
معرفي صحرای باغ
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هفت شرکت ایرانی، 
عضو شبکه فناوری 
اقلیم CTCN سازمان 

ملل شدند

پرداخت یارانه سال 
آینده، دو برابر سال های 

پیش خواهد بود

5

3

3

دکتر »حسین رادمرد«: به فکر تاسیس مزارِع استخراِج 
ارزهاِی دیجیتال در منطقه الرستان باشیم

پیام هشدارآمیز رئیس دانشکده علوم پزشکی 
الرستان از موج چهارم کرونایی
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معرفی شورای شهرستان اوز
 به عنوان شورای برتر فارس

حمام تاریخی »خضر« 
شهر جویم، محلی مناسب 

برای راه اندازی موزه  
مردم شناسی
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88

مجید حجتی: ثروتی که از کشورهای عربی می  آید را 
از ما بگیرند چیزی برایمان نمی ماند/  تولید »شهر« در 

منطقه الرستان در کشور کم سابقه است

امکان انتقال
 سهام عدالت متوفی 

به وارث
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دکتر »علی رئوفی« : جذب سپرده مان خوب اما جذب تسهیالت مان 

به شدت ضعیف بوده است، همین بانک ها صاحب صرافی هستند 
اما هیچ کدامشان در الر صرافی نمی زنند!

عکس : آرشیو همین صفحه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
استناد بودجه مصوب 1399 و صورتجلسه شماره 8 مورخ 99/09/27  با  دهیاری روستای زروان 
انطباق مصوبات شوراهای  شورای اسالمی روستای زروان  و در جلسه مورخ 99/09/29 کمیته 
اسالمی بخش صحرای باغ  در نظر دارد عملیاتی ترمیم کانال گاز با اعتبار تقریبی سه  میلیارد 
به  مناقصه  مندرج دراسناد  با شرایط  مناقصه عمومی  از طریق  ریال  میلیون  و هفتاد  و چهارصد 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. محل دریافت اسناد مناقصه : به آدرس فارس-  الرستان  

- بخش صحرای باغ -  روستای  زروان - دهیاری زروان 
1-  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و غیر مشروط در وجه 
دهیاری زروان یا واریز نقدی به شماره حساب 1000148697492 نزد پست بانک شعبه الرستان 
به مبلغ ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به نام دهیاری روستای زروان - 2- داشتن حداقل رتبه ۵ 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 10 
درصد کل مبلغ قرارداد می باشد- ۵- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی 
قبول  یا  باشد.- 7- دهیاری در رد  مناقصه می  برنده  به عهده  .- 6- هزینه درج آگهی  است 

پیشنهادات مختار است- 8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز جمعه 99/11/17
نوبت اول چاپ : 99/10/30                             نوبت دوم چاپ : 99/11/07

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/11/17
زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکات:  99/11/18
شماره تماس: 09173811033    شناسه آگهی 1080499       م / الف 10819

اسماعیل امینی -دهیار روستای زروان

درمانگاه دندانپزشکی دکتر 
زراعتی واقع در شهرستان 
متخصص  پزشک  از  اوز 
فک    ، دهان  رادیولوژی 
مسئولیت  جهت  صورت  و 
رادیولوژی  بخش  فنی 
به  دعوت  صورت  و  فک 

همکاری می نماید.
شماره تماس

09174063747
071-52516134

دعوت به همکاری

آفتاب  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
استاد  رئوفی«  علی  »دکتر  الرستان، 
دانشگاه  از  مالی  اقتصاد  دانشگاه،دانش آموخته 
پژوهشکده  ارشد  پژوهشگر  و  طباطبایی  عالمه 
از  نشست  سومین  سخنران  اقتصادی،  امور 
همایش »الرُاستان« با موضوع »بررسی نقاط 
قوت و ضعف اقتصاد منطقه الرستان و مقایسه 
مورد  در  وی  بود؛  دیگر«  مناطق  با  تطبیقی 

مزیت های اقتصادی منطقه الرستان گفت:
الرستان  منطقه  در  توسعه  از  بحث  وقتی 
می کنیم، ابتدا باید مزیت های نسبی منطقه را 

شناسایی کنیم.
اگر الرستان در مسیر تاریخی خود قرار بود روزی 
خود را به یک شهر صنعتی تبدیل کند در جایی 
جای  هیچ  در  یعنی  بود،  داده  نشان  را  خودش 
تاریخ، از الرستان به عنوان یک شهر صنعتی یاد 
نمی شود، آنچه از الرستان بزرگ در طول تاریخ 

به یاد مانده، بازرگانی و تجارت است.
برای  محوری  می تواند  تجارت  و  بازرگانی 
آالینده ها  و  حواشی  از  دور  به  منطقه  توسعه 
باشد، ما مشکل آب داریم، اگر صنعت بخواهد 
توسعه  برای  نداریم،  آب  کند  پیدا  توسعه 
کشاورزی با مشکل آب و هوایی مواجه هستیم.

بلکه  باشیم،  صنایع  میزباِن  ما  که  ندارد  دلیلی 
می توانیم از سرریز منافعی که از برخی مناطق 
مالی  منابع  و  کنیم  استفاده  می شود  حاصل 
پیدا  گسترش  ما  اطراف  در  که  را  جمعیتی  و 

می کنند جذب کنیم.
در  همگن  تفکرات  نبود  و  جزیره ای  تصمیمات 

بین مدیران، آفتی شده که حتی در جاهایی که 
زیرساختش را هم داشته ایم نتوانسته ایم استفاده 
کنیم، یعنی فرودگاه و گمرک داشته ایم اما توسعه 
الرستان از حوزه بازرگانی »هیچ« بوده است، به 
عبارت دیگر، شهری که به بازرگانان بزرگ مشهور 
از  بازرگانی در منطقه الرستان  بوده امروز سهم 

کل کشور هیچ است.
دارد؛  ابزار  سری  یک  منطقه  هر  نسبی  مزیت 
سپرده  و  سرمایه  مولفه ها،  مهم ترین  از  یکی 
است  این  بر  گواه  بانکی  آمار سپرده های  است، 

که سپرده های خوبی داریم.
باید نیروها را متمرکز کنیم، به عنوان نمونه در توسعه 
دانشگاهی باید به دنبال توسعه شهری و بازرگانی 
گسترش  به  که  بیاوریم  را  رشته هایی  و  باشیم 

بازرگانی و تجارت در منطقه کمک کنند.
مسیر  در  شهری  اینکه  برای  مولفه  اولین 
است،  سرمایه  بگیرد  قرار  تجاری  و  بازرگانی 
هستند؛  صرافی ها  و  بانک ها  دیگر،  مولفه های 

اما ما هیچ استفاده ای از بانک ها نکردیم چون 
مطالبه ای از آن ها نداشتیم.

جذب سپرده مان خوب اما جذب تسهیالت مان 
بانک ها  همین  است،  بوده  ضعیف  به شدت 
در  کدامشان  هیچ  اما  هستند  صرافی  صاحب 

الر صرافی نمی زنند!
الگوی توسعه پیدا کرده کشورهای حوزه خلیج 
متمرکز  گردشگری  و  بازرگانی  روی  بر  فارس 
در  آن ها  که  مزیتی  از  می توانیم  است،  شده 
منطقه خودشان ایجاد کرده اند ما هم در منطقه 

خودمان استفاده کنیم.
تعداد کارت های بازرگانی در منطقه به نسبت چیزی 
که باید باشد به شدت پایین است، چون آموزش 
و  بگیریم  بازرگانی  کارت  چگونه  که  ندیده ایم 
محصولی را از داخل بازاریابی و به یکی از کشورهای 

حوزه خلیج فارس یا هر جای دنیا صادر کنیم.
اگر بحث از توسعه می کنیم باید الگوی توسعه ای 
را شناسایی و به صورت مشخص و دقیق به سمت 

این حوزه حرکت کنیم.
در  که  را  مزیت هایی  اوقات  گاهی  متاسفانه 
منطقه داریم با دست خودمان تخریب می کنیم، 
گراش  در  زیادی  سرمایه های  نمونه  عنوان  به 
وجود دارد اما نمی توانیم آن ها را هدایت کنیم یا 
در برنامه اقتصادی امروز ما نقشی ندارند درحالی 
که آن ها گاهی اوقات مزیت های نسبی اقتصادی 
پتانسیل های  از  باید  و  می کنند  ایجاد  ما  برای 

منطقه ای استفاده کنیم.
از افرادی که در شهرستان های دیگر فعالیت 
فرهیخته  افراد  ما  کنیم،  دعوت  هم  می کنند 
زیادی در حوزه های مختلف داریم و تا همه 
همه  و  نشوند  متمرکز  یک جا  انرژی ها  این 
دست  به  شاید  نشوند  یکپارچه  منطقه  اهداف 

آوردن مسیر توسعه ای فقط یک رویا باشد.

دکتر »علی رئوفی« : جذب سپرده مان خوب اما جذب تسهیالت مان به شدت 

ضعیف بوده است، همین بانک ها صاحب صرافی هستند
 اما هیچ کدامشان در الر صرافی نمی زنند!
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های  چهر ه  از  زاده  خطیبی  محمد  یاد  زنده 
برجسته فرهنگی استان هرمزگان در سن ۸۵ 

سالگی درگذشت.
مراسم تشییع و تدفین پیکر زنده یاد خطیبی 
زاده که به بَپ گپو )پدربزرگ( شهرت داشت، 

در آرامستان بندرعباس برگزار شد.
این فرهنگی با سابقه، خیر مدرسه ساز، عضو 
مولف،  بندرعباس،  اسالمی شهر  شورای  ادوار 
سال  آذر   ۲۰ خوشنام  معتمد  و  پژوهشگر 
بهمن   ۳ و  آمد  دنیا  به  بندرعباس  در   ۱۳۱۴

۱۳۹۹ چشم از دنیا فرو بست.

)ع(  اهل بیت  محبان  هیئت  جهادی  گروه 
شهرستان گراش، تعداد ۵۰ موبایل و تبلت را 
به ارزش مالی ۱۳۵ میلیون تومان، در اختیار 
نیازمند که تحت پوشش کمیته  دانش آموزان 

امداد نبودند، قرارداد.
کهندلی  مهدی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
اهل  محبان  هیئت  جهادی  گروه  جانشین 
گفت:  شیرازه  خبرنگار  با  گفتگو  در  بیت)ع( 
دانش آموزان  مشکل  رفع  هدف  با  طرح  این 
نیازمند تدارک دیده شد و با گذشت چند ماه 
از شروع مدارس و کالس های مجازی، کماکان 
در  تبلت  و  موبایل  به  نیازمند  دانش آموزان 

شهرستان وجود دارند.
این  در  تبلت  و  موبایل  تهیه  به دو روش  وی 
خانواده ها  از  خیلی  گفت:  و  کرد  اشاره  طرح 
خانه  در  را  دومی  موبایل های هوشمند دسته 
داشتند که بالاستفاده است لذا با فراخوانی که 

داده شد، آن ها را جمع آوری کردیم.

توانستیم  دوم  روش  در  داد:  ادامه  کهندلی 
و  جمع  آوری  نقدی  صورت  به  را  هزینه هایی 

موبایل و تبلت تهیه کنیم.
اهل  محبان  هیئت  جهادی  گروه  جانشین 
آموزان  دانش  این  شناسایی  نحوه  به  بیت)ع( 
اشاره کرد و بیان داشت: اطالعات دانش آموزان 
نیازمند از طریق آموزش و پرورش شهرستان 
تهیه شده و پس از استعالم از مدیران، موبایل 
در اختیار آن ها قرار گرفته است و طبق آمار، 
دانش آموز در سطح شهرستان،  از ۱۰۰  بیش 
دارند  نیاز  تبلت  یا  هوشمند  موبایل  به  هنوز 
مزین  که  ایام  این  در  تبلت ها  و  موبایل ها  که 
به نام سردار دلها، شهید سلیمانی است، توزیع 

شده است.
جهادی  دیگر  های  گروه   با  انسجام  وی، 
و  دانست  هیئت  کار  دستور  در  را  شهرستان 
گفت: ما سعی داریم با گروه های دیگری که در 
سطح شهرستان مشغول تهیه ی موبایل و تبلت 
برای دانش آموزان نیازمند درجه یک هستند، 
با یک انسجام  تا این امر  تعامل داشته باشیم 

بیشتری در سطح شهرستان دنبال شود.
امر  این  در  خیرین  از  دعوت  با  کهندلی، 
گراشی های  و  خیرین  افزود:  خداپسندانه، 
با  می توانند  گراش،  از  خارج  یا  گراش  ساکن 
خداپسندانه  امر  این  در  را  ما  بیشتر،  کمک  
قصد  طرح،  این  تکمیل  در  و  کنند  هم راهی 
وام  سه،  و  دو  درجه  نیازمندان  به  داریم 
نیاز،  به  توجه  با  خودشان  تا  دهیم  اختصاص 

موبایل و تبلت تهیه کنند.

پیکر َبپ گپوی هرمزگان، تشییع و به خاک سپرده شد

اهداء 50 موبایل و تبلت به دانش آموزان نیازمند گراش

نظام  توانمند  بازوی  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  بیشتر  و  بهتر  داریم  تالش  و  است  انقالب  و 
استفاده  هرمزگان  استان  در  نیرو  این  امکانات 

کنیم.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  نظامی  ارشد 
هرمزگان، هم ابراز داشت: کمک به سیل زدگان 
گلستان،  استان های  جمله  از  کشور  سراسر 
هرمزگان،  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان 
اطفال،  فلج  ریشه کنی  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
مهار آتش سوزی جنگل های گلستان و کهگیلویه، 
امدادرسانی به حادثه دیدگان زلزله های شهرهای 
زنجان،  گیالن،  استان  در  منجیل  و  رودبار 

زیبایی است. گویا نقبی طوالنی رابط حمام موصوف 
و منزل حاجی صفی قلی کالنتر جویم بوده است.

این حمام مانند سایر حمام های تاریخی از اجزای 
گوناگونی چون ورودی، جامخانه، بینه )رختکن(، 
میاندر، نوره کش خانه، گرمخانه )صحن(، خزینه، 
گاوچاه،  )تون(،  گلخن  نمازخوان،  نشین،  شاه 
استخر،شبکه آبرسانی و فاضالب تشکیل می شود.

زباله های  از  پاکسازی حمام خضر جویم  برنامه 
انباشته در محوطه داخلی و بیرونی آن در تابستان 
سال ۱۳۸۱ شمسی به همت دبیر انجمن میراث 
فرهنگی وگردشگری جویم، با همکاری مدیرکل 
وقت میراث فرهنگی فارس و شهردار وقت جویم 

انجام پذیرفته است.
فاز اول مرمت حمام خضر جویم با اعتباری معادل 

روستا  را شش  این شهرستان ها  در 
بنه  روستای  کرد:  عنوان  و  برشمرد 
ریز،  نی  شهرستان  توابع  از  کالغی 
از توابع شهرستان  روستای گهرآباد 
توابع  از  باغان  روستای  فسا، 
شهرستان خنج و روستا های دشت، 
اندرگرد چشمه بری  بلوط اسدی و 
از توابع شهرستان رستم روستا های 
جدیدی هستند که با تامین اعتبار از 

شهرستان های بم، زرند، قائنات و کرمان و زلزله 
غرب کرمانشاه در شهرستان های سر پل  ذهاب، 
قصر شیرین و روستاهای اطراف آن، کمک رسانی 
ورود  و   ۹۸ فروردین  در  سیل زده  مناطق  به 
همه جانبه برای مقابله با ویروس کرونا و همچنین 
نمونه  نظامی  گسترده  های  رزمایش  برگزاری 

هایی از آن خدمت ها محسوب می شود.
داد:  ادامه  رودسری،  شفقت  دوم  دریادار  امیر 
کمک  ها،  یاری  این  در  نیز  هرمزگان  سهم 
 ۱۰۰ نقاهتگاه های  احداث  امدادرسانی ها،  ها، 
تختخوابی کرونایی در بندرعباس با تقدیم شهید 

مدافع سالمت محسوس است.
فرمانده منطقه یکم امامت نداجا هم در این دیدار 
بیان داشت: رشادت های دریادالن نیروی دریایی 
راهبردی در زمان جنگ تحمیلی، مجاهدت های 
های  مجاهدت  با  همراه  و  همسو  نداجا  امروز 

دوران دفاع مقدس است.
کرد:  نشان  خاطر  تذکر  جعفر  دوم  امیردریادار 
همچنین دریانوردی طوالنی مدت در آب های 
اسکورت  با  ملی  منافع  حفظ  راستای  در  آزاد 
با  بسیار  ایران  اسالمی  جمهوری  های  نفتکش 
به  دولتی  مسووالن  نگاه  تغییر  و  بوده  اهمیت 

نیروهای مسلح یک گام مهم و حیاتی است.

برداشت  و  رسیده  پایان  به  تومان  میلیون   ۵۳
الیه های خاک و کاه گل پشت بام، اجرای دیوار 
سنگی با سنگ الشه و مالت گچ دور تا دور پشت 
بام حمام، استحکام بخش دیوارها و سقف بنا با 
دوخت و دوز ترک ها، بازسازی دو طاق در سالن 
سونا، اتاق آبشی و تخلیه هیزم خانه )تون( از جمله 

موارد مرمت در فاز اول کنونی محسوب می شود.
موزه  به  کاربری  تغییر  هدف  با  حمام  مرمت 

مردمشناسی صورت گرفته است.
مربوطه  مسئولین  و  مردم  باهمکاری  امیدواریم 
این حمام تاریخی و ارزشمند به محل گردشگری 
بویژه موزه ای تاریخی در خور شهر و بخش کهن 

جویم تبدیل شود.
آرزو جهان پیما-جویم

محل اعتبارات طرح خدمات عمومی 
به   )USO( متبوع  وزارت  اجباری 
اول  اپراتور  سیار  پرسرعت  اینترنت 

مجهز شدند.
فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
اینکه  بر  تاکید  با  فارس،  اطالعات 
در  ارتباطی  زیرساخت های  بهبود 
روستا ها زمینه توسعه پایدار در این 
تصریح  می کند،  فراهم  را  مناطق 

در  واقع  در  پرسرعت  اینترنت  کرد: 
محرکی  و  ابزار  عنوان  به  روستا ها 
برای رشد عمل می کند و از طریق 
رفاهی  جنبه های  کردن  فراهم 
بیشتر از طریق دسترسی به خدمات 
تقویت  زمینه  دولتی،  و  اجتماعی 
این  در  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
مناطق فراهم می کند.سهرابی، امکان 
آنالین  آموزش های  از  مندی  بهره 
فرصت های  ایجاد  الکترونیکی،  و 
کارآفرینی و اشتغال بیشتر از طریق 
ارتباط با سایر نقاط، امکان بازاریابی 
روستا  در  تولیدی  محصوالت  برای 
از طریق معرفی  بوم گردی  و رونق 
توریستی  و  گردشگری  جاذبه های 
را از دیگر مزایای اتصال روستا ها به 
اینترنت  و  ارتباطی  باند  شبکه پهن 

پرسرعت بر شمرد.

استاندار هرمزگان گفت: اگر امروز کشور قدرت 
بازدارندگی در عرصه جهانی دارد حاصل تالش 
دو بال ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی است.
ارتش  فرماندهان  با  دیدار  در  همتی  فریدون 
هرمزگان  در  مستقر  ایران  اسالمی  جمهوری 
ارتش  دریایی  نیروی  امامت  یکم  منطقه  در 
خصوص  به  و  مسلح  نیروهای  داشت:  اظهار 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
برای  فراوانی  خدمات  منشا  دیرباز  از  هرمزگان 

مردم استان و کشور بوده است.
ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی  داد:  ادامه  وی 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد الرستان، 
از  یکی  جویم  بخش  مرکز  بعنوان  جویم  شهر 
آثار  که  است  فارس  استان  تاریخی  شهرهای 
حمام  آثار  این  جمله  از  و  دارد  زیادی  تاریخی 

تاریخی خضر محسوب می شود.
حمام تاریخی خضر که یکی از آثار ارزشمند شهر 
جویم می باشد در محله گودُکر این شهر واقع شده 

و تاریخ ساخت آن به دوره صفوی برمی گردد.
قلی  صفی  حاجی  مرحوم  توسط  حمام  این 
جویمی در سال ۱۰۸۵ قمری احداث و در ۱۱ 
مرداد ۱۳۸۴ با شماره ۱۲۷۵۳ در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
این حمام دارای چهار سالن تو در تو است که 
سالن اول، رختکن با حالت سرد و خشک،سالن 
حجامت  و  کشیدن  نوره  توالت،  مخصوص  دوم 
کردن با حالت سرد و تر،سالن سوم ویژه شستشو 
و غسل کردن با حالت گرم و تر و سالن چهارم 
جهت عرق کردن، گرم شدن و برخی معالجات 

طبی، با حالت گرم و خشک می باشد.
این چهار سالن، براساس چهار طبع مجاز تنظیم 
استفاده  مورد  ندرت  به  شده است. سالن چهارم 
قرار می گرفته است، ولی سالن سوم که زمین آن 
داغ و آب از مخزن جاری می شده ، مورد استفاده 

همگانی بوده است.
دارای  و  نشان  کواکب  سالن ها  گنبدی  سقف 
طاق های متعّدد و گچ بری های هندسی ظریف و 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اینترنت  اندازی  راه  از  فارس، 
روستای  شش  اتصال  و  پرسرعت 
دیگر استان به شبکه ملی اطالعات 
از محل منابع طرح خدمات عمومی 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اجباری 

اطالعات خبر داد.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش    به 
از  باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد 
سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان فارس از اتصال یک 
در  روستایی  خانوار   ۱۶۱ و  هزار 
شهرستان های نی ریز، فسا، خنج و 
رستم با جمعیت چهار هزار و ۵۴ نفر 
در یک هفته گذشته به شبکه ملی 
اطالعات و شبکه پهن باند ارتباطی 
سیار خبر داد.وی  تعداد روستا های 
پرسرعت  اینترنت  از  برخوردار شده 

بازدارندگی دفاعی کشور حاصل تالش ارتش و سپاه است

حمام تاریخی »خضر« شهر جویم،
محلی مناسب برای راه اندازی موزه  مردم شناسی

اتصال شش روستای فارس به شبکه ملی اطالعات

هشدار پلیس الرستان 
به طال و جواهر فروشان

در  الرستان،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  توصیه  سرقت،  از  پیشگیری  راستای 
هشدار هایی به واحد های صنفی طال و جواهر 

فروش ارائه داد.
سرهنگ داود امجدی به طال و جواهر فروشان 
پلیسی  هشدار های  و  پیام ها  که  کرد  توصیه 

ذیل را جدی بگیرند.
۱-به گونه ای برنامه ریزی کنید که در زمان 
شما  نزد  کسی  ویترین  در  طالجات  چینش 

حضور نداشته باشد.
فروش،  و  خرید  هنگام  در  باشید  ۲-مراقب 

جواهرات شما را با بدل معاوضه نکنند.
محل  در  پوشیده  با صورت  که  ۳-خانم هایی 
را  احتیاط  جانب  می شوند  حاضر  شما  کار 

بیشتر در نظر بگیرید.
را  جواهرات  و  طال  تعطیلی،  مواقع  ۴-در 
صندوق  گاو  داخل  و  آوری  جمع  ویترین  از 

بگذارید.
نوع  از  را  طالفروشی ها  ویترین  ۵-شیشه 
یا  و  متر  میلی   ۱۰ قطر  با  شفاف  و  نشکن 
گاو  درب  و  نصب  نفوذ  قابل  غیر  شیشه های 
صندوق را به سیستم دزد گیر مجهز و آن را 

از دید عموم مخفی کنید.
خصوص  به  مغازه  ورودی  ۶-درب 
طالفروشی ها، می بایستی پس از ورود و خروج 

مشتری به طور اتوماتیک قفل شود.
۷-دوربین های مدار بسته را در داخل و خارج 
نامحسوس  یا  و  محسوس  طور  به  مغازه  از 
ثبت  قابلیت  با  دوربین هایی  از  و  کنید  نصب 
باال و وضوح تصویر  لحظه ای و سرعت ضبط 

استفاده کنید.
بدون  جواهرات  و  اشیاء  اموال،  خرید  ۸-از 
ناشناس جداً  افراد  از  کافی  مدارک  و  فاکتور 

خودداری کنید.
۹-در زمان قطع برق، دقت و مراقبت کافی از 

مغازه داشته باشید.
در  طالفروشی  اندازی  راه  و  احداث  ۱۰-از 

نقاط خلوت شهر خودداری کنید.
باز کردن درب  از  مقرر  از ساعات  ۱۱-خارج 

مغازه جلوگیری کنید.
خودرو  یا  افراد  مشاهده  صورت  ۱۲-در 
ناشناس و مشکوک در اطراف محل کار خود، 
ضمن یادداشت مشخصات ظاهری آنها، سریعا 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل 

کنید.
***

توقیف تراکتور غیر مجاز
 در عرصه های

 منابع طبیعی خنج

منابع  حفاظت  یگان  ماموران  تالش  با 
خنج،  شهرستان  آبخیزاری  و  طبیعی 
یکدستگاه تراکتور غیر مجاز در عرصه های 

منابع طبیعی شناسایی و توقیف شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
احمدی  محسن  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  کشکولی 
آبخیزداری شهرستان خنج، گفت: ماموران 
یگان حفاظت منابع طبیعی حین عملیات 
با  منابع طبیعی  عرصه های  در  زنی  گشت 
مجاز  غیر  تراکتور  دستگاه  یک  مشاهده 
ضمن  شهرستان،  این  آباد  اکبر  پالک  در 
به  نسبت  قضایی  مقامات  با  هماهنگی 
اقدام و متخلفان شناسایی  تراکتور  توقیف 

و بازداشت کردند.
پرونده  تشکیل  از  پس  کرد:  بیان  وی 
قانونی  مراحل  سیر  برای  متخلفان  قضایی 

به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
در  تا  کرد  درخواست  مردم  از  کشکولی 
تصرف  و  تخریب  هرگونه  مشاهده  صورت 
از  را  مراتب  طبیعی  منابع  عرصه های  در 
یگان   ۱۵۰۴ روزی  شبانه  تلفن  طریق 

امدادجنگل و مرتع اطالع دهند.

الرستان ادامه داد: شرایط کرونایي 
ما  هاي همکاران  تالش  مانع  نباید 
دستاوردهاي  دادن  نشان  جهت 
نظام اسالمي در ادوار مختلف شود.

زارع افزود: از آنجا که دانشگاه آزاد 
اسالمي، مولود انقالب اسالمي است، 
موفقیت هاي علمي و پیشرفت هاي 

همان  نیز،   دانشگاه  این  پژوهشي 
دستاوردهاي نظام اسالمي است.

انتظار  کرد:  بیان  مقام مسئول  این 
مراسم  برگزاري  با  که  رود  مي 
تاریخي  ورود  بزرگداشت  نمادین 
به میهن اسالمي، نقش  امام راحل 
کوچکي را در زنده نگاه داشتن  آن 

حماسه بزرگ ایفا شود.
زارع در خاتمه سخنان خود خاطر 
هاي  برنامه  کنار  در  کرد:  نشان 
واحد  این  شهرستان،  مشترک 
دانشگاهي برنامه هاي ایام اهلل دهه 
فجر انقالب را به صورت حضوري و 
برخط ارائه خواهد داد که در آینده 

نزدیک اطالع رساني خواهد شد.
در ابتداي این جلسه، حجت االسالم 
سید مختار موسوي خرم امام جمعه 
گرامیداشت  با  الرستان  شهرستان 
اسالمي  انقالب  فجر  دهه  اهلل  ایام 
از همه مسئولین و دست اندرکاران 
 ۲۴ تعریف  به  توجه  با  خواست 
کارگروه در این ایام مبارک، برنامه 
این کارگروه  قالب  را در  هاي خود 
از  پرشورتر  تا  کرده  عملیاتي  ها 
هاي  برنامه  اجراي  شاهد  گذشته 

متنوع و اثر بخش باشیم. 

هاي  برنامه  ویژه  اجراي  منظور  به 
جلسه  اسالمي،  انقالب  فجر  دهه 
اسالمي  تبلیغات  هماهنگي  شوراي 
جمعه  امام  حضور  با  شهرستان 
شهرستان الرستان، معاون سیاسي 
الرستان،  ویژه  فرمانداري  امنیتي 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس 
ستاد  این  اعضا   سایر  و  الرستان 

برگزار شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
خبرگزاري آنا ، در این جلسه  که در 
دفتر امام جمعه شهرستان الرستان 
از  تشکر  ضمن  زارع  شد،  تشکیل 
اظهار  نشست  این  کنندگان  برگزار 
کرد: با توجه به اهمیت ایام اهلل دهه 
فجر انقالب اسالمي، انتظار مي رود  
به  ایام  این  تا  کنیم  ما تالش  همه 
خوبي معرفي و گرامي داشته شود.

اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس 

برگزاری جلسه شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي شهرستان
 به منظور اجراي ویژه برنامه هاي دهه فجر

استان  اسالمی   شورهای  رسمی  جلسه  در 
فارس،  استان  شورای  رئیس  نایب  فارس، 
شورای شهرستان اوز را به عنوان شورای برتر 
مقرر  وظایف  به  عمل  لحاظ،  به   ۹۹ سال  در 

معرفی کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از اوز امروز 
، نورایی در این جلسه از جعفر راستگو رئیس 

ارتباط خوبی  بابت  اوز، هم  شورای شهرستان 
که با شورای اسالمی استان و مدیران استانی 
به  عمل  داشت:  اظهار  وی  کرد.  تقدیر  داشته 
و  مستمر  ارتباط  شورا،  جایگاه  حفظ  قوانین، 
تعامل با مدیران ارشد و فعالیت کمیسیونهای 
شورای شهرستان اوز از شاخصه های انتخاب 

این شورا بوده است.

معرفی شورای شهرستان اوز به عنوان
 شورای برتر فارس

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

فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/۱۰/۳۰ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۳۸۱ شماره  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا شمسي فرزند عبدالعزیز بشماره شناسنامه ۱۷۰ صادره از اوز  در 
از ۱۰۸۰۴ اصلي مفروز  و مجزا  باب خانه به مساحت ۳۰۰ متر مربع تحت پالک ۴ فرعي  ششدانگ یک 
شده از پالک ۱۰۸۰۴ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از ورثه سیفایي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/۰۶/۱۹ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۱۴ شماره  رأي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله زمین پیما  فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳ صادره از اوز  در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴۲۷/۶۰ متر مربع تحت پالک ۹۴ فرعي از ۹۸۷۲ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
۴ فرعي از ۹۸۷۲ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از عبدالرحیم خضري محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
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سن  آوردن  پایین  دید  با  نمایندگان  احتماال 
اما  کردند،  نرخی  چند  را  وام  پرداخت  ازدواج 

قطعا این تصمیم تبعات دیگری هم دارد.
و هزینه های  تورم  افزایش  با  متناسب  هر سال 
زندگی عالوه بر ارتقای مبلغ دستمزد و خیلی 
چیز های دیگر مبلغ وام ازدواج نیز افزایش پیدا 
وام  مبلغ  گذشته  سال  چندین  طی  می کند؛ 
ازدواج افزایش هایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومانی و گا ها ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرده 
اتفاق  شاهد  است  قرار  گویا   ۱۴۰۰ اما  است. 

دیگری در روند افزایش باشیم.
آذر ماه که بودجه سال جدید به مجلس تقدیم 
فقط  هم  جدید  سال  برای  رسید  خبر  شد 
جوانان  دست  ازدواج  وام  تومان  میلیون   ۵۰
در  موضوع  این  بررسی  از  بعد  اما  می گیرد،  را 
کمیسیون ها خبر های تازه تری دراین خصوص 
ازدواج  وام  شدن  میلیونی  رسید.۷۰  گوش  به 
دل خیلی از جوانان را شاد کرد و تقریبا بر این 
روند در پیش بودیم که هر زوج در سال جدید 
۷۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می کند تا 
به  که  بود  تازه ای  شوکه  جدید تر  خبری  اینکه 
از جوانان دم بخت وارد شد. آن هم دو  خیلی 

نرخی شدن وام ازدواج!
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن 
بود که براساس این مصوبه زوج هایی که در آقایان 
سن شان کمتر از ۲۵ سال و در خانم ها سن شان 
کمتر از ۲۳ سال باشد می توانند از وام ۱۰۰ میلیون 

تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره مند شوند.
خیلی از جوانانی که تا این سن نتوانسته بودند 
به هر دلیلی ازدواج کنند هجمه های زیادی را 
وارد کردند که چرا در شرایط کنونی که ازدواج 
کردن سخت شده مجلس و دولت به جای آنکه 

مبلغ  افزایش  با  گذشته  سال های  در  می روند؟ 
وام موارد انحرافی شکل گرفت که بار ها آن ها را 
تذکر دادیم و خواستار تدوین دستورالعمل ویژه 
برای نظارت بر پرداخت و دریافت آن بودیم، اما 
متاسفانه به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران 

همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.
مشکالت  ایجاد  نگران  اکنون  افزود:  تندگویان، 
انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری 
میلیون   ۱۰۰ ازدواج  وام  دریافت  برای  که 
تومانی شاهد ازدواج و طالق های صوری باشیم. 
دستورالعمل  تدوین  اهمیت  علیرغم  متاسفانه 
ازدواج  وام  کنندگان  دریافت  نظارت  برای 
همچنان شاهد بی توجهی به آن هستیم درحالی 
که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم تر 

از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.
ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
مجلس  نمایندگان  آیا  کرد:  تصریح  جوانان  و 
در  تفکیک  این  از  حاصل  تبعات  به  نسبت 
و  مطالعه  کارشناسی،  کار  ازدواج  وام  پرداخت 
مرتبط  دستگاه  کدام  از  داده اند؟  انجام  پایشی 
شده  اخذ  کارشناسی  نظر  موضوع  این  درباره 

مسیر را برای همه جوانان هموار کنند چنین دل 
خوشی های کوچکی را هم از آن ها می گیرند؟

چرا  است  عجیب  مجلس  مصوبه  از  بخش  این 
که نمایانگر نوعی »تبعیض« میان زوج ها است. 
در  اساسی  چه  بر  سن ها  این  نیست  مشخص 
مصوبه مجلس تعیین شده است؟ آیا به تحصیل 
تعیین  در  آن ها  سربازی  و  دانشگاه  در  پسران 
سن توجه شده است؟ و جوانانی که تا این سن 
سرد و گرم روزگار را نچشیده اند آیا می توانند 
عاقالنه  ازدواجی  و  نگیرند  تصمیم  هیجانی 
سوال های  خیلی  و  سواالت  این  باشند؟  داشته 
دیگر وجود دارد که عمال در این لحظه نظرات 

کارشناسی شده ای برای آن نیست.
معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان که این 
روز ها ساماندهی امور جوانان به دستش سپرده 
شده است انتقاد هایی را به این سبک پرداخت 

وام ازدواج وارد می کند.
ساماندهی  معاون  تندگویان،  مهدی  محمد 
نسبت  نمایندگان  آیا  می گوید:  جوانان  امور 
و  مطالعاتی  کار  گیری  تصمیم  این  تبعات  به 
اجرا  سمت  به  اکنون  که  داده اند  انجام  آماری 

به  مربوط  اقتصادی  مشکالت  و  تورم  است؟. 
اشتغال و مسکن سن نمی شناسند، پس چگونه 
ما برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل 
شده ایم؟ درباره تبعات اجتماعی این تصمیم چه 

نهادی پاسخگو خواهد بود؟
وی معتقد است که عمده جوانان سن ازدواج را 
از  باالتر  اقتصادی  با فراهم بودن امکانات  حتی 
نمایندگان مجلس می دانند،  سن مورد تصمیم 
اما با بی توجه به چنین مطالعاتی تصمیم گیری 
رقم  از  سنشان  که  جوانانی  از  می شود.بسیاری 
ازدواج  می خواهند  و  شده  بیشتر  شده  تعیین 
می تواند  ازدواج  وام  میلیونی   ۱۰۰ رقم  کنند 
جدید  تدبیر  با  اما  باشد،  زندگیشان  راهگشای 
طرفی  از  می شود.  سلب  آن ها  از  امتیاز  این 
 ۲۳ و  سال   ۲۵ زیر  زوج های  است  ممکن  هم 
به  دست  بانکی  سنگین  بدهی های  با  سال 
سال ها  برای  حمایت،  جای  به  و  شوند  گریبان 
بر مشکالت شان افزوده شود؛ مشکالتی که گاه 
و  می اندازند  ایشان  زندگی  بر  سنگینی  سایه 
یکی از عواملی می شوند که زندگی مشترکشان 
را تحت الشعاع قرار و به سمت جدایی می روند.

به  جوانان  تشویق  دید  با  نمایندگان  احتماال 
این تصمیم  ازدواج  آوردن سن  پایین  و  ازدواج 
را گرفته اند، اما قطعا تصمیم تبعات دیگری نیز 
نیستند.پیشتر  مثبت  لزوما  که  داشت  خواهد 
دولت در الیحه بودجه رقم ۵۰ میلیون تومان را 
برای وام ازدواج در نظر گرفته بود، اما کمیسیون 
اجتماعی این رقم را به ۱۰۰میلیون تومان تغییر 
داد، حاال هم کمیسیون تلفیق وام ازدواج را دو 
نرخی کرده است. البته تصمیم کمیسیون تلفیق 
باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی و 

تائید قرار گیرد.

زود ازدواج کنید تا بیشتر وام بگیرید!
خط و نشان قانون گذار برای پرداخت وام ازدواج به جوانان

کمیسیون  مصوبه  از  تلفیق  کمیسیون  عضو 
یارانه ها  پرداختی  میزان  درباره  خود  متبوع 
کمیسیون  عضو  یوسفی،  داد.مجتبی  خبر 
،با اشاره به مصوبه  تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ 
کمیسیون تلفیق درباره با افزایش رقم یارانه ها 
کشور  در  نفر  میلیون   ۷۸ حدود  کرد:  اظهار 
یارانه می گیرند؛ طبق مصوبه کمیسیون تلفیق 
پوشش  تحت  که  افرادی  از  نفر  میلیون   ۱۰
بهزیستی و کمیته امداد هستند، حدود ۲۴۰ 

هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.
جامعه  افراد  از  نفر  میلیون   ۲۵ افزود:  وی 
۱۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه دریافت 
است  به ذکر  خواهند کرد.یوسفی گفت: الزم 
هزار   ۹۱ حدود  نیز  بگیران  یارانه  مابقی  که 

کاخ سفید اعالم کرد جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا با بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 

تلفنی صحبت کرده است.
است،  کرده  تصریح  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
لزوم  درباره  جانسون  بوریس  و  بایدن  جو 
عرصه  در  مشترک  اولویت های  در  هماهنگی 
سیاست خارجی، از جمله چین، ایران و روسیه 
بیشتری  توضیح  سفید  کردند.کاخ  گفت وگو 
در  انگلیس  و  آمریکا  رهبران  مذاکرات  درباره 

خصوص ایران، روسیه و چین ارائه نکرد.
بوریس  با  بایدن  جو  تلفنی  گفت وگوی 
جانسون، نخستین تماس تلفنی رئیس جمهور 

پشت  کسانی  یا  کس  چه  اینکه  از  صرف نظر 
انفجارهای خونین ۵شنبه عراق قرار داشته اند، 
چند تهدید و چالش جدی و البته تقریبا جدید 

از دل این ماجرا سربرآورده است.
اول اینکه این اقدام مجددا و در قالبی جدید 
صفوف بهم نزدیک شده شیعیان و اهل سنت 
را نشانه رفته است و در صدد است در شرایط 
طیف  دو  مجددا  داعش  اضمحالل  از  پس 
بدبین  همدیگر  به  را  عراق  در  حاضر  مذهبی 
سازد و در صورت امکان رودرروی هم قراردهد.

داعش  براینکه  باشد  تهدیدی  آنکه  دوم 
مجددا  که  مصمم  و  است  زنده  همچنان 

حاکمیت عراق را به چالش بکشد.
کوشش  بایدن  آمدن  با  همزمان  اینکه  سوم 
توجهات سیاسی  عراق درصدر  مساله  تا  شود 
گذشته  تالشهای  شیوه  بدین  و  قرارگیرد  او 
درخصوص لزوم اخراج آمریکا از عراق به محاق 
فرستاده شود و باالخره آنکه با مشغول کردن 
مجلس(  و  دولت  از  )اعم  عراق  در  حاکمیت 
مسائل  جای  شود  کوشش  فرعی  مسائل  به 
اقتصاد عراق  وبازسازی  یعنی اصالحات  اصلی 
بامسائل حاشیه ای و بویژه امنیتی جابجا شود.

نکته جالب توجه در ماجرای پنجشنبه خونین 
بسیار  و  پناه  بی  مردم  به  داعش  عراق هجوم 
انتخاب  است.  ساده  بسیار  بازندگانی  معمولی 
این هدف اگر چه تاییدی است بر اینکه داعش 

خواهند  دریافت  یارانه  نفر  هر  ازای  به  تومان 
یارانه  پرداخت  حداقل  دیگر  عبارت  به  کرد، 
سال آینده دو برابر سال های پیش خواهد بود.

است.کاخ  اروپایی  رهبر  یک  با  آمریکا  جدید 
جانسون  بوریس  و  بایدن  جو  می گوید  سفید 
مهار  جانبه،  چند  های  همکاری  خصوص  در 
تغییرات اقلیمی و مبارزه با بیماری کووید ۱۹ 

صحبت کردند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس هم می گوید در 
این تماس تلفنی بوریس جانسون با جو بایدن 
در خصوص چشم انداز دستیابی به یک توافق 
گفت وگو  لندن  و  واشینگتن  بین  تازه  تجاری 
به  میالدی  گذشته  سال  است.انگلیس  کرده 
طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شد و روابط 

اقتصادی خود را از این بلوک مستقل کرد.

نبرد  عراق در صحنه  مبارزین  با  مقابله  یارای 
عین  در  و  اما  ندارد  را  درگیری  جبهه های  و 
حال نشانه ای است از اینکه در راه ممانعت از 
برقراری ثبات در عراق هم داعش و هم حامیان 

آن به هیچ خط قرمزی پایبند نیستند.
امنیتی  های  چهره  تغییر  میان  دراین 
ازراه  یکی  اگرچه  کاظمی  ازسوی  واطالعاتی 
است  مشابه  ازبروزحوادثی  ممانعت  های  حل 
نیست. انها  وکارسازترین  ترین  موثر  بنظر  اما 

وعلت  ریشه  که  باشد  رسیده  ان  زمان  شاید 
العلل بی ثباتی درعراق دراقدامی انقالبی یکبار 
چنانچه  شود.احتماال  خشک  همیشه  وبرای 
نهایی شود و  از عراق  اشغالگران  اخراج  پروژه 
به رزمندگان  در عین حال کمک های دولت 
آن  نابودی  و  داعش  دفع  در  الشعبی  حشد 
مضاعف گردد آنگاه بتوان امیدوار بود جنایاتی 
نظیر جنایت ۵شنبه خونین عراق مجال تکرار 
تا  است  بدیهی  باشد.  نداشته  کشور  این  در 
این کشور احساس منفعت  دشمنان عراق در 
کشور  این  مردم  ازسر  دست  گاه  هیچ  کنند 
درشرایط  انکه  تر  وبدیهی  داشت  برنخواهند 
آنچه در  اقدامات تسکین بخش مانند  موجود 
تغییر چهره های امنیتی عراق صورت داده شد 
تنها و تنها به حکایت دویدن در تاریکی مشابه 
خواهد بود که هر حاصلی می تواند داشته باشد 

اال اینکه دونده را به مقصد برساند.

پرداخت یارانه سال آینده، دو برابر سال های 
پیش خواهد بود

ایران، یکی از موضوعات مذاکره بایدن و جانسون

پنجشنبه خونین عراق، حتما تکرار خواهد شد 
مگر آنکه...

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای محمدامین جنگجو فرزند عبدا...   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/۳۰۸    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحومه رابعه جنگجو  فرزند 
ابراهیم  به شناسنامه  ۱۱صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳۹۹/۹/۱۸  در شهرستان بندرعباس بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمدامین جنگجو فرزند عبدا...  ش ش  ۴۲۸۶ ت ت ۱۳۳۱  صادره از ح ۲ الرستان - اوز)همسر متوفي(

۲-زینب جنگجو فرزند محمدامین  ش ش ۴۲۹  ت ت ۱۳۶۱  صادره از ح ۲ شهري شهرستان بندرعباس 
)فرزند متوفي(

۳-فاطمه جنگجو فرزند ابراهیم  ش ش ۷۸  ت ت ۱۳۳۱  صادره از ح  الرستان - اوز )خواهر متوفي(
۴-زیور جنگجو فرزند ابراهیم  ش ش ۵ ت ت ۱۳۳۰  صادره از ح  الرستان - اوز )خواهر متوفي(

۵- عبدالرزاق جنگجو فرزند ابراهیم  ش ش ۲۹  ت ت ۱۳۳۵  صادره از ح  الرستان - اوز )برادر متوفي( 
والغیر...

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی  از  اینک شورا پس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                     م/الف/۷۳۰

دکترای  دانش آموخته  رادمرد«،  حسین  »دکتر 
غربی  ویرجینیای  دانشگاه  از  توسعه  اقتصاد 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  استادیار  آمریکا، 
از سلسله  نشست  در سومین  بیروت  آمریکایی 
جمعه  که  »الراُستان«  همایش  نشست های 

Lar. شب به صورت آنالین از صفحه اینستاگرام
ostan برگزار شد گفت:

توسعه، امری کامال سیاسی است، به این معنی 

نیروی متخصصش است  ثروت اصلی الرستان، 
وجود  پراکندگی  یک  نیروها  بین  در  اآلن  که 

دارد که باید به سمت درستی هدایت شوند
هستند  شرکت هایی  دانش بنیان  شرکت های 
یعنی  است.  دانش  اصلی شان  نیاز  و  تاکید  که 
نیاز زیادی به سرمایه  تخصصی است که لزوما 
این شرکت ها  ندارد؛  خاصی  زیرساخت  و  مالی 
می توانند شروع به فعالیت اقتصادی کنند و مهم 

تر از هر چیزی اشتغال و درآمدزایی کنند.
الرستان پتانسیل زیادی برای ایجاد شرکت های 
دانش بنیان دارد، اگر برای الرستانی هایی که در 
شهرهای دیگر هستند یک سری انگیزه و بستر 
به وجود بیاید که بتوانند برگردند و این کارها 
را انجام دهند بسیار موثر است و نکته اینجاست 
که برای این کار نیازی به یک موقعیت فیزیکی 
هر  از  می توانند  بلکه  نیست  کشورها  این  برای 
مدیریت  الرستانی  برند  یک  توسط  دنیا  جای 
شوند و پیشرفت ها و گشایش هایی ایجاد کنند.

که  دارند  وجود  دیجیتال  ارزهای  سری  یک 
بسیاری  توجه  که  است  سال   ۱۰ به  نزدیک 
جلب  خودشان  به  را  دنیا  مرکزی  بانک های  از 
می کنند، چرا ما به تاسیس این مزارِع استخراِج 

تعریف  سیاسی  چارچوب  یک  در  توسعه  که 
زیادی  اتکای  و  تمرکز  اقتصادی،  می شودوقتی 
که  باشد  داشته  به خصوص  منبع  یک  روی  بر 
در ادبیات تحقیقاتی لزوما منابع طبیعی هستند 
خیلی خوب نیست، چون باال و پایین هایی که 
ممکن است در بازار مربوط به آن منبع طبیعی 
قرار  تاثیر  تحت  را  اقتصاد  کل  بیاید  وجود  به 

می دهد.
ارزهاِی دیجیتال در منطقه الرستان فکر نکنیم؟

دارد،  وجود  اینجا  در  مهم  سرمایه ای  منبع  دو 
دیجیتال  ارزهای  استخراج  ماشین آالت  اول 
هزینه  بیشتر  که  است  استخراج  هزینه  دوم  و 
دیجیتال  ارزهای  واقع،  در  است؛  برق  و  انرژی 
کنند  جذب  را  سرمایه ها  می توانند  تنها  نه 
مقایسه  در  ایران  در  انرژی  که  آنجایی  از  بلکه 
است  ارزان  شدت  به  همسایه  کشورهای  با 
به  خارجی  سرمایه  ورود  برای  راهی  می توانند 

کشور و منطقه هم باشند.
بین الرستانی های خارج  ارتباطی  اگر شبکه ای 
از کشور در قالب یک NGO )سازمان مردم نهاد( 
ایجاد  باشد  نداشته  دولتی  و  که جنبه سیاسی 

کنیم موثرتر است.

دکتر »حسین رادمرد« در همایش »الرُاستان«:

 به فکر تاسیس مزارِع استخراِج ارزهاِی دیجیتال 
در منطقه الرستان باشیم

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

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

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

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

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

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

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

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۷۴۲- ۹۹/۰۹/۲۹ هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي وحید اسماعیلي فرزند احمد بشماره ملي ۶۵۶۹۹۶۹۱۶۱ 
صادره از گراش  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۱۷/۹۰ مترمربع 
پالک فرعي ۱۲۹۶۱ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۲۷۴۰ 
فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش 
از مالک رسمي فرج وقارفرد محرز گردیده است. خریداري مع الواسطه 

آگهي  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
قضایي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند 

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

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

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

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

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

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

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

آگهي تأسیس شعبه
 در شهرستان قیر و کارزین

مدیرعامل شرکت مسافربري سیاحتگران فارس
 بیژن اسدي مهر

مدیرعاملي  به  فارس  سیاحتگران  مسافربري  شرکت 
آقاي بیژن اسدي مهر قصد تأسیس شعبه در شهرستان 
قیر و کارزین به مدیریت آقاي میالد آکست را دارد.

آگهي مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهي مزایده پالک ۵۶۴۹/۷ 

به موجب پرونده اجرایي کالسه فوق سه  دانگ یک قطعه زمین   به پالک ۵۶۴۹/۷ که سند آن صادر و مع الواسطه به آقاي هومن اکبري  
منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمي شش دانگ پالک فوق به مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده )سه دانگ پالک مورد 
مزایده به مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰( و پالک فوق داراي ۳۰۰ متر مربع اعیاني در یک طبقه که برابر  گزارش مأمور اجرا ملک مزبور در تصرف 
مالک مي باشد و  پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر 
بلوار سیدعبدالحسین الري از طریق  مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي 
نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از 

تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري                        م/الف/۷۳۱
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تقویم تاریخ الرستان
1010 هـ.ق ۵ جمادي الثاني 1010

راه  در  فارس  بیگلربیگي  خان  وردي  اهلل 
لشکرکشي خود به شهر الر وارد جویم شد.

مأموریت  صفوي  شاه عباس  طرف  از  وي 
ابراهیم شاه ثاني را خلع کرده و  داشت تا 
حکومت الرستان  را تابع شاه صفوي نماید.

ابراهیم شاه ثاني مغلوب شده و به همراهي 
اهلل وردي خان به نزد شاه عباس صفوي به 
بلخ رفت و در شهر بلخ بود که در اثر ابتال 
به یک بیماري که شیوع داشت درگذشت.

از  الر  حکومت  دوم  خان  ابراهیم  از  پس 
ابوالقاسم که  طرف دولت صفوي به قاضي 
یکي از شیعیان صمیمي بود واگذار گردید. 

1268 هـ.ق جمادي الثاني
میرزامحمد علي خان ناظم الملک از جانب 
به  فارس  الدوله حکمران  نصرت  واال  نواب 
گرمسیرات رفته دو سه قلعه که در بلوک 
بود  اشرار  تصرف  در  بیدشهر  و  جویم 

مستخلص گردانید.
1292  هـ.ق جمادي الثاني

حکومت  از  الرستان  حاکم  نصیرالملک 
جهت  سرباز  نفر   ۲۰۰ خواست  فارس 

ساخلوي الر و سبعه اعزام دارد.
مشیرالملک از محمد آقاي سرتیپ خواست 
که ۲۰۰ نفر سرباز به الرستان بفرستد اما 
به  من  سرباز  که  نمود  انکار  صریحاً  وي 

گرمسیرات نخواهد رفت.
1297 هـ.ق جمادي الثاني

مبلغي  دریافت  با  قاجار  شاه  ناصرالدین 
محمد  علي  به  را  الرستان  کیش  جزیره 

خان قوام الملک شیرازي واگذار نمود.

حماسه  این  مورد  در  )ره(  خمینی  امام 
و  آمل  شهرستان  از  »من  فرمودند  تاریخی 
فداکار آن تشکر می کنم. دیدید مردم  مردم 
دلیر و مسلمان آمل چه به روزتان آوردند. « 
هم چنین مقام معظم رهبری در مورد ششم 
این  که  داد  اجازه  »نباید  فرمایند:  می  بهمن 
و  نظیر  بی  این حوادث  پرشکوه،  های  خاطره 
کم  ها  ذهن  در  انقالب،  تاریخ  کننده  تعیین 
ها  این خاطره  باید  ما  نسل جوان  رنگ شود. 
را درست بشناسد، بتواند آن ها را تحلیل کند 
و  پرماجرای خود  آینده  راه  را چراغ  ها  آن  و 

هدف بلند خود قرار بدهد.
است؟  کمی  تعبیر  این  سنگر«  هزار  »شهر   
حرف کوچکی است؟ قضیه ششم بهمن آنقدر 
در  را  آن  ما  بزرگوار  امام  که  داشت  اهمیت 
کردند،  مندرج  هم  خود  تاریخی  وصیتنامه 
نشود.  فراموش  یعنی  گذاشتند؛  یادگار  را  آن 
حاال چرا فراموش نشود؟ برای این که حوادث 
است.  عبرت  هم  است،  درس  هم  تاریخی، 
قضایای جاری بر یک ملت، قضایائی است که 

در برهه های مختلف غالباً تکرار می شود«
نیروهای  و  بود  سپاه  اطراف  در  درگیری 
در  و  داشتند  محاصره  در  را  سپاه  مهاجم 
تحت  را  سپاه  مقر  سپاه،  اطراف  های  کوچه 
قبل  را  سوار  موتور  نفر  دو  بودند.  گرفته  نظر 
اعدام  خیابان  در  را  یکی  و  دستگیر  ظهر  از 
تیر  دستش  که  دوم  نفر  کردیم!!  انقالبی 

خورده بود، فرار کرد. 
صحبت  مردم،  نپیوستن  و  نیامدن  دلیل  به 
کنیم؟  کار  چه  حاال  و  نیامدند  مردم  که  شد 
عقب نشینی کنیم یا بمانیم؟ مرکزیت توصیه 
کرد درگیری را ادامه بدهیم و ما ادامه دادیم.

اما اوج درگیری ها در اطراف مقر بسیج بود، 
اطراف مخابرات و فرمانداری نیز از مکان های 
قرار دادن  با  نیروهای مهاجم  بودند،  درگیری 

مرور آثار، عالئم، نوشته ها و کتیبه های دوران 
گذشته تاریخ ایران و نقوشی که در آثار باستانی 
دیده میشود نشان دهنده این است که ایرانیان 
قدیم از چرم برای کفش و افزارهای جنبی و لوازم 

دیگر استفاده می کردند. 
و دهم فصل  نهم  قرن  تا  قرن چهارم  ابتدای  از 
نوینی در هنر کتاب سازی گشوده شد و چند نوع 
آنها جلدهای  اهم  که  ابداع گردید  تزئینی  جلد 

سوخت یا )سوخته( و معرق بوده است.
وجود  چرم  روی  نوشتن  هنر  دور  زمانهای  در 
قدمت  دقیق  بطور  نتوان  شاید  و  است  داشته 
بیان کرد روزگاری که هنوز کاغذ  را  این رشته 
در اختیار انسان نبوده افرادی بودند که مطالب 
به  بعد  نسلهای  به  و  نگاشتند  را روی چرم می 
قرآنی  آیات  آن  بارز  نمونه  گذاشتند  می  یادگار 
است که در صدر اسالم جهت ماندگاری بیشتر 
بر روی چرم نوشته شده است لذا می توان گفت 
که هنر قلمزنی روی چرم یکی از قدیمی ترین و 
جذابترین رشته از رشته های صنایع دستی بوده 
که متاسفانه به دالیلی به مرور زمان منسوخ و از 

بین رفته است
دستی  صنایع  بین  در  چرمی  تولیدات  اهمیت 
تا حدودی مربوط به ساختمان فیزیکی آن می 
باشد، زیرا چرم ماده ای است که در طی جریان 
دباغی می توان آن را مانند مخمل، نرم کرد و یا با 

محمد مومن خنجي
)سده یازدهم(

شرح احوالي از وي به دست نیامده، در دولت 
گویا  و  است  داشته  شامخي  مقام  صفویه 
صدور قبالجات و از این قبیل اسناد به عهده 

وي بوده است.
دور نیست وي از اخالف جمال الدین روزبهان 
از دوره  بعد  باشد که  و  پسرش خواجه مال 

آق قوینلوها در اصفهان ماند ه اند.
هـ.ش(   ۱۳۴۴ )وفات  خنجي  محمدامین 

درباره ایشان مي نویسد:
چند سال پیش از آقاي شاهنواز شنیدم که 
در یک نسخه خطي ملکي خودش اسم او را 

مکرر دیده است.
او از همقطاران صدر ترک یا کسي امثال او 
بوده و مقام رسمي در عهد صفویه داشته که 
)موجود(  رسمي  قبالجات  و  نوشتجات  در 
اصفهان مي زیسته  در  و  داشته  امضا  و  است 

است.
منبع: تاریخ مفصل الرستان

***

پیش از اختراع ساعت 
مردم زمان را چگونه 
تشخیص می دادند؟

تشخیص  برای  مردم  قدیم  های  زمان  در 
کردند.  می  استفاده  آفتابی  ساعت  از  زمان 
است  وگردی  صاف  صفحه  آفتابی  ساعت 
است  شده  بندی  درجه  آن  حاشیه  که 
به  که  »شاخص«  نام  به  فلزی  عقربه  یک 
سمت قطب شمال تنظیم شده روی یکی از 
درجات می افتد. وقتی که زمین می چرخد 
محل سایه شاخص هم تغییر می کند و بر 
روی درجه دیگری قرار می گیرد و به این 
است.  چند  ساعت  گفت  توان  می  ترتیب 
زمان  تشخیص  برای  آفتابی  های  ساعت 
وسایل مفیدی بودند ولی یک عیب داشتند 
و شب  ابری  روزهای  در  که  بود  این  آن  و 
ها قابل استفاده نبود زیرا دیگر آفتابی نبود 

بیندازد. که سایه 
ای  شیشه  های  ساعت  از  همچنین  مردم 
استفاده می کردند. ساعت های شیشه  هم 
سوراخی  از  شن  دارند.  جالبی  شکل  ای 
طول  ساعت  یک  کار  این  ریزد.  می  پایین 
می کشد سپس ساعت شیشه ای را دوباره 
زمان  تعیین  برای  امروزه  کنند.  می  سروته 
ساعت های گوناگون دیواری و مچی داریم 
و استفاده از آنها راحت است ودر هر آب و 

هوایی هم می توانند کار کنند. 

به  شروع  و  بستند  را  خیابان  گاری   ۳ یا   ۲
آن  به  مردم  آن که  امید  به  تیراندازی کردند 

ها ملحق  شوند!!
تیراندازی،  محض  به  بودند  گفته  ها  آن  به   
ولی   .  .  .  .  . شوند.  می  ملحق  شما  به  مردم 

نیامدند. مردم 
صبح  تا۶  شهر  تسخیر  سپس  و  تیراندازی 
بهمن،  ششم  صبح  آغاز  با  اما  داشت،  ادامه 
حماسۀمردم آمل شکل گرفت و صدها نیروی 
داوطلب مردمی با روی آوردن به مقر سپاه و 

رفتند. مقابلۀمهاجمان  به  اسلحه،  گرفتن 
 سنگربندی ها آغاز شد. از زن و مرد و پیر و 
به  اقدام  و گونی،  آوردن شن  با  جوان همگی 
تا  کردند  سنگر  به  سنگر  نبرد  و  سنگرسازی 

آنجا که آمل لقب »هزار سنگر« گرفت.
 سی و چند سال از حماسه مردم آمل گذشته 
را  سخت  شرایط  دیگر  اسالمی  انقالب  است، 
وضعیتی  در  امروز  است،  سرگذاشته  پشت 
داخلی  ایادی  دیگر  تنها  نه  که  دارد  قرار 
کنند،  اندام  عرض  توانند  نمی  استکبار  جبهه 
نیز  استکبار  حامی  کشورهای  و  استکبار  بلکه 
تهدید  اسالمی  جمهوری  قدرت  از  اطالع  با 

حرارت شدید فرمهای گوناگون به آن داد.
مراحل آماده سازی چرم شامل خیساندن یا مرحله 
شستشو در حوضچه های مخصوص، مرحله مو 
زدایی یا آهک زنی، مرحله آهک زدایی ، مرحله 
لش زدایی ، تمیز کردن رخ پوست، مرحله آنزیم 
دادن، دباغی کردن، آبگیری، تراش، ورقه کردن، 

جور کردن و قلمزنی روی چرم می باشد.
چرم به دلیل قابلیت و خصوصیات آن با تکنیک 

های متعددی کار می شود از جمله:
۱- قالب گیری

۲- بافت و دوخت
۳- حکاکی و قلمزنی روی چرم

۴- نقاشی روی چرم
۵- سوخت و معرق چوب

۶- گلدوزی روی چرم
۷- باتیک روی چرم

چرم  روی  قلمزن  هنرمندان  معدود  نیز  امروزه 
و  نفیس  تابلوهای  فاخر،  رشته  این  احیاء  ضمن 
اختیار هنردوستان عزیز  و در  تولید  ارزشمندی 
فراخور  به  آثار  این  کاربردهای  دهند  می  قرار 
سالیق متنوع اشخاص متفاوت می باشد   ازجمله: 
مناسبتهای  در  کادو   و  یادبود  عنوان  به  اهدا 
منازل  داخلی  تزئین  برای  استفاده   - گوناگون 
شخصی و ادارات - اهداء به عنوان جایزه و یادبود 

در سازمانهای خصوصی و ادارات دولتی و ...

نظامی را یک خودکشی برای خود می دانند، 
از  ناشی  اسالمی  نظام  کنونی  وضعیت  این 
حماسه های مختلف ملت ایران در طول سال 
های گذشته است که جمهوری اسالمی را به 

قدرت کنونی رسانده است.
 حساسیت حادثه

اتفاق   ۶۰ سال  بهمن   ۶ حادثه  میان  این  در 
با  که  بود  اسالمی  انقالب  تاریخ  در  مهمی 
درایت مردم آمل به سرانجام رسید، در روز ۶ 
کردند  تالش  ها  کمونیست  و  منافقین  بهمن 
سایر  خود،  مواضع  تثبیت  و  شهر  تسخیر  با 
تسخیر  و  محاصره  را  ایران  شمالی  شهرهای 
از  را  این بخش ها  با حمایت شوروی  کنند و 

ایران جدا کنند.
ها  کمونیست  با  منافقین  زمینه  این  در   
اسالمی  جمهوری  برابر  در  تا  شدند  صدا  یک 
چالشی  با  را  اسالمی  نوپای  نظام  و  بایستند 
بزرگ روبه رو سازند، آن ها تالش می کردند 
نوعی  به  کشور  شمالی  نقاط  در  مبارزه  با  تا 
تحت  را  ها  جبهه  در  اسالم  رزمندگان  تالش 
نیز  کردستان  در  منافقین  دهند،  قرار  الشعاع 
آشوب ایجاد کرده بودند و در واقع این توطئه 

هنر قلمزنی روی چرم 
- حکاکی روی چرم از نظر اصول کار و تکنیک، 
تشابه زیادی به قلمزنی روی فلز دارد. این تکنیک 
شاید در خارج از کشور رواج بیشتری داشته باشد 
اما سابقه تاریخی آن بر روی جلدهای ایرانی هر 
چند با موتیف های محدودتر، کاماًل مشهود است.

روی  منقوش  های  فرورفتگی  و  ها  برجستگی   
چرم به وسیله قلم های فوالدی بر روی آن حک 

می شود.
- از ابتدای قرن چهارم تا قرن نهم و دهم فصل 
نوینی در هنر کتاب سازی گشوده شد و چند نوع 
آنها جلدهای  اهم  که  ابداع گردید  تزئینی  جلد 

سوخت یا )سوخته( و معرق بوده است. 
در روش ساخت جلد سوخت نقوش گل و مرغ 

جمهوری  شدن  غافل  برای  آمل  در  دشمن 
اسالمی از کردستان نیز بود.

 خیال خام
بردند،  به سالح  آمل دست  در  منافقینی که   
تصور می کردند در ظرف چند روز می توانند 
مردم  و  کنند  جدا  ایران  از  را  کشور  شمال 
در  ناشیانه  ایده  این  سازند،  همراه  خود  با  را 
که  روزهایی  در  درآمد،  اجرا  به  نیز   ۶۷ سال 
یک  با  خواستند  می  صدام  کمک  با  منافقین 
اما  کنند،  تسخیر  را  تهران  آسا  برق  حمله 
متحمل  تاریخی  شکست  مرصاد  عملیات  در 

شدند.
 منافقین در سخنان خود اعالم می کردند که 
و  ایم  کرده  قیام  ایران  مردم  رهایی  برای  ما 

باید مردم به قیام ما بپیوندند.
 قیام مردم

اما در روز ۶  بهمن نبرد مسلحانه ای در شهر 
شکل گرفت که مردم آمل پیشتاز این مبارزه 
علیه منافقین بودند، در روزهایی که به دلیل 
در  آمل  مردم  از  زیادی  جمع  تحمیلی  جنگ 
و  ها  آن  فرزندان  داشتند،  حضور  ها  جبهه 
ایستادند و در یک  زنان آملی مقابل منافقین 
ندادند،  اجازه  اهدای ۴۰ شهید  با  نابرابر  نبرد 

برسد. نتیجه  به  منافقین  فتنه  این 
موجب  آمل  شهر  در  مردمی  مقاومت  این   
تجدید  خود  معادالت  در  منافقین  تا  شد 
کردند  می  تصور  همیشه  منافقین  کنند،  نظر 
انجام  مسلحانه  عملیات  که  شهری  هر  در 
مردم  اما  پیوندند،  می  ها  آن  به  مردم  دهند 
این  مردم  تنها  نه  که  دادند  نشان  آمل  شهر 
پذیرای  هیچگاه  ایران  ملت  سایر  بلکه  شهر 
این  فرزندان  خون  به  دستشان  که  منافقینی 
ملت آغشته است، نخواهند بود و با قدرت در 
ایستادگی  دشمنان  گری  فتنه  هرگونه  برابر 

کنند. می 

یا تصاویر حیوانات را با طال و نقره می پوشانند 
و نقوش را بصورت برجسته با همان رنگ اصلی 

چرم بیرون می آورند
فرایند کار :

برای شروع کار ابتدا نمونه خط در اندازه مناسب 
طبق سلیقه یا به سفارش تهیه و بر حسب اندازه 
خط، چرم مناسب و با کیفیت اکثرا از نوع چرم 
از  بعد   ، داده  برش  دار(  پیه  یا  )پادوش  گاوی 
صافکاری و روغن دهی ، خط بر روی چرم منتقل 
نموده و با قلمهای مخصوص دور تا دور خط را با 
دست قلمزنی کرده ، پس از آن مرحله پرداخت و 
آرایش را انجام میدهیم ، در خاتمه با نوعی الک 
مخصوص روی اثر را الک زده بعد از قاب گیری 

خدمت هنردوستان گرامی عرضه می گردد.

اما ابن نفیس نوشت که خون از بطن راست و 
از راه ورید به ریه رفته و پس از آنکه در ورید 
با هوا آمیخته شد از راه وریدی دیگر به بطن 
چپ رفته و از آنجا در سراسر بدن پخش می 
شود. بی شک، ابن نفیس این اطالعات را از راه 
این  است.  آورده  دست  به  انسان  بدن  تشریح 
کشف او سه سده پیش از آنکه میگل سروتو، 
طور  به  دهد،  شرح  را  آن  ایتالیایی،  پزشک 
آشکار و روشن توضیح داده شد. بنابراین، الزم 
تردید  سروتو  به  کشف  این  انتساب  در  است 
کرد. حتی درباره این موضوع که سروتو از راه 
ترجمه های التین آثار پزشکی اسالمی با آرای 
توارد،  به  خود  اینکه  یا  شده  آشنا  نفیس  ابن 
بحثهای  کرده،  کشف  دوباره  را  موضوع  این 
آمده  پیش  جهان  پزشکی  تاریخ  در  بسیاری 
نفیس،  ابن  آرای  قراردادن  هم  کنار  با  است. 
نشان  دیگر  پزشک  چند  و  سینا  ابن  فارابی، 
می دهد پزشکی اسالمی بسیار جدی به دنبال 
بوده  پزشکی  از  غیرجالینوسی  مدلی  طرح 
پزشکی،  به  وابسته  علوم  های  شاخه  است.در 
و  اصیل  پژوهشهای  ارائه  در  سهم  ترین  مهم 
به چشم پزشکی است. چشم  مبتکرانه متعلق 
پزشکان اسالمی افزون بر بسط آرای پزشکان 
بیماریهای  مورد  در  یونانی  پزشکان  چشم  و 
بیماریهای  خود  آنها،  درمان  راههای  و  چشم 
را  آنها  راههای درمان  و  را شناسایی  متعددی 
برداشتن  چشم،  جراحیهای  انواع  کردند.  ارائه 
آب مروارید با بیرون کشیدن مایع جمع شده 
از قرنیه و طرح انواع داروهای گیاهی، معدنی 
و حیوانی برای چشم ازجمله این نوآوریهاست.

دو  سهم  نیز  اسالمی  پزشکان  چشم  بین  از   
تن بیش از همه چشم گیر است، یکی حنین 
و  العین  فی  مقاالت  العشر  مؤلف  اسحاق،  بن 
تذکرةالکحالین.  مؤلف  عیسی  بن  علی  دیگری 

نام های قدیم صحرای باغ
نیز  دیگری  نام های  با  گذشته  در  باغ  صحرای 
شناخته می شده است. از آن جمله اند: اچمستان. 
پانصد  حدود  و  باقی مانده است  تاکنون  نام  این 

سال از تاریخ آن می گذرد.
این ها  به  باغ می توان  از گردشگاه های صحرای 
آثار  دراز،  )برکه(  باب آب انبار  اشاره کرد: چند 
قلعه ای که در باالی کوه واقع است، و چند چاه 
قدیمی، و بند و نخلستان و بقعه میراحمد که 
موقع  در  دیگر  و جاهای  زروان  و  مردم دشتی 

باران و بهار به تفریح می روند.
و  ُهرمود  میرهای  اجداد  از  یکی  احمد  میر 
در  انصار  شیخ  است.  زروان  و  دشتی  و  اوز 
شیخهای  که  داشته است  سکونت  پاسخند 
انوه  و  زروان و شیخ حضور  و  انصاری دهمیان 
و انصاری های الر و جاهای دیگر از بازماندگان 

وی هستند.
هجوم بیگانگان به صحرای باغ

افتاده است  اتفاق  بار  در دوران گذشته چندین 
که روستاهای صحرای باغ و اطراف مورد هجوم 

نوآوریهای  منشأ  کتاب  دو  این  از  کدام  هر 
و  شد  پزشکی  چشم  زمینه  در  بسیاری 
چشم  ترین  بزرگ  زمره  در  آنها  نویسندگان 
پزشکان اسالمی درآمدند. باید اذعان کرد اروپا 
رواج چشم  از  از گذشت هفت سده  تنها پس 
دانسته  مجموعه  از  توانست  اسالم  در  پزشکی 
های چشم پزشکان اسالمی گذر کند.در زمینه 
وضع  نیز  داروشناسی  گیاه  و  شناسی  گیاه 
اثر  ترین  مهم  است.  گونه  همین  به  کمابیش 
یونانی که در این زمینه به دست گیاه شناسان 
نوشته  الحشائش،  کتاب  رسید،  اسالمی 
دیوسکوریدس، نویسنده اهل آسیای صغیر در 
سده اول میالدی بود. این کتاب به قلم حنین 
بن اسحاق و چند تن دیگر از مترجمان نهضت 
این  سراسر  در  شد.  ترجمه  عربی  به  ترجمه 
کتاب، تقریباً خواص دارویی پانصد گیاه مطرح 
شده است، در حالی که تنها در بخش مربوط 
نوشته  »الحاوی«  کتاب  دارویی  گیاهان  به 
هفتصد  دارویی  خواص  تقریباً  رازی،  زکریای 

گیاه بررسی شده است.
شناسی  گیاه  مهم  اثر  دیگر  در  تعداد  این   
اسالمی، که نشانه بسیار مهم آشنایی پزشکان 
کتاب  یعنی  است،  داروشناسی  با  اسالمی 
نوشته  االغذیۀ،  و  االدویۀ  لمفردات  الجامع 
یعنی  است؛  رسیده  فقره   ۱۴۰۰ به  بیطار  ابن 
کتاب  در  آنچه  از  بیش  برابر  سه  به  نزدیک 
گسترش  این  است.  شده  ذکر  دیوسکوریدس 
نشان  گیاهان،  شمار  در  سابقه  بی  و  سریع 
گیاه  البته  و  داروشناسان  و  پزشکان  دهد  می 
پیرو  آنچه  از  بیش  بسیار  اسالمی  شناسان 
دنبال  به  خود  آیند،  شمار  به  دیوسکوریدس 
گیاهان  دارویی  خواص  شناسایی  و  نوآوری 

بوده اند.
ادامه دارد

قرار گرفته است. چنان که  بیگانگان  و چپاول 
می کنند  روایت  سفیدان  ریش  و  مردان  پیر 
که منطقه صحرای باغ بارها از طرف خوانین 

دور ونزدیک غارت شده است.
می تافتند  روستاها  به  غارتگران  که  هربار 
مردم به کوه پناه می بردند. وخیلی ها در برابر 
دزدان وچپاول گران مقاومت می کردند و از 
جان ومال خود دفاع می نمودند و غارتگران را 

سرکوب می کردند.
چندبار  باغ  صحرای  منطقه  در  همچنین   
زمان  در  مخصوصاً  داده است،  رخ  قحطی 
رخ   ۱۹۱۴ ازسال  که  جهانی  دوجنگ 
داده است تا سال ۱۹۱۸ میالدی، و همچنین 
سال  تا   ۱۹۳۹ سال  از  دوم  جهانی  جنگ 
۱۹۴۵ میالدی، در جنگ جهانی اول بیماری 
عالم گیری افتاد که در صحرای باغ به نام سال 
در  بیماری  این  در  گشت،  معروف  »َدرِدی« 
روستاهای صحرای باغ و همچنین روستاهای 
اطراف روزانه تعداد زیادی از مردم در اثر این 
می دادند،  دست  از  خودشان  جان  بیماری 
همچنین در سال های قحطی نیز افراد زیادی 
سبب  به  توابع  روستاهای  و  باغ  صحرای  از 

قحطی وگرسنگی مردند.

اما مهم ترین نقد آرای پزشکی جالینوس را 
افتخار  و  مایه شهرت  اسالمی، که  در جهان 
ابن  به شمار می رود،  برای پزشکی اسالمی 
هجری،  ششم  سده  پزشک  دمشقی،  نفیس 

مطرح کرد. 
ابن نفیس پزشکی تجربه گرا و اهل نظر بود 
پزشکی  کشفیات  ترین  بزرگ  از  یکی  که 
اسالمی را صورت داد. از این رو او در قرون 
گذشته بین نویسندگان اسالمی به جالینوس 
مراجع  در  که  لقبی  همان  )اسالمی(،  عرب 
شده  مشهور  اند،  داده  نیز  رازی  به  مختلف 
تشریح  اثرش، شرح  دو  در  نفیس  ابن  است. 
قانون ابن سینا، شرحی که بر کتابهای اول تا 
سوم قانون نوشته شده است، و شرح قانون، 
طرح   موضوعات  بر  کلی  طور  به  که  شرحی 
شده در قانون نوشته، کشف خود موسوم به 
تنها  است.  داده  را شرح  ریوی خون  گردش 
این  با  بود که دانش جدید  نوزدهم  در سده 

کشف مهم ابن نفیس آشنا شد.
گردش  مورد  در  جالینوس  نظر  اساس  بر 
راست  بطن  وارد  شریان  راه  از  خون  خون، 
بطنهای  بین  که  منافذی  راه  از  و  قلب شده 
به بطن چپ  راست و چپ قلب وجود دارد 
وارد شده و در بدن می چرخیده است، 

بخش صحرای باغ یکی از بخش های شهرستان 
صحرای  است.  ایران  فارس  استان  در  الرستان 
شهرستان  جنوب  در  است  بلوکی  جلگه ای  باغ 
هرمزگان  استان  و  فارس  استان  مرز  در  و  الر 

قرار گرفته است.
نیمه و  از صحرای  اتومبیل رو که  راه جاده  از   
کنار روستای کرمستج می گذرد تا اولین روستای 
صحرای باغ که روستای ُهرمود است در حدود 
فاصله مستقیم آن  اما  است.  راه  چهل کیلومتر 
از راهی کوهستانی بیش از ۱۵ کیلومتر نیست. 

حدود جغرافیائی صحرای باغ
حدود صحرای باغ از برکه حاجی محمدعلی که 
با حدود روستای کرمستج است شروع می شود 
و انتهای آن به روستای دیده بان وکنگ ریشه 

می رسد که تقریباً ۶۳ کیلومتر است. 
است،  باغ  صحرای  غرب  تا  شرق  از  حدود  این 
که  باغ  صحرای  جنوب  و  شمال  حدود  اما 
پهناورترین آن از باالی روستای زروان و دشتی 
در  پاسخند  گردنه  پاسگاه  تا  می شود  شروع 

حدود ۱۵ کیلومتر است.

ششم بهمن سال 60 سالروز حماسه تاریخی و به یاد ماندنی مردم آمل علیه منافقین

نقش مسلمانان در دانش طب)2( معرفي صحرای باغ

امام علی علیه السالم :تاریخچه هنر حکاکی روی چرم

َحسُب الَمرِء ِمن . . . ِعرفانِِه 
ِعلُمُه بَِزمانِِه .

بس  همين   ، آدمى  معرفت  در 
كه... آگاه به زمان خويش باشد .

تاريخ در احاديث
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کشف سیاهچاله هایی 
بسیار بزرگ

 در مراکز کهکشان  ها
جذب  با  بزرگ  العاده  فوق  سیاهچاله های 
به  خود  اطراف  منطقه  گاز های  و  ستاره ها 
برابر  میلیارد  ده  تا  میلیون  یک  بین  جرمی 

جرم خورشید می رسند.
شده  منتشر  مقاله  در  مطلب  این 

 Monthly Notices of the Royal درمجله 
در  آن  خالصه  که   Astronomical Society
شده  اعالم  شده،  منتشر   Phys.org وبسایت 
بوده است که  این  بر  اعتقاد  به حال  است.تا 
نحوه  دلیل  به  بزرگ  سیاهچاله های  جرم 
شکل گیری و رشد آن ها نمی تواند از یک ّحد 

مشخص بیشتر باشد.
جذب  با  بزرگ  العاده  فوق  سیاهچاله های 
به  خود  اطراف  منطقه  گاز های  و  ستاره ها 
برابر  میلیارد  ده  تا  میلیون  یک  بین  جرمی 
در  دانشمندان  اما  می رسند،  خورشید  جرم 
که  رسیدند  کشف  این  به  خود  جدید  کار 
SLABها در اوایل جهان، حتی قبل از ظهور 
گرفته  شکل  دیگری  صورت  به  کهکشان ها، 
مدرکی  شاهد  هیچ  اکنون  حال،  این  با  اند. 
در مورد وجود این پدیده های عجیب و غریب 
این گزارش  از  فضایی در دست نیست.پیش 
شده بود که یک تیم بین المللی از دانشمندان 
ایاالت متحده و آلمان یک سیاهچاله بزرگ را 
کشف کرده اند که در فاصله ۱۳ میلیارد سال 
نوری از زمین واقع شده است. این سیاهچاله 
حدود ۶۹۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ 
که  گرفته  شکل  ریونیزاسیون،  دوران  در  و 

اختروش ها و اولین ستاره ها ظاهر شدند.
***

تولید موتورهای کم مصرف 
در یک شرکت دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه حمل و نقل پیشرفته گفت: 
تولید موتورهای کم مصرف در شرکت دانش 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  بنیان 
ستاد  دبیر  منطقی  است.منوچهر  شده  آغاز 
ارتباط  در  پیشرفته  نقل  و  حمل  توسعه 
مستقیم با بخش خبری اخبار ۲۱ شبکه یک 
بنیان  دانش  شرکت های  ورود  خصوص  در 
کرد:  اظهار  مصرف  کم  موتور های  تولید  در 
در  بنیان  دانش  شرکت های  حاضر  حال  در 
زمینه تولید موتور های کم مصرف ورود کرده 
و توانسته موتور هایی با مصرف زیر پنج لیتر 
تولید کنند.وی ادامه داد: مصرف باالی برخی 
می شود  محسوب  معضلی  یک  موتور ها  از 
با  بنیان  دانش  شرکت  یک  دلیل  همین  به 
به  اقدام  فناوری   و  علمی  معاونت  حمایت  
موتور های کم مصرف کرده  تولید  و  طراحی 
که در فاز اول تا آخر امسال ۱۵۰ هزار موتور و 
بعد از دوسال ۵۰۰ هزار موتور تولید می شود.

منطقی، بیان کرد: ما به خودروسازان بزرگ 
استفاده از چنین موتوری را پیشنهاد دادیم، 
خودشان  تولید  موتور  که  معتقدند  آن ها  اما 
خودروساز های  البته  کنند.  مصرف  باید  را 
کوچک قبول کرده اند که از چنین موتور های 

کم مصرف استفاده کنند.
وی افزود: تاب آوری به این معنی است که با 
تغییراتی مختلف مانند تحریم بر تولید داخل 
در  توسعه  و  تحقیق  که  معتقدم  نگذارد.  اثر 
زمینه تولید قطعات گسترش پیدا کندو باید 

به یک سیاست ماندگار تبدیل شود.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
جمهور مرکز نوآوری صنعت قطعه سازی خودرو 

شرکت کروز را افتتاح کرد.
با  قطعه سازی خودرو  نوآوری صنعت  مرکز  این 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و توسط شرکت دانش بنیان کروز، راه اندازی شده 
بومی،  فناوری  با  این صنعت  تا چرخ های  است 
ایران ساخت،  قطعات  و  دانشگاهی  نوآوری های 

شتابان تر از گذشته حرکت کند.
مرکز نوآوری صنعت قطعه سازی خودرو امروز در 
زیرساختی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع 
یورو سرمایه گذاری در مسیر  با ۳میلیون  زیربنا 
رفع نیاز های فناورانه صنعت خودرو گام برداشت. 
تمام  به صورت  متخصصان  از  نفر  بر ۲۵۰  بالغ 
وقت و ۳۰ دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی 
از دانشگاه های برتر کشور در این مرکز نوآوری بر 
روی بیش از ۱۲۰ پروژه فناورانه صنعت خودرو 

فعال هستند.
استقبال از شرکت های دانش بنیان، خالق و استارتاپ ها

و  نوآوری  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  ستاری 
توانمندی طراحی، مهم ترین مولفه برای تبدیل 
است،  پویا  صنعت  یک  به  کشور  خودروسازی 
ادامه داد: مرز باریک میان کارخانه داری و صاحب 
ماشین سازی،  طراحی،  توانمندی  بودن،  صنعت 
بهینه سازی و توسعه است. این توانمندی صرفا 
از  استقبال  و  نوآوری  روی  به  در ها  گشودن  با 
به  شرکت های دانش بنیان، خالق و استارتاپ ها 

دست می آید.
اشاره  با  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
تاثیرگذاری حضور شرکت های دانش بنیان و  به 
خالق در حوزه خودروسازی گفت: برای تبدیل 
شدن خودروسازی کشور به یک صنعت پویا و رو 

1. کارشناس پشتیبانی شبکه رایانه ای
میانگین درآمد ساالنه: 52.160 دالر

بررسی  شبکه  کارشناس  یک  وظیفه  کلیدی ترین  و  اولین 
مشکالت به وجود آمده در شبکه و برطرف کردن آن است. 
توانایی حل مشکالت به وجود آمده به شکل سریع و خالقانه 
از مهم ترین ویژگی های متخصص شبکه های رایانه ای است. 
این افراد همچنین باید از مهارت های ارتباطی خوبی برخوردار 
باشند تا بتوانند با کسانی که با مشکالتی مانند ورود به ایمیل یا 
شروع یک ویدئو کنفرانس مواجه شده اند بخوبی ارتباط برقرار 
کنند. این کارشناسان برای پیشگیری از اختالالت احتمالی که 
ممکن است ایجاد شود از سخت افزارها و نرم افزارهای موجود 
وضعیت  ارزیابی  وظیفه  همچنین  آنها  می کنند.  نگهداری 
سیستم ها و بررسی مشکالت آنها را به عهده دارند. این شغل 
به مدرک کارشناسی نیاز دارد اما در مواردی نیز، افراد پس 
از تحصیالت دبیرستان با گذراندن کالس های آموزشی وارد 
این حرفه می شوند. از آنجا که بسیاری از شرکت ها در حال 
می رود  انتظار  رایانه شان هستند،  روی شبکه  سرمایه گذاری 
وضعیت استخدام در این موقعیت شغلی تا سال ۱۴۰۵/ ۲۰۲۶ 

حدود ۱۱ درصد افزایش یابد.
2. توسعه دهندگان وب

میانگین درآمد ساالنه: 66.130 دالر
با آنالین شدن بخش عمده ای از مشاغل، بسیاری از شرکت ها 
برای نشان دادن کاالهای خود به مشتریان بالقوه از وبگاه ها 
به جای ویترین فروشگاه ها استفاده می کنند. توسعه دهندگان 
وب کارشناسانی هستند که وظیفه آنها طراحی، ایجاد و حفظ 
به حوزه تخصص  توجه  با  کارشناسان  این  وبگاه هاست.  این 
کاربران  که  می کنند  ایجاد  متنی  یا  دیداری  عناصر  خود، 
وبگاه ها  صحنه  پشت  اجزای  ساخت  در  یا  می بینند  را  آنها 
خواسته  کارشناسان  این  از  دارند.  نقش  نمی شوند  دیده  که 

جرایم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
روش های  تشریح  به  فتا  پلیس  سایبری 
افزایش امنیت اینترنت خانگی توسط کاربران 

پرداخت.
خصوص  در   ، رجبی  محمد  علی  سرهنگ 
خانگی  اینترنت  امنیت  افزایش  روش  های 

نحوه ارتقای امنیت 
اینترنت خانگی

جرایم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
سایبری پلیس فتا به تشریح روش های افزایش 
امنیت اینترنت خانگی توسط کاربران پرداخت.

خصوص  در   ، رجبی  محمد  علی  سرهنگ 
روش  های افزایش امنیت اینترنت خانگی توسط 
کاربران، گفت: امروزه یکی از ابزارهای برقراری 
ارتباط با فضای مجازی و دنیای وب، اینترنت 
های خانگی است.وی افزود: با توجه به گسترش 
استفاده از اینترنت و  فعالیت کاربران در فضای 
مجازی، مجرمان سایبری با اعمال ترفندهای 
پی  در  گوناگون  نقشه های  اجرای  و  مختلف 
سودجویی از کاربران هستند، یکی از بسترهای 
آسیب پذیر شبکه های اینترنت خانگی است 
سایبری  مجرمان  سوءاستفاده  عدم  برای  که 
امنیتی  راهکارهای  برخی  باید  بستر  این  از 
به  خانگی  های  اینترنت  امنیت  افزایش  برای 
هموطنان اطالع رسانی شود.سرهنگ رجبی با 
بیان اینکه تعویض نام کاربری و رمز عبور پیش 
فرض مودم بی سیم یکی از این راهکارها است، 

 security( و کلید امنیتی )ssid( :تصریح کرد
key( پیش فرض شبکه باید به صورت دوره ای 
مشخص و مداوم تغییر پیدا کند تا دسترسی 
مجرمان به این موارد کاهش پیدا کند.رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا با بیان اینکه کاربران هنگام عدم 
استفاده طوالنی مدت از شبکه اینترنت خانگی، 
بی سیم شبکه ها را خاموش کنند، افزود: یکی 
نام  مناسب مخفی کردن  راهکارهای  از  دیگر 
)ssid( شبکه بی سیم است که توسط هموطنان 

 mac( اقدام اجرایی شود و همچنین باید این 
filter( باید در حالت روشن قرار بگیرد.

به جلو، باید نوآوری دانش بنیان ها به این حوزه راه 
یابد. خوشبختانه این اتفاق مهم در این صنعت در 

حال تحقق است.
قابل  بخش  تولید  توانایی  اکنون  افزود:  او 
در  نرم افزار های خودرویی  و  قطعات  از  توجهی 
و  دارد  وجود  داخلی  دانش بنیان  شرکت های 
صنایع باید بازار بزرگ و بالقوه خود را در اختیار 
این شرکت ها قرار دهند تا ضمن برخورداری از 
یک صنعت پویا، اقتصاد نوآور و طراح، جایگزین 

اقتصاد وارداتچی شود.
از  توجهی  قابل  بخش  کرد:  تصریح  ستاری 
گروه های  توسط  خودرو  الکترونیکی  بخش های 
فناور مستقر در این مجموعه تولید می شود. تا 
خودرو،  مرکزی  کنترل  مدل   ۳ از  بیش  کنون 
از  مدل  ده ها  هوا،  کیسه  کنترل  مرکز  واحد 
قطعات الکترونیکی خودرو و قطعات کنترل بدنه 
خودرو در این مرکز طراحی و تولید شده است. 
همچنین سیستم رادار و تشخیص مسیر خودرو 
از بخش های تحقیقاتی و فناورانه آینده این مرکز 

وبگاهی مطابق خواست  بالقوه،  کاربران  با شناسایی  می شود 
مورد  در  بحث  برای  مشتریان  با  مالقات  کنند.  طراحی  آنها 
خواسته هایشان درمورد وبگاه و چگونگی حفظ و به روزرسانی 
یک  وظایف  جمله  از  محتوا  تامین  و  گرافیکی  طراحی  آن، 
توسعه دهنده وب است. در حال حاضر برای تبدیل شدن فرد 
رسمی  تحصیلی  رشته  هیچ گونه  وب،  توسعه دهنده  یک  به 
مدرسه های  و  دانشکده ها  از  تعدادی  هرچند  ندارد.  وجود 
فنی، دوره های آموزشی در زمینه توسعه وب ارائه می دهند. 
همچنین نوشتارها و درس نامه هایی وجود دارد که توسعه وب 
را آموزش می دهد و روی وب به رایگان قابل دسترس هستند. 
تا سال ۱۴۰۵/  این رشته شغلی  انتظار می رود استخدام در 

۲۰۲۶، تا ۱۵ درصد افزایش بیابد.
3. مدیر سیستم

میانگین درآمد ساالنه: 79.700 دالر
یا  رایانه ای  سیستم  یک  که  است  شخصی  سیستم  مدیر 
را  رایانه ای  شبکه های  مجموعه  یا  رایانه ای  شبکه  یک 
طور  به  باید  سیستم ها  مدیر  می کند.  اداره  و  نگه داری 
و  کارامد شبکه مطمئن شوند  و  از عمکلرد درست  روزانه 
وظایف  کنند.  به روزرسانی  و  تعمیر  را  آنها  معیوب  اجزای 
از سازمانی به سازمان  یک مدیر سیستم گسترده است و 
اطالعات،  از  پشتیبان  نسخه  ایجاد  می کند.  تفاوت  دیگر 
نصب  آن،  اشکاالت  شناسایی  و  سیستم  امنیت  برقراری 
و  ترافیک  بررسی  نرم افزارها،  ارتقای  و  به روزرسانی  و 
امنیت شبکه، پاسخگویی به سواالت فنی کاربران و کمک 
مدیران  وظایف  از  سیستم  اشکاالت  گزارش  و  آنها  به 
از مدیران سیستم ها دارای مدرک  سیستم است. بسیاری 
انتظار  هستند.  رایانه  با  مرتبط  زمینه های  در  کارشناسی 
 /۱۴۰۵ سال  تا  کاری  زمینه  این  در  استخدام  می رود 

۲۰۲۶، تا ۶ درصد افزایش داشته باشد.

ابزارهای  از  یکی  امروزه  گفت:  کاربران،  توسط 
دنیای وب،  و  مجازی  فضای  با  ارتباط  برقراری 

اینترنت های خانگی است.
از  استفاده  گسترش  به  توجه  با  افزود:  وی 
مجازی،  فضای  در  کاربران  و  فعالیت  اینترنت 
مجرمان سایبری با اعمال ترفندهای مختلف و 
اجرای نقشه های گوناگون در پی سودجویی از 
پذیر  بسترهای آسیب  از  یکی  کاربران هستند، 
شبکه های اینترنت خانگی است که برای عدم 
باید  این بستر  از  سوءاستفاده مجرمان سایبری 
امنیت  افزایش  برای  امنیتی  راهکارهای  برخی 
اینترنت های خانگی به هموطنان اطالع رسانی 
نام  تعویض  اینکه  بیان  با  رجبی  شود.سرهنگ 
کاربری و رمز عبور پیش فرض مودم بی سیم 

یکی از این راهکارها است، تصریح کرد: )ssid( و 
کلید امنیتی )security key( پیش فرض شبکه 
باید به صورت دوره ای مشخص و مداوم تغییر 
موارد  این  به  مجرمان  دسترسی  تا  کند  پیدا 

کاهش پیدا کند.
جرایم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
کاربران  اینکه  بیان  با  ناجا  فتا  پلیس  سایبری 
شبکه  از  مدت  طوالنی  استفاده  عدم  هنگام 
را خاموش  ها  بی سیم شبکه  اینترنت خانگی، 
مناسب  راهکارهای  از  دیگر  یکی  افزود:  کنند، 
مخفی کردن نام )ssid( شبکه بی سیم است که 
اقدام اجرایی شود و  این  باید  توسط هموطنان 
همچنین )mac filter( باید در حالت روشن قرار 

بگیرد.

 ۱۵ کنون  تا  نوآوری  مرکز  این  است.  نوآوری 
پروژه فناورانه را با دانشگاه های کشور به سرانجام 
ایران ساخت شده  رسانده و بیش از ۳۰۰ قطعه 
فناوری ساخت  در حال حاضر  مرکز  این  است. 

این قطعات را بومی سازی کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از حمایت 
نوآوری  میان  پلی  ایجاد  برای  زیرساختی 
شرکت های دانش بنیان و خالق با صنایع گفت و 
ادامه داد: از تمام شرکت های دانش بنیان و فناور 
برای رفع نیاز های صنعت خودرو و ورود نوآوری 
به این عرصه دعوت و همچون گذشته از فعاالن 

زیست بوم نوآوری خودرو حمایت می کنیم.
با برخورداری از  ایران  اینکه  با تاکید بر  ستاری 
تاریخ طوالنی و فرهنگی غنی باید صاحب صنعت 
بومی باشد، بیان کرد: فرهنگ تکیه به مونتاژ و 
واردات صرف، چالش های بسیاری را برای صنایع 
ایجاد مراکز  با  امیدواریم  به وجود آورده است.  
نوآوری و هموار شدن راه ورود خالقیت، صاحب 

صنعت بومی خود و صادرات آن شویم.

4. برنامه نویس
میانگین درآمد ساالنه: 79.840 دالر

برنامه نویس رایانه، فردی است که از زبان برنامه نویسی مثل 
که  استفاده می کند  برنامه هایی  نوشتن  C++ برای  یا  پایتون 
نرم افزاری می گویند چگونه عمل  برنامه های  به سیستم ها و 
کنند. آزمایش برنامه ها و اپلیکیشن ها و رفع اشکاالت آنها به 
منظور مطمئن شدن از رسیدن به نتایج مورد نظر، از وظایف 
ساختن  برنامه نویسی  هدف  واقع  در  است.  برنامه نویسان 
برنامه ای است که رفتار خواسته شده را به نمایش می گذارد. 
همه چیزهایی که از طریق رایانه می توان دید، از بازی های 
رایانه ای گرفته تا سیستم عامل هایی مثل ویندوز و برنامه هایی 
مثل آفیس از جمله محصوالت نرم افزاری هستند که بخش 
کرده اند.  تولید  رایانه  برنامه نویسان  را  آنها  از  توجهی  قابل 
بسیاری از برنامه نویسان با مدرک کارشناسی در زمینه علوم 
رایانه و برخی نیز با مدرک کاردانی وارد این شغل می شوند. 
انتظار می رود تقاضا برای این شغل تا سال ۲۰۲۶، تا ۷ درصد 

بستری برای تحول خودرو با قطعات ایران ساخت
این  فعال  مجموعه  بزرگ ترین  مجموعه  این 
شرکتی  به  شدن  تبدیل  با  و  است  صنعت 
ایده های  از  حمایت  برای  را  زمینه  دانش بنیان، 
و  واردات  از  خودرو  صنعت  نیازی  بی  نوآورانه، 
تولید خودرو های پیشرفته همگام با فناوری های 

روز دنیا فراهم کرده است.
تولیدی کروز  نفر در مجموعه  ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
آن ها  از  نفر   ۵۰۰ و  هزار   ۳ که  دارند  اشتغال 
از  خودرو  گوناگون  قطعات  و  هستند  بانوان 
سوییچ  سبم،  دسته  نشانگرها،  حسگرها،  جمله 
تعلق و ترمز، قطعات تزیینی و قوای محرکه را 
ایران ساخت کرده اند. در حوزه یونیت های کنترل 
تولیدی کروز قطعاتی، چون سنسور های تهویه، 
و  مرکزی  کنترل  سیستم های  ترمز،  و  فرمان 

ایمنی خودرو بومی سازی شده اند.
در مرکز تحقیقات شرکت کروز، پیشرفته ترین 
دستگاه های اندازه گیری و سیستم های طراحی 
دانشگاهیان  از  نفر   ۲۳۰ و  است  شده  تولید 
که  هستند  پژوهش  و  تحقیق  حال  در  کشور 
قطعات  طراحی  آن ها  فعالیت  و  کار  حاصل 
عالوه  است.  کشور  صنایع  نیاز  مورد  پیشرفته 
بر فعالیت های انجام شده در این مجموعه، در 
دانشگاه های  با  پروژه   ۵۰ بر  بالغ  حاضر  حال 
بزرگ کشور از جمله تهران، شریف و امیرکبیر 

در حال انجام است.
خط تولید قطعات الکترونیکی این شرکت برای 
ظرفیت  ا  را  اتوماتیک  ۸ خط  قطعات سطحی 
قطعه   ۳۴۰ از  بیش  برای  قطعه  میلیون   ۲۵
نمایشگر ها  سنسورها،  انواع  در  دارد.  ظرفیت 
در  و  الکترونیکی  قطعات  و  امنیتی  قطعات  و 

حوزه کنترل مرکزی خودرو فعالیت می کند.

افزایش بیابد.
5. کارشناس پایگاه داده

میانگین درآمد ساالنه: 84.950 دالر
کارشناس پایگاه داده وظیفه سازماندهی، نگهداری و بازیابی 
داده هایی مانند اطالعات مالی، اطالعات مشتریان، اطالعات 
شرکت ها، اطالعات انبار و سایر اطالعاتی را که ارزش حفظ 
دارد.  عهده  به  نرم افزارها  از  استفاده  با  دارند  طبقه بندی  و 
تفکر  جزئیات،  به  توجه  تحلیل،  توانایی  مانند  مهارت هایی 
منطقی، توانایی حل مساله و مهارت در زبان های پایگاه های 

 Structured Query( ساختاری  جستار  زبان  مانند  داده 
برای  از مهارت های الزم   )SQL( اختصار  به  Language(یا 
دارای  داده  پایگاه  کارشناسان  از  بسیاری  است.  حرفه  این 
هستند.  رایانه  با  مرتبط  رشته های  در  کارشناسی  مدرک 
این  در  استخدام   ،۲۰۲۶  /۱۴۰۵ سال  تا  می رود  انتظار 

موقعیت شغلی، ۱۱ درصد افزایش پیدا کند.

مستقل به ساحل نیز راه دارند. هلند قصد دارد 
از  بخشی  به  را  آب  روی  بر  شناور  خانه های 
کند،  مبدل  کشور  این  در  شهری  اکوسیستم 
در  آب  سطح  بودن  باال  به  توجه  با  که  امری 
این کشور راهی برای اسکان جمعیت محسوب 

می شود.
محیط  و  آب  انرژی  از  می توان  طریق  این  از 
گرفت،  بهره  روزمره  نیازهای  تأمین  برای 
ضایعات را به حداقل رساند و به عالوه فضایی 

برای تنوع زیستی طبیعی به وجود آورد.
الوار  با  همراه  بیرونی  نمای  دارای  خانه ها  این 
سیاه رنگ با سقف شیب دار، فضای باز و نور 
طبیعی فراوان هستند. شرکت سازنده با بهینه 
نور  تابش  خانه ها،  این  داخلی  نقشه  سازی 
است. کرده  تضمین  آنها  داخل  در  را  طبیعی 

در طبقه زیرزمین این خانه دو اتاق خواب یک 
نفره، حمام مشترک، خشکشویی و سالن روباز 

می  شناخته    )Designated  Entitie)NDE
ملی  دار  صالحیت  نهاد  یا  سازمان  یک  شوند؛ 
کنوانسیون  به  کشورها  سوی  از  که  است 
می  معرفی  متحد  ملل  سازمان  اقلیم  تغییرات 
با  ارتباط  برقراری  آنها  اصلی  وظیفه  و  شوند 
ارسال  منظور  به  شبکه  و  اقلیم  فناوری  مرکز 
محیط  با  سازگار  های  فناوری  درخواست 
در  کشورهای  به  آنها  انتقال  و  توسعه  زیست، 
اقلیم  حال توسعه است. مرکز و شبکه فناوری 
ملل  سازمان  اقلیم  تغییرات  کنوانسیون  ذیل 
انتقال  متحد )UNFCCC( به منظور توسعه و 
برای  توسعه  حال  در  کشورهای  به  فناوری 
سازگاری  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش 
 CTCN است.  شده  ایجاد  اقلیم  تغییرات  با 
در  کشورهای  درخواست های  دریافت  بر  عالوه 
است  نموده  فراهم  را  امکان  این  توسعه،  حال 
که  موسسات/سازمان ها/نهادهایی  شرکت ها/  تا 
مربوط  فناوری های  یا  و  فنی  دانش  زمینه  در 

وجود دارد که می تواند به عنوان اتاق کار نیز 
مورد استفاده قرار گیرد. فضای اتاق نشیمن از 
تشکیل  سقف  تا  کف  از  شیشه ای  پنجره های 
شده و اتاق خواب ها با یک دیوار و در شیشه ای 
مجهز شده اند تا از این نور طبیعی نیز استفاده 

شود.

به تغییرات اقلیم دارای توانمندی هستند  به 
عضویت شبکه فناوری اقلیم CTCN درآیند،  
در این راستا نیز مرکز همکاری های تحول و 
مرجع  عنوان  به  جمهوری  ریاست  پیشرفت 
نزد   )NDE( اقلیم  فناوری  ملی  صالحیت دار 
CTCN، اقدام به معرفی این فرصت همکاری 
کرده  داخلی  مختلف  بخش های  به  فناورانه 
به  موفق  ایرانی  شرکت   ۷ کنون  است.تا 
عضویت در شبکه فناوری اقلیم CTCN شده 
اند که این شرکت ها و مجموعه های فناور 
عبارتند از: شرکت مهندسی بین المللی فوالد 
تکنیک،  موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی 
توسعه  مدیریت  مشاوران  گروه    ، خاوران 
بهینه سازان  ،شرکت  هامون  شرکت  عمید، 
ایران،   موننکو  شرکت  تاسیسات،    صنعت 
کنون  تا  جهانی  سطح  در  فراب.  شرکت 
۶۲۳ شرکت یا موسسه به عضویت در شبکه 
این  از  درآمده اند،    CTCN اقلیم  فناوری 
تعداد، ۶۴ شرکت یا موسسه بین المللی است 
بیشترین  و  بوده  کشور   ۹۴ از  آنها  مابقی  و 
تعداد شرکت ها متعلق به کره جنوبی با تعداد 
۷۸ شرکت است،  همچنین برخی کشورها از 
قبیل آمریکا، چین، اتریش، ژاپن و دانمارک 
به ترتیب تعداد ۳۸، ۱۴، ۱۱، ۸ و ۷ شرکت 

عضو در شبکه فناوری اقلیم دارند.
اطالعات  دریافت  برای  فناور  های  شرکت   
بیشتر در مورد فعالیت ها و ظرفیت های مرکز 
و شبکه فناوری اقلیم، نحوه و شرایط عضویت 
شرکت های توانمند در شبکه فناوری اقلیم به 
سایت مرجع صالحیت دار ملی فناوری اقلیم 

www.irannde. می توانند به آدرس )NDE(
com مراجعه کنند.

ساخت  از  هلندی  معماری  شرکت  یک 
با  سازگار  و  آب  روی  بر  شناور  خانه های 
طرح  یک  تکمیل  منظور  به  زیست  محیط 

روستایی در این کشور خبر داده است.
دارد  هلند قصد  در  استودیو آی ۲۹  شرکت 
آب  روی  بر  شناور  خانه   ۴۶ مجموع  در 
این  نیاز  مورد  انرژی  تأمین  برای  و  بسازد 
کند.  استفاده  از صفحات خورشیدی  خانه ها 
با  همچنین یک سیستم تخلیه زباله سازگار 
محیط زیست برای این منازل در نظر گرفته 
منطقه  یک  در  یادشده  شد.روستای  خواهد 
صنعتی قدیمی در شمال آمستردام پایتخت 
آن  تأسیس  از  هدف  و  می شود  ایجاد  هلند 
ساختمان های  از  بهره مندی  مزایای  نمایش 
سازگار با محیط زیست است.هر خانه شناور 
از طریق یک اسکله هوشمند به دیگر خانه ها 
متصل شده و البته هر یک از آنها به طور 

موفق  ایرانی  فناور  مجموعه  و  شرکت  هفت 
 CTCN اقلیم  فناوری  شبکه  در  عضویت  به 
ملل  سازمان  اقلیم  تغییرات  کنوانسیون  ذیل 
متحد)UNFCCC( با حمایت مرکز همکاری های 

تحول و پیشرفت ریاست جمهوری شدند.
با محیط زیست به  انتقال فناوری های سازگار 
کشورهای در حال توسعه از جمله اهداف توسعه 
زیست  های  بخش  در  متحد  ملل  سازمان  ای 
تغییرات  کنوانسیون  رو  این  از  است،   محیطی 
در   )UNFCCC( متحد  ملل  سازمان  اقلیم 
تالش است با ارائه برنامه های منسجمی، زمینه 
همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال 
ترویج،  قیبل  از  اهدافی  تحقق  را جهت  توسعه 
تسهیل و تامین منابع مالی، انتقال یا دسترسی 
با  سازگار  فنی  های  دانش  یا  و  ها  فناوری  به 

محیط زیست ایجاد کنند.
»مرجع صالحیت  عنوان  با  کشورها  نمایندگان 

 National(( اقلیم«  های  فناوری  ملی  دار 

ایجاد صنعت ارمغان، حرکت  های نوآورانه دانش بنیان  ها برای خودروسازی

ایجاد روستای شناور سازگار با محیط زیست در هلند هفت شرکت ایرانی، عضو شبکه فناوری اقلیم CTCN سازمان ملل شدند

پول سازترین مشاغل فناورانه دنیا

نحوه ارتقای امنیت اینترنت خانگی
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فواید پسته برای کودکان
شده  سبب  پسته  در  آهن  و  کلسیم  وجود   -
در  مهمی  بسیار  نقش  خشکبار  نوع  این  که 
دندان ها  و  استخوان ها  به  استحکام بخشیدن 
نظیر  بیماری هایی  درمان  همچنین  و 

کم خونی های ناشی از فقرآهن داشته باشد.
- پسته غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ که این 
اسیدها به رشد مغز کودک کمک به سزایی می 

کنند.
- برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید 

است.
- پسته معده را تقویت می کند.

- برای تسکین سرفه کودکان مفید است.
را  کودکان  خونی  اسهال  و  معمولی  اسهال   -

درمان می کند.
- پسته منبع انرژی برای کودکان می باشد

کمک  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  به  پسته   -
میکند.

- پسته دارای مقادیر زیادی روی است که برای 
تقویت مو، ناخن و پوست بسیار مهم است.

منبع غنی از پروتئین
 ۱۰۰ هر  است.  پروتئین  از  خوبی  منبع  پسته 
دارد،  پروتئین  گرم   ۲۰ حدود  پسته  گرم 
تنها  مرغ  یا  مرغ  تخم  مقدار  این  درصورتی که 
توجه  با  دارد.  پروتئین  گرم  و ۱۷  به اندازه ۱۲ 
به اینکه پروتئین موجود در پسته حتی از مواد 
غذایی غنی از پروتئین هم بیشتر است، بنابراین 
پسته گزینه مناسبی برای تامین پروتئین مورد 

خاصیت آنتی باکتریال سیر در نابودی بسیاری 
از باکتری ها، ویروس ها و دیگر میکرو ارگانیسم 
و  تنفسی  های  بیماری  به  منجر  که  هایی 
می  سرماخوردگی  و  آنفلوانزا  مانند  مشکالتی 
شوند، نقش مهمی دارد .خواص پاک کنندگی 
جمع  سنگین  فلزات  روی  بسیاری  تاثیر  سیر 
شده در بدن دارد. افراد سیگاری و یا افرادی 
معرض  در  یا  و  اند  کرده  ترک  را  سیگار  که 
دود سیگار قرار دارند بهتر است سیر بیشتری 
ناشی  زیرا سیر در دفع سموم  نمایند  مصرف 
کند.  می  زیادی  کمک  بدن  به  دخانیات  از 
سیر  منظم  مصرف  که  دارند  عقیده  محققان 
باشد  بیمارانی  بهبود وضعیت  باعث  تواند  می 
الریه  ذات  مانند  تنفسی  های  بیماری  از  که 
،احتقان ریوی ، برونشیت، آسم،سرماخوردگی 

و سل و غیره رنج می برند. 
ترکیب سیر و آویشن برای پاکسازی ریه ها 

مخلوط سیر و آویشن سموم ریه ها را از بین 
ضد  اثرات  ترکیب  با  سیر  خواص  برد.  می 
عفونی کننده آویشن موجب ارتقا سالمت ریه 

ها می شود. 
به شکل  تا  بکوبید  با هاون  را  حبه های سیر 
خمیر آماده شود. سپس برگ های آویشن تازه 
را به آن اضافه کنید و دوباره آن را بکوبید تا به 
صورت یکدست ترکیب شوند. این ترکیب را 

هم اشاره شده است.
افزایش هوش و ذکاوت

سرشار  که  است  خوراکی هایی  از  یکی  پسته 
عملکرد  این خوراکی  است.   ۶-B ویتامین  از 
به  می دهد.  بهبود  را  بدن  عصبی  سیستم 
کودکان  توسط  پسته  مصرف  خاطر  همین 
را  آن ها  و  شده  مغز  عملکرد  بهبود  موجب 
به عنوان  هم  موضوع  این  می کند.  باهوش تر 
یکی از مهم ترین خواص پسته برای کودکان 

شناخته می شود.
تقویت سیستم ایمنی بدن

بدن حساس تری  بزرگ ترها  به  نسبت  بچه ها 
بیماری های  به  ابتال  خطر  در  بیشتر  و  دارند 
تقویت  برای  هستند.  ویروسی  و  باکتریایی 
از  می توانید  کودکان  بدن  ایمنی  سیستم 
ویتامین  حاوی  پسته  بگیرید.  کمک  پسته 
عفونت های  با  و  است   ۶-B ویتامین  و   C
ویروسی و باکتریایی مقابله می کند. همچنین 
مصرف پسته موجب افزایش تولید گلبول های 
که  کسانی  بنابراین  می شود؛  بدن  در  سفید 
می خواهند فرزندانشان را در برابر بیماری های 
مختلف ایمن کنند، حتما پسته را در برنامه 

غذایی آن ها قرار می دهند.
 منبع غنی از آنتی اکسیدان ها

آنتی اکسیدان های  از  خوبی  منبع  پسته 
از  مانع  آنتی اکسیدان ها  این  است.  مختلف 
نفوذ رادیکال آزاد مضر موجود در هوا به بدن 
می شوند و در کاهش التهابات و افزایش ایمنی 

بدن موثر هستند.
مضرات پسته برای کودکان: 

افزایش  به  منجر  پسته  بیش ازحد  مصرف   -
وزن در کودکان و بزرگساالن می شود.

- درست مثل بسیاری از آجیل، پسته میتواند 
به برخی افراد حساس باشد. این به خصوص 
در مورد بچه ها درست است. برخی از عالئم 
آلرژی ناشی از پسته ممکن است شامل چشم 
های خارش دار و آبدار، عطسه و سرفه باشد.

در بعضی موارد، می توان دید که فرد ممکن 
دیگران  و  کند  ایجاد  تهوع  یا  و  اسهال  است 
ممکن است عالئم آسم و کندو را تجربه کنند. 

برسد.بعد از خاموش کردن شعله، ترکیب را از 
تا خنک شود.  دهید  اجازه  و  داده  عبور  صافی 

این شربت را در یخچال نگهداری کنید. 
قاشق  یک  ناشتا،  صورت  به  صبح  روز  هر 
غذاخوری از این شربت را میل کنید و یا اینکه 
دو  بنوشید.  و  کرده  مخلوط  ولرم  آب  با  را  آن 
هفته به طور مداوم از این شربت استفاده کنید 
و بعد از آن، یک هفته استراحت کرده و دوباره 

مصرف آن را آغاز کنید. 
در هر دو روش سیر یک عضو مهم در داروهای 
خانگی به شمار می آید که موجب پاکسازی ریه 
ها می شود. اما توجه داشته باشید این داروهای 
استفاده  زندگی سالم  کنار سبک  در  را  گیاهی 

نمائید.
سایر نکات مهم 

حتی االمکان از جوشاندن سیر خودداری کنید 
زیرا خواص دارویی آن را از بین میبرد. 

البته قبل از هرگونه استفاده از سیر برای هر نوع 
بیماری باید با پزشک مشورت کنید. 

آلرژی  سیر  به  که  افرادی  باشید  داشته  یاد  به 
دارند، همیشه باید دو نکته مهم در نظر داشته 

باشند: 
اگر هرگونه مشکلی را در پوست خود احساس 
کردند یا با سردرد و افزایش دمای بدن مواجه 

شدند، باید مصرف سیر را سریعتر قطع کنند. 
بی  دارای خواص  باشید که سیر  داشته  یاد  به 
شماری می باشد اما در صورتی که آن را منظم 
مصرف کنید. با مصرف روزانه سیر می توانید از 
خواص شفادهنده آن بهره ببرید و زندگی خود 

را سالم تر از قبل کنید.

نیاز بچه ها به حساب می آید.
منبع غنی از انرژی

انرژی  به  نیاز  روزمره شان  فعالیت  برای  بچه ها 
زیادی دارند، به همین خاطر توصیه می شود که 
حتما به کودکانتان مواد غذایی پرانرژی بدهید. 
به حساب  پرانرژی  غذایی  مواد  از  یکی  پسته 
وعده  به عنوان  را  پسته  اگر  بنابراین  می آید؛ 
صبحانه یا میان وعده فرزندتان در نظر بگیرید، 
تا انتهای شب سرحال و پرانرژی است و احساس 

ضعف و خستگی نخواهد داشت.
کم بودن میزان قند

پسته بدون اینکه بدن کودکان را غنی از مواد 
باشند،  داشته  ضعف  احساس  و  کند  شیرین 
می رساند.  آن ها  به  را  نیازشان  مورد  انرژی 
افزایش  باعث  پسته  مصرف  که  راحت  خیالتان 
قند خون بچه ها و به خطر افتادن سالمتی آن ها 

نمی شود.
منبع غنی از ویتامین ها

پسته منبع خوبی از ویتامین های ضروری مانند 
ویتامین C، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، اسید 
پانتوتنیک ، ویتامین B-۶، فوالت، ویتامین A و 
ویتامین E است. هریک از این ویتامین ها نقش 

مهمی در حفظ سالمت فرزند شما دارند.
منبع غنی از فیبر

پسته یک منبع غنی از فیبر است و در هر ۱۰۰ 
گرم از این آجیل ۱۰ گرم فیبر وجود دارد. به 
همین خاطر در بین خواص پسته برای کودکان 
به بهبود عملکرد روده ای پسته و درمان یبوست 

در ظرف شیشه ای تمیز ریخته و روی آن را با 
روغن زیتون طبیعی بپوشانید. بعد از یک شب 

از این ترکیب استفاده کنید.
اجازه دهید تا یک شب از تهیه ترکیب سیر و 
آویشن سپری شود تا آویشن به خوبی در سیر، 
مخلوط و خیس شود. صبح روز بعد یک قاشق 
ناشتا میل کنید.  به صورت  را  از آن  غذاخوری 
مصرف روزانه و به مدت دو هفته از این داروی 
گیاهی، تاثیر بسیار مفیدید در پاکسازی ریه ها 

خواهد داشت.
 شربت سیر، زنجبیل، پیاز ، زردچوبه و شکر 

این داروی خانگی از میزان باالی آنتی اکسیدان 
برخوردار  ضدالتهابی  و  زدا  سم  ترکیبات  و  ها 
چند  باعث  شربت  این  در  موجد  مزایای  است. 
برابر شدن خواص سیر می شود. زیرا زنجبیل ، 
پیاز و زرد چوبه نیز دارای خواص ضد ویروسی 
هستند که قدرت دفاعی و سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می کنند . این شربت گیاهی مواد زائد 

جمع شده در ریه ها را از بین می برند. 
یکدیگر  با  مالیم  حرارت  روی  را  شکر  و  آب 
را  کنده  پوست  پیازهای  سپس  کنید.  مخلوط 
و  زنجبیل  آن  از  بعد  بزنید.  هم  و  کرده  اضافه 
سیرهای له شده را نیز اضافه کنید و هم بزنید. 
کنید  کمتر  را  شعله   ، شربت  جوشیدن  از  بعد 
تا آب ترکیب به نصف  بزنید  و مدام آن را هم 

سبزیجات سبز
سبز  سبزیجات 
هایی  گزینه 
برای  العاده  فوق 
انسان  سالمت 
هستند و به بهبود 
نیز  خو  و  خلق 

کمک می کنند. 
خطر  و  سبزیجات  بین  ارتباط  متعدد  مطالعات 
و عالئم افسردگی را نشان داده اند. نتایج مثبت 
سبزیجات  که  افرادی  برای  خو  و  خلق  وضعیت 
است.  مشاهده شده  کنند،  می  مصرف  بیشتری 
اگرچه به انجام پژوهش های بیشتر برای بررسی 
ارتباط فوالت با خلق و خو نیاز است، اما می توان 
تصور کرد که سود مصرف سبزیجات بیشتر از ضرر 

آن خواهد بود.
هستند  خوبی  هایی  گزینه  جمله  از  زیر  موارد 
که می توانید مصرف آنها را مد نظر قرار دهید:

- کنگر فرنگی - بروکلی - بامیه- اسفناج - برگ 
های شلغم 

شکالت
فوق  شکالت طعم 
و  دارد  ای  العاده 
برای  خوبی  گزینه 
تقویت سریع خلق 
و خو است. این به 
برای شکالت  ویژه 
است  صادق  تلخ 

مواد  بیشترین  حاوی  شکالت  نوع  بهترین  که 
مفید محسوب می شود.

از  هدونیک  بندی  رتبه  مقیاس  در  شکالت 
معنی  بدان  این  است.  برخوردار  باالیی  جایگاه 
است که بافت، طعم و بوی شکالت همگی می 
توانند به ایجاد خلق و خوی مثبت کمک کنند.

ماهی های چرب
چرب  های  ماهی 
چربی  از  سرشار 
های سالم، به ویژه 
چرب  اسیدهای 
امگا-۳ هستند که 
موادی بسیار مفید 

روش های شگفت انگیزی با سالمت روانی پیوند 
خورده است.

برای  خوبی  منبع  شده  تخمیر  غذاهای 
مفید  های  میکروارگانیسم  ها،  پروبیوتیک 
انجام  توانایی  مفید  های  باکتری  این  هستند. 
سالم  رشد  به  کمک  مانند  مثبتی  کارهای 
سروتونین  تقویت سطوح  و  روده  های  باکتری 

را دارند.

مغزدانه ها
ها  مغزدانه 
فیبر،  از  سرشار 
سالم،  های  چربی 
مواد  و  پروتئین 
دیگر  مغذی 
تنها  اما  هستند. 
این موارد نیستند 
را  ها  مغزدانه  که 

خو  و  خلق  بهبود  برای  ایده آل  ای  گزینه  به 
تبدیل می کنند.

موارد زیر از جمله مغزدانه هایی هستند که می 
توانید مصرف آنها را مد نظر قرار دهید:

بادام  هندی-  بادام  برزیلی-  آجیل  بادام-   -
زمینی- دانه کاج- دانه های کدوتنبل

- دانه های کنجد- دانه های آفتابگردان- گردو

غالت کامل
از  کامل  غالت 
گزینه  سالم ترین 
تامین  برای  ها 
های  کربوهیدرات 
بدن  نیاز  مورد 
این  بدون  هستند 
قند  سطوح  که 
خون دچار نوسان 

واسطه  به  کامل  غالت  همچنین،  شود.  زیاد 
می  خود  ارزشمند   B های  ویتامین  محتوای 

توانند به تقویت خلق و خو کمک کنند.
غذایی  رژیم  به  توانید  می  را  زیر  کامل  غالت 

فعالیت های  داشتن  تحرک  و  روی  پیاده 
می توانند  که  هستند  هزینه ای  کم  و  ساده 
گنجانده  ما  روزمره  زندگی  در  راحتی  به 
را  ما  روحی  و  جسمی  سالمت  و  شوند 
محققان  که  خصوص  به  کنند.  تضمین 
ریسک  تحرک  بی  زندگی  سبک  می گویند 
و  افزایش می دهد  را  قلبی  نارسایی  به  ابتال 
پیاده روی موجب کاهش ریسک فشارخون 

باال می شود.  
به خاطر همه  زنانی که  محققان دریافته اند 
در  را  زیادی  زمان  مدت  کووید۱۹  گیری 
منزل سپری می کنند الزم است برای پیاده 
را  کوتاهی  زمان  مدت  و  بروند  بیرون  روی 

بگذرانند.  تلویزیون  یا  کامپیوتر  جلو 
فعالیت  کلی  میزان  از  نظر  صرف  واقع  در 
بدنی، پیاده روی بیشتر و کم تحرکی کمتر 
مفید  عروق  و  قلب  سالمت  برای  می تواند 

اساس  همین  بر  شوند.  می  محسوب  مغز  برای 
برای  ماهی  مصرف  تغذیه  متخصصان  که  است 

مبارزه با افسردگی را توصیه می کنند.
امگا-۳  اسیدهای چرب  نیز حاوی  روغن ماهی 
است و برخی مطالعات نشان داده اند که مصرف 
آن  عالئم  و  افسردگی  کاهش  به  تواند  می  آن 

کمک کند.

توت ها
که  گونه  همان 
می  سبزیجات 
بهبود  به  توانند 
و  خو  و  خلق 
خطر  کاهش 
کمک  افسردگی 
شرایطی  کنند، 

ها  توت  است.  صادق  ها  میوه  برای  نیز  مشابه 
ها  اکسیدان  آنتی  برای  منابع  بهترین  از جمله 

هستند.
با  که  هستند  قوی  ترکیباتی  ها  اکسیدان  آتی 
به  تواند  می  التهاب  کنند.  می  مبارزه  التهاب 
منجر  افسردگی  مانند  خو  و  خلق  اختالالت 
توت  در  فنولیک  ترکیبات  با  ترکیب  در  شود. 
ها، آنتی اکسیدان ها با استرس اکسیداتیو ناشی 
از فعالیت رادیکال های آزاد در بدن مبارزه می 
و  بدن  تقویت سالمت  به  نهایت  در  این  کنند. 

تفکر مثبت منجر می شود.

غذاهای تخمیر شده
تخمیر  غذاهای 
واسطه  به  شده 
برای  خود  فواید 
دستگاه  سالمت 
شناخته  گوارش 
اما  هستند،  شده 
توانند  می  آنها 
خلق  بهبود  در 

طور  به  باشند.  داشته  نقش  نیز  انسان  خوی  و 
کلی، مطالعات نشان داده اند که سالمت روده به 

خود اضافه کنید:- جو دوسر- - برنج قهوه ای- 
بلغور- ارزن- کینوآ 

نوشیدنی ها
تردید،  بی 
نوشیدنی ها از نظر 
محسوب  غذا  فنی 
اما  شوند،  نمی 
ساده  هایی  گزینه 
مواد  دریافت  برای 
تقویت  مغذی 
خو  و  خلق  کننده 

هستند. 

نوشیدنی های حاوی کافئین
دارای  کافئین 
به  خاص  ترکیبی 
است.  آدنوزین  نام 
به  ترکیب  این 
مغز  گیرندهای 
و  شده  متصل 
خستگی را کاهش 
و  تمرکز  و  داده 

به  شرایط  این  بخشد.  می  بهبود  را  هوشیاری 
احساس  های  هورمون  ترشح  موجب  خود  نوبه 
خوب در بدن می شود. نتایج یک مطالعه نشان 
داد افرادی که قهوه حاوی کافئین مصرف کرده 
دارونما دریافت  آنهایی که  با  مقایسه  بودند، در 
خوی  و  خلق  در  چشمگیر  بهبود  بودند،  کرده 

خود را تجربه کردند.

کفیر
واسطه  به  کفیر 
ی  ا محتو
خود  پروبیوتیک 
فواید  تواند  می 
تخمیر  غذاهای 
شده را ارائه کرده، 
به  در شرایطی که 
سیستم  تقویت 

ایمنی و گوارش نیز کمک می کند.
منبع: عصرایران

ماش یکی از انواع حبوبات می باشد که معموال 
خواص  از  سرشار  اما  نداشته  زیادی  طرفداران 
تا به  باستان  از دوران  باشد که  بسیار زیاد می 

امروز کشت و مصرف می شده است.
۱. سرشار از انواع مواد مغذی است.

داشته  را  ها  اکسیدان  آنتی  از  باالی  سطح   .۲
بیماری های مزمن  به  ابتال  تواند خطر  که می 

و  روی  پیاده  بین  بردند  پی  محققان  باشد. 
بین  همچنین  و  باال  فشارخون  ریسک  کاهش 
قلبی  نارسایی  ریسک  افزایش  و  تحرکی  بی 

ارتباط وجود دارد. 
ساعت  نیم  حداقل  روزی  است  بهتر  بنابراین 

پیاده روی را در برنامه خود بگنجانید. 

را افزایش دهد.
۳. می تواند از گرمازدگی پیشگیری کند.

۴. می تواند با کاهش سطح کلسترول بد خطر 
ابتال به مشکالت قلبی را کاهش دهد.

۵. سرشار از پتاسیم، منیزیم و فیبر است که 
می تواند فشار خون را کاهش دهد.
۶. می تواند به هضم غذا کمک کند.

۷. سطح قند خون را کاهش می دهد.
۸. در کاهش وزن و پایین آوردن اشتها نقش 

مؤثری دارد.
دوران  سالمت  تواند  می  ماش  مصرف   .۹

بارداری را تضمین کند.
باالیی  قیمت  حبوبات  دیگر  به  نسبت   .۱۰
رژیم  به  را  آن  توان  می  راحتی  به  و  نداشته 

غذایی اضافه کرد.

چگونه ریه ها را با سیر تمیز و پاکسازی کنیم ؟خواص و مضرّات پسته برای کودکان

نسخه خوراکی برای بهبود خلق و خو

از دوران باستان این غذا را برای درمان 
بیماری ها مصرف می کردند

تأثیر کمتر نشستن بر کاهش خطر بیماری قلبی

مصرف شیر
 براي الغري

خواب  از  قبل  شوید،  الغر  می خواهید  اگر 
شیر بخورید !

پروتئین کازئین شیر دیر هضم می شود، از 
این رو در تمام طول شب به ساخت عضله 
کمک می کند. در نتیجه شیر خوردن یعنی 
سوخت و ساز سریع تر و کاهش وزنی ساده تر.

نکات کوتاه سالمتي
است. دیابت  داروي  بهترین  بامیه   

ازلخته شدن خون جلوگیری می  گردو   
. کند

بوده  قلب  کننده  تقویت  هل   
کند. می  رامعالجه  وسرماخوردگی 

کندوبرای  می  رابرطرف  تشنگی  گشنیز 
بسیارمفیداست. ودندان  دهان 

روده  و  معده  پاکسازی  باعث  انگور 
وبه  سازبوده  خون  همچنین  میشود 

مي کند. کمک  خون  تصفیه 
بدون  و  چرب  کم  بلبلی  لوبیاچشم 

است. سدیم  وحاوی  کلسترول 
کلسیم  داشتن  دلیل  بروکلی،به  کلم 
می  ها  استخوان  تقویت  باعث  فراوان 

شود.
 گل گاوزبان باعث کاهش تب دربیماری 

شود. وکهیرمی  سرخک،آبله  های 
اسیدو  فولیک  از  منبعی  نخودفرنگی 

B۶است ویتامین
افزایش  ویتامینCموجوددرجعفری 

آهن می شود. جذب 
سهولت  وباعث  بوده  اشتهاآور  پونه 

میکند. کمک  معده  درمان  وبه  هضم 
صفرا  کیسه  ناراحتی  رفع  کنجدبرای 

مفیداست.
دراثرسکته  موزخطرمرگ  خوردن   

دهد. می  راکاهش  مغزی 
مفیدبوده  قلب  سالمت  برای  شکالت 

شود. می  خون  شدن  لخته  ومانع 
چربی  کاهش  باعث  اخته  زغال  مصرف 

شود. می  کلسترول  وکاهش  شکمی 
امراض  دربرابر  را  بدن  فرنگی  گوجه   

کند. می  حفظ  عفونی  های  وبیماری 
که  کسانی  برای  دارو  بهترین  اسفناج   

هستند. خونی  کم  مبتالبه 
روغن کنجد برای رفع تنگی نفس،سرفه 

است مفید  ریه  وزخم  خشک 

معجوني براي 
سرفه هاي خلط دار

خلط دار  سرفه های  شر  از  می خواهید  اگر 
خالص شوید، این معجون را بخورید !

این ترکیب طبیعتا ماهیتی تحریک کننده 
از سرفه و خلط  برای کسانی که  اما  دارد، 
غلیظ رنج می برند، ضروری است. همچنین 
به تحریک جریان  خون و جریان مخاط نیز 
آنفلوانزا  دست  از  را  شما  تا  می کند  کمک 

خالص کند
برای این ترکیب ۱ قاشق چای خوری فلفل 
آب  و  غذاخوری عسل  قاشق   ۱ با  را  سیاه 

جوش با هم مخلوط کنید.

کمبود ویتامین دی 
خطر ابتال به کرونا را 

افزایش می دهد

سطح  از  اطالعی  که  سال   ۱۲ باالی  افراد 
می توانند  ندارند  خود  بدن  دی  ویتامین 
قرص  عدد  یک  ماهی  پیشگیری  برای 
یا  واحدی   ۵۰۰۰۰ دی  ویتامین  مگادوز 
واحدی  هزار  یک  قرص  عدد  یک  روزی 

مصرف کنند.
افراد دچار کمبود ویتامین دی نیز باید هفته ای 
یک عدد قرص مگادوز ۵۰ هزار واحدی برای 
مدت ۸ هفته استفاده و بعد از آن هر ماه یک 

عدد قرص ۵۰ هزار واحدی مصرف کنند.
بهتر است این ویتامین همراه با غذا استفاده 
شود؛ منابع غذایی ویتامین دی شامل زرده 
تخم مرغ، شیر معمولی و لبنیات غنی شده 

با ویتامین دی هستند.
کودکان ۲ تا ۵ سال نیز باید مکمل ویتامین 
آ برای تقویت سیستم ایمنی مصرف کنند.
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خمس یکي از واجبات مالي اسالم بوده و از 
نظر قرآن و روایات داراي اهمّیت خاصي مي 
باشد و یکي از مسائل حیاتي جامعه به شمار 
مي رود که بر هر مسلماني آشنائي به ماهّیت 

و مقررات آن ضروري است.

خمس از نظر لغت و شرع یعني چه؟
خمس از نظر لغت به معناي یک پنجم است. 
به طور کلي خمس دو قسمت مي شود یک 
قسمت از آن خدا و پیامبر و اولي االمر )امام( 
و  خدا  سهم  معصوم  امام  وجود  با  که  است 
به  آن  از  که  باشد  مي  امام  حق  نیز  پیامبر 
سهم امام تعبیر مي شود و قسمت دیگر آن 
حق سادات مستمند و درمانده است که به آن 

سهم سادات گفته مي شود.

خمس از دیدگاه قرآن
خداوند در آیه زیر وجوب خمس و مصارف آن 
را به طور فشرده بیان نموده و اهمّیت آن را 

گوشزد کرده است.
ِ ُخُمَسُه  َّما َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ ٍء َفَأنَّ هلِلَّ »َو اْعلَُموا أَن
ُسوِل َو لِِذي الُْقْربی َو الَْیتامي َو الَْمساِکیِن  َو لِلرَّ
أَنَْزلْنا  بِا... َو ما  ُکْنُتْم آَمْنُتْم  ِبیِل إِْن  ابِْن السَّ َو 

َعلی َعْبِدنا«
شما  به  آنچه  که  بدانید  مؤمنان(  اي  (یعني 
غنیمت و فایده رسد )کم یا زیاد( خمس )یک 
پنجم( آن مخصوص خدا و رسول و خویشان 
او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است 
اگر یتیمان به خدا و آنچه بر بنده خود نازل 

کرده ایم دارید.
اگر چه متعارف از غنیمت چیزي است که در 
جنگ از دشمن به دست مي آید ولي با توجه 
به گفتار اهل لغت که غنیمت را مطلق سود 
از  که  فراواني  روایات  حسب  بر  و  اند  گرفته 
پیغمبر اکرم و ائمه ـ علیهم الّسالم ـ رسیده 
نیز  فوائد و سودهاي دیگر  آیه خمس شامل 
ا...  صلي  ـ  اکرم  پیغمبر  چنانکه  گردد  مي 
علیه و آله ـ فرمود: »َو اخراُج الُخمِس ِمْن کلِّ 
هر  از  الّناس«یعني خمس  ِمنَ   اََحٌد  مایَملُِکُه 

چه انسان مالک شود اخراج مي گردد.

و شخصي از موسي ابن جعفر ـ علیهما السالم 
داده شود؟  باید  از چه چیز خمس  پرسید  ـ 
اَْو  َقلیٍل  ِمْن  الّناُس  اَفاَد  ما  ُکلِّ  فرمود»في 
َکثیٍر« یعني در هر چیزي که مردم فائده برند 

کم باشد یا زیاد )باید خمس آن داده شود(.
امامان  و  اکرم  با در نظر گرفتن روش رسول 
معصوم ـ علیهم الّسالم ـ که خمس را از امور 
مي  نیز  جنگي  هاي  غنیمت  از  غیر  دیگري 
گرفته اند و موارد فراواني که نقل شده رسول 
اکرم ـ صلي ا... علیه و آله ـ به دادن خمس 
طایفه  به  حضرت  آن  جمله  از  کرد  مي  امر 
و  لوَة  الصَّ اََقْمُتُم  اِْن  »َفاَنُتم  نوشت  قیس  بني 
کوَة و اَعَطیُتم سهَم ا... و الصِفي َفاَنُتْم  آتَیُتم الزَّ
و  دارید  پا  به  را  نماز  شما  اگر  آِمنوَن«یعني 

زکات و خمس بدهید در امانید.
 نکته قابل توجهي که آیه مزبور به آن اشاره 
مي  که  باشد  مي  اهمّیت خمس  است  کرده 
برید  مي  که  سودي  خمس  »باید  فرماید: 
نازل  بنده خود  بر  آنچه  و  به خدا  اگر  بدهید 
اگر  که  رساند  مي  و  دارید«  ایمان  ایم  کرده 
آن  دادن  از  و  شده  واجب  خمس  کسي  بر 
پیامبر  بر  آنچه  و  خدا  به  کند  مي  خودداري 

نازل شده ایمان و اعتقاد ندارد.

که آن خمس است از ما باز مي دارید و سه 
بار فرمود نه براي هیچ یک از شما حالل نمي 

کنم.

نقش اساسي خمس در حفظ دین و رفع 
نابساماني ها

مرامي  و  دین  هر  که  نیست  تردید  جاي 
نیازمند  آن  تشکیالت  اداره  و  ترویج  براي 
نیز  اسالم  لذا  است  بودجه  و  مالي  امور  به 
و  کرده  مقرر  هائي  بودجه  منظور  این  براي 
اعالم  عمومي  اموال  را  ثروت  منابع  از  بعضي 
بودجه هاي  از  نیز یکي  کرده است و خمس 
اساسي اسالمي است که در حفظ دین و اداره 
رفع  و  جامعه  مصالح  تأمین  و  آن  تشکیالت 
دارد  عهده  به  مهمي  نقش  آن  نیازمندیهاي 
چنانکه امام هشتم ـ علیه السالم ـ در پاسخ 
معافیت  از آن حضرت درخواست  تاجري که 
از خمس را کرده بود فرمود »نه، باید خمس 
را ترویج و  به وسیله آن دین  تا ما  را بدهید 
مقابل  در  را  خویش  حیثیت  و  کرده  تقویت 
یاري  را  مستمندان  و  کنیم  حفظ  دشمنان 
الُخْمَس َعونَنا َعلي ِدیننا َو َعلي  نمائیم« »اِنَّ 
آن  سادات  سهم  چه  َموالینا«  علي  وَ   ِعیالِنا 
یتیم،  فقیر،  سادات  نیازمندیهاي  رفع  موجب 
آنها  بر  که  زکات  چنانکه  گردد  مي  درمانده 
گرفتاریهاي  رفع  و  اداره  براي  است  حرام 
مستمندان دیگر جامعه مي باشد. و سهم امام 
رهبران  سایر  و  ـ  السالم  علیه  ـ  امام  به  آن 
دیني امکان مي دهد که دین را ترویج کرده و 
تشکیالت آن را اداره کنند و مصالح جامعه را 
تاریخ شیعه  در طول  تأمین نمایند مخصوصاً 
که پیوسته حکومتهاي ستمگر اموال عمومي 
و  امامان  دست  و  گرفته  خود  اختیار  در  را 
رهبران دیني را از آنها کوتاه مي کردند فقط 
و  نداشته  بر آن قدرت  است که  بوده  خمس 
و  ـ  الّسالم  علیهم  ـ  ائمه  اختیار  در  منحصراً 
علماي اسالم بوده و مؤمنین متعهد شخصاً به 

آنها پرداخت مي کردند.
منبع: حوزه نیوز

خمس از نظر روایات
ـ  السالم  علیه  ـ  باقر  امام  گوید  مي  ابوبصیر 
فرمود براي هیچ کس حالل نیست که چیزي 
نشده(  داده  آن  خمس  که  )مالي  خمس  از 

بخرد تا اینکه حق ما را به ما برساند.
امام صادقـ  علیه السالمـ  مي فرماید: براستي 
خداوندي که خدائي جز او نیست چون زکات 
را براي ما حرام کرده خمس را براي ما قرار 
و  کرده  حرام  ما  بر  را  زکات  پس  است  داده 
واجب  بما(  خمس  )دادن  ما  براي  را  خمس 

کرده است و کرامت براي ما حالل است«
که  اي  نامه  در  ـ  السالم  علیه  ـ  زمان  امام   
نایب خاص  )دومین  عثمان  ابن  محمد  براي 
خود( فرستاد در آن نوشته بود به نام خداوند 
رحمن و رحیم لعنت خدا و فرشتگان و تمام 
مردم بر کسي که یک درهم بدون مجوز مال 

ما را بخورد.
از  جمعي  گوید  مي  طبري  زید  بن  محمد   
مردم خراسان خدمت امام رضا ـ علیه السالم 
ـ رسیدند و از آن حضرت خواستند که خمس 
فرمود  حضرت  آن  کند  حالل  آنها  براي  را 
حالل نمي کنم شما به زبان خود را دوست 
خالص ما معرفي مي کنید ولي حقي که خدا 
قرار داده  براي آن  را  ما  و  داده  قرار  ما  براي 

ماده رخت مي بندد اعضا و جوارح آدمي مانند 
کل آفرینش اجلي دارند که با سپري شدن 
آن از کار باز مي ایستند امام)ع( در این فراز 
»نفس« را به عنوان نمونه مالک قرار داده زیرا 
ملموس تر و واضح تر و حساس تر است و گرچه 

قلب و مغز نیز همین حال  را دارند.
مالي روم مي گوید:

هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا

 عمر همچون جوی نو نو می رسد
مستمری می نماید در جسد

پس تو را هر لحظه ، مرگ و رجعتی است 
مصطفی فرمود ، دنیا ساعتی است

وجودت برای سالمتی اش دعا کن
حتی از کنار اعالمیه های ترحیم روی در و دیوار 
هم بی تفاوت نگذر، برای شادی روحشان صلواتی 

بفرست و هزاران هزار مثال دیگر
یکی از تفاسیر آیه ی فمن یعمل مثقال ذره خیرا 
یره همین است تمام ذهن و فکرت را لبریز کن از 
خیر خواهی و دریافت نور، می دانی که در قیامت 
و   بهشت  که  هاست  آدم  وجودی  انرژی  همین 
دوزخشان را میسازد؛ همین افکار و اعمال ساده.

شگفت  چقدر  که  زدم  می  نهیب  برخود  من  و 
آور است که رفتار ما انسان ها خدا را به دفاع از 
خود وا دارد این که بیاید و صریحا به ما بگوید 
آخر چرا فکر کرده ای من باید به تو ظلم کنم، 
من رحمان و رحیم بودنم را اول هر سوره به تو 
یادآوری میکنم و تو من را ظالم در حق خود می 
پنداری؟ به جای متهم کردن من باید بنشینی و 

خودت را مرور کنی.
لحظه خنثی درزندگی وجودندارد.

74-َو َقاَل )عليه السالم(: نََفُس الَْمْرِء، ُخَطاُه 
إِلَى أََجِلِه.

نََفس هاي آدمي گام هاي او به سوي مرگ است.
»ُخْطوه«  جمع  »دعا«  وزن  بر  »ُخطي«  واژه 
به معني گام است این واژه در قرآن کریم به 
است.  استفاده شده   صورت جمع )خطوات( 
را  گام  کلمه  )ع(  امام  مي نویسد  میثم  ابن 
استعاره براي  دم زدن آورده که دم نیز مانند 
نباید  دیگر  نرود دم  تا دمي  است  پیاپي  گام 
گام هم همین طور است پس همین گونه که 
گام آدمي را به پایان راه مي رساند نفس آدمي 

را به پایان  حیات مي کشاند.
انسان با هر نفس به سوي مرگ مي رود و از عالم 

استاد پای تخته نوشت:
کنید...خدا  نظر  تجدید  گناهتان  پرونده  در 

متهم نیست
»ان ا... لیس بظالم للعبید«

استاد میگفت این سخن برگرفته از خود قرآن 
است که در زندگی انسان لحظه خنثی وجود 
به طور  روز  تمام طول  آدم ها در  ما  و  ندارد، 
مرتب در حال دریافت نور و ظلمت هستیم و 
این دریافت صرفا بسته به نوع اعمال ما نیست 
بلکه کوچکترین و گذرا ترین افکار ذهنیمان هم 

نور و ظلمت را دریافت میکنند.
استاد با استناد به روایت یکی از معصومین)ع( 
گفت که همه ی ما بر گردن یکدیگر حق داریم؛ 
ولو به اندازه ثانیه ای که در خیابانی شلوغ از 
دریافت  این  و  میکنیم  عبور  یکدیگر  کنار 
که  است  انسان  ذهنی  کوچک  تفکرات  و  ها 
میدهد  را شکل  انسان  و من وجود  شخصیت 
باید  ثانیه ی زندگی  ثانیه  اوصاف در  این  با  و 
به جنس  بلکه  رفتارمان  به  تنها  نه  حواسمان 

افکارمان هم باشد.
میگفت وقتی صبح زود از خانه بیرون می آیی و 
مغازه داری را در حال باز کردن درب مغازه اش 
میبینی به جای او بسم ا... بگو و از صمیم قلب 

برای برکت و روزی حالل آن روزش دعا کن
وقتی میبینی راننده ای در خیابان به بدترین 
نحو و خطرناک ترین شکل در حال رانندگی 
است به جای حواله ی فحش و ناسزا با تمام 

مالئك رد معراج ايپمبر اكرم)ص(:
خداوند مي فرمايد: »هرگاه تمام ثروت هاي موجود 

در زمین را انفاق مي کردي، نمي توانستي بین قلوب الفت 
ايجاد کني. ولي خداوند بین ايشان الفت به وجود آورد.«

ديدم،  ملكي  معراج  شب  در  مي فرمايد:  اکرم)ص(  پیامبر 
خاموش  را  آتش  برف  نه  آتش.  از  نیمي  و  برف  از  نیمي 
مي کرد و نه آتش برف را آب مي کرد. چنان به قدرت الهي 
ديگر  قسمت  به  قسمتي  هیچ  هرگز  که  بود  يافته  تنظیم 

غالب نمي شد.
پیامبر اکرم)ص( مي فرمود اي خدايي که میان برف و آتش 
الفت برقرار کردي میان دلهاي بندگان نیز الفت برقرار ساز.

ت واس ع ق امتع مج ن و اج م ج رض از ان غ
ت اس ي د در و ش ل چ ص ت ه مه م ره ب ط ه ق را ك چ

زرگ اي ب ت اكره ال اس ح رد م رد ف زف
ت واس ي خ واه ه خ رچ ت ه واس ع وتان خ ويل زمج

د ون ع ش ام مج ق ك م ه در ي د ك ن واي چ ق
ت اس ج ا آن ح ب ت د روي ف ن ه روي ك رچ ه ه ب

خدا متهم نیست

ا...  پیامبر صلی  اتفاق فاطمه علیهاالسالم به خدمت  به  اند: روزی  حضرت علی علیه السالم فرموده 
علیه و آله شرفیاب شدم، در حالی که آن حضرت به شدت می گریست.  عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایت باد چرا گریه می کنید؟ پیامبر صلی ا... علیه و آله فرمودند: »علی جان! شبی که به معراج 
رفتم، زنانی از امتم را دیدم که به شدت عذاب می شدند. برای شدت عذاب آنان می گریم«. سپس 
کیفیت عذاب هر یک را برای ما تشریح فرمود. آن گاه حضرت فاطمه علیهاالسالم عرضه داشت: ای 
محبوب من و نور چشمانم! مرا از گناه این زنان آگاه گردان و پیامبر به تفصیل به چند مورد از این 
گناهان اشاره فرمودند؛ مانند زنی که مویش را از نامحرمان نمی پوشاند، زنی که بدنش را برای دیگران 

آرایش می کرد، زنی که خویش را به دیگران و نامحرمان عرضه می داشت و... .

مهم  مسئله  دو  به  روایتی  در  )ع(  صادق  جعفر  امام 
برای جوان شیعه اشاره کرده اند.

َلسُت اُِحبُّ أن أَری الّشابَّ ِمنُکم إاّل غاِدیا فی حاَلیِن : 
ما. إّما عاِلما أو ُمَتَعلِّ

دو  بر  جز  را  ]شیعیان[  شما  از  جوانی  ندارم  دوست 
گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.

فضائل و برکات 
خواندن سوره بقره

رسول  سخنان  در  بقره  مبارکه  سوره 
بیت  اهل  و  و سلم(  وآله  علیه  ا...  اکرم)صلی 
آن حضرت، با اوصافی ستوده شده که حاکی 

از جایگاه بلند این سوره است.
بقره به جای تورات

و  وآله  علیه  ا...  اکرم)صلی  پیامبر  همچنین 
سلم( فرمودند: ۷ سوره طوالنی قرآن به جای 

تورات به من عطا شده است.
چنان که »ِمئین« به جای انجیل و »مثانی« 
دریافت  با  و  شده  عطا  من  به  زبور  جای  به 
بر  است-  سوره   ۶۷ تقریباً  »ُمفَّصل«-که 

دیگران برتری یافتم.
معانی سوره: بقره به معنای ماده گاو است

ویژگی های سوره: بزرگترین سوره قرآن ۲/۵ 
احکام  بیشترین   ،۲۸۲ آیه  ترین  بلند  جز، 
فقهی در این سوره است آیت الکرسی در این 

سوره است.
فضائل سوره بقره

عن النبی صلی ا... علیه و آله و سلم: من قرأها 
فصلوات ا... علیه و رحمته و اعطی من االجر 
کالمرابط فی سبیل ا... سنه ال تسکن روعته. 

مجمع البیان،ج ۱،ص۶۷
هر کس سوره بقره را بخواند درود و رحمت 
خدا بر اوست و خدا پاداش کسی را به او می 
دهد که یک سال در راه خدا جنگیده باشد و 

از اسالم دفاع کرده باشد.
رسول خدا صلی ا... علیه وآله وسلم فرمودند: 
قرائت  خود  خانه  در  را  بقره  سوره  »هرکس 
کند سه روز آن خانه از گزند شیطان در امان 
است و همچنین اگر یک شب آن را در خانه 
خود تالوت کند، سه شب آن خانه از آسیب 
آن  داخل  شیطان  و  است  محفوظ  شیطان 

خانه نمی گردد.«
امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس سوره 
بقره و آل عمران را بخواند در روز قیامت این 
دو سوره مانند دو قطعه ابر یا دو عبا و یا دو 

سایبان بر او سایه می افکنند.
پاداش فراگیری و قرائت سوره بقره

 روایات اول از پیامبر
ترکها  و  برکۀ،  اخذها  فان  البقرة؛  »تعلموا 
حسرة، و لن یستطیعها البطلۀ: سوره بقره را 
فرا گیرید، که همانا مایه برکت است و ترک 
قادر  آن  بر  بیکاره  افراد  و  حسرت،  مایه  آن 

نخواهند بود«؛
روایت دوم از پیامبر

سورة  فیه  یقرا  بیتا  الیدخل  الشیطان  »ان 
البقرة: در خانه ای که سوره بقره خوانده می 

شود شیطان داخل نمی شود«.

نماز شب
 از دیدگاه قرآن

در تفسیر مجمع البیان از معاذ بن جبل چنین 
نقل شده که در غزوه تبوک در خدمت رسول 
ناراحت  را سخت  گرما همه  بودم،  خدا )ص( 

کرده بود. )تفسیر نمونه ج: ۱۷ ص: ۱۵۶(.
ناگهان  می برد،  پناه  گوشه ای  به  کس  هر  و 
دیدم که پیامبر )ص( از همه به من نزدیکتر 
است، خدمتش رفتم عرض کردم: ای رسول 
وارد  مرا  که  بیاموز  من  به  عملی  )ص(  خدا 

بهشت کند، و از آتش دوزخ دور سازد.
فرمود: سؤال بزرگی کردی، اما پاسخ آن برای 
کسی که خدا بر او آسان کرده است مشکل 
نیست سپس افزود: »تعبد ا... و ال تشرک به 
الزکوة  المکتوبۀ و تؤدی  الصلوة  شیئا و تقیم 

المفروضۀ و تصوم شهر رمضان«.
خدا را پرستش کن و چیزی را شریک او قرار نده 
نمازهای واجب را انجام ده و زکات واجب )حق 
مستمندان( را اداء کن و ماه رمضان را روزه بگیر.

بعد فرمود: و اگر بخواهی از ابواب خیرات به تو 
خبر می دهم عرض کردم ای پیامبر بفرمائید 
النار و الصدقه تکفر  فرمود: »الصوم جنۀ من 
الخطیئه و قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی 
وجه ا... ثم قرأ هذه االیه تتجافی جنوبهم عن 

المضاجع«.
روزه سپری است در برابر آتش و انفاق در راه 
خدا کفاره گناهان است، و قیام انسان در دل 

شب برای خشنودی خدا.
ممکن است بعضی همیشه توفیق بهره گیری 
از این عبادت پر برکت را نداشته باشند، ولی 
چه مانعی دارد که در بعضی از شبها که این 
توفیق حاصل است بهره گیرند، و در آن  هنگام 
که خاموشی همه جا را فرا گرفته، و اشتغاالت 
روزانه همه تعطیل است، کودکان در خواب، 
و محیط آماده حضور قلب و راز و نیاز با خدا 
است، بر خیزند و به در خانه خدا روند و دل را 

بهش نور عشق دوست روشن سازند.
عمیق تر،  خیلی  خوان  شب  نماز  آن  لّذت 

نیرومندتر و نشاط بخش تر است.
ماّدی  لّذت  در  غرق  را  خودمان  ما  اگر  ولی 
و  بنشینیم دور هم  دنیا کنیم مثاًل سر شب 
شروع کنیم به گفتن و خندیدن و فرضاً غیبت 
شوخی های  صرفاً  است،  حرام  که  نکنیم  هم 
مباح هم بکنیم و بعد هم سفره را پهن کنیم 
برایمان  کشیدن  نفس  که  بخوریم  آنقدر  و 
دشوار شود، بعد مثل یک مرده در رختخواب 
بیفتیم. آیا در این صورت توفیق پیدا می کنیم 
که سحر از دو ساعت مانده به طلوع صبح بلند 
شویم و بعد، از عمق روح خودمان )یا رّب یا 

رّب( بگوییم؟ اساساً بیدار نمی شویم. 
پس اگر انسان بخواهد لّذتهای معنوی و الهی 
ندارد جز  دنیا درک کند، چاره ای  این  را در 
لّذتی  کند.  کسر  ماّدی  لّذتهای  از  که  این 
ایمان در آن وقت شب که  با  انسان  که یک 
آسمان  به  می افتد  چشمش  و  می شود  بلند 
پر ستاره و آیات آخر سوره آل عمران را که 
صدای هستی است و از قلب وجود برخاسته 
است، می خواند و با هستی هم صدا می شود، 
لّذت  با یک عمر  برابر است  احساس می کند 

ماّدی در این دنیا.

برای ماشیین كه در مسری يك طرفه بر خالف مهه رانندگی یم كند،
دو ونع برخورد الزم است: يکی آنکه متام رانندگان با وبق و چراغ مخالفت خود را با اكر 

او اعالم كنند، پلیس، راننهد را جرمیه كند.
قرآن نیز مه متام مسلمانان را به امر به معروف و هنی از منکر سفارش رکده و فرموده است: 
عمران،آيه  املنکر)سوره آل  عن  وتنهون  بلمعروف  تامرون  للناس  اخرجت  امه  خری  كنمت 

).110
مشا هبرتين امیت هستید كه جلوه رکده ايد به شرط آنکه امر به معروف و هنی از منکر كنید.

و  معروف  به  امر  مسئول  بايد  ويژه  گروهی  مسلمنی  مشا  میان  از  یم فرمايد:  ديگر  جای  در  و 
هنی از منکر شوند.

لخری و يامرون باملعروف وينهون عن املنکر)سوره آل عمران،آيه 104.( و لتکن منکم امه يدعون ایل ا
پرسش های مهم پاسخ های کوتاه - حاج شیخ محسن قرائتی

امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همه مسلمانان است یا گروهی خاص؟

امام محمد باقر )ع( فرمود: فرشته ای 
شنوایی  قدرت  که  کرد  درخواست  خدا  از 
خدا  ببخشد،  او  به  را  خویش  بندگان  دعای 
دعای وی را مستجاب کرد و از آن زمان هر 

مؤمنی که می گوید:
و  )درود  و سّلم«  آله  و  ا... علی محّمد  »صلی 
در  فرشته  آن  او(،  آل  و  محّمد  بر  خدا  سالم 

پاسخ می گوید:
پیامبر  به  فرشته  آن  سپس  الّسالم«  علیک  »و 
)ص( عرض می کند فالنی بر شما درود فرستاد، 
بر  رسول خدا در جواب می فرماید »و درود 

او باد«.

باب سالم

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

جوان شیعه باید اینگونه باشدعقوبت اخروی بی حجابان و بدحجابان



امام صادق )ع( فرمودند:
َب لَُه َفَقد َخَلَع ربَقَه اإلیماَن ِمن ُعُنِقِه؛ َب أو ُتُعصِّ َمن َتَعصَّ

 کسی که از چیزی طرفداری مصّرانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران 
به نفع او طرفداری نابجا شود ) و او خشنود باشد ( محققاً که ریسمان ایمان 

را از گردن خویش باز کرده است.

هچ بسا یك ساعت کامروایی و شهوت ،

 اندوه طوالنی هب بار می آورد و غم و غصه فراوان رد پی دارد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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عضو سابق شورای عالی انقالب فرهنگی، 
با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت مسئولین 
نماینده  مخصوصا  الرستان  بلندپایه 
بهره  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
برای  اتفاق  بهترین  تا  شود  برده  کافی 
مجتمع آموزش عالی الرستان در زمینه 
سازماندهی آموزش عالی کشور رخ دهد، 
گفت: باید استقالل ایجاد شده برای مراکز 
بماند  باقی  پابرجا  الرستان  دانشگاهی 
تنها  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  زیرا 
چهار  سطح  در  دولتی  دانشگاهی  مرکز 

شهرستان حوزه انتخابیه است.
چندی  از  الرستان،  میالد  گزارش  به 
آمایش  طرح  اجرای  مهم  موضوع  پیش 
سطح  در  کشور  عالی  آموزش  مراکز 
دانشگاه ها و رسانه ها مطرح شده است 
زیادی  منتقدان  و  موافقان  مهم  این  و 
اهمیت  جهت  به  دارد.  نخبگان  بین  در 
آموزش  مجتمع  با  آن  ارتباط  و  موضوع 
جزئیات  از  اطالع  برای  الرستان،  عالی 
این طرح، گفت وگویی از سوی خبرنگار 
میالد الرستان با دکتر جمشید جعفرپور 
انقالب  عالی  شورای  عضو  عنوان  به 
فرهنگی و نماینده سابق مردم در مجلس 
شورای اسالمی ترتیب داده است که در 

زیر می خوانیم:
جعفرپور، با بیان اینکه در خصوص طرح 
توان  می  کشور  عالی  آموزش  آمایش 
ساده  معنای  یک  در  آمایش  که  گفت 
انسانی  نیروی  که  است  معنی  این  به 
را  ای  زمینه  هر  در  کشور  نیازهای  و 
داشت:  اظهار  کنیم،  هماهنگ  هم  با 
ها  برنامه  و  ها  داشته  بین  باید  واقع  در 
یک هماهنگی ایجاد شود که از امکانات 
موجود در جهت برآوردن نیازهای کشور 

در ان زمینه اقدام شود.
انقالب  عالی  شورای  سابق  عضو  این 
فرهنگی، با اشاره به اینکه در کشور ایران 
پس از انقالب شاهد گسترش بسیار زیاد 
مراکز آموزش عالی و رشته های آموزش 
عالی بوده ایم، افزود: در حال حاضر که به 
سالگرد انقالب نزدیک می شویم، مشاهده 
می شود که رشد باالیی در حوزه آموزش 

عال و افراد تحصیل کرده داشته ایم.
وی با اذعان به اینکه نحوه گسترش مراکز 
دانشگاهی بدالیلی بر اساس یک برنامه از 

آفتاب  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
دانش آموخته  حجتی«  »مجید  الرستان، 
اجتماعی  علوم  پژوهش  ارشد  کارشناسی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سابق  سرپرست  و 
از  نشست  چهارمین  در  الرستان  اسالمی 
»الرُاستان«  مجازی  همایش های  سلسله 
در  الرستان  جایگاه  و  نفوذ  »حوزه  موضوع  با 
اینستاگرام  صفحه  از  منطقه ای«  مراجعات 
»علل  کتاب  تحلیل  با  شد،  برگزار   lar.ostan
و عوامل جابجایی کانون های تجاری در خلیج 
فارس« نوشته »دکتر محمدباقر وثوقی« گفت: 
در ابتدای این کتاب می خوانیم که از پیش از 
سده نهم میالدی، سفرهای دریایی در دو سوی 
سواحل خلیج فارس همیشه توسط دریانوردان 
تجارت  دور  خاور  با  و  می شد  انجام  ایرانی 

داشتند.
کنگ«،  »بندر  در  تجارت  افول  از  پس 
فارس  خلیج  شمالی  سواحل  در  »بندرلنگه« 
برخی  دلیل  به  و  می شود  تجارت  کانون 
به  هم  مروارید  تجارت  بحرین،  در  ناامنی ها 
در  اولیه  مهاجران  و  می شود  منتقل  بندرلنگه 
شهرهای  از  بود  روستا  یک  ابتدا  در  که  لنگه 
الر، اوز، بیدشهر و بستک بودند که تجارت بندر 

جدیدالتاسیس را برعهده می گیرند.
بندرلنگه  افول  شاهد  قاجار،  دوره  اواخر  در 
نقش  موضوع  این  در  مختلفی  عوامل  هستیم، 
داشتند از جمله صدور قوانین سنگین گمرکی 
در  جنوب  بنادر  در  گمرکات  اداره  استقرار  و 
پهلوی،  دوره  اوایل  در  همچنین،  قاجار؛  اواخر 
قانون انحصار تجارت به دولت باعث می شود که 
مردم، تجار و ثروتمندان از بندرلنگه مهاجرت 
کنند چون تجارت در دست دولت قرار گرفته 
بود و این آغاز ُدبی بود و باعث شد شهر ُدبی به 

مرور بر سر زبان ها بیفتد.
در  گمرکی  دفتر  تاسیس  از  پس  سال  شش 
بندر  سمت  به  تجار  مهاجرت  موج  بندرلنگه، 
دبی آغاز شد و بخش عمده ای از بازرگانان لنگه 
به آن سوی آب ها رفتند و در سال ۱۳۲۵ قمری 
دفاتر خودشان را در دبی تاسیس کردند؛ لنگه 

است،  نگرفته  صورت  شده  تعیین  پیش 
تصریح کرد: اگر نگاهی به صحنه و رشته 
های آموزش عالی کشور بیاندازیم متوجه 
ناهمگونی و عدم تناسب در این گسترش 
از  یکی  که  است  طبیعی  و  شد  خواهیم 
نکاتی که برای گسترش آموزش عالی هر 
کشوری باید مورد توجه قرار گیرد توجه به 

ظرفیت و پتانسیل منطقه است.
این نماینده سابق الرستان، خنج، گراش 
با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اوز  و 
بیان اینکه در جائی که بیشتر در حوزه 
رشته  است  بهتر  است  فعال  کشاورزی 
های کشاورزی یا در مکان های صنعتی 
رشته های حوزه صنعت را فعال کرد، که 
شده  داده  مجوزهای  در  را  تناسب  این 
مشاهده  کشور  عالی  آموزش  مراکز  به 
کشور  در  کرد:  نشان  خاطر  کنیم،  نمی 
رشته  شدت  به  که  شود  می  مشاهده 
رشته  برخی  البته  انسانی  علوم  های 
های خاص دارای متقاضی شده زیرا این 
کمتری  امکانات  به  نیاز  دارای  ها  رشته 
بوده است به همین دلیل دانشگاه ها به 
دنبال مجوز اخذ رشته های علوم انسانی 

بوده اند.
فارغ  به دلیل  اینکه  به  اشاره  با  جعفرپور، 
اما  است  زیاد  رشته ها  برخی  التحصیل 
التحصیالن  امکان تامین شغل برای فارغ 
کمتر شده باعث دلگیری آنان شده است، 
عنوان کرد: افرادی در کشور هستند که با 
هزینه زیاد مدرک کسب کرده اند اما شغلی 
ایجاد  برای  بنابراین  ندارد  وجود  آن  برای 
ساماندهی و تناسب بین مراکز طرحی با نام 

آمایش آموزش عالی ارائه شود.
آموزش  آمایش  موضوع  در  داد:  ادامه  وی 
عالی کشور در سال ۱۳۹۴ مصوبه ای کلی 
تائید  به  فرهنگی  انقالب  عالی  در شورای 
رسیده است که این کار در حوزه آموزش 
بعد  به  این  از  و  عالی کشور صورت گیرد 
ساماندهی در این حوزه اتفاق بیافتد و در 
سال ۹۵ مصوبه سال ۹۴ جهت اجرا ابالغ 

شد.
این استاد دانشگاه، با اذعان به اینکه در 
مراکز  ساماندهی  بحث  اتفاق  این  کنار 
که  است  شده  مطرح  نیز  عالی  آموزش 
دارد،  آمایش  بحث  با  تنگاتنگی  ارتباط 
گفت: در واقع مقدمه آمایش، سازماندهی 

از دست می دهد و به  را  نقش صادرات مجدد 
بندر دبی واگذار می شود.

اسنادی از شکایت تجار الری، بستکی و اوزی 
وجود دارد که در آن زمان با مرکز نامه نگاری 
می کردند و حتی یک تاجر اوزی در مقاله ای در 
لنگه  انحطاط  آغاز  از  المتین«  »حبل  روزنامه 
دبی  به  تجار  مکان  نقل  به  نسبت  و  می گوید 

هشدار می دهد.
در  مشروطه خواهی  نهضت  آن،  بر  عالوه 
شد  باعث  الرستان  و  فارس  جنوب  منطقه 
افول  و  گیرد  شکل  راه ها  در  ناامنی هایی  که 
»احمد  شود؛  شدیدتر  بندرعباس  و  بندرلنگه 
خراب  »لنگه  می گوید:  گزارشی  در  فرامرزی« 

و دبی یک شهر آباد گردید«
که  بود  این  می افتد  که  ناخوشایندی  اتفاق 
حقوق گمرکی و انحصار تجارت در دست دولت 
در بندرلنگه، باعث می شود که قاچاق در کشور 
می زنند  نامه  بندرلنگه  تجار  و  بگیرد  شکل 
تجارت  انحصار  بحث  می خواهد  دولت  اگر  که 
برای  فقط  باشد  داشته  را  گمرکی  حقوق  یا 
هم  اطراف  بنادر  برای  بلکه  نباشد،  بندرلنگه 
نگیرد؛  قاچاق شکل  تا  انجام دهید  را  کار  این 
که  می شود  اشاره  المتین«  »حبل  روزنامه  در 
نفوس  هزار   ۳۵ مهاجرت  و  لنگه  ویرانی  علت 
بنادر  در  قاچاق  اندازه  بی  همان شیوع  آن،  از 

»شیبکوه« است.
اتفاق دیگری که می افتد، موضوع کشف حجاب 
در دوره رضاخان است که باعث تخلیه جمعیتی 
در بندرلنگه و روستاهای ساحلی و حرکت به 

سمت سواحل جنوبی می شود.
به دنبال سخت گیری های اقتصادی و فرهنگی، 
جمع بسیار کثیری از ساکنان جنوب ایران به 
بنادر کویت، ابوظبی، قطر، دبی، شارجه، راس 

الخیمه و خور َفّکان مهاجرت می کنند.
احمد فرامرزی، نویسنده و نماینده مجلس که 
اهل روستای فرامرزان بستک بود، در مقاله ای، 
ترکیب جمعیتی مهاجران از بنادر خلیج فارس 
ساخته  مشخص  به خوبی  را  نواحی  دیگر  به 
لیراوی،  بهبهان،  اهالی  مردم  و  تجار  است: 

دریا  طریق  از  ارتباط  بندرعباس،  و  الرستان 
بی نهایت  طوفانی  مواقع  در  که  می شود  انجام 
تعمیرات  همچنین  و  است  غیرعملی  و  دشوار 
راه  تعمیر  و  ایرانشهر  به  الرستان  راه  اساسی 

بوشهر به لنگه...«
از  متفاوت تر  بسیار  الرستان  اکنون  وضعیت 
دو  فقط  من  و  است  کشور  شهرهای  سایر 
شهرشان  تعداد  که  کردم  پیدا  را  شهرستان 
 10 با  اصفهان  یکی  بود،  الرستان  از  بیشتر 
با 8 شهر بود و شهرستان  بابل  شهر و دیگری 
الرستان هم 8 شهر دارد و این نشان می دهد 
منطقه  در  شهر  تولید  در  عجیبی  اتفاق  که 
می افتد و ما روستاهایی را داریم که به شهر 
تبدیل شده اند و در ادامه روستاهایی وجود 

دارند که به شهر تبدیل خواهند شد.
که  داریم  روستا   21 به  نزدیک  منطقه،  در 
باالی هزار نفر جمعیت دارند؛ بنابراین، مدل 
به  این  و  دارد  رواج  ما  منطقه  در  شهرنشینی 
که  است  عربی  کشورهای  پول های  واسطه 
آن  و  شده  روستا  آن  شدن  قدرتمند  باعث 
نمونه  عنوان  به  که  ندارد  نیاز  دیگر  روستا 
در  بلکه  کند،  مهاجرت  شیراز  یا  الر  شهر  به 
روستای خودش مانده، سرمایه گذاری کرده، 
اتفاقات خوشایندی را رقم زده و جمعیت در 

آنجا زیاد شده است.
خودشان  اطراف،  شهرهای  و  روستاها  وقتی 
دارند  درآمد  و  کرده اند  پیدا  نفس  به  اعتماد 
ندارند،  مرکز  به  مهاجرت  به  نیازی  دیگر 

بنابراین، جمعیت الر هم زیاد نمی شود.
پیدا  که  اقتصادی  نفس  به  اعتماد  به واسطه 
و  شده  کم  هم  مرکز  به  مهاجرت ها  شده، 
نکرده  تغییر  جمعیت در مرکز هم آن چنان 

است.
و  خنج  اوز،  گراش،  الرستان،  منطقه  اگر 
از کشورهای  که  پول هایی  منهای  را  بستک 
عربی می آید کنیم ته آن چیزی نمی ماند و 

حرفی برای گفتن نداریم.
بیشتری  دقت  باید  بین الملل  روابط  حوزه  در 
علوم  دانشکده  شهرداری ها،  نهادها،  کنیم، 

و  تحقیقات  و  علوم  وزارت  و  است  مراکز 
موضوع  حاضر  حال  در  کشور  فناوری 
ساماندهی آموزش عالی را کلید زده است 
به این معنا که این طرح دارای چارچوب 
و اهدافی بوده که می تواند مقدمه آمایش 

آموزش عالی شود.
انقالب  عالی  شورای  سابق  عضو  این 
فرهنگی، با بیان اینکه در این طرح وزارت 
علوم سعی می کند که واحدهای پراکنده 
برنامه  با  نیستند  ارتباط  دارای  که  ای 
کند  می  تعیین  آنها  برای  وزارت  که  ای 
و  بزرگتر  مراکز  به  دهی  ارتباط  هدف  با 
دانشگاه اصلی استان بتوانند آنها را از این 
با  و  کنند  خارج  سرگردانی  و  سردرگمی 
از  تر  سابقه  با  و  تر  قوی  مراکز  با  ارتباط 
ببرند، تصریح کرد:  بهره  نیز  آنها  امکانات 
این اتفاق در حال حاضر در کل کشور به 

مرور در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه در کشور 
بحث ها و نگرانی هایی هم برای مردم و 
هم برای نمایندگان به وجود آورده است، 
هم  فارس  استان  در  مهم  این  کرد:  بیان 
و  است  ارزیابی  مرحله  در  و  کلید خورده 
قطعا برای مجتمع آموزش عالی الرستان 
که یکی از مراکز مهم دانشگاهی شهرستان 
ریزی هایی  برنامه  نیز  محسوب می شود 

صورت خواهد گرفت.
جعفرپور، با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت 
مخصوصا  الرستان  بلندپایه  مسئولین 
اسالمی  در مجلس شورای  مردم  نماینده 
بهره کافی برده شود تا بهترین اتفاق برای 
زمینه  در  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع 
سازماندهی آموزش عالی کشور رخ دهد، 
اضافه کرد: باید استقالل ایجاد شده برای 
باقی  پابرجا  الرستان  دانشگاهی  مراکز 
عالی الرستان  آموزش  زیرا مجتمع  بماند 
تنها مرکز دانشگاهی دولتی در سطح چهار 

شهرستان حوزه انتخابیه است.

تجار  کویت،  به  الرستان  و  دشتستان  دشتی، 
گراش،  اوز،  بستک،  الرستان،  اهالی  مردم  و 
اشکنان و بندرلنگه به دبی، تجار و مردم اهالی 
بلوک صحرای باغ، بندرلنگه و خنج به ابوظبی، 
گراش،  الرستان،  عمادده،  اهالی  مردم  و  تجار 
و مردم  تجار  به قطر،  بندرلنگه  و  باغ  صحرای 
به  الرستان  و  فیشور  خنج،  بندرلنگه،  اهالی 
شارجه و اهالی اوز، الرستان، بندرلنگه و خنج 
محیطی  و  می کنند  مهاجرت  الخیمه  راس  به 
کامال ایرانی را در آن نواحی به وجود می آورند، 
به نحوی که بازار دبی را به طور قطع ایرانی ها و 

مردم حوزه الرستان در آن زمان آغاز کردند.
کشور  جنوب  در  که  منفی  تحوالت  و  تغییر 
ایران  دولت  که  می شود  باعث  می گیرد  شکل 
مامور  را  هیئتی  ۱۳۲۸خورشیدی  سال  در 
بفرستد؛  جنوب  به  علت یابی  و  رسیدگی 
این گزارش را  مامورانی که به جنوب می آیند 
به مرکز می فرستند: »آنچه از همه مهم تر است، 
اصالحات کشاورزی  دیگر  و  راه ها  اصالح  یکی 
است... برای اینکه اهالی نقاط جنوب بتوانند 
احتیاجات خود را از بنادر همجوار رفع سازند 
وزارت  برسانند،  )بندر(  نفع  بنادر  اهالی  به  و 
سریعا  ساحلی  راه های  ترمیم  در  بایستی  راه 
راه های  ترمیم  اول،  درجه  در  و  نماید  اقدام 
بنادر  راه های  که  ترتیب  این  به  است  فرعی 
بوشهر،  )بهبهان، شیراز،  استان هفتم  مرکز  به 
)کرمان،  هشتم  استان  و  الر(  و  آباده  فسا، 
ُمکران، بم، خاش، بندرعباس، زابل، رفسنجان 
به شیراز  بوشهر  راه  و  یابد  اتصال  و سیرجان( 
از طریق فیروزآباد امتداد یافته و ساخته شود، 
بندرعباس  بوشهر،  در  اسکله  ساختن  ضمنا 
بزرگ  کشتی های  که  نحوی  به  چابهار  و 
بیندازند،  لنگر  بتوانند  مسافربری  و  بازرگانی 
بندرلنگه  از  راه شوسه  کامل  ترمیم  همچنین، 
به الرستان و تعمیر اساسی راه شوسه ای جهرم 
به الرستان مخصوصا ساختن دو گردنه معروف 
به »نارنجی« و »بَِزن« و ترمیم خطوط شوسه 
از الرستان به بندرعباس که منتها درجه قابل 
توجه است، زیرا در اثر نبودن راه مستقیم بین 

می توانند  دولتی  دانشکده های  و  پزشکی 
سری  یک  که  باشند  داشته  را  ظرفیت  این 
چرا  ما  بگیرند،  عربی  کشورهای  با  ارتباطات 
به تفاهم نامه های حوزه بین الملل وارد نشویم 
و  شارجه  ابوظبی،  در  که  دانشکده هایی  با  و 
بودن  هم وزن  گفتن  درنظر  با  دیگر،  شهرهای 
خودمان، ارتباط نگیریم، این موضوع، پرستیژی 
برای منطقه ماست که هیچ منطقه ای در ایران 
کشورهای  با  بتواند  که  ندارد  را  پرستیژ  این 
در  مهاجر  تراکم  بیشترین  که  عربی  ثروتمند 

دنیا را دارند ارتباط داشته باشد.
راهبرد ما در حوزه بین الملل باید در نهادها 
بیاید،  وجود  به  کالن ترمان  سازمان های  و 
باید  را  کار  نیروی  اعزام  بحث  بنابراین 
جدی بگیریم، دو قشر را در بین الرستانی ها 
کشورهای  در  فارسی ها  استان  جنوب  و 
یکی  و  هستند  بازرگانان  یکی  داریم،  عربی 
سرمایه گذاری مان  باید  ما  کار؛  نیروهای  هم 
نیروی کار  انجام دهیم،  نیروی کار  را روی 
است که پول را وارد کشور و منطقه جنوب 
می آید  ثروتمند  درواقع،  می کند؛  ایران 
ساخته  ساختمان  می دهد،  انجام  خیری  کار 
پول  اما  می شود،  ایجاد  فضایی  و  می شود 
می کند،  آباد  را  منطقه  بازارهای  که  اصلی 
که  است  کاری  نیروهای  همین  واسطه  به 
می روند و هر شش ماه یک بار می آیند و ارز 

را وارد کشور می کنند؛ بنابراین، باید سیاست 
اعزام نیروی کار و شکل گیری مهاجرت های 
کشورهای  با  را  منطقه  در  برگشتی  و  رفت 

عربی پیگیری کنیم.
بیشتر باید به پرستیژ منطقه فکر کنیم، ما قومی 
وجود  آن  در  بین الملل  روابط  که  هستیم 
بزنیم  رقم  را  اتفاقاتی  باید  بنابراین،  دارد؛ 
ارتباط  با کشورهای عربی  نشان دهیم که  تا 
داریم، به عنوان نمونه تابلویی به زبان عربی 
خدمات  مجتمع های  باالی  در  انگلیسی  و 
فرودگاه  و  دانشکده ها  بیمارستان ها،  رفاهی، 
نصب کنیم و نشان دهیم که روابط بین الملل 
که  ثروتمندی  می شود  باعث  این  و  داریم 
همینجا  در  من  بگوید  می شود  رد  اینجا  از 
در  توسعه  و  پول  و  می کنم  سرمایه گذاری 
روانی  حوزه  در  باید  بنابراین،  اینجاست؛ 
وارد  منطقه  به  که  دیگرانی  تا  کنیم  کار  هم 
داشته  ما  منطقه  به  ویژه تری  نگاه  می شوند 

باشند.
از  که  مراوداتی  منهای  را  الر  شهر  اگر 
تنها  نه  کنیم  می شود  آن  با  اطراف  شهرهای 
بلکه نصف شهر الر هم  بود  شهر الر نخواهد 
و  کسب  و  مشاغل  از  بسیاری  بود،  نخواهد 
کارهای عمده در شهر الر، بیشتر درآمدشان 
به واسطه همین مردم مناطق اطراف است که 

در الر حضور پیدا می کنند.

باید استقالل ایجاد شده برای مجتمع
 آموزش عالی الرستان  پابرجا باقی بماند

مجید حجتی: ثروتی که از کشورهای عربی می  آید را از ما بگیرند چیزی برایمان نمی ماند

 تولید »شهر« در منطقه الرستان در کشور کم سابقه است

گفت:  عدالت،  سهام  اجرایی  مشاور 
سهام  دارنده  هزار  و ۶۰۰  میلیون  دو 
عدالت فوت شده اند که وراث این افراد 
می توانند برای تعیین تکلیف اقدام کنند.

به گزارش میالد الرستان، محمدرضا 
پوررضایی در گفتگو با خبرنگار صدا 
انتقال  امکان  اینکه  بیان  با  سیما  و 
وراث  به  متوفی  افراد  عدالت  سهام 
افراد  این  وارث  گفت:  دارد،  وجود 
می توانند پس از انجام انحصار وراثت 
به  مراجعه  با  حضوری  صورت  به 

سازمان های مربوط اقدام کنند.
انجام دادن انحصار  از  افزود: پس  وی 
وراثت، یکی از وراث با مراجعه به سایت 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، اطالعات 
بارگذاری  را  وراثت  انحصار  به  مربوط 
می کند و شرکت سپرده گذاری اقدامات 
الزم برای انتقال سهام عدالت به وراث 

را انجام می دهد.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  پوررضایی، 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 
الرستان، نیک اندیش گمنام الرستانی، 
۲۵ میلیون تومان برای خرید دستگاه 
NST )دستگاه نوار قلب جنین( برای 
بخش زایشگاه مرکز آموزشی درمانی 
داد.  اختصاص  )ع( الرستان  امام رضا 
این  نیک اندیش نخواسته که نامش 

منتشر شود.

و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
با طرح  اسالمی،  در مجلس شورای  اوز 
سوال وزیر صنعت، خواستار رفع معضل 

کمبود روغن شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
خنج،  الرستان،  مردم  نماینده  عمومی 
گراش و  اوز، در این طرح سوال آمده است:

معضل  از  چندماه  گذشت  علی رغم 
کمبود روغن های خوراکی،  اما هنوز این 
تامین  برای  مردم  و  نشده  حل  مشکل 
در  می بایست  خود  مصرفی  روغن های 

پزشکی الرستان،  علوم  دانشکده  رئیس 
کرونایی  چهارم  موج  وقوع  به  نسبت 

هشدار داد.
بهزاد  دکتر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
بیان  با  کوتاه  ویدئویی  انتشار  با  رضایی 
اینکه آمار مراجعات سرپایی نشان دهنده 

مدارک  کردن  آماده  فرایند  اینکه 
است  زمانبر  وراثت  انحصار  برای 
الکترونیکی شدن باعث کاهش زمان 
سهام  انتقال  فرایند  در  سهولت  و 

عدالت می شود.
هماهنگی های  با  کرد:  اضافه  وی 
سپرده  شرکت  بین  گرفته  صورت 
گذاری مرکزی، سازمان ثبت احوال 
امکان  زودی  به  قضایی،  قوه  و 
سهام  انتقال  شدن  الکترونیکی 

عدالت فراهم می شود.

»از  پویش  راستای  در  اقدام  این 
است.  شده  انجام  دریا«  تا  قطره 
همت  به  دریا«  تا  قطره  »از  پویش 
رضا  امام  درمانی  آموزشی  مرکز 
و  شده  راه اندازی  الرستان  )ع( 
تمکن  هر  با  می توانند  نیک اندیشان 
این  در  خود،  وسع  قدر  به  و  مالی 
تجهیز  راستای  در  و  شرکت  طرح 

بیمارستان همراهی کنند.

بایستند!  انتظار  به  طوالنی  صف های 
در این چند روز و در شهرهای مختلف 
حوزه ی  شهرهای  جمله  از  کشور، 
انتخابیه اینجانب در استان فارس مانند 
رابطه  این  در  سوء مدیریت  شاهد  الر، 
هستیم. باید دقت کنیم که بیشتر این 
و  داشته  قرار  زرد  وضعیت  در  شهر ها 
هرگونه سهل انگاری و ایجاد تجمع های 
شرایط  در  را  ما  می تواند  اینچنینی 

بحرانی ویروس کرونا قرار دهد.
بنابراین الزم است وزارت صمت هرچه 
و  معضل  این  حل  به  نسبت  سریعتر 
همچنین توزیع مناسب آن اقدام کرده 

و به دو سوال زیر پاسخ دهد:
برای حل معضل  وزارت صمت،  برنامه 
آتی  ماه های  و  روزها  در  روغن  کمبود 
این  تاریخی  چه  در  و  چیست؟  سال 

معضل حل خواهد شد؟
به خصوص  روغن  مناسب  توزیع  برای 
در این شرایط خاص همه گیری کرونا، 

چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

ورود قریب الوقوع منطقه به موج چهارم 
است، اظهار داشت: هفته های اخیر در 
و  عمادشهر  لطیفی،  براک،  شهرهای 

فیشور دچار چالش شده ایم .
های  تیم  در  ما  همکاران  با  افزود:  وی 
حمایتی و رهگیری در معاونت بهداشتی 

همکاری کامل را داشته باشید.
این مسئول تصریح کرد: این همکاری 
سبب می شود تا بتوان بطور کامل همه 
افرادی که مثبت هستند و مناطقی که 
ارتباط  در آن رفت و آمد داشته و در 
بوده را شناسایی کرده و قرنطینه کنیم.

خسته  میدانم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  فرسایشی  رعایت ها  و  شده اید 
اکنون  هم  اپیدمی  این  کنترل  اما 
کرد:  اضافه  شماست،  دستان  در 
مسافرت ها، ازدحام و این عدم رعایت ها 

قطعا مارا دچار مشکل می کند.

امکان انتقال سهام عدالت متوفی به وارث

خرید دستگاه نوار قلب
 برای بیمارستان الرستان

طرح سوال حسین زاده از وزیر صنعت؛
معضل کمبود روغن چه زمانی حل می شود؟

پیام هشدارآمیز رئیس دانشکده علوم پزشکی 
الرستان از موج چهارم کرونایی


