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مجازی  همایش  که  است  ای  هفته  چند 
فرهیختگان  مجمع  همت  به  الراُستان 
در  اینستاگرام  مجازی  فضای  در  الرستان 
پرداختن  لزوم  است.  شدن  پخش  حال 
زبان  ها،   قابلیت  و  شدن  استان  موضوع  به 
الری و الرستانی و مقوله های پیرامونی آن 
و بررسی نقاط قوت و ضعف اقتصاد منطقه 
الرستان از موارد بررسی شده در سه نشست 

ابتدایی »الراُستان« بوده است.
نشست  سومین  از  اول  بخش  ادامه  در 
با  را  اقتصاد منطقه  »الراُستان« در خصوص 
هم مرور می نماییم. به گزارش میالدالرستان 
معاون  افکاری«  علی  »احمد  اول  بخش  در 
سابق اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی فارس و معاون فعلی توسعه و 
مدیریت سرمایه انسانی این سازمان به بیان 
های  شاخص  یافتگی،   توسعه  های  ویژگی 
بودجه ای، توسعه پایدارو برخی دیگر از مسائل 

پرداخته است.وی در این نشست می گوید:
و  ریزی  برنامه  ناگزیر  توسعه  ایجاد  برای 

تعریف مشخص هستیم
هدف اقتصاد در منطقه، استان و کشور رشد 
و توسعه می باشد و برای اینکه بتوان به این 
هدف مهم دست یافت ناگزیر از برنامه ریزی 
ها  استان  بسیاری  کشور  سطح  در  هستیم.  
از ما صنعتی تر هستند اما دارای آسیبهای 

جدی در توسعه خود می باشند.
اولین قدم در برنامه ریزی انجام یک تحلیل 
و  است  موجود  وضع  از  منطقی  و  درست 
ضعف  و  قوت  نقاط  تبیین  امر  این  الزمه 
طراحی  و  تدوین  دوم  مرحله  در  باشد.  می 
نگاه  با  منطقه  یک  برای  مناسب  وضعیت 
این  باشد. گام سوم در  به وضع موجود می 
خصوص نیز گام برداشتن اجرایی در راستای 

توسعه می باشد.
آیا توسعه  اینجاست که  این میان سوال  در 
ای که در استان های اصفهان و مرکزی و... 
از استان ها رخ داده مطلوب  و برخی دیگر 
آب  سوم  دو  مصرف  آیا  باشد؟  می  کشور 

شیرین اصفهان توسط شرکت فوالد مبارکه 
مطلوب است؟  بر همین اساس باید توسعه را 
و منظورمان از توسعه را ابتدا تبیین نماییم.

نکته مهم دیگر اینکه در کنار حوزه اقتصاد 
باید سایر حوزه ها و بخش ها نیز در راستای 
میان  این  در  که  گیرند  قرار  مدنظر  توسعه 
و  فرهنگی، اجتماعی  امنیتی،   مباحث 
این  از  که  باشند  می  اشاره  مورد  آموزشی 

حیث منطقه الرستان پتانسیل زیادی دارد
استان  توسعه  نیست،   شعار  پایدار  توسعه 

اصفهان اکنون مورد سوال است
نتیجه توسعه باید رفاه و آرامش مردم باشد 
اینکه نتیجه یک توسعه در بلند مدت  و نه 
آسیب جدی به زندگی مردم باشد. بر همین 
پایدار یک  توسعه  موضوع  باید گفت  اساس 
شعار نیست و این امر باید مورد توجه باشد.

همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
استان اصفهان اذعان داشته اند که بسیاری 
و  و...  نظیر سرطان  امروزی  بیماری های  از 
گسترش آن در استان اصفهان به دلیل نوع 
صنعتی شدن این استان به غلط می باشد که 
باید اصالح گردد.  این امر در جنوب فارس 

نیز قابل تامل است
خارجه،   وزارت  دفتر  فرودگاه، گمرک،  

پتانسیل های توسعه منطقه اند
مهم  موارد  از  یکی  ها  زیرساخت  به  توجه 

این  در  باشد.  می  توسعه  و  رشد  مقوله  در 
میان راه و بزرگراه و شبکه برق و آب و گاز 
بهداشت و نیز مراکز آموزشی و ... به عنوان 

زیرساخت توسعه بیان می شود.
به نظر بنده به استثنای شیراز که مرکز استان 
است،  بعید می دانم که سایر شهرستان های 
فارس تمام زیرساخت ها را داشته باشند. اما 
خاصی  های  ویژگی  الرستان  میان  این  در 

دارد.
طی برآوردها ساالنه ۱۷۰۰ پرواز در فرودگاه 
الرستان انجام می شود و در این میان برخی 
فرودگاه های استان گاهی یک پرواز نیز در 
روز در آنها انجام نمی شود و باید گفت برای 
توسعه حمل و نقل هوایی یک ضرورت است 
ها  فرودگاه  گویند  می  کارشناسان  که  چرا 

لوکوموتیو اقتصاد یک منطقه است.
در  که  الرستان  گمرک  دیگر  سوی  از 
های  زمینه  در  و  شده  ایجاد   ۱۳۷۲ سال 
می  است  فعال  تجاری  ، حقوق،   مسافری 
عمل  قوی  بسیار  فرودگاه  کنار  در  تواند 
وزارت  نمایندگی  دفتر  میان  این  در  کند. 
دیگر  جمله  از  نیز  الرستان  در  خارجه 
پتانسیل های بالقوه است که عالوه بر حل 
این راستا  مشکالت مسافری و خدمات در 
درسالهای  نیز  صادرات  توسعه  حوزه  در 

آینده می تواند مفید باشد.
ادامه در صفحه آخر

افکاری:حدود۱۷ % بودجه فارس باید به 
چهار شهرستان منطقه تعلق گیرد

افکاری:حدود۱۷ % بودجه فارس

باید به چهار شهرستان منطقه تعلق گیرد

همین صفحه

در  پرواز   ۱۷۰۰ ساالنه  برآوردها،  -طی 
فرودگاه الرستان انجام می شود و در این 
میان برخی فرودگاه های استان گاهی یک 
پرواز نیز در روز در آنها انجام نمی شود و 
باید گفت برای توسعه حمل و نقل هوایی 
کارشناسان  که  چرا  است،  ضرورت  یک 
اقتصاد  لوکوموتیو  ها  فرودگاه  گویند  می 

یک منطقه است.
ای  چاره  باید  منطقه  آب  موضوع  -برای 
سلمان  سد  دوم  خط  شود.  اندیشیده 
موضوع  برای  جد  صورت  به  باید  فارسی 
قرار  کار  دستور  در  منطقه  آب  مشکل 

گیرد.
-ارتباط ریلی الر با خط سراسری، تبدیل 
راه، ایجاد  آزاد  به  بزرگراه الر-بندرعباس 
حاضر  حال  در  که  اقتصادی  ویژه  منطقه 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال 
از  و…  خشک  بندر  است، ایجاد  رایزنی 
دیگر مواردی است که باید پیگیری نموده 

و ضعف ها را به قوت تبدیل نمود.
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های  طرح  اجرای  جزییات  تشریح  با  الدنی، 
آبخیزداری بند خاکی همگن و کنترل سیالب و 
آبخوانداری روستای کاریان اضافه کرد: این طرح 
آبریز ۹ هزار و ۴۰۰ هکتار،  با مساحت حوضه 
مترمکعب  هزار   ۱۸۴ خاکریزی  عملیات  حجم 
بنایی سنگ و سیمان ، چهار  و حجم عملیات 
هزار متر مکعب و با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیون ریال بزودی اجرا می شود.
وی، طرح آبخیزداری و اجرای سد خاکی قالت 
بر ۸۰  افزون  اعتباری  با  باغ  در بخش صحرای 
توسعه  اعتبارات صندوق  از محل  ریال  میلیارد 

ملی را یکی از این طرح های مهم دانست.
الدنی، با اشاره به اجرای سد خاکی تنگ قالت 
مساحت  با  نیز  سد  این  گفت:  نیز  عمادشهر، 
 ۲۰۶ خاکی  بند  طول   ، هکتار   ۶۵۰۰ حوزه 
هزار   ۷۰۰ آبگیری  حجم  و  همگن  نوع  از  متر 
، حجم  متر   ۱۱ خاکی  بند  ارتفاع   ، مترمکعب 
متر   ۱۰۰ و  هزار   ۴ سیمان  و  سنگ  عملیات 
هزار   ۱۲۴ خاکریزی  عملیات  حجم  مکعب، 

مترمکعب در حال اجراست.

اشتهارد ارسال می شود.
تولیدات  بهبود  اداره  مسئول  سعیدی نژاد،  علی 
است:  گفته  الرستان  کشاورزی  جهاد  گیاهی 
مزارع  از  هکتار   ۵۵۰۰ سطح  از  پنبه  برداشت 
تا  و  و  آغاز  آبان ماه  اوایل  از  شهرستان  این 
ادامه دارد و پیش بینی می شود  پایان بهمن ماه 
پنبه  مزارع  از  پنبه  وش  محصول  تن  هزار   ۱۶

شهرستان برداشت شود.
ماه   ۴ حدود  الرستان  در  پنبه  برداشت  زمان 
است  طوالنی  نسبتا  زمان  که  می کشد  طول 
سعیدی نژاد »برداشت دستی« را دلیل طوالنی 
شدن برداشت پنبه دانسته و گفته است: »نبود 
از  پنبه چین  کارگر  از  استفاده  و  بومی  کارگر 
معضالت  از  یکی  همجوار«  شهرستان های 
الرستان  شهرستان  در  محصول  این  برداشت 
پاک کنی  پنبه  کارخانه  نبود  دلیل  است.به 
شهرستان  تولیدی  پنبه  عمده  الرستان  در 
از  استان  از  خارج  و  داخل  کارخانه های  به 
و  فسا  داراب،  کاران  پنبه  کارخانه های  جمله 
ارسال  کرج  اشتهارد  و  قم  استان  کارخانه های 
در  پاک کنی  پنبه  کارخانه  می شود.احداث 
الرستان یکی از خواسته های دیرینه پنبه کاران 
این شهرستان بوده است. مهرماه امسال عملیات 
با  پاک کنی  پنبه   کارخانه  یک  ساخت  اجرایی 
و  پنبه(  )وش  خام  ماده  تن  هزار   ۶/۵ ظرفیت 
تولید ۲/۵  تن پنبه حالجی شده در زمینی به 

مساحت ۲۰ هزار در الرستان آغاز شده است.

کارکنان اداری با تجربه و خدوم این شهرستان 
در راستای تحقق اهداف تحول قضایی استفاده 

شود.
ریاست  مکرر  تأکیدات  به  اشاره  با  موسوی، 
تکریم  مهم  موضوع  سه  بر  قضائیه  قوه  معظم 
ارباب رجوع، حمایت از تولید و مقابله با فساد، 
همکاران  توسط  رجوع  ارباب  تکریم  گفت: 
قضایی و اداری یکی از شاخص های مهم دوران 
تحول قضایی است و این امر هیچ گونه منافاتی 

با اجرای دقیق قانون و قاطعیت قضات ندارد.
ادامه  در  فارس،  استان  قضایی  شورای  رئیس 
حمایت از تولید را یکی دیگر از برنامه های مهم 
راستای  در  و  در سراسر کشور  قضایی  دستگاه 
تولید خواند  بر جهش  مبنی  تحقق شعار سال 
و اضافه کرد: عملکرد دادگستری شهرستان فسا 
در این خصوص مناسب بوده و بازگشت کارخانه 
قند فسا به چرخه تولید نمونه بارز این موضوع 
احیاء  به  قضایی  دستگاه  کمک  است.وی  مهم 
مجدد و همچنین تسویه بدهی های این کارخانه 

وی بیان کرد: با احداث این ۲۴ طرح آبخیزداری 
وآب گیری از این سدهای خاکی، ساالنه افزون 
این  پشت  در  آب  مکعب  متر  میلیون   ۴۲ بر 

سدها ذخیره سازی خواهد شد.
و  ایجاد  مهم  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
احداث سدها و بندهای خاکی کمک به ذخیره 
آب برای سفره های زیرزمینی و چاه های آبی 
برداشت  به میزان  اشاره  بدون  در منطقه است 
آب از چاه ها در حوزه صنعت، کشاورزی و شرب  
میزان  انجام شده  های  برآورد  اساس  بر  گفت: 
برداشت آب از چاه ها در این شهرستان در سال 
بیش از ۲ برابر میزان تزریق ساالنه آب به این 
طبیعی  است.مدیرمنابع  زیرزمینی  های  سفره 
برداشت  کرد:  اضافه  الرستان،  آبخیزداری  و 
های بی رویه آب از سفره های زیرزمینی، این 
منابع  شدید  کمبود  و  چالش  با  را  شهرستان  
هوایی  و  آب  شرایط  است،  ساخته  مواجه  آبی 
نزوالت  ، کاهش  بودن منطقه  و گرم و خشک 
جوی و پراکنش نامناسب بارش ها و همچنین 
با  را  منطقه  این  همچنان  ها،  خشکسالی  بروز 
مشکالت شدید کم آبی مواجه ساخته که یکی 
از برنامه ها و اولویت های اساسی منابع طبیعی 
الرستان اجرای همین سدهای خاکی و سنگی 
مالطی حتی در بلند خواهد بود.وی گفت: برخی 
مناطق جنوبی استان فارس نیز به لحاظ وجود 
سطحی  های  آب  انباشت  و  وسیع  های  دشت 
فرسایش  خطر  و  تخریب  حال  در  شدت  به 
خندقی قرار دارد که سبب فرو رفتگی در سطح 

توپوگرافی دشت های منطقه شده است.
فاصله  در  الر  مرکزیت  به  الرستان  شهرستان 
حدود ۳۸۰ کیلومتری شیراز در جنوب استان 

فارس واقع شده است.

این کارخانه پنبه پاک کنی در روستای ده فیش 
حسنی  جلیل  است،  احداث  حال  در  بنارویه 
طرح  این  است:  گفته  الرستان  ویژه  فرماندار 
مهم صنعتی یکی از پروژه های مورد تاکید در 
با پیشرفت  این بخش است که در حال حاضر 

۶۵ درصد در حال اجرا است.
واحد  این  دائمی  اشتغالزایی  اینکه  بیان  با  وی 
به  نیز  نفر   ۱۰ برای  و  است  نفر   ۲۵ صنعتی 
است:  اشتغال زایی می شود گفته  صورت فصلی 
و  انگیزه  پاک کنی  پنبه  واحد  این  راه اندازی  با 
زیرکشت  افزایش سطح  برای  کشاورزان  رغبت 

این محصول مهم و صنعتی بیشتر می شود.
در  پنبه  کشت  مهم  قطب های  از  یکی  فارس، 
سطح  لحاظ  به  که  می شود  محسوب  کشور 
زیرکشت پس از استان خراسان رضوی رتبه دوم 
را به خود اختصاص داده اما به لحاظ عملکردی 
پنبه در کشور  برداشت  میزان  رتبه نخست  در 
زرین  داراب، الرستان،  دارد.شهرستان های  قرار 
در  پنبه  کشت  مرکز  مهم ترین  فسا  و  دشت 
استان فارس به شمار می آیند که کشاوزان این 
نقاط از دیرباز از آن به نام »طالی سفید« یاد 
می کنند.در حال حاضر بیش از ۱۹ هزار هکتار 
پنبه در استان فارس کشت می شود که میانگین 
 ۶۵۰ و  هزار  سه  هکتار  هر  در  پنبه  برداشت 
برداشت  میانگین  که  حالی  در  است  کیلوگرم 
پنبه در سطح کشور در هر هکتار حدود ۲۳۰۰  

کیلوگرم است.

سنگینی  کار  را  تولید  توقف  سال ها  از  پس 
تنها  تولیدی  واحد  این  کرد:  اضافه  و  توصیف 
نمونه ای از اقدامات و سرسختی همکاران قضایی 
در حمایت از تولید است که باید عالوه بر امسال 
به عنوان یک خط مشی  نیز  آتی  در سال های 
مهم در دستور کار مجموعه قضایی باقی بماند.

موسوی، همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم 
انقالب در آغاز سال مبنی بر اینکه باید نتیجه 
احساس  مردم  رفاه  و  زندگی  در  تولید  جهش 
به  کارخانه  این  کارگران  بازگشت  گفت:  شود 
مطالبات  از  بخشی  پرداخت شدن  و  کار  محل 
مالی  تعهدات  پرداخت  همچنین  و  آنان  معوق 
دادگستری،  نظارت  با  تولیدی  مجموعه  این 

نمونه ای از تحقق این کالم رهبری است.
رئیس کل دادگستری استان فارس، در خصوص 
از  مهم  موضوع  این  گفت:  نیز  فساد  با  مقابله 
تأکیدات مستمر ریاست معظم قوه قضائیه است 
بر  مبنی  ایشان  جدید  ابالغی  العمل  دستور  و 
شناسایی اموال و دارایی های نامشروع و باز پس 
باید در دستور کار مسئوالن قضایی  گیری آن 

در سراسر استان قرار گیرد.

الرستان،  آبخیزداری  و  طبیعی  مدیرمنابع 
آب  و  خاکی  سد  آبخیزداری،  طرح  گفت:۷۰ 
این شهرستان اجرایی و موجب ذخیره  بند در 
ساالنه حدود ۶۰ میلیون متر مکعب آب پشت 

این سدهای خاکی و آب بندها  شد.
به گزارش میالدالرستان، مسعود الدنی در گفت 
و گو با ایرنا اظهار داشت: این طرح ها در مقاطع 
مختلف و عمدتا در هفت سال اخیر اجرایی شده 
اند؛ همچنین مطالعات احداث بیش از ۲۰ طرح 
مهم آبخیزداری شامل احداث سد خاکی و آب 
این  مختلف  مناطق  در  مالطی(  و  )سنگی  بند 

شهرستان به اتمام رسید.
وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرایی شدن 
این طرح ها حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد 
شده است.وی گفت: هم اینک ۲ طرح مهم سد 
خاکی و آب بند به منظور حفاظت از منابع آب 
و خاک و کنترل سیالب در حوزه آبخیز کاریان 
و تنگ قالت در بخش های جویم و صحرای باغ 
الرستان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

در حال اجراست.

ماه   ۴ حدود  الرستان  در  پنبه  برداشت  زمان 
است،  طوالنی  نسبتا  زمان  که  می کشد  طول 
الرستان  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  مسئول 
شدن  طوالنی  دلیل  را  دستی«  »برداشت 

برداشت پنبه عنوان کرده است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
داراب  شهرستان  از  بعد  الرستان  تسنیم، 
فارس  استان  در  پنبه  تولیدکننده  بزرگ ترین 
این  در  پنبه  ساالنه  تولید  درصد   ۳۳ و  است 

استان مربوط به شهرستان الرستان است.
۵۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت 
این  از  پنبه  تن  هزار   ۱۶ ساالنه  و  است  پنبه 
مزارع برداشت می شود اما به دلیل نبود کارخانه 
این  تولیدی  پنبه  الرستان  در  پنبه  پاک  کنی 
و  قم  فسا،  داراب،  کارخانه های  به  شهرستان 

تکریم  فارس،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مهم  شاخص های  از  را  )مردم(  رجوع  ارباب 
دوران تحول قضایی دانست که هیچ منافاتی با 

اجرای قانون و قاطعیت قضاوت ندارد.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
کاظم  سید  حجت االسالم   ، جوان  خبرنگاران 
موسوی در سفر یک روزه به حوزه قضایی فسا، 
با اشاره به جایگاه قضاوت در اسالم، این منصب 
و  مظلومان  به  خدمت  برای  مسیری  را  خطیر 
ستم دیدگان دانست و تاکید کرد: این جایگاه 
و  تقوا  با  سلیم  انسان هایی  نیازمند  رفیع 
توسل  با  که همه  کرد  تاکید  و  تلقی  پرهیزگار 
این  باید در حفظ  السالم  علیهم  اطهار  ائمه  به 
از  قدردانی  با  باشیم.وی  کوشا  جایگاه،  و  شان 
عملکرد مثبت مجموعه قضایی شهرستان فسا، 
گفت: دادگستری شهرستان فسا همواره دارای 
کادر قضایی و اداری علمی، صاحبنظر و خدومی 
بوده است و در دوران تحول قضایی نیز باید هر 
و  همت  با  قضایی  کارد  ظرفیت  از  بیشتر  چه 

احداث بندخاکی در روستاهای »کاریان و تنگ قالت« الرستان

برداشت دستی در الرستان روند برداشت پنبه را طوالنی کرده است

تکریم مردم، منافاتی با قاطعیت قضایی ندارد

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

مطبوعات(،  قانون  به  استناد  )با 
از  مطبوعات  بر  نظارت  هیات 
و  رسان ها  پیام  گردانندگان  کلیه 
سایت های خبری فاقد مجوز که طی 
یک سال گذشته فعالیت داشته اند، 
پایان  تا  می آورد  عمل  به  دعوت 

بهمن ماه سال جاری، نسبت به ثبت 
درخواست اخذ مجوز فعالیت پایگاه 
سامانه  در  خود  نظر  مورد  خبری 

جامع رسانه های کشور اقدام کنند.
بنابر این گزارش، این تصمیم صرفا 
در راستای صیانت از حقوق و بسط 

خبری  رسانه های  فعالیت  توسعه  و 
هر  از  جلوگیری  و  شناسنامه  با 
از نام رسانه های  گونه سوء استفاده 
و  است  شده  اتخاذ  مجوز  دارای 
آن  مشمول  خبری،  غیر  رسانه های 
رسیدگی  است،  بدیهی  نیستند. 
و  شده  ثبت  درخواست های  به 
با  رسانه ها  این  وضعیت  تطبیق 
انجام  اولویت  در  مطبوعات،  قانون 
می شود و در صورت احراز شرایط و 
تایید صالحیت، مجوز فعالیت پایگاه 

خبری صادر می گردد.
ضمنا تاکید می شود؛ در صورت عدم 
ثبت تقاضا و دریافت مجوز، هرگونه 
مصداق  خبری،  رسانه ای  فعالیت 
قلمداد  جعلی  رسانه های  اخبار 

خواهد شد.

هیات نظارت بر مطبوعات با صدور 
در  خبری  فعاالن  از  اطالعیه ای 
خبری  سایت های  و  رسان ها  پیام 
پایان  تا  که  خواست  مجوز  بدون 
بهمن ماه سال جاری، نسبت به ثبت 
خود  فعالیت  مجوز  اخذ  درخواست 
کشور  رسانه های  جامع  سامانه  در 

اقدام کنند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، 

در این اطالعیه آمده است:
در پاسخ به درخواست مکرر مدیران 
جدید  مصوبه  به  توجه  با  و  رسانه 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در 
یکصد و بیستمین جلسه آن کارگروه 
فعالیت  بودن  مجرمانه  بر  مبنی 
شناسنامه  بدون  خبری  تارنماهای 

فعاالن خبری در پیام رسان ها و سایت های خبری بدون مجوز برای اخذ مجوز اقدام کنند

دو حادثه واژگونی خودرو
در محور الر به بندرعباس

با شش مصدوم

واژگونی خودروهای »سمند و پژو پارس« در 
۲ حادثه جداگانه در محور الر به بندرعباس 
منجر به مصدومیت ۶ سرنشین این خودروها 
شد.به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال 
نخستین  در  الرستان،   احمر  هالل  اخبار 
کیلومتر  در  سمند  سواری  خودروی  حادثه، 
محبوس  موجب  الر-بندرعباس  محور   ۳۰

شدن راننده و سرنشین شد.
در پی وقوع این حادثه از سوی مرکز کنترل 
نجات  و  امداد  تیم  الرستان،   ۱۱۵ اورژانس 
پایگاه بین شهری چهار برکه با یک دستگاه 
خودرو نجات تیپ یک به محل حادثه اعزام 
به  اقدام  حادثه،  صحنه  ارزیابی  از  پس  و 
رهاسازی مصدومان شد و پس از آن تحویل 

عوامل اورژانس ۱۱۵ الرستان شدند.
این حادثه ۲ نفر مصدوم سرپایی در برداشت.

روز،  همین  در  دیگری  حادثه  در  همچنین 
یک دستگاه پژو پارس درکیلومتر ۳۵ محور 
این  در  شد.  واژگونی  دچار  عباس  بندر  الر 
و  امداد  تیم  به کمک  مصدومان  نیز،  حادثه 
رهایی  برکه  چهار  شهری  بین  پایگاه  نجات 
تحویل  حادثه  این  مجروح   ۴ و   یافتند 

آمبوالنس شدند.
***

متالشی شدن هشت باند 
سرقت در شیراز

فارس،  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
باند  هشت  گذشته،  هفته  یک  ظرف  گفت: 
سرقت در شیراز متالشی شد و ۳۵ میلیارد 
ریال اموال مسروقه از اعضای این باندها که 
از سارقان حرفه ای و سابقه دار هستند، کشف 

شد.
سردار یوسف ملک زاده، افزود: در پی وقوع 
شیراز،  شهرستان  در  سرقت  فقره  چند 
در  سارقان  دستگیری  و  شناسایی  موضوع 
استان  آگاهی  پلیس  ماموران  کار  دستور 
انجام  با  داد:  ادامه  گرفت.وی  قرار  فارس 
پلیس  کارآگاهان  اطالعاتی  فنی  اقدامات 
گذشته،  هفته  یک  در  استان،  این  آگاهی 
قالب  در  و  شد  شناسایی  سرقت  باند  هشت 
دستگیر  سارق   ۴۰ جداگانه،  عملیات های 

شدند.
فارس،  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مجرمان  از  باند  این  اعضای  اینکه  بیان  با 
هستند،  متعدد  سوابق  دارای  و  حرفه ای 
تحقیقات  در  تاکنون  سارقان  داشت:  اظهار 
از  انواع سرقت  فقره  به ۱۷۳  پلیس  تکمیلی 
جمله سرقت از منازل، خودرو، درون خودرو، 
اعتراف  همراه  تلفن  و  طال  زیورآالت  سرقت 
این  اعضای  از  زاده،  ملک  گفته  کرده اند.به 
خودرو،  شامل  زیادی  مسروقه  اموال  باند 
طال  و  همراه  تلفن  خودرو،  درون  وسایل 
به  بنا  کرد:  اضافه  است.وی  شده  کشف 
اظهار نظر کارشناسان، ارزش اموال مسروقه 
مکشوفه ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است 
مالباختگان  از  زیادی  تعداد  کنون  تا  و 
آنان  به  مسروقه  اموال  و  شده اند  شناسایی 
تأکید  با  زاده،  است.ملک  شده  داده  تحویل 
پلیس  هشدارهای  باید  شهروندان  اینکه  بر 
نظم  مخالن  و  سارقان  به  بگیرند،  جدی  را 
که  داد  هشدار  نیز  جامعه  عمومی  امنیت  و 
فعالیت های  برای  امنی  محل  فارس  استان 
آنان نخواهد بود و پلیس این استان قاطعانه 

و بر اساس قانون با آنها برخورد می کند.

پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خنج،  الرستان،  مردم  نماینده  رسانی  اطالع 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش 
باغان بخش  ۴G در روستای  اینترنت  سایت 
راه اندازی  و  نصب  خنج،  شهرستان  محمله 
نماینده  حسین زاده  حسین   که  آنطور  و  شد 
خبر  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم 
آنتن  نصب  مقدماتی  کارهای  است:   داده 
زودی  به  و  انجام شده  نیز  چاه طال خنج  در 
این  مردم  دسترس  در  پرسرعت  اینترنت 

روستا خواهد بود.
حسین زاده ،اینترنت را در شرایط فعلی یکی 

عرصه های  از  هکتار   ۳۳۰ در  بذرکاری  طرح 
مرتعی منطقه گزیوز شهرستان خنج آغاز شد.

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کشکولی  احمدی  محسن  جوان،  خبرنگاران 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
به  بذرکاری  طرح  گفت:  خنج،  شهرستان 

آموزش  بحث  در  ویژه  به  اساسی  نیازهای 
عنوان و ابراز امیدواری کرده که با مساعدت 
مسئوالن مربوطه به زودی اینترنت پرسرعت 
و  نصب  انتخابیه  حوزه  روستاهای  دیگر  در 

راه اندازی شود.
برنامه  در  چاه طال  روستای  سایت  راه اندازی 
به  که  داشت  قرار   ۹۷ سال  چهارم  اپراتور 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  گفته 
تجهیزات  تامین  عدم  علت  »به  فارس 
واگذاری  با  حاضر  درحال  و  شد«  متوقف 
به  زودی  به  خصوصی  بخش  اپراتور  به  آن 

بهره برداری خواهد رسید.

گزیوز  روستای  مراتع  احیای  و  اصالح  منظور 
انجام  هکتار   ۳۳۰ درسطح  شهرستان  این 

می شود.
وی، با اشاره به تامین اعتبار الزم برای اجرای 
این  اجرای  برای  کرد:  بیان  کاری،  بذر  طرح 
اعتبار  ریال  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  دو  طرح 
اعتبارات صندوق  از محل  نیاز است که  مورد 

توسعه ملی تامین و هزینه می شود.
احمدی کشکولی، تصریح کرد: انجام عملیات 
بذرکاری و ساخت هاللی آبگیر در این منطقه 
اظهار داشت: همزمان پروژه قرق این محدوده 

نیز در دستور کار قرار دارد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با  خنج،  شهرستان 
مرتعداران  و  دامداران  از  طرح ها  گونه  این 
با  پیش  از  بیش  باهمکاری  کرد،  درخواست 
منابع طبیعی در انجام عملیات قرق و حفاظت 
از بذر های کاشته شده درحفظ و احیای مراتع 

تالش کنند.

4G تجهیز روستای »باغان« خنج به اینترنت

آغاز عملیات اجرای طرح بذرکاری
در 330 هکتار از مراتع خنج

ابالغیه 
محکوم علیه: عباداللهي ایردموسي فرزند جعفر به کد ملي ۰۰۸۱۴۶۶۲۹۳ با توجه به مجهو ل المکان بودن 

ایشان با موضوع 
علت حضور: مزایده ي یک دستگاه خودروي سواري ام وي ام هاچ بک به شماره انتظامي ۱۹۲ د ۲۸ ایران 
۹۹ در خصوص دعوي آقاي مسعود ایرجي علیه شما  مبني بر مطالبه وجه با توجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شما ابالغ مي گردد ظرف مهلت مقرر به این شعبه مراجعه )با توجه برگزاري مزایده مورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰ چنانچه به تشریفات و روند مزایده اعتراضي دارید ظرف یک هفته کتباً به این اجرا 

اعالم نمایید(. در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
قاضي واحد اجراي احکام مدني شعبه اول اجراي احکام مدني گراش/قدیم - سیدرحیم روان بین 

م/الف/۵۸۶

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین تحت  پالک ۸۵۸۰/۲  واقع در  قطعه 
۳ بخش ۱۸ فارس الر صحراي چاي باغ ملکي آقاي محمود قطبا و شرکا که به علت مشخص نبودن محدوده 
ملک  باید تجدید آگهي شود و حسب درخواست  تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  مورخه ۹۹/۱۱/۲۷  تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره 
ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نماید. ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یک ماه 
فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۰/۲۷

شمسعلي اسکندري - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان               م/الف/۷۱۹

ابالغ وقت رسیدگي
خواهان معصوم علي آذربادگان دادخواستي به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر 
مربع تقدیم دادگستري شهرستان گراش نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه عمومي گراش ارجاع و 
به کالسه ۹۸۰۵۵۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ و ساعت ۱۲:۰۰  ظهر تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان ۱-جبریه دریس نژاد ۲-عبدالجلیل دریس نژاد ۳-عبدالکریم دریس نژاد 
۴-علي دریس نژاد به درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جرائد کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خواندگان در 
وقت رسیدگي فوق پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضرگردد.
منشي شعبه اول دادگاه شهرستان گراش - روح اله افتخارزاده                   م/الف/۷۲۰
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شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6۰۷-99/8/26 شوراي اسالمي شهر الر نسبت 
به اجاره یک باب منزل مسکوني به مدت یک سال با شرایط موجود به آدرس شهرقدیم خیابان 
ساحلي – محله ترك ها – روبروي پل فلزي عابر پیاده به مساحت عرصه حدود ۱6۰ متر مربع و 
اعیان در حدود 9۰ متر مربع از طریق مزایده طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر اقدام 
نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند پس از واریز وجه سپرده  شرکت در مزایده، پیشنهاد مبلغ 

خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده 3۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد که مي بایست فیش مخصوص 
واحد درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷9۰329۷66 بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر 
به همان مبلغ واریز گردد. - 2- حداقل قیمت پایه اجاره ماهیانه واحد مسکوني مورد نظر به 
مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال  مي باشد.- 3- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته 
شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداري ضبط میگردد.- 4- شهرداري 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا 
مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 5- کلیه هزینه هاي آگهي، کارشناسي و غیره که در اثر 
مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان 

وقت اداري 99/۱۱/۰6 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/۱۱/۰۷ می باشد.

با استناد بودجه مصوب ۱399 و صورتجلسه شماره 4 مورخ 99/09/06  دهیاری روستای خلور 
شورای اسالمی روستای خلور  و در جلسه مورخ 99/09/۱4 کمیته انطباق مصوبات شوراهای 

اسالمی بخش صحرای باغ  در 
قالب  در  عملیاتی  دارد  نظر 
تقریبی  اعتبار  با  زیر  جدول 
سه  میلیارد و چهارصد میلیون 
عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال 
با شرایط مندرج دراسناد مناقصه 
شرایط  واجد  پیمانکاران  به 

واگذار نماید.
باغ -  روستای   به آدرس فارس-  الرستان  - بخش صحرای   : محل دریافت اسناد مناقصه 

خلور - دهیاری خلور 
۱- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و غیر مشروط در وجه 

دهیاری خلور یا واریز نقدی به شماره حساب ۱000۱486۱3960 نزد پست بانک شعبه الرستان 
به مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به نام دهیاری روستای خلور

۲- داشتن حداقل رتبه 5 راه سازی از مراجع ذیصالح
3- نفرات اول و دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط و وصول 

خواهد شد
4- برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانکی به میزان ۱0 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد

5- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است .
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7-  دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/۱۱/۱4

نوبت اول چاپ : 99/۱0/۲7                                   نوبت دوم چاپ : 99/۱۱/04
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/۱۱/۱4

زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکتها :  99/۱۱/۱5
شماره تماس: 09۱778۱74۲3

آگهی مزایده 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

انتشار نوبت اول : 99/۱0/2۱                     انتشار نوبت دوم : 99/۱0/2۷

محمد رضا قنبرنژاد   -  شهردار الر                      شناسه آگهی :  ۱075737              م الف :  ۱0400 عبدالرحمن کندوشی-دهیار روستای خلور                                          م الف : ۱05۱۱     

واحد کارمقدارکارشرح پروژهردیف

1800متر طولکانال گاز1

1215متر مربعزیرسازی و قیرپاشی و آسفالت  معابر2

164متر طولتک لبه و کانیوا3

نیروی دریایی ارتش کشورمان در رزمایش خود 
از تجهیزات جدید رونمایی کرد.

باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اقتدار  رزمایش  برگزاری  آستانه  در  اسالمی 
دریایی ۹۹ خود از دو دستاورد جدید رونمایی 
کرد. این دستاورد ها در دو کالس ناوبندر و ناو 
موشک انداز بودند که هر دو اهمیت استراتژیک 
دستاورد  دو  این  از  رونمایی  مراسم  دارند. 
محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار  حضور  با  جدید 
امیر  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری 
کل  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم  سید  سرلشکر 
حسین  دریادار  امیر  اسالمی،  جمهوری  ارتش 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی 
ارتش جمهوری اسالمی  نیروهای  فرماندهان  از 
ایران برگزار و این دستاوردها به ناوگان جنوب 

نیروی دریایی ارتش الحاق شد.
امنیت  کنار  در  بومی  صنعت  ارتش؛  دریایی  نیروی 

پایدار دریایی

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
پیش از این نیز دستاوردهای متفاوتی را طراحی 
های  کالس  تمام  در  که  است  ساخته  و  کرده 
ناوشکن،  زیردریایی،  از جمله  دریایی  تجهیزات 
ناو موشک انداز و بسیاری از دستاوردهای دیگر 
جهاد  کمک  به  را  کروز  موشک های  همچون 
دریایی  صنایع  سازمان  و  نیرو  این  خودکفایی 
تولید  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
نیروی  است.  کرده  الحاق  خود  ناوگان  به  و 
امنیت دریامحور  تامین  ارتش در حوزه  دریایی 
نیز در کنار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
و  فارس  خلیج  امنیت  تامین  وظیفه  اسالمی 
آب های سرزمینی ایران را بر عهده دارند. اما در 
تامین  در  ارتش  دریایی  نیروی  نقش  میان  این 

امنیت خلیج فارس بیشتر به چشم می آید.
یک  ارتش؛  دریایی  نیروی  جدید  دستاوردهای 

گام جهت گسترش قدرت دریامحور ایران
نیروی  جدید  دستاورد  دو  امسال  ماه  دی   ۲۴

بشکل  هم  همواره  عراق  و  ایران  که  حالی  در 
اعالمی وهم در قالبی اعالنی تاکید کرده بودند 

در عمل نشان داد به چه میزان از این وحدت و 
یگانگی عصبانی است.وزارت خزانه داری آمریکا 
هم آستان قدس رضوی را مشمول تحریم خود 
واکسن  کننده  تولید  و  سازنده  هم  داد  قرار 
در  ابو مهدی مهندس  و هم جانشین  را  ایرانی 
رنگ  هرآنچه  آنکه  یعنی  این  را؛  الحشدالشعبی 
و  دارد  آمریکا  از  استقالل  و  آزادگی  از  بویی  و 
هر آنچه مصمم به مقاومت در برابر آمریکاست 
شود. تسلیم  بلکه  گیرد  قرار  تنگنا  در  بایستی 

الحشدالشعبی  رییس  فیاض  فالح  این  از  پیش 
جدید  تحریم  اساس  این  بر  و  بود  شده  تحریم 
همزمانی  اما  نبود  ذهن  از  دور  اوی«  »محمد 
و  سوریه  به  اسرائیل  حمالت  با  تحریم  این 
شدن  فعال  و  یکسو  از  سوریه  و  عراق  مرز  در 
البادیه سوریه  منطقه  و  عراق  در  داعش  مجدد 

مشخصات ناو موشک انداز زره به شرح زیر است: 
طول: ۴۷ متر.

ارتفاع: ۱۵ متر.
سرعت: ۳۵ گره دریایی.

فجر  میلی متری   ۷۶ توپ  یک  تسلیحات: 
و  میلی متری   ۴۰ هوایی  ضد  توپ  یک   ،۲۷

موشک های کروز قدیر با برد ۳۰۰ کیلومتر.
و  شنود  ارتباطی،  سامانه های  ویژه:  قابلیت های 

جنگ الکترونیک پیشرفته.
دریایی  نیروی   99 دریایی  اقتدار  رزمایش  چرا 

ارتش برگزار شد؟

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح کشورمان در آیین رونمایی 
زره  انداز  موشک  ناو  و  مکران  ناوبندر  الحاق  و 
گفت: نیرو های مسلح کشورمان و به ویژه نیروی 
ماموریت های  کنار  در  ارتش  راهبردی  دریایی 
سواحل  در  استقرار  با  خود  دفاعی  ارزشمند 
مکران به عنوان پیشگام در توسعه و آبادانی این 
حرکت  و  نهاده  گام  محروم  مناطق  و  سواحل 
کرده و اقدامات ارزشمندی را آغاز کرده است. 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
با  خود  مسئولیتی  دوران های  تمام  در  ایران 
کمال قدرت و اقتدار ماموریت های دفاعی خود 
دریایی  نیرو های  اگر  است.  رسانده  انجام  به  را 
می کنند،  افتخار  خود  آتش  و  فوالد  به  جهان 
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر 
الیزال  قدرت  به  اعتقاد  و  ایمان  آتش،  و  فوالد 
یک  پشتوانه  الهی  قدرت  که  آنجا  و  دارد  الهی 
مقاومت  تاب  قدرتی  هیچ  است،  انسانی  نیروی 

در برابر آن را ندارد.
وی ادامه داد: ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند 
پشتوانه  عنوان  به  دفاعی  صنایع  و  نظام 

افزایی  هم  با  و  تمام  قدرت  با  آن ها  قدرتمند 
انجام  به  را  خود  دفاعی  ماموریت های  کامل 
گونه  هیچ  دشمنان  که  طوری  به  می رسانند، 
تحت  مناطق  و  آب ها  در  اندام  عرض  قدرت 

حاکمیت جمهوری اسالمی را ندارند.
نیروی  فرمانده  خانزادی،  حسین  دریادار  امیر 
هم  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 
دریایی  نیروی  کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی 
تمام دوران های مسئولیتی خود با کمال قدرت 
انجام  به  را  دفاعی خود  ماموریت های  اقتدار  و 
به  جهان  دریایی  نیرو های  اگر  است.  رسانده 
نیروی  می کنند،  افتخار  خود  آتش  و  فوالد 
دریایی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر فوالد و 
آتش، ایمان و اعتقاد به قدرت الیزال الهی دارد 
و آنجا که قدرت الهی پشتوانه یک نیروی انسانی 
است، هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر آن را 
ندارد. ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند نظام و 
صنایع دفاعی بعنوان پشتوانه قدرتمند آن ها با 
قدرت تمام و با هم افزایی کامل ماموریت های 
دفاعی خود را به انجام می رسانند به طوری که 
دشمنان هیچ گونه قدرت عرض اندام در آب ها 
را  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  تحت  مناطق  و 

ندارند.
سخنگوی  کاویانی  علی  حمزه   دریادار  امیر 
رزمایش اقتدار دریایی ۹۹ نیروی دریایی ارتش 
با بیان اینکه این رزمایش به صورت غیرمترقبه 
انجام می شود و در مدت زمان بسیار کوتاهی از 
منطقه  به  کننده  شرکت  یگان های  ابالغ  زمان 
گسترش یافتند، گفت: با برگزاری این رزمایش 
و  موقع  به  واکنش  قابلیت  توانست  خواهیم 
موثر در مقابل شرایط احتمالی ناشی از تهدید 
دشمن را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا 
با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بتوانیم 
عملکردی متناسب با سطح تهدید داشته باشیم.

گشت دریایی ایران در دریای سرخ، ماموریتی 
که قرار است دوباره اجرا شود

سخنان  از  دیگری  بخشی  در  باقری  سرلشکر 
جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  مراسم  در  خود 
روز  به  روز  و  گذشته  همچون  ایران  اسالمی 
حمایت  خود  منافع  تمامی  از  بیشتر  قدرت  با 
که  را  دریای سرخ  ما  تاکید کرد:  خواهد کرد، 
در دوره های اخیر شناور های تجاری جمهوری 
اسالمی با برخی تعرضات محدود مواجه شدند، 
قرار  خود  دریایی  گشت  منطقه  در  مجددا 
ناوگان  و  شناور ها  کامل  امنیت  و  داد  خواهیم 
نفتکش و تجاری خود را در آن دریا هم برقرار 

خواهیم کرد.

ناو  و  مکران  ناوبندر  نام های  به  ارتش  دریایی 
نیروی  ناوگان  به  و  رونمایی  زره  انداز  موشک 
نداجا  بندر مکران  ناو  الحاق شد.  ارتش  دریایی 
کشتی  دو  ندسا  رودکی  شهید  شناور  کنار  در 
عملیاتی مخصوص پشتیبانی از نیرو های حاضر 
در صحنه عملیات هستند. ناو بندر مکران، ۱۲۱ 
هزار تن وزن دارد و می تواند ۸۲ هزار تن انواع 
نیازمندی های پشتیبانی یگان های شناور رزمی 
را حمل و بدون ارتباط با ساحل یک هزار شبانه 

روز  در دریا حضور داشته باشد.
مشخصات ناوبندر مکران به شرح زیر است:

طول: ۲۲۸ متر.
عرض: ۴۲ متر.

ارتفاع: ۵/۲۱ متر.
وزن مجموع: ۱۲۱ هزار تن.

ظرفیت بار و مهمات: ۸۲ هزار تن.
سرعت: ۱۵ گره دریایی.

قابلیت های ویژه: جرثقیل فوق سنگین دریایی، 
از  استفاده  بالگرد،  فروند   ۵ حمل  توانایی 
رزم  و  زیردریایی  ضد  روب،  مین  بالگرد های 
و  ویژه  نیرو های  عملیات های  برای  سطحی 
تکاور  گردان  یک  حضور  موشکی،  عملیات های 
دریایی، تعبیه شناور های تندرو و زیردریایی های 
مرطوب، فعالیت به عنوان ناو اطالعاتی، و محل 
نشست و برخاست انواع پهپاد های دریایی نظیر 

پلیکان.
زیردریایی  و  تندرو  قایق های  ویژه:  تسلیحات 
موشک،  کانتینتری  پرتابگر های  ویژه،  عملیات 
جستجوی  رادار  و  پدافندی  توپخانه  سکو های 
نظامی  الکترونیکی  تجهیزات  سایر  و  سطحی 
)کادر زرد(، چهار قایق تندرو با ظرفیت ۱۲ نفر 
و مجهز به راکت انداز ۱۱ لوله ۱۰۷ میلی متری 
و چهار زیردریایی عملیات ویژه السابحات-۱۵ به 
همراه ظرفیت ۱۵۰ نیروی عملیات ویژه از دیگر 

قابلیت های ناوبندر مکران است.
اجرای  قابلیت  مختلفی  پهپاد های  همچنین 
عملیات از روی ناوبندر مکران را دارند از جمله 
پهپاد عمود پرواز پلیکان با برد ۱۲۰۰ کیلومتر 
و  بوده  الکترواپتیک  سامانه های  به  مجهز  که 
توانایی اجرای عملیات شناسایی و هدف یابی و 
نظارت هوایی روی محیط پیرامونی شناور را در 

فواصل مختلف دارد.
مشخصات ناو موشک انداز زره

انداز  موشک  ناو های  از  زره  انداز  موشک  ناو 
از  فروند  چهار  پیش تر  که  است  پیکان  کالس 
آن به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش الحاق 
شده بود و امروز پنجمین فروند از آن به ناوگان 

جنوب نیروی دریایی ارتش الحاق شد.

داری  خزانه  وزارت  اما  هستند  واحد  ملتی  که 
آمریکا رسما و عمال بر این یگانگی تاکید کرد و 

آخرین  نمیخواهد  ترامپ  دولت  میدهد  نشان 
یک  از  داعش  نگاه داشتن  زنده  برای  را  فرصت 
دیگر  طرف  از  اسرائیل  به  مساعدت  و  طرف 
بدهد. دست  از  مقاومت  محور  با  مواجهه  در 

به  فرانسوی  فیلسوف  دکارت  که  است  معروف 
و میگفت »شک میکنم  همه چیز شک میکرد 
پس هستم« البته او باشک میخواست به یقین 
هم  سفید  کاخ  خواهان  جمهوری  آیا  اما  برسد 
هستم«  پس  میکنم  »تحریم  شعار  گویی  که 
کرده  خود  پیشه  گذشته  سال   ۴ خالل  در  را 
ابزار  که  اند  نرسیده  بندی  این جمع  به  آیا  اند 
داده  از دست  را  خود  کارایی  سالهاست  تحریم 
است؟دوران حکمرانی ترامپ و جمهوریخواهان 
ظاهر  به  شک  اما  میشود  تمام  دیگر  روز  چند 

دکارتی آنان تمام شدنی نیست.

غول ۱2۱ هزار تُنی مکران؛ شهری متحرک روی آب 

تولیدکننده واکسن ضدکرونای ایرانی و جانشین ابومهدی مهندس تحریم شدند؟

خبرگزاری رویترز با ادعای دستیابی به گزارش 
سازمان  این  که  نوشت  اتمی،  آژانس  محرمانه 
برای  ایران  توسعه  و  تحقیق  فعالیت  آغاز 
راکتور  سوخت  عنوان  به  فلزی  اورانیوم  تولید 

تحقیقاتی تهران را تایید کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز فعالیت ایران 
راکتور  در  فلزی  اورانیوم  سوخت  تولید  برای 

تحقیقاتی تهران را تایید کرد.
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، آژانس اتمی در 
بیانیه ای گفت: رافائل گروسی مدیر کل آژانس 
درباره  آژانس  عضو  کشورهای  به  امروز  اتمی 
ایران برای  تحوالت اخیر مربوط به برنامه های 
انجام فعالیت های تحقیق و توسعه روی تولید 
اورانیوم فلزی به عنوان بخشی از هدف اعالمی 
جهت طراحی نوع پیشرفته سوخت برای راکتور 

تحقیقاتی تهران، اطالع رسانی کرد.
در این گزارش محرمانه آژانس اتمی به اعضای 
خود - که به دست رویترز نیز رسیده - آمده 
است: ایران برنامه های خود برای تولید اورانیوم 
فلزی از اورانیوم طبیعی و سپس تولید اورانیوم 
فلزی با غنای ۲۰ درصد به عنوان سوخت برای 

راکتور تحقیقاتی تهران را نشان داده است.
به نوشته رویترز، آژانس همچنین افزود: ایران 
فعالیت های  برای  محدودیتی  هیچ  که  گفته 
تحقیق و توسعه خود ندارد و تغییرات و نصب 
و  تحقیق  فعالیت های  برای  مربوطه  تجهیزات 

آمریکا  متحده  ایاالت  ارتش  ارشد  فرماندهان 
محکوم  ضمن  مشترکی،  بیانیۀ  انتشار  با 
به  کنگره،  ساختمان  به  ژانویه   ۶ کردن حمله 
با  امینتی »بی سابقه ای« که کشور  چالش های 
تحت  نیروهای  از  و  کرده  اشاره  روبروست  آن 
اداره خود خواستند تا به تعهداتشان در حمایت 
افراط  هرگونه  رد  و  اساسی  قانون  از  دفاع  و 

گرایی پایبند باشند.
رئیس  میلی،  مارک  توسط  که  بیانیه  این  در 
ستاد مشترک ارتش آمریکا و تمامی فرماندهان 
مردم  است:  آمده  شده،  امضا  آن  زیرمجموعه 
نیروهای  به  تقریبا ۲۵۰ سال است که  آمریکا 
مسلح ایاالت متحده اعتماد کرده اند تا از آنها و 
قانون اساسی کشورمان محافظت کنند. ارتش 
ایاالت متحده همانطور که در طول تاریخ نشان 
رهبرِی  قانونِی  دستورات  از  همچنان  داده، 
مقامات  از  کرد؛  خواهد  اطاعت  غیرنظامی 
غیرنظامی برای محافظت از جان و مال مردم 
مطابق  را  عمومی  امنیت  کرد؛  حمایت خواهد 
تعهدات  به  کاماًل  و  می کند  تضمین  قانون  با 
خود در حفاظت و دفاع از قانون اساسی ایاالت 
متحده در برابر همۀ دشمنان، خارجی و داخلی 

پایبند خواهد بود.
در مرگ کشته شدگان کاپیتول سوگواریم

ادامه  در  کشور  این  نظامی  ارشد  فرماندهان 
ضمن محکوم کردن حمله به ساختمان کنگره 
اعالم  گذاشت،  برجای  کشته   ۵ که  آمریکا 
می کنند: شورش خشونت آمیز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ 
در واشنگتن دی سی، حمله مستقیم به کنگره 
ایاالت متحده و روند قانون اساسی ما بود. ما در 
مرگ دو نفر از نیروهای پلیس کنگره و دیگر 
افراد مرتبط با این حادثه بی سابقه سوگواریم...

کپتول  ساختمان  داخل  در  اقداماتی  شاهد  ما 
داشت.  مغایرت  قانون  حاکمیت  با  که  بودیم 
به  اجتماعات  برگزاری  و  بیان  آزادی  حقوق 

توسعه ای مذکور هم اکنون آغاز شده است.
»کاظم غریب آبادی« نماینده ایران در آژانس 
از آغاز فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت 
تمامی  گفت:  و  داد  خبر  تهران  راکتور  جدید 
این مراحل به اطالع آژانس رسیده و می رسد 
تولید  از کارخانه  نیز سه روز قبل،  بازرسان   و 

صفحه سوخت بازدید کردند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه مدیرکل آژانس با 
انتشار گزارشی، موضوع را به اطالع کشورهای 
عضو رساند، گفت: این فعالیت در سه مرحله 
اورانیوم  آن،  اول  مرحله  در  و  شود  می  انجام 
از اورانیوم طبیعی تولید می  با استفاده  فلزی 

شود.
»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس اتمی با بیان 
اینکه ایران با سرعت زیادی در حال حرکت به 
سمت غنی سازی ۲۰ درصدی است، پیش بینی 
کرد ماهانه حدود ۱۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای 

۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید شود.
از  پس  و  جاری  سال  ماه  دی   ۱۵ تاریخ  در 
آنکه »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران« از سوی مجلس 
جمهور  رئیس  و  ابالغ  دولت  به  و  تصویب 
کرد،  صادر  را  مزبور  قانون  اجرای  دستور  نیز 
این  اجرای  راستای  در  اتمی  انرژی  سازمان 
قانون تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را آغاز 

کرد.

هیچ کس اجازه نمی دهد که دست به خشونت، 
فتنه و شورش بزند.

نگرانی از افراط گرایی در ارتش
از نظر تحلیلگران، این بیانیه و یادآوری تعهد 
نشانگر  سربازان،  به  اساسی  قانون  از  دفاع 
آمریکا  نظامی  ارشد  فرماندهان  عمیق  نگرانی 
درصدد  آنها  اینکه  و  است  کنونی  تحوالت  از 
ارتش«  در  افراط گرایی  از »هرگونه  جلوگیری 
و انتشار موضع گیری هایی هستند که ممکن 

است دارای رنگ و بوی سیاسی باشد.
بر این اساس در ادامه آمده است: ما به عنوان 
اعضای ارتش، باید تجسم ارزش ها و آرمان های 
ملت باشیم. ما از قانون اساسی حمایت و دفاع 
می کنیم. هر اقدامی برای برهم زدن روند قانون 
و  ارزش ها  سنت ها،  بر خالف  تنها  نه  اساسی 

سوگند ما بلکه بر خالف قوانین است.
آماده باش همۀ نیروها

انتشار آن حرکتی کم سابقه  بیانیه که  در این 
در ایاالت متحده محسوب می شود، با اشاره به 
فضای عدم امنیتی که بر آمریکا حاکم شده، از 
مقابله  برای  که  می شود  خواسته  نیروها  همه 
با خشونت های احتمالی به حال آماده باش در 
رئیس  میالدی،   ۲۰۲۱ ژانویه   ۲۰ »در  آیند: 
با  مطابق  ]انتخابش[  که  بایدن  جو  جمهوری 
قانون اساسی از سوی ایالت ها و دادگاه ها تایید 
شده و کنگره نیز آن را تصدیق کرده سوگند 
خواهد خورد و چهل و ششمین فرماندۀ کل ما 
خواهد شد... به نیروهایمان اعم از مرد و زن که 
مشغول انجام وظیفه یا در خانه هستند ]اعالم 
کشورمان  از  محافظت  برای  که[  می داریم 
آماده باشید، به افق نگاه کنید و بر ماموریتتان 
متمرکز باشید. ما به خدمات شما در دفاع از 

هر آمریکایی ارج می نهیم.
ایسنا

رویترز: آژانس اتمی،آغاز تولید اورانیوم فلزی 
توسط ایران را تایید کرد

بیانیه مشترک فرماندهان ارشد ارتش آمریکا:

جو بایدن چهل و ششمین فرماندۀ کل قواست
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زندگینامه شهید 
)مفقوداالثر(

محمدجواد تقوایی

فرزند  تقوایی  جواد  محمد  شهید 
در   ۱۳۴۶/۶/۲۸ تاریخ  در  محمدحسین 
به  ایمان  با  ای  خانواده  در  فسا  شهرستان 
دنیا آمد. او بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
وارد  سالگی   ۶ سن  به  رسیدن  و  کودکی 
دوره  شد.  مدرسه  نام  به  جدیدی  دنیای 
و  )ره(  خمینی  امام  مدرسه  در  را  ابتدایی 
به  با موفقیت  باهنر  را در مدرسه  راهنمایی 
تحصیل  ادامه  برای  سپس  و  رسانید  اتمام 
وارد دبیرستان ذوالقدر شد. او مدرک دیپلم 
موفقیت  با  تجربی  علوم  رشته  در  را  خود 

نمود. کسب 
تالش  با  مومن،  جوانی  جواد  محمد  شهید 
بزرگ  خداوند  با  نیاز  و  راز  و  دعا  اهل  و 
بسیار  دوست  یک  و  یار  یک  کارها  در  بود، 
گیری  اوج  زمان  بود.  دیگران  برای  دلسوز 
این که سن و سال کمی  با  انقالب اسالمی 
داشت در مراسم مذهبی و راهپیمایی ها و 
نمود.  می  شرکت  مردم  کنار  در  تظاهرات 
فعالیت خود  انقالب اسالمی  پیروزی  از  بعد 
را ادامه داد و با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، در پایگاه مقاومت بسیج فعالیت 

کرده و از اعضای فعال بود.
به  دیپلم  مدرک  اخذ  از  بعد  بالفاصله  او 
صورت داوطلبانه به خدمت سربازی رفت و 
یاری  برای  مقدماتی،  دوره  گذراندن  از  بعد 
غرب  منطقه  به  اسالم  سربازان  به  رساندن 
 ۷ حدود  گردید.  اعزام  مهران  جبهه  کشور، 
انجام  به  مشغول  عملیاتی  منطقه  در  ماه 
وظیفه بود تا این که در تاریخ ۱۳۶۷/۳/۲۹ 

در تک دشمن مفقود شد.
از مفقودیت محمد جواد می گذرد  سال ها 
مطهرش  و  پاک  پیکر  از  خبری  هنوز  اما 

باشد. نمی 
 خاطره از زبان دوست شهید:

جا  همه  در  جواد  محمد  رشادت  و  شجاعت 
و  دبیرستان  پایگاه،  و  مسجد  اردوها،  در  چه 
خانه، در محل کار موقت او در داروخانه مورد 
تحسین دیگران بود. برای براي نمونه یک بار 
جهت شرکت در مانور ۵۰۰۰۰ نفری نیروهای 
بسیج که در شیراز برگزار شد از طرف پایگاه 
ابوذر، مسجد شیخ آباد نیز ۵۰ نفر را انتخاب 
کردند که من و محمد جواد و آقایي که یک 
پیر مرد ۶۰ ساله بود جزء این ۵۰ نفر بودیم 
داشت  کمی  سن  جواد  محمد  ما  بین  در 
باالخره برای انجام این مانور دو روزه به شیراز 
رفتیم و همگی در زمین چمن ارتش نشستیم 

قرار بود آقاي موسوي سخنراني کند.
بعد از سخنرانی برای استراحت و خواب شب 
مجبور شدیم در یک سالن بزرگ که مربوط 
هواپیما  آنجا  در  و  بود  هوایی  نیروهای  به 
نگهداری می کردند بخوابیم. هوا خیلی سرد 
پتو  یک  دادند  پتو  یک  ما  از  هرکدام  به  بود 
برای آقای یوسفی که سن باالی داشتند کافی 
می  و  کرد  می  سرما  احساس  خیلی  او  نبود 
لرزید. محمد جواد وقتی دید که آقای یوسفی 
در این وضعیت هست از خود گذشتگی کرد و 
پتوی من و خودش را به آقای یوسفی داد. من 
و محمد جواد هر دو تا صبح از سرما نخوابیدم.

آن روز گذشت اما هر موقع آقای یوسفی مرا 
می بیند از خاطره خوب آن شب و از فداکاری 
شهید محمد جواد می گوید، از فداکاری که او 

در حق آن پیر بسیجی انجام داده بود.

 ۱۳۳۴ ماه  دي   ۲۷ دم  سپیده 
مجتبي نواب صفوي رئیس جمعیت 

تن از اعضاي این جمعیت در میدان 
تیرباران  تهران  زرهي  لشکر  تیر 
شدند. محاکمه آنان و سه تن دیگر 
از اعضاي این جمعیت ۱۲ دي ماه 
آن سال در یک محکمه نظامي آغاز 

شده بود.
محاکمه،  آغاز  از  پیش  روز  دو 
خود)زمان  قبلي  مصوبه  مجلس 
بر  مبني  مصدق(  دکتر  حکومت 
لغو  را  بخشودگي خلیل طهماسبي 

کرده بود.
 ۱۳۲۹ سال  در  طهماسبي  خلیل 
ملي  مخالف  که  را  آرا  رزم  سپهبد 
شدن نفت ایران بود به قتل رسانده 
از  پس  روز  بود.یک  شده  زنداني  و 

که  تن  هشت  این  محاکمه  آغاز 
قضایی  دستگاه  وقت  دادستان 
ارتش هفتم دي ماه ۱۳۳۴ برایشان 
تقاضاي کیفر اعدام کرده بود، چند 
سیاستمدار، دو ناشر روزنامه و چند 
با  ارتباط  داشتن  اتهام  به  بازاري 
اعدام  از  پس  که  دستگیر  آنان 
آزاد  دیگر،  تن  سه  و  صفوی  نواب 
و  صفوي  نواب  اعدام  شدندحکم 

دیگران ۲۴ دي ماه صادرشده بود.
 دو هفته پس از اعدام نواب صفوي، 
حمایت  اتهام  به  کاشاني  اهلل  آیت 
اسالم  فدائیان  جمعیت  اعضاي  از 
دادستاني  سوي  از  آنان،  تمجید  و 

ارتش دستگیر و زنداني گردید.

هم رنگ دیگر کسان شدن، باور هیچ کدام از 
بزرگان نبوده است. 

ُاُرد بزرگ خراسانی
گشوده  همیشه  را  دلها  دروازه  ادب،  با  آدم 

می بیند. 
ُاُرد بزرگ خراسانی

بزرگان بی باکند، آنها خوی برتر خویش را به 
آیندگان هدیه می دهند. 

ُاُرد بزرگ خراسانی
تو فقط امروز زنده نیستی، فکر آینده هم باش. 
مارسل آشارچ

ترین سالح ها  برنده  با دیوان  پیکار  خرد در 
جوش  خرد  دیو،  تیز  شمشیر  برابر  در  است 

است و جان بدان روشن. 
بزرگمهر حکیم

امکان  اَُمرداد ۱۳۳۲  براندازي ۲۸   
را  محاکمات  و  ها  دستگیري  این 

فراهم ساخته بود.
ماه  )بهمن  بعد  سال  ده  درست 
غیرعلنی  حزب  تهران  در   ،)۱۳۴۴
رهبر  و  کشف  مسلمان«  »ملل 
 ۵۵ جمعا  ـ  آن  موثر  اعضای  و 
شد  اعالم  و  شدند  دستگیر  تَن 
قصد  و  بودند  اسلحه  دارای  که 
برقرارکردن  و  سلطنت  براندازی 
نظام اسالمی برپایه تعالیم قرآن را 
داشتند.ابوالقاسم و محمد سرحدی 
و  بجنوردی  محمدکاظم  زاده، 
ازجمله  میرمحمدصادقی  محمد 

دستگیرشدگان بودند.

سنگین  ما  بردوش  را  زندگی  بار  آنچه 
خود  در  روی  زیاده  عموماً  میسازد،  تر 

است. زندگی 
روسو

را  نفهمد آن چه  وجدانت را مجبور مکن که 
که می بیند. 

پلوتارک
از  که  مباش  حریص  دنیا  مال  بر  قدر  آن   

مفقود شدنش اندوهناک شوی. 
سقراط

شانس هرگز کافی نیست. 
اندرو ماتیوس

 بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه 
بر زبان و نژاد خود. 

ُاُرد بزرگ خراسانی

با خلیل طهماسبي،  اسالم  فدائیان 
مظفر ذوالقدر و محمد واحدي سه 

27 دي روزي که نواب صفوي و سه عضو ديگر جمعيت فدائيان اسالم تيرباران شدند

سند  از  کنندگان  استفاده  سوء  با  مقابله  برای 
گم شده می توان از راه های قانونی وارد عمل 
از  مسکونی  واحدهای  و  امالک  سند  شد. 
از دزدیده  باید  اسناد مهمی هستند که  جمله 

شدنشان جلوگیري کرد.
دچار  یا  برود  بین  از  ملک  سند  یک  اگر 
ثبت محل  اداره  به  توان  آتش سوزی شود می 
وقوع ملک مراجعه کرد تا سند مالکیت المثنی 

صادر شود.
اساس  بر  توان  می  المثنی  سند  دریافت  برای 
کرد  اقدام  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده 
یعنی در صورت مفقود شدن سند مالکیت یا از 
بین رفتن جزئی و کلی سند یا در صورتی که 
باشد که استرداد آن  سند نزد شخص دیگری 
توان  می  نباشد  مقدور  اجرائیه  صدور  با  حتی 

زندگی  سالم  که  می کنند  تالش  افراد  وقتی 
کنند یک سری مشکالت و لغزش هایی پیش 
از  خاصی  ذکاوت  و  هوش  با  باید  که  می آید 

آنها عبور کنند که عبارتند از:
۱. همیشه تغییر را با برنامه ایجاد کنید. 

داشته  نقشه  می کنید  شروع  که  سفری  برای 
وسوسه  کردن  کار  به  شروع  بالفاصله  باشید. 
برانگیز است، به ویژه هنگامی که به شما الهام 
بر  کنید.  ایجاد  تغییری  خواهید  می  و  شده 
یک  سپس  بگیرید،  تصمیم  نقشه  این  اساس 
مسیر با گام های کوچک را برنامه ریزی کنید 

که منجر به هدف نهایی شما شود.
 2. با سرعت معقول راه خود را آغاز کنید.

تعداد  می دهد.  جواب  ندرت  به  سریع  تغییر 
را  خود  سرعت  می توانیم  ما  از  کمی  بسیار 
جهان  در  برسانیم.  صد  به  صفر  از  ناگهان 

کرونا  شیوع  دوران  در  بهداشتی  توصیه 
دو  کم  دست  فاصله  حفظ  و  زدن  ماسک 
باشد  الزم  اینکه  اما  است،  دیگران  از  متری 
به  بسته  دهید،  انجام  هم  با  را  کار  دو  هر 

شرایط دارد.
توجه داشته باشید که میدان نیروی نامرئی 
حاوی  ذرات  ورود  مانع  که  ندارد  وجود 

ویروس کرونابه نزدیکی شما شود.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا 
فاصله  به  ویروس  انتشار  گرچه  می گویند 
عفونت  دارای  فرد  یک  از  متر   ۲ از  بیش 
شایع نیست، اما احتمال چنین رویدادی در 

فضای های دربسته بدون تهویه باال می رود.

راهکار هایی اضطراری
دیگر:اگرچه  اتومبیل های  پشت  با  برخورد   .۱
نمی شود،  پیشنهاد  حل  راه  اولین  عنوان  به 
جاده،  اتومبیل های  دیگر  پشت  به  برخورد  اما 
حالت  این  در  می دهد.  کاهش  را  شما  سرعت 
با  سرعت  هم  که  کنید  انتخاب  را  اتومبیلی 
است  برخوردار  خوبی  استحکام  از  و  شماست 
سرعت  با  اتومبیل هایی  به  زدن  ضربه  )البته 
سرعت  کاهش  و  اتومبیل  توقف  باعث  کمتر، 
شدید شما می شود(. قبل از برخورد با بوق زدن 

آن ها را متوجه خطر سازید.
از  و  کنید  وارد  مستقیم  طور  به  را  ضربه   
خودداری  ظریف  و  کشیدنی  ضربه های  زدن 
باعث  بزنید،  گوشه ضربه  از  اگر  که  چرا  کنید. 
و  مسیر شده  از  اتومبیل  دو  هر  منحرف شدن 
وضعیت خطرناکی را خلق می کنید. تا جایی که 
شاید  باشد.  آهسته  باید  شما  می توانید سرعت 

کیسه هوای اتومبیل شما خاموش باشد!
۲. یافتن مکانی مناسب برای ساییدن یا تصادف: 
برای  ایمن  نقطه  یک  تا  کنید  بررسی  را  جاده 
اتومبیل  تا  نیستید  قادر  اگر  پیدا کنید.  سایش 
بدنبال یک  متوقف سازید،  کامل  بطور  را  خود 
محیط باز باشید؛ جایی که بتوانید بدون برخورد 

با چیزی به حرکت ادامه دهید.
موثر  باال  در  شده  ذکر  گزینه های  تمام  اگر   .۳
باشید.  تصادف  برای  چیزی  بدنبال  نشد،  واقع 
پرپشت  برآمدگی  پیدا کردن یک  بهترین چیز 
را  اتومبیل  سرعت  آن  به  ساییدن  با  که  است 
را  برآمدگی  این  اگر  دهید.  کاهش  نصف  تا 
و  باشید  پرپشت  علف های  دنبال  نکردید،  پیدا 

طور  به  رانندگی  حین  در  اگر  که  است  این 
در  نقص  وجود  از  نشان  روشن شدند،  خودکار 
بنابراین کار عاقالنه، توقف  سیستم ترمز است؛ 
مکانی  در  و  ممکن  زمان  کم ترین  در  اتومبیل 

ایمن است.
به  را  گیری  ترمز  قدرت  خیس،  ترمز  لنت   .۷
روز های  در  بنابراین  می دهد؛  کاهش  شدت 
بهترین  از مکان های خیس،  یا رد شدن  بارانی 
با  حرکت  عقب،  چراغ های  کردن  روشن  کار 
دنده سنگین و گرفتن ترمز کم می باشد. وقتی 
از منطقه خیس خارج شدید )و یا باران بند آمد( 
جهت خشک کردن لنت ها، کافی است تا کمی 
ترمز را فشار دهید )پدال را تا ته فشار ندهید. 
فقط کمی که آن را تا نزدیک نقطه ترمز گرفتن 
فشار دهید(. این عمل را چند بار تکرار کنید و 

پدال را رها کنید تا لنت ها خشک شوند.
هشدار ها

۱. معکوس کشیدن نامناسب باعث صدمه زدن 
را  عقب  دنده  اگر  بخصوص  می شود.  موتور  به 
جا بزنید. شما کاری را که الزم است باید انجام 

دهید؛ نه هر کاری را.
۲. هنگامیکه موفق به توقف اتومبیل شدید، تا 
زمانیکه مطمئن نشده اید که مشکل حل شده، 

به هیچ وجه دوباره شروع به حرکت نکنید.
گرفتن،  ترمز  و  رانندگی  هنگام  در  هرگز   .۳
سیستم  که  چرا  نکنید  خاموش  را  اتومبیل 
هیدرولیک و ترمز به موتور وابسته هستند. اگر 
هیدرولیک  سیستم  کنید،  خاموش  را  اتومبیل 
افزایش  برابر  سه  را  ترمز  پمپینگ  قدرت 
فقط  اظطرار،  شرایط  در  بنابراین  می دهد؛ 
دوم  مرحله  )چرخش  دوم  حالت  در  را  سوئیچ 
سوئیچ( قرار دهید. بدین ترتیب سیستم تعلیق 

قفل نخواهد شد.
منبع: کار دات آی آر

اقدام به صدور سند المثنی کرد.
کند  اعالم  کتبی  بصورت  حتماً  باید  مالک  اما 
استشهادیه  و  بگیرد  المثنی  که میخواهد سند 
تنظیم  را  است  چاپی  فرم  صورت  به  که  ای 
و  هویت  تو  نفر   ۳ حداقل  امضای  به  و  کرده 
از  یکی  محلی  کالنتری  وسیله  به  آنها  امضای 
ثبت  اداره  به  گواهی شده  رسمی  اسناد  دفاتر 

تسلیم شود.
اما برای جلوگیری از سوء استفاده از سند گم 
شده باید اقدامات قانونی را انجام داد که بر این 
اساس پس از تقاضا، اداره ثبت به دفاتر اسناد 
متقاضی  درخواست  تا  کند  می  اعالم  رسمی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی جلوی سوء  این  از طریق  تا  آگهی شود 

استفاده از اسناد گرفته شود.

مصدومیت  برای  را  اینکارخود  با  شما  ورزش، 
شما  غذایی،  رژیم  دنیای  در  کنید؛  می  آماده 
از خوردن شاخه های کرفس و کلم خام بیزار 
هم  شکالتی  کیک  به  سری  و  شد  خواهید 
پایدار  و  تغییرات کوچک  بگذارید  زد.  خواهید 
به شما کمک کند تا چیزی را که می خواهید 

بدست بیاورید.
 3. یک پایان خوش را پیش بینی کنید.

جای  به  را.  چماق  نه  کنید  انتخاب  را  هویج 
تفکر  روز  هر  »باید  بگویید  خود  به  اینکه 
شکست  برای  را  خود  دائما  اینکه  یا  کنم« 
بلند  صدای  با  کنید  سعی  کنید،  سرزنش 
منظم  بطور  وقتی  می کنم  »احساس  بگویید: 
تمرین آرامش می کنم آرام تر و شادتر هستم.« 
است  ارزشمند  تغییر  چرا  اینکه  یادآوری 
می تواند به شما در لحظات حساس کمک کند. 

 4. انتظار لغزش را داشته باشید.
است.  عادی  امری  برنامه  یک  در  لغزش 
مراحل  از  جزئی  را  این  واقع  در  کارشناسان 
از  بخشی  بعنوان  را  لغزش  دانند.  می  تغییر 
حلی  راه  بدنبال  سپس  و  بدانید  تغییر  فرآیند 
برای چالش هایی باشید که شما را از راه اصلی 
منحرف ساخته است. در صورت لزوم دوباره و 

دوباره امتحان کنید.
 5. در منطقه خاکستری زندگی کنید. 

تفکر یا همه یا هیچ را کنار بگذارید. برای مثال 

می گویند  بهداشتی  کارشناسان  از  برخی 
که  حدی  از  آسانتر  می تواند  کرونا  ویروس 
حتی  معتقدند  و  یابد  انتشار  می شود  تصور 
باز  در گردهمایی های درازمدت در فضاهای 
هنگامی که فاصله افراد بیش از ۲ متر است، 

باید همچنان ماسک زد.
باره  این  در  می توانند  نیز  دیگری  عوامل 
تاثیرگذار باشند. هنگامی که افراد صدایشان 
 - می زنند  نفس  نفس  یا  می برند  باال  را 
یا  زدن  فریاد  خواندن،  آواز  هنگام  مثال 
بیشتری  شمار  است  ممکن  کردن  ورزش 
قطرک های تنفسی یا ذرات هواپخش حامل 

ویروس را در محیط پخش کنند.
در  شما  ماندن  مدت  چه  هر  دیگر  طرف  از 
موقعیتی که شما را در معرض ویروس کرونا 
دچار  احتمال  باشد،  بیشتر  می دهد،  قرار 

شدن شما به عفونت بیشتر می شود.
با توجه به اینکه هیچ اقدام محافظت کننده ای 
الیه  است چند  بهتر  نیست،  موثر  صددرصد 
فاصله  حفظ  زدن،  ماسک  مانند  محافظتی 
کار  به  را  دست ها  مرتب  شستن  و  جسمی 

ببندید.
از  که  بار  هر  که  است  این  یک شیوه خوب 
نیازی  تا  بزنید  ماسک  می شوید  خارج  خانه 
باید  نباشد که تصمیم بگیرید در چه زمانی 

ماسک بزنید.

شما  سرعت  تا  کنید  رانندگی  آن ها  طول  در 
یابد. کاهش 

۴. اگر هیچکدام از این موارد پیدا نشد، به خاکی 
بکشید. هرچند که جاده خاکی )شنی یا ماسه 
شدت  به  را  شما  سرعت  و  است  ناپایدار  ای( 

کاهش می دهد. پس مراقب باشید.
می گردید،  ایمن  محیط  یک  دنبال  به  اگر 
جدول ها را انتخاب کنید، اما به چند نکته توجه 

داشته باشید:
از  پس  که  کنید  انتخاب  را  عمق  کم  جدول 

برخورد با آن دوباره به ترافیک باز نگردید
برخورد،  اثر  در  زیرا  بگیرید،  سفت  را  فرمان 

کنترل اتومبیل از دست شما خارج می شود
توصیه ها

۱. تنها با تعویض لنت های ترمز در زمان مناسب 
ترمز،  روغن  سطح  دوره ای  بازدید  همچنین  و 
این موارد دوری کنید.  از  از بسیاری  می توانید 
در واقع بهترین راه حل، بازدید به موقع سیستم 

کنترل و اهمیت دادن به تغییرات آن است.
سرازیری  در  اگر  سرازیری:  در  گرفتن  ترمز   .۲
حد  از  بیش  ترمز  گرفتن  از  می کنید،  حرکت 
خودداری کنید. زیرا لنت های ترمز بیش از حد 
داغ می شود و سیستم ترمز از دست می رود؛ لذا 
اگر نیاز به ترمز دارید، کمی ترمز کنید، معکوس 
کمی  آنکه  از  بعد  کنید؛  رها  را  ترمز  و  بکشید 
جلوتر رفتید دوباره ترمز بگیرید و سرعت را کم 
نگه  را  ترمز  پیوسته  بصورت  وقت  هیچ  کنید. 
ندارید. در سرازیری از معکوس کشیدن و ترمز 

دستی بیشتر استفاده کنید.
شما  به  گیری  ترمز  در  اتومبیل  موتور  اگر   .۳

زندگی کردن در یک دنیای سیاه و سفید را 
که به شما دیکته می کند »من خوبم و از رژیم 
یک  »من  یا  کنم«  می  پیروی  خودم  غذایی 
خوردم،  ناهار  برای  خیلی چرب  غذایی  وعده 
پس رژیم غذایی خود را خوب ادامه نمی دهم 
پس می توانم هر چیزی که میخواهم بخورم.« 
دو  بستنی  یک  به  را  خودتان  شما  اگر  حتی 
یک  سپس  و  باشید  کرده  مهمان  اسکوپه 
میان وعده بدون برنامه قبل از خواب بخورید، 
سپس روز بعد نیز فراموش کنید که یک وعده 
ناهار سالم برای خود آماده کنید، سعی نکنید 
که این اشتباهات و لغزش های کوچک آنقدر 
به  را  خود  دستان  که  حدی  تا  شوند  بزرگ 
ببرید. تصور کنید که  باال  نشانه تسلیم شدن 

کمال امکان پذیر نیست.
بزنید،  لبخند  بکشید،  عمیق  نفس  یک  فقط 

و در فرصت بعدی به مسیر تغییر بازگردید.
 6. پذیرفتن مسئولیت کامل برای ایجاد تغییر.

پایدار ضروری  تغییر  برای  مسئولیت شخصی 
است. انتظار نداشته باشید که شخص دیگری 
کند  عمل  غذایی  رژیم  پلیس  یک  عنوان  به 
روی  پیاده  به  میل  روزهایی که شما  در  یا  و 
ندارید، شما را وادار به پیاده روی کند. همواره 
در  تغییر  این  چرا  که  باشید  داشته  یاد  به 

زندگی شما اهمیت دارد.

کمک نکرد و همچنان با همان سرعت به حرکت 
ادامه داد، اتومبیل را به مسیری رهنمایی کنید 
کنید.  هم خالص  را  دنده  کند.  دود  موتور  که 
موتور  به  باعث آسیب رسیدن  کار  این  هرچند 

می شود، اما شما مشکل بزرگتری دارید.
اثر  در  ترمز  سیستم  مشکالت  از  بسیاری   .۴
اتفاق میفتد.  پدال ها  زیر  گیر کردن چیزی در 
و...  لیوان  بازی،  اسباب  معدنی،  آب  بطری های 
از  دارید.  نگاه  تمیز  را  خود  اتومبیل  همیشه 
ریختن و قرار دادن وسایل بخصوص نزدیک به 
صندلی راننده اجتناب کنید. همیشه جایی برای 
قرار دادن وسایل مورد نیاز خود در نظر بگیرید. 
و  لیوان  نگهداری  مخصوص  سبد های  همانند 

بطری آب و تلفن همراه.
دنده  اتومبیل های  هرگز  حرکت  هنگام  در   .۵
قرار  “پارک”  یعنی   )P( وضعیت  در  را  اتومات 
ندهید. این کار باعث قفل شدن خودکار فرمان 
نقلیه  وسیله  کنترل  به  قادر  دیگر  و  می شود 

نخواهید بود.
اینکه  ۶. چراغ ترمز عقب عالوه بر نشان دادن 
نکته های  هستید،  گرفتن  ترمز  حال  در  شما 
به  شروع  از  قبل  می کند.  بازگو  را  دیگری 
رانندگی حتماً این چراغ ها را کنترل کنید. اگر 
ترمز  سیستم  می شوند،  روشن  ترمز  گرفتن  با 
مشکلی نخواهد داشت. البته دقت کنید که اگر 
این  تا  بگیرید  را  ترمز  مجبور هستید به شدت 
چراغ ها روشن شوند، نصف قدرت سیستم ترمز 
لنت های  یا  احتماالً  است.  رفته  دست  از  شما 
شده  کم  ترمز  روغن  یا  و  شده  سایییده  ترمز 
ترمز  چراغ های  خصوص  در  بعدی  نکته  است. 

حقوق به زبان ساده::::::::::::
==================

چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت؟

از مشکالت با ظرافت عبور کنید

بهترین اقدام در زمان بریدن ترمز ماشین چیست؟)2(

 سخنان پند آموز و حکیمانه بزرگان)3(

آیا باید هم ماسک زد و هم 2 متر از دیگران فاصله گرفت؟
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صف

به شکل  کرونا، سفر  ویروس  از شیوع  قبل  تا 
دیگری انجام می شد و الزم نبود برای لمس 
هر وسیله ای نگرانی به خود راه بدهیم. اما در 
یا  و  اصطالح همه گیری  به  کرونا  دورانی که 
همان همه گیر شد، فلسفه سفر نیز تغییر کرد. 
این تغییر تا جایی پیش رفته که وسایل مورد 
نیاز برای سفر در کرونا دیگری نیز به چمدان 
سفر ما حتی زمانی که از رزرو هتل پاکیزه ای 
اضافه  هستیم  مطمئن  کنیم  می  انتخاب  که 
برای  و  سنجید  باید  را  چیز  همه  است.  شده 
هر موقعیتی می بایست وسیله ای مناسب را 
به همراه داشت که تا آن جایی که می شود از 
این ویروس همه گیر جلوگیری کرد.  به  ابتال 
در این فرصت به معرفی ۱۲ وسیله مورد نیاز 

برای سفر در دوران کرونا اشاره خواهیم کرد.
بسته  و  قرنطینه  در  ها  ماه  گذراندن  از  بعد 
را  مان  زبان  زیر  سفر،  طعم  مرزها،  شدن 
عده  و  دهد  می  قلقلک  دوباره  چشیدن  برای 
پیش  تابستان  از  تا  افتند  می  صرافت  به  ای 
رو استفاده کنند و با خرید بلیط هواپیما سفر 
در  شان  عالقه  مورد  نقاط  از  یکی  به  را  خود 
دنیا آغاز کنند. اما قبل از این که از خانه بیرون 
بزنیم، بهتر است نگاه دقیقی به وسایل فهرست 
شده چمدان مان نگاهی بیندازیم. همان طور 
خاطر  به  باید  کنیم  می  چمدان  به  نگاه  که 
کرونا  راه  میانه  در  همچنان  که  باشیم  داشته 
نیاز  سفر  برای  هم  دیگری  وسایل  و  هستیم 
ساحل  سمت  به  حرکت  حال  در  چه  داریم. 
برای آب تنی درست و حسابی باشید و چه می 
خواهید به نقطه ای کوهستانی سفر کنید، باید 
از ژل ضدعفونی کننده دست گرفته تا ماسک 

صورت را در چمدان تان قرار دهید.
تب سنج مسافرتی برای سفر

کرونا  در  سفر  برای  موردنیاز  وسایل  دیگر  از 
وسایل  متخصصین  است.  مسافرتی  سنج  تب 
تجربه ۴۰  بنابر  دیگر  در کشورهای  مسافرتی 
سال گذشته در حفظ سالمت در سفر و امنیت 
و پیشگیری می گویند که بی شک باید یکی از 
وسایلی که در چمدان تان قرار بگیرد. لزوما نه 
به خاطر شیوع کرونا که این وسیله می تواند 
تان  بدن  عمومی  حال  از  سفر  مدت  تمام  در 
همراه  برای  دالیل  از  یکی  کند.  آگاه  را  شما 
صورت  در  که  است  این  وسیله  این  داشتن 
که  محلی  در  است  ممکن  سنج  تب  به  نیاز 
قرار دارید، داروخانه ای برای خرید آن وجود 

نداشته باشد.
عینک آفتابی در سفر

از دیگر وسایل  عینک آفتابی را هم می توان 
مورد نیاز برای سفر در کرونا دانست. اگر این 

که شرکت تولید کننده آن باید از طرف وزارت 
 EHE بهداشت مجوز داشته باشد و مورد قبول

Health باشد.
پاور بانک به همراه داشته باشید

شاید با خودتان بگویید که چه رابطه ای میان 
دارد.  وجود  کرونا  ویروس  شیوع  و  بانک  پاور 
چنین  اگر  است؛  ساده  بسیار  سوال  این  جواب 
باشید مجبور می  نداشته  اختیار  در  ای  وسیله 
کابل های عمومی  از  شوید در جاهای عمومی 
برای شارژ گوشی خود استفاده کنید و گوشی 
همراه خود را درست جایی قرار دهید که قبل 
مکان  در همان  را درست  از شما، گوشی شان 
قرار داده اند و این واقعیت را همه می دانیم که 
آلوده ترین وسایلی که ما در حال استفاده از آن 

ندارد، سریعا آن  وسیله در فهرست شما قرار 
 UV را در چمدان تان قرار دهید. اشعه های
را  شما  زمین  کره  از  قسمت  هر  در  آفتاب 
تهدید می کنند و می توانند به چشمان شما 
آسیب بزنند. از ساحل گرفته تا کوهپایه هایی 
که در آن ها برف انباشته شده، آفتاب وجود 
دارد و بی شک در تمام طول روز در سفر به 
استفاده از عینک آفتابی نیاز پیدا خواهید کرد. 
نماند که طبق آخرین تحقیقات  ناگفته  البته 
چشم  از  تواند  می  کرونا  ویروس  شده،  انجام 
هم وارد بدن ما شود و عینک آفتابی عالوه بر 
زیبایی، حفاظت چشم در برابر نور آفتاب می 

تواند از ورود این ویروس نیز جلوگیری کند.
خشکبار به همراه داشته باشید

و  ها  مغازه  تمام  دانیم،  می  که  طور  همان 
اغذیه فروشی ها در هر کجا باز نیستند و باید 
برای مواجه شدن با مغازه ها و فروشگاه های 
بسته در مقصد مورد نظرمان، خودمان را آماده 
مقداری  است  بهتر  خاطر،  همین  به  کنیم. 
خشکبار مانند بسته های مغزیجات از فروشگاه 

تهیه کنیم و همراه خود داشته باشیم.
دستکش های التکس

دستکش های التکس نیز جز وسایل موردنیاز 
برای سفر در کرونا هستند. تنها نوع دستکش 
که می تواند زمانی که از خانه بیرون هستیم و 
در سفر هستیم ما را ایمن نگاه دارد، دستکش 
تحقیقات  و  مشاهدات  طبق  است.  التکس 
انجام شده بسیاری از دستکش هایی که ما از 
آن استفاده می کنیم نمی توانند از ورود این 
در  است  بهتر  البته  کنند.  جلوگیری  ویروس 
از این دستکش ها استفاده کنید  سفر زمانی 
عمومی  و  مختلف  وسایل  لمس  به  ناچار  که 
برای  راه  بهترین  صورت،  این  غیر  در  دارید؛ 
و  گرم  آب  با  ها  دست  شستن  پیشگیری، 

صابون است.
کیسه زباله برای اتومبیل

بی شک در زمانی که با اتومبیل در سفر هستیم، 
نیاز به کیسه زباله برای دور ریز های مان داریم. 
در حال حاضر، کیسه زباله هایی برای اتومبیل 
طراحی شده اند که بنا به حجم آن ها و مجهز 
بودن آن ها به نخ برای بستن درب آن، بسیار 
مناسب برای جلوگیری از آلودگی و همچنین 

حفظ محیط زیست هستند.
کیف وسایل کمک اولیه

کند.  نمی  خبر  حادثه  که  دانیم  می  ما  همه 
پس کسانی که همیشه وسایل کمک اولیه به 
به عنوان آدم های  توانیم  همراه دارند را می 
کیف  خرید  برای  البته  کنیم.  تلقی  باهوش 
کنید  توجه  نکته  این  به  اولیه  کمک  وسایل 

کمربند  سگک  و  مان  موبایل  گوشی  هستیم 
مان هستند.

دارو ها و قرص های تقویتی
داروهای متفرقه شاید از وسایل موردنیاز برای 
سفر در کرونا نباشند اما وجود آن ها در هنگام 
از داروهای مورد  سفر ضروری است. مواردی 
استفاده مان هستند که نباید بدون آن ها، پای 
مان را از خانه بیرون بگذاریم. متاسفانه، عده 
قلبی  ما هستند که دچار مشکالت  از  زیادی 
فشار  افت  همچنین  و  خون  فشار  عروقی،  و 
داروهای  روند  می  که  جا  هر  باید  و  هستند 
است  بهتر  باشند.  داشته  همراه  به  را  شان 
داروهای مورد نیاز را در کیفی قرار دهید و آن 

را اول از همه در چمدان تان بگذارید.

وسايلی که برای  سفر در دوران کرونا نياز داريد
ای  خانه  یزد  شهر  تاریخی  بناهای  از  یکی 
است به نام خانه الری ها که در گذر سال ها 
. خانه  زیبایی های خود را حفظ نموده است 
دوران  به  مربوط  آن  بادگیر  و  یزد  های  الری 
قاجار می باشد، در واقع خانه الری های یزد 
یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است که برای 
و  جالب  مکانی  سنتی  معماری  به  عالقمندان 
هست  هایی  خانه  از  یکی  و  باشد  می  دیدنی 
که شکوه معماری ایران را به تصویر می کشد. 
دیدنی  جاهای  از  یکی  یزد  های  الری  خانه 
اولین  که  شهری  قلب  در  که  باشد  می  یزد 
شهرخشتی جهان و دومین شهر تاریخی دنیا 

می باشد قرار دارد.
خانه الری های یزد کجاست؟

امام خمینی،  در خیابان  یزد  خانه الری های 
فرنگی  کاله  مجاورعمارت  فهادان،  محله 

فارس  خلیج  دریای  سواحل  اینکه  وجود  با 
و  دارد  زیادی  شهرت  منطقه  این  در  عمان  و 
با سواحل زیبا و جزایر  را  از مردم آن  بسیاری 
دوست داشتنی اش می شناسند، اما این منطقه 
دارای جاذبه های گردشگری دیگری نیز هست.

واقع شده  »چشمه آب گرم گنو« در کوه گنو 
که در فاصله ۳۴ کیلومتری از شمال شرقی بندر 
عباس قرار دارد. این چشمه و بخش های اطراف 
تفرج های  و  استراحت  برای  مناسب  مکانی  آن 

خانوادگی است.
با وجود اینکه آب و هوای استان هرمزگان در 
اغلب مواقع سال گرم و شرجی است، اما محیط 
و  آب  زیادش،  ارتفاع  به دلیل  گنو  کوه  اطراف 
هوای معتدلی دارد و البته باید بدین نکته نیز 
این  بودن هوای  دلیل شرجی  توجه داشت که 
که  کوه  این  زیرا  است.  گنو  کوه  همین  استان 
این  بلند  کوه  ششمین  متری   ۲۳۴۷ ارتفاع  با 
استان به حساب می آید، مانع عبور بخارات آب 
دریا می شود و در نتیجه هوای این استان اغلب 
شرجی است. معتدل بودن آب و هوای این کوه 
این  به  زیادی  گردشگران  که  می شود  باعث 
آنجا سپری  را در  و ساعاتی  منطقه سفر کرده 
کنند. الزم به ذکر است که گنو به عنوان منطقه 

حفاظت شده شناخته می شود.
تنها  گنو  کوه  منطقه  در  گردشگری  البته 
در  و  نمی شود  به چشمه آب گرم گنو  محدود 
به  دسترسی  مسیر  و  کوه  این  جنوبی  قسمت 
نام  به  دره ای  موال،  تپه  از  عبور  با  نصیر،  قله 
از ماه های  تنگ سیاه وجود دارد که در برخی 
سال چندین آبشار در آن دیده می شود و البته 
زیبایی خاص خودش را دارد. مسیل دره تنگ 
گنو  کوه  دارد.  بکری  و  زیبا  طبیعت  نیز  سیاه 
واقع شده  زاگرس  در جنوب شرقی رشته کوه 
است. شمال غربی این کوه به بندرعباس محدود 
می شود و از شرق این کوه نیز جاده بندرعباس 

کویر و کویرگردی یکی از تفریحاتی است که 
این  در  و  باشد  می  بسیاری  طرفداران  دارای 
بین، رفتن به کویر عالوه بر زیبایی ها و جاذبه 
های فراوانی که دارد، ممکن است خطراتی را 
بایست  می  البته  و  باشد  داشته  دنبال  به  نیز 
به این نکته هم توجه کرد که این خطرات با 
دانستن مطالب آموزشی کامال قابل رفع شدن 
می باشند و البته این موارد بیشتر در مواقعی 
باشید  آموزش  بدون  شما  که  افتد  می  اتفاق 
داشته  را  کویر  به  کردن  سفر  تنهایی  قصد  و 

باشید. 
کویرگردی و همراهی یک راهنما

زمانی که به تنهایی و یا به صورت غیر حرفه 
با  است  بهتر  روید  می  کویرگردی  به  ای 
تورهای کویرگردی عازم شوید و در  همراهی 
به  راهنمای خوب  یک  این صورت حتماً  غیر 
می  خوب  راهنمای  یک  باشید.  داشته  همراه 

بایست شرایط ذیل را دارا باشد:
باید  کند  می  همراهی  را  شما  که  راهنمایی 
مسیرها،  و  ها  راه  دانستن  چون  مواردی 
محل  کویر،  جغرافیایی  موقعیت  به  آشنایی 
قرار گرفتن چشمه های آب، چاه ها، دریاچه 
ها، عوارض طبیعی و کوه ها را خوب بداند و 
این راهنما می بایست مسیر های عبور خودرو 
شما  و  بداند  را  خودرو  برای  ممنوعه  نقاط  و 
بر  سواری  قصد خودرو  اگر  کند.  راهنمایی  را 
می  راهنما  دارید  را  نمک  های  دریاچه  روی 
بایست بداند که در چه مناطقی از دریاچه این 
و  کند  را هدایت  و شما  باشد  کار ممکن می 
از  نوع مواد در خاک کویر در عبور  همچنین 

کویر مؤثر است.
برای مثال سولفات سدیم که در خاک برخی 
پوکی  باعث  یافت می شود  زیاد  مناطق کویر 
خاک و گیر افتادن ماشین می شود و یا خاک 
رس در مواقع بارانی سبب می شود که ماشین 
بکسباد کند و درجا بزند. از مهم ترین نکاتی که 
یک راهنما می بایست بداند وضعیت ستارگان 

های  الری  خانه  همچنین  است،  شده  احداث 
اسکندر،  زندان  تاریخی  بناهای  نزدیک  یزد 
باشد،  می  شهر  باروی  و  برج  و  گلسرخ  سید 
مساحت آن حدود ۱۷۰۰متر وزیر بنائی معادل 

۱۲۰۰متر مربع را دار می باشد.
 تاریخچه

زمان  به  متعلق  بنا  این  همانطور که گفته شد 
سال  در  خانه  این  واقع  در  باشد.  می  قاجاریه 
۱۲۸۶ قمری ساخته شده است و قدمتی ۱۵۰ 
برجسته  تجار  از  یکی  آن  مالک  داشته،  ساله 
شهر یزد حاج محمد ابراهیم الری بوده  و سابقاً 
زندگی  )محل  نعمت  اللهی  خانقاه  عنوان  به 
استفاده  مورد  اللهی(  نعمت  مسلک  دراویش 
رضا  حکومت  دوران  اواخر  تا  گرفته.  می  قرار 
شاه این خانه به عنوان یکی از خانه  های اعیان 
عام  و  توجه خاص  مورد  دوران خود  اشراف  و 

به سیرجان عبور می کند. در جنوب کوه مذکور 
شده  کشیده  بندرلنگه  به  بندرعباس  جاده  هم 
دارد  متنوعی  گیاهی  پوشش  منطقه  است.این 
که در این بین می توان به درختان گرمسیری، 
گونه های  و  کوهپایه ای  استپ  بیابانی،  استپ 
به  الزم  کرد.  اشاره  سردسیر  نواحی  گیاهی 
گیاهان  برخی  منطقه  این  در  که  است  ذکر 
جمله  از  می شود.  یافت  نیز  صنعتی  و  دارویی 
می توان  می رویند  منطقه  این  در  که  گیاهانی 
به پرسیاوش، سرخس معطر، گون گاوی، زیره، 
آویشن بومادران، پونه، اورس، استبرق، مسواک، 
اشاره  رزوک  و  بنه  آکاسیا،  ناترک،  پرخ،  کنار، 
مذکور ۳۶۰  منطقه  در  که  می شود  گفته  کرد. 
گنو  می شود.چشمه  یافت  آوندی  گیاه  از  گونه 
تا جنوب آن را  در دره ای واقع شده که شمال 
البته  است.  پوشانده  گنو  کوه  آهکی  ارتفاعات 
منطقه  این  در  تنها چشمه موجود  گنو  چشمه 
نیست و انارون، تنگ باغ، کهنو، چاهو، پشتنگ، 

و مسیریابی بر اساس وضعیت قرارگیری آن ها 
در فصل های مختلف سال می باشد.

کویرگردی و نکات ایمنی سفر
یکی از موارد و نکات ایمنی که در کویرگردی 
و سفر به کویر باید بدانید و حتماً آن را رعایت 
کنید انواع حیوانات در کویر می باشد و این که 
این حیوانات و موجودات را بشناسید و چگونه 
با آن ها رفتار کنید بسیار مهم می باشد. یکی 
از حیواناتی که در کویر زندگی می کنند شترها 
است. این حیوان می تواند در پیدا کردن آب 
به شما کمک کند. شتر در هنگام غروب آفتاب 
برای نوشیدن آب به سمت آن حرکت می کند 
با تعقیب  و شما در شرایط بحرانی می توانید 

شتر به آب برسید.
سوسمارها و بخصوص بزمجه ها نیز یکی دیگر 
از حیوانات کویر هستند. این حیوانات خطرناک 
می باشند و تا جایی که می شود می بایست از 
آن ها دوری کرد. از حیوانات واقعا ترسناک و 
خطرناک کویر عقرب ها می باشند، از مواردی 
این  بدانید  ها  عقرب  مورد  در  بایست  می  که 
است که در چه مکان هایی زیاد می باشند و 
در چه زمان هایی از روز بیشتر بیرون می آیند 
و ممکن است به شما آسیب بزنند و بهتر است 
عالوه بر این موارد مراقبت های اولیه در مقابل 
عقرب زدگی را نیز یاد بگیرید تا در موقع لزوم 

بتوانید به خوبی اقدام کنید.
می  زندگی  کویر  در  نیز  مارها  انواع  از  بعضی 
کنند و بهتر است آشنایی کافی برای شناسایی 
و  باشید  داشته  را  غیر سمی  و  مارهای سمی 
کمک های اولیه در این مورد را نیز فرا گیرید.

کویرگردی و آشنایی با گیاهان
در  ها  آن  با  آشنایی  که  مواردی  دیگر  از 
شناخت  آمد  خواهد  شما  کار  به  کویرگردی 
ریشه  است.  آنان  های  کاربرد  و  گیاهان  انواع 
آب  دارای  کویر  در  موجود  گیاهان  از  بعضی 
فراوانی می باشد که در هنگام کم آبی و یا بی 
آبی می تواند به شما کمک کنند. چوب بعضی 
و  عالی  بسیار  آتشی  تواند  می  نیز  گیاهان  از 
پرحرارت برای شما فراهم آورد و بعضی دیگر از 
گیاهان کویر نیز سمی و غیرقابل استفاده می 
باشند و در صورتی که از آن ها به طور اتفاقی 
استفاده کنید ممکن است موجب بیماری و یا 

حتی مرگ شود.
کویرگردی و به همراه داشتن آب الزم

به  که  است  نکاتی  از  یکی  آبی  بی  و  تشنگی 
آورد  می  در  پای  از  کویر  در  را  انسان  راحتی 
برابر  دو  افتادن حتماً  را  به  و  از شروع  قبل  و 
خود  همراه  به  آب  مصرفی  اندازه  و  احتیاج 
داشته باشید. البته بهتر است راه های بدست 
آوردن آب در کویر چه به صورت مصنوعی و 
چه به صورت طبیعی را یاد بگیرید و از آن در 

مواقع اضطراری استفاده کنید.

ای  متروکه  به  شدن  موروثی  علت  به  اما  بود 
تبدیل گردید و خسارات و آسیب های جدی 

به آن وارد شد.
در سال ۱۳۶۳ این بنای تاریخی توسط میراث 
مرمت  و  خریداری  صاحبش  از  یزد  فرهنگی 
مورد  میراث  اداره  محل  عنوان  به  و  گردید 
تاریخ ۲۴ بهمن  استفاده است. و سرانجام در 
ثبتی ۱۸۳۷ در  با شماره ی  ماه سال ۱۳۷۵ 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
نکات جالب در مورد خانه الری های یزد

در هنگام ورود به خانه با کوبه های ) وسیله 
از  برای در زدن در خانه های قدیمی  ای که 
بر  که  متفاوتی   ) است  شده  می  استفاده  آن 
روی در قرار دارد بر میخوریم که برای زنان و 
مردان به صورت مجزا و با صدای خاص خود 

طراحی کرده اند.
خانه الری ها شامل شش باب خانه با فضاهای 
است.  کویری  خانه های  ویژه  معماری  کاماًل 
آئینه  های  اتاق  و  ارسی ها  پنجره ها،  درها، 
کاری و نقاشی شده آن یکی از نمونه  های زیبا 
و عالی خانه  های اعیانی دوره قاجار می باشد.

اصلی یک حیاط  از یک حیاط  ها  خانه  الری  
از  ای  و مجموعه   و یک حیاط کوچک  میانی 

هوبیر، پشت بنگرو، رمر، سرچربه، پرکوه، مردو 
و خرگو از جمله چشمه های این منطقه هستند.

که  چشمه  این  آب  بخار  سرد  صبح های  در 
با  دمایی در حدود ۴۱ درجه سانتی گراد دارد 
هوای ۲۰ درجه ای محیط برخورد می کند و تا 
ارتفاع یک متری آب را بخاری ناپایدار تشکیل 

می دهد که جلوه زیبایی به محیط می بخشد.
ویژگی های خاص

ترکیبات  جمله  از  کلر  و  سلفوره  هیدروژن 
به همراه  مواد  این  که  هستند  گرم  آب های 
دمای باالی آب محیطی را ایجاد می کنند که 
در  می توانند  اندکی  حیوانات  و  گیاهان  تنها 
است  اینجا  جالب  نکته  اما  کنند.  زندگی  آن 
نوعی  گنو  چشمه  این چنینی  شرایط  در  که 
این  که  دارد  گینویس  آوینیوس  نام  به  ماهی 
دنیا فقط در چمشه مذکور  نوع ماهی در کل 
یافت می شود. البته اگر نگاهی گذرا به آب این 
چشمه داشته باشید، نمی توانید ماهی مذکور را 

ایوان  ها، تاالرها، اتاق  ها و یک سر در و هشتی 
بین  ای  فاصله   باشد. هشتی در  برخوردار می 
دو حیاط می باشد که به هر دو حیاط به یک 

اندازه دسترسی داشته است.
بر روی حوض حیاط اصلی، تختی قرار داشته 
و  میشود  جدا  حیاط  سطح  از  پله  سه  با  که 

نیمی از فضای حوض را اشغال مینماید.
 این تخت و فضای آنرا اصطالحا غروب نشین 

یا سایه نشین می گویند.
اتاق های این عمارت با سه پله که با سنگهای 
از حیاط جدا شده  تزیین شده  کاری  مشبک 
به  که  بنا  این  های  اتاق  داخلي  بدنه  است. 
در  را  حیاط  دور  تا  دور  ضلعي  چهار  صورت 
بنفش  با هنر گچبری و رنگ  بر گرفته است، 

مزین شده است.
به  چوبي  دربهای  با  ضلع  هر  در  اتاقها  این 

یکدیگر راه داشته اند.
خانه الری ها مجموعا ۲۲ اتاق داشته که هر 
باشد.  می  شده  مشخص  خاصی  نام  با  کدام 
پنج  اتاق  و  ها  بچه  مخصوص  دری  سه  اتاق 
درب  با  ارسی  اتاق  و  خانواده  مخصوص  دری 
می  خانه  های  اتاق  ترین  جالب  از  کشویی 

باشند.

مشاهده کنید. این ماهی بسیار کوچک و البته 
تند  دلیل در جریانات  به همین  و  است  سریع 
آبگرم گنو نمی توان آن را مشاهده کرد. اما در 
آب های نهر این چشمه اگر مدتی را برای این 
موضوع اختصاص دهید، می توانید ماهی مذکور 

را مشاهده کنید.
از  صخره ای  پامچال  و  وندلیو  بادام  مهرخوش، 
گیاهانی هستند که به صورت انحصاری در این 

منطقه از ایران می روند.
مسیر های ارتباطی

به  بندرعباس  جاده  کنار  در  مذکور  چشمه 
منتهی  آسفالته  راه  یک  و  شده  واقع  سیرجان 

به آن می شود.
امکانات و خدمات رفاهی

برای بهره بردن از آبگرم چشمه گنو دو استخر 
کرده اند  ایجاد  منطقه  این  در  زنانه  و  مردانه 
استفاده  آن ها  از  می توانند  گردشگران  که 
و  استراحت  برای  نیز  مجتمع  چندین  کنند. 
تعبیه شده است  این محل  اقامت مسافران در 
مورد  وسایل  خرید  برای  نیز  فروشگاه هایی  و 
نظر در این منطقه یافت می شود. أالچیق هایی 
که  دارند  وجود  بخش  این  اطراف  محیط  در 
از  و  بنشینند  آن ها  در  می توانند  گردشگران 

مناظر و هوای خوب منطقه استفاده کنند.
آب استخر های مذکور از طریق چشمه گنو تامین 
از  نیز مثل رودخانه  می شود و پساب استخر ها 
آبشاری  به شکل  سپس  و  شده  خارج  استخر 
کوچک به پایین می ریزد. الزم به ذکر است که 
از این پساب جهت آبیاری نخلستان های موجود 

در اطراف این منطقه استفاده می شود.
بروید،  گنو  کوه  باالتر  بخش های  به  هرچه 
هوای خنک تری را تجربه خواهید کرد و البته 
جاده ای  که  داشت  توجه  نیز  نکته  بدین  باید 
ارتفاعات  این  باالی  تا  پیچ  در  پیچ  و  آسفالته 

کشیده شده است.

خانه الری ها در شهر یزد

قبل از کویرگردی حتما بخوانید!
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صف
یک هنر گفتاری امام خمینی)ره( این بود که 
می توانستند مطالب واالی عرفانی را به زبانی 
بیان  مختلف  طبقات  برای  مفهوم  و  مردمی 
زهرای  حضرت  درباره  آنچه  نمونه اش  کنند؛ 
اطهر)س( گفته اند که در زیر به مواردی از آنها 
به نقل از »صحیفه نور« )مجلدات: ۶، ۱۲، ۱۴ 

، ۱۶ ، ۱۹ و وصیت نامه( اشاره می شود:
انسان  یک  برای  و  زن  برای  که  ابعادی  تمام 
جلوه  زهرا)س(  فاطمه  در  است،  متصور 
یک  نبود.  معمولی  زن  یک  است؛  بوده  کرده 
به  انـسان  زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک 
تمام  انسانیت،  نسخه  تمام  انسان،  معنا  تمام 
زن  او  انسان.  حقیقت  تمام  زن،  حقیقـت 
معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در 
بلکه  است،  ظاهر شده  انسان  به صورت  عالم 
موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر 
انبیا در  شده است... زنی که تمام خاصه های 
اوست، اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد 

بود، به جای رسول اهلل بود.
من راجع به حضرت صدیقه)س( خودم را قاصر 
می کنم  اکتفا  فقط  بکنم؛  ذکری  که  می دانم 
است  شریف  »کافی«  در  که  روایت  یک  بـه 
روایت  آن  و  است  نقل شده  معتبر  سند  با  و 
می فرماید:  صادق)ع(  حضرت  که  اسـت  این 
روز  هفتادوپنج  پدرش،  از  بعد  »فاطمه)س( 
غلبه  ایشان  بر  شدت  و  حزن  و  بودند  زنده 
ایشان  امین می آمد خدمت  داشت و جبرئیل 
و تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل 
این  در  که  است  این  روایت  ظاهر  می کرد.« 
یعنی  است؛  بوده  مراوده ای  روز  هفتادوپنج 
گمان  و  است  بوده  زیاد  جبرئیل  آمد  و  رفت 
عظام،  انبیاء  از  اول  طبقۀ  از  غیر  که  ندارم 
در  که  باشد  شده  وارد  این طور  کسی  درباره 
و  رفت  امین  جبرئیل  روز،  هفتادوپنج  ظرف 
آمد داشته اسـت و مسائلی را که در آتیه واقع 
می شده است، ذکر کرده است و آنچـه به ذریّه 
او می رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و 

حضرت امیر آنها را نوشته است...
مسأله آمدن جبرئیل برای کسی ساده نیست. 
خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید 
و امکان دارد بیاید. یک تناسب الزم است بین 
و  بیاید  می خواهد  جبرئیل  که  کس  آن  روح 
ما  چه  است.  اعظم«  »روح  که  جبرئیل  مقام 
قائل بشویم به این که قضیۀ تنزل جبرئیل، به 
واسطه روح اعظم خود این ولّی یا پیغمبر است، 
او تنزیل می دهد او را و وارد می کند تا مرتبه 
پایین، یا بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور 
می کند که برو و این مسائل را بگو. تا تناسب 
مابین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش 
او و بین جبرئیل که روح اعظم است، نباشد، 
بین  تناسب  این  و  معنا.  این  ندارد  امکان 

مثل  است،  بوده  اول  درجه  انبیای  و  جبرئیل 
رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال 
این  فقط  است...  نبوده  کس  همه  بین  اینها؛ 
است که برای حضرت زهرا)س( است که آنکه 
این  در  مکرر  بـه طور  که جبرئیل  دیده ام  من 
آتیه ای  مسائل  و  می شده  وارد  روز  هفتادوپنج 
که بر ذریه او می گذشته است، می گفته است و 

حضرت امیر هم ثبت می کرده است...
از  را  این شرافت و فضیلت  در هر صورت، من 
همه فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده اند 
این  اسـت ـ  بزرگی  فضایل  هم  آنها  اینکه  با  ـ 
برای  که  می دانم  همه  از  باالتر  من  را  فضیلت 
انبیا،  همه  نه  آن هم  )علیهم السالم(  انبیا  غیر 
بعضی  و  )علیهم السالم(  انبیا  باالی  برای طبقه 
از اولیائی که در مرتبه آنها هستند، برای کس 
دیگر حاصل نشده... و این از فضایلی است که 

مختص حضرت صدیقه)س( است.
در ظرف هفتادوپنج روز، جبرئیل امین رفت و 
آمد داشته است و مسائل را در آتیه ای که واقع 
می شده، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها 
بوده  وحی  کاتب  امیر  است. حضرت  نوشته  را 
است، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا 
بوده است. البته وحی به معنای آوردن احکام، 
به رفتن رسول اکرم)ص( تمام شد، کاتب وحی 
بوده  روز  هفتادوپنج  این  در  صدیقه  حضرت 
است،  گفته  که  مسائلی  از  یکی  شاید  و  است. 
راجع به مسائلی است که در عهد ذریۀ بلندپایه 
او حضرت صاحب)عج( است. برای او ذکر کرده 
است که مسائل ایران جزء آن مسائل باشد، ما 

نمی دانیم، ممکن است.
چون  و  است  وحی  خاندان  افتخار  که  زنی 
خورشیدی بر تارک اسالم عزیز می درخشد. زنی 
پیغمبر  بی نهایت  فضایل  همتراز  او  فضائل  که 
اکرم)ص( و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی 
کـه هر کس با هر بینش درباره او گفتاری دارد 

و از عهده ستایش او برنیامده که احادیثی که 
از خاندان وی رسیده، به  اندازه فهم مستمعان 
بوده و دریا را در کوزه نتوان گنجاند، و دیگران 
هرچه گفته اند، به مقدار فهم خود بوده، نه به 

 اندازه مرتبت او.
را  او  که  حیات بخش  ادعیه  که  مفتخریم  ما 
معصومین  ائمه  از  می خوانند،  صاعد«  »قرآن 
»دعای  و  امامان  شعبانیۀ«  »مناجات  ماست. 
و  علی)علیهماالسالم(  بن  حسین  عرفات« 
و  محمد  آل  زبور  این  سجادیه«،  »صحیفه 
جانب  از  الهام شده  کتاب  که  فاطمیه  صحیفه 
خداوند تعالی به زهرای مرضیه است، از ماست.

ساده زیـستی
اسالم  صدر  در  نفری  پنج  چهار  کوخ  یک  ما 
اسـت.  زهرا)س(  فاطمه  کوخ  آن  و  داشتیم، 
برکات  لکن  بوده،  محقرتر  هم  کوخها  ایـن  از 
نفری،  چند  کوخ  این  برکات  است؟  چی  این 
آنقدر است که عالم را پر کرده است از نورانیت 
برسد.  برکات  به آن  انسان  تا  راه دارد  و بسیار 
یک پوستی بوده است ـ این طور نقل می کنندـ 
رویش  و  می انداختند  را  پوست  این  شبها  که 
علوفه  را  پوست  همین  روزها  و  می خوابیدند 
برای شترشان و در خوراک  رویش می ریختند 
بکند...  زندگی  آن طور  نمی توانست  کسی  هم 
این خانه کوچک فاطمه)س( و این افرادی که 
عدد،  حسب  به  که  شدند  تربیت  خانه  آن  در 
تمام  واقع،  حسب  به  و  بودند  نفر  پنج  چهار 
دادند، خدمت هایی  تجلی  را  تعالی  قدرت حق 
کردند که همه بشر را به اعجاب درآورده است.

محقر،  خانه ای  و  در حجره ای کوچک  که  زنی 
بسیط  از  نورشان  که  کرد  تربیت  انسان هایی 
خاک تا آن سوی افالک و از عالم ملک تا آن 
سوی ملکوت اعلی می درخشید. صلوات و سالم 
خداوند تعالی بر این حجرۀ محقری که جلوه گاه 
نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم 

باال  مرتبه  در  آنقدر  معنویات،  ناحیه  در  است. 
بودند که دست ملکوتی ها هم به آن نمی رسید و 
در جنبه های تربیتی آنقدر بوده است که هر چه 
هست  مسلمین  بالد  در  برکات  می بیند  انسان 
برکت  از  اینها  ماها،  بالد  مثل  در  خصوصا  و 

آنهاست.
کوثر

می فرماید  خود  خطبه  در  زهرا)س(  حضرت 
تبدیل  و  نظام  حفظ  برای  » امامت  که: 
خطبه  است.«  اتحاد  به  مسلمین  افتراق 
قیام  و  حکومت  مقابل  در  زهرا)س(  فاطمه 
فرزند  دو  فداکاری  و...  امیرالمؤمنین  صبر  و 
ما  برای  و  کردند  زنده  را  اسالم  عزیزش... 

شدند... الگو 
حماسه ها  بیان  از  است...  عاجز  بیان  و  قلم 
فرزندان  برکات  و  خیرات  و  رشادت ها  و 
مقابل  در  دخترش  که  زنی  »کوثر«...  معنوی 
حکومت های جبار ایستاد و آن خطبه را خواند.

پیروان علی و فاطمه و اوالد روحانی و جسمانی 
مقابله  جائر  احکام  با  همواره  بزرگواران،  آن 
تاریخ  طول  در  فاطمه)س(  اوالد  کردند... 
و  ظالم  دستگاه های  برابر  در  همیشه  اسالم 
اکنون  دفاع کردند...  اسالم  از  و  ایستادند  جائر 
اوالد  قم  در  زنده اند:  فاطمه  اوالد  بحمداهلل 
فاطمـه هستند، در مشهد اوالد فاطمه هستند، 
در نجف اوالد فاطمه هستند، در سایر بالد اوالد 
فاطمه هستند. اینها نمی نشینند تا دولت ها هر 
را  قرآن  احکام  و  بکنند  خواستند،  که  خیانتی 
اجازه  زنده اند،  فاطمه  اوالد  تا  کنند.  پایمال 
نمی دهند که دشمنان به مقدسات اسالم تجاوز 
و  یهود  به دست  را  کنند و مقدرات مـسلمین 
اسالم  داد  به  فاطمیین!  ای  بسپرند.  اسرائیل 

برسید.
سرمشق فاطمی

بـزرگ  حیثیت  که  حیثیاتی  همه  حفظ  در 
حضرت  آفرید،  زن  که  آن طـوری  اسـت،  زن 
زهرا)س( بود، همه باید به او اقتدا کنیم و باید 
دستورمان را از اسالم به وسیله او و فرزندان او 
بگیریم و همان طوری که او بوده است، باشیم و 
در علم و تقوا کوشش کنیم؛ علم به هیچ کسی 
مال  تقوا  است،  همه  مال  علم  ندارد،  انحصار 
علم  به  رسیدن  برای  کوشـش  و  اسـت،  همـه 

و تقوا، وظیفه همه ماست.
حضرت به  اندازه خودش که در این ظرف کوتاه 
با  است  داشته  مخاطبه  است،  داشته  مجاهده 
است  می کرده  محاکمه  وقت،  حکومت های 
حکومت های وقت را؛ شما باید اقتدا به او بکنید 
تا پذیرفته باشید که روز تولد این حضرت، »روز 
داشته  او  که  عفافی  و  تقوا  و  زهد  است.  زن« 
است و همه چیز، شما اگر پذیرا شدید، باید آنها 

را تبعیت کنید.

خدا  رسول  دعوت  سالهای  آغازین  در  فاطمه 
گشود.  جهان  به  چشم  آله  و  علیه  اهلل  صلی 
کودکی او با مشکالت و سختیهای آغاز رسالت 
با  ابوطالب  شعب  در  سال  سه  او  بود.  همراه 

پدرش همراه بود. 
فاطمه سالم اهلل علیها  در زمانی که مشرکان 
رسول خدا را آزار می دادند پدرش را عاشقانه 
را  زخمهایش  و  نمود  می  پرستاری  و  نوازش 
مداوا می نمود.  او خواستگاران فراوانی از میان 
صحابه داشت که برخی سرشناس و ثروتمند 
علیه  علی  علیها  اهلل  سالم  فاطمه  اما  بودند. 
او برای خود پسندید  با وجود فقر  السالم  را 

از همسرش نافرمانی نکرد علی علیه السالم  نیز 
آنگونه که شایسته همسر مهربانش بود با او رفتار 

می نمود. علی علیه السالم  خود می گوید:
تا  و  نیاوردم  خشم  به  را  او  که  سوگند  بخدا 
که  کاری  به  وادار  را  او  بود،  زنده  که  هنگامی 
خوشش نیاید نکردم؛ او نیز مرا به خشم نیاورد 

و نافرمانی هم نکرد.
ساده زیستی فاطمه سالم اهلل علیها نیز زبانزد 
مردمان بود. مهریه کم، جهیزیه مختصر، اکتفا 
به غذای اندک و معاش کم، استفاده از حداقل 
امکانات برای زندگی و... فرزندانی که در دامان 
در  خورشید  مثل  خود  یافتند  تربیت  فاطمه 
آسمان علم و ایمان می درخشند. امامان و امام 
وجود  نور  از  هدایت  آسمان  هنوز  که  زادگانی 
وقتی  نباشند  اینگونه  چرا  است.  روشن  ایشان 
مادر ایشان در کوچکترین رفتارش تربیت الهی 

ایشان را در نظر میگیرد؟ 
فاطمه سالم اهلل علیها وقتی با فرزندش حسن  بازی 

می کند. این شعر را در نهادش زمزمه می نمود:
الّرسن،  الحق  عن  واخلع  یاحسن،  أباک  اشبه 

واعبد الهاً ذامنن، والتوال ذا االحسن.
ای حسن ، نظیر پدرت باش و ریسمان ظلم از حق 
دور کن، و خداوندی را که صاحب نعمت هاست 
پرستش کن و با افراد تیره دل دوست مباش.    
فاطمه سالم اهلل علیها الگوی هر انسان با ایمان

زیرا  او را  جوانی با ایمان و متعهد یافت. فاطمه 
را  السالم  علیه  علی  علیهاعاشقانه  اهلل  سالم 
دوست می داشت. او خودش را برای محبوبش 

می آراست و معطر می نمود. 
علی علیه السالم نیز جز فاطمه سالم اهلل علیها 
روایت است هنگامی که  نداشت. در  آرامگاهی 
علیها  اهلل  سالم  فاطمه  به  السالم   علیه  علی 
می شد.  برطرف  اندوهش  و  غم  می نگریست، 
با  برای همسرش می آراست و  را  فاطمه خانه 

دست مبارکش برای اهل خانه نان می پخت. 
همسرش  از  هیچگاه  علیها  اهلل  سالم  فاطمه 
چیزی طلب نکرد که در توان او نباشد. او هیچگاه 

چنین رفتارهای انسانی و نورانی از بانوی دو عالم 
دارد.  او  جان  در  ریشه  که  است  درختی  میوه 
فاطمه سالم اهلل علیها قهرمان ایمان و بندگی 
خداست. هر آنچه از وجود مبارک فاطمه سالم 
اهلل علیها سر می زند خبر از ایمانی راسخ و قلبی 

خاشع در مقابل پروردگار خویش است. 
همسرش  مورد  در  السالم   علیه  علی  امام 

اینگونه می فرماید:
فاطمه سالم اهلل علیها بهترین یار و یاور برای 

اطاعت و بندگی خداست.
چنین انسانی نه تنها الگوی بانوان عالم است بلکه 
هر انسانی که قدم در راه بندگی خدا گذارد مرد 
باشد یا زن باید به این اسوه اخالق و ایمان تمسک 
بانوی  الگوی  علیها  اهلل  فاطمه سالم  نماید.آری 
مسلمان نیست بلکه الگو و اسوه هر مرد و زن 
مسلمانی است که در راه خدا قدم بگذارد. ما چه 
گوییم وقتی حجت خدا و امام زمان می فرمایند:

ِ ص لِي أُْسَوٌۀ َحَسَنۀ فِي ابَْنِۀ َرُسوِل اهللَّ
نیکو  الگویی  من  برای  خدا  رسول  دختر  در   

هست.   
نباید روز زن  را  علیه  فاطمه سالم اهلل  والدت 
انسانیت  روز  باید  را  فاطمه   والدت  نامید. 
و مرد مسلمانی  به هر زن  را  گلها  باید  نامید. 
تقدیم نمود که قدمی به دنبال فاطمه سالم اهلل 

علیهدر راه انسانیت برداشته اند. 

سخنرانی  از  یکی  در  یزدی  ادیب  االسالم  حجت 
درباره  انقالب  رهبر  نظر  خصوص  در  خود  های 

تاریخ شهادت حضرت زهرا اظهاراتی کرد.
عزاداری  زمان  و  فاطمیه  درباره  تهرانی  واعظ  این 
از  قولی  نقل  و  بیان خاطره  به  برای حضرت زهرا 
رهبر معظم انقالب پرداخته و گفته بود:« یادم می 
آید یک روز در محضر رهبر عالی قدر انقالب بودم 
آقایان سوال کرد:«درباره شهادت حضرت  از  یکی 
از رحلت صحیح  بعد  باالخره ۷۵ روز  فاطمه)س( 
است یا ۹۵؟« رهبر عالی قدر پاسخ واقعا حکیمانه 
ای دادند و فرمودند: »برای شما چه فرقی می کند 
مردم  که  خواست  خداوند  باشد  صحیح  کدامیک 
بیشتر به یاد مادر ما باشند و بیشتر برای مادر ما 

عزاداری و بیان فضائل ایشان را بکنند.«
وی افزوده بود: دقیقا همین نکته ای که حضرت آقا 
فرمودندمدنظر است.ایام فاطمیه نسبتا طوالنی است 
به جهت این که فضائل حضرت زهرا)س( هم بی حد 
و حصر و بی اندازه است. فاطمه زهرا)س( ریشه، اصل 

و اساس والیت و عصمت و حقیقت امامت است. 
شدنی  تمام  اوال  شود  گفته  ایشان  فضائل  قدر  هر 
نیست و ثانیا برکات بسیاری بر بیان فضائل فاطمی 
آمده است به عنوان نمونه بیان فضائل فاطمه)س( 
نفاق را از انسان می زداید، ایمان انسان را زیاد می 
کند، موجب بصیرت عمیق انسان نسبت به حوادث 
و وقایع تاریخی می شود، انسان را با حقایق و بطن 
این عالم آشنا می کند، انسان را پیش خدا و حضرات 
معصومین)ع( خصوصا حضرت بقیۀ اهلل)عج( محبوب 
می نماید و زمینه کسب تقوا و فضیلت را در انسان 

مضاعف می کند و بسیاری از فضایل دیگر. 
به ذکر فضائل فاطمی بسیار  ما  لذا جامعه شیعی 
نیازمند است و بحمد اهلل فرصت خوبی هم در ایام 
فاطمیه فراهم شده که توسط هیئتی ها، متدینین، 
نمازگزاران و مسجدی ها در مراسم هایی مختلف 

این فضائل گفته شود.
ادیب یزدی گفته بود: ایام فاطمیه هم نزد شیعیان 
و ارادتمندان خاندان حضرت محمد)ص( ایام معین 
و کامال علنی است. اما برای شهادت حضرت صدیقه 
برخی  اینکه  اول  دارد  وجود  نقل   ۴ فاطمه)س( 
از رحلت حضرت  معتقدند خانم)س( ۴۰ روز بعد 
اند بعضی ها گفته  پیامبر)ص( به شهادت رسیده 
اند ۶۰ روز، بعضی ها ۷۵ و بعضی ها دیگر ۹۵ روز. 
اما برای این که روز عظیم شهادت بی بی از دستمان 
نرود فصلی را به عنوان ایام فاطمیه قرار داده ایم که 
در مشخص ترین ایام ۱۰ روز قبل از شهادت ۷۵ تا 
۱۰ روز بعد از شهادت ۹۵ در نظر گرفته شده است.

یعنی در طول سال حداقل ۴۰ روز برای بیان فضائل 
فاطمی قرار گرفته شده است.

 منبع: برنا

نظر جالب و قاطع رهبری 
درباره تاریخ شهادت 

حضرت زهرا)س(

از بــیـت آل طـاهـا)ص( آتـــش کــشــد زبـانــه
   گــوئـی شــهد قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه

برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر)ص(
خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه

اهرمینان منودند خون قلب مـصـطیف)ص( را 
در مـنـظـر خـالیـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه

در پــشــت در فــتــاده ام االئـــمـــه)س( از پـا 
دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه

زیـنـب)س( بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را 
ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه

در خون فتاده زهرا)س( چون مرغ نمی بسمل 
مـحـسـن)ع( فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه

در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر )ع(
مانهد حـسـیـن مظـلوم)ع( حریان در آن میانه

از نقش خون و دویار پرسد ز حال زهرا)س(
وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه

دارد حــســن)ع( شـکـایـت از کـیـنـه مغریه)ل(
ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه

بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته 
زهـرا)س( بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه

منبع: کتاب زمزمه های مرحوم حاج احمد دلجو،

حضرت زرها )س(

قطره از دریا نشان مي دهد
و  مقام  در  مي دهد«  نشان  دریان  از  »قطره  کتاب 
منزلت حضرت فاطمه زهرا )س( است که مجموعه اي 
از سخنان ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي 
مد ظله العالي است که در ۲۸۴ صفحه به قطع جیبي 
انتشارات  توسط  شماره   ۲۰۰۰ در   ۱۳۹۹ سال  در 

مسیا تهران به چاپ رسیده است.
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و هفده فصل است که 
از فصل اول مقام و عظمت فاطمه زهرا»س« آغاز 
ایام  و شعائر  مظلومانه  به فصل هفدهم شهادت  و 

شهادت فاطمه زهرا)س( خاتمه مي یابد.
اما  شده  مدون  فصل   ۱۷ در  هرچند  فوق  کتاب 
مطالب آن مجموعه اي از سخنراني ها و بیانات مقام 
معظم رهبري است که در مواقع  و موارد مختلف 

بیان گردیده است.
به همین خاطر مطالب کوتاه، مقطع و در عین حال 

بیدارکننده و روشني بخش است.
با توجه به ایام شهادت فاطمه زهرا)س( چند نمونه 

از فصل هفدهم ذکر مي نماییم.

درس هاي ایام شهادت فاطمه زهرا»س«
یک  به  بنا  که  است  روزهایی  با  مصادف  ایام،  این 
روایت ایام شهادت حضرت صدیقه ی طاهره )س( 
است. این مناسبت ها اگر با چشم اعتبار نگاه شود، 
پر از درس است. این که گاهي ما بر روي تطبیق 

تأکید و  این مناسبت ها  با  حوادث جاري خودمان 
بیني شده اي  این که چیز پیش  با  تکیه مي کنیم 
نیست یک امر تصادفي است که حاال این اجتماع 
شما با این ایام مصادف مي شود-  به خاطر این است 
که تاریخ ما به برکت حوادث دویست و پنجاه ساله 

ی اول اسالم، پر از درس و عبرت است.
اگر به چشم عبرت بین و درس گیر و درس آموز نگاه 
شود براي انساني که مي خواهد در راه خدا - همان 
راهي که آن بزرگواران پیمودند - حرکت کند، یک 

خزانه تمام نشدني از معارف و روحیه و درس است.
در قضیه ی حضرت صدیقه ی طاهره )س(، نکات 
خیلی مهمی وجود دارد؛ لیکن یک نکته که با وضع 
شما جوانان مومن و انقالبی تطبیق می کند، این 
است که همه ی این افتخارات و کارهای بزرگ و 
مقامات عالی معنوی و دست نیافتنی آن انسان واال 
و آن زن بی نظیر تاریخ بشر، و سیده زنان عالم، و 
ضمنا همه ی آن صبر ها و ایستادگی ها و موقع 
شناسی ها و کلمات پرباری که در این زمان ها از 
ایشان صادر شده است، همه این حوادث بزرگ در 

دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتفاق افتاده است.
یک وقت این قضیه را به عنوان یک موضوع 
می گوییم  و  می کنیم  مطرح  سرایی  مرثیه  
جوان  یا  داشتند  کمی  سّن  بزرگوار  این  که 
و  خوانی  مصیبت   موضوِع  این،  که  بودند، 
به  را  این  وقت  یک  می شود.  سرایی  مرثیه  
ها  و حاوی درس  تدبّر  قابل  امر  یک  عنوان 
می دانیم و با این چشم نگاه می کنیم؛ آن وقت 

اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
چگونه یک انسان در دوران کوتاه زندگي، از مبدأ 
کودکي به بعد تا زمان شهادت که معروف این است 
تا  هم  بعضي  و  بودند  ساله  هجده  بزرگوار  آن  که 
سن بیست و دو و بیست و چهار سال گفته اند این 
همه معارف و این همه علّو مقامات معنوي را  به 
تربیت فوق العاده  ي  از یک  آوَرد!  این حاکي  دست 

فوق بشري است.

از  زهرا)س(  فاطمه  مظلومیت  عبور 
حصارهاي کتمان

مرضیه  زهرای  که  نگذاشت  الهی  الیتغیر  سنت 
آن  و  بماند،  پنهان  اوهام  غلیظ  حجاب  پشت  در 
به  زمان  گذشت  در  خونین،  درخشان  ستاره ی 
یاد  و  او  نام  امروز  و  شد.  بدل  تابان  خورشیدی 
عبور  کتمان،  حصارهای  همه ی  از  او  مظلومیت 
کرده است، و به اعماق دلها و جانها رسیده است. و 
این درخشندگی و فزایندگی ادامه خواهد داشت: 

»اِنّا اَْعَطیناَک الَکوثَر...« 
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صف

می  بهبود  را  بدن  ایمنی  سیستم  کاکائو 
بخشد. 

طب  در  کاکائو  مزاج  و  خواص  خصوص  در 
سنتی آمده است که :

طبیعت کاکائو در طب سنتی گرم است
از  که  باشد  می  محصوالتی  دسته  از  کاکائو 
طبع گرم برخوردار است و در نتیجه خوردن 
باال  شاهد  که  دارد  وجود  امکان  این  کاکائو، 
جوش  ایجاد  خوابی،  کم  خون،  فشار  رفتن 
این مسئله مربوط  بود و  ... خواهیم  صورت و 
گرم  از طبع  که  بود  غذاهایی خواهد  اکثر  به 
برخوردار می باشند. کاکائو با طبع گرم حاوی 
یک ماده ی روحیه بخش به نام آناندامید است 
که به عنوان مولکول سعادت شناخته می شود 
ترکیب  می کند.  ایجاد  سرخوشی  احساس  و 
روحیه بخش دیگری که در کاکائو وجود دارد 
PEA یا فنتیل آمین است که ترشح آندروفین 
نشاط  گونه ی  مخدر  عصبی  شیمیایی  مواد  و 

بخش را تحریک می کند.
- به کاهش استرس کمک می کند.

پتاسیم،  غذایی،  فیبر  چربی،  از  سرشار   -
کلسیم، منیزیم و فسفر است

در  رضایتمندی  و  آرامش  احساس  افزایش   -

افراد می شود.
افرادی که مبتال به آسم هستند، مفید  - برای 

است
- کاکائو چه به صورت پودر و چه به صورت شکالت 
سیاه می تواند به کاهش فشارخون باال کمک کند.

- خواص ضدمیکروبی و تقویت کنندگی سیستم 
ایمنی آن برای پوست و دندان ها سودمند است

- مصرف روزانه ۳۰ گرم شکالت تلخ فشار خون 
را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد وسبب 

افزایش حافظه نیز می شود.
و  سرفه  دفعات  می تواند  تلخ  کاکائو  خوردن   -

تاثیر سوء  آن بر سیستم قلبی عروقی و اعصاب 
مرکزی را کاهش  دهد.

موجب  امر  این  که  می بخشد  بهبود  را  - خون 
شل شدن شریان ها و عروق خونی شده و جریان 

خون را افزایش می دهد.
- کاکائو می تواند با تنظیم مصرف انرژی، کاهش 
و  اکسیداسیون چربی  افزایش  التهاب،  و  اشتها 

احساس پری به کنترل وزن کمک کند.
- صرف متعادل آن برای پوست مفید است. به 
طور کلی آنتی اکسیدان های موجود در کاکائو 
بیماری زا  از عوامل  برابر بسیاری  از پوست در 

درست است که گرم  کردن مجدد برنج می تواند 
مسمومیت زا باشد، اما این روند گرم کردن مجدد 
نیست که مشکل ساز است؛ بلکه روش نگهداری 

برنج است که این خطر را ایجاد می کند.
بنابراین الزم است ابتدا با محدوده دمایی خطر 
آشنا شویم. محدوده خطر غذایی، یعنی محدوده 
دمایی که در آن باکتری ها قادر به رشد و تولید 
سم هستند. این  بازه دمایی بین ۵ تا ۶۰ درجه 

سانتیگراد است. 

پس برای اینکه جلوی فعالیت باکتری ها گرفته 
شود، باید غذای پخته شده یا در دمای زیر ۵ 
عنوان  به  سانتیگراد  درجه   ۶۰ باالی  یا  درجه 

منطقه امن، قرار بگیرد.
است  ممکن  نشده  پخته  برنج  دیگر  سویی  از 
حاوی اسپور باکتری ها باشد که شکلی مقاوم از 
باکتری نسبت به شرایط متفاوت است و پختن 
برد،  نمی  بین  از  را  اسپورها  این  تنها  نه  برنج 
بلکه ممکن است باعث فعال شدن و بیدار شدن 
اسپور شود. همچنین اگر برنج پس از پخت برای 

طوالنی مدت در دمای خطر قرار گیرد)۵ تا 
فعال  های  باکتری  است  ممکن  درجه(   ۶۰

شده سم تولید کنند.
گرم  یا  یخچال  در  گرفتن  قرار  با  سم  این 
کردن مجدد برنج از بین نمی رود و می تواند 
عالئمی مثل تهوع، استفراغ و اسهال را در پی 

داشته باشد.
در  پخته شده  برنج  بیشتر  نتیجه، هرچه  در 
دمای اتاق قرار گیرد، احتمال مسمومیت آن 

بیشتر می شود.
را پس  پخته  برنج  که  است  این  راه  بهترین 
چنانچه  اما  کنیم.  مصرف  کامل  پخت،  از 
مقداری برنج باقی ماند، الزم است آن را در 
ایده  حالت  داریم.  نگاه  یخچال، سرد  محیط 
تا   ۱ بین  زیر ۵ درجه  دمای  به  آل رسیدن 

۲ ساعت است.
همچنین اگر الزم است به دالیلی برنج پخته 
و  ها  در سلف سرویس  یا  کنیم  نگهداری  را 
طوالنی  غذا  پخش  فرایند  که  ها  رستوران 
دمای  در  پخش،  حین  در  برنج  باید  است، 

باالی ۶۰ درجه باقی بماند.
برنج را پس از سرد کردن، نهایت به مدت یک 
روز در یخچال نگهداری  کنید و چنانچه روز 
بعد خواستید آن را گرم کنید، به حدی گرم 

شود که دهان را بسوزاند.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مهندس سمیه پرند
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی 

دانشکده علوم پزشکی الرستان

مصرف بیسکوییت برای کودکان
بیسکویت یک میان وعده پرطرفدار در سرتاسر 
جهان است. بیسکویت برای کودکان یک منبع 
که  فوایدی  کنار  در  که  است  پرکالری  غذایی 

دارد گاهی میتواند بسیار مضر باشد. 
بیسکوییت چیست؟

بیسکویت یکی از مهم ترین فرآورده های آرد است 
که به علت سهولت تهیه و نگه داری و مصرف، 
تولید آن رواج زیادی دارد. یکی از خاصیت های 

خوب بیسکویت، ماندگاری باالی آن است. 
شکر،  گندم،  آرد  چون  موادی  از  بیسکویت 
افزودنی  برخی  و  شیر  جامد،  روغن  مرغ،  تخم 
های دیگر تهیه می شود. بیش تر بیسکویت ها 
پرکالری هستند و در صد گرم آن ها ۳۳۰ کیلو 
در  میزان  این  البته  است.  نهفته  انرژی  کالری 
بیسکویت های کرم دار و شکالتی بیش تر است. 

خطر بیسکویت برای نوزادان
ماه   7 زیر  کودکان  برای  بیسکویت  مصرف   

خطرناک است
خوراندن  مادران  نادرست  رفتارهای  از  یکی   
چای با بیسکوییت به کودکان ۴- ۳ ماهه است. 
تمامی کودکان از ۷- ۰ ماهگی تنها می توانند 
خوراندن  با  نباید  و  کنند  استفاده  مادر  شیر  از 
با  را  آنها  آبمیوه  یا حتی  قند، چای، سوپ  آب 
ایجاد کم  مواجه کرد. چای موجب  تغذیه  سوء 
خونی در کودکان می شود و بیسکوییت نیز پس 
از سبوسگیری عاری از ویتامین های مورد نیاز 

برای رشد نوزادان خواهد بود.
به  نباید  گندم  آرد  باترکیبات  بیسکوییت   
کودکان کمتر از ۷ ماه داده شود، عوارض مصرف 
این خوراکی برای کودکان ۴- ۳ ماهه می تواند 
مزمن  های  اسهال  و  گندم  به  آلرژی  شکل  به 

خودنمایی کند.
 می توانید  از ۹ ماهگی به کودکتان بیسکویت 
را به عنوان غذای کمکی بدهید. زمانی که نوزاد 
توانید  می  است  شده  اش  ماهگی   ۸ نزدیک 
بیسکویت را نرم کنید و آن را در فرنی و شیر 
برای  نوزاد  اگر  بعد  به  ماه   ۸ از  بدهید.  او  به 
خوردن بیسکویت اذیت نمی شود، تکه های ریز 

بیسکویت را می توانید به نوزاد خود بدهید.
 فواید بیسکویت برای کودکان

 بیسکویت برای کودکان بدغذا مفید است
 یکی از انواع مواد غذایی که کودکان بخصوص 
استفاده  دارند  دوست  باال  به  سال   ۲ سنین  از 
اصلی  علت  می باشد.  بیسکویت ها  انواع  نمایند، 
که کودکان کوچک تر تمایل به مصرف بیسکویت 
دارند، آن است که می توانند به راحتی و مستقل 

آن را در دست خود بگیرند و بخورند.
به  بیسکویت ها  تغذیه،  متخصصان  دیدگاه  از 
دلیل این که تامین کننده انرژی مورد نیاز بدن 
کودک می باشد به خصوص برای کودکانی که به 
مقدار کافی غذا در طی روز استفاده نمی کنند، 
می تواند به عنوان یک منبع غذایی مناسب برای 

تامین انرژی بدن کودک مطرح باشند.
 بیسکوییت به دلیل داشتن آرد، مخصوصا اگر با 
آرد سبوسدار تهیه شده باشد، ارزش غذایی قابل 
توجهی دارد. آرد منبع پروتئین، کربوهیدرات، 
ویتامین های گروه B و امالحی مثل آهن است، 
نیست  بیسکوییت کامل  ای  تغذیه  ارزش  البته 
ای خوب  وعده  میان  تواند  می  مجموع  در  اما 

در فاصله صبحانه تا ناهار یا ناهار تا شام باشد.
آن  در  موجود  کربوهیدرات  و  روغن  شکر،   
با توجه به  انرژی بدن را تامین کند و  میتواند 
همین مسئله که بیسکوییت کالری باالیی دارد 
را  بیسکوییت  کرد.  افراط  آن  در خوردن  نباید 
میتوان به عنوان میان وعده صبح یا عصر در حد 
۴- ۳ عدد یا ۳۰- ۲۰ گرم مصرف کرد. ترجیحا 
بهتر است بیسکوییت سبوسدار با روغن و شکر 

کمتر مصرف شود.
شیرین  بیسکویت های  انواع  کودکان  اکثر 
در  موجود  شیرینی  چون  دارند،  دوست  را 
انرژی  تامین کننده  عوامل  از  یکی  بیسکویت 

مورد نیاز بدن کودک می باشد.
به عالوه این که بیسکویت های شور یا اصطالحا 
الکترولیت های  تامین  برای  هم  شورها  چوب 
زندگی  گرم  هوای  و  آب  در  که  کودکانی  بدن 
می توانند  سال  گرم  فصول  در  یا  می کنند 

سودمند باشند.

که  آنفوالنزا  و  بیماری سرماخوردگی  در طول 
با تب همراه هستند یکی از بهترین موادغذایی 
که قادر به کنترل تب و مبارزه با بیماری است 

لیمو شیرین می باشد.
لیمو شیرین، گونه ای لیمو است و دارای مقدار 
است.  اسید(  )آسکوربیک  ویتامین سی  زیادی 
بدن  های  واکنش  از  بسیاري  در  ویتامین  این 
ما  حیات  ی  ادامه  برای  و  دارد  اساسی  نقش 
بسیار مهم است. ویتامین سی از ویتامین های 
مقدار  تواند  نمی  بدن  و  است  آب  در  محلول 
باید  ترتیب  این  به  بکند.  ذخیره  آنرا  اضافی 
ویتامین سی را به صورت روزانه مصرف کنیم 
برای  ها  برترین گزینه  از  یکی  لیمو شیرین  و 

جذب این ویتامین است.
 خواص لیمو شیرین برای کودکان

شیرین  لیمو  درمانی  خواص  از  که  درصورتی 
بدانید محال است از خوردن آن منصرف کنید. 

این میوه دارای خواص زیر می باشد:
 - لیمو شیرین عملکرد کبد را تقویت می کند.

 

- ناراحتی های گوارشی را رفع می کند و مانع 
از بروز بیماری اسکوربوت، نوعی بیماری خونی 

ناشی از کمبود ویتامین c می شود.
بزاق  تحریک  با  شیرین،  لیمو  شیرین  طعم   -  

دهان سبب هضم سریع غذا می شود.
از خواص لیمو شیرین میتوان به تقویت سیستم 

ایمنی اشاره کرد
را  بدن  لیموشیرین سموم  در  موجود  اسید   -  

دفع می کند.
و  خونی  اسهال  معده،  ناراحتی  آن  پتاسیم   -  

اسهال و حالت تهوع و استفراغ را رفع می کند.
 - لیموشیرین لکه های پوستی را از بین می 

برد و سبب شادابی پوست می شود.
 - لیموشیرین خاصیت خنک کننده دارد.

 - لیمو شیرین گلودرد را رفع می کند.
- مصرف لیمو شیرین کمبود آب بدن را جبران 

می کند.
آنتی  خواص  داشتن  دلیل  به  شیرین  لیمو   -  
از چشم ها در مقابل  اکسیدانی و ضدباکتری، 

عفونت ها محافظت می کند.

آنتی  از  مناسبی  منبع  شیرین  لیمو   -  
التهابات،  کاهش  به  که  است  هایی  اکسیدان 
تنظیم سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت 

دربرابر عفونت ها کمک می کند.
 لیمو شرین برای زردی نوزاد مفید است؟

پزشکان بارها تأکید می کنند که استفاده از 
لیمو شیرین، داروهای گیاهی و حتی آب قند 
برای بهبود زردی مفیدو موثر نیست و در روند 
درمان این بیماری اصاًل تأثیری ندارد. چه بسا 
امکان دارد با مصرف لیمو شیرین و آب قند 
دارد  امکان  حتی  شود!  تشدید  نوزاد  زردی 
مصرف لیمو شیرین برای درمان زردی نوزاد 

به اسهال و مشکالت جدی تر منجر شود.
 آیا می توان به نوزاد لیمو شیرین داد؟

متخصصان تغذیه بر این باورند که لیموشیرین 
برای نوزادان کمتر از یک سال مناسب نیست 
و مادران برای دادن این میوه و سایر مرکبات 
در غذای نوزاد، باید تا یک سال پس از تولد 

نوزاد صبر داشته باشند. 

آیا گرم کردن مجدد »برنج«،
 باعث سمی شدن آن می شود؟

 خواص و مضرات بیسکویت برای کودکان

یا ضربان  قلب  می توانید سرعت ضربان  شما 
اندازه  انگشتان  استفاده  با  فقط  را  نبض تان 

بگیرید.
با استفاده از انگشتان اشاره و میانی تان به آرامی 
بالشتک  زیر  درست  مقابل،  دست  مچ  روی 
چربی انتهای شست تان فشار بیاورید یا به آرام 
این انگشتان را به آرامی روی کناره گردنتان 

درست زیر استخوان فک فشار بیاورید.
ثانبه   ۳۰ مدت  برای  را  ضربان ها  تعداد 
برابر  دو  را  آمده  دست  به  عدد  بشمارید. 
کنید تا سرعت ضربان قلبتان را در دقیقه به 
دست آورید. می توانید تعداد ضربان ها را در 
۱۵ ثانیه بشمارید و بعد در چهار ضرب کنید 
و باز هم سرعت ضربان قلب با دقت مشابهی 

به دست آورید.

چطور ضربان قلبتان را 
اندازه بگیرید

رس  زود  پیری  از  و  کند  می  محافظت 
پوست جلوگیری می کند.

مصرف ناصحیح کاکائو باعث عوارض کبدی و 
قلبی می شود.

کسانی که طبع گرمی دارند، باید از خوردن بیش 
از حد کاکائو و محصوالت آن خودداری کنند.

برای افراد دچار بیماری قند نیز خوردن کاکائو 
ممنوع است.

مصرف طوالنی کاکائو به دلیل داشتن برخی 
به  شبیه  حالتی  میتواند  شیمیایی  ترکیبات 
اعتیاد و در حقیقت ولع به خوردن شکالت را 
در افراد و به ویژه در خانمها و بیشتر در حوالی 

زمان قاعدگی ایجاد کند.
خواص کاکائو در طب سنتی

شکالت  که  است  بیشتر  وقتی  کاکائو  فواید 
شیری نباشد. برای تخمیر کاکائو که به طور 
طبیعی تولید شده به چهار تا هفت روز زمان 
نیاز است. تخمیر همان طور که برای انگورها 
نیز اتفاق می افتد باعث کاهش شکر، کشتن 

میکروب ها و طعم و عطر خوب می گردد. 
مصلح کاکائو چیست؟

مصلحات  از  گالب  و  پسته  روغن  زعفران، 
کاکائو هستند.

طبع کاکائو گرم است یا سرد ؟

سرشار  و  مفید  بسیار  سبزیجات  جزء  کرفس 
از ویتامین C، ویتامین K و پتاسیم می باشد. 
با  تحقیقات نشان داده اند که کرفس می تواند 
سرطان و بیماری های کبدی مقابله کرده و به 
کاهش التهابات )به خصوص التهابات ناشی از 
بیماری های زوال مغزی( و همچنین به بهبود 

سالمت قلب و عروق کمک کند.
فواید کرفس برای الغری

محدود کردن کالری دریافتی برای کاهش وزن 
که  غذا هایی  کردن  جایگزین  و  است  ضروری 
کالری باالیی دارند با کرفس می تواند به الغری 

کمک کند.
حاال این سوال پیش می آید که چگونه می توان 

با رژیم کرفس الغر شد؟
۱. کالری کمی دارد: کرفس به دلیل داشتن 
کالری بسیار پایین و فیبر باال برای کاهش وزن 
مفید است. به همین دلیل می توانید بدون آنکه 
بیش از سهمیه روزانه تان کالری دریافت کنید، 
کرفس بخورید. یک فنجان کرفس خرد شده 
درصد  یک  تقریبا  که  دارد  کالری   ۱۶ حدود 
از سهمیه کالری روزانه است. هر ساقه بزرگ 
کرفس فقط ۱۰ کالری دارد. کرفس پخته شده 
کمی کالری بیشتر یعنی حدود ۲۷ کالری در 
باز هم کرفس پخته شده  اما  هر پیمانه دارد. 
فقط دو درصد سهمیه کالری روزانه را به خود 

اختصاص می دهد.
مغذی  مواد  کرفس  است:  فیبر  حاوی   .2

بزنید  نشان  دو  تیر  یک  با  می خواهید  اگر 
و  کنید  تقویت  را  ایمنی تان  سیستم  هم  و 
از  باشید،  کرده  خدمتی  تان  بینایی  به  هم 
بتاکاروتن  نشوید.  غافل  بتاکاروتن  مصرف 
نوعی آنتی اکسیدان است که از ترکیب های 
می آید.  حساب  به  سالمت  برای  مفید 
میوه های  و  سبزیجات  در  بیشتر  بتاکاروتن 
زرد و نارنجی رنگ وجود دارد. عالوه بر این، 
می توان این ترکیب را به میزان ناچیزی در 

سبزیجات سبز و قرمز رنگ هم یافت.  
ترکیب  حاوی  غذایی  مواد  مصرف  با 
قدرت  و  ایمنی  سیستم  می توان  بتاکاروتن 
بدن  در  ترکیب  این  کرد.  تقویت  را  بینایی 

به ویتامین  A  تبدیل می شود.  
یا  دارند  کسالت  احساس  که  افرادی  در 
رژیم  داشتن  دارند،  ضعیفی  ایمنی  سیستم 
بهترین  بتاکاروتن مفید است.  غذایی حاوی 

از:  عبارتند  بتاکاروتن  منابع 
 ۸۳ هویج  از  گرم  یک  هر  در  هویج:   - 
میکروگرم بتاکاروتن وجود دارد. برای افرادی 
مفیدترین  هویج  دارند،  ضعیفی  بینایی  که 
هویج  پختن  می آید.  حساب  به  خوراکی 

تأثیری روی ترکیب بتاکاروتن آن ندارد. 
منابع  جزو  طالبی  جات:  صیفی   - 
از  فنجان  یک  می شود.  محسوب  بتاکاروتن 
گوشت نارنجی رنگ این میوه حاوی ۳۵۷۵ 

زیادی دارد و برای کاهش وزن مفید است. برای 
مثال کرفس حاوی مقدار زیادی فیبر می باشد. 
نوعی کربوهیدرات که به کاهش و کنترل اشتها 
این که کرفس کالری  بر خالف  کمک می کند. 
زیادی  مقدار  فیبر  کمک  با  اما  ندارد،  زیادی 
می کند.  کمک  شکم  شدن  پر  به  و  جذب  آب 
غذا هایی که فیبر زیاد دارند باید بیشتر جویده 
بشوند؛ به همین دلیل غذای تان را دیرتر قورت 
می دهید و بدن مدت طوالنی تری را صرف جذب 

و تجزیه آن ها می کند.
با  و  دارد  بیشتری  فیبر  شده  پخته  کرفس 
را  روزانه  فیبر  از  درصد  آن حدودا ۱۰  خوردن 
می گیرید،  آب  را  کرفس  اگر  می کنید.  دریافت 
فیبر  مزیت های  و  فیبر  متاسفانه  بگوییم  باید 
برای الغر شدن را از دست می دهید. وقتی اسم 
کاهش وزن درمیان است بهترین کار این است 
که سبزیجات را بخورید به جای اینکه آب آن ها 

را بگیرید.
. حاوی مواد معدنی و ویتامین های مفید است: 
با خوردن کرفس مقدار قابل مالحظه ای ویتامین 
یک  برای  روزانه  نیاز  از  درصد   ۳۷ تقریبا   ،K
روزانه  نیاز  از  درصد   ۷۱ و  خام  کرفس  فنجان 
برای یک فنجان کرفس پخته را تامین می کنید. 
سالمتی  و  خون  شدن  لخته  برای   K ویتامین 
بدن  پتاسیم  کرفس  است.  مفید  استخوان ها 
عملکرد  بهبود  برای  پتاسیم  می کند.  تامین  را 

اعصاب و سالمت قلب وعروق مفید است. 

همچنین  بوده،  بتاکاروتن  میکروگرم 
 ۴۶۷ حاوی  قرمز  هندوانه  از  فنجان  یک 
گوشت  از  فنجان  یک  است.  میکروگرم 
میکروگرم   ۵۳ هم  طالبی  رنگ  سبز 

دارد.  بتاکاروتن 
گریپ  مرکبات،  میان  در  مرکبات:   - 
بتاکاروتن  میزان  بیشترین  دارای  فروت 
فروت  گریپ  نصف  که  طوری  به  است، 
بدن  برای  بتاکاروتن  میکروگرم   ۸۴۴
نارنگی  عدد  یک  طرفی  از  می کند.  فراهم 
بتاکاروتن  میکروگرم   ۱۳۶ متوسط  اندازه 
اندازه  دارد، در حالی که یک عدد پرتغال 
بتاکاروتن  میکروگرم   ۹۳ حاوی  متوسط 

است.  
خوشمزه  خوراکی  این  حلوایی:  کدو   - 
به  و  است  بتاکاروتن  از  سرشار  پاییزی 
شبکیه چشم کمک می کند تا نور بیشتری 
جذب کند؛ بنابراین قدرت بینایی را سالم 

نگه می دارد. 
و  آهن  از  سرشار  اسفناج  اسفناج:   - 
قابل  میزان  همچنین  است.  بتاکاروتن 
در  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  از  توجهی 
به همین  و  دارد  وجود  ماده خوراکی  این 
سالمت  اسفناج  مصرف  که  است  دلیل 
در  هموگلوبین  میزان  و  بهبود  را  چشم 

بدن را افزایش می دهد. 

خوراکی های مفید برای سیستم ایمنی و بیناییفواید کرفس برای سالمت بدن

ناراحتی های  باعث  می تواند  سوء  هاضمه 
یبوست،  اسیدیته،  نفخ،  جمله  از  بسیاری 
شکم  فوقانی  قسمت  در  سوزش  احساس 
موثرترین  و  بهترین  شود.  قلب  سوزش  یا 
سوء هاضمه  درمان  برای  خانگی  اقدامات 

از:  عبارتند 
ادویه جات  برخی  خوراکی ها:  و  ادویه ها 
و  زنجبیل  زردچوبه،  قرمز،  فلفل  مانند 
می توانند  موز  و  عسل  مانند  خوراکی هایی 
که  کنند  کمک  سوءهاضمه  با  مقابله  به 
البته انتخاب آنها بستگی به عالئم عارضه و 
نیز سازگاری این مواد با بدن هر فرد دارد.  

سبک زندگی سالم: ورزش منظم و خوردن 
از  جلوگیری  به  می تواند  سالم  غذاهای 
کشیدن  سیگار  کند.  کمک  سوء هاضمه 
می تواند  که  است  ناسالمی  عادات  از 
معده  ناراحتی  و  اسید  رفالکس  باعث 
اجتناب  آن  از  باید  دالیل  همین  به  شود. 
به  می تواند  مناسب  وزن  همچنین  کرد. 
جلوگیری از سوء هاضمه کمک کند چرا که 
اضافه وزن باعث افزایش فشار وارد بر معده 
و  منظم  ورزش  می شود.  دل  سر  سوزش  و 
وزن  کاهش  در  کالری  کم  غذاهای  خوردن 

موثر است. 
سوءهاضمه  مشکالت  از  مکرر  طور  به  اگر 
بالش  چند  از  خواب  هنگام  به  می برید  رنج 
را  خود  شانه   و  سر  تا  بگیرید  کمک  اضافه 
باعث  اقدام  این  دارید.  نگه  باال  سطح  در 
به مری در  از ورود اسید معده  می شود که 

طول خواب جلوگیری شود. 
استرس  سوء هاضمه  علل  از  یکی  استرس: 
از  دوری  خوب،  خواب  روی،  پیاده  است. 
همه  و...  عمیق  تنفس  تمرین  بد،  اخبار 
مهمی  نقش  بسیار  شما  کردن  آرام  در 
منجر  گوارشی  مشکالت  کاهش  به  و  دارند 

می شوند.  
سه  خوردن  جای  به  هوشمندانه:  تغذیه 
وعده های  باید  روز  در  بزرگ  غذایی  وعده 
داشته  بیشتر  دفعات  به  اما  کوچکتر  غذایی 
و  خورده  غذا  آرامی  به  همچنین  باشید. 
از  بجویید.  درستی  به  را  خود  لقمه های 
مضر  و  شده  سرخ  چرب،  غذاهای  خوردن 
کافئین دار  نوشیدنی های  کنید.  اجتناب 
عالئم  می تواند  قهوه  و  چای  مانند 
می شود  توصیه  کند.  تشدید  را  سوءهاضمه 
به  رفتن  از  پیش  ساعت  چهار  تا  سه  که 

رختخواب از خوردن اجتناب کنید.

هر واحد خون جان سه بیمار را نجات می دهد 
می شود  اهدا  که  خونی  ویژگی  مهمترین  اما 
شده  اهدا  خون  باشد.  سالم  باید  که  است  این 
اگر سالم نباشد می تواند مشکالت فرد بیمار را 
چندین برابر کند و به همین دلیل هم شرایط 
خاصی که این سالمتی را تامین می کند در نظر 

گرفته شده است .
 اهداکنندگان خون باید این ویژگی های کلی را 

داشته باشند تا مجاز به اهدای خون شوند :
  - حداقل سن ۱۸ سال تمام و حداکثر ۶۰ سال 

)اهداکنندگان مستمر تا ۶۵ سال( 
 - حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم .

  - فواصل اهدا خون هر ۸ هفته یک بار مشروط 
به آنکه تعداد دفعات آن در طول یک سال برای 
آقایان از ۴ بار و برای خانم ها از ۳ بار تجاوز نکند .

 اما در هنگام اهدای خون درصورت وجود سابقه 
انتقال خون را در  باید پزشک  این موارد حتماً 
جریان قرار دهید: آلرژی ها، تب یونجه، مصرف 
دارو، سابقه بیماری های قلبی و عروقی، ریوی، 
کلیوی، کبدی، سابقه تزریق خون و فرآورده های 
به  اعتیاد  سابقه  تشنج،  سابقه غش، صرع،  آن، 

مواد مخدر تزریقی، سابقه اعمال جراحی، و...
و  قلبی  سابقه  دارای  بیماران  که  بدانید   باید 
عروقی، ریوی شدید مانند آسم، سکته مغزی، 
تشنج و دیابتی های وابسته به انسولین، افراد با 
سابقه ابتال به بیماری های عفونی مانند هپاتیت 
بی، هپاتیت سی یا ایدز و کسانی که مشکوک 
به این بیماری ها هستند، افرادی که حتی برای 
اند،  کرده  تزریق  مخدر  مواد  خود  به  بار  یک 
مبتالیان به بیماری هموفیلی یا هرگونه فاکتور 
فعالیت  هرگونه  که  کسانی  دیگر،  انعقادی 
جنسی مشکوک داشته اند، کسانی که خالکوبی 
یا حجامت کرده یا گوش یا قسمت دیگری از 
بدن خود را به تازگی سوراخ کرده اند، افرادی 
پزشکی  )حرفه  شغلی  حوادث  معرض  در  که 
بدن  در  فرورفتن سوزن  مانند  دندانپزشکی(  و 
یا  کرده  الکترولیز  که  فردی  اند،  گرفته  قرار 
درمان طب سوزنی انجام داده است و مبتالیان 
تحت  که  کسانی  یا  مقاربتی  بیماری  به 
ساعت   ۷۲ از  بیشتر  یا  گرفته اند  قرار  درمان 
خون  اهدای  به  مجاز  اند،  بوده  بازداشتگاه  در 
پیوند  خون،  تزریق  که  هم  افرادی  نیستند. 
اعضاء یا بافت داشته اند تا یک سال نمی توانند 

خون اهدا کنند .

روش های خانگی برای 
درمان سوء هاضمه

هر واحد خون جان سه 
بیمار را نجات می دهد 
اما خون سالم اهدا کنید



حضرت فاطمه زهرا)س(
 إْن ُکْنَت َتْعَمُل بِما اءَمْرناَک َو َتْنَتهی َعّما َزَجْرناَک َعْنُه، َقانَْت 

ِمْن شیَعِتنا، َو إاّل َفال. 
اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنی و از 
آنچه نهی کرده ایم خودداری نمائی ، تو از شیعیان ما هستی 

وگرنه ، خیر.

بنده ی شهوت اسیری است هک رهگز از بند اسارت راهیی نمی یابد. اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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توسعه میدان های مشترک با کشورهای 
در  ایران  چانه زنی   قدرت  همسایه 

مجامع بین المللی را باال می برد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه 
الرستان،  مردم  نماینده  اطالع رسانی 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 
مجموعه  از  قرارداد  هشت  اسالمی؛ 
افزایش  و  نگهداشت  طرح  قراردادهای 
توان تولید نفت به ارزش ۱/۲ میلیارد 
مسئوالن  نفت،  وزیر  حضور  با  دالر 
کشوری و مهندس حسین زاده نماینده 
و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف  مردم 
اوز و رئیس کمیته نفت و فرآورده های 
میان  مجلس،  انرژی  کمیسیون  نفتی 
شرکت های  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 

پیمانکار ایرانی امضا شد.
حسین زاده، نماینده مردم ، در بخشی 
امضای  آیین  در  خود  سخنان  از 
و  نگهداشت  مرحله سوم طرح  قرارداد 
وجود  گفت:  ایران  نفت  تولید  افزایش 
یکی  به  را  ایران  انرژی،  عظیم  ذخایر 
زمینه  این  در  ثروتمند  کشورهای  از 
تبدیل کرده است و این موضوع کار ما 

را دشوار می کند.
رئیس کمیته نفت و فرآورده های نفتی 
به  اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون 
نفت  به  ایران  ساالنه  بودجه  وابستگی 

سال   ۱۰۰ از  بیش  در 
در  که  چالشی  و  اخیر 
به  ایران  نفت  صادرات 
تحریم ها در سال  دلیل 
۱۳۹۶ ایجاد شده است 
زمان  این  در  افزود: 
درصد   ۸۰ از  بیش 
حوزه  این  در  صادرات 
شاهد  و  یافت  کاهش 

تورم ناگهانی بودیم.
یکی  حسین زاده، 
کاهش  راه های  از 
را  نفت  به  وابستگی 

ادامه از صفحه اول
منطقه  بهداشتی  و  عالی  آموزش  زیرساخت 
قابل توجه  با فرهنگ و سرمایه  در کنار مردم 

الرستانی باید مورد توجه باشد
در کنار موارد فوق وجود زیرساخت های مختلف 
فارس  جنوب  شهرستان   ۴ در  عالی  آموزش 
تواند  می  حتی  کشور  در  قطب  یک  عنوان  به 
معرفی گردد. مراکز بیمارستانی تخصصی و قوق 
دیگر  جمله  از  گراش  و  الرستان  در  تخصصی 

پتانسیل هایی است که باید مورد توجه باشد.
وجود مردم با فرهنگ ۴ شهرستان که واقعا افراد 
نو اندیش در بین آنها بسیار فراوان است در کنار 
درکشورهای  عزیر  های  الرستانی  کالن  سرمایه 
دیگری  پتانسیل خفته  نیز  فارس  خلیج  حاشیه 
توسعه  و  رشد  و  شده  جذب  میتواند  که  است 

اقتصادی منطقه مان را همراه داشته باشد.

برای آب صنعتی و کشاورزی منطقه خط دوم 
سد سلمان باید در دستور کار باشد

برای موضوع آب منطقه باید چاره ای اندیشیده 
شود. خط دوم سد سلمان فارسی باید به صورت 
دستور  در  منطقه  آب  مشکل  موضوع  برای  جد 
دیگر  موضوع  که  گونه  همان  گیرد.  قرار  کار 

کرد  عنوان  گاز  و  نفت  مخازن  از  صیانت 
و اظهار داشت: هرچقدر بتوانیم میدان های 
مشترک با دیگر کشور هارا توسعه دهیم، 
افزون بر افزایش تولید، دیپلماسی انرژی را 
تقویت و قدرت چانه زنی مان را باال می بریم.

خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
با اشاره به میدان های نفتی  اوز  گراش و 
گفت:  کشور ها  دیگر  با  مشترک  گازی  و 
ایران ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با 
همسایگان دارد که ۱۵ مخزن در آب  های 
خلیج فارس و ۱۳ مخزن در خشکی قرار 
گرفته اند. ایران با عراق، امارات ، عربستان 
سعودی، قطر، عمان، کویت و ترکمنستان 

میدان مشترک دارد.

انتقال آن به کرمان و مرکز  شیرین سازی آب و 
آب  کم  مناطق  برای  دولت  و  اجرایی شده  ایران 
با فکر  باید  تامین آب منطقه  برای  برنامه دارد و 

کار کرد
بزرگراه  سراسری، تبدیل  خط  با  الر  ریلی  ارتیاط 
ویژه  منطقه  راه، ایجاد  آزاد  به  الر-بندرعباس 
تشخیص  در مجمع  در حال حاضر  که  اقتصادی 
بندر  است،  ایجاد  رایزنی  حال  در  نظام  مصلحت 
خشک و... از دیگر مواردی است که باید پیگیری 

نموده و ضعف ها را به قوت تبدیل نمود.
الرستان، تنها از 7% سپرده های خود تسهیالت 

گرفته است
)تسهیالت  منابع  به  نظر مصارف  از  فارس  استان 
به سپرده( وضع مناسبی نداشته و در کل استان 
فارس از کل سپرده ها فقط ۳۱% تسهیالت بوده 
است. این رقم  برای چهار شهرستان جنوب فارس 
بدتر است و الر)+ اوز( تنها از ۷% ، خنج ۱۷ % و 

را  استانی  اعتبارات  و  نماینده  را  ملی  اعتبارات 
پیگیری  نماینده  حمایت  با  ها  شهرستان  مسئوالن 

نمایند
از  بخشی  گفت:  توان  می  کشور،  اعتبارات  مورد  در 
اعتبارات تخصیصی به استان است که در شهرستان 
های استان توزیع می شود. اعتبار دیگر به وزارتخانه 
های کشور داده می شود که درست است که در استان 
ها پروژه هایی انجام می دهند ولی عمال صرف پروژه 

های ملی در آن استان ها میشود
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ احداث باند دوم الر- جهرم- 
بندرعباس، مشارکت در راه آهن  و نیز راه آهن آنتنی 
اعتبارات  و چند پروژه دیگر ملی در کنار تخصیص 
مجتمع  و  گراش  و  الرستان  های  دانشکده  به 
راه شهری  پروژه چندین  و  عالی الرستان  آموزش 
موارد  از  برخی  است.   شده  گنجانده  روستایی  و 
و  راه  اداره کل  نظیر  مربوطه  ادارات  از سوی  باید 
علوم  دانشکده  و  عالی  آموزش  شهرسازی ،  مجتمع 
پزشکی با کمک نماینده از وزارتخانه های مربوطه 

پیگیری شود تا بودجه تخصیص داده شود.
از سوی دیگر در پروژه های استانی و اعتبارات آن 
نیز عالوه بر پیگیری مسئوالن ادارات در سطح استان 
مدیران ارشد شهرستانی نیز باید اقدام نمایند  و در 
باید پیگیری از طریق  سطح ملی نیز نماینده مردم 
پتانسیل  نماینده  کنار  در  دهد.  انجام  ها  وزارتخانه 
نیروهای ساکن در تهران می توانند کمک شایانی به 

پیگیری ها باشد.
مجری  و  دبیر  مقدم،  حامد  نشست  این  حاشیه  در 
همایش »الراُستان«  گریزی به  آسیب های اجتماعی 
داشته  تواند  می  توسعه  انواع  برخی  که  فرهنگی  و 
عسلویه  مثال  عنوان  به  داشت:  اظهار  و  زده  باشد 
عمده افراد هرم سنی مرد هستند و نیروی کار دائم 
نبوده و با خانواده نیز نمی آیند و لذا می تواند تداخل 
و آسیب های فرهنگی نیز ایجاد نماید که پایه رشد 
گفت  توان  می  حیث  این  از  باشد.  نمی  نیز  پایدار 
برخی مناطق جنوب فارس که به این سمت حرکت 

می کنند قابلیت مرکزیت را از دست می دهند.

جنوبی،  پارس  گازی  میدان  افزود:  وی 
مشترک  میدان  حساس ترین  و  بزرگترین 
با  قطری  رقیب  که  می آید  شمار  به  ایران 
سرعت بسیار، مشغول سرمایه گذاری و توسعه 
ایران  و  است  آن  در  خود  زیرساخت های 
عقب افتادگی یازده ساله در آغاز برداشت از 

این میدان مشترک در مقایسه با قطر دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به 
ریشه یابی دالیل این تأخیر اظهار داشت: 
به  می توان  را  افتادگی  عقب  این  دالیل 
تامین  تحریم ها،  اعمال  چون  مواردی 
نشدن به هنگام سرمایه و تجهیزات مورد 
نیاز، کمبود منابع مالی در سال های اخیر، 
ضعف و سوء مدیریت و نبود زمینه جذب 
خارجی  سرمایه های 

اشاره  کرد.
با  پایان  در  حسین زاده، 
اقتصاد بدون  اینکه  بیان 
پذیر  امکان  نفت  پول 
طرح  های  افزود:  نیست 
از خام فروشی  جلوگیری 
معظم  مقام  نظر  مد  که 
به  بایستی  است  رهبری 
زنجیره  تکمیل  سمت 
بخش  در  افزوده  ارزش 
حرکت  دستی  پایین 

کند.

گراش ۵% از تسهیالت سپرده استفاده نموده اند.

 4 به  باید  فارس  های  بودجه  از   % حدود۱7 
شهرستان جنوب فارس تعلق گیرد

آن  به  بودجه  در  که  بودجه  های  شاخص  از  یکی 
توجه می شود بحث جمیعت و وسعت می باشد. با 
توان شاخصی  می  وسعت  و  درصد جمعیت  ترکیب 
تبیین نمود که بر این اساس الرستان)+ اوز( ۱۱٫۵ 
% نسبت به کل استان را باید بودجه دریافت نماید. 
گراش ۱٫۵% و خنج۳٫۶ % باید بودجه از کل بودجه 
استان دریافت نمایند. این نسبت که نهایتا برای کل 
استان فارس به ۱۰۰% می رسد عمال سرانه دریافت 

بودجه در هر شهرستان است.
در این میان درصد بسیار کمتری در بودجه سالیانه 
این  در  باید  و  یافته  تخصیص  ها  شهرستان  این  به 

زمینه پیگیری نمود.

 ۱۱۰ مبلغ  الرستانی  خیر  بانوی 
دستگاه  خرید  برای  تومان  میلیون 
امام  بیمارستان  اکسی متری«  »پالس 

رضا )ع( الر اهدا کرد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  از 
»فاطمه رضاپور« بانوی خیر الرستانی 
به یاد مرحوم »غالمرضا رضاپور« ۱۱۰ 
دستگاه  خرید  برای  تومان  میلیون 
آی  آر  ام  بخش  اکسی متری«  »پالس 
)ع(  رضا  امام  درمانی  آموزشی  مرکز 

الرستان اهدا کرد.
  )Pulse Oximeter( پالس اکسی متر

پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
الرستان در سخنانی اظهار داشت: با 
توجه به انجام پروازهای بین المللی و 
خارجی در فرودگاه الرستان و نیز با 
توجه به تایید ورود ویروس انگلیسی 
دارد که  نگرانی وجود  این  به کشور 
ناخواسته مسافری مبدأ ورود ویروس 
انگلیسی به کشور باشد و لذا مراقبت 
پیش  از  بیش  زمینه  این  در  ها 

بایستی مدنظر باشد.
بهزاد رضائی، در گفت وگو با خبرنگار 
اینکه  به  اشاره  با  الرستان  میالد 
گزارش  های محدود از کرونا انگلیسی 
در کشور  حاکی از آن است که قدرت 
بیماری زایی و شیوع باالتری نسبت به 
ویروس قبلی دارد و این نوع ویروس 
جهش یافته کرونا است و عالئم مشابه 
به همان ویروس را دارد و لذا به لحاظ 
مراقبت ها، همان دستورالعل هایی که 
شده  توصیه   ۱۹ کووید  ویروس  در 
است، می بایست مورد توجه جدی تر 
قرار داد تا مانع از همه گیری بیماری 

شود.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
بر  اینکه  بر  تأکید  با  الرستان، 
فرودگاه  در  که  ارزیابی هایی  اساس 
بین المللی الرستان صورت می گیرد، 

بند خاکی شرفویه با ظرفیت ذخیره 
حال  در  آب،  مترمکعبی  میلیون  دو 
فیزیکی  پیشرفت  حاضر ۸۰ در صد 
ریال  میلیارد   ۶۰ آن  برای  و  دارد 

هزینه می شود.
از  به گزارش میالد الرستان به نقل 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
بندهای  الرستان؛  ویژه  فرمانداری 
مقابله  برای  زمین  اتکا  نقطه  خاکی 
با  بندها  این  اند،  شده  آبی  کم  با 
سرریزهای  و  ها  دیواره  از  استفاده 
بهبود  و  با هدف ذخیره آب  و  بتنی 
و  مراتع  از  برداری  بهره  وضعیت 
احداث  روستائیان  شرب  آب  تامین 
زمین  حیات  عنصر  از  تا  شوند  می 

استفاده بهینه شود.
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
خاکی  بند  از  بازدید  در  الرستان، 
در حال احداث روستای شرفویه در 
عنوان  به  آب  کرد:  اظهار  سخنانی 
اصلی ترین عنصر زمین برای حیات 
محسوب می شود و کم آبی از عمده 
ترین مشکالتی است که کشاورزان و 
دامداران شهرستان با آن مواجه اند، 
اما با پیشرفت های حاصله در حوزه 
اتکایی  قابل  های  روش  آبخیزداری 
برای جلوگیری از هدر رفت آب ابداع 
شده که یکی از آن روش ها احداث 

بندهای خاکی است.

است  وسیله ای  خون  اکسیژن سنج  یا 
که با کمک آن می توان میزان درصد 
اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را 

اندازه گیری کرد.
است  کوتاهی  مدت  است،  گفتنی 
همت  به  دریا  تا  قطره  از  پویش  که 
مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( 
نیک  و  شده  اندازی  راه  الرستان 
هر  با  توانند  می  محترم  اندیشان 
خود،  وسع  قدر  به  و  مالی  تمکن 
در  و  نموده  شرکت  طرح  این  در 
همراهی  بیمارستان  تجهیز  راستای 

. کنند

واردکشور  که  مسافرانی  تمامی 
می شوند، بررسی و مورد تب سنجی 
همانگونه  گفت:  می گیرند،  قرار 
کشور  خارج  عازم  مسافران  که 
خود  منفی  تست  حتما  می بایست 
را به همراه داشته باشند  به همین 
نحو، تست گیری از مسافران ورودی 
صورت  مبدأ  کشور  در  ایران،  به 

می گیرد.
تفاوت  درخصوص  مسئول  این 
انگلیسی،  ویروس  با  کرونا  ویروس 
جدید  ویروس  کرد:  نشان  خاطر 
ژنتیکی  حوزه  در  جزیی  تغییراتی 
اصطالح  با  رابطه  در  و  دارد 
»جوان کش« بودن آن خیلی موافق 
این موضوع نیستم چرا که هنوز به 
نشده  ثابت  مهم  این  علمی  لحاظ 

است.
اثرات  چون  کرد:  اضافه  رضائی 
ویروس  شیوع  و  بیماری زایی 
ویروس  از  باالتر  مراتب  به  انگلیسی 
کووید۱۹ اولیه است، به طور طبیعی 
ابتال  امکان  اولیه،  ویروس  نسبت  به 
بیماری  این  به  جوانان  درگیری  و 
آن  پی  در  که  دارد  وجود  بیشتر 
می تواند جمعیت افزون تری را درگیر 

خود کند.

روستای  داد:  ادامه  حسنی  جلیل 
بخش  روستاهای  از  یکی  شرفویه 
که  باشد  می  الرستان  بنارویه 
احداث  با  الرستان  کشاورزی  جهاد 
آبی  کم  مشکل  آن  در  خاکی  بند 
بسیار  تا حد  را  روستا  این  ساکنین 

زیادی رفع می کند.
وی هدف از اجرای این طرح را بهبود 
وضعیت آب های زیر زمینی، تغذیه ۵۰ 
حلقه چاه پایین دست، تقویت مراتع و 
جلوگیری از فرسایش خاک عنوان کرد.

بند خاکی  این  حسنی تصریح کرد: 
که طول دیواره آن ۴۰۰ متر و ارتفاع 
اعتباری  با  است،  متر   ۱۷ کف  از 
حدود ۶۰ میلیارد ریال توسط جهاد 
احداث  حال  در  الرستان  کشاورزی 
پیشرفت  درصد   ۸۰ تاکنون  و  بوده 

فیزیکی داشته است.
داشت:  بیان  الرستان  ویژه  فرماندار 
 ۴۷ مساحت  با  خاکی  بند  این 
 ۲ ذخیره  ظرفیت  مربع،  کیلومتر 

میلیون مترمکعب آب را دارد.
احسان  همچنین  بازدید  این  در 
طاهری معاون برنامه ریزی و توسعه 
مهدی  الرستان،  ویژه  فرمانداری 
مظفری  بنارویه،  بخشدار  ظریف 
از  جمعی  کشاورزی،  جهاد  رییس 
مسئولین شهرستان، دهیار و اعضای 

شورا روستا نیز حضور داشتند.

تجهیز بخش »ام آی آر« بیمارستان الر 
به دستگاه اکسیژن سنج خون

پایش تمامی مسافران ورودی
 به فرودگاه الرستان 

پیشرفت 80 درصدی بندخاکی 
روستای شرفویه الرستان

توسعه میدان های مشترک با کشورهای همسایه
 راهبردی برای باالبردن قدرت چانه زنی ایران در مجامع بین المللی

افکاری:حدود۱۷ % بودجه فارس باید به چهار شهرستان منطقه تعلق گیرد

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل حسنی  الرستان؛  ویژه  فرمانداری 
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
از طرح های در حال احداث  بازدید  در 
روستای شرفویه از جمله مجموعه زمین 
راستی  عباس  شهید  مصنوعی  چمن 
که  مصنوعی  چمن  زمین  این  گفت: 
۱۲۰۰ متر مربع مساحت دارد به زودی 

افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
شامل  مجموعه  این  کرد:  تصریح  وی 
فوتسال، رختکن،  زمین چمن مصنوعی 
سکوی تماشاگران، سرویس بهداشتی و 

برج نوری است.

برای  کرد:  تاکید  الرستان،  ویژه  فرماندار 
اجرای این طرح بالغ بر۴ میلیارد ریال توسط 
جوانان  و  ورزش  اداره  همکاری  با  خیرین 

شهرستان الرستان هزینه شده است.
در این بازدید، همچنین احسان طاهری 
فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
بخشدار  ظریف  مهدی  الرستان،  ویژه 
شورای  رئیس  برزین  رام  بنارویه، 
اعضای شورا روستا  و  شهرستان، دهیار 

نیز حضور داشتند.
روستای شرفویه بخش بنارویه الرستان 
نفر   ۲۵۰۰ و  است  خانوار   ۷۲۷ دارای 

جمعیت دارد.

زمین چمن مصنوعی روستای شرفویه 
آماده بهره برداری


