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جاده الر - بندرعباس را دريابيم
ــده،  ــه، نماين ــام جمع ــم از ام ــتان اع ــئولين الرس مس

فرمانــدار و مديــر كل فعاالنــه گام بردارنــد.
جــاده الر بندرعبــاس مســير ارتباطــي فــارس بــه 
هرمــزگان  و ســاير نقــاط  كشــور را تأميــن و تضميــن  
ــه  ــارس ب ــير ف ــن مس ــاده نزديكتري ــن ج ــد. اي مي نماي
هرمــزگان و بهتريــن كريــدور ارتباطــي جاده هــاي 

ــت.  ــور اس كش
مســئولين الرســتان بــا فعاليــت گســترده تــاش  كننــد 

ايــن مهــم را بــه انجــام برســانند.
وزيــر گذشــته آقــاي آخونــدي قــول 20 كيلومتــر 
ــاد شــده را داد كــه متأســفانه  ــده شــدن جــاده ي دوبان
ــان،  ــم ســپري شــدن زم ــرد و عليرغ ــي نب ــه جاي راه ب
خطرآفريــن بــودن جــاده بــه قــوت خــود باقــي اســت و 
ــا از مرگ آفرينــي نيفتــاده  جــاده مــرگ همچــون كرون

اســت. 
ــرم،  ــه محت ــام جمع ــه ام ــي ك ــي اســت در صورت بديه
ــّزز  ــر كل مع ــم و مدي ــده معّظ ــّرم، نماين ــدار مك فرمان
ــد  ــه دســت هــم دهنــد و از نفــوذي كــه دارن دســت ب
ــاد  ــا اخــاص، فري ــد و ب ــراي رضــاي خــدا بهــره ببرن ب
خــود را بــه گــوش مســئولين برســانند، مســلّم بداننــد 
كــه گــوش شــنوا پيــدا خواهــد شــد و جرقــه ايــن مهــم 
ــد و  ــد آم ــت خواه ــه حرك ــير ب ــن مس ــتعل و اي مش

ــاخت. ــد س ــن خواه ــا را روش ــد قلب ه ــعله امي ش
بــه عنــوان نمونــه فرمانــدار محتــرم از اســتاندار بخواهد 
ــا را  ــن تقاض ــور اي ــر كش ــر راه و وزي ــتاندار از وزي و اس

عملــي نماينــد.
ــق  ــه دقي ــه نتيج ــي ك ــز از راههاي ــئولين ني ــاير مس س
عايــد شــود گام بردارنــد و ايــن جــاده ترانزيتــي و 
عملياتــي  ســريع تر   هرچــه  را  كشــور  بين المللــي 

ــد. نماين

الحاق ناو موشک انداز »زره« به ناوگان 
جنوب نیروی دریایی ارتش

برای متناسب نمودن زير ساخت های
 هالل احمر الرستان چه کرده ايد؟

نقشه مهندسی فرهنگی فارس تا ۱٤۰۰ 
اجرایی شود

نماينده ولی فقيه در استان فارس و امام 
فرهنگ  شورای  رئيس  و  شيراز  جمعه 
مرحله  شدن  نهايی  لزوم  بر  عمومی، 
به  ورود  و  استان  فرهنگی  نقشه  تدوين 
فاز اجرايی اين سند مهم تا سال ۱۴00، 

كرد. تاكيد 
شورای  جلسه  در  دژكام  لطف اهلل  آيت اهلل 
به  كه  فارس  استان  عمومی  فرهنگ 
شورای  اعضای  حضور  با  و  وبينار  صورت 
فرهنگ عمومی شهرستان های مختلف به 
مجازی  مشترک  نشست  نخستين  عنوان 
استان  شهرستانها  و  استان  رئيسه  هيات 
برگزار شد، گفت: سند مهندسی فرهنگی 
مهندسی  سند  از  برشی  واقع  در  فارس 
راه  نقشه  عنوان  به  و  ملی ست  فرهنگی 
بوده  نظر  مد  و  مطرح  فرهنگی  مهندسی 
در  آن  اجرای  برای  نيز  چارچوب هايی  و 
فرهنگی  تاثيرگذار  حركت  تحقق  راستای 

نظام، تبيين شده است.
استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئيس 
بايد  سند  اين  اينكه  بر  تاكيد  با  فارس 
و  اجرايی  منطقه ای  نيازهای  با  متناسب 
برنامه  كرد:  خاطرنشان  شود،  عمليانی 
بدون  فرهنگی  هدفگذاری  و  ريزی 
تاثيرگذاری مجريان فرهنگی امكان پذير 

نيست.
برای  اينكه  بر  تاكيد  با  امام جمعه شيراز 
همه  بايد  فرهنگ  مهندسی  بالندگی 
وقتی  كرد:  اضافه  شويم،  همدل  و  فعال 
اين كار انجام شود ديگر نيازی به دستور 

نيست. ديگران 
اين  بر  تاكيد  با  همچنين  دژكام  آيت اهلل 
موضوع كه برای تحقق و اجرای اين سند 
اگر  گفت:  شويم،  رد  گويی  كلی  از  بايد 
كه  كلی  چارچوب  راستای  در  است  قرار 
تعيين شده به سمت برنامه و اقدام عملی 
مجموعه  از  ما  اطاعات  بايد  رويم  پيش 

اين سند خيلی دقيق و گسترده باشد.
او با طرح اين پرسش كه مديران فرهنگی 
را  سند  اين  اندازه  چه  تا  فارس  استان 
مضامين  با  گفت:  كرده اند؟  مطالعه 
نمی توان اقدام كرد و برای هركاری ابتدا 
نياز به معرفت داريم، لذا بايد ببينيم كه 
مهندسی  نقشه  به  نسبت  اطاعاتمان 

است. فرهنگی چقدر 

نماينده ولی فقيه در فارس اضافه كرد: بايد 
در شهرستان ها مطالعه اين سند به مسابقه 

گذاشته شود.
اينكه  بيان  با  همچنين  دژكام  آيت اهلل 
رويم،  پيش  دانش  و  علم  با  متناسب  بايد 
عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  به  خطاب 
نسبت  اندازه  چه  تا  گفت:  شهرستان ها  در 
به سند تحول فرهنگی فارس آشنا هستيد؟ 
می آيد  نامه ای  وقتی  فرهنگی  مسائل  در 

بايد آن در اختيار ديگران قرار دهيم.
او پرهيز از كلی گويی و پرداختن به حواشی 
اين  كه  كرد  تاكيد  و  شد  متذكر  مجددا  را 
نقشه مهندسی استان فارس حاصل تحقيق 

و فعاليت شماری از كارشناسان است.
دقيق  مطالعه  خواستار  شيراز  جمعه  امام 
فرهنگ  شورای  اعضای  توسط  سند  اين 
شهرستان های  و  فارس  استان  عمومی 
سند  اين  گفت:  و  شد  استان  اين  مختلف 

بايد در زمانبندی مقرر به سرانجام برسد.
شوراهای  مسئوالن  از  دژكام  آيت اهلل 
استان  شهرستان های  عمومی  فرهنگی 
اول  اداری  وقت  پايان  تا  خواست  فارس 
خصوص  در  را  خود  ديدگاه های  بهمن ماه 
تا در جلسه  ارسال كنند  اين سند به شورا 

بعدی، نظرات به رای گذاشته شود.
فرهنگی  مهندسی  نقشه  راهبردهای 

فارس به پروژه تبدیل شود
شورای  رئيس  نائب  و  فارس  استاندار 
ادامه گفت: هرچند  نيز در  فرهنگ عمومی 
اخاق،  چارچوب  در  اساسی  راهبردهای 
اسامی  ايرانی  زندگی  سبک  و  معنويت 
فرهنگی  مهندسی  نقشه  استانی  برش  در 
نمی خواهيم  اما  است  شده  تعيين  استان 

بايد  بلكه  بماند  باقی  شعار  حد  در  مباحث 
يک  همه  كه  شود  تبديل  پروژه هايی  به 

باشد. چارچوب مشخص داشته 
شورای  جلسه  در  نيز  رحيمی  عنايت اهلل 
كرد:  بيان  فارس،  استان  عمومی  فرهنگ 
تعالی  مسير  در  اميدوار،  و  نشاط  با  جامعه 

و پيشرفت گام بر می دارد.
او با اشاره به نقش مباحث فرهنگی در ايران 
عمومی  فرهنگ  شوراهای  جايگاه  اسامی، 
مسئوالن  از  گفت:  و  دانست  ويژه   و  واال  را 
يک  با  كه  می رود  انتظار  فرهنگ  حوزه 
استان،  مسائل  و  مباحث  همدلی  و  انسجام 
كرده  شناسايی  را  بخش ها  و  شهرستان ها 
راهكارهايی  و  پيشنهادات  آنها  رفع  برای  و 

ارائه دهند.
تشكيل  كه  است  انتظار  گفت:  رحيمی 
سطح  در  عمومی  فرهنگی  شورای  جلسات 
شهرستان ها نيز در دستور كار قرار گرفته و 

تشكيل شود. نيز  مربوطه  كميته های 
استاندار فارس افزود: می توان برای هر فصل 
در  را  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
نزديک  و  بهتر  ارتباط  و  برگزار  منطقه  يک 
و مسائل  برقرار  با مجموعه های مرتبط  تری 
در خصوص  و  بررسی  نزديک  از  را  فرهنگی 

آنها تصميم گيری كرد.
تخصيص  با  كه  كرد  اميدواری  ابراز  رحيمی 
اعتباری برای شورای فرهنگ عمومی استان 
در  و  بيشتر  انسجام  يک  با  را  كارها  بتوان 

چارچوبی مشخص تر پيش برد.

حرکت  راه  نقشه  فرهنگی  مهندسی  سند 
در حوزه فرهنگ خواهد بود

و  فارس  ارشاد اسامی  و  مدير كل فرهنگ 

گفت:  هم  عمومی  فرهنگ  شورای  دبير 
نقشه  می تواند  فرهنگی  مهندسی  سند 
راهی برای حركت موثر در حوزه فرهنگ 
شورای  در  كه  راهبردهايی  با  همصدا 

باشد. شده  تعيين  عمومی  فرهنگ 
اهميت  خاطر  به  افزود:  سهرابی  صابر 
اميدواريم  استان،  فرهنگی  نقشه  اين 
تاثيرگذار  نظرات  كه  كنند  تاش  همه 
روسای  توسط  منطقه  هر  ساز  بومی  و 
شهرستان ها  عمومی  فرهنگ  شورای 
مهندسی  نقشه  در  كردن  لحاظ  برای 

شود. اعام  استان  عمومی  فرهنگ 
وی بيان كرد: راهبردهای نقشه مهندسی 
نظام  چارچوب  اساس  بر  استان  فرهنگی 
كه  اهدافی  و  اسامی  جمهوری  مقدس 
جامعه  در  فرهنگ  سازی  پياده  برای 

است. شده  تدوين  می شود  تعيين 
جمله  از  داشت:  اظهار  سهرابی 
فرهنگی  مهندسی  نقشه  راهبردهای 
استان می توان به معنويت، سبک زندگی 
اتحاد  متعالی،  خانواده  اسامی،  ايرانی 
اقتصاد  فرهنگ  اسامی،  انسجام  و  ملی 
هنر  و  جانبه  همه  عدالت  مقاومتی، 
و  اسامی  انقاب  فرهنگی  جلوه  متعالی، 
اشاره  جهادی  و  واليی  مديريت  فرهنگ 

كرد.
فرهنگی  مهندسی  نقشه  داد:  ادامه  وی 
آن  پيشنهاد  پارسال  اسفندماه  استان 
فرهنگی  نقشه  به  توجه  با  و  شد  مطرح 
كشور  سراسر  به  و  تصويب  كشور  در  كه 
با  نيز  فارس  استان  در  بود،  شده  اعام 
نتيجه  به  جمعه  امام  پيگيری  و  تاكيد 
برش  باالدستی  اسناد  اساس  بر  و  رسيد 

شد. تدوين  فرهنگی  نقشه  استانی 
متعدد  جلسات  از  بعد  گفت:  سهرابی 
شكل  به  استانی  برش  شورا،  فكر  اتاق 
از  پس  و  تدوين  و  تنظيم  پيشنهادی 
به  عمومی  فرهنگ  شورای  رئيس  تاييد 
و  نظرات  با  تا  شد  ارسال  استان  سراسر 
بررسی  تاثيرگذار  افراد  همه  جمع بندی 
فرهنگ  شورای  تصويب  از  پس  و  شود 
به  نيز  ملی  سطح  در  استان  عمومی 

برسد. تصويب 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ
 و ارشاد اسالمی استان فارس 

شورای فرهنگ عمومی فارس به صورت وبینار برگزار شد
نخستين نشست مشترک مجازی هيات رئيسه استان و شهرستانها

آگهي مزايده
فرماندهي انتظامي شهرستان الرستان در نظر دارد یک باب پارکینگ 
با امکانات اولیه واقع در الرستان  جنب فرماندهي انتظامي الرستان 

را به اشخاص حقیقي یا حقوقي به صورت  مزایده واگذار نماید.
شرايط: ۱-مدت قرارداد یک ساله بوده و بدون در نظر گرفتن  هرگونه سرقفلي و حق 
داراي  مربع  متر  متراژ 7۰۰۰  به  حدوداً  نظر  مورد  ۲-پارکینگ  باشد.  می  کسب  و  پیشه 
امکانات مجزا و حفاظت  فیزیکي و اتاق نگهباني و بایگاني و... مي باشد. 3- متقاضي بایستي 
مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک سپه ارائه که در صورت عدم 
قبولي عودت مي گردد و در صورت قبولي یا انصراف عودت نمي گردد. ٤-این فرماندهي 
در رد یا قبول  پیشنهاد مجاز است. 5-شرح وظایف  پارکینگ: هنگام مراجعه و اخذ قرارداد 
به اطالع مي رسد. ۶-قیمت پایه براي اجاره پارکینگ ماهیانه 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰)سیصد میلیون 
کل  از  درصد   5۰ صورت  به  طرح  اجراي   جهت  همکاري  7-قرارداد  مي باشد.  ریال( 
منعقده جهت همکاري  ماهیانه مي باشد. 8-قرارداد  اجاره  اضافه  به  درآمد سهم طرفین 
با ناجا نبایستي حداقل سهم ناجا کمتر از 5۰ درصد باشد. 9-مهلت مراجعه جهت دریافت 
فرم شرکت در مزایده و ارسال تقاضا از روز شنبه مورخه ۱399/۱۱/۰٤ تا لغایت پایان وقت 
اداری سه شنبه ۱399/۱۱/۰7 می باشد. ۱۰-شماره تلفن ۰7۱۲۱8٤۶5٤۲ معاونت بودجه و 
مالي ف.ا.الرستان در ساعات اداري پاسخگوي سواالت شما خواهد بود. ۱۱-هزینه چاپ 
آگهي مزایده به عهده شخص برنده مزایده خواهد بود. ۱۲-برنده مزایده بایستی مورد 
تایید مبادی نظارتی نیروی انتظامی بوده و فاقد هرگونه سوپیشینه کیفری و محرومیت 
از خدمات اجتماعی بوده و اعتیاد به موادمخدر و... نداشته باشد.)تمامي موارد فوق کتبًا 

استعالم مي گردد(
فرماندهي انتظامي شهرستان الرستان                    م الف :  ۱۰٤55          شناسه آگهی  ۱۰77۶۲٤

معاون هالل احمر کشور، در سفرش 
بودن  نامناسب  از  الرستان  به 
در  احمر  هالل  های  زیرساخت 
الرستان خبر داد و اظهار داشت این 
کمبودها در مواقع بروز بحران ها در 
خدمات رسانی به مردم، هالل احمر 

را با چالش مواجه می کند.
برای  ماه  چندین  گذشت  از  پس 
این  رفع  دهید،برای  توضیح  مردم 
گرفته  صورت  اقداماتی  چه  معضل 

است.
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آسيب ديده اند.
شهرستان  اينكه  بر  تاكيد  با  كارشناس  اين 
مركبات  توليد  قطب های  از  يكی  قيروكارزين 
كشور به ويژه ليمو شيرين و ليمو ترش است، 
شهرستان  اين  مركبات  باغ های  كرد:  اظهار 
طور  به  هكتار  هزار  هفت  تقريبی  درسطح 
ميانگين ۱0 درصد خسارت ديده اند كه ميزان 
ريالی آن ۷۳۵ ميليارد ريال برآورد و بيشترين 
سهم از كل خسارت ها را به خود اختصاص داده 
است. بحرانی، با اشاره به اينكه در بخش زراعی 
توليد محصوالت  نيز شهرستان قيروكارزين در 
سبزی پائيزه از جايگاه ويژه ای برخوردار است، 
داده  روی  جوی  شرايط  متاسفانه  كرد:  ابراز 

باعث شد قريب به ۴00 هكتار از مزارع سبزی 
زيان  آباد  مبارک  منطقه  در  كاهو  مخصوصا 
ارزيابی  ريال  ميليارد   ۴۸ آن  ارزش  كه  ببينند 
بندان  يخ  و  سرما  در  او؛  گفته  است.به  شده 
روز های گذشته يک مزرعه سيب زمينی به طور 
هكتار  پنج  سطح  در  باقا  مزارع  درصد،   ۱00
حدود ۸0 درصد و بيش از ۳0 هكتار از اراضی 
دانه روغنی كلزا متوسط ۱۵ درصد  زير كشت 

دچار يخ زدگی و سرما شده اند.
محصوالت  بيمه  صندوق  اينكه  بيان  با  بحرانی 
كشاورزی تنها نهاد دولتی و تخصصی به جهت 
بخش  در  توليد  خطر  كاهش  برای  حمايت 
كشاورزی است، افزود: مديريت صحيح و انجام 
پوشش  از  استفاده  مانند  پيشگيرانه  اقدامات 
برای  گلخانه ای  فضای  در  توليد  يا  باغ  سايبان 
كاهش خسارت ها بسيار موثر خواهد بود.مسئول 
مديريت  مخاطرات  كاهش  و  بحران  مديريت 
جهاد كشاورزی شهرستان قيروكارزين بيان كرد: 
گروه های كارشناسی متشكل از كارشناسان اين 
مديريت، فرمانداری، بانک كشاورزی و صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزی بازديد و ارزيابی ها را 
انجام و گزارش های الزم تهيه و به مراجع ذی 
ربط ارسال كرده اند.قيروكارزين با بيش از ۳0 
هزار هكتار اراضی زراعی و باغی و توليد ساليانه 
بيش از ۷00 هزار تن محصوالت كشاورزی در 

۱۶۹ كيلومتری جنوب غربی شيراز قرار دارد.

مخاطرات  كاهش  و  بحران  مديريت  مسئول 
گفت:  قيروكارزين،  كشاورزی  جهاد  مديريت 
به دنبال وقوع سرما زدگی و يخ بندان های ۱۹ 
تا 22 دی ماه، بخش كشاورزی اين شهرستان 
ريال  ميليون   ۴۱0 و  ميليارد   ۷۹۸ متحمل 

خسارت شده است.
باشگاه  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
به  اذعان  با  بحرانی  شقايق  جوان،  خبرنگاران 
اينكه اين ميزان از سرما و يخ بندان در يک دهه 
است،  بوده  سابقه  بی  شهرستان  اين  در  اخير 
تصريح كرد: در اين رخداد جوی ۷۴۳۸ هكتار 
دام  واحد  هزار   ۱۶ بر  بالغ  و  مزارع  و  باغ ها  از 
عسل  زنبور  و  گرمابی  ماهيان  سنگين،  سبک، 

خسارت بيش از 7۹۰ ميليارد ريالی به کشاورزی قيروکارزين

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

حوزه اعتياد، بحث پيشگيری است 
كه در اين امر مجموعه های مختلف 
وظايفشان را درست انجام نمی دهند 
وقتی فراگيری آسيب های اجتماعی 
محله به محله و منزل به منزل شده 
علی  زمينه  اين  در  كه  آنان  است، 
رغم مسئوليت، كاری انجام ندهند، 

مديون مردم و خداوند هستند.
استان فارس  اينكه  به  اشاره  با  وی 
در زمينه طاق جز پنج استان اول 
است، گفت: در سال ۹0 از هر 20 
ازدواج سه طاق داشتيم و در سال 
۹۷ از هر ده ازدواج سه طاق ثبت 
و  مسئولين  اگر  خبر  اين  و  شده 
مردم را به حركت مؤثر وادار نكند، 

يعنی خسران!
در  فارس  استان  گفت:  دوستدار، 
مطلوبی  شرايط  هم  اعتياد  حوزه 
آموزی  دانش  اعتياد  در  و  ندارد 
كارگری  اعتياد  در  و  سوم  رتبه 
رتبه  بلوچستان  و  سيستان  از  بعد 

آبزی و كنار آبزی تاالب ها می كنند.
طشک،  پريشان،  ارژن،  تاالب های 
هفت  مهارلو،  كمجان،  بختگان، 
درياچه های  و  هرم  و  هيرم  برم، 
پشت سد و آبگير های فصلی در اين 
برنامه پايش می شوند. افراد داوطلب 
حائز شرايط فوق الزم است از طريق 

برون  راه  و  دارد  كشور  در  دوم 
كه  است  اين  وضعيت  اين  از  رفت 
هم  با  مربوطه  دستگاه های  تمامی 
و  افزايی  هم  موضوعات  اين  بر سر 
همكاری داشته باشند.دبير كارگروه 
هماهنگی  شورای  مجازی  فضای 
مبارزه با مواد مخدر، افزود: به نظر 
اسم  بر سر  می رسد وقت دعواهای 
جلسات  صورت  نوشتن  و  لوگو  و 

و  كار  مردم  و  گذشته  عمل  بدون 
تاكيد  می خواهند.دوستدار،  عمل 
كرد: برای اثبات ادعايمان می گويم 
كه مجموعه معاونت اجتماعی سپاه 
تمام ظرفيتی  با  فارس  استان  فجر 
نيروی  ويژه  به  دارد،  اختيار  كه در 
مؤثر بسيج، تمام قد، آماده همكاری 
متولی  ارگان های  با  افزايی  هم  و 

بحث اعتياد خواهد بود.

تلفن های اداره كل و تماس با اداره 
آموزش و مشاركت مردمی )داخلی 
برنامه  در  را  خود  حضور   )۱0۱

سرشماری سال جاری اعام كنند.
كنار  و  آبزی  پرندگان  سرشماری 
)ژانويه(  ماه  در دی  ساله  هر  آبزی 
و  كشور  آبی  زيستگاه های  در 

انجام  دنيا  كشور های  از  بسياری 
گونه  آخرين  می شود.براساس 
شناسی صورت گرفته بيش از ۱00 
گونه پرنده آبزی، كنارآبزی، مهاجر، 
فارس  در  مهاجر  نيمه  و  بومی 
فارس  است.استان  شده  شناسايی 
با داشتن بيش از ۱۱ تاالب دائمی 
و فصلی در كشور كه از اين تعداد 
ساالنه  است،  المللی  بين  تاالب   ۵
انواع  از  مهاجر  گونه   ۷0 پذيرای 
زی  آب  كنار  و  زی  آب  پرندگان 
پرندگان  سرشماری  اين  است.در 
آبزی و كنار آبزی شامل انواع اردک 
ها، لک لک سياه، اگرت كوچک و 
بزرگ، حواصيل، پليكان خاكستری 
آبچيلک  و  سانان  كشيم  باكان،  و 
سرشماری می شوند كه عمده اين 
سردسير  مناطق  خاص  پرندگان، 

شمالی هستند.

فارس،  فجر  سپاه  اجتماعی  معاون 
گفت: استان فارس در حوزه اعتياد 
اعتياد  در  و  ندارد  مطلوبی  شرايط 
در  و  سوم  رتبه  آموزی  دانش 
و  سيستان  از  بعد  كارگری  اعتياد 
را  كشور  در  دوم  رتبه  بلوچستان 
به  ميادالرستان  گزارش  داريم.به 
سرهنگ  مهر،  خبرگزاری  از  نقل 
دوستدار  محمدجعفر  پاسدار، 
مواد  با  مبارزه  شورای  جلسه  در 
مخدر فارس كه با ميزبانی معاونت 
شد،  برگزار  فجر  سپاه  اجتماعی 
در  مسائل  مهمترين  از  يكی  گفت: 

محيط  كل  اداره  عمومی  روابط 
با  كرد:  اعام  فارس،  استان  زيست 
برنامه  اجرای  زمان  آغاز  به  توجه 
آبزی  مهاجر  پرندگان  سرشماری 
آبی  زيستگاه های  در  آبزی  كنار  و 
حيات  امور  بر  نظارت  اداره  استان، 
محيط  حفاظت  كل  اداره  وحش 
داوطلب  افراد  از  فارس  زيست 
روش های  با  »آشنايی  دوره  كه 
آذر  در  را  پرندگان«  سرشماری 
به  دعوت  اند  كرده  سپری  ماه 
همكاری می كند. الزم به ذكر است 
از ميان داوطلبان، افرادی به عنوان 
هماهنگ كننده سرشماری پرندگان 
در هر شهرستان انتخاب و بر اساس 
با همكاری  بينی شده  برنامه پيش 
سرشماری  رابط  كارشناسان 
اقدام  شهرستان،  آبزی  پرندگان 
پرندگان  آمار  ثبت  و  به سرشماری 

استان فارس رتبه سوم اعتیاد دانش آموزی کشور

آغاز سرشماری پرندگان مهاجر آبزی تاالب های فارس

جان باختن دو مأمور 
فداکار پلیس فارس 

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
استان  پليس  فداكار  مأمور   2 گفت:  فارس، 
هنگام تعقيب و گريز خودرو متهمان و بر اثر 
واژگونی خودرو در شيراز جان خود را از دست 

دادند.
به گزارش ميادالرستان به نقل از  تسنيم، به 
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت  از  نقل 
استان فارس سرهنگ كاووس محمدی اظهار 
»گلستان«  كانتری 2۷  واحد گشت  داشت: 
زنی در مسير كمربندی  شيراز هنگام گشت 
به سمت ميدان صنايع، به يک دستگاه خودرو 
سواری با ۳ سرنشين مشكوک و دستور ايست 

می دهند.
بدون  خودرو  سرنشينان  اينكه  بيان  با  وی 
توجه به ايست مأموران اقدام به فرار می كنند، 
افزود: علی رغم هشدارهای مأموران انتظامی و 
تير هوايی در جهت متوقف  با شليک  اخطار 
به  راننده و سرنشينان خودرو  كردن خودرو، 

حركت خود ادامه می دهند.
تعقيب  هنگام  در  گفت:  محمدی  سرهنگ 
مسير  از  انتظامی  ماموران  خودرو  گريز،  و 
با موانع كنار  اثر برخورد شديد  منحرف و بر 
بلوار، متأسفانه دو تن از مأموران انتظامی جان 

خود را از دست می دهند.
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
خانواده  به  تعزيت  و  تسليت  ضمن  فارس، 
استان،  انتظامی  نيروی  فداكار  مأمور   2 اين 
تأكيد كرد: شناسايی متهمان به صورت ويژه 
در دستور پليس آگاهی استان قرار گرفته و 

اخبار تكميلی متعاقبا اعام خواهد شد.
***

کشف ۲3 تن برنج قاچاق 
در هرمزگان

انتظامی  فرمانده  جعفری،  غامرضا  سردار 
بازرسی  و  ايست  ماموران  گفت:  هرمزگان 
دستگاه  يک  از  سيريک  شهرستان  بونجی 
 ۶ ارزش  به  قاچاق  برنج  تن   2۳ كاميون 

ميليارد ريال كشف و ضبط كردند.
راننده  رابطه  اين  در  افزود:  جعفری  سردار 
كاميون دستگير و تحويل مراجع قضايی شد.

الحاق ناو موشک انداز 
»زره« به ناوگان جنوب 

نیروی دریایی ارتش

در  آن  اجزای  تمامی  كه  زره  ناو موشک انداز 
كارخانجات منطقه يكم نيروی دريايی ارتش 
نيرو  اين  ناوگان جنوب  به  است،  توليد شده 

الحاق شد.
شناورهای  از  يكی  زره  موشک انداز  ناو 
و  باال  مانور  قابليت  و  سرعت  با  قدرتمند 
مجهز به موشک و توپخانه اتوماتيک پيشرفته 
در  پيشرفته  شناور  اين  اجزای  تمامی  است. 
كارخانجات منطقه يكم نيروی دريايی ارتش 
آزمون های  تمامی  ناو  اين  است.  شده  توليد 
ساحلی و دريايی خود را پشت سر گذاشته و 

يک شناور كامًا آماده است.
شناورهای  مجموعه  از  زره  موشک انداز  ناو 
آن  از  فروند  چهار  كه  است  »پيكان«  كاس 
توسط نيروی دريايی ارتش جمهوری اسامی 
است.  شده  ساخته  قبل  سال های  در  ايران 
ظرفيت  از  نشان  زره،  موشک انداز  ناو  الحاق 

جديدی از توان نيروی دريايی ارتش است.
دريادار خانزادی، فرمانده نيروی دريايی ارتش 
همين  از  بعدی  فروندهای  ساخت  از  خبر 

دست را در سال های آينده داده است.
جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  ناوگروه های 
در  روزی  شبانه  صورت  به  ايران  اسامی 
حضور  مكران  دريای  و  هند  اقيانوس  پهنه 
بر همين  اتكا  با  و  قدرتمند داشته  و  مستمر 
برقرار  را  درياها  امنيت  بومی،  توانمندی های 

نموده است.

صنعت،  سازمان  برنامه  و  طرح  اداره  رئيس 
آخرين  گفت:  هرمزگان،  تجارت  و  معدن 
استخراج  دستگاه های  اظهاری  خود  مهلت 
ماه  بهمن  پنجم  تا  استان  اين  در  ارز  رمز 

امسال است.
باشگاه  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
رئيس  رضائی  زينب  جوان،  خبرنگاران 
معدن  صنعت،  سازمان  برنامه  و  طرح  اداره 
وضعيت  خصوص  در  هرمزگان  تجارت  و 
و  ارز  رمز  استخراج  دستگاه های  دارندگان 
چگونگی كسب مجوز، اظهار كرد: در اجرای 
با  مبارزه  مركزی  ستاد  اجرايی  دستورالعمل 
ارز درباره نگهداری و استفاده  قاچاق كاال و 
براساس  و  ارز  رمز  استخراج  دستگاه های  از 
و  خوداظهاری  فرايند  صمت،  وزارت  اباغ 
پرداخت حقوق و عوارض دولتی دستگاه های 
فعال  بهين ياب  سامانه  در  ارز  رمز  استخراج 

شده است.
ماينر  دارندگان دستگاه های  اضافه كرد:  وی 
مشخصات  ثبت  به  نسبت  هستند  مكلف 
هويتی خود به همراه تعداد، نوع، مشخصات 
دستگاه ها  سريال  شماره  و  مدل  فنی، 
شماره  احراز  قابليت  و  وجود  )درصورت 
سريال( اقدام كرده و حقوق و عوارض دولتی 
ماه  بهمن  پنجم  تاريخ  تا  حداكثر  را  مربوط 

به  فارس  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
اشاره  استان  در  معلم  نفری  هزار   ۱2 كمبود 
كرد و گفت: به دليل ظرفيت محدود دانشگاه 
فرهنگيان با اين مشكل روبه رو هستيم كه سال 

آينده نيز اين رقم به ۱۶ هزار نفر می رسد.
به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
تسنيم ، فرهاد اسماعيلی در جمع خبرنگاران  
به كمبود ۱2 هزار نفری معلم در استان اشاره 
به دليل ظرفيت محدود  اظهار داشت:  و  كرد 
روبه رو  مشكل  اين  با  فرهنگيان  دانشگاه 
هستيم كه سال آينده نيز اين رقم به ۱۶ هزار 

نفر می رسد.
مقوله های مهم  از  يكی  اينكه  به  اشاره  با  وی 
هيئت  و  انسانی  نيروی  فرهنگيان  دانشگاه 
جذب  ميزان  كرد:  بيان  است،  آن  علمی 
طی  كه  نيست  همسان  ما  نياز  با  دانشجو 
استخدامی و يک سال دوره می توانند  آزمون 

وارد فضای آموزشی شوند.
در  فارس،  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
مورد عدم شايسته گزينی در انتصابات آموزش 
و پرورش بيان كرد: اين مسئله كاما مشخص 
شده كه در آن نمی توان دخل و تصرفی داشت. 
تمامی دستگاه های دولتی و غيردولتی از جمله 
آموزش و پرورش حساسيت خاصی وجود دارد 
سپس  و  گزينش  را  نيروها  تمامی  بايد   كه 

می توانند  وارد عرصه كاری شوند.
علی رمضانی، مديركل فرهنگی، هنری، اردوها 
و فضاهای پرورشی در كشور نيز در ادامه اين 
نشست با بيان اينكه جشنواره فرهنگی هنری 
معلمان جدی ترين فعاليتی است كه توانمندی 
و مهارت های معلمان را نشان می دهد، گفت: 
آن  توسط  كه  است  برنامه ايی  نخستين  اين 
اجرای سند  برای  معلمان  از ظرفيت  می توان 

تحول استفاده كرد.
وی با بيان اينكه اعتقاد بر اين است كه تمامی 
معلمان هنرمند هستند و بايد آنها را شناسايی 
دغدغه  افزود:  برد،  بهره  توانايی هايشان  از  و 
حوزه  كه  معلمان  جشنواره های  تمامی  در  ما 
برای  كه  است  اين  می شود  برگزار  فرهنگی 
جنس  اين  از  معلمانی  دانش آموزان  تمامی 
وجود دارند كه آنها را هدايت كرده تا بتوانند 

مهارت های بهتری كسب كنند.
رمضانی، با يادآوری بر اينكه در اين جشنواره 

كنند. پرداخت 
تاكيد  سازمان،  برنامه  و  طرح  اداره  رئيس 
صدورجواز  موجود،  ضوابط  به  توجه  با  كرد: 
شامل  مجاز  محل های  در  رمزارز  تاسيس 
و  تجاری  آزاد  مناطق  صنعتی،  شهرک های 
اقتصادی و نيروگاه ها امكان پذير است. ويژه 

و  به كارگيری  ممنوعيت  به  اشاره  با  رضايی، 
فاقد  مراكز  در  ماينر  دستگاه های  نگهداری 
مجوز عنوان كرد: دارندگان دستگاه هايی كه 
تاريخ  تا  حداكثر  می توانند  نيز  ندارند  مجوز 
تكليف  تعيين  به  نسبت   ۹۹ اسفندماه  پنجم 
دستگاه های خود به يكی از روش های در نظر 
افزود: روش اول  گرفته شده اقدام كنند.وی 
دريافت جواز تأسيس برای فعاليت استخراج 
از  استفاده  و  بهين ياب  سامانه  در  ارز  رمز 
دستگاه ها در محل های مجاز پس از دريافت 
يا  و  كشور  داخل  در  بهره برداری  پروانه 
است.رئيس  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق 
اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان ادامه داد: شيوه دوم امكان 
در  مجوز  دارای  افراد  به  دستگاه ها  واگذاری 
در  مربوط  مستندات  بارگذاری  و  سامانه 
به  دستگاه ها  صادرات  سوم  راهكار  و  سامانه 
خارج از كشور و بارگذاری اسناد و مستندات 

مربوط در سامانه است.

بين معلمان  ارتباط  اين است كه  بر  نگاهمان 
مربيان  افزود:  شود،  برقرار  پرورشی  مربيان  و 
عهده  بر  مدرسه  تربيت  مسئوليت  پرورشی 
تمامی  عهده  بر  آن  مسئولين  بلكه  ندارند 
معلمان است و مربيان پرورشی هماهنگ كننده 

فعاليت های پرورشی هستند.
ارتباط  نتوانيم  اگر  كرد:  بيان  چنين  هم  وی 
و  دانش آموز  پرورشی،  مربی  و  معلم  بين 
فعاليت های پرورشی برقرار كنيم نمی توانيم به 
اهداف متعالی خود برسيم در اين راستا تمامی 
فعاليت مدرسه محور است چرا كه ارتباط بين 
دانش آموز ، معلم و جامعه برقرار و از ظرفيت 

انجمن اوليا مربيان نيز استفاده می شود.
فعاليت های  سقف  اينكه  بيان  با  رمضانی، 
بوده  كمتر  قبل  سال های  به  نسبت  پرورشی 
است، افزود: فعاليت های پرورشی زمانی موفق 
برنامه  دانش آموز  ميليون   ۱۵ برای  كه  است 

متنوع وجود داشته باشد.
وی با توجه به شيوع ويروس كرونا و مجازی 
برای  فرصتی  آموزان  دانش  تحصيل  شدن 
كرد:  اظهار  آمد،  پيش  پرورشی  فعاليت های 
توسط برنامه شاد برنامه و جشنواره های زيادی 
برگزار شد كه به جرات می توان گفت هفته ايی 

يک جشنواره تعريف شده است.
پرورشی  فضاهای  هنری   فرهنگی،  مديركل 
در ادامه به برنامه های اجرا شده توسط برنامه 
شاد پرداخت و افزود: جشنواره فرهنگی هنری 
سليمانی،  قاسم  شهيد  محوريت  با  علمدار 
برگزاری  حال  در  ايرانی  كاالی  از  حمايت 
است و هم چنين دوره بازی سازان فردا كه به 
دانش آموزان طراحی آموزش بازی داده می شود 
و در هفته تئاتر و سرود نيزبرنامه هايی تعريف 
برنامه های  حجم  گفت:  است.رمضانی،  شده 
پرورشی زياد است و متناسب با نياز مخاطب 
نتواستيم برنامه را به مرحله اجرا درآورد چرا 
كه همت دولت و در نظر گرفتن بودجه كافی 

برای فعاليت های پرورشی را می طلبد.
وی گفت: بايد معلمان تخصصی وجود داشته 
پرورشی  و  هنری  زمينه  در  بتوانند  تا  باشد 
جذب  دوره  راستا  همين  در  و  كنند  فعاليت 
فرهنگيان  دانشگاه  توسط  تربيتی  معلمان 
حوزه  فصل های  سر  آن  در  كه  گرفته  صورت 

فرهنگی و هنری تعريف شده است.

جزئيات دريافت مجوز
 دستگاه های استخراج رمز ارز در هرمزگان 

استان فارس، در سال آینده
با کمبود ۱۶ هزار معلم روبه رو می شود

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

آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶0۳۱۱0۱۱00۱۱2۱ مورخه ۹۹/0۸/0۶ هيأت اول - موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم محبوبه 
نذيري فرزند مرتضي   بشماره شناسنامه ۱۹۳2 صادره از الر  در ششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 2۴0 متر مربع پاک ۶ فرعي از ۴۴۵۹اصلي مفروز  و مجزا شده از 
پاک ۴۴۵۹  اصلي  قطعه 2 واقع در بخش ۱۸ فارس الر محرز گرديده با عنايت به 
اين كه تحديد حدود پاک ۴۴۵۹ تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه 
درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز سه 
شنبه مورخه ۹۹/۱2/۱2 تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل 
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد 
كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه 
تحديد به مدت ۳0 روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم 
از تاريخ تسليم اعتراض،  و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه 
انقضاي  دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۱0/2۴

شمسعلي اسكندري - رئيس  ثبت اسناد و اماک الرستان                    م/الف/۷۱۷

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
كاسه  به  كه  درخواستي  شرح  به  محمد    فرزند  رزاقي  فاطمه  خانم 
۹۹/2۹2    اين شورا  ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مرحومه بلقيس شكوهي  فرزند 
تاريخ   در  اوز     - الرستان   - ح  از  صادره   ۱۵۴ شناسنامه   به  محمد  
۱۳۸۸/۳/2۹  در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن 

مرحوم منحصر است به
۱-محمد رزاقي  فرزند هاشم   ش ش  ۹۶ ت ت ۱۳۴۱  صادره از ح شهري 

الرستان - اوز)همسر متوفي(
2-هاشم رزاقي  فرزند محمد  ش ش ۳۶۳  ت ت ۱۳۶۵  صادره از ح 2 

الرستان - اوز
از ح  ۳-شهرام رزاقي  فرزند محمد  ش ش ۸۱۹  ت ت ۱۳۶۶  صادره 

شهري شهرستان اوز
۴-حامد رزاقي  فرزند محمد  ش ش ۳۳۸02۹۷۸۴۴  ت ت ۱۳۷0  صادره 

از ح 2 شهري بندرعباس 
  ۱۳۷۵ ت  ت    ۳۴۵0۱۷۸۶۱۱ ش  ش  محمد   فرزند  رزاقي   ۵-فاطمه 

صادره از ح شهرستان قشم فرزندان متوفي والغير...
يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  از  پس  شورا  اينک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ انتشار اگهی ظرف يک ماه به اين شورا تقديم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختاف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي 

م/الف/۷۱۶
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صف

تاسيس شرکت سهامی خاص مهيار راه مهر طاها
تاسیس شرکت سهامی خاص مهیار راه مهر طاها درتاریخ ۱399/۱۰/۰8 به شماره ثبت ۱5٤۶ به شناسه ملی ۱٤۰۰9۶8۲3۶8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها، آزاد راه ها ، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار، تونل ها و پل ها راه های زیر زمینی و 
تجهیز و نگه داری فنی سیستم های حمل و نقل تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راه داری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن ماسه فعالیت در زمینه 
ساخت و احداث شهرکهای مسکونی، تجاری و اداری جاده سازی، راه سازی، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خاکریزی و خاکبرداری، سد سازی، تسطیح اراضی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن تعمیر 
و نگهداری خطوط انتقال آب ، گاز، نفت و پتروشیمی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری زیر سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط 
به راه خرید ملزومات، احداث سوله و اسکلت فلزی، نازک کاری و نماسازی، اقالم پیش ساخته، مخازن بتنی، مبلمان پارکی و شهری، انواع سازه ها از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسسیات 
شهری طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، بتنی وفلزی ساخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله تحقیق 
و طراحی بر خدمات برداشت رقومی و مختصاتی هماهنگی و اعزام اکیپ های نقشه برداری برای پروژه های درخواست تهیه نقشه های توپوگرافی شامل منطقه ای و شهری بلوکی اراضی کشاورزی، شهری و صنعتی 
پیاده کردن مسیر جاده و خطوط انتقال نیروتهیه پرو فیل طولی ومقاطع عرضی از جاده، رودخانه و خطوط انتقال نیرومکان یابی دقیق با استفاده از دستگاه مکان یاب تهیه نقشه  هیدروگرافی از رودخانه ها، دریاچه های 
طبیعی و مخازن سدها محاسبه سطح و حجم تهیه نقشه از عکس هوایی و عرصه سازی مناطق شهری تهیه نقـشه های بزرگ مقیاس و متوسط مقـیاس از طریق تبدیل عکس های هـوائی به نقشه با استفاده از دستگاه های 
تحلیلی و رقومی باز نگری و به روز رسانی نقشه های قدیمی تهیه نقشه های کاربری اراضی و توپوگرافی متوسط مقیاس با استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت مطالعه و بررسی پوشش زمین، تغییرات زمانی، کاربردهای 
شهری وانبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری مشارکت در اجرا و ساخت انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات، محوطه سازی 
فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، خطوط انتقال گاز آب برق خربد و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری 
کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرک اندیشه ، خیابان 
)٤۰ واحدی بیت رهبری( ، کوچه ۱8 اندیشه ، پالک ۰ ، مجتمع خانه کارگران ، بلوک ۱۰۱ ، طبقه همکف ، واحد ۱ کدپستی 7٤3۱8۶3۱۶٤ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم 
به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ٤3 مورخ ۱399/۰9/۱۶ نزد بانک ملی شعبه خور الرستان با کد 7۶٤۱ پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای جالل مهرافروز به شماره ملی ۲٤7۱۰۰۲7۶5 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی کریمی به شماره ملی ۲5۱۱3٤۶۶7۲ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سمیه کریمی به شماره ملی ۲5۱۱3888۲۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل هر کدام بتنهایی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم لیال سیفی به شماره ملی ۲5۰۰۲۱٤۶7۲ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال آقای روئین تن درستکار به شماره ملی ۲5۱۱9٤۱٤73 به سمت 

بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس  - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان                        )شناسه آگهی : ۱۰7۶99۲(

آگهی تغييرات موسسه صندوق قرض الحسنه الر
آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه الر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱ و شناسه 
که   ۱399/۰7/۱۲ مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰98۰۲۶۰998 ملی 
بموجب نامه شماره ۱۱۰7 مورد تایید سازمان اقتصاد اسالمی ایران قرار گرفته است تصمیمات 
به سال  منتهی  بیالن  و  تراز  مدیره  و هیأت  قانونی  بازرس  از گزارش  : پس  اتخاذ شد  ذیل 
مالی۱398مورد تصویب قرار گرفت. افراد ذیل به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. ۱ محمدباقر شکوهی علی ۲5۱۱۰8۱۱99 بازرس اصلی ۲ عبداله 
محبی حاجی بابا ۲5۱۱۱۱٤879 بازرس علی البدل روزنامه میالد الرستان جهت درج آگهی 
های موسسه تعیین گردید انتخاب اعضای هیأت مدیره و علی البدل افراد نامبرده زیر برای 
مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ۱عبدالکریم شریعت زاده 
زین العابدین ۲5۱۱۰۲8۶38 ۲ یعقوب نراقی غالم رضا ۲5۱۱۰9۶٤۶3 3 محمدحسن بینا حبیب 
قدسی  عبدالرسول   5  ۲5۱۰۱۱7۶۰۲ عبدالرضا  شیفته  شریفی  محمدحسن   ٤  ۲5۱۱۱۰۶795
غالم حسین  صفائیان  اله  7 هدایت  مروجی حسن ۲5۱۱۰7۶٤89  علی   ۶ قنبر ۲5۱۱۱۱۰873 
انتخاب  البدل  علی  اعضای  به  عنوان  سال   ۲ مدت  به  زیر  نامبرده  اشخاص   ۲5۱۱۰9۶۱۶۱
علی  پور  راست  یوسف   ۲ سیدبمانعلی ۲5۱۰۱۲۱۶۰۱  زاده  هاشمی  سیدمرتضی   ۱ گردیدند. 

اکبر ۲5۱۱۱73393 3 محمدرضا عدالت پور عبدالحسین ۲5۱۱۱753٤
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان           

)شناسه آگهی : ۱۰7۶987(

آگهی تحديد حدود عمومی امالک واقع در بخش 2۰ فارس جويم
برابر مقررات ماده ۱۲ قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از پالکهای واقع در حوزه ثبتی بخش ۲۰ فارس 
جویم با ذکر شماره پالک، نام و نام خانوادگی ومحل و نوع ملک به شرح زیر آگهی در روز تعیین شده 

ساعت 9 صبح تحدیدی حدود بعمل خواهد آمد .
قطعه 3 بخش 2۰ فارس 

  پالک 53۶- آقای علي اکبر اسماعیلي فرزند درویش  احدي از مالکین نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی و یک حلقه چاه مشهور به چاه گال واقع در قطعه 3 بخش ۲۰ فارس کاریان                          

تاریخ تحدید حدود ۱399/۱۱/۲۶
  پالک 9۲3- آقایان علي میرزا روشن، ابوالقاسم روشن و سایر شرکا  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

زراعتی و یک حلقه چاه واقع در قطعه 3 بخش ۲۰ فارس بلغان                                                         
 تاریخ تحدید حدود ۱399/۱۲/۰3

بدینوسیله باطالع عموم می رساند بموجب ماده ۱٤ قانون ثبت از صاحبان امالک و مجاورین به وسیله این 
آگهی دعوت می شود که در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند . واخواهی مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تا سی روز پذیرفته خواهد شد. سپس 
اعتراض خود را به صورت مکتوب به این واحد ثبتي تسلیم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند.                            تاریخ انتشار آگهي: ۱399/۱۰/۲٤
قاسم برخورداري  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جویم     م/الف/۱۰٤5۱          شناسه آگهي: ۱۰77۶38

آگهی تغييرات موسسه صندوق قرض الحسنه الر
آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه الر موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت ۱ و شناسه ملی ۱۰98۰۲۶۰998 به استناد صورتجلسه 
 ۱۱۰7 شماره  نامه  بموجب  که   ۱399/۰7/۱٤ مورخ  مدیره  هیئت 
مورد تایید سازمان اقتصاد اسالمی ایران قرار گرفته است تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :: ۱آقای عبدالرسول قدسی به سمت مدیر عامل ۲ 
- آقای محمدحسن شریفی شیفته به سمت قائم مقام مدیر عامل 3( 
عبدالکریم شریعت زاده رئیس هیات مدیره ٤ یعقوب نراقی نائب 
مروجی  علی   ۶ دار  بینا خزانه  5 محمدحسن  مدیره  هیئت  رئیس 
منشی 7 هدایت اله صفائیان عضو هیئت مدیره الف - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل )در غیاب 
که  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  از  (ودونفر  مقام  قائم  عامل  مدیر 
همگی فاقدرابطه نسبی درجه یک باشند همراه با مهر صندوق معتبر 
می باشد. ب - مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس  - مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری الرستان        )شناسه آگهی : ۱۰7۶989(

واكسن  درباره  انقاب  رهبر  بيانات  از  پس 
اين  به  راجع  مواردی  انگليسی،  و  آمريكايی 
و  مداقه  نيازمند  كه  است  شده  بيان  اظهارات 

بررسی است.
رهبر  خامنه ای  آيت اهلل  سافلی:  محمدعلی 
معظم انقاب اسامی اخيراً در ضمن بياناتی به 
مناسبت سالروز قيام ۱۹ دی تاكيد كردند كه 
واردات واكسن از آمريكا و انگليس ممنوع است.

اينچنين  زمينه  اين  در  ايشان  گفته های  متن 
اعتماد  انگليس[  و  ]آمريكا  اينها  »به  است: 
نميدانم،  ندارم،  هم  اعتماد  واقعاً  من  نيست؛ 
گاهی اوقات هست كه اينها ميخواهند واكسن 
ببينند  كنند،  امتحان  ديگر  ملّتهای  روی  را 
از  و  آمريكا  از  بنابر اين،  نميكند.  يا  ميكند  اثر 
فرانسه  به  البّته  نشود[.  تهّيه  ]واكسن  انگليس 
هم من خوش بين نيستم، علّتش هم اين است 
دارند.  اينها  را  آلوده  خونهای  آن  سابقه ی  كه 
واكسن  بخواهند  اگر  ديگر  جاهای  از  ]البّته[ 
هيچ  باشد-  مطمئّنی  جای  -كه  كنند  تهّيه 

اشكالی ندارد«
خامنه ای  آيت اهلل  اظهارات  از  بند  اين  جزئيات 
صحبت های  علی رغم  اما  بود  مشخص  كامًا 
كمپين  تشكيل  به  اقدام  برخی  ايشان،  واضح 
كردند  اظهارات   اين  عليه  هدفمندی  سياسی 
واكسيناسيون-عدم  دوقطبی   ساخت  به  و 
واكسيناسيون، علم و ضّد علم و واكسن داخلی 

و واكسن خارجی روی آوردند.
صورت  انقاب  رهبر  بيانات  عليه  كه  شبهاتی 
قالب  در  كه  بود  محور  چند  بر  مبتنی  گرفت، 

سواالت ذيل به آن می پردازيم.
آيا آيت اهلل خامنه ای از اساس مخالف واکسن است؟

می دهد  نشان  جمعه  روز  اظهارات  بر  مروری   
كه صحبت های ايشان نه به معنای مخالفت با 
اصل واكسيناسيون است، نه به معنای مخالفت 
با واكسن وارداتی است و نه در آن نشانه ای از 
بی اعتنايی به سامت مردم ديده می شود. از قضا 
كرونا  شيوع  ابتدای  همان  از  خامنه ای  آيت اهلل 
جزو معدود رهبران جهان است كه با عقانيت 
رفتار كردند و  به آن  و دقت نظر مهمی نسبت 
ضمن آنكه شخصاً اصول بهداشتی و سامت را 
رعايت  كرونا  ملی  ستاد  توصيه های  بر  مبتنی 
بر  مسئوالن  به  مختلفی  برهه های  در  كردند، 
جدی  پروتكل های  و  كنترل ها  اعمال  ضرورت 
برای مقابله با ويروس كرونا و حفظ جان مردم 

تاكيد كردند.
دوره  در  ايشان  مديريتی  سابقه  ديگر  سوی  از 
كه  می دهد  نشان  رهبری  و  رياست جمهوری 
توجه جدی به واكسيناسيون عمومی و سامت 
و  اقدامات  مقايسه  آنكه،  ضمن  داشتند.  ملی 
نحوه ی رفتار آيت اهلل خامنه ای با برخی روسای 
كشورهای بزرگ جهان مانند ترامپ در آمريكا 
و بوريس جانسون در انگليس و بعضی روسای 
در  تفاوت  گويای  خوبی  به  كشورها،  ديگر 

عملكرد و عقانيت است.
طرح »بسيج سامت كودكان« در سال ۱۳۶۷ با 
حضور آيت اهلل خامنه ای افتتاح شد و شخصاً فاز 
عملياتی اين طرح را آغاز كردند. حضور بسيج 
در طرح واكسيناسيون فلج اطفال در سال ۷۴ 

برخی  وقتی  كه  نحوی  به  است.  چيز  همه  بر 
برساختن  با  دنيا  در  جمهور  روسای  و  رهبران 
دوگانه ی جان و اقتصاد، بر ضرورت ايجاد توازنی 
ميان آنها تاكيد داشتند و می گفتند كه بخاطر 
گذشت،  مردم  برخی  جان  از  می توان  اقتصاد 
ستاد  اعضای  ديدار  در  خامنه ای  آيت اهلل  اما 
تاكيد  مردم  جان  قطعی  اولويت  بر  كرونا  ملی 
و در عين حال خاطرنشان كردند كه مشكات 
اقتصادی هم با تاش مسئوالن قابل حل است.

برای  را  واكسن  واردات  حتی  منظور  بهمين 
تنها  بلكه  نكردند  نهی  مردم  سامت  حفظ 
در  كردند.   مستثنا  امر  اين  از  را  كشورهايی 
روزهای گذشته توافقی ميان جمهوری اسامی 
پيشرفته  كشورهای  از  يكی  -كه  كوبا  كشور  و 
در زمينه پزشكی است- امضا شد كه به موجب 
توليد  نامزد  واكسن  پيشرفته ترين  فناوری  آن 
انجام  و  شود  منتقل  ايران  به  هاوانا  در  نهايی 
ايران  در  مرحله سوم  انسانی  بالينی  آزمايشات 

انجام خواهد شد.
انگليسی  و  آمريكايی  واکسن  با  انقالب  رهبر  چرا 

مخالف کردند؟
آنچه در اظهارات آيت اهلل خامنه ای مورد مداقه 
در  عقانی  احتياط  يک  ضرورت  گرفت،  قرار 

برابر واكسن آمريكايی و انگليسی است. 
شركت  توسط  كه  بيونتک«  »فايزر-  واكسن 
آمريكايی داروسازی »فايزر« با همكاری شركت 
تنها  »بيونتک« ساخته شده  آلمانی  داروسازی 
مجوز استفاده اضطراری دريافت كرده است. با 
تا  شده  موجب  كرونا  گسترده  شيوع  حال  اين 
بياورند  روی  آن  خريد  به  كشورها  از  بسياری 
عوارض  از  گذشته  روزهای  در  كه  اخباری  اما 
اين واكسن كه حتی در مواردی منجر به مرگ 
برخی افراد بعد از دريافت واكسن شده، ترديد 

ها درباره سامت آن را بيشتر كرده است. 
عقل حكم می كند در شرايطی كه اين واكسن 
از  بسياری  و  نداده  پس  را  خود  امتحان  هنوز 
امتناع  آن  زدن  از  نيز  آمريكا  در  درمان  كادر 
كه  احتمالی  دفع ضرر  قاعده  باب  از  می كنند، 
يک قاعده عقلی و شرعی است، رهبری مانع از 

بخطر افتادن سامت شهروندان شوند. 
از سوی ديگر، نهی رهبر انقاب ناشی از  سابقه 

است  پزشكی  جنايت  در  كشورها  اين  تاريخی 
 ۶0 دهه  در  كه  آلوده  خون های  مسئله  به  كه 
اشاره  شد  ايران  وارد  فرانسه  از  خورشيدی 
»مريو«  انستيتو  شصت،  دهه ی  در  كردند. 
را  انعقادی خون  فاكتورهای  فرانسه،  به  متعلّق 
ايران  به  بودند،  اچ آی وی  ويروس  به  آلوده  كه 
تعداد  اين خونها  از  استفاده  اثر  در  كرد.  صادر 
قابل توجهی از بيماران هموفيلی به اين ويروس 

مبتا شده و جان خود را از دست دادند.
از جانب  پيشتر  پزشكی  قبيل جنايت های  اين 
به وقوع  نيز  آمريكا  جمله  از  كشورها  برخی 
آزمايش  پروژه ی  جمله  از  است.  پيوسته 
سازمان  سوی  از  كه  تاسكيگی  در  سيفليس 
انجام   )PHS( آمريكا  بهداشت عمومی  خدمات 
شد. در اين پروژه بدون اطاع به سياهپوستان 
تاثير  خون،  آزمايش  پوشش  در  تاكسكيگی 
آزمايش  را  سيفليس  درمان  در  پنی سيلين 
بود  گسترده  آنقدر  تاسكيگی  كردند!جنايت 
اين  بخاطر   ۱۹۹۳ سال  در  كلينتون  بيل  كه 
آزمايشات از سياه پوستان معذرت خواهی كرد! 
مزيد  نيز  انقاب  رهبر  تاريخی  اين خودآگاهی 
بر علت است تا در قبال جان مردم بی مباالتی 

نكنند. 
افزايش  از  ايشان  تاريخی و حمايت  اين سابقه 
می دهد  نشان  جامعه  در  عمومی  سامت 
آمريكايی،  واكسن  ورود  با  ايشان  مخالفت 
است  است كه ممكن  دارويی  برابر  در  احتياط 

سامت جامعه را به خطر بيندازد. 
چرا برخی اقدام به تشكيل کمپين سياسی کردند؟

گذشته  هفته  در  كه  گروهی  همان  متاسفانه 
و  پرداخته  داخل  توليد  واكسن  تمسخر  به 
خودتحقيری را ترويج می كردند، در برابر اقدام 
جان  نيفتادن  خطر  به  در  انقاب  رهبر  مهم 
واكسن  واردات  ممنوعيت  اعام  و  هم ميهنان 
آمريكايی، به هواخواهی از واكسن توليد آمريكا 
با  را  هموطن  ميليون   ۸0 و سامت  پرداختند 

مسائل سياسی گره زدند. 
در اينجا دو نكته جالب توجه است. يک اينكه، 
موضع گيری  انقاب  رهبر  بيانات  عليه  افرادی 
كردند و به دوقطبی سازی دامن زدند كه قاطبه  
و  ندارند  آنها هيچ سررشته ای در علم پزشكی 
نظراتشان كارشناسی شده نيست و صرفاً به دليل 
عناد با مردم ايران، مسئله سامت را با سياست 
حاميان  قبال  در  نكته  دومين  می زنند.  پيوند 
اين كمپين يادآور اين ضرب المثل درباره برخی 
اعضای حزب توده است كه شيفتگی عميق به 
در  اگر  می گفتند  كنايه  به  و  داشتند  شوروی 
چتر  تهران  در  توده ای ها  ببارد،  باران  مسكو 
می گيرند! حكايت حاميان واكسن آمريكايی نيز 
آنها در شرايطی كه حتی  از همين قرار است. 
كادر درمان كه بيشترين خطر ابتا به كرونا را 
از  می كنند،  خودداری  واكسن  تزريق  از  دارند 
آمريكايی ها گوی سبقت را ربوده و موضع گيری 
به  و  برنمی تابند  را  آمريكايی  واكسن  عليه 
بهای به خطر افتادن جان هموطنانشان حاضر 

نيستند كسی به آمريكا چپ نگاه كند. 

خبرگزاری تسنيم

نيز با دستور رهبر انقاب صورت گرفت كه به 
ريشه كن شدن اين بيماری منجر شد و بيش از 
ايران به فلج  2 دهه است كه هيچ كودكی در 
اطفال مبتا نشده است.در دهه هشتاد نيز طرح 
واكسيناسيون بيماری سرخک و سرخجه پيش 
مقابل  بايد در  تعداد كسانی كه  بار  اين  و  آمد 
به  نزديک  چيزی  شوند  واكسينه  بيماری  اين 
۵/۳ برابر طرح واكسيناسيون فلج اطفال يعنی 
اين طرح كه در سال  در  بود.  نفر  ميليون   ۳۳
۸2 اجرايی شد، ظرف مدت يک ماه از ۱۵ آذر 
تا ۱۵ دی ماه سال ۸2، ۳۳ ميليون ايرانی در 
در  اين  شدند.  واكسينه  بيماری  دو  اين  مقابل 
اعام  تركيه  كشور  زمان  همان  كه  حالی بود 
 20 سال  يک  مدت  ظرف  است  بنا  بود  كرده 
ميليون نفر از مردم خود را واكسينه كند.طرح 
واكسيناسيون سرخک و سرخجه مورد حمايت 
جدی رهبر انقاب بود و ضمن به صحنه آمدن 
دوباره بسيج در اين طرح، آيت اهلل خامنه ای در 
واكسيناسيون  طرح  دست اندركاران  با  ديدار 
تأكيد كردند همه دستگاهها موظفند در اجرای 

اين طرح بزرگ همكاری و همت كنند.
 آيا رهبری با واردات واکسن مخالف اند؟ 

واكسن  واردات  با  انقاب  معظم  رهبر  اگرچه 
اما  كردند  مخالفت  انگليسی  و  آمريكايی 
واردات  هرگونه  از  جلوگيری  به معنای  اين 
از  واردات  كردند  اعام  بصراحت  چراكه  نبود 
ندارد. همچنين بخشی  مانعی  كشورهای ديگر 
از  گذشته  سالهای  طول  در  كشور  داروهای  از 
كشورهای مختلفی وارد می شود. داروهايی كه 
مورد استفاده اكثريت مردم جهان است و درس 
خود را پس داده اما واكسن كرونای فايزر فاقد 

اين مولفه است كه به آن خواهيم پرداخت. 
از سوی ديگر، جمهوری اسامی اولين كشور در 
غرب آسيا و همچنين چهارمين كشوری بود كه 
در هفته های گذشته واكسن ساخت داخل را به 
آزمايش  انجام  با  و  رساند  انسانی  مرحله تست 

های بعدی توليد انبوه آن آغاز خواهد شد.
از توليد واكسن داخلی و تاكيد  حمايت جدی 
به همه مسئوالن برای رعايت نكات علمی ستاد 
ملی كرونا امر واضحی است؛ اما يكی از فرازهای 
اظهارات ايشان، تاكيد بر اولويت سامت مردم 

پاسخ به چهار سوال درباره بیانات آیت اهلل خامنه ای درخصوص واکسن

آيا رهبر انقالب با واردات واکسن مخالف است؟

عوامل  به  اشاره  با  سرمايه  بازار  كارشناس  يک 
تاثيرگذار در ايجاد نوسان معامات بورس گفت: 
مناسب  فضاهای  وجود  دليل  به  سال  پايان  تا 
جهانی و احتمال ثبات قيمت ارز، روزهای كم 
و  بود  خواهيم  شاهد  بازار  اين  در  را  هيجانی 
شاخص بورس در مسير صعودی با شيبی مايم 

قرار می گيرد.
در  بورس  شاخص  افت  به  نصيرزاده،  سلمان 
افزود:  و  كرد  اشاره  سهام  بازار  ديروز  معامات 
بازار حاكم  بر  روانی  و  بنيادی  عوامل  مجموعه 
است، اين موضوع نشات گرفته از ابهام های منفی 

است كه به بازار تزريق شده است.
وی با بيان اينكه به لحاظ بنيادی همان عاملی 
اخير  بورس در دو سال  باعث شد شاخص  كه 
روند  در  كند،  رشد  واحد  ميليون  دو  كانال  تا 
اصاحی بازار تاثيرگذار بود، اظهار داشت: بيشتر 
اين موضوع ناشی از انتظارات تورمی و نرخ ارز 
بود و منجر به افزايش قيمت سهام شد، اكنون 
نقطه مقابل اين مسايل در بازار ايجاد شده است 
و بازار انتظار كاهش سرعت نرخ تورم را دارد و 
نگران اين است كه نرخ دالر بيش از اينها كاهش 

پيدا كند.
نصيرزاده، با تاكيد بر اينكه در طول سال هايی كه 
بورس در حال فعاليت بود تورم محور بوده است، 
گفت: با توجه به اينكه سهام شركت های جديد 
نشات  بازار  اين  اما رشد  كردند  ورود  بورس  به 
گرفته از تورم بوده است، بدين معنا كه هر زمان 
تورم با جهش همراه شده است بورس با سرعت 
زيادی در مسير افزايشی قرار گرفت، اكنون هم 

بازار با نقطه مقابل اين فضا روبرو شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه، افزود: وجود برخی از 
تصميم گيری ها در مورد قيمت گذاری ها در بازار 
در كنار انتظارات تورمی باعث ايجاد نوسان در 
معامات بورس و كاهش اعتماد سرمايه گذاری 

در بازار سرمايه شده است.
وی اظهار داشت: اكنون در بازار با دو نوع تورم 
بازارهای  در  هستيم،  روبرو  داخلی  و  جهانی 
جهانی به دليل متورم بودن قيمت ها، قيمت های 
جهانی رو به افزايش است، با توجه به قيمت های 
جهانی روند بازار می توانست بهتر از اين ها باشد و 
از فضای بازار جهانی منتفع شود اما اكنون بحث 
تغيير  و  تورمی  انتظارات  بازار موضوع  قالب در 

فضا در بحث تورم داخلی است.
به گفته نصيرزاده، به محض اينكه بازار وارد مسير 
تعادلی می شود، برخی از تصميم گيری ها بازار را 
از مسير خود خارج و وارد مدار نزولی می كند.اين 
كارشناس بازار سرمايه، اظهار داشت:يكی ديگر 
آزادسازی  موضوع  بازار،   آينده  ريسک های  از 
اين آزاد سازی   سهام عدالت است كه سازوكار 
است.وی  مبهم  بازار  اين  فعاالن  برای  همچنان 
با بيان اينكه با توجه به چنين عواملی می توان 

تغيير  با  ميان مدت  برای   بازار  كه  كرد  اعام 
روند از صعودی به نزولی وارد فضای اصاحی 
شده است، گفت: از ديد ميان مدت می توان آن 
را اصاح تلقی كرد اما در كوتاه مدت بازار به 
فصل  فصلی،  گزارش های  انتشار  مانند  داليلی 
برای  تاش  در  بازار جهانی  تحوالت  و  مجامع 
تغيير روند است و ممكن است به صورت موقتی 
با  بازگردد. نصيرزاده،  به مسير صعودی  دوباره 
اشاره به اينكه اكنون نرخ دالر در محدوده 2۵ 
هزار تومان قرار دارد و اين بازار دارای دو نگاه 
است، اظهار داشت: نگاه خوشبينانه بدين صورت 
است كه دالر اكنون در كف قيمتی قرار دارد و 

در حال آماده سازی برای رشد دوباره است.
كرد:  خاطرنشان  سرمايه،  بازار  كارشناس  اين 
اگر اين اتفاق رخ دهد روزهای خوبی پيش روی 
بازار سرمايه قرار خواهد گرفت، نگاه ديگر اين 
است كه دالر در حال سقف سازی در اين قيمت 
با گشايش های سياسی از هيجان نرخ  است و 
تا  دالر  نرخ  است  ممكن  و  می شود  تخليه  ارز 
اين  كه  يابد  كاهش  تومان  هزار   20 محدوده 
موضوع به نوبه خود بر روند نزولی بازار تاثيرگذار 

خواهد بود.
در  را  بايد حداقل ها  بعد  به  االن  از  افزود:  وی 
بازار سرمايه لحاظ كنيم كه اين امر باعث كنترل 
ريسک و ايجاد ثبات در بازار می شود و از اين 
بازار  اين  در  بيشتری  تمركز  با  طريق می توان 

سرمايه گذاری كنيم.
نصيرزاده، با بيان اينكه اكنون بازار دارای ابهام 
منفی برای احتمال ايجاد گشايش ها، كاهش نرخ 
دالر و كاهش سرعت نرخ تورم است كه اين امر 
باعث ايجاد فضای ركودی در كشور شده است، 
گفت:  در صورت ايحاد ثبات نسبی در قيمت 
بازارها  باقی  از  سرمايه  بازار  تورم،  نرخ  و  دالر 
اختيار  را در  بهتری  بازدهی  و  پيشی می گيرد 
معامات  روند  وی  می دهد.  قرار  سهامداران 
و  پتانسيل  گفت:   و  كرد  پيش بينی  را  بورس 
اميدواری پيش روی فعاالن بازار ناشی از انتظار 
انتشار گزارش های مثبت ۹ ماه شركت ها است 
يک  عنوان  به  می تواند  خود  موضوع  اين  كه 
محرک و سرعت گير افت در بازار قلمداد شود اما 
سهامداران نبايد انتظار رشدهای غافلگيركننده 
را داشته باشند در عين حال با اين محرک در 
مقطع كنونی  انتظار افت های سنگين را هم 
سرمايه  بازار  كارشناس  اين  داشت.  نمی توان 
بازار  به كم عمق شدن  توجه  با  داشت:  اظهار 
سرمايه فروشنده زياد است اما تا پايان سال به 
دليل وجود فضاهای مناسب جهانی و احتمال 
ثبات قيمت ارز، روزهای كم هيجانی را در اين 
مسير  در  بورس  شاخص  و  بود  خواهيم  بازار 

صعودی با شيبی مايم قرار می گيرد.
ايرنا

علت وجود نوسان در معامالت بورس چیست؟

آگهی تحديد حدود اختصاصی 
به   حسن آباد  به  معروف  مزرعه  ششدانگ  حدود  تحديد  عمليات  و   آگهي  چون 
آقاي  تقاضاي  مورد  حسن آباد  فارس   20 بخش  يک  قطعه  در  واقع    2۴۱ پاک 
بندري  تفضلي  عنايت اله  آقاي  از طرف  وكالت  به  فريدون  فرزند  سليمان حيدري 
فرزند محمدصادق طي وكالتنامه شماره ۳۱۷۳۷ -۹۹/۱0/۱۳ دفتر اسناد رسمي 
 ۱۵ ماده  تبصره  برابر  مرقوم  پاک  حدود  تحديد  و  نيامده  عمل  به  جويم    ۱۳۵
قانون ثبت مقدور نگرديده است،  تحديد حدود از ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه 
۱۳۹۹/۱2/0۹ در محل وقوع ملک شروع و به عمل  خواهد آمد لذا طبق ماده ۱۴ 
قانون ثبت بوسيله اين آگهي از متقاضي و كليه  صاحبان حقوق ارتفاقي و اماک 
مجاور دعوت می شود كه در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. 
تا  قانون ثبت فقط  ارتفاقی طبق ماده 20  واخواهي مجاورين  به حدود و حقوق 
سي روز از تاريخ تنظيم  صورت مجلس تحديدی پذيرفته خواهد شد لذا با توجه 
به ماده ۸۶ آئين نامه اصاحي قانون ثبت اعتراض بايد كتباً  به اداره ثبت تسليم 
شود و معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع ذيصاح قضايی تقديم و گواهی  تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 
اسناد و اماک محل تسليم نمايد در غير اين صورت اداره ثبت با وصول گواهي 
عدم تقديم دادخواست از طرف متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي بدون توجه به 

اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد.
تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۱0/2۴

قاسم برخورداري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک جويم       م/الف/۷۱۸
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باستانی  و  تاريخی  آثاری  نيمه  كاروانسرای 
شهرستان  الر،  شهرستان  ارطباتی  راه  سر  در 
بستک به شهرستان بندر لنگه واقع شده است.

بنای موسوم به »كاروانسرای نيمه« در كيلومتر 
2 جاده آسفالته الر، بستک و در دشت صحرای 

نيمه در كنار بركه نيمه قرار گرفته است.
چهارگنبدی  و  ايوانی  چهار  به صورت  بنا  اين 
است،  برخوردار  متقارنی  معماری  از  و  بوده 
شواهد نشان می دهد كه تمامی مصالح به كار 
اطراف  مناطق  از  بنا  احداث  برای  شده  برده 

جمع آوری شده است.
كاربرد سنگ به عنوان ماده اصلی با مات ويژه 
موجب استحكام بنا در طول قرن های متمادی 

در برابر حوادث طبيعی پابرجا مانده است.
در  واستراحتگاهی  سرپناهی  )كاروانسرا(  اين 
بندر  به  لنگه  بندر  الر،  بازارگانی  جاده  مسير 
:كاروانسرای  كارواسراهای  وبا  بوده است  عباس 
كاروانسرای  و  كوردان  كاروانسرای   ، بستک 

است  محال  كورده...  هاي  بِركه 
استان  جنوبي  هاي  شهر  به  كسي 
الرستان  منطقه  خصوص  به  فارس 
مسير  بين  در  و  باشد  كرده  سفر 

است كه  در زبان محلي به آن بركه 
منطقه  در  آن  شمار  كه  گويند  مي 
خارج  كتاب  و  حساب  از  الرستان 
بركه  شهر  لقب  كه  جايي  تا  است 
گرفته  نظر  در  الرستان  براي  را  ها 
اند ، در روستاي كورده حدود بيش 
بركه در  بركه كه تعداد  20  از ۶0 
در  ۴0 عدد  از  بيش   ، روستا  داخل 
بركه  دهها  از  بيش  و  روستا  اطراف 
كاره  نيمه  صورت  به  يا  تخريب  كه 
همين  مردمان  دست  به  شده  رها 
ديار كه درزمان هاي نه چندان دور 
كه هنوز آب لوله كشي در خانه ها 
جايي نداشت ،مطمئن و رايج ترين 
وسيله براي تامين آب مصرفي بوده 

ساخته شده است.
كه  گذشته  هاي  زمان  در  همچنين 
جمع  ديار  اين  مردان  اكثر  شغل 
و  خاشاک  و  خار  فروش   و  آوري 
و  اطراف   هاي  كوه  از  كه  ...بوده، 
چند  مدت  و  بوده  العبور  صعب 
مي  باقي  مكانها  ان  در  روز  شبانه 
حمل  يا  و  برگشت  امكان  و  ماندند 
محلي  زبان  در  از خمره)  نبوده  آب 
بيان  به  كردند  مي  استفاده  ُخَم( 
امكان  كه  هايي  مكان  در  ديگر 
استفاده  خمره  از  نبود  بركه  ساخت 
بركه  كارايي  همان  كه  كردند  مي 
دارا  را  كوچكتر  بسيار  ابعاد  در  اما 
مي  استفاده  آبي  از  يا  و  ميباشد 

خواجه  باقر  عبداهلل  حاج 
وحقيقت  زاده  صادق  حقيقی،  آقايان  جد 

است. بوده 
تاجرالری  عبداهلل  حاج 

به حساب می  و بزرگ خير معاصر الرستان 
آمده است. چندين اثر تاريخی وعام المنفعه 

برای منطقه الرستان احداث كرده است.

كردند كه سينه  تخته سنگها را در 
جمع  آن  در  و  شكافته  زمان  گذر 
در  و  آبدان  نيز  آن  به  كه  شد  مي 

زبان محلي آودو مي گويند.
بناهای قديمی كورده بر  نگاهی 

سر درب خانه ای قديمی در كورده 
خانه  ورودی  در  روی  تزءينی  هال 
سر  معدود  از  يكی   ، اجدادی  ی 
درب های منقش در روستای كورده 
به  تاريخ ساخت ۱۳۵۱  به  الرستان 
اين  آشنای  نام  استاد  توانای  دست 
عابدی  صادق  محمد  مرحوم  ديار 
نصر   : ۱۳سوره صف  آيه  به  متبرک 
و  ياری خدا  قريب...  فتح  و  اهلل  من 

پيروزی نزديک است.

جامع  مسجد  كنار  در  عبداهلل  حاج  بركه   
-كاروانسرای  الر  قديم  بار  ميدان  داخل  و 
ميدان  شعبه  ملی  بانک  محل  عبداهلل  حاج 

الر 
بار ميدان  عبداهلل  حمام حاج 

يكی  كه  جويم  در  عبداهلل  حاج  كاروانسرای 
باشد. می  منطقه  كاروانسراهای  زيباترين  از 

راه های  مسير  در  بوداند  هماهنگ  كوخرد 
اين مناطق  از  بازارگانی واستراحتگاه قوافل كه 
عبور می نموده اند اهميت خاصی داشته بوده اند.

در  و  بوده  مركزی  حياط  دارای  كاروانسرا  اين 
داشته  قرار  گاه ها  استراحت  اصطبل ها،  اطراف 
با  سنگی  سازه ای  تاريخی  بنای  اين  بوده است، 

مصالح گچ و اندودهای ساروجی است كه بنيان 
كاروانسرا را تشكيل داده اند.

شيراز  بازرگانی  راه  مسير  در  تاريخی  اثر  اين 
-الر -بندرلنگه به بندر عباس قرار داشته بوده 
خاصی  ويژگيهای  از  گذشته  دوران  ودر  اند، 

برخور دار بوده اند.

شمار  بي  و  رنگ  سفيد  هاي  گنبد 
داخل  حتي  و  جاده  كنار  و  گوشه 
شهر و روستا را نديده باشد بله اين 
گنبدهاي سفيد رنگ همان آب انبار 

کاروانسرای نيمه

برکه های کورده

در   : جويم  شهر  جامع  مسجد   -1
حاج  دست  به  ۱0۹۷)ه.ق(  سال 
 ، جويمی  محمد  بن  قلی  صفی 
هم زمان با سلطنت شاه سليمان 

صفوی ساخته شد .
آتشكده   : کاريان  آتشكده   -2
سه  از  يكی  كاريان  آذرفرنبغ 
از  قبل  در  ايران  بزرگ  آتشكده 
اسام بوده است.به استناد كتاب 
مرآت البلدان )محمد حسن خان 
اين  شيروان  انو  اعتمادالسلطنه( 
شهر  به  تركستان  از  را  آتشكده 

منتقل كرد. كاريان 
سال  در   : خضر  حمام   -3
صفی  حاج  دست  ۱0۸۵)ه.ق(به 
جنوب  در  و  شده  ساخته  قلی 

غربی شهر جويم واقع است.
در   : خانه  شتر  سرای  کاروان   -4  
اواخر  در  است.  واقع  مركز جويم 

دوران زنديه بنا شده است.
5- صندوق مهر : در اوايل سده ی 
است  شده  ساخته  هجری  هشتم 
جويم  جامع  مسجد  در  اينک  و 

نگهداری می شود.
سالهای  در  ميانده:  ی  برکه   -6
تا ۱0۹۵ در عصر صفوی   ۱0۸۵

ساخته شده است .
نقاره  يا  فرخان  ماه  ی  قلعه   -7
فرشته  غربی  جنوب  در  خانه: 

خانه  در  كار  شهرنشينی،  از  قبل 
آب  ورود  بود.  امروز  از  سخت تر 
درون  به  سرد  و  گرم  كشی  لوله 
كه  را  اموری  از  بسياری  خانه ها 
مستلزم صرف وقت زياد بود حذف 
كرد؛ پيش از آن آب نيز می بايست 
آب  هرگاه  و  شده  حمل  خانه  به 
گرم  آن جا  در  بود  نياز  مورد  گرم 
برق  لوله كشی  و  كابل كشی  شود. 
و چوبی  زغالی  بخاری های  گاز،  و 
مانند  كارهايی  و  كرد،  منسوخ  را 
حمل  چوب،  منظم  كردن  خرد 
دايمی  كردن  تميز  و  ذغال سنگ 

بخاری؛ از بين رفتند. 
در  صرفه جويی  باعث  كه  وسايلی 
جاروبرقی،  مانند  می شوند  كار 
وسايل شست وشو و وسايل آشپزی 
كار سخت را كاهش دادند. وسايل 
خانگی برخی از كارهای سنگين تر 
را حذف كرده اند، اما به جای آن ها 
مسايل جديدی به وجود آمده اند. 

7۰7 هـ.ق  جمادي االول 7۰7
موالنا يحيي بن اسماعيل پسر قاضي مجد الدين 
در شهر شيراز وفات يافت و در همانجا نيز به 

خاک سپرده شد.
وي به قضاوت و امانت اشتغال داشت و او را به 
فضل و انصاف زيادي ستوده اند چنانكه سعدي 

شيراز را درباره وي مدحي است به مطلع:
با نفس خردمندان كه در بند  هوا ماند

در آن صورت كه عشق آيد خردمندي كجا ماند
۹37 هـ.ق  جمادي االول ۹37

شهر  در  خنجي  روزبهان  بن  فضل اهلل  قاضي 
مصر   و  مكه  شيراز،  يافت.در  وفات  سمرقند 
شمس الدين  شيخ  است.  پرداخته  تحصيل  به 

محمد سخاوي از جمله اساتيد وي مي باشد. 
از آن در  بعد  و  تبريز شد  وارد  در سال ۸02 
مي برده  سر  به  بايندر  يعقوب  سلطان  خدمت 
پادشاه  سلطنت  تاريخ  نوشتن  مأمور  و  است 
تأليف كرده  آرا  عالم  نام  به  كه  بايندري شده 
است.اگرچه نسبت وزارت پادشاه به او داده اند، 

توفيقات  به  مسلمانان  اسامی  تعاليم  بركت  به 
متون  تأليف  و  ترجمه  طب،  علم  در  بزرگی 
علمی   آنان  تاش های  يافتند.  دست  پزشكی 
آثار  ماندگاری  موجب  سويی  از  عرصه  اين  در 
دانش  توسعه  باعث  ديگر  سوی  از  و  گذشتگان 
پزشكی در شاخه های مختلف شد، چنانكه نگاه 
می  دهد  نشان  بشری  تمدن  تاريخ  به  منصفانه 
پيشرفت غربيان در عرصه پزشكی در دوره های 
بعدی به شدت مرهون آثار طبی مسلمانان است 
و اگر چه دوران رنسانس غرب و توجه آنان به 
پزشكی،  ازجمله  مختلف  دانش های  تحصيل 
اما  اسامی،  تمدن  ركود  دوران  با  شد  مصادف 
سهم زياد مسلمانان در تاريخ طب روشن تر از آن 

است كه بتوان آن را انكار نمود.
اهميت علم طب درتعاليم اسالمی

نشان  اسامی    تمدن  تاريخ  به  گذرا  نگاهی 
در  رفيعی  جايگاه  از  همواره  طب  علم  می  دهد 
بين مسلمانان برخوردار بوده است چنانچه كلمه 
»حكيم« در تمدن اسامی   هم به طبيب و هم به 

فيلسوف اطاق می  گرديده است. 
به  مسلمانان  توجه  علل  مهمترين  از  بی شک 
دانش  اين  به  دين  پيشوايان  توجه  دانش طب، 

ارزشمند است. 
آغاز تاريخ طب مسلمانان

ترجمه كتاب های  با  اسامی    علم طب در دوره 
آغاز شد. جندی  اين رشته  در  و هندی  يونانی 
شاپور از اولين مراكز علمی   مسلمانان است كه 

به  مربوط   : آباد  14- حمام قطب 
دوره ی صفوی است .

در   : بهرويه  سرای  کاروان   -15
شده  ساخته  )ه.ق(   ۱0۸۵ سال 

است .
۱۶- كاروان سرای رضا قلی خان 
ساخته  )ه.ق(   ۱۳۳۹ سال  در   :
شده است و در جويم واقع است .

17- خنک خانه ی صفی : در عصر 
كه  است  شده  ساخته  صفوی 
محل استراحت تابستانی خانواده 
تا  و  آمده  می  شمار  به  صفی  ی 
كاربرد  نيز  قاجار  ی  دوره  اواخر 

داشته است .
خواجه  سرای  کاروان   -18
۱200)ه.ق(  سال  در  ابوالحسن: 
ساخته  زنديه  ی  دوره  اواخر  در 
از  سرا  كاروان  اين   . است  شده 
حجره  و  بستر  خانه  گنبد  چهار 
و  شده  تشكيل  بسياری  های 
و  زيبا  بسيار  آن  معماری  سبک 

دل انگيز است . 
 : قلی  صفی  سرای  کاروان   -1۹
همزمان  )ه.ق(   ۱0۹۳ سال  در 
صفوی  سليمان  شاه  سلطنت  با 
آن  سردر  ی  كتيبه   . گرديد  بنا 
شعر  بيت  سيزده  كه  آن  ورودی 
هنوز  است  بسته  نقش  آن  بر 

موجود و استوار است .

كار خانگی پيشنهاد كرد كه زنان 
قرار  بيمه  پوشش  تحت  خانه دار 
دانشگاه  نظرسنجی های  بگيرند. 
شهيد بهشتی، نشان داد كه زنان 
آگاه سازی  وسايل  بهترين  خانه دار 
را  خانگی  كار  ارزش  از  جامعه 
راديو  و  روزنامه ها  تلويزيون، 

دانسته اند.
نگرش اسالم به اداره امور خانه

مراد از كار درون منزل عمدتاً سه 
»فرزندداری«  »همسرداری«،  امر 
لحاظ  از  است.  داری«  »خانه  و 
رابه  زنان  نمی توان  اسام  شرع 
مجبور  خانه  درون  فعاليت های 
آنان  وظايف  از  امر  اين  و  نمود 
غذا،  تهيه  حتی  بلكه  نيست. 
در  فقهی  نظر  از  غذا،  نوع  رعايت 

زمره وظايف مردان است.

روبه رو بودند، به سرزمينهای اسامی و شرايط 
های  نوشته  در  كه  داشت  اختصاص  آن  خاص 

يونانی از آن ذكری به ميان نيامده بود.
اين موارد  به صرف عدم ذكر  بديهی است كه   
در آثار پيشينيان، پزشكان اسامی نمی توانستند 
به آنها بی اعتنا باشند. بنابراين، رويكردی ويژه 

درباره اين موارد پديد آمد.
كتاب  گوناگون  بخشهای  در  كه  بيماريهايی 
بررسی  رازی  زكريای  نوشته  »الحاوی«، 
كه  است  چيزی  آن  از  بيشتر  بسيار  شده، 
پزشكان  ديگر  و  بقراط  جالينوس،  آثار  در 

است.  آمده  يونانی 
تاريخ  در  برجسته  و  مهم  نكات  از  ديگر  يكی 
ابن سيناست. در  قانون  پزشكی اسامی، كتاب 
همه دوران پزشكی غرب، هيچ كتابی كه چنين 
جامع و مانع و دانشنامه گونه مبادی و موضوعات 
پزشكی را دربرگرفته باشد، به وجود نيامده بود. 
از  نبود كه »قانون« به سرعت و پس  بی دليل 
و  دانشمندان  توجه  مورد  التين،  به  آن  ترجمه 
كتاب  عنوان  به  و  گرفت،  قرار  غرب  پزشكان 
درسی در دانشكده های پزشكی جهان تدريس 
شد. اما نوآوری در حيطه پزشكی اسامی در اين 

حد نيز متوقف نماند.
مهم ترين دستاوردهای پزشكی اسامی هنگامی 
به وجود آمد كه چند تن از پزشكان اسامی توجه 
خود را به ناهماهنگی آرای جالينوس با آنچه خود 
بر اثر تجربه به دست آورده بودند منعكس كردند. 
يكی از نخستين ايرادهای دانشمندان اسامی بر 
جالينوس را ابونصر فارابی مطرح كرد. او در رساله 
خود با عنوان »الرد علی الجالينوس فيما نقض 

علی ارسطاطاليس ألعضاء االنسان« به طور كلی 
ترتيب ساختاری اعضای بدن انسان را بين آرای 
به  توجه  با  و  كرده  مقايسه  ارسطو  و  جالينوس 

آرای خود، حق را به ارسطو داده است. 
احتمااًل اين نگرش فارابی منشأ همان انتقادهايی 
از جالينوس مطرح  ابن سينا  او  از  شد كه پس 
بزرگ،  پزشكی  مقام  در  نيز  رازی  زكريای  كرد. 
جامع نگر و صاحب نظر، به آرای جالينوس در 
پزشكی ايرادهايی مهم وارد كرد. مهم ترين نقد 
رازی بر آرای جالينوس هنگام طرح ديدگاههای 

پرتوهای  رسيدن  و  شنيدن  ديدن،  درباره  خود 
نوری از جسم به چشم ارائه شده است. 

آرای  برعكس  درست  را  ديدن  فرايند  رازی 
جالينوس بسته به پرتوهايی می دانست كه به 
چشم می رسند، نه آن گونه كه جالينوس گفته 
بود با پرتوهايی كه از چشم ساطع می شود. در 
ادامه اين انتقاد، ابن سينا نوشته های جالينوس 
در اين زمينه را مشتی نوشته های مهمل ناميد.

ادامه دارد

بر  آباد  و شمال غربی حسن  جان 
به  مربوط  و  دارد  قرار  فراز كوهی 

قبل از اسام است.
 : کيخسرو  عمارت  و  تخت   -8
از  متشكل  طبقه  سه  عمارتی 
و  ها  با طاقچه   ، متعدد  اتاق های 
مقرنس  دار  دودكش  های  بخاری 
اين   . ساروجين  های  ديواره  و 
استخر  يک  بر  مشرف  عمارت 

زيبای مصنوعی است .
۹- استخرهای مصنوعی رحمت آباد 
ی  دريچه   ۸ دارای  استخر  اين   :
تنظيم  در  كه  است  دايره  نيم 
استـخر  و  خروجی  و  ورودی  آب 
اين   . اند  داشته  موثری  نقش 
به زمان  استخر شاه نشين مربوط 

كيخسرو می باشد .
فاصله  در   : 1۰- آبشار رحمت آباد 

زمانی كه صرف نگه داری از كودكان، 
خريد برای رفع نيازمندی های خانه 
قابل  می شود؛افزايش  غذا  تهيه  و 

توجهی يافته اند.
خانه داری در ايران

سنتی  به طور  ايران،  در  خانه داری 
از وظايف زنان بوده است و در زبان 
فارسی برای زنی كه در كار و پيشه 
كدبانو  واژه  دارد  مهارت  خانه داری 

به كار برده می شود.
كارهای  درباره  كه  تحقيقی  در 
مواردی  شد،  انجام  خانه داری 
شامل: نظافت روزانه منزل، نظافت 
آشپزی،  ظرفشويی،  منزل،  كلی 
گردش  بچه ها،  درس  به  رسيدگی 
از  مراقبت  بچه ها،  بردن  تفريح  و 
توجه   ، بيماری  هنگام  فرزندان 
لباس  كردن  مرتب  و  شستن  به 
تعميرات  روزانه،  خريدهای  بچه ها، 
از مهمانان، جمع  ، پذيرايی  جزيی 
شستن  و  سفره،  يا  غذا  ميز  كردن 

ولي مدركي ديده نشده جز اين كه مقام دبيري 
براي  وي  نشان  با  مكاتيبي  و  داشته  سلطان 
ساطين مصر و عثماني و مشاهير وقت در دست 
است.همچنين نسبت قضاوت در حجاز را به وي 
داده اند.نزد ساطين وقت از جمله سلطان حسين 
بايقرا در هرات و ملوک شيباني در سمرقند معرز 

و محترم مي زيسته است.
1134 هـ.ق  جمادي االول 

عالم جليل القدر و فقيه متقي النفس شيخ ياسين 
كتاب  تأليف  بحراني  بادي  الدين  صاح  بن 
الروضه العليه في شرح االلفيه البن مالک وفيه 

را به اتمام رسانيد.
زينت  به  جويم  شهر  در  را  مزبور  كتاب  مولف، 
موضوع  اين  به  تأ ليف  انتهاي  در  و  آراسته  قلم 
اشاره مي نمايد از شيخ ياسين تأليفات گرانبها و 

متعددي به يادگار مانده است.
12۰۰ هـ.ق  جمادي االول 

عمليات ساختماني كاروانسراي خواجه ابوالحسن 
بن زيد  الري در شهر جويم به اتمام رسيد.

احتماال  و  يونانی  پزشكی  كتب  ترجمه  طرفدار 
سنسكريت بود.

ساساني   اول   شاپور  را  شاپور”  “جندي   شهر 
از  )2۴۱-2۷2 م ( به  هم  چشمي “انطاكيه ” كه  
باد رومي  محسوب  مي شد، در اهواز ساخت . بعداً 
انوشيروان  )۵۳۱-۵۷۹ م ( كه  خود پادشاهي  عالم  
بيمارستان   و  آن  شهر مدرسه   در  بود،  و حكيم  
عظيم  و نامدار “جندي  شاپور” را تأسيس  كرد كه  
هم  مدرسه  و مركز تحصيل  طب و فلسفه  بود و 
هم  بيمارستان  و دارالشفاي  مريضاني  كه  بدان  جا 

رجوع  مي كردند. 
نسطوري   مسيحي   بزرگش   استادان   از  قسمتي  
مدارس   بسته شدن   از  پس   كه   بودند  مذهب  
فلسفي  يوناني  به  فرمان  امپراطور روم ، از “ُرها” و 

ديگر مراكز علمي  و فلسفي  گريخته  بودند. 
انوشيروان  از وجود آن ها براي  تأسيس  مدرسه ي  
جندي  شاپور استفاده  كرد و به  عاوه  جمعي  از 
مسيحيان  يعقوبي  مذهب  را نيز در آن  مدرسه  به  

كار واداشت . 
اساتيد علمي  و طبي  جندي  شاپور هر كدام  كه  
دولت   تشكيل   و  ساساني   دولت   انقراض   از  پس  
اسام   حوزه ي   داخل   عموماً  بودند  باقي   اسام  
كتب   ترجمه ي   و  تعليم   طريق   از  چه   و  شدند 
پزشكي   عمل   و  طبابت   طريق   از  چه   و  علمي  
در خدمت  خلفا و وزراء و اعيان  اسامي  خدمت  

مي كردند. 
نوشته عامه  و تشريح  در كتاب طب و طبيب 

شهر  شمال  متری  كيلو   20 ی 
آباد  رحمت  روستای  در  جويم 
 ، گوارا  آبی  دارای  و  است  واقع 

شيرين و سرد است .
بر  بالغ   : آباد  رحمت  سرو   -11
۱۷00 سال سن و 2۵ متر ارتفاع 

دارد .
 ۱۳0 با   : هرم  ی  درياچه   -12
يكی   ، مساحت  مربع  متر  كيلو 
فصلی  های  درياچه  بزرگترين  از 

استان محسوب می شود.
اين  ِدبی   : سرچشمه  ی  چشمه   -13
چشمه 2۵0 ليتر در ثانيه است و 
گوگرد  معدنی  آب  نوع  از  آن  آب 
كه  باشد  می  گرم  نسبتا  و  دار 
 ، جـويم  كشـاورزی  زمينهای 
و  آباد  حسن   ، دامچه   ، بنارويه 

دهفيش را آبياری می كند .

بررسی  بهداشتی  سرويس های 
زنان  می داد  نشان  نتيجه  و  شده 
بر دوش  را  بار اصلی كارهای خانه 
دارند كه با توجه به حجم باالی كار 
خانه  در  خانمها  های  مسئوليت  و 
می توان به نقش زنان در زمينه ها 
اگر  و  نمود  اذعان  مختلف  ابعاد  و 
داشتن  بدون  مردی  هيچ  بگوييم 
روی  هرگز  دار  خانه  كدبانوی  يک 
ديد  نخواهد  را  زندگی  در  موفقيت 

سخنی يه گزاف نگفته ايم.
جمهوری  مجلس   ۱۳۸۶ سال  در 
محاسبه  خواستار  ايران  اسامی 
ارزش اقتصادی فعاليت های خانگی 
مصوبه،  اين  اساس  بر  شد.  زنان 
می بايست  زنان  خانگی  كار  ارزش 
محاسبه  داخلی  ناخالص  توليد  در 
اسامی  شورای  مجلس  گردد. 
از  كردن  حمايت  برای  همچنين 

اين كاروانسرا از طرف واقفان جهت راحتي حال 
كاروان ها و قوافل ساخته شده است و به گفته 

ايشان احدي را حق  تصرف در آن نيست .
خيرالحاجان  الري،  بن  زيد  خواجه  از  غير  به 
فرزندان  عباس  حاجي  و  باقر   محمد  حاجي 
خواجه ابوالحسن نيز از بانيان اين بناي زيبا به 
شمار مي روند.اين كاروانسرا چهار ايوانه و داراي 

حجرات متعدد و چهار گنبدخانه بزرگ است.
1262 هـ.ق  جمادي االول

محمدنبي  خان حاكم الرستان با صدور حكمي 
الرستان  ناظمي  به  را  بستكي  خان  مصطفي 
كدخدايان،  كانتران،  كليه  از  كرد.وي  منصوب 
كه  خواست  الرستان  خوانين  و  سفيدان  ريش 

وجوه ديواني خود را به نامبرده تحويل دهند.
12۹4 هـ.ق جمادي االول

قوام الملک حكومت جويم و بيدشهر و الر و سبعه 
را كه از جانب  نصيرالملک به وي محول شده 
بود به فتحعلي خان الري واگذار كرده و به حكم 

نواب واال را روانه محل  ضابطي خود نمود.

زمان  “در  است:  آمده  آملی  زاده  بزرگوار حسن 
ملوک بنی اميه و بنی عباس بعضی از اطبای يهود 
و نصارا از قبيل جويه يهودی و بختيشوع نصرانی 
را  شريف  فن  اين  ترويج  و  كردند  استخدام  را 

می  نمودند. 
هارون رشيد و پسرش مامون را در طلب علوم 
را  مامون  و  بود،  تمام  رغبتی  طبيه  و  فلسفه 
عالم حكم  اكناف  و  اطراف  از  كه  بيشتر؛ چنان 
به جمع آوری علماء و اصحاب معارف را می  كرد 
و آن ها را بسيار گرامی   می  داشت و كمال جَد و 
جهد را در ترجمه كتب فاسفه يونانی به زبان 
عربی می  داشت. و مترجمينی كه بر آن ها اعتماد 
بسيار می  نمود چهار نفر بودند: حنين بن اسحاق 
عبادی، و يعقوب بن اسحاق كندی، و ثابت بن 
قره حرانی، و علم بن فرجان طبری. اينها مولفات 
فيثاغورس و افاطون و ارسطاطاليس و بقراط و 
جالينوس را از زبان يونانی به زبان عربی ترجمه 
نمودند. و همچنين عبدالرحمن اموی ملقب به 
ناصر در اندلس نيز در ترجمه اين علوم به نهايت 

راغب بود”. 
در بين اين ها حنين بن اسحاق جايگاه ويژه ای در 
ترجمه كتب طبی دارد. حنين ده سال پيش از 
مرگش نوشت كه فقط از آثار جالينوس ۹۵ اثر 
را به ُسريانی و ۳۴ اثر را به عربی برگردانده است.

سهم مسلمان در پيشرفت طب 
شكی نيست كه كلی ترين دانسته های نظری 
دانشمندان  آثار  ترجمه  راه  از  ويژه  به  پزشكی 
به  جالينوس  و  بقراط  تر  مهم  همه  از  و  يونانی 
دست مسلمانان رسيد. اما بسياری از مسائلی كه 
پزشكان مسلمان در خصوص بيماران خود با آن 

معرفی اجمالی برخی از مکان های تاریخی و آثار باستانی بخش جویم

تاريخچه خانه داری

تقويم تاريخ الرستان

نقش مسلمانان در دانش طب)1(

معرفي خيرين برکه ساز و بناهای عام  المنفعه الرستان

 حامد رضواني از خور
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يكی  به  امروزه  راحتی  مبلمان  مدل 
دكوراسيون  ناپذير  جدايی  اجزای  از 
تبديل  اتاق نشيمن  و  پذيرايی  سالن 
شده است و اغلب افراد برای تماشای 
اين  از  روزمره  استراحت  و  تلويزيون 
مدل مبلمان استفاده می كنند. مدل 
رنگ  و  طرح  انواع  در  راحتی  مبل 
های متنوع موجود هستند و اگر شما 
در  مبلمان  مدل  اين  از  داريد  تمايل 
است  بهتر  كنيد  استفاده  خود  منزل 
در انتخاب طرح و رنگ آن حساسيت 
بتوانيد  تا  دهيد  خرج  به  را  الزم 
مبلمان زيبا و در عين حال شيكی را 

برای منزل تان تهيه كنيد.
بزرگ  پذيرايی  های  سالن  اغلب  در 
از دو دست مبلمان استيل و راحتی 

دندان  خمير  ماژيک  های  نوشته  يا  لكه  روی 
بماليد. البته منظور خمير دندان ساده است. در 
مرحله بعدی با يک پارچه مرطوب محل مورد 
نظر را پاک كنيد. اين روش بر روی قاب چوبی، 
تاثيرگذار  عروسک  يک  صورت  حتی  و  ديوار 

خواهد بود .
ميز  يک  روی  از  را  ماژيک  لكه  ميخواهيد  اگر 
چوبی كه از مدت ها پيش دارای اين لكه شده 
بود پاک كنيد، كافيست مقداری خميردندان را 
مدت  به  آن   از  پس  بماليد.  لكه  اين  روی  بر 
يک الی 2 دقيقه صبر كنيد. سپس با استفاده 
از كمی صابون و يک پارچه مرطوب و مقداری 

فشار اين لكه ها را از بين ببريد.
هرگز از خميردندان ژله ای استفاده نكنيد. چون 
حاوی مواد ساينده ميباشد. به ويژه زمانی كه 
می خواهيد يک لكه را از روی چوب )برای مثال 
غير  دندان  خمير  كنيد.  پاک  چوبی(  مبلمان 

ساده باعث ايجاد خراش می شود.
پاک کردن لكه ماژيک

-شما ميتوانيد برای از بين بردن لكه ماژيک از 
يک مداد پاک كن استفاده كنيد.

فنجان   ۴/۳ دار،  لكه  لباس  شستن  برای   -
مخلوط  آب  فنجان  با ۴/۱  را  خانگی  آمونياک 
 2۴ مدت  به  را  موردنظر  لباس  سپس  بكنيد. 
ساعت داخل محلول بگذاريد. دِر سطل حاوی 

محلول را با كيسه پاستيكی پوشش دهيد.
- همچنين از دستمال مرطوب كودكان استفاده 

كنيد.
- ژل ضد عفونی كننده دست را روی لكه بماليد 

و بعد آن را كامل بشوييد.
را  آفتاب  ضد  اسپری  از  استفاده  -همچنين  
آفتاب  ضد  ندهيد  اجازه  البته  نكنيد.  فراموش 
مدت طوالنی بر روی چوب بماند؛ زيرا ممكن 

است به آن آسيب وارد كند.
ماژيک  لكه  كردن  پاک  برای  ديگر  راه  يک   -

استفاده از اسپری مو می باشد.
اسپری حشره كش روی  - همچنين ميتوانيد 

لكه بماليد.
برای پاک كردن لكه ی ماژيک وايت برد از روی 
پارچه ی مبل، لباس و فرش و به طور كلی الياف 

و پارچه:
وسايل مورد نياز

دارای  كه  دندانی  معمولی)خمير  دندان  خمير 
سفيد كننده و موادی كه اثرات شديدی دارند 

منزل  نشيمن  اتاق  يا  پذيرايی  سالن 
خود استفاده كنيد بهتر است طرح و 
رنگ مبلمان را با توجه به ساير رنگ 
های به كار برده شده در دكوراسيون 
سالن پذيرايی و يا اتاق نشيمن انتخاب 
كنيد. توجه داشته باشيد كه عاوه بر 
چيدمان  راحتی  مبلمان  رنگ  و  مدل 
جذابيت  و  زيبايی  در  نيز  مبلمان 
تاثير  نشمين  و  پذيرايی  دكوراسيون 
به  مبلمان  است  بهتر  و  دارد  زيادی 
شيوه ای زيبا و كاربردی در اين مكان 

ها چيده شوند.
مدل مبل ال راحتی مدرن

از  يكی  راحتی  ال  مبل  مدل 
های  مبلمان  مدل  پرطرفدارترين 
و  زيبايی  مبل  مدل  اين  است  راحتی 

سالن  برای  و  دارد  خاصی  جذابيت 
های  نشيمن  اتاق  و  پذيرايی  های 
انتخاب  تواند  می  كوچک  و  بزرگ 
اين مدل  باشند.  ايده آل و مناسبی 
را  بيشتری  فضای  همچنين  مبلمان 

۱- بی توجهی به ايمن بودن اتصاالت الكتريكی
و  است  خانه  قسمت  گرم ترين  آشپزخانه 
چندين دستگاه برقی با ولتاژ باال در آن وجود 
در  بی احتياطی  كوچک ترين  درنتيجه  دارد، 
الكتريكی احتمال وقوع  اتصاالت  و  سيم كشی 
ضروری  بنابراين  می كند.  زياد  را  آتش سوزی 
است كه از ايمن بودن تمام اتصاالت موجود در 
اتصاالت  تمام  ولتاژ  يابيد.  اطمينان  آشپزخانه 
شويد  مطمئن  و  كنيد  چک  را  دستگاه ها  و 
برق خطری  به  اتصال وسايل خود  كه هنگام 

تهديدتان نمی كند. 
2- سيستم نامناسب تخليه آب

آب جزء جدايی ناپذير و اساسی پخت وپز است، 
فاضاب  سيستم  آشپزخانه  اين كه  بنابراين 
مناسب داشته باشد، از ضروريات است. اگر آب 
در سينک ظرف شويی يا ديگر مجاری خروجی 

برای نشستن در اختيار شما قرار می 
با طراحی خاص و متفاوتی  دهند و 
نظر  به  تر  مدرن  باعث  دارد  كه 
شما  نظر  مورد  دكوراسيون  رسيدن 

می شود.

به درستی تخليه نشود، هنگام شستن سبزی جات 
تخليه  شد.  خواهيد  مشكل  دچار  و...  ظروف  و 
نشدن و به اصطاح گرفتگی چاه نه تنها آزاردهنده 
به  و  شود  رطوبت  باعث  می تواند  بلكه  است، 
خطرناک ترين  اما  كند؛  وارد  صدمه  كابينت ها 
احتمال اين است كه آب به اتصاالت برقی نفوذ 

كند و باعث برق گرفتگی شود.
3-  نورپردازی ضعيف

است؛  مهم  خيلی  آشپزخانه  در  نورپردازی 
حال  در  ببينيد  و  بفهميد  بايد  دقيقا  چراكه 
انجام چه كاری هستيد و چه چيزی را به چه 
ميزانی داخل غذا می ريزيد. نور ضعيف احتمال 
در  می دهد.  افزايش  را  آشپزخانه  در  آلودگی 
حالت ايده آل نور بايد به اندازه ای قوی باشد كه 
كل آشپزخانه را روشن كند، در غير اين صورت 

كار كردن آزاردهنده خواهد شد. 

استيل  مبلمان  كه  شود  می  استفاده 
مناسب  ها  مهمان  از  پذيرايی  برای 
مدل  از  توانيد  می  شما  و  هستند 
نشستن  برای  مدرن  راحتی  مبل 
روزمره و تماشای تلويزيون و دورهمی 
كه  افرادی  كنيد.  استفاده  خانوادگی 
كوچک  ها  آن  منزل  پذيرايی  سالن 
برای  را  راحتی  مبلمان  اغلب  است 
می  انتخاب  پذيرايی  سالن  در  چيدن 
كنند به همين دليل اين مبلمان جزء 
محسوب  ها  مبل  مدل  پرطرفدارترين 

می شوند.
مدل مبلمان راحتی 

انواع طرح ها  مدل مبلمان راحتی در 
و رنگ های متنوع موجود است و اگر 
در  مبلمان  اين  از  داريد  تمايل  شما 

نباشد.
روش کار:

-ابتدا مقداری خمير دندان بر روی ديوار، پارچه 
لكه  كه  ديگری  هر سطح  يا  و  لباس  مبل،  ی 
بريزيد.  بر روی آن كشيده شده است،  ماژيک 
توجه كنيد كه نياز نيست، مقدار زيادی خمير 
دندان بماليد. تنها يک اليه كافی است. برای يک 
تا دو دقيقه اجازه دهيد خمير دندان روی سطح 

مورد نظر بماند.

-اكنون يک تكه ابر ظرف شويی و يا يک تكه 
و  كنيد  مرطوب  كمی  را  آن  و  برداريد  پارچه 
كمی مايع ظرف شويی روی آن بريزيد و بر روی 
سطح مورد نظر بكشيد و سعی كنيد اثر خمير 

دندان و همچنين لكه ماژيک را پاک كنيد.
-ممكن است نياز باشد كمی فشار بيشتری برای 
از بين بردن كامل لكه وارد كنيد. پس فشار را 

افزايش دهيد تا اثر ماژيک پاک شود.
چگونگی پاک كردن لكه ماژيک از روی ديوارها:

مرحله ۱:شروع كار رديابی:
در ابتدا، نوع و جنس رنگ خود ديوار را مشخص 
زير  موارد  شامل  ديوارها  پوشش  همه  كنيد. 

هستند:
-رنگ -كاغذديواری -پنل چوبی

برخی از راه حل های تميز كردن، به چوب و يا 
كاغذديواری خسارت وارد می كنند، پس حتما 

از جنس ديوار مطمئن شويد.
استفاده  از  ديوار،  روی  لكه  كردن  تميز  برای 
لكه  سادگی  به  چون  كنيد،  جلوگيری  آب  از 
را در اطراف پخش می كند. برای پاک كردن 
را  ها  گزينه  اين  آن،  گسترش  بدون  لكه 

امتحان كنيد.
اما بايد قبل از انجام، روی كل لكه يک ناحيه 
مطمئن  تا  كنيد  آزمايش  ديد  از  دور  كوچک 

شويد كه خسارتی وارد نمی كند:
آن  حاوی  كه  موادی  )يا  الكل  -ايزوپروپيل 

هستند، مانند اسپری مو( با مقدار كمی نمک
-پاک كننده جادويی -خميردندان -روغن ليمو

-اسپری مو -جوش شيرين و سركه
هنگام پاک كردن لكه، از يک تكه پنبه و يا تكه 
كوچک از پارچه استفاده كنيد و حتما آرام روی 
لكه بكشيد به جای اينكه بساويد. در حالی كه 
ممكن است طول بكشد تا لكه از روی ديوار پاک 
شود، ساييدن آن می تواند لكه را به اطراف پخش 
كند و به رنگ آسيب بزند. همچنين ممكن است 

كه به كاغذديواری هم آسيب وارد كند.
چگونگی پاک كردن لكه های ماژيک از مبلمان:

ابتدا  مبل،  از  ماژيک  لكه  بردن  بين  از  برای 
مشخص كنيد كه لكه روی چه چيزی است. اول 

جنس مبلمان را مشخص كنيد:
-پارچه ای-وينيل-چوب-فلز-پاستيک

يک  پارچه،  از  ماژيک  لكه  كردن  پاک  برای 
اسفنج خيسانده شده با الكل الزم داريد. اسفنج 
را روی لكه بماليد و از خشک كن برای جذب 
آن استفاده كنيد. اسفنج را برای پس ندادن لكه 
تعويض كنيد.اگر لكه باقی ماند، از شامپو فرش 
كنيد.  استفاده  مبلمان  مخصوص  شامپوی  و 
زيرا  كنيد،  دنبال  را  كننده  تميز  دستورالعمل 

برندهای مختلف به روش های متفاوتی دارند.
گزينه های زيادی برای پاک كردن جای ماژيک 
الكل،  كنيد  دارد! سعی  وجود  پارچه  از  دائمی 
ضد عفونی كننده دست، اسپری مو، پاک كننده 
الک ناخن، WD - ۴0، سركه سفيد مقطر، كرم 
تارتار و آب ليمو و يا خمير دندان معمولی را 

امتحان كنيد.
پاک کردن لكه ماژيک از شيشه:

ها،  پنجره  مانند  ای  شيشه  های  آيتم  برای 
فنجان ها، يا ظروف می توانيد از خمير دندان 
معمولی با جوش شيرين، يا WD - ۴0، پاک 
ماليدن  يا  و  نشانگر خشک  ناخن،  كننده الک 

الكل استفاده كنيد.
مواد انتخاب شده را با يک حوله كاغذی پاک 

كنيد. اين كار را تكرار كنيد تا لكه محو شود.

مدل مبل راحتی مدرن برای خانه های ایرانی

1- از ابتدا حواستان را جمع نمی کنيد
شمعی كه برای نخستين بار روشن می كنيد، 
بماند.  روشن  ساعت   ۳ تا   2 دست كم  بايد 
از  اطمينان  برای  امر  اين  می گويد  اُمنز 
يكسان  تمام سطح شمع  است  كه  اين الزم 
سوراخ  نمی افتد.  گود  آن  ميان  و  می سوزد 
شرايطی  شمع  ميان  افتادن  گود  يا  شدن 
پيچيده است كه عمر شمع را به شدت كوتاه 

می كند.
را  مسئله  اين  می شود  گاهی  می گويد  اُمنز 
اين  بعد،  دفعه  كه  اين صورت  به  كرد.  حل 
روشن  زيادتری  بسيار  مدت  برای  را  شمع 
آن  وسط  گودی  با  شمع  بقيه  تا  داريد  نگه 

شود. همسطح 

در  ساختمان  بيرونی  سوی 
معروف  نما  به  سازی  ساختمان 
طراحی  گفت  توان  می  كه  است 
نمای ساختمان مسكونی و تجاری 
از مهم ترين بخش ساختمان سازی 
نما ساختمان چارچوبی  زيرا  است 
برای طراحی ساير اجزای ساختمان 
اين نمای بيرونی  بر  است و عاوه 
ساختمان می تواند باعث باال رفتن 
جذابيت  و  ساختمان  مادی  ارزش 

ظاهری آن شود.
در طراحی نمای بيرونی ساختمان 
انواع  از  توانيد  می  مسكونی  های 

از كاربردی ترين محصوالتی است كه  نخ يكی 
تا كنون توسط بشر اختراع شده است. پيشرفت 
علم و تكنولوژی باعث شده كه امروز با انواع نخ 
سر وكار داشته باشيم. از ضعيف ترين جنس ها 
آن  جنس  معموال  كه  ها  آن  ترين  باكيفيت  تا 
اين نخ ها هر كدام در  ابريشم خاص است.  ها 

صنعت خاصی مورد استفاده قرار می گيرد.
ويژگی نخ خوب

برای اينكه بتوانيد نخ خوب انتخاب كنيد بايد به 
ويژگی های زير دقت كنيد. نخها بايد با كيفيت، 
شفاف، بدون گره، استحكام باال، رنگ ثابت و...

باشند تا بتوان آن های در دسته نخهای خوب 
كنيد  می  انتخاب  كه  نخهايی  داد.كيفيت:  قرار 
شان  شدن  درست  نوع  و  جنس  لحاظ  از  بايد 
از كيفيت بااليی بر خوردار باشند. يعنی بايد به 
الياف های  از بهترين  اين نكته توجه كنيد كه 
مصنوعی و طبيعی ساخته شده باشند. چرا كه 
اگر نخی از كيفيت خوبی بر خوردار نباشد، نمی 
توان با آن محصولی خوب مانند فرش با كيفيت 

و يا لباس با كيفيت توليد كرد.
شفافيت: نخهايی كه انتخاب می كنيد بايد دارای 
رنگ های شفافی باشد، به گونه ای كه بتوان تنها 
به ديدن نخها احساس زيبايی و طراوت و تازگی 
آن را احساس كرد،. اگر نخها از شفافيت نداشته 
باشند، جذابيت خود را از دست می دهند و نمی 

توان جنسی با كيفيت از اين نخ توليد كرد.

توجه طراحان و معماران ساختمان 
قرار گرفته اند شما می توانيد از اين 
نمای خانه  در طراحی  نماها  مدل 
ويايی و نمای ساختمان يک طبقه 

و چند طبقه استفاده كنيد.
عاوه بر نوع مصالح به كار رفته در 
انتخاب  در  بايد  ساختمان،  نماي 
رنگ نماي ساختمان نيز حساسيت 
می  شما  دهيد  خرج  به  را  الزم 
توانيد نمای ساختمان را به صورت 
برای  يا  و  كنيد  رنگ طراحی  تک 
از  ساختمان  خارجی  نما  طراحی 
تركيب دو يا سه رنگ كه با يكديگر 

همخوانی دارند استفاده كنيد.
خارجی  نمای  نورپردازی  طراحی 
ساختمان يكی ديگر از نكاتی است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد توجه 
نورپردازی  اگر  كه  باشيد  داشته 
شود  طراحی  بدرستی  ساختمان 
در  شما  ساختمان  بيرونی  نماي 
بی  و  خاص  جلوه  شب  هنگام 

نظيری پيدا می كند.

نخ پنبه پركاربردترين و مهم ترين نخ در صنعت 
نساجی است. الياف پنبه از جذب رطوبت بااليی 
نخ  از  هايی كه  لباس  پوشيدن  است،  برخوردار 

پنبه درست شده اند بسيار راحت است.
 نخ ابریشم:

اين نخ ها در حقيقت طی مراحل شيميايی از 
چون  و  شوند  می  تهيه  سلولز  شيميايی  ماده 
ابريشم  مانند  يكنواخت  و  براق  ظاهری  دارای 
طبيعی هستند در صنعت و تجارت بنام ابريشم 
مصنوعی و يا ويسكوزريون معروف هستند اين 
نخ ها بصورت عمامه يا بوبين با تاب زياد تهيه 
می شوند و برای انواع حاشيه دوزی و ساير موارد 

بسته به طرح از آنها استفاده می شود.
نخ های ابريشمی كه امروزه در كار گلدوزی ارائه 
گلدوزی  برای  خام  ابريشم  بصورت  شوند  می 
های دستی كه بصورت كاف و قرقره ارايه می 
شودو ابريشم های تابيده برای گدوزی ماشينی 
آنها تاب خيلی زياد دارند  از  هستند دسته ای 
اين نوع نخ ها  به اسم زنجيره ای معروفند  كه 

استحكام كمی دارند.
 نخ فاستونی یا پشمی:

الياف  با  هايی  نخ  از  جزئی  پشمی  های  نخ 
دارای  نخ  پشمی  های طبيعی حيوانی هستند. 
برای  و   معمول هستند  از حد  بيش  ضخامتی 
تهيه آن ها از موادی مانند پشم، كرک و مخلوط 

پشم و پلی استر استفاده می شود.
بر  برجسته  دوزی  برای  پشمی  يا  فاستونی  نخ 
روی پارچه  های پشمی و هر نوع پارچه ضخيم 
ديگر به كار می رود. هنگام كار با نخ های ضخيم 
فاستونی بايد مراقب باشيد تا باعث كشيدگی و 

جمع شدگی پارچه نشود.
 نخ های فلزی:

گروه ديگری از نخ های تزيينی وجود دارد كه 
معموال برای تزيينات لباس و گلدوزی از آن ها 
استفاده می شود. اين نخ ها به دليل ظاهر بسيار 
براق و مواد اوليه آن كه از فلز های نقره ای و 
يا  بلورسنت  نقره، گابتون،  نخ  به  است  طايی 
فلز معروف هستند. عمده استفاده از نخ فلز برای 

كارهای دست است.
 نخ سر کیسه دوزی:

مورد  تخصصی  بصورت  كه  هايی  نخ  از  يكی 
استفاده قرار می گيرد نخ های سركيسه دوزی 
است. همانطور كه از نام آن پيداست، از اين نخ 
برای دوخت سركيسه ها استفاده می شود.  ها 

معموال در كارخانه های توليد برنج، گندم، گچ، 
سيمان و ... از دستگاه سركيسه دوزی استفاده 
می كنند كه اين دستگاه ها برای دوخت نياز به 
نخ سركيسه دوزی دارند. نخ سركيسه دوزی در 
دو نوع جنس پلی پروپلين يا پپه و همچنين پلی 

استر موجود است.
 نمره نخ: منظور از نمره نخ ظرافت آن می باشد 
كه معموال روی بسته نخ ذكر می شود. نمره نخ 
يا طول در  بر حسب وزن در واحد طول آن و 
واحد وزن آن اندازه گيری می شود و با اعداد ۶0 
ـ ۴0 ـ ۳0 ـ 20 و ... بيان می شود هنگام خريد 
نخ بسته به نوع كار بايد به نمره آن توجه داشته 
و نخ ظريف يا ضخيم مناسب با كار تهيه نماييد

از فتيله شمع مراقبت نمی کنيد  -2
اُمنز می گويد: وقتی شمعی را روشن می كنيد، 
شمع  می شود  باعث  و  شده  تبخير  آن  موم 
سرعت  همان  با  شمع  فتيله  اما  برود،  پايين 
با  هميشه  را  فتيله شمع  بايد  نمی رود.  پايين 
كمک قيچی در حدود ۳ ميليمتر نگاه داريد.

اگر شمعتان را بيشتر از ۳ ساعت روشن نگه 
دوباره  كردن  روشن  از  پيش  بايد  می داريد، 
اين  غير  در  كنيد.  كوتاه  را  فتيله اش  آن، 
می سوزاند  را  فتيله  نخ  آتش،  شعله  صورت 
محيط  و  بدهد  دود  شمع  می شود  باعث  و 

اطرافش را سياه كند.
اين  شمع  از  مراقبت  روش های  از  ديگر  يكی 
می كنيد،  خاموش  را  شمع  كه  هربار  است: 
ديگر  بار  تا  بدهيد  قرار  مركز  در  را  آن  فتيله 

كه روشنش می كنيد، يكسان بسوزد.
را خاموش كرديد،  اُمنز می گويد: وقتی شمع 
در حالی كه موم آن هنوز شل است، از ابزاری 
مثل يک چوب كبريت استفاده كنيد و فتيله 

را به طور عمودی در مركز شمع قرار دهيد.
3- شمع را درست خاموش نمی کنيد

اولين غريزه هركس برای خاموش كرن شمع، 
دميدن يا به اصطاح خودمانی، فوت كردن آن 
است. اما اين روش به چند دليل اشتباه است:

فوت كردن  از  ناشی  دود  بوی  اين كه  -نخست 
برای  ساعت ها  كه  را  زحمتی  تمام  شمع، 
به  كشيده ايد،  اتاق  فضای  كردن  عطرآگين 

استفاده  كاسيک  و  مدرن  نماهای 
نماها  از  يک  هر  انتخاب  كه  كنيد 
داخلی ساختمان  به سبک طراحی 

و سليقه شخصی شما بستگی دارد.
طراحی نمای ساختمان مسكونی شيک 

و زيبا
خارجی  نمای  طراحی  برای 
ساختمان از مصالح مختلفی استفاده 
طرح  و  رنگ  انتخاب  كه  شود  می 
بسيار  اهميت  از  ساختمان  نمای 

برخوردار است. 
طراحی نما ساختمان مسكونی نكته 
به آن توجه  بايد  ای مهم است كه 

رنگ ثابت: سعی كنيد نخهايی را انتخاب كنيد 
كه رنگ ها ثابت باشد و پس از شست و شو كدر 
نشوند و رنگ خود را از دست ندهند. بنابراين در 
هنگام خريدن نخ حتما به اين نكته توجه كنيد.

برای اين كه تشخيص دهيد چه نخی رنگ آن 
ثابت است می تواند مقدار از نخ را در دست تان 
اگر  كنيد.  خيس  آب  با  را  آن  كمی  و  بگيريد 
رنگ داد كه مشخص می شود كه رنگ آن ثابت 
ثابت  دهنده  نشان  نداد،  رنگ  اگر  ولی  نيست 

بودن رنگ نخ است.
استحكام: نخها بايد مقاوم باشند و حالت تو پر 
می  پاره  راحتی  به  كه  نخهايی  باشند.  داشته 
ارزشی  گيرند  به خود می  پوک  و حالت  شوند 
ندارند و در هنگام استفاده بسيار مشكل ساز می 

شوند.
نخ خياطی به چند دسته تقسيم می شود؟

هر  كه  دارند  مختلفی  انواع  خياطی  های  نخ 
كدام از آن ها برای قسمت های مختلف لباس 
و پارچه های متفاوتی استفاده می شود. يكی از 
نكات مهم در آموزش خياطی انتخاب نخ درست 
است.  پارچه  با  متناسب  رنگ  و  جنس  نظر  از 
يادتان باشد هميشه رنگ نخ خياطی را متناسب 
با پارچه يا كمی پر رنگ تر از رنگ پارچه انتخاب 

كنيد.
انواع نخ از نظر جنس

نخ های طبیعی:

هدر می دهد.
چون  است،  خطرناكی  كار  اين  آن كه  -ديگر 
ممكن است جرقه های آتش را به اطراف پرت 
برای  روش  بهترين  می گويد  اُمنز  خانم  كند. 
دسته دار  قيفی  ابزار  يا  شمع  كردن  خاموش 
ويژه خاموش كردن شمع است، يا گذاشتن دِر 
ظرفی كه شمع در آن قرار دارد. اگر هيچ يک 

را نداريد، از يک قاشق استفاده كنيد.
استفاده  دوباره  شمع  محتوی  ظرف  از   -4

نمی کنيد
بسيار  در ظروف  لوكس  از شمع های  بسياری 
تمام  با  است  حيف  كه  می شوند  عرضه  زيبا 
می توان  و  انداخت  دور  را  آنها  شمع  شدن 
خانم  كرد.  حفظ  را  شده  تمام  شمع  ظرف 
اُمنز می گويد نخستين كار، زدودن باقی مانده 

شمع از داخل ظرف است.
در  ظرف  دادن  قرار  اُمنز  عاقه  مورد  روش 
موم  روش،  اين  با  است.  در طول شب  فريزر 
آن  از  به راحتی  و  شده  سفت  ظرف  داخل 
كنده می شود. همچنين می توانيد در صورتی 
كه در ظرف فلز به كار نرفته باشد، آن را در 
مايكرويوو بگذاريد يا رويش آب داغ بريزيد تا 

موم داخل آن حل شود.
وقتی موم داخل ظرف كنده شد و آن را تميز 
منظوری  هر  برای  آن  از  می توانيد  كرديد، 
گلدان  يا  آرايش  لوازم  داشتن  نگه  مثل 

كنيد. استفاده 

وارد  هنگام  در  زيرا  داشت  ويژه  ای 
شدن به ساختمان اولين چيزی كه 
نمای خارجی  توجه می كند  جلب 
ساختمان است. توجه داشته باشيد 
اگر  ساختمان  بيرونی  نمای  كه 
افزايش  باعث  شود  انجام  بدرستی 
كيفيت و درجه مادی ساختمان می 
شود و عاوه بر اين نمای ساختمان 
باشد در ذهن هر  اگر زيبا و خاص 
ياد  به  اثری  صورت  به  ای  بيننده 
ماندنی ثبت می شود بنابراين بهتر 
برای  نما  انتخاب  هنگام  در  است 
را  الزم  توجه  مسكونی  ساختمان 
ساختمان  نماي  دهيد.  خرج  به 
همچنين باعث زيباسازی و افزايش 
می  مسكونی  های  ساختمان  عمر 
ساختمان  هر  نما  طراحی  در  شود. 
مسكونی می تواند از مصالح مختلفی 
و  شيشه  و  آجر  و  سنگ  نظير 
...استفاده كنيد كه نمای ساختمان 
از  ساختمان  آجری  نمای  و  سنگ 
قديمی ترين انواع نماها هستند كه 
از زمان های گذشته تا به امروز مورد 

نخ طبيعی به نخی می گويند كه منشاء طبيعی 
استفاده  آن  توليد  در  شيميايی  مواد  از  و  دارد 

نشده است.
نخ های مصنوعی:

كه  شوند  می  گفته  هايی  نخ  به  مصنوعی  نخ   
با  اما  باشند  داشته  طبيعی  ريشه  است  ممكن 
های  نخ  شوند.  می  تهيه  مصنوعی  های  روش 
ويسكوز و نخ های پلی استر جزء اين دسته به 

حساب می آيند.
نخ های مخلوط :

نخ مخلوط از تركيب نخ مصنوعی و طبيعی تهيه 
می شود.

رنگ  گستردگی  و  تنوع  از  امروزی  های  نخ 
ابريشمی   ،DMC نخ های  برخوردارند.  بسياری 
پنبه  و  )ابريشمی  ای  عمامه  نتابيده(  و  )تابيده 
ای(، كتانی، كنفی، كاموايی، نايلونی، پوليستری، 
ِمز،  و  دوزی  كوبلن  های  نخ  ای،  لمه  ريونی، 
نقده  مانند  فلزی  صددرصد  های  نخ  همچنين 
روكش  با  ابريشمی  و  كتانی  های  نخ  و  )زری( 
فلزی )گابتون( هر كدام مصرف متفاوتی دارد 
كه اگر درست به كار گرفته شود،  می تواند آثار 

ماندگار و زيبايی را پديد آورد.
انواع نخ در بازار

نخ پنبه:
انواع نخ ها است كه بيشترين  از  نخ پنبه يكی 
بازار  در  پنبه  نخ  دارد.  خياطی  در  را  استفاده 
بسيار ديده می شود. از اين نخ ها جهت كوک 
امروزه  شود.   می  استفاده  دوزی  رويه  و  زدن 
رفته در  به كار  الياف  پركاربردترين  پنبه  الياف 

صنعت پوشاک است.

چهار اشتباه رايج در استفاده از شمع

نمای ساختمان مسکونی 

معرفی انواع نخ 

  چند اشتباه در تعمير آشپزخانه

پاک کردن لكه ماژيک وايت برد 
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فکاهه بخت من
بخت من خواب است یاران زود بیدارش کنید

چون که بیمار است جانا زود تیمارش کنید 
بخت نه، این تنبل خوابیده گویا بختک است

چون برایم مثل یک خر دائماً در جُفتک است 
موقعی که بخت قسمت شد برای هر بشر

شد نصیب من به جای بخت تیپا و تشر
مرغ بخت از بام من آن روزها چون پر کشید

زندگی زین پس برایم نقشه ای دیگر کشید
چون به دریا می روم، دریا شود مثل کویر

می شود نان برشته توی دست من خمیر
گر کلنگی آید از سوی سماوات خدا

می خورد بر فرق من ،فرق سرم گردد دوتا 
سیل رحمت چون ببارد می رسد زحمت به من

خانه ام ویران شود، گلشن شود دشت و دمن
مس شود از بخت من هر جا نظر بر زر کنم

می شود خرمُهره چون که چشم بر گوهر کنم
می زند همسایه ام میخی به دیوار اتاق

می شود آوار برفرق سرم دیوار و طاق
می روم باغی اگر، گل های آن پژمرده اند

بلبالن برتارک سبز درختان مرده اند 
دانه ی گندم بیافشانم و یا جو همچنین

می زند خرزهره از بخت بدم سر از زمین
همکالسم درس را ول کرد و شد حاال وزیر

من ولی با دکترا در حسرت نان و پنیر
بخت بعضی می نشاند صاحبش را روی تخت

بخت من اما گرو داده است از من کفش و رخت
الغرض» جاوید«، بختش خفته تا روز ابد

در نیاید قرعه ی شانسی بنامش از سبد

محمد جاوید

سخن در اینکه آدم چه مدت در 
بهشت بود و کی خلق شد و وقت 

هبوط وی از بهشت،کی بود؟
سمل  و  عليه  اهلل  صلى  پيمرب  از  مكرر  خرب 
عليه  آدم  جل  و  عز  خداى  كه  هست 
روز  به  مه  و  آفريد  مجعه  روز  به  را  السالم 
روز  به  و  ركد  برون  هبشت  از  را  وى  مجعه 
مجعه  روز  به  مه  و  پذيرفت  وى  وتبه  مجعه 

جانش را گرفت.
ذرك خربهاى منقول از پيغمرب در اين باب

سمل  و  عليه  اهلل  صلى  پيمرب  از  عباده  بن  سعد 
هفت  مجعه  فرمود:»در  كه  ركده  روايت 
خلق  مجعه  روز  به  هست:آدم  صفت 
به  و  آمد  فرمود  زمني  به  مجعه  روز  شد،به 
هست  ساعىت  روز  اين  در  مبرد.  مجعه  روز 
كه نبهد هر چه از خدا بخواهد اگر گناه يا قطع 
روز  به  شود.رستاخيز  عطا  بدو  نباشد  رحم 
و  زمني  و  كوه  و  مقرب  باشد،فرشتهء  مجعه 

باد از روز مجعه ترسند.«
عليه  اهلل  صلى  پيمرب  از  اصنارى  لبابهء  اوب 
سرور  فرمود:»مجعه  كه  ركده  روايت  سمل  و 
پيش  قربان  و  فطر  روز  از  و  روزهاست 
و  دارد.  صفت  پنج  و  است  عزيزتر  خدا 
با  است  عباده  بن  سعد  حديث  چون  بقيه 
كوه  و  زمني  و  مقرب  فرشتهء  كه  اضافه  اين 
رستاخيز  مجعه  روز  به  كه  دارند  بمي  دريا  و 

شود.
پيمرب  كه  اند  ركده  روايت  نيز  هريره  اوب  از 
فرمود:»هبرتين  سمل  و  عليه  اهلل  صلى 

باشد،آدم  مجعه  آيد  در  آفتاب  كه  روزى 
هبشت  به  مجعه  روز  آفريدند  مجعه  روز  را 

بردند و روز مجعه بريون ركدند.«
اهلل  صلى  پيمرب  كه  گويد  هريره  اوب  مه  و 
مجعه  چون  روزى  فرمود:»هيچ  سمل  و  عليه 
به  و  شد  خلق  مجعه  روز  به  آدم  كه  نيست 
روز  به  و  شد  برون  هبشت  از  مجعه  روز 

بازگشت.«  هبشت  به  مجعه 
و روايت به اين مضمون مكرر هست .

***

سخن در اینکه به روز جمعه چه 
وقت آدم خلق شد و چه وقت 

به زمین فرود آمد؟
پيمرب  حديث  دربارهء  سالم  بن  اهلل  عبد 
هست  ساعىت  مجعه  روز  وبد:به  فرموده  كه 
مستجاب  خواهد  خدا  از  چه  هر  نبهد  كه 
است  ساعت  چه  كه  دامن  شود،گويد 
آن  در  آدم  كه  است  روز  ساعت  آخرين 
فرمود:»انسان  جل  و  عز  خدا  و  شد  خلق 

شد.« آفريهد  شتابان 
كه  اند  آورده  باب  مهني  در  نيز  مجاهد  از 
شتابان  را  انسان  كه  خداى  گفتار  دربارهء 
آخر  وبد،كه  آدم  وبد:وى  گفته  اند  آفريهد 
آفريهد  ديگر  چيزهاى  مهه  از  پس  روز 
سرش  و  زبان  و  چشم  به  روح  چون  و  شد 

رسيد و هنوز به پائينش نرسيهد وبد گفت:»
خلقت  آفتاب  غروب  از  پيش  پروردگارا 

مرا به سر برسان.«
را  گويد:آدم  آيه  مهني  دربارهء  وهب  ابن 

شتابان  وى  خلقت  و  آفريدند  روز  آخر  در 
وبد و عجول شد.

به  و  ساعت  دو  كه  اند  پنداشته  ها  بعضى 
كه  وبد  رفته  مجعه  روز  از  ساعت  سه  قوىل 
هبشت  در  را  حوا  و  آدم  جل  و  عز  خدا 
وبد  رفته  روز  از  ساعت  هفت  و  داد  مقر 
مدت  ركد،پس  برون  هبشت  از  را  آهنا  كه 
قوىل  به  و  ساعت  پنج  هبشت  در  وتقفشان 

سه ساعت وبد.
از  ساعت  ده  يا  نه  كه  اند  گفته  نيز  بعضى 
از  السالم  عليه  آدم  كه  وبد  رفته  مجعه  روز 

هبشت برون شد.
ذرك گوينهدء اين سخن:

به  را  آدم  كه  اند  ركده  روايت  العاليه  اوب  از 
از  نيسان  پنجم  مجعه  روز  دمه  يا  مهن  ساعت 
اين  گوينهد  منظور  ركدند.اگر  برون  هبشت 
باشد كه خداى تبارك و تعاىل آدم و حوا را 
دو ساعت گذشته از روز مجعه به روزهاى 
ىم  درست  او  گفتار  داد  مقر  هبشت  در  دنيا 
كه  هست  خرب  گذشتگان  از  زيرا  منايد 

آدم در آخرين ساعت روز ششم ايام
خلقت كه هر روز آن هزار سال وبد آفريهد 
و  هشتاد  روز  آن  ساعت  كه  پيداست  و  شد 
وقىت  كه  گفتمي  و  ماست  ساهلاى  از  سال  سه 
روح  تا  مباند  سال  چهل  بسرشتند  را  آدم  گل 
چهل  اين  گفتگو  ىب  و  شد  دميهد  او  در 
روح  كه  وقىت  از  و  وبد  ما  ساهلاى  از  سال 
سر  به  اكرش  كه  هنگاىم  تا  دميدند  او  در 
زمني  به  و  گرفت  مقر  هبشت  در  و  رسيد 

روزی )حجاج بن یوسف ثقفی 
عبدالملک  وزیر  )و  خونخوار   )
بن مروان خلیفه اموی ( در بازار 
گردشی می کرد. شیر فروشی را 
صحبت  خود  با  که  کرد  مشاهده 
و  ایستاد  ای  گوشه  به  کند.  می 
به گفته هایش گوش داد که می 
 ، فروشم  می  را  شیر  این   : گفت 
خواهد  مقدار  فالن  آمدش  در 
شد. استفاده آن را با در آمدهای 

آینده روی هم می گذارم تا به قیمت گوسفندی برسد، یک میش   تهیه می کنم 
هم از شیرش بهره می برم و بقیه در آمد آن سرمایه تازه ای می شود بعد از چند 

سال سرمایه داری خواهم شد و گاو و گوسفند و ملک خواهم داشت . 
آنگاه )دختر حجاج بن یوسف ( را خواستگاری می کنم ، پس از ازدواج با او 
شخص با اهمیتی می شوم . اگر روزی دختر حجاج از اطاعتم سرپیچی کند با 
بلند  همین لگد چنان می زنم که دنده هایش خورد شود؛ همین که پایش را 

کرد به ظرف شیر خورد و همه آن به زمین ریخت . 
حجاج جلو آمد و به دو نفر از همراهانش دستور داد او را بخوابانند و صد تازیانه 

بر بدنش بزنند. 
شیر فروش پرسید: برای چه مرا بی تقصیر می زنید؟! حجاج گفت : مگر نگفتی 
اگر دختر مرا می گرفتی چنان لگد می زدی که پهلویش بشکند، اینک به کیفر 

آن لگد باید صد تازیانه بخوری .

وبد.و  ما  ساهلاى  از  سال  پنج  و  ىس  آمد  فرود 
اگر منظور اين باشد كه دو ساعت گذشته  از 
روز مجعه از روزهاى هزار ساله در هبشت 
اهل  مهه  گفته،زيرا  حق  نا  گرفت  مقر 
پيش  مجعه  روز  آخر  در  كه  اند  گفته  حديث 
دميهد  آدم  در  روح  خورشيد  غروب  از 
شد،و نيز خرب مكرر از پيمرب صلى اهلل عليه 
تعاىل  و  تبارك  خداوند  كه  هست  سمل  و 
داد  مقر  هبشت  در  روز  مهان  در  را  وى 
مسمل  فرستاد،و  فرو  زمني  به  روز  مهان  و 
روزهاى  از  روز  ساعت  آخرين  كه  است 
و  سال  سه  و  هشتاد  آخرت  سالهء  هزار 
در  آدم  اين  نبابر  ماست  ساهلاى  از  ماه  چهار 
خلق  ساله  هزار  مجعه  روز  دوازدمه  ساعت 
وى  پيكر  ما  ساهلاى  از  سال  چهل  و  شد 
او  در  روح  آن  از  پس  و  وبد  افتاده  بريوح 
مقر  و  آمسان  در  وى  اقامت  اگر  دميدند،و 
چهل  هبوط  و  گناه  هنگام  به  تا  هبشت  در 
باشد  ما  ساهلاى  از  ماه  چهار  و  سال  سه  و 
شود.  ىم  خلقت  روز  يك  از  ساعىت  برابر 
ميان  آدم  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از 
برون  هبشت  از  پسني  مناز  و  نيمروز  مناز 
از  نيمروز  يك  و  آمد  فرود  زمني  به  و  شد 
كه  داشت  مقر  هبشت  در  آخرت  روزهاى 
اخبار  خالف  نيز  سخن  وبد.اين  سال  پاصند 
سمل  و  عليه  اهلل  صلى  خدا  رسول  از  منقول 

و محدثان سلف است.
ادامه دارد...

تاريخ طبری

حکایت 
»کیفر«

محمد بی جرير طبری         مترجم: ابوالقاسم پاينده

شعر طنز

طرف بستر یک  فتاده  طرف ا بت یک  سیا آ

طرف معجر یک  فتاده  طرف ا تو یک  چارد 

ست کرده ا خون  مرا  چشمان  هست  ینجا  ره هچ ا

طرف طرف، رد یک  یوار خاهن یک  ین د رنگ ا
لخون پدر یم و گاه د توا لخون  گاه د

طرف طرف، ای وای مارد یک  وای بابا یک 

گهان می آید هب خاهن ان تو هک  کنار  از 

طرف خیبر یک  مرد  فتد  می ا نو  سر زا با 

کنم تن یارم  کهنه  هن  پیر چگوهن  من 

طرف اغ ربارد یک  طرف د تو یک  غُصه ی 

مین فتد رب ز می ا فتادی  آن روزی هک ا ل 
مث

طرف سر یک  طرف  طرف او یک  من یک  پیکر 

خودم تو و جای  نم جای  می ز بوهس  من دو 

طرف حنجر یک  گهای  طرف ر گردن یک  زری 

خیمه اه می رزیند نیب  لحظه هک  آن  وای از 

طرف معجر یک  خلخال و  طرف  شواره یک  گو

لطیفیان کبر  علی ا

شکسته ئینه  آ
کجاوه راز 

)هودج 
االسرار(
::::::::::

سیلوانا سلمانپور
كتاب كجاوه راز مجموعه اشعار فارسي خانم 
سيلوانا سلمان پور است كه توسط دكتر شهاب 
غانم به عربي ترجمه شده و در ۱۴۳ صفحه 
شمارگان  با  كالينگور  جلد  و  رقعي  قطع  به 
بامداد نو تهران  انتشارات  ۵00 نسخه توسط 
است. پشت  به چاپ رسيده  پاييز ۱۳۹۹  در 
چاپ  مترجم  و  شاعر  از  عكسي  كتاب  جلد 

شده است.

پيام آوران صلح
پل  ها زده امي بني دل ها

با شعر و ترمن و ترانه
بيگانه و آشنا شنيدند

موسيقي و شعر عاشقانه
ازدرد و غم و سرور گفتمي

از يكديل و صفاي خانه
با عشق گره زدمي دل را 

تا صلح شود به جان  روانه
دين و وطن  زبان يكي نيست

روح است ميان ما يگانه
ما مهسفران عشق و رهممي

با شعر و كالم شاعرانه
مهراه شومي تا بگردمي

پيغمرب صلح جاودانه
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صف

قدرت بیکران الهی
فرمان  مرا  کاری  به  من،  مهربان  خدای 
داده ای که خود به آن تواناتری، قدرت 
من  قدرت  از  افزون  من  بر  و  آن  بر  تو 

است.

بخشنده ترین
بر  ندارم.  دشواری  طاقت  مهربان،  ای 
مصیبت صبر نتوانم و توان تحمل بی چیزی 
در من نیست؛ پس روزی از من وامگیر و 
به خلقت مرا وامگذار. خود نیازم را بر آور 
بنگر و در کار  و چاره سازم باش. به من 
من بنگر، که چون مرا به خودم واگذاری 
و  نتوانم  کار  بنای  درستی  به  و  مانم  فرو 
روی در هم  وانهی،  خلق  به  را  کارم  چون 
کشند و چون به میان خویشانم فرستی، به 
حرمانم کشند و چون عطاکنند، جز اندکی 

نبخشند، آنهم به مّنت بی حد و نکوهش 
بسیار. پس تو ای بخشنده ترین، به لطف 
خود بی نیازم کن و به عظمت خود باالیم 
را  دستم  عطایت  گستردگِی  به  و  بر 
چاره  توست  نزد  آنچه  به  و  کن  گشاده 

سازم باش.

هوای محبت دوست
درود  خاندانش  و  محمد )ص(  بر  رحیما، 
رهایم  حسد  آتش سوزنده  از  و  فرست 
از حرام  و  باز دار  از بدکاری ها مرا  ساز. 
جسورم  ات  نافرمانی  بر  ده.  پرهیزم 
مخواه و هوای محبتت را در دلم انداز. به 
آنچه بر من فرو آوری، شادم کن و روزی 
به  را که  انعامی  و  بخشایش  و طبق  را  ام 
سویم می فرستی از برکت سرشار کن و 
در همه حال نگاهدار من باش. پوشیده ام 

دار و دست نیافتنی و مرا در پناهت گیر 
و در امانم دار.

توفیق در طاعت
اش  گرامی  خاندان  و  پیامبرت  بر  لطیفا، 
درود فرست و به انجام دادن آنچه بر من 
واجب کردیـ  از طاعت تو و در قبال مردم 
و  دارم  ناتوان  بدنی  توفیقم ده، هرچند  ـ 
نیرویی سست. توانم به کاستی گراید و مال 
و دارایی ام به ناچیزی. چه آن را به یاد داشته 

باشم و چه فراموش کرده باشم.
فراموشی  باد  به  من  آنچه  مهربان،  ای 
سپارم، تو بر من برشماری، پس به نکویی 
بیکرانت و دارایی بی انتهایت آنچه بر من 
واجب کردی از سویم ادا کن که رحمتت 
گشاده.  کرمت  روی  و  است  گسترده 
ِدینی  که  کن  چنانم  من،  پروردگار  ای 
ِدینی که گاه حساب در  نماند؛  برگردنم 
ام  بَدی  بر  یا  بکاهی  ام  نکویی  از  برابرش 

بیفزایی.

قلبی مشتاق
درود  خاندانش  و  )ص(  محمد  بر  عزیزا، 
فرست و چنانم کن که در راه تو به اشتیاق 
خوشبوی  شاخه  و  بکوشم  آخرتم  برای 
شوق را در صمیم قلبم ریشه دار کن تا بی 
میلی به دنیا بر من چیره شود و به شوق 
در نکوکاری گام بردارم و از زشت کاری 
با ترس و هراس بگریزم. چراغ روشنی به 
به آن در میان خلق قدم  ببخش که  من 
نهم و در تاریکی به نور آن هدایت شوم و 

از تیرگی شک و شبهه در امان مانم.

لذت ثواب و اندوه عذاب
پروردگارا، بر محمد )ص( و خاندان پاکش 
درود فرست و ترس و اندوه از کیفرت را 
در دلم انداز و شوق پاداش موعودت را 
در قلبم زنده دار تا از ثوابی که برایش تو 
را می خوانم لذت برم و از عذابی که از آن 
به سویت پناه می آورم اندوهگین شوم. 

مهربانا، تو خود می دانی که چه چیز مایه 
درستی کار دنیا و آخرت من است؛ پس 

خود به نظر رحمت در من نگر.

نعمت حق شناسی
مهربانا، بر محمد )ص(  و خاندان گرامی 
اش درود فرست و چون در آسودگی یا 
ادای  در  بیماری  یا  سالمتی  در  و  سختی، 
شکر احسانت کوتاهی کردم، حق شناسی 
از درون، نسیم خشنودی  تا  ام کن  روزی 
یا  هراس  حال  در  را  وظیفه  ادای  لذت  و 
زیان  یا  سود  و  خشم،  یا  خشنودی  ایمنی، 

بچَشم.

دوری از حسد
پاکش  خاندان  و  )ص(  محمد  بر  لطیفا، 
درود فرست و کدورت حسد را از سینه 
ام بشوی تا بر لطفی که بر بندگانت می 
کنی تیرگی حسد میفشانم و چون نعمتی از 
دریای احسانت را در دین، دنیا، سالمت، 
تقوا، فراخی یا رفاه بر بنده ای از بندگانت 
از تو باالتر از آن را بخواهم؛  جاری دیدم 
اما از تو و تنها از تو؛ تویی که شریکی برای 

تو نیست.

فقط رضای محبوب
و  )ص(  محمد  بر  من،  مهربان  خدای 
چنانم  و  برکتش درود فرست  با  خاندان 
از  و  بمانم  دور  ها  کاری  زشت  از  تا  کن 
یا  خوشی  در  و  آخرت  و  دنیا  در  لغزش 
هر  در  که  چنان  باشم؛  امان  در  ناخوشی 
تو  طاعت  به  رضا  چه  و  خشم  چه  حال 
برگزینم؛  را  تو  خشنودی  و  باشم  مشغول 
با دوست و دشمن جز به رضای تو رفتار 
نکنم، تا دشمن از ستم من در امان باشد 
و دوست از انحرافم به سوی ناحق ناامید 
آسایش  در  که  ده  قرار  آنانم  از  گردد. 
بیچارگان  که  خوانند  خالصانه  چنان  را  تو 
و  ستوده  تو  که  همانا  سختی.  وقت  در 

بزرگواری.

دعای بیست ودوم صحیفه سجادیه 
دعا به هنگام دشواری کارها

گل یاس سفید
عطر خوب سیب داشت آن گل یاس سفید

او که در قلب پدر نور امیدی دمید
هدیه ای بود از خدا، آمد او از آسمان

تا که عطرآگین شود، باغ های این جهان
بارها چون مادری، او پدر را ناز کرد

چون نسیم مهربان، اخم گل را باز کرد
او بهشتی بود و رفت باز هم سوی بهشت

آمد و در قلب ها نام »زهرا« را نوشت

بعد از مدتی انتظار صدای زیبای دختری 
از  مادر  و  پدر  بلند شد.  از خانه  بهشتی 
خوشحال  و  شاد  بسیار  نوزاد  دیدن 
امر خدا  به  شدند. حضرت محمد )ص( 
نام دخترش را فاطمه به معنی جدا شده 

از بدیها نهاد.
خداوند مهربان تا آن روز و بعد از آن 
به  را  درستکاری  و  پاک  دختر  چنین 

اما بعد از خدیجه )س( تنها یار و همراه 
بود.  )س(  فاطمه   پیامبر )ص( حضرت 
وقتی بت پرستان نادان در کوچه و بازار 
سنگ  )ص(  محمد  حضرت  سوی  به 
مبارک  روی  به  و  کردند  می  پرتاب 
با  )س(  فاطمه  ریختند  می  ایشان خاک 
ناراحتی در حالی که اشک  در چشمان 
نازنینش جمع می شد سر و روی پدر را 
پاک می کرد و مانند یک مادر از ایشان 
رسول  خاطر  همین  کرد.به  می  مراقبت 
»ام  فرمود  می  دخترش  به  همیشه  اکم 
مادرم  مثل  تو  جان  فاطمه  یعنی  ابیها« 

هستی.
زن  ترین  )س(پاک  فاطمه  حضرت 
بهترین مرد  با  نوجوانی  در  او  بود.  دنیا 

فرشته  حتی  بود.  نداده  هدیه  هیچکس 
های آسمان نیز برای دیدن فاطمه )س( 
به زمین می آمدند و از صحبت کردن با 

او لذت می بردند.
دشمنان پیامبر )ص( با شنیدن خبر تولد 
و  شدند  )س(خوشحال  فاطمه  حضرت 
ابتر  ایشان را آزار داده ، می گفتند: تو 
تو  نسل  که  نداری  یعنی پسری  هستی! 

کرد  ازدواج  بود  )ع(  علی  حضرت  که 
آغاز  با هم  را  زیبایی  و  زندگی ساده  و 
آنها  دیدن  از  هم  )ص(  پیامبر  کردند. 
شاد و خوشحال می شد و خدا را شکر 

می کرد.
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(

همیشه یار و یاور پیغمبر بوده و در کنار 
بودند.  مشغول  او  از  حمایت  به  ایشان 
چهار  مبارک  زوج  این  به  پروردگار 
حسن  امام  داد:  ایمان  با  و  پاک  فرزند 
زینب  حضرت  )ع(  حسین  امام   ، )ع( 
)ع( و ام کلثوم . حضرت فاطمه )س( و 
امام علی )ع( به همراه فرزندانشان اهل 
بیت پیامبر هستند به همین علت محبت 
آنها همیشه در دل های مسلمانان وجود 
دارد. رسول خدا هنگام بازگشت از هر 
سفری ابتدا به خانه ی دخترش می رفت 
و از دیدار او بسیار شاد می شد. حضرت 
ناراحت  فاطمه )س( هیچ وقت کسی را 
رفتار  خوش  و  مهربان  همه  با  و  نکرد 
می  همیشه  ایشان  مورد  در  پیامبر  بود. 
گفت: » خدایا با دوستان فاطمه دوست و 

با دشمنانش دشمن باش«
خدا  پیامبر  درگذشت  از  پس  ماه  چند 
در  که  ناگواری  و  تلخ  حوادث  دلیل  به 
جامعه اسالمی آن زمان اتفاق افتاد اهل 

نیست که  پیدا کند و دیگر کسی  ادامه 
بعد از تو مردم را به دین اسالم دعوت 

کند.
و  مقام  اینکه  برای  یکتا  خداوند  اما 
نشان  را  )س(  فاطمه  حضرت  بزرگی 
حضرت  بر  را  کوثر  ی  سوره  بدهد؛ 
محمد )ص( نازل کرد و از آن حضرت 
خواست که قربانی کند و شاد باشد. در 
به  این سوره مبارک پروردگار عالمیان 
رسولش فرمود: » نسل تو از همین دختر 

پاک ادامه پیدا می کند«
خداوند  امر  به  راضی  هم  پیغمبر 
می  دوست  بسیار  را  ودخترش  بود 
داشت؛همیشه او را در غوش می گرفت 
بوی  فاطمه   « گفت:  می  و  بوسید  می  و 

بهشت می دهد.«
نورانی  ای  چهره  )س(  فاطمه  حضرت 
دختری  مادرش  و  پدر  برای  و  داشت 
سختی  زندگی  او  بود.  مهربان  و  خوب 
داشت. در کودکی مادر عزیزش خدیجه 
ی فداکار را از دست داد. خدیجه )س( 
در تمام زندگی اش با پیامبر همیشه یار 
و غمخوار ایشان بود. و هنگامی که مردم 
بت پرست آن حضرت را مورد اذیت و 
به  خوش  روی  با  دادند  می  قرار  آزار 

پیامبر گرامی اسالم امیدواری می داد.

زیادی  های  تلخی  اکرم  پیامبر  بیت 
تلخ  اتفاقات  این  و  کردند  تحمل  را 
تنها  مبارک  وجود  بر  صدماتی  موجب 
دختر پیامبر گردید. ایشان بر اثر همان 

صدمات ایشان به شهادت رسیدند.

بهشتی  بانویی  )س(  فاطمه  حضرت 
سختی  کوتاهش  عمر  طول  در  او  بود. 
هیچ  اما  کرد  تحمل  را  زیادی  های 
نداد و  از دست  را  ایمانش  امید و  وقت 
پروردگار  از  آرامش   و  با صبر  همیشه 
پیامبر  دختر  خواست.  می  یاری  بزرگ 
محبت  بود.  درستکار  و  مهربان  همیشه 
ماست  دلهای  در  بزرگواری  بانوی  آن 
دارند. دوست  را  او  مسلمانان  تمام  و 

حضرت محمد )ص( همیشه می فرمود: 
» فاطمه پاره ی تن من است.«

نماز قضا
آن روز عصر خانه  مادر بزرگ خیلی شلوغ بود. 
خاله،  بودند.  جمع  آنجا  خویش ها  و  قوم  همه 
عّمه،  دایی، وعمو. نسرین هم با پدر و مادرش 
بودند.  بودند. همه خوشحال  رفته  به خانه عمو 
و  میوه  چیدن  و  غذا  پختن  مشغول  بزرگترها 

شیرینی بودند.
مادر  که  بود  این  برای  مهمانی  و  شلوغی  این 
بزرگ از زیارت خانه خدا برگشته بود. بچه ها 
روز  آن  می کردند.  بازی  هم  با  خوشحالی  به 
برای نسرین روز خیلی خوبی بود. چون باز هم 
با آنها بازی  می توانست در کنار بچه ها باشد و 
بازی  طاهره  خاله اش،  دختر  با  نسرین  کند. 
و  ظهر  نماز  پرسید:»نسرین،  طاهره  می کرد. 

عصر را خواندی؟«
ولی  گفت:»نه،  و  کرد  نگاه  آسمان  به  نسرین 
هنوز وقت داریم. حاال تا غروب خورشید خیلی 

مانده است.«

طاهره گفت:»پس بازهم بازی می کنیم، بعد نماز 
می خوانیم«

نسرین و طاهره، بازی خود را ادامه دادند. آنها 
آن قدر سرگرم بازی بودند که متوجه گذشتن 

وقت نمی شدند.
ناگهان  شد.  تاریک  وهوا  رفت  آفتاب  کم  کم 
نسرین طناب را روی زمین انداخت و گفت:»وای 

نماز نخوانده ایم!«
بعد هر دو با عجله وضو گرفتند و به اتاق رفتند. 
مادربزرگ توی اتاق نشسته بود و از سفر خانه 
می کرد.  تعریف  بود،  رفته  که  جاهایی  و  خدا 
نسرین و طاهره جانمازها را پهن کردندتا نماز 
بخوانند. حاال خورشید کامالً غروب کرده بود و 

صدای اذان از مسجد به گوش می رسید.
نگاه  به نسرین و طاهره  با تعجب  مادر بزرگ 
صبر  می کنید؟  اینقدرعجله  چرا  گفت:»  و  کرد 
مغرب  نماز  وقت  آن  بشود،  تمام  اذان  تا  کنید 

و عشا را بخوانید.«
نسرین گفت:» مادر بزرگ، می خواهیم اول نماز 

ظهروعصر را بخوانیم.«
گذشته  وقت  که  حاال  گفت:»االن؟  مادربزرگ 

است؟«
بازی  داشتیم  گفت:»مادربزرگ  طاهره 

می کردیم، یادمان رفت.«
نماز ظهر و عصر شما قضا  بزرگ گفت:»  مادر 
شده است. باید قبل از این که خورشید غروب 

کند نمازتان را می خواندید.«
انداختند.  پایین  را  سرشان  طاهره  و  نسرین 
نماز  حاال  کردید.  بدی  کار  گفت:»  مادربزرگ 

قضا را حتماً بخوانید.
از این به بعد هم یادتان باشد که نماز خواندن 

واجب ترازهرکاری هست«
نماز  اول  کاش  گفت:»ای  طاهره  به  نسرین 

می خواندیم بعد بازی می کردیم!«
نماز  خوبم.  گفت:»دخترهای  مادربزرگ 

خدا  می خواهید  اگر  دارد؛  وقتی  هم  خواندن 
وهیچ  باشد  داشته  دوست  خیلی  را  شما 
و  ظهر  و  صبح  نشود،  قضا  نمازتان  وقت 

شب با شنیدن صدای اذان نمازتان را اول وقت 
بخوانید.«

از  نسرین  و  طاهره 
تشکر  مادربزرگ 
آماده ی  و  کردند 
شدند.  نماز  خواندن 

خندید  مادربزرگ 
ن  تا ز نما « : گفت و

بخوانید  را 
تا  بیایید  بعد 

سوغاتیهایتان 
را بدهم. «



امام جواد )ع( فرمودند:
َثالَث َمن کن فیِه لَم ینَدم: َترک الَعجَلة َو الَمشِوَرة َو الَتَوکِل 

َعلی اهلِل ِعنَد الِعَزم؛
سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند، پشمیان نگردد: 
۱. اجتناب از عجله  ۲. مشورت کردن  3. توکل بر خدا در 

هنگام تصمیم گیری

حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او 

گرفت و هب آن استشهاد کرد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:246:4512:0217:1917:37بيست و پنجم

5:246:4512:0217:2017:38بيست و ششم

5:246:4512:0317:2117:39بيست و هفتم

ميراث فرهنگی،  اداره  مسئول 
دستی  صنايع  و  گردشگری 
بهسازی  و  از مرمت  شهرستان الر، 
در  شرفی  نظر  حاج  آب انبار 

شهرستان الر خبر داد.
به  الرستان  مياد  گزارش  به 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
اداره  مسئول  كيان  محمدابراهيم 
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع 
به  گفت:   ، الر  شهرستان  دستی 
بركه های  احيای  انجمن  همت 
خيرين  كمک  با  و  الر  شهرستان 
ميراث فرهنگی،  اداره  نظارت  و 
گردشگری و صنايع دستی الرستان 

برای  جديد  ظرفيت   ۶00 بزودی 
متقاضيان طرح اقدام ملی مسكن در ۶ 
شهر جنوب فارس ثبت نام خواهد شد.

به گزارش مياد الرستان به نقل از 
روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی 
الرستان ، حسن شبانی، مدير كل راه 
و شهرسازی الرستان،آخرين تحوالت 
و آمار های ثبت نام اقدام ملی مسكن 

را تشريح كرد.
ثبت نام  فرآيند   : داشت  اظهار  وی 
مسكن  ملی  اقدام  طرح  واحد   ۵۶0
عامرودشت،  اشكنان،  شهرهای  در 
وراوی، جويم، مهر، بيرم و عماد شهر 
 ۱0 ساعت  از  گذشته  روزهای  در 
صبح ۱۸ دی ماه در ۱۸۳ شهر و ۱۹ 
استان كشور به صورت همزمان آغاز 
 شد و به مدت يک هفته تا ساعت 2۴ 

روز 2۵ دی ماه ادامه دارد.
درخواست  به  توجه  با   : افزود  وی 
های مردمی و پيگيری های صورت 

با  نظر شرفی  تاريخی حاج  آب انبار 
هزينه ۳۵0 ميليون ريالی مرمت و 

بهسازی شد.
وی ادامه داد: تعميرات اين آب انبار 
شامل اليروبی، مرمت سردر آب انبار، 
و  پمپ  و شست وشوی  در ها  گنبد، 

مخزن آب اين آب انبار بوده است.
پيشينه ای  الرستان،  گفت:  كيان 
و  آب انبار ها  ساخت  در  قديمی 
منطقه  اين  در  آب  از  نگهداری 
احيا  و  دارد  كشور  از  گرمسيری 
اكثراً  كه  آب انبار ها  اين  مرمت  و 
اولويت های  در  هستند  نيز  تاريخی 

اين اداره است.

برای  جديد  ظرفيت   ۶00 گرفته 
مسكن  ملی  اقدام  طرح  متقاضيان 
نام در آن  در ۶ شهر كه قبا ثبت 

صورت گرفته ، ايجاد شد .
الر،  شهرهای  داد:در  ادامه  شبانی 
دار  گله  و  المرد  خنج،  اوز،  گراش، 
مجموع  در  و  واحد   ۱00 كدام  هر 
قبلی  های  ظرفيت  به  واحد   ۶00

اين شهرها اضافه شده است .
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مديركل 
اينكه تاكنون 2200 نفر  با اشاره به 
واجد شرايط در كل حوزه استحفاظی 
وجه  واريز  به  نسبت  كل  اداره  اين 
اقدام نموده اند ، گفت : به محض قرار 
سايت  در  جديد  واحد  گرفتن ۶00 
از طريق  آن  زمان   ، نام  ثبت  جهت 
اين اداره كل اطاع رسانی خواهد شد 
به  مراجعه  با  می توانند  متقاضيان  و 
ثبت نام   www.tem.mrud.ir نشانی 

كنند.

اتمام مرمت و بهسازی
 آب انبار حاج نظر شرفی در الر

اختصاص ۶۰۰ ظرفیت جدید طرح اقدام 
ملی مسکن در شش شهر جنوب فارس

سفره قرآن
قرآن یک سفره ای است

 که انداخته شده است برای
 همه طبقات؛ یعنی، یک زبانی

 دارد که این زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فالسفه 
است و هم زبان عرفای  اصطالحی است و هم زبان اهل معرفت، 
به حسب واقع. در این کتاب شریف، مسائلی هست که مهمش 

مسائل معنوی است.«
تأسیس  حکومت  اینجا  که  نیامدند  انبیا  سایر  و  اکرم  »رسول 
ایجاد  عدالت  اینجا  که  نیامدند  نیست؛  این  اعال  مقصد  کنند، 
تمام  است.  مقدمه  همه  اینها  نیست،  اعال  مقصد  هم  آن  کنند، 
زحمتها ]یی [ که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از 
حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا به رسول اکرم رسیده 
کردند،  که  کارهایی  و  کشیدند  که  هایی  مشقت  تمام  است، 
مقدمۀ یک مطلب است و او، معرفی ذات مقدس حق ]است.[ 
کتابهای آسمانی هم، ]که [ باالترینش کتاب قرآن کریم است، 
تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه 

اسماء و صفاتی که دارد« 
عامه مردم خیلی ازش چیز می فهمند - این کتاب را - و خواص 
هم مسائل باالتر می فهمند و اخص خواص هم مسائل فوق آن 
به؛هیچ کس  ُخوَطِب  َمن  الِْکتاَب  یَْعِرُف  َّما  لکن ان می فهمند،  را 
نمی تواند بفهمد. هرکس بخواهد پیغمبر را بشناسد، قرآن را باید 
بشناسد و هیچ کس نمی تواند بشناسد. و لهذا، هیچ کس پیغمبر 

را هم نمی تواند بشناسد. معرف ایشان کتاب خودشان است .

آشنايي با قرآن 
 برگرفته از آثار امام خميني

معاون استاندار فارس و جانشين ستاد 
اصناف  گفت:  كرونا  با  مقابله  استانی 
اثرگذارترين  و  مهمترين  فارس، 
استان  در  كرونا  مديريت  در  را  نقش 
است،  تقدير  قابل  كه  داشته اند 
آنان موجب شد  همكاری و همراهی 
اين استان در مقابله با كرونا موفق تر 

از ساير استان ها عمل كند.
نشست  در  قاسم پور،  عبدالرضا 
روسای  با  فارس  استان  مديران 
شيراز  شهرستان  صنفی  اتحاديه های 
و  انقاب  پيروزی  دوران  در  افزود: 
و  ظالمانه  تحريم های  مقدس،  دفاع 
امروز شيوع كرونا شاهد حضور موثر 

اصناف در كشور بوده ايم.
جانشين  و  فارس  استاندار  معاون 
استانی  ستاد  در  فارس  استاندار 
مقابله با كرونا اظهار داشت: از ابتدای 
اين استان برای  شيوع كرونا، اصناف 
حفظ جان و سامت خود و ديگران 
به   ۹۹ فروردين  و   ۹۸ اسفند  در 
به  داوطلبانه  و  خودجوش  صورت 
ستاد استانی مقابله با كرونا پيشنهاد 
را  اعمال محدوديت ها و ممنوعيت ها 

دادند.
تعطيلی  اعمال  به  اشاره  با  قاسم پور، 
استان  در   ۱۸ ساعت  از  پس  صنوف 
اقتصادی  فشار  وجود  با  كرد:  بيان 
روی اصناف، داشتن بدهی و عوارض 
و به ويژه در نوروز كه اوج درآمدزايی 
تعطيلی  در  فارس  اصناف  بود،  آنها 
و  داشتند  مطلوبی  همكاری  واحدها 

موجب نجات خود و ديگران شدند.
مسووليت  اين  نتيجه  داد:  ادامه  وی 
شدن  آبی  استان،  اصناف  پذيری 
شده  فارس  شهرستان   ۱۹ وضعيت 

است.
با  مسوول  مقام  اين 
طرح  اجرای  بر  تاكيد 
شهيد  محور  محله 
با  گفت:  سليمانی 
نيز  طرح  اين  اجرای 
شاهد كاهش تست های 
به  درصد   ۵۴ از  مثبت 
روز   ۵0 در  درصد   ۱۴
اشغال  و  بوديم  گذشته 
بيمارستانی  تخت های 
درمان  كادر  همت  به 
 20 به  صد  در  صد  از 
اخير  ماه   2 در  درصد 

رسيده است.
كرد:  اضافه  فارس  استاندار  معاون 
گسترده ای  خانواده  استان،  اين  اصناف 
زرد  به  را  فارس  قرمز  هستند كه وضع 
و آبی تبديل كرده اند و تعطيلی صنوف 
عامل موثری برای كاهش تردد مردم در 

شهرها و شهرستان ها شد.
با  اميدواريم  كرد:  تاكيد  قاسم پور 
آتی  ماه  همكاری مردم و اصناف در 2 
كرونا  شيوع  از  ديگری  پيک  با  مجددا 

مواجه نشويم.
اتاق  رييس  هاشمی  محمود  سيد 
اصناف فارس نيز در اين نشست گفت: 
از مسووالن استان انتظار داريم تا با هر 
نامه نگاری به جبران  اقدام الزم و  گونه 
اصناف  مالی  مشكات  رفع  و  خسارت 

فارس كمک كنند.
وی ادامه داد: از ۱۶۳ زندانی جرايم غير 
عمد آزاد شده اخير در اين استان، ۴۷ 
در  با  بايد  دولت  و  بوده اند  صنفی  نفر 

برگزاری  با  تا  است 
نشست هايی،  چنين 
طرح  فرصت 
اصناف  مشكات 
فراهم  مسووالن  با 
دولت  و  شود 
ماليات  بخشودگی 
اين  در  را  صنوف 
توجه  مورد  ايام 
دهد  قرار  جدی 
باعث  امر  اين  و 
مردم  بيشتر  اعتماد 
خواهد  مسووالن  به 

شد.
بيان داشت: وجود سه ميليون  هاشمی 
واحد صنفی در استان فارس به معنای 
۹ ميليون اشتغال است كه اين جمعيت 

بايد جايگاه خود را حفظ كند.
به جايی رسيده ايم كه خيريه  او گفت: 
و  دهيم  تشكيل  را می خواهيم  اصناف 
كاسب نبايد به خاطر مشكات مالی به 
بيفتد  خطر  به  آبرويش  و  برود  زندان 
فارس  اصناف  حيثيت  كه  است  الزم  و 
به عنوان تشكل مدنی بزرگ در اولويت 

مسووالن اين استان قرار بگيرد.

کاهش کرونا در فارس در پی همکاری 
مطلوب اصناف فارس با مسووالن

در  هم  فارس  اصناف  اتاق  رييس  نايب 
اين نشست بيان كرد: اصناف اين استان 
و  استانی  ستاد  در  گذشته  ماه   ۱0 در 
حالت  در  كرونا  با  مقابله  شهرستانی 
اول اسفند ۹۸  از  بوده اند و  آماده باش 
تا اول آذر ۹۹ در فارس ۴۶ هزار و ۹۱0 
بازرسی، ۱۳ هزار و ۱00 اخطار، ۷۱0 

وضعيت  الزم،  راهكارهای  گرفتن  نظر 
فعاالن صنفی بدكار را در نظر گيرد.

رييس اتاق اصناف فارس، اظهار داشت: 
اصناف استان در محدوديت ها و تعطيلی 
مشاغل خود، در پرداخت حقوق و حق 
اين  و  نكردند  كاری  كم  نيروها  بيمه 
بايد مورد توجه قرار  جوانمردی اصناف 

بگيرد و از آنها حمايت شود.
به  رسيدگی  لزوم  به  اشاره  با  هاشمی، 
كرونا  بحران  از  پس  اصناف  مشكات 
پسا  در  صنوف  به  مساعدت  كرد:  بيان 
كرونا بايد مورد توجه جدی قرار بگيرد 
زيرا آسيب های وارد شده به آنها بعدها 

مشخص خواهد شد.
محدوديت ها  اعمال  كرد:  اضافه  وی 
كار  و  كسب  آغاز  كه  است  ساعاتی  در 
پرداخت  و  است  مشاغل  از  بسياری 
با  هم  آن  تومانی  ميليون   ۶ تسهيات 
ما  اصناف  از  دردی  دشوار،  اداری  روند 

دوا نمی كند.
الزم  افزود:  فارس  اصناف  اتاق  رييس 

پلمب  مورد   ۴۴۹ مشترک،  گشت 
واحدها داشتيم.

ناصر مهرتاش، افزود: از يكم تا هفدهم 
اصناف  تعطيلی  پيک  كه   ۹۹ آذرماه 
با  صبح  ساعت هشت  از  روز  هر  بود، 
در  مسووالن  ديگر  و  فرماندار  حضور 
شهرستان  كرونای  با  مبارزه  ستاد 
كمک  با  و  داشتيم  جلسه  شيراز 
وضعيت  كنترل  به  موفق  اصناف 
هر  نيز  استانی  نشست ستاد  و  شديم 
استاندار  معاون  حضور  با  چهارشنبه 

فارس برگزار شد.
ستاد  خوشبختانه  كرد:  اضافه  وی 
كرونا  با  مقابله  شهرستان  و  استان 
و  بوده اند  همراه  فارس  اصناف  با 
و  بيست  تا   ۹۸ اسفند  پنجم  از 
راهنمايی  برای   ۹۹ آذرماه  دوم 
 ۸۸ استان،  اين  صنفی  اتحاديه های 
بسته   ۱۸ و  ستاد  اين  در  بخشنامه 

ارائه شد. پيشنهادی 
فارس،  اصناف  اتاق  رييس  نايب 
مطلوب  همكاری  نتيجه  داد:  ادامه 
در  استان  مسووالن  و  فارس  اصناف 
موجب  كرونا  شيوع  با  مقابله  زمينه 
استان  عملكرد  امروز  تا  است  شده 
آميز  موفقيت  كرونا  شيوع  كاهش  در 

باشد.
روسای  نشست،  اين  ادامه  در 
شيراز  شهرستان  صنفی  اتحاديه های 
حضور  در  خود  مشكات  ارائه  به 
مديركل امور مالياتی، مديركل تعاون، 
تامين  معاون  اجتماعی،  رفاه  و  كار 
اداره  رييس  و  فارس  استان  اجتماعی 
بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكی 
به  مسووالن  اين  و  پرداختند  شيراز 

پرسش های آنان پاسخ دادند.

روغن  به  هوانوردی  صنعت  نياز 
تاكنون  آن  توليد  كه  صنعتی  های 
و  اروپايی  انحصار چهار شركت   در 
آمريكايی بود با فرموله و توليد آن 
دانش بنيان  از شركت های  يكی  در 

می شود. تامين  ايرانی 
در  بار  نخستين  برای  شركت  اين 
روغن ها  اين  توليد  به  موفق  كشور 
محصول  اين  واردات  بازار  و  شد 

انداخت.   رونق  از  را  به كشور 
شركت های  همه  حاضر  حال  در 
هوانوردی  صنعت  در  فعال 
شركت  اين  از  را  خود  نيازهای 

می كنند. تامين 
مديرعامل  خواجه  جواد  محمد 
گفت:  دانش بنيان  شركت  اين 
در  ملی  توليد  هوايی  روغن های 
و  عمومی«  »هوانوردی  بخش 
مورد  جت«  و  تجاری  »هوانوردی 
اين  كه   می گيرد  قرار  استفاده 
محصول   ۱۴ توليد  فناور  مجموعه 
كار  دستور  در  را  حوزه  اين  در 

قرار داده است. خود 
سه  ميان،  اين  در  افزود:  وی 
شركت  راهبردی  محصول 
با  جت  موتور  »روغن  يعنی 
 »MIL-PRF2۳۶۹۹ استاندارد 
با  هيدروليک  »روغن های  و 
و   »MIL-PRF۶۰۶ استاندارد 
در  استفاده  قابل   »۱۱-BMS۳«
در  عملياتی  هواپيماهای  همه 
ايران  غيرنظامی  و  نظامی  بخش 
و  توليد  آماده  و  شده  فرموله 

است. ميدانی  تست 
پيش  كار  اين  داد:  ادامه  خواجه، 
از اين با كمک و مشاركت شركت 
به  اما  می شد  انجام  بهران  نفت 
شركت  اين  تحريمشدن  دليل 

توانايی  عدم  و  جهانی  بازار  در 
اين  الزم،  افزونه های  تامين 
به  اقدام  بنيان  دانش  شركت 
است،   كرده  روغن ها  اين  توليد 
توليد  خط  هم  اساس  همين  بر 
در  مجموعه  مصرفی  روغن های 
راه اندازی  به زودی  صنعت هوايی 

می شود.
توليد  خط  گفت:  فناور  فعال  اين 
و  همراهی  با  را  هوايی  روغن های 
فناوری های  توسعه  ستاد  حمايت 
پيشرفته  حمل ونقل  و  فضايی 
رياست  وفناوری  علمی  معاونت 
امروز  و  كرديم  آغاز  جمهوری 
همه  نياز  پاسخ گوی  محصول  اين 
شركت های فعال صنعت هوانوردی 
سال  ابتدای  از  اميدواريم  و  است 
به  محصول  اين  واردات   ،۱۴00

كشور كاما منتفی شود.
اين  اينكه  يادآوری  با  وی 
هم  صادرات  امكان  محصول 
دارد، بيان كرد: در حال حاضر ۴ 
آمريكا،  و  اروپا  در  بزرگ  شركت 
زمينه  اين  در  را  دنيا  كل  نياز 
با  پس  اين  از  كه  می كنند  تامين 
ما،  شركت  توليد  خط  راه اندازی 
كشورها  اين  ليست  به  هم  ايران 

می شود. اضافه 
دانش  شركت  اين  عامل  مدير 
سرمايه گذاری  افزود:  بنيان، 
سالی  خروج  از  بخش  اين  در 
كشور  از  ارز  دالر  ميليون  هفت 
قيمت  كرد،   خواهد  جلوگيری 
ايران،  در  اين محصول  تمام شده 
محصوالت  هزينه  درصد   ۶0
اين  مصرف  است،  توليدی  مشابه 
ليتر  هزار   ۶00 سال  هر  روغن ها 

است.

تولید روغن های صنعتی هواپیما
در شرکت های دانش بنیان 

نقش اثرگذار اصناف فارس  در مدیریت کرونا

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
ميزان  به  سنگين  آب  اكنون  هم 
توليد می شود و  نياز در كشور  مورد 
 ۸ به حدود  ايران  سنگين  آب  حتی 

كشور جهان صادر می شود.
از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
سخنگوی  كمالوندی،  بهروز  العالم، 
برنامه  ايران در  اتمی  انرژی  سازمان 
افق  شبكه  آرا  جهان  تلويزيونی 
سنگين  آب  توليد  در  تاكنون  افزود: 
زمينه  در  بلكه  نداشتيم،  توقفی 
خوبی  های  پيشرفت  به  آن  توليد 

دست پيدا كرده ايم.
توليد  مجدد  آغاز  درباره  كمالوندی 
كرد:  عنوان  درصد   20 سازی  غنی 
قانون  به  توجه  با  درصد   20 شروع 
در  مجلس  مصوب  راهبردی  اقدام 
بعد  بافاصله  كرده  مقرر  اول  ماده 
سازی  غنی  سرگيری  از  تصويب  از 
20 درصد را داشته باشيم. در مورد 
آن  توليد   ۱۳۸۸ ما سال  درصد   20
دنبال  كه  زمانی  كرديم  شروع  را 
بعد  و  بوديم  تهران  راكتور  سوخت 
توليد  را  سوخت  شديم  موفق  آن  از 
فعاليت  برای  عطفی  نقطه  و  كنيم 

های هسته ای ما شد.
گرفت  تصميم  مجلس  افزود:  وی 
شود.  گرفته  سر  از  درصد   20 توليد 
تعهد  كاهش  های  گام  در  چه  اگر 
عدد  وقتی  و  داشتيم  را  موضوع  اين 
می  عما  گذاشتيم  كنار  را   ۳/۶۷
برويم،  باال  درصد   20 تا  توانستيم 
دولت  های  سياست  به  بنا  ولی 
 ۴/۵ حدود  در  شد  گرفته  تصميم 
كه  كنيم  توليد  درصد   ۵ تا  درصد 
و  بود  درصد   ۳/۶۷ از  باالتر  هم  آن 
توليد  را  ما  امروز  اوليه  مواد  هم  آن 

می كرد.
حدود  االن  كرد:  بيان  كمالوندی 
مصوبه  و  داريم  اوليه  مواد  تن  چهار 
كيلوگرم   ۱20 حدود  كه  مجلس 
به  كنيم  توليد  سال  يک  ظرف 
است.  تحقق  قابل  ما  برای  راحتی 
كرديم  شروع  را  كار  كه  زمانی  از 
مقداری  ماه  هشت  از  زودتر  شايد 
كه قانون تعيين كرده به آن برسيم.

صنعت  توسعه  اينكه  بيان  با  وی 
نيست،  پذير  توقف  ايران  هسته ای 
انجام  تاكنون  كه  مذاكراتی  با  گفت: 

هسته ای،  صنعت  حفظ  برای  شده 
و  داشتيم  بر  را  زيادی  های  قطعنامه 
هسته ای  صنعت  به  دهيم  اجازه  نبايد 

كشور لطمه وارد شود.
هسته ای  انرژی  سازمان  سخنگوی 
صنعت  در  داشت:  اظهار  ايران، 
نيروگاه  صاحب  بايد  ما  هسته ای 
نياز  مورد  سوخت  باشيم،  هسته ای 
توليد  را  خود  هسته ای  های  نيروگاه 
كنيم و راديو داروی مورد نياز كشور را 

كنيم. توليد  خودمان 
با  مبارزه  كرد:  تاكيد  كمالوندی 
هسته ای  صنعت  در  جهانی  استكبار 
ميادين  در  بلكه  نيست  ما  ميدان  تنها 
جنگ  جهانی  استكبار  با  نيز  ديگری 
اين  در  كنيم  تاش  بايد  و  كنيم  می 
جهانی  استكبار  بر  صدا  يک  ميادين 

شويم. پيروز 
كه  نداريم  ترديدی  اينكه  بيان  با  وی 
ها  عرصه  همه  در  را  جهانی  استكبار 
و به خصوص صنعت هسته ای شكست 
مساله  اين  به  اگر  گفت:  داد،  خواهيم 
توان  می  نكنيم  نگاه  جناحی  نظر  از 
صنعت  عرصه  در  مجموع  در  كه  گفت 
می  رفتار  داريم  خوبی  به  هسته ای 

كنيم.
هسته ای  انرژی  سازمان  سخنگوی 
ايران يادآور شد: ما در صنعت هسته ای 
مورد  سوخت  امنيت  تامين  دنبال  به 
كه  هستيم  هسته ای  های  نيروگاه  نياز 
اگر 2 سال آن را به ما ندادند، حداقل 

بايستيم. بتوانيم روی پای خود 
وی با اشاره به دستاوردهای برجام در 
افزود: درست  توسعه صنعت هسته ای 
های  محدوديت  برجام  در  ما  كه  است 

۱0 و يا ۸ ساله داشتيم، اما در نهايت 
محدوديت ها  اين  زمان  گذشته  با 
ما  دهم  سال  در  و  شود  می  برداشته 

داشت. نخواهيم  محدوديتی  هيچگونه 
هسته ای  انرژی  سازمان  سخنگوی 
ايران، خاطرنشان كرد: با اجرايی شدن 
پيمان  عضو  ايران  كه  بود  قرار  برجام 
هسته ای  انرژی  در  جهانی  بزرگ  های 
و  آمريكا  خروج  عليرغم  اما  شود، 
ايران  برجام،  با  كشور  اين  مخالفت 
توانسته در  به خوبی و مدبرانه  تاكنون 
اين مساله اقدامات الزم را انجام دهد.

كمالوندی، يادآور شد: با امضای برجام 
به  جهان  كشورهای  از  برخی  حتی 
توليد  حوزه  در  گذاری  سرمايه  دنبال 
اما  بودند،  ايران  در  نيروگاهی  سوخت 
مخالفت  مساله  اين  با  ها  آمريكايی 
كردند و اجازه ندادند اين مساله عملی 

شود.
صنعت  داشتن  برای  اينكه  بيان  با  وی 
هسته ای بايد گره های آن را يكی يكی 
بايد  كار  اين  برای  گفت:   ، كنيم  باز 
منافع  از  مقتدرانه  و  عزتمندانه  بتوانيم 
ندهيم  اجازه  و  كنيم  دفاع  كشور  ملی 
قطع نامه پشت قطع نامه عليه ما صادر 

شود.
هسته ای  انرژی  سازمان  سخنگوی 
ايران با اشاره به اقدامات شهيد فخری 
زاده بيان كرد: اين شهيد بزرگوار يكی 
از  پس  و  بود  من  نزديک  دوستان  از 
اعام  ای  عده  نطنز  نيروگاه  حادثه 
ايران  به صنعت هسته ای  ما  كردند كه 
ما  كه  حالی  در  زديم  بزرگی  لطمه 
اتفاقی  چنين  كه  كرديم  اعام  صراحتا 

است. نيافتاده 

کمالوندی: توليد 12۰ کيلوگرم اورانيوم 2۰ درصدی 
ظرف يک سال به راحتی قابل تحقق است


