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مسکو: واکسن روسی »اسپوتنیک« 
در ایران و گینه هم ثبت شد

کاشت آلوئه ورا، کارآفرینی
 کم هزینه و سود آور

2

قرنطینه سه روستا در الرستان

86

لزوم ثبت معنوی فرآیند تولید شیره 
خرما)دوشاب( الرستان

استاندار فارس و نماینده مردم، مطالبه تصویب اداره کل راهداری 
الرستان را پیگیری کنند

ادغام دانشگاه دولتی الرستان، اصاًل قابل پذیرش نیست

همین صفحه

امام جمعه
 سنگ تمام گذاشت 

حال تالش  دوچندان نماینده و فرماندارکارساز است.
ــلمين  ــام والمس ــرت حجت االس ــورخ 99/11/10 حض ــه م ــاز جمع در نم
ســيدمختار موســوي خــّرم امــام جمعــه محتــرم الرســتان مطالبه گــر دو 

ــدند: ــردم ش ــده م ــتاندار و نماين ــم از اس ــوع مه موض
1-حفظ استقال مجتمع عالي الرستان و ارتقاء آن

2-تأسيس اداره كل حمل و نقل جاده اي الرستان
ايشــان در مــورد هــر دو جريــان توضيــح كامــل دادنــد. نماينــده مــردم 
شــريف الرســتان، خنــج، گــراش و اوز ايــن مــورد اظهــار داشــتند مطالبه 
مــردم در مــورد مجتمــع عالــي الرســتان بــه گــوش مســئولين خواهــم 
ــان  ــه مي ــخني ب ــل س ــل و نق ــان از اداره كل حم ــد ايش ــاند هرچن رس
نياوردنــد كــه اميــد اســت ايــن مهــم نيــز بــه جــّد از مســئولين بخواهــد 

تــا خواســته بــه حــق را جامــه عمــل بپوشــاند.
ــا  ــد ب ــتان  مي باي ــژه الرس ــداري وي ــدار فرمان ــرم و فرمان ــده محت نماين
ــه  ــا ب ــازند و ت ــق س ــري و محق ــوع را  پيگي ــر دو موض ــام ه ــت تم جدي
ــكار  ــد اف ــن اجــازه ندهن ــاي ننشــينند  و بيــش از اي نتيجــه نرســند از پ
ــز  ــوري ني ــتاني و كش ــئولين اس ــود. مس ــه دار ش ــه جريح ــي جامع عموم
بداننــد، صبــر و تحمــل مــردم هــم حــدي دارد. بــا تضييــع حقــوق مــردم 
كاري نكننــد كــه كاســه صبــر ملــت لبريــز شــود و ُدَمــل چركيــن تبعييض 
و عملكــرد يــك بــام و دوهــواي مســئولين ســر  بــاز كنــد و به جــاي مرهم 
ــرد  ــد و عملك ــف برس ــاط مختل ــه نق ــش ب ــرك و خون ــرات چ ــذاري قط گ

نادرســت آشــكار و »ايــن راز ســر بــه ُمهــر بــه عالــم ســمر شــود.«
جريــان اداره كل حمــل و نقــل جــاده اي حــدود ســه ســال اســت تصريحــًا  
و تلويحــًا گفتــه شــده و نوشــته شــده و رئيــس جمهــور، معــاون رئيــس 
ــع  ــاب واق ــورد خط ــئولين م ــاير مس ــتاندار و س ــر راه، اس ــور، وزي جمه
ــراي آنهايــي كــه  شــده اند امــا تاكنــون فايده بخــش  نبــوده و دليلــش ب
ــرده  ــام ب ــئولين ن ــد از مس ــه ج ــدداً  ب ــت. مج ــح اس ــد واض ــد بدانن باي
خواهانيــم در تحقــق دو خواســته مهــم يادشــده تــاش كننــد و در نظــام 
ــود  ــده و مي ش ــاري ش ــهيدان آبي ــون ش ــا خ ــه ب ــامي ك ــوري اس جمه

ــد. ــي ندهن ــتفاده و حق ُكش ــوء اس ــت ، س ــض ، ران ــازه تبعيي اج
خواهم شدن به ميكده گريان و دادخواه

كز دست غم خاص، من آن جا مگر شود

استاندار  به  خطاب  الرستان،  جمعه  امام 
اینکه  بر  مبنی  ملی،  مسووالن  و  فارس 
و  نخبگان  مردم،  جدی  مطالبات  از  یکی 
مسووالن خطه الرستان، پیگیری تصویب 
اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای 
دولتی  دانشگاه  ادغام  بحث  گفت:  است، 
شیراز  های  دانشگاه  از  یکی  با  الرستان 
ما  منطقه  برای  مهم  این  که  است  مطرح 
مصداق خسران و ضرر مضاعف خواهد بود 

و اصاًل قابل پذیرش نیست.
به گزارش میالد الرستان، حجت االسالم و 
المسلمین سیدمختار موسوی خرم در آئین 
عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر 
حضرت  سعادت  با  میالد  گرامیداشت  با 
سالروز  و همچنین  زن  روز  و  فاطمه)س( 
نظام  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام  والدت 
داشت:  اظهار  اسالمی،  جمهوری  مقدس 
برگزاری مراسم ها و مناسبت ها می بایست 
از سوی ستاد  مطابق موازین تعیین شده 

مبارزه با کرونا باشد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی در ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع(، افزود: همه فعاالن در فضای 
مجازی باید با بهره گیری از فضای مجازی، 
به  مراسم ها  برگزاری  در  موجود  خالء 
جهت محدودیت های کرونایی، متناسب با 

سلیقه جوانان و خانواده ها پر شود.
آغاز  تبریک  ضمن  الرستان،  جمعه  امام 
دهه فجر و چهل  و سومین سال پیروزی 
بیان  با  ایران  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
اینکه آنهایی که آرزو داشتند مردم ایران 
جشن پیروزی خود را نخواهند دید، آنها به 
زباله دان تاریخ ملحق شدند، اما ملت غیور 
بیشتر  اقتدار  با  را  عزت  مسیر  این  ایران 
برنامه های  کرد:  تصریح  می برد،  پیش  به 
متنوعی از سوی شورای تبلیغات اسالمی 
پیش بینی  فجر  مبارک  دهه  ایام اهلل  برای 

شده است.
وی از تشکیل ۲۴ کارگروه جهت طرح ریزی 
اسالمی  انقالب  فجر  ویژه  برنامه های دهه 
در الرستان، خبرداد و تأکید کرد: مردمی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن های   بودن 
باشد  داشته  ویژه ای  برجستگی    باید 
و  مردم  همگامی  و  مشارکت  نیازمند  که 

مسئوالن باشد.

به  خطاب  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  این 
مبنی  ملی  مسووالن  و  فارس  استاندار 
مردم،  جدی  مطالبات  از  یکی  اینکه  بر 
نخبگان و مسووالن خطه الرستان با توجه 
به وجود اداره کل راه  و شهرسازی در این 
منطقه، دوری از مرکز استان و نیاز جنوب 
فارس، ایجاد اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در الرستان است تا شرایطی 
برای تسهیل و ارتقاء خدمات فراهم شود 
تا مردم مجبور نباشند برای انجام امور  به 
مرکز استان تردد داشته باشند، گفت: در 
همین  به  وضعیت  نیز  کشور  نقاط  همه 
شکل است یعنی اداره کل راه  و شهرسازی 
مکمل  راهداری  کل  اداره  همچنین  و 

یکدیگر هستند.
فارس  استاندار  از  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مهم  این  می رود  انتظار  ملی  مسووالن  و 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد و به صرف یک 
پاسخ یا مکاتبه  اکتفا نشود، افزود: در یک 
ایجاد  موضوع  دولت  هیأت  تا  مرحله ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گذرانده شد اما برای تصویب شدن آن نیاز 
مهم،  این  که  چرا  است  بیشتر  تالش  به 
امید  و  به شمار می رود  از مطالبات مردم 
نماینده  پیش  از  بیش  همت  با  می رود 
اسالمی  پرتالش مردم در مجلس شورای 
و  شود  پیگیر  جدی  طور  به  موضوع  این 
به مردم گزارش دهند که این کار در چه 

مرحله ای قرار دارند.
اینکه اگر  با بیان  حجت االسالم موسوی، 
نبود  که  می بینند  دارند،  مطالبه ای  مردم 
دارای  الرستان  در  راهداری  کل  اداره 

هزینه هایی  و  زحمات  و  منفی  تبعات 
می رود  انتظار  کرد:  عنوان  آنهاست،  برای 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
بیشتری  اهتمام  موضوع  این  درخصوص 

داشته باشند تا به نتیجه برسد.
تأسف  ابراز  با  الرستان،  جمعه  امام 
دولتی  دانشگاه  تجمیع  درخصوص 
شیراز،  دانشگاه های  از  یکی  در  الرستان 
تأکید کرد: ما مخالف این تصمیم هستیم، 
در  که  است  آن  از  حاکی  اخبار  که  چرا 
این موضوع یک کار کارشناسی و جامعی 
صورت نگرفته و به طور قطع آسیب هایی 
الرستان  منطقه  علمی  جامعه  متوجه  را 

خواهد کرد.
اگر  منطقه ای  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آن  الزمه  باشد  توسعه  و  رشد  خواهان 
است،  علم  تولید  و  علمی  مراکز  به  توجه 
دلسردی  موجب  اقدام  این  کرد:  تصریح 
سایر  ماندن  اَبتر  و  دانشگاهی  نخبگان 
شد  خواهد  تحقیقاتی  و  علمی  پروژه های 
و این در حالی است که زیرساخت هایی در 
سایر موضوعات مانند پارک علم و فناوری 
در الرستان ایجاد شده که به همین دلیل 
دانشگاه  تجمیع  طرح  اجرای  مخالف  ما 
دولتی الرستان هستیم، چرا که اجرای آن 
علمی  قهقرایی  سیر  موجب  بلندمدت  در 

منطقه ما می شود.
در  اینکه  بیان  با  موسوی،  حجت االسالم 
کاربردی  و  علمی  دانشگاه  گذشته  سال 
الرستان به بهانه ارتقاء دانشگاه دولتی این 
بحث  امسال  افزود:  شد،  ادغام  شهرستان 
از  یکی  با  الرستان  دولتی  دانشگاه  ادغام 

این  که  است  مطرح  شیراز  های  دانشگاه 
مهم برای منطقه ما مصداق خسران و ضرر 
پذیرش  قابل  اصاًل  و  بود  خواهد  مضاعف 

نیست.
سوال  این  طرح  با  الرستان،  جمعه  امام 
که مسووالن بر چه مبنایی این تصمیم ها 
اگر مبنا کاهش  را می گیرند، عنوان کرد: 
گرفته  تصمیم هایی  نباید  هزینه هاست، 
مناطق  در  مبنایی  ضررهای  که  شود 

مختلف داشته باشد.
دولتی  دانشگاه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خیرین  حمایت  و  مشارکت  با  الرستان، 
تصمیم  این  اجرایی شدن  و  شده  ساخته 
این  در  فعال  خیرین  ناامیدی  موجب 
ما  درخواست  کرد:  اضافه  می شود،  حوزه 
از استاندار فارس، مسووالن ملی و نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی آن است 
ادغام  از  جلوگیری  موضوع  پیگیر  که 
مطالبات  از  که  الرستان  دولتی  دانشگاه 
جدی و به حق مردم است، باشد و توجه 
کارشناسی  کار  یک  با  کارها  و  شود  ویژه 

عمیق و دقیق صورت گیرد.
حجت االسالم موسوی، با بیان اینکه نباید 
سال  که  شود  گرفته  تصمیمی  امسال 
این  با تغییر دولت  ها گفته شود که  دیگر 
ما  اضافه کرد: خواهش  نباید می شد،  کار 
دستمایه  علمی،  موضوعات  که  است  این 
این  در  صرفاَ  و  نشود  سیاسی  مسائل 
قرار  مالک  امر  متخصصین  نظر  موضوع 

بگیرد و تصمیم گیری شود.
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
مرکز علمی کاربردی این شهرستان را به 
حالت نیمه تعطیل درآورده و مقرر شد با 
تلفیق با دانشگاه دولتی، این دانشگاه ارتقا 
پیدا کند، گفت: اکنون نیز دانشگاه دولتی 
شیراز  دانشگاه های  از  یکی  با  الرستان 
ادغام می شود، پس تکلیف جوانان ما چه 

می شود.
وی با بیان اینکه زیرساخت هایی که برای 
دانشگاه دولتی پشتوانه می شوند یا پارک 
برای جوانان  امید  مایه  فناوری که  و  علم 
کرد؟،  باید  چه  را  است  شده  الرستانی 
تصریح کرد: با انجام کار ادغام یا جابجایی 
دانشگاه دولتی، تمام زیرساخت های فراهم 

شده، بی اثر خواهد شد.

استاندار فارس و نماینده مردم، مطالبه تصویب اداره کل راهداری الرستان را پیگیری کنند

ادغام دانشگاه دولتی الرستان، اصاًل قابل پذیرش نیست

-امام جمعه الرستان، خطاب به استاندار فارس و مسووالن ملی، مبنی بر اینکه یکی از 
مطالبات جدی مردم، نخبگان و مسووالن خطه الرستان )با توجه به وجود اداره کل راه  
و شهرسازی در این منطقه، دوری از مرکز استان و نیاز جنوب فارس(، ایجاد اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در الرستان است تا شرایطی برای تسهیل و ارتقاء 
خدمات فراهم شود. در همه نقاط کشور نیز وضعیت به همین شکل است یعنی اداره 

کل راه  و شهرسازی و همچنین اداره کل راهداری، مکمل یکدیگر هستند.
ایجاد اداره کل راهداری و حمل و نقل  تا هیأت دولت موضوع  -در یک مرحله ای 
جاده ای گذرانده شد اما برای تصویب شدن آن نیاز به تالش بیشتر است چرا که این 
مهم، از مطالبات مردم به شمار می رود و امید می رود با همت بیش از پیش نماینده 
پرتالش مردم در مجلس شورای اسالمی این موضوع به طور جدی پیگیر شود و به 

مردم گزارش دهند که این کار در چه مرحله ای قرار دارند.
-بحث ادغام دانشگاه دولتی الرستان، با یکی از دانشگاه های شیراز مطرح است که 
این مهم برای منطقه ما مصداق خسران و ضرر مضاعف خواهد بود و اصاًل قابل پذیرش 
نیست.این کار، موجب دلسری نخبگان دانشگاهی و اَبتر ماندن سایر پروژه های علمی 
و تحقیقاتی خواهد شد و این در حالی است که زیرساخت هایی در سایر موضوعات 
مانند پارک علم و فناوری در الرستان ایجاد شده که به همین دلیل ما مخالف اجرای 
طرح تجمیع دانشگاه دولتی الرستان هستیم، چرا که اجرای آن در بلندمدت موجب سیر 

قهقرایی علمی منطقه ما می شود.
مجلس  در  مردم  نماینده  و  ملی  مسووالن  فارس،  استاندار  از  ما  -درخواست 
دولتی  دانشگاه  ادغام  از  جلوگیری  موضوع  پیگیر  که  است  آن  اسالمی  شورای 
الرستان که از مطالبات جدی و به حق مردم است،باشد و توجه ویژه شود و کارها با 

یک کار کارشناسی عمیق و دقیق صورت گیرد.
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

به گزارش میالدالرستان به نقل ازایرنا، معاون 
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی الرستان اعالم 
کرد: عالوه بر روستای کاریان با تصمیم ستاد 
دیگر  روستای  سه  شهرستان،  کرونا  مدیریت 
احمد  الغران،  شامل  روستا  این  همجوار  و 
قرار  قرنطینه  در  نیز  آباد  جالل  و  محمودی 
گرفتند و ظرف دو هفته محدودیت های شدید 
کرونایی در این چهار روستا اعمال خواهد شد.

ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یگانه،  وحید 
علما،  با  که  نشستی  طی  داشت:  اظهار 
شد  انجام  روستاها  این  دهیاران  و  معتمدین 
شرایط اجرای اعمال محدودیت ها و قرنطینه 

به مردم ابالغ شد.
وی بیان کرد: در این نشست مقرر شد که هر 
روستا نیز کارگروه نظارتی تشکیل دهد و خود 
شرایط نظارت و اعمال محدودیت ها را کنترل 

و مدیریت کند.
یگانه ادامه داد: هرگونه تردد در این روستاها 
همچنین  و  اطراف  روستاهای  و  شهرها  از 
برگزاری مراسم و آیین های دینی و مذهبی 
از  جمله نماز جماعت،عروسی، عزا و دورهمی 
ها و تجمع های گروهی در این روستا تا اطالع 

بعدی ممنوع است.
دانشکده  سخنگوی  اسروش،  علی  محمد 
سه  ظرف  گفت:  نیز  الرستان  پزشکی  علوم 
به  مبتالیان  و  مثبت  افراد  شمار  روزگذشته 
جویم  کاریان  روستای  در   ۱۹ کووید  بیماری 

۴۰ نفر بوده است.
نهم  پنجشنبه  روز  همچنین  کرد:  بیان  وی 
بهمن از مجموع ۶۷ نفر شمار مبتالیان جدید 
آنها  از  نفر   ۱۵ بیماری  این  به  الر  شهرستان 

مربوط به روستای کاریان جویم بود.
از شهرستان اوز نیز خبر رسیده که محدودیت 
این  مناطق  برخی  در  کرونایی  شدید  های 
و  فیشور  دهستان  دو  جمله  از  شهرستان 
از روز شنبه یازدهم بهمن ماه اعمال  محلچه 
و  تجمعات  مراسم،  هرگونه  برگزاری  و   شده 
این  در  گروهی  و  خانوادگی  های  دورهمی 

روستاها تا اطالع بعدی ممنوع است.
نازنین رضایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان 
کرونایی  های  محدودیت  شدید  اعمال  اوز 
افزایش شمار  از  ناشی  را  ها  این دهستان  در 
مناطق  این  مردم  انگاری  عادی  و  مبتالیان 

رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان از افتتاح 
بنارویه و  دو زمین چمن مصنوعی در بخش 
جویم، افتتاح خانه کشتی و خانه دارت به نام 
سردار شهید سلیمانی در ایام دهه فجر خبر 
داد و گفت: رشته شمشیربازی نیز در این ایام 

در الرستان راه اندازی می شود.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
محمدحسن طیبی از کلنگ زنی زمین کشتی 
این  گفت:  و  داد  خبر  الرستان  در  ساحلی 
با  الرستان  ورزش دوست  خیر  توسط  پروژه 
تومان ساخته  میلیون   ۲۰۰ بر  بالغ  هزینه ای 

می شود.  
گفته  الرستان  کشتی  هیئت  مسئول  پیش تر 
بود که الرستان به دنبال میزبانی اردوی تیم 
زمین ساحلی  ولی  است  ملی کشتی ساحلی 
مناسب برای تمرین کشتی در این شهرستان 
با کمک خیرین  دلیل  به همین  ندارد  وجود 
زمین ساحلی  احداث  دنبال  به  ورزش دوست 

نسبت به خطر بروز ویروس کرونا عنوان کرد.
رضایی بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا 
شهرستان اوز و تصمیم دانشکده علوم پزشکی 
هفته  دو  حدود  و  بعدی  اطالع  تا  الرستان 
آینده نیز مدارس سه مقطع تحصیلی در این 

دهستان ها غیرحضوری برگزار می شود.
فیشور  های  دهستان  جمعه  نماز  افزود:  وی 
خواهد  تعطیل  نیز  بعدی  اطالع  تا  محلچه  و 
بود هرگونه آیین های عبادی و مذهبی و نیز 
این  در  ترحیم  یا  و  عروسی  مراسم  برگزاری 
روستاها و تجمع های گروهی نیز ممنوع است.

الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  مسئوالن 
مناطق  در  کرونا  چهارم  موج  بروز  به  نسبت 
جنوب استان فارس و  افزایش میزان مراجعه 
جمله  از  کرونایی  مشکوک  افراد  کنندگان 
و  فیشور  و  لطیفی، عمادشهر  براک،  شهرهای 
اعالم خطر  بخش جویم طی روزهای گذشته 

کرده و هشدار جدی داده بودند.
در  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
این زمینه گفت: بدون شک شیوع و بروز موج 
چهارم کرونا به دلیل خسته شدن کادر درمان 
از سوی  ها  پروتکل  برخی  فرسایشی شدن  و 
مردم خطرناک تر و جمع کردن آن نیز سنگین 
تر و سخت تر از موج های گذشته خواهد بود.

دکتر بهزاد رضایی، اضافه کرد: مردم بدانند که 
ویروس  این  و خطر  کرونا  مورد  در  هیچ چیز 
و  اصلی  دلیل  تنها  و  نکرده  تغییر  مرگبار 
و  مردم  همراهی  مبتالیان  کاهش  در  اثرگذار 
اصناف و بازارایان و اجرای طرح های اثربخش 
محدودیت هایی کرونایی از جمله طرح شهید 
تاکنون  گذشته  دوماه  حدود  ظرف  سلیمانی 

بوده است.
اساسی  های  چالش  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
و  مراسم  در  افراد  برخی  تجمع   و  برگزاری 
آیین های ترحیم و یا شادی است که به نظر 
می رسد بی احتیاطی ها و سهل انگاری ها در 

این زمینه رو به فزونی رفته است.
رئیس داشکده علوم پزشکی الرستان، از مردم 
و شهروندان در شهرستان های الرستان، خنج 
مسایل  رعایت  به  همچنان  که  خواست  اوز  و 
پرهیز   ، اجتماعی  گذاری  فاصله   ، بهداشتی 
دیدو  و  ها  تجمع  و  غیرضرور  سفرهای  از 

بازدیدهای خانوادگی پایبند باشند.

در الر هستند.
ساحلی  کشتی گیر  دو  گذشته  سال های  در 
الرستان قهرمان کشور شدند و یکی از آنها به 

اردوی تیم ملی راه پیدا کرد.
سنتی  رشته های  از  یکی  ساحلی  کشتی 
کشتی است که بر روی ماسه انجام می شود. 
سال  از  کشتی  جهانی  فدراسیون  تصویب  با 
کنار  در  نیز  ساحلی  کشتی  میالدی،   ۲۰۰۵

رشته های آزاد و فرنگی برگزار می شود.

قرنطینه سه روستا در الرستان

افتتاح زمین های چمن مصنوعی در بنارویه و جویم 

کشف و ضبط 25 تن سیمان 
در جهرم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
جهرم، از کشف و ضبط ۲۵ تن سیمان در شهر 

جهرم خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
داشت:  اظهار  اتحاد  بهنام  جوان،  خبرنگاران 
به  و  ربیع   ۱۷ قرارگاه  ماموریت  راستای  در 
اداره  اصناف،  بسیج  بازرسین  تالش  و  همت 
یک  جهرم،  شهرستان  اصناف  اتاق  و  صمت 
 ۲ تیپ  سیمان  تن   ۲۵ حامل  تریلی  دستگاه 
سیمان  قانونی  غیر  عرضه  به  اقدام  که  داراب 
در معابر و نیز باالتر از قیمت مصوب کرده بود، 
کشف شد.وی افزود: پس از صورتجلسه جهت 
طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان 
ارجاع شد.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان جهرم، ادامه داد: همچنین طی چند 
بازدید  سیمان  صنفی  واحد   ۱۲ گذشته  روز 
واحد  پنج  برای  قرار گرفتند که  و مورد رصد 
صنفی به دلیل تخلف )امتناع، عدم درج قیمت 
تعزیرات  به  و  تشکیل  پرونده  گرانفروشی(  یا 
دلیل  به  اینکه  بیان  با  است.اتحاد  ارجاع شده 
سیمان،  در  شده  ایجاد  نابسامان  وضعیت 
بازرسان روزانه در حال رصد هستند، گفت: در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف قاطعانه و بدون 

اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

علیها و فرزند بزرگوارشان حضرت زینب سالم 
اهلل علیها در حریم داشتن با نامحرم در شرایط 
عادی گفت: همین حضرت زهراء و زینب سالم 
اهلل علیهما در هنگام نیاز دین در مقابل دشمنان 
اسالم  از  جانانه  و  خواندند  خطبه  و  ایستادند 

بانوان،  و  آقایان  دارت  مسابقات  برگزاری  کرد: 
مسابقات  مجازی،  صورت  به  کشتی  و  شطرنج 
تنیس،  میز،  روی  تنیس  سواری،  دوچرخه 
تیراندازی، رژه گروه اتوموبیل رانی آفرود، دیدار 
شیرزاد  گیر  خانواده شهید کشتی  از  تجلیل  و 
شریفی، دیدار و تجلیل از پنج پیشکسوت رشته 
اعضای  و  مربیان  قهرمانان،  از  تجلیل  کشتی، 
و  الرستان  مسووالن  حضور  با  کشتی  هیئت 
هیئت کشتی استان فارس، افتتاح خانه کشتی 
افتتاح  بنارویه،  بخش  مصنوعی  چمن  زمین  و 
زمین چمن مصنوعی بخش جویم، افتتاح خانه 
دارت به نام سردار شهید سلیمانی، راه اندازی 
ازدواج،  کارگاه  برگزاری  شمشیربازی،  رشته 
جوانان  در حوزه  فرهنگی  برنامه  اجرای  افتتاح 
فرهنگی  برنامه  چندین  و  ها  سمن  توسط 
ورزشی اجتماعی دیگر از جمله برنامه های این 

اداره در ایام دهه مبارک فجر است.
اینکه یک پروژه ورزشی در  با اشاره به  طیبی، 
می  زنی  کلنگ  امسال  فجر  مبارک  دهه  ایام 
شود، تصریح کرد: زمین کشتی ساحلی که قرار 
است توسط خیر نیک اندیش و ورزش دوست 

ورزشی  مسابقات  برگزاری  عمرانی-خدماتی- 
های  آهنگ  پخش  و  شهرداری  کارکنان  جهت 
جوانان  و  ورزش  است.همچنین  غیره  و  انقالبی 
کارکنان  بین  دارت  مسابقه  برگزاری  به  متعهد 
ادارات-ارائه گزارش عملکرد در فضای مجازی-

دیدار با پیشکسوتان ورزشی-گلباران قبور مطهر 
برگزاری  از  جویم  عمومی  شد.کتابخانه  شهدا 
مسابقه پیامکی- قصه گویی در فضای مجازی-

و آسایش و رفاه را در پرتو احکام الهی به مردم 
می دهد.

وی با اشاره به مسائل خارجی و آنچه در عرصه 
بین الملل رخ می دهد تصریح کرد: تغییراتی که 
آن سوی مرزها می شود تاثیری بر ما ندارد چون 
قرآن  و  به دستور خدا  را عمل  ما وظیفه خود 
می دانیم اما با تغییراتی که رخ می دهد واکنش 
الهی  براساس سنت  باشد  الزم  است  ممکن  ما 
تغییر کند، قران کریم هم به ما گفته است که 

چگونه با دیگر کشورها و دشمن رفتار کنیم.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه قران برای همه 
باید  دارد،  عبادت حرف  تا  از سیاست  عرصه ها 
سخنان قران را یاد بگیریم عنوان کرد: نوع رفتار 
باشد.  متفاوت  است  ممکن  قران  دستور  به  ما 
اکنون تغییری در حکومت آمریکا رخ داده است 
اما بایدن حواسش نیست که نفر قبل از وی هر 
چه می خواست بگوید گفته است و ملت ما در 

مقابل این همه فشار محکم ایستاده است.
را  ترامپ  ما  ملت  ایستادگی  اینکه  بیان  با  وی 
این  اکنون  گفت:  کرد،  پرتاب  جهنم  گوشه  به 
پیرمرد تازه دوران به رسیده حرف های نامربوط 
می زند. شما از برجام خارج شدید و همه شما 
باید تغییر  سر و ته یک کرباس هستید،  شما 
دستور  براساس  نیز  ما  کردید  تغییر  اگر  کنید 
زیر  را  قراردادی  هیچ  ما  می کنیم.  عمل  قران 
مجلس  مصوبه  نیستیم.  نامرد  ما  نگذاشتیم  پا 
در چارچوب اصول بین الملل است. اگر درست 

دفاع کردند و حجت را بر همگان تمام کردند.
انقالب  در  زنان  نقش   : افزود  ادامه  در  وی 
آن  از  برداری  الگو  با  مقدس  دفاع  و  اسالمی 
حضرات، برجسته و تاثیرگزار است، اگر نگوییم 
آنان  از  است کمتر  بیشتر  مردان  از  زنان  نقش 
نیست .امام جمعه الرستان در پایان بر حفظ و 
ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت به عنوان 
از  و  تاکید  اقتدار جامعه اسالمی  و  عامل عزت 
و  الرستان  شهید  بنیاد  های  تالش  و  خدمات 
مرکز فرهنگی گلزار شهدا درحفظ و ترویج این 

فرهنگ تقدیر کرد.

بر دو  بالغ  ای  با هزینه  هیئت کشتی الرستان 
مسووالن  توسط  شود  احداث  ریال  میلیارد 
شهرستان و رئیس هیئت کشتی استان فارس 

کلنگ زنی و ساخت آن آغاز می شود.
ایام  اجرایی  های  برنامه  تمامی  داد:  ادامه  وی 
کرونا  ستاد  مجوز  با  امسال  فجر  مبارک  دهه 
الرستان و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
تماشاگر  بدون  نیز  ورزشی  مسابقات  و  برگزار 

انجام می شود.

مسابقه نقاشی با موضوع انقالب خبر داد.
نمایندگی اصناف جویم نیز در دهه مبارک فجر 
نسبت به ابالغ به کسبه جهت نصب بنر و پرچم 
جهت  ساالنه  عضویت  حق  فجر-تخفیف  دهه 
کسبه فعال در خصوص صدور جابجایی و تمدید 
اقدام خواهد کرد و مرکز خدمات سالمت دو طرح 

جهت افتتاح در این ایام را در دستور کار دارد.
بندی  آذین  به  نسبت  نیز  جمعه  نماز  ستاد 

مسیرهای منتهی به مصلی و در اختیار قرار دادن 
ارائه گزارش عملکرد  نماز جمعه جهت  تریبون 
و  آموزش  قبلی،  هماهنگی  با  ادارات  مسئولین 
در  فرهنگی-هنری  های  برنامه  اجرای  پرورش؛ 
فضای مجازی و شبکه شاد-زنگ انقالب، جهاد 
توصیه  و  سرمازده  باغات  از  بازدید  کشاورزی؛ 
های فنی جهت کاهش خسارت، نیروی انتطامی 
برقراری نظم ترافیکی و امنیت به ویژه روز ۲۲ 
بهمن و حوزه مقاومت بسبج امام سجاد)ع( سپاه 
میز  اندازی  راه  به   نسبت  دبیر ستاد  عنوان  به 
خدمت با حضور مسئولین شهرستان در صورت 
بخش  در سطح  موتورسواری  یگان  رژه  امکان- 
بیت  الی  رزمایش  و  ماه  بهمن  مناسبت ۱۲  به 
و  معیشتی  های  بسته  توزیع  جهت  المقدس 

ایست و بازرسی متعهد شدند.
در  بخشداری  نماینده  بعنوان  رحمتی  بهادر 
ادارات  مسئولین  همکاری  و  تعامل  خصوص 
ارائه گزارش  رسانه های خبری بخش جهت  با 

تاکید کرد.
خبرنگار: آرزو جهان پیما-جویم

اینکه  را شروع می کنیم کما  نشوید غنی سازی 
شروع هم کردیم.

رهبر  تاکید  و  بودجه ۱۴۰۰  به  اشاره  با  دژکام 
برای  بودجه  ساختار  اصالح  بر  انقالب  معظم 
در  تغییری  کرد:  بیان  کشور  اقتصاد  اصالح 
در  مجلس  و  است  نداده  رخ   ۱۴۰۰ بودجه 
و 3۰  اصالح ساختار تالش هایی کرده  راستای 
مصوبه جدید در کمیسیون تلفیق شکل گرفته 

است، ما هم باید همراهی کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه کشور مثل پولی است 
کرد:  تصریح  است،  خانواده  پدر  جیب  در  که 
هزینه  را  بودجه  براساس مصلحت  پدر خانواده 
می کند هر چند برخی از تصمیمات ناخوشایند 

باشد اما نتایج خوبی دارد باید دید هر تصمیمی 
دولت،  راه  این  در  و  می گیریم  با چه هدفی  را 

مجلس و همه ما همراهی کنیم.
مناسبت های  به  اشاره  با  شیراز  جمعه  امام 
و میالد حضرت  و گرامیداشت دهه فجر  هفته 
احیای  با  امام  گفت:  خمینی  امام  و  زهرا)س( 
جهانیان  گردن  به  دینداری  حق  دینی،  تفکر 
تفکر  که  جهان  بر  حاکم  تمدن  چراکه  دارد 
اروپایی و آمریکایی است هر چقدر چهره خود را 
پنهان کنند نمی تونند این را پنهان کنند که به 
واسطه به قدرت رسیدن آنها بشریت خداخواهی 
دوباره  امام  اما  گذاشت  کنار  را  خداپرستی  و 

بشریت را به بندگی خدا دعوت کرد.

مراسم تکریم مادران و همسران شهداء در گلزار 
شهدای شهر الر برگزار شد.

که  مراسم  این  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
جانبازان،  شهداء،  معظم  خانواده  حضور  با 
ایثارگران و مسئولین ارشد شهرستان الرستان 
برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین موسوی 
بیان نقش  به  امام جمعه الر در سخنانی  خرم 

زنان در اسالم  پرداخت.
اهلل  سالم  زینب  و  زهراء  حضرت  حضور  وی 
و  درمان  مانند  مختلف  های  عرصه  در  علیهما 
والیت،  حریم  از  دفاع  مجاهدان،  از  پرستاری 
ابالغ پیام عاشوار  قافله ساالری اسرای کربال و 
از نقش مهم و  به نسل های مختلف را حاکی 
تاثیرگزار زنان در ترویج و تبلیغ و دفاع از اسالم 

برشمرد که باید الگوی زنان باشد.
بخشی  بیان  با  خرم،  موسوی  االسالم  حجت 
اهلل  سالم  زهراء  حضرت  شخصیتی  ویژگی  از 

رییس اداره ورزش وجوانان الرستان، گفت: به 
مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، بیش از 
این  در  اجتماعی  ورزشی  فرهنگی  برنامه   ۵۰

شهرستان برگزار می شود.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
هماهنگی  با  داشت:  اظهار  طیبی  محمدحسن 
و  شهرستان  ورزشی  های  هیئت  مسووالن 
برنامه های فرهنگی ورزشی  تابعه،  بخش های 
اجتماعی متنوعی تدارک دیده شده است که در 

این ایام به مرحله اجرا گذاشته می شود.
و  ورزش  اداره  های  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
جوانان الرستان در هفته تربیت بدنی و ورزش، 
دفاع مقدس و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
هر ساله با شکوه تر برگزار می شود، بیان  کرد: 
اداره  این  اهداف  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
اقشار  میان  در  ورزش  ترویج  و  کردن  همگانی 
مختلف مردم است سعی می کنیم برنامه های 
شادی  و  نشاط  باعث  همواره  فجر  مبارک  ایام 
باشد. برای جوانان  ایجاد هیجان و سرگرمی  و 

رئیس اداره ورزش وجوانان الرستان، خاطرنشان 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد الرستان 
از جویم، جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه 
بخشدار،  جانشین  حضور  با  جویم  بخش  فجر 
جمعی از روسای ادارات و دهیاران در بخشداری 

جویم تشکیل شد.
در این جلسه، منصور تقی زاده سروستانی ریاست 
گرامیداشت  ضمن  جویم  بخش  عمومی  دادگاه 
داشت:  بیان  فجر،  دهه  مبارک  ایام  رسیدن  فرا 
امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم 
مراسمی در خور انقالب و این ایام مبارک داشته 
باشیم و همه نیز تابع ستاد ملی کرونا هستیم و 

طبق برنامه ریزی اقدام خواهیم کرد.
بایستی  ادارات  مسئولین  افزود:  ادامه  در  وی 
اطالع  به مردم  را  عملکرد یکسال گذشته خود 
رسانی نمایند و پاسخگویی به مردم که اولویت 

اول نظام است را سرلوحه کار خود قرار دهند.
عمده برنامه های مطرح شده دهه مبارک فجر 
توسط ادارات شامل شهرداری؛ برگزاری نمایشگاه 
بندی  عوارض-آذین  عملکرد شهرداری-تخفیف 
های  پروژه  از  برداری  شهر-بهره  سطح  معابر 

نماز  خطبه های  در   ، دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل 
و  شهری  مدیریت  در  اینکه  بیان  با  جمعه 
را  نظراتشان  فیلسوفان اسالمی  باید  شهرسازی 
بگویند، اظهار داشت: اینکه تا دیگران و غربی ها 
نیز آن  باشد، ما  انسان محور  باید  بگویند شهر 
را بیان کنیم درست نیست بلکه با پژوهش های 
می سازیم  که  شهری  که  ببینیم  باید  بنیادی 

چگونه باشد.
بندگان  شهر  باید  شهر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشد نه شهر طاغوت ها و سرکشان گفت:  خدا 
را  ترامپ  است  سرکش ها  شهر  امروز  نیویورک 
دیدیم و بایدن هم مشتی در دستکش مخملی 
فراموش  خوردیم  آنها  از  که  را  لطمه ای  دارد، 
به  و  کردیم  مشاهده  هم  را  ظلم  نمی کنیم، 
بر  »مرگ  در  مردم  این  فریاد  دلیل  همین 

آمریکا« قطع نمی شود. 
امام جمعه شیراز خطاب به رئیس جمهور جدید 
آمریکا افزود: به بایدن این پیام را می دهیم که 
فریب  را  ملت  این  می توانی  اگر خیال می کنی 
فریب  ملت  این  چراکه  می کنی  اشتباه  بدهی، 
بخور نیست اما اگر می خواهی به وظایف انسانی 

و عادالنه برگردید که قصه دیگری است.
نه  آینده  در  ما  شهرهای  اینکه  بیان  با  دژکام 
چندان دور باید جلوه شهر خدامحور باشد، بیان 
کرد: باید هم مردم و هم جهان را به سوی این 
شهری  می توان  که  فرابخوانیم  ارزشمند  هدف 
ساخت که همه جهان را سر سفره خدا می نشاند 

برگزاری مراسم تکریم مادران و همسران شهداء در گلزار شهدای شهر الر

برگزاری 50 برنامه فرهنگی ورزشی  به مناسبت دهه فجر در الرستان

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه فجر در بخش جویم

 امام جمعه شیراز خطاب به رئیس جمهور جدید آمریکا:  ملت ایران، فریب بخور نیست

زمان ثبت نام 
در سه انتخابات مهم
 سال 1400 اعالم شد

و  زمان  کشور  انتخابات  ستاد  سخنگوی 
و  خبرگان  شوراها،  انتخابات  ثبت نام  نحوه 

ریاست جمهوری را  اعالم نمود.
فارس،  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کشور  انتخابات  ستاد  سخنگوی  موسوی، 
انتخابات  داوطلبان  نام نویسی  زمان  گفت: 
شوراها اسفند ۹۹، داوطلبان مجلس خبرگان 
رهبری فروردین ۱۴۰۰ و داوطلبان انتخابات 
 ۱۴۰۰ اردیبهشت  در  جمهوری  ریاست 
خواهد بود.وی گفت: همه داوطلبان انتخابات 
تلفن  طریق  از  و  اپلیکیشن  از  استفاده  با 
را  داوطلبی  پرسشنامه  فرم  می توانند  همراه 

پر و مدارک خود را ارسال کنند.

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
خانم زرین  نظام پور فرزند محمد   به شرح درخواستي که به کالسه ۹۹/3۵۴    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم نصیرآقا نظام پور فرزند 
عبدالرحمن به شناسنامه  3۴8 صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱3۹۲/۱۲/۱۱  در اقامتگاه دائمی خود 

شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-حبیب ا... نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  3۲ ت ت ۱3۴۰  صادره از ح ۲ الرستان - اوز

۲-محمد نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  ۱8 ت ت ۱3۴۲  صادره از ح ۲ الرستان - اوز
3-عبدالرحمن نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  ۱۱۲۹ ت ت ۱3۴3  صادره از ح ۲ الرستان - اوز

۴-داود نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  ۱۱۹۴ ت ت ۱3۴۵  صادره از ح  الرستان - اوز
۵-رخشنده نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  ۲ ت ت ۱333  صادره از ح ۲ الرستان - اوز

۶-کیهان نظام پور فرزند نصیرآقا  ش ش  ۱38۲ ت ت ۱3۵۱  صادره از ح  الرستان - اوز  فرزندان متوفي 
والغیر...

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                م/الف/۷3۷

مدل     12 كاليبر  زني  ساچمه   ساح   حمل  مجوز 
           46059 ساح   شماره  به  تركيه   ساخت  نيمه خودكار 
غامحسين  بنام    29735 پرونده  كاسه  شماره  به  و 
غفوري فرزند دهباش به شماره شناسنامه 105   متولد 

1345 مفقود  شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مفقود شده
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والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیمان 
استارت نو را به مدت پنج سال تمدید کرد.

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
کرملین  کاخ  اسپوتنیک،  از  نقل  به  تسنیم 
اعالم کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه   اسنادی را امضا کرد که براساس آن 
»پیمان استارت نو« بین روسیه و آمریکا در 
بیشتر  و محدودیت  اقدامات کاهش  خصوص 
سالح های تهاجمی استراتژیک را به مدت پنج 

سال تمدید کرد.
کرد  امضا  را  اسنادی  روسیه،  جمهور  رئیس 
ایاالت  و  روسیه  فدراسیون  بین  قرارداد  که 
کردن  محدود  و  کاهش  مورد  در  را  متحده 
فوریه   ۵ تا  تهاجمی،  استراتژیک  سالح های 

۲۰۲۶ تمدید می کند. 
تمدید  موافقت نامه  است؛  آمده  سند  این  در 
دوجانبه  هسته ای  تسلیحات  کاهش  پیمان 
فدراسیون  و  آمریکا  متحده  ایاالت  میان 
در  که   ۲۰۱۰ سال  آوریل   8 مورخ  روسیه 

ریاست  به  آمریکا  جدید  دولت  تصمیمات 
جو بایدن در حال حاضر از توجه و اهتمام 
مضاعفی برخوردار است؛ زیرا روند سیاست 
را  امارات  و  عربستان  قبال  در  آتی  های 

مشخص خواهد کرد.
در حالی که عربستان سعودی به خاطر سلب 
اطالعات  سازمان  گزارش  بودن  محرمانه 
درج  لغو  و  خاشقجی  ترور  درباره  آمریکا 
اسم انصاراهلل یمن در فهرست تروریسم که 
توسط ترامپ مطرح شده بود، بسیار نگران 
است؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
به  قرارداد فروش جنگنده های اف 3۵  که 
امارات و قرارداد فروش بمبهای پیشرفته و 
سنگین به عربستان سعودی به طور موقت 

تعلیق شده است.
قبلی  مجوزهای  ایتالیا  دولت  همزمان، 
صادرات سالح به عربستان سعودی و امارات 
را بر اساس قانون ۱8۵ مصوب ۱۹۹۹ مبنی 
کشورهای  به  سالح  فروش  ممنوعیت  بر 
ناقض حقوق بشر، لغو و اعالم کرد که هیچ 
مجوز جدیدی برای فروش سالح به این دو 

کشور صادر نمی کند.
سازمان های بین المللی مانند سازمان عفو 
تصمیمات  این  از  نیز  آکسفام  و  الملل  بین 

استقبال کردند.
عفو  سازمان  مسئوالن  از  ناصیف«  »فیلیپ 
تعلیق درآوردن فروش  به  الملل گفت:  بین 
است  مثبت  اقدامی  آمریکا  جانب  از  سالح 
کشورهای  علیه  فشارها  افزایش  موجب  و 
فرانسه می شود  و  انگلیس  بویژه  و  اروپایی 
تا آنها نیز دست به اقدام مشابه بزنند تا از 
تشدید بحران انسانی در یمن دست بکشند.

تبادل  به صورت   ۲۰۲۱ ژانویه   ۲۶ تاریخ 
ایاالت متحده منعقد  و  بین روسیه  یادداشت 
مورد  و  تصویب  فدرال  قانون  صدور  با  شد، 

تأیید قرار می گیرد.

به رغم آنکه امارات این اقدام را قابل پیش 
این  بر  برخی  اما  بود؛  کرده  توصیف  بینی 
سالح  فروش  درآوردن  تعلیق  به  که  باورند 
اشاره به تغییر شیوه دولت بایدن در برخورد 
با متحدان قدیمی اش در منطقه دارد. مساله 
ای که موجب نگرانی کشورهای سازش کار 
خواهد شد؛ زیرا آنها به دنبال افزایش توان 
تسلیحاتی و تضمین فرار از بازخواست بین 

المللی به سبب جنایت های خود هستند.
اشغالگر  نتانیاهو نخست وزیر رژیم  بنیامین 
کار  سازش  کشورهای  مبادا  آنکه  ترس  از 
چیزی  سازش  مقابل  در  که  کنند  گمان 
بخشی  اطمینان  برای  است،  نشده  عایدشان 
دولت  تصمیم  به  واکنش  در  کشورها  این  به 
جنگنده  فروش  انداختن  تعویق  به  در  بایدن 
کردن  متوقف  گفت:  امارات،  به   3۵ اف  های 
به  فروش جنگنده های مدرن آسیبی  معامله 
توافق های سازش نخواهد زد و تاکید کرد که 

»ما در مرحله بی بازگشت به سر می بریم«.
رییس  بایدن  جو  میان  روابط  است  ممکن 
بحث  از  یکی  عربستان  و  امریکا  جمهور 
برانگیزترین مسائل در دوران رییس جمهور 
جدید باشد؛ آیا بایدن به ائتالف واشنگتن با 
ریاض و ابوظبی پایان خواهد داد، یا آنکه به 
خواهد  ادامه  شرط  و  قید  بی  های  حمایت 
برای  راهبردی جدید  فقط  اقداماتش  و  داد 
دوشیدن بیشتر کشورهای نفت خیز است؟ 
یا آنکه کشورهای سازش کار متوجه خواهند 
شد که از توافق های سازش، به جز ننگ و 
خفت و فرمانبرداری مطلق از استکبار غربی 
نشده  حاصل  چیزی  ناکامی،  و  شکست  و 

است!

پوتین، پیمان استارت نو را به  مدت پنج سال 
تمدید کرد

سعودی و امارات در باتالق...
آیا پایان جنگ یمن نزدیک است؟

از  ارزیابی مجدد  برای  زمانی همچنین فرصتی 
و  آنها  اثرگذاری  وضعیت کلی تحریم ها، میزان 
انطباق آنها با سیاست های دولت جدید است. با 
گذشت زمان و عادی شدن بحث پیرامون میراث 
به  بتدریج  خارجی،  سیاست  در  ترامپ  دونالد 
از سودمندی  بیشتری جرأت می دهد که  افراد 
تحریم های اعمال شده بر ایران و استفاده از آنها 
به عنوان اهرم فشار به منظور گرفتن امتیازهای 

بیشتر از ایران دفاع کنند.  
دموکرات  دولت  سرسختی،  دادن  نشان  دوم؛ 
در  امریکا  پیشین  کنندگان  مذاکره  از  متشکل 
گفت وگوهای منتج به برجام را از اتهام ضعیف 
بودن در برابر ایران مبرا می کند. حمالت اخیر 
ایران  میز  به مسئولیت  مالی  رابرت  انتصاب  به 
در وزارت امور خارجه امریکا از سوی تندروها، 
بابت  بایدن  دولت  پذیری  آسیب  از  نمونه ای 
شاید  عالوه،  به  است.  ایران  برابر  در  مالیمت 
دولت بایدن قصد دارد با در پیش گرفتن مواضع 
سختگیرانه به ایران ثابت کند که پس از شکست 
سیاست فشار حداکثری در موضع ضعف نیست 
امتیازهایی  فکر  به  تلقی  این  با  نباید  ایران  و 
می رسد  نظر  به  باشد.  امریکا  از  غرامت  مانند 
این روشی برای اعتمادسازی میان دولت جدید 
امریکا  منطقه ای  متحدان  و  جمهوریخواهان  با 

تصور شده است.
تحریم ها  که  برداشت  این  همه گیری  سوم؛ 
اقتصاد ایران را تحت فشار بی سابقه ای گذاشته، 
نتیجه  این  به  را  بایدن  دولت  مقامات  احتماالً 

سرمایه اقدامی اشتباه بود.
این  به  دولت  بود  قرار  ابتدا  از  اگر  افزود:  وی 
بازار ورود کند مردم به سراغ بانک ها می رفتند 
سرمایه خود را سپرده گزاری بانکی می کردند؛ 
این  اصلی  مقصر  را  دولت  ندارم  قصد  اگرچه 
شرایط بازار سرمایه بدانم ولی به هر جهت ورود 
دولت به بازار سرمایه تبعاتی را به دنبال داشت، 
معتقدم ضعف مدیریت و نبود شفافیت در این 
ایجاد چنین  به  که  است  از جمله دالیلی  بازار 

شرایطی دامن زد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بیان کرد: 
متاسفانه سیاست مالی دولت برای این بازار دوام 
ایجاد  بازار سرمایه  نیاورد و چنین شرایطی در 

از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
خبرگزاری »نووستی«،  صندوق سرمایه گذاری 
مستقیم روسیه اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
ویروس  علیه  »اسپوتنیک-۵«  واکسن  ایران 
این  از  کرونا را ثبت کرده و استفاده اضطراری 

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
بندرعباس و همچنین فعاالن اقتصادی استان 
با خارج از مرزهای استان و کشور فراهم شد.

وی افزود: در این راستا پیش نویس یادداشت 
فریولی  استان  با  استانی  تفاهم همکاری های 
شیالت،  های  حوزه  در  ایتالیا  جولیا  ونتزیا 
شهرداری ها  و  گردشگری  کشاورزی،  جهاد 
در  آن  اداری  مراحل  که  شده  تنظیم 
استانداری هرمزگان در حال طی شدن است.

نامه  تفاهم  دو  همچنین  داد:  ادامه  وی 
بازرگانی  های  اتاق  تجاری  های  همکاری 
تهیه  چین(   ( نینگبو  و   ) )افغانستان  هرات 
شده که تجار و بازرگانان دو کشور به صورت 
داشت؛  خواهند  ارتباط  یکدیگر  با  مستیقم 
 ۵ تا   ۲ بین  ها  نامه  تفاهم  این  اعتبار  مدت 

سال خواهد بود.
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
بندرعباس اظهار داشت: باوجود شرایط کرونا 
برای  موجود  های  محدودیت  و  جهان  در 
تجاری،  و  اقتصادی  مبادله هیات های مختلف 

رسانده که می توانند حتی به طور موقت هم که 
شده از عامل فشار تحریم بر اقتصاد ایران برای 
برجام  تکمیلی  مذاکرات  به  تهران  کردن  وادار 
در موازات گفت وگوهای منطقه ای و تسلیحاتی 
بهره بگیرند. از نگاه امریکا، تاکنون ایران هرگونه 
بازمذاکره برجام و موضوعات فراتر از آن را رد 
کرده است ولی شاید تعلیق برداشتن فشارها از 

ایران، بتدریج مواضع ایران را مالیم تر کند.
از  حاصل  بن بست  اینکه  نهایت  در  و  چهارم 
ممکن  برجام  به  بازگشت  برای  امریکا  شرط 
است طرفین را به آنچه »توافق موقت« نامیده 
آینده  راه  نقشه  کننده  ترسیم  بالقوه  و  شده 
توافق های بعدی و نحوه بازگشت همه طرف ها 
به تعهدات شان مطابق برجام و قطعنامه ۲۲3۱ 
امریکا  دید  از  که  توافقی  کند.  تشویق  است، 
مورد  ایران  سوی  از  کافی،  فشار  بدون  شاید 
چنین  آمدن  دست  به  با  نگیرد.  قرار  پذیرش 
که  کند  پیدا  اطمینان  می تواند  امریکا  توافقی، 
به جدول زمانی مورد نظر خود برای بازگشت به 

برجام رسمیت بخشیده است.
تصمیم  که  محال  فرض  به  و  اساس  این  بر 
تعهدات  اجرای  به  امریکا  از  زودتر  می گرفتیم 
خود بازگردیم، تغییر تعیین کننده ای در تالش 
امریکا برای طول دادن فرآیند بازگشت به برجام 
برای  مقدماتی  استراتژی  این  نمی کرد.  ایجاد 
دولت بایدن بدون مخاطره هم نیست. هرچقدر 
که دولت بایدن وقت بیشتری را برای بازگشت 
به برجام تلف کند، مخالفان آن فرصت بیشتری 

ضرر  دچار  سهامداران  و  مردم  نیز  اکنون  شد، 
تغییر  با  اگرچه  نگران هستند؛  و  زیان شدند  و 
مدیریت سازمان بورس و اراده برای بازنگری در 
مدیریت این بازار امیدواریم با رشد شاخص ها 

شرایط بهتری را شاهد باشیم.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
دچار  تاکنون  که  مردم  کرد:  تصریح  اسالمی 
ضرر شدند حال به آنها توصیه می کنم به این 
موضوع که هرکجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت 
است توجه نکنند تا ان شاءاهلل باری دیگر شاهد 
رشد شاخص ها و بازگشت سرمایه باشیم، باید 
به این بازار اعتماد کنیم؛ چراکه چاره ای نیست، 
خود من معتقدم نباید سرمایه ها را از این بازار 

داروی روسی را مورد تأیید قرار داده است.
امور  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد  گذشته  هفته 
خارجه ایران در جریان سفر خود به مسکو، برای 
نخستین بار از ثبت واکسن »اسپوتنیک-۵« از 

سوی وزارت بهداشت کشورش خبر داده بود.
عالوه بر این، »کیریل دمیتریف« رئیس صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه روز جمعه اعالم 
از  پس  آفریقایی،  کشور  دومین  گینه،  که  کرد 
الجزایر است که واکسن روسی »اسپوتنیک-۵« 
به  سریع  روشی  با  را  کووید-۱۹  بیماری  برای 

ثبت می رساند.
زیاد  بسیار  اعتماد  مورد  دارو  این  گفت:  وی 
از تصمیم  شرکای ما در گینه قرار گرفته و ما 
رئیس جمهوری این کشور در این باره استقبال 
می کنیم.به گفته این مقام روس، واکسن روسی 
کشور   ۲۵ از  بیش  در  سریع  بطور  اسپوتنیک 
انجام  در  آن  از  بتوان  تا  رسیده  ثبت  به  جهان 
واکسیناسیون علیه بیماری کووید-۱۹ استفاده 

بندرعباس  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 
دارد  گری  تسهیل  و  سازی  بستر  نقش  که 
شناساندن  برای  مناسبی  بستر  شده  موفق 
ارتباط  و  معرفی  و  استان  های  ظرفیت 
اقتصادی استان به صورت  بازرگانان و فعاالن 

رسمی با خارج از کشور فراهم کند.
استان  اقتصادی  فعاالن  به  را  نوید  این  وی 
هرمزگان داد که تا هفته اول اسفند ماه امسال 
بندرعباس  بازرگانی  اتاق  مستقیم  ارتباط 
که  رسد  می  کشور  هفت  به  و  یافته  افزایش 
در  استان  تجاری  روابط  در  بسیار خوبی  آمار 

شرایط فعلی کشور به شمار می رود.
جذابیت  هرمزگان  استان  شد:  یادآور  شعبان 
فعاالن  و  سرمایه گذران  برای  بسیاری  های 
اقدام  است  ضروری  و  دارد  خارجی  اقتصادی 
های مربوط به روابط خارجی استان متناسب 
های  پروتکل  رعایت  با  و  آن  های  ظرفیت  با 

المللی صورت پذیرد. بین 
وی افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع 
پارلمان بخش  به عنوان  ، معادن و کشاورزی 

مسیر  تخریب  و  دشوارکردن  از  اطمینان  برای 
دیپلماسی میان ایران و امریکا پیدا خواهند کرد.

از این گذشته، در اوایل ماه آینده ایران مطابق 
اجرای  توقف  به  ناگزیر  مجلس  مصوب  قانون 
به  الحاقی است که آسیب چشمگیری  پروتکل 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  نظارت  رژیم 
فعالیت های هسته ای ایران می زند. در عین حال 
نباید ناگفته بماند که این قانون در راه استراتژی 
دولت بایدن چندان هم ناخوشایند نیست چون 
در آن صورت با افزایش نگرانی چین و روسیه 
از روند فعالیت های هسته ای ایران، ممکن است 
این دو کشور را بیش از گذشته در کنار امریکا و 
اروپا در اعمال فشار بر ایران قرار بدهد اما در هر 
حال به پیچیدگی های راه حل های دیپلماتیک 
توافق  به  امریکا  بازگشت  می کند.اگر  اضافه 
قاطبه  که  حالی  در  می گرفت  انجام  فوریت  با 
مخالف  آن  با  همچنان  کنگره  جمهوریخواهان 
را  برجام  کامل  اجرای  روند  می توانست  باشند، 
شکننده  اکثریت  با  کنگره ای  در  کند.  مختل 
دموکرات ها تصویب لوایح تحریمی جدید که از 
طرف جمهوریخواهان پیشنهاد شده باشد، دور 
اتفاقی است که در  از انتظار نیست. این همان 

دولت باراک اوباما مکرراً رخ داده بود.
با توجه به عمق شکاف های حزبی در امریکا بعید 
است که دولت بایدن حتی با وجود برخورداری 
به  به موفقیت در دستیابی  قادر  زمان کافی  از 
اتفاق نظر دوحزبی درباره برجام شود اما حداقل 
امریکا  زمین  در  توپ  همچنان  موقع  آن  تا 
کردن  مجاب  امکان  ترتیب،  همین  به  می ماند. 
اسرائیل به سودمندی بازگشت امریکا به برجام 
بایدن  دولت  به  آزمایش  این  اما  است  ناچیز 
می فهماند که نهایتاً بدون جدا کردن راه امریکا 
از اسرائیل نمی تواند منافع مستقل کشورش را 
تأمین کند.طی این مدت و در حالی که تمرکز 
و  امریکا  طرف  از   ۲۲3۱ قطعنامه  نقض  بر  ما 
اولویت  باید  دارد،  ادامه  امریکا  انزوای  تداوم 
باالتر و کوتاه مدت ما، اطمینان از عدم اجرای 
کمترین  این  باشد.  امریکا  یکجانبه  تحریم های 
می تواند  امریکا  دولت جدید  که  است  نشانه ای 
برای اثبات عدم تعقیب سیاست فشار حداکثری 
و اراده واقعی برای بازگشت به توافق در آینده 

نزدیک بروز دهد.
منبع: روزنامه ایران

خارج کرد؛ چرا که امیدواریم با تغییر مدیریت 
تغییر  برای  دولت  و  مجلس  اراده  همچنین  و 

شرایط، بازار  بهتری را تجربه کنیم.

ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  شود.آناتولی 
متحد نیز ابراز امیدواری کرده است که سازمان 
بهداشت جهانی در آینده بسیار نزدیک واکسن 
روسی »اسپوتنیک-۵« را مورد تأیید قرار دهد.

وزیر  نخست  معاون  گالیکووا،  تاتیانا  گفته   به 
 ۲۰۰ و  میلیون   8 از  بیش  تاکنون  روسیه، 
کشور  در  »اسپوتنیک-۵«  واکسن  از  دوز  هزار 
به  آن  دوز  میلیون   3 به  نزدیک  و  شده  تولید 

سازما ن های پزشکی ارسال شده است.
واکسن »اسپوتنیک-۵« توسط مرکز تحقیقات 
روسیه  میکروبیولوژی  و  اپیدمیولوژی  ملی 
این کشور  با همکاری وزارت دفاع  و  »گامالیا« 
ویروس  علیه  واکسن  نخستین  و  شده  تولید 
ثبت  به  جهان  در  و  روسیه  در  که  کروناست 
حدود  دارو  این  نهایی  اثربخشی  است.  رسیده 
شدید  و  حاد  موارد  برای  و  است  درصد   ۹۲
بیماری کووید-۱۹ این اثربخشی به ۱۰۰ درصد 

می رسد.

نقش  دارد  المللی  بین  جایگاه  که  خصوصی 
استان  خارجی  روابط  در  ای  کننده  تعیین 

ایفا می کند. هرمزگان 
نمایندگی  با  رایزنی  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  های 
بازرگانی  اتاق  گیری  ارتباط  برای  کشور 
بازرگانی سایر کشورها  اتاق های  با  بندرعباس 
فشردگی  دلیل  به  که  است  انجام  دست  در 
بندرعباس و  بازرگانی  اتاق  برنامه های جاری 
پایان سال،  به تعطیی  نزدیک شدن  همچنین 
بخشی از آن به سال جدید موکول شده است.

در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
ها  برنامه  حجم  این  شد:  یادآور  بندرعباس 
خارجی  های  طرف  عالقه  بیانگر  تواند  می 
هرمزگان،  استان  تجار  با  ارتباط  برقراری  به 
بستر  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  نقش 
مناسب  های  برنامه  اجرای  و همچنین  سازی 
و  معادن   ، صنایع   ، بازرگانی  اتاق  هدفمند  و 
توانمندیهای  معرفی  در  بندرعباس  کشاورزی 

باشد. استان 

با  بین الملل،  مسایل  کارشناس  دیاکو حسینی، 
تونی  نوشت:  ایران  روزنامه  در  یادداشتی  درج 
اولین  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن، 
مصاحبه مطبوعاتی خود بازگشت به برجام را راه 
طوالنی توصیف کرد که ابتدا باید با عمل کامل 
این  راستی آزمایی  سپس  و  تعهداتش  به  ایران 
موضوع و در نهایت آمادگی امریکا برای بازگشت 
به توافق آغاز شود. از آنجایی که ایران برخالف 
کاهش  و  است  برجام  عضو  همچنان  امریکا 
از  امریکا  به خروج  واکنش  در  نیز  آن  تعهدات 
برجام و ناتوانی سایر اعضا در عمل به تعهدات 
منطقاً  افتاده،  اتفاق  برجام  نص  مطابق  خود 
و  توافق  به  امریکا  بازگشت  از  پیش  نمی تواند 
اثبات توانایی دیگران در عمل به تعهدات شان، 

انجام تعهدات خود را از سر بگیرد.
نه تنها این استدالل امریکا فاقد مبنای حقوقی 
و منطقی است بلکه به وضوح برای طرف ایرانی 
قابل قبول هم نیست. سؤال اینجاست که چرا 
برای  اشتیاق خود  اعالم  با وجود  بایدن  دولت 
میان کشیده  به  را  برجام، شرطی  به  بازگشت 
قرار  پذیرش  مورد  ایران  طرف  از  می داند  که 

نخواهد گرفت.
برای این تصمیم چند دلیل عمده وجود دارد: 
اول آنکه دولت بایدن با وقوف نسبت به شدت 
مخالفت ها و انتقادهای داخلی و همین طور از 
عربی  کشورهای  از  شماری  و  اسرائیل  جانب 
آنها  رضایت  جلب  بدون  که  می داند  برجام،  از 
باشد؛  دردسرساز  می تواند  برجام  به  بازگشت 
انتقادهای داخلی را شدت ببخشد و شکاف های 
را  ایران  با  مرتبط  سیاست های  پیرامون  حزبی 
به  توجهی  بی  ترتیب،  همین  به  کند.  تعمیق 
را  امریکا  در خاورمیانه،  امریکا  متحدان  نظرات 
ممکن  و  می کند  تبدیل  اتکاناپذیر  متحدی  به 
در  چه  سرخود  اقدامات  برای  بهانه ای  است 
تالش های  چه  و  اسرائیل  ماجراجویی های 
آنها  رأس  در  و  عربی  کشورهای  مخفیانه 
عربستان سعودی برای کسب توازن استراتژیک 
با ایران از راه به دست آوردن تسلیحات هسته ای 

ایجاد کند.
جلب  و  امریکا  متحدان  و  کنگره  با  مشورت 
بلینکن  دارد و شرط  نیاز  زمان  به  آنها  رضایت 
که از طرف ایران رد خواهد شد به امریکا فرصت 
این فرجه  رایزنی ها را می دهد.  این  برای  کافی 

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تغییر 
مدیریت سازمان بورس و اراده مجلس و دولت 
را  بهتری  شرایط  سرمایه  بازار  ساماندهی  برای 
برای سهامداران رقم خواهد زد از مردم خواست 

که فعال سرمایه خود را از بورس خارج نکنند.
به گزارش میالدالرستان، بهزاد رحیمی در گفت 
بازار سرمایه  به وضعیت  اشاره  با  ایسنا  با  و گو 
می  پیدا  ورود  بازار  این  به  نباید  دولت  گفت: 
کرد؛ چرا که روابط اقتصادی در بورس بر اساس 
عرضه و تقاضا تنظیم می شود و خود سهامداران 
باید نسبت به چگونگی تنظیم این روابط تصمیم 
می گرفتند، پس از نظر من  ورود دولت به بازار 

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه از ثبت 
برای  و گینه  ایران  واکسن »اسپوتنیک-۵« در 
استفاده اضطراری از این دارو خبر داده و یادآور 
شد که این واکسن تاکنون در بیش از ۲۵ کشور 

جهان به ثبت رسیده است.

در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رییس 
و  خارجی  روابط  توسعه  گفت:  بندرعباس 
توسعه  هدف  با  هرمزگان  استان  تجاری 
صادراتی  بازارهای   یافتن  و  بازرگانی  تعامالت 

جدید در حال افزایش است.
در  شعبان   سعید  میالدالرستان،  گزارش  به 
ظرف  افزود:  ایرنا  با  اختصاصی  وگوی  گفت 
پنج ماه گذشته با همراهی وزارت امور خارجه 
اسالمی  جمهوری  نمایندگی های  خصوص  به 
ایران در کشورهای ایتالیا ، افغانستان و چین، 
رئیسه  هیات  مجازی  نشست  برگزاری  زمینه 

نیات دولت بایدن در تعویق بازگشت به برجام

رحیمی: مردم سرمایه خود را از بورس خارج نکنند

مسکو: واکسن روسی »اسپوتنیک« در ایران و گینه هم ثبت شد

روابط خارجی و تجاری هرمزگان رو به افزایش است

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین دیمي کار معروف به شرف چاه آب نو 
و مبذر سه من و نیم متصل به هم  تحت  پالک ۱۰۰۹3 و ۱۰۰۹۴   واقع در  قطعه ۴ بخش ۱8 فارس 
اوز ملکي آقاي عبداهلل زارعي و شرکا به سهام معین به علت عدم حضور  باید تجدید آگهي شود و حسب 
انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود   تقاضای مالک که درخواست  درخواست  
مورخه ۹۹/۱۲/۲3  تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از 
متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت جلسه تحدید به مدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و رسید 
عرض حال دریافت نماید. ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر 

این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۱/۱۲
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دهمیان دهستانی است واقع در صحرای باغ 
تقسیمات  در  امروزه  که  در جنوب شهر الر 

کشوری جزو الرستان فارس می باشد. 
الرستان  مرز  آخرین  باغ  صحرای  بخش 
است.  هرمزگان  استان  به  فارس  استان  و 
غرب  کیلومتری   ۴ در  دهمیان  روستای 

روستای خلور واقع شده است.

علت نامگذاری
به علت قرار داشتن روستا در میانه صحرای 
روستا  این  نامیده اند.  »دهمیان«  را  آن  باغ، 
نیز مانند سایر روستاهای صحرای باغ خیلی 
بومی  گروهی  روستا  اهالی  است،  قدیمی 
از  مشایخ  جمله  من  نیز  گروهی  و  هستند، 
روستای قدیمی پاسخند به دهمیان آمده اند. 
دهباشی  طایفه  از  که  نیز  دیگری  گروهی 
به  بیدشهر  بلوکات  از  اخیر  قرن  در  بودند 
روستای دهمیان آمده بودند و از این طایفه 
بردوش  دوش  و  برخاسته اند  دلیری  مردان 
در  باغ  صحرای  وخاک  آب  از  صحراباغیها 
نموده اند،  دفاع  گران  غارت  هجوم  برابر 
»دهباشی  بنام  شخصی  ایشان  معروف ترین 
ایشان  نوادگان  اکنون  هم  که  بودند  کریم« 

در روستای انوه سکونت دارند.
روستای  در  انصار  عبداهلل  شیخ  آرامگاه: 

دهمیان واقع است.

ایران  بازار  ترین  قدیمی  الر  قیصریه  بازار 
است.

تاریخ  محلی  مورخان  نظر  اساس  بر 
سال  به ۹۰۰  الر  قیصریه  اولیه  ساختمان 
پیش برمی گردد و از »کاله سیاه« به عنوان 
در  حتی  که  می کنند  یاد  بنا  این  معمار 
نیز  حاضر  های  پژوهش  و  منابع  برخی 
این  برای  را  ساله   ۱3۵۰ حدودا  تاریخی 

بازار قدیمی در نظر گرفته اند.
این بازار که به شکل صلیبی ساخته شده، 
را حداقل در چهارصد  شکل و طرح خود 
کرده  حفظ  حدودی  تا  هنوز  اخیر  سال 

است.
به  بازار الر  تاریخی  برخی سابقه   هر چند 
از اسالم و برخی دیگر ساخت آن را  قبل 
بازار  اما  می دهند؛  نسبت  اسالم  صدر  به 
پیش از قدرت یافتن صفویه وجود داشته 
و در زمان شاه عباس )حدود سال ۱۰۱۵ 

قمری(، تعمیری بنیادین شده است.

کهن  الرستان  در  آب  های  سازه  بین  از 
کرشمه سازه کم نظیری می باشد. 

یا  مرتبط«  »ظروف  قانون  از  سازه  این 
آوندهای یکسان پیروی می کند.

 کرشمه از چهار قسمت تشکیل شده
نَر و الس: گلوشتری اول بنام نر وگلوشتری 

دوم بنام الس 
کش  هوا  برای  دمک  یا  بروفن  یا  غمبو 

والیروبی کانال
کانال یا جزول یاجوی  کاربرد آن جابجایی 

آب بوده است.
سمت  یک  از  آب  کرشمه   اصلی  کاربرد 
رودخانه به سمت دیگر انتقال می داده است.
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ایران،  از  شاه  خروج  و  مردم  قیام  گسترش  با   
شاپور بختیار به عنوان آخرین و تنها امید رژیم 
رژیم،  این  پشتیبان  غربی  سردمداران  و  پهلوی 
به عنوان نخست وزیر باقی مانده بود. در طرف 
مقابل تظاهرات مردم هر روز پر شورتر و مصمم تر 
می شد و شعار استقالل،  آزادی، جمهوری اسالمی 
نهضت  در  مردم  خواسته  ترین  اصلی  بعنوان 
انقالبی به رهبری امام خمینی مطرح می شد. امام 
خمینی که شرط ورود خود را به کشور، خروج 
در ۲۶ دی  شاه  فرار  با  بودند،  کرده  اعالم  شاه، 

۱3۵۷، تصمیم به بازگشت گرفتند.
تا   ۱3۴۲ سال  آبان  سیزده  از  خمینی)ره(  امام 
یعنی حدود چهارده  بهمن سال ۱3۵۷،  دوازده 
سال در تبعید به سر برد و در سال ۱3۴3 ابتدا به 
ترکیه و پس از مدتی به عراق تبعید شد و اوقات 
پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در دهکده 
در  لوشاتو  نوفل  لوشاتو گذراند.  نوفل  نام  به  ای 
روزهای اوج نهضت، به قلب تپنده انقالب ایران 
تبدیل شده بود. وقتی امام را به ترکیه تبعید می 
نمی  بینی  پیش  گاه  هیچ  امریکا  و  شاه  کردند، 
کردند که او روزی پیروزمندانه به ایران باز گردد 

و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند.
 پس از خروج شاه در ۲۶ دی ۱3۵۷، امام در 
جهان  های  خبرگزاری  به  خطاب  کوتاه  پیامی 
مرحله  اولین  ایران،  از  شاه  »خروج  کرد:  اعالم 
پایان یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم 
پهلوی می باشد که به دنبال مبارزات قهرمانانه 
ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزی 
ایشان  تبریک می گویم.« همچنین  به ملت  را 
اعالم کرد که در اولین فرصت به ایران باز می 

گردند.

سلطنت  دوره  در  ایران،  چاپی  روزنامه  اولین 
صالح  »میرزا  وسیله  به  قاجار«  شاه  »محمد 

شیرازی« در تهران تا سیس شد.
نخستین شماره این نشریه ماهانه که دارای نام 
در  روزنامه  واژه  از  تقلید  به  و  نبود  مخصوصی 
زبان انگلیسی، » کاغذ اخبار« نامیده می شد، در 
۲۵ ماه محرم ۱۲۵3 قمری ) اول ماه مه ۱83۷ 

م ( انتشار یافت.
موسس نخستین روزنامه ایران، جزو دومین گروه 
جوانانی بود که در زمان فتحعلی شاه به همت 
تحصیل  برای  السلطنه«  نایب  میرزای  »عباس 

علوم جدید به انگلستان اعزام شده بودند .
وی ضمن تحصیل در این کشور در فاصله سال های 
 ) م  تا ۱8۱۹   ۱8۱۵ ( قمری  تا ۱۲3۵   ۱۲3۰
زبان های انگلیسی و فرانسه و التین وعلوم طبیعی 
و تاریخ را آموخت و با فن چاپ نیزآشنائی پیداکرد.

او در بازگشت به ایران، سمت مترجم رسمی دولت 
را احراز نمود و نخستین چاپخانه و اولین روزنامه را 
در دستگاه دولتی پادشاهان قاجار دایر کرد.بعدها 
به مقام سفارت رسید و برای ماموریت های مهم 

سیاسی به انگلستان و روسیه رفت.
در  را  خود  تجربیات  و  مشاهدات  صالح  میرزا 
نخستین  معرف  که  اش  سفرنامه  در  انگلستان، 
ایرانیان  و شیفتگی های  ها  آشنایی  و  برخوردها 
به  و  اروپائی است، شرح داده  با زندگی متجدد 
درمورد  خویش  کلی  استنباط های  و  برداشت ها 
و  اقتصاد  وضع  و  انگلیسی  گرای  آزادی  نظام 
صنعت و فرهنگ این کشور نیز اشاره کرده است.

 ورود امام خمینی رحمه اهلل به ایران
امام  هواپیمای  بهمن،  یازده  شامگاه 
فرودگاه  از  کنان  غرش  اهلل  رحمه  خمینی 
کرد.  پرواز  آسمان  به  فرانسه  دوگل  شارل 
به  هواپیما  دوم  طبقه  در  را  شب  نماز  امام 
هواپیما  پایین  طبقه  در  و سپس  آورد  جای 
از مشاهده  هواپیما  مهماندار  استراحت کرد. 
طلوع  هنگام  بود.  شده  متعجب  امام  آرامش 
به  را  صبح  نماز  همراهان  و  امام  فجر، 
هواپیما  ورود  زمان  آوردند.  جا  به  جماعت 
پرسید:  امام  از  خبرنگاری  ایران،  آسمان  به 
داد:  پاسخ  امام  و  دارید؟«  احساسی  »چه 
چرا  نداشت؛  احساسی  هیچ  امام  »هیچ.« 
کرد.  می  عمل  تکلیف  مبنای  بر  فقط  او  که 
بود.  زیبا  دو  او، هر  برای  پیروزی و شکست 
نمی  ناامید  را  او  شکست،  که  طور  همان 
را  اش  احساسات شخصی  نیز  پیروزی  کرد، 

انگیخت. برنمی 

مدیر اولین روزنامه ایران، که در آغاز عصر تجدد 
تحصیالت جدید  برای  قاجار  پادشاهان  خواهی 
به اروپا رفته و پس از بازگشت به کشور، سال ها 
دولتی  گوناگون  مسئولیت های  و  مشاغل  در 
انتشار  به  بود،  کرده  ایفا  حساسی  نقش های 
روزنامه در جهت پیروی از غرب و تحقق هدف 
های تجدد گرایی توجه یافته بود، به طوری که 
که  اخبار  کاغذ  روزنامه  یاطلیعه  نامه  اعالم  در 
در اواخر رمضان ۱۲۵۲ قمری و در حدود چهار 

 ۱۲ بهمن ۱3۵۷ و پرشکوه ترین استقبال تاریخ
ترین  پرشکوه   ،۱3۵۷ بهمن  دوازدهم  در 
از  یکی  روز  این  شد.  گر  جلوه  تاریخ  استقبال 
است  ایران  معاصر  تاریخ  روزهای  ماندگارترین 
بود.  ناپذیر  وصف  آن  در  مردم  شوق  و  شور  و 
رسانده  تهران  به  را  خود  مردم،  از  زیادی  عده 
بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. 
تقریبا در ساعت شش صبح، خیابان ها سرشار 
در  نفر  ها  میلیون  صبح،  اول  بود.  جمعیت  از 
دو طرف خیابان های مسیر امام خمینی رحمه 
اهلل ایستاده بودند و پنجاه هزار نیروی انتظامی 

مردمی مشغول منظم کردن آنها بودند.
 مردم با تاق نصرت و گل، خیابان ها را تزیین 
دریایی  کنندگان،  استقبال  قلب  در  و  کردند 
ساعت  در  زد.  می  موج  شادی  و  اضطراب  از 
پرچم  و  ملت  محبوب  صبح،  دقیقه  سی  و  نه 
پس  لحظه  چند  برگشت.  وطن  به  آزادی  دار 
در  امام  هواپیما،  خروجی  در  شدن  گشوده  از 

روزنامه  این  از چاپ نخستین شماره  ماه پیش 
منتشر گردید، از » همت ملوکانه اولیای دولت 
و  محروسه«  ممالک  ساکنین  »تربیت  به  علیه« 
اعظم تربیت که آگاه ساختن از کار جهان است 
سخن گفته است؛ و بر انتشار هر آنچه طرفه بوده و 
تازگی داشته و استماع آنها مورث آگاهی و دانش و 
عبرت اهالی مملکت خواهد بود، تاکید کرده است .

وی در این اعالم نامه مخصوصا بر »همه طبقات 
خلق« الزم دانسته که در زمان خود مثل اهل 

حالی که دستشان در دست مهماندار فرانسوی 
بود، در مقابل دیدگان مشتاقان ظاهر شد. همه 
به  اکبر«  »اهلّل  فریاد  ریختند.  می  شادی  اشک 

هوا برخاست.
به  خمینی  امام  بازگشت  پیامدهای  ترین  مهم 

ایران
بازگشت  آمدهای  پی  ترین  مهم  از  حادثه،  دو 
سرعت  به  که  است  اهلل  رحمه  خمینی  امام 
انتصاب  شد:  اسالمی  انقالب  پیروزی  موجب 
خمینی  امام  با  نظامیان  بیعت  و  موقت  دولت 
در  ماه  دی   ۲۶ در  خمینی  امام   . اهلل  رحمه 
ما  که  کرد  اعالم  کشور  از  شاه  خروج  آستانه 
دولت را به همین زودی اعالم خواهیم کرد. در 
بازرگان  مهندس  وزیری  نخست  بهمن،  پانزده 

به تصویب شورای انقالب رسید.
در  پیمایی  راه  ترین  عظیم  بهمن،  نوزده  در   
از  نفر  ها  میلیون  و  گرفت  سراسر کشور شکل 
حمایت  اهلل  رحمه  خمینی  امام  منتخب  دولت 
کردند. از سوی دیگر، در دهه انقالب، ارتش که 
پیوست.  انقالب  به  بود،  رژیم  اتکای  نقطه  تنها 
و  تظاهرات  اعتصاب، شرکت در  نافرمانی،  فرار، 
سرانجام، بیعت با امام خمینی رحمه اهلل ، نشانه 
همراهی ارتش با امام بود که در نوزده بهمن به 
اوج خود رسید. در نتیجه، رژیم بدون پشتوانه 
به سرعت از هم پاشید و انقالب اسالمی در ۲۲ 

بهمن به پیروزی نهایی رسید.
امام  حضرت  رهبری،  معظم  مقام   

خامنه ای)مدظله العالی(:
انقاب اسامی معجزه اسام و قرآن 

است.

زمانک  »فی  قاعده  مفاد  و  باشند  زمان خویش 
مثل اهل زمانک« را ، اساس رفتار و کردار خود 
قرار دهند. گر چه بعضی از پژوهندگان معتقدند 
این طلیعه فقط اعالن نشر روزنامه ای در آینده 
روزنامه  شماره  یک  حکم  خود  بلکه  نیست، 
این  نشر  بین  دارد  احتمال  و  دارد  را  ماهیانه 
شماره  سه  یا  دو  الحرام  محرم  اخبار  و  طلیعه 
اکثر  لیکن  باشد؛  شده  منتشر  قبیل  همین  از 
که  را  الحرام  محرم  شهر  وقایع  اخبار  محققان 
در دوشنبه ۲۵ محرم الحرام ۱۲۵3 قمری برابر 
با اول ماه مه ۱83۷ میالدی منتشر شده است، 

نخستین شماره روزنامه میرزا صالح می دانند.
آن  روی  یک  که  است  ورق  دو  در  شماره  این 
سفید و بر سر لوحه آن نشان دولتی نقش شده 
و در پائین آن »اخبار و وقایع شهر محرم الحرام 
انطباع  است  طهران  دارالخالفه  در  که   ۱۲۵3

یافته« قید شده است.
صفحه اول اخبار ممالک شرقیه که شامل اخبار 
اخبار  دوم  صفحه  و  است  طهران  دارالخالفه 
ایتالیا  ممالک غربیه که خبرهایی از کشورهای 
ینگه دنیا )آمریکا(، انگلند ) انگلستان (، ترکیه و 

... درج شده است.
این که نخستین نشریه ادواری ایران تا چه سالی 
چاپ و منتشر می شده است دقیقاً مشخص نیست. 
اما به استناد سفرنامه های اشخاصی که در آن سال ها 
در ایران بوده اند و نوشته های بعضی از مورخان این 

روزنامه حداقل سه سال منتشر شده است.
منبع: همشهري

با  توپ  ای  عده  و  صادر  شدیده  مؤکده  احکام 
ایلیات برای  سرباز و جمعیت کافی از شیراز و 
اطراف  و  فرمودند  بلوک»بنارویه«گسیل  انتظام 
متصرف  را  قلعه  و  فراگرفتند  قلعه»اسمعیللو« 
راه گریز  و همراهان  مقتول  و »میرعبدالغفور« 
پیش گرفته کلیه آنان مجروح و مقتول شدند و 
اموال و ذخائر عظیمه قلعه تماماً به غارت بردند 

و قلعه را کوبیدند.
سرانجام شاهزاده فیروز میرزا والي ایالت فارس 
به دنبال احکام تهدیدآمیز مرکز جعفر قلي خان 

سردار را مأمور  قلع و قمع امیرهاشم نمود.
متحصن شده  پرویزه  مستحکم  قلعه  در  که  او 
بود به اندرز و مصاحبه تسلیم گردید و سرانجام 
فیروز  شاهزاده  خون آشام  دشنه  به  طارم  در 

میرزا از پاي درآمد.
***

1291 هـ.ق  جمادي الثاني 
نیروهاي  با  الرستان  جدید  حاکم  نصیرالملک 
را  الري  خان  فتحعلي  تا  شد  الر  وارد  نظامي 
به اطاعت از خود و پرداخت مالیات وادار نماید.

به  نصیرالملک  رفتن  از  بعد  الري  فتحعلي  آقا 
و درست  ننموده  رفتار  ایشان  دلخواه  بطور  الر 
خود  که  این  واسطه  به  است،  نکرده  اطاعت 
به  تقویت  و  مي داند  مشیرالملک  به  بسته  را 
از  جمعیت  نیز  نصیرالملک  لهذا  مي نماید،  او 
آورده  فراهم  الرستان  دیگر  جاهاي  و  بستک 
مي رود در قلعه جراش و از آنجا به مشیرالملک 
عریضه نوشته بود که نصیرالملک بناي زیادتي و 

بدسلوکي با من دارد.
ایشان  جمع  از  که  بود  کرده  این  استدعاي 

موضوع باشد.
به  واال  نواب  را خدمت  مراتب  مشیرالملک هم 
هم  واال  نواب  کرد.  عرض  بایستي  که  طوري 
شاطر باشي خود را مأمور فرمودند برود نزد آقا 
دیوان  به  گرفته  را  او  حسابي  مالیات  فتحعلي 
برساند و مانع بشود از این که نصیر الملک به آقا 

فتحعلي خسارتي وارد بیاورد.

شامل  می رود  بکار  خز  تولید  منظور  به 
خرگوش،  روباه،  آبی،انواع  سگ  مینک، 
هستند.  سگ  و  گربه  قاقم،  راسو،  سمور، 
دوخته  پوستین  ارزش  که  است  بدیهی 
تفاوت  گوناگون  جانوران  پوست  از  شده 

چشمگیری دارد.
 مراحل کار

پوست  که  است  شیوه  این  به  کار  مراحل 
 ، حیوانات  از  صحیح  جداسازی  از  پس  را 
به مدت ۲ شبانه روز در آب خیسانده می 
شود . بعد از این مرحله آنرا کامال شستشو 
روی  بر  اضافه  های  چربی  تا  دهند  می 
پوست کامال از بین برود بعد با استفاده از 
آرد جو و نمک پشت پوست را می پوشانند 
و آنرا جمع می کنند و می گذارند تا مدتی 

به همان حالت بماند.
بعد پوست را با استفاده از یک وسیله که در 
امروزه  و  بوده است  زمانهای گذشته سنگ 
زنند  می  سمباده  دارد  مخصوصی  سمباده 
و شود.  و یک دست  پوست صاف  کامال  تا 
بعد از این مرحله نوبت به رنگ زدن پوست 
می رسد. رنگ ها اکثرا در تنالیته قهوه ای 
بنفش،  مانند  دیگری  های  رنگ  هستند. 
مشکی، سورمه ای هم بر روی آن می زنند.

زدن  برش  برای  پوست  مرحله  این  در   
از قبل آماده  الگو هایی را که  آماده است. 
گذارند  می  پوست  روی  بر  را  است  شده 
نهایت محصوالتی  و قیچی می کنند و در 
تولید می شود مانند: پالتو، کفش های رو 
فرشی، کیف ، جلیقه ، کاله و شال گردن 
که در کارگاه های خیاطی یا با چرخ آنها را 
می دوزند و یا دست دوز هستند. و مسلما 
ارزش  کاالهایی که دست دوز هستند هم 
بیشتری دارند و هم کیفیت باالتری دارند.

سوزن  هنر  از  نیز  پوستین  تزئین  برای 
دوزی و با رنگ آمیزی استفاده می کنند.

1268 هـ.ق 20 جمادي الثاني 
امیرهاشم اوزي به دست شاهزاده فیروز میرزا 

کشته شد.
از زماني که نصراله خان الري معروف به آتشپاره 
را به مصاهرت قبول نمود کارهایش باال گرفت.

بلوک جویم و بنارویه و منال ثالثه ابواب جمعي 
مالک  کارزین  محال  از  کهره  ملک  و  شد  او 
و  متصرف شد  و  احداث  عدیده  امالک  و  آمد 
انتظام الرستان در ید قدرت او قرار و مشارالیه 
مرکز  خندقي  دو  قلعه  و  گردید  کل  حکمران 

مهم حکومت خویش ساخت.
اما غرور نفساني و هوس خودستایي او را از اوج 
ترقیات  از  و  کشید  مذلت  حضیض  به  بلندي 
موقتي به  پایه پستي نزول داد. این شد که در 
امور کلي و جزیي خودسرانه معمول مي داشت و 
در اوامر دولتي اهمال مي ورزید و از جاده صاب 
و طریق حزم منصرف آمد و از تهدیدات دولتي 
ایالتي نهراسید و سرسري پنداشت و  و احکام 
به میر  بلوک جویم که واگذار  بنارویه و  نیابت 
عبدالغفور بني عمش بود او هم به همین وتیره 
طریق جباري اختیار و بنای ظلم و بی اعتدالی 
گذاشت و تحکمات جابرانه بر اهالی روا داشت 
و جمع کثیری از جور او به ستوه آمده سر به 

شورش برداشته به مخالفت برخاستند.
قرار  مدافعه  مرکز  را  »اسمعیللو«  قلعه  ناچار 
داد و مامن خویش پنداشت و امنیت اهالی به 
وحشت مبدل گردید . و نیز از هر سو راهزنان 
دست  دانسته  خود  پیشرفت  موقع  سارقین  و 
مسدود  قوافل   شد  و  آمد  راه  و  دراز  چپاول 
ساختند و اموال رعایا و مال التجاره رفته و به 

یغما می بردند.
سیاست  سوء  و  بدنامی  مزید  فقرات  این 
معاندین  و  رقبا  بواسطه  و  گردید  میرهاشم 
و  »بنارویه«  اهالی  و  گردانیدند  متهم  را  او 
استدعاء  کبرا  ایالت  از  و  »بلوک« شاکی شده 
التجاره  مال  صاحبان  نیز  و  نمودند  غوررسی 
عرایض متعدده به مرکز سلطنت فرستادند که 

لباس  اشکال  قدیمی ترین  از  یکی  پوستین 
آن  از  عمده ای  قسمت  یا  تمام  که  است 
مستقیما از پوست حیوانات پشم دار ساخته 

شده باشد.
که  است  هنرهایی  از  یکی  دوزی  پوستین 
انسان  که  گردد  برمی  زمانی  به  آن  قدمت 
برای گرم کردن خود به اولین چیزی که فکر 
از  استفاده  نشانه  و  بود  پوست  همین  کرد 
پوست در نقاشی های روی دیوار نگاره های 
قدیمی یافت می شود. طبقات مختلف جامعه 
با توجه به رتبه و درجه بندی اجتماعی خود 

از پوست استفاده می کردند. 
افراد متمول پوست حیوانات با ارزش تر مانند 
ببر و پلنگ را بر روی دوش خود می انداختند.

به  نسل  گذشته  از  دوزی  پوستین  صنعت 
امروزی  زنان  و  مردان  به  ما  نیاکان  از  نسل 
 ( رضوی  خراسان  امروزه  و  است  رسیده 
مراکز  ترین  اصلی  از  یکی   ) شاندیز  منطقه 

تولید این هنر هست.
حداقل  )شامل  گوسفند  پوست  از  ایران  در 
حالل  حیوانات  سایر  و  مختلف(  نوع  بیست 
استفاده  پوستین  دوختن  برای  گوشت 
آنان  می شود. ولی سایر حیواناتی که پوست 

۱2 بهمن، روز اعجاز تاریخ ایران و عظیم ترین حادثه تاریخ

تقویم تاریخ الرستان تاریخچه هنر پوستین دوزی

معرفي 
روستای دهمیان

بازاری به قدمت تاریخ

ُکرُشَمه

عبرت آموزی از تاریخ

امام علی عليه السام ـ هنگام سفارش به فرزندش ـ فرمود :
هِر و ُفحَش  رُه َصولََة الَدّ نيا ، و َحِذّ رُه َفجائُِع الُدّ أحِي َقلَبَك بِالَموِعَظِة --- و بَِصّ
رُه بِما أصاَب َمن  يالي َو األَيّاِم ، َو اعرِض َعَليِه أخباَر الماضيَن ، و َذِكّ ِب الَلّ تََقُلّ

كاَن َقبَلَك ِمَن األََوّليَن .
دل خويش را به پند و اندرز ، زنده دار . . . و به بديها و دردهای اين جهان بينا 
كن ، و به هجوم روزگار و دگرگونيهای گردش شبها و روزها بترسان و داستان 

گذشتگان بر او فرو خوان و سرگذشت پيشينيان را به يادش آور .

اولین روزنامه چاپ ایران

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  ابراهیم   فرزند  طاهري   کوروش  آقاي 
این شورا   به کالسه ۹۹/3۵۲     که  درخواستي 
حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
به  شرف   حاجي  فرزند  شرف   حاجي  کریم 
شناسنامه  ۴۵۴ صادره از ح - الرستان - اوز   در 
تاریخ  - در اقامتگاه دائمی خود - بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمد زمان کریمي فرزند عبدالکریم  ش ش  

۱8۵ ت ت ۱۲۶۹  صادره از ح  الرستان - اوز
۲-محمد فیشوري  فرزند کریم  ش ش  ۷8۱ ت 

ت ۱۲۷۰  صادره از ح  الرستان - اوز
3-شرفعلي بخشور  فرزند کریم  ش ش  ۱۱38 

ت ت ۱۲8۷  صادره از ح  الرستان - اوز
۴-عبدالرحیم یگانگي فرزند کریم  ش ش  8۹۵ 

ت ت ۱۲۷۰  صادره از ح  الرستان - اوز
ش   ش  کریم   فرزند  طاهري  ۵-محمدصادق 

۴۵۶ ت ت ۱۲۹۷  صادره از ح  الرستان - اوز  
ش   ش  عبدالکریم   فرزند  طاهري  ۶-شاجهان 

۵۹۷ ت ت ۱۲۷۶  صادره از ح  الرستان - اوز  
۷-بي بي شاه طاهري نژادان فرزند کریم  ش ش  

8۰۰ ت ت ۱۲۶۶  صادره از ح  الرستان - اوز  
8-فاطمه شیخ زاده فرزند کریم  ش ش  88۲ ت 
اوز  فرزندان  ت ۱۲۷۶  صادره از ح  الرستان - 

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

صادر خواهد شد.
شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

شهرستان اوز - محمود محبي 
م/الف/۷3۶

چاه آب و بردي قدیمي خنج                             عکس از: جاسم رخشاني



کابینت دیواری
به طورقطع شما به فضایی کنار روشویی برای 
قرار دادن وسایلی که نگران آلودگی شان در 
فضای سرویس هستید، نیاز دارید. پس اینکه 
بتوانید به این ایده خود جامه عمل بپوشانید 
فضای  با  متناسب  دیواری  کابینتی  به  نیاز 

سرویس و روشویی خوددارید.
قفسه های یاری دهنده

یکی از عناصر مهم که به مرتب شدن حمام 
و سلیقه شما در  نشان دادن سبک  و حتی 
دکوراسیون کمک بسیار زیادی شواهد کرد، 
در  قفسه ها  از  می توانید  شما  قفسه هاست. 
حمام برای نگه داری حوله و وسایل بهداشتی 

استفاده کنید.
قفسه های فلزی 

دکور  از  می توان  هم  کم  فضای  داشتن  با 
بندی شیک بهره برد تنها کافیست با مراجعه 
فروشی  اکسسوار  مغازه های  از  یکی  به 
کم  امروزه  تعدادشان  که  بهداشتی  سرویس 
با  متناسب  سایز  خرید  به  اقدام  نیست  هم 

ابعاد موردنیازتان کنید.
حداکثر استفاده از فضا

دیگر نگران کمبود جا در فضای حمام خود 
به  بازار  در  موجود  نظم دهنده های  نباشید 
شما این امکان را خواهند داد که از حداقل 

فضا بیشترین استفاده را کنید. 
فرورفتگی های سرویس را جا نیاندازید

وقتی که فضای کاربردی ما کوچک است باید 
بتوانیم با مدیریت صحیح از کمترین فضاها 
کنار  و  گوشه  فرورفتگی های  کنیم.  استفاده 
قرارگیری  برای  محلی  به  می تواند  سرویس 
ما کمک  به  و  تبدیل شود  بهداشتی  وسایل 

کند تا بیشترین بهره را از فضا ببریم.
فضای زیر روشویی

کافی است روشویی خود را به شکلی انتخاب 
برای  آن  زیر  فضای  از  بتوانید  که  کنید 
استفاده  وسایل  سایر  و  حوله ها  نگه داری 
کنید. همچنین با استفاده از سبدها با طرح 
سرویس  دکوراسیون  با  متناسب  رنگی  و 
نظم  طبقات  درون  به  می توانید  بهداشتی 

بیشتری بدهید.
یک تیر و دو نشان

آینه  از وجود  ایده می توانید هم زمان  این  با 
بهداشتی  وسایل  دادن  قرار  برای  طبقاتی  و 
در سرویس خود بهره مند شوید. بدین ترتیب 
به خوبی استفاده کرده اید و گزینه ای  از فضا 
مناسب برای نظم دهی به این قسمت از خانه 

یافته اید.

در خرید جهیزیه همه چیز بستگی به بودجه 
ای دارد که شما برای خرید جهیزیه تان در 
برنامه  یک  با  توانید  می  اما  اید.  گرفته  نظر 
گرفته شده  نظر  در  بودجه  از  ریزی صحیح 

استفاده بهتری را نمائید.
با صرف پول  باشید شما فقط  یاد داشته  به 
هنگفت نمی توانید بهترین جهیزیه را داشته 
عقالنی  کاماًل  کنید  سعی  بنابراین  باشید 

تصمیم بگیرید.
1. حذف اقالم غیر ضروری در جهیزیه

یا  و  بودجه مواجه هستید  با محدودیت  اگر 
یک  از  را  تان  مشترک  زندگی  دارید  قصد 
خانه کوچک و نقلی شروع کنید بهتر است 
در خرید جهیزیه اقالم غیر ضروری و دست 
و پا گیر را مشخص و از خرید آن ها صرف 

نظر کنید.
همیشه اقالمی وجود دارد که شما می توانید 
بعد از شروع زندگی مشترک اقدام به خرید 
آن ها کنید. رضایت شخصی را سر لوحه همه 

خریدهایتان قرار دهید.
مناسب ترین روش برای این کار، تهیه لیست 
مورد  اقالم  کردن  فهرست  و  جهیزیه  خرید 
نیاز با توجه به کاربرد و نیاز شما به آن ها و 

سپس حذف وسایل غیر ضروری است.
برای  نیاز  مورد  وسایل  منظور  این  برای 
اتاق خواب  آشپزخانه در یک دسته، وسایل 
در یک دسته و .... جای دهید. با این روش 
و  نظمی  بی  دچار  جهیزیه  خرید  هنگام  در 

فراموشی هم نخواهید شد.
انتخاب رنگ

قبل از هر خریدی رنگ مورد نظرتان را برای 
اتاق ها، آشپزخانه و پذیرایی مشخص کنید 
تصمیم  خانه  لوازم  غالب  رنگ  مورد  در  و 

بگیرید.
2. پرس و جو درمورد خرید جهیزیه

کم  را دست  از خرید جهیزیه  قبل  مشورت 
نگیرید. بهترین روش برای تحقیق در مورد 
لوازم خانگی  و مدل های مختلف  ها  مارک 
پرس و جو از دوستان و آشنایانی است که به 
تازگی کاالی مشابهی را خریداری کرده اند.

مسلماً کسانی که از یک کاال استفاده کرده 
را  شما  توانند  می  فروشندگان،  از  بهتر  اند 
راهنمایی کنند. مزیت دیگر پرس و جو کسب 
اطالعات درست و دقیق تر و گیر نیفتادن در 
تله تبلیغاتی برخی از فروشندگان خواهد بود.

3. در خرید جهیزیه مقایسه هرگز
توجه  نکته  این  به  جهیزیه  خرید  هنگام 
رفع  برای  تنها  اقالم  این  که  باشید  داشته 
نیازهای شما خریداری می شوند، پس شما 
تنها کسی هستید که حق دارید روی خوب 

و بد آن ها اظهار نظر کنید.
مقایسه  جای  به  خود  جهیزیه  خرید  برای 
و  بودجه  نیاز،  به  چشمی،  هم  و  چشم  و 
جای  به  تا  کنید،  نگاه  خود  خانواده  عرف 
ابتدای  در  ها  تنش  موج  با  شدن  همراه 
خانه  در  قدم  خوشی  و  آرامش  با  زندگی، 

بگذارید. خود 
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شاید  هستند.  کاربردی  وسایلی  توسترها 
آنها  از  استفاده  اما  نباشد  ضروری  وجودشان 
خوشایند هستند و برای تُست کردن نان روشی 
فوق العاده راحت و سریع به شمار می روند. نکات 
را  انتخاب ها  بهترین  تا  بدانید  را  توستر  خرید 

داشته باشید.
قرن  به  آشپزخانه ها  در  توسترها  قدمت حضور 
و  قدیمی  بسیار  وسایل  یعنی  می کشد؛  هم 
باسابقه ای هستند. امکان دارد، فکر کنید که در 
خرید  سراغ  به  نباید  آشپزخانه  وسایل  انتخاب 
است.  اشتباه  کمی  فکر  این  اما  بروید.  توستر 
شاید در صدر اولویت ها قرار نگیرد اما می تواند 
یا  ناب  صبحانه ای  آماده سازی  برای  را  کارتان 

میان وعده ای درجه یک آسان کند.
نقش  خرید  در  هم  غذایی تان  عادت های  البته 
دارند. مثال اگر سنگگ خوری قهار هستید و به 
نان بربری عشق می ورزید و نان تُست و مشتقات 
آن در برنامه غذایی تان جایی ندارد، شاید بهتر 
باشد که در خرید توستر هم محتاط باشید. اگر 
وسایل  جمع  به  را  توستر  که  گرفتید  تصمیم 
زیر  نکات  به  کنید  اضافه  آشپزخانه تان  برقی 

دقت و توجه داشته باشید:
انواع توستر 

آماده  که  نانی  قطعات  تعداد  نظر  از  توسترها 
می کنند به دسته بندی های زیر تقسیم می شوند:

- توستر برای دو قطعه نان: این توسترها ظرفیت 
دو قطعه نان دارند و برای آشپزخانه های کوچک 

و خانه های کم جمعیت مناسبند.
توسترها  این  نان:  قطعه  چهار  برای  توستر   -
ظرفیت چهار قطعه نان دارند و اگر کیفیت شان 
خوب نباشد، نمی توانند به طور هم زمان و دقیق 

تمام نان ها را تُست کنند.
انواع دیگری از توسترها هم وجود دارند که مانند 
نظر  از  تقسیم بندی  دارای  قطعه ها  چهار  یا  دو 
تعداد نان نیستند و می توان در مکان و شکافی 
تعدادی  دلخواه  به  دارد،  قرار  دستگاه  روی  که 
معموال  موارد  این  آماده کرد.  و  را گذاشت  نان 
قطعه ای  چهار  توسترهای  اندازه  به  ظرفیتی 
طراحی شان  به واسطه  که  تفاوت  این  با  دارند 

زمانی که پارچه مبل آسیب می بیند، تعمیر آن 
نزد یک متخصص تقریبا به اندازه خرید یک مبل 
جدید خرج بر می دارد. خوشبختانه بیشتر آسیب 
ها به بافت پارچه وارد می شود و شکلی مثلثی به 
خود می گیرد که می توان به راحتی آن را تعمیر 
کرد. شما میتوانید با وصله زدن یک تکه پارچه 
به  کتان(  یا  جین  کنواس،  پارچه  )مانند  کلفت 
کمک چسب، بدون پرداخت هزینه عمر مبلمان 

تان را افزایش دهید. 
نحوه ترمیم مبلمان آسیب دیده

ابتدا، تکه ای پارچه کلفت را به اندازه ای بزرگتر 
از قسمت پاره شده ببرید. قسمت پاره شده را 
آن  زیر  را  پارچه  قاشق  کمک  با  و  کرده  بلند 

قرار دهید.
سپس تکه پاره شده را به همراه یک سنجاق یا 
سیخ کباب نگه دارید. به کمک قلم مو تمام لبه 
های پارچه وصله زده تان را به یک الیه نازک 
از چسب مخصوص پارچه التکس آغشته کرده 

و خوب بچسبانید.
با دقت پارچه پاره شده را روی وصله بگذارید، 
آن  روی  آرامی  به  و  کرده  تنظیم  را  آن  خوب 

جای کمتری را اشغال می کنند. 
ویژگی های مهم توسترها

از  حداقلی  توسترها  همه  که  است  الزم 
باشند.  داشته  ساختارشان  در  را  استانداردها 
ویژگی های  و ساده ترین ها هم  ارزان ترین  حتی 

زیر را دارند:
- دکمه توقف یا کنسل: این دکمه باعث می شود 
تا پایانی به روند تست کردن نان بدهید و هر وقت 

که صالح دانستید، کار را متوقف کنید.
- دیفراست یا یخ زدایی: زمانی که نان خام را از 
یخ  می تواند  گزینه  این  می آورید،  بیرون  فریزر 

آن را آب کند تا برای تست شدن آماده شود.
- گرم کردن: این گزینه در توسترها هم کمک 
با  کرده اید،  تست  قبال  که  نانی  تا  می کند 

قرارگرفتن در دستگاه گرم شود.
به  مجهز  باید  توسترها  خرده نان ها:  سینی   -
یک سینی باشند تا خرده های نان هایی که وارد 

دستگاه شده در آنها جمع آوری شود.
راحتی استفاده از دستگاه را در نظر بگیرید

هنگام  در  دستگاهی  هر  از  استفاده  سهولت 
نظر  در  باید  که  است  مهمی  نکات  از  خرید 
هر  در  که  بخرید  وسیله ای  نمی شود  بگیرید. 
بار کارکردن با آن، وقت و انرژی  زیادی از شما 

های  لبه  از  چسب  تراوش  از  تا  بزنید  ضربه 
منطقه ترمیم شده، جلوگیری شود. از سنجاق 
های بیشتری استفاده کنید و این دو پارچه را 
به یکدیگر متصل کنید، این کار را تا زمانی که 
چسب خشک شود، انجام دهید. سپس آنها را 

جدا کرده و ترمیم خود را کامل کنید.
پاره شدن  از  برای جلوگیری  راهکاریی 

پارچه مبل

گرفته می شود. بعضی از توسترها که بیش از دو 
کنترل های  دارای  را تست می کنند،  نان  قطعه 
جداگانه برای هر بخش از توستر هستند و نان ها 
از هم تست می کنند. یعنی  با کنترلی مجزا  را 
مثال نان هایی که در سمت راست دستگاه قرار 
خود  به  مخصوص  دکمه  یک  با  می شوند  داده 
تست و برشته می شوند و نان هایی که در بخشی 
از دستگاه هستند هم کنترل جداگانه ای  دیگر 
یا  می شوند  تست  دیگر  دکمه  یک  با  و  دارند 

تست شدن شان متوقف خواهد شد.
برخی هم تمام نان ها را با هم پوشش می دهند. 
ببینید که کدام یک برایتان ساده تر است. برخی 
که  هستند  سینی  یک  دارای  توسترها  انواع  از 
قرار  تست  نان های  قرارگیری  سطح  از  باالتر 
نان های  تست کردن  و  گرم  امکان  و  می گیرد 
با  کروسان  مانند  مختلف  شیرینی های  و  دیگر 
آنها به وجود می آید. در هنگام خرید توستر حتما 

به شیوه عملکردش دقت داشته باشید.
ایمنی وسیله مهم است

بیشتر توسترها تایمر دارند. چه توسترتان تایمر 
داشته باشد و چه نه، در صورتی وسیله ای ایمن 
به شمار می رود که با رسیدن به بیشینه حرارت 
تعریف شده برای آن، خاموشی خودکار رخ  دهد. 

برای پاک کردن گرد و خاک روی دسته ها و 
استفاده کنید.  بلند  از فرچه دست  پشت مبل، 
این کار باعث می شود پارچه مبلتان نو به نظر 
خود  روی  چیزی  نظر  مورد  پارچه  اگر  برسد. 
به  میتواند  آن  کردن  برقی  جارو  باشد،  داشته 

بافت پارچه آسیب بزند.
صندلی  یا  مبل  به  فرزندتان  بازی  خمیر  اگر 
راحتی تان مالیده شد، ابتدا مقدار اضافی آن را 

نگه داشتن  سرد  ویژگی  هم  توسترها  از  برخی 
بدنه دستگاه داغ نمی شود  را دارند. یعنی  بدنه 
بدنه های  را لمس کرد.  آن  به راحتی می توان  و 
آنها هم  تمیزکردن  و  پالستیکی داغ نمی شوند 
جنس  از  که  است  توسترهایی  بدنه   از  ساده تر 

استیل ضدزنگ و فلزات دیگر هستند.
در زمینه ایمنی وسیله باید به سیم آن هم دقت 
کنید. سیم وسیله چه پوششی دارد و آیا جایی 
گرفته  نظر  در  جمع کردنش  برای  دستگاه  در 
توستر  اگر  این،  بر  عالوه  خیر.  یا  است  شده 
پایه ای داشته باشد که به سطوح می چسبد هم 

ایمنی کارکردن با آن بیشتر خواهد بود.
امکانات جانبی را در نظر بگیرید

بعضی از توسترها دارای امکاناتی جانبی هستند 
که اگرچه ضروری و واجب نیست اما می توانند 
کار با این وسیله را ساده تر و ایمن تر کنند. برای 
امکان  دارای  وسیله  این  انواع  از  برخی  مثال، 
بیرون کشیدن نان از جایگاه تست شدن هستند و 
به شما این اجازه را می دهند که از روند و میزان 

تست شدن نان در حین عملیات باخبر شوید.
هم  توسترها  از  برخی  در  هشدار  زنگ  وجود 
مدل هایی  می رساند.  به اطالع شما  را  کار  پایان 
چراغ  هشدار،  زنگ  به جای  که  هستند  هم 
ال.ای.دی )LED( دارند و پایان تست شدن را با 
چشمک زدن چراغشان به اطالعتان می رسانند. 
اتمام  خبردادن  برای  هشداری  و  عالمت  وجود 
فرایند تست، کار با دستگاه را خیلی ساده تر و 

ایمن تر می کند.
شکل و ظاهر دستگاه چگونه باشد؟

ظاهرهای  و  شکل  در  توسترها  این روزها، 
مختلفی به بازار عرضه می شوند. عالوه بر لحاظ 
گزینه هایی  به دنبال  شخصی تان  سلیقه  کردن 
رنگ های  دارند.  بهینه تری  طراحی  که  باشید 
گرفته  نظر  در  توسترها  برای  هم  متنوعی 
می شود. دیگر باید ببینید کدام با رنگ خانه و 
آشپزخانه تان در هماهنگی بیشتری است. حتی 
رنگ ها و طرح های عجیب و جالب هم روی بدنه 
توسترها زده می شود. دیگر انتخاب با شماست 

که چه سبک و مدلی را بپسندید.

پاک کرده و سپس اجازه دهید بقیه آن خشک 
شود. برای از بین بردن باقیمانده آن از یک برس 
استفاده کنید و سپس با استفاده از فرچه دست 
می  نیاز،  صورت  در  کنید.  پاک  را  آن  بلندتان 
لکه  از آب و صابون هر گونه  استفاده  با  توانید 

باقی مانده را از بین ببرید.
چیزی  به  تان  راحتی  صندلی  یا  مبلمان  اگر 
ساده  صابون  و  آب  یک  با  شستشو  از  بیشتر 
متخصص  یک  به  را  آن  است  بهتر  دارد،  نیاز 
نشان دهید. متخصص این کار از شوینده های 
شیمیایی مناسب استفاده می کند و دیگر نیازی 
نیست استرس این را داشته باشید که آیا ماده 
سوراخ  یا  لکه  پارچه  روی  تان  استفاده  مورد 

ایجاد می کند، یا خیر.
مبلمان،  کردن  انبار  یا  دادن  هنگام حرکت  در 
دار  لبه  و  تیز  اشیای  کنار  در  آن  گذاشتن  از 
کنید،  میزی کوچک( خودداری  یا  آینه  )مانند 
چرا که آنها میتوانند موجب پارگی پارچه شوند. 
در عوض، جای وسایل مکان مورد نظر را تغییر 
داده و یا قبل از قرار دادن وسیله های تیز، آن 

ها را با چند الیه پارچه بپوشانید.

- قبل از خرید صندلی اپن باید به یک سری 
از نکات توجه فرمایید:

های  خانه  برای  ها  آشپزخانه  اپن  صندلی 
از  بخش  یک  امروزی  کوچک  و  آپارتمانی 
این  از  استفاده  است.  ضروری  خانگی  لوازم 
صندلی های پایه بلند فضا سازی را با حذف 
که  انجا  از  کند.  می  ایجاد  غذاخوری  میز 
انتخاب و خرید هر وسیله ای نیاز به رعایت 
اصول و نکات کلیدی دارد در این بخش قصد 
صندلی  خرید  راهنمای  کلی  طور  به  داریم 

اپن آشپزخانه را برایتان بگوییم.
1- هزینه صندلی اپن:

قبل از هرکاری اول شما باید در نظر بگیرید که 
تا چه سقفی می خواهید برای صندلی های اپن 
خود هزینه کنید، بعد از آن متناسب با بودجه 

خود به دنبال صندلی های مناسب بگردید.
 2- نشینمن صندلی اپن :

هدف اصلی از خرید این صندلی ها نشستن بر 
روی آنهاست پس راحتی نشینمن یکی از اولین 
گزینه های انتخاب است. نشیمن صندلی های 
اپن نیز باید نرم و برای نشستن راحت باشند، 
ایجاد  بدن  برای  سفت  خیلی  های  نشیمن 
ناراحتی می کنند و باعث می شوند که شما 

روی صندلی احساس راحتی نداشته باشید.
 3- ارتفاع صندلی اپن:

یا کانتر  اپن  ارتفاع  با  باید  ارتفاع صندلی ها 
آشپزخانه شما هماهنگی کامل داشته باشد. 
بهتر است برای اپن یا کانتر صندلی هایی با 
قابلیت تنظیم ارتفاع تهیه کنید تا از این بابت 

نگرانی نداشته باشید.
 4- جای قرار گرفتن پا در صندلی اپن:

داشتن جای پا در قسمت پایه صندلی های 
اپن حس راحتی را در هنگام نشستن بر روی 

این صندلی ها بیشتر می کند.
5- تکیه گاه و پشتی صندلی اپن:

تکیه گاه ها نباید خیلی بلند یا خیلی کوتاه 
باشند تا در نشست شما اختالل ایجاد نکنند. 
به  باید  گاه  تکیه  با  اپن  صندلی  انتخاب  در 
سایز و ارتفاع آن و اپن آشپزخانه دقت کنید.

شود  می  یافت  مبلمان  فروش  های  فروشگاه 
آسان  جایی  جابه  امکان  و  وزن سبک  علت  به 
استقبال  مورد  معموالً  تر  ارزان  قیمت  البته  و 
اگر  باشد  حواستان  اما  گیرد،  می  قرار  زیادی 
خواهید  می  قیمت  ارزان  و  ثابت  های  صندلی 
اپن خود توجه داشته  ارتفاع میز  به  باید  حتماً 
باشید تا صندلی که خریداری می کنید هنگام 
استفاده در پشت میز کوتاه تر یا بلندتر از حد 
را  شما  غذا  میل  هنگام  در  و  نباشد  استاندارد 

دچار مشکل نکند.
صندلی اپن پشتی دار یا بدون پشتی؟

یکی از فاکتورهای مهم در هنگام خرید صندلی 
باید عالوه  برای اپن، راحتی است. صندلی اپن 
راحتی  احساس  فرد  برای  زیبایی،  و  بر کیفیت 
در هنگام سرو غذا به ارمغان آورد. در بعضی از 
موارد از میز اپن به عنوان میز کار و یادداشت 
و... نیز استفاده می شود که در این حالت روی 
به  تکیه کمر  به سبب  دار  پشتی  های  صندلی 
پشتی ها، احساس خستگی کمتری هم به کاربر 
القا می شود. در مقابل، طرح های بدون پشتی 
دکوراسیون  به  فانتزی  و  ای شکل  کافه  فضای 

آشپزخانه می دهند.
 خرید صندلی اپن مدرن و شیک

به یاد داشته باشید صندلی اپن زیبا کامل کننده 
دکوراسیون منزل شما است. پس در انتخاب و 

خرید صندلی اپن دقت کنید.

با طراحی مدرن انتخاب خوبی هستند.
لوسترها  این  از  می کنند  توصیه  طراحان 
نورپردازی  و  غذاخوری  اتاق  برای  به خصوص 
کنید.برای  استفاده  غذاخوری  میز  باالی 
شده  دکور  کالسیک  شیوه  به  که  شما  خانه 
سراغ  است  بهتر  مشکی  یا  سفید  لوستر  برای 

نمونه های کریستالی بروید.
-  سفید و مشکی برای کف

یک  از  را  خانه خودتان  می خواهید کف  اگر   -
دهید،  تغییر  رنگ  دو  ترکیب  به  واحد  رنگ 
و  سفید  انتخاب ها،  بهترین  از  یکی  بی شک 

مشکی است.
-  طراحان چنین ترکیبی را به شکل شطرنجی، 
آشپزخانه،  مثل  محیط هایی  برای   ... یا  راه  راه 
حمام و دستشویی توصیه می کنند که به راحتی 
قابل  مشکی  و  سفید  کاشی  رنگ  دو  توسط 
و  کوچک  شما  محیط  اینکه  برای  اجراست. 
دلگیر نشود، در فضایی با کف سفید و مشکی از 

وسایل سفید استفاده کنید.
-  خواب سفید و مشکی

- اتاق خواب شما به هر رنگی باشد، می توانید 
تنوعی  مشکی  و  سفید  خواب  سرویس  یک  با 
به  توجه  با  طراحان  کنید.  ایجاد  آن  در 
موضوعات روانشناسی پیشنهاد می کنند، سراغ 
در  سفید  رنگ  که  بروید  خوابی  سرویس های 
ملحفه های  در  خوابیدن  چون  است  غالب  آنها 

خواب  یک  تجربه  برای  خوبی  انتخاب  سیاه، 
راحت و آسوده نیست.

-  پرده های سفید و مشکی
رنگ  دو  ترکیب  با  پرده هایی  داشتن  برای   -
روی  پیش  گزینه  چند  مشکی،  و  سفید 
تور  پرده، ترکیب  اول دو الیه  شماست؛ گزینه 
سفید  تور  پارچه  است  بهتر  که  است  پارچه  و 
مخمل،  مثل  کلفت تر  جنسی  از  دوم  پارچه  و 

ساتن و ... باشد.
-  این مدل پرده برای انواع دکوراسیون مدرن 
یا کالسیک مناسب است. گزینه دوم استفاده از 
این  است.  مشکی  و  رنگ سفید  دو  پارچه های 
مناسب ترند.  اسپرت  فضاهای  برای  پرده  نوع 
پرده های سراسری مشکی برای اتاق های بزرگ 
باعث  وگرنه  هستند  مناسب  بلند  دیوارهای  و 

کوچک نشان دادن محیط می شوند.
-  سفید و مشکی برای مبلمان

اصلی  بخش  که  را  مبلمان  می خواهید  اگر   -
سفید  رنگ  به  می شود،  محسوب  دکوراسیون 
پارچه های  سراغ  کنید    انتخاب  مشکی  و 
مشکی  پارچه  از  را  مبل  بلکه  نروید  ترکیبی 
ساده و میز را به رنگ سفید ساده یا برعکس 
و  میز  مختلف  رنگ  دو  ترکیب  کنید.  انتخاب 
صندلی، پیشنهاد طراحان امروزی برای فراهم 
پارچه های  از  متفاوت  و  مدرن  فضایی  کردن 

نقشدار قدیمی است.
- سفید و مشکی روی دیوارها

شما،  پذیرایی  اتاق  فضای  می خواهید  اگر   -
ناگهان به فضایی کالسیک تبدیل شود، سراغ 
کاغذدیواری های سفید و مشکی با نقش و نگار 
است  بهتر  فضایی  چنین  در  بروید.  کالسیک 
انتخاب  دیواری  کاغذ  برای  را  دیوار  تک  یک 
دیوارها  تمام  روی  طرح  این  تکرار  از  و  کنید 
خودش  زیبایی  و  جلوه  چون  کنید  خودداری 
را از دست می دهد. تک بودن راز زیبایی این 

مدل کاغذ دیواری سفید و مشکی است.

6- هماهنگی سبک صندلی اپن با کابینت 
آشپزخانه:

واضح است که یک سری صندلی پایه بلند چوبی 
نمی توانند نمای زیبایی به آشپزخانه ای با کابینت 
و رنگ بندی فانتزی رنگ جیغ داشته باشند این 

نکته برای سبک تضاد هم صدق می کند.
انواع صندلی اپن:

صندلی جک دار فلزی اپن؟
های  ارتفاع  ها،  اپن  طراحی  در  که  ازآنجایی 
مختلفی در نظر گرفته می شود، یکی از مسائلی 
که در هنگام خرید صندلی اپن باید به آن توجه 
داشت، ارتفاع صندلی است. ارتفاع صندلی باید 
طوری باشد که فرد در هنگام سرو غذا، احساس 
ناراحتی نکند. صندلی های جک دار نمونه هایی 
از صندلی اپن هستند که در انواع اپن ها با ارتفاع 

های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
صندلی اپن حصیری؟

چوبی  بافت  دلیل  به  نیز  اپن  صندلی  نوع  این 
در نشیمن گاهش می تواند در منازلی با سبک 
باید  اما  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  روستیک 
زیبایی  رغم حس  علی  که  باشید  داشته  توجه 
شناختی که در فضای آشپزخانه ایجاد می کند 
ممکن است برای نشستن طوالنی مدت انتخاب 

مناسبی نباشد.
صندلی اپن پالستیک؟

تمامی  در  تقریباً  که  نیز  صندلی  مدل  این 

- ایده ها و پیشنهاد های جذاب برای دکوراسیون 
سفید و سیاه ،رنگ مشکی در هر حوزه ای مانند 
طراحی لباس، رنگی پرکاربرد و فراگیر است ولی 
برای طراحی فضاها و دکوراسیون محیط چندان 
استفاده نمی شود چون رنگ مشکی، حس رعب 
می کند؛  ایجاد  محیط  در  دوچندانی  وحشت  و 
مگر اینکه با رنگ متضاد دیگری مثل سفید در 

کنار هم قرار بگیرند.
خانه ای  می تواند  مشکی،  و  سفید  -ترکیب 
رؤیایی برای شما فراهم کند چون سفید نشانی 
از معصومیت است و مشکی همیشه نشانه قدرت 
بوده است و جلوه ای از شکوه و جالل به محیط 

خانه شما می بخشد. 
-کوسن های معجزه گر

اگر می خواهید با کمترین هزینه  تغییر و تحولی 
عدد  چند  کنید.  ایجاد  خود  نشیمن  اتاق  در 
کوسن با ترکیب رنگ سفید و مشکی بخرید و 
به کاناپه های خود اضافه کنید. کوسن های سفید 
و مشکی در کنار هر رنگ و مدل مبلمانی قابل 

استفاده هستند.
-  مشکی در نورپردازی

لوسترهای  دکوراسیون،  مدرن  طراحی  در 
می شود.  دیده  زیاد  پارچه ای  استوانه ای 
لوسترهای ساده ای که با طراحی های مینی مال 
دارند.  خوبی  همنشینی  و  هماهنگی  مدرن 
چنین لوسترهایی برای فضاهای سفید و مشکی 

نکات مهم پیش از خرید توستر نان که باید بدانید

تعمیر مبلمان منزل توسط خودتان

ایده ها و پیشنهاد های جذاب برای دکوراسیون سفید و سیاه

فوت و فن های 
جانمایی وسایل 

بهداشتی در
سرویس بهداشتی

نکات مهم برای 
خرید جهیزیه )1(

نکات مهم خرید صندلی اپن آشپزخانه
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از آن دسته شغل هایی  باغداری  و  کشاورزی 
آن  سختی های  خاطر  به  شاید  که  است 
جوان ها دیگر کمتر به آن رغبت نشان دهند 
و شاید از نظر خیلی سوددهی نداشته باشد؛ 
اما جالب است بدانید اگر راه و روش این کارا 
را بلد باشید، می توانید از این شغل پول خوبی 
از  یکی  گلخانه ای  کشاورزی  بزنید.  جیب  به 
حرفه ای  اگر  که  است  کشاورزی  روش های 

عمل کنید، اتفاقا درآمد خوبی هم دارد.
هادی چند سالی است که در یک گلخانه به 
این  درآمد  از  و  می پردازد  صیفی جات  تولید 
شغل راضی است. با او درباره کشاورزی کشت 
گلخانه ای و چگونه پول درآوردن از این راه 

می پرسیم:
چقدر پول الزم داریم؟

گلخانه ای  زراعت  کار  وارد  می خواهید  اگر 
کشاورزی  زمین  یک  به  همه  از  اول  شوید، 
نیاز دارید. بعد از آن نوبت به گلخانه می رسد 
که بسته به اینکه چقدر سرمایه اولیه داشته 

بریده)ُرز-  شاخه  های  گل  انواع  تولید  برای 
آپارتمانی  وگلهای  داودی(   - ژربرا - گالیول 

می باشد.
3-سالن های گلخانه ای تولید قارچ دکمه ای 

و قارچ صدفی
از نظر نوع سازه گلخانه ها به دو دسته چوبی 

یا سنتی و مدرن یا فلزی تقسیم می شوند.
۴-گلخانه های چوبی

با  چوب  از  ها  گلخانه  این  اصلی  اسکلت 
ایـن  ارتفاع در  باشد.  پوشش پالستیک مـی 
و  گرمایی  سیستم  و  متر   3 تا   ۲ هـا  سازه 
پایین  ارتفاع  بدلیل  و  ندارد  مناسبی  تهویه 
و  خیار  نظیر  محصوالتی  کشت  مناسب 
گلخانه  این  مزیت  باشد.  نمی  فرنگی  گوجه 
ها قیمت ارزان احداث هر واحد آن می باشد 
ولی بدلیل نامناسب بودن محیط داخلی برای 
رشد گیاه معموالً میزان تولید در واحد سطح 
در مقایسه با گلخانه های مدرن بسیار کمتر 
ها  گلخانه  نوع  این  شده  ذکر  بدالیل  است. 
نیافته است و گلخانه های چوبی که  توسعه 
های  گلخانه  به  تدریج  به  شده  احداث  قباًل 

مدرن تبدیل می شوند.
۵-گلخانه های فلزی یا مدرن

اسکلت این گلخانه ها از فلز است که معموالً 
با پالستیک یووی دار ضد اشعه ماوراء بنفش 
گرمایشی  سیستم  دارای  و  پوشش   )uv(
نوع  این  ارتفاع  باشد.  می  مناسب  تهویه  و 
بدلیل  و  است  متر   ۴/۵ از  بیش  ها  گلخانه 
سازه،  اینگونه  در  گیاه  رشد  مناسب  شرایط 
عملکرد در واحد سطح نسبت به گلخانه های 

چوبی افزایش دارد.
اتصال قطعات در گلخانه های فلزی بوسیله پیچ 
باشد.  می  جوش  از  استفاده  یا  ومهره)پرتابل(و 
هزینه واحد گلخانه های پرتابل نسبت به سیستم 
آن  نصب  ولی  است  بیشتر   %۱۵-۲۰ جوشی 

آسانتر و تغییرات در سازه راحت تر است.

خانگی  مشاغل  جامعه،  فعلی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
می توانند راهکاری موثر برای کاهش بیکاری و حتی توسعه 
این مشاغل خانگی خشک کردن  از  یکی  باشند.  اقتصادی 
به دالیلی  میوه خشک شده  از  استفاده  امروزه  است.  میوه 
قابلیت  میوه،  خواص  حفظ  باال،  بسیار  ماندگاری  مانند 
استفاده از طعم میوه های مختلف در فصولی که آن گونه 
کشت و برداشت ندارد و حتی استفاده از میوه هایی که در 

اقلیم های خاص قابلیت کشت ندارد رو به افزایش است.
از طرفی همه ساله مقادیر زیادی از محصوالت کشاورزی به 
دالیلی از جمله عدم وجود سردخانه کافی یا عدم توان مالی 
کشاورزان برای نگهداری محصوالت خود در این مکان ها، 
کوتاه بودن زمان تازه خوری، شرایط بازار و عرضه همزمان 
محصوالت کشاورزی و کاهش قیمت و نبود مشتری برای 
های  هزینه  که  رود  می  بین  از  دیگر  عوامل  و  محصوالت 
هنگفتی را بر بخش کشاورزی وارد می کند. بنابراین میوه 

خشک کنی راه حلی موثر در این زمینه می باشد.
انواع میوه ها مانند سیب، زردآلو، انجیر، هلو، لواشک، انگور، 
کشمش، گالبی و... را می توان خشک کرد، برای مثال برگ 
و  مفید  شدت  به  هوش  برای  شده  خشک  انگور  و  زردآلو 
انجیر خشک شده در افزایش حافظه موثر است. امروزه میوه 
خشک جز تنقالت گران قیمت بوده و اکثرا در میوه فروشی 

باال  زایی  درآمد  با  ارزان  کار  و  کسب  یک  دنبال  به  اگر 
هاست.  گزینه  بهترین  از  یکی  ورا   آلوئه  کاشت  هستید 
آلوئه ورا به عنوان پرسودترین کشت  کشت گیاه دارویی 
در  اخیر  سال   ۱۰۰ در  که  شود  می  شناخته  جهان  در 
کشورهای مختلف توجه ویژه ای به آن شده است. آلوئه 
ورا گیاهی از خانواده سوسن و با گل های زرد است. برگ 
ورا  آلوئه  هستند.  شکل  ای  نیزه  و  آبدار  آن سخت  های 
اینکه خاصیت دارویی زیادی دارد  بر  یا صبر زرد، عالوه 
در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می 
می  عرضه  پودر  و  کپسول  ژل،  عصاره،  صورت  به  گیرد. 
شود و در آب میوه، شربت و کمپوت به مصرف می رسد. 
کمردرد  مثل  ها  بیماری  از  برخی  درمان  در  ورا  آلوئه 
پاجوش  برگ،  از سه قسمت  آلوئه ورا  پرورش  است.  موثر 
درون  که  ژالتینی  ماده  از  است.  سودآور  شکوفه اش  و 
برگ این گیاه وجود دارد برای مصارف بهداشتی آرایشی 

)ژل،کرم،شامپو و...( هم استفاده می شود.
که  است  فراوانی  های  مزیت  دارای  ورا  آلوئه  کشت 

از: عبارتند 
-نیاز به آب کم و امکان آبیاری با آب شور و سخت

-مقاوم در مقابل آفات و عدم نیاز به کود و آفت کش ها
-سازگاری با زمین های شور،

-داشتن ۲ محصول همزمان)برگ و پاجوش(
-عدم نیاز به تجهیزات و ادوات گران قیمت کشاورزی

و  رده  از  خارج  های  زمین  در  دهی  ثمر  -امکان 

از آن جائیکه امروزه نسل جوان به دنبال لباس های منحصر به فرد و شیک هستند، این کار می تواند 
کوچکی  سرمایه  و  باشید  داشته  کافی  خالقیت  این که  شرط  به  البته  کند  عایدتان  خوبی  درآمد 
برای راه اندازی تولیدی داشته باشید. اگر توانایی تأسیس تولیدی را نداشته باشید می توانید مدل 
ایده های  از  آن ها  قطعًا  دهید  ارائه  پوشاک  تولیدی های  به  نموده اید  طراحی  که  را  لباس هایی 

شما استقبال خواهند کرد و در قبال آن هزینه خوبی پرداخت خواهند نمود.

باشید، نوع و میزان هزینه آن تغییر می کند. 
ارزان ترین  که  دارند  مختلفی  انواع  گلخانه ها 
آن گلخانه چوبی است؛ گرچه عمر این گلخانه 
نسبت به بقیه کمتر است و هر سه چهار سال 
یک بار باید تعویض شود. اگر بخواهید برای 
پنج هزار متر یا به اصطالح پنج جریب زمین، 
گلخانه چوبی تهیه کنید، تقریبا ۵۰ میلیون 
باید فقط برای آن هزینه کنید. هزینه بذر هم 
به مرغوب بودن یا نبودن آن بستگی دارد و 
از یکی دو میلیون تا ۱۵ میلیون تومان متغیر 
است. عالوه بر این هزینه اجاره کردن زمین 
و کود و آب هم وجود دارد که بسته به شهر 
متفاوت  مصرفی  کود  نوع  و  زندگی  محل 
است. برای سم هم الزم نیست هزینه کنید و 
می توانید از جهاد کشاورزی شهر خود رایگان 
داخل  فضای  این  بر  عالوه  کنید.  دریافت 
زمین  اگر  دارد.  شدن  گرم  به  نیاز  گلخانه 
زراعی در یک فضای سردسیری باشد، خاک 
هم باید گرم نکه داشته شود و باید از یر خاک 

چه مهارتی باید کسب کنیم؟
که  است  الزم  گلخانه  یک  تاسیس  برای 
اوضاع  و  کشاورزی  بامقدمات  حتما  فرد 
هم  شما  اگر  پس  باشد.  داشته  آشنایی  بازار 
می خواهید وارد این کار شوید یا باید در این 
رشته تحصیل کرده باشید یا حداقل دو سال 
تجربه کار کشاورزی داشته باشید. بااین حال 
شما  کنار  در  کشاورزی  مهندس  یک  وجود 
برعکس  گلخانه  ای  کشاورزی  است.  ضروری 
ندارد  خاصی  فصل  زمین  روی  کشاورزی 
چه  که  می دهد  تشخیص  گلخانه دار  خود  و 
محصولی بکارد. اما معموال کشت گلخانه ای 
بازار  نمونه آن در  برای محصوالتی است که 

یافت نمی شود.
چقدر سود دارد؟

اول  سال  ای  گلخانه  کشت  در  معموال 
حرفه ای  گلخانه دار  اگر  و  ندارد  سوددهی 
و  دخل  می تواند  فقط  اول  سال  در  باشد، 
دوم  سال  از  و  کند  برابر  باهم  را  خرجش 
سوددهی آغاز می شود. سود حاصل از این کار 
کامال بستگی به بازار دارد. سود کارگلخانه و 
به طور کلی کشاورزی ماهانه نیست و موقع 
اگر  می شود.  مشخص  محصوالت  برداشت 

ها و آجیل فروشی های لوکس و با قیمت بسیار باال عرضه 
می شود.

اتاق ۱۲ متری شروع کنید.  از یک  توانید  را می  کار خود 
تجهیزاتی که برای میوه خشک کنی نیاز است عبارتند از: 
است،  مختلفی  ظرفیت های  دارای  که  کن  دستگاه خشک 
دستگاه خرد کن میوه، یک دستگاه وکیوم برای بسته بندی 

و یک یخچال صندوقی.
مراحل کار:

-شست و شو
-پوست کنی

-دستگاه خشک کن
-بسته بندی

خشک کردن سبزیجات نیز شغلی پرسود است. برای خشک 
کردن سبزیجات در ابتدا به وان های شست و شو نیز نیاز 

خواهید داشت.
به طور کلی دانستن علم تولید و دستیابی به آن و آگاهی 
از نیاز بازار اصلی ترین موارد برای ورود به این عرصه می 
باشند. بهتر از قبل از تولید انبوه به بازاریابی پرداخته و پس 
از یافتن مشتری به تولید بپردازید. قنادی ها، فروشگاه های 
زمینه  این  در  خوبی  مشتریان  توانند  می  تنقالت  و  آجیل 

باشند.

غیرحاصلخیز
-قابلیت برداشت تا ۲۰ سال

-قابلیت بار دهی در ۴ فصل سال
-زنده ماندن گیاه بدون آبیاری تا یک سال

گلخانه  مستلزم  سردسیر  مناطق  در  ورا  آلوئه  کاشت 
در  هم  را  آن  به  مربوط  های  هزینه  باید  و  باشد  می 
آلوئه ورا را در مناطق  اگر هم قصد پرورش  نظر بگیرید. 

لوله داغ رد شود و ریشه گیاه یخ نزند. هزینه 
گاز یا گازوئیل هم تقریبا ماهی یک میلیون 
تومان است. در این کار حتما به یک مهندس 
کشاورزی نیاز دارید. کشاورزی گلخانه ای نیاز 
به کارگر ثابت ندارد و فقط موقع و برداشت 
برای  تقریبا  دارد.  احتیاج  کارگر  به  محصول 
برداشت  برای  کارگر  یک  به  متر  دوهزار  هر 
سرعت  بیشتر  کارگر  است.  احتیاج  محصول 
بیشتر می کند و در  را  عمل چیدن محصول 

نتیجه وقت کمتری از شما می گیرد.
انواع گلخانه 

گلخانه ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از 
آن ها مناسب کاشت یک نوع محصول است و 

قیمت هر کدام هم متفاوت است.
۱-گلخانه های تولیدی سبزی و صیفی شامل 
توت  فرنگی،  گوجه  خیار،  نظیر  محصوالتی 
سبزیجات  طالبی،  بادمجان،  فلفل،  فرنگی، 

برگی)ریحان- شاهی و...( می باشد.
زینتی  گیاهان  و  گل  تولید  های  ۲-گلخانه 

کشاورز کاربلد و حرفه ای باشد تا سالی ۱۰۰ 
میلیون تومان هم می تواند به جیب بزنید.

چه کسانی در این کار موفق هستند؟
باید اعتراف کنیم که کشاورزی گلخانه ای 
جذاب  زمین  روی  کشاورزی  اندازه  به 
نیست. در این نوع از کشاورزی همه چیز 
خورشید  نور  از  اثری  و  است  مصنوعی 
برابر  ده ها  گاهی  گلخانه  سود  اما  نیست؛ 
اگر  البته  است.  معمولی  کشاورزی  از 
باید  باشید  موفق  کار  این  در  می خواهید 
با  زندگیتان  محل  فاصله  االمکان  حتی 
گلخانه کم باشد تا بتوانید ۲۴ ساعته به آن 
سر بزنید و در مواقع بحرانی مثل باران و 
تگرگ به داد آن برسید! یک لحظه غفلت 
در این کار می تواند زحمات یک ساله شما 
محصوالت  لعاب  و  رنگ  دهد.  باد  بر  را 
محصوالت  از  بهتر  معموال  هم  گلخانه ای 
معموال  طعم  نظر  از  اما  است؛  زمینی 
کشت  زراعی  زمین  در  که  محصوالتی 
بر  عالوه  دارند.  بهتری  کیفیت  می شوند، 
به  را  امکان  این  این، کشاورزی گلخانه ای 
کشاورز می دهد که بذر را دستکاری کند و 

محصوالت جدیدی تولید کند.

گرمسیری دارید باید سایه بانی را برای آن آماده کنید.
بین  ورا دمای هوای  آلوئه  برای کشت  بهترین دمای هم 
کشت  برای  دما  بهترین  البته  و  است  درجه   3۰ تا   ۲۰
تراست،  آل  ایده  که  است  درجه   ۲۵ تا   ۲۰ دمای  آن 
توان  می  سایه  وجود  صورت  در  هم  تر  گرم  مناطق  در 
کشت  قابل  خاکی،  نوع  هر  در  آلوئه  پرداخت.  کشت  به 
شنی  خاک  مانند  سبک  بافت  با  های  خاک  ولی  است 

می  آن  برای  کشت  بستر  بهترین  باال،  زهکشی  با  لوم 
ای  قطره  آبیاری  سیستم  از  استفاده  صورت  در  باشد. 
قابل  طور  به  استفاده  مورد  آب  میزان  نیز  گلخانه   در 
در  آلوئه ورا  تولید  کند.میزان  می  پیدا  کاهش  توجهی 
کیفیت  با  و  تر  بیش  بازدهی  دارای  ای  گلخانه  شرایط 
هم  را  صادرات  پتانسیل  آلوئه ورا  پرورش  است.  تری 
داراست. در حال حاضر نیز برگ، بوته، پاجوش و حتی 
مختلف  کشورهای  به  نیز  آن  شده  فرآوری  محصوالت 
صادر می شوند. شما حتی می توانید این کار را در یک 
درآمد  و  کنید  شروع  منزل  بام  پشت  مثل  کم  فضای 
کسب کنید. ژل آلوئه ورا شفاف بوده و در قسمت های 
ورا  آلوئه  می شود. شیره ی  یافت  ورا  آلوئه  برگ  داخلی 
زردرنگ است و دقیقا در زیر پوست این گیاه قرار دارد. 
برخی از محصوالت آلوئه ورا از له کردن کل برگ آلوئه 
ورا تهیه می شوند؛ بنابراین محتوی هر دو جزء این گیاه 
گیاه  این  برگ  درون  که  ژالتینی  ماده  بود.از  خواهند 
)ژل.کرم  آرایشی  بهداشتی  مصارف  برای  داره  وجود 
داشتن  بعلت  ورا  آلوئه  میشود.  استفاده  و...(هم  .شامپو 
و  زخمها  از  بسیاری  درمان  در  میکروبی  ضد  خواص 
جراحتها و سوختگیها- اگزما - تاول- گزیدگی زنبور و 
سوختگی  آفتاب   - کوفتگی   - بریدگی  حشرات-  نیش 
و آکنه موثر است. بنابراین استفاده از این گیاه نه تنها 
در کرمهای موضعی بلکه در کنترل بسیاری از بیماریها 

و اختالالت پوستی سودمند می باشد.

مزایای راه اندازی کارگاه خشک کنی میوه و سبزیجات

کاشت آلوئه ورا، کارآفرینی کم هزینه و سود آور

شروع کسب و کار کوچک با طراحی لباس

چگونه با کشت گلخانه ای کسب درآمد کنیم؟

کسب درآمد از تایپ
چه امکاناتی برای کسب درآمد از تایپ الزم است؟

به جز  تایپ  برای  شما  که  بگوییم  باید  درواقع 
اینترنت  به  متصل  خط  یک  و  کامپیوتر  یک 
نیاز  تایپ  از  درآمد  کسب  برای  وسیله ی  هیچ  
نخواهید داشت. حتی نوجوانان نیز میتوانند این 
شغل را برای خود انتخاب کرده و درآمد کسب 
که  باشد  الزم  کارتان  رونق  برای  شاید  کنند. 
کمی انرژی و دانش تایپ ده انگشتی نیز داشته 
باشید. ازاینجا به بعد همه چیز به پشتکار شما 
تایپ  برای  پیشنهادی  کارهای  دادن  انجام  و 

مربوط است.
آیا درآمد باال از تایپ امکان پذیر است؟

باید بدانید که سال ها است تایپ یکی از راه های 
مؤثر کسب درآمد برای مردم است. این روزها 
فراگیرتر  بلکه  نکرده،  افت  نه تنها  قابلیت  این 
وجود  جامعه  در  اشتباهی  تصور  است.  شده 
پروژه های  انجام  و  بودن  تایپیست  که  دارد 
و  پردرآمد  شغل  یک  به عنوان  نمی تواند  تایپ 
تمام وقت جدی گرفته شود؛ اما این گونه نیست.

با فراگیری تایپ ده انگشتی و باال رفتن سرعت 
تایپ  از  درآمد  کسب  به  می توانید  شما  تایپ 
بدون  کنید.  نگاه  نیز  اصلی  شغل  به عنوان 
یادگیری تایپ ده انگشتی نیز می توان کار تایپ 
را شروع کرد اما اگر حتی شما بسیار سریع نیز 
تایپ کنید .اما تایپ ده انگشتی را بلد نباشید 
در سریع ترین حالت نیز یک سوم یک تایپیست 
ده انگشتی سرعت دارید و این یعنی یک سوم 

دستمزد کمتر.
با  می توانیم  که چگونه  است  این  اکنون سؤال 
تایپ کردن در خانه و از طریق اینترنت درآمد 
شرایط  به  توجه  با  روزها  این  کنیم.  کسب 
جامعه، همه دنبال راهی برای کسب درآمد در 

خانه هستیم. این کار چگونه امکان پذیر است؟
کسب درآمد از تایپ از طریق تایپ ساده

می توانید  شما  که  راه هایی  ساده ترین  از  یکی 
از طریق آن از تایپ کردن درآمد کسب کنید 
تایپ ساده است. در این روش شما باید از روی 
کپی  امکان  که  کنید  تایپ  متنی  فایل های 
کردن آن ها وجود ندارد. خیلی وقت ها فایل های 
pdf و یا عکس های دست نوشته ای وجود دارند 
در  را  آن ها  متن  نمی شود  ابزاری  هیچ  با  که 

word وارد کرد.
کسب درآمد از تایپ از طریق تایپ ساده

را  آن ها  دوباره  حتماً  باید  شما  این صورت  در 
کتابی  یا  و  جزوه  نیز  بعضی اوقات  کنید.  تایپ 
گفته  شما  به  و  دارد  وجود  فیزیکی  به صورت 
می شود که از روی آن ها تایپ کنید. این روش 
کسب  روش های  ساده ترین  حتی  و  رایج ترین 
درآمد از تایپ است. به شرط اینکه سرعت تایپ 
می توانند  متون  این  باشید.  داشته  نیز  باالیی 
دیگری  زبان  هر  به  یا  و  انگلیسی  یا  فارسی 

باشند.
کسب درآمد از تایپ با واردکردن اطالعات

روش های  از  دیگر  یکی  اطالعات  واردکردن 
نیز بسیار ساده است.  این روش  تایپ است. 
واردکردن اطالعات توسط هرکسی امکان پذیر 
تایپ  به سرعت  نیازی  این روش حتی  است. 
باال ندارد و اگر شما سرعت تایپ پایینی نیز 
داشته باشید می توانید ورود اطالعات را انجام 

دهید.

لوازم تزئیین با چوب بسازید
تزئینی  لوازم  به  که  هستند  زیادی  خانم های 

منزل عالقه دارند
این زمینه مهارت دارید  اگر در  بنابراین   
و فرد سخت کوشی هستید می توانید دست 

به کار شوید و لوازم تزئینی چوبی بسازید.
بعد از ساخت می توانید محصوالت خود را 
اجتماعی  شبکه های  کانال های  طریق  از 

بفروشید
 و یا به مغازه ها جهت فروش عرضه نمائید.
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صف

دانشیار  چین«  »آنا  دکتر  برنا؛  گزارش  به 
بیماریهای پوست از دانشگاه جانز هاپکینز گفت: 
شیلد  و  ماسک  از  استفاده  اثر  در  افراد  برخی 
و  پوستی  التهاب  آکنه،  دچار  )محافظ صورت( 

سایر عوارض پوستی می شوند.
به گفته این پزشک عوامل مختلفی می تواند در 
بروز این عوارض نقش داشته باشد که میتوان 
به سن، مدت زمان استفاده از ماسک، مناسب 
ترکیب  به  آلرژیک  های  واکنش  ماسک،  بودن 

اینکه  بیان  با  ایرانی  طب  دانشکده  رییس 
بدن  در  رطوبت  و  سردی  باعث  هوا  سردی 
به دلیل  زمستان  فصل  مزاج  گفت:  می شود، 
بارندگی ها، سردی همراه با رطوبت یا به بیان 
دیگر سرد و تر است و افراد باید سبک زندگی 
خود را با قرارگرفتن در هر فصل همراه کنند.

۱- موهای خیس را شانه بزنید:
از  شانه زدن موهای خیس یکی از روش های قدیمی برای 
با این روش می توانید شپش ها  بین بردن شپش سر است. 
را البه الی مو ببینید و آن را از شوره ی سر تشخیص دهید.

این روش شامل اسپری کردن آب بر روی ریشه مو و سپس 
استفاده از یک شانه با دندانه ی ریز برای شانه کردن موها 
است. در مواردی از ذره بین برای تشخیص شپش و برداشتن 

آن نیز استفاده می شود.
این  با  اما  است؛  موثر  روش  یک  خیس  موی  زدن  شانه ی 
حال باید زمان و صبر زیادی برای انجام آن صرف کرد. اگر 
می خواهید این روش را برای کودک خود بکار ببرید، سعی 

کنید با استفاده از اسباب سرگرمی برای او فراهم کنید.
2- شپش ها را خفه کنید!

برای استفاده از این تکنیک، ابتدا موهای خود را به روغن 
زیتون یا روغن بادام آغشته کنید. برخی توصیه می کنند که 
در این مرحله از وازلین و مایونز استفاده کنید؛ اما به این 
نکته توجه کنید که این دو، تاثیر زیادی نداشته و در عین 
حال شستشوی آن ها بسیار مشکل است. شما می توانید به 
جای مو، به شانه ی خود روغن زیتون و بادام بزنید و سپس 
دو روش  بدانید که هر  باید  اما  کنید  را شانه  موهای خود 

موثر است.
کوچک  قسمت های  به  گیره  از  استفاده  با  را  خود  موهای 
تقسیم بندی کنید. شانه را مرتبا با آب داغ بشورید و موها را 

تأثیر  با  رابطه  در  مرادی  نعمت اهلل  سنتی  طب  متخصص 
مصرف چای و نوشیدنی های مختلف در حفظ سالمت بدن، 
اظهار کرد: هرچه زیاده روی در مصرف آن وجود داشته باشد 

برای بدن مضر است.
وی با اشاره به این که چای نوعی گیاه محسوب می شود و 
برخی  است  دارد، ممکن  وجود  آن  در  که  موادی  دلیل  به 
افراد به آن عادت پیدا کنند، گفت: چای طبیعی ۲۰ دقیقه 
تا نیم ساعت زمان نیاز دارد تا به خوبی دم بکشد، اما اکنون 
رنگ  دارای  فقط  مصرفی  چای های  از  بسیاری  متأسفانه 
اصیل  اضافه کرد: چای  این متخصص طب سنتی  هستند. 
به  و  بوده  آور  نشاط  غذاست،  هضم کننده  و  رافع خستگی 
رفع کوفتگی و خستگی بدن کمک می کند، اما این موضوع 
که مردم چای واقعی را بشناسند، مهم است؛ چرا که برخی 
چای هایی که در بازار می بینیم رنگ شده و یا اینکه تفاله 
چای مصرفی را خشک کرده، آن را رنگ می کنند و مجدداً 

به چرخه مصرف بازمی گردانند.
مردم بهتر است به جای عادت کردن به یک نوع دمنوش، 
دمنوش های مختلف را مصرف کنند.مرادی با تأکید بر اینکه 
نیاز است دمنوش های مصرفی را براساس اختالط مزاجی که 
پیدا کرده ایم، مصرف کنیم، گفت: برای نمونه مدتی دمنوش 
بهارنارنج، مدتی دمنوش به لیمو، دمنوش به و مدتی دمنوش 
سیب مصرف کنیم تا اثرات مختلف این دمنوش ها به بدن 
برسد و بدن ما به صورت مداوم به یک دمنوش عادت نکرده 

اما  است  سیرکننده  و  مناسب  غذایی  وعده  یک  ماکارونی 
برخی از انواع ماکارونی ها خالی از کربوهیدرات هستند، به 
کالری ها  کنار  در  کمی  بسیار  غذایی  ارزش  که  معنی  این 
و  گلوتن  کربوهیدرات ها،  از  مردم،  درک  رشد  با  دارند. 
شاخص گالیسمی، این سوال برایشان پیش می آید که آیا 

ماکارونی سالم است؟.
آیا ماکارونی سالم است؟

ماکارونی می تواند یک افزودنی عالی برای یک رژیم غذایی 
افرادی که رژیم  یافته های اخیر نشان می دهد  باشد.  سالم 
GI کم با شاخص گالیسمی کم دارند، با خوردن ماکارونی، 
که  رسید  نتیجه  این  به  مطالعه  این  می کنند.  کم  وزن 

در طب سنتی ایران، شیر تقویت کننده 
بیماریهای  برخی  درمان  در  و  قلب 
روحی و روانی مثل افسردگی و وسواس، 
عفونتهای ریه و برخی مشکالت گوارشی 
مثل یبوست مفید و موثر شمرده شده 
غذاهای  با  شیر  همزمان  مصرف  است. 
تجربیات  در  مرغ  تخم  ماهی   ترش، 
می  است.توصیه  گردیده  نهی  حکما 
شود در هر لیوان شیر، یک قاشق عسل 

حل شده و نوشیده شود.
اگر همیشه خسته هستید، بخوانید !

کلی  وضعیت  و  ماسک  الیاف  در  موجود  های 
پوست هر فرد اشاره کرد.

کرد:  تاکید  پوستی  بیماریهای  متخصص  این 
سن به طور بالقوه می تواند در بروز این عوارض 
طبیعی  های  محافظ  زیرا  باشد  داشته  نقش 
رفتن سن عملکرد مطلوب خود  باال  با  پوستی 
را از دست خواهند داد. با این حال، مدت زمان 
استفاده از ماسک به ویژه در مشاغل یا فعالیت 
برای مدت  ماسک  از  استفاده  های دیگری که 
طوالنی مورد نیاز است و همچنین مستعد بودن 
امر  این  بر  پوستی  های  بیماری  ابتال  به  افراد 
به  است  ممکن  افراد  از  برخی  است.  تاثیرگذار 
طور طبیعی پوست حساس تر یا پوستی مستعد 

آکنه داشته باشند.
قرمز،  های  لکه  تواند  می  پوست  التهاب  عالئم 
همچنین  باشد.  برافروختگی  و  بثورات  جوش، 

ممکن است فرد دچار خارش پوست شود.
این متخصص بیماریهای پوستی به نکاتی اشاره 
در  را  پوست  توان  می  آنها  کمک  با  که  کرده 
برابر آسیب های احتمالی ناشی از استفاده زیاد 

از ماسک حفظ کند:

آن  به  باید  فصل  این  در  که  موردی  نخستین 
افراد  همه  به  و  است  بدن  پوشش  شود  توجه 
به خصوص آن هایی که مزاج سرد دارند توصیه 
بپوشند  گرم  و  پشمی  لباس های  که  می کنیم 
از  منزل  از  آمدن  بیرون  موقع  حتی االمکان  و 
ناحیه سر  یا پیشانی بند استفاده کنند و  کاله 
را بپوشانند، به ویژه کسانی که سینوزیت دارند؛ 
همچنین افرادی که سردی در دست و پا دارند 

هم باید خودشان را بپوشانند.
به دلیل مزاج سرد و  تر در فصل زمستان باید 
دارند  و  تر  سرد  طبع  که  غذا هایی  خوردن  از 
خاص  مزاج  سال  فصل  هر  شود،  خودداری 
باید  فصل  آن  مزاج  به  توجه  با  و  دارد  را  خود 

موادغذایی خاص و مناسبش مصرف شود.
یوسفی تصریح کرد: مصرف غذا های گوشتی در 
فصل زمستان موجب افزایش قوای بدن می شود، 
به دلیل اینکه سیستم هضم بدن قوی تر است 
و حرارت به داخل بدن می رود، بر عکس اینکه 
بدن ضعیف تر  تابستان سیستم هضم  در فصل 
بوده و اینگونه تغذیه مناسب نیست، اما در فصل 

زمستان توصیه می شود.

شانه کنید. سپس موها را با شامپو شسته و آب کشی کنید 
و در آخر، موها را خشک کنید.

حتما حوله و شانه ی استفاده شده را کامال بشویید. شانه را به 
مدت 3۰ دقیقه درون محلول حاوی ۱۰ درصد سفیدکننده 
بگذارید و سپس آن را به خوبی بشویید. به جای این روش 
محلول حاوی  درون  دقیقه  مدت 3۰  به  را  شانه  می توانید 
سرکه گذاشته و یا درون آب به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید.

این مراحل را به مدت یک هفته و هر روز انجام دهید. سپس 
به مدت دو هفته هر شب موها را شانه کنید و ببینید که آیا 

شپش ها از بین رفته اند یا خیر.
3- درمان شپش مو را با روغن های گیاهی:

کنار  در  شپش،  درمان  برای  ضروری  و  گیاهی  روغن های 
ضروری  روغن های  می کنند.  عمل  موثر  مداوم،  شانه  زدن 
هیچگاه خورده نمی شوند و در واقع به نوعی سمی هستند. 
قبل از استفاده از هرگونه روغن ضروری، آن را با مقداری 
روغن حامل رقیق کنید و یک قطره از آن را بر روی موهای 

شپش دار بزنید.
اگر حساسیت و یا واکنش خاصی رخ نداد، استفاده از روغن 
تاکنون  این حال،  با  اما  این منظور بدون خطر است.  برای 
روغن های  از  استفاده  که  است  نشده  داده  نشان  آزمایشی 

ضروری برای کودکان کامال بی ضرر است.
4- از تمیز کردن خانه غافل نشوید!

اگر یکی از افراد خانه شپش سر داشته، باید خانه را تمیز 
کنید. اما الزم نیست به شکل وسواسانه تمام خانه را زیر و رو 
کنید. شپش در خارج از پوست سر زنده نمی ماند و همچنین 
بچه شپش در دمای اتاق دوام نمی آورد. بنابراین الزم نیست 

که همه جای خانه را تمیز کنید.
بوده،  مبتال  فرد  با  نزدیک  تماس  در  وسایلی که  تمام  باید 
این  کنید.  تمیز  را  شانه  و  برس  روبالشتی،  کاله،  مانند 
وسیله ها را درون آب داغ با ۵۴ درجه سانتی گراد بشویید، 
سپس آن را به مدت ۱۵ دقیقه یا بیشتر در یک خشک کن 
گرم خشک کنید، و یا آن را در یک کیسه پالستیکی محکم 
قرار داده و به مدت دو هفته آن را دور از دسترس بگذارید 

تا هرگونه شپش آن از بین برود.

و به آن اعتباد پیدا نکند. این متخصص طب سنتی افزود:  
ای کاش مردم به جای مصرف این همه چای، سرکه انگبین 
یا سکنجبین مصرف می کردند؛ چراکه سرکه انگبین بسیار 
بیشتر از چای می تواند اثر مثبتی برای سالمتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما وجود سکته های قلبی و 
عروقی است، خاطرنشان کرد: این بیماری دومین علت مرگ 
و میر در کشور را تشکیل می دهد و سن بروز سکته ها به زیر 
این نشان می دهد که  افزود:  سی سال رسیده است.مرادی 
گرفتگی رگ از کودکی آغاز شده و به بزرگسالی که می رسد 
عالمتدار می شود؛ در نتیجه یکی از موادی که کمک می کند 
تا عروق تمیز شوند و مصرف طوالنی مدت آن نگران کننده 
نیست، سرکه انگبین است. این متخصص طب سنتی با اشاره 
به اینکه تعداد ۱۲۶۱ مدل سرکه انگبین معرفی شده، گفت: 
ساده ترین نوع سرکه انگبین که می توان در منزل آن را تهیه 
کرد، شامل سرکه، عسل، عرق نعناع و آب است؛ به طوری 
که این مواد را با هم ترکیب کرده، پس از حرارت دادن آن، 
این  را می گیریم.وی خاطرنشان کرد:  کف موجود روی آن 
ضمن  کرد؛  مصرف  و  مخلوط  آب  با  می توان  را  نوشیدنی 
میهمانی ها  در  می توان  را  مفید  بسیار  نوشیدنی  این  اینکه 
و در محل کار به جای چای استفاده کرد؛ چرا که از بروز 
قلبی و عروقی جلوگیری کرده و حتی می توان  سکته های 

کبد چرب را نیز با آن پاکسازی کرد.
منبع: ایسنا

ماکارونی باعث افزایش وزن یا چربی بدن نمی شود.
GI، معیار اندازه گیری تاثیر غذای غنی از کربوهیدرات در 
بیشتر شود،  است. هرچه سرعت جذب  قند خون  افزایش 
به  می یابد.  افزایش  سریعتر  و  باالتر  فرد  خون  قند  سطح 
طور کلی، غذا های با شاخص گالیسمی کم می توانند به فرد 
کمک کنند تا وزن خود را کنترل کرده و خطر بیماری قلبی 

و دیابت نوع ۲ را کاهش دهد.
مانند  نشاسته ای  غذا های  آمریکا،  دیابت  انجمن  طبق   
ماکارونی می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای افراد 
دیابتی باشد. با این حال، ضروری است که سهم ماکارونی 
را کاهش داده و استفاده از سس های پر قند و چربی را به 
حداقل برسانیم. همچنین بهتر است ماکارونی سبوس دار 
یا ماکارونی بر پایه لوبیا یا عدس را انتخاب کنید که مواد 

مغذی بیشتری دارد.
برخی از افراد ماکارونی را از رژیم غذایی خود حذف می کنند، 
زیرا در تالش هستند گلوتن دریافتی خود را کاهش دهند. 
تا زمانی که شخصی حساسیت به گلوتن یا بیماری سلیاک 
نداشته باشد، هیچ مدرکی وجود ندارد که رژیم بدون گلوتن 

هیچ گونه فایده ای برای سالمتی داشته باشد.
ماکارونی های  انواع  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  مطالعات 
فاقد گلوتن و سایر محصوالت فاقد گلوتن می توانند گران تر 
گلوتن  فاقد  معادل های  به  نسبت  کمتری  سالمت  از  و 

برای رفع خستگی، صبح ها به چای تان 
چند قطره روغن سیاه  دانه، کمی عسل 
این کار را  نعنا اضافه کنید.  پَر  و چند 
۱۰ روز ادامه دهید، خواهید دید که به 
مرور انرژی تان چند برابر می شودنارنگی 
بخاطر داشتن فسفر زیاد، باعث تقویت 
جذب  به  فسفر  میشود.  کودک  هوش 
کلسیم و استخوانسازی و بلندی قد هم 
کمک میکند. ضدنفخ، تب بر وضدسرفه 
عامل  نارنگی  هسته  است.  طبیعی 

آپاندیس است.

- اگر امکان پذیر است ماسک را هر از چند 
فاکتور  زمان،  بردارید.  روی صورت  از  گاهی 

مهمی در کاهش تحریک پوست است.
- اطمینان حاصل کنید که ماسک به درستی 
روی صورت قرار گرفته است. ماسک باید در 
قسمت اطراف بینی و گوش راحت باشد زیرا 
در این نقاط بیشترین مواردعرق سوز شدن 

را شاهد هستیم.
صورت  پوست  مناسب  های  ماسک  از   -
از  شده  تهیه  های  ماسک  کنید.  استفاده 
افرادی  برای  الیاف پنبه و پلی استر  ترکیب 
که پوست حساس تری دارند بهترین گزینه 

است.
- از یک برنامه مراقبتی که برای پوست مفید 
و  مالیم  های  صابون  کنید.  استفاده  است 
باکتری  شیمیایی ضد  مواد  یا  اسانس  بدون 

بهترین گزینه هستند.
همچنین توصیه می شود از کرم های محافظ 
مانند وازلین و حتی پمادهای سوختگی بچه 
استفاده کنید زیرا می تواند از بروز زخم ها و 

تحریکات پوستی جلوگیری کند.

فصل  در  است  بهتر  که  نکته  این  ذکر  با  او 
زمستان شام در حد فاصل ساعت ۷ و 8 شب 
اضافه  همچون  مشکالتی  با  افراد  تا  شود  میل 
وزن، سوزش معده مواجه نشوند و خواب راحتی 
داشته باشند، تأکید کرد: در هر فصل باید میوه 
فصلی مصرف شود و در شب های زمستان باید 
و  گوجه  و  خیار  همچون  میوه هایی  خوردن  از 
دارند خودداری  مزاج سرد  انواع ساالد های که 
شود، اما در مقابل توصیه می شود که میوه هایی 
مانند سیب، انار، نارگیل و یا میوه های خشکی 
همچون انجیر، مویز و توت خشک که عارضه ای 

ندارند مصرف شود.
با  دمنوش های  و  نوشیدنی ها  از  استفاده 
گل  آویشن،  سکنجبین،  مانند  گرم  طبع 
همچنین  و  زنجبیل  و  محمدی،اسطوخودوس 
نعنا  و  بهارنارنج  بیدمشک،  عرق های  مصرف 
اینکه  ضمن  می شود،  توصیه  فصل  این  در 
باید از مصرف آب سرد و لبنیات تا حد امکان 
خودداری شده و در صورت استفاده از لبنیات، 

به همراه چاشنی میل شود.

برخوردار باشند. آن ها فیبر و پروتئین کمتر و قند و چربی 
بیشتر از غذا های معمولی دارند.

رژیم  که  است  غذا هایی  از  یکی  دار  سبوس  ماکارونی 
تغذیه ای  رویکرد  یک  این  می دهد،  تشکیل  را  مدیترانه ای 
است که بسیاری از پزشکان و متخصصان رژیم درمانی برای 

کنترل بهتر وزن و کاهش خطر بیماری توصیه می کنند.
ماکارونی سبوس دار و کامل

خاصی  قسمت های  از  فقط  سنتی  شده  غنی  ماکارونی 
مواد  که  معنی  این  به  می کند،  استفاده  گندم  هسته  از 
می دهد.  دست  از  تولید  فرایند  طی  در  را  اصلی  مغذی 
تولیدکنندگان اغلب برخی از این مواد مغذی را که شامل 
آهن و ویتامین های گروه B هستند به صورت مصنوعی به 

محصول نهایی اضافه می کنند.
استفاده  گندم  هسته  تمام  از  دار  سبوس  ماکارونی  در 
می شود، به این معنی که مواد مغذی همراه با فیبر و سایر 
باقی می مانند. ماکارونی سبوس  اجزای مفید در ماکارونی 
دار مقدار کمتری کالری و کربوهیدرات دارد. خوردن غالت 
به سالمتی  مربوط  و خطرات  چاقی  کاهش خطر  با  کامل 

مرتبط است.
نکاتی برای تهیه وعده های غذایی سالم مبتنی بر ماکارونی 

عبارتند از:
- اضافه کردن مقدار زیادی سبزیجات

- استفاده از پروتئین های بدون چربی، مانند ماهی
- استفاده از سس های خانگی به جای خرید سس های آماده

قاشق  دو  تا  یک  به  را  روغن  مقدار  کردن  محدود   -
غذاخوری

- جایگزینی پنیر با مخمر غذایی
- استفاده از ماکارونی سبوس دار، ماکارونی بر پایه لوبیا 

یا عدس
حیاتی  بسیار  پروتئین  اندازه  کردن  محدود  همچنین 
است. هدف افراد باید این باشد که نیمی از بشقاب خود 
را با میوه ها و سبزیجات و بیش از یک چهارم آن ها را با 

کربوهیدرات ها مانند ماکارونی پر کنند.

یک جایگزین بهتر برای چای با خواص بی نظیردرمان فوری شپش با چند روش خانگی

اهمیت خوردن ماکارونی

نكات مهم سالمتي

چرا باید در فصل سرما، گرمی زیاد مصرف کنیم؟راهکارهای مراقبت از پوست هنگام استفاده از ماسک

فواید و مضرات سمنو 
 برای سالمتی چیست؟

که  است  ایرانی  خوشمزه  دسر  نوعی  سمنو  
را  می شود، سمنو  تهیه  آرد  و  گندم  جوانه  از 
به  و  می کنند  درست  نوروز  از  پیش  معموال 
عنوان یکی از اجزای سفره هفت سین ایرانیان 

استفاده می کنند.
خواص سمنو برای پوست و مو

شناخته  جوانی  اکسیر  عنوان  به   E ویتامین 
موجود   E ویتامین  باالی  مقادیر  و  شود  می 
و جوان  باعث کاهش چروک پوست  در سمنو 

سازی پوست صورت می شود.
برای درمان آکنه و جوش صورت مفید  سمنو 

می باشد.
مقادیر باالی ویتامین های گروه B موجود در 
سمنو برای درمان ریزش مو، درمان شوره سر و 

تقویت و افزایش رشد مو مفید هستند.
2. جنین و زنان باردار

مقادیر  و  بوده  انرژی  پر  و  مغذی  بسیار  سمنو 
 E ویتامین  و   B گروه  های  ویتامین   باالی 
موجود در آن برای درمان نازایی مفید می باشد.

که  است  فوالت  باالیی  مقادیر  حاوی  سمنو 
برای سالمتی زنان باردار و جلوگیری از نقایص 

سیستم عصبی جنین مفید می باشد.
مقادیر باالی آهن موجو در سمنو برای درمان 
می  مفید  باردار  زنان  در  یبوست  و  خونی  کم 

باشد.
سمنو شیر افزا بوده و باعث افزایش شیر مادر در 

دوران شیردهی می شود.
مصرف سمنو عوارض دوران یائسگی را کاهش 
داده و به بهبود عالئم آن و پیشگیری از پوکی 

استخوان در زنان یائسه کمک می کند.
3. نوزادان و کودکان

زا  انرژی  غذایی  ی  ماده  یک  عنوان  به  سمنو 
کودکان  و  نوزادان  بدن  قوای  تقویت  برای 

استفاده می شود.
برای  سمنو  در  موجود  کلسیم  باالی  مقادیر 
تقویت و افزایش رشد استخوان ها در کودکان 
در  زردی  و  یرقان  درمان  برای  و  است  مفید 

نوزادان مفید می باشد.
4. الغری و کاهش وزن

سمنو حاوی مقادیر باالی فیبر است که باعث 
به  پرخوری  کاهش  با  و  شده  اشتها  کاهش 

الغری و کاهش وزن افراد کمک می کند.
5. آیا سمنو چاق کننده است؟

زیاده روی در مصرف سمنو به دلیل داشتن آرد 
در ترکیبات آن می تواند چاق کننده باشد اما 

مصرف متعادل آن مانعی ندارد.
6. دیابت و قند خون

مصرف مقدار کمی سمنو برای کاهش قند خون 
در افراد مبتال به دیابت مفید می باشد.

7. بدنسازی
سمنو بسیار مغذی و انرژی زا بوده و به عنوان 
ورزش  از  قبل  غذایی  مواد  بهترین  از  یکی 
انقباض  از  سمنو  همچنین  شود،  می  شناخته 

عضالت جلوگیری می کند.
8. معده درد، زخم معده و دستگاه گوارش

بهبود  به  سمنو  در  موجود  فیبر  باالی  مقادیر 
برای  و  کرده  کمک  هاضمه  سو  و  غذا  هضم 
درمان معده درد و زخم معده مفید می باشد. 
گوارش  دستگاه  سالمت  برای  سمنو  مصرف 
کمک  کولون  سرطان  درمان  به  و  است  مفید 

می کند.

چرا نباید وتت و خرما را با چای بخورمی؟
قند خرما، توت و به طور کلی هر«مواد قندی »هنگامی که با آب جوش یا چای داغ تماس پیدا می کند بدن تمام 
شیرینی های این مواد را جذب کرده و »انرژی« موجود در آنها جذب بدن نمی شود. گفتنی است چای و »قهوه »در تمام 

افراد  که  هستند  رایجی  بسیار  نوشیدنی های  دنیا  کشورهای 
عادت دارند آنها را با مواد شیرین مصرف کنند اما این مواد 
قندي به سالمت »دندان ها« آسیب رسانده و سبب باال بردن 
»میوه های  مصرف  می شود.  »دیابت«  نهایت  در  و  قند خون 
و  خرما  قند،  جای  به  گزینه  بهترین  چای  کنار  در  خشک« 
میوه های  مصرف  باورند  این  بر  پزشکان  است.نکته:  »توت« 
خشک انرژی مورد نیاز بدن را فراهم کرده و برای »سالمتی« 

ضرری ندارند



امام حسین )ع( فرمودند:
یاک و ما تعتذر منه ، فإن المؤمن ال یسیء و ال یعتذر، و المنافق 

کل یوم یسیء و یعتذر
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه 
کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما 
منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.

قوام عبادت هب خلوص نیت است. اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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با پیگیری های نماینده مردم در مجلس 
به  تومان  ۱۹میلیارد  اسالمی،  شورای 
پروژه های ورزشی الرستان، خنج، گراش 
میان،  این  از  که  یافت  اختصاص  اوز  و 
بیشترین  تومان  میلیارد   ۷/۵ با  گراش 

سهم را در بین ۴ شهرستان دارد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مردم  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه  از 
حسین  اوز،  و  گراش  خنج،  الرستان، 
اعتبارات  محل  از  که  کرد  اعالم  زاده 
وزارت نفت و اداره کل ورزش و جوانان 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۹ فارس، 
 ۴ این  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  تکمیل 
شهرستان  تخصیص یافته است. به گفته 
اعتبارات  این  اختصاص  با  حسین زاده 
این  ورزش  کالبد  در  تازه ای  روح 

شهرستان ها دمیده شده است.
با ۷/۵  میلیارد تومان  شهرستان گراش، 
بیشترین سهم را از این اعتبارات داشته، 
الرستان با سهم ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومانی، اوز با سهم 3 میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
تومانی و خنج با سهم ۲ میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون تومانی در رده های بعدی قرار دارند.

محبی  ورزشگاه  به  گراش  شهرستان  در 
و  محمدزینا  تومان،  میلیارد   ۴ گراش 
حسین آباد هر کدام ۷۰۰ میلیون تومان، 
گنگ و ریشه و لب اشکن هر کدام ۶۵۰ 
میلیون تومان، مدرسه علیمه باقرالعلوم )ع( 
زینل آباد  روستای  و  تومان  میلیون   ۵۵۰

۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافت.
پروژه های  به  الرستان  شهرستان  در 

با  طرح   ۱۰۵ گفت:  فارس،  استاندار 
در  درصد   ۹۰ باالی  فیزیکی  پیشرفت 
صورت  در  که  دارد  وجود  استان  این 
میلیارد   ۶۰۰ حدود  تسهیالت  تامین 
تومانی تا پابان دولت می توان آنها را به 

بهره برداری رساند.
شورای  جلسه  در  رحیمی،  عنایت اهلل 
خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت 
که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در 
شیراز برگزار شد، افزود: در مجموع 8۵3 
پروژه فعال با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ 
این استان وجود دارد  تا ۹۰ درصد در 
و ۷۰۰  هزار  پنج  آنها  تکمیل  برای  که 

میلیارد تومان تسهیالت نیاز است.
میزان  افزایش  داشت:  اظهار  وی 
فعاالن  به  بانک ها  تسهیالت  پرداخت 
اقتصادی استان در بخش سرمایه ثابت 
در  تسهیل  نیز  و  گردش  در  سرمایه  و 
سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و 
فراهم شدن امکان انتقال پول به داخل 
می تواند  که  است  اقداماتی  از   کشور 

رونق اقتصادی بیشتری را فراهم کند.
استان  عمومی  درآمد  فارس،  استاندار 
در ۱۰ ماهه امسال را سه هزار و ۴۰۰ 
افزود:  و  کرد  برآورد  تومان  میلیارد 
این مدت  در  نیز  استان  مالیاتی  درآمد 
با تحقق ۱۰۴ درصدی، سه هزار و ۱۰۹ 

میلیارد تومان بوده است.
استان  اول  رتبه  به  اشاره  با  رحیمی، 
خارجی  سرمایه گذاری  زمینه  در  فارس 
داد:  ادامه   ۹۹ و   ۹۶ سال های  طی 
جذب  خارجی  سرمایه گذاری  مجموع 

 ۱۰۰ و  میلیارد  یک  بیرم  شهر  ورزشی 
مرکزی،  کهنه  روستاهای  تومان،  میلیون 
 ۶۵۰ کدام  هر  درز  چاه نهر،  دهکویه، 
میلیون   ۵۰۰ منصورآباد  تومان،  میلیون 
کدام  هر  دیده بان  و  باالده   ، بریز  تومان، 

۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافت.
ورزشی  پروژهای  به  اوز   شهرستان  در 
 ۱۰۰ و  میلیارد  یک  فیشور  روستاهای 
هر  اسالم آباد  و  محلچه  تومان،  میلیون 
 ۶۵۰ هیرم  و  تومان  میلیون   ۷۰۰ کدام 

میلیون تومان اختصاص یافت.
ورزشی  پروژه های  به  خنج  شهرستان  در 
روستاهای فدویه، گرمشت، مکویه، کهنویه 
و الغر هرکدام ۲۵۰ میلیون تومان، جهره 
۱۰۰ میلیون تومان، حسین آباد و آشنا هر 

کدام ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت.
عالوه بر این ۱۹ میلیارد تومان که به تکمیل 
و تجهیز پروژه های ورزشی الرستان، خنج، 
میلیارد  یک  یافته  اختصاص  اوز  و  گراش 

شده در استان فارس پس از پیروزی انقالب 
دالر  میلیون  و ۱۰۰  میلیارد  سه  اسالمی، 
بوده که بیش از دو میلیارد دالر آن یعنی 
معادل ۶۴ درصد در چهار سال اخیر صورت 

گرفته است.
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
وی افزود: مجوز جذب ۶8۵ میلیون دالر 
برای  فارس  در  خارجی  سرمایه  گذاری 
هیات  از  پروژه   ۲۰ قالب  در  طرح  چهار 
سرمایه گذاری خارجی کسب شده که این 
رقم بیش از سه و نیم برابر سرمایه گذاری 

خارجی در سال ۹8 است.
رحیمی، گفت: به منظور ایجاد شفافیت در 
بانکی  تجمیع حساب های  بانکی،  سیستم 
دولتی در فارس مورد توجه قرار گرفته و 
هفت  از  بانکی  دولتی  حساب های  تعداد 
هزار  یک  حدود  به  حساب   ۲۰۰ و  هزار 

حساب کاهش یافته است.
مشخص  فارس  استاندار  الرستان:  میالد 
نکرده اند از مجموع ۱۰۵ پروژه با پیشرفت 

این  درمان  و  بهداشت  حوزه  به  نیز  تومان 
شهرستان ها اختصاص یافته است.

شهرستان  تومانی  میلیون   ۵۰۰ اعتبار  با 
الرستان مراکز بهداشت و درمان علی آباد، 
بریز،  چاه گزی،  عمادشهر،  درز،  کرمستج، 
با  هرکدام  کورده  و  خور  براک،  گاوبست، 

۵۰ میلیون تجهیز و تکمیل می شوند.
شهرستان  تومانی  میلیون   3۰۰ اعتبار  با 
روستاهای  درمان  و  بهداشت  مراکز  خنج 
محمله، گرمشت، آشنا، جنگویه، کهنویه و 
میلیون   ۵۰ اعتبار  با  کدام  هر  شیرداشی 

تومان تجهیز و تکمیل می شوند.
مرکز  گراش  تومانی  میلیون  اعتبار ۱۰۰  با 
بهداشتی و درمانی روستای لب اشکن با اعتبار 
۱۰۰ میلیون تومان تکمیل و تجهیز می شود.

مرکز  اوز   تومانی  میلیون   ۱۰۰ اعتبار  با 
و  کهنه  روستاهای  درمانی  و  بهداشتی 
میلیون   ۵۰ اعتبار  با  کدام  هر  بیدشهر 

تومان تجهیز و تکمیل می شوند.

۹۰% و یا 83۵ پروژه کلی هر کدام به چه 
پروژه  ولی  است  مرتبط  های  شهرستان 
های نیمه تمام زیادی به نسبت جمعیت و 
وسعت در ۴ شهرستان جنوبی فارس واقع 
جهرم- بزرگراه  تکمیل  جمله  از  اند  شده 

نیمه  های  پروژه  تکمیل  الر-بندرعباس، 
خلیج  تنیس  آکادمی  نظیر  ورزشی  تمام 
مشکل  حل  و  تکمیل  الرستان،  فارس 
 ۴ در  منطقه  محروم  روستاهای  اینترنت 
و  جویم  به  گازرسانی  اتمام  شهرستان، 
باغ؛ تکمیل زمین های  بنارویه و صحرای 
تکمیل  شهرستان،   ۴ در  چمن  مصنوعی 
مسیرهای مواصالتی اوز، گراش و خنج و...

برای  محترم  استاندار  الاقل  است  امید 
ردیف های اعتباری استانی که برای سال 
۱۴۰۰ به فارس تعلق می گیرد سهم پروژه 
های منطقه الرستان، خنج، گراش و اوز را 
منطقه  خیرین  زیاد  مشارکت  به  توجه  با 
نیز وسعت و جمعیت منطقه به صورت  و 

ویژه مدنظر قرار دهند. 

پی  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
سخنان انتقادی حجت االسالم موسوی 
پیگیری  بر  مبنی  الر  جمعه  امام  خرم 
آموزش  مجتمع  ادغام  از  جلوگیری 
مردم،  نماینده  توسط  الرستان  عالی 
الرستان،  مردم  نماینده  زاده  حسین 
این  در  پیگیری  ار  اوز  و  گراش  خنج، 
داشت:  اظهار  و  داده  خبر  خصوص 
محترم  جمعه  امام  صحبت های   پیرو 
در  ایشان  که  درخواستی  و  الرستان 
مجتمع  انتقال  از  ممانعت  با  رابطه 
استان  مرکز  به  الرستان  عالی  آموزش 

در  الرستان  »اُرما«  شرکت  غرفه 
شیراز  خرما  بین المللی  نمایشگاه 
مورد استقبال حاضرین قرار گرفته 

است.
سومین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
تخصصی  و  المللی  بین  نمایشگاه 
خرما  وابسته  صنایع  و  تجهیزات 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
بین المللی استان فارس واقع در شهر 

شیراز برپا شد.
محصوالت  رایان  »امید  شرکت 
ایرانیان« الرستان که با نام تجاری 
»اُرما« در بازار شناخته می شود در 

این نمایشگاه شرکت کرده است.
شرکت دانش بنیان »اُرما« الرستان، 

مدیر  و  کل  مدیر  معاون  جلسه   در 
آموزش و پرورش الرستان و معاونین 
وی  با رئیس دانشکده علوم پزشکی 
و  تعامل  راهکارهای  الرستان، 
همکاری فیمابین این دو نهاد در ابعاد 
و  تبیین  و...  از جمله کنکور  مختلف 
بررسی شده و در خصوص تبعیض در 
سهمیه بندی منطقه ای کنکور بحث  

تبادل نظر شد.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  از 
اسماعیلی  جلسه  این  در  الرستان، 
با  الرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
اشاره به موضوع سهمیه کنکور و قرار 
گرفتن الرستان در منطقه دو ، اظهار 
بین  ای  منطقه  مقایسه  در  داشت: 
همجوار  های  شهرستان  و  الرستان 
های  شهرستان  برخی  گفت:   باید 
مناسب  وضعیت  و  امکانات  همجوار 
تری نیز داشته ولی در عین حال در 
منطقه سه قرار گرفته اند که این امر 
پذیرش  امر  در  جدی  آسیب  باعث 
داوطلبان کنکور هم از لحاظ کیفی و 
هم کمی برای شهرستان شده که این 
امر نیازمند پیگیری مسئوالن ذیربط 

از  پس  که  هایی  حرفه  از  یکی 
رونق  الرستان  در  خرما  برداشت 
 ۲۰۰ حدود  قدمت  و  داشته  خاصی 
ساله نیز دارد کارگاه های تولید شیره 
در  باشد.  می  الری(  )دوشاب  خرما 
خرما  شیره  تولید  نحوه  میان،  این 
)دوشاب الری( با شیره خرما تولیدی 
دیگر  برخی  و  خوزستان  استان  در 
داشته  هایی  تفاوت  کشور  مناطق  از 
خرما  شیره  گفت  توان  می  عمال  و 
تولیدی الرستان در نوع خود منحصر 
دیگر  برخی  در  باشد.  می  به  فرد  به 
از مراکز کشور نظیر خوزستان فرآیند 
دادن خرما  قرار  با  تولید شیره خرما 
در سطوح شیب دار و خروج شیره از 
آن بوده و شیره خرما به آن محصول 

و  الرستان  در  اما  گردد؛  می  عنوان 
نظیر  کشور  جنوبی  شهرهای  برخی 
پس  خرما   شیره  بستک  و  بشاگرد 
با  و  بزرگ  ظروف  در  خرما  حرارت  از 

فرآوری الزمه تولید می گردد.
بالفاصله  خرما  برداشت  فصل  اتمام  با 
خرماهای  تفکیک  با  شیره پزی  موسوم 
شیره  پخت  می شود.  آغاز   3 درجه 
خرما از اواسط شهریورماه اغاز می شود 
شیره  دارد.  ادامه  اسفندماه  اواخر  تا  و 
می  اینکه  بر  عالوه  الرستان  خرمای 
تواند روی خرما ریخته شده و طراوت و 
تازگی خرما را حفظ نموده و  از گزند 
آفات انباری مصون مانده و تازگی خود 
یک  عنوان  به  تواند  می  کند  حفظ  را 
تولیدی  ارده  با  همراه  غذایی  وعده 
شیره  ارده  و  شده  ترکیب  الرستان 

مقوی را حاصل نماید.
به گزارش میالد الرستان، روزانه ۱۵۰۰ 
کیلوگرم شیره خرما در ۶ کارگاه سنتی 
الرستان تولید شده و محصول تولیدی 
و  شهرستان  داخل  مصرف  بر  عالوه 
نیز  کشور  استان های  دیگر  به  استان 

ارسال می شود.
الزم به ذکر است تولید دوشاب در مراکز 
دیگر فارس و یا کشور نظیر ممسنی و 
تاکستان که دارای انگور می باشند نیز 
مدنظر قرار گرفته و البته در آن مکان ها 
شیره انگور به عنوان دوشاب نامیده می 
و  بستک  نظیر  دیگری  مراکز  در  شود. 
بشاگرد نیز البته با روش الرستان تولید 
نظر  به  ولی  گرفته  صورت  خرما  شیره 

می رسد تاکنون به ثبت نرسیده است.

بر این اساس و با عنایت به موارد فوق 
پیشنهاد می شود  فرآیند ثبت معنوی 
تولید شیره خرما)دوشاب الری( توسط 
میراث  اداره  نظیر  ذیربط  مسئوالن 

صمت،  اداره  گردشگری،  و  فرهنگی 
های  صنف  و  الرستان  ویژه  فرمانداری 
به  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مربوطه 

مسئوالن استانی و کشوری ارائه شود.

گرفتم  تماس  وزیر  معاون  با  داشتند، 
عزیز  مردم  و  ایشان  حق  به  دغدغه  و 

الرستان را به طور جد مطرح کردم.
خصوص  در  نیز  آینده  روزهای  در 
به  اقدام  این  پیامدهای  و  آسیب ها 
پیگیر  داد.  خواهم  تذکر  علوم  وزیر 
الرستان  مردم  به حق  درخواست  این 
شهرستان  مدیران  از  و  بود  خواهم 
برای  یکدیگر  دوشادوش  دارم  انتظار 
در  علمی  مرکز  این  استقالل  حفظ 

الرستان تالش کنیم.

انواع  توزیع کننده  و  تولیدکننده 
خرما  از  شده  فرآوری  محصوالت 
معجون  خرمایی،  کلوچه  نظیر 
انواع طعم های  در  ارده  ِکِرم  خرما، 
برنجِی  نان  ارده،  حلوا  متنوع، 

زعفرانی است.
محصوالت  خرید  برای  عالقمندان 
شماره   با  خود  سفارش های  و 

۰۹۹۱۷۰۴۲۰۰۷تماس بگیرند.
شرکت های  نمایشگاه  این  در 
کرمان،  استان های  از  مختلفی 
همدان،  هرمزگان،  خوزستان، 
شرقی،   آذربایجان  تهران،  اصفهان، 
خراسان رضوی، یزد، البرز، ایالم و 

فارس حضور داشتند.

درخواست  وی همچنین  باشد.   می 
در  دانشجو  پذیرش  در  که   نمود 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
بومی  داوطلبین  به  بیشتری  سهمیه 

اختصاص یابد.
علوم  دانشکده  رئیس  رضایی،   
پزشکی الرستان، نیز ضمن اذعان به 
وجود  تبعیضات در امر سهمیه بندی 
کنکور سراسری، بر همکاری مشترک 
و همه جانبه دانشکده علوم پزشکی 
و آموزش و پرورش در راستای تحقق 
بندی  سهمیه  در  آموزشی  عدالت 
کنکور سراسری تاکید و در خصوص 
توسعه و افزایش رشته های دانشکده 

علوم پزشکی قول مساعد داد.
تالش جهت توسعه رشته های دانشکده 
علوم پزشکی الرستان، انعقاد تفاهمنامه 
جهت بهره گیری از نظرات نخبگان این 
دو نهاد در خصوص کنکور سراسری به 
گیری  بهره  تجربی،  علوم  رشته  ویژه 
علوم  دانشکده  متخصص  مشاورین  از 
در  ویژه  به  مدارس  سطح  در  پزشکی 
مورد آسیب های اجتماعی و تولیدمحتوا 
های آموزشی نیز از موارد مطرح شده در 

این جلسه بود.

واکنش حسین زاده به در پی انتقاد امام جمعه 
الرستان درخصوص ادغام مجتمع آموزش 

عالی الرستان

استقبال از غرفه شرکت »ُارما« الرستان
 در نمایشگاه بین المللی خرما شیراز

جلسه مشترک آموزش و پروش 
و علوم پزشکی الرستان با طعم تبعیض

 در سهمیه کنکور منطقه دو

لزوم ثبت معنوی فرآیند تولید شیره خرما)دوشاب( الرستان

اختصاص ۱۹میلیارد به پروژه های ورزشی الرستان، خنج، گراش و اوز

بیشترین سهم برای گراش

استاندار فارس : ۱۰5 پروژه تا پایان دولت، 6۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد

فقط  که  است  این  نه  معنایش  باشد.  قرآن  کتابمان  باید  ما 
بگوییم کتاب ما قرآن است، بلکه باید با او حرکتهای معنوی 
را  خودمان  اجتماع  او  با  برسیم،  انسانی  تربیت  به  بکنیم، 
طی  را  معنوی اش  و  مادی  جهات  همه  او  با  کنیم،  اصالح 
کند. او قرآن است که کتاب ماست. این کتابی است که باید 
است«  »کتاب  بگوییم:  فقط  کنیم.  عمل  و  بفهمیم  و  بخوانیم 
این، کتاب نمی شود. وقتی کتاب، کتاب ماست که به محتوای 
این کتاب عمل بکنیم. کوشش کنید که کتاب شما، کتاب خدا 
و قرآن باشد. توجه شما به محتوای کتاب خدا باشد؛ کالم 
مخاطب  مخاطب؛  ما  و  خداست  پیغمبر  وسیله  خداست،  از 
به  نسبت  الناس«؛  أّیها  »یا  بالفظ  الهی.  خطابهای  همان  به 
اسالم.  به  مؤمنین  به  نسبت  المومنون«؛  ایها  »یا  بشر،  همه 

دستورها، همه دستورهایی است که تربیت کننده است.
قرآن را که کتاب ماست و کتاب شماست، کوشش کنید که 
به حقیقت، کتاب باشد. کتاب ما به حقیقت باشد، نه فقط لفظًا 
بگوییم که »کتاب ما، قرآن است. نبی ما، رسول اکرم است. 
آسان  است.  آسان  لفظ،  است«.  ابی طالب  بن  علی  ما،  امام 
است که من بگویم: شیعه علی بن ابی طالبم، لکن شیعه چی 
است؟ آنی است که دنبال او باشید... تشییع جنازه در وقتی 
است که کسی جنازه که جلو است این همراهش برود. اگر او 
از آن راه برود، این از این راه برود، این تشییع جنازه نیست.

شیعه پیرو است. اگر بنا باشد که ما، هی دم بزنیم که شیعه ایم، 
لکن در عمل هیچ پیروی نداشته باشیم، یا پیروی مان بسیار 
ضعیف باشد، ما به حسب واقع، شیعه نیستیم، به حسب ادعا 

شیعه هستیم.
هیچ  لکن  ماست،  کتاب  قرآن،  که  باشد  این  ادعامان  ما  اگر 
صفحه ای از قرآن را به آن عمل نکرده باشیم، قرآن را ادعا 
داریم که کتاب ما است، به حسب واقع کتاب ما نیست. اگر 
ما بگوییم پیغمبر، پیغمبر ما هست، ادعایش آسان است، لکن 
تا پیروی ازش نکنیم، نمی توانیم بگوییم پیام آوری است از 
خدا. اگر ما به حرف او اعتنا نکنیم، پیامبریش برای ما فایده 
ندارد، و اگر چنانچه به حرف اولیا عمل نکنیم، شیعه گریش 

برای ما فایده ندارد، فایده اش ضعیف است.
پیامبر  و  باشد  قرآن  شما  کتاب  عمل،  در  که  کنید  کوشش 
شما، رسول اکرم)ص( باشد، و امام شما، علی بن ابی طالب 

سالم اهلل علیه.
قرآن، همه چیز است؛ قرآن هم ُبْعد سیاست دارد و هم ُبْعد 
سایر چیزها؛ هم علم است و هم راهنماست؛ و هم سیاست 
است و هم همه چیز است. قرآن، اگر کتاب یک ملتی باشد، 
آن ملت سعادتمند می شود. قرآن به بعض آیاتش اگر ما عمل 

کنیم، سعادتمند می شویم. 
آشنایي با قرآن 

 برگرفته از آثار امام خمیني

لزوم وتجه
به محتواي قرآن


