام شدن راه اندازی سالن بودم 
های  لوله  با  را  بندی  قفسه  و 
اگر  ولی  کردم  انتخاب  آهنی 

یا  پدر  حضور  از  فرزندان  که  حال  عین  در 
مادرخود در منزل احساس امنیت می کنند، 
اهمیت کسب و کار را از نزدیک یاد می گیرند.

- از دیگر مزایا، انعطاف پذیری مشاغل خانگی 
می باشد به گونه ای که فرد با هزینه بسیار 
کارش  بهبود  و  تغییر  برای  تواند  می  اندکی 

قدم بردارد.
- دولت نیز در راستای حمایت از متقاضیان 
امر  این  برای  را  تسهیالتی  خانگی،  مشاغل 

اختصاص داده است.
توان  اندک و محدود می  اولیه  با سرمایه   -
کار خود را شروع کرده و نیاز به دفتر، میز، 
حداقل  داشتن  با  و  باشد  نمی  و...  منشی 
کارت  و  تلفن  خط  یک  قبیل  از  امکانات 
خریداران  به  خودتان  معرفی  برای  ویزیت 
کاال یا خدمات میتوان یک کسب و کار موفق 

راه اندازی کرد.
 - از دیگر مزایای مشاغل خانگی استفاده از 
برای کسب در آمد،  اینترنت  فضای مجازی 
بازاریابی و دسترسی راحت به خریداران می 
باشد که بسیار آسان تر از روشهای بازاریابی 

سنتی می باشد.

را  سالنم  تازگی  به  خواستم  می 
احداث کنم از لوله های گالوانیزه 
می  استفاده  بندی  قفسه  برای 

کردم.
تعداد طبقه ی قفسه ها بسته به 
 ۴ حداکثر  تا   ۲ از  سالن  ارتفاع 

طبقه متفاوت است.
سیستم گرمایش

در بسیاری از سالن های پرورش 
معمولی  بخاری  از  خانگی،  قارچ 
برای گرم کردن استفاده می شود 
و یا برخی با سوزاندن چوب و یا 
آجر بر روی شعله ای از اجاق گاز 

از گرمای آن استفاده می کنند.
این  از  استفاده  مهم:  بسیار  نکته 
نیازمند  گرمایشی،  وسایل  نمونه 
در  و  است  سالن  پیش  وجود 
وسایل  این  از  استفاده  صورت 
هوای  اصلی،  در سالن  گرمایشی 
احتمال  و  شده  خشک  سالن 
کاهش عملکرد و آسیب اقتصادی 

حتمی خواهد بود.
سیستم سرمایش

کولر همراه با لوله های پالستیکی 
بدلیل  هواساز  سیستم  مانند 
باد  مستقیم  تماس  از  جلوگیری 
کولر با سطح بستر مناسب است. 
از هوای خنک  برخی  هم چنین 
برای  ها  شب  مخصوصاً  بیرون 
کاهش دمای محیط استفاده می 
یا در شرایطی که دمای  کنند و 

شستن  با  باشد  می  باال  محیط 
در  به  پاشیدن  آب  و  سالن  کف 
و دیوارها به کاهش دمای محیط 

کمک می کنند.
همچنین می توان از یک رطوبت 
ساز ارزان در قسمت پیش سالن 
استفاده کرد و هوا و رطوبت مورد 

نیاز خود را تأمین کنیم.
تهویه

سالن  یک  برای  تهویه  به  نیاز 
بسیار مهم است و باید سالن به 
در  هوا  گردش  که  باشد  نحوی 
یک  از  و حداقل  ایجاد شود  آن 
هوای  یا  بیرون  فضای  به  طرف 
باشد.  داشته  دسترسی  آزاد 
که  است  این  آل  ایده  شرایط 
بتوانیم از دو طرف تهویه داشته 
باشیم و به هوای آزاد دسترسی 

داشته باشیم.
قارچ  پرورش  های  سالن  در 
از  سالن  ابعاد  به  بسته  خانگی 
جهت  کوچکی  هواساز  دستگاه 
رطوبت  تامین  و  دما  کاهش 
لوله  کنند.  می  استفاده  سالن 
از جنس پالستیک  های هواساز 
هر  در  و  است  اتیلنی  پلی  های 
راهرو  وسط  یا  سالن  طرف  دو 
می  قرار  ها  قفسه  ردیف  بین  و 
های  لوله  های  سوراخ  گیرد 
هواساز به شکل دایره و یکی در 
تعبیه  باز  نیمه  باز و  میان کاماًل 

می شوند.
از  بهتر است  کانال های هواساز 
عرض  با  پالستیکی  های  داکت 
شود  استفاده  متر  سانتی   ۵۰
با  توان  می  اینصورت  غیر  در 
پالستیک های پلی اتیلنی کانال 
به  کنید  ایجاد  را  هواساز  های 
آن  سوراخ  اولین  که  صورتی 
سالن  به  هواساز  ورود  محل  در 
زده شود و سوراخ های بعدی به 
 ۵ قطر  با  متر  سانتی   ۵۰ فاصله 

سانتی متر زده شود.
آبیاری

سیستم  نیازمند  نیز  آبیاری 
پیچیده ای نیست و از طریق سر 
معمولی  پالستیکی  های  آبپاش 

انجام می گیرد.
منبع: دیتا قارچ

مزایای مشاغل خانگی چیست؟

چگونه در منزل قارچ دکمه ای پرورش دهیم؟
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حاال می خواهیم روش هایی به تفکیک سنی به 
شما یاد بدهیم تا برای نظم بخشیدن به کودک 
استفاده کنید. البته یادتان باشد که این روش ها 
در همه شرایط نتیجه خوبی نمی دهند و برای 
همه والدین و همه کودکان مناسب نیستند. اما 
می توانند به عنوان گزینه هایی تازه در برخورد 
شما با فرزندتان، ایده های خوبی به شما بدهند. 

 روش اول : عشق بدون شرط
گروه سنی : نوزاد تا یک سال

این سن شما هر چه  در   : کند  اثر می  چگونه 
بگیرید،  آغوش  در  را  فرزندتان  و  کنید  محبت 
توجه  او  به  و  بزنید  او حرف  با  و  بخندید  او  به 
و  قانون  هیچ  سن  این  در  نیست.  زیاد  کنید، 
او نه  برای کودک نگذارید. نترسید  محدودیتی 
لوس می شود و نه بغلی! این تنها نیازی است 
در  بتواند  کودک  تا  شود  توجه  آن  به  باید  که 
آینده فرد خوش رفتار و سالمی شود. او یاد می 
این یعنی شما  و  اعتماد کند  به شما  گیرد که 
همیشه هستید و هر وقتی او شما را می خواهد، 
برآورده  را  نیازهایش  و  کنید.  می  توجه  او  به 
می کنید. این اعتماد به او احساس ایمنی می 
بخشد و اضطراب او را از بین می برد. این اعتماد 
برای زمانی که او بزرگتر می شود و شما برای 
او حدود و قانون می گذارید الزم می شود. در 
آن زمان اگر او به شما اعتماد نداشته باشد و از 
عشق شما به خودش مطمئن نباشد چگونه زیر 

بار قوانین و محدودیت های شما برود؟
 روش دوم : بگیرید و جایگزین کنید

گروه سنی : 6 تا ۱8 ماه
همه  مانند  هم  کودکان   : کند  می  اثر  چگونه 
او  گیرند.  نمی  یاد  ندهند  انجام  را  کاری  تا  ما 
چون  ریزد  می  و  اندازد  می  را  غذایش  بشقاب 

کنجکاو است که ببیند چه می شود! نه به این 
بنابر  بیاورد.  علت که می خواهد لج شما را در 
کند  می  کاری  سن  این  در  کودک  هرگاه  این 
او را دعوا  ندارید، صبر کنید و  که شما دوست 
نکنید. اما اگر به چیز خطرناکی دست زد حتما 
آن را از او بگیرید و در عوض وسیله مناسبی در 
اختیارش بگذارید. یا اینکه او را از محل خطر به 
یک محیط جذاب ولی بی خطر ببرید و حواس 
او را به یک اسباب بازی جلب کنید. حتی اگر 
کودک کوچک است و نمی فهمد به او توضیح 
به  نباید  و  این وسیله خطرناک است  دهید که 
او دست بزند. او با همین حرکات کم کم اصول 

نظم را می آموزد.
 روش سوم : اصالح اشتباهات با همدیگر

گروه سنی : ۱ تا 2 سال
کودک  بین  است  تفاوت   : کند  می  اثر  چگونه 
نوپایی که دانسته غذا را می ریزد تا مادر را وادار 
به تمیز کردن کند، با کودک کم سن و سالتری 
این  حین  در  و  کند  می  غذا  با  بازی  بازی  که 
معموال  ریزد.  می  زمین  روی  به  را  غذا  ماجرا 
کودکان در حدود یک سالگی کم کم می فهمند 
کنید  توجه  اگر  و  کنند  می  کار  چه  دارند  که 
خواهید فهمید که او بشقاب را با چه منظوری 
به  باید  کم  کم  این سن  در  است!  کرده  وارونه 
کودک بفهمانید که او مسئول اعمالی است که 
نتیجه  باید  این  بنابر  است.  داده  انجام  خودش 

اعمالش را هم درک کند.
 روش چهارم : تایید مثبت

گروه سنی : باالی یک سال
چگونه اثر می کند : این روش ساده است. وقتی 
به  کودک کاری می کند که شما می پسندید 
از  بهتر  این  او آفرین بگویید و تشویقش کنید. 

آن است که تنها زمانی که کار بد می کند او را 
دعوا کنید و برایش سخنرانی کنید. متخصصان 
تایید  و  خوب  کارهای  تشویق  اگرچه  معتقدند 
آنها با کالم ساده تر از تنبیه و مجازات است اما 

تاثیر بیشتری دارد.
 روش پنجم : از کودک کمک بخواهید

گروه سنی : ۱ تا 8 سال
چگونه اثر می کند : محققان می گویند کودکان 
دارند.  آمادگی  شما  با  همکاری  و  کمک  برای 
دوستی  نوع  حس  ماهگی   ۱۸ از  حتی  آنها 
وهمکاری دارند. بنابر این از این قابلیت طبیعی 
درتمام  دارند  دوست  آنها  کنید.  استفاده  آنها 
کارهایی که شما انجام می دهید کمکتان کنند 
والبته گاهی هم خرابش می کنند تا یاد بگیرند. 
اما شما انتظار این کمک را ندارید و حتی با او 
دعوا می کنید، چون حوصله خرابکاری ندارید! 
در صورتی که کودک از این که به شما کمک 
کند و شما از او طلب کمک کنید لذت می برد. 
بنابر این از کودک بخواهید که در تمیز کردن 
خانه به شما کمک کند. البته کارهایی را از او 
بخواهید که در حد سن او باشد و بتواند از پس 

آنها بر بیاید. 

 روش ششم : کنترل عصبانیت
گروه سنی : ۱ تا 2 سال

چگونه اثر می کند : کودکان مستعد قشقرق 
به پا کردن هستند زیرا نمی توانند احساسات 
می  متخصصان  کنند.  کنترل  را  خودشان 
ربط  نظم  به  اینکه  از  بیشتر  قشقرق  گویند 
داشته باشد به کنترل خشم مربوط می شود. 
پا می کنند  به  یعنی کودکان وقتی قشقرق 
که نمی توانند خشمشان را کنترل کنند و به 

عبارتی دیوانه می شوند.
 روش هفتم : نه را بشنوید

گروه سنی : ۱ تا 3 سال
چگونه اثر می کند : نه، عبارت ساده و کوتاهی 
است که اغلب کودکان می توانند در سن کم 
بگویند و اغلب اوقات از آن استفاده می کنند. اگر 
می خواهید این کلمه را کمتر از زبان کودکتان 
بشنوید، تا جایی که ممکن است نه او را جدی 
بگیرید. عجیب نیست اگر به خواسته او توجه 
نکنید بر آن پافشاری کند و نه گفتن را تکرار 
کند. شما هم اگر احساس کنید کسی به نه شما 

توجهی نمی کند آن را تکرار خواهید کرد
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ

ما  کار  نیست  انسانها  کردن  خوب  ما  کار  ۱ـ 
خوب دیدن انسانهاست.

۲ـ الهی ! از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی 
ثروت  و  مال  از  گرانبهاتر  چیزی  بدیگران  تا 
آمیز  محبت  کالم  در  سخاوت  آن  و  ببخشیم 
است پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم هنگام 
محبت  کالم  بخشیدن  در  دیگران  به  رسیدن 

آمیز سخاوتمند باشیم.
۳ـ بزرگترین هدیه لبخند است چرا که می توان 

آنرا به همه کس تقدیم کرد.
۴ـ تو همانی که می اندیشی پس اندکی به خود 

لطف کن و بزرگ بیاندیش.
۵ ـ اگر کسی از ما به بدی یاد کرد ما از او به 

نیکی یاد کنیم.
دیگران  به  دادن  دستور  بیشتر  در  بزرگی  6ـ 
نیست بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران 

است.
۷ـ برای رسیدن به شهر موفقیت حتما باید از 

پل شکست گذشت.
۸ـ مانیامده ایم که بگوئیم ما خوب هستیم ما 

آمده ایم که بگوئیم دیگران خوب هستند.
۹ـ یک رهبر بزرگ بیشتر ازآنکه کاری کند تا 
بیشتر  آورند  ایمان  وی  توانائیهای  به  دیگران 
کاری می کند تا دیگران به توانائیهای خویش 

ایمان آورند.
۱۰ـ اگر کسی ما را به شاگردی قبول کرد ما او 

را به استادی قبول خواهیم کرد.
کودکان:۱( برای  ضروری  ویتامین  پنج  ۱۱ـ 

توجه۳(ویتامین  محبت۲(ویتامین  ویتامین 
تحسین۴(ویتامین قدردانی۵(ویتامین احترام.

گل.در  شاخه  یک  به  را  همسرت  همیشه  ۱۲ـ 
کنارش نشستن و نیکوترین سخنان میهمان کن.

۱۳ـ مشکالت را مانند بدی ها رها کن و به راه 
حل ها بیاندیش.

۱۴ـ هر که را بینیم لبخندی زنیم.
بزرگی  باعث  زود  خیلی  بزرگ  افکار  ۱۵ـ 

صاحبش می شود.
۱6ـ گذشته را خواب کنید آینده را بیدار کنید 

و حال را پیدا کنید.
را  دیگران  ما  نکرد  درک  را  ما  کسی  اگر  ۱۷ـ 

درک کنیم.
۱۸ـ خود را دوست بداریم همانگونه که خداوند 

ما را دوست دارد.
۱۹ـ کار ما درست کردن انسانها نیست کار ما 

درست دیدن انسانهاست.
تا  فرما  عنایت  بزرگی  ماآنقدر  به  الهی!  ۲۰ـ 
بتوانیم حتی در زمانیکه کامال حق با ماست و 
دیگران اشتباه می کنند به آنان اجازه دهیم تا 

آبرویشان را حفظ کنند.

محّمدرضا  فاریابی

آیین خوشبختی
پر  زندگی  که  آن  معصومین)ع(  میان  از 
برکتش بخصوص برای زنان مسلمان همچون 
خورشیدی نورافشانی می کند، وجود نازنین 
آشنایی  که  است  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 
ما  برای  بسیار  حضرت  آن  زندگی  سبک  با 

راهگشا خواهد بود.
در جامعه امروز که نظام سرمایه داری غرب 
الگویی  دارد  سعی  خود  فرهنگی  تهاجم  با 
دختران  و  زنان  برای  غیرانسانی  و  مبتذل 
ابعاد  به  پرداختن  مسلما  کند  ارائه  مسلمان 
تواند  می  حضرت  آن  شخصیتی  گوناگون 
شیعی  جامعه  برای  مناسبی  عملی  الگوی 

باشد.
ازجمله نکات مهم زندگی حضرت فاطمه)س( 
خواستگارانی  ایشان  بود.  حضرت  آن  ازدواج 
بسیار در میان صحابه داشت که از نظر مالی 
رسول  اما  داشتند  قرار  باالیی  های  رتبه  در 
خدا همچنان مسأله را به نظر خداوند موکول 
پیامبر )ص(  بر  تا سرانجام جبرئیل  می نمود 
نازل شد و گفت:ای محمد! خدا بر تو سالم 
می رساند و می فرماید فاطمه را به عقد علی 
درآور، خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را 

برای علی پسندیده است.
و فاطمه)س( و پیامبر)ص( و اگر بهتر بگوییم 
خداوند تبارک و تعالی، علی)ع( را که جوانی 

سرشار از ایمان و تعهد بود انتخاب کردند.
مسأله، مسأله زندگي، مهر و عطوفت، آرامش 
مسأله  مسأله،  بود.  تقوا  و  ایمان  تربیت،  و 
حفظ دین و سالمت فکر و روح بود. قرار بود 
از محفل ساده و بي تکلف و بي ریاي علي)ع( 
بلند  به عرش  نوري  فاطمه)س( هر لحظه  و 
خود  خدا  که  کند  نوراني  را  عرش  و  شود 
خواسته بود و اذن داده بود. آري! »في بیوت 
اذن اهلل ان یرفع و یذکر فیها اسمه«. قرار بود 
ماحصل این ازدواج حسن)ع( و حسین)ع( و 
زینب)س( وام کلثوم)س( باشند که هرکدام 
چون نوری در آسمان والیت بدرخشند و راه 
خداوند  سوی  به  را  ارادتمندانشان  زندگی 

روشن کنند.
نبود  چیزي  داشت  ازدواج  آن  که  اي  فایده 
را قیمت گذاشت  بتوان آن  با زر و سیم  که 
که هرچه فایده کمتر است معنویت بیشتر به 
تجلي  هرچه  و  مي شود  فروخته  بخث  ثمن 
معنویت بیشتر باشد مال کم ارزش تر خواهد 
فاطمه)س(  و  علي)ع(  ازدواج  بود  قرار  بود. 

الگویي شود براي شیعیانشان تا ابد.
در روایات متعددی نقل شده است که پیامبر 
فاطمه  نبود،  علی  اگر  فرمود:  )ص(  اکرم 
شود  می  مشخص  اینجا  از  نداشت.  همتایی 

ایمان  زوجین،  کفویت  در  پیامبر)ص(  منظور 
دوطرف است.

درآن زمان دارایي علي)ع( منحصر به شمشیر 
شتري  و  خدا  راه  در  جهاد  براي  بود  زرهي  و 
دستور  به  او  مدینه.  باغستانهاي  در  کار  براي 
داد  قرار  فاطمه)س(  کابین  را  زره  پیامبر)ص( 
که به حدود ۴۰۰ درهم به فروش رسید و پول 
آن صرف فراهم آوردن مقدمات زندگیش شد.

پیامبر)ص( مقدار اندکي از پول را به بالل داد 
با آن عطر بخرد و بقیه پول را به چند تن  تا 
از صحابه داد تا جهیزیه را از بازار فراهم کنند.

جهیزیه ساده و اندکي فراهم و نزد پیامبر)ص( 
آوردند. ساده و بي تکلف مي نمود. پیامبر)ص( 
نگریست  را  اشیاء  حد  از  بیش  سادگي  چون 
دست به دعا بلند کرده و فرمود: خدا به اهل 
بیت برکت دهد. و البته خدانیز چنین کرد چرا 
اهل  الرجس  عنکم  لیذهب  یریداهلل  »انما  که 
البیت و یطهرکم تطهیرا« در حق هیچ کسي 
به جز این خاندان نازل نشد! آري خدا خواست 
که اهل بیت پاک و مطهر قرار گیرند، به دور از 

هرگونه رجس و نازیبایي و ناپاکي. 

همسرداری
بهترین  نیز  فاطمه)س(  حضرت  همسرداری 
با  رفتار  شیوه  است.  مسلمان  زنان  برای  الگو 
که  است  مهم  قدر  آن  زن  یک  برای  همسر 
حضرت علی )ع( می فرماید: جهاد زن، خوب 

شوهرداری کردن است.
فاطمه )س( با آن همه فضیلت، همسری نیکو 
و مطیع برای امیر مؤمنان علی)ع( بود. روایت 
)س(  فاطمه  به  )ع(  علی  که  هنگامی  است 

می نگریست، غم و اندوهش برطرف می شد.
و  )ع(  علی  ازدواج  شب  اولین  در  خدا  رسول 
زهرا )س( کارهای آنان را به این شکل تقسیم 
تمیز  و  نان  پختن  و  آرد  کردن  خمیر  نمود: 
کردن و جارو زدن خانه به عهده فاطمه )س( 
باشد و کارهای بیرون منزل از قبیل جمع آوری 

هیزم و مواد غذایی را علی )ع( انجام دهد.
پس از آن بود که حضرت زهرا )س( فرمود: جز 
خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار تا چه 
اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا )ص( مرا 
از انجام کارهایی که مربوط به مردان است،  باز 

داشت.
فاطمه )س( هیچ گاه حتی اموری را که احتمال 
می داد علی )ع( قادر به تدارک آنها نباشد، از او 
طلب نمی نمود؛ تا آنجا که از علی)ع( در رابطه 
با فاطمه)س( نقل شده است: بخدا سوگند که 
او را به خشم نیاوردم و تا هنگامی که زنده بود، 
او را وادار به کاری که خوشش نیاید نکردم؛ او 

نیز مرا به خشم نیاورد و نافرمانی هم نکرد.
از ویژگی های مهم حضرت فاطمه )س( این بود 
که آن بزرگوار بهترین یار و یاور شوهرش علی 
)ع( در اجرای فرامین ا لهی بود. پیامبر)ص( از 
علی)ع( سوال کرد: همسرت را چگونه یافتی؟ 
 ِ و علی)ع( پاسخ گفت: نِْعَم الَْعْوُن علی  طاَعِۀ اهللَّ
)بهترین یار و یاور برای اطاعت و بندگی خدا(.

آن بانوی بزرگوار، نام همسر خود را با احترام 
»ابالحسن«  کنیه  با  را  وی  گاهی  می کرد.  یاد 
ابن  )یا  نسبی  قرابت  یاد  با  گاهی  و  می خواند 

عم( وی را ندا می داد. 
از  همسر  خاطر  به  ظاهری  وضع  به  رسیدگی 
است.  مسلمان  مرد  و  زن  یک  زندگی  اصول 
حضرت  عروسی  شب  برای  پیامبر  است  آمده 
تهیه  عطرهایی خوشبو  داد  دستور  زهرا )س( 
کنند و حضرت زهرا )س( نیز در داخل خانه 

دائماً معطر بودند.

تربیت و رفتار با فرزندان
نیز  خود  فرزندان  با  فاطمه)س(  رفتار  سیره 
سرمشقی مناسب برای تربیت صحیح فرزندان 
است. ایشان به فرزندان احترام می گذاشتند و 
همیشه  و  کردند  می  احترام خطاب  با  را  آنها 
سعی در آموزش و تربیت دینی و اخالقی آنها 

داشتند.
همیشه  را  خود  فرزندان  )س(  زهرا  حضرت 
برای یادگیری و تعلیم و تزکیه آماده می کرد؛ 
به عنوان مثال به فرزندش حسن)ع( می فرمود: 
شنیدی  پیامبر  از  را  آنچه   ، برو  مسجد  »به 

فراگیر و نزد من بیا و برای من بازگو کن«.
و در عین حال شادی و خوشحالی را در بیت 
از  خود تسری می داد و این تا حدی بود که 
بازی با کودکان که نقش بسزایی در تربیت آنها 

دارد اجتناب نمی نمود. 
در  را  فرزندان  به  رسیدگی  همیشه  ایشان 
روزی  گوید:  می  سلمان  داد.  می  قرار  اولویت 
آسیاب  مشغول  که  دیدم  را  زهرا)س(  فاطمه 
فرزندش حسین گریه می  این هنگام  در  بود. 
به شما آسیاب  برای کمک  کرد. عرض کردم: 
من  فرمود:  ایشان  نمایم؟  آرام  را  بچه  یا  کنم 
اولی هستم، شما آسیاب  فرزند  آرام کردن  به 

را بچرخانید.
در  زهرا)س(  حضرت  بارز  نکات  از  همچنین 
تربیت فرزندان سبک عملی تشویق به عبادت 
برای آنها بود. مسلما وقتی والدین الگوی عملی 
کودکان برای عبادت پروردگار باشند، در آینده 
و بزرگسالی آنها نیز به تعصی از والدین این راه 

را پیش خواهند برد.
منبع: جهان نیوز - هادی شریفی

سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( چگونه بود؟

روش های آموزش نظم به کودک در سنین مختلف )2(

بسیاری از سوءتفاهم ها، بحث ها و اختالف ها به 
نیست که چه چیزی گفته می شود،  این  دلیل 
بلکه به این دلیل است که چگونه گفته می شود.

لحن و تن صدای مورد استفاده در تأثیری که بر 
مخاطب ما می گذارد اهمیت زیادی دارد و اگر 
می خواهید ارتباط بهتری برقرار کنید، باید روی 

لحن خود بیشتر کار کنید. 
در یک مکالمه تأثیر کلمات تنها ۷ درصد برآورد 
درصد   ۳۸ لحن  تأثیر  که  حالی  در  می شود 
بدن  زبان  به  هم  باقیمانده  )۵۵درصد  است 
گفتگوهایتان  بیشتر  اگر  بنابراین  گردد(.  برمی 

یکی از اشتباه های رایج والدین در تربیت فرزند، 
تنبیه بیش از اندازه است. منظورمان این نیست 
که تعداد دفعات تنبیه کودک زیاد است؛ اینجا 
از عدم تناسب بین خطا و مجازات کودک حرف 
بیدار  دیر  خاطر  به  را  فرزندتان  وقتی  می زنیم. 
اندازه وقتی جریمه می کنید  به  از خواب  شدن 
که به خواهر و برادر کوچکش آسیب زده، مفهوم 
تغییر  او دستخوش  را در ذهن  کارها  نادرستی 
می کنید. با این کار شما به او می گویید که هر 
کار بدی »به شدت بد« است، و طبقه بندی ای 

ختم  اختالف  و  دعوا  به  تان  زندگی  شریک  با 
به لحن خود  نگاه دوباره ای  بهتر است  می شود 

هنگام صحبت کردن بیندازید.
یک لحن خنثی کمترین اثرگذاری را به دنبال 
خواهد داشت و یک لحن تحکم آمیز یا عصبانی 

جرقه اختالف و دلخوری را خواهد زد. 
بنابراین به چگونگی بیان مسائل توجه کنید و 
مراقب باشید عالوه بر انتخاب کلمات درست با 
همسرتان  با  محبت  با  و  آرام  دلسوزانه،  لحنی 

گفتگو کنید تا کالمتان موثر باشد. 

برای رفتارهای درست و نادرست وجود ندارد. 
در این صورت کودک فرقی بین یک اشتباه یا 
قائل نمی شود چون  یک خطای عمدی فاحش 
قرار است برای هر دو به یک اندازه جریمه شود.

برای هر خطایی مجازات مشخصی تعیین کنید 
باشد.  اجرایی  و  ثابت  همیشه  مجازات  این  که 
کودک باید بداند که هر کاری چه عاقبتی دارد 
و به این ترتیب می تواند بهتر مراقب رفتارهای 
خودش باشد. در عین حال به عدالت و محبت 

والدینش هم شک نخواهد کرد. 

اشتباه های رایج/ به اندازه جرم مجازات کنیدتوصیه عاشقانه/ مراقب لحن کالمتان باشید

با  نیک فطرت  مریم   
زندگی  اینکه  بیان 
معموال  مشترک 
آغاز  عشق  با 
اظهار  می شود، 

مسیر  کم  کم  کرد: 
مشکالت  زندگی 

می دهد  نشان  را  خودش 
حل  توانایی  زوجین  لذا  و 

و  ندارند  درستی  به  را  مشکالت 
منجر به جدایی می شود.

وی عدم تفاهم را یکی از عوامل طالق دانست 
و افزود: برخی از افراد تصور می کنند بعد از ازدواج 
باید همه چیز هایی که در رویا و خیالشان دارند، 
محقق شود لذا این تصور اشتباه بوده و مبنایی 

برای ایجاد شکاف در زندگی مشترک می شود.
ویژگی های  نقش  به  اشاره  با  روانشناس،  این 
بر  اجتماعی  و  محیطی  عوامل  و  شخصیتی 
افراد  از  برخی  شد:  یادآور  زناشویی،  زندگی 
نمی توانند در کنار هم زندگی کنند و لذا طالق 
رسمی یا عاطفی صورت می گیرد. در واقع برخی 
اما  می کنند،  زندگی  سقف  یک  زیر  زوجین  از 

هیچ احساس و جاذبه ای برای یکدیگر ندارند.
نیک فطرت، با بیان اینکه در طالق عاطفی زن و 
شوهر هیچ ارزشی برای هم قائل نیستند، گفت: 
زوجینی که دچار طالق عاطفی هستند به اوج 
بی تفاوتی  و  می رسند  هم  به  نسبت  بی تفاوتی 

آخرین مرحله بی احساس بودن انسان است.
اجتماعی  آسیب های  و  اخالقی  انحرافات  وی 
طالق  از  ناشی  را  روانی  و  روحی  مشکالت  و 
عوامل  دیگر  از  کرد:  بیان  و  دانست  عاطفی 
جا،  به  نا  توقعات  به  می توان  زوجین  جدایی 
عدم شناسایی خواسته ها و توقعات و ناتوانی در 
برآورده کردن آنها، اعتیاد، خیانت و بی وفایی و 
از  برخی  کرد.  اشاره  ازدواج  برای  آمادگی  عدم 
افراد صرفا به خاطر حرف دیگران و یا چشم و 

هم چشمی ازدواج می کنند.
از  زوجین  شناخت  عدم  خانواده،  مشاور  این 
زندگی  در  تعارضات  اغلب  ریشه  را  یکدیگر 
مشترک دانست و تصریح کرد: زن و مرد مانند 
دو قطب مثبت و منفی یک باتری هستند، یعنی 
ویژگی های کامال متفاوت دارند و لذا الزم است 

و  مردان  ویژگی های  زن 
مرد ویژگی های زنان را 
بشناسند تا مشکالت 

به حداقل برسد.
از  نیک فطرت، 
یک  خواست  مردان 
برای  فعال  شنونده 
را  آنان  و  باشند  زنان 
قضاوت و نصیحت نکنند و 
متذکر شد: زنان نیز در هنگام 
را  آنان  مردان،  ناراحتی  و  سکوت 
مشکل  برای  حلی  راه  تا  بگذارند  تنها 

خود پیدا کنند و به آرامش برسند.
انسانی  ویژگی  یک  را  سلیقه  و  نظر  اختالف  وی 
دانست که باید مد نظر زوجین قرار گیرد و ادامه 
داد: متاسفانه برخی از زوجین این مراحل را درست 
پشت سر نمی گذارند و لذا دچار مشکل می شوند 
برای حل مشکالت خود  ناکارآمد  از روش های  و 
بدنی،  آسیب  و  خشونت  تسلط،  تهدید،  مانند 
سرزنش، تسلیم و... استفاده می کنند لذا ۸۰ درصد 
مشکالت زندگی مشترک با اصالح دیدگاه نسبت 

به زن و مرد برطرف می شود.
این روانشناس، بی اعتمادی و دروغ را یکی دیگر 
کرد:  اظهار  و  دانست  عاطفی  طالق  عوامل  از 
برخی از زوجین کاری به کار هم ندارند و هیچ 
دلیل  تنها  و  نمی شود  ایجاد  آنان  بین  ارتباطی 
فرزندان  یا  آبرو  را حفظ  مشترک  زندگی  ادامه 
مردان  و  زنان  شرایطی  چنین  در  لذا  می دانند 
مفهوم  و  اصل  و  شده  شناختی  خطا های  دچار 
را  همسرداری  و  مشترک  زندگی  و  ازدواج 

فراموش کرده اند.
و  زندگی  مثبت  جنبه های  گرفتن  نادیده  وی 
تعمیم دادن اشتباهات طرف مقابل را یک راهبرد 
نادرست در مواجهه با مشکالت دانست و یادآور 
شد: زوجین برداشت های منفی از یکدیگر را کنار 
بگذارند و درک متقابل داشته باشند. ترسیم افق 

آینده نیز موجب شادی و انگیزه می شود.
نیک فطرت، از زوجین خواست در محبت کردن 
خاطرنشان  و  باشند  پیش قدم  مقابل  طرف  به 
تاییدآمیز،  کلمات  از  استفاده  قدرشناسی،  کرد: 
احترام گذاشتن و وقت صرف کردن برای همسر 
موجب  و  دارد  اهمیت  فیزیکی  تماس  از  قبل 

افزایش محبت و جذبه می شود.

علل طالق عاطفی زوجین چیست؟

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۴۴- ۹۹/۰۹/۲۹ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم مریم محقق  فرزند سیدجعفر بشماره ملي 6۵6۹۹۱۳۸۳۲ صادره از الرستان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۱۹/۳۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۵۱ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۲۷۴۰ 
فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي فرج 
علي اسکندر ذبیح اله امان اله و علي اکبر شهرت همگي وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش           م/الف/۵۷۹

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۴۳- ۹۹/۰۹/۲۹ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم مریم محقق  فرزند سیدجعفر بشماره ملي 6۵6۹۹۱۳۸۳۲ صادره از الرستان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۱۹/۳۵ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۵۰ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۲۷۴۰ 
فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي فرج 
علي اسکندر ذبیح اله امان اله و علي اکبر شهرت همگي وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش         م/الف/۵۷۸

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۲۲۰۰۰۰۷6 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي جویم حوزه ثبت ملک جویم تصرفات 
ملي  کد  و   ۴۴۱ شناسنامه  شماره  به  محمد   فرزند  محمدنژاد  غالمرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
۲۵۱۱۰۰۱۳۷۳ صادره از الرستان در ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 6۴۱۷۳/۱۰ تحت پالک ۴۵۲ فرعي از 
۲۳۹ اصلي  واقع در قطعه یک بخش ۲۰ فارس مشهور به گلک   محرز گردیده است. ملک فوق طي یک 
فقره قولنامه به مساحت ۲/۲ هکتار )دو و دو دهم هکتار( از آقایان سیدخالد و سید امان اله و سید ظفراله 
نیاپور فرزند سیدبدیع الزمان  نیاپور فرزندان سیدعبدالباقي و آقاي سیدعبدالمجید مظفري  همگي مظفري  
مطابق گواهي حصر وراثت ۴۹۱-۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه دوم شوراي حل اختالف خنج و به استناد وکالتنامه 
۴6۹۳-۹۳/۱۰/۱۸ دفتر اسناد رسمي ۸۹ خنج که سهم هر کدام از فروشندگان به میزان ۵۵۰۰ متر مربع بوده 
و طي یک قولنامه دیگر سیدخالد و سید امان اله و سید ظفراله همگي مظفري  نیاپور فرزندان سیدعبدالباقي 
و آقاي سیدعبدالمجید مظفري نیاپور فرزند سیدبدیع الزمان مطابق گواهي حصر وراثت ۴۹۱-۹۳/۱۰/۳۰ صادره 
از شعبه دوم شوراي حل اختالف خنج و به استناد وکالتنامه ۴6۹۳-۹۳/۱۰/۱۸ دفتر اسناد رسمي ۸۹ خنج 
از  از ملک مورد  تقاضا واگذار نموده اند که سهم هر کدام  به میزان ۴/۷ هکتار )چهار و هفت دهم هکتار( 
فروشندگان به میزان ۱۱۷۵۰ متر مربع مي باشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

قاسم برخورداري  - رئیس ثبت اسناد و امالک جویم                 م/الف/۷۰۴      
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صف

موضوعات  از  یکی  عامیانه(  )دانش  فولکلور  
ی  مطالعه  به  که  باشد  می  شناسی  مردم 
هنرها و رسوم و سنن عامیانه ای که در جوامع 

متمدن و صنعتی رواج دارد، می پردازد.
»فولکلور« از دو جزء )توده ی مردم Folk( ( و 
یافته است.  ترکیب   )Lore دانستن و شناختن 
در  که  انگلیسی  است  ای  کلمه   »Folklore«
آمبروزو  توسط  بار  اولین  برای  سال )۱۸۴۸م( 
موضوع  که  گرفت  قرار  ای  مقاله  عنوان  مرتن 
و  آداب  و  عامیانه  دانش  ی  درباره  بحث  آن 

رسوم سنتی بود. 
)و  انگلیسی  زبان  در  تدریج  به  اصطالح  این 
دیری نپایید که در زبان های دیگر( رواج یافت. 
رواج این اصطالح در زبان فارسی در حدود نیم 
قرن سابقه دارد. صادق هدایت آن را در کتب 
کار  به  »نیرنگستان«  و  خواری«  گیاه  »فواید 
برده است و کمی بعد عنوان مقالهای است از 
»رشید یاسمی« در مجله ی »تعلیم و تربیت« 
به  فولکلور  اصطالح  تدریج  به  بعد  به  آن  از  و 
معنای دانش عامیانه و دانستنی های توده ی 

مردم، رواج یافته است.

تعریف، محدوده و ویژگی های فولکلور:
از  عبارت  را  فولکلور  توان  می  رفته  هم  روی 
ورفتار  اعمال  و  ها  دانستنی  از  ای  »مجموعه 
در  بدون  مردم  ی  عاّمه  بین  در  که  دانست 
علمی  فواید  وجود  بدون  حتی  و  گرفتن  نظر 
و منطقی آن سینه به سینه و نسل به نسل به 

صورت تجربی به ارث رسیده است.«
بیان  را  فولکلوری  ی  محدوده  بخواهیم  اگر 
هر  کاًل  عامیانه،  دانش  که  بگوییم  باید  کنیم؛ 

را شامل می شود.  مردم  زندگی  امور  از  جنبه 
ها،  قصه  رسوم،  و  آداب  شامل  فولکلور  کاًل  و  
ها،  چیستان  ها،  المثل   ضرب  ها،   افسانه 
مراسم  عبادی،   آیین های  ها،  ها، رقص  ترانه 

نامگذاری  بچه، ازدواج، و... می باشد. 

ضرب المثل ها
و  امثال  عوام،  فرهنگ  مظاهر  و  آثار  از  »یکی 
از  در پشت هر یک  است؛ چرا که  اصطالحات 
این امثال و اصطالحات و استعاره ها چهره ی 
تابناک ملیت قدیم ما، تمدن درخشان گذشته 
ما  پدران  های  پروازی  بلند  و  نظر  وسعت  ما، 
ایرانی  هر  که  است  این  حق،  و  است  نهفته 
و  آب  حفظ  به  که  طوری  همان  نژادی  پاک 
خاک، خانه و خانواده ی خود معتقد است در 
فکر  حاصل  که  پراکنده  آثار  گونه  این  حفظ 
بلند پدران و معرف افتخارات گذشته ی کشور 
کار  به  و  آوری  جمع  در  و  باشد  مقّید  اوست، 
نوشتن  در  حتی  یا  گفتار  حین  در  آنها  بردن 
فرهنگ  که  سرعتی  این  با  وگرنه  نکند،  دریغ 
جدید ما پیش می رود، بیم آن است که قسمت 
اعظم این آثار که محققاً اکثریت آنها زاییده ی 
فکر بلند حکیمان و دانشمندان و پدران تجربه 
اندوخته گذشته ی ماست و به دست عوام چون 
گنج شایگانی محفوظ مانده است از دست برود 
این قسمت  و گنجینه ی زبان شیرین پارسی، 
از مهمترین ذخایر خود را از دست بدهد.« مثل 
های میان مردم که از گذشتگان و پیشینیان ما 
به ارث رسیده، نشانگر طرز نگرش نیاکان ما به 
دنیای خود، به اطراف خود و طرز تلقی شان از 

اخالق و تعلیم و تربیت و ... است. افراد زیادی 
اقدام به ضبط و جمع آوری این امثال و آداب 
و رسوم کرده اند و تا حدودی سعی در حفظ 
و نگهداری و در امان نگه داشتن این امثال از 

دستبرد و فراموشی بوده اند. 
همین  بررسی  و  مطالعه  با  امروز  دنیای  در 
اصطالحات، معتقدات، امثال و افسانه ها و ... و 
به عبارت ساده تر مجموعه ی سنن گذشتگان 
و  ملت  یک  روح  بلندی  و  پستی  به  که  است 
پی  آنها  نیاکان  و  او  زندگی  نوع  و  تفکر  طرز 

می برند«
و  امثال  آوری  جمع  که  دیگری  ارزش 
از  »بسیاری  که  است  این  دارد  اصطالحات 
امثال و اصطالحات متداول امروز ممکن است 
تا  اجتماعی  و  اخالقی  و  فرهنگی  تحوالت  با 
و  شوند  متروک  عامه،  زبان  در  دیگر  قرن  نیم 
معانی خود را از دست دهند و برای اخالف ما 
مجهول بمانند؛ چنان که بسیاری اصطالحات و 
امثال در ادبیات قدیم ما وجود دارد که امروزه 
به  تا  کم  دست  یا  اند،  فهم  غیرقابل  ما  برای 
کتاب های فرهنگ مراجعه نکنیم، فهم معانی 
اکثر آنها برای ما مقدور نیست و علت این که 
برخی از اشعار شاهنامه یا اشعار مثنوی مولوی 
یا خمسه ی نظامی و حتی برخی اشعار حافظ 
و سعدی برای ما قابل فهم نیستند همین است 
که اشعار مزبور آمیخته با امثال و اصطالحاتی 
آنها  سرایندگان  و  معاصران  بین  در  که  اند 
اند؛ یا اشعار  متروک شده  متداول بوده و بعداً 
مزبور اشاره و کنایه ای به مثلی دارد که امروزه 
از صورت متداول در بین مردم عوام معاصر ما 
افتاده و به همین علت، فهم این اشعار را، برای 
ساخته  الینحل  موارد  برخی  در  و  مشکل  ما 

است. 

اما اگر این روش ضبط و جمع آوری امثال هر 
عصر و قرنی در بین نویسندگان قدیم متداول 
بود، امروزه زبان مادری ما از این حیث محققاً 
به  دنیا  ی  زنده  های  زبان  ترین  غنی  از  یکی 

شمار می رفت.«
موجود  های  المثل  ضرب  بررسی  و  مطالعه  با 
درباره  نماز نیز می توان این نکته را به دست 
آورد که افرادی تیزبین و آگاه در مورد مسائل 
و  مقصد  و  مقصود  بیان  برای  عبادی  امور  و 
منظور خود، گاه متوسل به سخنی کوتاه و نغز 

)مثل( می شوند.
بینند  می  را  ریاکار  شخصی  وقتی  المثل  فی 
مردم  فریب  در  عبادی اش سعی  اعمال  با  که 
دارد این مثل را یادآور می شوند که »جا نماز 
آب نکش« در واقع با گفتن این مثل، شخص 
را متوجه می کنند که متوجه و آگاه به رفتار 
آن شخص هستند؛ یعنی شخص خودش را می 
فریبد نه دیگران را. و کاًل ویژگی ها و ماهیت 
صورت  به  واقعیت  بیان  المثل،  ضرب  های 
از  بلیغ است که در موقعیتی مناسب  فصیح و 
ذهن افراد می تراود و در جامعه رواج می یابد.

بنگریم  ها  المثل  ضرب  به  دیگر  بُعدی  از  اگر 
یکی از ویژگی هایش سادگی و قابل فهم بودن 
آن برای همگان است. و چون زاییده ی افکار 
معینی  شرایط  در  جامعه  در  گوناگونی  افراد 
شرایط  با  که  موقعی  هر  افراد  لذا  است؛  بوده 
کار  به  را  امثال  این  شوند  می  رو  روبه  مشابه 

می برند.
هم چنین )بسیاری از امثال، ریشه در داستان 
امثال تراشیده شده  هایی دارد در واقع برخی 
ضرب  به  پرداختن  لذا  است(  حکایات  این  ی 
بیان ریشه  برای  تاریخی  از جنبه ی  المثل ها 

ی تاریخی این امثال می باشد.

 

تَْز ِخر واَدر بیا 
» از گلویت بیرون آید «

نفرینی است
***
 تَش اَخوی بَلَه تش اَبازه 

»آتش میخورد و خاکسترش را پس می دهد«
کنایه از عصبانیت بیش از حد است

***
 تَُشش چِده َدس اَ بَلَه تَش دار دای 

می  خاکسترش  به  دست  و  رفته  آتشش   «
آورد«

را خرج  رفته خویش  از دست  مال  مانده  ته 
می کند

***
 تش تَه قد و برا بِِکت 

» آتش به قد و باالیت افتد«
نفرینی است

***
تَِشه ِدلُم اُشوا َخَرنا 

» آتش دلم را دوباره روشن کرد«
غمهای رفته را به یادم آورد
***

تکیه تَه ُدواره سنگ و َگچه 
» تکیه به دیوار سنگی داری «

تغاری بِشَکه ای ماسی بریزه
بدست  موقعیت  از  تا  است  فرصتی  مترصد 

آمده سود جوید
***

تَُور تیشه پدر پیشه 
)) پدر پیشه تبر تیشه (( 

به استحفاف به کیسکه کار پدر را دنبال کرده 
و به دنبال ترّقی نیست گفته می شود

اتاق های روستایی بی پنجره  در قدیم در گوشه 
یک کوره گلی هیزمی بود برای پخت وپز و نیز 
و  نداشت  دودکش  که  زمستان  در  گرمایش 
روستاییان  می کرد.  پر  دود  را  اتاق  فضای  همه 
بر این باور بودند که دود مفید است و خانه را 
بود،  درست  روستاییان  سخن  نمی سوزاند.  هم 
دود خانه را نمی سوزاند ولی سیاه می کند. دود 
موم سوز)شمع(، عود، اسپند، غلیان)ق( و سیگار 
نیز به همچنین، گرچه انسان را نمی کشد ولی 

شش های انسان را بیمار می کند.
هرجا که دود هست، اکسیژن نیست، چون دود 
که  جایی  می آید؛  وجود  به  اکسیژن  کمک  به 
شمع  یا  اسپند  عود،  نمی توان  نباشد  اکسیژن 
روشن کرد. اگر گنجایش شش خود را ۲ واحد 
بپنداریم، اگر در اتاقی که عود روشن است نفس 
بکشیم، شش ما تنها یک  واحد اکسیژن دریافت 
کرد  خواهد  پر  دود  را  واحد  یک  مي کند چون 

که سم است.
این درخت را نسوزانید  

عود یک پیشینه پنج هزار ساله پشت سر دارد؛    
گندزدایی  برای  عود  دود  از  مصریان  و   رومیان 
زخم  به  نیز  آن را  خمیر  و  می کردند  استفاده 
می مالیدند. بی چاره درخت  OUD  اگر می دانست 
پا به دنیا نمی گذاشت چون برای بوی خوشش 

هم سوزانده می شود تا هوا خوشبو شود.
درمان  مانند  دارد:  ادامه  عود  درمان های  هنوز 
سردرد،  میگرن،  فکری،  و  جسمی  خستگی 
بی اشتهایی،  گوارش،  فراموشی،  کم رویی، شک، 
استرس،  بدخلقی،  کم حافظگی،  پرخاشگری، 
و  افسردگی  وسواس،  کابوس،  کرخی،  ناآرامی، 
یک  دود  که  است  باورکردنی  آیا  تمرکز؛  نبود 
بزرگ  داروخانه  یک  داروهای  اندازه  به  چوب، 

شفاگر باشد؟
عود زیر ذره بین

عود دارای ذرات بسیار ریز و نرم سمی است که 
به آسانی از راه تنفس وارد جریان خون می شود 
و برای تندرستی زیانبار است؛ برای همین برخی 
پزشکان استفاده از آن را برای بیماران پذیرفتنی 
نمی دانند. عود برای کسانی که مشکل تنفسی و 
آسم هم دارند مفید نیست؛ همچنین سهم کودکان 

از فایده های دود عود، بیماری تنفسی است.  
شگفت این که دود عود می تواند به اندازه دود 
برای  می تواند  عود  دود  باشد.  زیانبار  سیگار 

سلول های بدن انسان سمی باشد.
اسپند درمانگر  

هر  از  آلکا-لوئید ها)بازها(پیش  سبب  به 
آب  در  بار   6 تا  را  اسپند  باید  استفاده ای 
در  نیز  یک بار  و  داد  قرار  شونده  نوبه نو  سرد 
تا  کرد  خشک  سپس  و  شود  گذاشته  داغ  آب 
اسپند  دمنوش  برود.  میان  از  سمی اش  مواد 
شب ادراری  بی خوابی،  درمانگر بیماری های 
بلغم،  پزنده  سودا،  کاهنده  ضدانگل،  کودکان، 
سیاتیک)پشت ران(،  عصب  درد  میزه،  تکرر 

خونریزی بینی و سردمزاجی است.

دستوراتش این هاست: ۳۰ گرم اسپند را در یک 
لیوان آب داغ دم کردن و صاف کردن و با انگبین 
آمیختن و روزی یک قاشق چای خوری خوردن. 
و  کودکان  شب ادراری  و  بدخوابی  درمان  برای 
قاشق  یک  ده شب  تا  شش ها  پاکیزگی  و  انگل 
چایخوری اسپند بدون جویدن با آب میل شود. 
برای تکرر ادرار به مدت ۱۵ روز و هر روز ۲ گرم 
اسپند خورده شود. برای عصب سیاتیک، خوردن 
شبی یک قاشق چایخوری اسپند با کمی آب تا 
۱۵ شب بدون جویدن. برای خونریزی بینی کمی 
اسپند شسته در آب بجوشد و پس از غلیظ کردن، 

دوچکه چکاندن در بینی.
عفونت های  درمان  به  اسپند  دود  گفته می شود 
کمک  تنگی نفس  و  گوارش  و  تنفسی  دستگاه 
می  رساند؛ اما در کل دود اسپند جای درنگ دارد. 
اینک به شکل یک آیین درآمده که اگر در خانه 
کسی سرما خورد، زود منقل فانتزی و زغال داغ 
فراهم می آید و اسپند دود می دهند. اگر بخواهند 
باز  بمانند  امان  در  )شورچشمی(  زخم چشم  از 
اسپند دور سر می چرخانند. در سرویس بهداشتی 
به  نو  اسپند در سال  با دود  اسپند می سوزانند؛ 
مبارکی  به  و  بهاری می روند  پاک  پیشواز هوای 

قدم نورسیده نیز اسپند آتش می زنند.
ولی با ایجاد دود غلیظ در هنگام سوختن اسپند، 
واکنش  نشان  زود  آسم  مستعد  انسان  نایژه های 
زیادشدن  سبب  اسپاسمرگشودگی،  با  و  می دهد 
برابر کسی که در  سندرم آسم می شود. همه در 
خانه سیگار می کشد جبهه می گیرند ولی در برابر 
این همه اسپندسوزان، کسی سخنی به لب نمی آورد.

خشکی  سبب  اسپند،  دادن  دود  در  زیاده روی 
مجاری تنفسی می شود. استفاده از اسپند برای 
افراد گرم مزاج به ویژه در فصل تابستان زیانبار 
و  دل  به هم خوردگی  و  سردرد  سبب  و  است 

استفراغ می شود.  
آروماتراپیر رایحه درمانی

گیاهی  روغن های  با  ماساژ  و  آروماتراپی  البته 
بوییدن  است.  بی زیان  پزشک  دیده بانی  با  و 
آرامش  موجب  و  است  بی زیان  طبیعی  رز  گل 
با  آروماتراپی  در  می شود  گفته  می شود.  انسان 

و  تن  و  ذهن  تعادل  گیاهان،  روغن  بوییدن 
روان به دست می آید و ماساژ روغن گیاهی از 
خشک بودن مفصل ها می کاهد؛ به دچارشدگان 
به افسردگی نیز سفارش می شود که با بوییدن 
پرتقال،  لیمو،  بادرنجبویه،  روغن گل سرخ، 
رنج  از  را  اندازه ای خود  تا  سیب، گریپ فروت 

افسردگی برهانند. 
بوی خلسه آور ادوکلن

ادوکلن  چه  شیمیایی  اسانس  هرگونه  بوییدن 
و چه عود بیماری زا است؛ ادوکلن های بر پایه 
پارافین)نفتی( و مواد دست ساز شیمیایی، تولید 
کندی بویایی،  سرگیجه،  گوش،  زوزه  سردرد، 

تنش پوستی و تپش قلب می  کند.
در  دستکاری شده  خوشبوی  روغن های  همه 

ایران، ادوکلن خوانده می شود 
ماده  از  باالیی  حجم  هرگونه اش  از  ادوکلن ها 
شیمیایی دارند که هورمون های بدن را دچار 
پوست  از  دی .  اتیل. فناالت  می کنند.  گیجی 
وارد جریان خون می شود و مشکالت باروری 
سینه،  سرطان های  ریسک  می آورد؛  وجود  به 
همچو  متابولیک  بیماری های  و  پروستات 
بیشتر  می دهد؛  افزایش  را  چاقی  و  دیابت 
ساختار ادوکلن  ها و عطرها در لیست زباله های 
قرار  جهانی  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
تنگی نفس،  سبب  تنفس،  با  مواد  این  دارد؛ 
و  دهان  و  چشم  سوزش  شش ها،  به  آسیب 

پوست و گلو می شود.
جایگزین دود

آیا میل داریم سامانه ایمنی ما باال باشد؟ خوب 
نمی گیریم؟  کمک  اکسیژن  و  طبیعت  از  چرا 
بیشتر  هرچقدر  که  کرده  ثابت  دانش  امروز 
نفس ژرف بکشیم اکسیژن بیشتری در بدنمان 
ذخیره می شود. برای همین به ورزشکاران نیز 
سفارش می شود از روز پیش برای روز مسابقه، 
امروز  که  هم  شما  کنند،  ذخیره  اکسیژن 
سالمید برای روز بیماری احتمالی خود، هرروز 
با تنفس ژرف، اکسیژن انباشت کنید.  بهترین 
کار برای تازه کردن هوا نیز بازکردن پنجره به 

سوی خورشید است.  

چند ضرب المثل الري

دل نِشَکَنم
قضاوت نُِکَنم

از زندگن ِکسی مسخره نُِکنم 
اَ غم و غصه کسی َخَنه نُکنم

و راحتی از وجود یَُکدو نگذرم 
و سادگن آوو خرَده اَ یَکدوو تهمت نزنم
ا حریم آبروِء مردم بی اجازه وارد نَِبم ...

آی آدمیا ، دنیا دو ُرز بِشتر نَیه !َچْش اَ لوِء 
یا  بدُه  تَمون  َمچی  بکنی  واز  و  اُنِسی  یک 
حسرت تَز بَر واُمنده یا خشنودی از کاریاِء 
درُست؛چه بئتر که خشنودی بو تا حسرت.

هواِء دل یکدوو ُمبو...
در  بکن؛  غمناک  چهره  از  غم  دفع  تَشا  تا 
جهان ا گریغ کرده آسونه ، اشکی پاک بکن!
صحبت زاده

هواِء یکدوو موبو

فولکور و تاریخچه ی آن

او سالم است و دیوانه نیست .
از قضای روزگار یک روز شاه با درباریانش برای 
را  او  باغبان  رفت  آنجا  به  تیمارستان  از  بازدید 
دید و تمام ماجرا را برای شاه تعریف کرد . شاه 
خندید و گفت : چه سرنوشت بدی داشته ای . 
حاال دستور می دهم که تو را آزاد کنند . و بعد 
تو را به خزانه من ببرند و هر چه خواستی بردار 

باغبان به خزانه جواهرات شاه رفت .
مدتی در خزانه گشت و به خزانه دار گفت : آنچه 
: تو  . پرسیدند  اینجا نیست  من می خواهم در 
چه می خواهی ؟ باغبان گفت : به دنبال یک تبر 
تیز و یک جلد قرآن می گردم . خبر به پادشاه 
رسید . باغبان را صدا کرد و گفت : چرا به جای 

جواهرات ) تبر و قرآن ( می خواهی !
صاحب باغ گفت : تبر را به دلیل این می خواهم 
که با خود به باغ ببرم و درختی را که بی موقع 
میوه داد و مرا به این درد و رنج انداخت بُبرم و 
قرآن را هم به این دلیل که پیش فرزندانم ببرم 
و آنها را به قرآن قسم بدهم که به طمع مال و 
دنیا و جایزه به کارهایی مثل کاری که من کردم 

دست نزنند .
از آن به بعد ، به کسی که می خواهد محبت و 
لطف بی موقع انجام دهد می گویند : درختی را 
که در غیر فصل بار بدهد باید از ریشه درآورد .
منبع : ویستا

درختی را که در غیر فصل بار بدهد
 باید از ریشه درآورد

روزی روزگاری بود ، زمستان و برف بود . صاحب 
باغ که از خانه ماندن خسته شده بود با خودش 
گفت : بروم به باغم سری بزنم . به باغش رفت 
. برف روی زمین نشسته بود باغبان گفت : دو 
سه ماه دیگر درختانم دوباره به بار می نشیند . 
بر  افتاد که  انجیری  به درخت  ناگهان چشمش 

شاخه هایش چند تا انجیر روییده بود .
؟  بینم  می  خواب  گفت:نکند  تعجب  با  باغبان 
این فصل و میوه انجیر ؟ باغبان با خودش گفت 
تا  پادشاه هدیه کنم  به  را  بهتر است میوه ها   :
جایزه ای به من بدهد . با این فکر به طرف قصر 
پادشاه راه افتاد . دربانها پرسیدند : با شاه چکار 
داری ؟ باغبان گفت : آمده ام هدیه مخصوص به 

شاه تقدیم کنم .
سه  دو   . شد  خوشحال  انجیرها  دیدن  از  شاه 
در قصر  باغبان  این  از   : و گفت  انجیر خورد  تا 

پذیرایی کنید تا برگردم.
باغبان فکر کرد که شاه برمی گردد و جایزه ی 
شاه  که  بود  این  موضوع  دهد  می  او  به  خوبی 
به شکار می رفت . شکار شاه چند روزی طول 
ناراحت  و  دلخور  برگشت  قصر  به  وقتی  کشید 
به اتاق خوابش رفت . چون نتوانسته بود شکار 
کند ، کسی هم جرات نکرد درباره باغبان با او 

حرفی بزند .
چند روز گذشت . صاحب باغ با اعتراض گفت : 
به شاه بگویید مرا مرخص کند ولی آنها جواب 
درستی به او ندادند . باغبان صدایش بلند شد . 
داد و بیداد راه انداخت و خودش را به در و دیوار 
بعنوان  را  او  و  شدند  ناراحت  هم  آنها   . کوبید 
دیوانه به تیمارستان فرستادند صاحب باغ مدتها 
در تیمارستان ماند دیگر کسی باور نمی کرد که 

ِگناِت از ُبچُك
ُبگو وت چو َت َم ِكده كه ِگناِت از ُبچُك

رِده ُمُرك  رگ و ريَشي دِل َم با ِدُلت ُاشخَ
 َكِش اول وت َتاده كه ُخت ُانِدش َم سراغ

 دل َت خوشباش ِگِرت ُاتَكَشناِدم تا ُجباغ
 َت ُگُشم َخند كه ِبدا جوِن دوتامو يكي وب 

 ِتِك ُكنِج ِدليامو نيا َيك َوخت كسي وب
 ِبدا جوِن َم َت ُقروب ، ُبگو َم چو ُبُكِن

 وت ِنِبش جوِن دُل ، َا ُك طرف رو ُبُكِن

منصور پدرام

زبان الرستانی
زبان   از  مانده  به جا  از گویش های  زبان  این   
پارسی میانه یا پارسی پهلوی، مربوط به دوره 
از  یکی  و  می باشد  آن  از  پیش  و  ساسانیان 

هفت ریشه اصلی زبان فارسی کنونی است. 
غرب  و  فارس  استان  جنوبی  ساکنان  بیشتر 
گراش،  الر،  شهرستان های  شامل  هرمزگان 
بستک، اوز، خنج و بنارویه، جویم و روستاهای 
بست  بیدشهر،  دهفیش،  دهتل،  شرفویه، 
قالت، بیغرد، فیش ور، کوره، الغران و کاریان، 
احمدمحمودی،چغان بلغان، هرم، چاه طوس، 
بندرلنگه،  دهکویه،  بریز  از  قسمت هایی  و 
رویدر،  خمیر،  بندر  )پارسیان(،  گاوبندی 
بردستان، پد و لمزان، نهند، کوهیج، گالر و...

به این گویش صحبت می کنند.
عمده این گویش ها مربوط به ایالت ایراهستان 
جای جای  در  گویش ها  این  بوده است.  قدیم 
را  خود  متنوعی  شکل های  به  جنوب  منطقه 
نشان داده، و نمود کرده  است که بیشتر این 

ش / یا اهلل.. وقتی که وارد یک  قدم نو رسیدت مبارک/ سر طافیه / بسم اهلل یا بفرما / َخش اُنِدسِّ
جایی ابم.....صاحبخونه جواب ادت... اهلل یارت بفرما. / دس راس موقعی که ماوسای اَُچم وارد 
یک جای ببم/  اَُگئن از دس راس ..... یا از بزرگتر اِسی که اَچو اَجلو / زینوم مروتَر َچک َسو 
م  / َت قربون ِسَر اُچم / ت قربون ِسَر بِِبم / َت دور بگرِدم/ ت  بُُکن شاده،یَک و بَس. / اُتُکشِتسِّ
دور جو بَگرِدم/ قربون ِسرت./ وجودت/ سرت سالمت/ کائَتت مثل قند/ تِشکه که تِشکه َصدَق  
ِسَرت/ َدس َمریزا/ َخسسه نِِبش/ َدِس ُگُلت درد نکن/ خدا خیر تا ِده/ خدا عوض تاده/ بچیات 
َت چراغ دل بو / چشُمت روشن/ بال بَدور بو / با دعا تَْمَر اِسسم/ دعا َت جو اَُکنم/ سالم برسن/ 
عافیت باشد/ اَجای بد یا اجای غم نِِچش/ حیات ُخت بو/ ُمرَوش از پُس آَووروت / دما بُُدت / 
ه ِچَدت /    بُری خاطُرت َموی/ ِگناتِم/ اَ تَه ی پات اَِگل دایم/ َجیخو/ ُچُنُخ یعنی دومرتبه /  مکَّ

شی- یکَدَفی/ از کوول ُخژواِک، یا از دسِّ ُخژ واِک/ بَم َشبوو/ َخشی َشز بُکِنش یکَّ

تفاوت ها،در تلفظ واژگان است. 
بر  در  را  مختلفی  لهجه های  الرستانی  زبان 
می گیرد که در بسیاری از مناطقی که به این 
واژگانی  و  کلمات  می کنند،  صحبت  گویش 
به  خود  اطراف  مناطق  بقیه  به  نسبت  خاص 

کار می برند. 
از  گرفته  تأثیر  موارد  بعضی  در  کلمات  این 
عربی  و  پرتغالی  انگلیسی،  هندی،  زبانهای 
است که به علت مراودات گستردٔه مردم این 
مناطق با کشورهای مختلف شکل گرفته است. 
گویش الری به علت حضور تاریخی یهودیان 

دارای پیچ و خم های زبان عبری نیز هست.
تفاوت های  خاطر  به  الرستانی  زبان  امروزه 
یک  عنوان  به  معیار  پارسی  زبان  با  زیادش 
ایرانی تبار  زبان های  شاخه  از  مستقل  زباِن 
جنوب غربی قلمداد می شود. گویش های زبان 
الرستانی همانند زبان لری نواده پارسی میانه 
نگه  خاطر  به  زبان  این  می شوند.  محسوب 
داشتن واژگان بسیاری از پارسی میانه، زبانی 
حتی  و  است  مدرن  پارسی  زبان  از  خالص تر 

هنوز ارتباط نزدیکی با پارسی باستان دارد.

درست  بزرگا  مامان  قدیم  زمان  از  حلوا  این 
میکردند و به حلوای نبات معروف بوده است.

این حلوا با نان  محلی مثل)نان باتُو یا نان ناُزک( 
سرو میشود.

مواد الزم:
آرد گندم دو و یک چهارم لیوان

روغن مایع ۱  لیوان
شکر ۳لیوان
آب ۲لیوان

پودر هل ۱ قاشق مربا خوری)دلبخواهی(
اول آرد را حرارت حدود ۱۰ دقیقه تفت میدهیم 
تا خامی آرد گرفته شود بعد از تفت دادن   الک 
میکنیم تا صاف شود. بعد  روغن اضافه میکنیم 
و حدود نیم ساعت با حرارت کم تفت میدهیم 
حرارت  رو  از  و  بیاد   در  ای   قهوه  رنگ  به  تا 

برمي داریم. 
برای این حلوا نیاز به شربت داریم

با ۲لیوان آب و پودر هل مخلوط  ۳لیوان شکر 

کامال  شکر  تا  میگذاریم  حرارت  روي  میکنیم 
به  اخر  در  و  میکنیم  خاموش  بعد  و  شود  حل 
آردی که توی روغن تفت دادیم  کم کم اضافه 
میکنیم و هم میزنیم تا کامال  شربت به خورد 
آرد وروغن برود و به آن غلظتی برسد که باید 

باشد.

برخي واژگان و اصطالحات الری

طرز تهیه حلوای نباِت )الری(



 امام صادق فرمودند:
َمن َکفَّ َغَضَبُه َسَتَر اهلُل َعوَرَتُه؛

کسی که جلوی خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستی های 
او را می پوشاند.

از  شّرشان  رتس  از  دیگران  هک  هستند  کسانی  مردم  بدرتین   

آانن رپهیز می کنند.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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و  فرهنگوران  برخی 
میراث  دوستداران 
شهرستان  فرهنگی 
برکه  که  معتقدند  اوز، 
این  قدیمی  انبار(  )اب 
به  موسوم  شهرستان 
از  بیش  قدمتی  با  سلفی 
6۰۰ سال که در فهرست 
شده  ثبت  نیز  ملی  آثار 
اکنون در آستانه تخریب و 

نابودی قرار گرفته است و باید حفاظت 
شود.

احمد  میالدالرستان،  گزارش  به 
فرهنگی،  میراث  انجمن  دبیر  خضری، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
داشت:  اظهار  ایرنا  با  مصاحبه  در  اوز، 
برکه سلفی در زمان پادشاهی »حسین 
ساخته  تیمور  امیر  نوادگان  از  بایقرا« 
شده و نشان دهنده آن است که مردم 
برای  قبل  از حدود 6۰۰ سال  منطقه 
روی  انبار  آب  ساخت  به  آب  تامین 

آورده بودند.
وی گفت: این برکه همچنین دارای پنج 
متر عمق و 6 متر قطر است و بر اساس 
شماره ۲۰۲۹ در سال ۱۳۷۷ در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خضری بیان کرد: این آب انبار معروف 
هجری   ۸۹۱ سال  در  سلفی  برکه  به 
شمسایان  محمد  حاج  توسط  قمری 
بنا شده است و در سال ۱۳۹۱ هجری 
از  رافعی  امین  محمد  همت  به  قمری 
خیرین منطقه نیز دوباره احیا شده بود.

اثر  این  اینک  هم  اینکه  بیان  وی 
در  دوباره  زمان  گذشت  با  تاریخی 
خواستار  گرفته  قرار  تخریب  آستانه 
به  امر  متولین  و  مسئوالن  ویژه  وجه 
ویژه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و همچنین اوقاف 
و امور خیریه در استان فارس و تامین 

با  برکه  این  احیای  برای  الزم  بودجه 
قدمت شد.

به  همچنین  سلفی  برکه  گفت:  خضری 
شکل مدور و دارای سقف گنبدی شکل 
در محله نخلستان »برنه« در شمال مرکز 
شهرستان اوز در استان فارس واقع شده 

است.
وی افزود: آب انبار که در گویش محلی 
از  و  شود  می  نامیده  »برکه«  ها  اوزی 
زندگی  در  حیاتی  نقش  تاکنون  گذشته 
مردمان جنوب استان فارس داشته است.

پیوند عمیق فرهنگ مردم با آب انبار
جدی  توجه  خواستار  نیز  اوز،  فرماندار 
آثار  احیای  و  بازسازی  برای  امر  متولیان 
باستانی و تاریخی در این شهرستان شد 
از جمله  انبارها (  و گفت: برکه ها ) آب 
جنوبی  مناطق  در  تاریخی  ارزشمند  آثار 
فارس به ویژه شهرستان اوز است که مردم 
منطقه نیز پیوندی عمیق با این آثار دارند.

سلفی  برکه  کرد:  بیان  پور،  علی  علی 
تخریب  تانه  در  اینک  هم  اوز  شهرستان 
و  مکاتبات  وجود  با  بارها  و  گرفته  قرار 
جلسات فراوان با متولیان امر برای احیای 
این  در  اقدامی  تاکنون  اما  آن  مجدد 

زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: شهرستان نوپای اوز دارای 
آثار تاریخی متعددی است که بسیاری از 
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  آنها 
رسیده و تعدادی نیز در شرف ثبت است.

علی پور، با اشاره به اینکه 
میراث  اداره  زودی  به 
فرهنگی، صنایع دستی و 
شهرستان  در  گردشگری 
اوز استقرار می یابد و می 
مشکالت  رفع  در  تواند 
گردشگری  حوزه  موجود 
و احیای آثار تاریخی موثر 
باستانی  آثار  باشد، گفت: 
و  دین  اشاعه  در  تنها  نه 
فرهنگ نقش دارد بلکه در انتقال اندیشه 

ها نیز سهم بسزایی دارند.
این  در  شده  ساخته  مصالح  گفت:  وی 
برکه را از مصالح سنگ، ساروج و گچ نام 
از سازه های ساختمانی رایج در  برد که 
مصالح  جمله  از  و  و خشک  گرم  منطقه 

محکم آن دوران بوده است.
اعتبارات محدود برای احیا  

رئیس میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری الرستان، نیز گفت: این برکه 
تاریخی ارزشمند در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده که اکنون در آستانه تخریب 
قرار گرفته و اعتبارات دولتی با توجه به 
و  احیا  جوابگوی  موجود  منابع  کاهش 

مرمت این اثر باستانی نیست.
و  اوقاف  اداره  البته  داشت:  ابراز  کیان، 
امور خیریه نیز به عنوان متلی اصلی آب 
الزم  اعتبار  از  بخشی  تواند  می  انبارها 

برای احیای این برکه را نیز تامین کند.
محله  در  سلفی  انبار  آب  گفت:  وی 
مدور  پالن  از  که  است  اوز  محمودی 
وسقف مخروطی ساخته شده و بر پیشانی 
لوح سنگی نصب شده  طاق جنوبی یک 
است که بر روی آن کتیبه ای حک شده 
که این برکه مربوط به سال ۷۷۱ هجری 

قمری یعنی در عهد تیموریان است.
شهرستان اوز که دارای ۲ بخش مرکزی و 
بیدشهر است، در فاصله ۳۴۵ کیلومتری 

جنوب شرقی شیراز قرار دارد.

عملیات قطعه اول ساخت طرح اقدام ملی 
مسکن با ۱6۹ واحد در 6 بلوک و ۸ طبقه 
در زمینی به مساحت ۸6۰۰ مترمربع با 

زیربنای ۲۱ هزار متر مربع آغاز شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه 
معاون  دالور  احمد  همراه  به  الرستان 
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، امیر 
برومند رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب 
و  فاطمی  ایوب  و  شهرستان  اسالمی 
امین کوهپیما از کارشناسان دفتر فنی 
مهندسی بنیاد مسکن الرستان از روند 
اقدام  طرح  اول  قطعه  عملیات  اجرای 

مسکن ملی الرستان بازدید کردند.
در قطعه اول ۱6۹ واحد در 6 بلوک و 
مساحت ۸6۰۰  به  زمینی  در  طبقه   ۸
مترمربع با زیربنای ۲۱ هزار متر مربع 

احداث خواهد شد.
کنار  که  مکان  این  در  اکنون  هم 
جنوب  راه  پلیس  قرارگاه  ساختمان 
کارگاه  تجهیز  دارد  قرار  فارس  استان 
صورت پذیرفته و خاکبرداری آن انجام 
و میلگرد فنداسیون نیز تهیه و در محل 

پروژه تخلیه شده است.
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
الرستان، گفت:  مجتمع مسکونی ۸۸ 
بهره  آماده  الرستان   ۳ نخل  واحدی 

برداری است.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
پروژه  از  بازدید  در  الرستان  ویژه 
مجتمع مسکونی ۸۸ واحدی نخل ۳ 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان، 
احداث پروژه یاد شده را خوب ارزیابی 
کرد و این پروژه را از جمله طرح های 
مناسب  مسکن  تامین  در  گذار  تاثیر 

برای اقشار مختلف جامعه دانست.
وی ادامه داد: پروژه مجتمع مسکونی 
۸۸ واحدی نخل ۳ الرستان در زمینی 
به مساحت ۱۴ هزار و ۳۸6 مترمربع 
وسعت، در شهرک اندیشه شهر الر و 
در کنار پروژه ۴۰ واحدی سفر مقام 

معظم رهبری قرار دارد.
کرد:  تصریح  الرستان،  ویژه  فرماندار 
 ۴ بلوک   ۲۲ بر  مشتمل  طرح   این 

با  بازدید  این  در حاشیه  نیز  الرستان، 
اشاره به اینکه ۵۰ درصد از طرح اقدام 
در الرستان  فارس  استان  ملی مسکن 
کرد:  خاطرنشان  شد؛  خواهد  اجرایی 
در منطقه الرستان بزرگ، برای اجرای 
تاکنون  ملی مسکن  اقدام  بزرگ  طرح 
اند  داشته  وجه  واریز  متقاضی   ۱۰۵۲
توسط  زمین  قطعه   6 اکنون  هم  که 
اداره کل راه و شهرسازی الرستان در 
شهر الر در نظر گرفته شده است که 
برای ساخت آن واحدها، تحویل بنیاد 

مسکن شهرستان شده است.
خاطرنشان  ادامه  در  حسنی،  جلیل 
در  نیز  شهرستان  مسکن  بنیاد  کرد: 
را  عمل  دقت  و  سرعت  راستا  این 
داشته باشد تا ضمن سرعت بخشیدن 
طور  به  تعهدات  به  کار  اجرای  به 
مطالبات  جوابگوی  و  شود  عمل  جد 
اینکه  مهمتر  و  باشیم  مردم  موقع  به 
آینده  در  اجتماعی  تعارضات  از 

جلوگیری شود.
خدمات  های  دستگاه  کرد:  اضافه  وی 
رسان همچون شهرداری و ادارات آب، 
خاک،  آزمایشگاه  مخابرات،  گاز،  برق، 
کار  پای  هم  غیره  و  مهندسی  نظام 
طرح  این  کار  در  ای  وقفه  تا  هستند 

عظیم صورت نگیرد.

و6 واحدی با زیربنای ۹ هزار و 6۲۴ 
و  مترمربع خیابان  و ۹6۰۰  مترمربع 
شده  ساخته  پارکینگ  و  سبز  فضای 
که هم اکنون آماده بهره برداری است.

این  برای ساخت   : اظهار داشت  وی 
ریال  میلیارد   ۲۰۰ حدود  مجتمع 

هزینه شده است.
احمد  همچنین  بازدید،  این  در 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  دالور 
بنیاد  رییس  برومند  امیر  فرمانداری، 
مسکن الرستان ، ایوب فاطمی و امین 
مهندسی  فنی  کارشناسان  کوهپیما 
حضور  نیز  الرستان  مسکن  بنیاد 

داشتند.

احداث قطعه اول مسکِن ملی
 در الرستان، کلید خورد

مجتمع مسکونی 88 واحدی نخل 3 
الرستان آماده بهره برداری است

درخواست فرهنگوران برای حفاظت برکه تاریخی اوز فارس

  

ادامه از صفحه اول
رئیس قوه قضاییه درباره فضای عاطفی کشور 
اظهار  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  از  بعد 
قاسم،  انتشار خبر شهادت حاج  از  بعد  داشت: 
شهادت  این  از  متاثر  که  نبود  ایرانی  نفر  یک 
نباشد و حتی کسانی که تصور نمی کردیم از 
موضوع  این  به  نسبت  شوند  متاثر  حادثه  این 

ابراز تاثر می کردند.
آیت اهلل رئیسی افزود: مردم احساس می کردند 
حاج قاسم کسی بود که ۴۰ سال برای امنیت 
ایران اسالمی شب و روز نشناخت و خود را وقف 
امنیت مردم ایران و منطقه کرد و لذا خود را به 
نوعی مدیون حاج قاسم می دانستند و مبالغه 
دلش  او  فراق  در  که  نبود  بگویم کسی  نیست 

ناالن و چشمش گریان نباشد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حاج قاسم سردار 
در  ساز  امنیت  ای  و چهره  تروریسم  با  مبارزه 
منطقه بود که از نظر همه مظلومانه به شهادت 
ترین  ظالم  کرد،  ترور  را  او  که  کسی  و  رسید 
بی  از  بسیاری  خون  به  دستش  که  اشقیاست 

گناهان آلوده است.
پرچم  سلیمانی  سردار  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
دست  که  برافراشت  داعشی  علیه  را  امنیت 
آمریکایی  و  است  اسرائیل  و  آمریکا  ساخته 
عنوان  به  که  رساندند  شهادت  به  را  کسی  ها 
تروریسم شناخته شده است  با  قهرمان مبارزه 
ایران که ملت  تنها مردم  نه  به همین دلیل  و 
های منطقه و آزادی خواهان جهان از شهادت 

او متاثر شدند.
به سوال خبرنگار  پاسخ  در  قضاییه  قوه  رئیس 
رهبری  معظم  مقام  واکنش  درباره  المنار 
قاسم  حاج  شهادت  خبر  شنیدن  لحظه  در 
از  بیش  رهبری  معظم  مقام  گفت:  سلیمانی، 
و  شناختند  می  خوبی  به  را  قاسم  حاج  همه 
داشت،  بیشتری  معرفت  که  هر  است  طبیعی 

تاثر بیشتری هم داشت.
سرداران  از  قاسم  حاج  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
همواره  که  بود  نظام  و  انقالب  سپاه  برجسته 
و  رهبری حرکت می کرد  و  ولی  فرمان  تحت 
تاثر مقام معظم رهبری بیش از همه بود که می 

دانستند چه کسی را از دست داده ایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری در 
کنار تاثر عمیق از فقدان این فرمانده عزیز، در 
عین حال فرمودند که ما تسلیم خدا هستیم و 
و کشور  نظام  برای  زیادی  برکات  این شهادت 

دارد که حکمت آن شاید االن معلوم نباشد اما 
به مرور زمان مکشوف می شود.

انقالب  معظم  رهبر  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
اسالمی، پیش از اقامه نماز بر پیکر مطهر حاج 
فرمودند  معدودی  جمع  در  مصلی  در  قاسم 
حاج  شهادت  خاطر  به  قیامتی  چه  »ببینید 
من  خود  برای  واقعا  و  است«  شده  برپا  قاسم 
و  ازدحام  دلیل  به  مصلی  به  ورود  زمانی  هیچ 
اندازه دشوار نبود  حجم باالی جمعیت، تا این 
دیگر  در  که  تهران  در  فقط  نه  حالت  این  و 
ایشان تشییع  ایران و عراق که پیکر  شهرهای 

شد، به وجود آمد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: دشمن بر خالف 
تصوری که داشت و فکر می کرد با ترور حاج 
قاسم کارش را پیش می برد، از این جنایتی که 
مرتکب شده بسیار خسارت خواهد دید و یقین 
بداند خودش را به نابودی نزدیک تر کرده است.
رمز  قاسم  حاج  اینکه  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
کشورهای  در  موجود  های  ظرفیت  احیای 
افزود: مردم در کشورهای  مختلف منطقه بود، 
و  عراق  و  پاکستان  و  افغانستان  مثل  منطقه 
سوریه و یمن از شهادت حاج قاسم بسیار متاثر 
شدند و این تاثر با خشم انقالبی و تصمیم قاطع 
آنها در ضدیت با رژیم صهیونیستی و آمریکایی 
ها همراه بود که تاکیدی بر آن است که برای 

انتقام خون حاج قاسم نباید ساکت بنشینیم.
این  از  دیگری  بخش  در  قضا  دستگاه  رئیس 
اقدامات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  گفتگو 
و  اقتصادی  فساد  با  مبارزه  در  قضایی  دستگاه 
نظام  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  اداری 
عادالنه ای است که مطلقا اجازه نمی دهد در 
هیچ کجای نظام فساد النه کند و اساس نظام 

ما ضدفساد است.
آیت اهلل رئیسی افزود: از ابتدای پیروزی انقالب 
عوامل  و  فساد  های  زمینه  با  همواره  اسالمی 
آن برخورد شد ولی باالخره کشور ما در حال 
برای  ها  سرمایه  جذب  و  توسعه  و  پیشرفت 
صنعتی  و  اقتصادی  استقالل  سوی  به  حرکت 
دنبال  به  افرادی  طبعا  فضا  این  در  و  است 
سوداگری  و  پرستی  منفعت  و  سوءاستفاده 
حال  در  ای  عده  هم  جنگ  زمان  در  هستند. 
مبارزه با دشمن بودند و عده ای دیگر در پشت 
روزهای  همان  در  اما  کردند  می  کمک  جبهه 
ثروت  و  سوءاستفاده  دنبال  ای  عده  سخت 
نامشروع  های  راه  از  اندوزی  مال  و  اندوزی 

همان  فاسد  افراد  با  و  بودند  احتکار  همچون 
زمان هم برخورد می شد.

سالمت  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
نظام اداری از نکات محوری و ضروری است، 
سوداگر  افراد  سوی  از  ما  اداری  نظام  گفت: 
خاطر  به  آنها  از  برخی  که  طلب  فرصت  و 
فساد  دنبال  هواپرستی  و  پرستی  منفعت 
هستند و برخی هم ارتباطات خارجی دارند، 

شود. می  تهدید 
چند  ای  خامنه  امام  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
مسئله،  این  از  خطر  احساس  با  پیش  سال 
اقتصادی  فساد  با  مبارزه  برای  دستورالعملی 
صادر کردند و وظایف هر یک از قوای سه گانه 

را در آن تبیین و مشخص فرمودند.
را اصالح  قوه مقننه  قوه قضاییه وظیفه  رئیس 
قوانین و مقررات برای از بین بردن منافذ فساد 
و وظیفه قوه مجریه را اصالح بسترهای فسادزاد 
نظام  و  مالیاتی  نظام  مانند  اجرایی  نظامات  در 
گمرکی و نظام پولی و بانکی عنوان کرد که بر 
اساس آن افراد دارای انگیزه فساد زمینه برای 

انجام فساد نخواهند داشت.
قوه قضاییه هم موظف  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
است با افراد فاسد و مفسد برخورد کرده و آنها 
دوره  در  ماموریت  این  که  برساند  کیفر  به  را 
مسئولیت من با جدیت و در دو حوزه نظارت و 

قضاوت پیگیری می شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس قانون 
اساسی در جمهوری اسالمی نظارت و قضاوت 
بر عهده دستگاه قضا قرار دارد، تصریح کرد: قوه 
بر دستگاه های  باید  به میزان قضاوت  قضاییه 
اداری کشور نظارت کند و همه نظامات اداری 
تحت نظارت ناظران و بازرسان سازمان بازرسی 

و قوه قضاییه قرار دارد.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: بخش نظارت دستگاه 
و  اصالح  را  فساد  بسترهای  دارد  تالش  قضا 
برطرف کند و از مجلس و دولت نیز می خواهیم 

بیش از پیش در این زمینه تالش کنند.
برای  اساسی  نکته   4 قضا  دستگاه  رئیس 
عدالت  اجرای  و  فساد  با  مبارزه  در  موفقیت 
اداری را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام اول 
این است که کارگزاران و مسئوالن در تمام رده 
ها از وزیر تا مدیران میانی و کارمندان از افراد 
که خودشان  انتخاب شوند  ها  بهترین  و  صالح 
مجموعه  در  ندهند  اجازه  و  باشند  ضدفساد 

شان فساد و رانت خواری و رشوه گیری شود.

نظارت  دوم  مسئله  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
همگانی و فعال کردن ظرفیت امر به معروف و 
نهی از منکر است که همه احساس مسئولیت 
فساد، رشوه خواری  اداره،  اگر در یک  و  کنند 
و پارتی بازی دیدند برنتابند و فریاد بزنند که 
البته این مسئله شامل رسانه ها هم می شود و 
آنها می توانند با رعایت چهارچوب های اساسی 
هرجا  مسائل شخصی  در  افراد  آبروی  حفظ  و 

فساد دیدند به نحوی اعالم کنند.
وی پاسخگویی سلسله مراتب اداری به مسئوالن 
اداری  نظام  عامل سالمت  را سومین  ربط  ذی 
عنوان کرد و از برخورد عبرت آموز با فساد به 
با فساد  عنوان رکن چهارم موفقیت در مبارزه 
یاد کرد و گفت: هر جا فساد پیدا شد نباید نگاه 
شود چه شخصیتی مرتکب فساد شده و به کجا 

و چه کسی وصل است.
قرمزی  هیچ خط  کرد:  تاکید  رئیسی  اهلل  آیت 
و  باشد  داشته  نباید وجود  فساد  با  برخورد  در 
هرکس به هر نقطه از ثروت و قدرت وصل بود 
و مرتکب فساد و تخلف شد، باید قاطعانه با او 

برخورد شود.
سوال  قضاییه  قوه  رئیس  از  المنار  خبرنگار 
کرد که با توجه به بازگشت میلیاردها دالر به 
خزانه بیت المال در جریان مبارزه دستگاه قضا 
آیا  اداری در مدت اخیر،  اقتصادی و  با مفاسد 
امکان استفاده از این تجربه موفق در کشورهای 
اهلل  آیت  که  دارد  وجود  هم  لبنان  مانند  دیگر 
کامال  لبنان  در  تجربه  این  داد:  پاسخ  رئیسی 
بر  لبنانی  مسئوالن  اگر  است  استفاده  قابل 
در  بدون  و  بودن  پاسخگو  و  صالحیت  اساس 
سیاسی  و  حزبی  های  وابستگی  گرفتن  نظر 

انتخاب شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئوالن باید خود را 
خادم خلق خدا و گره گشا از کار مردم بدانند 
را  خود  و  ببینند  رفتارشان  بر  ناظر  را  خدا  و 
باالدستی  مسئوالن  و  مردم  و  خدا  مقابل  در 
و  پول  جابجایی  ریال  یک  و  بدانند  پاسخگو 
و حرکت خالف  بازی  پارتی  یک  و  ملت  اموال 

حق را خیانت به ملت تلقی کنند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به تنوع ادیان و اقوام و 
مذاهب در لبنان و تأکید بر این که همه مردم 
به یک اندازه در حکومت صاحب حق هستند و 
انتظار اجرای حق و عدالت دارند، تصریح کرد: 
یقین دارم اگر مسئوالن هر جا احساس کردند 
به  و  هستند  عدالت  و  قانون  اجرای  مسئول 

خود اجازه کوچک ترین تخلف از قانون ندهند، 
بسیاری از مفاسد کاهش می یابد و حل می شود.

پرونده  ما  کشور  در  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
با  که  است  مطرح  ها  دادگاه  در  زیادی  های 
خزانه  به  زیادی  های  پول  آنها،  به  رسیدگی 
از  اموال خیلی  و  برگشته  بانکی  نظام  و  دولت 
های  پیگیری  با  بود،  رفته  یغما  به  که  نهادها 
دستگاه قضایی به این نهادها مسترد شده است.
قضایی  دستگاه  امروز  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
جمهوری اسالمی ایران خود را موظف به انجام 
اول  درجه  در  که  داند  می  مهم  مأموریت  سه 
تالش برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی است و به هیچ عنوان نباید 
اجازه داد کارخانه یا کارگاهی تعطیل شده یا در 

فعالیت آن وقفه ایجاد شود.
مجرمین  مجازات  دوم  مساله  داد:  ادامه  وی 
یغما  به  اموال  بازگرداندن  آخر  مساله  و  است 
به  مصمم هستیم  ما  که  است  المال  بیت  رفته 
کنیم  پیگیری  را  موضوع  این  هر طریقی شده 
انجام  این مدت  در  تأثیرگذاری هم  اقدامات  و 

شده و این کار نباید هرگز متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مبارزه با فساد 
باید حرکتی مداوم و پیگیرانه باشد، خطاب به 
کرد »هماهنگی  تأکید  لبنانی  مقامات  و  مردم 
و  مستمر  پیگیری  و  مسئول  های  بخش  بین 
پرهیز از حرکت های مقطعی و پراکنده کاری 
از مهم ترین عوامل موفقیت در مبارزه با فساد 

است«.
افزود: برخی حرکت های قوه  آیت اهلل رئیسی 
قضاییه در مبارزه با فساد جنبه تسکینی دارد 
ولی کارهای مقطعی عالج کننده بیماری نیست 
ساختارهای  که  است  این  در  واقعی  عالج  و 
فسادزا اصالح و زمینه ها و بسترهای بروز فساد 

برطرف شوند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از گفتگوی 
به  پاسخ  در  المنار  تلویزیونی  شبکه  با  خود 

اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی  درباره  سوالی 
مناسبات  این  داشت:  اظهار  آن  پیامدهای  و 
رژیم  و  منطقه  های  ملت  بین  را  تعامالت  و 
دولت  بین  بلکه  نیامده  وجود  به  صهیونیستی 
گرفته  صورت  اسرائیل  با  نشانده  دست  های 

است.
کشورها  این  حاکمان  افزود:  رئیسی  اهلل  ایت 
اسرائیل  و  آمریکا  به  خودفروخته  حاکمان 
با  عنوان  به هیچ  این کشورها  مردم  و  هستند 
این  چون  آیند  نمی  کنار  صهیونیستی  رژیم 
قاتل  با  دادن  دست  و  شراکت  را  ارتباطات 
کودکان و نوجوانان و اشغالگران می دانند ولذا 
نمی  را  مناسباتی  چنین  اجازه  منطقه  مردم 

دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: پیمانی که بین برخی 
کشورهای منطقه با اسرائیل بسته شده، پیمان 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  خودباخته  جریان 
چون  نیست  ماندگار  عنوان  هیچ  به  که  است 
و  مانند  نمی  قرار  پای  هرگز  ها  صهیونیست 
پیمان شکن هستند و هرگونه مناسبات با آنها 

خطای بزرگ راهبردی است.
که  کشورهایی  شد  متذکر  رئیسی  اهلل  آیت 
تصور  اند  استراتژیک شده  این خطای  مرتکب 
کرده اند آرامش آنها با این توافق تضمین می 
شود در حالی که این کار اول دغدغه و به هم 
خوردن آرامش آنهاست؛ زیرا رژیم صهیونیستی 
خوی استکباری و شیطانی دارد و به هیچ کس 

رحم نخواهد کرد.   
رئیس قوه قضاییه با بیان این که عادی سازی 
از  با رژیم صهیونیستی  روابط کشورهای عربی 
پشت خنجرزدن به قدس شریف و آرمان های 
مردم  کرد:  نشان  خاطر  است،  فلسطین  ملت 
ما  و  نخواهند گذشت  جنایت  این  از  فلسطین 
سودی  و  اثر  هیچ  مناسبات  این  داریم  یقین 
ندارد و تنها راه پیروزی ملت ها مقاومت است و 

مقاومت است و مقاومت.

رئیسی: ترامپ در هر جایگاهی باید تقاص پس دهد 

آخرین جزئیات همکاری با عراق برای پیگیری قضائی ترور شهید سلیمانی


