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ممتاز  و  برجسته  دانشمند  خانواده 
محسن  »شهید  کشور  دفاعی  و  هسته ای 
فخری زاده« با رهبر معظم انقالب اسالمی 
خامنه ای،  آیت اهلل  کردند.حضرت  دیدار 
برجستگی های  از  تجلیل  با  دیدار  این  در 
حضور  و  فخری زاده  شهید  فنی  و  علمی 
در  عالی مقام  دانشمند  آن  سخت کوشانه 
مقامی  علّو  گفتند:  عمل،  و  علم  میدان 
که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطاء 
او  کم نظیر  اخالص  و  زحمات  مزد  کرد، 
مقام های  از  هیچ یک  با  مقام  این  و  بود 
انقالب  نیست.رهبر  مقایسه  قابل  دنیوی 
شهید  نام  یافتن  عظمت  اسالمی، 
ابراز  و  مردم  عموم  میان  در  فخری زاده 

ناشناخته  از  جوانان  از  بسیاری  تأسف 
آثار  دیگر  از  را  حیاتش  زمان  در  او  بودن 
همچنین  ایشان  دانستند.  شهید  اخالص 
گفتند: همسران شهدا در اجر آنها شریک 
هستند و از خداوند می خواهیم که صبر و 
آرامش خود را بر دلهای شما نازل فرماید 
را  خود  حرکت  بتوانید  الهی  توفیق  به  و 

متناسب با شأن شهید ادامه دهید.
شهید  فرزندان  و  همسر  دیدار،  این  در 
محبت آمیز  پیام  از  قدردانی  با  فخری زاده 
از  پس  اسالمی  انقالب  رهبر  روشنگر  و 
جریان  تبیین  فخری زاده،  شهید  ترور 
فکرِی شهدای جهاد علمی و الگوسازی از 

آنان را مورد تأکید قرار دادند.

دیدار خانواده دانشمند هسته ای و دفاعی، شهید »محسن فخری زاده«با رهبر معظم انقالب اسالمی

در حالی که کمتر از۶ ماه دیگر 
و  تدبیر  دولت  دوره  پایان  به 
متاسفانه  ولی  مانده  باقی  امید 
مردم  اصلی  درخواست  هنوز 
خصوص  در  بزرگ  الرستان 
و  راهداری  کل  اداره  تصویب 
حمل و نقل جاده ای الرستان 
توسط  که  دولت  هیئت  در 
تایید  شهرسازی  و  راه  وزارت 

گردیده محقق نشده است.
با  الرستان،  میالد  گزارش  به 
قانون  شدن  اجرایی  به  توجه 
مصوبه ایجاد اداره کل راهداری 
در  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
مراکزی که دارای اداره کل راه 
و شهرسازی هستند، هنوز این 
اجرایی  الرستان  برای  قانون 
مصوبه،  این  به  است.بنا  نشده 
در تمام مراکزی که دارای اداره 
اند،  بوده  شهرسازی  و  راه  کل 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
و   شده  تشکیل  ای  جاده  نقل 
کشور  کل  در  حاضر  حال  در 
۳۲ اداره کل راهداری و حمل 

به منظور حفاظت از اراضی ملي و جلوگیری 
از تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی 
1148 متر کمربند حفاظتی به صورت کانال 

در الرستان ساخته شد.
باشگاه  از  نقل  به  میالد الرستان  گزارش  به 
سرپرست  الدنی  مسعود  جوان،  خبرنگاران 
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
حفاظتی  بند  کمر  ساخت   : گفت  الرستان، 
از اراضی ملی و دولتی ،  به منظور حفاظت 
تعیین  در  اشخاص  اشتباهات  از  جلوگیری 
از سوءاستفاده های  نیز جلوگیری  و  مالکیت 

احتمالی برخی افراد سودجو است.
او، بیان کرد: با اجرای طرح کمر بند حفاظتی 

به  امام)ره(،  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
تولید  جهت  انجام شده  اقدامات  آخرین 

واکسن ایرانی کرونا پرداخت.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرگزاری تسنیم ، محمد مخبر در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه و رونمایی از 5هزار طرح 
اشتغال اجتماع محور در دانشگاه کردستان، 
اقدامات  آخرین  به  خبرنگاران  جمع  در 
پرداخت  کرونا  ایرانی  واکسن  تولید  جهت 
تا   ۲ سال جاری  پایان  تا  داشت:  اظهار  و 
می شود  تولید  کرونا  واکسن  دوز  ۳میلیون 
آینده،  سال  ماه  اردیبهشت  یا  فروردین  و 
قرار  کشور  مردم  عموم  اختیار  در  واکسن 

خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه »در فاز نخست، تست 
شد«،  انجام  اول  ۲1داوطلب  برای  کرونا 
دیگر  14نفر  روی  بر  تست  مجوز  افزود: 
مردم  به  را  اطمینان  این  و  شده  دریافت 
می دهیم که واکسن ایرانی قوی و با کیفیت 
تولید و در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

شده  تشکیل  ای  جاده  نقل  و 
مربوط  آن  مورد   ۳۰ که  است 
آن  مورد   ۲ و  استانها  مراکز  به 
در  جیرفت  شهرهای  به  مربوط 
ایرانشهر  و  کرمان  استان  جنوب 
بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
مرکزی  تنها  میان،  این  است.در 
که در کشور دارای اداره کل راه 
و شهرسازی بوده و هنوز مصوبه 
ایجاد اداره کل راهداری و حمل 
عملیاتی  آن  در  جاده ای  نقل  و 
نشده است، در حوزه استحفاظی 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
وجود  با  و  است.اکنون  الرستان 
قانونی  مصوبه  این  اجرایی شدن 
این  جای  کشور،  نقاط  همه  در 
دلیل  که  می ماند  باقی  سوال 
کل  اداره  ایجاد  اجرای  در  تعلل 
نقل جاده ای  و  راهداری و حمل 

الرستان چیست؟!
با توجه به اینکه حوزه استحفاظی 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
استان   1۶ از  بزرگتر  الرستان، 
تاسیس  تاریخ  و  است  کشور 

اراضی  مرز  و  حد  شدن  مشخص  بر  عالوه 
ملی و مستثنیات قانونی اشخاص ، مالکان و 
کشاورزان از حدود اراضی خود با اراضی منابع 
طبیعی آگاه شده و پاسخگویی به استعالم ها 
نیز آسان تر می شود.الدنی، با اشاره به اینکه 
ایجاد کمربند حفاظتی در مرز اراضی منابع 
مطابق  اشخاص  قانونی  مستثنیات  و  ملی 
قانون   5۶ ماده  مقررات  اجرای  نقشه های  با 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و کاداستر 
اراضی ملی اجرا می شود تصریح کرد: تفکیک 
تا حد  قانونی  از مستثنیات  اراضی ملی  مرز 
زیادی از تصرفات غیر قانونی اشخاص سودجو 

و فرصت طلب جلوگیری می کند .

 ، امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
رسیدن به تولید انبوه واکس کرونا و تأمین 
نیازمندهای مردم کشور را جزو برنامه های 
تولید  در  کرد:  تصریح  و  خواند  اولویت دار 
را  مردم  نیازمندی های  نه تنها  واکسن 
به  صادرات  ظرفیت  به  بلکه  کرده  تأمین 
این  در  و  رسیده ایم  نیز  کشورها  برخی 
تولیدی  واکسن  آزمایش های  نتیجه  راستا 

مثبت بوده است.
توانایی  و  علم  »ایران  اینکه  بیان  با  وی 
دارد«،  را  ویروس  کرونا  واکسن  ساخت 
را  داخلی  تولیدی  واکسن  یقیناً  گفت: 
قرار  مردم  اختیار  در  خارجی  قیمت  زیر 
خودکفا  بخش  این  در  کشور  و  می دهیم 

خواهد شد.
کرونا  ویروس  واکسن  کرد:  اعالم  مخبر، 
از  توجهی  قابل  بخش  انبوه،  تولید  از  پس 
آن برای استفاده محرومان به صورت رایگان 
قرار  درمان  و  بهداشت  وزارت  اختیار  در 

می گیرد.

 1۳۶۲ سال  به  کل  اداره  این 
انتظار می رود مسئوالن  می رسد، 
دورافتاده  نقاط  به  ویژه تری  نگاه 
باشند.در  داشته  کشور  محروم  و 
جناب  رود  می  انتظار  میان  این 
با  محترم  نماینده  زاده،  حسین 
پیگیری بیشتر در صحن مجلس 
و خصوصا رایزنی در هیئت دولت 
مصوبه  دولت  پایان  از  قبل  تا 
ای  جاده  نقل  و  حمل  کل  اداره 

الرستان را اخذ نمایند.
در  الرستان:  میالد  تکمیلی  توضیح 
 « عنوان  با  پیش  چندی  که  مطلبی 
در  ورزی ها«  »غرض  از  ناگفته هایی 
به نتیجه نرسیدن اداره کل حمل ونقل 
و  خبری  پایگاه  همین  در  الرستان« 
از  نقل  به  شد؛   منتشر  رسانی  اطالع 
نماینده وقت مردم در مجلس یازدهم 
بیان شده بود: پس از انتخابات مجلس 
جهانگیری  دکتر  با  دیگر  بار  یازدهم 
مالقاتی  رئیس جمهور  اول  معاون 
اردیبهشت ماه سال  و  در  انجام شده 
قرار  و  قول  نامه ای  طی  نیز    ۹۹
الرستان  راهداری  کل  اداره  ایجاد 
امروز  به  تا  متأسفانه  اما  یادآوری شد 

بنایی بر انجام این کار نبوده است.
)این آخرین پیگیری صورت گرفته تا 

قبل از مجلس دوازدهم بوده است(
گفت:  باید  فوق  موارد  اساس  بر  لذا 
احتماال  موضوع  این  مفقوده  حلقه 
جمهور  رئیس  اول  معاون  زمین  در 
جناب  شخص  از  باید  و  باشد  می 
صورت  جدی  مطالبه  جهانگیری 

گیرد.

جناب حسین زاده؛
ابالغ »اداره کل حمل و نقل جاده ای الرستان« 
را در پنج ماه پایانی باز هم از دولت مطالبه نمایید

اخبار خوش رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ساخت کمربند حفاظتی در اراضی ملی الرستان
درباره تولید واکسن ایرانی کرونا

اداره کل حمل و نقل

 با نوشتِن تنها،  محقق نمي شود!

در گذشــته نوشــتیم کــه مصوبــه هرجــا اداره کل راه و شهرســازي 
دارنــد اداره کل  حمــل و نقــل جــاده اي هــم بایــد داشــته باشــند 
بــراي همــه مناطــق مختلــف  کشــور محقــق شــده اســت بــه جــز 
ــالد الرســتان بیــش از دو ســال اســت کــه  ــه می الرســتان و روزنام
پیگیــر مســأله اســت و خواســتار تحقــق ایــن مهــم بــراي الرســتان. 
ــا  ــت گوی ــده اس ــد نش ــه اي عای ــچ نتیج ــون هی ــفانه تاکن ــا متأس ام
گــوش شــنوا و چشــم بینایــي نیســت کــه پاســخگوي ســخن بــه حق 
مــردم باشــد. در فضــاي مجــازي دیــدم کــه نوشــته اند همیــن کــه 
ــم  ــید. مي خواه ــم رس ــه خواهی ــه نتیج ــد ب ــس کنن ــانه ها منعک رس
ــن  ــد ای ــرا کســاني کــه نمي خواهن ــن نیســت زی ــم چنی عــرض کن
ــه  ــتند ک ــي هس ــد نیروهای ــق یاب ــردم تحق ــق م ــه ح ــته ب خواس
ــدم  ــراي ع ــد و ب ــوذ دارن ــس نف ــت و مجل ــه دول ــفانه در بدن متأس
ــردم و  ــر م ــن خاط ــه همی ــند.  ب ــا نمي شناس ــر از پ ــق آن س تحق
ــن )ع(  ــان امیرالمومنی ــراي فرم ــدا و اج ــراي خ ــد ب ــئولین بای مس
ــوري،  ــت جمه ــا ریاس ــد ب ــن مي دانن ــه ممک ــیله اي ک ــر وس ــه ه ب
معاونیــن  رئیــس جمهــور، وزیــر راه و شهرســازي و متنفذیــن مقتــدر 
در تمــاس مســتمر باشــند و ایــن درخواســت را بــا صراحــت تمــام 
ــئولین  ــد. مس ــدام کنن ــق آن اق ــت در تحق ــا صمیمی ــد و ب بخواهن
ــردم در  ــده م ــدار و نماین ــه، فرمان ــام جمع ــه ام ــتادي از جمل س
مجلــس شــوراي اســالمي مي بایســت بیــش از دیگــران در تحقــق 
ایــن مهــم اقــدام نماینــد و مظلومیــت مــردم ایــن مــرز و بــوم را 
بــه گــوش  مســئولین یــاد شــده برســانند زیــرا اینــان زبــان گویــاي 
ــزرگان  ــن ب ــردم، از ای ــت م ــته اس ــتند. شایس ــه هس ــردم منطق م

ــا اقــدام عاجــل صــورت پذیــرد. ــه بخواهنــد ت مصران
نماینــده فعــال و جــوان الرســتان، خنــج، گــراش و اوز بایــد بــا تمــام 
تــوان همــت نمایــد و ایــن مســأله اي کــه بــه حیثیــت منطقــه وابســته 
اســت محقــق ســازد و جلــو زیاده خواهــي دشــمنان منطقــه را بگیــرد.

آنانــي کــه از نفــوذ خویــش بــراي پیگیــري  اعمــال باطــل اقــدام 
ــت. ــتمگران اس ــگاه س ــدا در کمین ــه خ ــد ک ــز بدانن ــد نی مي نماین

َّــكَ لَِبالِمرصــاِد( ) ِإنَّ َرب
دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت

دائمًا یکسان نباشد حال دوران غم مخور
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کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
هرمزگان، گفت: امسال ۶۷ هزار تن نارنگی از 

باغ های استان برداشت می شود.
جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر  گرگیج،  مسعود 
سیاهو  دهستان  گفت:  هرمزگان  کشاورزی 
تولید  قطب  بندرعباس  شهرستان  توابع  از 
مرغوب ترین  و  است  هرمزگان  استان  نارنگی 
دهستان  این  باغ های  از  کشور  نارنگی های 

برداشت می شود.
 ۳4۰۰ سیاهو  دهستان  اینکه  بیان  با  گرگیج 
نارنگی های  افزود:  دارد،  نارنگی  باغ  هکتار 

برداشت شده به تهران فرستاده می شود.
او گفت: نارنگی سیاهو به خوش طعمی شهرت 
دارد و از مرغوبیت باالیی برخوردار است.مدیر 
هرمزگان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی 

گفت:  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
 ۲۷ ماه  دی  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
به  و  تعمیر  مختلف  کاربری  با  شناور  فروند 
بازگشته  نقل دریایی  و  چرخه خدمات حمل 
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  اند.به 
خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران 
به  آماده  و  مطلوب  نگهداری  اینکه  بیان  با 
بهتر  خدمات  ارائه  منظور  به  شناورها  کاری 
امور  ارجح  همواره  ها  حوزه  همه  در  دریایی 
جاری  سال  ماه   1۰ طی  داشت:  اظهار  است 
های  کاربری  با  شناور  فروند   ۲۷ برروی 
مختلف تعمیرات صورت گرفته که عمدتاً در 
اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر 
شهید رجایی و شناورهای بزرگتر که نیازمند 
سازی  کشتی  در  اند  بوده  داکینگ  عملیات 

استان به انجام رسیده است.
این  برروی  گرفته  اقدامات صورت  وی عمده 
زیرآبی،  تعمیرات  های  زمینه  در  را  شناورها 
رفع  رانش،  تعمیرات  موتوری،  تعمیرات 
رفع  جهت  اضطراری  داک  گیربکس،  نقص 
نقص  رفع  همچنین  و  پروانه  شافت  نقص 
دست  به  باالبر؛  های  جک  و  مانورها  دسته 

آغاز  از  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شهر   1۳ در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  ساخت 

جنوب فارس در آینده نزدیک خبر داد.
در  شبانی  حسن  الرستان،  میالد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  تسنیم،  خبرنگار  با  گفت وگو 
تاکنون در سه مرحله ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن ۷ هزار و 11۳ نفر در 1۳ شهر تحت 
الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  پوشش 

ثبت نام کرده اند.
 15۹ و  هزار   5 اینکه  بیان  با  شبانی  حسن 
ثبت نام کرده  قبلی در ۶ شهر  نفر در مراحل 
بودند که از این بین ۲ هزار و ۲۲۹ نفر واریز 
وجه داشته اند، عنوان کرد: در مرحله سوم نیز 

برداشت  سیاهو،  دهستان  بر  عالوه  افزود: 
و  رودان  شهرستان های  باغ های  از  نارنگی 

حاجی آباد نیز آغاز شده است.
گرگیج با بیان اینکه در استان هرمزگان ۷45۰ 
امسال  افزود:  دارد،  وجود  نارنگی  باغ  هکتار 
استان  باغ های  از  نارنگی  تن  هزار   ۶۷ حدود 

برداشت می شود.
 او گفت: برداشت نارنگی در هرمزگان تا اواخر 

اسفند ادامه خواهد داشت.
کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر   
هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان سومین استان 
نارنگی  محصول  تولید  زمینه  در  کشور  برتر 
این  کیفی  و  کمی  افزایش  برای  افزود:  است، 
محصول نیز اصالح باغ ها و کشت های متراکم 

در دستور کار است.

متخصصین بومی عنوان کرد.
با  هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر 
شناورها  تعمیرات  که  موضوع  براین  تاکید 
استان  سازیهای  کشتی  و  بندر  داخل  در 
مهم  گامی  ارز؛  خروج  از  جلوگیری  بر  عالوه 
در جهت ارتقاء توان فنی نیروهای متخصص 
بومی است خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است 
مزایای  کشور  داخل  در  شناورها  تعمیرات 
دیگری همچون ایجاد اشتغال تخصصی پایدار 
را  تعمیرات  شده  تمام  های  هزینه  کاهش  و 

نیز به دنبال خواهد داشت.
این  طی  اینکه  بیان  با  ران،  کرجی  محمدی 
مدت درکنار شناورهایی که در گستره دریایی 
اقدام  کنند  می  فعالیت  هرمزگان  استان 
خدماتی  شناورهای  اندازی  راه  و  تعمیر  به 
اظهار  ایم  نموده  نیز  جنوبی  استانهای  سایر 
امیدواری کرد: تمام سعی و تالش خود را در 
استانداردها  رعایت  و  ها  روش  بهبود  جهت 
در فرآیند تعمیر معطوف کرده تا در کمترین 
زمان ممکن نسبت به رفع عیب و اخذ مجوز 
به  شناورها  و  اقدام  بندی  رده  موسسات  از 

چرخه فعالیت و دریاروی بازگردانیم.

1۹54 نفر در ۷ شهر جدید ثبت نام کرده اند که 
شرایط آنها در حال بررسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان با بیان اینکه 
و  الر  در  ملی  اقدام  مسکن  پروژه  دو  احداث 
خنج آغاز شده و در مرحله فندانسیون است، 
بحث  در  مشکالتمان  بیشتر  کرد:  خاطرنشان 
گرفتن پروانه ساخت است با این وجود تاکنون 

۲8 پروانه ساخت نیز صادر شده است.
نیاز  مورد  زمین های  اینکه  بیان  با  شبانی 
اقدام ملی در این 1۳ شهر به  ساخت مسکن 
بنیاد مسکن واگذار شده تا به شکل گروهی یا 
توسط خود بنیاد مسکن ساخته شود، گفت: به 

زودی ساخت اکثر پروژه ها آغاز می شود.

آغاز برداشت مرغوب ترین نارنگی کشور
 از باغ های سیاهو

تعمیرات ۲۷ فروند انواع شناور
با تکیه بر توان داخلی

آغاز ساخت مسکن ملی در 13 شهر جنوب فارس

با  تلفنی  گفت وگوی  یک  در  بیرم،  جمعه  امام 
وزیر راه و شهرسازی، مسائل مربوط به راه های 

این بخش را پیگیری کرد.
به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد الرستان 
آقا  حاج  والمسلمین  االسالم  حجت  بیرم،  از 
تماس  طی  بیرم،  جمعه  امام  زاده  حسین 
با اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی، پیگیر  تلفنی 
تماس  این  در  شد.وی  منطقه   این  مشکالت 
تل تله  پروژه  تکمیل  نظیر  موضوعاتی  تلفنی 
به  عماده  جاده  بالنگستان،  تونل  بیرم،  های 
آبکنه را مطرح و خواستار رسیدگی به راه های 
مواصالتی، مسکن، تعیین اعتبارات پروژه و... به 

گفت:  نهاد  این  فعالیت  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
کتابخانه جویم تا قبل از شیوع ویروس کرونا در 
امانت( داشت  اول)تعداد  سطح شهرستان مقام 
امانت ها و  تعداد  بیماری  این  ورود  از  اما پس 
ادامه، محمد  یافته است.در  عضویت ها کاهش 
عمومی  های  کتابخانه  اداره  مسئول  معتمدیان 
کتابخانه  کارکنان  از  تشکر  نیز ضمن  الرستان 
در  مطالعه  سرانه  داشت:  اظهار  جویم  عمومی 
کشور بیشتر از سرانه کتابخوانی است و بایستی 
بتوانیم  تا  دهیم  انجام  فرهنگی  کار  سال   1۰
1۰ دقیقه به سرانه کتابخوانی بیفزاییم چرا که 
امروزه با وجود گوشی های هوشمند مردم فقط 
مطالعه مجازی دارند و کمتر به سمت کتابخوانی 
روی می آورند و این ناشی از وضعیت اقتصادی 

و عدم قدرت خرید کتاب است.
قانون  برابر   84 سال  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مجلس مصوب شد تا شهرداران نیم درصد سهم 
کتابخانه ها را پرداخت کنند و تا زمانی که این 
موضوع فرهنگ سازی شد،کتابخانه ها صدمات 
در  جویم  شهردار  از  دارد  جا  و  دیدند  زیادی 
زمینه همکاری با کتابخانه ابی احمد و پرداخت 
کرد:  تصریح  کنیم،  تشکر  سهمیه  درصد  نیم 
دارد  وجود  جویم  شهر  سطح  در  کمبودهایی 
تاریخی شهر و بخش می  به قدمت  با توجه  و 

این بخش شد و از نگاه ویژه وزیر به این بخش 
محروم تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی با نظر درخصوص 
مساعد در خصوص موضوعات مطرح شده، قول 
همکاری داد.امام جمعه بیرم پیرو سفر دو هفته 
گذشته خود به تهران جهت پیگیری مصوبات، 
معاون  و  مدیرعامل  با  ای  تماس های جداگانه 
شرکت ملی گاز ایران مبنی بر استقرار اداره گاز 
در بیرم و همچنین معاونتهای وزارت بهداشت 
در زمینه مشکالت بیمارستان بیرم رایزنی های 

الزم را صورت داد.
خبرنگار: محمد صداقت-بیرم

طلبد که فرهنگ سازی صورت گیرد و قطعا در 
هرجایی که ساختارهای فرهنگی احداث شده به 
سرعت آن شهر پیشرفت داده که نمونه آن شهر 
اوز است.این مسئول با اشاره به اینکه با تشکیل 
مجموعه خیرین این پیشرفت مشاهده می شود، 
خاطر نشان کرد: بایستی خانه فرهنگ در جویم 
فعال شود و به وضعیت کتابخانه رسیدگی کرد.

معتمدیان با تاکید بر اینکه ما حمایت خواهیم 
تعامل  و  همکاری  مستلزم  حمایت  این  و  کرد 
دیگر مسئولین است، ادامه داد: وجود کتابخانه 
اگر مجمع  و  است   الزامی  دوم در شهر جویم 
واقع  ثمر  مثمر  کار  این  شود  تشکیل  خیرین 

خواهد شد.
اعضای  از  الرستان  های  کتابخانه  اداره  رئیس 
اهداف  پیشبرد  در  خواست  کتابخوانی  انجمن 
فرهنگی کتابخانه جویم بیش از پیش مشارکت 
زاده  نجفی  حسین  آن  از  باشند.پس  داشته 
منظور  به  اینکه  بیان  با  نیز  جویم  شهردار 
افزایش تعامل با کتابخانه آمادگی الزم را داریم، 
افزود: در خصوص احداث کتابخانه دوم در این 
و  داد  خواهیم  اختصاص  را  زمینی  قطعه  شهر 
فرهنگی  های  برنامه  در  تاکنون  که  همانگونه 
نسبت  ما  دید  کردیم،  همکاری  کتابخانه  با 
و  است  مثبت  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  به 
اعتبار  کمبود  و  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با 
شهرداری ها تا جایی که بتوانیم از هیچ کمکی 

در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
و  شهر  اسالمی  شورای  رییس  نیز  پایان  در 
کارشناس فرهنگی اداره آموزش و پرورش جویم 
کنابخانه،ایجاد  به  کتاب  اهدای  خصوص  در 
سالن مطالعه جهت کنکوری ها و ترویج فرهنگ 

کتابخوانی در مدارس مطالبی را مطرح کردند.
احمد  ابی  عمومی  کتابخانه  است  ذکر  به  الزم 
دارای 14۰۷5  و  تاسیس  جویمی سال 1۳۷4 

جلد کتاب با موضوعات مختلف است.
خبرنگار-آرزو جهان پیما

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد الرستان 
از جویم ،جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش 
بخش  بخشدار  شفیعی  داود  حضور  با  جویم 
جویم، محمد معتمدیان مسئول اداره کتابخانه 
های عمومی الرستان و اعضای انجمن با هدف 
بررسی مسائل و مشکالت کتابخانه عمومی ابی 
احمد جویمی در محل بخشداری جویم برگزار 

شد.
در این جلسه، داود شفیعی بخشدار جویم ضمن 
)فرح  کتابخانه جویم  زحمات مسئول  از  تشکر 
انگیز زارع( در ترویج فرهنگ کتابخوانی به ویژه 
در ایام شیوع ویروس کرونا به اهمیت  کتاب  و 
کتابخوانی اشاره و بیان داشت:  یکی از شاخصه 
های مهم اوقات فراغت مطالعه کتاب است که 
بایستی این امر مهم فرهنگ سازی شود  چرا 
دانایی  به  مختلف  های  زمینه  در  مطالعه  که 
با  امروزه  اینکه  بیان  با  افزاید.وی  می  انسان 
توجه به مشکالت جامعه و افزایش قیمت کتاب 
خصوص  این  در  مربوطه  مسئولین  امیدواریم 
همکاری الزم را به عمل آورند، افزود: در سطح 
بخش جویم نیز انتظار این است که مسئولین و 
مردم با کتابخانه تعامل داشته باشند تا فرهنگ 
زارع،  انگیز  فرح  ادامه  شود.در  نهادینه  مطالعه 
مسئول کتابخانه عمومی ابی احمد جویمی نیز 

گفتگوی تلفنی امام جمعه بیرم با وزیر راه و شهرسازی

زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه دوم شهر جویم، اختصاص می یابد

محکومیت جریمه نقدی 
برای قاچاقچی دام زنده 

در الرستان

فارس،  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
شهرستان  در  زنده  دام  قاچاقچی  گفت: 
نقدی  جریمه  ریال  میلیارد  یک  به  الرستان 

محکوم شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیما، غالمرضا ساالری گفت: با کشف 
حومه  در  کامیون  یک  از  گوسفند  راس   ۹1
بررسی  برای  پرونده ای  الرستان،  شهرستان 
موضوع در شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی 

این شهرستان تشکیل شد.
این  در  نفر  یک  بازداشت  به  اشاره  با  وی 
بودن  وزن  هم  و  یکدست  افزود:  خصوص 
گوسفند های مکشوفه و همچنین مسیر حمل 
این دام ها حاکی از انتقال دام به جنوب کشور 
برای قاچاق به کشور های حوزه خلیج فارس 

بود.
فارس،  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
به  توجه  با  و  تحقیقات  انجام  با  کرد:  اضافه 
شواهد و مدارک، تخلف متهم محرز و شعبه 
دام های  ضبط  به  را  وی  کننده  رسیدگی 
مکشوفه به نفع دولت و پرداخت جریمه یک 

میلیارد و 4۰۰ میلیون ریالی صادر کرد.
***

تخلف ۷6 میلیاردی عمده 
فروشان و صاحبان کاال 

در فارس

سرپرست معاونت بازرسی و حمایت از مصرف 
کنندگان سازمان صمت فارس، از کشف ۷۶ 
و  انبار ها  فروشان،  تخلف عمده  ریال  میلیارد 
ماه  یک  در  استان  در  کاال  نگهداری  مراکز 

گذشته خبر داد.
مهدی حسنی، گفت: در دی ماه ۹۹ بازرسان 
این سازمان ۶15 مرکز نگهداری کاال، انبار و 
عمده فروش را مورد بازرسی قرار دادند که در 
تخلف  پرونده  واحد   ۳5 برای  بازرسی ها  این 
صدور  برای  حکومتی  تعزیرات  به  و  تشکیل 

رای ارجاع شد.
به گفته او، ارزش ریالی این ۳5 پرونده تخلف 
تخلف  پرونده   5 شامل  و  ریال  میلیارد   ۷۶
اخفا و امتناع از عرضه کاال، 1۶ پرونده تخلف 
از  خارج  عرضه  تخلف  پرونده   14 و  احتکار 

شبکه است.
سرپرست معاونت بازرسی و حمایت از مصرف 
داد:  ادامه  فارس،  صمت  سازمان  کنندگان 
غذایی  مواد  انواع  شامل  شده  کشف  کاالی 
حبوبات  انواع  برنج،  خوراکی،  روغن  از جمله 
بچه،  پوشک  ها،  شوینده  انواع  همچنین  و 

ماسک و ... است.
عمده  از  بازرسی  اینکه  بر  تاکید  با  حسنی، 
فروشان، بنکداران، انبار ها و مراکز نگهداری 
سازمان  این  بازرسان  کار  دستور  در  کاال 
مراکز  از  بازرسی  و  بازدید  دارد، گفت:  قرار 
موجود  اطالعات  مستمر  پایش  با  شده  یاد 
همکاری  با  و  انبار ها  جامع  سامانه های  در 
بازرسی  مدیریت  اصناف،  بسیج  نیرو های 
اتاق اصناف در حال انجام است و این روند 

به طور مستمر ادامه دارد.
الزم  رسانی  اطالع  و  هماهنگی  او،  گفته  به 
و  استان  شهرستان های  صنعت  ادارات  به 
آموزش  برای  شیراز  فروشان  عمده  اتحادیه 
به اعضا برای ثبت نام و ثبت خروج و ورود 
در  آموزش  این  و  است  انجام شده  نیز  کاال 

صورت نیاز تکرار خواهد شد.
مشمول  کاال های  همه  گفته حسنی  پایه  بر 
سامانه  این  در  باید  انبار ها  جامع  سامانه 
در  نیز  آن ها  خروج  و  ورود  حواله  و  ثبت 
با  غیراینصورت  در  شود  ثبت  سامانه  این 
دلیل  به  نگهداری  مراکز  و  کاال  صاحبان 
قانون  برابر  امتناع  و  اخفا  و  احتکار  تخلف 

به شدت برخورد خواهد شد.
هر  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  از  او 
 1۲4 سامانه  از طریق  را  موارد  تخلف  گونه 
اطالع  فارس  صمت  سازمان  خبری  ستاد 
قرار  بررسی  مورد  وقت  اسرع  در  تا  دهند 

گیرد.

این  در  ساکن  خانوارهای  جمعیت 
مناطق هستند.

وی تصریح کرد: با شروع موج چهارم 
وضعیت  تغییر  رغم  علی  و  کرونا 
با  آبی،  رنگ  به  شهرها  از  بسیاری 

برای  اسالمی  انقالب  درباره  موجود 
رفته و دستاوردهای  بین  از  جوانان 
درستی  به  جامعه  در سطح  انقالب 

برای مردم تشریح شود.
امام جمعه شیراز ، با اشاره به نقش 
و  ایران  ملت  پیشبرد  در  انقالب 
افزود:  جهان  مستضعف  ملت های 
اسالمی  انقالب  تفکر  و  تغییرات 
بسیاری  امروز  تا  شده  موجب 
انقالب  از  جهان  کشورهای  از 
اسالمی ایران تاثیر پذیرفته و از آن 

بهره برداری کنند. 

مواردی  در  و  مردم  انگاری  عادی 
گرفتن  برای  آنان  همکاری  عدم 
تست های سریع هنوز در وضعیت 
روند  این  ادامه  که  داریم  قرار  زرد 
ایجاد  را  بحرانی  شرایط  تواند  می 

اینکه جهان   بیان  با  دژکام،  آیت اهلل 
ایران،  اسالمی  انقالب  بدون  معاصر 
به  و  داشت  دیگری  قطعا سرنوشت 
کرد:  بیان  می رفت،  دیگری  مسیر 
یکی از نمونه های حضور موثر انقالب 
اسالمی مهار نفوذ سلطه گری و خوی 
استکباری آمریکا است که در این 4 
آمریکا  بین المللی  وضعیت  در  دهه 

مشخص است.
وی با بیان اینکه اقدامات تأثیرگذاری 
توسط  جهانی  و  ملی  عرصه  در 
بیان کرد:  است،  انجام شده  انقالب 

کند.یگانه، خاطر نشان کرد: مراسم 
ها،  مسافرت  مذهبی،  و  عروسی 
صف های طوالنی در فروشگاه های 
سنتی  زندگی  سبک  و  ای  زنجیره 
خصوصا در اتباع از جمله علل اصلی 
قطعا  که  بوده  مثبت  موارد  افزایش 
در  جماعات  ائمه  و  مردم  همکاری 
کردن  راضی  و  شرایط  این  کنترل 
مردم به همکاری با تیم های اعزامی 
تاثیر  تواند  می  گیری  نمونه  جهت 
بسزایی داشته باشد.معاون بهداشتی 
دانشکده در انتها گفت: شرایط فعلی 
و  مردم  که  است  پرخطری  شرایط 
مسئوالن باید این وضعیت را جدی 
با همکاری  تا  گرفته و تالش کنند 
بحران  بر  بتوانیم  مجدد  همراهی  و 

پیش رو غلبه کنیم.

در صورتی که دشمنان انقالب امروز 
تالش  در  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
هستند تا این تفکر را به جوانان نسل 
چهارم انقالب القا کنند که در 4 دهه 
از انقالب هیچ اقدامی صورت نگرفته 
است پس باید دستاوردهای انقالب 

را بیان و تشریح کرد.
امام جمعه شیراز، با بیان اینکه البته 
در این میان انتقاد نسبت به مسائل 
گوناگون معقول و از مزایای انقالب 
اسالمی است، تصریح کرد: این نکته 
باید مورد مالک افراد واقع شود که 
که  باشد  گونه ای  به  انتقادات  نباید 
خارج از انصاف و مروت باشد و نظام 
متضرر  مردم  و  اسالمی  جمهوری 
شوند. وی با تاکید بر وجود پیوست 
فعالیت های  تمامی  در  فرهنگی 
کرد:  عنوان  اجرایی  دستگاه های 
کیفیت فعالیت های فرهنگی باید از 
کمیت آنان بیشتر باشد و اگر قرار بر 
اجرای برنامه های فرهنگی در سطح 
گونه ای  به  برنامه ها  است،  استان 
قابل توجه و  آنان  باشد که کیفیت 

قابل دفاع باشد.

علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
انگاری  عادی  الرستان،  پزشکی 
عدم  و  بیماری  به  نسبت  مردم 
همکاری برای انجام تست سریع را 
به عنوان دو عامل اصلی افزایش آمار 
متعدد  های  بخش  در  مثبت  موارد 

شهرستان اعالم کرد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
علوم  دانشکده  عمومی  روابط  از 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ابراز  با  یگانه  وحید  دکتر  الرستان، 
نگرانی از شروع موج چهارم کرونا در 
منطقه، اظهار داشت: بر اساس موارد 
شناسایی شده کووید 1۹ شهرهای 
براک،  عمادشهر،  لطیفی،  فیشور، 
دارای  شهرقدیم  اتباع  و  گاوبست 
بیشترین مورد مثبت بیماری نسبت 

امام جمعه شیراز، گفت: دستاوردهای 
عرصه های  در  اسالمی  انقالب 
گوناگون به خوبی برای نسل جوان 
و افکار عمومی چه در سطح داخل و 
چه در سطح بین المللی تشریح شود.

از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرگزاری تسنیم ، به نقل از روابط 
شیراز؛  جمعه  امام  دفتر  عمومی 
جلسه  در  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل 
اشاره  با  فجر  بزرگداشت دهه  ستاد 
به گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی 
پس  داشت:   اظهار  اسالمی  انقالب 
نخستین  سال ها  این  گذشت  از 
باشد  مدنظر  باید  که  موضوعی 
انقالب  دستاوردهای  که  است  این 
گوناگون  عرصه های  در  اسالمی 
افکار  و  جوان  نسل  برای  خوبی  به 
عمومی چه در سطح داخل و چه در 

سطح بین المللی تشریح شود.
وی با بیان اینکه تشریح دستاوردهای 
از  آن  اهداف  تحقق  و  انقالب 
ضروریات امروز جامعه است، گفت: 
دستگاه های اجرایی و تبلیغی ما باید 
به گونه ای فعالیت کنند که شبهات 

صف طوالنی فروشگاه  های زنجیره ای؛زندگی سنتی اتباع  خارجه و کرونای الرستان

دستاوردهای انقالب اسالمی در سطح ملی و بین المللی برای نسل جوان تشریح شود
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صف
به گزارش میالدالرستان به نقل از آفتاب الرستان، 
برنامه ریزی  رشته  دانشیار  شیخی«  محمد  »دکتر 
طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  منطقه ای  و  شهری 
عضو  و  »پرداراز«  شرکت  شهرسازی  بخش  مدیر 
در  ایران،  مشاور  مهندسان  جامعه  شهرسازی  گروه 
پنجمین جلسه از همایش مجازی »الراُستان« 
که با موضوع »ارزیابی ابعاد برنامه ریزی کالبدی-

شد  برگزار  الرستان«  منطقه  و  الر  فضایی 
مجموعه  گفت: 
فیت ها  ظر
در  باید  را 
 ، ی ها تصمیم گیر
ی ها  یز مه ر نا بر
پایش  و  اجرا  و 
برنامه ها به حساب 
اینجا،  تا  آورد؛ 
در  که  کسانی  با 
الیو مصاحبه شده 
َمرد  همگی  است 
از  باید  بوده اند، 

خانم ها که کم هم نداریم استفاده کرد، از اقشار 
دانشگاهی، مقامات و مدیرانی که سابقه و تجربه 

اجرایی دارند نیز می توان استفاده کرد.
بود،   1400 ایران،  مدت  بلند  چشم انداز  زمانی 
و همین طور  تا سال 1404  بردیم جلو  همین طور 

باید بگوییم 14۲0 تا...
تعامل  به یک  با کشورهای همسایه  ارتباط  در 
این  معنای  داریم،  نیاز  مناسب  منطقه ای 
این نیست که تسلیم  تعامل مناسب هم هرگز 
خواسته های آن ها شویم و فکر کنیم که هرچه 
آن ها بخواهند ما باید شویم بلکه با حفظ اقتدار 
و مصلحت باید بتوانیم در یک تعامل منطقه ای 
با این کشورها شریک شویم؛ امروز را مبنا قرار 
ساله   ۲۰ افق  یک  در  که  بگوییم  بلکه  ندهیم، 
فارس و خاورمیانه می خواهیم  با منطقه خلیج 
بر  مبتنی  و  هدفمند  نظام مند،  تعامل  یک  در 

مصلحت خودمان شرکت کنیم.
داشته  وجود  الرستان  و  الر  برای  که  موقعیتی 
عنوان  به  اول،  درجه  در  الر،  شهر  توسعه  به  منجر 
من  است؛  شده  منطقه  مرکزیت  و  بالمنازع  مرکز 
می گویم  را  این  باشم  الری  خودم  اینکه  نه 
بلکه اگر به همه کتاب هایی که در مورد الر و 
الرستان نوشته شده است نگاه کنیم، می بینیم 
این منطقه، شهر الر بوده است و  که مرکزیت 
توسعه  و  گسترش  در  را  توجهی  قابل  تاثیرات 
شهر الر ایجاد کرده است؛ از نظر کالبدی، وقتی 

ما  و  افتاد  که  است  اتفاقاتی  ورای  که  دارد  جانی 
باید برای صیانت از آن تالش می کردیم، همان طور 
احترام  تاریخی شان  بافت  به  دیگر  کشورهای  که 

گذاشته اند و سعی کرده اند آن را حفظ کنند.
طرح های  قالب  در  که  حرکت هایی  از  بسیاری 
این گونه  روح  با  می شود  انجام  تفصیلی  و  جامع 
به  توجهی  اساسا  و  است  بیگانه  بافت ها 
تاثیر  تنها  نه  و  ندارد  بافت ها  این  ارزشمندی 
هر حرکتی که  بلکه منفی دارند؛  ندارند  مثبتی 
می کنیم باید با محوریت آثار، ابنیه و بافت تاریخی 
باشد و سعی کنیم که آن ها را بازیابی کنیم و بیشتر 

از بین نبریم.
در هسته های مرکزی شهر جدید نیز ارزش هایی 
اما  نیست،  نداشتن فضیلت  نهفته است، کوچه 
ارزش های  جدید  شهر  اولیه  شطرنجی  بافت 
شهرسازانه جدی دارد که در توسعه های جدید 
با خیابان های  یعنی  است،  نشده  گرفته  کار  به 
عریض و طویلی مواجه هستیم که توسعه های 
بی سر و سامان اند، نظامات تفکیکی با اندیشه 
کم هستند که روح شهری در آن دیده نمی شود 
و تعلق خاطر مردمان به آن ساختار خیلی حس 

نمی شود و آدم در این بافت ها گم می شود.
به عنوان  باید  قدیم  شهر  و  جدید  شهر  ساختار 
باهم  شوند  یگانه  می خواهند  حاال  که  دوگانه ای 
یکپارچه  و  نزدیك  هم  به  این ها  و  شوند  دیده 

شده اند.
در بُعد منطقه ای معتقدم که مرکزیت شهر الر 
همچنان باید به دالیل مختلفی حفظ شود و هر 
تضعیف  و  رفته  زیر سوال  مرکزیت  این  که  زمانی 
شده، کل منطقه تضعیف شده است و در آشفتگی 
نقطه  این  مرکزیت  قدرت  بنابراین،  است؛  رفته 
از  برخی  که  است  حرکتی  این  گرفت،  نباید  را 
در  چه  مسئوالن، 
و  منطقه ای  سطح 
ملی،  سطح  در  چه 
و  می کنند  دنبال 
رفتار  در  گاهی 
آن ها  عملکرد  و 
اصال  که  می بینیم 
پسندیده ای  رفتار 
واقع،  در  نیست؛ 
کردن  تضعیف 
مرکزیت شهر الر به 
نیست؛  منطقه  نفع 
هیچ  با  خصومتی  و  دارم  ارتباط  نقاط  همه  با  من 
نقطه ای در الرستان ندارم و خودم را در سطح ملی 

یعنی ما با چهار شهرستان مواجهیم که هر یک 
توانمندی ها و تعلقات منطقه ای و میهنی خاص 
خودشان را دارند و این ها بسیار ارزشمند است.

کنند  کار  هم  با  نخواهند  اگر  شهرستان  چهار  این 
در  الر؛  حتی  نمی برند  جایی  به  راهی  کدام  هیچ 
واقع، این چهار شهرستان یك کل یکپارچه هستند.

نباید این خطای استراتژیك را تکرار کرد که این 

به بازنمود این موضوع نگاه کنیم هسته مرکزی 
آن، میدان، بازار، کاروانسراها، سراها و... می شود 
و کوچه ها و گذرهای اصلی و درنهایت محالت 
برقرار می کنند و  ارتباط  با آن  شهری به نحوی 
همین  هم  الر  قدیمی  و  اصیل  اصلی،  محالت 
این ساختار  با خیابان کشی ها،  اما  جا هستند، 

تاریخی آسیب دید.
آسفالت  و  خیابان  با  را  شهر  مردم،  از  گروهی 
 ، سند می شنا
که  درحالی 
از  بسیاری  در 
غربی  کشورهای 
زیر  موضوع  این 
است  رفته  سوال 
و  کردن  باز  و 
خیابان  تعریض 
است  رفته  کنار 
آن  به جای  و 
خیابان  رژیم 
که  است  آمده 
آن  در  کنیم،  کوچک  را  خیابان ها  می گوید 
حرکت اجتماعی داشته باشیم، عرض سواره را 
خیابان ها  و  کنیم  اضافه  پیاده  به  و  کنیم  کم 
دارد  جریان  زندگی  آن  در  که  است  به گونه ای 

نه فقط حرکت..
بافت  در  خیابان ها  الر،  شهرداری  در  دوره ای  در 
خیابان ِکشی  نهضت  این  و  شدند  کشیده  تاریخی 
باعث شد ساختار تاریخی شهر از بین برود و شکل 
بافت  از دست رفت،  انسجام کالبدی شهر قدیم  و 
نتوانسته  امروز  تا  و  شد  آشفته  و  سردرگم  تاریخی 
سراغش  به  آنچه  و  کند  پیدا  را  خودش  است 
شکل  همین  واسطه  به  درواقع،  بود؛  فرسایش  آمد 

ریختن  برهم 
تا  محالت  ساختار، 
نتوانسته اند  امروز 
پیدا  را  خودشان 

کنند.
تاریخی،  شهر  در 
آثار،  به  احترامی 
بافت  و  ابنیه 
ما  نگذاشته ایم، 
و  آثار  به  فقط 
ی  طه ها محو
توجه  باستانی 

نمی کنیم، بلکه به بافت تاریخی نیز توجه می کنیم، 
نیمه  بوده و هنوز  بافت مستقر  این  ارزش هایی در 

واگذاری  و  تجزیه  قابل  مرکزیت  این  اما  می بینم، 
نقاط  گرفتن  نادیده  معنی  به  موضوع  این  نیست؛ 
ارزشمند در منطقه  بسیار  شهری دیگر و روستاهای 

الرستان نیست و نباید باشد.
است،  الر-بندرعباس  مسیر  حیاتی،  شاهرگ  امروز، 
حرکت به سمت راه ریلی بسیار مهم است؛ راه ریلی 
و اتصال الر به بندرعباس و اتصال الر به شیراز )اآلن که 
راه آهن ریلی از اصفهان به شیراز آمده است( در توسعه 

منطقه ای می تواند بسیار ایفای نقش کند.
و  خنج  اوز،  گراش،  به  که  الر  محور  از  نباید 
فیروزآباد می رود و از آنجا هم با عسلویه ارتباط 
برقرار می کنیم یا مسیر الر به المرد که از همان 

محور عبور می کند غافل شد.
شهرستان  چهار  با  امروز  منطقه ای،  نظر  از 
مواجهیم، این چهار شهرستان )الرستان، خنج، 
است،  بوده  تهدید  خود  ذات  در  اوز(  و  گراش 
شک نکنید، من معتقدم که می شد به این چهار 
شهرستان به گونه ای استقالل داد، یک سری از 
اداره ها را به آنجا برد و نهادها را تقویت کرد، اما 
به چهار شهرستان  شکستن چنین شهرستانی 
کمی سیاسی است تا کارشناسانه؛ امروز می شود 
نگاه کرد  فرصت  عنوان یک  به  این موضوع  به 

سراغ  به  باید  بلکه  کنند،  پشت  هم  به  شهرستان ها 
یك همگرایی منطقه ای رفت و این چهار شهرستان 

راهی به جز ارتباط با همدیگر ندارند.
به  متکی  الرستان  و  الر  تاریخ  که  نکنیم  فراموش 
و  است  بودن  راه  سر  و  بازرگانی  تجاری،  ظرفیت 
هر جایی که عبور از آن صورت می گیرد توسعه در 

همان محور اتفاق می افتد.

آفتاب  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
دانشجوی  بیغرض«  »بهروز  مهندس  الرستان، 
اصفهان،  هنر  دانشگاه  شهرسازی  دکترای 
هیئت  عضو  و  فنی  مشاور  و  دانشگاه  مدرس 
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیره 
نشست  پنجمین  در  الر،  شهرداری  شهری 
موضوع  با  که  »الراُستان«  مجازی  همایش  از 
الر  کالبدی-فضایی  برنامه ریزی  ابعاد  »ارزیابی 
ویژگی  گفت:  شد  برگزار  الرستان«  منطقه  و 
قدیم  که  است  این  تاریخی الر،  بافت  اساسی 
همه  نشسته اند،  باهم  گفت وگوی  در  جدید  و 
ما باید توجه کنیم که قدیم و جدید اگرچه در 
زمینه  های بسیاری در رقابت با هم قرار دارند اما 
به دلیل اصالت ها و ارزش هایی که بافت قدیمی ما 
دارد توانسته است که تا به امروز به حیات خود 

ادامه دهد.
کمر  تاریخی  بافت  تدریجی  مرگ  به  ما 
بسته ایم، به این شکل که همه فرصت هایی که 
گرفتیم  را  باشد  داشته  وجود  آن  در  می شد 
باقی  تاریخی  بافت  برای  که  چیزی  تنها  و 
گذاشتیم این بود که شهر قدیم مرکز تجارت 

بوده است.
از نظر برنامه ریزی شهری، ما همه اتفاقاتی که 
و  گرفتیم  آن  از  را  بیفتد  بافت  این  در  می شد 
الر  تاریخی  بافت  در  اداره ای  هیچ  دیگر  امروز 
باقی نمانده است و هیچ اداره ای هم قصد ندارد 
خانه ای واجد ارزش تاریخی را بخرد یا خدماتش 

را در بافت تاریخی ارائه دهد.
شاید برخی بگویند که اآلن شهر قدیم مرکز 
تجاری های  طرف،  آن  از  اما  است،  تجارت 
تزریق  جدید  شهر  در  به وفور  درشت 
مراکز  این  همه  باشد  قرار  اگر  و  می شود 
حرفی  باشند  جمعیتی  پاسخگوی  تجاری 
تحول  سیر  که  الری  شهر  اما  نیست،  آن  در 
 65 از   ۹5 سال  تا   ۹0 سال  از  جمعیتی اش 
نفر رسیده است و یك  به 6۲ هزار  نفر  هزار 
مراکز  از  این حجم  را دارد چرا  نزولی  سیر 

تجاری را در شهر می سازیم؟!
یک  به عنوان  را  معاصرمان  بافت  وقت  هیچ  ما 
کلیت واجد ارزش تاریخی ندیدیم، شهر قدیم و 
بناهای شیر و خورشیدی و عناصر واجد ارزش 
که به صورت دانه ای بودند همچون »بیمارستان 
را  امام سجاد)ع((  )بیمارستان  کوروش کبیر« 
به عنوان ارزش های معاصر ندیدیم و اگر اتفاقی 
تخریب  از  جلوگیری  یا  آثار  این  ثبت  برای 
بود  مالکان  تمایل  عدم  دلیل  به  یا  افتاد  آن ها 

آفتاب  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
الرستان، مهندس »مجتبی یزدان پناه« مدیرعامل 
مدیره  هیئت  عضو  و  بیلد«  دیزاین  »آرچ  شرکت 
شرکت »سیتی هومز« ساکن آمریکا،  در پنجمین 
به  از همایش مجازی »الراُستان« که   نشست 

 lar.ostan صورت آنالین، از صفحه اینستاگرامی
برگزار شد گفت: شهر قدیِم الر موزه تاریخ جنوب 
کشور است، یعنی وقتی از باال به شهر الر نگاه کنید 
به دوران  متعلق  پارتی، ساسانی و شهری  یك شهر 

سلجوقی را می بینید.

ما  منطقه  در  جدی  باستان  شناسی  کار  هیچ 
اژدهاپیکر«  »قلعه  نمونه  به عنوان  است،  نشده 
چون  دارد  را  اشکانیان  دوران  قدمت  حداقل 
است  دوره  آن  به  شبیه  بیشتر  ساختارش 
و  دارد  وجود  سربازخانه  دیگر،  دوره های  تا 
زمان  در  متاسفانه  که  شاهی  کاخ  همچنین 
صفویه تخریب شد و نکته جالب این است که 
یک  احتماال  اژدهاپیکر،  قلعه  شمالی  ضلع  در 
معبد بزرگ وجود دارد که قبال موبدان در آن 
به  مربوط  زیاد  احتمال  به  و  می کردند  زندگی 

آیین »میتراپرستی« است.
تنها شهری که در جنوب ایران، دیوان خانه دارد الر 
است و این دیوان خانه نشان می دهد که یك کار 

اداری جدی در آن وجود داشته است.
در شرق آمریکا چیزی که اهمیت دارد قدمت 
مرکزیت  برای  نقطه  یک  سکونت گاهی  تداوم 
آن  که  می کنند  نگاه  یعنی  است  سیاسی 
و  داشته  تداوم  چقدر  شهریت  و  سکونت گاه 
منطقه  آن  در  چقدر  اداری  و  سیاسی  مسائل 
سابقه داشته است و بعد تصمیم گرفته می شود 
نگاه کنند که  اینکه  نه  باشد،  پایتخت  که کجا 

آنجا چقدر جمعیت دارد.
تصمیمات  و  محلی  حکومت  صفویه،  زمان  در 
الر  که  چیزی  شد،  کمرنگ  خیلی  الر  محلی 
را آباد کرد صرفا حکومت صفویه یا تصمیمات 
آن، »کمپانی  اندازه  نبود، شاید حداقل  صفویه 

هندشرقی« هلند آن تاثیر را داشت.
فرهنگی  نظر  از  می بینیم، چه  ُدبی  از شکوه  هرچه 
شاید  ماست؛  منطقه  مدیون  کالبدی،  نظر  از  و چه 
اما  شود،  تامین  نفت  از  دبی  بودجه  درصد  چهار 
رسیده  به چه عظمتی  آزاد  تجارت  دلیل  به  ببینید 
است، ایده ای که از منطقه ما به آنجا رفت و شهری 

بود که الرستانی ها از اول ساختند.

یا هنگامی که آن ها تخریب می کردند گروه های 
مردمی واکنش نشان دادند و شاید اداره میراث 

فرهنگی ما چندان بیدار نبود.
بافت  محدوده  در  آیت اللهی  حضرت  بیت 
تاریخی یکی از دانه های ارزشمند این بافت 
محسوب می شود و مورد مراجعه مکرر مردم 

هم است که بسیار ارزش دارد.
به  تاریخی  بافت  حیات  ادامه  و  موجودیت 
سکونت افراد در آن بستگی دارد و سکونت افراد 
یعنی اقشار اصیل و بومی که فرهنگ آن ها در 

پیوند با کالبدی است که در آن استقرار دارند.
آن  مردمان  که  شود  استان  می تواند  شهری 
بلکه  نکنند،  افتخار  خودشان  خرابه های  به 
تاکنون  و  دارند  گذشته  از  که  چیزهایی  به 
حفظ کرده اند و آن ها را با عملکردی که به 
آن تزریق کرده اند سرپا نگه داشته اند افتخار 
به  را  خود  خرابه های  که  کسی  چون  کنند، 
می کند  افتخار  آن  به  و  می دهد  نشان  دیگران 
با  را  ارتباطش  یا  انکار می کند  را  گذشته خود 
این موضوع ممکن است  انکار می کند؛  گذشته 
شعاری به نظر برسد اما به باور من یک حقیقت 

مسلم است.
آب  که  بودیم  آموخته  تاریخ،  طول  در  ما 
دارد،  راهبردی  اهمیت  و  ارزش  ما یك  برای 

برخی به اشتباه، بازار قیصریه را به دوران صفویه 
نسبت می دهند، این بازار در زمان صفویه تعمیر 
دارد،  باالتری  قدمت  بسیار  الر  قیصریه  بازار  شد؛ 
انجام  آن  روی  باستان شناسی  کاوش  متاسفانه 
نشده است، اما به احتمال بسیار زیاد، هسته های 
اولیه ای که در آنجا بوده است به پیش از اسالم 
برمی گردد و شاید به احتمال زیاد حتی کاربرد 

آیینی و مذهبی داشته است.

مقدسی  عدد  پنج،  عدد  میتراپرستی،  آیین  در 
روزهای  در  خانم ها  کنید  دقت  اگر  است، 
می روند،  قدمگاه  به  عبادت  برای  چهارشنبه 

و  بردیم  یاد  از  را  اهمیت  این  بازه ای  در  اما 
اآلن می دانیم که ادامه حیات شهر الر به منابع 
و  خارج  از  منابع  این  و  است  وابسته  آبی اش 
تامین  گراش  جمله  از  الر  پیرامونی  شهر  چند 
شود  قطع  آبی  منابع  این  روزی  اگر  می شود؛ 
ما در تامین آب خودمان دچار مشکل می شویم 
سکونتگاه  یك  حیات  ادامه  اولیه  بایسته  آب  و 

است.
اولین و مهم ترین برنامه ما باید ارتقای کیفیت 
ستاد  باشد؛  تاریخی مان  بافت  همگانی  عرصه 
تشکیل  فرمانداری  در  که  شهرستان  بازآفرینی 
نمی تواند  و  دارد  زیادی  ضعف های  می شود 

اجزای مختلف خودش را هماهنگ کند.
که  کنیم  کاری  تاریخی  بافت  در  نتوانسته ایم 
آن عرصه، آبرومند به نظر برسد، ما باید بپذیریم 
که بخش زیادی از تمایل به سکونت در هرجا، 
این  اگر  است،  محیطی  کیفیت های  واسطه  به 
کیفیت های محیطی تامین نشود کسی در آنجا 
حضور پیدا نمی کند و یکی از دالیل اصلی که 
سکونت  شهرقدیم  در  ما  مسئوالن  از  بسیاری 
ندارند نیز همین موضوع است، یعنی اگر واجد 
هم  خودشان  قطعا  بود  کیفیت ها  سری  یك 
برای دیگران الگو می شدند و سعی می کردند 

که در شهر قدیم ساکن شوند.

این  ورودی  است،  هفته  پنجم  روز  چهارشنبه 
غار رو به شرق است و در این آیین بسیار مورد 
باشد، در  به شرق  رو  توجه است که ورودی ها 
مقدس  فرم های  )از  َچلیپا  یک  کوه  این  باالی 
آب انبار  به  شبیه  که  است  شده  حفر  ایرانیان( 

است.

و  میزان  این  به  ایرانی که  به عناصر فرهنگ  وقتی 
به صورت واضح در یك شهر وجود دارد نگاه کنید 
آن شهر باید واجد ارزش های ملی باشد و ما شهری 
رسوم  و  آداب  از  برخی  این حد  تا  که  نداریم  را 
باشد  داشته  خود  در  را  باستان  ایران  کالبدهای  و 
انبار  آب  فروشان،  آب  انبار  آب  قیصریه،  )بازار 

چهاربرکه و...«
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11. تازگی با لیمو
لیمو را نصف کنید و داخل بشقاب قرار دهید 
و در نزدیکی سطل آشغال یا توالت بگذارید تا 

بوی لیمو در فضا بپیچد.
1۲. تازگی فریزر با قهوه

وقتی برق قطع می شود فریزر از کار می افتد 
فاسد  غذاهای  نامطبوع  بوی  و  مانید  شما می 
بوها را با قرار دادن قهوه در یخچال از بین ببرید.

13. از بین بردن بوی زباله
 ، زباله  نامطبوع  بوهای  داشتن  نگه  دور  برای 
کف  در  را  بوراکس  یا  و  شیرین  جوش  کمی 
خنثی  به  بلورها  این  بریزید.  آشغال  سطل 
کردن بو در آشپزخانه کمک خواهد کرد. هر 
بار که سطل آشغال را بیرون می آورید ، پودر 
را تعویض کنید. همچنین می توانید از جوش 

شیرین استفاده کنید.
14.  جاروبرقی همزمان دوکار را انجام می دهد

 ، از این که کف زمین را تمیز می کنید  بعد 
بوی مطبوع بیشتری در فضا می پیچد پنبه را 
با عطر مورد عالقه خود خیس کنید و سپس 
آن را داخل کیسه جاروبرقی بیندازید. زمانی 
جارو  دهید،  می  انجام  را  روزمره  کارهای  که 
برقی به آرامی عطر را داخل اتاق پخش خواهد 

کرد.

16. ایجاد بوی مطبوع در شومینه
است  لحظه ممکن  اما هر  است  شومینه گرم 
باعث بوی تعفن شود. کمی از پوست لیمو و یا 
پرتقال را روی شعله ها بریزید تا بو را بکشد و 
از سوختن پوست در آینده جلوگیری کنید به 
جای سوزاندن روزنامه پوست میوه بسوزانید . 
از  بیشتر  پوست  در  اشتعال  قابل  های  روغن 

کاغذ خواهند سوخت.
1۷. مرطوب کننده های معطر

می  بویی  بد  به  شروع  کننده  مرطوب  وقتی 
کنند ، ۳ یا 4 قاشق سوپ خوری آب لیمو را 
داخل آب بریزید. نه تنها بو را از بین می برد 
بلکه بوی مطبوع می دهد. هر دو هفته یک بار 

انجام دهید تا بازگشت بوی بد متوقف شود.
18. از بین بردن بوی ماکروفر

آیا تا به حال بوی نامطبوع ماهی را از مایکروفر 
حس کرده اید به همین منظور کاسه ای آب و 
وانیل را داخل مایکروفر قرار دهید و آن را یک 

دقیقه روشن کنید
1۹. متراکم شدن رایحه

اضافه  فیلتر حمام روغن گیاهی  به  این دفعه 
کنید رایحه در فضا پر می شود.

۲0. کاهش بوی رنگ تازه
رنگ کردن منزل یکی از بهترین راه ها برای 
اینکه  از  قبل  اما  است  فضا  ساختن  زیباتر 
همین  به  دارد  نامطبوعی  بوی  شود  خشک 
منظور می توانید در قوطی رنگ وانیل بریزید 
تا هروقت در رنگ را باز می کنید بوی مطبوع 

داشته باشد.
۲1. ازبین بردن بوی سیگار

برای از بین بردن بوی سیگار می توانید کاسه 
قرار دهید و یک سوم  از سرکه در منزل  ای 
را خنثی می کند  بوها  پر کنید سرکه  را  آن 

همچنین می توانید آن را به لباس بپاشید.
منبع : نمناک

اولین چروک هایی که در صورت ما نمود پیدا می کنند، 
خطوط پنجه کالغی یا چروک های اطراف چشم هستند. 
این چروک ها به ویژه برای خانم ها ناخوشایند هستند و 
زیبایی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. راه های مختلفی 

وجود دارد که می تواند آن ها را رفع کرد. 
خطوط پنجه کالغی چه هستند؟

چروک یا خطوط پنجه کالغی، خطوط ریزی هستند که 
هنگام خندیدن یا اخم کردن یا دگر حاال مختلف صورت 
در اطراف گوشه چشم دیده می شود. این خطوط در ابتدا 
دینامیک هستند یعنی با بازگشت حالت صورت به شکل 
گذشت  با  اما  می شوند،  رفع  خطوط  ریلکس،  و  طبیعی 
اصطالح  به  یا  ثابت  و  برجسته تر شده  این خطوط  زمان 

استاتیک می شود.
چه عواملی باعث ایجاد خطوط پنجه کالغی می شوند؟

به طور کلی این خطوط با تغییر حالت صورت به صورت 
پنجه  خطوط  سن  افزایش  با  اما  می شود،  دیده  موقت 
طوالنی  گرفتن  قرار  می شوند.  عمیق تر  و  دائمی  کالغی 
زیاد  اخم  و  پوست  داغ، خشکی  آفتاب  معرض  در  مدت 

۱- َاَلک نکردن آرد

را  آن  خود  غذای  در  آرد  از  استفاده  برای  اگر 
اَلَک نکنیم هنگام حرارت دیدن بریده و گلوله 
میشود. اَلَک کردن آرد باعث میشود، برخی تکه 
آردهایی که ممکن است بر اثر رطوبت موجود 

در هوا بهم چسبیده باشند از آن جدا میشود.
2- زیاد جوشاندن پاستا

مراقب  آبکش  از  قبل  پاستا  جوشاندن  هنگام 
هنگام  زیرا  نجوشانیم؛  را  آن  زیاد  که  باشیم 
برای  جدید  مواد  کردن  اضافه  یا  گذاشتن  دم 
ادامه پختن، به اصطالح پاستا وا میرود و شکل 

ظاهری خود را از دست میدهد.
3-  آب بیش از حد برنج

برای َدم گذاشتن برنج، آب آن را به اندازه همان 
که  میکنیم  فکر  اگر  بگذاریم.  انگشت  بند  یک 
ممکن است کم باشد در ادامه پخت به آن آب 
اضافه کنیم. برنج، حتی با مقدار کم آب اضافی، 

شفته میشود.

می تواند روند ایجاد خطوط پنجه کالغی را تسریع نماید.
خانگی درمان های  از  استفاده  با  کالغی  پنجه  خطوط  رفع 

از بین بردن خطوط پنجه کالغی به روش خانگی  برای 
راهکار های زیر پیشنهاد می شود:

سفیده تخم مرغ
پروتئین، مهم ترین ماده ای است که در سفیده تخم مرغ 
وجود دارد. بسیاری از افراد معتقدند این ماده باعث سفت 
شدن پوست و جمع کردن چربی اضافی روی آن می شود.

برای استفاده از سفید تخم مرغ، می توانید سفیده تخم مرغ 
بر  را  آن  آن گاه  کند.  پیدا  مانند  فوم  حالت  تا  بزنید  را 

۴-  فراموش کردن هم زدن

مخصوصا  غذایی  مواد  زدن  هم  کردن  فراموش 
ناهمگن  باعث  دادن  تفت  یا  کردن  سرخ  در 
که  صورت  این  به  میشود.  غذایی  مواد  پختن 
دیگر  قسمتی  و  شده  برشته  کامال  قسمتی 
ناپخته است. گاهی اوقات هم ممکن است مزه 

سوختگی بگیرد.
5- چرب نکردن ظرف کیک

بدانیم  پس  داریم،  پختن  کیک  به  عالقه  اگر 
از ریختن مواد در  را قبل  باید ظرف کیک  که 
آن، چرب کنیم. بهتر است این کار را با روغن 
سرخ کردنی مایع انجام دهیم تا ظرفیت دمایی 
باالیی داشته باشد، از کره استفاده نکنیم؛ زیرا 
میسوزد. این کار را به این خاطر انجام میدهیم 
سرو  هنگام  و  نچسبد  ظرف  به  کیکمان  که 

کردن، کامل جدا شود.
۶- استفاده نکردن از کاغذ مومی

پاک  دقیقه  ده  از  پس  و  داده  قرار  پوست  روی  خطوط 
کنید. همچنین می توانید سفید تخم مرغ را بر روی پوست 
بزنید و 15 دقیقه صبر کنید تا کامال خشک شود. آن گاه 
حداقل  را  کار  این  بشویید.  ولرم  آب  با  را  خود  صورت 

هفته ای دوبار انجام دهید.
شیر

تکه ای پنبه را به شیر آغشته کرده و بر روی خطوط پنجه 
کالغی بمالید. حدود 1۰ دقیقه صبر کنید و پس از آن 
نتیجه  برای دریافت  بشویید.  با آب سرد  را  صورت خود 
و  کنید  اضافه  شیر  به  بادام  روغن  کمی  می توانید  بهتر، 
ترکیب به دست آمده را به پنبه آغشته کرده و به مدت 
1۰ دقیقه بر روی خطوط پنجه کالغی قرار دهید. سپس 
با آب سرد بشویید. این کار را حداقل یک بار در روز انجام 

دهید تا به نتیجه دلخواه برسید.
آلوئه ورا

کمی از ژل آلوئه ورا را روی خطوط قرار دهید و بعد از 
گذشت بیست دقیقه پوست خود را بشویید.

خیار
پوره  شکل  به  را  خیار  کالغی،  پنجه  خطوط  رفع  برای 
درآورده و بر روی خطوط قرار دهید. البته به دلیل خواص 
این ماده مفید، پوره خیار را روی دیگر بخش های صورت 

خود را با آب گرم بشویید.
روغن نارگیل

برای استفاده از روغن نارگیل کافیست مقداری را از آن 
را روی خطوط پنجه کالغی بمالید و به آرامی با دست 
ماساژ دهید. این کار را هرشب قبل از خواب انجام دهید.

E ویتامین
برای  اکسیدان ها  آنتی  مهمترین  از  یکی   E ویتامین 
مرطوب  را  آن  و  است  پوست  سلول های  جوانسازی 
کنید  تهیه   E ویتامین  کپسول  عدد  چند  می دارد.  نگه 
را در یک ظرف خالی  از کپسول ها  و محتویات دو عدد 
اطراف  به خطوط  مستقیما  را   E ویتامین  روغن  نمایید. 
چشم بزنید. این کار را هر شب قبل از رفتن به رختخواب 

انجام دهید.
سیب زمینی

نشاسته،  و   C ویتامین  داشتن  دلیل  به  سیب زمینی، 
برای سالمتی پوست بسیار مفید بوده و تاثیر زیادی در 
برطرف کردن چین و چروک های ریز اطراف چشم دارد. 
مغذی،  ماده  این  شگفت انگیز  خواص  از  استفاده  برای 
سیب زمینی را به صورت خام یا پخته شده، رنده کنید و 
با یک قاشق روغن زیتون مخلوط نمایید. ترکیب به دست 
و  قرار دهید  بر روی پوست  به مدت 15 دقیقه  را  آمده 

سپس آن را بشویید.
چطور از خطوط پنجه کالغی پیشگیری کنیم؟

نشود.  خشک  پوستتان  تا  بنوشید  آب  کافی  اندازه  به 
از  می کند.  چروک  زودتر  را  صورتتان  پوست  خشکی 
استعمال دخانیات خودداری کنید و به هیچ وجه نزدیک 
افرادی که سیگار یا قلیان می کشند و یا دخانیات مصرف 
می کنند ننشینید. خطر دود دخانیات برای شما به اندازه 

مصرف کننده آن و حتی گاهی بیشتر وجود دارد.

هنگامی که میخواهیم در فر خود کوکی درست 
شیرینی  مخصوص  مومی  کاغذ  از  حتما  کنیم 
که  میشود  باعث  کار  این  کنیم.  استفاده  پزی 
آن  به  فر،  سینی  از  کوکی  کردن  جدا  هنگام 

نچسبد و تکه تکه نشود.
۷- زیاد پختن سبزیجات

اگر سبزیجات را زیاد بپزیم یا سرخ کنیم باعث 
میشود که ویتامینها از بین برود همچنین اینکه 
باعث تغییر در شکل ظاهری و دفرمه شدن آنها 

هم میشود.
8- اضافه کردن مقادیر زیاد شکر و نمک

سلیقهای  کامال  غذا  در  نمک  و  شکر  مقدار 
نمک  و  ریختن شکر  در  است  بهتر  پس  است. 
اگر  خوردن  هنگام  کنیم.  رعایت  کمی  غذا  در 
مایل بودیم غذا شورتر یا شیرینتر باشد میتوانیم 

همان لحظه اضافه کنیم.
۹- مقدار روغن کم

خود نیز بگذارید و اجازه دهید تا کامال خشک شود. آن گاه 
صورت را با آب سرد بشویید.

آووکادو
انواع  داشتن  دلیل  به  که  است  مغذی  میوه ای  آووکادو 
سالمتی  برای  آنتی اکسیدان ها،  و   A، E، C ویتامین های 
پوست و رفع چین و چروک بسیار مفید است. این میوه 
خاصیت آب رسانی داشته و استفاده از آن پوستی شاداب 

را برای شما به ارمغان می آورد.
برای استفاده از آووکادو کافیست قسمت نرم آن را جدا 
کرده و له کنید. سپس ۲ قاشق غذاخوری آب آلوئه ورا به 
آن اضافه کرده و ترکیب به دست آمده را بر روی پوست 
با آب گرم  را  از 1۰ دقیقه صورت خود  قرار دهید. پس 

خوب بشویید.
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی خواص بسیار زیادی برای پوست دارد که از 
بین آن ها می توان به درمان آکنه، درمان اگزما، باز کردن 
منافذ بسته، شفاف سازی پوست و رفع چین و چروک های 
فرنگی،  از خواص گوجه  استفاده  اشاره کرد.برای  صورت 
یک قاشق غذاخوری آب آن را با یک عدد زرده تخم مرغ 
مخلوط کنید و ترکیب به دست آمده را بر روی پوست 
اطراف چشم بمالید. 15 دقیقه صبر کنید و سپس پوست 

مراقب  باید  آشپزی  هنگام  که  است  درست 
اما  نکنیم؛  استفاده  زیاد  روغن،  از  که  باشیم 
چربیها  نیست.  خوب  هم  غذا  نداشتن  روغن 
بدن  برای  انرژی  تامین  اصلی  منبع  بر  عالوه 
نیز  ویتامینها  از  بسیاری  جذب  باعث  ما، 

میشوند.
۱۰- بی توجهی به پیمانه ها

میآید  پیش  هنگامی  اوقات،  بیشتر  اشتباه  این 
غذا  آشپزی،  کتاب  دستورالعمل  روی  از  که 
بیتوجه  تعدادشان  یا  ها  پیمانه  به  اگر  میپزیم. 
باشیم، حتما در غذای مشکلی پیش خواهد آمد.

۱۱- چک کردن غذای درون فر

هنگامی که درجه و تایمر را تنظیم میکنیم و 
که  هنگامی  نباید  میدهیم،  قرار  فر  در  را  غذا 
و  باز  را  فر  در  است  نشده  تموم  تایمر  هنوز 
رفتن حرارت  باعث هدر  کار  این  کنیم.  بسته 
درون فر میشود و ممکن است همه جای غذا 

نشود. پخته  کامل 

شود. سپس آن را در یک تابه رژیمی )تابه دو 
طرفه یا تابه گریل( سرخ کنید.

حدود 8 تا 1۰ دقیقه روی حرارت تند، کفایت 
می کند. در حین پخت، با قلمو مقداری از سس 

را روی مرغ بمالید و مرغ ها را زیر و رو کنید.
بشقاب  داخل  را  آن  پخت  کامل  مرغ  وقتی 
را  بالزامیک  سس  مخلوط  باقیمانده  بچینید، 
روی آن بریزید و غذا را با دورچین دلخواهتان 

تزئین کنید.
دورچین مناسب این غذا، قارچ، هویج و کدوی 
سرخ شده، کلم بخارپز، سیب زمینی سرخ شده 

یا پوره سیب زمینی است .

***

طرز تهیه
 قره قروت و کشك خانگی

مواد الزم برای تهیه ی کشک:
ماست ترش ۲ کیلو

آب ۲ لیتر 
نمک به مقدار الزم

منجر به خارج کردن مکرر زبان از طرف نوزاد 
میشود.

4- دندان در آوردن:
از  که  درآوردن  دندان  روند  دلیل  به  نوزادان 
ماه ششم تا پانزدهم رخ می دهد، زبانشان را 

زیاد بیرون می آورند.
5- تنفس دهانی:

زبان  است  راه دهان ممکن  از  تنفس  با  نوزاد 
خود را از دهان خارج کند.

۶- گازها:
نوزادان به دلیل تجمع گاز در سیستم گوارش 
و  کرده  باز  را  خود  دهان  ناراحتی  احساس  و 

زبان را بیرون می آورند.
۷- ضعف عضالنی:

از  عضالنی،  ضعف  دلیل  به  گاهی  نوزاد 
را  خود  زبان  گاهی  زبان،  عضالت  جمله 

بیرون می آورد.

طرز تهیه کشک خانگی:
از  بیرون  را  ماست  ابتدا  کشک  تهیه ی  برای 
ماست  تا  بدهید  قرار  خانه  محیط  در  یخچال 
شما کامال ترش شود. سپس آب را به آن اضافه 
تهیه شود. می توانید  دوغ  تا  بزنید  و هم  کنید 
در  می توانید  کنید  اضافه  آن  به  نمک  مقداری 
مرحله ی بعد اضافه کنید. دقت کنید نمک باید 
به میزان کم باشد، زیرا بعد از خارج شدن آب 
آن کشک شما شور می شود؛ بنابراین بهتر است 
در پایان نمک به آن اضافه کنید؛ بنابراین دوغ 
آماده شده را داخل قابلمه روی گاز قرار بدهید و 
اجازه بدهید بجوشد تا حدی که دوغ شما بریده 
شود. پس از آن دوغ بریده شده را داخل پارچه 
جایی  از  و  بریزید  سفیدی  نخی  کیسه ای  یا 
آویزان کنید و ظرف آب را زیر آن قرار بدهید 
تا آب های اضافی آن خارج شود. هرگز کیسه را 

فشار ندهید که آب آن خارج شود.
اجازه بدهید حدودا 8 تا 1۰ ساعت آن را ثابت 
سپس  شود.  خارج  آن  اضافی  آب  تا  بماند. 
کنید  خارج  کیسه  داخل  از  را  نرم  کشک های 
بود هم  نمک  بی  اگر  بچشید  آن  از  مقداری  و 
اکنون نمک به آن اضافه کنید و خوب مخلوط 
از  قاشق  دو  یکی  بود  خشک  خیلی  اگر  کنید 
آب داخل کاسه به کشک اضافه کنید و خوب 
به  آن ها  از  سپس  شود.  نرم  تا  کنید  مخلوط 
دست  با  و  بردارید  کوچکی  گردو های  اندازه ی 
که  حالتی  هر  یا  و  گرد  را  آن  و  بدهید  فشار 
داخل  را  آن  و  بدهید؛  شکل  داشتید  دوست 
تا  بگذارید  آزاد  و در هوای  بدهید  قرار  سبدی 
زودتر  و  کند  عبور  روی کشک ها  و  زیر  از  هوا 
خشک شوند. کشک ها را بچرخانید تا زیر و روی 

آن ها زودتر خشک شوند.
بستگی  شما  ذائقه ی  به  کشک  خشکی  میزان 
یا  بردارید  را  آن ها  نرم تر  کمی  می توانید  دارد. 

را  آن  کامال خشک شوند. سپس  بدهید  اجازه 
داخل ظرف درداری قرار بدهید و داخل یخچال 

قرار بدهید.
نکاتی برای تهیه کشک خانگی:

باید آن ها را در  -اگر کشک ها کمی نرم بودند 
قرار  فریزر  یا  یخچال  داخل  دربسته ای  ظرف 

بدهید. تا کپک نزنند.
- اگر کامال خشک شوند داخل ظرف در دار و 

بیرون از فریزر قرار بدهید.
ماست های  از  باشد  محلی  حتما  باید  -ماست 

پاستوریزه استفاده نکنید.
- اگر ماست شما خیلی چرب بود و کره داشت 
که  صورت  این  به  بگیرید  را  کره  از  مقداری 
اطراف  تا کره ها  بیاندازید  آن  یخ داخل  تکه ای 
گاز  شعله ی  روی  را  آن  بعد  و  شوند  یخ جمع 

قرار بدهید.
طرز تهیه قره قروت:

از  آمده  بدست  آب  قروت،  قره  تهیه ی  برای 
کشک را داخل قابلمه ای بریزید و اجازه بدهید 
به مدت طوالنی بجوشد و به مقدار مورد نظرتان 
اضافه  نمک  کار  ابتدای  همان  اگر  شود.  سفت 
نمک  با  یا  شور  شما  قروت  قره  باشید  کرده 

می شود.
منبع: بیتوته

مرغ با سس بالزامیك 
به هزار و یک روش می توان مزه دار  را  مرغ 
کرد و پخت، اما مرغ بالزامیکی شاید یکی از 
خوش طعم ترین مرغ هایی باشد که بتوانید در 
لذت  آن  متفاوت  طعم  از  و  کنید  تهیه  خانه 
ببرید. بهتر است این غذا را با برنج بخورید و با 

نان و دورچین سبزیجات سرو شود . 
مواد الزم:

ران مرغ بدون پوست    4    تکه
سرکه بالزامیک یک سوم فنجان

روغن زیتون    ۳    قاشق   
ریحان خرد شده    1    قاشق   

پیاز خرد شده    1    قاشق
رنده پوست لیمو       یک قاشق چای خوری

سیر     یک حبه
نمک و فلفل به میزان الزم

طرز تهیه: 
لیمو،  رنده  زیتون،  روغن  بالزامیک،  سرکه 
یک  در  را  فلفل  و  نمک  پیاز،  سیر،  ریحان، 
تمایل  صورت  در  بزنید.  هم  و  ریخته  کاسه 
اضافه  سس  مواد  به  شکر  مقداری  می توانید 
داشته  ملس تری  طعم  مرغ  تکه های  تا  کنید 
باشند. در یک ظرف دیگر ران های مرغ را قرار 
داده و یک سوم از مخلوط سس را روی آن 

بریزید و خوب به تکه های مرغ بمالید.
مرغ را 1۰ دقیقه کنار بگذارید تا مزه دار 

زبان  نوزادان  و  اینکه کودکان خردسال  دلیل 
و  بسیار  آورند،  می  بیرون  بازی  برای  را  خود 
متفاوت است که مهمترین آن ها عبارتند از:

گرسنگی:  -1
احساس  بیان  راه  تنها  گریه  است  ممکن 
گرسنگی در کودکان نباشد، آنها ممکن است با 
بیرون آوردن زبان نیز این احساس را بیان کنند.

۲- اندازه زبان:
بعضی از کودکان در مقایسه با کودکان دیگر 
باعث  دلیل  همین  که  دارند  بزرگی  زبان 
کنند.  خارج  دهان  از  را  خود  زبان  میشود 
ژنتیکی،  است  ممکن  نیز  زبان  بزرگی  دلیل 
تیروئید  کاری  کم  یا  خونی  رگهای  در  نقص 

باشد.
۳- اندازه دهان:

برخی از بیماری های ناشی از نقص در ژن ها 
باعث کوچک بودن دهان میشود که در نتیجه 

 اشتباهات رایج که غذا را خراب میکند)1(

چرا کودک زبان خود را بیرون می آورد

خوشبو کردن خانه با 2۱ روش طبیعی )2(
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باشد  مسئله  دهها  تواند  می  شما  زندگی  راز 
ولی مواردی هستند که بدون توجه به اهمیت 
آنها در موردشان با دیگران صحبت می کنید 
و تاثیرات منفی دریافت خواهید کرد. صحبت 
شخصی  های  راز  مورد  در  دیگران  با  کردن 
شود  نمی  توصیه  وجه  هیچ  به  شما  زندگی 
خواهند  ها  گفته  به  تبدیل  ها  شنیده  چراکه 
می  راهنمایی  خوبی  را  شما  جمله  یک  شد 
کنند تا متوجه عواقب ناخوشایند فاش کردن 
راز های زندگی تان بشوید بهتر است رازهای 
شخصی خودرا نزد خود حفظ کنید و با کسی 

به اشتراک نگذارید.
توانند  اوقات  اکثر  ها  راز  گذاشتن  میان  در 
داشته  شما  برای  ای  کننده  ناامید  ی  نتیجه 
دارید هرگز  که  هایی  راز  تمام  بین  ،در  باشد 
نباید 5 مورد آن را با کسی در میان بگذارید. 

۱. افکار درونی خود
موضوعات،  کنید  می  فکر  آن  به  شما  آنچه 
عنوان  .به  شماست  درونی  تصورات  و  باورها 
شخصی  زندگی  مورد  در  گاهی  شما  مثال 
می  فکر  دیگر  موضوع  ها  ده  و  آینده  ،مرگ، 
کنید که نباید در این موارد با اشخاص دیگر 
صحبت کنید .افکار و استدالل های فردی شما 
باید در ذهنتان پنهان بماند این یکی از مهم 

ترین توصیه های افراد موفق در جهان است.
2. کارهای خیر و بشر دوستانه شما

کمک به دیگران و دستگیری نیازمندان یکی 
انتقال  برای تقویت روحیه و  از بهترین کارها 
کردن  صحبت  ولی  شماست  به  مثبت  انرژی 
عنوان  هیچ  به  دیگران  با  کارها  این  مورد  در 
مورد  در  وقتی  نمی شود.به طور کلی  توصیه 
کار خیری که انجام داده اید با دیگران صحبت 
می کنید بعد از گذشت مدتی احساس سابق 
را در درون خود نخواهید داشت و عالوه بر آن 
حس مثبت بشردوستانه مانند سابق در روحیه 

علنی  از  بعد  بود.  نخواهند  انگیز  شما شگفت 
اطرافیان  شما  بشردوستانه  های  کمک  شدن 
بازخورد  و  دید  خواهند  متظاهر  فردی  شمارا 

این حس منفی را احساس خواهید کرد.
3. اهداف شما

مورد  در  نباید  باشید  موفقی  فرد  آنکه  برای 
کنید.  دیگران صحبت  با  تان  اهداف شخصی 
و  افکار  تا  گیرید  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
برنامه های شما در مسیر رسیدن به هدفتان 
افراد  گفته  به  نشود.  بازگو  کسی  با  و  جایی 
مورد  در  کردن  صحبت  دنیا  مشهور  و  موفق 
برای  قدم  اولین  دیگران  با  شخصی  اهداف 

شکست است.
۴. سبک زندگی شما

نباید  شما  شخصی  زندگی  از  دقیق  جزئیات 
روابط  به  مربوط  با کسی مطرح شود. مسائل 
زشت  ،عادات  دینی  ،عقاید  همسرتان  با  شما 
دهها  و  خانواده  اعضای  از  یک  هر  ناپسند  و 
این چنینی که صحبت کردن در مورد  مورد 
آن ها با دیگران اشتباهی بزرگ است. تا حد 
ممکن سعی کنید نگرانی ها و مسائل مربوط 
میان  در  کسی  با  را  خود  زندگی شخصی  به 

بگذارید.
5. به هم ریختگی خانه و لباس های کثیف تان

شاید برای تان عجیب باشد که چرا این گزینه 
قرار  شخصی  مهم  رازهای  میان  در  چطور 
از  مورد  این  که  بدانید  باید  ولی  است  گرفته 
اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از کارهای 
وضعیت  مورد  در  کردن  صحبت  عاقالنه  غیر 
است  دیگران  با  هایتان  لباس  و  خانه  نظافت 
. بازگو کردن این چنین مسائلی در بیرون از 
تان  خانواده  اعضای  از  غیر  افرادی  با  و  خانه 
می  آسیب  دچار  را  شما  شخصیت  و  ارزش 

سازد.
منبع : نمناک

خیلی از افراد به لحاظ جسمی و سن تقویمی 
حساس  موقعیت های  در  ولی  هستند،  بزرگ 
کودک  به  می گیرند  قرار  که  استرس  پر  و 
سالمت روان  دارای  که  فردی  شبیه ترند!  نابالغ 
قابلیت  فراوان  انگیزه های  وجود  دلیل  به  است 
تاثیرگذاری بر خویش و محیط پیرامون خود را 
دارد و در هر جایگاه و مرتبه ای که قرار دارد، 

می تواند فرد موثر و موفقی باشد.
اما همیشه یک سوال در ذهن بسیاری از افراد 
انسان  یک  که  دارد  وجود  جوانان  خصوص  به 
بالغ و سالم، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

کمک گرفتن از هوش اجتماعی
فعالیت های  فرد  اجتماعی،  هوش  داشتن  با 
کار هایی  فهرست  از  را  بی فایده  و  بی ارزش 
انجام  به  و  می کند  حذف  دهد،  انجام  باید  که 
رفتار های مفید و سازنده می پردازد. واضح است 
که یکی از دالیل نرسیدن افراد به اهداف شان، 
کار هایی  انجام  به  شان  زمان  دادن  اختصاص 

است که یا ضروری نیستند یا اولویت ندارند.
داشتن قدرت حل مسئله

با داشتن توانایی و یادگیری مهارت حل مسئله 
برابر مشکالت تسلیم نمی شود و سعی  فرد در 
حتی  کند.  پیدا  را  مناسب  حل  راه  می کند 

حل  برای  نمی پردازد،  هم  مکررات  تکرار  به 
تصمیم گیری  در  تنوع  و  ابداع  باید  مشکالت 
داشت که بهره بردن از مهارت حل مسئله باعث 

می شود به این هدف دست یافت.
بروز احساسات

داشته  بخشش  و  گذشت  باید  سالم  بزرگسال 
در  و  نباشد  قابل انعطاف  غیر  و  سخت  و  باشد 
عین حال بتواند خشم خود را بروز دهد. فردی 
که مدام خشمش را فرو می خورد و جرئت بروز 
نیست.  و سالم  عادی  ندارد،  را  احساسات خود 
به  اهانت  و  صدمه  بدون  باید  خشم  بروز  البته 
خود و دیگران باشد و نباید ذره ای به شخصیت 

خود یا دیگران لطمه بزند.

مقابله با استرس
از  سرشار  فضایی  در  ما  که  است  این  واقعیت 
استرس و اضطراب به سر می بریم. بزرگ سال 
سازوکار های  از  یا  مقابله  فشار ها  این  با  سالم 
می کند  استفاده  استرس ها  رفع  برای  مقابله ای 
موضوع  هر  با  شدن  رو  به  رو  برای  را  خود  تا 
استرس زایی آماده کند. بزرگ سال سالم تحمل 
خود را برای محرومیت ها و فقدان ها باال می برد 

و در نهایت به پذیرش واقعیت می رسد.
داشتن قدرت مدیریت

فرد سالم قدرت مدیریت محیطی را که در آن 
و  کردن  فکر  با  او  دارد.  می کند،  کار  و  زندگی 
دوستان،  خانواده،  اعضای  رفتار های  تحلیل 
را  ...، تالش می کند شرایط زندگی  و  همکاران 
برای اطرافیانش مطلوب تر و با انتقاد های سازنده 
چشمگیری  پیشرفت  تا  کند  کمک  آن ها  به 

داشته باشند.
شجاعت

حد  واقع  در  و  دارد  شجاعت  سالم  شخصیت 
مطلوبی از آن مد نظر است که نه در آن تهور 
و خطرپذیری بسیار است و نه زمین گیر شدن 
پای ترس های افراطی. شجاعت برای انجام امور، 
اعتماد به نفس را باال می برد و این یکی از رموز 

موفق شدن در هر کاری است.
در نظر گرفتن جوانب احتیاط

اقدامات  و  کار ها  انجام  برای  سالم  سال  بزرگ 
خویش، تمام جوانب موجود را می سنجد. البته 
متفاوت  بدبینی  و  بودن  دل  دو  با  مسئله  این 
است. در واقع به عبارت ساده تر چشم بسته و 
از سر خوش باوری و ساده لوحی کاری را انجام 
نظر  در  را  احتیاط  جوانب  تمام  اما  نمی دهد، 

می گیرد تا در آینده، پشیمان نشود.
حامی و مهربان بودن

است  هدایت گر  و  حمایت گر  سالم  سال  بزرگ 
و، چون امن است می توان به او در حد مطلوب 

به عنوان همسر، همکار، دوست و ... تکیه کرد. 
توانسته  چون  و،  دارد  دوست  را  خودش  او 
هم  دیگران  به  کند  پر  محبت  از  را  خودش 
محبت می کند. پس بسیار مهربان است و گوش 

شنوایی بدون تعصب و سرزنش دارد.
کنجکاوی و عالقه مندی

انسان های بی تفاوت، بی احساس و غیر کنجکاو 
به موضوعات روزمره، انسان های طبیعی و عادی 
متناسب  نیستند. عالقه مندی و شور و حرارت 
سال  بزرگ  یک  رفتاری  ویژگی های  از  به جا  و 
درستی  نگاه  و  درک  بعضی ها،  که  است  سالم 

به آن ندارند.
گیر نکردن در گذشته

یک فرد سالم از گذشته عبور می کند، مشکالت 
که  شکست هایی  و  تلخی ها  تمام  با  را  گذشته 
آن ها  کنار  از  و  می کند  قبول  یا  رفع  داشته، 
درس  آن ها  از  می کند  تالش  البته  و  می گذرد 

بگیرد تا تکرار نشوند.
آینده نگر بودن

فرد سالم در باره آینده خود جهت گیری دارد و 
برای سنین جوانی، میان سالی و سالمندی خود 
برنامه ریزی واقعی و عاقالنه بر اساس داشته ها و 

نه آرزو ها و خیاالت دارد.
خالقیت و نوآوری

یکی از مهم ترین ویژگی های رفتاری یک بزرگ 
سال سالم، این است که باید خالق باشد و برای 
زندگی خود ایده و اهداف نو و سازنده داشته باشد 

تا احتمال دستیابی اش به موفقیت، بیشتر شود.
منبع: روزنامه خراسان

تکالیف  انجام  در  نباید  مادران  و  پدران  »چرا 
مدرسه به کودکان خود دخالت کنند؟« یا »به 
آن ها  تحصیلی  تکالیف  انجام  برای  فرزندانتان 

کمک نکنید!«
باعث سردرگمی  اغلب  این تضادها و تناقض ها 

والدین می شوند.
 اما به راستی مسیر درست چیست؟

انگیزه یا پیامد؟
نتایج  با  بسیاری  پژوهش های  که  همان طور 
مثبت در مورد کمک درسی والدین به فرزندان 
دارد،  وجود  مدرسه  تکالیف  مورد  در  خصوصاً 
مطالعاتی نیز هست که در این مورد نتایج منفی 

نشان می دهد. 
مکرر«  »کمک  که  می دهد  نشان  مطالعات 
والدین در منزل می تواند با نمره پایین تر آزمون 

می کنند انسانی  که  عابد و متضرع  و اهل  دعا و 
ذکر است ، نمی تواند یک  انسان  سیاسی  باشد. 

یا کسی  که  اهل  سیاست  است  ـ چه  زن  و چه  
مردـ  و در میدان  جهاد فی سبیل اهلل  حضور فعال  
با  نمی تواند یک  زن  خانه ،  است ،  اگر زن   دارد، 
و  باشد  کدبانویی   و  همسری   و  مادری   وظایف  
اگر مرد است ، نمی تواند یک  مرد خانه  و دکان  
و زندگی  باشد. آنها تصور  می کنند این سه وجه 
باهم  منافات  دارد؛ در حالی  که  از نظر اسالم ، این  
سه  با یکدیگر منافات  و ضدیت   ندارد و حتی به 

تکمیل شخصیت  انسان   هم  کمک می کند.
وظایف   به   زندگی ،  و  کار  محیط  در  باید  شما 
معمولی   پیوندهای   و  کنید  عمل   شخصی  خود 
اجتماعی  را به  صورت  سالم  برقرار نمایید و در 
و  انقالب   و   باید در صحنه  سیاست   عین  حال ، 
خواهد،  می  شما  از  اجتماعی   نظام   که   اموری  
و  راهپیمایی   در  باید  باشید.شما  داشته   حضور 
سازندگی  و میدان  جنگ  و انتخابات  و در بیان  
عقیده  سیاسی  خود ـ آن  جایی  که  اظهار عقیده  
در  و  کنید  حفظ  را  حضورتان   ـ  است   واجب  
باشید. مؤثر  وانقالب   کشور  سرنوشت   تعیین  

با  را  قلبی تان   و  معنوی   رابطه    حال ،  عین   در 
خدا از طریق  عبادت  و توجه  و ذکر و حضور و 
معنویت  و استمداد از خدا و توکل  به  او و انجام  
نوافل  و فرایض  تقویت کنید. این  سه  بعد، انسان  
مسلمان  را می سازد. اسالم ، این  را از ما خواسته  
امرچگونه  مّیسر است ؟  این  بپرسند  اگر  و  است  
پاسخ  می دهیم  که  ما الگوهایی  مثل فاطمه   زهرا 

)سالم اهلل  علیها( داریم .

دانش آموزان همراه باشد . درحالی که این یافته 
به  والدین  کمک  آسیب رسانی  معنای  به  لزوماً 

کودکان نیست. 
چشم  به  مطالعه  این  در  که  مهمی  نکته 
می خورد »کمک مکرر« است. بدین معنا که اگر 
صحیح  و  اصولی  به صورت  والدین  یاری رسانی 
نگیرد،  خود  به  مستمر  حالتی  و  شود  انجام 
می توان انتظار دستاوردهایی مطلوب را داشت.

کمک  می دهد  نشان  هملین  دانیل  مطالعات 
دانش  تحصیلی  پیشرفت  در  والدین  درسی 

آموزان با فاکتورهای متعددی مرتبط است.
ازجمله این فاکتورها می توان به چگونگی رابطه 
عاطفی والدین با فرزندانشان، تعداد خواهران و 
برادران و همین طور رفتار و عملکرد کودک در 

فضای مدرسه اشاره کرد.

چگونه به انجام تکالیف فرزندمان کمک کنیم؟
مکانی مناسب و بدون حواس پرتی فراهم کنید

مکانی  شما  کودک  که  کنید  حاصل  اطمینان 
عامل  هیچ  که  دارد  خود  تکالیف  انجام  برای 
حواس پرتی در آن نیست. به آن ها کمک کنید 
مختلف  تکالیف  انجام  برای  را  خود  وقت  تا 
مدیریت کنند و نیز مطمئن شوید که فرزندتان 

تمام وسایل موردنیازش را در اختیار دارد.
وقتی فرزندتان تکالیفش را انجام می دهد، شما نیز 

کار مشابهی انجام دهید
روزنامه  است،  روخوانی  حال  در  فرزندتان  اگر 
می کند،  حل  ریاضی  فرزندتان  اگر  بخوانید. 
صورت حساب های  یا  منزل  حساب وکتاب 
کودک  به این ترتیب،  کنید.  بررسی  را  خود 
می دهد  انجام  که  تکالیفی  که  درمی یابد  شما 
ضروری  زندگی  در  بعداً  که  است  مهارت هایی 

و الزم است.
اضطراب و دلواپسی کودکتان را مدیریت کنید

کنترل  نحوه  یادگیری  خوب  عملکرد  از  بخشی 
اضطراب و دلواپسی است. اگر کودک شما در انجام 
اشکالی  بگویید  او  به  برخورد،  به مشکل  تکلیف 

ندارد و به او اجازه دهید کمی استراحت کند.
به پیشرفت در انجام تکالیف پاداش دهید

با دادن پاداش های کوچک پس ازآنکه فرزندتان 
برای  که  بگویید  او  به  داد  انجام  را  تکلیفش 
همچنین  هستید  قائل  ارزش  سخت کوشی اش 
راهی  را  تکالیف  انجام  بچه ها  که  کنید  کاری 
یاد  به  بدانند.  خود  والدین  از  دلجویی  برای 
داشته باشید، تکالیف بچه های شما الزم نیست 
که تمام  وقت شمارا بگیرد. فقط مطمئن شوید 
و فقط در  انجام می دهند  را  کار  این  که آن ها 

صورت نیاز به آن ها کمک کنید.

تکالیف  انجام  در  والدین  همراهی  چگونگی 
اهمیتی  جدید  تحصیلی  سال  در  فرزندان، 
سبب  به  چراکه  است  یافته  دوچندان 
محدودیت های  و  کرونا  بیماری  همه گیری 
دانش  به اتفاق  قریب  اکثر  تقریباً  اعمال شده 
کالس های  و  نمی روند  مدرسه  به  آموزان 
درس در منزل و از طریق آموزش مجازی و 
رسانه های ارتباطی ازجمله شاد برقرار است. 

با اتکا به نتایج مطالعات علمی نحوه و چگونگی 
تکالیف  انجام  در  فرزندان  با  والدین  همراهی 
توصیه هایی  و  راهکارها  و  بررسی  تحصیلی 

برای استفاده والدین ارائه شده است.
انجام  در  والدین  نقش  به  راجع  علمی  مطالعات 

تکالیف درسی چه می گویند؟
دنیا  سراسر  در  محققان  از  زیادی  شمار 
فرزندان  به  والدین  کمک  که  هستند  معتقد 
دارد.  زیادی  مزایای  تکالیف  انجام  برای  خود 
مثبت،  آموزشی  و  تحصیلی  عادات  تثبیت 
پیامی  انتقال  همچنین  و  مطلوب  رفتارهای 
ارزشمند بودن کالس درس و  بر  قوی مبنی 
مفهوم آموزش ازجمله نتایج همراهی والدین 
این  به  بنا  است.  فرزندان  تکالیف  انجام  در 
مطالعات والدین نقش بسیار مهمی در زندگی 
به  قادر  و  دارند  خود  فرزندان  دانشگاهی 

افزایش موفقیت های تحصیلی آن ها هستند.
که  دریافتند  ایلینوی  دانشگاه  روانشناسان 
هرچه والدین بیشتر درگیر تحصیالت فرزندان 
و  انگیزه  تحصیلی،  پیشرفت  باشند،  خود 
به  توجه  )بدون  فرزندان  اجتماعی  سازگاری 
-اجتماعی  اقتصادی  وضعیت  یا  نژاد  سن، 

کودک( بهتر است.
از سوی دیگر مطالعات و مقاالتی وجود دارند 
چون:  مقاالتی  می گویند  را  این  عکس  که 

در زندگی  زهرای  اطهر )سالم اهلل  علیها( نکته ای  
وجود دارد  که  باید به  آن  توجه  کرد و آن اینکه 
ایشان از یک طرف به عنوان یک   زن  مسلمان  
به وظایف خانه داری و شوهر داری و نگهداری 
به  دیگر  سوی  از  و  پرداخت  می  فرزندان  از 
عنوان   یک  انسان  مجاهِد غیوِر خستگی ناپذیر، 
در برخورد  با حوادث  سیاسی  مهم  بعد از رحلت  
سلم (،به   آله  و  و  علیه   )صلی اهلل   رسول اکرم  
موضع گیری   و  سخنرانی   وبه  می آمد  مسجد 
و  ایشان  عابد  همچنین   می پرداخت.  دفاع   و 
و خاشع   و خاضع   تار  های   در شب  قیام کننده 
مانند  عبادت ،  در محراب   و  بود   پروردگار  برای  

اولیای  کهن  الهی ، با خدا راز و نیاز می کرد.
جمع   هم   با  را  بعد  سه   این   فاطمه  حضرت 
این  و  نکرد  جدا  هم  از  هیچگاه  و  بود  کرده 
نقطه   درخشان  زندگی  ایشان بود. بعضی  خیال  

ویژگی هاي رفتاری یك شخصیت سالم

تکلیف والدین با تکالیف درسی فرزندانشان چیست؟ نقطه   درخشان  زندگی حضرت زهرا)س(
از نگاه مقام معظم رهبری

5 راز زندگی که باید از دیگران پنهان کنید

آگهي مزایده )مرحله اول(
با توجه به صدور اجرائیه شماره۹۷1۰4۲۷188۳۰۰۰۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه گراش،  نظر 
به محکومیت محکوم علیه آقاي محمود زماني گراشي فرزند حاجي به آدرس گراش - خ مخابرات 
به پرداخت تعداد  45۰ عدد سکه تمام بهار آزادي و هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له خانم زینب شریعت جعفري فرزند عزیز بابت مطالبه مهریه با توجه به این که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ گردیده نامبرده در مهلت مقرر نسبت به اجراي حکم اقدام ننموده است به 
منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرائیه شش دانگ یک باب منزل مسکوني داراي سند رسمي 
بلوار کوثر - جنب سوپرمارکت  انتهاي  واقع در گراش -   ثبتي 1۰8۲۷/4855  به شماره پالک 
همشهري به کد پستي ۷441۷55۷81 به مساحت ۲۲۰ متر مربع با حدود اربعه شماالً به طول 
1۰ متر پي به کوچه 1۰ متري پي به پي پالک 1۰8۲۷/4854 و جنوبا به طول 1۰ متر پي به 
خ ۲5 متري و غرباً به طول ۲۲ متر پي به پي پالک 1۰8۲۷/485۶ به صورت شش دانگ یک 
متر   4۳۰ زیربناي  مساحت  به  جمعاً  اول(  و  همکف  )زیرزمین،  طبقه  سه  مسکوني  منزل  باب 
مربع مي باشد که نماي جنوبي ساختمان آجر و نماي شمالي نرمه سیمان، کف حیاط و اتاق ها 
ابزار که در قسمت هاي  و  آمیزي  با گچ و رنگ  اتاق ها سفیدکاري  موزاییک فرش، روکار داخلي 
نشیمن سنگ پالک نیز اجرا شده، درب هاي داخلي چوبي، درب و پنجره هاي مشرف به حیاط و 
کوچه فلزي و کابینت آشپزخانه فلزي، سیستم سرمایش اسپیلیت برقي و کولر گازي، گرمایش 
اینچ به شماره هاي ۷148 و ۷14۹ و دو  نیم  انشعاب آب  آبگرمکن گازسوز، داراي دو  بخاري و 
انشعاب گاز خانگي  و یک انشعاب برق تک فاز به شماره اشتراک 8۰8۹ مي باشد که ملک فوق 
انتظامي و اداره ثبت اسناد و امالک گراش توقیف و  الذکر توسط اجراي احکام از طریق مرجع 
مراتب توقیف به محکوم علیه نیز اعالم گردیده است. لذا توسط کارشناس رسمي دادگستري با 
رعایت ماده ۷5 قانون اجراي احکام مدني به قیمت پایه به مبلغ ۲45۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  ارزیابي 
شده است. مورد مزایده  به تاریخ 1۳۹۹/11/۲5 ساعت 1۰ الي 11 در محل اجراي احکام حقوقي 
دادگاه عمومي گراش از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از قیمت پایه شروع مي شود و به 
هر شخص حقیقي یا حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد 1۰% وجه 
مزایده في المجلس به صورت نقد یا چک بانکي تضمیني از خریدار  اخذ و الباقي  ظرف یک ماه از 
وي وصول مي شود و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تملیک، مورد مزایده به نام خریدار 
ننماید،  پرداخت  را  بقیه وجه  مزایده  منتقل  خواهد شد. درصورتي که در مهلت مقرر خریدار 
راستاي  در  میگردد.  تمدید  مزایده  و  نفع دولت ضبط  به  مزایده  از کسر هزینه  سپرده وي پس 
ماده 14۲ قانون اجراي احکام در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ 
مزایده نسبت به نحوه مزایده تا رسیدگي اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل 
نخواهد شد. متقاضیان مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع  از این اجرا از ملک مورد 

مزایده بازدید نمایند.
مدیر اجراي احکام مدني دادگاه گراش -  ذبیح اله خسروي              م/الف/۷۳4

آگهي مزایده اتومبیل
آگهي مزایده اتومبیل پژو 4۰5 موضوع پرونده اجرایي کالسه ۹۹۰۰۲۰۶

به موجب پرونده اجرایي کالسه یک دستگاه اتومبیل پژو 4۰5 نقره اي رنگ مدل 
۹۳ به پالک 14 م ۷51 ایران 8۳ متعلق به آقاي فرشاد پاسدار که طبق نظر 
کارشناس رسمي به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و طبق نظر کارشناس 
گلگیر سمت چپ و لبه گلگیر سمت راست خوردگي دارد همچنین خودرو مبلغ 
یکصد و دو هزار تومان خالفي دارد، از ساعت ۹ تا 1۲ مورخ ۹۹/11/۲1 از طریق  
مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین  
قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود  و کلیه هزینه هاي قانوني به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمي اعالم 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/۷۳۳

آگهي فقدان سند مالکیت بخش ۱8 فارس 
آقاي علي کاظم اف  با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره 
۳4۹ الر تنظیم گردیده است مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به شش پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه اراضي ملي پالک 14۳۳۶/۷ 
واقع در بخش 18  فارس صحراي خور که ذیل ثبت ۲۹8۷۲  صفحه 4۳4 دفتر 
۲۲۲ امالک بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  چاپي 4۹۹۹۲5 الف 8۷ 
صادر و به موجب سند  ۲5۲5۶4 - 8۷/11/۲۹ دفتر 8 شیراز مع الواسطه به مالک 
فوق منتقل شده و به علت سهل انگاري مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي 
صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده 1۲۰ اصالحي آئین نامه قانون 
ثبت  آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، 
اعتراض  یا در صورت  و  نرسیده  اعتراضي  مقرر  اگر ظرف مدت  و  نماید  تسلیم 
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:۹۹/11/۰8

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۷۳۲

آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

1-راضیه صالحي فرد فرزند میرزانصراله به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  گر اش جنب  مسجد جامع۲- احسان صالحي فرد فرزند میرزانصراله 
به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - جنب  مسجد جامع ۳- فرخنده صالحي فرزند میرزانصراله به نشاني استان فارس - شهرستان 
گراش - گراش - جنب  مسجد جامع 4- مهدي صالحي فرد فرزند میرزانصراله  به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  گراش -جنب  مسجد 
جامع5- بي بي صالحي   فرزند میرزانصراله به نشاني استان فارس شهرستان شیراز -  شهر شیراز ترمینال کاراندیش خ ش محمدیان فرد ک ۲ پ 
44  - ۶- زهرا محبي فرزند باقر به نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  گراش - جنب  مسجد جامع ۷- انوشیروان صالحي فرد فرزند نصراله به 
نشاني استان فارس - شهرستان گراش -  گراش جنب  مسجد جامع  8- علي صالحي فرد فرزند میرزانصراله به نشاني استان فارس - شهرستان گراش 

-  گراش جنب  مسجد جامع
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم

محمدحسن صالحي فرد فرزند میرزانصراله به نشاني مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانوني محکوم له / محکوم لهم

مهدي دژآباد فرزند اصغر به نشاني استان فارس - شهرستان گراش - گراش - بلوار سپاه - ساختمان پزشکان - طبقه 4- واحد 1۲ وکیل راضیه صالحي 
فرد، احسان صالحي فرد، فرخنده صالحي، مهدي صالحي فرد، بي بي صالحي، زهرا محبي، انوشیروان صالحي فرد، علي صالحي فرد

محکوم به:
به موجب درخواست اجراي حکم  به شماره  و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه )محمدحسن صالحي فرد( محکوم است به فروش ملک مورد اعالمي 
)1۰8۲۷/11۳4۲(به شرح خواسته مرقوم و تقسیم ثمن قایده به نسبت سهم االرث في ما بین خواهان ها و خوانده دعوي و همچنین حکم به محکومیت 
خوانده دعوي به پرداخت هزینه دادرسي و هزینه کارشناسي و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم لهم)راضیه صالحي فرد، احسان صالحي 
فرد، فرخنده صالحي ، مهدي صالحي فرد، بي بي صالحي، زهرا محبي، انوشیروان صالحي فرد، علي صالحي فرد( هزینه اجرا برعهده محکوم علیه مي باشد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان گراش - مهدي اسماعیلي
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.)ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني(۲-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالي معرفي کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا 
خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاي مذکور و کلیه  اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳۹4(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 
1۶ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳۹4(. 5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت 
دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده ۲1 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1۳۹4(. ۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳۹4(.
قاضي شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان گراش - سیدرحیم روان بین              م/الف/5۹1
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بنظر من  آسان ترین راه، نالیدن از وضع نابسمان این روز هاست که صدای همه را به نحوی در 
آورده و هرکس به طریقی زیر بار مشکالت قامت خم کرده و از ظرفیت کاسه صبرش فقط چند قطره باقی 

مانده...
 بگذریم از افرادی که  در همین بازار اجناسی را احتکار کردند و مردم را محروم از ماسک و دارو و...

اما نه، هنر واقعی از آن کسانی ست که در این بازار خراب، وجدان خود را به هزاری بیشتر نمی فروشند و 
قانعند به کمترین و برای اطرافیان طلب رزق و سالمتی دارند. به نوبه خودم برای تمام اطرافیانم؛برای دورترین 
ها ؛برای تمامی انسان های از پا درآمده و خسته این روزهای سخت برای دستان پینه بسته کارگرانی که هر 
صبح بی هیچ امیدی پا به میدان ها میگذارند وبرای چشمان خسته و دستان ناتوان کادر درمان  و تمام صنوف 

متضرر این روز ها ، آرزوی گذر از این روزهای طاقت فرسا توام با سالمتی را دارم...
سارا منصور

سخن در اینکه وقتی آدم از بهشت فرود 
آمد تاجی از درخت بهشت به سر داشت

شد  برون  هبشت  از  آدم  وقىت  كه  اند  ركده  روايت  العاليه  اوب  از 
عصايى از درخت هبشت به مهراه داشت و تاجى از درخت هبشت 

به سر داشت و به هند فرود آمد و مهه وبى خوش هند از آنست.
و مه از ابن اسحاق روايت ركده اند كه وقىت آدم بر كوه هند فرود 
آمد چيزى از برگ هبشت مهراه داشت و آن را در كوه بپراكند و 

اصل وبى خوش و ميوه ها كه جز به هند يافت نشود از آنجاست.
بعضى نيز گفته اند كه خداى از ميوه هاى هبشت به او داد و ميوه 

هاى ما از آن ميوه هاست.
ذرك گوينهدء اين سخن:

از اشعرى روايت ركده اند كه گفت:»وقىت خداى تبارك و تعاىل 
آدم را از هبشت بريون ركد از ميوه هاى هبشت بدو داد و صنعت 
مهه چيز را بدو آموخت و اين ميوه هاى مشا از ميوه هاى هبشت 

است با اين تفاوت كه اين تغيري ىم كند و آن تغيري منيكند.
***

سخن در اینکه اصل بوی خوش در هند از آنجاست 
که آدم بوی خوش خود را به درختان آنجا داده است

از ابن عباس روايت ركده اند كه آدم )ع( وبى هبشت را با خود به 
زمني آورد و درختان و دره ها وبى هبشت گرفت و مهه چيزها پر 
از وبى خوش شد و حجر االسود را نيز آورد كه از برف سپيدتر وبد 
و عصاى موىس را كه از مورد وبد و چون قامت موىس ده ذراع 
طول داشت،و كندر و سدر. پس از آن سندان و مطرقه و اكز نيز 
اى  ميله  آمد  فرود  كوه  بر  آدم  كه  هنگاىم  شدو  نازل  او  براى 
آهنني ديد كه بر كوه روييهد وبد و گفت اين از اين است و درختان 

كهن و خشك را با مطرقه ىم شكست.
كه  چيزى  نخستني  و  شد  ذوب  كه  افروخت  آن  بر  آتش  سپس 
بساخت يك اكرد وبد كه با آن اكر ىم ركد آنگاه تنورى بساخت 
و مهان وبد كه ونح به مرياث برد و مهان وبد كه هنگام عذاب 
طوفان فوران ركد و هنگاىم كه آدم فرود آمد سرش بر آمسان 
ىم ساييد به مهني سبب مويش بريخت و طاىس را به اعقاب خود 

ارث داد.
شد.و  وحىش  و  وبد  بيزار  وى  قامت  طول  از  صحرا  حيوان  و 

آدم بر كوه وبذ صداى فرشتگان را ىم شنيد و وبى هبشت را 
ىم يافت پس از آن قامتش كوتاه شد و مقدار شصت ذراع شد 
عليه  ويسف  بجز  آدم  فرزندان  از  هيچيك  و  مبرد  تا  وبد  چنني  و 

السالم به زبيايى او نبود.
داد  آدم  به  هبوط  هنگام  جل  و  عز  خداوند  كه  ها  ميوه  گويند 
ىس جور وبده ميوهء پوست دار و ده هسته دار و ده ىب پوست و 
ىب هسته.ميوه هاى پوست دار گردو وبد و بادام و پسته و فندق و 
خشخاش و بلوط و شاه بلوط و انار و موز.ميوه هاى هسته دار شفتالو 
وبد و زرد آلو و گيالس و خرما و نارگيل و سنجد و كنار و عناب و 
زالزالك و كندر و ميوه هاى ىب هسته سيب وبد و گالىب و انگور 

و وتت و انجري و اترج و وتت و بالنگ و خيار و خربزه.
گويند از مجله چيزها كه آدم از هبشت با خود آورد يك كيسه گندم 
وبد و به قوىل گندم را جربئيل آورد.هنگاىم كه آدم گرسنه وبد 
و از خدا غذا خواست خداوند با جربئيل عليه السالم هفت دانه 

گندم فرستاد كه در دست آدم عليه السالم هناد.
از  ترا  كه  مهانست  چيست؟«.گفت»اين  گفت»اين  جربئيل  به  آدم 
هبشت بريون ركد« و وزن يك دانهء آن يكصد هزار و هشتصد 

درم وبد.
آدم گفت»با اين چه كمن؟«

گفت»آن را در زمني بيفشان« و او چنني ركد و خدا عز و جل در 
ساعت آن را برويانيد و بذر كشنت رسم اعقاب وى شد.

و  آورد  فرامه  تا  بگفت  و  ركد  درو  را  آن  تا  بگفت  آنگاه 
وى  پيش  سنگ  دو  آنگاه  داد  باد  تا  بگفت  و  مباليد  دست  با 
آورد كه يكى را بر ديگرى هناد و گندم را آرد ركد. آنگاه 
بگفت تا آن را مخري كند. آنگاه بگفت تا آنرا وبرزد آنگاه 
بگفت تا به آتش بپزد و جربيل سنگ و آهن بياورد و به مه ساييد 

تا آتش در آمد و آدم نخستني كس وبد كه با آتش نان پخت.
و اين گفتار خالف رواياىت است كه از سلف امت پيمرب آمهد است. 
حوا  و  آدم  خداوند  كه  درخىت  كه  اند  ركده  روايت  عباس  ابن  از 
را از خوردن آن منع ركده وبد گندم وبد و چون از آن بخوردند 
نبا  و  وبد  هنان  هاشان  ناخن  به  عورتشان  و  شد  منايان  عورتشان 
ركدند از برگ هبشت به خود بپوشند و آن برگ انجري وبد كه به مه 

چسبانيدند و آدم در هبشت گريزان ىم رفت و درخىت سر

او را بگرفت و خدا ندا داد كه اى آدم از من ىم گريزى؟
گفت:»نه وىل از وت شرم دارم.«

گفت:»مگر اين هبشت كه به وت دادم و خوردن آن روا داشمت در 
مقابل آنچه منع ركدم بس نبود؟«

وت  به  كىس  ندانسمت  كه  وت  بعزت  قسم  پروردگارا.وىل  گفت:»چرا 
سوگند دروغ وتاند خورد.«و اين اشاره به گفتار خداى تعاىل است 

كه فرمود:»و براى آهنا قسم خورد كه خري خواه مشامي.«
زمحت  به  تا  فرسمت  ىم  زمني  به  ترا  كه  قسم  فرمود:»بعزمت  خداوند 

معاش باىش«
آسودگى  به  هبشت  آورد.در  فرود  زمني  به  را  او  پس  گويد: 
آهن  صنعت  نبود،و  آسوده  غذاى  زمني  در  خوردند،اما  ىم 
بياموخت و خيش زد و كشت ركد و آب داد و وقىت گندم رسيد 

درو ركد و باد داد و خورد ركد و مخري ركد و نان پخت و بخورد.
از سعيد روايت ركده اند كه گاوى سرخ براى آدم فرود آمد كه با 
آن خيش ىم زد و عرق از چهره پاك ىم ركد و اين معىن گفتار خدا 
عز و جل وبد كه فرمود:»مشا را از هبشت بريون نكند كه بدبخت 
شوى.« و بدبختيش اين وبد. گفتار اينان درست تر ىم منايد و با كتاب 
خداى عز و جل مانندتر است،زيرا خداوند وقىت به آدم و حوا 
گفت كه فرمان دمشن خود نربيد به آدم گفت: »يا آدُم ِإّن هذا عُدوٌّ 
وع  ْلجّنِة فتْشىق .`ِإّن لك أاّل تجُ ِرجّنُكما ِمن ا لك و ِلزْوِجك فال ُيخْ
ِفيها و ال تْعرى و أّنك ال تْظمُؤا ِفيها و ال تْضحى،،، يعىن اى آدم اين 
دمشن وت و مهسر وت است مشا را از اين هبشت بريون نكند كه تريه 
بخت شوى. ترا]اين نعمت [هست كه در هبشت نه گرسنه ىم شوى 

و نه ربهنه«.
وصول  رنج  شيطان  اطاعت  از  حاصل  بخىت  بد  كه  است  معلوم  و 
و  افشاندن  بذر  و  زدن  خيش  از  ركدن  فرامه  و  پوشاك  و  غذا  به 
جربئيل  وبد.اگر  آور  رنج  و  سخت  اكرهاى  ديگر  و  دادن  آب 
براى غذاى او چيزى آورده وبد كه فقط بذر آن اكىف وبد و لوازم 
اطاعت  حاصل  كه  خداوند  موعود  سخىت  خواست  منى  ديگر 
شيطان و عصيان رمحان وبد رخ نداده وبد نبا بر اين اكر چنان وبده 
است كه از ابن عباس و ديگران روايت ركدمي و خدا هبرت داند. 

گويند آدم عليه السالم سندان و گاز و چكش را با خود آورد.
ادامه دارد...

بسطامى  عارف 
در جواب شخصى 
که از او پرسید: 
کدام  اعظم  اسم 
تو   : گفت  ؟  است 

اسم اصغر به من نماى که من اسم اعظم به تو نمایم 
، آن شخص حیران شد، پس بدو گفت : همه اسماى 

حق عظیم اند.
امام  است که : حضرت  ابوالفتح رازى  تفسیر  در 
جعفر صادق را پرسیدند از مهمترین نام اسم اعظم 
؟ حضرت فرمود او را: در این حوض سرد رو، 
او در آن آب رفت و هر چه خواست بیرون آید 
 ، اغثنى  ا...  یا   : گفت  تا  کردند،  منعش  فرمود 
به  اعظم  اسم  پس  ؛  است  اعظم  اسم  این  فرمود: 

حالت خود انسان است.

تاریخ طبری

اعظم بودن 
همه اسماى 

حق

محمد بی جریر طبری         مترجم: ابوالقاسم پاینده

خلیل رویینا

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ی رپ زدنم را هب جز کالغ هک فهمید صدا

ی هن هن من را هب جز االغ هک فهمید صدا

من و مچاهل شدن رد کنار کنده ی آتش

هوای سرد دلم را هب جز اجاق هک فهمید

هب زری چتر ااتقی هک ریخت نم نم باران

زنول گرهی هک شد با غم انطباق هک فهمید

دو شقه آرزویم شد هچ آرزوی شهیدی

هب غیر ماه زل زده از انشقاق هک فهمید

شبیه ربه شدم رده رده نعره کشیدم

جواب شیون من را هب جز چماق هک فهمید

ی میش دینشم هک رخت گرگ هب تن داشت صدا

کنار میش چریدم هب جز نفاق هک فهمید

گاهم هب غیر زل زدن قورباهغ اه هب ن

هب عمق رفتنم از غم هب باتالق هک فهمید

اانر بودم و داهن شدم هب دست زماهن

ه ی من را هب جز زباق هک فهمید
ّ

خوشّی مز

جدا شد از تن من یار آشنا و قدیمی

زمان رفتن روحم هب جز طالق هک فهمید

مرا از بین گیسوهاِی مجنوِن رهاِی شب
چه خوب از شاخه ای چیدی عروِس دلرباِی شب

ُپر از احساس آرامش میان قّصه هایت از
نفس های تو مینوشم شرابی در هوای شب

سکوت و رنگ فردایم کنار تو چه زیبا شد
صدایت نغمه ها دارد نواِی آشنای شب

من و دریای آرامـش، تو و یک آسمان خواهش
غزل ها می سرایم در خیاِل ماجرای شب

و مژگانی که می آید به استقبال چشمانم
چه سنگین می شود آن َدم َپر و بال همای شب

در آغوش نگاه گرم و پر مِهر و فریبایت
دلم را می سپارم بر سکوت انتهای شب

ردیای آرامش
زرهه یوسفی
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صف

مرزبانان، حافظان عزت و شرف
و  محّمد)ص(  بر  کران  بی  درود  بارالها، 
مرزهای  و  فرما  نازل  رحمتش  خاندان 
مسلمانان را به عّزت خود استوار گردان. 
مرزبانان را به نیروی خود یاری رسان و 

به لطفت عطای بی پایانشان بخش.
بار خدایا، بر محّمد)ص( و خاندانش درود 
فرست و بر تعداد سلحشوران اسالم بیفزا 
و سالحشان را بّران کن. حدودشان را در 
امان دار و پیرامونشان را نفوذناپذیر کن. 
بگستران،  الفت  های  رشته  میانشان  در 
شان  آذوقه  و  فرما  تدبیر  را  کارهاشان 
را پیوسته مهیا دار. معیشتشان را خود بر 
عهده گیر و در صعود به قّله پیروزی به 
دست پرتوان خود یاری شان ده. از صبر 
و  زیرکی  خود  لطف  به  و  کن  لبریزشان 

چاره جویی شان بیاموز.
خاندانش  و  محمد)ص(  بر  پروردگارا، 
آنچه  ما  مرزبانان  به  و  فرست  درود 
نمی شناسند بشناسان و آنچه نمی دانند 

بیاموز و آنچه نمی بینند بنمای.
گاه ستیز

خاندان  و  محّمد)ص(  بر  پروردگارا، 
گرامی اش درود فرست و گاه رویارویی 
از دل  را  پر فریب  یاد دنیای  با دشمن، 
رزمندگان بیرون بر و خیال مادیّات فتنه 
انگیز را از قلب هاشان محو کن. بهشت 
را در برابر دیدگانشان به تصویر آور و 
آنچه برایشان در بهشت مهیا کرده ای 

و  کرامت  منزلگاه  و  جاودان  مأوای  از  ـ 
فرشتگان نیکورو و آب های گوارا و جاری 
نهرها و درختان پر ثمرـ  نزدشان مجسم 
کن تا میل بازگشت نکنند و خیال گریز به 

دل راه ندهند.
نابودی دشمنان ستمگر، آرزوی پاکان

پروردگارا، دشمنان مان را در هم شکن، 
دستشان را از رسیدن به پیروزی کوتاه 
کن و بین آنها و سالحشان فاصله انداز. 
اطمینان را از دلشان بیرون بر. از آذوقه 
شان  سرگشته  راه  در  و  دار  دور  شان 
یاری  و  ساز  گمراهشان  هدف  از  کن. 
شان مکن و عده شان را کاستی بخش. 
دل هاشان را از ترس لبریز کن، دست 
از  را  گویایی  و  مدار  گشاده  را  هاشان 
بازشان  جنگ  از  و  بازگیر  هاشان  زبان 
دار و بدین خواری و خسران رشته طمع 

پیروانشان را بگسالن.
امنیت، زمینه ساز، عبادت خدا

و  را قّوت بخش  اسالمیان  نیروی  خدایا، 
را  اموالشان  و  دار  امان  در  را  دیارشان 
پرثمر ساز. از جنگ فارغ شان دار تا به 
ستیز  و  کارزار  از  و  پردازند  تو  عبادت 
آسوده شان فرما تا به خلوِت راز و نیاز 
با تو درآیند، آنچنان که در سراسر این 
و  نشود  پرستش  تو  جز  خاک  گستره 

پیشانی جز برای تو بخاک نسایند.
خواری مشرکان، آرمانی الهی

مشغول  مشرکان  با  را  مشرکان  الهی، 

تیز  اسالمیان  برای  طمع  دندان  تا  دار 
در  تا  کن  دچار  شان  تفرقه  به  و  نکنند 
برابر مسلمانان حلقه اّتحاد نزنند. قلب 
هاشان را از نسیم امنّیت و بدن هاشان 
را از توان و دل هاشان را از چاره اندیشی 
گردان  سست  را  آنها  پایه  دار.  تهی 
ترس  از  و  نتوانند  مردان  با  مصاف  تا 
لبریزشان کن تا پیکار با دالوران نجویند. 
گروهی از مالیک آسمانت را با بالیی بر 
جنگ  در  که  چنان  ـ  فرست  فرو  آنان 
بدر کردی ـ تا ریشه دشمن را برَکنی و 
شوکتش را بشکنی و عّده اش را پراکنده 

سازی.
پاداش یاری رزمندگان

نبود  در  که  مسلمانی  هر  رحیما، 
مجاهدی یا مرزبانی بار اهل خانه اش را 
به دوش کشد و کار آنان را به سامان 
از  یا  بر عهده گیرد،  را  امورشان  و  آرد 
دارایی اش او را یاری رساند و توشه راه 
نیرو  جهاد  در  را  او  و  کند.  مهیا  برایش 
و در غیاب  آنان دعا کند  برای  یا  دهد 
چونان  نیز،  را  او  دارد،  نگه  حرمتش  او 
رزمنده ای، از نسیم پاداشت بهره مند 
بی  پاداشی  بخش.  نیکو  جزایی  و  فرما 
درنگ به او بخش تا بهره عملی که پیش 
فرستاده دریابد و بدان شاد شود و به 
لطف  سر  از  تو  که  کران  بی  ثواب  آن 
کرم  روی  از  و  ای  کرده  مقرر  برایش 

برشمرده ای، دست یابد.

پروانه رنگین  

پروانه رنگ رنگ زیبا
باز آمدی به خانه ما

در گوشه پنجره نشستی
تا باغ قشنگ را ببینی

مهمان قشنگ رنگ رنگم
هم بازی کوچک قشنگم

امروز که غنچه های زیبا
لبخند زد به صورت ما

من می کنم این دریچه را باز
پروانه من درآ به پرواز

پروین دولت آبادی

قاب عکس
روی یه میزهدو میخ کوچک اّره ای تیزهتو دست نّجار می سازه نّجاریه قاب قشنگ به روی دیوارآن را می زنه یه جوجه ی نازتوی قاب عکس می خونه آوازجیک و جیک و جیک

اسداّل شعبانی

دوست
دمش درازهیه گربه دارم گربه ی نازه !خیلی قشنگه با اون، همیشهبازی می کنم خسته نمی شههیچ وقت از بازی یه موش کوچکمن براش می شم بهش نگفتم

که هست عروسک!
جعفر ابراهیمی

فاطمه،  حضرت  پیامبر،  دختر  و  علی  حضرت  همسر 
به  پسر،  دو  داشت؛  بچه  چهار  رفت،  دنیا  از  وقتی 
نام های  به  دختر،  دو  و  »حسین«  و  »حسن«  نام های 
»زینب« و »ام کلثوم«. اون ها خیلی کوچک بودن و باید 
کسی ازشون مراقبت می کرد؛ حضرت علی هم برای 
حل این مشکل، تصمیم می گیره که با ام البنین ازدواج 

کنه.

حضرت ام البنین از خانواده ای بود که همه شون خیلی 
شجاع و دلیر بودند. ایشون اول، اسمشون فاطمه بود، 
با امام علی ازدواج کرد، به همه اعالم کرد  اما وقتی 
که فاطمه صداش نکنن. ایشون فکر می کرد بچه های 
مادر  یاد  بشنون،  که  رو  فاطمه  اسم  فاطمه،  حضرت 
خودشون می افتن و ممکنه که دلتنگ مادرشون بشن. 
خاطر  همین  به  آورد،  دنیا  به  پسر  تا  چهار  ایشون 

ایشونو ام البنین صدا کردند، به معنی »مادر پسرها«. 
یکی از این پسرها »حضرت ابالفضل« بود که از همه 
کوچک ترش  برادر  تا  سه  بود؛  هم  بزرگ تر  پسرها 

هم »عبدهلل«، »عثمان« و »جعفر« نام داشتند.
حضرت  ام البنین، احترام خیلی زیادی برای بچه های 
هم  خودش  پسرهای  به  بود.  قائل  فاطمه  حضرت 
خواهراشون  و  حسین  و  حسن  به  می گفت  همیشه 
و  می نشستن  سفره  سر  وقتی  مثال  بذارن؛  احترام 
اول  بکشه،  غذا  هرکس  برای  می خواست  ام البنین 

برای برای بچه های حضرت فاطمه غذا می کشید!
بچه های  با  که  هم  خودش  بچه های  همین  خاطر  به 
اینکه  جای  به  بودن،  خواهر  و  برادر  فاطمه  حضرت 
مثال صداشون کنن داداش یا خواهر، اون ها رو خیلی 
امام  عباس  حضرت  مثال  می کردن؛  صدا  احترام  با 
که  وجودی  با  می کرد.  صدا  من!«  »آقای  را  حسین 
خیلی باهم صمیمی بودند، ولی اون قدر مودبانه رفتار 

می کرد که حتی ایشان رو به اسم هم صدا نمی کرد.
امام  روز عاشورا، حوالی ظهر، همه ی اهل خانواده ی 
حسین خیلی تشنه بودن و همه ی یارانشون هم شهید 
شده بودن و دیگه از مردها، فقط امام حسین مونده 
عباس  حضرت  برادران  حتی  عباس؛  حضرت  و  بود 
امام  که  بود  لحظات  این  تو  بودن.  شده  شهید  هم 
برای زنان و  ابالفضل خواست که  از حضرت  حسین 
به روی  رو،  بیاره؛ آخه سپاه دشمن آب  بچه ها آب 
سپاه امام حسین بسته بود و آبی به اون ها نمی رسید. 

حضرت عباس هم اطاعت امر کرد و رفت به سمت 
رود فرات که آب بیاره. ایشون باید از بین سربازای 
ولی  بیاره،  آب  بتونه  تا  می شد  رد  دشمن  از  زیادی 
ایشون  نمی ترسید؛  چیزها  این  از  ابالفضل  حضرت 
از جنگ  بود، طوری که سپاه دشمن  خیلی قدرتمند 

با او وحشت داشت.
بین  از  و  برداشت  رو  آب  مشک  ایشون  خالصه 
سربازها رد شد تا که به آب رسید. نشست لب آب. 
از تشنگی زیاد، لبش ترک  خورده بود؛ آخه سه روز 
بود آب نداشتن؛ حتی یه ذره آبی هم که داشتن، داده 
تر  لبی  تا  بچه ها و زن ها. کنار رود نشست  به  بودن 
افتاد؛  ام البنین  مادرش حضرت  یاد حرف  اما...  کنه، 
فکر  به  اول  می گفت:  بچه هاش  به  همیشه  ایشون 

بچه های حضرت فاطمه باشید و بعد خودتون!
وقتی حضرت عباس به یاد این صحبت مادرش افتاد، 
سرش را برگرداند و آب توی دستش رو ریخت. اون 
قبول نکرد بچه های حضرت فاطمه و نوه هاش تشنه 
باشن و او آب بخوره. مشک رو پر کرد و راه افتاد 
بره به سمت چادرها، اما توی راه، دشمن بهش حمله 
کرد. حضرت ابالفضل دلیرانه باهاشون جنگید و هر 
چه هم به ایشون تیر و شمشیر خورد، صبر نکرد و 
آبش  ملعونی مشک  اینکه...  تا  داد،  ادامه  راهش  به 
حضرت  بیفته.  اسب  از  حضرت  شد  باعث  و  زد  رو 
برای اولین بار در عمر پربرکتش، امام حسین رو یه 
جور دیگه صدا زد؛ فریاد زد: داداش! به داد برادرت 

برس.
چند روز بعد از واقعه  کربال، کاروان هایی که از اون 
طرف رد می شدن، خبر این اتفاق رو به شهر مدینه 
عباس  حضرت  و  حسین  امام  که  شهری  رسوندن؛ 
خانم  می کردن.  زندگی  اون جا  در  برادرهاشون  و 
و  می رسه  داره  کاروان  یه  که  شنیدن  وقتی  ام البنین 
خبرهایی از کاروان امام حسین داره، فوری خودشو 
حسین بن علی  خبر  اون ها  از  کاروان.  اون  به  رسوند 
رو گرفت. اون ها گفتن: »خانم متاسفانه پسرت جعفر 

شهید شد.«
حضرت ام البنین گفت: »بگو حسین چه شد؟«

پسرت  آخه  گفتن:  خانم،  حرف  به  بی توجه  اون ها 
عثمان هم شهید شد!

حسین  برای  اتفاقی  چه  که  کرد  تکرار  باز  حضرت 
عثمان  ولی شهید شدن پسرش  کاروان،  اون  افتاده. 

رو به او خبر دادند.
پسرانش  شهادت  متوجه  انگار  که  ام البنین  حضرت 

نشده باشه، باز هم جمله قبلی  اش رو تکرار کرد.
کاروانیان خبر شهادت قمر بنی هاشم، حضرت ابافضل، 
پسر بزرگ ام البنین رو به او دادند، ولی ایشان باز هم 
خم به ابرو نیاورد و باز نگرانی اش در مورد امام حسین 
رو ابراز کرد. و در نهایت کاروانیان به او گفتن: حسین 

هم مانند بقیه یارانش شهید شد.
گریه  به  و شروع  نشست  ام البنین  که  بود  زمان  آن 

کرد، نه برای پسرش، بله برای پسر حضرت فاطمه!

مرد  ما،  سرزمین  در  روزگاری  روزی 
باایمان و خوش اخالقی زندگی می 
به  داشت  دوست  خیلی  که  کرد 
دیگران کمک کند. او همیشه مواظب 
آدم های فقیر و بیچاره و معلول بود و 
برای کمک به آنها بسیار تالش می 
این  به خاطر خیرخواهی  کرد. مردم 
گفتند.  می  عموخیرخواه  او  مرد،به 
زمین  روی  روز  هر  و  بود  کشاورز  او 
و  و زحمت می کشید  کرد  کار می 
موقعی که کارش تمام می شد، به 

یاری مستمندان می شتافت.
یک روز عصر، وقتی تمام پول هایش 
خرج  فقیر  مردم  به  کمک  برای  را 
برمی  خانه  به  داشت  و  بود  کرده 
کارگربود  دید.حیدر  را  گشت،حیدر 
وروی زمین های مردم کار می کرد و 

دستمزد ناچیزی می گرفت.
او مرد فقیری بود و چندین بچه   قد و 

نیم قد داشت و به زحمت شکم آنها 
را سیر می کرد.عمو خیرخواه به حیدر 
پرسید.حیدر  را  حالش  و  کرد  سالم 
گفت:»عموخیرخواه،چند  ناراحتی  با 
ام کارکنم  نتوانسته  روزی است که 
گرسنه  هایم  بگیرم.بچه  دستمزد  و 
بتوانم  تا  بده  قرض  من  به  اند.پولی 
نانی بخرم و شکم آنها را سیر کنم«
عمو خیرخواه جیب هایش را گشت 
هایش  جیب  توی  پولی  هیچ  اما 
باقی نمانده بود.خجالت می کشید 
ندارد.ناگهان  پول  که  بگوید  حیدر  به 
ملخ درشتی روی دستش نشست.
دستش  کف  را  ملخ  عموخیرخواه 
ملخ  کرد.بدن  نگاه  آن  به  و  گذاشت 
مثل  آفتاب،  غروب  در  و  بود  زردرنگ 
از  هم  درخشید.هیکلش  می  طال 
تر  بزرگ  خیلی  معمولی  های  ملخ 
بود.عموخیرخواه با خودش گفت:»ای 

کاش این ملخ از جنس طال بود تا آن 
می  پولش  دادم.با  می  حیدر  به  را 

توانست به راحتی زندگی کند.«
حیدر  که  بود  فکرها  همین  توی 

توی  خواه،چی  خیر  پرسید:»عمو 
ملخ  خیرخواه  داری؟«عمو  دستت 
را کف دست حیدر گذاشت.حیدر به 
به  تبدیل  ملخ  کرد.ناگهان  نگاه  ملخ 

مجسمه ای از طال شد.عموخیرخواه 
و حیدر با تعجب به آن خیره شدند.

و  کرد  لمس  را  ملخ  چندبار  حیدر 
شده  زد:»معجزه  فریاد  شادی  با 
طال  به  تبدیل  عموخیرخواه!ملخ 
فهمید  خیرخواه  عمو  است!«  شده 
ساخته  برآورده  را  آرزویش  خدا  که 
حیدر  ی  شانه  به  است.دستی 
کسی  به  ماجرا  این  گفت:»از  و  زد 
و  ببر  بازار  به  را  مگو.ملخ  چیزی 
بفروش و سرمایه ی کارکن.«بعد هم 

خداحافظی کرد و رفت.
حیدر ملخ طالیی را به شهر برد و به 
یک جواهرفروش فروخت و پول زیادی 
گرفت. با آن پول توانست زمین و گاو 
شود.  ثروتمند  و  بخرد  گوسفند  و 
سال ها گذشت. حیدر به فکر افتاد تا 
ملخ طالیی را بخرد و به عموخیرخواه 
بدهد.او پول زیادی داد و ملخ را خرید 

در  را  آن  و  برد  عموخیرخواه  پیش  و 
دست عموخیرخواه که حاال پیرشده 

بود گذاشت.
نگاه  ملخ  به  لبخند  با  عموخیرخواه   
و  گرفت  جان  ملخ  کرد.ناگهان  می 
و  جست  و  درآمد  اولش  شکل  به 
خیزکنان از آنها دور شد و رفت.حیدر 
با تعجب به ملخ نگاه می کرد و نمی 
عموخیرخواه  بگوید.اما  چه  دانست 
با لبخند گفت: »حیدرجان،آن روز که 
تنگدست بودی خدا این ملخ را تبدیل 
سرمایه  بتوانی  تو  تا  کرد  طال  به 
بکنی  کاری  و  بیاوری  دست  به  ای 
و  ثروتمند  خدا  لطف  به  که  امروز  و 
به آغوش  نیاز هستی،ملخ هم  بی 
زندگیش  به  تا  گردد  بازمی  طبیعت 
ادامه دهد.« اشک از چشمان حیدر 
و سجده  افتاد  سرازیر شد،به خاک 

ی شکر به جای آورد.

             امام علی )ع(:
َُّه        اِیّاَک َو ِفْعَل الَْقبیِح َفاِن

ثُِر ِوْزَرَک؛  یُْقبُِح ِذْکَرَک و یُکَّ
از کار ناپسند دوری کن؛ زیرا عالوه

 برزیاد کردن گناهانت موجب می شود 
      که مردم از تو به زشتی یاد کنند.



امام موسی کاظم )ع( فرمودند:
ُد اِلَی الناِس نِصُف الَعقل؛ الَتَودُّ

مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است.
د غلبه کند و آن اه را با هم سازگار نماید کسیکه رب اضدا

 هب مراد خویش انئل می گردد.
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رئیس قوه قضائیه، گفت: گاهی جلسات 
به  تریبون ها  و  بش  و  محل خوش   به 
تبدیل  اختالفی  مسائل  طرح  محل 
باید  موضوع  این  حالیکه  در  می شوند 

برعکس باشد.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
حجت  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  
جلسه  در  رئیسی  سیدابراهیم  االسالم 
شورای عالی قوه قضاییه ، ضمن تسلیت 
البنین )س(  سالروز رحلت حضرت ام 
و گرامیداشت مقام مادران، همسران و 
خانواده معزز شهدا، گفت: امروز شهدا 
چراغ راه هدایت همه انسان ها هستند 
و  عبودیت  پیام  ما  برای  آن ها  پیام  و 
راه  در  مقاومت  و  اخالص  بندگی، 
»توجه  قضاییه  قوه  است.رئیس  حق 

گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اوز  و 
وزیر  نمکی  دکتر  به  کتبی  تذکر  یک 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
خواستار توضیح درخصوص علت تاخیر 
جویم  بخش  بیمارستان  تکمیل  در 
الرستان  میالد  گزارش  شد.به  الرستان 
نماینده  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
مردم، حسین حسین زاده نماینده مردم 
الرستان، خنج، گراش و اوز در مجلس 
کتبی  تذکر  یک  در  اسالمی،  شورای 
درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  دکتر  به 
توضیح  خواستار  پزشکی،  آموزش  و 
تکمیل  در  تاخیر  علت  درخصوص 
شد.  الرستان  جویم  بخش  بیمارستان 
جویم  است:بخش  آمده  تذکر  این  در 
-۷۰ سابقه  اینکه  وجود  با  الرستان، 

بیش  و  دارد  بودن  بخش  در  ساله   8۰

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
توسعه  و  فارس، گفت: گسترش  مخدر 
جهت  در  تسهیلگری  دفاتر  فعالیت 
آنان  از  حمایت  و  درمان  پیشگیری، 

نقش بسزایی خواهند داشت.
از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سلیمان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
جمع  در  مطلب  این  بیان  با  کرمی 
شیراز  تسهیلگری  دفاتر  مسئوالن 
اظهار داشت: اعتیاد زمینه ساز بسیاری 
از مشکالت و مسائل اجتماعی است و 
تهدیدی برای عموم افراد جامعه خواهد 
بود.وی افزود: پیشگیری از سوءمصرف 
و  مردم  جدی  مشارکت  نیازمند  مواد 

زندگی  »ساختن  و  متعال«  خداوند  به 
را  دینی«  آموزه های  و  دین  اساس  بر 
و  دانست  شهیدان  بلند  اهداف  جمله  از 
که  می خواهیم  متعال  خداوند  از  افزود: 
مقاصد  و  اهداف  به  توجه  در  ما  جامعه 
عالی شهیدان، توفیق بیش از پیش پیدا 

کند.
به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی،  اهلل  آیت 
به  کتاب  نمایشگاه  مجازی  برگزاری 
تقدیر  ضمن  کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل 
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دست 
نمایشگاه،  این  برگزاری  برای  اندرکاران 
به کتاب و کتابخوانی،  توجه  اظهار کرد: 
راستای  در  که  است  ارزشمندی  حرکت 
کاهش  و  معنویت  اخالق،  افزایش سطح 
بسیار  اجتماعی،  و  اخالقی  آسیب های 

جلسات در همه سطوح در کشور، عنوان 
و  امیدآفرینی  محل  باید  تریبون ها  کرد: 
انسجام  دادن  نشان  و  مردم  نگرانی  رفع 
و آهنگ واحد در کشور باشد. تریبون ها 
اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی 
بپردازند در جهت خالف خواست رهبری 

و مردم حرکت کرده اند.
که  می بینیم  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
و  بش  و  خوش   محل  به  جلسات  گاهی 
تریبون ها به محل طرح مسائل اختالفی 
موضوع  این  حالیکه  در  می شوند  تبدیل 

باید برعکس باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که 
هرچه  توانمندسازی  کشور  امروز  آهنگ 
بیشتر ایران اسالمی و خنثی سازی و رفع 
کسانی  همه  افزود:  هاست،  تحریم  همه 
و  اجتماعی  جایگاه  و  تریبون  دارای  که 
مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند 
باید  از کشور  برای داخل و خارج  که ما 
یک  نیز  دشمنان  برای  و  انسجام  پیام 

آهنگ واحد داشته باشیم.
قانون  تصویب  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  دولت  از  اختالف،  حل  شورا های 
این  فوریت  دو  با  که  مجلس  همچنین 
کرد  تشکر  رساندند  تصویب  به  را  قانون 
اختالف  نیرو های شورا های حل  و گفت: 
در سراسر کشور تا کنون زحمات بسیار 
بسیار  خدمات  منشا  و  کشیده  زیادی 

از ۳ دهه است که به شهر ارتقا یافته، اما 
همچنان از یک بیمارستان و مرکز درمانی 
مناسب برخوردار نیست و مردم این شهر 
برای رسیدن به اولین بیمارستان، نیازمند 
پیمودن حداقل 1۰۰ کیلومتر راه هستند. 
ضمن اینکه مسیرهای دسترسی به جویم 
خانواده های  سال  طول  در  و  نامناسب 
می شوند.امروز  عزیزانشان  داغدار  بسیاری 
مهمترین خواسته و مطالبه مردم این شهر 
ساخت  رساندن  سرانجام  به  مسئوالن  از 
امر  مسئولین  بر  است.  بیمارستان  یک 
واجب و الزم است که هرچه زودتر موضوع 
و  مطلوب  نتیجه  به  را  جویم  بیمارستان 
بیمارستان  ساخت  برسانند.کار  ثمربخش 
در جویم از مدت ها پیش آغاز شد، اما پس 
از مدتی پیمانکار خلع ید شد و کار ساخت 
متوقف گردید. اکنون علیرغم پیگیری های 
مکرر پیمانکار جدید مشخص نشده و مردم 

بخش های دولتی و غیردولتی است.
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
و  تسهیلگری  دفاتر  نقش  فارس،  مخدر 
در  را  مردم نهاد  سازمان های  از  استفاده 
اعتیاد مؤثر دانست و گفت:  از  پیشگیری 
در  مردم نهاد  سازمان های  دلسوزانه  نگاه 
مؤثر  بسیار  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
تشکل های  این  ظرفیت  از  باید  و  است 
سازمان دهی  و  هدفمند  به طور  مردمی 
آسیب های  از  پیشگیری  جهت  در  شده 
و  اعتیاد  معضل  کاهش  نظیر  اجتماعی 
برای  حمایتی  طرح های  اجرای  همچنین 

بهبودیافتگان استفاده کرد.
دفاتر  داشت:  بیان  ادامه  در  کرمی 

روحیه  می تواند  و  بوده  آفرین  نقش 
عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.

تاکیدات  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
ترویج  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام 
فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: 
انسان ها  برای  هدایت  وسیله  یک  کتاب 
و  سازی  جامعه  سازی،  انسان  جهت  در 
تمدن سازی است. به هر میزان که آگاهی 
اجتماعی  آسیب های  برود  باال  اجتماعی 
میزان  هر  به  و  کرد  خواهد  پیدا  کاهش 
اطالع  از حقوق خود  بیشتر  افراد جامعه 
پیدا کنند، اقدامات سوءاستفاده گران در 
پایمال کردن حقوق مردم کاهش  جهت 

می یابد.
به حق،  توجه  افزود:  قضاییه،  قوه  رئیس 
آثار  از جمله  حق خواهی و عدالتخواهی 
فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است 
کاهش  با  جامعه  در  آن ها  گسترش  که 
جنایت  و  جرم  و  اجتماعی  آسیب های 

همراه خواهد بود.
حجت االسالم رئیسی، در بخش دیگری 
از سخنان خود، بر ضرورت وجود انسجام 
تاکید  مسئوالن  همچنین  و  جامعه  در 
و  طرح  محل  نه  تریبون ها  گفت:  و  کرد 
بلکه  اختالفی است  نه محل رفع مسائل 
اختالفی  مسائل  رفع  و  طرح  محل  آنچه 

است »جلسات« هستند.
وجود  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  رئیس 

زیادی بوده اند و عدد پرونده ها و صلح و 
سازش ها، گواهی بر تالش ها، زحمات و 

اخالص این عزیزان است.
بر  تاکید  ضمن  رئیسی  االسالم  حجت 
سوی  از  کارگروه هایی  تشکیل  ضرورت 
ستاد  اختالف،  حل  شورا های  مرکز 
برای  استان ها  همچنین  و  قضاییه  قوه 
شورا های  پرونده های  وضعیت  تبدیل 
وضعیت  تغییر  همچنین  و  اختالف  حل 
گفت:  شوراها،  این  در  فعال  نیرو های 
انجام شود  به شکلی  برنامه ریزی ها  باید 
خود  قضایی  سیر  قضایی  پرونده های  که 
به  مربوط  پرونده های  و  دهند  ادامه  را 
شورا های حل اختالف با محوریت سازش 
و حل اختالف و با توجه به شکل جدیدی 
این  در  است،  کرده  تصویب  قانون  که 

شورا ها مطرح شوند.
وی تغییر وضعیت نیرو های انسانی فعال 
در شورا های حل اختالف را نیازمند انجام 
بررسی ها و کار های مقدماتی الزم دانست 
نیرو های  وضعیت  تغییر  کرد:  تاکید  و 
به  باید  اختالف  حل  شورا های  انسانی 
نحوی انجام شود که حتی یک روز وقفه 
چرا  نشود  ایجاد  شورا ها  این  کار  در  هم 
قرار  و  پیدا کرد  قانون قطعیت  که وقتی 
بر اجرای آن شد، باید همه مقدمات کار 

برای اجرای قانون انجام شده باشد.

همچنان منتظر تحقق وعده های مسئوالن 
مهمترین  که  نیست  زیبنده  هستند. 
خواسته مردم یک شهر که تحقق آن هم 
معطل  اینگونه  ندارد،  چندانی  دشواری 
مسئوالن  دیگر  و  وزیر  آقای  بماند.جناب 
آمده  وجود  به  مشکل  است  الزم  مربوطه 
هرچه سریعتر رفع، کار ساخت بیمارستان 
آرزوی  به  باالخره  مردم  و  افتد  جریان  به 

دیرینه خود دست یابند.
متاسفانه جاده جویم- فرشته جان، علیرغم 
آن  زیرسازی  است،  پنج شش سال  اینکه 
هر  و  شده  رها  آن  روسازی  گرفته،  انجام 
از چند گاهی عده ای از مردم این بخش به 

کام مرگ فرو می روند.
اینکه  یا  می شد  ساخته  جاده  آن  اگر   
افزایش  از  بیمارستان ساخته می شد،  این 
تلفات جلوگیری می شد و خانواده ها داغدار 

عزیزان خود نمی شدند.

اقداماتی همچون شناسایی  با  تسهیلگری 
و  اعتیاد  معرض  در  خانواده های 
سایر  و  اعتیاد  از  آسیب دیده  خانواده های 
اقدامات آموزشی و فرهنگی و درمانی در 
جهت پیشگیری، درمان و حمایت از آنان 
نقش بسزایی خواهند داشت و الزم است 

این اقدامات گسترش و توسعه یابد.
وی آگاه سازی نوجوانان، جوانان، والدین و 
افراد کلیدی محله و منطقه را در خصوص 
پیشگیری از اعتیاد مهم برشمرد و افزود: 
آحاد  آگاهی  و  اطالعات  سطح  بردن  باال 
خطرات  و  مواد  انواع  خصوص  در  جامعه 
از  گروه های خودجوش  تشکیل  و  مصرف 
یاریگر  و  کمک  می تواند  محله  افراد  بین 
مواد  با  مبارزه  زمینه  در  مؤثری  و  مثبت 

مخدر و پیشگیری از اعتیاد باشد.
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
مخدر فارس، گفت: بدون مشارکت مردم 
از  پیشگیری  امر  در  آن ها  فعال  و حضور 
اعتیاد و مسئولیت پذیری در این خصوص 

نمی توان معضل اعتیاد را حل کرد.
دفاتر  مسئوالن  جلسه،  این  ابتدای  در 
عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن  تسهیلگری 
به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های خود 
کاهش  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  پیرامون 

آسیب های ناشی از آن پرداختند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان، 
مسئولیت  حکم  جداگانه ای  احکام  در 
شبکه  دانشکده ها،  روسای  معاونین، 
بهداشت، مشاورین و غیره را ابالغ کرد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط 
 ۷ در  رضایی«  »بهزاد  الرستان،  
به  را  جدید  مسئولیت های  مجزا  ابالغ 
»وحید  همچنین  کرد.  ابالغ  مسئوالن 
دانشکده  بهداشتی  معاون  یگانه« 
مرکز  سرپرست  والی پور«  »امین  و 
در  نیز  رضا)ع(  امام  درمانی  آموزشی 
را  خود  عالی  مشاورین  هایی  ابالغ 

منصوب کردند.
رضایی،  ابالغ ها  این  مهم ترین  در 
را  والی پور«  امین  دانشکده،»  رئیس 
سرپرست  عنوان  به  سمت  حفظ  با 
پزشکی  علوم  دانشکده  درمان  معاونت 
از تالش های  الرستان منصوب کرده و 
مدت  در  شمسایی«  »محمدهادی 

تصدی مسئولیت تقدیر کرد.
در ابالغی دیگر از سوی رئیس دانشکده، 
»سروش کیانی« به عنوان مشاور عالی 
علوم  دانشکده  امور خیرین  در  ریاست 

پزشکی الرستان منصوب شد.
رئیس  سوی  از  نیز  دیگر  ابالغ  دو  در 

صنایع  فرهنگي،  میراث  اداره  مسئول 
شهرستان  گردشگري  و  دستي 
الرستان، از مرمت حمام تاریخي شهر 
و  شهر  اسالمي  شوراي  هزینه  با  خور 

شهرداري خبر داد.
به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
اداره  مسئول  کیان  محمدابراهیم 
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث 
مرمت  گفت:  الرستان،  گردشگري 
شوراي  هزینه  با  تاریخي  حمام  این 

با  الر  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اصالح  خواستار  راهکاری  ارائه 
در  زمین  قیمت  نرخ  های  سیاست 

این شهر شد.
سحر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
یادگارفرد عضو شورای اسالمی شهر 
الر با ارسال مطلبی به ارائه راهکاری 
نرخ  های  سیاست  اصالح  خواستار 
پرداخت.  شهر  این  در  زمین  قیمت 

در این متن آمده است:
هر  اساسی  نیازهای  از  یکی  مسکن، 
خانوار می باشد .لذا با توجه به سهم 
باالی مسکن در سبد هزینه خانوار، 
که  نادرست  های  سیاست  اتخاذ 
این بخش شود،  بحران در  به  منجر 
معیشت  بر  مخربی  بسیار  اثرات 

خانوار ها در الر خواهد داشت.
با توجه به نرخ صعودی قیمت زمین 
درآمد  اصالح  برنامه  اولین  الر  در 
آن  اساس  بر  تا  است  ها  شهرداری 
فروش  به  ها  شهرداری  درآمد  ،اتکا 
تراکم کاهش یابد و نیز قیمت زمین 
بازار  در  سوداگرانه  های  فعالیت  و 

زمین کنترل شود.

دانشکده، »رامین اقتداری« و  »وحید 
سمت  از  ترتیب  به  هرکدام  یگانه« 
سرپرستی معاونت توسعه و سرپرستی 
معاون  عنوان  به  بهداشت  معاونت 
معاون  و  منابع  و  مدیریت  توسعه 

بهداشت دانشکده منصوب شدند.
همچنین »نازنین رضایی«، »اسماعیل 
هرکدام  امانت«،  »ساسان  و  کاوی« 
از  ترتیب  به  جداگانه  هایی  ابالغ  در 
سرپرستی شبکه بهداشت و درمان اوز، 
حضرت  پرستاری  دانشکده  سرپرستی 
دانشکده  سرپرستی  و  زینب)س( 
شبکه  رئیس  عنوان  به  اوز  بهداشت 
بهداشت و درمان اوز، رئیس دانشکده 
رئیس  و  زینب)س(  حضرت  پرستاری 

دانشکده بهداشت اوز منصوب شدند.
بهداشتی  معاون  یگانه«،  »وحید 
»حسن  ابالغی  در  نیز  دانشکده 
عالی  مشاور  عنوان  به  را  فزونی«، 

معاونت بهداشتی منصوب کرد.
مرکز  سرپرست  والی پور«،  »امین 
آموزشی درمانی امام رضا)ع( الر نیز در 
عنوان  به  را  غفوری«  ابالغی »مالحت 
مشاور ریاست بیمارستان در امر درمان 

منصوب کرد.

خور،  شهرداري  و  شهر  اسالمي 
مشارکت انجمن دوستداران و نظارت 
عملیات  منطقه  این  فرهنگي  میراث 
انجام  حال  در  گنبد  و  سقف  مرمت 

است.
شهر  تاریخي  حمام  کرد:  بیان  وي  
و  بوده  قاجاریه  دوره  به  متعلق  خور 
از مصالح گچ و سنگ در آن استفاده 
شده که این اثر در ۳۰ خرداد ۷۳ به 
شماره ۲۰۳۹ در فهرست آثار ملي به 

ثبت رسیده است.

شهرداری  درآمدی  نظام  اصالح 
فروش  به  وابستگی  قطع  جهت  ها 
بوده  ناپایدار  منابع  وسایر  تراکم 

است.
از  ناشی  نه  نیز  زمین  محدودیت 
کمبود منابع ،بلکه ناشی از »الگوی 
نامتوازن« توزیع زمین در سطح الر 
بهره  عدم  ،شاهد  سو  یک  از  است؛ 
برای  زمین  از  محروم  اقشار  مندی 
تامین مسکن مصرفی خود هستیم.

از سوی دیگر با تملک بیش از نیاز 
عدم  و  مختلف  های  گروه  توسط 
مواجه  زمین  مناسب  وری  بهره 

هستیم.
در چنین شرایطی بر اثر فشار تقاضا، 
یابد که  تراکم مطلوبیت می  فروش 
بازخوردی  چرخه  یک  طی  خود 
می  زمین  قیمت  افزایش  به  منجر 
زمین  های حوزه  لذا سیاست  شود. 
درآمدی  نظام  اصالح  کنار  در  باید 
نیاز  تامین  به  معطوف  شهرداری، 
مصرفی محرومان و نیز افزایش بهره 
وری زمین و بازتوزیع عادالنه منابع 

زمین در الر باشد.

ابالغ احکام معاونین و رؤسای دانشکده های 
زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی الرستان

مرمت حمام تاریخي شهر خور 

پیشنهاد عضو شورای شهر الر
 در اصالح نرخ قیمت زمین در شهرستان

محل »طرح« و »حل« مسائل اختالفی، جلسات خصوصی است نه تریبون های عمومی

تذکر حسین زاده به وزیر بهداشت:
علت تأخیر تکمیل بیمارستان جویم الرستان چیست؟

پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر، نیازمند مشارکت تمامی بخش هاست

                          نظامی رعوضی
   

                      ابوالحسن نظام الدين احمد بن عمر 
بن علی

نظامــی  به                      سمرقندی، مشهور 
عروضــی، 

معاصر خيام است. كتاب مهم نظامي عروضي با نام 
بين  كه  مقاله«  »چهار  به  مشهور  »مجمع النوادر« 
توضيح  در  شده  تأليف  هـ.ق   552 و   551 سالهاي 
نويسنده چهار  به عقيده  كه  است  بيان شرايطي  و 
و  منجمان  شاعران،  دبيران،  يعني  مردم  از  طبقه 
طبيبان بايد حائز آن باشند. اين كتاب شامل مطالب 

تاريخي نيز هست.
هجري،  پنجم  قرن  اواخر  در  عروضي  نظامي  تولد 
در شهر سمرقند بوده اما تاريخ وفاتش  به درستي 

معلوم نيست.
***

حكايت: 
»در عهد ملكشاه و بعضي از عهد سنجر، فيلسويف وبد به 
هرات، او را اديب امساعيل گفتندي. مردي سخت بزرگ 
طبييب  دخل  از  او  معاش  و  او  اسباب  اما  اكمل،  و  فاضل  و 
وبدي. و او را از جنس معالجات نادره1 بسيار وبد. وقتي به 
سلخ  را  گوسفندي  قصايب  گذشت،  برمي  كشتاران2  بازار 
پيه  و  ركدي  گوسفند  شكم  در  دست  گاه  گاه  و  ركد،3  مي 
چون  امساعيل  خواجه  خورد.  مهي  و  ركدي  بريون  گرم 
آن حالت بديد، در برابر او بقايل را گفت كه »اگر وقتي اين 
قصاب مبرد، پيش از آنكه او را به گور كنند مرا خرب كن!« 

بقال گفت: »سپاس دارم«. 
چون اين حديث را ماهي پنج شش برآمد،4 يكي روز 
بامدادي خرب افتاد كه دوش فالن قصاب مبرد به مفاجا،5 
يب هيچ علت و باميري كه كشيد، و اين بقال به تعزيت شد. 
مهي  او  حسرت  در  مجاعتي  و  دريهد،  جامه  ديهد  َخلقي 

سوختند كه جوان وبد و فرزندان ُخرد داشت. 
و  بدويد  آمد،  ياد  امساعيل  خواجه  سخن  را  بقال  آن  پس 
پس  مبرد«  »دير  گفت:  امساعيل  خواجه  ركد.  خرب  را  وي 
مرده  روي  از  چادر  و  شد،  سراي  بدان  و  برگرفت  عصا 
برداشت و نبض او در دست بگرفت و يكي را فرمود 
را  وي  ساعتي  از  پس  زد.  مهي  او  پاي  پشت  بر  عصا  تا 
روز  و  ركد،  آغاز  سكته  عالج  پس  است.«  »بسنهد  گفت: 
بزيست.  ها  سال  شد،  مفلوج  اگرچه  و  برخاست  مرده  سوم 
پيش  از  بزرگ  آن  و  داشتند،  عجب  مردمان  آن  از  پس 

ديهد وبد كه او را سكته خواهد وبد«.6 


