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رتبه نخست الرستان در زمینه تعداد
 نیروگاه های خورشیدی نصب شده در فارس

نیروی  توزیع  شرکت  برق  بازار  مدیر 
حال  در  گفت:  فارس،  استان  برق 
خورشیدی  نیروگاه   ۴۰۰ حدود  حاضر 
توزیع  زیر یکصد کیلووات در محدوده 
بهره  به  فارس  استان  برق  نیروی 
شهرستان های  که  رسیده  برداری 
فسا  و   ۴۱ با  بوانات   ،۴۶ با  الرستان 
تعداد  بیشترین  نیروگاه،   ۳۸ با 
در  شده  نصب  خورشیدی  نیروگاه های 

فارس را به خود اختصاص داده اند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
حمیدرضا  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
و  برداری  بهره  معاون  جالیر 
استان  برق  توزیع  دیسپاچینگ شرکت 
و  پیگیری  به  توجه  با  گفت:  فارس 
انعقاد  و  آمده  عمل  به  هماهنگی های 
مهر  الحسنه  قرض  بانک  با  نامه  تفاهم 
میلیون   ۴۰ سقف  تا  شد  مقرر  ایران، 
و  درصد   ۴ بهره  با  تسهیالت  تومان 
هر  برای  ماهه   ۱۲ بازپرداخت  دوره 

مشترک برق در نظر گرفته شود.
این  پرداخت  نحوه  خصوص  در  وی 
ابتدا  برق  مشترکان  افزود:  تسهیالت، 
آدرس  به  شرکت  سایت  به  مراجعه  با 
خدمات  بخش  در   www.farsedc.ir
سامانه  بخش  پرکاربرد،  الکترونیک 
نیروگاه های  از  برق  تضمینی  خرید 
اقدام  نام  ثبت  به  نسبت  خورشیدی 
بررسی های  از  پس  همکاران  و  کرده 
صورت  در  و  میدانی  بازدید  و  فنی 
بانک  به  آن ها  معرفی  به  نسبت  تایید، 

اقدام خواهند کرد.
سرمایه  هزینه های  خصوص  در  جالیر 
افزود:  طرح  این  اجرای  برای  گذاری 
نیروگاه  وات  کیلو   ۵ نصب  برای 
منازل  بام  پشت  روی  بر  خورشیدی 
میلیون   ۶۵۰ حدود  فعلی  شرایط  در 
ریال نیاز بوده که در این رابطه جهت 
خرید  قرارداد  متقاضیان،  از  حمایت 
تمام  در  و  منعقد  ساله   ۲۰ تضمینی 
خرید  نرخ  برداری،  بهره  دوره  طول 
ارزی  تغییرات  بر مبنای دو عامل  پایه 
و نرخ تورم سالیانه به روز رسانی شده 
نیروگاه ها  این  نصب  و  خرید  از  بعد  و 

حدود ۶ سال بعد، سرمایه اولیه بازگشت 
و درآمد ماهیانه ای از ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ 
سودآوری  مشترک  هر  برای  هزارتومان 

خواهد داشت.
بخش  گذار  سرمایه  جذب  کارگروه  دبیر 
بیان  باره  این  در  نیز  شرکت  خصوصی 
بودن  دارا  دلیل  به  فارس  استان  کرد: 
از  برخورداری  فرد،  به  منحصر  توپولوژی 
شدت و زاویه تابش مناسب، جزو مناطق 
نیروگاه های  از  استفاده  برای  مستعد 

است. خورشیدی 
متوسط  کرد:  تصریح  خاتمی،  اسماعیل 
این  در  خورشید  انرژی  تابش  میزان 
وات  کیلو   ۲۲۰۰ تا   ۲۰۰۰ بین  استان 
این  و  بوده  سال  در  مترمربع  بر  ساعت 
برای  مناسب  عددی  تابش،  میزان 

است. نیروگاه های خورشیدی 
بازار برق شرکت توزیع نیروی برق  مدیر 
استان فارس، گفت: در حال حاضر حدود 
یکصد  زیر  خورشیدی  نیروگاه   ۴۰۰
برق  نیروی  توزیع  محدوده  در  کیلووات 
که  رسیده  برداری  بهره  به  فارس  استان 
با  بوانات   ،۴۶ با  الرستان  شهرستان های 
۴۱ و فسا با ۳۸ نیروگاه، بیشترین تعداد 
در  شده  نصب  خورشیدی  نیروگاه های 

فارس را به خود اختصاص داده اند.
نیروگاه  داد: همچنین یک  ادامه  خاتمی، 
به  اقلید  شهرستان  در  کیلوواتی   ۶۰۰
 ۶۰۰ نیروگاه  دو  و  رسیده  برداری  بهره 

شهرستان های  در  نیز  کیلوواتی   ۵۰۰ و 
داراب و نی ریز در مرحله اتصال به شبکه 

قراردارند.
وی بیان کرد: در سال های اخیر اقدامات 
زمینه  این  در  نیرو  وزارت  توسط  خوبی 
برنامه های  ارائه  با  و  گرفته  صورت 
دهی  سود  و  فواید  معرفی  و  تبلیغاتی 
شاهد  آینده  در  خورشیدی،  نیروگاه های 
این  در  گذاران  سرمایه  تعداد  افزایش 

حوزه خواهیم بود.
سایر  استفاده  خصوص  در  خاتمی، 
از  ویژه مشترکان کشاورزی  به  مشترکان 
این طرح ها نیز گفت: از آنجا که بیش از 
۴۰ درصد مصرف انرژی استان در بخش 
برای  پتانسیل خوبی  از  و  بوده  کشاورزی 
برخوردار  خورشیدی  نیروگاه های  احداث 
نسبت  مشترکان  نوع  این  چنانچه  است 
میزان  کرد،  اقدام  نیروگاه  احداث  به 
انرژی تولیدی آنان با قیمتی بیش از ۳۰ 
خریداری  کشاورزی  تعرفه های  نرخ  برابر 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: بهینه سازی مصرف انرژی، 
کمک  مصرف،  محل  در  برق  انرژی  تولید 
و  منابع  حفظ  زیست،  محیط  حفظ  به 
سرمایه های ملی و جایگزینی انرژ های تجدید 
دیگر  از  فسیلی  نیروگاه های  جای  به  پذیر 
خورشیدی  نیروگاه های  از  استفاده  اهداف 
است که می توان با ترویج راه اندازی این نوع 

نیروگاه ها به این اهداف دست پیدا کرد.

رتبه نخست الرستان در زمینه تعداد
 نیروگاه های خورشیدی نصب شده در فارس
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و  نشده  اجرایی  ایرالین ها  از  یک 
توصیه  نیز  ایکائو  و  یاتا  سوی  از 
اشاره  با  است.وی  درست  نشده، 
محدودیت  این  اعمال  اینکه  به 
مضاعفی  اقتصادی  فشار  می تواند 
بر ایرالین ها وارد کند، تاکید کرد: 
مقابله  ملی  ستاد  که  زمانی  تا 

بهداشت،  وزارت  یا  کرونا   با 
این  لغو  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اجرای  نکنند،  اعالم  را  محدودیت 
پروازهای  همه  در  پروتکل  این 

داخلی ادامه خواهد داشت.
هواپیمایی  سازمان  رییس 
راستای  در  داد:  ادامه  کشوری، 

متولیان  تابع  مردم  سالمت  حفظ 
بود  خواهیم  درمان  و  بهداشت 
این  دقیق  اجرای  بر  همچنان  و 
پروتکل نظارت خواهیم کرد و اگر 
مشاهده  را  آن  خالف  پروازی  در 
برخورد  آن  با  مسلما  کنیم 

کرد. خواهیم 

شرکت  متعدد  مکاتبه  های  درپی 
شدن  لغو  برای  هواپیمایی   های 
پذیرش  درصدی   ۶۰ محدودیت 
مسافر در پروازهای داخلی، رییس 
اعالم  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
کرد: حتی اگر این پروتکل تنها در 
ایران اجرا شود تا زمانی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا آن را لغو نکند 
می کنیم. نظارت  آن  اعمال  بر 

تورج  الرستان،  میالد  گزارش  به 
سازمان  رییس  ـ  زنگنه  دهقان 
باره  این  در  ـ  کشوری  هواپیمایی 
به ایسنا گفت: این نکته که اعمال 
برای  درصدی   ۶۰ محدودیت های 
پذیرش مسافر در پروازها در هیچ 

محدودیت ۶۰ درصدی پروازها ادامه می یابد

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

استاندار فارس، نقش فعلی این استان در تامین 
آینده  در  که  نقشی  و  کشور  غذایی  امنیت 
سطوح  در  توجه  نیازمند  را  کند  ایفا  می تواند 
تولید  زمینه  در  فارس  گفت:  و  دانست  ملی 
انجیر، پسته، گردو، انگور، گیاهان دارویی و گل 
محمدی از مزیت های ویژه ای برخوردار است و 
از این محصوالت از جمله انجیر و  برای برخی 
شیرین بیان، میز های ملی صادرات نیز تشکیل 
اقدامات  همچنین  کرد:  اضافه  داده ایم.رحیمی 
قابل توجهی نیز در استان برای صادرات انجیر 
به هنگ کنگ، چین و ویتنام انجام شده است.

وارد  آسیب های  به  اشاره  با  فارس  استاندار 
ویژه  به  کشاورزی  واحد های  از  برخی  به  شده 
اظهار  کرونا،  ویروس  شیوع  پی  در  گلخانه ها 
داشت: جبران این خسارت ها و احیای واحد های 
باید  حتما  بازار  به  بازگشت  برای  دیده  آسیب 

مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به مشکل زوال مرکبات، اجرای 
بازدهی  طول  افزایش  برای  مدون  برنامه  یک 
شهرستان های  در  ویژه  به  مرکبات  درختان 
داراب، جهرم، فراشبند و قیروکارزین نیز امری 

سیاست  گرفتن  پیش  در  به  نسبت  کردیم( 
کاهش  بحران  به  نسبت  جمعیت،  کنترل 

جمعیت به مسئوالن هشدار داده اند.
جامعه  در  مشهور  افراد  زندگی  به  وقتی 
الگو  عنوان  به   که  افرادی  می نگریم،  خودمان 
تعیین  مشی  و  خط  جوانان  از  بسیاری  برای 
می کنند، یا فرزندی نداشته، یا در نهایت یک و 
در خوشبینانه ترین حالت دو فرزند دارند. برخی 
هم در این میان به پرورش حیوانات یا پرندگان 
این  و  آورده  روی  فرزندآوری  جای  به  خانگی 

اقدام را در میان جوانان باب کرده اند.
همه اینها در حالی است که رهبر معظم انقالب 
بارها در سخنان شان بر مقوله فرزندآوری تاکید 
فرزندآوری  و  ازدواج  شرایط  تسهیل  و  کرده  
عنوان   ضروری  را  دستگاه ها  توسط  جوانان 
و  ازدواج  به  میل  کاهش  روزها  کرده اند.این 
که  متنوع  دالیل  به  مشترک  زندگی  تشکیل 
مهم ترین آن مشکالت اقتصادی است و در پی 
درنهایت  و  ازدواج  سن  میانگین  افزایش  آن، 
افق  در  که  است  موضوعی  باروری  نرخ  کاهش 
تبعات  با  را  جدی  معضلی  کشور  ساله   ۳۰
جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پیش 
روی مان قرار خواهد داد. معضلی که امروز برای 
عموم مردم چندان محسوس و ملموس نیست 
اما مسئوالن باید نسبت به آن هشیار باشند.یکی 

ایران  فوتسال  مربیگری سطح یک  AFC، دوره 
با شرکت ۱۵ مربی به همت کمیته های آموزش، 
مربیان و فوتسال هیات فوتبال الرستان برگزار و 
پس از گذشت ۵ جلسه بصورت ویدئو کنفرانس، 
بصورت حضوری با برگزاری کنفرانس و برگزاری 
آزمون عملی مربیگری و تئوری با حضور ریاست 

ضروری است.
به  استان  جنگل های  زوال  کرد:  بیان  رحیمی 
از دیگر موارد نگران  نیز  ویژه جنگل های بلوط 
کننده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

و  صادرات  زمینه  در  افزود:  فارس  استاندار 
واردات، نیازمند تصمیم عقالیی در جهت منافع 
کشور های  با  ارتباط  تردید  بی  و  هستیم  ملی 
اولویت های  از  نیز  نقاط جهان  و سایر  همسایه 

کشور است.
تحقیقات  مراکز  پذیرای  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفته کشاورزی در استان خواهیم بود افزود: 
تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  دانشکده  هم اینک 
فعالیت های  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  جهاد 
هر  داده اند  انجام  بذر ها  روی  بر  ویژه  به  خوبی 
در  بیشتر  دقت  و  گرفتن  شتاب  نیازمند  چند 
شیراز،  در  کشاورزی  تحقیقات  توسعه  زمینه 

مرودشت، پاسارگاد و داراب هستیم.
تسهیالت  اینکه  به  اشاره  با  فارس،  استاندار 
مورد نیاز برای ایجاد باغ مادری در این استان 
توسط بانک کشاورزی تامین خواهد شد، گفت: 
باید  بانک  این  گلخانه ها  توسعه  برای  همچنین 
باشد و شرط و شروط  را داشته  همکاری الزم 
اضافه را کنار بگذارد.رحیمی، ایجاد زنجیره های 
ادامه  اقدامی بسیار مهم دانست و  تولید را نیز 
توسعه  مقدمات  باید  دولت  این  پایان  تا  داد: 
زنجیره های تولید و همچنین ایجاد باغ مادری 

انجام شود.
باغ مادری، باغی است که به عنوان منبع تامین 
و  اصیل  مرغوب  ارقام  پیوندک  یا  قلمه  کننده 
سالم گیاهان و منطبق با شرایط منطقه احداث 
و  بار  گرفتن  انتظار  باغ ها  اینگونه  در  می شود. 

میوه از درختان نمی رود.

از دیگر مسائلی که در این شرایط بسیار اهمیت 
از  است،  بارداری  هزینه های  بودن  باال  دارد، 
آزمایش ها و غربالگری و سونوگرافی های دوران 
مخارج  و  زایمان  هزینه های  تا  گرفته  بارداری 
بیمارستان.از دیگر سو برخی زوج هایی که نیاز 
است با روش های نوین پزشکی باردار شوند که 
آن هم نتیجه صد در صدی به دنبال ندارد، باید 
هزینه های هنگفتی را متحمل شوند که با توجه 

برای بسیاری  امروز  اقتصادی جامعه  به شرایط 
امکان پذیر نیست.

از این رو با توجه به اهمیت پرداختن به بحث 
این  بر  دستگاه ها  همه  است،  نیاز  فرزندآوری 
راستا حرکت  این  در  و  گماشته  همت  موضوع 
کنند و بر اساس فرمایشات معظم له برنامه ریزی  
بنا  افزایش جمعیت  سیاست  اساس  بر  را  خود 

کنند.

و اعضای کمیته هیات فوتبال الرستان و رئیس 
هیات فوتبال شهرستان گراش با تقدیم گواهینامه 
به  کننده  شرکت  مربیان  به  کالس  در  حضور 
در  شدگان  قبول  است  ذکر  رسید.شایان  پایان 
این کالس از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران کارت مربی گری درجه یک ایران 

اعطا می گردد.
پیش از برگزاری مراسم پایانی توسط میشائیل 
فوتسال  ملی  تیم  های  دروازبان  مربی  پطرس 
می  همراهی  سفر  این  در  را  الشریعه  ناظم  که 
افزایی  تئوری و عملی دوره دانش  کرد بصورت 
مربیگری برای عالقه مندان به دروازبانی برگزار 
اخالق  خوش  مربی  این  های  صحبت  گردید. 
توسط  ایران  فوتسال  ملی  تیم  سابق  و  ارمنی 

مترجم برای شرکت کنندگان ترجمه می شد.
گفتنی است این دوره ششمین کالس مربیگری 
تصدی  زمان  مدت  در  یک  سطح  فوتسال 
مسئولیت هیات به مدیریت حسین طارمی زاده 

طی ۳ سال اخیر در الرستان می باشد.

استاندار فارس با تاکید بر لزوم حرکت به سمت 
الزمه  کار  این  گفت:  بنیان،  دانش  کشاورزی 
بازار های  در  رقابت  و  جامعه  نیاز های  به  پاسخ 

بین المللی است.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، عنایت اهلل رحیمی در نشست 
شورای کشاورزی استان فارس در شیراز گفت: 
با افزایش جمعیت و توسعه فناوری های جدید 
کشاورزی، ناگزیر به حرکت به سمت کشاورزی 
دانش بنیان هستیم چرا که با کشاورزی سنتی 
وارد  و  داد  پاسخ  را  جامعه  نیاز های  نمی توان 
این  در  که  شد  کشور هایی  سایر  با  رقابت 
می کنند.  استفاده  روز  علم  و  دانش  از  زمینه 
با بهره گیری از کشاورزی دانش بنیان می توان 
گونه های مقاوم و مناسب برای اقلیم، آب و هوا 

و خاک این استان را شناسایی کرد.
راهبردی  سند  تدوین  خواستار  رحیمی، 
کشاورزی به ویژه در زمینه باغبانی در استان و 
کشور شد و بیان داشت: با توجه به تنوع اقلیمی 
موجود، تدوین چنین سندی راهگشای بسیاری 

از مسائل در حوزه کشاورزی خواهد بود.

جوان،  زوج های  که  است  دهه  یک  حدود 
حاشیه ای  موضوعی  عنوان  به  را  فرزندآوری 
مسؤولیت  پذیرفتن  از  گونه ای  به   و  پنداشته 

تربیت فرزند، شانه خالی می کنند.
از  پس  سال های  الرستان،  میالد  گزارش  به 
بر  بسیار،  شهدای  تقدیم  واسطه  به  جنگ 
جمعیت  باره  یک  به  و  شد  تاکید  فرزندآوری 
جوان کشور با شیب صعودی تندی در سال های 
اما  یافت،  چشمگیری  افزایش  انقالب  از  بعد 
شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« در آن دوران 
سیاستی بود که جهت کنترل جمعیت اتخاذ و 
ادامه دار شد تا جایی که بر اساس پیش بینی  که 
قرار بود کاهش جمعیت را در دورنمای سال ۹۱ 

رقم بزند، به یک باره در سال ۷۱ رخ داد.
این روزها بیم آن می رود که به زودی با ایرانی 
پیر و سالخورده رو به رو شویم و بحرانی جبران 
نشدنی در سال های نه چندان دور دامنگیرمان 

شود.
به  هم  بغرنج  چندان  ماجرا  اول،  نگاه  در  شاید 
بنگریم،  به موضوع  وقتی عمیق  اما  نرسد،  نظر 
رخ  پیری جمعیت  بروز  پی  در  که  آسیب هایی 

خواهد داد را به خوبی درک خواهیم کرد.
این ها در حالی است که رهبر معظم انقالب از 
موضوع  این  به  بارها  و  بارها  تاکنون   ۹۰ سال 
اشاره کرده  و حتی با به کار بردن جمله )خطا 

کالس  فوتسال،  ملی  تیم  سرمربی  حضور  با 
در الرستان  ایران  یک  فوتسال سطح  مربیگری 

به پایان رسید.
به گزارش میالد الرستان، با حضور سید محمد 
ناظم الشریعه سرمربی محبوب تیم ملی فوتسال 
و  فدراسیون  مدرس  ایران،  اسالمی  جمهوری 

باید به سمت کشاورزی دانش بیان حرکت کنیم

شانه خالی کردن زوج های جوان از فرزندآوری!!

اتمام کالس های مربیگری فوتسال با حضور سرمربی تیم ملی ایران در الرستان

چهار کشته در تصادف 
محور خنج -کهنویه

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
تصادف  گفت:  فارس،  پزشکی  فوریت های  و 
کشته   ۴ کهنویه   - خنج  محور  در  رانندگی 
الرستان،  میالد  گزارش  گذاشت.به  برجای 
مرکز  عمومی  روابط  مسئول  همتی  حسن 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
باشگاه  با خبرنگار  در گفت وگو  فارس  استان 
برخورد  اثر  بر  کرد:  اظهار  جوان،  خبرنگاران 
یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و یک دستگاه 
خودرو پراید در محور خنج - کهنویه، ۴ نفر 

کشته و یک نفر مصدوم شدند.
بیمارستان  به  فرد مصدوم  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  شد،  داده  انتقال  خنج  شهرستان 
این  دیدگان  حادثه  به  رسانی  امداد  برای 
آمبوالنس  دستگاه  یک  رانندگی  تصادف 
فارس،  استان  اورژانس  شد.سخنگوی  اعزام 
اضافه کرد: علت این تصادف رانندگی از سوی 
بررسی  دست  در  راهور  پلیس  کارشناسان 
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  است.مسئول 
حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس، با 
بیان اینکه عوامل انسانی در کاهش تصادفات، 
رانندگان وسایل  به همه  نقش موثری دارند، 
فرهنگ  نمایش  ضمن  کرد:  توصیه  نقلیه 
مقررات  و  قوانین  کامل  رعایت  با  رانندگی، 
راهنمایی و رانندگی ضریب ایمنی خود را باال 
ناگوار در  برده تا شاهد چنین حوادث تلخ و 

جامعه نباشیم.

۱۹ شهرستان فارس
 در وضعیت کم خطر شیوع 

کرونا قرار گرفتند

وزارت  استناد  قابل  که  ماسک  اپلیکیشن 
است  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اعالم کرد براساس آخرین رنگ بندی، ۱۹ 
فارس  استان  شهرستان   ۳۶ از  شهرستان 
ویروس  شیوع  خطر(  آبی)کم  وضعیت  در 

کرونا قرار دارند.
براساس  الرستان،  میالد  گزارش  به 
اپلیکیشن  در  شده  تعیین  رنگ بندی 
زرین  المرد،  ُمهر،  شهرستان های  ماسک، 
فسا،  استهبان،  نی ریز،  داراب،  دشت، 
بختگان،  ارسنجان،  کوار،  سروستان، 
اقلید،  مرودشت،  سرچهان،  بوانات، 
در  فراشبند  و  قیروکارزین  بیضا،  سپیدان، 

وضعیت آبی قرار گرفته اند.
۱۷ شهرستان استان فارس نیز در وضعیت 
که  دارند  قرار  کرونا  ویروس  شیوع  زرد 
در  سه  و   ۲ یک،  سطح  شغلی  های  گروه 
این شهرستان ها به فعالیت خود ادامه می 
همچنان  چهار  شغلی  های  گروه  و  دهند 

امکان فعالیت ندارند.
برگزاری همایش ها،  در شهرستان های زرد 
مذهبی  و  فرهنگی  اجتماعی،  های  مراسم 
ممنوع است و باشگاه های ورزشی مربوط به 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته 
و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با 
عرضه مواد دخانی، باغ وحش ها، شهربازی ها 

و مراکز تفریحی آبی باید تعطیل باشند.
به گفته عبدالرضا قاسم پور معاون استاندار 
فارس و جانشین استاندار در ستاد استانی 
شبانه  تردد  ممنوعیت  کرونا،  با  مقابله 
 ۳۶ مراکز  در  صبح  چهار  تا   ۲۱ ساعت  از 
شهرستان استان همچنان برقرار است و با 

متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
فارس، گفت: نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی 
موسوم به FATF، فشارها و آسیب های ناشی 

از تحریم ها را به مراتب بیشتر کرده است.
در  رازقی،  جمال  میالدالرستان،  گزارش  به 
گفت و گو با ایرنا افزود: در مقطعی که بحث 
پیوستن یا نپیوستن به FATF مطرح بود، اتاق 
بازرگانی فارس با صدور بیانیه ای رسمی اعالم 
با دنیا  تبادل  و  ارتباط  برقراری  برای  کرد که 
باید برخی الزاماتی را که دنیا پذیرفته بپذیریم.

به  پیوستن  موافقان  استدالل  داد:  ادامه  وی 
ثروتمندی  کشور  ایران  که  است  این   FATF
است و حق مردم ما نیست که اینچنین دچار 
به  نپیوستن  و  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت 
دارو،  تامین  FATF شوند، مشکالتی همچون 
تامین برخی کاالهای اساسی و اخیرا هم بحث 
در  داغ  موضوعی  به  که  کرونا  واکسن  تامین 

دنیا بدل شده است.
ضروری ترین  حیات  حق  داشت:  اظهار  وی 
برای  اینکه  و  است  زنده  موجودات  تمام  حق 
آن پاسخی نداشته باشیم و به مردم هم گفته 
نشود که چرا نمی توانیم مانند سایر کشورها به 
مطلوب  کنیم  خریداری  کرونا  واکسن  راحتی 

نیست.
اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: به طور  رئیس 
طبیعی در کشور ساالنه ۵۰ میلیارد دالر کاال 
صادر می کنیم و همین میزان هم واردات کاال 
داریم که هزینه جا به جایی این ۱۰۰ میلیارد 
دالر حداقل ۱۰ درصد است، یعنی ۱۰ میلیارد 
و عالوه  پرداخت می کنیم  واسطه  به  دالر که 
بر این حداقل حدود ۱۰ میلیارد دالر هم کاال 
را به ما گران فروخته اند و علت همه اینها این 
است که ما نمی توانیم در بازار به طور شفاف 

کاال خرید و فروش کنیم.
رازقی بیان کرد: نکته دیگر اینکه تولید کننده 
و  آالت  ماشین  اولیه،  مواد  تامین  برای  ما 
لوازم یدکی در حالت طبیعی به بانک مراجعه 
را  فاکتور  پیش  پول  درصد   ۱۰ و  می کند 
انجام  اعتبار  گشایش  یک  و  می کند  پرداخت 
با کاالی  تولیدی  برای تطابق کاالی  می دهد، 
نظر  در  بین المللی  بازرس  شده  داده  سفارش 
می گیرد و عالوه بر آن وقتی کاال وارد کشور 
بازبینی  را  خود  کاالی  هم  گمرک  در  شد 

می کند تا مطابق سفارش باشد.
شرایط  در  افزود:  فارس  بازرگانی  اتاق  رئیس 
فعلی نه فروشنده تعهدی به تحویل کاال دارد 
و نه خریدار این توان و امکان را دارد که در 
مقابل اقدامی کند و در نهایت فشار همه این 

اتفافات به تولید و تولید کننده وارد می شود.
ملی  منافع  به  که  گیرانی  تصمیم  گفت:  وی 
می کنند  فکر  که  جهت  هر  در  می کنند  فکر 
باید ۲ موضوع را در شرایط امروز کشور یعنی 
رفع فوری تحریم ها و رفع مشکل FATF را در 

اولویت قرار دهند.
از مشکالت  دور  به  که  کرد: کسانی  اضافه  او 
نشسته اند و می گویند پذیرش FATF به زیان 
از  را  مردم  مشکالت  است  بهتر  است  کشور 
برای  مردم  که  ببینند  و  کنند  لمس  نزدیک 
مواجه  مشکل  با  نیازشان  مورد  داروی  تامین 
در  باید  روغن خوراکی  تامین  برای  و  هستند 

این شرایط کرونا ساعت ها در صف بایستند.
امروز  به  تا  تحریم ها  بحث  در  گفت:  رازقی 
مذاکره  رفتیم،  ما  که  داشتیم  را  توجیه  این 
برجامی  بودیم،  پایبند  برجام هم  به  و  کردیم 
که به دنبال آن هیات های تجاری از کشورهای 
مختلف به ایران آمدند و سرمایه گذاری هایی را 
هم انجام دادند تا زمانی که آمریکا یکجانبه از 
این توافق بین المللی خارج شد و ما نیز به حق، 

زیربار این اقدام آمریکا نرفتیم.
احیای  امروز که شرایط  اما  اظهار داشت:  وی 
است،  شدن  فراهم  حال  در  برجام  دوباره 
اتفاق در جهت رفع  این  باید کمک کنیم که 

تحریم ها و مشکالت روی دهد.
اقتصاد  در  که  اساسی  مشکل  گفت:  رازقی 
کشور با آن مواجه هستیم این است که فرمان 
به همین  و  افتاده  به دست سیاسیون  اقتصاد 
دلیل است که طی ۱۰ سال گذشته در اقتصاد 
نبوده ایم. جلویی  به  رو  حرکت  شاهد  کشور 

از جمله  برخی کشورها  تجربه  داد:  ادامه  وی 
شوروی سابق و کره شمالی که فرمان اقتصاد 
داده  نشان  داده اند  سیاست  دست  به  را  خود 
که کشورهایی که نتوانسته اند در اقتصاد خود 
تحول اساسی ایجاد کنند دچار مشکل شده اند.

وی افزود: ما نیز ناگزیر از این چرخش هستیم 
که فرمان سیاست را به دست اقتصاد بسپاریم 
چرا که وضعیت فعلی کشور و مردم شایسته 

نظام نیست.
وی گفت: قطعا با رفع تحریم ها و پیوستن به 
خارجی  سرمایه گذاران  حضور  شاهد   FATF
بسیاری که مشتاق سرمایه گذاری در کشورمان 

هستند خواهیم بود.
با  انقالب  معظم  رهبر  که  گذشته  ماه  از 
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  درخواست 
تمدید  برای  جمهوری  رییس  روحانی  حسن 
زمان بررسی لوایح »پالرمو« و »سی اف تی« 
اقدام  ویژه  گروه  به  تهران  پیوستن  هدف  با 
موضوع  این  دیگر  بار  کردند،  موافقت  مالی 
آن  مخالفان  و  موافقان  و  افتاده  ها  زبان  سر 
می  زمینه  این  در  خود  های  دیدگاه  بیان  به 
پردازند.لوایح چهارگانه اف ای تی اف عبارتند 
از اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، 
ایران  الحاق  پولشویی،  با  مبارزه  قانون  اصالح 
ملی  فرا  سازمان یافته  جرایم  کنوانسیون  به 
)پالرمو( و الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 

.)CFT(تروریسم
لوایح  کنون  تا  شده  اشاره  الیحه  چهار  از 
»اصالح  و  تروریسم«  با  مبارزه  قانون  »اصالح 
رسیده  تصویب  به  پولشویی«  با  مبارزه  قانون 
اف  پالرمو و سی  به  ایران  الحاق  لوایح  اما  اند 
تی که در دی ماه سال ۹۸ و در پی تصویب 
مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص 
بالتکلیف  ارسال شد، همچنان  نظام  مصلحت 
باقی مانده اند.مهمترین رخدادی که می تواند 
کشورمان را همردیف با کشورهای کم ریسک 
جهان قرار دهد، الحاق ایران به اف ای تی اف 
سیاه  لیست  از  تهران  خروج  آن،  دنبال  به  و 
این گروه ویژه مالی است. ضمن اینکه پیوستن 
به اف ای تی اف با مزیت هایی همچون بهره 
به جای   )LC( اسنادی  اعتبار  از  ایران  گیری 
اعتماد  خارجی،  معامالت  در  حواله  سیستم 
بانک های جهانی به نظام بانکی ایران، بهبود 
روابط ایران با ۱۹۴ کشور عضو اف ای تی اف 
و  غذا  به  دسترسی  است.حتی  همراه  غیره  و 
از  آنها  بودن  آمریکا مدعی خارج  نیز که  دارو 
دایره تحریم ها است، در صورت تدام حضور 
ایران در لیست سیاه دشوار به نظر می رسد؛ 
موضوعی که طی ماه های اخیر در دوره سخت 
واکسن  و  دارو  به  ایران  دستیابی  برای  کرونا 
رئیس جمهوری  تغییر  داد.با  نشان  را  خود 
برجام  به  بایدن  جو  بازگشت  وعده  و  آمریکا 
رفع  احتمال  انتخاباتی،  رقابت های  در جریان 
تقویت  برجام  به  آمریکا  بازگشت  و  تحریم ها 
شده است و اگر قرار بر تداوم حضور نام ایران 
این گشایش و  باشد،   FATF لیست سیاه  در 
رفع تحریم ها تاثیری بر گشایش اقتصادی در 

کشور نخواهد داشت.

نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی،
فشار تحریم ها را بیشتر کرده است

آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهي مزایده پالک ۷۸۸۳/۳۵ موضوع اجرائیه کالسه ۹۹۰۰۱۳۹

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق شش دانگ یک باب منزل مسکوني  به پالک ۷۸۸۳/۳۵ که سند آن صادر 
و مع الواسطه به آقاي قاسم مکاري  منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي ۱۹۰ متر مربع اعیاني در یک طبقه کاماًل نوساز با سقف تیرچه بلوک و 
اسکلت بنایي و در تصرف مالک مي باشد به آدرس براک بلوار نارنجستان کوچه مهر ۶ و پالک فوق از ساعت ۹ 
تا ۱۲ روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر از طریق  
مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً 
فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري 

بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري               م/الف/۷۱۳
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ما  برای  بایدن  امضای  گفت:  مجلس  رئیس 
دولت  دوره  بدعهدی  تجربه  و  نیست  تضمین 
اوباما نشان داد که نباید به رفع کاغذی تحریم ها 

دلخوش کرد.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود در جلسه 
بیانات حکیمانه  اسالمی،  علنی مجلس شورای 
قیام  سالروز  در  انقالب  معظم  رهبر  مدبرانۀ  و 
تاریخی مردم قم، آیندۀ رسیدن به ایران قوی را 
ترسیم کرد این سخنان به عنوان فصل الخطاب، 
نقشه راه پیگیری مطالبات مردم را برای همه ما 

مسئولین جمهوری اسالمی روشن کرد.
ادامه داد: برای همگان آشکار شد، راهبرد  وی 
اصلی کشور در مواجهه با دشمن، بی اثر کردن 
نیز  تحریم ها  رفع  مقدمه  که  تحریم هاست 
محسوب می شود و برای رفع تحریم ها نیز باید 
آنچه  از جنس  قدرتی  تولید  کرد.  قدرت  تولید 
دانشمندان هسته ای به خصوص دانشمند عزیز 
و سرافراز شهید محسن فخری زاده انجام دادند.

کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
لغو  قانون  دانستن  عقالیی  و  درست  منطقی، 
بر  است  تاییدی  مهر  ایشان،  از سوی  تحریم ها 
آنکه این قانون ظرفیت مناسبی برای این هدف 
ایجاد و نظام محاسباتی دشمن را اصالح می کند 
که دوران اعمال تحریم های بی هزینه بر به پایان 

رسیده است.
بداند  باید  غرب  جبهه  کرد:  اظهار  قالیباف   
و  بشناسد  به رسمیت  را  ایران  که حقوق ملت 
باید خود  وارد کرد،  ایران  به مردم  اگر فشاری 
کند.  آن  با  متناسب  هزینه  پرداختن  آماده  را 
برجام برای ما توافقنامه ای مقدس نیست بلکه 
با شروطی مورد پذیرش جمهوری اسالمی قرار 
بازگشت  لذا  کند،  رفع  را  تحریم ها  تا  گرفته 
بلکه  ندارد  اهمیتی  ما  برای  برجام  به  آمریکا 
لمس  قابل  و  عملی  رفع  فقط  و  فقط  ما  برای 

تحریم ها موضوعیت دارد.
اینکه  بدون  ما  کرد:  بیان  مقننه،  قوه  رئیس 
مواد  براساس  باشیم،  برجام  از  خروج  بدنبال 
۳۶ و ۳۷ برجام حق داریم در برابر اجرا نشدن 
اجرا  را  تعهدات خودمان  مقابل،  تعهدات طرف 
ایران  می کنیم  اعالم  قاطعیت  با  لذا  نکنیم، 
زمانی تعهدات خود را اجرا می کند که آن ها نیز 
تحریم های  و همه  کنند  را عمل  تعهدات خود 
جمهور  رئیس  اجرایی  دستورات  و  برجامی 

آمریکا را رفع کنند.
تصریح  قبال  که  همانطور  البته  افزود:  قالیباف، 
کردم، امضای بایدن هم برای ما تضمین نیست 
و تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن نشان 

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: اینکه 
نیاز  مورد  داروهای  نشدند  حاضر  آمریکایی ها 
ما  به  حاضرند  امروز  اما  بدهند  را  ما  بیماران 

واکسن بفروشند، جای شک و تردید دارد.
کوشکی  صادق  میالدالرستان،  گزارش  به 
گفتگو  در  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
بیانات  با علمی بودن  با خبرنگار مهر در رابطه 
مقام معظم رهبری در خصوص ممنوعیت خرید 
واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس، اظهار داشت: 
آنچه باعث می شود ما به آمریکایی ها در قضیه 
واکسن تردید کنیم، این است که ما در موارد 
بهداشتی  و  دارویی  قطعی  نیازهای  متعددی 

داشتیم که آمریکایی ها مانع آن شدند.
ما  پروانه ای  بیمار  از ۱۴  بیش  وی عنوان کرد: 
در مظلومیت و به واسطه نبود دارو جان دادند 
را  داروها  این  تمام  سنگدلی  با  آمریکایی ها  و 
امکان  از  یا حتی  ندادند  ما  به  تحریم  بهانه  به 
مانند  ساده  بهداشتی  نیازهای  به  ما  دسترسی 

دستکش در اوایل کرونا، ممانعت کردند.
بیان  با  این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 

دکترای افتخاری
 رییس جمهوری آمریکا 

باطل شد 
پنسیلوانیا  ایالت  های  لی  تحقیقاتی  دانشگاه 
دکترای افتخاری که ۳۰ سال پیش به دونالد 

ترامپ اعطا کرده بود را لغو کرد.
طرفداران  و  حامیان  حمله  اتفاق  از  بعد 
کنگره،  ساختمان  به  ترامپ  طلب  خشونت 
روز به روز رییس جمهوری آمریکا منزوی تر 
از  از جدایی جمهوریخواهان  بعد  و  می شود 
وی و تعلیق حساب ۸۰ میلیون فالووری در 
افتخارات  اکنون  توییتر، هم  اجتماعی  شبکه 
تحصیالتی که زمانی به ترامپ داده شده بود 

نیز در حال ابطال هستند.
هیات  ترامپ،  بیشتر  انزوای  روند  ادامه  در 
که  کرد  اعالم  های  لی  تحقیقاتی  دانشگاه 
دکترای افتخاری اعطا شده به دونالد ترامپ 

لغو شده است.
هیات علمی دانشگاه لی های از ارائه پاسخ به 
ارائه دلیل این  سوال شبکه سی ان ان برای 

تصمیم خودداری کرد.
هنگام   ۱۹۸۸ سال  در  ترامپ  این  از  پیش 
لی  دانشگاه  کار  به  آغاز  مراسم  در  سخنرانی 
های دکترای افتخاری از این دانشگاه دریافت 

کرد.
به  ترامپ  افراطی  حامیان  هجوم  دنبال  به 
دموکرات  نمایندگان  کنگره،  ساختمان 
به  پلوسی  نانسی  بویژه  نمایندگان  مجلس 
دنبال استیضاح مجدد ترامپ در روزهای باقی 

مانده تا انتهای دولت وی هستند.
دموکرات  اقلیت  رهبر  شومر  چاک  و  پلوسی 
سنا اعالم کرده اند، در صورتیکه ترامپ حاضر 
دومین  روند  سریعا  آنان  دهد  استعفا  نشود 
خواهند  آغاز  را  جمهوری  رییس  استیضاح 

کرد.

از  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون 
حفظ  با  مدارس  حضوری  آموزش  آغاز 
برخی  برای  بهداشتی  دستورالعمل های 

داد. خبر  مدارس  و  مقاطع 
و  آموزش  وزیر  معاون  حسینی،  جواد  سید 
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس  و  پرورش 
استثنائی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
با وجود کاهش شیوع کرونا در بخش های  آیا 
وضعیت  تغییر  و  استان های کشور  از  عمده ای 
برخی شهر ها از نارنجی به زرد آموزش حضوری 
کرد:  بیان  خیر،  یا  شد  خواهد  برقرار  مدارس 
با  مقابله  ملی  ستاد  در  که  جلساتی  براساس 
کرونا برگزار می شود چند تصمیم مهم گرفته و 
مقرر شد تا حضور کادر اداری مدارس به مثابه 
کادر ادارات در نظر گرفته شوند.وی ادامه داد: 
در  مدارس  بهمن  اول  از  تا  شد  بنا  همچنین 
پایه های اول و دوم ابتدایی و کارگاه های فنی 
و حرفه ای با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 
نامه های  شیوه  و  شوند  برگزار  حضوری  طور 
اشاره  با  است.حسینی  تدوین  حال  در  آن 
نفر   ۵۰ از  کمتر  جمعیت  با  مدارس  اینکه  به 
کرد:  تصریح  دارند،  حضوری  آموزش  امکان 
به طور  ویژه  نیاز های  با  آموزان  مدارس دانش 
دارد  آموز  دانش  نفر   ۵۰ از  کمتر  میانگین 
است. میسر  حضوری  آموزش  امکان  بنابراین 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی، در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا زیرساخت ها 
در  آموزان  دانش  حضور  برای  الزم  آمادگی  و 
مدارس وجود دارد یا خیر، گفت: تجربه حضور 
امتحانات  برای  را  مدارس  در  آموزان  دانش 
سنجش  پایگاه های  و  گذشته  سال  نهایی 
سالمت داشتیم که خوشبختانه گزارشی از ابتال 
نبودیم  شاهد  شرایطی  چنین  در  را  کرونا  به 
ضمن آنکه برگزاری کالس ها با ۱۰ نفر دانش 

آموز خواهد بود.
حفظ سالمت دانش آموزان در اولویت است

دانش  سالمت  اینکه  بر  تاکید  با  حسینی، 
در سراسر  کرد:  تاکید  ماست،  اولویت  آموزان 
تعطیل  کرونا  شیوع  با  که  محلی  اولین  دنیا 
شد مدارس بود و ما هم به این موضوع واقف 
صرفا  هم  اکنون  کردیم،  اجرا  را  آن  و  بودیم 
حضوری  آموزش  این  پایه ها  از  تعدادی  برای 

برقرار خواهد بود.
عادی  پرورش  و  آموزش  در  کرد:  بیان  وی 

نام  به  گذشته  های  سال  در  افزود:  قالیباف،   
به  دولتی  ارز  دالر  میلیارد ها  اساسی،  کاال های 
برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار 
آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده 
خاص  و  محدود  عده ای  جیب  به  آن  منافع  و 
برای   ۴۲۰۰ ارز  دالر  میلیارد ها  است.  رسیده 
مردم همچنان  اما  توزیع شد،  اساسی  کاال های 

شاهد گرانی این کاال ها بودند.
رئیس قوه مقننه کشورمان، تصریح کرد: مجلس 
و  کند  اصالح  را  نادرست  رویه  این  می خواهد 
این یارانه کاال های اساسی را مستقیم در انتهای 
زیان  و  بدهد  کننده  مصرف  خود  به  زنجیره 
را  جامعه  قشر ضعیف  ویژه  به  خانوار ها  رفاهی 
جبران و از هدر رفت منابع بیت المال جلوگیری 
کند. این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم 
خواران صدایشان  رانت  و  دالالن  قطعا  و  است 

بلند خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته دلسوزانی هم ممکن است 
نگران باشند که به آن ها اطمینان خاطر می دهم 
صورت  به  کاغذی  هیچ  روی  ارز  قیمت  که 
دستوری تعیین نمی شود و اگر قیمت اینچنین 
و  سرعت  به  باید  مرکزی  بانک  مسئوالن  بود، 
سهولت از این امکان استفاده می کردند. واقعیت 
پولی،  از سیاست های  مجموعه ای  که  است  آن 
ارزی و تجاری دولت و در واقع عملکرد  مالی، 
قیمت  در  زمان  طول  در  دولتمردان  اقتصادی 

ارز موثر است.
کرد:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
پرسید  مردم  از  باید  را  امروز  ارز  واقعی  قیمت 
مسووالن  عملکرد  و  سیاست ها  نتیجه  که 
است، پس دولت نباید توقع داشته باشد گندم 

می کنند، تردید ایجاد می کند.
وی بیان کرد: به هر حال ما دشمنی های اینها را 
با بیماران و مردم خود در عرصه های بهداشتی 
با  و درمانی دیده ایم و در عمل ایجاب می کند 
شک و تردید به چنین کشورهایی نگاه کنیم که 
سنگدلی خود در قضایای بهداشتی و درمانی را 

بارها اثبات کردند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان 
گفت: تجربه به ما نشان داده است که اگر آنها 
مسائل انسانی را در تحریم ها رعایت می کردند 
االن هم قابل اعتماد بودند اما چون در گذشته 
اصول انسانی را در مورد بیماران ایرانی و مسائل 
که  ندارد  دلیلی  نکردند  رعایت  ایران  بهداشتی 
در  به شدت  و  کنند  رعایت  بخواهند  هم  حاال 

این زمینه مورد تردید هستند.

ساختار  اصالح  کنار  در  کند!  درو  جو  و  بکارد 
که  داد  نشان  پیشین  تجربه های  برخی  بودجه 
سیاستگذاری های اقتصادی تا چه حد می تواند 

در زندگی جاری مردم موثر باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال به گفته مسئوالن 
دولتی ذی ربط فقط با نهایی شدن قانون مالیات 
محتکران  با  مبارزه  برای  خالی  خانه های  بر 
مسکن، ۳۰ درصد مسکن بیشتری به بازار اجاره 
عرضه شد که همین امر می تواند موجب کنترل 
زمانی که  اجاره بها شود.  افزایش قیمت  و مهار 
را  مسکن  محتکران  از  بخشی  قانون،  یک  اسم 
مجبور به عرضه کرده است، در صورت اجرایی 
شدن دقیق و کامل قانون، محتکران مسکن را 
مجبور به عرضه صد ها هزار خانه خالی به نفع 
از  نمونه ای است  این خود  و  مردم خواهد کرد 
اینکه با مدیریت کارآمد چگونه می توان زندگی 
را برای مردم آسانتر کرد و اثر تحریم ها را کم 

کرد.
یادآوری است که  البته شایسته  قالیباف گفت: 
طرح  مسکن،  برای  مجلس  اصلی  گذاری  ریل 
جهش تولید مسکن است که به عنوان پیشران 
به  نیز  را  توجهِی  قابل  زایِی  اشتغال  اقتصاد، 
وظیفه  که  دیگری  نکته  داشت.  خواهد  همراه 
خونگرم  مردم  از  تشکر  کنم  اشاره  آن  به  دارم 
و والیتمدار چهارمحل و بختیاری است. دست 
همۀ شما را بابت لطف و محبت و مهمان نوازی 

مهربانانه ای که داشتید، صمیمانه می فشارم.
تالش  با  اخیر  ماه های  در  داد:  ادامه  وی 
رؤسای  استان،  پرتالش  و  محترم  نمایندگان 
گروه های  مجلس،  تخصصی  کمیسیون های 
چهارمحل  استان  اجرایی  مسئوالن  و  جهادی 
تمامی  در  استان  مسائل  نظام  بختیاری،  و 
و  بود  شده  استخراج  انتخابیه  حوزه های 
تصمیمات مهمی در راستای رفع تبعیض و رفع 
مشکالت زندگی مردم استان اتخاذ شده است. 
امکاناتی  اگر  که  شد  خواهد  قوی  زمانی  ایران 
هست، همه با هم عادالنه از آن استفاده کنیم 
و اگر فشار و سختی و دشواری هم هست، همه 
مثل هم آن را تحمل کنیم؛ نه آنکه عده ای از 
امکانات برخوردار شوند و عدۀ دیگری فشار ها و 

سختی ها را تحمل کنند.
حادثه  پایان  در  کرد:  عنوان  مجلس  رئیس 
را  اوکراین  هواپیمای  سقوط  سانحه  تلخ  بسیار 
به تمامی بازماندگان شهدای این اتفاق تسلیت 
از  برای آن شهدا علو درجات  و  عرض می کنم 

خدای منان علو درجات مسالت می کنم.

داد که نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم ها 
دلخوش کرد. از نظر مردم ایران، زمانی تحریم 
ها، برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را 
بفروشیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق 
را  ایران  مردم  نیاز های  بانکی،  رسمی  سازوکار 
ما  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  و  کنیم  تامین 
به  ایران  صورت  این  در  کنند  تجارت  دنیا  در 

تعهدات خود در چارچوب برجام عمل می کند.
وی بیان کرد: در حالی که مجلس فرصت سازی 
برای رفع تحریم ها را در دستور کار خود قرار داده 
است، ریل گذاری برای بی اثرکردن تحریم ها را 
اقدام  مهمترین  که  می داند  خود  اصلی  راهبرد 
سند  عنوان  به  بودجه  ساختار  اصالح  بر  تاکید 
با کاهش  آن می توان  در  است که  مالی کشور 
از حد را  و شفافیت کسری بودجه، تورم بیش 
کنترل کرد و با رویکرد ضدتبعیض و اشتغالزا، 
مسیر اقتصاد سال آینده کشور را به نفع مردم و 

کارآفرینان جهت داد.
البته  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ارائه شده توسط دولت به نحوی  الیحۀ بودجه 
منافع  و  عواید  بیشترین  که  است  شده  تنظیم 
نصیب دالل ها و سودجویان خواهد شد و ثمره 
تورم  جز  چیزی  مردم  برای  آن  بودجه  کسری 
توزیع  نیست.  افسارگسیخته  گرانی  و  سنگین 
میلیارد ها دالر ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران 
و  جیب  مستقیما  که  است  نشده  کاال ها  شدن 
منابع  بود؛ چرا که  را هدف گرفته  سفرۀ مردم 
بهبود  به  مستقیماً  می توانست  که  کشور  ارزی 
معیشت مردم و پر شدن سفرۀ آنان کمک کند، 
به نحوی توزیع شد که دالل ها و رانت خوار ها 

را چاق تر کرد.

از  دارویی  عرصه های  از  بسیاری  در  ما  اینکه 
تحریم  بهانه  به  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  سمت 
اینکه  با ممانعت روبرو شدیم، خاطرنشان کرد: 
که  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  مانند  کشورهایی 
ما  بیماران  نیاز  مورد  داروهای  نشدند  حاضر 
به  حاضر  االن  دهند،  قرار  اختیارشان  در  را 
ما شدند جای  به  واکسن  دادن  قرار  اختیار  در 
آمریکا و  اگر  افزود:  عالمت سوال دارد.کوشکی 
دخالت  تحریم  در  را  درمان  و  دارو  بحث  اروپا 
نمی دادند و داروهای مورد نیاز ما را در طول این 
به  می شد  می دادند،  قرار  اختیارمان  در  سال ها 
آنها اعتماد کرد و امروز واکسن را از آنها خرید 
از فروش  اما وقتی می بینیم در موارد مختلفی 
دارو و لوازم بهداشتی جلوگیری می کنند و حاال 
مطرح  را  واکسن  بحث  گذشته  رویه  برخالف 

مدارس  در  آموزان  دانش  درصد   ۶ از  کمتر 
می خوانند   درس  نفر   ۵۰ از  کمتر  با جمعیت 
برایشان  حضوری  آموزش  شرایط  این  پس 

قابلیت اجرا دارد.
به  اشاره  با  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون 
اینکه اقدامات این وزارتخانه در ایام کرونا در 
خاورمیانه از سایر کشور های منطقه بهتر بود، 
و مدیران  معلمان  و تالش های  فعالیت  گفت: 
ما در این ایام چندین برابر قبل شده است و 
سعی داریم تا فرصت آموزش برای همه دانش 

آموزان فراهم باشد.
تمهیدات ویژه برای دانش آموزان با نیاز های ویژه

حسینی، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده 
ایام  در  ویژه  نیاز های  با  آموزان  دانش  برای 
آموزش  پایگاه های  ایجاد  کرد:  تصریح  کرونا 
برگزاری  آموزشی،  کانال  ایجاد  مجازی، 
زبان  کردن  اضافه  محور،  منزل  آموزش های 
جمله  از  تلویزیونی  آموزش های  به  اشاره 
اقداماتی است که برای این دانش آموزان در 

ایام کرونا انجام شده است.
استثنائی  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
دانش  افت تحصیلی  به  درباره گالیه هایی که 
آموزان با نیاز های ویژه در ایام کرونا می شود، 
داده  نشان  المللی  بین  گزارش های  گفت: 
است که اگر فرض کنیم تمام مدارس از نظر 
نیروی  افزاری،  نرم  و  افزاری  سخت  امکانات 
مجازی  آموزش  و  باشند  کامل  و...  انسانی 
برقرار شود باز هم دانش آموزان نسبت به ایام 
دچار  درصد   ۵۰ حضوری  آموزش  برگزاری 

افت تحصیلی می شوند.
آموزان  دانش  برای  تبلت  هزار   ۱۴۰ تهیه 

کشور سراسر 
وی بیان کرد: بروز کرونا ناگزیر روش آموزش 
را تغییر داد و ما هم مجبور شدیم در کمترین 
آموزش ها  تا  بدهیم  رویه  تغییر  ممکن  زمان 

تداوم داشته باشد.
به  اشاره  با  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون 
ابزار های  و  تبلت  تامین  برای  که  مسئولیتی 
انواع دانش آموزان دارد،  الزم آموزش مجازی 
انجام  پیگیری های  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
شده تاکنون ۱۴۰ هزار تبلت با کمک خیرین 
مناطق  آموزان  دانش  برای  و حقوقی  حقیقی 
مسیر  این  و  است  شده  تهیه  برخوردار  کمتر 

تداوم دارد.

برجام برای ما توافقنامه ای مقدس نیست/نباید به رفع حقوقی و کاغذی تحریم ها دلخوش کرد

شروع مشروط آموزش حضوری مدارس 
از اول بهمن ماه

فروش واکسن آمریکایی به ایران با وجود تحریم های دارویی مشکوک است

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۱۷- ۹۹/۰۹/۱۵ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي صادق دادخدائي  فرزند باقر  بشماره ملي ۶۵۶۹۹۸۸۱۷۴ صادره از الرستان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۰۳/۳۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۵۳ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک 
۱۶۶۹ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي غالمعباس و محمدعلي عبدالهي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                     م/الف/۵۷۳

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۴۲- ۹۹/۰۹/۲۹ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي وحید اسماعیلي فرزند احمد بشماره ملي ۶۵۶۹۹۶۹۱۶۱ صادره از گراش  در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۵۱۷/۹۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۶۱ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۲۷۴۰ 
فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
فرج وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش              م/الف/۵۸۴

آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهي مزایده پالک ۷۸۸۳/۵۶ موضوع اجرائیه کالسه ۹۹۰۰۱۳۹

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۶/۳۱  پالک ۷۸۸۳/۵۶ که 
سند آن صادر و مع الواسطه به آقاي قاسم مکاري  منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ 
۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و به آدرس براک بلوار نارنجستان کوچه مهر ۸ و پالک فوق از ساعت ۹ 
تا ۱۲ روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر از طریق  
مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً 
فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري 

بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري               م/الف/۷۱۴

آمریکایی ها  اگر  است.  ممنوع  کشور  به  انگلیسی  و  آمریکایی  واکسن  ورود  اسالمی:  انقالب  معظم  رهبر 
توانسته بودند، واکسن درست کرده بودند، وضعیت خودشان اینگونه نبود. 

به این  ها اعتماد و اطمینان هم نیست. گاهی این ها می خواهند روی  ملت های دیگر امتحان کنند. البته من 
به فرانسه هم خوش بین نیستم چون سابقه ورود خون های آلوده را داریم.

کردن  متهم  با  دیگر  بار  آمریکا  خارجه  وزیر 
خواستار  ای،  هسته  گیری  باج  به  تهران 

جلوگیری از غنی سازی در ایران شد.
از خبرنگاران  به گزارش میالدالرستان به نقل 
جوان، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا مدعی 

شد ایران به دنبال باج گیری هسته ای است.
درباره  بیانیه ای  با صدور  پمپئو  اساس،  این  بر 
تصمیم ایران برای لغو پروتکل الحاقی و اخراج 
در  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  بازرسان 

تهدید  اعالم کرد:  آمریکا،  بدعهدی  با  مواجهه 
ایران  است.  برجام  نقض  از  فراتر  ایران  جدید 
براساس ان پی تی باید به بازرسان آژانس اجازه 
دسترسی به سایت های هسته ای خود را بدهد.

تمامی  و  متحده  ایاالت  کرد:  تاکید  پمپئو 
به  ایران  پایبندی  این  به  جهان  کشور های 
باج  می دهند.  اهمیت  اش  هسته ای  تعهدات 
تهران  مواضع  تقویت  باعث  هسته ای  گیری 
نخواهد شد و تنها منجر به انزوا و فشار بیشتر 

جامعه بین المللی علیه این کشور می شود.
تهدیدات  کرد:  تصریح  آمریکا  خارجه  وزیر 
جدید تهران پس از اعالمیه این کشور مبنی بر 
آغاز غنی سازی ۲۰ درصد در سایت فردو رخ 
می دهد. حامی شماره یک تروریسم دولتی در 
جهان نباید حق هیچ گونه غنی سازی در هیچ 

سطحی را داشته باشد.
این بیانیه در پایان تاکید دارد: واشنگتن کامال 
از تداوم نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر برنامه هسته ای ایران حمایت می کند. اخراج 
بازرسان انرژی اتمی از ایران باید با محکومیت 

جهانی همراه شود.

پمپئو: ایران به دنبال باج گیری هسته ای است
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جانب  از  آزار  مورد  کسی  بگوییم  اینکه  برای 
کتک  نیست  الزم  است،  گرفته  قرار  همسرش 
خورده باشد یا همسرش با چماق و کمربند باالی 
سرش بایستد. گاهی انجام رفتارهای ساده ای که 
خودتان هم از کودکی با آنها بزرگ شده اید یا در 
میان آدم های دور و برتان دیده اید، می تواند جزو 
رفتارهای خشونت آمیز تلقی شود. می خواهید از 
قالب های کلیشه ای که خیلی از زوج ها براساس 
آن رفتار می کنند بیرون بیایید و سالمت زندگی 
مشترک تان را باالتر ببرید؟ پس کافی است که از 
انواع همسر آزاری و خشونت های خانگی آگاهی 

داشته باشید .
 گذاشتن اسم های تحقیرآمیز

گذاشتن اسم به دلیل تحقیر یا نسبت دادن یک 
ویژگی ناپسند روی شریک زندگی تان، می تواند 
یکی از نشانه های آزار روانی باشد. گاهی برخی 
از روانشناسان و زوج درمانگران توصیه می کنند 
در یک رابطه عاشقانه، یک اسم لطیف و عاشقانه 
با  هرازگاهی  و  کنید  انتخاب  همسرتان  برای  را 
آن واژه صدایش کنید اما اسم های تحقیر کننده 
هرگز در این گروه جا نمی گیرد. عاشق هایی که 
می دهند  بروز  رفتارشان  در  را  کالمی  خشونت 
به  جای انتقاد از همسرشان ویژگی های او را به 
یک  مثل  و  می کنند  بیان  کننده  تحقیر  شکلی 
می چسبانند.  همسرشان  روی  را  آن  برچسب 
مهم نیست که این واژه ها با آرامش و خنده به 
در  این صفت ها  تند.  لحن  یک  با  یا  بیاید  زبان 
هر شرایطی که ادا شوند، به ارتباط شما آسیب 
می رسانند. اگر می خواهید دست از این خشونت 
بردارید در مورد ویژگی های منفی همسرتان با او 
صحبت کنید و به جای اسم گذاری روی او، با هم 

برای محو کردن این ویژگی ها تالش کنید .
 فشار زندگی بر دوش یک شانه

یکی دیگر از مصادیق خشونت خانگی و آزار روانی 
در روابط همسران این است که یکی از طرفین 
همسرش را به عنوان ماشین پولسازی می بیند و 
تا زمانی به او و توانایی هایش اطمینان دارد که 

۱. ذهنیت تان را کنترل کنید
منفی  های  واکنش  این  کنید  فکر  شما  شاید 
کنترل  تحت  و  هستند  طبیعی  بسیار  روزانه 
شما نیستند زیرا از ناخودآگاه شما برمی آیند 
اما به یاد داشته باشید ذهن ناخودآگاه، ذهن 
دارا  را  خود  خاص  قوانین  که  نیست  دیگری 
باشد. این چیزیست که شما می توانید کنترل 

کرده و دوباره از نو برنامه ریزی کنید.
ما ذهن یکپارچه ای داریم که در حالت های 
آگاهانه و ناخودآگاه عمل می کنند و این بدان 
ذهنیت  کنترل  توانید  می  شما  که  معنیست 
چشم  توانید  می  و  بگیرید  دست  در  را  خود 

انداز خود را تغییر دهید. 
2. حفظ کردن کلمات مثبت

با  اما  برسد  نظر خیلی ساده  به  راه  این  شاید 
حفظ کردن یک لیست از کلمات مثبت شما 
کلمات  از  استفاده  به  را  خود  مغز  توانید  می 
مثبت بیشتری ترغیب کنید و این کار به شما 
داشته  مثبتی  زندگی  که  کرد  خواهد  کمک 
برنامه ذهنیت  توانید  باشید. همانطور که می 
توانید  می  کنید،  ریزی  برنامه  مجددا  را  تان 
واژگان خود را هم از نو بازنویسی نمایید. این 
کلمات به طور طبیعی چشم انداز شما را تغییر 

خواهند داد.

با افراد مثبت اندیش بگردید
که  است  این  دارید  نیاز  که  چیزی  اولین 
دوستان و اطرافیان خود را تغییر دهید. اگر 
خاطر  به  هستید  همراه  باف  منفی  افراد  با 
عفونت  مانند  بافی  منفی  که  باشید  داشته 
مسری است. پس یکی از نکات مهم در مثبت 
اندیش شدن این است که افراد مثبت اندیش 
را بیابیم و ببینید که آنها همواره لبخند به لب 

دارند و می توانند به دل ها راه یابند.
اتخاذ گفته های مثبت

وجودمان  در  بارها  و  بارها  را  باوری  ما  اگر 
تکرار کنیم، هر روز و هر آن، ذهن ناخودآگاه 
ما نیز آن را جذب خواهد کرد و مغز ما نیز 
در  کرد.  خواهد  عمل  مورد  همان  مطابق 
واقع مغز ما، آن را همانند یک قانون در نظر 

خواهد گرفت و همان را اجرا خواهد کرد. 
اخبار مثبت را در رسانه های جمعی دنبال کنید

خود  اطراف  در  را  اندیش  مثبت  افراد 
کنیم.  همنشینی  آنها  با  و  داده  تشخیص 
نیز  مجازی  اجتماعی  های  رسانه  در  حتی 
همین مسئله را رعایت کنیم. از بالک کردن 
راه  خود  به  هراس  اصاًل  باف  منفی  افراد 
نیست  نیازی  و  شماست  زندگی  این  ندهید. 
اثر می  از رویکرد اشتباه دیگران که بر شما 

بهراسید. گذارد 
به جهان عشق بدهید

عشق  بورزید،  عشق  جهان  به  بیشتر  هرچه 
نیز  تنفر  گشت.  بازخواهد  شما  به  بیشتری 

یک مطالعه جدید نشان می دهد که ۲۹ دقیقه 
بهبود سالمت  برای  در شب  خوابیدن  بیشتر 
فلوریدای  دانشگاه  محققان  است.  مهم  روان 
باعث  بهتر  خواب  که  کردند  کشف  جنوبی 
و  می شود  بعد  روز  در  آگاهی  ذهن  بهبود 
مزایای قابل توجهی برای سالمت روان دارد. 

پرستاران  روی  بر  مطالعه  برای  تیم  این 
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تأثیر استرس
بر مغز کودکان

نشان  تیم تحقیقاتی  نتایج پژوهش های یک 
داد شرایط استرس زا در دوران کودکی باعث 
می شود.  مغز  اصلی  سازه های  در  تغییراتی 
این در حالی است که مطالعات قبلی نشان 
داده  بودند که تجربه های استرس زا در دوران 
کودکی پیامدهایی مانند اضطراب، افسردگی، 
زندگی  در  سرطان  و  قلبی  بیماری های 

بزرگسالی کودک دارند. 
ویسکانسین  دانشگاه  از  تحقیقاتی  تیم  یک 
در  استرس زا  حوادث  دریافتند  مدیسون 
دوران کودکی در رشد مغزی ارتباط مستقیم 
دارد. محققان آزمایشی بر روی ۴۶۰ کودک 
با  سال   ۴ تا   ۲ سنین  بین  که  ساله   ۱۲
و  فقر  غفلت،  روانی،  و  خشونت های جسمی 
آنها  مغز  و  داده  انجام  بود  مواجه  محرومیت 
نتایج نشان داد دو ساختار  را اسکن کردند. 
هیپوکامپ و آمیگدال در دوران کودکی این 
افراد کمتر توسعه یافته اند؛ این مناطق مرتبط 
حافظه،  یادگیری،  مانند  عملکردهایی  با 
کنترل رفتار و مدیریت احساسات در ارتباط 
هستند و می تواند باعث برخی از مشکالت در 

دوران نوجوانی و بزرگسالی شود. 

نقل قول بزرگان
در خصوص رویاها

و آرزوها 

رویا  یک  دادن  دست  از  با  است  -ممکن 
خودتان را از دست بدهید. 

از یک چیز  با شروع  تنها  کارها  از  -بسیاری 
آغاز می شود. 

ی  اندازه  به  نه  اما  دارند  رویاهایی  -همه 
فکر  خود  آرزوهای  به  ها  شب  ای  عده  هم. 
می کنند و روز را به دنبال کارشان می روند 
پی  در  باز  با چشمان  روزها  دیگر  ای  عده  و 

رویاهایشان می گردند. 
کارهایی  ندادن  انجام  برای  که  -سال هاست 
می  ناامید  دهید  می  اهمیت  ها  آن  به  که 
تان  امن  منطقه  از  کمی  نیست  بهتر  شوید. 
فاصله گرفته و به کشف کردن و تجربه کردن 

بپردازید. 

کمتر عالئم بی خوابی را تجربه کرده بودند. 
محققان می گویند توجه آگاهانه فراتر از بیدار 
بودن است. فرد می تواند بیدار باشد، اما لزوماً 
هوشیار نیست. این نشان دهنده کنترل توجه 
و خودتنظیمی است که حساسیت و سازگاری 
تسهیل  داخلی  و  محیطی  نشانه های  با  را 

می کند. 

رفاهی که انتظارش را دارد، برایش فراهم شود. 
برعکس این اتفاق هم زیاد می افتد. به این صورت 
انتظار  را می دهد،  زندگی  وقتی کسی خرج  که 
دارد طرف مقابلش تمام کارهای خانه را بدون کم 
و کاست انجام دهد. وقتی در یک زندگی زناشویی 
قانون های سفت و سختی می گذارید و آن قوانین 
را با عنوان »وظیفه« به یکدیگر تحمیل می کنید 

این هم به نوعی خودش همسر آزاری است .
 محدود کردن روابط دیگر

شما  پس  می کشید،  حصار  همسرتان  دور  اگر 
تعیین می کنید  روانی هستید. شما  آزارگر  یک 
داشته  آمد  و  رفت  کسانی  چه  با  همسرتان  که 
باشد؟ یا حتی زمانی که دوستان یا خانواده تان 
می خواهند به خانه شما بیایند، با کمال میل و 
بدون اطالع او پذیرایشان می شوید اما حق دعوت 

کردن مهمان را به همسرتان نمی دهید؟
ایزوله کردن همسرتان و دور کردن او از کسانی 
که دوست شان دارد و در کنارشان حالش خوب 
قرار  آزارگری  رفتارهای  در  نوعی  به  است، 
می گیرد. اگر انتظار دارید همسرتان تمام گذشته 
و عزیزانش را کنار بگذارد و جزئی از دوستان و 

خانواده شما شود، شما یک همسرآزار هستید .
 رئیس بازی در آوردن !

  برخی افراد دوست دارند کنترل تمام دارایی ها 
دردست  مشترک  زندگی  تصمیم گیری های  یا 
گیرنده  تصمیم  آنها هستند که  باشد.  خودشان 
مهمانی  سفر،  خرج  و  برنامه ها  روزانه،  برنامه 
را  خودشان  آنها  نوعی  به  هستند.  و...  گرفتن 
رئیس زندگی می دانند  . اگر شما به مشترک بودن 
می کنید  گمان  و  ندارید  اعتقادی  زندگی  این 
با دادن تمام اختیارات و دارایی ها به  همسرتان 
شما، عشقش را نشان می دهد، خشونت رفتاری 
با  زندگی  شماست.  مشترک  زندگی  اساس 
این  را در  اقتدار شما  رفتاری،  چاشنی خشونت 
رابطه بیشتر نمی کند بلکه قدرت کاذبی را برایتان 
از  اتفاق  ساده ترین  با  است  ممکن  که  می سازد 
رابطه عاشقانه،  نکنید یک  فراموش  برود.  دست 

میدان قدرت نمایی نیست .
 تهدید کردن

و  می کشید  نشان  و  خط  همسرتان  برای  مدام 
جمالتی از این قبیل را همراه با چاشنی تهدید به 
زبان می آورید؟ »اگر تا این ساعت خانه نباشی«، 
 .  ... و  نکنی«،   خانه  برای  را  خرج  فالن  »اگر 
همیشه بیان این جمله ها با تحکم و اخم نیست. 
گاهی ممکن است این تهدیدها به شوخی بیان 
شود اما به هرحال لحن شوخ آن از بار تهدیدآمیز 

بودنش کم نمی کند .
 هر نوع تهدیدی که به تغییر رفتار همسرتان تبدیل 
شود، گرچه شما را به خواسته تان می رساند، اما 
در نهایت به زیان ارتباط تان تمام می شود. شما 
مقابله  به  او  رفتار  دادن  تغییر  برای  ندارید  حق 
به مثل تهدیدش کنید یا او را از برخوردی که با 

خانواده اش خواهید کرد، بترسانید . 

مثبت  یا  منفی  بار  خودتان  توانید  می  شما 
کلمات را بسنجید و یا از کلماتی که روانشناسان 
در این زمینه پیشنهاد می دهند استفاده نمایید. 
هنگامی که شما شروع به استفاده از واژه های 
مثبت بیشتری می کنید، این امر نه تنها روی 
نیز  شما  اطرافیان  روی  حتی  بلکه  شما  تفکر 

تاثیر می گذارد.
3. تمرکز بر آنچه که مهم است

این است که در زندگی  بدانید  باید  چیزی که 
هرگز نمی توانید جلوی اتفاقات منفی و مثبت را 
بگیرید اما می توانید کنترل کنید که چه کسی 
مراقبت  توانایی  شما  بله،  بگذارد.  تاثیر  شما  بر 
اندازه  همان  به  این  دارید.  را  مهم  چیزهای  از 
ساده به نظر می رسد. این بسیار درست است 
که ما نباید به همه چیز توجه کنیم. ما نباید به 
چیزهای خاصی نظیر آنچه که همکالسی های 
آنچه  یا  اندیشند  می  چه  ما  درباره  ما  قدیمی 
که در رسانه های اجتماعی به ما می گویند یا 
می  ما صحبت  سر  پشت  که  همکارانی  توسط 
کنند ناراحت شویم. در نهایت شما هرگز نمی 
پیروز  خود  زندگی  های  جنبه  تمام  در  توانید 
شوید و نمی توانید انرژی خود را بر همه چیز 

متمرکز کنید.
آنچه شما می توانید انجام دهید اولویت بندی 

به  را  نفرت  اگر  است.  شکل  همین  به  دقیقاً 
جهان ببخشیم، باز هم آن را دریافت خواهیم 
به  باشیم.  مثبت  و  مهربان  و  شاکر  کرد. پس 
افراد بی خانمان کمک کنیم، به افراد نیازمنِد 

کمک در وسایل عمومی یاری برسانیم. 
باشید قدردان 

کمبودها،  و  ها  با همه سختی  ما  زندگی  در 
دارد  وجود  بسیاری  های  نعمت  و  ها  نکته 
صبح،  هر  است.  تقدیر  و  تشکر  شایسته  که 
این  و  بدهید  فرصت  دقیقه  پنج  خودتان  به 
وجود  به خاطر  و  بیاورید  ذهن  به  را  نعمتها 

آنها خداوند را شکر کنید.
یاد بگیرید که نگران نشوید

به  آید  می  شما  سراغ  به  نگرانی  که  زمانی 
سپس  باشید.  منطقی  که  بگویید  خودتان 
بپرسید  خود  از  و  کنید  فکر  گفته  این  به 
داشته  را  آن  نگرانی  گذشته  در  را  آنچه  که 
این  جای  به  است؟  یافته  تحقق  چقدر  اید 
فکر کنید که رخ  به چیزهایی  بیهوده،  افکار 

خواهد داد.
از موقعیت ها، نکات مثبت را بیرون بکشید

بد،  را  بد  چیزهای  اندیشان  مثبت  اگرچه 
به  را  چیزی  هر  آنان،  بلکه  پندارند!  نمی 
داریم  نیاز  که  بینند  می  ای  حادثه  صورت 
داشته  یاد  به  دهیم.  نشان  واکنش  آنها  به 
باشید که درک و فکر شما، همه چیز است و 
نشان  باشیم  داشته  العملی  عکس  چه  اینکه 
می دهد که ما مثبت اندیش هستیم یا خیر.

به  آنها گروهی هستند که  زیرا  متمرکز شد، 
مشکالت  و  دارند  نیاز  شبانه  مطلوب  خواب 

خواب در میان آنها شایع است.
نیم  پرستاران  که  هنگامی  دریافتند  آنها   
ساعت خواب اضافی داشتند هوشیاریشان در 
هنگام کار بیشتر و بهتر بود. همچنین کسانی 
درصد   ۶۶ داشتند  بهتری  آگاهی  ذهن  که 

است. چه چیزی واقعا برای شما اهمیت دارد؟ 
چه چیزی درباره شما مهم است؟ همه چیز را 
مسدود کنید و روی چیزی که باید توجه داشته 

باشید متمرکز شوید.
۴. نه گفتن را یاد بگیرد

برای بعضی از مردم، نه گفتن سخت است. اگر 
به کلمات بله و نه نگاه کنید، بیشتر افراد یک 
حرف منفی و یک کلمه مثبت را مشاهده می 
کنند  می  فراموش  مردم  که  کنند.چیزهایی 
این است که شما نمی توانید به همه چیز بله 
بگوئید. نکته این است که هر زمان که بگویید 
بله، شما یک نه هم به دیگری می گویید. هر 
زمان که بخواهید یک کار را انجام دهید، زمان 
یاد  باید  شما  کنید.  می  دور  دیگری  کار  از  را 

تواند  می  مرحله  این  بگویید.  نه  که  بگیرید 
بسیار ساده باشد زیرا در واقع فقط یک بخش 
کوچکی از مراحل باال است. شما اینگونه یاد 
می گیرید بین آنچه واقعا می خواهید و آنچه 
که نمی خواهید انتخاب کنید. به این ترتیب، 
شما می توانید فورا بگویید “نه”، برای این که 
کسی یا چیزی را از خود دور کنید زیرا می 
دانید که قبال انتخاب کرده اید که بله به چیز 
شروع  درون  از  مثبت  بگویید.زندگی  دیگری 
قابل  به طور  اگر هیچ چیز  و حتی  می شود 
توجهی به یکباره تغییر نکند، در صورت ادامه 
و پیوستگی، یک زندگی مثبت و شاد می تواند 
به راحتی با پیروی از این مراحل ساده به شما 

لبخند بزند.

مراحل ساده برای داشتن زندگی مثبت

 ۲۹ دقیقه خواب اضافی کلید سالمت روان

راهکارهاي مثبت اندیشی

آشنایی با انواع همسرآزاری روانی

تصمیم  حاصل  روزانه  های  کار  کنید  می  فکر  شما  از  بسیاری 
گیری می باشد ولی بهتر است بدانید که این کار ها به صورت 
عادت برای شما ایجاد شده و گاها این انتخاب ها آگاهانه نمی 
اثرات  روی شما  تواند  عادتی می  نوع  هر  که  بدانید  باید  باشد. 
بزرگی داشه باشد و سالمت روانی و جسمانی شما راتحت تاثیر 
قرار می دهد. عادت ها یکی از برنامه های رفتاری شما می باشند 
و به صورت منظم برای شما تکرار می شوند. منشاء عادت شما 
باعث شکل گیری  باشد که  اطراف جمجمه می  توده هایی در 
عادت ها می شوند. این توده ها گانگالیون های پایه ای نام دارند.

عادات خوب 
زندگی شما وابسته به عادت هایی می باشد که تا کنون آن ها را 
فرا گرفته اید. در واقع اگر شما عادات رفتاری را فرا نمی گرفتید 
هر روز صبح تا شب باید برای انجام کار هایتان کلی وقت و انرژی 
صرف می کردید. در واقع بسیاری از افراد بر این باور هستند که 

باعث می شوند که شما سالم بمانید و بتوانید در موقعیت های 
مناسب واکنش های مناسبی بدهید. در واقع عادت ها باعث می 
شوند که شما عملکرد خالقانه تری داشته باشید و مدام به انجام 

صحیح کار هایتان فکر کنید. 
چرخه عادت 

محرک
هر عادتی که برای شما ایجاد شده است باید ابتدا محرکی برای 
ورزش  حرکت  اولین  به  توان  می  مثال  باشد.  داشته  وجود  آن 

صبحگاهی اشاره کرد.
تکرار 

زمانی که شما قدم اول را بر می دارید و روشی را چندین روز 
تکرار می کنید این کار برای شما به شکل یک روال همیشگی 

در می آید. 
جایزه 

تکراری  این چرخه  متوجه می شود که  مغزتان  این مرحله  در 
ارزش تکراری شدن و تبدیل شدن به عادت را دارد یا خیر.

تاثیر عادت ها بر زندگی 
عادت هایی که در زندگی وجود دارند بسیار مهم اند اما شما می 
توانید آن ها را تغییر داده و یا نادیده بگیرید اما الزم است بدانید 
که این عادت ها هیچ گاه از بین نمی روند. یکی از مهم ترین 
مزیت هایی که عادات دارند این است که سرنوشت ساز نیستند. 
مغز نمی تواند فرق بین عادت خوب و یا بد را تشخیص بدهد و 
در صورتی که مغز عادتی نداشته باشد ممکن است بر اثر فشاری 

که برای انجام کار های روزانه ایجاد می شود تخریب شود. 

تغییر عادات عاطفی
شناخت محرک

اگر از عادت های عاطفی خود راضی نیستید و می خواهید آن را 
تغییر بدهید باید بدانید که ابتدا سرنخ و محرک شما برای انجام 
این کار چیست. در واقع این کار به شما کمک می کند تا بتوانید 
قدم مهمی را در تغییر عادات خود بردارید. باید بتوانید انگیزه 
هایی که باعث این کار می شوند را شناسایی کرده و آن ها را 
یادداشت کنید تا بتوانید با شناختن این محرک و یاد آوری آن 

ها از ادامه دادن به این کار پیشگیری کنید.
تغییر و پاداش 

زمانی که شما یک کاری را انجام می دهید باید یک پاداش بسیار 
خوبی در آن وجود داشته باشد. این پاداش می تواند جسمی و یا 
ذهنی باشد. برای فکر کردن به آن فرد باید پاداش هایی برای مغز 
شما وجود داشته باشد برای مثال یادآوری خاطرات خوش نوعی 
جایزه برای شما و احساساتتان می باشد. برای تغییر این عادت باید 
بتوانید دوباره خاطرات خوشی در زندگی خود بسازید تا بتوانید این 

عادت فکر کردن به گذشته را از سر خود بیرون کنید. 
تکرار کنید

باید آن را تکرار  ایجاد شود  برای این که یک عادت برای شما 
کنید تا به صورت یک کد در ذهنتان نهادینه شود. برای مثال 
می توانید به پارک رفته و دوباره برای خودتان خاطرات خوبی 
آرام  آرام  باید  قبلی شما  عاطفی  عادات  تغییر  واقع  در  بسازید. 
صورت بگیرد و شما بتوانید چیزی دیگری را جایگزین آن کنید. 

گاها این کار ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
منبع : آرگا

تغییر عادات عاطفی منفی برای ساختن سبک زندگی بهتر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۱۸- ۹۹/۰۹/۱۵ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسن صالحي  فرزند غالمعباس بشماره ملي ۲۵۰۰۱۳۸۱۸۶ صادره از الرستان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۳/۹۰ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۵۲ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از 
پالک ۱۱۳۸ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از 
مالک رسمي اسکندر علي آقا ذبیح اله و فرج شهرت همگي وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                 م/الف/۵۷۴

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قانون تعیین تکلیف  اول - موضوع  برابر رأي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۴۶۰ مورخه ۹۸/۱۱/۲۶ هیأت 
الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي غالم حسین وفائي خوري  فرزند عبداله   بشماره شناسنامه ۶ صادره از 
الر  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۰۴/۷۶ متر مربع پالک ۱ فرعي از ۴۷۱۸ اصلي مفروز  و مجزا 
شده از پالک ۴۷۱۸  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس خور محرز گردیده با عنایت به این که تحدید 
حدود پالک ۴۷۱۸  تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۸ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/۲۲

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان                    م/الف/۷۱۲
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صف

باشد  می  رسمی  کامال  محیط  یک  کار  محیط 
که باید در آن متناسب با شأن و رتبه اجتماعی 
خود رفتار کنید. نکات بسیاری وجود دارد که 
داشته  توجه  آنها  به  خود  کار  محل  در  باید 
می  موجب  آنها  رعایت  عدم  که  چرا  باشید؛ 
برود.  سوال  زیر  شما  اجتماعی  شخصیت  شود 
و  خانه  با  کار  محل  که  باشید  داشته  دقت 
جمع های دوستانه متفاوت است و همکارانتان 
هم دوستان صمیمی شما نیستند که قرار باشد 
و  کنید  راحتی  احساس  آنها  با  اندازه  از  بیش 
حد و مرز های مشخصی را زیر پا بگذارید. زبان 
بدن شما در محیط کار گویای مسائل بسیاری 
پنهان  جنبه های  می تواند  واقع  در  و  است 
به  کند.  دیگران شفاف  برای  را  شخصیت شما 
همین دلیل تاکید می کنیم که باید نسبت به 
باشید؛  حرکات خود دقت بسیار زیادی داشته 
در ادامه قصد داریم تعدادی از حرکات ممنوعه 
به  تا  کنیم  بازگو  شما  برای  را  کار  محیط  در 
رفتار  و  حرکات  به  نسبت  بتوانید  کامل  طور 
نکات  ترین  مهم  و  باشید  داشته  اشراف  خود 
رعایت  خوبی  به  را  کار  محیط  در  بدن  زبان 
کنید. در واقع شما در این مقاله با موارد زیر به 

خوبی آشنا می شوید:
-از لم دادن خودداری کنید

نایستید -مغرورانه 
-دست هایتان را مشت نکنید

-حرکات سریع و عجوالنه نداشته باشید
-مدام ساعت را چک نکنید

مهم  اول،  برخورد  که  باشید  داشته  یاد  -به 
ترین برخورد است

-به حرکات صورت دقت کنید
-وقتی فردی صحبت می کند، به او توجه کنید

۱. از لم دادن خودداری کنید
اغلب  در  که  زننده  بسیار  های  صحنه  از  یکی 
محیط های اداری به چشم می خورد، این است 
می بینید  شوید،  می  اتاق  یک  وارد  وقتی  که 
ای  ادبانه  بی  بسیار  شکل  به  مسئول  شخص 
توجه  بدون  و  داده  لم  خود  صندلی  روی  بر 
به حضور شما به کار خود ادامه می دهد. این 
ترین  ناشایست  و  ترین  زشت  از  یکی  رفتار 

رفتارها در محیط کاری می باشد.
ارباب  به  که  ساعاتی  در  عنوان  هیچ  به  شما 
کند  می  آمد  و  رفت  کارتان  محل  در  رجوع 
بر  ندارید  نیستید، حق  تنها  که  هایی  زمان  یا 
غیر  حالت  با  و  بدهید  لم  خود  صندلی  روی 
احترامی  بی  شما  کار  این  بنشینید؛  رسمی 
می  محسوب  کارتان  محل  در  حاضر  افراد  به 
شود. شما می توانید در ساعات استراحت خود 
اتاق شخصی تان  هر طور که مایل هستید در 
خستگی به درک کنید اما در هنگامی که رفت 
انجام فعالیت ها  از  آمد زیاد است تا حد توان 
و کارهای ناشایست و به دور از شأن اجتماعی 

تان خودداری نمایید.
2. مغرورانه نایستید

دست به سینه ایستادن یا بیش از حد خشک 
و جدی قرار گرفتن در مقابل دیگران می تواند 
این احساس را در آنها ایجاد کند که شما فردی 
با  از معاشرت  مغرور هستید و به همین علت، 

شما خودداری کنند.
به هیچ عنوان مغرور و  باشید که  دقت داشته 
نشوید؛  ظاهر  دیگران  مقابل  در  صمیمی  غیر 
البته همان طور که گفتیم نباید حد و مرز های 
اما از سوی دیگر  خاصی را نیز زیر پا بگذارید 
هم به هیچ عنوان سعی نکنید در برابر دیگران 
و رسمی ظاهر  اندازه خشک  از  بیش  و  مغرور 
شوید.قرار است محیط کار یک فضای دوستانه 
ها  حریم  همه  رعایت شدن  عین  در  که  باشد 
احساس آرامش و صمیمیت نیز در آن جریان 
در  اینکه  بر  عالوه  را  نکته  این  باشد.  داشته 
رعایت کنید، هنگام  باید  مقابل همکاران خود 
مراجعه ارباب رجوع هم باید به آن توجه داشته 
دفتر  به  کاری  انجام  برای  کسی  وقتی  باشید. 
شما مراجعه می کند، تا حد امکان طوری رفتار 
او  به  کردن  کمک  از  کند  احساس  که  کنید 
و  با جان  به اصطالح عمومی  و  برید  لذت می 

دل کار او را راه بیندازید.
3. دست هایتان را مشت نکنید

هستید  عصبی  وقتی  کردید  دقت  حال  به  تا 
و  می شوند  مشت  ناخودآگاه  شما  های   دست 
گیرد؟  می  خود  به  منقبض  حالت  شما  بدن 
مسئله  این  افراد  اغلب  ذهن  در  بنابراین 
نشانه  ها  دست  کردن  مشت  که  افتاده  جا 
عصبانیت می باشد.پس باید دقت داشته باشید 
عصبانیت  احساس  دچار  که  مواقعی  در  حتی 
این  حرکات  انجام  از  امکان  حد  تا  شوید،  می 
کنید  عالوه، سعی  به  کنید.  خودداری  چنینی 
دیگران  مقابل  در  را  خود  های  دست  همیشه 
های  دست  آنها  که  دهید  اجازه  و  دهید  قرار 
شما را ببینند؛ چرا که حالت چهره و نحوه قرار 
گیری دست ها هر دو از مواردی هستند که به 
تواند احساسات درونی شما  شکل عجیبی می 

در بازار داغ استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا، 
همیشه مسائل مالی به چشم می خورند. ممکن 
ایده های  با  کسب وکارها  این  از  برخی  است 
خاص و ناب خود ظرفیت تبدیل شدن به یک 
داشته  را  سودآور  و  کارآمد  بزرگ،  کسب وکار 
باشند. اما تا زمانی که یک ایده توانایی جذب 
را  خود  ابتدایی  منابع  تأمین  و  گذار  سرمایه 
نداشته باشد، هیچ گاه فرصت رشد نیز نخواهد 

داشت.
روش هایی برای جذب سرمایه گذار

جذاب  ایده های  وجود  با  کسب وکارها  برخی 
توجیهی  جلسات  در  همواره  خاص،  و 
به  موفق  و  خورده  شکست  سرمایه گذاران 
متقاعد کردن آنها نمی شوند. حتی ممکن است 
چند شکست پیاپی باعث شود که صاحب ایده 
از ادامه دادن تالش برای آن دست بردارد! در 
حالی که با چند تکنیک ساده شاید این مشکل 
به ظاهر بزرگ قابل حل شدن باشد! در ادامه 
جذب  برای  کاربردی  تکنیک  چند  معرفی  به 

سرمایه گذار خواهیم پرداخت.
شبکه سازی کنید

سرمایه گذاران،  توجه  جلب  روش های  از  یکی 
با  مشابه  رویدادهای  و  سمینارها  در  شرکت 
میان  در  شک  بدون  است.  شما  کسب وکار 
شرکت کنندگان این رویدادها، سرمایه  گذارانی 
به دنبال یافتن ایده های ناب هستند. با حضور 
شبکه سازی  با  می توانید  شرایطی  چنین  در 
کلیاتی  بیشتر،  مرتبط  افراد  با  آشنایی  و 
این  اگر  کنید.  بیان  آنها  به  را  خود  ایده  از 
سرمایه گذاران به ایده شما عالقه مند شوند، به 
طور اختیاری بحث را ادامه خواهند داد. حضور 
در سمینارها، نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط 
با فعالیت شما، یکی از ساده ترین روش ها برای 

یافتن سرمایه گذار است.
پیش از هر چیزی، نتایج را نشان دهید

آیا می دانستید که با استفاده از خرما می توان 
بیش از ۷۰ نوع فرآورده مختلف تولید کرد که 
همگی ارزش غذایی بسیار باالیی داشته و در 
عین حال بسیار خوشمزه هستند؟ برخی انواع 
می توان  را  خرما  از  شده  تولید  فرآورده های 
آن ها  فروش  طریق  از  و  کرد  تولید  منزل  در 
درآمدزایی نمود. این کسب و کار به ویژه برای 
خانم های خانه دار که تمایل دارند در منزل خود 
بسیار  گزینه  باشند،  داشته  خانگی  یک شغل 
مناسبی است. البته به شرط آن که بتوانند به 
ماده اولیه اصلی یعنی خرما به مقدار کافی و 
با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.جالب 
است بدانید که سرانه مصرف خرما در کشور، 
نفر  هر  ازای  به  کیلوگرم   ۱۰ تا   ۷ حدود  در 
است که این مقدار در مناطق خرماخیز کشور 
بیشتر است. ایران دومین تولیدکننده خرما در 

کسب  شروع  در  تجارب شخصی  و  مهارت ها 
و کار اهمیت زیادی دارند. مطمئنا شما همه 
مهارت ها و تجارب مورد نیاز برای شروع کار را 
ندارید. بنابراین می توانید پرسنلی را استخدام 
کنید که در زمینه های مختلف شما را یاری 
کنند. در عین حال برخی از ویژگی ها باید در 
شخص شما وجود داشته باشد. برای آشنایی 
نقاط ضعف و قوت خود می توانید به سواالت 

عکاسی
 کسب و کارهای کوچک پر سود

عکاسی یکی از مشاغلی است که می توانید 
البته که  را شروع کنید.  آن  با هزینه کم 
امروزه با توجه به باال رفتن قیمت دوربین 
به  نسبت  بیشتری  هزینه  به  نیاز  شاید 
چند سال قبل باشد، ولی باز هم عکاسی 
از جمله کسب و کارهای کوچک پر سود 

در ایران است.
به  امروزه  کنید  توجه  نکته  این  به  البته 
پیشرفته،  هوشمند  گوشی های  لطف 
قرار  افراد  دست  در  خوبی  دوربین های 
نمی توانند  دوربین ها  این  که  البته  دارد. 

جای دوربین عکاسی را بگیرند.
آنچه  که  باشید  داشته  توجه  باید  لذا 
موفق  حرفه  این  در  را  شما  می تواند 
حرفه  تکنیک  و  اصول  دانستن  سازند، 

عکاسی است.

تدریس خصوصی
 آنالین و یا حضوری

یکی دیگر از کسب و کارهای کوچک پر سود 
آموزش و تدریس است. تدریس می تواند در 
زمینه های مختلفی که صاحب توانایی هستید، 
باشد. یکی از بخش های تدریس که می تواند 
تدریس  کنید،  ایجاد  برایتان  خوبی  درآمد 
دروس مدارس است. دانش آموزان معموالً در 
به  و...  انگلیسی  زبان  فیزیک،  ریاضی،  زمینه 

کمک یک نیاز دارند.
از آن  جایی که بسیاری از والدین یا وقت و 
فرزندان خود  به  برای کمک  کافی  دانش  یا 
یک  تا  می دهند  ترجیح  بنابراین  ندارند، 
دروس  این  آموزش  برای  را  خصوصی  معلم 

استخدام کنند.
انگلیسی،  زبان  می توانید  شما  همچنین 
فرانسه و یا هر زبان دیگری که دانش آن را 
دارید، برای افراد تدریس کنید. تدریس شغلی 
است که می تواند هم به صورت آنالین و هم 

به صورت حضوری انجام گیرد.

کار کرده اید؟
شبیه  کاری  و  کسب  در  حال  به  تا  ۵.آیا 
کار  دارید،  آن  شروع  به  تصمیم  آنچه  به 

کرده اید؟
مورد  بیزینس  خاص  مهارت  با  رابطه  ۶.در 

نظر، آموزش و دوره ای را طی کرد ه اید؟
۷.در صورتی که مهارت های الزم برای شروع 
و  کسب  آغاز  برنامه  توانید  می  ندارید،  را 
یادگیری  برای  و  انداخته  تاخیر  به  را  کار 

مهارت های الزم خود را آماده کنید

را به مخاطب منتقل کند.
را روی  به عنوان مثال وقتی دست های خود 
هم  در  آرامی  به  را  آنها  و  دهید  می  قرار  میز 
احساس  به مخاطب  ناخودآگاه  کنید،  گره می 
آرامش و توجه منتقل می شود؛ یعنی می داند 
هماهنگ  او  با  هم  شما  درونی  احساس  که 

است. پس به این نکات توجه داشته باشید.
نشانه  بدن  زبان  در  ها  دست  کردن  مشت 

عصبانیت می باشد
۴. حرکات سریع و عجوالنه نداشته باشید

البته  از حرکات سریع و عجوالنه پرهیز کنید؛ 
خود  کارهای  دادن  انجام  هنگام  کنید  سعی 
اندازه  از  بیش  نه  و  کنید  عمل  کند  بسیار  نه 
انجام دادن  سریع. بیش از حد تند و عجوالنه 
کارها ممکن است موجب شود نسبت به برخی 
از  بعضی  اینکه در  یا  و  مسائل بی دقت شوید 
ایجاد  اختاللی  خود  های  فعالیت  های  بخش 
کنید.پس همیشه در نظر داشته باشید به حد 
کافی سرعت خوب است، اما بیش از حد سریع 
انتقال  دیگران  به  را  احساس  این  هم  بودن 
می دهد که عجله دارید تا هرچه زودتر از دست 
کارهای خود رهایی پیدا کنید و عالقه ای هم 
مشاهده  بعالوه،  ندارید.  آنها  دادن  انجام  به 
این حرکات  انجام دادن  کردن شما در هنگام 
سریع ممکن است احساس استرس و اضطراب 
ناخودآگاه  که  چرا  کند؛  منتقل  دیگران  به 
با  را  استرس  احساس  بودن  عجول  و  سرعت 

خود همراه می آورد.
5. مدام ساعت را چک نکنید

انجام برخی از کارها همراه با خود انرژی منفی 
از  هم  ساعت  مداوم  چکردن  دارد؛  همراه  به 
همین دسته فعالیت هاست. وقتی فردی مدام 
به ساعت خود نگاه می کند، تنها احساسی که 
در وجود دیگران ایجاد می شود این است که 

عجله دارد و باید لحظه ها سریع تر بگذرند!
زبان بدن و رفتارهای شما همراه با خود انرژی 
چه  ها  انرژی  این  که  دارند  همراه  به  هایی 
انتقال  هم  دیگران  به  نخواهید  و چه  بخواهید 
پیدا می کنند. به خاطر همین است که تاکید 
بدنی  حرکات  مراقب  امکان  حد  تا  کنیم  می 
واقعاً  بدنی  حرکات  این  که  چرا  باشید؛  خود 
و  فضا  در  حاکم  انرژی  بر  زیادی  بسیار  تاثیر 
خواهند  شما  از  دیگران  ذهنیت  همینطور 
خود  ساعت  مداوم  کردن  چک  داشت.از 
این کار جز عادت های شما  اگر هم  بپرهیزید؛ 
محسوب می شود، ساعتتان را در جایی دور از 
چشم قرار دهید. چک کردن مداوم ساعت هم 
ایجاد  را  در وجود خود شما احساس خستگی 
کسالت  و  خستگی  احساس  همین  و  می کند 
تا حد  لطفاً  دهد.پس  می  انتقال  دیگران  به  را 
کنید؛  خودداری  کار  این  دادن  انجام  از  امکان 
کاری  مهم  جلسات  در  که  زمانی  خصوص  به 
قرار دارید. این کار در هنگام حضور در جلسات 
یکی از بدترین نوع رفتار ها می باشد که با خود 
می  انتقال  مقابل  فرد  به  را  بسیاری  پیامهای 
دهد. وقتی شما در یک جلسه مهم کاری مدام 
ساعت را چک کنید، استرس و اضطراب را در 
از سوی دیگر  ایجاد می کنید و  وجود دیگران 
احساس خمودگی به آنها می دهید. پس تاکید 
رفتارهای خود  به  نسبت  امکان  تا حد  می کنم 

دقت نمایید.
ترین  مهم  اول،  برخورد  که  باشید  داشته  یاد  به   .۶

برخورد است
برخورد اول شما با هر فردی مهمترین برخورد 
افراد  ذهنیت  از  نیمی  از  بیش  که  چرا  است؛ 
گیرد.  می  افراد شکل  برخورد  همین  در  دقیقاً 
رفتارهای  مراقب  توانید  می  که  آنجا  تا  پس 
همکارانتان  با  بار  اولین  برای  باشید.وقتی  خود 
برای  فردی  که  هنگامی  یا  و  شوید  می  روبرو 
اولین بار به دفتر کار شما پا می گذارد، با چهره 
نشان  که  بدنی  حرکات  و  بشاش  و  گشاده  ای 
استقبال  به  هستند  شما  باالی  انرژی  دهنده 
از ذهنیت  این صورت ممکن  غیر  در  بروید.  او 
کنید.  ایجاد  دیگران  ذهن  در  خود  از  نادرست 
حد  تا  و  بزنید  لبخند  همیشه  اول  برخورد  در 
وقتی  شوید.  قدم  پیش  کردن  سالم  در  امکان 
دهید،  می  سالم  مقابل  فرد  از  تر  سریع  شما 
اندازه شخص  چه  تا  که  کند  می  احساس  فرد 
حس  ناخودآگاه  و  هستید  مهربانی  و  صمیمی 
از شکل  از شما و شخصیتتان در وجود  خوبی 
برخورد  و خوش  زدن  لبخند  گیرد.اهمیت  می 
بودن در اولین مالقات ها به اندازه ای است که 
حتی نمی توانید تصورش را بکنید؛ اگر فردی در 
همان برخورد اول نسبت به شما احساس خوبی 
پیدا کند، به مراتب در دفعات بعدی می تواند 
رابطه بهتر و عمیق تری با شما برقرار کند. در 
محیط کاری هم این برخورد خوب و مناسب از 
شما شخصیت خاص و دوست داشتنی در ذهن 
دیگر همکاران انسان می سازد و به مرور زمان 
متوجه خواهید شد که تا چه اندازه تمایل دارند 

بیشتر با شما ارتباط بگیرند.

مواجه  چرخه  یک  با  کاری  کسب  و  هر  در 
نیست:  ساده ای  کار  آن  شکستن  که  هستیم 
هستید  پول  نیازمند  مشتری  کسب  برای  شما 
و برای به دست آوردن پول باید مشتری داشته 
باشید! اغلب کسب وکارها در ابتدای راه و بدون 
داشتن مشتری و کاربر، به دنبال جذب سرمایه 
گذار می روند. هنگامی که سرمایه گذاران یک 
می بینند،  کاربر  و  مشتری  بدون  را  کسب وکار 
تأمین  برای  خود  از  کمتری  تمایل  ناخودآگاه 
می کنیم  توصیه  می دهند.  نشان  آن  بودجه 
ابتدا  سرمایه گذار،  جذب  به  اقدام  از  پیش  که 
دست  به  برای  را  خود  اولیه  بودجه  از  بخشی 
آوردن مشتری تخصیص دهید تا پیش از آغاز 
یا  و  محصول  سرمایه گذاران،  با  خود  مذاکرات 
خدمات شما دارای کاربر باشند. سرمایه گذاران 
ترجیح می دهند تا از موفقیت ایده شما اطمینان 
حاصل کنند و بهترین روش برای انجام این کار، 
نشان دادن مشتریان واقعی در حال استفاده از 

آن محصول و ایده است!
از سرمایه گذاران مشاوره بخواهید

اغلب مذاکرات صاحب ایده با یک سرمایه گذار 
شبیه به جلسات خشک و سردی است که در 
مالی  کمک های  دریافت  برای  سمت  یک  آن 
در  این  التماس می کند!  معامله  دیگر  به طرف 
ابتدا  گذار  سرمایه  جذب  برای  که  است  حالی 
باید ایده ها و راهکارهای آنها را نیز مد نظر قرار 
دهید تا این روند ساده تر شود. به عنوان مثال به 
جای این که به سرمایه گذار اطمینان دهید که 
ناامید نخواهد کرد، بهتر است  ایده آنها را  این 
خود  ایده  تا  کنید  مشاوره  درخواست  آنها  از 
عالوه  ببرید.  پیش  ممکن  شکل  بهترین  به  را 

جهان بوده اما از نظر تولید فرآورده های خرما 
صورتی  در  این  ندارد.  زیادی  چندان  فعالیت 
است که می توان با تولید محصوالت مختلف از 
نرخ تبدیل خرما به ضایعات کاست و عالوه بر 
آن با صادرات بیشتر این محصوالت برای کشور 
حدود  ساالنه  حاضر  حال  در  نمود.  ارزآوری 
۲۷۰ هزار تن خرما به بیش از ۸۵ کشور جهان 
صادر می شود. در صورت صادرات فرآورده های 
افزوده  ارزش  خرما  میوه  با  مقایسه  در  خرما 
بازار  مالی  گردش  می شود.  حاصل  بیشتری 
ایران ساالنه حدود ۱۴ هزار میلیارد  خرما در 
تومان است که رقم قابل توجهی می باشد.برای 
راه اندازی این کسب و کار در منزل باید حدود 
آورد. فراهم  ثابت  سرمایه  تومان  میلیون   ۲۷

سرمایه در گردش مورد نیاز برای این شغل نیز 
ماهانه در حدود ۱۷.۵ میلیون تومان می شود. 
قیمت  به  را  تولیدی  محصول  تمام  بتوان  اگر 
 ۲.۲ حداقل  ماهانه  رساند،  فروش  به  مناسب 
میلیون تومان سود خالص به دست می آید. با 
دست  به  سود  مقدار  فروش،  و  تولید  افزایش 
این  سوددهی  نرخ  می شود.  بیشتر  نیز  آمده 
کسب و کار ساالنه ۸۷ درصد محاسبه شده که 
سوددهی بسیار خوبی برای یک شغل خانگی 

به حساب می آید.

زیر پاسخ دهید در پایان خواهید دانست که 
این ویژگی ها را دارید یا فاقد آنها هستید:

۱.شما نسبت به مهارت های الزم برای شروع 
کسب و کار موفق، شناخت کافی دارید؟

۲.آیا شما این مهارت ها را در خود می بینید؟
با  مرتبط  مهارت های  دارای  که  ۳.کارکنانی 

کسب و کار هستند را استخدام کنید.
۴.آیا تا به حال در مناصب مدیریتی و نظارت 

این  در  سرمایه گذاران،  ایده های  از  استفاده  بر 
حس  نوعی  تا  بود  خواهید  قادر  شما  تکنیک 
مشترک بین خود و سرمایه گذار به وجود آورده 

و احتمال موفقیت تان را افزایش دهید.
هم بنیان گذار داشته باشید

می  مراجعه  گذار  سرمایه  یک  به  که  هنگامی 
ارائه  او  به  را  خود  محصول  تنها  شما  کنید، 
صورت  به  نیز  شما  تیم  بلکه  کرد؛  نخواهید 
شد.  خواهد  ارائه  محصول تان  کنار  در  خودکار 
با  هم بنیان گذار  یک  به  سرمایه گذاران  اغلب 
استعداد اهمیت بسیاری می دهند. داشتن یک 
به  نسبت  بیشتری  بسیار  امتیاز  هم بنیان گذار 
یک موسس واحد دارد. البته این هم بنیان گذار 
با هر ویژگی دلخواهی  نمی تواند هر شخصی و 
باشد! انتخاب یک رهبر مناسب برای استارت آپ 
ظریفی  و  حساس  بسیار  فرآیند  کسب وکار  و 
است. یک هم بنیان گذار نامناسب می تواند بدتر 
شما  تیم  به  و  بوده  هم بنیان گذار  نداشتن  از 
ضربه بزند. با این حال اگر موفق به یافتن یک 
هم بنیان گذار مناسب باشید، روند جذب سرمایه 

گذار نیز بسیار ساده تر خواهد شد.
روند بازگشت سرمایه را به صورت شفاف شرح دهید

به  سرمایه گذار  یک  است  ممکن  که  هرچند 
ایمان  شما  ایده  بودن  کاربردی  و  موفقیت 
داشته باشد؛ اما در نهایت برای او سرمایه گذاری 
هدفی برای دست یابی به یک سود بیشتر است. 

نه  کار  این  نام  صورت  این  غیر  در  که  چرا 
بدون  خیر  کار  یک  بلکه  سرمایه گذاری،  یک 
در  تا  است  الزم  بنابراین  است!  چشمداشت 
جلسات خود با سرمایه گذاران تا جای ممکن 
بازگشت  چگونگی  و  روند  کامل  جزئیات  با 
را شرح دهید. شاید مدل کسب وکار  سرمایه 
اما  باشد،  وسوسه انگیز  و  جذاب  بسیار  شما 
هستند  این  دانستن  دنبال  به  سرمایه گذاران 
که این مدل در نهایت چه دستاورد مالی برای 
آنها خواهد داشت. برای جذب سرمایه گذار و 
کسب عالقه آنها، قسمت های پرمنفعت برای 

سرمایه گذاران را برجسته و شفاف تر کنید.
به دنبال جذب سرمایه گذار مشتاق همکاری باشید

از سرمایه گذاران  دریافت وجوه مالی و مادی 
این  واقع بینانه،  نظر  از  و   ( است  بسیار خوب 
همان چیزی است که هر کسب وکاری از یک 
سرمایه گذار انتظار دارد!(. اما یک سرمایه گذار 
خوب، چیزی بیش از منابع مالی را برای شما 
به ارمغان خواهد آورد. این سود می تواند یک 
با  ارتباطی  پل  یک  ایجاد  حتی  یا  و  مشاوره 
در  باشد.  علمی  و  دانش  حوزه  یا  و  صنعت 
از  بیش  ارزشی  سرمایه گذاری  چنین  نهایت 

سود مالی برای شما خواهد داشت.
میزان تعامل کاربران و سایر معیارهای خود را به 

اشتراک بگذارید
در صورتی که سرمایه گذاران عالقه و استفاده 
خود  چشم  به  را  شما  محصوالت  از  مردم 
سرمایه گذاری  برای  بیشتری  تمایل  ببینند، 
از  استفاده  رو،  همین  از  داشت.  خواهند 
داده های به دست آمده توسط کاربران بهترین 
راه برای آغاز جذب سرمایه گذار است. نمایش 
نقل قول و نظرات کاربران، میزان پرداخت های 
انجام شده توسط آنها، مدت زمان استفاده از 
دفعات  تعداد  مشتری،  توسط  شما  محصول 
داده  هر  یا  و  شما  نرم افزار  دانلود  یا  و  خرید 
دیگری که نشان از محبوبیت رو به رشد ایده 
برای سرمایه گذاران جذاب  باشد،  شما داشته 

خواهد بود.

تکنیک های کاربردی برای تزریق امید به رگ های ایده شما

مهارت ها و تجربه های شخصی برای شروع شغل جدید زبان بدن در محیط کار

فرآوری خرما )خانگی(
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احکام سخن چینی 
سخن چینی مخصوص سخن گفتن نیست، بلکه به 
غیر سخن هم تعلق می گیرد مانند نوشتن، اشاره و 
هر چیزی که صاحبش به افشاء و گفتن آن رضایت 

نداشته باشد، سخن چینی نامیده می شود.
یکی از آفات زبان که از رذایل اخالقی به شمار 
می رود و انسان را از راه خدا دور می سازد نّمامی 
نکوهش  در  مجید  قرآن  است.  چینی  سخن  و 

سخن چینی می فرماید:
»َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزٍۀ لَُمَزٍۀ.«

»وای بر هر عیب جوی سخن چین.«
»َهّماٍز َمّشاٍء بَِنمیٍم.«

چین  سخن  و  عیب جو  بسیار  که  کسانی  »از 
هستند پیروی مکن.«

»زنیم«  عنوان  به  چین  سخن  از  مجید  قرآن 
نام  ندارد  روشنی  نسب  و  اصل  که  یعنی کسی 

می برد و این دلیل بر عظمت این گناه است.
راغب اصفهانی می گوید:

طایفه ای  به  که  می شود  گفته  کسی  به  زنیم 
منسوب شده ولی در واقع از آنها نیست. ]سپس 
معنی  به  »زنمه«  از  لغت  این  ریشه  می گوید:[ 
زائده و آویزه گوش و حلق گوسفند گرفته شده 
قوم  میان  در  چین  سخن  شخص  گویی  است. 
خود یک موجود زیادی و وصله ناهمرنگی است 
آنها منتسب شده و در واقع  به  که بدون دلیل 

اصل و نسب روشن و درستی ندارد.«

سایر  همچون  دینی  درآموزه های  تغذیه  و  غذا 
مبداء  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  موضوعات، 
جهت  که  است  خداوند  جانب  از  غذا  پیدایش 
انجام  در  توانمندی  و  حیات  تداوم  تندرستی، 

تکالیف به انسان عطا شده است.
نیاز  و حیاتی ترین  به غذا، مهم ترین  انسان  نیاز 
روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی 
می کند، و حتی انبیا و اولیاء الهی نیز از این قاعده 
تندرستی،  عمر،  طول  رشد،  نیستند،  مستثنی 
رفتار،  و  خوی  و  ُخلق  روان،  و  اعصاب  آرامش 
توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولید مثل و... 
همه به نوعی وامدار تغذیه سالمند، نام گذاری 
پنجمین سوره قرآن کریم تحت عنوان »مائده« 
به معنای سفره غذایی، قرار گرفتن رزاق و مطعم 
عنوان صفات خداوند، سوگند خداوند  به  بودن 
مائده  درخواست  والزیتون«،  »والتین  غذا  به 
آسمانی توسط حضرت عیسی و درخواست غذا 
توسط حضرت موسی )ع( هرکدام مهر تأییدی 
بر اهمیت غذا و تغذیه است. باید روی دو نکته 
تأکید کرد؛ نخست استفاده از انواع غذا ها و دوم 

پاکیزه خواری.

الف( انواع غذا ها نعمتی از سوی خدا
قرآن کریم در آیات متعددی طعام را به عنوان 
عطا  بندگانش  به  خداوند  که  نعمتی  و  رزق 
فرموده، مطرح نموده است و از انسان ها خواسته 
استفاده  حالل  و  طیب  نعمت های  از  که  است 

کنند و سراغ خبائث و اشیاء حرام نروند. 
نعمت های  »از  َرَزْقَنُکْم  َما  طیَِّبِت  ِمن  کُلوا   .۱
پاکیزه ای که به شما روزی داده  ایم بخورید! » 

)بقره/۵۷(
طیِّبا  َحلاًَل  األَْرِض  فی  ا  ِممَّ کُلوا  النَّاس  یََأیَُّها   .۲
از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه  »مردم! 

بخورید! » )بقره/۱۶۸(
َِّذیَن َءاَمُنوا کُلوا ِمن طیَِّبِت َما َرَزْقَنُکمْ  »ای  َُّها ال ۳. یَأَی
کسانی که ایمان آورده  اید! از نعمت های پاکیزه ای 

که به شما روزی داده ایم، بخورید. » )بقره/۱۷۲(
از  »و  طیِّباً   َحلاًَل  ا...  َرَزَقُکُم  ا  ِممَّ کُلوا  َو   .۴
نعمت های حالل و پاکیزه ای که خداوند به شما 

روزی داده است، بخورید. » )مائده/ ۸۸(
الَْخَبئث »  َعلَْیِهُم  ُم  یَحرِّ َو  الطیَِّبِت  لَُهُم  ۵. یِحلُّ 
و  می شمرد،  حالل  آن ها  برای  را  پاکیزه  اشیاء 

ناپاکی ها را تحریم می کند. » )اعراف/ ۱۵۷(

ب( پاکیزه خواری در قرآن
صریح  به شکل  غذا ها  از  بعضی  کریم  قرآن  در 
است.  شده  عنوان  حالل  هم  بعضی  و  تحریم 
قرآن  در  خبائث  و  طیبات  مصادیق  از  بعضی 
مجید بیان شده است، ولی که اکثر آن ها نیاز به 

73-َو َقاَل )علیه السالم(: َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس 
َقْبَل  نَْفِسِه  بَِتْعِلیِم  َفلَْیْبَدأْ  َیْبَدأَ[  أَْن  ]َفَعَلْیِه  ِإَمامًا، 
َتْأِدیِبِه  َقْبَل  بِِسیَرِتِه  َتْأِدیُبُه  لَْیُکْن  َو  َغْیِرِه؛  َتْعِلیِم 
بِاْلِْجاَلِل  أََحقُّ  بَُها،  ُمَؤدِّ َو  نَْفِسِه  ُمَعلُِّم  َو  بِِلَسانِِه؛ 

بِِهمْ . ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّ
 و امام فرمود)ع( : کسي که خود را در مقام 
پیش  باید  مي دهد،  قرار  پیشوایي  و  امامت 
تعلیم  به  بپردازد  دیگران  تعلیم  به  که  آن  از 
کردن  تأدیب  باید  و  نماید  مبادرت  خویش 
زبانش  به  تأدیب کردن  از  بیش  عملش  به  او 
باشد کسي که معلم و ادب کننده خویش است 
به احترام سزاوارتر است از کسي که معلم و 

مربي مردم است.
آنچه که امام )ع( بیان فرموده این است که اگر 
خواهان پیشوایي و رهبري و معلمي هستي ابتدا 

أَْسِبُقُکْم  َو  إاِلَّ  َطاَعٍۀ  َعلَی  أَُحثُُّکْم  َما  ا...  َو  ِّي  إِن
إِلَْیَها، َو اَل أَنَْهاُکْم َعْن َمْعِصَیٍۀ إاِلَّ َو أَتََناَهی َقْبلَُکْم 

َعْنَها.«
از  اطاعت  به  را  من شما  به خدا سوگند  مردم 
فرماني فرا نخواندم، مگر آن که در عمل بدان، بر 
شما پیشي گرفتم و شما را از نافرماني و گناهي 
بازنداشتم مگر آن که خود، پیش از شما از آن 

اجتناب ورزیدم.
پس آنچه امام)ع( به مردم سفارش فرموده خود 
براي توجه عمومي  آن حضرت عمل فرموده و 
سوگند یاد  مي نماید که » َو ا... َما أَُحثُُّکْم َعلَی 
َطاَعٍۀ إاِلَّ َو أَْسِبُقُکْم إِلَْیَها، َو اَل أَنَْهاُکْم َعْن َمْعِصَیٍۀ 

إاِلَّ َو أَتََناَهی َقْبلَُکْم َعْنَها.«
را  مردم  که  کساني  امام)ع(  دیگر  مورد  در 
دوري  آن  از  خود  و  مي کنند  دعوت  نیکي  به 
است.  داده  قرار  نفرین  و  لعن  مورد  مي نمایند 
مي فرماید:» لََعَن ا... اْلِمِریَن بِالَْمْعُروِف التَّاِرِکیَن 

لَُه َو النَّاِهیَن َعِن الُْمْنَکِر الَْعاِملِیَن بِِه.
معروف  به  امر  که  باد  آنان  بر  خدا  نفرین 
نهي  و  را ترک مي نمایند.  مي کنند و خود، آن 
مي شوند.  آن  مرتکب  خود  و  مي کنند  منکر  از 
را سپر خویش  نیرنگ  و  نفاق  اشخاصي  چنین 
از  دوري  و  نفرین  مستحق  اینان  و  ساخته اند 
نمي داند  زرگري  که  کسي  پروردگارند  رحمت 
یا از برق و تلفن اطالعي ندارد چگونه مي تواند 
انگشتر بسازد یا رفع اتصال برق نماید یا قطعي 

تلفن را تعمیر و جبران کند.
ذات نايافته از هستي بخش

كي تواند كه شود هستي بخش
مي پردازد  مهم  این  به  امام)ع(  دوم  عبارت  در 
تأثیر  نباشد،  معتقد  گفته اش  به  گوینده  تا  که 
مسأله اي  به  معتقد  قلباً   انسان  اگر  نمي پذیرد 

نباشد گفتار به تنهایي تأثیرپذیر نخواهد بود.
سخن كز دل برون آيد چو تيري

نشيند بر دل روشن ضميري
و  شود  وارد  قلب   در  ابتدا  باید  مسأله  یک 
به آن معتقد گردد  و  بپذیرد  از درون  آدمي 
با کردار و عمل آن را محقق سازد و  سپس 
در نهایت با زبان بازگو کند یعني تا از درون 
بیاني  چنین  زیرا  نیاورد  زبان  به  نپذیرفته 
سلمان گونه  وقتي  مسلمان  یک  ندارد  ارزش 
گردید  منش  لقمان  چون  حکیم  یک  و  شد 

ارزشمند مي شود.
نه هركس شد مسلمان می توان گفتش كه سلمان شد
كز اول بايدش سلمان شود و آنگه مسلمان شد

نمی شايد حکيمش خواند هر كس الفد از حکمت
كه عمری بندگی بايد نمود آن گاه لقمان شد

 وفایی شوشتری
مي فرماید:  فراز  سومین  در  امام)ع( 
»ادب کننده خویش به احترام سزاوارتر است 
زیرا  است.  مردم  مربي  و  معلم  که  کسي  از 
کسي که ابتدا خود را تربیت کرده و پرورش 
داده، راه پرورش و تربیت عملي را پیاده کرده 
و عماًل مي داند راه و روش پرورش چیست؟ و 
چگونه باید به پرورش جامعه مبادرت ورزید 
بعالوه مردم براي مربیان تربیت شده احترام 
براي  هرگز  احترام  این  که  قائلند  خاصي 
تأثیر  لذا  نیستند  قائل  بي عمل  گویندگان 
سخنان معلم عامل بسي افزون تر است از غیر 
عامل.  در سطور قبل توضیح داده شد که امام 
)ع( به آناني که به معروف عمل نمي کنند و از 
منکر اجتناب نمي نمایند نفرین فرمودند زیرا 

اینان منافق گونه عمل مي نمایند.

موش  ابتدا  و  باش  خود  معلم  و  رهبر  و  پیشوا 
درون انبار اندیشه خویش را دفع نما و خود را به 
ِعقد ثریایي تعلیم و تربیت و هدایت مزین ساز 

سپس پیشوا و ر هبر و معلم دیگران باش:
اول اي جان دفع شر موش كن 

بعد از آن در جمع گندم كوش كن
و  اجتماعي  حیات  مراحل  تمام  در  مسأله  این 
موثر  و  کارساز  وتربیتي  تعلیمي   فعالیت هاي 
است وقتي از جامعه مي خواهیم با قناعت زندگي 
کنند ابتدا باید خودمان با قناعت زندگي کنیم، 

سپس جامعه را به قناعت دعوت نماییم.
رفتار امام)ع( چنین بود که آنچه بیان مي فرمود، 
ابتدا خود عمل مي نمود سپس عملیاتي کردن 
آن از مردم درخواست مي فرمود به عبارت دیگر 
حضرت در  انجام مسئولیت خویش را متعهدتر 
و مسئول تر  مي دانست. مي فرمود: »أَیَُّها النَّاُس، 

سرانجام نّمام )سخن چین( از دیدگاه قرآن 
سخن  و  نّمامی  با  که  کسانی  به  مجید  قرآن 
بر  مردم  میان  را  عداوت  و  کینه  آتش  چینی 
عذاب  به  را  آنان  و  می دهد  هشدار  می افروزند 

دوزخ تهدید می کند.
نّمامی از دیدگاه روایات 

رسول خدا)ص( فرمود:
ا...  َرُسول  یَا  بَلَی  َقالُوا:  بِِشراِرُکم؟  أُنَبُِّئُکم  »أال 
االَِحبَّۀ،  بَیَن  ُقوَن  الُمفرَّ بِالنَِّمیَمِۀ  اُءوَن  الَمشَّ َقاَل: 

الَباُغوَن لِلُبَراِء الَمَعایِِب.«
»آیا شما را به بدترین افرادتان آگاه نکنم؟ عرض 

کردند: چرا ای رسول خدا.
فرمود: بدترین افراد آنهایی هستند که به سخن 
جدایی  دوستان  میان  در  و  می روند  چینی 
می افکنند و در جستجوی عیب برای افراد صالح 

و پاکدامن اند.«
امیر مؤمنان)ع( فرمود:

بَْیَن  ُقونَ   الُْمَفرِّ بِالنَِّمیَمِۀ  اُءونَ   الَْمشَّ »ِشَراُرُکمُ  
األِْحبَِّۀ الُْمْبَتُغوَن لِلُْبَرآِء الَْمَعایِب .«

»بدترین شما کسانی هستند که سخن چینی 
و  می افکنند  جدایی  دوستان  میان  و  می کنند 

دنبال عیوب افراد پاکدامن می روند.«
سخن چینی و عذاب قبر:

حضرت علی)ع( فرمود:
»َعَذابُ  الَْقْبِر ِمنَ  النَِّمیَمِۀ َو الِْغیَبِۀ َو الَْکِذبِ .«

و  غیبت  و  چینی  سخن  خاطر  به  قبر  »عذاب 
دروغ است.«
و نیز فرمود:

»َعَذابُ  الَْقْبِر یَُکونُ  ِمنَ  النَِّمیَمۀ.«
»عذاب قبر به خاطر سخن چینی است.«

امام باقر)ع( فرمود:
ائیَن  الَمشَّ َو  الُمغَتابِیَن  َعلَی  َمٌۀ  ُمَحرَّ »الَْجنَُّۀ 

بِالنَِّمیَمِۀ.«
»بهشت بر غیبت کنندگان و سخن چینان حرام 

است.«

ا...  تفسیر و رجوع به روایات پیامبر اکرم صلی 
علیه و آله و ائمه اهل البیت علیهم السالم دارد.

این  از  استفاده  با  شیعه  دانشمندان  و  فقهاء 
این  به  را  حرام  و  حالل  خوردنی های  روایات 

صورت بیان کرده اند:
)توضیح  است.  حرام  حشرات  انواع  خوردن   .۱

المسائل، ج ۲، ص ۵۳۲(
و  دار  فلس  ماهی  دریایی،  موجودات  از   .۲
دریایی  موجودات  بقیه  و  است  حالل  میگو، 
حرام می باشند مثل؛ خرچنگ و الک پشت و... 

)توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۲۵(
و  حالل  سبزیجات،  و  گیاهان  و  حبوبات   .۳

خوردن آن ها مجاز است.
۴. تخم مرغ ها هم تابع خود مرغ ها هستند. هر تخمی 
که نمی دانیم حالل است یا حرام، اگر دو طرف آن 
مساوی باشند حرام و اگر یک سر آن باریک تر باشد 

حالل است. )توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۲۷(
میخک  یا  بوده  چنگال  دارای  که  مرغ هایی   .۵
پشت پا را نداشته یا سنگدان و چینه دان ندارند، 
حرام می باشند. )توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۲۵(

غاز  ـ  )بط  آبی  مرغ  و  کبک  پرندگان  از   .۶
... حالل  و...( گنجشک و کبوتر و مرغ خانگی 

هستند. )توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۲۵(
۷. تمام حیوانات درنده و گربه و موش و سنجاب 

و... حرام هستند.
میش(  و  )بز  گوسفند  پایان  چار  میان  در   .۸
شتر، گاو، آهو، حالل و اسب، االغ و قاطر مکروه 

می باشند. )توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۳۲(
است.  حرام   ... و  سنگ  و  خاک  خوردن   .۹

)توضیح المسائل، ج ۲، ص ۵۳۰ و ۵۳۱(

ج( هدفمندی آیات قرآن
در  هدفمند  و  مشخص  کاماًل  صورت  به  قرآن 
مورد جسم سخن گفته است. بیان قرآن کریم: 
بیاشامید،  و  »بخورید  تُْسِرُفواْ  َوالَ  َواْشَربُواْ  ُکُلواْ 

ولی زیاده روی نکنید. » )اعراف،۳۱(
صرفه جویی در دیدگاه علم تغذیه باالترین لطف 
مشکالت  از  یکی  امروزه  زیرا  است،  جامعه  به 
مهم ترین  و  است  چاقی  انسانی  بزرگ  بسیار 
است.  خوردن  کم  آن  کردن  برطرف  راهکار 
ناشایست  عملی  معنوی  نظر  از  کردن  اسراف 
است، اما در کنار این امر، موضوع تأمین سالمت 
فرد در آیه نهفته است. کمتر از یکصد سال علم 
به این نتیجه رسیده که با کاهش مواد غذایی 
اما  نمی شود،  دچار  مزمن  بیماری های  به  فرد 
۱۴۰۰ سال پیش قرآن کریم بسیار شفاف این 

امر را بیان فرموده است.
منبع: جام جم آنالین

حکم سخن  چینی از دیدگاه قرآن و روایات

قرآن کریم درباره انواع غذا ها چه می فرماید؟

خداوند  به  واقعی  ایمان  اینکه  دانستن  برای 
چگونه است، باید ابتدا معنای ایمان را بدانیم. 

خداوند متعال در قرآن می فرماید:
»الَّذیَن آَمُنوا َو لَْم یَلِْبُسوا إیمانَُهْم بُِظلٍْم أُولِئَک 
لَُهُم األْْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدوَن« )سوره انعام، آیه ۸۲( 
آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ستم نیامیخته 

اند دارای امنیت هستند و هدایت یافته اند.
بگوییم،  را  ایمان  لغوی  معنای  بخواهیم  اگر 
یعنی هر گونه تصدیق و باور داشتن. محققان 
خدا،  به  ایمان  داشتن  برای  که  باورند  این  بر 
باید در ابتدا به پیامبر )ص( ایمان داشت. پس 
تصدیق به معلومات یقینی و باور قلبی به فرموده 
های پیامبر اکرم )ص( و شناخت پیامبر )ص( را 

جزو ایمان و شناخت خداوند می دانند.
خداوند متعال پیامبران را برای هدایت انسان 
ها فرستاده و قرآن را بر حضرت محمد مصطفی 
او واجب و مستحب و  نازل کرده است.  )ص( 
حالل و حرام مورد قبول و اتفاق امت اسالمی 

را بیان کرده است.

ایمان چیست و چه عالمت هایی دارد ؟
مراتب ایمان به خدا

۱. ایمان زبانی
کمترین مرتبه ایمان، همان ایمان زبانی است 

که خداوند در مورد آن می فرماید:
»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا آِمُنوا بِا... َو َرُسولِِه َو الِْکتاِب 
َل َعلی  َرُسولِِه« )سوره نساء، آیه ۱۳۶(  الَّذی نَزَّ
بر  پیامبر و کتابی که  و  به خدا  »ای مومنان، 

پیامبرش نازل کرده ایمان بیاورید«.
۲. ایمان تقلیدی

به  مؤمن  که  معناست  این  به  تقلیدی  ایمان 
باشد )خدا(  ایمان داشته  باید به آن  آنچه که 
ایمان دارد اما ممکن است این ایمان زوال یابد 

و فقط جنبه ی تقلیدی دارد.
حال اگر در ایمان تقلیدی، زوال از بین برود و 
شخص ایمان قطعی پیدا کند، عمل صالح نیز 
به دنبال آن خواهد آمد، که خداوند می فرماید:

ثُمَّ  َرُسولِِه  َو  بِا...  آَمُنوا  الَّذیَن  الُْمْؤِمُنوَن  ََّما  »إِن
لَْم یَْرتابُوا َو جاَهُدوا« )سوره حجرات، آیه ۱۵( 

»مومنان کسانی هستند که ایمان به خدا و پیامبرش 
داشته و دچار تردید نشده و جهاد کردند«.

3. ایمان غیبی
و  شد  طی  تقلیدی  ایمان  مرتبه  اینکه  از  بعد 
شخص ایمان قطعی پیدا کرد، به مرتبه ی ایمان 
غیبی می رسد. خداوند در مورد آن می فرماید:

»الَّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب« )سوره بقره، آیه ۳( 
»آنان که ایمان به غیب دارند«

درونی  بصیرت  نوعی  ایمان،  ی  مرتبه  این  در 
در فرد مؤمن ایجاد می شود و آنقدر پیش می 
از پشت پرده ی غیب  را  بتواند حقایقی  تا  رود 

مشاهده کند.
4. ایمان کامل

ایمان کامل است.  ایمان به خدا،  آخرین مرتبه 
خداوند در این مورد می فرماید:

ََّما الُْمْؤِمُنوَن الَّذیَن إِذا ُذِکَر ا... َوِجلَْت ُقُلوبُُهْم  »إِن
)سوره  إیماناً«  زاَدتُْهْم  آیاتُُه  َعلَْیِهْم  تُلَِیْت  إِذا  َو 

انفال، آیه ۲(
 »مومنان کسانی هستند که وقتی که نام خدا را 
می شنوند قلبهایشان می لرزد و وقتی که آیات 
آن ها  ایمان  می شود  خوانده  آن ها  برای  الهی 

افزوده می گردد«
الُْمْؤِمُنوَن  ُهُم  »أُولِئَک  فرماید:  می  که  آنجا  تا 

ا« )سوره انفال، آیه ۴( َحقًّ
»آن ها به راستی و حقیقتاً اهل ایمانند«

ترین  عالی  و  است  یقین  با  همراه  ایمان  این 
مرتبه ایمان محسوب می گردد. در سیر و سلوک 
از  ایمان غیبی و حداقل کمتر  از  ایمانی، کمتر 
ایمان تقلیدی فایده  ای ندارد. چون ایمان زبانی 

در حقیقت ایمان نیست.

نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست ؟
از کجا بفهمیم ایمان واقعی به خدا داریم ؟

واقعی  ایمان  به خداوند  بدانید  اگر می خواهید 
دارید یا خیر، این نشانه ها را بررسی نمایید؟ از 
آنچه که باید بدانید آگاه باشید، آنچه که گفتنی 
است را بگویید، آنچه انجام دادنی است را انجام 

دهید و از آنچه باید پرهیز کنید دوری نمایید.
ی  الزمه  که  است  صالح  عمل  های  نشانه  این 

ایمان واقعی به خداوند می باشد. عمل صالح 
قابل افزایش و کاهش است و همیشه به ایمان 
وابسته است به طوری که این دو با هم ذکر 

می شوند. چنان که خداوند می فرماید:
تَواَصْوا  َو  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذیَن  »إاِلَّ 

ْبِر« )سوره عصر، آیه ۳(  بِالَْحقِّ َو تَواَصْوا بِالصَّ
»مگر آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 

دادند )در خسران و زیان نیستند(«

آثار ایمان به خدا در زندگی
کاهش بحران های روحی 

اگر انسان به خداوند متعال ایمان داشته باشد، 
رود.  می  بین  از  او  وجود  در  اضطراب  عوامل 
دل  در  اضطراب  موجب  که  مسائلی  جمله  از 
ثروت  و  طلبی  جاه  حرص،  شود،  می  انسان 
و  اخالقی  دستورهای  با  دین  است.  اندوزی 
تعالیم خود موجب فرو نشاندن این عوامل در 
انسان شده و او را به عّزت نفس، مناعت طبع 

و پرهیزکاری می رساند.
آرامش روانی 

شخصی که به خداوند ایمان داشته باشد، در 
هنگام سختی ها و مشکالت به خداوند تکیه 
می کند و او را پناهگاه محکمی برای خود می 

داند پس از آرامش روانی برخوردار می شود.
این آیه از قرآن همواره می تواند باعث نشاط و نیروی 
َّذیَن اَمُنوا وَ تَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر  انسان مؤمن شود: اَل

ا... ااَل بِِذْکِر ا... تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب )رعد، آیه ۲۸( 
آنـان کـه به خدا ایمان آورده اند و دلشان با 
یاد خدا آرامش می گیرد. آگاه باشید! که تنها 

با یاد خدا دلها آرامش می پذیرد.
راه  متعال  پیشه کند، خداوند  تقوا  انسان  اگر 
هایی پیش روی او قرار می دهد و هر کس به 
خداوند توکل کند، خداوند برایش کافی است 

چون همه ی عالم در دست اوست.

تأثیر اعتقاد به خدا بر زندگی
پرورش فضایل اخالقی

به  که  شده  خلق  ای  گونه  به  انسان  سرشت 
به  انسان همواره عشق  دارد.  فضیلت ها میل 
از بدی ها را در وجود خود  تنّفر  خوبی ها و 
یکی  دین  کند.  می  تالش  آن  برای  و  داشته 
انسان برای پرورش این  از مشوق های اصلی 

خصلت است.
موجب  الهی  کیفرهای  و  ها  پاداش  با  دین 
شود.  می  انسانی  واالی  های  گرایش  پرورش 
الهی،  پاداش  به  رسیدن  برای  مؤمن  انسان 
راستی،  امانت،  عفت،  مثل  هایی  فضیلت 
بینوایان  از  دسـتـگـیـری  فداکاری،  درستی، 
از  جلوگیری  برای  و  کند  می  دنبال  را  و... 

کیفرهای الهی از تمام رذایل دوری می کند.

از  )ع(  صادق  جعفر  امام 
است:  فرموده  نقل  )ص(  پيامرب 
مسلمانش  برادر  سخن  كه  كىس 
كه  است  آن  مانند  كند  قطع  را 

صورت او را بخراشد.

َعن  َرَدّ  َمن  )ص(:  ارکم  پيامرب 
َة. ُة َاْلَبَتّ َنّ لجَ ِعْرِض أِخيِه املُْسِلِ َوَجَبْت َلُه ا

هركس آبروی برادر مسلمانش 
تردید  بدون  كند،  حفظ  را 

هبشت بر او واجب یم شود.

قرآن یم فرماید: اتقوا ا... و یعلمکم اهلل)سوره بقره،آیه 282.(
 از خداوند پروا كنيد تا خداوند، حقيقت را به مشا بياموزد.

***
تقوی به معنای دوری از اوناع بدی ها و زشیت هاست.

آری، افراد آلوده از درک بسياری حقایق محرومند. كىس كه تعصب قویم، حزیب، نژادی 
و... دارد، حق را آنگونه كه هست منی فهمد، مثل كىس كه عينک سرخ گذاشته و مهه چيز 
اگر  یم یبند.  علف  را  اکه  بگذارد،  سزب  عينک  اگر  و  یم پندارد  لبو  را  شلغم  و  یم یبند  سرخ  را 
آینه را صيقل دهمی، عکس را درست نشان یم دهد. آئينه دل نيز باید صيقلی باشد تا معارف 

را درک كند.
كه  است  غباری  گناه  یم شود.  آلوده  شود،  ریخته  آن  در  مه  متيز  آب  اگر  كه  است  آلوده  ظرف های  مثل  دار  كينه  دل های 

منی گذارد انسان واقع بنی باشد.
پرسش های مهم پاسخ های کوتاه - حاج شیخ محسن قرائتی

کراهت قطع کردن
 سخن مسلمان 

پاداش حفظ
 آبروی مومن چیست؟

آداب معاشرت از دیدگاه معصومان علیهم 
الّسالم - شیخ حّر عاملی رحمه ا... علیه

ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص ۱۴

چگونه می توانیم حقایق را آن گونه که هست، ببینیم؟

ارجمندي تقوا

منبع: 
جهاد با نفس

هیثم بن واقد گوید: از امام صادق )ع( شنیدم 
که می فرمود: کسی که خداوند او را از ذلّت 
گناهان به سوی عّزت و ارجمندی تقوا فرستاد 
او را بدون مال بی نیازی بخشید و بدون قوم و 
قبیله عّزت داد و بدون مونس آرامش بخشید 
و کسی که از خدا بترسد خداوند هیبت او را 
در همه چیز بیمناک می سازد و کسی که از 
خداوند به روزی کم خشنود باشد خداوند هم 
از او به عمل کم خشنود می گردد و کسی 
که از طلب روزی شرم ندارد بارش سبک و 
و کسی  گردد  می  فراخ  اش  خانواده  روزی 
که به دنیا بی اعتنا باشد خداوند حکمت و 
دانایی را در دلش پابرجا می کند و زبانش 
را به حکمت گویا می سازد و او را نسبت به 
دردها و داروهای عیوب دنیا بینا می گرداند و 
او را سالم و بی نقص از دنیا به سرای سالمت 

آن جهان منتقل می کند.
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صف

 ۲ و  گیجی  دچار  واکسن  دریافت  از 
وجود  با  شده اند.  سردرد  دچار  درصد 
را  دیگری  عوارض  داوطلبان  برخی  این، 
یکی  بازوی  مثال  برای  کرده اند،  تجربه 
زخم  واکسن  تزریق  از  پس  داوطلبان  از 
سپری  گیجی  با  کامال  را  بعد  روز  و  شده 
یک  مدت  به  تنها  وضعیت  این  البته  کرده 
وضعیت  به  آن  از  پس  و  داشته  ادامه  روز 

است. بازگشته  عادی 
یکی  هونگ  چین  پیتر  دکتر  گفته  به   
در  عفونی  بیماری های  متخصصان  از 
فرانسیسکو،  سن   - کالیفرنیا  دانشگاه 
داوطلب  هزار   ۷۵ از  درصد   ۵۰ تا   ۲۵
دریافت  را  فایزر  و  مدرنا  واکسن های  که 
 ۱۵ شده اند.  جانبی  عوارض  دچار  کرده، 

نفر  هزاران  که  این  وجود  با  روزها  این 
هستند  کرونا  جدید  واکسن  دریافت  آماده 
در  مشارکت  با  هم  دیگر  نفر  هزاران  و 
واکسن های  بالینی  های  آزمایش  انجام 
کمک  برای  تالش  در  تولید،  دست  در 
اطالعات  هنوز  هستند،  خود  همنوعان  به 
احتمالی  جانبی  عوارض  درباره  زیادی 

نیست.  دست  در  واکسن ها 
های  آزمایش  سوم  فاز  فایزر  شرکت 
هزار   ۴۴ کمک  با  را  خود  واکسن  بالینی 
عوارض  از  فهرستی  و  داد  انجام  داوطلب 
از  لرز،  خستگی،  شامل  احتمالی  جانبی 
و  عضالنی  دردهای  اشتها،  دادن  دست 

داد. قرار  افراد  این  اختیار  در  را  تعریق 
پس  درصد   ۳.۸ داوطلبان  این  بین  از   

عوارض شدید  دچار  افراد  این  از  درصد 
برای  زمان  روز  یک  از  بیش  به  و  شده 

داشتند. نیاز  بهبود 
اثر  در  را  جانبی  عوارض  این  وی   
تالش  و  بدن  ایمنی  سیستم  فعال شدن 
خارجی  عامل  یک  با  مقابله  برای  آن 
علت  به  عوارض  این  گفت:  و  دانست 
اساسا  زیرا  نیست؛  بدن  به  ویروس  ورود 

ندارد. این واکسن ها ویروسی وجود  در 
بیشترین  هم  مدرنا  واکسن  خصوص  در 
دومین  تزریق  از  پس  جانبی  عوارض 
شامل  و  شده  گزارش  واکسن  از  واحد 
گیجی )در ۹.۷ درصد از داوطلبان(، درد 
عضالت )در ۸.۹ رصد از داوطلبان(، درد 
داوطلبان(،  از  درصد   ۵.۲ )در  مفاصل 
داوطلبان(  از  ۴.۱درصد  )در  سردرد 
از  درصد   ۲ )در  تزریق  محل  سرخی  و 
درصد   ۲ از  کمتر  است.  بوده  داوطلبان( 
از داوطلبان نیز دچار تب شدید شده اند.

متخصصان  از  یکی  سوارزبرگ  جان 
کالیفرنیا-  دانشگاه  عفونی  بیماری های 
جانبی  عوارض  که  است  معتقد  برکلی، 
از  پس  هفته   ۶ ظرف  معموال  واکسن ها 
این  بنابر  می کنند  بروز  واکسیناسیون 
دریافت  از  پس  هفته   ۶ طول  در  اگر 
در  توجهی  قابل  تغییرات  واکسن 
رخ  آن  دریافت کننده  سالمت  وضعیت 
بود  مطمئن  می توان  تقریبا  ندهد، 
برای  عوارضی  واکسن  نیست  قرار  که 

باشد. داشته  شخص 

گفت:  انگلیس  دولت  علمی  ارشد  مشاور 
تا  همچنان  است  ممکن  ماسک  از  استفاده 
به  است  بعید  زیرا  باشد،  الزم  آینده  زمستاِن 

این زودی ها زندگی به روال عادی برگردد.
به گزارش ایسنا؛«پاتریک واالنس« این هشدار 
را همزمان با آغاز واکسیناسیون کرونا با واکسن 

فایزر/بیون تک در انگلیس اعالم کرده است.
اگرچه او اذعان دارد که آغاز واکسیناسیون یک 
اتفاق فرخنده است اما در مصاحبه با »اسکای 
مراقب  که  می خواهد  مردم  از  همچنان  نیوز« 

باشند.
آینده  زمستان  در  است  ممکن  گفت:  او 
اقدامات  به  واکسیناسیون  انجام  از  پس  حتی 
داشته  نیاز  ماسک  پوشیدن  مانند  احتیاطی 
در  واکسن  که  نمی دانیم  هنوز  زیرا  باشیم 
جلوگیری از انتقال ویروس چقدر کارآمد است.

دلیل این امر این است که هنوز مشخص نیست 
این  از  آنها  بیشتر  که  شده  واکسینه  افراد  آیا 
است همچنان  ممکن  امان هستند  در  بیماری 
را  واکسن  که  باشند  کسانی  به  ویروس  ناقل 

دریافت نکرده اند؟
زمان  مدت  به  اشاره  با  همچنین  دولت  مشاور 
اجرای برنامه واکسیناسیون گفت: زمان زیادی 

گیاه مهمان نواز، گیاهی است که در گذشته به 
عنوان خوشبو کننده اتاق استفاده می شده است 
به همین دلیل به آن گیاه مهمان نواز گفته می 
است.  نعنا  همان  واقع  در  گیاه  این  است.  شده 
نعنا در دو نوع نعنا معمولی و نعنا وحشی وجود 
دارد. طعم و عطر بینظیر نعنا در در تمامی غذا 
ها و نوشیدنی ها شاخص و نمایان است و این 
تنها نکته برتری نعنا بر دیگر چاشنی ها نیست 
شما  سالمتی  برای  زیادی  خواص  از  نعنا  بلکه 

پشتیبانی می کند.
منت، که معموالً به آن برگ نعناع نیز می گویند 
اغلب  که  است  ای  خوشمزه  گیاهان  دسته  از 
در پخت و پز از آن استفاده می کنیم. به طور 
سنتی، نعناع برای آروماتراپی مورد استفاده قرار 
می  شما  که  باشید  داشته  نظر  در  گرفت.  می 
توانید عالوه بر استفاده از نعنا برای طعم و عطر 

آن از فویاد آن نیز بهره مند شوید.
۱. به هضم غذا کمک می کند.

۲.سردرد، سرگیجه و حالت تهوع را درمان می کند.
۳.گرفتگی بینی را برطرف می کند.

۴.سالمت دهان و دندان را بهبود می بخشد.

معرض  در  افراِد  همه  تا  کشید  خواهد  طول 
دشوار  آنها  به  دسترسی  که  کسانی  و  خطر 

است، واکسینه شوند.
متوجه  که  است  مهم  بسیار  کرد:  تاکید  وی 
زمان  مدت  و  است  کار  آغاز  تازه  این  باشیم 
زیادی طول می کشد تا واکسیناسیون گسترده  

انجام شود.
که  است  بعید  بعد  سال  دو  بهار  تا  بنابراین   

اوضاع به حالت عادی بازگردد.

۵. از شپش و شوره سر جلوگیری می کند.
۶. قولنج نوزادان را بر طرف می کند.

۷.گردش خون را بهبود می بخشد.
۸.به تسکین دردهای عضالنی کمک می کند.

۹.باعث طراوت پوست می شود.
۱۰.سالمت چشم را ارتقا می دهد
۱۱.در کاهش وزن کمک می کند.

۱۲.تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است.

نوشیدنی های چربی سوز
شما  به  را  گوارا  و  سالم  نوشیدنی  چند 
پیشنهاد می کنیم که عالوه بر لذت نوشیدن 
حفظ  نیز  شما  اندام  زیبایی  و  آنها،سالمت 
خواهد شد، حتی موجب کاهش وزن و خوش 
فرم شدن شکم نیز می شوند.با استفاده از مواد 
و  سالم  های  نوشیدنی  انواع  توان  می  گیاهی 
چربی سوز را تهیه کرد که باعث کاهش وزن 
و الغری شود. در واقع نوشیدنی های گیاهی و 
طبیعی سالم باعث افزایش متابولیسم و هضم 
سریع غذای شما شده و در کاهش وزن به شما 

کمک می  کند
آب طعم دار

اهمیت  روز  در طی  بدن  داشتن  نگه  هیدراته 
بسیار زیادی در سالمت و زیبایی بدن خواهد 
امکان  حد  تا  دارید  سعی  زمانیکه  و  داشت 
توجه  است  بهتر  بدن دور سازید،  از  را  سموم 

خاصی به این موضوع داشته باشید.
نوشیدن آب کافی، به حفظ تعادل مایعات در 
و  آبی  کم  از  مانع  و  کرده  زیادی  کمک  بدن 

همچنین احتباس آب در بدن خواهد شد.
در ضمن، نوشیدن آب به میزان کافی در طول 
روز، باعث احساس سیری بیشتر و جلوگیری از 

پرخوری و ریزه خواری ها می شود.
را خسته می  نوشیدن آب ساده، شما  اگر  اما 
مرکبات،  تازه،  با سبزی های  توانید  کند، می 
های  دهنده  طعم  سایر  و  خیار  های  تکه 

طبیعی، آن را طعم دار و دلپذیر تر سازید.
آب زنجبیل

برای  بر خواص بی شماری که  زنجبیل عالوه 
بین  از  و  وزن  کاهش  در  دارد،  بدن  سالمتی 
مفید  بسیار  نیز  شکم  دور  های  چربی  بردن 
است. می توانید در تهیه انواع نوشیدنی چون 
بهره  عالی  خوراکی  این  از  آناناس  اسموتی 
وزن  کنترل  در  زنجبیل  تاثیر  واقع  در  ببرید. 
و هضم مناسب غذا و احساس سیری سریع تر 
بسیار عالی بوده و مانع از چاقی می شود. برای 
تهیه این نوشیدنی الغری باید اول زنجبیل ها 
مدت  به  آب  کمی  همراه  به  ظرف  یک  در  را 
۵ دقیقه بجوشانید. بعد از کمی سرد شدن ۲ 
قاشق غذاخوری عسل و ۳ قاشق غذاخوری آب 

پرتقال به آن اضافه و میل کنید.

اسموتی تمشک
می   خاصی  معدنی  مواد  دارای  تمشک  میوه 
و  شده  افراد  در  اشتها  کاهش  باعث  که  باشد 
خیلی سریع باعث الغری می شود. ترکیب این 
میوه مقوی و سالم به همراه لیمو ترش که خود 
نیز بسیار عالی و مفید می باشد، یک معجون 
فوق العاده را ترتیب خواهد داد. لیمو ترش به 
اکسیدان  آنتی  و   C ویتامین  بودن  دارا  دلیل 
سم  و  پهلو  و  شکم  های  چربی  کاهش  باعث 
شده  خرد  های  تمشک  شود.  می  بدن  زدایی 
را به همراه کمی آب لیمو ترش و کمی آب در 

مخلوط کن ریخته و مواد را کامل هم بزنید.
آب جعفری

تهیه کردن و مصرف این معجون الغری خانگی 
خاص و متفاوت می باشد. در واقع آب جعفری 
معروف  بسیار  الغری  نوشیدنی  یک  عنوان  به 
مصرف  خاصی  روش  طبق  بر  باید  اما  است؛ 
شود تا نتایج مثبت خود را نمایان سازد. برای 
تهیه این معجون جعفری ها را ریز خرد کنید و 
سپس کمی آب لیموي تازه و کمی آب اضافه 
و به مدت ۵ روز ناشتا میل کنید . خوردن این 
خالی  معده  با  صبح  روز  هر  طبیعی  نوشیدنی 
بعد  بدن می شود.  باعث سوزاندن چربی های 
از مدت زمان تعیین شده ۱۰ روز به بدن تان 
و  نخورید  را  نوشیدنی  این  و  دهید  استراحت 

مجدداً برنامه را ادامه دهید
دارچین و عسل

ترین  عالی  از  یکی  عسل  و  دارچین  ترکیب 
کاهش  باعث  که  است  الغری  های  معجون 
سریع وزن شما خواهد شد. می توانید هم صبح 
را میل کنید و  نوشیدنی طبیعی  این  ناشتا  ها 
الزم  تنها  بنوشید.  خواب  از  قبل  شب  هر  هم 
است که کمی پودر دارچین را به همراه آب گرم 
بگذارید تا دم بکشد و بعد از سرد شدن کمی 
عسل به آن اضافه و میل کنید. عسل نیز خواص 
ترکیب  با  توانید  می  که  دارد  بسیاری  فواید  و 
یاشربت  و  عسل  و  شیر  چای  مثل  مواد  سایر 

عسل یک نوشیدنی عالی و سالم آماده کنید
آب گوجه فرنگی

معروف  ترین  از  یکی  عنوان  به  فرنگی  گوجه 
انواع سبزیجات برای الغری و زیبایی می باشد. 
در واقع گوجه فرنگی حاوی انواع مواد معدنی و 
ویتامین ها می باشد که هم برای سالمت پوست 
و الغری بسیار مفید است و هم با تامین انواع 
مواد معدنی مورد نیاز بدن، سالمتی و شادابی را 
به دنبال خواهد داشت. برای تهیه این معجون 
الغری تنها کافی است که آب چند عدد گوجه 
 فرنگی تازه را گرفته و با ترکیب کمی آب لیمو 

ترش میل کنید.
آب هندوانه

بدون  و  طبیعی  طور  به  ها،  شربت  مادامیکه 
هیچ  بدون  و مصرف شوند،  تهیه  افزودن شکر 
گونه نگرانی از افزایش وزن، می توان از نوشیدن 

نگه  هیدراته  همواره  را  بدن  و  برده  لذت  آنها 
گزینه  برترین  از  یکی  هندوانه،  آب  و  داشت 

هاست!
هندوانه، این میوه خوش طعم و کم کالری، نه 
العاده  فوق  فراوان،  آب  محتوای  دلیل  به  تنها 
هیدراته  کامال  را  بدن  و  بوده  باارزش  و  مفید 
نگه می دارد، بلکه سرشار از مواد مغذی مثل 
لیکوپن برای مبارزه با سرطان و اسید آمینه ای 

عالی مثل آرژنین می باشد.
این  به  پژوهشگران  جدید،  مطالعه  یک  در 
نتیجه رسیدند که آرژنین قادر است چربی بدن 
را کاهش داده و موجب افزایش توده عضالنی 

بدن شود.
چای نعناعی سرد

سال،  گرم  روزهای  در  باطراوت  نوشیدنی  این 
فوق العاده است.

به  را  زیبا  و  صاف  شکمی  سرد،  نعناعی  چای 
شما هدیه می دهد.

موجب  چای،  این  نوشیدن  بدانید  است  جالب 
غذاهایی  در  موجود  های  هضم سریعتر چربی 
مثل برگرها و استیک شده، نفخ را برطرف کرده 
متناسب  و  زیبا  را  ،اندام شما  ترتیب  این  به  و 

می سازد.
نوشیدنی آناناس

با تهیه نوشیدنی یخ در بهشت آناناس، شکمی 
صاف و زیبا داشته باشید.

به  آنزیمی  دارای  طبیعی،  طور  به  آناناس، 
شدن  شکسته  موجب  که  است  بروملین  نام 
پروتئین ها، سهولت هضم و رفع نفخ می شود.

نوشیدنی شکالت تلخ

جالب است بدانید این نوشیدنی موجب زیبایی 
اندام و خوش فرم شدن شکم خواهد شد.

کردن  سرکوب  با  پرطرفدار،  نوشیدنی  این 
اشتهای کاذب و کاهش میل شدید به خوردن 
اندام و  حجم زیاد مواد غذایی، موجب تناسب 

فرم گرفتن شکم خواهد شد.
صبحانه،  مهم  وعده  در  نوشیدنی  این  مصرف 
منظور  این  برای  ها  گزینه  بهترین  از  یکی 

خواهد بود.
اینکار، تا ساعتها، شما را سیر نگه داشته و مانع 

از ریزه خواری در طی روز می شود.
چای سبز

مطالعات نشان می دهند که چای سبز، عالوه 
بر کاهش خطر ابتال به سرطان و بیماری های 
هایی  اکسیدان  انتی  و  ترکیبات  حاوی  قلبی، 
از بین بردن چربی های  با  تواند  است که می 

شکم، آنرا زیبا وخوش فرم سازد.
تمرینات  از  قبل  نوشیدنی  این  مصرف 
طی  بیشتر  سوزی  چربی  ورزشی،موجب 

تمرینات هوازی خواهد شد.

آیا نوشیدنی ها تاثیری در آب کردن چربی شکم دارند؟

از عوارض جانبی واکسن کرونا چه می دانید؟

لزوم استفاده از ماسک
 حتی بعد از واکسیناسیون

گیاهی با نام مهمان نواز
 که برای سالمتی شما معجزه می کند

بدن انسان بسیار پیچیده بوده و دفاع کردن 
به  بدن  های  ارگان  تمامی  عهده  بر  آن  از 
شما  باشد.  می  ایمنی  سیستم  خصوص 
مناسب  شرایط  در  را  خود  بدن  است  الزم 
قرار دهید تا بهترین دفاع را در برابر عوامل 

خارجی بیماری زا انجام دهید.
سیستم ایمنی شما به صورت روزانه با میزان 
ها  باکتری  و  ها  میکروب  از  زیادی  بسیار 
شوید.  بیمار  شما  اینکه  بدون  کرده  مبارزه 
باعث  زا  بیماری  عوامل  این  اوقات  گاهی  اما 
مریض شدن شما می شوند و دلیل این امر 
به سیستم  نسبت  ها  میکروب  بیشتر  قدرت 

دفاع شما می باشد.
حال اگر اگر می خواهید هیچگاه بیمار نشوید 
ایمنی  سیستم  تا  دهید  انجام  را  کار   ۹ این 

بدنتان تقویت شود. 
۱. به اندازه کافی بخوابید.

مصرف  بیشتری  گیاهی  کامل  های  غذا   .۲
کنید.

۳. چربی های سالم بیشتری مصرف کنید.
۴. غذا های حاوی انواع پروبیوتیک ها مصرف 

کنید. مانند کفیر
۵. قند کمتری مصرف کنید.

۶. ورزش کنید.
۷. به اندازه کافی آب بنوشید.

۸. میزان استرس خود را کنترل کنید.
۹. با متخصص تغذیه صحبت کرده و با مکمل 

ها کمبود های بدن خود را جبران کنید.

اگر می خواهید 
هیچگاه بیمار نشوید این 

کارها را انجام دهید

 

قند خون:
وعده  آخرین  از  پس  ساعت   ۲ حدودا 
غذایی،قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش 
مي یابد، با این وجود باید حتما از ۸ ساعت 
نباید  جزآب  چیز  هیچ  و  باشید  ناشتا  قبل 

بخورید! حتی چای!
چربی خون:

باشید،آخرین  ناشتا  آن  قبل  باید ۱۴ ساعت 
وعده غذایی تان نیز بایدسبک باشد!

اما رژیم غذایی خود رادر چند روز اخیرتغییر 
الگوی  درمورد  بتواند  تاپزشک  ندهید 

غذاییتان تصمیم بگیرد.
سدیم پتاسیم کلسیم فسفر:

توصیه  ناشتایی  ساعت   ۴ حدودا  رعایت 
میشود،اما اجباری نیست

اسید اوریک:
چهار ساعت ناشتایی توصیه میشود،از خوردن 

گوشت زیاد قبل آزمایش خودداری کنید.
آلکالن فسفاتاز:

باید حداقل ۴ساعت ناشتا باشید.
بررسی آهن خون:

 B12 ویتامین  ازمصرف  قبل  روز   ۲ از 
 ۴ حدوداً  کنید،  خودداری  آهن  ومکملهای 
اجباری  میشود،اما  توصیه  ناشتایی  ساعت 

نیست.
:ESR/CRP آزمایش

داروهای  مصرف  ندارد،اما  ناشتایی  به  نیاز 
را  نتیجه  استامینوفن  و   NSAID ضدالتهاب 

تحت تاثیر قرار میدهد.
آزمایشاتی که نیازی به ناشتایی ندارند: 

BUN /CR تست کلیه
AST/ALT آزمایش کبدی

تست های تیروئید
PT/PTT/INR تست های انعقادی

هموگلوبین

لیست برخي آزمایشاتی 
که باید ناشتا بود

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   ۱۳۹۹/۹/۲۴ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۲۲۰۰۰۰۷۲ شماره  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي جویم حوزه ثبت ملک جویم 
و کد ملي  به شماره شناسنامه ۱۱  زینل   فرزند  عابدي   یعقوب  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
۲۵۱۱۷۷۱۱۷۹ صادره از الرستان در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتي   به مساحت ۵۰ )پنجاه( هکتار تحت 
پالک ۹ فرعي از ۱۱۴۹ اصلي مفروز و مجزي شده از یک فرعي از ۱۱۴۹ واقع در قطعه سه بخش ۲۰ فارس 
مشهور به جروجت احمد محمودي  محرز گردیده است. ملک فوق خریداري از آقایان ابراهیم ابراهیمي و 
حمزه الهي بوده که نامبردگان از مالک رسمي آقاي محمد کریم کریمي شش بلوکي خریداري نموده اند. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

قاسم برخورداري  - رئیس ثبت اسناد و امالک جویم         م/الف/۶۹۵      

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/۰۹/۱۲ مورخه  شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۲۳۴  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حاجي خوش اندام فرزند غفور   بشماره شناسنامه ۱۷۲ صادره از الرستان )اوز(  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۹۳/۳۰ متر مربع تحت پالک ۱۸ فرعي از ۹۸۴۱ اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پالک ۹۸۴۱  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از وراث آقاي کامیاب محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان          م/الف/۵۹۹

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۱۶- ۹۹/۰۹/۱۵ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
در  گراش  از  صادره  ملي ۶۵۶۹۸۶۷۸۴۹  بشماره  محمدعلي  فرزند  مطلق   محمدي  محمود  آقاي  متقاضي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۲ مترمربع پالک فرعي ۱۲۹۱۳ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از 
پالک ۱۱۹۳ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از 
مالک رسمي حاج زین العابدین قاسمي زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش               م/الف/۵۷۰



امام باقر )ع( فرمودند:
َمن َحُسَنت نِیُته ِزیَد ِفی ِرزِقه؛

هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد.

شر و بدی هب طور طبیعی رد سرشت ره انسانی وجود دارد، اگر آدمی رب آن غلبه کند و 

طبع سرکش خود را مهار نماید تمایالت بد و مخّرب رد پس رپده پنهان خواهد ماند، و اگر رب 

و  شرور  نگردد،  انئل  خویش  انروای  تمایالت  کردن  مهار  هب  و  نکند  غلبه  خود  طبیعت 

کار خواهد شد. خطرات، آش

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:246:4512:0117:1717:35بيست و سوم

وزیر بهداشت گفت: چطور ممکن است 
مظلوم  ها  تحریم  دلیل  به  که  کشوری 
کند  باور  رهبرش  است،  شده  واقع 
آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات 
برای  برای دارو نمی  داد،  و گردش پول 

افراد سالم ما واکسن کرونا هدیه کند؟
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سعید  دکتر  پویا؛  خبرنگاران  باشگاه 
با  مقابله  استانی  نمکی در جلسه ستاد 
کرونا در مازندران درباره واردات واکسن 
مقام  راستا  این  در  کرد:  اظهار  کرونا 
در  داشتند؛  فرمایشاتی  رهبری  معظم 
فرمایش ایشان دو نکته بود؛ یکی این  که 
از آمریکا و انگلیس واکسن کرونا نخرید؛ 
ما  می  کنم.  عرض  را  امر  این  علت  من 
در این ایام، سختی  های زیادی کشیدیم؛ 
در کشورهای مختلف پول داشتیم ولی 
برای  ما  ندادند  اجازه  آمریکایی  ها 
پیر  و  جوان  و  کودک  مستأصل،  بیمار 
شما  کنیم؛  جابه  جا  دارو  ممکلت،  این 
قیمت  نوسانات  علیرغم  که  می  بینید 
برخی از کاالهای ضروری، ما در رابطه با 
دارو تنش اساسی نداشتیم اما نمی  دانید 
بر ما چه گذشته است که این دستاورد 

در کشور حاصل شده است.
وی ادامه داد: ما روز و شب  های سختی 
سختی  ها  این  درصد   ۹۹ و  گذراندیم 
آمریکایی  ها  که  است  ظلمی  دلیل  به 
از  می  خواستیم  وقتی  ما  کردند.  ما  به 
کره جنوبی که پول ما در آن جا بلوکه 
شده است، »رپید تست« بیاوریم امروز 
گفتند  هم  نهایت  در  و  کردند  فردا  و 
این  نمی  دهند  اجازه  ما  به  آمریکایی  ها 

تست  ها را به شما بدهیم.
وی با اشاره به پیوستن ایران به کووکس 
گفت: در این سازوکار کووکس، ما قرار 
دالر  میلیون   ۵۲ که  اول  قسط  بود 
برای  نیم  و  ماه  یک  بفرستیم؛  را  است 
چرخش این حساب معطل ماندیم. شما 
نمی  دانید ما چه خون دلی خوردیم که 

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
عمان، گفت: وجود ثبات در دیپلماسی 
سبب  عمان  و  ایران  سیاسی  روابط  و 
 ۲ بین  اقتصادی  مراودات  در  که  شده 

کشور نیز شاهد ثبات باشیم.
اینترنتی  همایش  در  ضرابی،  محسن 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  )وبینار( 
عمان  بازار  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن 
که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، 
که  می کوشیم  اساس  همین  بر  افزود: 
و  فارس  استان  خصوصی  بخش  بین 
بخش خصوصی کشور عمان نیز روابط 

پایدار برقرار شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های مهم 
در گسترش مراودات اقتصادی با دیگر 
کشورها، روابط سیاسی ۲ کشور ایران و 
عمان در طول بیش از ۴۰ سال گذشته 
است که همواره پایدار و با ثبات بوده و 
در همه دوران ها در باالترین سطح قرار 

داشته۴ است.
او اظهار داشت: با وجود برقراری ارتباط 
میزان  از  عمان،  و  ایران  بین  دیرینه 
 ۲ بین  اقتصادی  مبادالت  و  مراودات 
عمده ترین  که  نداریم  رضایت  کشور 
زیرساخت های  نبود  نیز  آن  دلیل 
و  تجار  سهم  شدن  کم  و  مناسب 
به  صادرات  در  کشورمان  بازرگانان 

کشور عمان است.
ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  عمان  و 
دنیا  کشورهای  سایر  با  عمان  کشور 
اقتصادی  ثبات  از  دارد،  خوبی  ارتباط 
و  است  برخوردار  نیز  قبولی  قابل 
زیرساخت های آن برای انجام مبادالت 
به  می تواند  است،  مناسب  اقتصادی 
عنوان پایگاه صادرات تجار و بازرگانان 

ما ایفای نقش کند.
با  ایرانی  کاالهای  صدور  افزود:  ضرابی 
گمرکی  تعرفه  با  آزاد  تجارت  قرارداد 
جهان،  بزرگ  کشور   ۱۶ به  صفر 
از  کشورها  مصرف  بازار  به  دسترسی 
دستیابی  و  آفریقایی  کشورهای  جمله 
حاضر  حال  در  که  کشورهایی  بازار  به 
جمله  از  ندارند،  ما  با  خوبی  ارتباط 
فرصت هایی است که کشور عمان برای 

حوزه صادرات ما فراهم می کند.

ممکن  چطور  حاال  شود؛  جابجا  پول  این 
است کشوری که مظلوم واقع شده است، 
رهبرش باور کند آمریکایی که برای بیمار 
دارو  برای  پول  و گردش  واردات  اجازه  ما 
افراد سالم ما واکسن کرونا  نمی  داد، برای 
هدیه کند؟ کدام عقل سلیمی باور می  کند 
ما  خود  پول  از  ما  بیمار  برای  که  کسی 
حاال  است  نداده  دارو  نقل  و  حمل  اجازه 
برای افراد سالم ما واکسن هدیه کند؟ این 

امر با عقل جور در نمی  آید.
رهبری  معظم  مقام  این  که  بیان  با  نمکی 
سیاست،  عرضه  در  متعددی  گزارش  های 
دریافت  کشور  مختلف  مسائل  و  اقتصاد 
گزارش  ها،  این  از  یکی  گفت:  می  کنند؛ 
گزارشی علمی در حوزه واکسن کروناست؛ 
دارد   »m RNA« روش  به  که  واکسنی 
درباره  اش  زیادی  مقاالت  می  شود،  ساخته 
اعالم  وجود دارد که تردید  هایی درباره  اش 
هر  به  جهان  در  واکسن  ساخت  می  کنند؛ 
رابطه  در  که  می  طلبد  پروسه  هایی  صورت 
با کووید۱۹ به دلیل موج سنگین بیماری 
و زیاد بودن تلفات کرونا ۱۹ این پروسه  ها 
را کوتاه کرده  اند؛ در رابطه با ام آر ان ای، 
سال  های پیش مقاالتی چاپ شد که گفته 
مؤثر  می  تواند  سرطان  ایمونوتراپی  در  شد 
بعدها مشخص شد که در ساخت  باشد و 
واکسن نیز می  تواند مؤثر باشد اما هرگز فاز 
چهارم کارآزمایی بالینی شروع نشده است. 

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
عمان اضافه کرد: کیفیت کاال برای حضور 
در بازار کشور عمان، موضوع بسیار مهمی 
بازرگانان  و  تجار  نظر  مد  باید  که  است 

برای صادرات به این کشور باشد.
و  وی، خدمات، آموزش، صنعت و معدن 
برای  خوبی  زمینه های  از  را  گردشگری 
و  ایران  بین  تجاری  مراودات  گسترش 
صنعت  حوزه  در  گفت:  و  دانست  عمان 
آنها  در  که  پروژه هایی  در  می توانیم  نیز 
دارای فناوری و دانش فنی هستیم، نقش 
توجه  با  و  باشیم  را داشته  توسعه دهنده 
به اینکه عمان کشوری بکر در حوزه های 
آپ ها  استارت  نوین،  فناوری های 
پیشرفته  فناوری های   ، نوپا(  )شرکت های 
در حوزه فناوری اطالعات )IT( و فناوری 
به  و  است   )ITC( ارتباطات  و  اطالعات 
دانش فنی و توانمندی شرکت های ایرانی 
فرصت  حوزه  این  بنابراین  است،  نیازمند 
رنگ  پُر  حضور  برای  مناسبی  بسیار 

شرکت های استان فارس است.
جامع  برنامه ریزی  یک  با  افزود:  ضرابی 
درصدی   ۱۰ سهم  راحتی  به  می توانیم 
صادرات در بازار عمان را به دست آوریم.

عمان  و  فارس  اقتصادی  مراودات  توسعه 
نیازمند تسهیل زیرساخت هاست

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
با  همایش،  این  در  نیز  فارس  کشاورزی 
و  تجار  دیرینه  اقتصادی  روابط  به  اشاره 
عمان  کشور  با  فارس  استان  بازرگانان 
توسعه  و  افزایش  هرگونه  برای  گفت: 
نیازمند  کشور  این  با  اقتصادی  مراودات 

تسهیل زیرساخت ها هستیم.
توانمندی ها  کنار  در  افزود:  رازقی  جمال 

در خود آمریکا، مقاالتی چاپ شد که گفته 
جمله  از  عوارضی  می  تواند   m RNA شد 
باشد.  داشته  بیماری  های خودایمنی  ایجاد 
ممکن است ام  آران  ای با دستکاری سیستم 
ایمنی آن را بهم بریزد و بسیاری از افراد در 
خود آمریکا و اروپا این واکسن را به دلیل 
تشکیکی که ایجاد شده نمی  زنند؛ حاال که 
به رهبری که مانند پدر یک خانواده هستند 
فرزندانت  برای  معالجه  شیوه  این  گفته  اند 
دارند  ایجاد کند، حق  ممکن است عارضه 
که مسئولین کشور را از چیزی که در رابطه 

با آن تشکیک ایجاد شده است منع کند.
رهبری  معظم  مقام  افزود:  بهداشت  وزیر 
و  کردند  حمایت  بودند؛  ما  همراه  ابتدا  از 
االن هم دلسوزانه می  گویند که آقای وزیر 
که  گزارش  هایی  این  کشور،  مسئولین  و 
من دریافت کرده  ام و مقاالتی که برای من 
واکسن  ها  می  دهد  نشان  کرده  اند  ترجمه 

عوارضی دارد و مراقب باشید.
نمکی ادامه داد: اگر قضاوت  های کارشناسی 
ما چیزی جز این امر را ثابت کند گزارش 
ما  کرد؛  خواهیم  ایشان  تقدم  را  خود 
درباره  قضاوت  برای  امروز،  که  می  دانیم 
رهبری  فرمایش  است.  زود  کرونا  واکسن 
مبنی بر منع ورود واکسن از برخی منابع، 
کشورهای  شیطنت  آمیز  دیرینه  بر  متکی 
آمریکا و انگلیس در مسائل ما و جنبه  های 

علمی است.

و ظرفیت های فارس در حوزه کشاورزی، 
در  استان  این  صنعتی  توسعه  به  توجه 
استان  این  اخیر سبب شده که  سال های 
با برخورداری از چهار هزار و ۱۹۰  امروز 
بزرگ،  و  متوسط  کوچک،  صنعتی  واحد 
از جایگاه خوبی در کشور برخوردار شود.

ارتباط  دیرباز  از  فارس  داشت:  بیان  وی 
به گونه ای  داشته  با کشور عمان  نزدیکی 
این  از  مستقیم  پرواز  خط  یک  که 
و  بود  فعال  نیز  عمان  کشور  به  استان 
گردشگران  میزبان  مختلف  زمان های  در 
استان  به  کشور  این  از  بسیاری  سالمت 

فارس بودیم.
کرد:  اضافه  فارس  بازرگانی  اتاق  رییس 
به دلیل ارتباط دیرینه کشورهای حاشیه 
استان  بازرگانان  و  تجار  با  فارس  خلیج 
این  گسترش  برای  عالقه مندی  و  فارس 
و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  از  روابط، 
عمان انتظار داریم که حمایت بیشتری از 

فعاالن اقتصادی استان داشته باشد.
توسعه  تردید  بدون  داد:  ادامه  رازقی 
کشور  با  فارس  استان  تجاری  روابط 
بر  مثبتی  بسیار  تاثیر  می تواند  عمان 
این  رو  از  و  باشند  داشته  استان  اقتصاد 
همه بخش ها باید بکوشند تا زیرساخت ها 
افزایش  برای  شرایط  و  یافته  بهبود 
مناسبات اقتصادی ۲ طرف تسهیل شود.

در  مسقط  مرکزیت  به  عمان  کشور 
شده  واقع  عربستان  جزیره  شبه  شرق 
از  و  به دریای عرب  از شرق  است. عمان 
می شود،  منتهی  عمان  دریای  به  شمال 
با  غرب  از  یمن،  با  جنوب  از  کشور  این 
عربی  متحده  امارت  و  سعودی  عربستان 

مرز زمینی و با ایران مرز دریایی دارد.

روابط  از  نقل  به  به گزارش میالدالرستان 
عمومی شهرداری الر، هیئت شمشیربازی 

الرستان شروع به کار کرد. 
این هیئت از ابتدای دی ماه شروع به ثبت 
زارع،  است. محسن  نموده  متقاضیان  نام 
شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کرونا  ویروس  ابتدای شیوع  از  گفت:  الر 
کادر  و  مسئولین  مداوم  تاکید  جهت  به 
خانه«  در  ماندن   « بر  مبنی  درمان 
اجتماعی،  فضای  از  مردم  از  بسیاری 
فرهنگی و ورزشی فاصله گرفتند.  در نبود 
شور و نشاط حاصل از اماکن ورزشی، به 
عنوان متولی امور اجتماعی شهروندی با 
همراهی اداره ورزش و جوانان شهرستان، 
به دنبال جایگزینی بودیم که هم تحرک 
و هیجان الزم یک رشته ورزشی را داشته 
باشد و هم پروتکل های بهداشتی در آن 

کاماًل لحاظ شود.
متعددی  جلسات  گفت:  ادامه  در  زارع 
این  ورزشی  های  هیئت  از  برخی  با 
با  مشورت  از  پس  و  کردیم  برگزار  اداره 
ذات  که  بدیع  و  جدید  ورزشی  استان، 
کرونایی  روزهای  های  محدودیت  با  آن 

همخوانی قریبی داشت انتخاب شد.
جدید  رشته  معرفی  زارع، ضمن  محسن 
شمشیربازی به عنوان رشته ای نوپا که با 
حمایت این مجموعه شروع به کار خواهد 

عملیات اجرایی دو طرح تولیدی و صنعتی 
حضور  با  گراش  صنعتی  شهرک  در 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
فارس و نماینده مردم شهرستان های گراش، 
اوز،خنج و الر در مجلس شورای اسالمی و 

صنعتگران آغاز شد.
مراسمی،  طی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
کلنگ عملیات اجرایی ۲ طرح تولیدی و 
صنعتی در زمینه محصوالت صنایع چوب و 
انواع قطعات بتی با سرمایه گذاری افزون بر 
۵۰ میلیارد ریال با هدف ایجاد ۳۰ شغل، در 
شهرک صنعتی شهرستان گراش در استان 

فارس، بر زمین زده شد.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
فارس، در حاشیه این مراسم بر اجرای طرح 
توسعه شهرک صنعتی گراش تاکید و اضافه 
کرد: با توجه به استقبال سرمایه گذاران و 
واگذاری بخش زیادی از اراضی صنعتی این 
شهرک صنعتی، طرح توسعه آن از طریق 

الحاق اراضی مجاور، ضروری است.
احد فتوحی افزود: با توجه به ظرفیت های 
بویژه  گذار،  سرمایه  در جذب  شهرستان 
سرمایه گذاران ایرانی مقیم حاشیه خلیج 
بلندمدت  افق  در  است  ضروری  فارس، 
توسعه شهرستان، ظرفیت کنونی شهرک 
افزایش  تکمیل است  صنعتی که درحال 

یابد تا جوایبگوی سرمایه گذاران باشیم.
طرح  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  وی 
توسعه ۱۶ هکتاری از طریق الحاق اراضی 
مجاور در دست اقدام است که امیدواریم 
اجرایی شهرستان  با حمایت دستگاه های 

هرچه سریعتر انجام شود.
صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
بودن  فراهم  از  همچنین  فارس، 
گذار  سرمایه  جذب  برای  زیرساخت ها 
و  خبرداد  گراش  صنعتی  شهرک  در 
مناسب خدمات  و  بهتر  ارائه  برای  گفت: 
امور  باید  قانون  اساس  بر  صنعتگران،  به 
شرکت  به  صنعتی  شهرک  این  راهبری 

خدماتی واگذار شود.
از  ۳نفر  زمینه  این  در  افزود:  فتوحی 
صنعتگران مستقر به عنوان اعضای موسس 
شرکت خدماتی تعیین تا کار ثبت شرکت 
خدماتی و سپس انتخابات هیات مدیره از 

بین سهامداران انجام شود.
وی با بیان اینکه تمام زیرساخت ها برای 
استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک 
شهرک  گفت:  است،  شده  ایجاد  صنعتی 
زیربنایی  امکانات  دارای  گراش  صنعتی 
نظیر آب، برق گاز و تلفن است و متناسب 

رشته  این  نام  ثبت  داشت:  اذعان  کرد 
ورزشی تا پایان دی ماه انجام و از بهمن 
ماه هیئت به صورت رسمی کار خود را 

آغاز می کند.
وی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان 
به عنوان رئیس این هیئت معرفی شده از 
ماه گذشته فعالیت خود را آغاز نموده است.

ضمن  فرهنگی،  باسابقه  مدیر  این 
محمد  همدلی  و  همراهی  از  قدردانی 
و  ورزش  اداره  رئیس  طیبی  حسن 
جوانان الرستان افزود: از ابتدای مطالعه 
در  آن  نیازسنجی  و  ورزش  این  روی  بر 
جامعه الر، رئیس این اداره همکاری همه 
را  آن  استانی  فرایند  و  داشت  ای  جانبه 
تسهیل نمود. همچنین جا دارد از تالش 
های سرهنگ فرزاد فرزانه؛ رئیس هیئت 

شمشیربازی استان تقدیر نمائیم.

امکانات  سایر  گذاران  سرمایه  استقرار  با 
زیربنایی نیز در آن ایجاد خواهد شد.

فتوحی، با بیان اینکه این شهرک صنعتی 
دارای چاه آب است که این آب به علت 
نسیت  مطلوب  شرب  برای  باال  سختی 
به  شهرستان  نماینده  پیگیری  خواستار 
انتقال  خط  از  صنعت  تخصیص  منظور 

آب شرب که متعلق به آبفا است شد.
وی همچنین از سرمایه گذاران خواست 
در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با 
مناسب  وضعیت  نیز  و  گراش  شهرستان 
و  صنعتی  شهرک  این  در  زیرساختی 
از  گذاری  سرمایه  مشوق های  اختصاص 
این فرصت برای ایجاد واحدهای تولیدی 
و اشتغال پایدار صنعتی در این شهرستان 

استفاده کنند.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی  شهرک  اینکه  بیان  با  فارس 
دارای  ۴۰هکتار  مساحت  با  گراش 
گفت:  است،  صنعتی  اراضی  ۲۳هکتار 
سرمایه  با  قرارداد   ۵۸ حاضر  حال  در 
و  تولیدی  واحدهای  ایجاد  برای  گذاران 
صنعتی منعقد که از این تعداد ۱۲واحد 
بهره  مرحله  در  ۱۱۰نفر  اشتغالزایی  با 

برداری است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۶هکتار از اراضی 
صنعتی این شهرک صنعتی به متقاضیان 
واگذار شده و با توجه به به واگذاری سایر 
اراضی باقیمانده در آینده ای نزدیک ،لزوم 
صنعتی  این شهرک  توسعه  طرح  اجرای 

ضروری است.
راکد  اراضی  فسخ  بر  همچنین  فتوحی، 
و گفت:  کرد  تاکید  این شهرک صنعتی 
قراردادهای راکد سال ۹۴ و قبل از آن در 

دستور کار برای فسخ قرار دارند.
و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
اوز نیز در این جلسه در خصوص توسعه 
آب  تامین  و  آب  شبکه  زیرساخت های 
گفت:  گراش،  صنعتی  شهرک  شیرین 
ظرفیت خطوط انتقال آب از سد سلمان 
فارسی مانع تامین آب شده است اما در 
این زمینه باید راهکارهای دیگری بررسی 
و پیگیری کرد تا آب واحدهای تولیدی 

این شهرک تامین شود.
حسین زاده، با بیان اینکه مجلس شورای 
اسالمی به طور جدی از سرمایه گذاران 
از  می کند  حمایت  خارجی  و  داخلی 
خصوصی  بخش  و  گذاران  سرمایه 
خواست تا مطالبات خود را از راه صحیح 

جلو ببرند.

شروع به کار هیئت شمشیربازی
 در الرستان

عملیات اجرایی دو طرح تولیدی
 و صنعتی در گراش

روایت وزیر بهداشت از دالیل علمی و منطقی

 مخالفت با واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی

ثبات در روابط اقتصادی ایران و عمان برقرار است

                  مناظره خسرو با فراهد

              نخستین بار گفتش ک ز کجائي
بگفت از دار ُملک آشنائي

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند
بگفت انده خرند و جان فروشند

بگفتا جان فروشي در ادب نیست
بگفت از عشقبازان اين عجب نیست

بگفت از دل شدي عاشق بدينسان؟
بگفت از دل تو مي گوئي من از جان

بگفتا هر شبش بیني چو مهتاب
بگفت آري چو خواب آيد کجا خواب

بگفتا دل ز مهرش کي کني پاک
بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

بگفتا گر خرامي در سرايش
بگفت اندازم اين سر زير پايش

بگفتا گر کند چشم تو را ريش
بگفت اين چشم ديگر دارمش پیش

بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ
بگفت آهن خورد گر خود بود سنگ

بگفتا چون نجويي سوي او راه
بگفت از دور شايد ديد در ماه

بگفتا دوري از مه نیست در خور
بگفت آشفته از مه دور بهتر

بگفتا گر بخواهد هر چه داري
بگفت اين از خدا خواهم به زاري

بگفتا گر به سر يابیش خوشنود
بگفت از گردن اين وام افکنم زود

بگفتا دوستیش از طبع بگذار
بگفت از دوستان نايد چنین کار

بگفت آسوده شو که اين کار خام است
بگفت آسودگي بر ما حرام است

بگفتا رو صبوري کن درين درد
بگفت از جان صبوري چون توان کرد

بگفت از صبر کردن دل خجل نیست
بگفت اين دل تواند کرد دل نیست

بگفت از عشق کارت سخت زار است
بگفت از عاشقي خوشتر چکار است

بگفتا در غمش مي ترسي از کس
بگفت از محنت هجران او بس

نظامي گنجوي –خسرو شيرين

فرآورده های  پخش  شرکت  رئیس 
تاکنون  اینکه  بیان  الرستان،با  نفتی 
بیش از ۲۸ هزار خانوار واجد شرایط 
ثبت  بزرگ  الرستان  در  سفید  نفت 
که  خانواره هایی  گفت:  کرده اند،  نام 
طرح  در  ثبت نام  به  موفق  تاکنون 
مدت  یا  تاریخ  نشده اند،  الکترونیکی 
انقضا برای ثبت نام وجود ندارد و هر 
زمان واجدین شرایط نفت سفید ثبت 
امکان  و  تایید  روز  همان  کنند  نام 

برداشت نفت خود را دارند.
با  گفت وگو  در  حسنیان  مسعود 
خبرنگار میالد الرستان، با بیان اینکه 
دریافت  شرایط  واجدین  همه  تقریبا 
سامانه  در  الرستان  در  سفید  نفت 
سفید  نفت  الکترونیک  توزیع  طرح 
تعداد  داشت:  اظهار  اند،  کرده  ثبت 
محدودی نیز اشتباه ثبت نام کرده اند 
که با همت همکارانم در شرکت نفت، 
با سرعت و دقت در حال رفع مشکل 

همشهریان گرامی هستیم.
وی با اشاره به اینکه هر خانوار واجد 
خرید  به  مجاز  سفید،  نفت  شرایط 
خود  زمستان  لیتری   ۲۲۰ سهمیه 
و  برنامه ریزی  با  افزود:  بود،  خواهد 
تابستان  از  گذشته  های  سال  تجربه 
مخازن با حداکثر ظرفیت فعال و آماده 
به کار هستند و هیچ نوع کمبودی در 
احساس  فرآورده ها  تأمین  زمینه 

نمی شود.
فرآورده های  پخش  شرکت  رئیس 
اینکه  به  اذعان  با  الرستان،  نفتی 
خانوار  هزار   ۲۸ از  بیش  تاکنون 
واجد شرایط نفت سفید در الرستان 

تصریح  کرده اند،  نام  ثبت  بزرگ 
موفق  تاکنون  که  خانواره هایی  کرد: 
الکترونیکی  طرح  در  ثبت نام  به 
برای  انقضا  مدت  یا  تاریخ  نشده اند، 
زمان  هر  و  ندارد  وجود  نام  ثبت 
ثبت  سفید  نفت  شرایط  واجدین 
امکان  و  تایید  روز  همان  کنند  نام 

برداشت نفت خود را دارند.
سوال  این  به  پاسخ  در  مسئول  این 
که بنا بر اخبار واصله، مردم بسیاری 
بنارویه  و  جویم  بخش های  نقاط  از 
الرستان در روزهای اخیر گالیه هایی 
و  گاز  سیلندر  کمبود  درخصوص 
کرده  مطرح  را  آن  قیمت  رفتن  باال 
گفت:  چیست؟،  مهم  این  علت  اند. 
هیچگونه کمبود گاز مایع و کپسولی 
در الرستان نداریم و با پیگیری های 
امسال  مشابه  مدت  گرفته،  صورت 
رشد مصرف  به سال گذشته  نسبت 

داشته ایم.
حسنیان اضافه کرد: نظارت بر توزیع 
اداره  اختیارات  حیطه  در  قیمت  و 
و  است  الرستان  تعزیرات  و  صمت 
موارد تخلف را می توان گزارش کرد.

ثبت نام 28 هزار الرستانی برای دریافت نفت سفید

کمبود گاز در »بنارویه« و »جویم«
وجود ندارد


