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تخصیص اعتبار به بیش از 6۰ پروژه در حال ساخت
 آموزش و پرورش الرستان

همین صفحه

مدارس  نوسازی  مدیرکل  حضور  با 
از  همراه،  هیأت  و  فارس  استان 
ساخت  حال  در  آموزشی  پروژه های 
و  آمد  عمل  به  بازدید  الرستان  منطقه 
جهت تکمیل و تسریع در ساخت آنها از 
اتخاذ  تمهیداتی  دولتی  اعتبارات  محل 

شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  از 
با  نشستی  در  ابتدا  موصلی  الرستان، 
دفتر  رئیس  الرستان،  ویژه  فرماندار 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
که  الرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  و 
در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، آخرین 
اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه 
های آموزشی شهر و روستا تشریح و با 
اذعان به اینکه سهم خیرین ارجمند در 
انجام  بر  رسیده،  اتمام  به  آنها  ساخت 
تعهدات سهم دولت در تکمیل و تجهیز 

پروژه ها تاکید شد.
احترام  ادای  از  همچنین مسووالن پس 
قاسم  حاج  شهید  سردار  یادمان  به 
حضور  با  که  ای  جلسه  در  سلیمانی، 
حضور  در  آنها  نمایندگان  و  خیرین 
فارس  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  کنفرانس  سالن  در 
دفتر  رئیس  عباسی  شد،  برگزار 
جنوب  مدارس  نوسازی  نمایندگی 
اجرایی  پروژه های  پیرامون  فارس، 
داد  ارائه  توضیحاتی  تفکیک  به  منطقه 
و برای تکمیل و تجهیز هر کدام از آنها 
اعتباراتی تخصیص یافت و بر اتمام آنها 

از سوی مدیرکل نوسازی تاکید شد.

خیرین  مجمع  تشکیل  از  همچنین  وی 
ارتقای  پیگیری  و  الرستان  ساز  مدرسه 
خبر  اداره  به  الرستان  نوسازی  نمایندگی 

داد.
در  تسریع  راستای  در  جلسه،  این  در 
ساخت و سازها از سوی مدیرکل نوسازی، 
عباسی به عنوان مدیر پروژه های الرستان 
نوسازی  کل  اداره  االختیار  تام  نماینده  و 

مدارس فارس در منطقه منصوب شد.
آموزشی  پروژه   ۶۰ از  بیش  است  گفتنی 

مشارکت  با  روستا  و  شهر  در  پژوهشی  و 
که  است  ساخت  حال  در  دولت  و  خیرین 
از مهمترین آنها پژوهشسرای بزرگ دانش 
 ۱۲ آموزشگاه  پور،  عبداهلل  دکتر  آموزی 
کالسه شهدای فرهنگی، آموزشگاه دهخدا، 
لطیفی،  پور  حاجی  کالسه   ۱۲ آموزشگاه 
آموزشگاه  بنارویه،  تربیتی  فرهنگی  کانون 
اقبال چانهر و... است که با دستور مدیرکل 
به  ها  پروژه  تمامی  برای  مدارس  نوسازی 

تناسب اعتباراتی تخصیص یافت.

تخصیص اعتبار به بیش از 6۰ پروژه در حال ساخت
 آموزش و پرورش الرستان
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استانداری  حمایت  و  ایران  شیالت 
هرمزگان خبر داد.

جمع  در  دریایی،  عبدالرسول 
بانوان  اینکه  بیان  با  خبرنگاران، 

از  هنگامی،  صیاد  و   کش  زحمت 
سال ها پیش  اقدام به صید با قایق 
به روش قالب می کردند اما به دلیل 
الزم  مزایای  از  صید  مجوز  نداشتن 
از  برخوردار نبودند، گفت:  تعدادی 
این بانوان سرپرست خانوار بوده که 
نیاز مبرم به این حرفه برای درآمد و 

سرپرستی خانواده داشتند.
این  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
این  مشکل  حل  اهمیت  و  بانوان 
فعالیت  این  ساماندهی  بزرگواران  
استان  شیالت  ویژه  کار  دستور  در 
قرار گرفت  و با پیگیریهای مستمر 
بر  مازاد  مجوز  فقره   ۱۵ موافقت 

ویژه  بطور  جزایر  توسعه  مجوزهای 
بانوان   این   از  نفر   ۳۰ جهت  صرفا 
ایران  شیالت  سازمان  سوی  از 
به  کرد:  تصریح  شد.دریایی  صادر 
این  اسالمی  انقالب  برکت  و   یمن 
مجوزها در دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی امسال در اختیار بانوان صیاد 

هنگامی  قرار خواهد گرفت.
مدیرکل شیالت هرمزگان در پایان 
از حمایت  استاندار هرمزگان، معاون 
وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران 
ماهیگیری  بنادر  و  صید  معاون  و  
این  تحقق  الزمه  که  ایران  شیالت 

مهم بود ، تشکر کرد.

از  هرمزگان،  شیالت  کل  مدیر 
تخصیص ۱۵ فقره مجوز صید ویژه 
پیگیری  با  هنگامی  صیاد  ۳۰بانوی 
سازمان  موافقت  و  استان  شیالت 

تخصیص 1۵ فقره مجوز صید ویژه 30 بانوی صیاد هنگامی

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

را  خود  اهمیت  اقشار،  انواع  از  صنعتگر  و 
به  اخیر  سال های  در  و  کرده  حفظ  پیوسته 

آن افزوده است.
وی با اشاره به فعال بودن بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر در حوزه صنایع دستی در استان فارس، 
و  مالیم  رشدی  با  تعداد  این  کرد:  تصریح 
پیوسته در حال افزایش است. این استان در 
رشته های صنایع دستی تنوع دارد به طوری 
این  از  که  دارد  فعال  رشته  اکنون ۱۱۷  که 
تعداد ۸۰ رشته شاخص در شیراز فعال است.

دستبافته های  کرد:  بیان  فارس،  استاندار 
داری در این استان شامل انواع قالی، گبه و 
گلیم بوده که تنوع بسیاری دارند به گونه ای 
و  شده  احیا  بافت  شیوه های  از  بسیاری  که 
و  هستند  شناسایی  حال  در  دیگر  بسیاری 
بین  از  نیز متأسفانه  این تکنیک ها  از  برخی 
رفته اند.وی افزود: پوشاک سنتی که یکی از 
کشور  هر  فرهنگی  شاخصه های  مهمترین 
و  داشته  زیادی  رونق  استان  این  در  است 
عالقه  آنها  پوشیدن  به  هنوز  عشایر  و  اقوام 
در  چوبی  صنایع  کرد:  تصریح  دارند.رحیمی 
شهری مثل آباده شهرت جهانی پیدا کرده و 
دارای انواع رشته های تزئینی پرکاربرد است. 
و  طراحی  سرامیک،  و  سفال  سنتی،  کاشی 
صنایع  سنتی،  های  رودوزی   سنتی،  نقاشی 
دیگر  از  شیشه ای  و  فلزی  صنایع  چرمی، 
سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  گروه های 

فعال در این استان است.

در  که  هرمزگان  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
شهرستان جاسک برگزار شد، عنوان کرد: برای 
و مستعد  مناطق محروم  باید  توسعه هرمزگان 
مناطقی  آنها شکوفا شود،  استعداد  و  شناسایی 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  سرپرست 
در  امداد  کمیته  کارشناسان  و  اوز  شهرستان 
در  که  واحدهایی  تکمیل  چگونگی  خصوص 
شهرستان  سطح  در  محرومین  مسکن  قالب 

شهر  عناوین  کسب  گفت:  فارس  استاندار 
به  و شیراز  آباده در سال ۹۷  منبت  جهانی 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی در سال ۹۸ 
نشان  که  بوده  تحوالتی  مهمترین  جمله  از 
فارس  استان  دستی  صنایع  توسعه  رشد  از 
و  تالش ها  از  جایگاه  این  کسب  برای  دارد، 
کشور  دستی  صنایع  معاون  پیگیری های 

تشکر می کنم.
منبت  جغرافیایی  نشان  دریافت  افزود:  وی 
در  شیراز  خاتم  جغرافیایی  نشان  و  آباده 
حفظ  جهت  در  المللی  بین  و  ملی  سطح 
از  هنرها  این  فعاالن  و  صنعتگران  منافع 
کنون  تا  که  بوده  مهمی  فعالیت های  جمله 
عنوان  دریافت  همچنین  است،  شده  انجام 
فیروزآباد  شهر ملی دستبافته های عشایری 
و نشان جغرافیایی گلیم ساده فیروزآباد نیز 

به زودی کسب خواهد شد.
رحیمی بیان کرد: استان فارس با دارا بودن 
بالغ  و  فروشگاه صنایع دستی  از ۵۰۰  بیش 
بر ۱۱ بازار و بازارچه صنایع دستی در سطح 
نخست  جایگاه  دارای  حاضر  حال  در  استان 
در کشور بوده که مشخصه بازار هدف فروش 

محصوالت صنالیع دستی تمام کشور است.
اعطایی  تسهیالت  پیرامون  فارس،  استاندار 
تسهیالت  گفت:   ۹۹ و   ۹۸ سال های  در 
تبصره ۱۸ از محل اعتبارات استانی به مبلغ 
که  شد  داده  نفر   ۲۶ به  ریال  میلیارد   ۱۱
همچنین  کرد،  اشتغال  ایجاد  نفر   ۷۰ برای 
تسهیالت مشاغل خانگی پشتیبان شامل سه 
کارگاه به مبلغ سه میلیارد ریال و با اشتغال 
۳۰ نفر ودر بخش مشاغل خانگی مستقل ۲ 
 ۲۲ اشتغال  با  ریال  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد 

نفر پرداخت شد.
تسهیالت  ریال  میلیارد  یک  افزود:  وی 
بالعوض نیز در سطح استان به ۲۵ نفر طی 
همچنین  است،  شده  پرداخت  مدت  این 
کارا  تسهیالت  سامانه  در  نفر   ۶۶۱ تاکنون 
نفر   ۱۰۰ تعداد  این  از  که  کردند  نام  ثبت 
از  نفر   ۹۰۰ کردند.  دریافت  تسهیالت 
روستایی  بیمه  دریافت  برای  صنعتگران 

صنایع دستی معرفی شده اند.

مانند سواحل مکران که در جهان کم نظیر و در 
ایران بی نظیر است.

وی با اینکه توسعه ملی از طریق توسعه هرمزگان 
رئیس  نتیجه سفرهای  گفت:  است،  اولویت  در 
جمهور به هرمزگان، تصویب ۹۹ طرح بوده که 
برای این طرح ها، دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شد، اما اکنون بیش از سه 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
طرح ها  این  تکمیل  برای  افزود:  کشور،  بودجه 
استان  به  باید  دیگر  تومان  میلیارد   ۷۸۰

تخصیص دهیم.
در  دولت  این  فعالیت  پایان  تا  گفت:  نوبخت 
هرمزگان برای تکمیل بیش از ۴۰ طرح اولویت 
دار، هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص 

می یابد.

تبادل نظر  باشد، بحث و  در حال ساخت می 
گردید.

و  بالعوض  پرداخت  خصوص  در  دهقان 
پیشرفت  به  مشروط  کارمزد  بدون  تسهیالت 
دوستی  نمود.  بیان  را   واحدها  فیزیکی 
امداد  کمیته  پرسنل  از  تشکر  ضمن  روشن 
آمادگی  اعالم  زدایی،  محرومیت  راستای  در 
 ۲۰۰ تعداد  به  را  بهسازی  تسهیالت  پرداخت 
میلیون   ۵۰۰ الحسنه  قرض  تسهیالت  فقره 
اوز  شهر  در  پرداخت  اولویت  و  داد  را  ریالی 
به  بیدشهر  و  مرکزی  بخش  روستاهای  و 
ضمن  دانست.  حمایتی  نهادهای  مددجویان 
هزینه  بودن  باال  و  تورم  به  توجه  با  اینکه 
ساخت بویژه متقاضیان تحت پوشش نهادهای 
جهت  خیرین  سوی  به  یاری  ،دست  حمایتی 

تکمیل واحدها را عنوان نمود.

عشایری«  دستبافته های  ملی  عناوین »شهر 
و »دبیرخانه ثبت جهانی شهر صنایع دستی« 
به فیروزآباد و شیراز با حضور استاندار فارس 

در آئینی ویژه اهدا شد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
و  رسمی  اعالم  مراسم  مهر،  خبرگزاری 
روستاهای  و  شهرها  گواهی نامه  اعطای 
از  تعدادی  حضور  با  که  صنایع دستی  ملی 
استانداران و چند نفر از شهرداران شهرهای 
نمایندگان  از  تعدادی  صنایع دستی،  ملی 
و  ستادی  کل  مدیران  از  جمعی  و  مجلس 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  استانی 
مجموعه  آبی  سالن  محل  در  صنایع دستی 
شهر  شد،  برگزار  نیاوران  تاریخی  فرهنگی 
فیروزآباد عنوان شهر جهانی دست بافته های 
ثبت  دبیرخانه  عنوان  شیراز  و  عشایری 

جهانی شهر صنایع دستی را کسب کرد.
گفت:  فارس  استاندار  مراسم  این  در 
سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  محصوالت 
ایران بزرگ بوده  میراثی کهن و ماندگار در 
بوم  و  مرز  این  راستین  سفیران  پیوسته  که 
میراث کهن  غنای  و  است  در سراسر جهان 
فرهنگی و طبیعی ایران را در طول تاریخ بر 
همگان روشن ساخته و رشد و تحول آن بر 

کسی پوشیده نیست.
به گفته عنایت ا... رحیمی، استان فارس یکی 
یکی  و  هنر  و  فرهنگ  اصلی  پایگاه های  از 
از مناطق دارای سرمایه های انسانی هنرمند 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، نقش هرمزگان در توسعه کشور را 

بسیار مهم و اثرگذار دانست.
شورای  نشست  در  نوبخت  باقر  محمد 

پسین  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  از  نقل  و  اوز 
رییس  دهقان  نشستی،  در  اوز  شهرستان 
روشن  دوستی  و  )ره(  امام  امداد  کمیته 

فیروزآباد، شهرملی دستبافته های عشایری شد

هرمزگان در توسعه کشور نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد

خیرین مسکن ساز با محوریت ساخت مسکن محرومین
 فصل تازه ای را بنام خود رقم می زنند

مدیرکل بهزیستی فارس از افزایش ۲/۵ برابری 
خیلی  معلولیت  دارای  افراد  پرستاری  حق 
در  نژاد،  کشفی  داد.محمدصادق  خبر  شدید 

گفت:  کشور،  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
تنوع  طرح  به  تومان  میلیارد   ۷۰۰ تخصیص 
بخشی به تولیدات و اشتغال عشایر در جهت 
کشور  عشایر  اقتصاد  در  عظیم  تحولی  ایجاد 

انجام شد.
از  بازدید  حاشیه  مقدم،در  عالیی  شاهپور 
تنوع  افزود:  فارس  استان  شهرستان های 
از  یکی  عشایر  اشتغال  و  تولیدات  به  بخشی 
عشایر  امور  سازمان  محوری  سیاست های 
میلیارد   ۷۰۰ راستا  همین  در  که  می باشد، 
و  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  پروژه  تومان 
بند ب  و همچنین  و ۱۲  ماده ۱۰  تسهیالت 
ماده ۵۲ تعریف شده که تحول عظیمی را در 
اقتصاد عشایر و در ایجاد تنوع اشتغال عشایر 

در بر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در راستای حمایت از زنجیره 
گوشت قرمز در استان فارس مبلغ ۵۵ میلیارد 
به  بهره  کم  تسهیالت  اول  مرحله  در  تومان 
در سال ۹۸  افزود:  گرفته  تعلق  فارس  عشایر 
اداره کل امور عشایر فارس در رابطه با جذب 
استان های  از  قرمز  گوشت  زنجیره  تسهیالت 
پیشتاز بوده است، که با توجه به ارزیابی های 
بالقوه که در شهرستان  انجام شده و کارهای 
فراشبند در خصوص طرح زنجیره گوشت قرمز 
با توجه به درخواست نماینده و  شده است و 
فرماندار شهرستان فراشبند مبلغ ۱۰ میلیارد 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  در سال ۹۹  تومان 

عشایر این منطقه اخصاص داده شد.
به  اشاره  با  کشور  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
پکیج های  جمله  از  نو  انرژی های  توسعه های 
این  عشایر  تقاضای  مورد  که  خورشیدی 
منطقه بود از حدود سیزده هزار و ۵۰۰ خانوار 
بهره  خورشیدی  پکیج  از  کشور  در  عشایری 
خورشیدی  پکیج   ۱۸۰۰ مقدار  می شوند  مند 

از  پاسارگاد  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
در  بخشی  استحکام   و  ساماندهی  اقدامات 
پایان  تا  پاسارگاد  تخت  تل  شرقی  پلکان 
دی ماه امسال خبر داد. افشین ابراهیمی مدیر 
اسناد  گفت:  پاسارگاد،  جهانی  میراث  پایگاه 
از  استروناخ  کاوش های  به  مربوط  مدارک  و 
سال ۱۹۶۰ میالدی در این مکان، آشفتگی و 
به هم  ریختگی زیادی را در بخشی از طبقات 
فوقانی این پلکان نشان می دهد.او، بیان کرد: 
نفیس  شواهد  این  رفتن  دست  از  احتمال 
معماری به واسطه قرار داشتن در مسیر تردد 
در  باران  آب  یافتن  نفوذ  و  کنندگان  بازدید 
میراث  پایگاه  معماری،  ساختارهای  عمق 
نسبت  تا  داشت  آن  بر  را  پاسارگاد  جهانی 
بلوک های  استحکام بخشی  و  ساماندهی  به 

سنگی این بخش از پلکان اقدام کند.
بلوک های  جانمایی  کرد:  تصریح  ابراهیمی، 
بلوک ها،  اطراف  فضای  پاک سازی  سنگی، 
عملیات  به هم ریخته  بلوک های  جابه جایی 
پاسارگاد  تخت  تل  شرقی  پلکان  در  حفاظت 
شامل پنج مرحله مستندسازی و بازگرداندن 
خود  اصلی  جای  به   فروریخته  بلوک های 
بلوک های  استحکام  بخشی  و  یافت  انتقال 
انجام  در  پلکان،  زیرین  ردیف  ماسه سنگی 
این مراحل به دلیل وزن زیاد قطعات سنگی، 
بلوک ها  جابجایی  برای  دستی  جرثقیل  از 

جمع خبرنگاران با بیان اینکه حقوق پرستاری 
افراد دارای معلولیت خیلی شدید در ۲ محل 
ضایعه نخاعی و خانواده محور بررسی می شود، 
پرستاری  حق  از  نفر  هزار   ۱۲ کرد:  اظهار 
خانواده محور برخوردار بودند و در ماه گذشته 
نفر به این جمعیت اضافه شدند که  ۲۰ هزار 
در مجموع سازمان بهزیستی کشور به این ۳۲ 
هزار نفر مبلغ ۲۵۰ هزار تومان حق پرستاری 
پرداخت می نماید. کشفی نژاد، در ادامه با بیان 
می شود،  اجرا  آینده  ماه  از  مصوبه  این  اینکه 
افزود: همچنین پرستاران ضایعه نخاعی شامل 
هزار   ۵۵۴ مبلغ  که  می شوند  نفر  هزار   ۲۷

تومان حق پرستاری می گیرند.
ماه  از  در مصوبه جدید  یادآوری کرد که  وی 

آینده به ۶۱۰ هزار تومان افزایش می یابد.

این تعداد  از  به عشایر فارس تعلق گرفته که 
و  قیر  فراشبند،  عشایر  به  درصد   ۲۵ مقدار 
به  توجه  با  که  اختصاص  فیروزآباد  و  کارزین 
خورشیدی  پکیج   ۲۰۰ تعداد  عشایر  تقاضای 
در  تا  درخواست  نیرو  وزارت  طریق  از  مجدداً 
صورت موافقت به عشایر استان اختصاص داده 
شود.عالیی مقدم: در خصوص اعتبارات ارزش 
افزوده اظهار داشت: مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان 
ارزش افزوده در کل کشور به عشایر تخصیص 
داده شده که مبلغ سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان ارزش افزوده توسط فرمانداری فراشبند 
داده  اختصاص  منطقه  این  عشایرکوچنده  به 

شده است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: ظرفیت 
قانون در برنامه ششم را ما به نفع عشایر ایجاد 
کرده ایم که امروز شاهد اجرای پروژه های قابل 
قبول در بحث زیر ساخت ها و ارتقا شاخص های 
برخورداری جامعه عشایری در این شهرستان 
آب  تأمین  پروژه ها  این  از  یکی  که  بوده ایم 
اسکان  سایت  بهداشتی  و  سالم  پایدار  شرب 

دره گنجشکی شهرستان فراشبند می باشد.
در ادامه مدیر کل امور عشایر فارس نیز گفت: 
اسکان عشایر کاماًل اختیاری است با توجه به 
درخواست ها و تقاضای مکرر عشایر این منطقه 
عشایر  عرفی  مراتع  در  اسکان  سایت  جهت 
مجوزهای الزم از دستگاه های متولی اخذ شده 
این  اعتبار  کرد:  تصریح  بهرامی  ا...  است.روح 
 ۸۰۰ مبلغ  به   ۴ تبصره  ه  بند  محل  از  طرح 
میلیون تومان جهت حفر چاه عمیق آهکی به 

عمق ۲۰۰ متر تأمین شده است.
با  داشت:  اظهار  فارس  عشایر  امور  کل  مدیر 
عشایری  خانوار   ۲۰۰ طرح حدود  این  اجرای 
از طایفه صفی خانی تیره کرملو از نعمت آب 
پایدار سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

استفاده  شده است.مدیر پایگاه میراث جهانی 
بیشتر  یکپارچگی  با  داد:  ادامه  پاسارگاد، 
و  نقش  شرقی،  پلکان  معماری  وضعیت 
عملکرد آن در تامین شرایط دسترسی به آثار 
بیش از پیش  پاسارگاد  تخت  تل  فراز  معماری 
پررنگ می شود این عملیات حفاظتی از نیمه 
آذرماه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان 

دی ماه  امسال به پایان برسد.
نامیده  نیز  مادرسلیمان  تخت  که  تخت  تل 
با  طبیعی  تپه ای  فراز  بر  تختگاهی  می شود، 
رنگ  سفید  آهکی  تراش  خورده  سنگ های 
نخستین  از  و  شده   ساخته   سنگ  ماسه   و 
محوطه  در  که  می رود  شمار  به  بناهایی 

پاسارگاد بنا شده است.

افزایش ۲/۵ برابری حق پرستاری
افراد دارای معلولیت خیلی شدید

تخصیص 700 میلیارد تومان به طرح تحول 
بخشی تولیدات عشایر کشور

ساماندهی تل تخت پاسارگاد

جزئیات توقیف نفتکش
کره  جنوبی در خلیج فارس

توقیف  از  دریایی سپاه  نیروی  روابط عمومی 
تجاری  نام  با  جنوبی  کره  شناور  فروند  یک 
پروتکل های  نقض  دلیل  به  چیامی،  هانکوک 
نیرو،  این  دریادالن  توسط  زیست محیطی 

صبح امروز و در خلیج فارس خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر به نقل از سپاه نیوز؛ روابط عمومی نیروی 
توقیف  اعالم  با  اطالعیه ای  در  سپاه  دریایی 
یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی توسط 
دریادالن این نیرو، )دوشنبه ۱۵ دیماه ۹۹( در 
آب های خلیج فارس آورده است: این نفتکش 
خلیج  در  عربستان  الجبیل  بندر  مبدأ  از  که 
پیاپی  نقض  دلیل  به  بود،  حرکت  در  فارس 
قوانین زیست محیطی دریایی توسط ناوگروه 
سپاه  دریایی  نیروی  یکم  منطقه  ذوالفقار 

پاسداران انقالب اسالمی توقیف شد.
این اطالعیه افزوده است: این کشتی با پرچم 
کره جنوبی بنام HANKUK CHEMI حامل 
بوده  نفتی  مواد شیمیایی  ۷ هزار و ۲۰۰ تن 
است.این اطالعیه با بیان اینکه خدمه های این 
شناور نفتی از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، 
کرده  خاطرنشان  هستند،  میانمار  و  ویتنام 
لنگرگاه  توقیف در  از  نفتکش پس  این  است: 
بندرعباس پهلو گرفت و پرونده آن برای طی 
کشور  قضائی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل 
نیروی  عمومی  روابط  اطالعیه  شد.در  خواهد 
این  توقیف  است :  شده  تصریح  سپاه  دریایی 
شناور به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی 
و با حکم دادستانی استان هرمزگان ساعت ۱۰ 

صبح روز  پانزدهم دی ماه انجام شد.

***

کشف زمین خواری
10 میلیارد ریالی

در بندرعباس

فرمانده انتظامی هرمزگان از رفع تصرف ۲۰ 
هزار متر از اراضی دولتی به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال در شهرستان بندر عباس که به صورت 

غیرقانونی تصرف شده بود خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری اظهار داشت: مأموران 
پی  در  شهرستان  اقتصادی  امنیت  پلیس 
شکایت بانک ملی در خصوص تصرف اراضی 
روستای  واقع  متر  هزار   ۲۰ متراژ  به  ملی 
کار  دستور  در  موضوع  عباس  بندر  ابشورک 

پلیس قرار گرفت.
پلیس،  تحقیقات  یافتن  ادامه  با  افزود:  وی 
از  محل  آن  ساکنین  از  احدی  شد  مشخص 
مدت ها قبل اقدام به تصرف اراضی ملی کرده 
اینکه  بیان  با  استان،  انتظامی  فرمانده  است. 
شد،  قضائی  مراجع  تحویل  و  احضار  متهم 
تصرف  رفع  مذکور  اراضی  کرد:  نشان  خاطر 

و در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
اینکه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  مقام  این 
تصرف  رفع  زمین های  ارزش  کارشناسان 
شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان 
اراضی  سازی  آزاد  بیت المال،  حفظ  داشت: 
ملی از دست متجاوزان و سودجویان همواره 

در دستور کار پلیس قرار دارد.
***

کشف 603 کیلوگرم مواد 
مخدر و 100 هزار لیتر 

سوخت قاچاق در هرمزگان
سردار جعفری گفت: ماموران انتظامی استان 
هرمزگان از ۵ دستگاه خودرو ۶۰۳ کیلوگرم 

انواع مواد مخدر کشف کردند.
انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
از  استان  انتظامی  ماموران  گفت:  هرمزگان 
حاجی  شهرستان های  در  خودرو  دستگاه   ۵
آباد، رودان، میناب و بندرخمیر ۶۰۳ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر شامل ۵۹۴ کیلوگرم تریاک، 
۴ کیلوگرم حشیش، ۳ کیلوگرم هروئین و ۲ 

کیلوگرم سایر مواد کشف کردند.
سردار جعفری افزود: در این رابطه ۶ قاچاقچی 
انتظامی  ماموران  شدند.  دستگیر  مخدر  مواد 
بندرعباس  و  میناب  سیریک،  شهرستان های 
لیتر  هزار   ۱۰۰ جداگانه  عملیات  سه  در  نیز 
و ۲۲۰  میلیارد  ارزش ۱۱  به  قاچاق  گازوئیل 
میلیون ریال کشف و ۳ متهم را دستگیر کردند.
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آگهی مزایده فروش قطعات زمین نوبت دوم
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1۹۵-۹۹/3/13 شوراي اسالمي شهر الر قطعه زمین هایي مندرج در جدول ذیل با کاربري مسکوني به متراژهاي مندرج در جدول ذیل طبق 
آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر به فروش رساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل مي آید پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند 6 آگهي، پیشنهاد مبلغ خود را به همراه 

فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
با  مطابق  مزایده  در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -1
صورت  به  بایستي  که  میباشد  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ 
شهر  بانک   1007۹03۲۹766 شماره  حساب  به  واریزي  فیش 
شهرداري الر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ 
واریز گردد. -۲- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازاي  
 -3 است.-  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ  با  مطابق  متر  هر 
سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته 
نفع  به  ترتیب  به  نگردند  معامله  انجام  به  حاضر  و  اند  شده 
قبول  یا  رد  در  شهرداري   -4 شهرداري ضبط خواهد شد.- 

یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- ۵- کلیه هزینه هاي آگهي، کارشناسي و غیره که در اثر مزایده حادث 
گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري ۹۹/11/0۲ و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه ۹۹/11/04 است.

انتشار نوبت اول : 99/1۰/17                  انتشار نوبت دوم : 99/1۰/23                                   محمد رضا قنبرنژاد - شهردار الر          شناسه آگهی :  1073603         م الف :  10۲۹1

ف
دی

شماره پالك ثبتي/ر
شماره قطعه

مساحت قطعه کاربري
مترمربع

قیمت هر متر مربع 
)ریال(

قیمت هر قطعه 
)ریال(

سپرده واریزي 
)ریال(

محل ملك

شهر قدیم بلوار امام حسین۲۵6/87۲7/000/0006/۹3۵/4۹0/000346/774/۵00مسکونی18740/46

شهر قدیم بلوار امام حسین۲۵0۲۵/000/0006/۲۵0/000/00031۲/۵00/000مسکونی۲8740/47

شهر قدیم بلوار امام حسین۲۵0۲۵/000/0006/۲۵0/000/00031۲/۵00/000مسکونی38740/48

شهر قدیم بلوار امام حسین۲۵0۲۵/000/0006/۲۵0/000/00031۲/۵00/000مسکونی48740/4۹

در  لبنان،  حزب ا...  اجرایی  شورای  رئیس 
این  در  سلیمانی  قاسم  شهید  یادبود  مراسم 
شهید  این  که شخصیت  داشت  اظهار  کشور 
بزرگوار بیانگر بُعد جهانی ایران در حمایت از 

همه مظلومین جهان است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
العهد، »سید  پایگاه خبری  از  به نقل  تسنیم 
اجرایی  شورای  رئیس  صفی الدین«  هاشم 
جمهوری  سفارت  مراسم  در  لبنان  حزب ا... 
بزرگداشت سالروز شهادت  ایران در  اسالمی 
سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی 
شهید  شخصیت  داشت،  اظهار  المهندس« 
جمهوری  جهانی  بعد  نمایانگر  سلیمانی 
در  مظلومین  از  حمایت  در  ایران  اسالمی 

سراسر جهان است.
تأکید کرد، شهید سلیمانی  سید صفی الدین 

انتظار  می کرد  فداکاری  قدس  برای  که  زمانی 
پاداش از هیچ کسی را نداشت.

با  ادامه  در  حزب ا...،  اجرایی  شورای  رئیس 
در  آمریکا  جنایت های  و  توطئه ها  به  اشاره 
ایاالت  دشمنی  که  کرد  خاطرنشان  منطقه 
از رژیم اشغالگر  با مردم منطقه بیشتر  متحده 

است. صهیونیستی 
محور  »قدرت  اینکه  ابراز  با  ادامه  در  وی 
که  کسی  هر  به  منحصر  قدرت  یک  مقاومت 
قدرتی  بلکه  نیست،  باشد  این محور  به  معتقد 
برای کشورهای ماست« تأکید کرد که صحبت 
از اهمیت وجود مقاومت برای حمایت از لبنان 

یک بحث مهم و پیچیده است.
شهید  که  کرد  خاطرنشان  حزب ا...،  مقام  این 
او  و  کرد  رها  را  دنیا  سلیمانی  قاسم  سردار 
و  می دانست  به خوبی  را  خود  زندگی  اولویت 
انسانی  سلیمانی  بود. شهید  عبادت  اهل  میان 
مؤمن و بسیار فروتن بود و همواره شهادت را 

طلب می کرد.
شهید  که  کرد  اضافه  صفی الدین،  هاشم  سید 
در  باید  جنگیدن  می دانست  سلیمانی  قاسم 
و  قدرت  مسیر  قاسم  حاج  راه  باشد،  خدا  راه 

اقتدار است.
واالی  ویژگی های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
شهید  که  گفت  المهندس  ابومهدی  شهید 
المهندس نیز از صفات خوبی مانند حاج قاسم 

برخوردار بود.
رئیس شورای اجرایی حزب ا... در پایان با این 
دو شهید بزرگوار و همه شهدا عهد کرد: ما در 

مردم  برای  نجات  و  حقیقت  مقاومت،  مسیر 
منطقه باقی خواهیم ماند.

نمایندگان  از  خلیل«  حسن  »علی  همچنین 
سالگرد  اولین  مراسم  در  لبنان  پارلمان 
ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 
اسالمی  جمهوری  سفارت  در  المهندس 
به  اشاره  سلیمانی،  شهید  ترور  گفت،  ایران 
اما  بود،  منطقه  در  بحران افکنی  پروژه  آغاز 
یافت،  خواهد  ادامه  همچنان  مقاومت  طرح 
آن  به  خدشه ای  هرگز  فرماندهان  ترور  زیرا 
ارکان  مقاومت،  طرح  زیرا  نمی کند،  وارد 

مستحکمی دارد.
علمای  اتحادیه  رئیس  حمود«  ماهر  »شیخ 
کرد  خاطرنشان  مراسم  این  در  هم  مقاومت 
مسیر  در  المهندس  و  سلیمانی  شهیدان  که 

قدس حرکت می کردند.

شخصیت شهید سلیمانی، نمایانگر بُعد جهانی ایران در حمایت از همه مظلومان جهان است
کویت سه کشف نفتی و گازی جدید انجام داد 
که یکی از آنها نزدیک به میدان بورگان است که 

بزرگترین میدان نفتی این کشور است.
ایسنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
محمد  از  نقل  به   Kuna دولتی  خبرگزاری 
الفارس، وزیر نفت کویت اعالم کرد شرکت نفت 
کویت میدان نفتی هوماح واقع در شمال غربی 
مربع  کیلومتر   ۷۰ وسعت  به  ای  منطقه  در  را 
نفت  روز  در  بشکه   ۱۴۵۲ روزانه  تولید  نرخ  و 
سبک کشف کرده است. این اکتشاف از این نظر 
قابل توجه است که در منطقه بدون اکتشاف در 
بخشهای غربی و شمال غربی کویت بوده است.

در  واقع  الغاشانیه  میدان  در  اکتشاف  دومین 
و  روضتین  میادین  به  نزدیک  و  کویت  شمال 

گشودن  زمینه  در  قطر  و  سعودی  عربستان 
مرزهای هوایی، زمینی و دریایی میان خود 

توافق کردند.
گزارش  این خبر  اعالم  با  رویترز  خبرگزاری 
داد که این توافق با میانجیگری کویت انجام 
کرد  اعالم  کویت  خارجه  است.وزیر  شده 
خود  قطری  همتای  با  کشور  این  امیر  که 
توافق  امضای  درباره  سعودی  ولی عهد  و 
فارس  اجالس سران شورای همکاری خلیج 
داشته  تلفنی  گفت و گویی  العال  منطقه  در 
است. وزیر خارجه کویت در ادامه اعالم کرد: 

ویروس کرونا جهش یافته، اما بسیاری از کشورها 
به دنبال نوش داروی کووید ۱۹ هستند تا زندگی 
ضد  میان  این  در  و  گردد  بر  عادی  شرایط  به 
ذهن  در  آن چه  تا  شدند  فعال  دوباره  واکسن ها 

دارند را به قیمت جان مردم القا کنند.
از  نیست.  تازه ای  اتفاق  واکسن ها  ضد  ماجرای 
زمان امیر کبیر بودند و حاال در بیماری کووید 
ذهن  که  افرادی  دارند.  فعال  حضور  هم   ۱۹
خود را در برابر علم بسته اند و حتی در آخرین 
حرکت خود در کشور، در برابر ساختمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند 
و به واکسن داخلی و خارجی کرونا، »نه« گفتند.

ایرانی  نکته جالب توجه درباره ضد واکسن های 
این است که خود ماسک می زنند و به روش های 
یعنی  ندارند.  راسخی  اعتقاد  خود  ادعای  مورد 
حاضر نیستند آن چه جوامع علمی جهانی درباره 
ویروس کرونا را می گویند، بپذیرند، اما ماسک زده 
و اعتراض شان به تولید یا تهیه واکسن کرونا را با 

ماسک بر چهره فریاد می زنند.
تزریق واکسن کرونا اجباری نیست

نکته مهم در زمینه واکسن کرونا این است که 
واکسن  مثل  یعنی  نیست.  اجباری  آن  تزریق 
در  یا  گروه های حساس  است  بهتر  که  آنفلوآنزا 
معرض خطر تزریق کنند، واکسن کرونای ایمن و 
تایید شده هم برای گروه هایی که در معرض خطر 
قرار دارند، پیش از همه باید تزریق شود، اما حتی 
برای این افراد هم اجباری وجود ندارد. یعنی اگر 
موقعیت تزریق واکسن کرونا برای کادر بهداشت 
و درمان یا سالمندان یا هر گروهی که در اولویت 
وزارت بهداشت اعالم خواهد شد، فراهم باشد، اما 
آن فرد نخواهد واکسن بزند، اجباری وجود ندارد.

علیرضا رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در 
واکسنی مثل واکسن  به  باید  این زمینه، گفت: 

جهان ۲۰۲۰ بریتیش پترولیوم نشان داد کویت 
تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۱/۵ میلیارد بشکه 
ذخایر نفت قطعی داشته است که در مقایسه با 
سال ۲۰۱۸ تغییر چندانی نداشت و معادل ۵/۹ 

درصد از کل ذخایر جهان بود.

از شکایت قضایی در  و مصر و عدول دوحه 
پایان اختالف  توافق  این زمینه است و فردا 

میان کشورهای مزبور امضا می شود.

از سوی دیگر بحث خرید واکسن خارجی  شد. 
کرونا و همچنین مشارکت در تولید با شرکت های 

خارجی نیز مطرح است.
علت طی کردن مسیرهای مختلف این است که 
اندازه  به  کشوری  هیچ  در  کرونا  واکسن  تولید 
نیاز مردم همان کشور نیست و در واقع دولت ها 

بتوانند  تا  کنند  طی  را  مختلف  مسیرهای  باید 
بهداشت  کادر  مانند  خود  جمعیتی  اولویت های 
گروه ها  سایر  از  پیش  را  سالمندان  و  درمان  و 

واکسینه کنند.
همین  به  نیز  ایران  در  مسیر  این  کردن  طی 
دلیل است که بتوانیم میزان دوز مورد نیاز برای 
گروه هایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند 
اولویت ها  اساس  بر  را  گروه ها  این  و  تامین  را 
را  مردم  نمی توان همه  بنابراین  کنیم.  واکسینه 

معطل تولید واکسن ایرانی نگه داشت.
حسن روحانی رییس جمهوری دهم دی ماه در 
اگر  گفت:  زمینه  همین  در  دولت  هیات  جلسه 
یک واکسن کرونا امروز آماده است و می توانیم 
خریداری کنیم و دو تا سه هفته دیگر تزریق را 
این  نباید تردید کنیم و دولت در  شروع کنیم، 
مسائل تردید نمی کند. بحث می شود که واکسن 
را از خارج وارد کنیم یا در داخل بسازیم. این چه 
این است  بحثی است که مطرح می شود؟ مثل 
که بگوییم در وسط جنگ، اسلحه را در داخل 
بسازیم و از خارج وارد نکنیم. این چه حرفی است 

که می زنیم؟
وی اظهار کرد: اگر به خودکفایی کامل رسیدیم 
هنوز  که  زمانی  ولی  است؛  درست  نبود،  نیاز  و 
این  نمی داند  هیچ کس  نیست،  مشخص  راه 
با  بتوانیم  که  روزی  کردیم،  شروع  که  واکسنی 
آن واکسیناسیون گسترده شروع کنیم، چند ماه 
دیگر است. اگر یک واکسنی امروز آماده است و 
می توانیم خریداری کنیم و دو تا سه هفته دیگر 
تزریق را شروع کنیم، نباید تردید کنیم. دولت در 

این مسائل تردید نمی کند.
است.  نادرست  مباحث  این  کرد:  بیان  روحانی 

اثربخشی  آنها  از  بخشی  شاید  که  گرفته  قرار 
چندانی هم نداشت. با این حال نمی توان مردم 
را معطل نگه داشت. ماجرای واکسن کرونا هم 
معطل  را  مردم  نمی توان  و  است  همین  دقیقا 
نگه داشت که واکسن داخلی آماده شود. این در 
زمان  در  واکسن کرونا  تولید  است که  شرایطی 
عقب تر  کشورها  سایر  از  ماهی  چند  هم  حاضر 
است و در خوش بینانه ترین حالت شاید در اواخر 
خرداد ماه ۱۴۰۰ بتوان به اولین واکسن کرونای 
وزیر  نمکی  کرد.سعید  پیدا  ایران دست  ساخت 
همین  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
رابطه بیان کرد: وقتی تزریق واکسن ایرانی کرونا 
را در فاز انسانی مژده می دهیم، قرار نیست مردم 
بگذاریم.  داخل  تولید  کرونای  واکسن  منتظر  را 
من و نزدیکانم واکسیناسیون کرونا را زمانی انجام 
می دهم که همه مردم واکسن زده باشند. برای 
منابع  از  که  هستیم  صدد  در  کشورمان  مردم 
طی  را  واکسن  تست  که  جاهایی  و  مطمئن 
کرده و آماده تزریق بدون دغدغه است، واکسن 
و  مشخص  هدف  گروه های  کنیم.  خریداری  را 

اولویت ها طبقه بندی شده اند.
ضد واکسن های آشکار و نهان

ساختمان  مقابل  پله های  از  عده ای  هرچند 
یا  خارجی  واکسن  خرید  به  و  رفته  باال  ایوانک 
تولید واکسن داخلی اعتراض کرده و بنر به دست 
گرفتند، اما نکته این جاست که این افراد آن چه 
در ذهن داشتند را فریاد زدند و چیزی را پنهان 
نکردند. ترس از افرادی است که ضد واکسن های 

الصبریه بوده است و ۱۸۱۹ بشکه در روز نفت 
سبک را با چگالی API ۴۹ و ۲.۷۸ میلیون فوت 

مکعب گاز در روز را تولید می کند.
همچنین نفت مرسوم در شمال بورگان با نرخ 
تولید ۲۰۰۰ بشکه در روز از چندین چاهی که 

در سال ۲۰۲۰ حفاری شده بودند، کشف شد.
شرکت دولتی نفت کویت قصد دارد فعالیتهای 
حفاری را در این اکتشافات باال ببرد تا تولید را 
تقویت کند.طبق جدیدترین نظرسنجی اس اند 
پی گلوبال پالتس، کویت در نوامبر ۲/۳ میلیون 
باالتر  اندکی  که  کرد  تولید  نفت  روز  در  بشکه 
از ۲/۲۹۷ میلیون بشکه در روز سهمیه تعیین 

شده تحت توافق اوپک پالس بود.
بر اساس گزارش پالتس، گزارش بازبینی انرژی 

زمینی  هوایی،  حریم  که  است  شده  توافق 
از  قطر  و  سعودی  عربستان  میان  دریایی  و 

امشب بازگشایی شود.
»محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی پس از 
همکاری،  شورای  »اجالس  گفت:  اعالم  این 
یکپارچه کننده  و  کلمه  وحدت  اجالس 
صف بندی ها خواهد بود. آرمان  ها برای اتحاد 

و همبستگی عملی خواهد شد«
این  در  ترامپ  دولت  بلندپایه  مسئول  یک 
زمینه گفت که این توافق شامل لغو محاصره 
قطر توسط عربستان سعودی، امارات، بحرین 

نگاه  آنفلوآنزا  مثل  واکسن هایی  دسته  در  کرونا 
کرد و باید بدانیم که تزریق آن اجباری نیست. 
نوع دیگری از واکسیناسیون مثل فلج اطفال هم 
در کشور انجام می شود که موضوع آن متفاوت 
است. در نتیجه افرادی که نمی خواهند واکسن 

کرونا بزنند، می توانند این کار را انجام ندهند.
وی درباره اعتراض برخی افراد در مقابل ساختمان 
وزارت بهداشت در خیابان ایوانک تهران نیز بیان 
کرد: برخی افراد به طور کلی اظهارات ضد علم و 
تکنولوژی دارند. در همین کشور شاهد بودیم که 
کتاب مرجع پزشکی را نیز سوزاندند. حتی اگر در 
تاریخ به عقب برگردیم، افرادی در زمان امیرکبیر 
آبله مقابله می کردند و می گفتند که  با واکسن 
اگر واکسن بزنید، شیطان و جن وارد بدن شما 
می شود. این مختص به ایران نیست و حتی در 
افراد هستند  این  نیز  دیگر  و کشورهای  آمریکا 
برخی  می کنند.  مخالفت  واکسن  تزریق  با  که 
ندارند و  از واکسن اطمینان  به نوعی  می گویند 
مخالف  واکسن  با  کال  دیگری  عده  و  نمی زنند 
هستند.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، ادامه 
داد: وقتی داریم برای تولید و خرید واکسن اقدام 
می کنیم، این واکنش وزارت بهداشت است و این 
اظهارات هیچ تاثیری در برنامه وزارت بهداشت 

ندارد.
دولت به دنبال تهیه و تولید واکسن کرونا

برای  کرونا  واکسن  تامین  اوصاف،  این  همه  با 
جامعه توسط دولت از چند مسیر مختلف دنبال 
می شود. از یک سو بحث تولید واکسن کرونا در 
کشور مطرح است که در هفته قبل مرحله اول 
در شرکتی  واکسن ها  این  از  یکی  انسانی  تست 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( آغاز شده 
انسانی  تست  مراحل  رو  پیش  هفته های  در  و 
واکسن های ساخت شرکت های دیگر آغاز خواهد 

ارزش  داخلی  واکسن  می گویند  برخی  حتی 
ندارد. معیار ما، وزارت بهداشت است. اگر وزارت 
این واکسن مورد  بهداشت و متخصصان گفتند 
اعتماد است، خارجی باشد وارد می کنیم، داخلی 
باشد استفاده می کنیم. مشخص است چه کسی 

باید نظر نهایی را بدهد.
ارتباطات و اطالع رسانی  علیرضا معزی، معاون 
در  رابطه  همین  در  نیز  جمهوری،  رییس  دفتر 
حساب توییتری خود نوشت: ششم دی ماه هم 
روحانی و هم جهانگیری بر واردات هرچه سریع تر 
واکسن و همچنین شفافیت در توزیع آن تاکیده 

کرده بودند. 
اولویت ها،  اعالم  لزوم  از  رییس جمهوری 
شفاف  گزارش دهی  همچنین  و  دستورالعمل ها 
واکسن  که  کسانی  از  بهداشت  وزرات  دقیق  و 

را دریافت خواهند کرد، سخن گفته بود. معاون 
اول هم به روشنی اعالم کرد اگر بتوانیم یک روز 
زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر وارد کنیم، 

یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد. 
جهانگیری به صراحت گفت که هیچ مقام دولتی 
و خانواده اش حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به 

واکسن دسترسی پیدا کند.
نه  واکسن،  موضوع  در  دولت  داد:  ادامه  معزی 
خارجی  واکسن  به  نسبت  توطئه  توهم  تله  در 
به  نسبت  خودتحقیری  به  نه  و  شده  گرفتار 
واکسن داخلی مجال داده است. در این تنگنای 
تحریم، تنها و تنها یک دغدغه وجود دارد، تأمین 
سالمت شهروندان. رییس جمهور روحانی رسما 
اعالم کرد که با خرید واکسن در هفته  های آینده 
اساس  بر  واکسیناسیون  از شرکت  های مختلف، 
اولویت  بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف 
در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز 

می شود.
نباید مردم را معطل بگذاریم

هرچند برخی افراد تمایل به انکار یا تخریب هر 
نوع دارو یا واکسن خارجی را دارند، اما واقعیت 
نوپدید، نمی توان  بیماری  برابر  این است که در 
با زبان سنتی حرف زد. بیماری کووید ۱۹ همه 
و روش های  داروها  و  گیر کرده  زمین  را  جهان 
درمانی مختلفی در این یک سال مورد استفاده 

تالش  خود  تفکر  با  و  می شوند  محسوب  نهان 
دولت  تالش های  به  نسبت  را  جامعه  می کنند 
حتی  و  کرده  بدبین  کرونا  واکسن  تامین  برای 
بگویند که تزریق واکسن خارجی یا یک مارک 
می تواند  کرونا  خارجی  واکسن های  از  مشخص 

عوارض جبران ناپذیری داشته باشد.
در  را  زنده  تریبون  ها  رسانه  برخی  متاسفانه 
اختیار همین افراد قرار می دهند تا عقاید ضد علم 
انتقاد  پیکان  طرف  آن  از  و  کنند  بیان  را  خود 
را در بخش های خبری مختلف به سمت دولت 
می گیرند.قدر مسلم کرونا ثابت کرد که مدیریت 
در دوران بحرانی جهانی نیازمند تصمیم گیری 
مردم  این که  است.  جهان  با  همگام  و  موقع  به 
کشورمان را از داروها یا واکسن های مورد بحث 
افتخار  بعد  و  استفاده در جهان محروم کرده  و 
نکردیم،  استفاده  خارجی  داروهای  از  که  کنیم 
هنر نیست. هنر این است که در زمان خودش 
این اطمینان را به مردم دهیم که هر دارویی یا 
هر واکسنی که در گوشه ای از جهان برای کووید 

۱۹ در حال استفاده است را فراهم می کنیم.
به هر حال ضد واکسن ها همان طور که معاون 
می توانند  کرده،  اعالم  بهداشت  وزارت  بهداشت 
واکسن کرونا را تزریق نکنند و حتی در صورت 
ابتال به کووید ۱۹ از روش های جعلی برای درمان 
خود استفاده کنند، اما بهتر است عقاید نادرست 
جامعه  خورد  به  مختلف  تریبون های  از  را  خود 

ندهند و بذر بدبینی در جامعه نپاشند.
از: امیر پروسنان-ایرنا

کویت سه میدان نفتی و گازی جدید کشف کرد

توافق عربستان و قطر در زمینه بازگشایی مرزها 

»نه« ضد واکسن ها به سالمت مردم



شهرستان بستک درشمال غربي هرمزگان و یکي 
از راههاي ورودي از استان فارس بویژه از الر به 
بندرعباس بوده وهمواره مسافران این مسیر ازاین 

راه که حالت میان بر دارد استفاده مي کنند. 
بستک یکي از مناطق تاریخي وازجمله نقاط با 
سابقه دیرینه ، از لحاظ جغرافیایي در حد فاصل 
دارد  قرار  فارس  والرستان  هرمزگان  بندرلنگه 
وکاروانیان  ساالران  قافله  برسر  االیام  وازقدیم 
تاجر پیشه قرار داشته وداراي موقعیت تجاري 

وبازرگاني بوده است . 
و  تا صفوي  دوران هخامنشي  کاروانسراي  آثار 
 - بندرلنگه  بستک-  هاي  راه  مسیر  در  زندیه 
بندرعباس و الر بوده که دژها وقالع مستحکم 

آن بر فراز کوهها تایید کننده این ادعاست. 
کاروانسراي  بستک،  کاروانسراي  از 
بستک،  قدیم  جامع  مسجد  بستک)عباسي(، 
مردم  موزه  دهنگ،  هاي  قنات  خان،  حمام 
گرم  آب  کریکي،  مجموعه  جناح،  شناسي 
به عنوان  توان  تودرویه مي  و آب گرم  فاریاب 
این  گردشگري  و  دیدني  هاي  جاذبه  و  نقاط 

شهرستان یاد کرد. 
کاروانسراي بستک که قدمتش به دوره قاجاریه 
مي رسد در ابتداي جاده بستک به الرستان واقع 
شده و ساختمان آن مربع شکل بوده و تمام حجره 

هاي آن گرداگرد حیاط اندروني قرار دارند. 
دوره  آثار  از  که  )عباسي(  بستک  کاروانسراي 
شرقي  بخش  در  که  رود  مي  شمار  به  صفویه 
میدان آزادي شهر بستک قرار دارد و دو ایواني 
با حجره هایي در اطراف و دو اصطبل در ضلع 

هاي غربي و شرقي دارد. 
مسجد جامع قدیم بستک یکي از مساجد زیباي 
استان است که تاریخ بناي اولیه آن به سه قرن 
مي  باز  معمار  صالح  محمد  استاد  توسط  پیش 
گردد ونماي بیرون مسجد سطوح دایره شکلي با 
فرورفتگي هایي به شعاع یک متر دارد و درون 

دایره ها نقوشي از گل دیده مي شود. 
حمام خان از آثار دوره قاجاریه به دستور صولت 
توسط معماران چیره دست و  و  الملک بستکي 
محلي بستک و با نظارت معماري شیرازي ساخته 
شده و در ابتداي خیابان پاسداران بستک قرار دارد. 
این حمام با ۱۴ گنبد کوچک و بزرگ با ویژگي 
جالب تعبیه مسیر آب در جداره دیوارهاي داخلي 
بوده و از بسیاري جهات شبیه حمام گنجعلي خان 
کرمان ولي البته در ابعاد و اندازه اي کوچکتر است. 
مرکز  دهنگ  روستاي  در  دهنگ  هاي  قنات 
دهستان گوده از آبادي هاي قدیمي منطقه است که 
در آن آثار فراواني مانند چاه ها و جداول ساروجي، 

قبرستان، برکه، تپه و امام زاده وجود دارد. 
از مهمترین آثار این منطقه هفت رشته قنات 
مربوط به قبل از اسالم و دوره زرتشتیان است 
قنات  زاویه،  قنات  چوقل،  قنات  شامل  که 
رشیدآباد، قنات بالن، قنات سفاوه، قنات گرگ، 

قنات تسان مي باشد. 
ازجمله صنایع دستي بستک مي یتوان به گالبتون 
دوزي ، خوس دوزي ، حصیر بافي ، عبا بافي ، 
چادر شب و غیره مي توان اشاره کرد که توسط 

بانوان هنرمند این شهرستان بافته مي شود . 
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از  و  بود  ایران کمیاب  در  پزشک هم  روزگاری 
خارج وارد می شد! شاهان قاجار هر بار که سفر 
می آوردند  خود  با  پزشک  یک  می رفتند  فرنگ 
که  می گرفتند  را  قولش  هم  را  پزشک  چند  و 

بعداً بیایند.
مرکز  نخستین  امیرکبیر  همت  به  بار  اولین 
در  شمسی    ۱۲۳۰ سال  در  نوین  پزشکی 

دارالفنون تأسیس شد.
پزشکی نوین هم مانند سایر فنون و علوم مدرن 
با تأسیس دارالفنون به ایران راه یافت و انقالبی 
بزرگ در وضعیت طب و طبابت در کشور رقم 
زد. دو پزشک ایتالیایی و اتریشی در این مرکز 
به آموزش علوم نوین پزشکی پرداختند و بعدها 
دکتر یاکوب ادوارد پوالک اتریشی زبان فارسی 
هم آموخت و با کمک شاگردانش نخستین کتب 

پزشکی ایران را تألیف کرد.
نخستین عمل جراحی و نخستین کالبدشکافی 
به روش مدرن در ایران نیز توسط همین افراد 
مدرن  آموزی  طب  راه  پس ازآن  شد.  انجام 
ایرانیان باز شد و طی چند دهه گروه هایی برای 
تکمیل تحصیالت به اروپا به ویژه فرانسه اعزام و 
با درجه دکترا به ایران بازگشتند. از همان دوران 
روند رو به رشد علوم پزشکی در ایران آغاز شد.

کمبود پزشك یك مشکل بنیادین
تاریخچه بیش از یک قرن پیشرفت های پزشکی 
در ایران بسیار مفصل است و با فراز و نشیب های 
شگرف  تغییری  گاه  است.  بوده  همراه  بسیار 
رخ داده و توانایی های بزرگ ایجادشده و شرایط 
به کلی تغییریافته و گاه فاجعه ای از راه رسیده و 
ضعف ها و کمبودها قربانیان بسیار گرفته است. 
همواره  سال ها  این  همه  طی  اینکه  مهم  نکته 
کمبود  ایران  در  پزشکی  بنیادین  مشکل  یک 

پزشک بوده است.

 شکسته بندها و دالك ها!
روش هایی  ایران  در  سنتی  طب  قرن ها  طی 
در  امراض  و  بیماری ها  درمان  برای  کارآمد 

اختیار می گذاشت. 
عالوه بر آن اصناف دیگری هم به یاری طبیبان 
حجامت  و  عطاران  شکسته بندها،  بودند!  آمده 
کنندگان یاران طبیبان بودند. در برخی روستاها 
یک  فقط  گاهی  ایران  دورافتاده  مناطق  و 
شکسته بند بود که طبیب نامیده می شد و برای 

درمان باقی دردها نیز نسخه می پیچید. 
نباید گذشت  از خدمات دالک ها  میان  این  در 
که دندانپزشکی می کردند؛ فقط در حد کشیدن 

موقعیت  در  جیرفت  دلفارد  آبشار 
استان  در   N۲۸۵۸  E۵۷۳۶ جغرافیایی 
چهل  در  دلفارد  آبشار  است.  واقع  کرمان 
کیلومتری شمال غرب شهر جیرفت و در 
محل روستای کراه واقع شده است و آب و 

هوای بسیار دل انگیزی دارد. 
زیبای  مناطق  از  دلفارد  های  ییالق 
شود  می  محسوب  کرمان  استان  طبیعت 
واقع  ساردوییه  به  جیرفت  مسیر  در  که 
شده است. رودخانه دلفارد در این منطقه 
کیلومتر   ۳۰ طول  به  است  دایمی  رودی 
کیلومتری   ۵۳ در  بهرآسمان  کوه  از  که 
و  گرفته  سرچشمه  جیرفت  غربی  شمال 
دلفارد،  دربا،  جمله  از  بسیاری  روستاهای 
دهنه زنگر، رزشیرین، رضی آباد و کولدون 
رودخانه  با  انتها  در  و  کند  می  سیراب  را 
را  جیرفت  رودشور  و  شده  مخلوط  سگدر 

تشکیل می دهد.

شهرکرد: بام ایران
بندرعباس: پایتخت حمل و نقل

کرمان : دیار کریمان، بهشت معادن
اراک: پایتخت صنعتی ایران

خمینی شهر : حسینیه ایران
رامسر: عروس شهر های ایران

اردبیل: داراالرشاد
تویسرکان: بهشت غرب ایران، شهر گردو

پاریس  دارالسرور،  فرزانگان،  شهر  بروجرد: 
کوچک ایران

میمه: شهر انگور
کاشان: دارالمومنین ، شهر گل و گالب

گرگان: شهرطالی سفید
ورزنه: شهر فرشته ها، شهر کبوتران سفید
لواسان: بورلی هیلز ایران، سوئیس ایران

بادگیرها،  شهر  داراالسالم،  دارالعباد،  یزد: 
شهر دوچرخه ها، شهر قنات و قنوت و قناعت

دزفول: موزه آجری ایران
هرمز: جزیره رنگین کمان

و  درد  کاهش  برای  دارو  معرفی  و  دندان 
خونریزی لثه.

 طبیبان اروپایی می آیند
از اواخر دوران قاجار با حضور طبیبان اروپایی 
در ایران که به شاهان و اشراف خدمت می کردند 

ایرانیان با طب مدرن آشنا شدند. 
بودند  روسی  و  اروپایی  اغلب  که  طبیبان  این 
به  گاه  و  دعوت  ایران  به  قاجار  شاهان  توسط 
دالیل انسان دوستانه در ایران ماندگار می شدند. 
بهداشت  به دلیل ضعف  قاجار  اواخر دوران  در 
و  بود  رایج  ایران  در  پوستی  بیماری های  انواع 
رقت انگیز  وضعیتی  گاه  بیماری ها  این  قربانیان 
به درد  را  داشتند که مشاهده آن دل طبیبان 

می آورد. 
در  ایرانیان  مهمان نوازی  و  محبت  تأثیر  از 
شد.  غافل  نباید  نیز  طبیبان  این  ماندگاری 
طبیبان خارجی به دلیل خدمات ارزشمندی که 
ارائه می دادند هم در کوچه و بازار و هم در خانه 

اعیان و دربار محترم و محبوب بودند. 
دانش  ایران  سنتی  طبیبان  دیگر  سویی  از 
و  داشتند  سنتی  داروهای  و  سنتی  تجربه  و 
دنیا  از  دیگر  جایی  از  واگیری  بیماری  وقتی 
برابرش چاره ای نمی یافتند.  از راه می رسید در 
بیماری های  برای  پزشکی  نوین  علم  مقابل  در 

نوظهور هم چاره ای داشت. 
همین  کنار  در  عالقه مند  افراد  به این ترتیب 
طبیبان خارجی شاگردی می کردند و به تدریج 

خودشان پزشک تجربی می شدند. 
با تأسیس دارالفنون فرصت هایی بیشتری برای 

یادگیری علم طب مهیا شد.

 نخستین بیمارستان ایران
در اواخر دوران قاجار عالوه بر تأسیس دارالفنون 

اتفاقات مهم دیگری هم رخ داد که یکی ترجمه 
نخستین کتب مدرن طب به زبان فارسی بود. 

برای اولین بار علوم طب نوین در ایران به زبان 
عالقه مندان  و  دانشجویان  و  اطبا  برای  فارسی 
تأسیس  دیگر  اتفاق  گرفت.  قرار  دسترس  در 
ایران در میدان حسن آباد  بیمارستان  نخستین 
تهران با نام مریضخانه دولتی )بیمارستان سینا 

فعلی( در ۱۲۵۱ است. 
به  ناصرالدین شاه  سفارش  به  بیمارستان  این 
باهمت  و  فرنگی  بیمارستان های  مدرن  سبک 
راه اندازی  ایرانی  سرشناس  پزشک  ناظم االطبا 
این  در  نفر  هزار   ۲ از  بیش  هرسال  شد. 

بیمارستان بستری و درمان می شدند.
سال های پایانی قرن گذشته در ایران با یک واقعه 
بسیار تلخ همراه بود؛ قحطی بزرگ. وقوع جنگ 
جهانی اول و اشغال نظامی ایران با مرگ ۵ تا ۱۰ 
میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیونی ایران به دلیل 
قحطی، وبا، ماالریا، تیفوس، طاعون و آنفلوانزا در 

شهرهای مختلف همراه شد. 
اغلب این بیماری ها ازجمله آنفلوانزای اسپانیایی 
توسط  می شد  نامیده  اسپانیایی  گریپ  که 

سربازان خارجی در ایران واگیر شد.

فاجعه دوم
با پایان دوران قاجار و آغاز قرن جدید شرایط 
 ۱۳۲۰ سال  تا  کرد.  تغییر  ایران  پزشکی  علم 
اعزام  به خارج  برای تحصیل  بیشتری  پزشکان 
بازمی گشتند.  آنان  از  بیشتری  تعداد  و  شدند 
به ویژه  و  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  تعداد 

داروخانه ها نیز افزایش یافت. 
آن  در  اطبا  دقیق  تعداد  از  آماری  بااین حال 
دوران در دسترس نیست و بنا به تخمین تعداد 

پزشکان کمتر از یک هزار نفر بوده است. 
در  پزشکی  دانشکده  تأسیس   ۱۳۱۳ سال  در 

طب  مدرسه  ارتقاء  درواقع  که  تهران  دانشگاه 
دارالفنون بود نقطه عطف دیگری شد. بااین حال 
هزاران  مرگ  به  که  دوم  جهانی  جنگ  وقوع 
ایرانی به دلیل قحطی و بروز آنفلوانزا و تیفوس 
منجر شد بار دیگر کام جامعه پزشکی ایران را 

تلخ کرد.

طرح های واکسیناسیون
بهبود  برای  کالن  برنامه ها   ۵۰ و   ۴۰ دهه  در 
وضعیت بهداشت و درمان کشور تدوین و اجرا 
شد. دوباره تعداد بیمارستان ها، مراکز درمانی و 
و شرایط کمی  افزایش گذاشت  به  رو  پزشکان 
بهبود یافت. فعالیت مبلغان داوطلب بهداشت در 
مسائل  درباره  اطالع رسانی  و  دورافتاده  مناطق 
مرتبط با بهداشت و سالمت عمومی نیز در این 

بهبود مؤثر بود.
حدود  به  پزشکان  تعداد   ۵۰ دهه  اوایل  در   
با  پزشکی  دانشکده   ۷ و  رسید  نفر  هزار   ۱۰
فعال  ایران  در  دانشجو   ۶۰۰ پذیرش  ظرفیت 
بود. بااین حال به دلیل فعالیت اغلب پزشکان 
شهرهای  در  بزرگ  شهرهای  در  ایرانی 
پزشکان  از  دورافتاده  مناطق  و  کوچک 
بنگالدشی  و  پاکستانی  فیلیپینی،  هندی، 

می شد.  استفاده 
میلیون   ۳۵ جمعیت  برای   ۵۰ دهه  اواخر  تا 
در  تخت  هزار   ۲۰ تا   ۱۵ حدود  ایران  نفری 

بیمارستان ها وجود داشت.
 آغاز طرح های واکسیناسیون سراسری در دهه 
مرگ ومیر  به  مربوط  بهبود شاخص های  به   ۵۰
منجر  روستاها  و  شهرها  در  نوزادان  و  مادران 
پزشکی  اقالم  برخی  تولید  دیگر  اتفاق  شد. 
توسط  و  کشور  در  پرمصرف  داروهای  و  ساده 

کارخانه های ایرانی بود.

 این راه ادامه دارد
ایرانی  در آغاز دهه ۷۰ شمسی تعداد پزشکان 
با  دوباره  پس ازآن  رسید.  نفر  هزار   ۲۰ به 
فعالیت  و  دانشگاه های پزشکی  افزایش ظرفیت 
و  پزشکی  تجهیزات  و  لوازم  تولید  کارخانه های 
داروسازی های جهشی در علم پزشکی در کشور 
آغاز شد. به ویژه آنکه طبابت به شغلی محبوب 
برای  انگیزه ها  و  بود  تبدیل شده  ایرانیان  میان 

آموزش این علم باال و باالتر رفت. 
این روند رو به رشد تا امروز ادامه دارد. یکی از 
آن ها به نتیجه رسیدن طرح های واکسیناسیون 
برخی  ریشه کنی  و  و ۸۰  سراسر طی دهه ۷۰ 
بیماری ها نظیر فلج اطفال، سرخک، سیاه سرفه 

و کزاز نوزادی در ایران است.
  مرجع : خبرگزاري فارس

رغم  ،علی  نهایت  بودند.در  استبدادی  نظام 
مخالفت ها ی فروان مردم مسلمان و علما و نیز 
وقوع حادثه ی خونین مسجد گوهرشاد مشهد 
در اعتراض به کشف حجاب،رضاخان در هفدهم 
فارغ  جشن  ۱۳۱۴شمسی،در  سال  ماه  دی 
در  دختران  مقدماتی  سرای  دانش  التحصیلی 
تهران،قانون کشف حجاب زنان را به طور اشکار 
اغاز نمود و خود  به اتفاق همسر و دخترانش که 
بدون حجاب بودند در این جشن شرکت کرد. 
قانون  این  ماموران رضاخان در راستای اجرای 
،شب وروز در کوچه و خیابان ها گشت می زدند 
و هرجا زن با حجابی را میدیدند با خشونت با 
او برخورد می کردند چادرش را بر می داشتند 
را  هایشان  زن  تا  کردند  می  رامجبور  مردان  و 

سربرهنه به خیابان ومجالس ببرند.
با  مسلمان  زنان  از  زیادی  ای  همه،عده  این  با 
تا  وتحقیرات  به جان خریدن همه ی خطرات 
به  ان حاضر  از  و پس  رضاخان  پایان حکومت 
ترک خود نشدند و با مقاومت، افتخار نسل های 

کرده به زاویه اشتهار یافته است.
پیر زاویه در الر در محله امامزاده مدفون است 
و خانواده های مصطفوی، تبیان، مورخ و شیخ 
االسالمی از همان شجره اند. مقبره وی در شهر 
پاقلعه،  محله  های  کوچه  از  یکی  در  الر  قدیم 

نزدیک امامزاده میرعلی  بن حسین واقع است.
لحاظ  از  موجود،  مدارک  اساس  بر  اگرچه 
حداکثر  صفویه  دوران  از  پیش  اجتماعی 
جمعیت اهل سنت را داشته است و دارای گروه 
های قدرتمند مذهبی شاخه متصّوفه بوده است 
، اما از دوره صفویه به بعد بر اثر اعمال سیاست 
دچار  آن  اجتماعی  بافت  مذهبی،  ویژه  های 
تغییرات عمده ای شد و دو گروه مذهبی تشیع 
ترین گروه  از عمده  یهودی  بومیان  و  تسنن  و 

های مذهبی آن به شمار می آمدند. 
سید محمد زاویه از نخستین روحانیون مهاجر 
او در  به الرستان است که مقبره  عصر صفویه 
یکی از محالت قدیم الر واقع شده است. کتیبه 

اینده شدند.  
مجله خوبان دی ۱۳۸۹.

مقام معظم رهبری در مورد ویژگیهای حجاب 
میفرمایند:

است؛  زن  آزادی  و  تشخص  مایه ی  حجاب 
ظاهربینانه ی  و  ابلهانه  تبلیغات  برخالف 

مادیگرایان، مایه ی اسارت زن نیست. 
زن با برداشتن حجابهای خود، با عریان کردن 
پنهان  طبیعت  و  متعال  خدای  که  چیزی  آن 
کوچک  را  خودش  خواسته،  او  از  را  آن  بودن 
را  خودش  میکند،  سبک  را  خودش  میکند، 

کم ارزش میکند. 
حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن 
است، سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ 
باید  اسالم  از  و  دانست  قدر  باید خیلی  را  این 
به خاطر مسئله ی حجاب تشکر کرد؛ این جزو 

نعمتهای الهی است.
)دیدار با جمعی از روحانیون )۱۳۹۱/۰۲/۰۲

دست  به   ۱۳۸۰ سال  حفریات  در  او  مقبره 
او را به موسی کاظم رسانده  آمد که نسبت 
است. خاندان سید محمد زاویه و بازماندگان 
ایشان با عنوان »شیخ االسالمی« در الرستان 
و فارس جنوبی در دوران افشاری و زندیه و 
ثمر  مثمر  و  فعال  قاجاری در منطقه حضور 

داشته اند.
دوره  در  »زاویه«  سادات  ذکور  نسل  آخرین 
دوره  و  رفت  دنیا  از  قاجار  شاه  ناصرالدین 
اقتدار این خانواده در بافت مذهبی الرستان 
و جنوب فارس قطع و منطقه با خال حضور 

روحانی روبرو شد. 
فتحعلی خان گراشی، بیگلربیگی الرستان، با 
اطالع از این موضوع در صدد دعوت روحانی 
بر آمد و از این رو، آیت ا... شیخ علی رشتی 
این روحانی در  را به الر دعوت کرد. حضور 
کامل  همراهی  عدم  و  نپایید  منطقه چندان 
و  الرستان،  بیگلربیگی  خان  فتحعلی  با  او 
حمایت قطعی از مردم موجب شد که ایشان 
مشکوک  حادثه  یک  در  هجری   ۱۳۰۷ در 
فوت میکند و در اذهان مردم شایع شد که 
او توسط دست نشاندگان بیگلربیگی الرستان 

مسموم شده است.
و  عمومی  افکار  تحریک  موجب  حادثه  این 
شکل گیری اقداماتی شد که نهایتاً به دعوت 

آیت ا... الری از نجف منتهی گردید. 
با  الرستان  تجار  مشورتی  جلسه  پی  در 
شناخت کامل از شرایط اجتماعی و سیاسی 
صدد  در  پیشگیرانه  اقدام  یک  در  و  منطقه 
تجار  هیأت  اعزام  آمدند  بر  روحانی  دعوت 
در  الرستان  به  »سید«  مهاجرت  و  نجف  به 
۱۳۰۹ هجری نتیجه کوتاه مدت اقداماتی بود 
و  محلی  حکام  با  قطعی  مبارزه  هدف  با  که 

استقرار امنیت شکل گرفت.

در هر جامعه ای،راه مبارزه ی ساده وآسان با 
ادیان این است که راه عنان گسیختگی و مهار 

گسیختگی شهوات را باز کنند.
راه  از  کردند.یکی  راشروع  کار  ایران،این  در 
بود-کشف  کارها  مهمترین  جزو  که  هایش 

حجاب بود.
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  از   (

مسئوالن قم ۰۵/۰۸/۱۳۸۹(
با  مبارزه  در  استعمار  ی  توطئه  پی  در 
در  استعمار  ،عامالن  اسالم  غنی  فرهنگ 
عمل  به  اقدام  اسالمی،همزمان  کشورهای 
مشابهی نمودند.«امان ا... خان »در افغانستان، 
»مصطفی کمال اتاتورک »در ترکیه،و رضاخان 
مظاهر  با  و  یافتند  ماموریت  ایران  در  پهلوی 

اسالم مخالفت و مبارزه کنند.
استعمارگران در یافته بودندکه مستقیم نمی 
لذا  کنند  مطرح  حجاب  کشف  مساله  توانند 
شروع  مردان  لباس  ازتغییر  ابتدا  دیدند  بهتر 

کنند زیرا این کار دو نتیجه داشت.
نسبت  را  جامعه  روح  و  ذهن  اینکه  اول 
رسوم  و  آداب  جزء  که  عمده  تغییرات  به 
سازند،و  آماده  رفت  می  شمار  به  اجتماعی 
دوم اینکه،نحوه ی عکس العمل اقشار مختلف 

مردم را بسنجند. 
تغییر  کردن  مطرح  با  رضاشاه  راستا  این  در 
متحدالشکل  )شاپو(و  اروپایی  وکاله  لباس 
لباس  تغییر  به  ،اقدام  مردان  لباس  کردن 
این  نمود.وی  بانوان  حجاب  کشف  و  اسالمی 
عمل شنیع را از خانواده ی خویش اغاز کرد و 

سپس به کل جامعه سرایت داد.
نخستین گروهی که به این کاروان ضد اسالمی 
پیوست ،خانواده ی وزیران ودست اندر کاران 

مقبره پیر زاویه الر مربوط به دوره صفویه است 
و در الر، خیابان مدرس شمالی، کوچه روبروی 
مسجد جامع واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ 
به عنوان   ۱۲۷۳۹ ثبت  شمارٔه  با   ۱۳۸۴ مرداد 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.]۱[
عصر  سیاستهای  به  بنا  عباس  شاه  دوران  در 
صفوی، جمعی از روحانیون شیعه به الر منتقل 
دست  به  را  منطقه  مذهبی  امور  تا  شوند  می 
محمد  »سید  روحانیون  این  از  یکی  گیرند. 
زاویه« بود که از قدیمی ترین روحانیون شیعه 
سید  بن  زاویه  محمد  سید  باشد.  می  الر  در 
سید  بن  اسدا...  سید  بن  محمد  سید  بن  علی 
فرمان  به  عبدا... جرجانی  بن سید  عبدالمطلب 
شاه عباس در دوره صفویه برای ترویج اسالم از 
اصفهان که محل تحصیل او بوده به الر عزیمت 
می نماید. سید محمد اهل گرگان بوده که در 
سبب  به  و  داشته  اشتغال  تحصیل  به  اصفهان 
اینکه در گوشه ای از مدرسه اصفهان زندگی می 

درمان و سالمت عمومی در ایران چطور متحول شد
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آبشار دلفارد

آشنایی با
لقب  شهرهای ایران)5(

بستك و 
جاذبه هاي تاریخي آن

آرزو جهان پیما/ جویم
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بخش  ابوالحسن«  »خواجه  کاروان سرای 
بناهای  از  یکی  عنوان  به  الرستان  جویم 
از  و  شهرستان  این  در  شاخص  تاریخی 
زندیه  دوره  از  مانده  جای  بر  بناهای  معدود 

در فارس است.

فهرست  در   ۸۴ سال  از  که  کاروان سرا  این 
سمت  از  است  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار 
غربی  شمال  از  و  زیبا  نخلستانی  به  شمال 
و  می شود  منتهی  شترخانه  کاروان سرای  به 
طبق تاریخ موجود در کتیبه سردر ورودی به 
تاریخ جمادی االول ۱۲۰۰ هجری برمی گردد.

این بنا متعلق به اواخر دوره زندیه است.

کاروان سرای »خواجه ابوالحسن« جویم
 یادگاری از عصر زندیه



بیماری آلزایمر یک بحران جدی سالمت در 
جهان است. بسیاری از افراد مبتال به بیماری 
از اختالل شناختی خفیف رنج  ابتدا  آلزایمر 
توانایی های شناختی  روند کاهش  و  می برند 
مانند حافظه و مهارت های فکری سریع تر از 
پیری همراه  با  به طور معمول  است که  آن 
است. اضطراب در بیماران با اختالل شناختی 
خفیف همواره مشاهده شده است، و محققان 
افزایش  با  اضطراب  که  دریافته اند  تازگی  به 
و  خفیف  شناختی  اختالل  پیشرفت  سرعت 
تبدیل شدن به بیماری آلزایمر مرتبط است. 

جدید  بررسی  یک  در  چینی  متخصصان 
آب  چشمی  عارضه  به  مبتال  افراد  دریافتند 
عالئم  دچار  دارد  احتمال  بیشتر  مروارید 
محققان  مطالعه  این  در  شوند.  افسردگی 
چشمی  نارسایی  بین  قوی  ارتباط  وجود  به 
رابطه  این  و  بردند  پی  افسردگی  عالئم  و 
تحصیالت  میزان  با  بزرگسال  افراد  میان  در 
پایین بیشتر است. روی ۴۶۱۱ فرد بزرگسال 
بود  باالتر  از ۶۰ سال  در چین که سن شان 
درصد   ۴۹ حدود  دادند.  انجام  بررسی هایی 
چشم ها  از  یکی  در  حداقل  شرکت کنندگان 
بودند. همچنین حدود ۸  مروارید  آب  دچار 
افسردگی  عالئم  شرکت کنندگان  از  درصد 

داشتند. 
در  افسردگی  عالئم  دریافتند  متخصصان 
درصد   ۳۳ مروارید  آب  عارضه  به  مبتالیان 
عالئم  بروز  خطر  این  بر  عالوه  است.  بیشتر 
میزان  که  بزرگساالنی  میان  در  افسردگی 
بوده  بیشتر  درصد   ۵۰ نداشتند  کافی  سواد 

است. 
بین  مستقیمی  رابطه  مطالعه  این  در 
مشخص  مروارید  آب  عارضه  و  افسردگی 
مروارید  آب  کردند  تأکید  محققان  اما  نشد 
و به دنبال آن کاهش دید بیماران را منزوی 

می کند. 

هر فرد …
پر از چیزهای ممکن بزرگی است که می تواند 

از طریق تخیل، تالش و پشتکار محقق شود
“اسکات بری کافمن”

***
خوشبختی، و نه پول یا اعتبار،

باید به عنوان ارز نهایی در نظر گرفته شود
ارزی که زندگی مان را با آن اندازه گیری کنیم

“تال بن شاهار”
***

اگر بخواهی چیزی کمتر از آن چه توانایی اش 
را داری باشی

احتماال همه روزهای زندگی ات ناراحت خواهی 
بود

“آبراهام مزلو”
***

همه ما می میریم
هدف این نیست که تا ابد زندگی کنیم

بلکه هدف این است چیزی خلق کنیم که تا ابد 
وجود داشته باشد

“چاک پائوالنیک”
***

عشق و کار برای انسان همانند آب و آفتاب برای 
گیاهان است.

“جاناتان هایت”
***

وقتی درباره کاری که می کنی اشتیاق داشته 
باشی

انرژی مثبت را احساس می کنی
به همین سادگی!

“پائولو کوئیلو”
***

در وهله اول این جسم ما نیست که ما را محدود 
می کند

بلکه ذهنیت ما درباره محدودیت های فیزیکی 
است که این کار را می کند

“ای.النگر”
***

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به 
تو شاد شوند

***
مثبت اندیشی باوری است که منجر به موفقیت 

می شود
هلن کلر
***

و  عقب  به  برگردد  تواند  نمی  کسی  چه  اگر 
شروعی عالی داشته باشد

اما هر کسی می تواند از االن شروع کند و یک 
پایان عالی داشته باشد.

“کارل بارد”
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 ۱۹ کووید  بحران  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
اظهار  منزل  در  زوجین  اختالفات  افزایش  و 
کرد: زوجین باید بحران ها را بخشی از زندگی 
در  که  باشند  آگاه  و  کنند  محسوب  مشترک 
می  افزایش  ترس  و  استرس  بحران  هنگام 
ترس هایشان  درباره  است  الزم  بنابراین  یابد 
ترس ها  اگر  چراکه  کنند  صحبت  یکدیگر  با 
مطرح و حل نشوند منجر به بروز پرخاشگری 

می شوند.
گوهریسنا انزانی با تاکید بر اینکه ایجاد تغییر 
است،  صبر  و  زمان  نیازمند  زوجین  رفتار  در 
روح  زناشویی  زندگی  که  زمانی  کرد:  اظهار 
نمی توانند  زوجین  و  از دست می دهد  را  خود 
و خواسته ها  کنند  یکدیگر صادقانه صحبت  با 
و انتظاراتشان را بیان کنند شاهد روی آوردن 
اندازه  از  زوجین به روابط اعتیادی نظیر بیش 
اندازه در فضای مجازی و  از  کار کردن، بیش 

اینترنت جستجو کردن و... روی می آورند. 
روابط  افزایش  به  اشاره  با  روانشناس  این 
اعتیادی در روزهای بحرانی نظیر بحران کووید 
روابط  به  آوردن  روی  علت  داد:  ادامه   ،۱۹
می کنند  تصور  افراد  که  است  این  اعتیادی 
شخصی نیست که بتوانند با او از احساسات و 
افکار خود سخن بگویند و از این راه تنش خود 
مکانیسم  هرچه  بنابراین  می دهند.  کاهش  را 
خانواده ایمن تر باشد این بحران ها و این روابط 
اعتیادی کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر اثر 

مثبت تری نیز بر فرزندان می گذارد. 
فرد  هر  و  نیست  ما  آرامش  مسئول  ما  همسر 
را به خود هدیه  باید خودش آرامش و شادی 
تغییراتی  باید  فردی  هر  نخست  گام  در  دهد، 

نوجوانان  و  محققان سوئدی می گویند کودکان 
افسرده بیشتر در معرض خطر مرگ زودهنگام 
بیماری ها در سنین  از  ابتال به طیف وسیعی  و 
 ۱٫۵ حدود  مطالعه،  یک  در  هستند.  باالتر 
میلیون دختر و پسر که بیش از ۳۷ هزار نفرشان 
در بین سنین ۵ تا ۱۹ سالگی مبتال به افسردگی 
قرار  بررسی  مورد  بودند  شده  داده  تشخیص 
سالگی   ۳۱ تا   ۱۷ سن  از  افراد  این  گرفتند. 
هم تحت نظر بودند. محققان دریافتند که این 
از  بیماری  ابتال به ۶۶  باالی  با ریسک  کودکان 
۶۹ بیماری پزشکی، از جمله اختالالت خواب، 
بیماری های  و  ویروسی  هپاتیت   ،۲ نوع  دیابت 

کلیه و کبد، روبرو هستند. 
همچنین در مقایسه با افراد فاقد افسردگی، آنها با 
ریسک باالتر صدمات ناشی از خودآزاری، و تقریباً 
شش برابر بیشتر با خطر مرگ زودهنگام مواجه 

امید چون پرنده ای است که بال و پر دارد، در روح 
ما النه می گزیند، بدون گفتن هیچ کلمه ای، آواز 

می خواند و هرگز متوقف نمی شود.
***

مثبت باقی بمان
چیزهایی که به آنها امید داری و  منتظرشان هستی

در زمانهایی که حتی فکرشم را هم نمیکنی
 به دستت میرسند.

***
برای ساختن زندگیت...

 هیچگاه نا امید نشو
از  میکنی  افتخار  و  میای  خودت  به  روزی  یه 

اینکه ادامه دادی و تسلیم نشدی 
یه روزی که با یک موفقیت، زندگی تو تغییر دادی،

فقط یادت باشه...
برای رسیدن به اون روز، باید پشتکار و پایداری 

نشون بدی
برای رسیدن به اون روز باید ذره بین بشی  و 

آن  به  نسبت  را  و خود  ایجاد کند  را در خود 
نقش  از  که  معنا  بدین  بداند،  متعهد  تغییرات 
خود به عنوان همسر آگاه باشد و در پی بهتر 
برآید. همچنین زوجین  این نقش  انجام دادن 
و  خواسته ها  دارای  فردی  هر  که  بدانند  باید 
نشدن  برآورده  صورت  در  که  است  نیازهایی 
منجر به افزایش پرخاشگری زوجین می شود و 

این دقیقا ریشه اختالفات زوجین است. 
و  افکار  و  رفتار  از  عدم شناخت کافی زوجین 
نسبت  زوجین   شناخت  عدم  خود،  انتظارات 
به یکدیگر، عدم بیان خواسته ها و انتظاراتشان 
گاها  است،   زوجین  اختالف  دالیل  جمله  از 
با  خواسته هایشان  درباره  بی آنکه  زوجین 
همسرشان  دارند  توقع  بگویند  سخن  یکدیگر 
را  آن ها  و  باشد  آگاه  خواسته ها  آن  به  نسبت 
حدس بزند و همین امر منجر به بروز اختالب 
اهداف  باید  زوجین  دیگر  سوی  از  می شود. 

می شوند. این یافته ها تفاوت های جنسیتی را هم 
نشان داد. به عنوان مثال، زنان مبتال به افسردگی 
نوجوانی، بیشتر با احتمال ابتال به عفونت ادراری، 
دیگر،  از طرف  بودند.  مواجه  گوارشی  و  تنفسی 
مردان بیشتر دچار چاقی، مشکالت غده تیروئید، 

بیماری سلیاک و اگزما بودند. 

کامال رو هدفت تمرکز کنی
مقابل  در  نباید   روز  اون  به  رسیدن  برای 
مشکالتی که جلو راهت سبز می شن کم بیاری، 

چون هیچ مسئله ای بدون راه حل نیست
اینه  من  سرنوشت  بدشانسم،  من  بگی  نباید 
تویی،    شانس  کنی،   رها  رو  هدف  مسیر   و 

سرنوشت هم دست خودته.
*** 

 از گابریل گارسیا مارکز پرسیدن:
 اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید 

بنویسی، چه می نویسی؟
گفت:نود و نه صفحه رو خالی میذارم . صفحه 

آخر، سطر آخر می نویسم
یادت باشه دنیا گرده

هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی
شاید در نقطه شروع باشی

زندگی ساختنی است ، نه ماندنی
بمان برای ساختن        نساز برای ماندن...

فردی و اهداف مشترک با همسر داشته باشند 
و همدالنه به احساسات و افکار هم گوش دهند. 
زمانی  زوجین  گاتمن،  جان  دکتر  گفته  به 
که  نمی کنند  تجربه  را  بخشی  لذت  رابطه 
سرزنش،  انتقاد،  نظیر  خاصی  منفی  تعامالت 
چالش  به  منجر  که  کشیدن  دیوار  و  تدافع 
داشته  یکدیگر  با  را  می شود  مشترک  زندگی 
باشند، بنابراین الزم است زوجین در طی روز 
زمان های مناسبی را برای گفت وگو با یکدیگر 
اختصاص دهند. همچنین این گفت وگو باید در 
زمان و مکان مناسبی به دور از عوامل مزاحم 

انجام شود.
بتوانند به ویژگی های  اگر زوجین در طی روز 
مثبت همسر خود اشاره کنند، درباره احساست 
و افکار و منظور واقعی خود از خواسته با همسر 
حفظ  را  یکدیگر  احترام  کنند،  صحبت  خود 
مشترکشان  اهداف  سوی  به  را  زندگی  کنند، 

و  بیاموزند  را  همدلی  فنون  کنند،  هدایت 
با  بخش  لذت  کارهای  انجام  برای  را  ساعاتی 
را  خود  اختالفات  دهند،  اختصاص  یکدیگر 

می توانند به حداقل برسانند. 
در  »چرا؟«  واژه  از  استفاده  بجای  زوحین 
در  کنند  سعی  باید  اختالفات  بروز  هنگام 
جهت چگونگی حل اختالف اقدام کنند، هنگام 
عصبانیت صحبت نکنند و به دنبال برحق بودن 
و  قضاوت  و  توهین  از  نگردند،  مقصر  یافتن  و 
نصیحت یکدیگر بپرهیزند. از سوی دیگر نباید 
بی آنکه درباره دغدغه های خود صحبت کنند از 
همسر خود توقع درک شرایط و میزان خستگی 
آن ها را داشته باشند. همچنین نباید از یکدیگر 
انتظارات غیر واقع بینانه داشته باشند و یکدیگر 

را با تمام محدودیت ها و ضعف ها بپذیرند.
اگر زوجین در حل اختالفات موفق نشدند الزم 
بگیرند،  کمک  مشاوران  یا  روانشناس  از  است 
این  مشترک  زندگی  در  مشکل  بروز  هنگام 
نکته قابل اهمیت است که زوجین از خانواده ها 
به  منجر  اقدام  همین  که  چرا  نگیرند  کمک 
بروز اختالفات بعدی و دامن زدن بر مشکالت 
می شود. همچنین بهره گیری از مشاوران پیش 
درمانی  زوج  ازدواج جهت  از  پس  و  ازدواج  از 
جهت آموختن مهارت های زندگی اهمیت دارد. 
می توانند  اختالفات  بروز  هنگام  زوجین 
من  افکار  نظیر  خود  از  سواالتی  پرسش  با 
چیست؟، در حال تجربه چه احساسی هستم؟، 
عالئم جسمانی من را به بروز چه رفتاری سوق 
چیست؟  همسرم  از  من  انتظار  و  می دهند؟ 
اختالفات  و  پرخاشگری  عصبانیت،  افزایش  از 

جلوگیری کنند. 

ـ  شیدایی  دوقطبی  یا  دوقطبی  اختالل 
که  است  روانی  اختالل  یک  افسردگی، 
موجب تغییرات شدید در خلق و خوی فرد 
می شود. البته این حالت به صورت طبیعی 
و کم در همه افراد وجود دارد. شاید همه 
یا  و  ناامیدی  از  دوره هایی  تاکنون  شما 
سرخوشی را در زندگی خود و یا اطرافیان 
شاید  مثال  برای  باشید.  کرده  تجربه  خود 
روزهای  از  شادتر  آفتابی  روزهای  در  شما 
به  توجه  با  برسید.  نظر  به  بارانی  و  ابری 
از  قسمتی  فرد،  هر  روحیات  و  شرایط 
است.  امری طبیعی  و خود  تغییرات خلق 
شدید  قدری  به  تغییرات  این  گاهی  اما 
به  و  شده  خارج  عادی  حالت  از  که  است 
به طور  اما  می شود.  تبدیل  اختالل  نوعی 
دقیق اختالل دوقطبی چیست و بروز چه 
نشانه هایی موجب می شود تا شما به وجود 

یک اختالل پی ببرید؟
متوسط سن شروع این بیماری حدود ۲۵ 
سال و شیوع آن میان زنان و مردان تقریبا 
یکسان است، با اینکه اکثر افراد دارای این 
اختالل جوان هستند اما این امکان وجود 
در  قطبی  دو  اختالل  بروز  شاهد  که  دارد 

کودکان نیز باشیم. 
عالئم نشان دهنده اختالل دو قطبی  

 افسردگی
همان  دارد،  قطبی  دو  اختالل  که  فردی 
به  فقط  که  فردی  که  دارد  را  عالئمی 
افسردگی مبتالست خواهد داشت. هر دوی 
مشکل  خستگی،  بی خوابی،  دچار  افراد  این 
هستند.  غذا  به  اشتها  کاهش  و  تمرکز  در 

مشکالت تمرکزی
سراغ  کاری  از  مدام  و  تمرکز  در  مشکل 
در  ناتوانی  کلی  طور  به  یا  رفتن،  دیگری  کار 
با  مرتبط  می تواند  کارها  رساندن  پایان  به 
دیگری  فاکتورهای  یا  و  استرس  بلندپروازی، 
مانند اختالل نقص دقت و توجه باشد؛ اما اگر 
کاری  هیچ  نمی توانید  که  بی تمرکزید  آن قدر 
انجام دهید، و این مسئله در کار و روابط شما 
دردسرهایی ایجاد کرده، پس عالئم اختالل دو 

قطبی را دارید. 

افکار و حرف زدن های سریع و پراکنده
تند حرف زدن در حدی که دیگران حرف هایتان 
را  حرف هایتان  نتوانند  یا  نشوند  متوجه  را 
عالئم  دیگر  با  همراه  خصوصاً  کنند،  پیگیری 
اختالل دو قطبی، می تواند نشان دهنده شیدایی 
وضعیت  در  که  کسی  باشد.  دوقطبی  فرد  در 
اجازه  است  ممکن  حتی  دارد  قرار  شیدایی 
ندهد طرف مقابل کلمه ای به زبان بیاورد. این 
کردن  صحبت  آن  به  که  زدن  حرف  تند  نوع 
خصوصاً  است  نگران کننده  می گویند،  فشرده 
همچنین  نزند.  این گونه حرف  معموالً  فرد  اگر 
به  و سریع  فوری  آن قدر  که  ایده هایی  و  افکار 
ذهن می آیند که دیگران و حتی خودتان قادر 
فاز  نشان دهنده  نیستید،  آن  فهم  و  درک  به 

شیدایی در بیماران دوقطبی می باشند. 

خودبزرگ بینی
احساس  دارند،  قطبی  دو  اختالل  که  افرادی 
خودبزرگ بینی می کنند و وقتی در فاز شیدایی 
اتفاق  این  نمی اندیشند.  پیامدها  به  هستند، 
نابهنجاری  رفتارهای  به  دست  می شود  باعث 
مثاًل  نمی دهد،  روی  عادی  حالت  در  که  بزنند 
خیانت کنند یا زیر بار هزینه بسیار زیادی بروند 

که قادر به پرداخت آن نیستند . 

از  این احساس کنار آمد و  با  چطور می شود 
آن رهایی یافت؟

نوشتن در مورد آن
یکی از راه های رهایی از حس های منفی نوشتن 
باید  از این احساس فرد  است. در مورد رهایی 
شکل  او  در  گناه  حس  اینکه  از  بعد  بالفاصله 

گرفت، درباره آن بنویسد.
زمان شکل گیری این احساس و دالیلی که در 
ذهن خود دارد را به طور کامل یادداشت کند. 
و  برگردد  دفتر  این  به  هفته  دو  یا  یک  از  بعد 
کمک  او  به  کار  این  کند.  مرور  دوباره  را  آن 
آن قدر ها هم که  واقعاً  می کند که متوجه شود 

فکر می کرده، مقصر نبوده  است. 
شناختن ریشه این حس

ریشه  به  نسبت  فرد  می شود،  باعث  نوشتن 
که  فردی  چراکه  کند.  پیدا  آگاهی  حس  این 
به  بداند  باید سعی کند  احساس گناه می کند، 
این حس  چه علتی چه موجه چه غیرموجهی 
دلیل  و  ریشه  باید  فرد  حقیقت  در  دارد.  را 
اصلی اینکه همیشه خودش را مقصر می داند را 

بشناسد. مثاًل اگر از توهین کردن به دوست 
این  که  بدانید  می کنید،  گناه  احساس  خود 
رفتار  تا  است  خطری  زنگ  درونی  آشفتگی 

اشتباه تان را اصالح کنید.
پشت سر گذاشتن گذشته

فرد برای رهایی از احساس گناه بهتر است 
گذشته  و  کند  فکر  خود  آینده  به  تنها  که 
خود را پشت سر بگذارد. چون مرور گذشته 
حال  به  تا  اگر  نمی کند.  حل  را  چیزی 
گذشته را هزار بار باال و پایین کرده اید و به 
سرزنش خودتان پرداخته اید، به خود بیایید 
و بپرسید که حاال چه؟ این همه فکر و مرور 
است؟  کرده  حل  را  چیزی  چه  اشتباهات 
تلخ  خاطرات  بررسی  جای  به  است  بهتر 
گذشته به فکر آینده باشید و از بروز هرگونه 
گذشته،  به  فکر  کنید.  جلوگیری  اشتباهی 

آینده شما را نیز تباه می کند. 
درس گرفتن از اشتباهات

اشتباهات ما معلمان ما هستند. برای رهایی 
خود  خطاهای  از  باید  فرد  گناه،  احساس  از 
ما  به  درواقع  گناه  احساس  بگیرد.  درس 
یادآوری می کند که می تواند از تجربه تلخی 
همان  تا  بگیرد  گذاشته درس  پشت سر  که 

اشتباهات را دوباره تکرار نکند. 
خودت کجایی؟

بهتر است فرد برای رهایی از احساس گناه، 
به  بیشتر  و  دهد  قرار  اولویت  در  را  خودش 
باعث  خود  از  مراقبت  کند.  توجه  خودش 
به  نسبت  بهتری  احساس  فرد  که  می شود 
خود پیدا کند و رفته رفته احساس گناه را از 
زندگی  اش حذف کند. پس بهتر است فرد در 
برنامه ها و افکار خود، اول از هر چیز خود را 

در اولویت قرار دهد.

طول شیدایی که بعد از افسردگی بروز می کند 
چیزی است که بین تشخیص اختالل دو قطبی 
و افسردگی اختالف ایجاد می کند. بنابراین شما 
باید حتما نوسانات خلقی خود را به درمانگر یا 
با  پزشکتان اطالع دهید؛ زیرا درمان افسردگی 

درمان اختالل دوقطبی تفاوت دارد. 

مشکالت خواب
یا  استرس  دلیل  به  گهگاه  که  است  طبیعی 
نیاید؛  هیجان خاصی، شب خواب به چشممان 
فاز شیدایی اختالل دو قطبی  اما کسی که در 
قرار دارد، ممکن است تا چند روز پشت سرهم، 
خیلی کمتر از حد معمول بخوابد یا حتی اصاًل 
انرژی کند.  اما همچنان احساس  خوابش نبرد، 
به  نیازش  است  دوقطبی  که  فردی  واقع  در 
اگر در  از طرفی هم  یافته است.  خواب کاهش 
حد  از  بیشتر  است  ممکن  باشد  افسردگی  فاز 

معمول بخوابد. 

داشتن حس های اغراق شده
است  ممکن  قطبی  دو  اختالل  در  شیدایی  فاز 
اجازه  زیرا  باشد؛  لذت بخش  واقعاً  فرد  برای 
و  دهد  افزایش  را  کارآمدی اش  او  می دهند 
در  او  که  است  چیزهایی  این  و  شود  خالق تر 
حالت عادی آن ها را تجربه نمی کند؛ اما اگر این 
عالی بودن حس و حال در سطح بسیار باالیی 
باشد، علت مشخصی را نتوان برای آن پیدا کرد، 
یک هفته یا بیشتر طول بکشد، یا همراه با دیگر 
شیدایی  یا  مانیا  عالمت  این  شود،  ظاهر  عالئم 
قطبی  دو  اختالل  نشانه های  از  یکی  که  است 
است. در واقع مانیا خطرناک است، چون باعث 
انرژی مضاعف فرد می شود و او می تواند دست 

به کارهای خطرناکی بزند. 

در  را  خودمان  روزمره ،  زندگی  در  ما  گاهی 
پیرامونمان  در  که  اتفاقاتی  یا  گذشته  اتفاقات 
اگر  می دانیم.  مقصر  است،  دادن  رخ  حال  در 
با احساس گناه  در این حالت به روش منطقی 
خود روبه رو نشویم، آن قدر در این احساس غرق 
انسان  نمی توانیم شبیه یک  دیگر  که  می شویم 
عادی زندگی کنیم، با دیگران ارتباط بگیریم و 

در کل زندگی باکیفیتی داشته باشیم. 
احساس گناه در  واقع نوعی حالت درونی است که 
در رده حاالت احساسی منفی دسته بندی می شود 
و ابعاد مختلفی از جمله غم و تنهایی را دارا می باشد.

وجدان هر کسی درباره رفتارها و افکار خودش 
قضاوت می کند و اگر این قضاوت عادالنه باشد 
می تواند به فرد کمک کند تا دوباره آن اشتباه 
را مرتکب نشود و زندگی رو به پیشرفتی داشته 
بسیار  یا  ناعادالنه  قضاوت  این  اگر  اما  باشد؛ 
گناه  احساس  دچار  فرد  باشد،  سختگیرانه 
می تواند  گناه  احساس  این  و  می شود  شدیدی 
گرفتار  او  و  دارد  باز  تالش  و  حرکت  از  را  او 
مشغولیت ذهنی  شود و باعث افسردگی و لذت 

نبردن از زندگی می شود. 

در خانه نشینی کرونایی درباره ترس هایتان با همسرتان صحبت کنید

بچه ها و یافته ها
افسردگی نوجوانی و خطر ابتال به  بیماری

جمالت امیدبخشی که زندگی شما را تغییر میدهد)1(

آنچه باید در مورد اختالل دوقطبی بدانیداحساس گناه و راه های رهایی از آن

یافته های روانشناسی

اضطراب روند آلزایمر را 
سریع می کند

ارتباط آب مروارید 
با افسردگی

جمالت روانشناسی 
آموزنده و عمیق

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم فاطمه بلوکي  فرزند محمدعزیز   به شرح درخواستي که به کالسه 
۹۹/۳۹۰    این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
فرزند  غفوري  احمد  مرحوم  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
محمدامین به شناسنامه  ۳۶ صادره از ح - اوز   در تاریخ  ۱۳۸۵/۴/۲۱  
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  اوز  شهر  خود  دائمی  اقامتگاه  در 

منحصر است به
۱-فاطمه بلوکي فرزند محمدعزیز  ش ش  ۴۲ ت ت ۱۳۵۳  صادره از 

حوزه ۲ الرستان - اوز)همسر متوفي(
۲-ربابه حاجي پور فرزند عبدا...  ش ش ۳۳۵  ت ت ۱۳۰۸  صادره از ح 

شهري الرستان - اوز )مادر متوفي(

۶۴۹۰۰۴۷۰۹۸ ت ت ۱۳۷۹  صادره ۳-یسنا غفوري  فرزند احمد  ش ش 
از ح  الرستان - اوز )دختر متوفي(

۴-منصور غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۱۶۰  ت ت ۱۳۴۷  صادره از 
ح  الرستان - اوز )برادر متوفي(

۵-خدیجه غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۱۰۹  ت ت ۱۳۴۵  صادره 
از ح  الرستان - اوز )خواهر متوفي(

۶-عبدا... غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۱۱  ت ت ۱۳۳۷  صادره از 
ح ۲  الرستان - اوز )برادر متوفي(

محمدامین  ش ش ۱۵۹  ت ت ۱۳۲۸   فرزند  غفوري   ۷-عبدالرحمن 
صادره از ح  الرستان - اوز )برادر متوفي(

۸-عبدالغفور غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۲۲۰  ت ت ۱۳۴۰  صادره 

از ح ۲ الرستان - اوز )برادر متوفي(
۹-فاطمه غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۲۱۴  ت ت ۱۳۳۰  صادره از 

ح  الرستان - اوز )خواهر متوفي(
۱۰-منیژه )منیجه( غفوري  فرزند محمدامین  ش ش ۳۱  ت ت ۱۳۵۳  

صادره از ح۲  الرستان - اوز )خواهر متوفي( والغیر...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي 

م/الف/۷۰۵
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َو  الْْبَداَن،  ُیْخِلُق  ْهُر  الدَّ السالم(:  َقاَل )علیه  72-َو 
َمْن  ْمِنیََّة؛  اْلُ ُیَباِعُد  َو  اْلَمِنیََّة،  ُب  ُیَقرِّ َو  اْلَماَل،  ُد  ُیَجدِّ

َظِفَر ِبِه َنِصَب، َو َمْن َفاَتُه َتِعَب.
]و فرمود علیه السالم[:روزگار بدنها را کهنه و آرزوها 
را تازه و مرگ را نزدیک  و امیدها را دور مي کند. 
هرکه بر آن ظفر یابد به رنج افتد، و هرکه آن را از 

کف دهد دچار سختي شود.

واژه یُْخلُِق به معني کهنه و فرسوده مي کند عبده 
»یُْخلِِق االبدان«  را به معني »یُْبلِیها« گرفته که آن 
هم به معني فرسوده مي شود استعمال شده است. 
ریشه اصلي آن از َخُلَق و َخلََق مي تواند باشد خلقان 

به معني کهنه و فرسوده از همان ریشه است.
اینکه روزگار و طبیعت عالم ماده بر اثر گذشت 
و  نکته اي روشن  فرسوده مي کند  را  بدنها  زمان 
بدون ابهام است زیرا سختي هاي روزگار بیماریها  
و رنج ها،  اضطراب ها و مشقات فرسودگي بدن را 

به دنبال دارد.
تجدید آرزوها و نو کردن آنها ناشي از پیر شدن 
کهنسالي  و  پیري  به  انسان  هرچه  است  انسان 
و  تازه  آرزوها  نسبت  همین  به  مي شود  نزدیک 

جدید مي شوند.
از سوي دیگر اگر انسان طبعاً خود را سالم احساس 
او باال رود، آرزوهایش طوالني و  کند و تنها سن 
افزون مي شود زیرا احساس مي کند که باید از تجربه 

زندگي اش براي ذخیره و تجمیع مال بهره برد.
در  که  مي فرماید  خدا)ص(  رسول  که  همانطور 
پیر دو خصلت جوان مي شود حرص و آرزوهاي 
طوالني. سپس امام)ع( نزدیک شدن به مرگ و 
دور شدن از آرزوها را به انسان گوشزد مي فرماید 
نزدیک شدن مرگ به خاطر فرسوده شدن بدن 

و  عفاف  مظهر  علیهاالسالم  فاطمه  حضرت 
مسلمان  زنان  تمامی  سرور  و  سرمشق  و  تقوا 
می  ایشان  وقتی  که  شده  نقل  درتاریخ  است. 
پیامبر صلی  نزد  و  از منزل  بیرون  به  خواست 
خاصی،  های  پوشش  از  برود،  آله  و  علیه  ا... 
مانند جلباب )چادر( و برقع )روپوش صورت( 

استفاده می کرد. 
چادر، بارزترین نمود حجاب اسالمی

حاضر  عصر  در  اسالمی  حجاب  گزینه  بهترین 
ویژه  به  بیت،  اهل  زنان  سیره  و  قرآن  در  که 
چادر  دارد،  ریشه  علیهاالسالم  زهرا  فاطمه 
است. چادر، بیش از هر لباسی حجم و حرکت 
زن  فروتنی  و  بزرگواری  و  پوشاند  می  را  بدن 
اخالقی  ارزش های  و  اسالم  احکام  برابر  در  را 
فرهنگی  بار  بیشترین  چادر،  سازد.  می  آشکار 
حیا و عفاف را با خود به همراه دارد و بیش از 
هر پوششی دست رد بر سینه نامحرم می زند؛ 

چادر مشکی، نگاه شکن است.
حجاب برتر در قرآن

اشاره  آن  به  قرآن  در  که  پوششی  و  حجاب 
بدن  تمام  که  چادر  نظیر  است  حجابی  شده، 
آیه ۵۳ سوره احزاب چنین  را می پوشاند. در 
که  بپوشانند«  چادرهایشان  با  را  »خود  آمده: 
منظور از آن، همان »جلباب« است. مفسران و 
برای جلباب ذکر  را  اهل لغت، معانی مختلفی 
ردایی  جلباب  گوید:  می  عباس  ابن  اند.  کرده 
می  پایین  تا  باال  از  را  بدن  سراسر  که  است 
پوشاند. مرحوم عالمه طباطبایی نیز جلباب را 
را می پوشاند و  لباسی می داند که همه بدن 
این همان حجاب برتر است که مصداق آن در 

زمان حال، چادر یا عبا می باشد.
پایه های حجاب

می  شرعی  حکم  را  آن  اسالم  که  پوششی 

که  هستیم  شخصیتی  درعزای  روزها  این 
یک  قیام  و  جویی  حق  و  جنگندگی  در 
زنی  حق  احقاق  برای  و  ظلم  علیه  بر  تنه 
بی همتاست، با این حال چهره ای که در 
مراثی و ذکر مصائب از او ترسیم می شود 
بسیار دور است از حقیقت این شخصیت و 
جایگاهش در حفظ اسالم اصیل. چرا چنین 
و  اطهر  زهرای  میان  است  فاحشی  تفاوت 
چهره ای که می شناسیم و می شناسانیم 

شان در این روزها؟
ایام عزای حضرت زهرا)س( را می گذرانیم. 
حضرت  از  شنویم  می  ایام  این  در  آنچه 
زهرا)س(، طبیعتا به ماجرای  شهادت شان 
مربوط است و به آنچه در ماجرای شهادت 
بر خانواده، علی  دختر رسول خدا گذشت 
نحوه  از  شان.  خردسال  فرزندان  و  )ع( 
شهادت  زهرای اطهر)س( می گویند؛ این 
که مظلومانه مورد هتک حرمت و حتی آزار 
جسمی قرار گرفتند، این که ضربه هایی که 
بر پیکرشان وارد گشت،  منجر به از دست 
داشتند،  درشکم  که  شد  فرزندی  رفتن 
نامالیمات جسمی و روحی  این که همین 
علت  از  اما  و...  شد  شان  شهادت  موجب  
شهادت بانوی اول اسالم و بلکه بانوی اول 
روزها؟  این  در  گفته می شود  خلقت، چه 
از این که بانو چه کرد که به شهادت شان 
منجر شد در اوج جوانی؟برای شنونده عاقل 
می  پیش  سوال  این  حتما  سنج  نکته  و 
علت  چه  به  را  خدا  رسول  دختر  که  آید 
دهند؟  قرار  آزار  و  حرمتی  بی  مورد  باید 
ایشان چه کرده بود که چنین عقوبتی در 

موردشان اعمال شد؟
جواب  معموال  که  است  سوالی  همان  این 
روشنی به آن داده نمی شود، مخصوصا در 
نتیجه آن که حضرت زهرا)س(  ها.  مرثیه 
زن  یک  هیأت  در  بیشتر  روزها  این  در 
مظلوم به معنای ضعیف و بی پناه و قابل 
ترحم برای اذهان دوستداران شان به نظر 
بگیریم،  کمک  تاریخ  از  اگر  اما  آیند.  می 
جوابی دیگر دریافت می کنیم و چهره ای 
مورد حضرت  بینیم.در  ایشان می  از  دیگر 
به  از خطبه ی شان که  زهرا و فقط یکی 

خطبه فدکیه مشهور است، مورخینی چون 
را ذکر کرده  نکات جالبی  الحدید  ابی  ابن 

اند.
وی ضمن نقل قسمت هایی از این خطبه 
وارد  هیات  و  ورود  حالت  به  مسجد،  در 
سپس  و  گریه  مسجد،  به  حضرت  شدن 
سکوت شان در آغاز خطبه اشاره می کند  
مساله  پیرامون  حضرت،  خطبه  به  آنگاه  و 
در  حضرت  ابهت  از  .او  پردازد  می  فدک 
این  و  گوید  می  مسجد  به  رفتن  هنگام  
و  صحابی  از  زنان  از  تعدادی  همراه  که 
خویشان شان در مسجد بر خلیفه و جمعی 

از مسلمانان وارد شدند.
دختر  محکم  بسیار  آهنگ  از  الحدید  ابی 
ادای خطبه می گوید؛ خطبه  پیامبر حین 
ای غراء و فصیح که از نظر اهل کالم و ادب 
و  مثال  علی)ع(  امیر سخن  بیانات  در  جز 
خدا  با حمد  را  شان  ندارد. خطبه  نظیری 
و مدح پیامبر)ص( آغاز می کنند  و سپس 
به جایگاه قرآن، فلسفه احکام و ارکان دین  
زحمات  برشمردن  ضمن  و  پردازند  می 
پا  برای  )ع(  علی  های  فداکاری  و  پیامبر 
انحرافات  بیان  به   اسالم،  نهال  گرفتن 
از  پس  کوتاه  دوران  در  اسالمی  جامعه 
رحلت پیامبر و توطئه های فرصت طلبانه 
و قدرت مدارانه شیطانی و عواقب خطرناک 
این انحرافات برای جامعه اسالمی اشاره می 
در  را  مسلمانان  سکوت  نهایتا   و   فرماید 
مصادره  برابر  در  نیز  و  انحرافات  این  قبال 
کند  می  محکوم  نوپا  خلیفه  توسط  فدک 
و مخصوصا از انصار که سابقه درخشانی در 
خدمت به اسالم داشته اند، می خواهد که 
با قیام خود در برابر ظلمی که بر وی شده 
ایشان  سخنان  دهند.  نشان  واکنش  است، 
در واقع اتمام حجتی  بود با مردم مسلمان 
روزهای  آن  در  آنچه  همه  برابر  در  که 
منفعل  و  ساکت  افتاد،  می  اتفاق  حساس 

بودند و تماشاچی محض.
آنچه در این خطبه و ایراد کننده اش می 
و  جنگندگی  روحیه  بتمامی  دید،  توان 
مبارزه است در بانویی که برای احقاق حق 
و دفاع از ظلم و راست کردن انحرافی که 

در جامعه پس از پیامبر روی داده، یکه  و 
تنها قیام کرده است و در بیان حق و دفاع 
از مظلوم هیچ مالحظه و مدارایی را جایز 

نمی شمرد.
خطبه فدکیه نه تنها مرتبه علمی و تسلط 
استدالل  و  قرآنی  منطق  به  را  حضرت 
و  شجاعت  اوج  بلکه  داد،  نشان  وحیانی 
قدرت  با  رویارویی  در  را  ایشان  باکی  بی 
حاکم به نمایش گذاشت ، آن هم در برهه 
بلکه هیچ  و  ای که هیچ گروه و جماعتی 
بر  حق  ترین  بزرگ  احقاق  برای  مردی 
زمین مانده در جامعه اسالمی، یعنی حق 
از میراث گرانقدر نبی  والیت و پاسداشت 

در صحنه نبود.
بواقع فریاد زهرای مرضیه تنها صدایی بود 
که در دفاع از حق موال علی و حق پایمال 
شد؛  بلند  فدک  مورد  در  خودشان  شده 
بلند است که در تودرتوی  صدایی آنچنان 
با  بلکه  و  ماند  همچنان  تاریخ  دهلیزهای 

گذشت قرون بلندتر و رساتر شد.
اگر  این صدا  که  به جرات  گفت  توان  می 
اما  بود  اسالم  نبود.  هم  نبوی  نبود،اسالم 
اسالم خالفتی بود؛ اسالمی که در گیرودار 
قبیله گرایی و قدرت طلبی عرب بازگشته 

به جاهلیت گم می شد.
زنی  است  قرار  اگر  که  است  این  واقعیت 
زنان  امروز  برای  و  ما  جامعه  امروز  برای 
باشد  الگویی  جهان  بلکه  و  اسالم  و  ایران 
از رشد فکری و علمی، جسارت و شجاعت، 
حق  و  جنگندگی  و  عمل  و  رای  استقالل 
و  زهراست  فاطمه  از  چهره  همین  جویی، 
نه آن چهره ای که در بسیاری از محافل و 
مجالس عزای مادر امت و بانوی اول خلقت 
بیان می شود. او قرار است الگوی همه زنان 
جهان بلکه همه انسان ها تا آخر دنیا شود.

پس همه آدمها مخصوصا دخترها و زنها بی 
دوست  را  اطهر  زهرای  از  چهره  این  شک 
دارند و به آن نگاه می کنند برای شدن و 
رفتن و رسیدن به جایی و جایگاهی که در 
خور یک انسان و یک زن مسلمان در قرن 

بیست و یکم است.
نویسنده: طیبه میرزا اسکندری 

والیت  اندازه  به  مطلقه  والیت  دارای  فقیه  آیا 
انبیا و امامان(علیهم السالم)  است؟

معانی والیت )تکوینی، تشریعی، مطلقه(
تقسیم  تشریعی  و  تکوینی  والیت  به  والیت 
در  تصرف  معنای  به  تکوینی  والیت  می شود. 
است  روشن  است.  تکوینی  امور  و  موجودات 
اوست که همه  آِن خداست.  از  چنین والیتی 

موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. 
اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات 
به دست خداست؛ از این رو او والیت تکوینی 
بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه ای از این 

والیت را به برخی از بندگانش اعطا می کند. 
معجزات و کرامات انبیا و اولیا)علیهم السالم( 
در  آنچه  است.  تکوینی  والیت  همین  آثار  از 
والیت فقیه مطرح است، والیت تکوینی نیست.

و  امر  و  تشریع  اینکه  یعنی  تشریعی  والیت 
اگر  باشد.  اختیار کسی  در  فرمان دادن  و  نهی 
یعنی  دارد،  تشریعی  ربوبیت  خدا  می گوییم 
چه  بکنید،  چه  که  می دهد  فرمان  که  اوست 
نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند 

به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند. 
درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای 
والیت  مقصودمان  هستیم،  قائل  والیت  فقیه 

روزی پیغمبر اکرم صلی ا... علیه و آله وسلم 
در وقت بین الطلوعین سراغ »اصحاب ُصّفه 
صفه  اصحاب  سراغ  زیاد  پیامبر،   ( رفت   »
می رفت( در این میان، چشمش به جوانی 
این جوان یک حالت غیر عادی  افتاد. دید 
دارد: دارد تلوتلو می خورد، چشمهایش به 
رنگ  رنگش،  و  است  رفته  فرو  سر  کاسه 

عادی نیست. 
جلو رفت و فرمود: کیف اصبحت؟ )چگونه 
ُموقِناً  اَْصَبْحُت  کرد:  عرض  ای(  کرده  صبح 
که  ام  کرده  صبح  حالی  در  اهلّل  رسول  یا 
اهل یقینم؛ یعنی آنچه تو با زبان خودت از 
راه گوش به ما گفته ای، من اکنون از راه 
پیغمبر می خواست یک  بینم.  بصیرت می 
،فرمود: هر چیزی  بکشد  او حرف  از  مقدار 
عالمتی دارد، تو که ادعا می کنی اهل یقین 
َعالَمه  ما  تو چیست؟  یقین  هستی، عالمت 
رسول  یا  یقیتی  »اّن  کرد:  عرض  یَقینک؟ 
اَْظَمَأ  و  لَْیلی  اْسَهَر  َو  اَْحَزنَنی  الّذی  هو  اهلّل 
که  است  این  من  یقین  عالمت  هواِجری« 
بی  مرا  شبها  و  دارد  می  تشنه  مرا  روزها 
زنده  این روزهای روز و شب  یعنی  خواب؛ 
نمی  من  یقین  است.  یقین  عالمت  داریها، 
یقین  بگذارم؛  بستر  به  سر  شب  که  گذارد 
مفطر  روز  یک  حتی  که  گذارد  نمی  من 

 هفت چیزی که بعد از مرگ 

ثوابش برای انسان نوشته می شود 

ا...  رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی 
علیه و آله فرمودند: هفت چیز است که بعد 
از مرگ ثواب آنها برای بنده نوشته می  شود؛ 

َقاَل ابُْن َعبَّاٍس َرِضَي ا... َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل ا... 
ص : َسْبَعُة أَْشَیاَء یُْکَتُب لِلَْعْبِد ثََوابَُها بَْعَد َوَفاتِِه: 

َرُجُل َغَرَس نَْخاًل 
َو َحَفَر بِْئراً 

َو أَْجَری نََهراً 
َو بََنی َمْسِجداً 
َو َکَتَب ُمْصَحفاً

َو َورََّث ِعلْماً
َو َخلََّف َولَداً َصالِحاً یَْسَتْغِفُر لَُه بَْعَد َوَفاتِه. 

۱( کسی که درختی بکارد 
۲( یا چاهی حفر کند 

۳( یا نهری جاری کند 
۴( یا مسجدی بنا کند 

۵( یا قرآنی بنویسد و بگذارد 
۶( یا علمی از خود باقی گذارد 

۷( یا فرزند صالحی بعد از خود داشته باشد 
که از برای او استغفار کند. 

»تنبیه الخواطر، جلد 2، صفحه 11۰- معدن 
الجواهر،صفحه 59« 

بدن  فرسودگي  و  بگذرد  زمان  هرچه  که  است 
براي انسان افزایش یابد، آدمي به مرگ نزدیک تر 
مي شود و احساس مي نماید باید آمال و آرزوها 
طوالني و دور و دراز مي گردد  و ساده به نتیجه 
نمي رسد گرچه باید انسان کهن سال هر لحظه 
خطر کوچ کردن را لمس کند و بداند که عمر، 
همچون برف است که آفتاب سوزناک تابستان بر 
آن مي تابد و آرزوها را محو نماید و رها سازد و اما 

در عمل چنین محقق نمي شود.
اشاره  مسأله اي  به  امام)ع(  آخر  فراز  دو  در 
مي فرماید که پیروزي بر روزگار با رنج و مشقت 
و گرفتاري  به آن سختي  نرسیدن  و  توأم است 
دارد که در واقع در هر دو حالت آرامش نیست و 
با سختي و گرفتاري باید دست و پنجه نرم کرد.

که:  آورده  ابي الحدید  ابن  شرح  از  قمي  محدث 
و  سازد  غافل  تا  مي خنداند  دنیا  گوید:  عالمي 
فایده مي رساند تا بفریبد، چه بسیار کساني که 
در سایه دنیا آرمیدند ولي دنیا آنان را بیدار کرد 
و از استراحت بازداشت. چه بسیار افرادي که به 
دنیا اعتماد کردند ولي دنیا آنها را خوار ساخت. 
آري دنیا به همین صفات شناخته شده و با این 
شرایط همراه است. آنچه که ابن ابي الحدید به 
دنیا نسبت مي دهد عملکرد انسانها در دنیاست 
را  نمي سازد و شخصي  را خوار  دنیا کسي  زیرا 
خود  عمل  با  انسان  خود  بلکه  نمي کند  بیدار 
در  هم  دنیا  از  مختلف  توصیف  کند.  چنین 
و  غررالحکم  در  هم  و  نهج البالغه  خطبه هاي 
عنوان  به  مي خورد  چشم  به  وفور  به  دررالکلم 
شرح  آمدي  غررالحکم  دوم  جلد  در  نمونه 
روایت  از چهل صفحه، چهل  خوانساري بیش  

به بررسي دنیا اختصاص دارد.

و  ها  پایه  از  گسسته  و  ظاهری  عملی  داند، 
پایه  بر  حجاب  بلکه  نیست؛  اسالم  فرهنگ 
به  زنان  که  است  استوار  مستحکمی  های 
شوند. می  متمایل  آن  سوی  به  طبیعی  طور 

پایه های  ترین  از مهم  به خداو آخرت،  ایمان 
حجاب است. اعتقاد به علم و حکمت خداوند و 
حکیمانه بودن احکام وضع شده، پذیرش حکم 

الهی حجاب را برای بانوان آسان می کند.
آگاهی و شناخت سیمای زن، حقیقت حجاب 
های  پایه  دیگر  از  آن،  آثار  و  فلسفه  نیز  و 
مستحکم پوشش دینی است. آگاهی، به عمل، 

معنا و ارزش و دوام می بخشد.
حجاب  های  پایه  از  دیگر  یکی  پرهیزکاری، 
اجرای  ضامن  آدمی،  تقوای  است.  اسالمی 
تقوای  نشانه  زن،  پوشیدگی  خداست.  احکام 

اوست.
رابطه حجاب و عفاف

با عفاف داشته و نمی  بنیادی  ارتباط  پوشش، 
با  ولی  باشد،  عفاف  و  حیا  طرفدار  کسی  شود 
اصل پوشش مخالفت کند. عفاف، روح حجاب 
گونه  ترین  کامل  اسالمی،  پوشش  و  است 

رعایت عفاف شمرده می شود. 
حجاب و پوشش زن، به منزله حاجب و مانعی 
در مقابل افراد بیمار دلی است که قصد نفوذ و 

تصرف در حریم دیگران را دارند.
 نیز باید بدانیم که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر 
عمومی  های  ویژگی  از  یکی  ظاهر،  بر  باطن 

انسان است.
بهتر  ظاهری  پوشش  و  حجاب  چه  هر  پس 
تأثیر  عفت  روحیه  تقویت  در  باشد،  بیشتر  و 
عفت  هر چه  مقابل،  در  و  گذارد  می  بیشتری 
ظاهری  حجاب  باشد،  بیشتر  باطنی  و  درونی 

هم تحت تأثیر قرار می گیرد.

حق  و شرعاً  می تواند  او  یعنی  اوست،  تشریعی 
دارد به مردم امر و نهی کند.

در طول تاریِخ تشّیع هیچ فقیهی یافت نمی شود 
تا  آنچه  ندارد.  والیتی  هیچ  فقیه  بگوید  که 
حدودی مورد اختالف فقهاست، مراتب و درجات 
این والیت است. امام خمینی)قدس سره(معتقد 
بودند تمام اختیاراتی که ولّی معصوم داراست، 
ولّی فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه 

چیزی استثنا شده باشد.
 امام فرموده اند: »اصل این است که فقیِه دارای 
همان  ـ  غیبت  عصر  در  ـ  حاکمیت  شرایط 
مگر  باشد،  داشته  را  معصوم  وسیع  اختیارات 
آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فالن امر از 

اختصاصات ولّی معصوم است.«
 از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این 

است که از اختصاصات ولّی معصوم می باشد.
از چنین والیتی در باب اختیارات ولّی فقیه به 
والیت  معنای  می کنند.  تعبیر  مطلقه«  »والیت 
مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری 
برای  ـ  برخی  شود  موجب  تا  بکند  خواست، 
»والیت  طبق  بگویند:  ـ  نظریه  این  به  خدشه 
مطلقه« فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و 
تشریع  نماید!  متوقف  یا  انکار  را  دین  ضروریات 

والیت فقیه برای حفظ اسالم است. 
چه  باشد،  دین  اصول  انکار  به  مجاز  فقیه  اگر 
چیز برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ 

این  از  نیست، بیش  این کافی  فرمود:  باشم. 
بگو؛ عالمت بیشتری از تو می خواهم. عرض 
کرد یا رسول اهلّل االن که در این دنیا هستم، 
درست مثل این است که آن دنیا را می بینم 
اهل  صدای  شنوم؛  می  را  آنجا  صداهای  و 
را  جهنم  اهل  صدای  و  بهشت  از  را  بهشت 
از جهنم می شنوم؛ یا رسول اهلّل! اگر به من 
اجازه دهی، اصحاب را االن یک یک معرفی 
کنم که کدامیک بهشتی و کدامیک جهنمی 

اند. فرمود: سکوت! دیگر سخن مگو. 

و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید »مطلقه« در 
مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط 

در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. 
نیاز به تخریب  پس اگر برای زیباسازی شهر 
ضروری  چیزی  چنین  چون  ـ  باشد  خانه ای 
نیست ـ فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را 
صادر کند. این فقها به والیت مقید ـ نه مطلق 
ـ معتقدند، برخالف معتقدان به والیت مطلقه 
فقیه، که تمامی موارد نیاز جامعه اسالمی را ـ 
چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو 

تصرفات شرعی فقیه می دانند.
منبع: پرسش ها و پاسخ ها 
آیت ا... مصباح یزدي

گفت پیغمرب صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا

گفت عبداً مو قنا باز اوش گفت کو نشان از باغ ایامن گر شگفت

گفت تشنه بوده ام من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها

گفت از این ره کو ره آوردی بیار در خور فهم و عقول این دیار

گفت خلقان چو ببینند آسامن من ببینم عرش را با عرشیان

هین بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس

بعد پیغمبر به او فرمود: جوان! آرزویت چیست؟
عرض کرد: یا رسول اهلّل شهادت در راه خدا.

آن عبادتش و این هم آرزویش؛ آن شبش و این 
هم روزش. این می شود مؤمن اسالم، می شود 
انسان اسالم؛ همانکه دارای هر دو درد است، 
ولی درد دومش را از درد اولش دارد؛ آن درد 
ایجاد  او  در  را  دوم  درد  این  که  است  خدائی 

کرده است. 
منبع: طهارت روح - شهید مطهري

حرضت فاطمه علیهاالسالم و حجاب

حضرت زرهایی 

هک دوستش داریم

والیت فقیه

عبادت نشانه ایمان

توصیه جالب امام علی)ع(

درمورد سخن گفنت

وقال علیه السالم:
اَلُم ِفی َوثَاِقَک َما لَـْم تََتَکلَّْم بِِه  َفإَِذا تََکـلَّْمَت  ـَ الْک
بِِه ِصْرَت َوثَاِقِه، َفاْخُزْن لَِسانََک َکَما تَْخُزُن َذَهَبَک َو 

َوِرَقَک: َفُربَّ َکلَِمة َسلََبْت نِْعَمًة َوَجلََبْت نِْقَمًة.

امام)علیه السالم( فرمود: 
سخن را تا نگفته ای اسیر توست اما همین که 
گفتی تو اسیر او خواهی بود. زبانت را همچون 
طال و نقره ات حفظ کن. ای بسا گفتن یک 
کلمه نعمت بزرگی را از انسان سلب کرده یا 

بال و مصیبتی را فراهم ساخته است.



7
حه چهارشنبه 13۹۹/10/17 - بیست و دوم جمادی االول 144۲ - سال بیست و نهم - شماره 163۹  

صف

حمدا... مستوفی یکی از مورخان و چهره های درخشان 
سده هشتم به شمار می رفت که دستاوردهای علمی و 
تا  گذاشت  یادگار  به  خود  از  ارزنده ای  بسیار  فرهنگی 
بدین ترتیب زوایای تاریک و ناشناخته، تاریخ ایران را 

برای آیندگان روشن سازد.
یکی  می توان  را  ایلخانان  و  مغوالن  فرمانروایی  دوران 
ایران  تاریخ  ادوار  پرتحرک ترین  و  انگیزترین  از حیرت 
دانست. از یک طرف مغوالن به منظور تحکیم هر چه 
ایرانی  اتباع  به  آن  قبوالندن  و  قدرت  مبانی  بیشتر 
می کوشیدند و از طرف دیگر مردم برای تجدید حیات 

ملی و فرهنگی خود کوشش می کردند.
البته با به حکومت رسیدن ایلخانان از شدت سختگیری 
و  اندیشه  از  بهره گیری  با  ها کاسته شد و هالکوخان 
پایه  را  ایرانیان، تشکیالت حکومتی مستقلی  تجربیات 
ریزی کرد که بیش از آن که رنگ و بوی مغولی داشته 
پیامدهای  از  یکی  که  آنجایی  از  و  بود  ایرانی  باشد، 
استقرار دولت ایلخانی در ایران، رشد و گسترش تاریخ 
نگاری و گرایش های تازه در تاریخ نگری ایرانیان بود، 
تمدن  و  فرهنگ  دوباره  که  کردند  تالش  نویسندگان 

ایران را احیا کنند.
با  که  بود  مستوفی  حمدا...  روشنفکران  این  از  یکی 
حماسه  و  جغرافیا  تاریخ،  در  ارزشمند  آثار  نگارش 
سرایی به احیای این هّویت تاریخی کمک فراوان کرد. 
او در نزهت القلوب که اثری جغرافیای است، سرزمین 
ایران را به عنوان کشوری باستانی با مرزهای مشخص 
آن  ایاالت  معرفی  به  و  کرده  معرفی  جهان  میانه  در 
تاریخی منظوم به سبک  می پردازد و در ظفرنامه که 
و هویّت  ایران زمین  احیای مفهوم  فردوسی است، در 

ایرانی تالش فراوان نشان می دهد.
مانند  بزرگی  و  فرهیخته  شخصیت های  اگر  شک  بی 
میراث  هم  شوند،  معرفی  جامعه  به  مستوفی  حمدااله 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  تمدن  و  فرهنگ 
دارایی ها سرزمین مان را حفظ کردیم و هم معرفی این 
چهره های فرهنگی می تواند الگوی بسیاری خوبی برای 

جوانان و مشتاقان به تاریخ ایران باشد.
زندگینامه

مورخان  از  مستوفی  نصر  بن  بکر  ابی  حمد  یا  حمدا... 
قمری   ۶۷۹ در  که  بود  ایلخانان  عصر  دیوانی  رجال  و 
به  بنا  را  تاریخ  این  گشود.  جهان  به  دیده  قزوین  در 
توان دریافت. پدر  تاریخ گزیده  می  او در کتاب  اشاره 
از خاندان مستوفیان  و  ابوبکر مستوفی  الدین  تاج  وی 

قزوین بود. پدر جد او در عهد سالجقه، مستوفی دیوان 
سالطین عراق و برادرش نایب دیوان وزارت بوده است. 

به همین دلیل این خاندان به مستوفی شهرت یافتند.
وی در تاریخ گزیده خود در خصوص نسبش می نویسد: 
از  شان  اصل  قزوین  قبایل  قدیمی ترین  از  مستوفیان 
بودند،  قزوین  والی  اوایل  در  ریاحی  یزید  بن  حر  نسل 
اوقات  اکثر  خلیفه  قادر  عهد  تا  خلیفه  معتصم  زمان  از 
استیفا  شغل  به  آن  از  بعد  و  بودند،  موصوف  مهم  بدان 
منسوب شدند. از دوران کودکی و نوجوانی وی اطالعات 
بسیار اندکی وجود دارد اما آن چیزی که مشخص است، 
و  پرداخت  دانش  و  علم  کسب  به  خود  زادگاه  در  وی 
و  پدر  همانند  خود  باالی  استعداد  و  هوش  دلیل  به 
به  ابتدا وی  وارد مشاغل دیوانی شد در  پدربزرگ خود 
عنوان مستوفی زنجان، ابهر و طارم منصوب شد. از دیگر 
بغداد  اموال  تقریر  به  توان  می  وی  شغلی  عنوان های 
از همان دوران جوانی به مطالعات  اشاره کرد. مستوفی 
تاریخی پرداخت و در دستگاه خواجه رشیدالدین فضل 
تحصیل  به  دوره  آن  برجسته  مورخان  از  همدانی  ا... 
دوران  همان  از  و  پرداخت  جغرافیا  و  تاریخ  مطالعه  و 
شروع به گردآوری اطالعات تاریخی و مباحثه با فضال و 
دانشمندان مشغول شد. در واقع باید مستوفی را شاگرد 

مکتب رشیدالدین فضل ا... دانست. 
خدمت در عرصه فرهنگی

مورخ  این  از 
بسیار  آثار  نامدار 
برجای  بااهمیتی 
که  است  مانده 
ادامه به برخی  در 
مهم ترین  از 
اشاره  آثار  این 
بسیاری  می کنیم: 
و  نویسندگان  از 
نظران  صاحب 
حوزه  این  در 
را  گزیده  تاریخ 
تالیف  ترین  مهم 
مستوفی  حمدا... 
این  می دانند. 
از  را  عالم  حوادث  و  است  بوده  عمومی  تاریخ  کتاب 
واقع  در  می کند.  بیان  قمری   ۷۲۹ تا  خلقت  ابتدای 
ذکر  کائنات،  آفرینش  به  مختصر  طور  به  کتاب  این  در 

ایران  و  اسالم  تاریخ  اسالم،  از  پیش  تاریخ  پیامبران، 
رویدادها  ذکر  لحاظ  به  کتاب  این  است.   پرداخته 
در  ویژه  به  و  بوده  معتبر  بسیار  مولف  دوره  حوادث  و 
بسیار مهم  منابع  از  قزوین  تاریخ و حوادث منطقه  ذکر 
برای مورخان و مولفان محسوب می شود. الزم به ذکر 
کردن  خالصه  ضمن  کتاب  این  در  مستوفی  که  است 
التواریخ خواجه رشیدالدین و گردآوری اطالعاتی  جامع 
مانند  استفاده  مورد  منابع  معرفی  به  دیگر  مورخان  از 
سیر النبی، قصص االنبیا، رسالت قشیریه، تذکره االولیا، 
تجارب االمم، ایران النسب، تاریخ کامل ابن اثیر، تاریخ 

حمزه اصفهانی و... می پردازد.
درخصوص  مهمی  اطالعات  گزیده  تاریخ  در  مستوفی 
را  ایرانی  و  عرب  شاعران  و  ادیبان  دانشمندان،  تاریخ 
به آن افزوده است و چون وی در این دوره مقام استیفا 
ارقامی که در کتاب های خود ذکر کرده  آمار و  داشته 
روان  کتاب  این  نثر  هستند.  برخوردار  زیادی  از صحت 
است و برخی از مطالب این کتاب را در هیچ کتابی نمی 
توان یافت. در قسمت آخر این کتاب به قزوین پرداخته 
است، این فصل شامل: اخبار، آثار، چگونگی نام، کیفیت 
بناها، فتح آن بعد از اسالم، مردم، ذکر قنوات، رودخانه 
مشایخ  تابعین،  آن، صحابه،  نواحی  و  مقابر  ها، مساجد، 
و علما، قبایل و اکابر شهر است، باید اذعان کرد که این 
کتاب  این  ترین فصل های  بااهمیت  و  ترین  مهم  فصل 

به شمار می رود. 
ویژگی ها و اهمیت نزهت القلوب

القلوب  نزهت 
آثار  دیگر  از 
مستوفی در زمینه 
که  است  جغرافیا 
را  چاپ  بیشترین 
وی  آثار  میان  در 
حتی  و  ایران  در 
کشورها  دیگر 
به  است  داشته 
این  دلیل  همین 
پرتیراژترین  را  اثر 
مورخ  این  اثر 
می دانند  برجسته 
دلیل  به  که 
انگلیسی  جمله  از  مختلف  های  زبان  به  باال  اهمیت 
در  آن  از  متعددی  های  چاپ  و  شده  ترجمه  عربی  و 

کشورهای مختلف وجود دارد.
و  مطالب  بودن  فراگیر  اثر  این  های  ویژگی  از  یکی 
پرداختن به عجایب جغرافیایی و طبیعی است و در آن 
ربع  عناصر  نجوم،  افالک  ابداع  قبیل  از  موضوعاتی  به 
گیاه  زمین شناسی،  و عرض جغرافیایی،  مسکون، طول 
پرداخته  جغرافیایی  یابی  مکان  و  ابدان  علم  شناسی، 
شده است. نویسنده همچنین توجه ویژه ای در توصیف 
مشکالت  از  بسیاری  و  داشته  شهرها  و  طبیعی  مناظر 
توصیف  را  رسانی  آب  نحوه  و  آب  کمبود  قبیل  از  آنها 

کرده است.
این اثر از این نظر که نظام شهری آن دوره را با جزییات 
کلی  طور  به  است.  فراوان  اهمیت  دارای  می کند،  بیان 
و  شناسی  گیاه  شناسی،  کانی  به  کتاب  این  اول  مقاله 
جانور شناسی اختصاص دارد. مقاله دوم در خصوص تن 

و روان انسان است. مقاله سوم به جغرافیا می پردازد 
به  نیز  بار  چند  که  است  کتاب  بخش  ترین  مفصل  و 
چاپ رسیده است. از دیگر ویژگی های نزهت القلوب 
ارایه اطالعات و مطالبی بوده که در منابع دیگر وجود 
نداشته و تنها در این کتاب به آن اشاره می شود. در 
از جمله  را  بسیاری آن  باید گفت که  اثر  این  اهمیت 

نخستین دانشنامه های فارسی به حساب آورده اند.
ظفرنامه و اهمیت آن

بیت  هزار   ۷۵ شامل  ظفرنامه  نام  با  کتابی  وی  از 
بوده  فردوسی  شاهنامه  از  تقلیدی  که  مانده  برجای 
تا  اسالم  تاریخ  ابتدای  از  را  اثر  این  نویسنده،  است. 
ارزش  سراید.  می  متقارب  بحر  وزن  بر  قمری   ۷۴۱
تاریخی این منظومه بسیار زیاد است اما از نظر ادبی 
اصغر  علی  نیست.  جذاب  چندان  شناسی  زیبایی  و 
ارجی استاد ادبیات و زبان فارسی در خصوص برخی 
تابع  اظهار می کند: مستوفی  ویژگی های ظفرنامه  از 
اما  است  نگاری  تاریخ  اصول  رعایت  به  ملزم  و  تاریخ 
در روایت پردازی و تصویرسازی های ادبی چندان به 

پایبند نیست. ادبی  اصول 
و  طبیعی  استوار،  زبان  ظفرنامه  در  مستوفی  البته 
و  طبیعی  شکل  در  را  کلمات  و  واژگان  و  دارد  نرم 
افزوده  اثرش  ارزش  به  بیان کرده که  غیر تصنعی آن 
است. حسن بلخاری قهی، استاد دانشگاه تهران معتقد 
است که مستوفی آگاهی کامل بر تمامی وجوه و ابعاد 
استعدادی  و  قریحه  همه  از  مهمتر  و  شعر  صناعت 

خدادادی در این باب داشته است.
در ضبط  مولف  دقت  ظفرنامه،  مهم  امتیازات  از  یکی 
وقایع، تلفظ امالی نام اشخاص است که اطالعات آن 
را از بزرگان مغولی و ایرانی کسب و ضبط کرده است. 
مستوفی در این اثر ارزشمند، بارها از ایران و ایرانیان 
یاد کرده و در ادامه راه خاندان جوینی و رشیدالدین 
ساختن  ایرانی  به  ایران  دادن  قرار  محور  با  ا...  فضل 

حاکمان مغول و انطباق آن ها با شاهان باستانی ایران 
در  چه  آن  که  دهد  می  نشان  ظفرنامه  پردازد.  می 
زمین  ایران  مفهوم  تداوم  گذرد،  می  مستوفی  اندیشه 
و  اسالمی  دوره  در  باستانی  شهریاری  آیین  براساس 

ایجاد یک رنسانس ایرانی- اسالمی است. 
تصحیح شاهنامه فردوسی

این ادیب نامور عالوه بر نوشتن آثار بی بدیل تاریخی و 
جغرافیایی و حتی سرودن شعر، به تصحیح متون کهن 
ظفرنامه  مقدمه  در  خود  که  چنان  آن  پرداخت.  هم 
از  نسخه   ۵۰ به  نزدیک  یافتن  با  وی  می کند،  تأکید 
شاهنامه حکیم فردوسی، تصحیح این متن را نزدیک 
به ۷۰۰ سال قبل با امروزی ترین روش تصحیح انجام 
این  که  انجامید.  طول  به  سال   ۶ به  نزدیک  که  داده 
دارد.  حکایت  زمینه  این  در  وی  تخصص  از  موضوع 
مانند  دیگری  آثار  که  هستند  باور  این  بر  بسیاری 
به  قمری   ۷۲۴ در  که  باب   ۲۵ در  التواریخ  مفاخر 
است.  بوده  مستوفی  حمدا...  آثار  از  آمده  در  نگارش 
همچنین ترجمه کتاب نهایه االدب فی االخبار الفرس 

و العرب را نیز به او نسبت می دهند.
خاموشی

قزوین  در  قمری   ۷۵۰ در  شهیر  مورخ  این  سرانجام 
دیده از جهان فروبست. آرامگاه وی در این شهر یکی 
بر روی  به شمار می رود که  ایلخانی  بناهای دوران  از 
آن  دور  تا  دور  و  شده  ساخته  مربع  شکل  به  بنایی 
کتیبه ای  آرمگاه  این  اطراف  در  است.  کاری  مقرنس 
معرفی  به  ثلث  با خط  که  دارد  رنگ وجود  الجوردی 
در  اثر  این  است.  شده  اشاره  مستوفی  آثار  و  پدران 
و  بنا  کشیدگی  و  بلندی  دلیل  به  قزوین  مردم  میان 
گنبد مخروطی شکلش به »گنبز دراز« یا »گنبد دراز« 
 ۱۳۱۸ بهمن   ۲۰ در  مستوفی  آرامگاه  است.  مشهور 
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان  خورشیدی 

رسید.

زندگینامه حمدا... مستوفی قزوینی

قاسم  سرباز  بنویسند:  چنین  قبرش  روی  که  است  سلیمانی  قاسم  حاج  وصیت  این 
سلیمانی و او را با عبارت های عنـــوان دار خـــــطاب نکنند. او گفته است: »قبر ساده باشد مثل 
دوســــتان شــهیدم.« کلمه سرباز بسیار ساده و پرمعناست. کسی که جان برکف نهاده و یا به 

گفته فرهنگ معین »آن که آماده باشد سر و جان خویش را در راه هدف فدا کند.« 
متون ادبی ما هم این واژه در همین معانی بسیار به کار رفته است. سرباز در عین اینکه کلمه 
بسیار پرمعنایی است، از نظر ترکیب بسیار ساده است. در سال های اخیر کلمات دیگری نیز برای 
کسانی که از این آب و خاک دفاع کرده و می کنند به کار رفت، اما انصافاً عمق معنایی این کلمه 

با آنها قابل قیاس نیست.
چندی پیش که سر تندیس سرباز هخامنشی از امریکا پس گرفته شد، موجی از نشاط و خرسندی 
از بازگشت آن به وطن، عالقه مندان را در برگرفت. سرباز هخامنشی با همان چشمان نجیب و  افزار 

جنگی ساده، نشان دهنده نظم و ادب و شجاعت است.
این  از  پیوسته  دفاع  و  فرمانبری  و  کم حرفی  هخامنشی  سربازان  ویژگی های  از  گفته اند  قضا  از 
سرزمین بوده است.  اینکه سردار ملی خواسته است روی سنگ مزارش فقط کلمه سرباز بنویسند 

نباید به سادگی از کنارش گذشت.
سردار سلیمانی بخش عمده ای از عمر و زندگیش را در جبهه های نبرد پیمود و حتی زمانی که 
در ایران صلح برقرار بود و همه از آرامش ناشی از آن برخوردار می شدند، نه این درجات ظاهری 
که می تواند برای هر شخصیت نظامی سراسر افتخار باشد و نه آن القاب دیگر حاکی از محبوبیت 
مردمی، توجه او را جلب نکرد جز کلمه سرباز و این انتخاب هم برای همکاران و هم ردیف های او 
و هم برای ملت درس های فراموش نشدنی دارد. حتی در زمان حیات نیز او کمتر حاضر می شد 

در جامه رزم و بویژه با نشان های مرسوم شرکت کند.
خویشتنداری او ستودنی و مثال زدنی است، به نحوی که در سی سال پس از پایان جنگ هرگز 
اجازه نداد امواج سیاسی و هیجانات روزمره ناشی از آن، او را با خود به ناکجاآباد سیاست ببرد. از 
طرف دیگر همه می دانستند که این سرباز وطن، عشق و عالقه ای وصف ناپذیر به اهل بیت عصمت 
و طهارت و بویژه حضرت فاطمه زهرا)س( داشت و شاید ایران دوستی و سربازی او از این موضوع 

هم سرچشمه می گرفت.
او حاضر نبود بپذیرد که مدفن شریف علی امیرالمؤمنین و حسین سیدالشهدا و میروعلمدار کربال؛ 
ابوالفضل العباس و عقیله بنی هاشم؛ زینب کبری، لگدکوب فرزندان یزید و معاویه و شمر و ابن سعد 

باشد. بنابراین حریم معنوی ایران را بسی فراتر از نگاه های جغرافیایی معمول می دید.
به واقع او امنیت همسایگان را امنیت ایران می دانست و بر اثر تجربه و گفت وگو به درک خاصی 
از شخصیتی که  را  او  اهداف  این  این است که  نکته مهم تر  اما  بود.  ایران رسیده  ژئوپلیتیک  از 
داشت دور نمی کرد و در واقع همه این صفات و اطالعات و آگاهی ها و رفتار و عمل در وجود او 
همچون موسیقی پرشکوهی نواخته می شد و آهنگ خوش نوایی از آن به گوش می رسید که ثمره 
آن آرامش ایرانیان بود. او نه فقط ایران و ایرانیان را سپر خود نمی کرد بلکه خود سپر آنها می شد. 
در تواضع برآمده از سربازی و خویشتنداری او همین بس که نه فقط در پی تریبون نبود و درشت 

سخن نمی گفت بلکه بیشتر سعی می کرد آثار و اعمال او دیده شود تا خود او.
سالمت مالی و سبک زندگی او از دیگر نکات برجسته این سرباز ایران است که با وجود دسترسی 
به منابع مالی بسیار در سطح کشورهای مختلف هرگز تَردامن نشد. مجموع زندگی و تجربه او در 

برابر ماست که باعث می شود از او در تاریخ به بهترین وجه یاد شود.
قاسم  را »سردار ملی« شهید  او  پیامی  اهریمنان شنیدم در  به دست  را  او  ترور  زمانی که خبر 
سلیمانی خطاب کردم اما اکنون می بینم که خود او درست تر خویش را معرفی کرد: »سرباز قاسم 

سلیمانی«. یاد این پهلوان پهلوانان گرامی و راهش پاینده باد.
روزنامه ایران -احمد مسجد جامعی

سرباز     وطن دعای دخرتان کالس دوم بینه

ما دختران دوم بینه، در درس هشتم فارسی از آموزگار خود معنی 

دعا را یاد گرفتیم. پس تصمیم گرفتیم برای همه ی کسانی که 

دوستشان داریم دعا کنیم. 

در اولین دعا ازخالق توانا خواستیم ظهور آقا امام زمان را نزدیک 

بگرداند و آقای خوبمان همیشه سالمت باشند. سپس برای همه 

مخصوصا پدر و مادر و معلم خود از خداوند عزیز آرزوی سالمتی 

کردیم. ما از خدای پروانه ها خواهش کردیم تمام مریض ها را 

شفا دهد، کرونا را از بین ببرد تا ما با دوستانمان مثل سال های 

گذشته درکنار هم با شوق کودکانه مان بازی کنیم. 

ما سعی می کنیم نعمت های قشنگی مثل گوش، دست، پدر و 

مادر و... که خدای مهربانی ها به ما هدیه داده است را فراموش 

از  آموختیم  آسمان  های  هدیه  درس  در  که  آنچنان  و  نکنیم 

پروردگار هستی تشکر کنیم. 

و در اخر همصدا باهم می گوییم خداوند بخشنده ومهربان به 

اندازه ی تمام الماس های جهان دوستت داریم.

فریده حسینی

آموزگار دبستان تمدن سازان الرستان 



امام حسین )ع( فرمودند:
ال یکمل العقل إال باتباع الحق؛

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق.

بازدارید  انردستشان  اهی  خواهش  از  و  کنید  مقهور  را  سرکش  نفوس  این 

تمنیات  هب  و  نمادیی  پیروی  را  اه  آن  اهی  خواسته  اگر  قیدند.  بی  و  خودسر  هک 

انمشروعشان جاهم ی عمل بپوشید سرانجام شما را رد بدرتین رپاگته می افکنند.
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نی عين القضاه همدا
ابوالمعالي عبدا... بن محمد بن علي همداني
 از دانشمندان و مشايخ صوفيه ربع اول قرن ششم
 هجري است. وي از شاگردان احمد غزالي
 بود و در تحقيق و مطالعه و شناخت حكمت
 و عرفان از نوابغ عصر خويش به شمار مي رفت.
 تا آنجا كه احمد غزالي او را  »قره العين«
 خطاب مي كرد. در اواخر عمر عده اي از نابخردان

و  كردند  متهم  الوهيت  دعوي  و  كفر  به  را  وي   
سرانجام به دارش كشيدند.

از اين دانشمند جوان، آثار زيادي بر جاي مانده و از 
آن جمله است: تمهيدات، رساله لوايح، نامه ها، زبده 

الحقايق و..
عين القضاه در 492 هـ.ق در همدان به دنيا آمد و در 

525 هـ.ق درهمان شهر به قتل رسيد.

از خد ات خدا
رپست نتوانی بودن؛ ات از خودرپستی افرغ نشوی خدا

ات بنده نشوی آزادی نیابی؛ 

ات پشت رب ره دو عالم نکنی هب آدم و آدمیت رنسی؛ 

و ات از خود هب نگرزیی بخود ردرنسی؛

مقبول  نکنی  فدا  و  نبازی  خدا  راه  رد  را  خود  اگر  و 

حضرت نشوی؛ 

و ات پای رب همه زننی و پشت رب همه نکنی

همه نشوی و بجمله راه نیابی؛ 

و ات فقیر نشوی غنی نباشی؛

و ات افنی نشوی باقی نباشی

از  فارس،  دادگستری  کل  رئیس 
تولیدی  واحد های  توجه  قابل  کاهش 
ابتدای  از  استان  بانک های  تملک  در 
ستاد  همکاری  و  تالش  با  امسال 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای 
هماهنگی  کمیسیون  و  دادگستری 

بانک های استان خبر داد.
کاظم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
این ستاد  عملکرد  به  اشاره  با  موسوی، 
راستای  در  گفت:  امسال،  ابتدای  از 
قوه  معظم  ریاست  دستورالعمل  اجرای 
اجرای  »پیگیری  خصوص  در  قضائیه 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
ستاد  این  قالب  در  قضائیه«  قوه  در 
تولیدی  واحد های  مشکالت  استانی 
کمیسیون  با  مشترک  نشست های  در 
و  مطرح  استان  بانک های  هماهنگی 
تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که 
تعیین  بود  استان  بانک های  تملک  در 

تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.
استان  در  قضائیه  قوه  عالی  نماینده 
 ۵۱ این  از  پیش  اینکه  بیان  با  فارس، 
واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک 
بانک ها قرار داشت و در ُشرف واگذاری، 
ظرفیت  حداقل  با  تولید  یا  و  تعطیلی 
مشترک  نشست  از  پس  گفت:  بود، 
تعیین  و  استان  قضایی  شورای  اعضای 
رفع  راستای  در  اجرایی  رویکرد های 
اقتصادی  بنگاه های  و  بانک ها  مشکالت 

مشکالت ۲۹ واحد رفع شد.
کرد  خواهیم  تالش  اینکه  بیان  با  وی 

تعاون،  اداره  رئیس  و  مدیرکل  معاون 
بیان  با  الرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
در  فعال  های  تعاونی  مجموع  از  اینکه 
الرستان، ۲۰ درصد در بخش خدمات، 
۳۰ درصد در زمینه مسکن، ۲۰ درصد 
ابعاد کشاورزی، ۱۵ درصد در زمره  در 
تولیدی، ۱۰ درصد در بخش مصرف و 
۵ درصد در زمینه اعتبار فعالیت دارند، 
افراد  تمامی  را  تعاونی ها  اعضای  گفت: 
ساکن و بومی الرستان با سن باالی ۱۸ 

سال تشکیل می دهند.
با  گفت وگو  در  قاسمی،  عبدالمهدی 
اینکه  بیان  با  الرستان  میالد  خبرنگار 
تعاونی های  فعالیت  اساسنامه  موضوع 
های  فعالیت  انجام  عمران  و  توسعه 
روستاهای  و  شهرها  آبادی  و  عمران 
حوزه فعالیت و سرمایه گذاری مالکیت 
بنگاه  های  و  ها  فعالیت  در  مدیریت  و 
داشت:  اظهار  است،  مربوطه  اقتصادی 
اقتصادی،  واحدهای  اداره  و  ایجاد 
مرتبط  که  و خدماتی  توزیعی  تولیدی، 
با تحقق اهداف تعاونی است، می تواند 
از دیگر شاخصه های فعالیت تعاونی های 

توسعه و عمران باشد.
وی خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر 
طریق  از  فعالیت  حوزه  شهرستان  در 
همچنین  و  آنها  مدیریت  و  مذاکره 
توسعه  طرح های  در  سرمایه گذاری 
الرستان از جمله به صورت شرکت مادر 
تخصصی یا تشکیل شرکت های اقماری 
در صورت تصویب مجمع عمومی عادی 
تعاونی های  فعالیت  زمینه های  دیگر  از 
توسعه و عمران برشمرد و افزود: تملک 
فرسوده  های  بافت  در  واقع  اراضی 
شهری و روستایی مصوب شورای عالی 
شهرسازی و معماری از طریق پرداخت 
حقوق دولتی و استفاده از تسهیالت نیز 
نوع  این  فعالیت های  زمره  در  می تواند 

تعاونی قرار بگیرد.
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  معاون 
استفاده  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی، 
طرح  فعالیت ها،  از  برداری  بهره  و 

به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا،  
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
سه  قیرپاشی  و  آسفالت  کار  گفت: 
از  بستک  الر-  محور  نخست  کیلومتر 
سه شنبه آغاز شد و تا دهه فجر امسال 

آماده بهره برداری است.
همچنین  داشت:  اظهار  شبانی،  حسن 
تا  محور  این  از  دیگر  کیلومتر  هفت 
ترافیک  بار  زیر  جاری  سال  پایان 
و  کامل  زیرسازی  که  رفت  خواهد 
به  آینده  اوایل سال  تا  نیز  آسفالت آن 

اتمام خواهد رسید.

تعیین  با  مانده  باقی  واحد   ۲۲ مشکالت 
اولویت در دستور کار قرار گیرد، گفت: از 
تخصصی جهت  جلسه   ۳۰ امسال  ابتدای 
بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده 
نهاد های  حضور  با  تولیدی  واحد های 
ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده 
است که منجر به رفع مشکالت ۱۱۸ واحد 

تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.
اقتصاد  سیاست های  پیگیری  ستاد  رئیس 
 ۴۶ از  بازدید  از  ادامه  در  فارس،  مقاومتی 
واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از 
ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: در این 
مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری 
از سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی 
تعامل  و  همکاری  با  که  است  شده  انجام 
دوسویه دستگاه قضایی و این نهاد ها بخشی 

از موانع موجود کاهش یافت.
به  همچنین  موسوی،  االسالم  حجت 
اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای 
ترغیب و تشویق واحد های تولیدی جهت 

واگذاری  قابل  امالک  و  زمین ها  ها، 
و  توزیعی  تولیدی،  بخش های  در  دولت 
فعالیت  زمینه  می تواند  الرستان  خدماتی 
تعاونی های توسعه و عمران باشد، تصریح 
کرد: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
با اولویت تعاونی ها، انجام هرگونه معامالت 
از قبیل خرید و فروش اجاره و نظایر آن 
و تملک اراضی اموال منقول و غیر منقول 
طریق  به  خود  نیازمندی های  تأمین  و 
مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف 
مدیریت  برای  بهادار  اوراق  خرید  تعاونی، 
منابع تعاونی و غیره نیز از دیگر قابلیت های 

تعاونی های توسعه و عمران است.
تعاونی  تشکیل  از  هدف  مسوول،  این 
توسعه و عمران را تسریع در رشد و توسعه 
شهرستان ها جهت هدایت منابع مردمی به 
بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود 
فعالیت  خصوصا  و  تعاونی  بخش های  به 
به  که  هایی  طرح  انجام  و  اقتصادی  های 
واگذاری  امکان  آن  بودن  افزونه زا  دلیل 
دانست  ندارد،  وجود  خصوصی  بخش  به 
تحقق  امکان  تعاونی ها  این  داد:  ادامه  و 
اساسی  قانون  اصل ۴۴  کلی  سیاست های 

را فراهم می کند.
وی درباره نحوه تشکیل تعاونی های توسعه 
حداقل  با  تعاونی ها  این  گفت:  عمران،  و 
سرمایه  و  شهرستان  جمعیت  درصد  نیم 
۲۰۰ میلیون تومانی تشکیل می شود که 
در الرستان حدود یکسال قبل این تعاونی 

تشکیل شده است.

وی طول کل مسیر الر- بستک در استان 
و  کرد  عنوان  کیلومتر   ۱۲۰ را  هرمزگان 
این محور در حوزه  از  گفت: ۶۷ کیلومتر 

شهرستان الرستان واقع شده است.
شبانی، با بیان اینکه با اتمام و بهره برداری 
از  بستک  الر-  مسیر  طول  طرح  این  از 
۱۲۰ به ۹۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت 
این پروژه  قرارداد  اعتبار و  افزود: میزان   ،
۸۰۰میلیارد  بر  افزون  نیز  راهسازی  مهم 

ریال است.
یک  کرد:  اضافه  همچنین  مسئول،  این 
تونل به طول  ۴۵۰ متر در این مسیر نیز 

طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در 
صدور  با  افزود:  و  داشت  اشاره  ستاد  این 
قضائی  واحد های  ت.امی  به  بخشنامه 
برعدم توقیف اموال شرکت ها و واحد های 
ادارات  حساب های  توقیف  وعدم  تولیدی 
و  نهاد ها  دیگر  و  دولتی  دستگاه های  و 
اجرای  دوایر  توسط  تولیدی  واحد های 
در  دادگاه ها  شعب  قضات  و  مدنی  احکام 

راستای تامین خواسته تأکید شد.
وی با اشاره به اهمیت رونق و جهش تولید 
»مدظله  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که 
العالی« در ابتدای سال بیان و تاکید شده 
همه  ریزی  برنامه  و  اهتمام  گفت:  است 
پایه  بر  باید حول محور تولید و  مسئوالن 
اتکا  با  تولید  توسعه  ارتقای کمی و کیفی 
و در همین  باشد  تولید داخلی  و  توان  به 
مسیر همه اجزاء مجموعه قضایی در استان 
نیز در کنار سایر مسئوالن تا کنون جهت 
ایجاد جهش  و  سال  محوری  شعار  تحقق 

تولید گام برداشته اند.

با بیان اینکه  رییس اداره تعاون الرستان، 
فعال در الرستان،  تعاونی های  از مجموع 
درصد   ۳۰ خدمات،  بخش  در  درصد   ۲۰
ابعاد  در  درصد   ۲۰ مسکن،  زمینه  در 
تولیدی،  زمره  در  درصد   ۱۵ کشاورزی، 
درصد   ۵ و  مصرف  بخش  در  درصد   ۱۰
در زمینه اعتبارفعالیت دارند، خاطر نشان 
کرد: اعضای تعاونی ها را تمامی افراد ساکن 
سال   ۱۸ باالی  سن  با  الرستان  بومی  و 

تشکیل می دهند.
قاسمی، با اشاره به اینکه تعاونی توسعه و عمران 
در الرستان با یک هزار نفر عضو تشکیل شده 
است، عنوان کرد: اعضای هیات مدیره عموما 
افراد جوان و تحصیل کرده هستند که طی 

تشریفات قانونی انتحاب شده اند.
با  تواند  می  تعاونی  این  اینکه  بیان  با  وی 
زیرمجموعه  اقماری  تعاونی های  تشکیل 
خود نقش مهمی در توسعه اشتغال الرستان 
به ویژه برای جوانان متخصص تحصیل کرده 
می  تعاونی  این  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 
تواند نقش مهمی در توزیع متوازن ثروت و 
برقراری عدالت اجتماعی در سطح الرستان 

با توجه به تعداد اعضای آن ایفا کند.
کرد:  اضافه  الرستان،  تعاون  اداره  رییس 
نهادها  و  دولتی  دستگاه های  تمامی  از 
دولتی  غیر  و  عمومی  دولتی  موسسات  و 
تعاونی  دادن  مشارکت  با  می رود  انتظار 
توسعه و عمران الرستان در اجرای پروژه 
های مهم نقش موثری در تقویت تعاونی و 

تحقق اهداف تعاونی داشته باشند.

در حال اجراست.
شهرستان الرستان به مرکزیت شهر الر و 
با جمعیتی حدود ۲۳۰ هزار نفر در فاصله 
شده  واقع  شیراز  کیلومتری   ۳۸۰ حدود 

است.

نوسازی  با حضور مدیرکل  آئینی  طی 
مدارس فارس، کلنگ ساخت دو پروژه 

آموزشی در گراش به زمین زده شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
احداث  اجرایی  عملیات  نیوز،  گراش 
فرهنگی  کانون  و  کالسه   ۹ مدرسه 
جمعه  امام  گراش،  فرماندار  تربیتی 
و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  گراش، 
مسئول  فارس،  استان  مدارس  تجهیز 
دفتر نماینده مردم در مجلس شورای 
و  پرورش  و  آموزش  مدیر  اسالمی ، 
اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز در 

گراش آغاز شد.
این دو واحد آموزشی و تربیتی به همت 
خیرین مدرسه ساز و با مشارکت اداره 
تجهیز مدارس  و  توسعه  نوسازی،  کل 

استان فارس احداث خواهد شد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک فارس، اعالم 
کرد: بالغ بر یک میلیون و ۳۲۱ هزار هکتار 
از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ۹ 
تثبیت  به  ماه گذشته سنددار شدند که 
مالکیت اراضی ملی در سال جهش تولید 
زمین  سیطره  بر  را  راه  و  می کند  کمک 

خواران بر این اراضی می بندد.
 به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا، 
مسؤالن  با  دیدار  در  هاشمی،  مهدی 
بر ضرورت  فارس   استان  منابع طبیعی 
سرعت بخشی به فرایند تثبیت مالکیت 
ها و صدور اسناد اراضی ملی تأکید  کرد 
تحول  سند  ابالغ  به  توجه  با  افزود:  و 
قضاییه  قوه  رییس   توسط  قضایی 
مالکیت  مبحث  اخیر،  های  هفته  طی 
نیز  و  از حقیقی و حقوقی  اعم  اشخاص 
و  تصاویر هوایی(  با  نقشه  کاداستر)تهیه 
منابع  و  ملی  اراضی  تثبیت  و  جانمایی 
طبیعی جایگاه ویژه ای در اجرایی شدن 

بهینه طرح صدور اسناد دارد.
بررسی  برای  که  نشست   این  در  وی 
ملی  اراضی  اسناد  صدور  و  تثبیت  روند 
و منابع طبیعی استان برگزار شد، تثبیت 
اراضی  این  از  سه میلیون  و ۹۳ هکتار 
را  جاری  سال  از  شده  سپری  مدت  در 
در  جهادی  اراده  و  راسخ  عزم  ماحصل 

فرهنگیان  بسیج  سازمان  مسئول 
فارس  فرهنگیان  گفت:  فارس،  استان 
و  تعلیم  پردازی  ایده  جشنواره  در 
تربیت در بین ۳۲ استان شرکت کننده 

حایز مقام اول شدند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره 
ناصر جوکار  فارس،  پرورش  و  آموزش 
گفت: به همت سازمان مرکزی بسیج 
فرهنگیان کشور و با همکاری دانشگاه 
فرهنگیان جشنواره ایده پردازی تعلیم 
مشارکت  با  کرونا  دوران  در  تربیت  و 

۳۲ استان و حوزه وزارت برگزار شد.
فرهنگیان  بسیج  سازمان  مسئول 
این جشنواره  در  گفت:  فارس،  استان 
از کل استان  اثر  از ۷ هزار  ملی بیش 
ها به دبیرخانه همایش ارسال شد که 

رییس اداره بهره برداری اداره کل 
گفت:  هرمزگان،  طبیعی  منابع 
در  دارویی  گیاهان  صنعت  توسعه 
استان  این  آن  تبع  به  و  کشور 
و  روز  به  قوانین  تدوین  مستلزم 
تولیدکنندگان  برای  تسهیلگر 

است.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
افزود:  ضیایی  برنا،  خبرگزاری  از 
برداری  بهره  با  مرتبط  قوانین 
رویشگاه های  در  فرعی  محصوالت 
همین  و  نیست  روز  به  طبیعی 
ساختارهای  می شود  سبب  امر 
تولید،  فرایند  در  مناسبی 
عرضه  و  برداری  بهره  استحصال، 

وجود نداشته باشد.
دارویی  گیاه  سه  کرد:  تاکید  وی 
عبارتند  هرمزگان  در  پرکاربرد 
دنبالن  و  انغوزه  آویشن،   : از 
بهره  به  که  مجوزی  با  که  کوهی 
توانند  می  شود  می  اعطا  برداران 
به  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در 

فروش برسانند.
ضیایی گفت: ساالنه ۶۰۰ میلیون 
به  ازاین محل  مالکانه  بهره  تومان 

خزانه واریز می شود.
رییس اداره بهره برداری اداره کل 
منابع طبیعی هرمزگان با اشاره به 
برداری  بهره  اصول صحیح  رعایت 
تصریح کرد: در برخی قراردادهای 
منعقد شده نبود نظارت کافی و به 
برخی شهرستان ها  از جانب  موقع 
و  رویشگاه ها  به  صدمه  استان،  و 
افزایش درصد تلفات به رویشگاه ها 
را در پی دارد و نیاز است که این 

نقیصه رفع شود.
بیشتر  هرچه  ورود  اهمیت  به  وی 
های  یافته  از  بهینه  استفاده  و 
زمینه  در  کاربردی  تحقیقات 
فروش  و  عرضه  فرآوری،  کاشت، 
گیاهان دارویی اشاره و خاطرنشان 
و  دانش  از  بهرهگیری  کرد: 
دیم  کاشت  در  بخصوص  پژوهش 
حفظ  و  صنعتی  دارویی  گیاهان 
شرایط طبیعی رویشگاه از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
رییس اداره بهره برداری اداره کل 
بیان  با  هرمزگان،  طبیعی  منابع 

حاج  شادروان  تربیتی  فرهنگی  کانون 
درویش اکبری، با زیربنای ۱۲۰۰ متر 
مربع با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان 
توسط  پروژه  این  شد.  خواهد  احداث 
ورثه شادروان اکبری ساخته می شود. 
تجهیز این دو واحد آموزشی و تربیتی 
و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  عهده  بر 

تجهیز مدارس استان فارس است.
احمد رحمتی  مدرسه ۹ کالسه حاج 
در زمینی با مساحت ۲۱۲۰ متر مربع 
با  و  مربع  متر   ۱۰۰۰ زیربنای  با  و 
میلیارد   ۴ بر  افزون  ای  هزینه  صرف 
ساخته  عظیمی  شهرک  در  تومان 
خواهد شد. حاج احمد رحمتی، حاج 
اصغر سبزواری و حاج طالب عظیمی 
را  آموزشی  واحد  این  ساخت  هزینه 

پرداخت خواهند کرد.

دانست  سازمانی  برنامه  پیشبرد  جهت 
و  جهش  این  امیدواریم  کرد:   بیان  و 
بر  جدیدی  سرفصل  استثنایی  حرکت 
تثبیت  مسیر  در  ادارات  تعامل  استمرار 

تمام اراضی استان باشد.
با  داریم  برنامه  داشت:  ابراز  هاشمی،  
ارائه هر چه سریع تر نقشه های مبتنی 
بر استانداردهای کاداستر و سامانه شمیم 
استان   طبیعی  منابع  ادارات  سوی  از 
اسناد  صدور  زمینه  در  الزم  تمهیدات 

مربوطه را تا پایان سال فراهم کنیم.
فارس،  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
همچنین در نشست مدیران کل ثبت و 
اوقاف فارس در همایش ویدئوکنفرانسی 
سازمان ثبت اسناد و امالک و اوقاف و امور 
ادارات  مطلوب  مشارکت  کشور   خیریه 
و حراست  را ضامن حفظ  اوقاف  و  ثبت 
هم  گفت:  و  برشمرد  موقوفات  حقوق  از 
اکنون که شرایط مطلوب حرکت سریع در 
مسیر مستند سازی امالک و اراضی وقفی 
و صدور اسناد مالکیت کاداستری موقوفات 
فراهم شده  و کارشناسان ثبت به صورت 
شبانه روزی مشغول ایفای نقش در این 
مسیر می باشند انتظار داریم ادارات اوقاف 
نیز با هماهنگی مطلوب ما را در این مسیر 

یاری کنند.

اثر  از این تعداد بیش از هزار و ۴۵۰ 
متعلق به استان فارس بود.

جوکار، افزود: سازمان بسیج فرهنگیان 
به  هم  و  کیفیت  لحاظ  به  هم  فارس 
لحاظ کمیت آثار در کشور حایز رتبه 

نخست گردید.
فرهنگیان  اثر   ۱۴۵ داد:  ادامه  وی 
در کشور رسید  نهایی  ثبت  به  فارس 
اثر حایز رتبه برتر  از این میان ۵  که 

کشوری شدند.
فرهنگیان  بسیج  سازمان  مسئول 
بهزادی  صدیقه  گفت:  فارس،  استان 
از مرودشت، رعنا رضایی از ارسنجان، 
محمد  استهبان،  از  رنجبر  رویا 
یاراحمدی از نی ریز و مرتضی حشمت 
پور از الرستان، پنج فرهنگی برگزیده 

کشوری از استان فارس هستند.

اینکه توجه هرچه بیشتر به صادرات 
مناسب  راهکاری  صنعت  این 
به شمار  درآمدزایی  و  توسعه  برای 
انعقاد  روند  اکنون  گفت:  می رود 
قرارداد و صدور پروانه حمل و مجوز 
صادرات در بعضی موارد هزینه بر و 
طوالنی است که می طلبد در تبیین 
دستورالعمل بهره برداری این موانع 

برطرف شود.
استان  وضعیت  به  نگاهی 
عرصه های  حیث  از  هرمزگان 
خطه  این  که  حاکیست  طبیعی 
به مرکزیت شهرستان هرمزگان با 
۱۳ شهرستان، بیش از ۸۰۰ هزار 
هرمزگان  های  جنگل  از  هکتار 
خلیج  رویشی  ناحیه  عنوان  تحت 
نامیده  عمان  دریای  و  فارس 
های  گونه  شامل  که  شود  می 
آکاسیا،  انواع  جمله  از  گرمسیری 
ُکنار  َگز،  کلیر،  چوچ،  کهور،  انواع 
و استبرق بوده که در دشت هاس 

ساحلی واقع شده است.
سطح جنگل های استان هرمزگان 
گیاهی  پوشش  نقشه  به  استناد  با 
مورد تصویب و تائید شورای عالی 
یک  حدود  کشور،  مرتع  و  جنگل 
است  هکتار  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
این  ها  جنگل  وسعت  نظر  از  که 

استان رتبه چهارم کشور را دارد.
و۲۰۰  میلیون  هفت  مساحت  از 
 ۶ هرمزگان،  استان  هکتاری  هزار 
جزو  هکتار  هزار   ۹۰۰ و  میلیون 
است  طبیعی  منابع  های  عرصه 
که یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار 
آن جنگل، چهار میلیون و ۹۳هزار 
هکتار مرتع و یک میلیون و ۵۶۵ 
تشکیل  بیابان  را  آن  هکتار  هزار 

می دهد.

کلنگ زنی ساخت دو پروژه آموزشی 
در گراش 

تثبیت مالکیت بر اراضی ملی،
مانع زمین  خواری است

فرهنگی الرستانی، برگزیده جشنواره 
کشوری ایده  پردازی تعلیم و تربیت

برداشت ساالنه 2۰۰تن گیاه دارویی 
در هرمزگان

بازگشت 29 واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در تملك بانك ها
 به چرخه تولید

فعالیت 30 درصدی تعاونی های الرستان در زمینه مسکن

آغاز آسفالت جاده الر - بستک


