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روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
الرستان، در نهمین روز از دهه مبارک فجر، با 
حضور جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار 
ویژه الرستان، دکتر حسین زاده نماینده مردم 
اوز،  و  گراش  خنج،  الرستان،  های  شهرستان 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  دالور  احمد 
صحرای  بخشدار  علمدار  احمد  فرمانداری، 
باغ، معاونین اداره کل آبفا استان فارس، سید 
و  امام جمعه عمادشهر، دهیاران  قتالی  احمد 
طرح  چند  روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
عمرانی ، آموزشی، خدماتی و تولیدی در بخش 
صحرای باغ الرستان با اعتباری افزون بر ۲۱۰ 

میلیارد ریال افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
در  هرمود  روستای  پارک  ابتدا،  مسوولین 
زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع با اعتباری 
افزون بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به 

بهره برداری رساندند.
ادامه مرغداری گوشتی ۳۰ هزار قطعه ای  در 
پاسخند در روستای دشتی هم افتتاح شد. این 
مرغداری در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع 
افزون  اعتباری  با  مربع  متر  زیربنای ۳۲۰۰  با 
بر ۴۵ میلیارد ریال احداث شده است .ظرفیت 
تولید این مرغداری ۲۴۰ تن در سال است که 

زمینه اشتغال ۵ نفر را فراهم کرده است.
حاج  مرحوم  منظوره  چند  سالن  سپس 
روستای  در  هم  صالحی  جعفر  عبدالرحیم 
این  رسید.  برداری  بهره  به  و  افتتاح  دشتی 
متر   ۲۰۰ زیربنای  با  هم  منظوره  چند  سالن 
مربع با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال احداث 

شده است.
ادامه همچنین طرح هادی روستای خلور  در 
نیز با ۴ هزار متر مربع حجم آسفالت ریزی با 

اعتبار ۴ میلیارد ریال افتتاح شد.
در ادامه آموزشگاه ۶ کالسه ایثار در روستای 

خلور هم افتتاح و به بهره برداری رسید.

هزار   ۲ مساحت  به  زمینی  در  آموزشگاه  این 
با  مربع  متر  هزار   ۷ زیربنای  با  مربع  متر 
توسط  ریال  میلیارد   ۲۰ بر  افزون  اعتباری 
احداث  مصطفوی  مصطفی  سید  اندیش  نیک 

و توسط نوسازی مدارس تجهیز شده است.
شهر  فرزانگان  متری   ۳۰ خیابان  سپس 

عمادشهر نیز به بهره برداری رسید.
این پروژه ۶۰۰ متر طول دارد و حجم آسفالت 
با  که  باشد  می  مترمربع  هزار   ۱۴ آن  ریزی 
شهرداری  توسط  ریال  میلیارد   ۱۶ اعتبار 

عمادشهر احداث شده است.
در ادامه طرح آبرسانی به شهر عمادشهر هم به 

بهره برداری رسید.
این طرح با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد 
ریال احداث شده است که شامل حفر و تجهیز 
یک حلقه چاه ، خط انتقال آبرسانی به طول 
به طول  برق  انتقال  اجرای خط  متر،  هزار   ۳
۲۷۰۰ متر و احداث ۳ هزار متر جاده دسترسی 
است و ۳۰۱۵ نفر از این آب آشامیدنی سالم 

بهره مند خواهند شد.
فرماندار و نماینده مردم در ادامه سفرشان به 
بخش صحرای باغ، کلنگ آغاز ساخت عملیات 

فاطمه  مرحومه  کالسه   ۶ دبستان  اجرایی 
انصاری در عمادشهر هم به زمین زدند.

این آموزشگاه قرار است در زمینی به مساحت 
با  مربع  متر   ۴۳۰ زیربنای  با  مربع  متر   ۹۰۰
احداث  ریال  میلیارد   ۱۶ بر  افزون  اعتباری 

شود.
ادامه همچنین ساخت مرغداری ۳۰ هزار  در 

قطعه ای براکوه در عمادشهر نیز آغاز شد.
به  زمینی  در  است  قرار  هم  مرغداری  این 
 ۳۲۰۰ زیربنای  با  مربع  متر  هزار   ۷ مساحت 
متر مربع با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال 
بهره  با  احداث،که  خصوصی  بخش  توسط 
برداری این واحد تولیدی زمینه اشتغال ۵ نفر 
تولید آن ۲۴۰ تن  فراهم می شود و ظرفیت 

در سال است.
فرماندار ویژه الرستان و نماینده مردم در بدو 
ورود به روستای هرمود قبور مطهر شهدا این 

روستا را گلباران و عطرافشانی کردند.
از طرح  و  رفتند  بان  دیده  روستای  به  سپس 
های در حال احداث این روستا همچون سالن 
روستایی  بوستان  و  جنگلی  پارک  و  صالحین 

بازدید کردند.

افتتاح و کلنگ زنی ۹ طرح عمرانی، آموزشی و تولیدی 
در بخش صحرای باغ الرستان

صفحه آخر همین صفحه

افتتاح دفتر جدید مرکز نیکوکاری
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کشور  پزشکی  نظام  عالی  شورای  عضو 
ناشی  فوتی های  تعداد  اینکه  وجود  با  گفت: 
ماه های  به  نسبت  کشور  در  کرونا  بیماری  از 
اخیر که سه رقمی شده بود کاهش یافته اما 
این شرایط شکننده است و ضرورت دارد که 
شرایط  تثبیت  تا  سختگیرانه  محدودیت های 
دکتر  میالدالرستان،  گزارش  یابد.به  تداوم 
کوروش افشین پور، در گفت و گو با ایرنا افزود: 
سوی  از  شده  انجام  برنامه ریزی های  کنار  در 
ماه های  طی  نیز  مردم  همکاری  مسئوالن، 
اخیر ستودنی است و به جز عده محدودی که 
بیماری  این  نمی خواهند  و  نخواسته  هیچگاه 
را جدی بگیرند، سایر شهروندان برای سالمت 
خود و دیگران ارزش قائل بوده اند و پروتکل ها 
را به دقت رعایت کرده اند.وی ادامه داد: امروز 
فرهنگ  یک  به  جامعه  در  ماسک  از  استفاده 
اکثر مردم بدون ماسک حاضر  و  تبدیل شده 
نیستند یک لحظه در مکان های عمومی ظاهر 
فرهنگ  بیانگر  موضوع  این  گفت:  شوند.وی 
با  امیدواریم  که  است  کشورمان  مردم  باالی 
سال  پایانی  ماه های  در  داشتن  قرار  به  توجه 
این روند تداوم یابد تا بر خالف نوروز امسال، 
مردم در شرایط به مراتب بهتری به استقبال 

نوروز ۱۴۰۰ بروند.
اخیر  هفته های  طی  کرد:  بیان  پور  افشین 
از چهره های شناخته شده  نفر  فوت ۲  شاهد 
ورزشی در کشور در اثر ابتال به بیماری کرونا 
بودیم که این نشان می دهد ویروس کرونا به 
هیچ کس رحم نمی کند، فقیر و غنی و افراد 
مطرح و غیر مطرح همه در خطر ابتال هستند 

مربی  گفت:  الرستان  کشتی  هیئت  مسوول 
گری فراتر از عشق است و برای مربی گری در 

کشتی باید دیوانه وار کار کرد.
داود عسکرپور در جمع رئیس و اعضای کمیته 
مربیان هیئت کشتی الرستان با اشاره به اینکه 
مربی گری شغل نیست بلکه عشق است، اظهار 
و  فقط  گری  مربی  از  مربی  یک  اگر  داشت: 
فقط  قصد درآمدزایی داشته باشد هرگز موفق 

نخواهد بود.
باید  کشتی  در  کردن  کار  اینکه  بیان  با  وی 
برای رضای خدا باشد، گفت: یک مربی نباید 
باشد  بی خیال  دارد  که  به مسوولیتی  نسبت 
موفقیت  برای  را  خود  توان  تمام  باید  بلکه 

کشتی گیرانش به کار گیرد.
بر  تاکید  با  الرستان  کشتی  هیئت  مسوول 
بایستی سرلوحه  انضباط در کار  اینکه نظم و 
کار یک مربی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر یک 
نظم  و  ریزی  برنامه  گری  مربی  امر  در  مربی 
خاصی نداشته باشد نمی تواند در کارش موفق 
عمل کند.قهرمان پیشین کشتی آسیا همدلی 
کرد:  بیان  و  دانست  موفقیت  رمز  را  اتحاد  و 
اگر بین مربیان کشتی الرستان همدلی و وفاق 
باشد بی گمان موفقیت های بیشتری حاصل 
خواهد شد.عسکرپور با اشاره به اینکه مربیان، 
بازوی توانمند هیئت کشتی الرستان هستند، 
ابراز داشت: در کشتی الرستان بایستی امورات 
با خرد جمعی و همکاری گروهی پیش برود؛ 
چرا که بنده به عنوان مسوول هیئت نمی توانم 

به تنهایی کارهای هیئت را انجام دهم.
الرستان  کشتی  هیئت  اینکه  بیان  با  وی 
استان  برترین هیئت های کشتی  همواره جز 
فارس بوده و تمام تالش ما این است که رتبه 
سال ۹۹ هیئت کشتی الرستان را ارتقا دهیم 
رتبه  گفت:  برسانیم،  خود  اصلی  جایگاه  به  و 
سال ۹۸ هیئت کشتی الرستان نسبت به سال 
۹۷، پنج پله صعود کرده است که این موفقیت 
از تالش و کوشش شبانه روزی تمامی  نشان 
چرا  است؛  الرستان  کشتی  اندرکاران  دست 
که هر موفقیتی که در هیئت کشتی الرستان 
و  نیست  کار شخص خاصی  می شود  حاصل 

همه در این موفقیت دخیل هستند.
تاکید  با  ایران  کشتی  ملی  تیم  پیشین  عضو 
اینکه سطح علمی و فنی مربیان و کشتی  بر 
داد:  ادامه  باشد،  بروز  همواره  بایستی  گیران 
هماهنگی های الزم با پرفسور بهمن میرزایی 
کشتی،  جهانی  اتحادیه  علمی  انجمن  عضو 
آسیا  کشتی  دار  عنوان  حبیبی  هادی  دکتر 
برجسته  اساتید  دیگر  همچنین  و  جهان  و 
زودی  به  و  است  شده  انجام  کشور  کشتی 
وبینار مختلفی برای ارتقای سطح علمی و فنی 
مربیان و کشتی گیران هیئت کشتی الرستان 

برگزار می شود.
به  اشاره  با  الرستان  کشتی  هیئت  مسوول 
سازنده  پیشنهادهای  و  انتقاد  پذیرای  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  است،  کشتی  پیشرفت  برای 

و همه باید رعایت کنیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم با رعایت پروتکل ها، 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  دستورالعمل ها، 
و  ماندن  خانه  در  اجتماعی،  گذاری  فاصله 
از حضور در مکان های شلوغ اجازه  خودداری 
ندهیم عزیزان ما، دوستان ما، هموطنان ما و 
چشمانمان  مقابل  در  کشورمان  سرمایه های 

تسلیم این بیماری شوند.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی فارس، ضمن 
تردد  ممنوعیت  طرح  اجرای  از  حمایت 
ورودی  در  بومی  غیر  پالک  با  خودروهای 
اثرگذار  شیراز گفت: این اقدام می تواند بسیار 
باشد اما از آنجا که شیراز قطب پزشکی است 
خدمات  دریافت  برای  افرادی  است  ممکن  و 
باشند،  این شهر  به حضور در  پزشکی مجبور 
برای  که  گونه ای عمل شود  به  زمینه  این  در 

آنها مشکلی ایجاد نشود.

هر کدام از شما مربیان بایستی به دنبال ایده 
های نو برای ارتقای کشتی باشید و بنده هم از 
انتقاد و نظرهای موثر و قابل قبول استقبال می 

کنم و آنها را عملیاتی خواهم کرد.
وی با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا تمامی 
شده  تعیین  پیش  از  های  برنامه  و  فعالیت 
ادامه  کرد،  متوقف  را  الرستان  کشتی  هیئت 
در  الرستان  های  باشگاه  مربیان  وظیفه  داد: 
شرایط کرونایی این است که تمرینات کشتی 
باز همچنان  فضای  در  را  مستعد خود  گیران 
خود  حال  به  را  گیران  کشتی  و  کنند  دنبال 
رها نکنند؛ چرا که یک کشتی گیر همواره باید 
در  بتواند  تا  باشد  برخوردار  نسبی  آمادگی  از 

مسابقات پیش رو موفق ظاهر شود. 
از  ویژه  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  عسکرپور 
الرستان  کشتی  قهرمانان  و  سازنده  مربیان 
در اولویت برنامه های این هیئت است، گفت: 
و  سازنده  مربیان  به  الرستان  کشتی  هیئت 
تا  استانی  های  مقام  حائز  که  گیرانی  کشتی 
بین المللی شوند نگاه ویژه ای دارد و به آنها 
می  اهدا  قهرمانان  این  شأن  خور  در  پاداش 
کند.مسوول هیئت کشتی الرستان با اشاره به 
اینکه به دنبال برگزاری دوره های مربی گری 
و داوری در الر هستیم، خاطرنشان کرد: دوره 
نفر  برای ۱۰  را  مربی گری کشتی  نیاز  پیش 
از الرستانی های عالقه مند به امر مربی گری 
مجوز  صدور  از  پس  انشااهلل  و  کردیم  برگزار 
با  کرونا،  ستاد  و  کشتی  فدراسیون  سوی  از 
هماهنگی هیئت کشتی استان فارس، میزبان 

دوره های داوری و مربی گری خواهیم بود. 
بین  مسابقات  در  ایران  ملی کشتی  تیم  عضو 
پزشکی  بیمه  و  کرونا  بیمه  ترکیه  المللی 
امری  را  برای مربیان و کشتی گیران  ورزشی 
ضروری دانست و افزود: کارت ملی کشتی نیز 
یکی از نیاز های شرکت در مسابقات است که 
آن  صدور  برای  باید  گیران  کشتی  و  مربیان 
برنامه  اینکه  به  اشاره  با  کنند.عسکرپور  اقدام 
های هیئت کشتی الرستان در ایام دهه فجر 
می  برگزار  گذشته  های  سال  از  تر  متفاوت 
شود، اظهار داشت: ۷ برنامه باشکوه با حضور 
رئیس هیئت کشتی استان فارس و مسوولین 

الرستان در این ایام مبارک برگزار می شود.
در ادامه این نشست دو ساعته رئیس و اعضای 
نظرات  الرستان  کشتی  هیئت  مربیان  کمیته 
و پیشنهادهای خود را به منظور آماده سازی 
کشتی گیران برای شرکت در مسابقات پیش 
کشتی  تمرین  شد  مقرر  و  کردند  عنوان  رو 
با رعایت  باشگاه های الرستان  گیران مستعد 
تمامی پرتکل های بهداشتی و با نظم و برنامه 
در  مربیان  نظر  زیر  همچنان  خاصی  ریزی 
فضای باز دنبال شود و در صورت امکان هفته 
ای یک جلسه دو کشتی گیر و یک مربی در 
خانه کشتی زنده یاد مسلم غریب دوست الر 
تمرین  به  الرستان  کرونا  ستاد  هماهنگی  با 

بپردازند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

 محدودیت های سختگیرانه کرونایی تداوم یابد

مسوول هیئت کشتی الرستان: 

مربیان سازنده، حمایت ویژه می شوند

شده و در اندیشه تضعیف حضور مردم در پای 
صندوق های رای و مشارکت پایین مردم است 
که باید آگاهانه و عالمانه تر با مسایل برخورد کرد 
و بدور از هرگونه ایجاد حاشیه و یاس و ناامیدی 
به دنبال تزریق امید در بین مردم و جامعه باشیم.

وی نقش رسانه های جمعی در جهت دهی افکار 
عمومی برای افزایش میزان مشارکت در اانتخابات 
را مهم و تعیین کننده دانست و گفت: رسانه ها ، 
احزاب سیاسی ، گروه ها و تشکل های دانشجویی 
می توانند تنور انتخابات را برای حضور آگاهانه تر 
و پرشور تر مردم به ویژه در استان فارس گرم 
فعالیت  اینکه  بیان  با  البته  زاده  کنند.احمدی 
فارس  استان  در  سیاسی  های  وگروه  احزاب 
ضعیف است و نقش آنها در سپهر سیاسی استان 
و  کرونا  ویروس  جمله  از  مختلف  دالیل  به  بنا 
همچنین تبلیغات برای پایین آمدن سطح اعتماد 
عمومی و برخی مسایل دیگر کمرنگ شده است، 
گفت: ما امیدوار به ایفای نقش فعال احزاب در 
گرم کردن تنور انتخابات و به دنبال آن افزایش 
و  عرصه حساس  این  در  مردم  مشارکت  میزان 

مهم هستیم.
بر  فارس  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
امیدآفرین  و  آگاهانه  پرشور،  مشارکت  ضرورت 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در خرداد سال آینده تاکید 
کرد و گفت: راهبرد و اولویت دولت تدبیرو امید، 
مجریان و مدیریت اجرایی استان نیز بر همین 

امر استوار است.

۲۰۱۷۲ فقره تسهیالت بخش کشاورزی توسط 
بانک کشاورزی استان فارس خبر داد و گفت: 
سال  در  فارس  استان  کشاورزی  بانک  شعب 
تولید  تسهیالت  فقره   ۲۰۱۷۲ از  بیش   ۱۳۹۹
کنندگان بخش کشاورزی را تمدید کردند که از 
این میزان تسهیالت تمدید شده، تعداد ۱۵۹۷۳ 
فقره به مبلغ ۹۶۵۹ میلیارد ریال بر اساس خط 
با  فقره   ۴۱۹۹ تعداد  و  مطالبات  وصول  مشی 
اختصاص  با  ریال  میلیارد   ۹۵۸ از  بیش  مبلغ 
بند خ  اعتبار  از محل  یارانه  ۴۶۷ میلیارد ریال 
ماده ۳۳ تمدید و تعداد ۷۱۲۱ فقره تسهیالت 
بخش کشاورزی نیز با تخصیص ۱۱۸۸ میلیارد 
ریال یارانه از محل اعتبارات بند ل تبصره ۱۶ 

تسویه شد.
میلیارد   ۶۷۰ از  بیش  پرداخت  از  همچنین  او 
ریال غرامت مربوط به سال زراعی جاری توسط 
بانک کشاورزی خبر داد و افزود: بیش از ۶۵۰ 
هزار راس انواع دام و تعداد ۱۲ هزار بیمه گذار 
خود  دام های  فارس  استان  کشاورزی  بانک  در 
را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان 

قرار دادند.
مدیر شعب بانک کشاورزی فارس تصریح کرد: 
بیش از ۶۶ هزار بیمه نامه تا پایان آذر ماه سال 
۹۹ در بانک کشاورزی استان فارس صادر شده 
شده  صادر  نامه های  بیمه  مجموع  از  که  است 
 ۲۶۳۷۸ باغات،  بخش  در  نامه  بیمه   ۲۷۰۴۹
 ۱۲۵۴۷ تعداد  زراعت،  بخش  در  نامه  بیمه 
نامه  نامه در بخش دام، تعداد ۶۹۷ بیمه  بیمه 
در بخش طیور، تعداد ۹ بیمه نامه در زیربخش 
آبزیان و تعداد ۱۷ بیمه نامه در سایر بخش ها 
شامل منابع طبیعی، ابنیه و ماشین آالت بوده 

است.

طبیعی طی این سال ها دست و پنجه نرم می 
کند.

معاون استاندار فارس، ابراز داشت: در این شرایط 
دست  و  مدیران  وظایف  و  رسالت  مهمترین 
و  سازی  حاشیه  بدون  که  است  این  اندرکاران 
دامن زدن به اختالف ها و دو دستگی ها امید را 

به جامعه تزریق کنند.
احمدی زاده، افزود: مدیران دولت تدبیر و امید 
از فرمانداری ها تا همه مدیران کل در نهادهای 
مختلف اجرایی نیز بدون لکنت زبان و با قوت و 
جدیت خدمات و دستاوردهای دولت و نظام را 
که باعث امید مردم می شود اطالع رسانی کنند.

فارس  در  سالم  انتخابات  برگزاری  برای  شرایط 
فراهم است

احمدی زاده در بخش دیگری از  مصاحبه خود 

مسایل  از  یکی  عنوان  به  انتخابات  موضوع  به 
اولویت اساسی کشور و مدیریت اجرایی  مهم و 
استان فارس اشاره کرد و گفت: شرایط الزم برای 
استان  در  قانونمند  و  سالم   ، پرشکوه  انتخابات 
فراهم است.وی بیان کرد: البته دو وجه سالمت و 
امنیت انتخابات بر عهده مجریان و حوزه وزارت 
کشور است و این آمادگی کامل در سطح ملی و 
یعنی  آن  دیگر  در وجوه  اما  دارد  استانی وجود 
برخی  نیازمند  مردم  مشارکت  و  رقابت  بحث 
مکانیسم ها و شاخص های و مقدمات و شرایط 
دیگری است که یکی از شاخصه ها و پارامترهای 
مهم در تحقق این امر همین تزریق امید در بین 

مردم و دوری از حاشیه ها است.
نشان می  ها  بررسی  داشت:  ابراز  زاده،  احمدی 
دهد که اتاق فکر دشمن از مدت ها قبل فعال 

رزاق منش به آن اشاره کرد و گفت: این میزان 
از مددجویان  متقاضی  نفر  به ۱۲۶۶  تسهیالت 
و  بهزیستی  )ره(،  امام  حضرت  امداد  کمیته 

مشاغل خانگی پرداخت شده است.
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۴۴۰ مبلغ  افزود:  او 
این  متقاضیان  از  نفر   ۸۸۸۹ به  نیز  زراعت 
فقره   ۱۴ همچنین  و  کشاورزی  زیربخش 
به  ریال  میلیارد   ۱۰۴۹ مبلغ  به  تسهیالت 
شده  گواهی  بذور  کننده  تولید  واحد های 

پرداخت شده است.
رزاق منش پرداخت بیش از ۶۵۳۲ میلیارد ریال 
تسهیالت در زیر بخش صنایع تبدیلی در همین 
مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک 
کشاورزی استان فارس را یکی دیگر از اقدامات 
به  تسهیالت  میزان  این  گفت:  و  خواند  مهم 

۴۰۱۹ نفر از متقاضیان پرداخت شده ا ست.
در  فارس  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
بخش دیگری از سخنان خود از تمدید بیش از 

فارس، گفت:  استاندار  امنیتی  و  معاون سیاسی 
ظرف یک سال )دهه فجر ۹۸ تا دهه فجر ۹۹( 
طرح  ریال  میلیارد  هزار   ۵۰۰ بر  افزون  رقمی 
عمرانی ، اقتصادی و زیربنایی در این استان به 

بهره برداری رسید.
سید احمد احمدی زاده در حاشیه افتتاح طرح 
داشت:  اظهار   ، گراش  شهرستان  عمرانی  های 
های  پروژه  از  ریال  میلیارد  هزار   ۲۳۰ از  بیش 
بهره برداری شده مربوط به دهه فجر امسال)۹۹( 
جاری  سال  فجر  دهه  در  داد:  ادامه  است.وی 
عالوه بر بهره برداری از هزار و ۸۴ طرح عمرانی 
نیز  ریال  میلیارد  هزار  بر ۱۰  افزون  زیربنایی  و 
پروژه کلنگ زنی شده که بر اساس پیش بینی ها 
و برآورد این طرح ها تا پایان دولت تدبیرو امید 

افتتاح خواهند شد.
های  پروژه  این  البته  کرد:  بیان  زاده،  احمدی 
بیشتر  که  است  هایی  طرح  قالب  در  افتتاحی 
توسط دولت و یا با مشارکت دولت و مردم بوده 
است و غیر از طرح هایی با سرمایه گذاری بخش 
جنوب  آلومینیم  کارخانه  همچون  خصوصی 
فارس است که رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 

ریال سرمایه گذاری آن است.
وی گفت: اتمام و تکمیل این طرح ها و یا شروع 
عملیات اجرایی طرح های جدید در حالی است 
های  تحریم  شدیدترین  با  اکنون  دولت  که 
ظالمانه ، مسایل و مشکالت مالی و محدودیت 
های اعتباری ، مشکالت کووید ۱۹ و بسیاری از 
مشکالت داخلی و بین المللی و همچنین بالیای 

مدیر شعب بانک کشاورزی فارس، گفت: امسال 
بخش های  در  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۱۶۰۰
مختلف کشاورزی پرداخت شده است که نسبت 

به پارسال ۲۹ درصد رشد را نشان می دهد.
به  تسهیالت  ارائه  منش،  رزاق  حسن  محمد 
کشاورزی  مختلف  زیربخش های  متقاضیان 
 ۳۱۶۰۰ مبلغ  امسال  ابتدای  از  را  بازرگانی  و 
میزان  این  گفت:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد 
از متقاضیان  تسهیالت به ۵۱ هزار و ۳۵۶ نفر 
پرداخت شده است که از لحاظ مبلغ نسبت به 
رشد  درصد  میزان ۲۹  به  پارسال  مشابه  مدت 

نشان می دهد.
ریال  میلیارد  از ۲۳۶۳  بیش  امسال  افزود:  وی 
تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان 
پرداخت شده است که در واقع با پرداخت این 
ماشین  انواع  دستگاه   ۲۴۵۳ تسهیالت،  میزان 
آالت بخش کشاورزی همچون تراکتور، کمباین 
و دنباله بند ها به بخش مکانیزاسیون کشاورزی 

استان اضافه شده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس ادامه 
استان  کشاورزی  بانک  شعب  همچنین  داد: 
میلیارد   ۷۳۸ مبلغ  مدت،  این  طی  در  فارس 
را  عشایری  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت  ریال 

به ۵۵۴ نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.
کشاورزی  بانک  شعب  کرد:  اضافه  منش  رزاق 
استان فارس در رابطه با تسهیل در امر ازدواج 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۶۸۹ مبلغ  جوانان، 
پرداخت  متقاضیان  از  نفر   ۳۲۷۳ به  را  ازدواج 

کرده است.
رابطه  در  پرداختی  وام  میزان  سپس  وی، 
نوع  این  توسعه  هدف  با  گلخانه ای  کشت  با 
را  کشاورزی  محصوالت  تولید  در جهت  کشت 

ریال  میلیارد   ۱۰۶۸ از  بیش  مدت،  همین  در 
تسهیالت برای این نوع کشت ذکر کرد و افزود: 
گلخانه ای  کشت  زمینه  در  تسهیالت  پرداخت 
 ۷۹ از  برداری  بهره  و  احداث  به  منجر  استان، 
طرح با مساحت بیش از ۴۵.۸ هکتار در استان 

فارس شده است.
این مدت، مبلغ ۲۲۱۴  افزود: طی  رزاق منش 
میلیارد ریال تسهیالت صندوق توسعه ملی به 

۵۶۹ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
او اظهار کرد: همچنین در زمینه باغداری، شعب 
بانک کشاورزی استان مبلغ ۲۴۱۷ میلیارد ریال 
متقاضیان  از  نفر   ۵۷۱۳ تعداد  به  تسهیالت 
ریال  میلیارد   ۷۹۸۸ مبلغ  و  استان  باغدار 
تسهیالت دامداری به ۱۳۳۹۴ نفر از متقاضیان 

پرداخت کرده است.
کشاورزی  بانک  شعب  اقدامات  از  دیگر  یکی 
استان فارس در این مدت پرداخت مبلغ ۵۰۱ 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی می باشد که 

بهره برداری از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال طرح عمرانی در فارس

رشد 2۹ درصدی پرداخت تسهیالت در بخش کشاورزی فارس

استحقاق  استعالم  به  نسبت  درمانی  مراکز 
بیمه ای  پوشش  از  و  کرده  اقدام  خود  درمان 

اطمینان کسب کنند.
استحقاق  استعالم  برای  اینکه  بیان  با  وی  
درمان، نیازی به مراجعه حضوری نیست، گفت: 
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  شدگان  بیمه 

یا   *۴*۱۴۲۰# گیری  شماره  با  یا   es.tamin.ir
#۱۶۶۶* بوسیله تلفن همراه از وضعیت پوشش 

بیمه ای خود مطلع شوند.
گامی  را  کاغذی  دفترچه های  حذف  کشاورز 
تامین  الکترونیک  سالمت  پرونده  تحقق  در 
با  طرح  این  در  گفت:  و  دانست  اجتماعی 
درمانی،  تشخیصی  مراکز  و  پزشکان  همکاری 
الکترونیک جایگزین نسخه های کاغذی  نسخه 
شده و بیمه شدگان می توانند با ایجاد حساب 
کاربری در سامانه es.tamin.ir، سوابق درمانی 
الکترونیک  سالمت  پرونده  منوی  در  را  خود 

خود مالحظه کنند.
موفقیت  فارس  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
گرو  در  را  طرح  این  اهداف  به  دستیابی  و 
و  تشخیصی  موسسه های  و  پزشکان  همکاری 
موسسه ها  و  پزشکان  افزود:  و  دانست  درمانی 
با  فرد  هویت  احراز  از  پس  قرارداد  طرف 
دفترچه  جلد  یا  شناسنامه  ملی،  کارت  رویت 
فرد  برخورداری  استعالم  انجام  و  درمانی، 
بیمه ی  پوشش  همان  یا  درمان  استحقاق  از 
و  نسخه نویسی  به  نسبت  می توانند  درمان، 
بستر  در  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  ارایه 

الکترونیک اقدام کنند.
ارائه  موسسه های  و  پزشکان  گفت:  کشاورز 
دهنده خدمات تشخیصی و درمانی در صورت 
قطع بودن سیستم مکانیزه این امکان را دارند 
یا  پزشک  مطب   مخصوص  سرنسخه  از  که 
جای  به  درمانی  موسسه  به  متعلق  سرنسخه 

برگ دفترچه درمانی بیمار، اقدام کنند.

سالروز  ماه،  اسفند   ۱۴ تاریخ  در  روستا،  این  در 
تاسیس کمیته امداد خبر داده و افزود:  این منازل 
با مشارکت خیرین بزرگوار روستا و کمک کمیته 
امداد به بهره برداری خواهد رسید.در این مراسم، 
بریز  کاری  نیکو  مرکز  رئیس  موسی طاهری  حاج 
نیز  با بیان اینکه کل هزینه های ساخت و تاسیسات 
ارجمند  خیر  توسط  نیکوکاری  مرکز  جدید  دفتر 
بریزی حاج عبدالحسین طاهری تامین شده به بیان 
گزارشی کوتاه از عملکرد این مرکز خیریه پرداخته 
و گفت:  مجموعه کمک های اهدایی به این مرکز از 
زمان آغاز به کار آن در  مهرماه ۹۷  تا کنون ۶۲۱ 
میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که ۴۵۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان به صورت کاال و ۱۶۹ میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان به صورت نقدی به مددجویان اهدا 
شده است.وی گفت: این کمک ها در امور مختلف از 
جمله؛ امور فرهنگی، خرید تبلت، بهداشت و درمان، 
تهیه دارو برای بیمار سرطانی،) ۳۶ میلیون تومان( 
و طرح اکرام محسنین صرف شده و تعداد نیازمندان 
و مددجویان تحت پوشش ۱۰۱ خانوار است.حاج 
عبدالحسین طاهری، خیر بریزی نیز در پایان این 
مراسم  از ساخت و بهره برداری یک انبار برای مرکز 

نیکوکاری در آینده ای نزدیک خبرداد.

از  گفت:  فارس،  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
نسخه  تحقق  هدف  با  و  اسفندماه  ابتدای 
دفترچه  جایگزین  ملی  کارت  الکترونیک، 
خواهد  بیمه  این  پوشش  تحت  افراد  درمانی 
پوشش  تحت  افراد  گفت:  کشاورز  شد.ابراهیم 
دارند  را  امکان  این  اجتماعی  تامین  سازمان 
موسسه های  یا  پزشک  به  مراجعه  هنگام  که 
و  دفترچه  ارائه  بدون  درمانی،  و  تشخیصی 
یا  با همراه داشتن کارت ملی، شناسنامه  تنها 
جلد دفترچه بیمه درمانی، احراز هویت شده و 

خدمات مورد تقاضا را دریافت کنند.
دفترچه های  چاپ  توقف  به  اشاره  با  وی 
اول  از  اجتماعی  تامین  درمانی  بیمه  کاغذی 
بازنشستگانی که  و  بیمه شدگان  اسفند گفت: 
دیگر  است،  شده  تمام  آن ها  دفترچه  صفحات 
اما  ندارند،  جدید  دفترچه  دریافت  به  نیازی 
صفحات سفید موجود در دفترچه های کاغذی 
استفاده  قابل  و  معتبر  کماکان  شده ها  بیمه 

خواهد بود.
مستمری  و  بیمه شدگان  داد:  ادامه  کشاورز 
به  مراجعه  از  قبل  باید  تبعی  و  اصلی  بگیران 

با دهه فجر و  به گزارش میالد الرستان، همزمان 
طی مراسمی با  حضور دالور حضور رئیس کمیته 
مرکز  اعضای  الرستان،  )ره(  خمینی  امام  امداد 
نیکوکاری بریز، دهیار و اعضای شورای روستا و خیر 
بریزی حاج عبدالحسین طاهری دفتر جدید مرکز 
نیکوکاری علی بن ابیطالب )ع( روستای بریز افتتاح 
شد.رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( الرستان، 
در این مراسم طی سخنانی ضمن تقدیر از خیرین 
و مردم بریز اظهار داشت: مرکز نیکوکاری بریز در 
سطح استان فارس یکی از بهترین مراکز است، در 
حالی  که برخی مراکز ایجاد شده با جمعیت بیشتر 
در برخی شهرها عملکرد ضعیف تری  نسبت به این 
مرکز داشته و این از نیت خیرین این منطقه  است.

دالور، با بیان اینکه جهت راه اندازی چنین مراکزی 
توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( مجوز صادر می 
شود و پس از صدور مجوز و شروع به کار ، اختیارات 
با هیئت اجرایی این مراکز خواهد بود، اظهار داشت: 
نیازمندان تحت  هیئت اجرایی می توانند به همه 
کمیته  مددجویان  از  )چه  خود،  مرکز  پوشش 
باشند و چه نباشند( کمک کرده و  این کمک ها 
می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.دالور، در ادامه 
مسکونی  منزل  چندین  افتتاح  از  خود  سخنان 

کارت ملی، جایگزین دفترچه تامین اجتماعی می شود افتتاح دفتر جدید مرکز نیکوکاری
 علی بن ابیطالب )ع( روستای بریز
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سخنان رهبری ایران مشخص شد و البته راه بر 
بسته  همیشه  برای  نیز  آن  مشابه  پیشنهادات 
تاکید  صراحت  با  اسالمی  انقالب  شد.رهبری 
برجامی  تعهدات  به  ایران  اگر می خواهند  کرد: 
خود برگردد باید آمریکا تحریم ها را در عمل و 

نه با زبان و یا روی کاغذ، کاًل لغو کند.
ایران  رهبری  موضع  در  توجه  جالب  نکته   *
اعالم  به  فقط  اینبار  اسالمی  جمهوری  اینکه 
ها  تحریم  لغو  خصوص  در  مکتوب  و  لسانی 
بسنده نخواهد کردبلکه »راستی ازمایی« اعالن 
و اعمال سیاست های امریکا در لغو تحریم ها را 

نیز دردستور کارجدی قرارخواهد داد.
درحال  به سرعت  امریکا  و  اروپا  برای  زمان   *
سپری شدن است. غنی سازی اورانیوم با قوت 
و سرعت و البته وفق برجام پیگیری می شود و 

و  ریخت  اند  بسته  رژیم  این  به  منطقه دل  در 
اعالم  سازمان  این  تریبون  از  رسمی  شکلی  به 
داشت هیچ تهدید یا حماقتی از سوی اسرائیل 

بی پاسخ نخواهد ماند.
پیش  چندروز  که  است  درحالی  اینها  همه   *
ایران  در  عراق  امور  در  ملل  سازمان  نماینده 
یمن  امور  در  این سازمان  نماینده  امروز  و  بود 
رییس  حال  همین  در  شد.  حاضر  ایران  در 
پیامی مهم  با  به  ایران  اسالمی  مجلس شورای 
رییس  میزبان  عراق  فردا  و  شد  روسیه  راهی 
قوه قضاییه ایران خواهد بود اینها همگی یعنی 
البته  و  منطقه  دیپلماسی  کانون  در  ایران  انکه 
با  مرتبط  مسائل  البته  و  دارد  قرار  منطقه  فرا 
ایران کم شمار نیستند. عباره اخرای این کالم 
کوتاه  با هدف  ایران  تهدید  سیاست  استکه  ان 
همانگونه  ازمواضعش  اسالمی  جمهوری  امدن 
این پس هم  از  نداده است  تا کنون جواب  که 

جواب نخواهد داد.
* حاال بازگشت تحریم های ناکام امریکا علیه 
فقط  است  شده  ماهه  سه  و  سال  دو  ایران 
کافیست به تعامالت ایران با دنیای خارج توجه 
نمونه  یک  عنوان  به  و  حال  عین  در  و  شود 
کوچک میزان صادرات نفت ایران در این روزها 
ملحوظ نظر قرارگیرد تا معلوم شود ترامپ فقط 
در  حکومتش  ازدوران  نیمی  خالل  در  فقط  و 
حاصل  البته  و  است  دویده  تاریک  ای  بیراهه 
این تالش ناقرجام ان بوده است که فقط کفش 
هایش را پاره کرده است . ایا اروپا وامریکا این 
منتظر  باید  داد؟  قرارخواهند  نظر  مد  را  تجربه 

ماند و دید.

ندارد، ممنوع اعالم کرد.
تمامی  به  توئیتی  در  عمان  بهداشت  وزارت 
مراکز بهداشتی دولتی و خصوصی دستور داد 
تا داروهای یاد شده را از بازار جمع آوری کرده 

و استفاده از آنها را ممنوع اعالم کنند.
این وزارتخانه از بیمارانی که داروهای یاد شده 
اند، خواست از آن استفاده  را خریداری کرده 
نکرده و به پزشک متخصص به منظور دریافت 

داروی جایگزین مراجعه کنند.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت کویت نیز دستور 
توقف فرآیند توزیع و مصرف داروی »پروفینال 
» تولید شرکت اماراتی جلفار را صادر کرد زیرا 
تشکیل  مواد  میزان  خانه  وزارت  این  گفته  به 
دهنده این دارو با معیارهای جهانی همخوانی 

ندارد.
در همین باره سازمان بازرسی کویت در شبکه 
اجتماعی توئیتر اعالم کرد که موادی در باالی 
شیشه شربت وجود دارد که حتی با تکان دادن 

حل نمی شود.
بنابر گزارش روزنامه عکاظ عربستان، موسسه 
عمومی غذا و دارو در عربستان چند روز پیش 
دستور جمع آوری شربت پروفینال تولید شده 

توسط یک شرکت اماراتی را صادر کرد.

صورت گرفت اما این اقدام از طرف طالبان 
ضعف دیده شد و اکنون با بازگشتن زندانیان 
زندانیان  آزادی  جنگ،  میدان  به  شده  آزاد 

طالبان »دیگر هرگز« انجام نخواهد شد.
که  شده  متعهد  قطر  توافقنامه  در  طالبان 
از آزادی سالح های  این گروه پس  زندانیان 
خود را به زمین گذاشته و به میدان جنگ 

بازنمی گردند.
بود  گفته  این  از  پیش  گروه  این  سخنگوی 
خود  خانه های  به  شده  آزاد  زندانیان  که 
مقامات دولتی  اظهارات  رد  با  و  بازگشته اند 
حضور  به  ضرورتی  که  بود  کرده  تاکید 

زندانیان آزاد شده در میدان جنگ نیست.
امور  در  آمریکا  نماینده  زاد«  خلیل  »زلمی 
صلح افغانستان نیز درباره این اتهامات دولت 
تاکید کرده بود که مدرکی درباره بازگشت 
جنگ  میدان  به  طالبان  شده  آزاد  زندانیان 
وجود ندارد و دو طرف برای تحت تاثیر قرار 

دادن اذهان عمومی تالش می کنند.
و  قطر  توافقنامه  براساس  می شود  یادآوری 
تعهداتش،  به  طالبان  پایبندی  به  مشروط 
روند آزادی زندانیان این گروه باید ادامه یابد، 
اسامی سران این گروه از فهرست تحریم های 
سازمان ملل خارج شده و نیروهای خارجی 

نیز خاک افغانستان را ترک کنند.

این کشور و امضای سند تولید مشترک واکسن 
گامالیای  مرکز  با  ایران  در  »اسپوتنیک وی« 

وزارت بهداشت اعالم شده است.
داشت:  اظهار  به مسکو  ورود  بدو  در  شانه ساز 
همکاری  و  خرید  قرارداد  برای  مذاکرات 
با  اسپوتینک وی  واکسن  تولید  برای  مشترک 
سفارت  همکاری  با  پیش  ماه  چند  از  روسیه 
و وزارت خارجه در حال انجام است و در این 

سفر توافقنامه بین دو طرف امضا خواهد شد.
مشترک  تولید  برای  سفر  این  در  افزود:  وی 
واکسن روسی در ایران مذاکرات نهایی را انجام 

خواهیم داد.

اعتقاد  و  است  متفاوت  نظارت  با  دستوری 
دارم که باید از ابزار های بازار مانند تعرفه های 
بازار  تنظیم  برای  گمرکی  حقوق  و  وارداتی 
و  واردات  امر  در  تسهیل  کرد.وی،  استفاده 
ارتقاء صادرات را از اولویت های این وزارتخانه و 
مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال 
و  قیمت ها  کنترل  برای  بازار  در  کاال  فراوانی 
نیز  توزیع  نظام  اما  هستیم،  بازار  بر  نظارت 
و  مدیریت  باید  عرضه  افزایش  این  دنبال  به 
و  همراهی  زمینه  این  در  که  شود  ساماندهی 
فراکسیون  و  اسالمی  مشارکت مجلس شورای 
ثمر است.رزم حسینی،  اصناف مثمر  تخصصی 
با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار 
با استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ صنعتی 
و معدنی کشور، گفت: در حوزه اصناف نیز باید 
از این گونه مدل های تجربه شده برای توسعه 
همانند  مالی  حمایت  بسته  و  شود  استفاده 
بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در 
این حوزه نیز تعریف شود.وزیر صنعت، معدن و 

آسیب های اجتماعی عدم ثبات بازار هستند.
وضعیت  این  آمدن  وجود  به  عمده  علت 
در  باید  را  اقتصادی  ناامنی  بروز  و  بازار  در 
قوانین و ساختار ناکارآمد جستجو کرد. یکی 
از قوانین که نقش محوری در کنترل بازار را 
دارد قانون تعزیرات حکومتی است و مجریان 
و  اتحادیه ها  وزارت صمت،  قانون  این  اصلی 
اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

تعزیرات  قانون  تصویب  از  اینکه  به  توجه  با 
و  است  گذشته  زیادی  سال های  حکومتی 
امروز  اقتصادی  بافت  با  متناسب  قانون  این 
نیست، می توان گفت که خألهای این قانون 
بازار  زیرپوست  نرم  قدرت های  ایجاد  باعث 
شده است؛ از این رو بازنگری در این قانون 

ضروری به نظر می رسد.
مقررات گذاری،  نهادهای  دیگر  سوی  از 
و  مقررات  اجرای  مرجع  و  رسیدگی  مرجع 
احکام همه در دولت جمع شده اند و این بر 
این  که  قواست  تفکیک  اساسی  اصل  خالف 
موضوع ناخودآگاه سبب ایجاد شائبه سیاسی 

بودن عدم ثبات اقتصادی می شود.
بازگشت  برای  که  راه هایی  از  یکی  بنابراین 
دارد  بازار وجود  به  ثبات  و  اقتصادی  امنیت 
و  حکومتی  تعزیرات  قانون  همزمان  اصالح 
متناسب  حکومتی  تعزیرات  سازمان  ساختار 
داشت  امید  باید  که  است  روز  نیازهای  با 
همکاری  با  قوا  سایر  و  قانونگذار  نهاد های 

یکدیگر نسبت به این موضوع اقدام کنند.«

کرد: آنها باید غنی سازِی بیش از محدودیت های 
برجامی را متوقف کنند، موضع آمریکا تغییری 
به  ایران  متحده می خواهد  ایاالت  است،  نکرده 
تعهدات برجامی خود بازگردد و اگر چنین کند، 

آمریکا نیز همین کار را خواهد کرد.

برای  و  شد  خواهد  چاپ  مساوی  اندازه های 
در  ملی  پول  از  صفر  چهار  طرح حذف  اجرای 
صفر  چهار  نیز  جدید  اسکناس های  در  آینده 

ارقام اسکناس کم رنگ چاپ شده است.
از  اسکناس ها  این  در  کرد:  اضافه  امیر شکری، 
شده  استفاده  مذهبی  و  ملی  نمادهای  تصویر 
به  نیز  اسکناس ها  این  توزیع  گفت:  است.وی 

زودی آغاز خواهد شد.

تجارت افزود: باید خیران توسعه توسط اصناف 
و بازاریان تشکیل شود و از بازرگانان و اصناف 
شرافتمند برای مشارکت در این تشکل مردمی 
به  اشاره  با  حسینی  آید.رزم  عمل  به  دعوت 
رفته  بزرگ  فروشگاه های  سمت  به  دنیا  اینکه 
این  اندازی  راه  البته  کرد:  یادآوری  است، 
نوع  و  شهرسازی  ساختار  با  باید  فروشگاه ها 
هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.وی 
همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را 
برای تدبیر و تغییرات الزم و مورد نیاز در قانون 
اگر  و گفت:  دانست  مثمرثمر  اصناف  انتخابات 
مصلحت  به  که  تغییراتی  دارد،  ضرورت  جایی 
صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.رزم 
بیشتر  استفاده  بر  تاکید  با  همچنین  حسینی 
شرایط حساس  این  در  ظرفیت های صنوف  از 
کنونی، افزود: هر جا کار به اهلش سپرده شده 
به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز 
راستای  در  وزارت صمت  و  باشد  اینگونه  باید 
وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاه های 

از  جمعی  جلسه  این  است.در  بازار  حامی 
و تشکل های صنفی  اصناف  فراکسیون  اعضای 
به بیان مهمترین نقطه نظر های خود در حوزه 
قیمت ها،  بر  پرداختند.نظارت  اصناف  و  بازار 
از  واقعی  حمایت  توزیع،  شبکه  عملی  تقویت 
ساماندهی  کرونا،  اثر  بر  دیده  آسیب  اصناف 
تسهیل  موازی،  اتحادیه های  همزمان  فعالیت 
آموزش  کسب،  جواز های  صدور  فرایند های 
برای  اصناف  ظرفیت  از  استفاده  اصناف، 
اعتماد آفرینی در جامعه، اصالح برخی قوانین 
تاسیس  اولیه  ضوابط  تغییر  اصناف،  انتخابات 
تجاری  زیربنایی،  جمله  از  زنجیره ای  فروشگاه 
برای  صنفی  نظام  ظرفیت  توسعه  جانمایی،  و 
صادر  اولیه،  مواد  و  داخلی  تولیدات  توزیع 
صنفی  غیر  واسطه های  توسط  کاال ها  کردن 
در  کشورمان  صنوف  بر  فشار  و  ایرانی  غیر 
اعضای  دیدگاه های  مهمترین  از  حوزه،  این 
این  فراکسیون اصناف و تشکل های صنفی در 

نشست بوده است.

خبر:
صراحت  با  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ایران هیچ کس گوشش بدهکار  تاکید کرد در 
مهمل گویی های افراد بدون استحقاق چه در 

اروپا و چه در آمریکا نیست.
تحلیل:

* درحالی که به ویژه با روی کار آمدن بایدن 
از  ایران  آمدن  کوتاه  احتمال  محافل،  برخی 
معرفی  ذهن  از  دور  را  خود  ای  هسته  مواضع 
سخن  همچنان  که  شرایطی  در  و  کردند  نمی 
در  نظر  تجدید  لزوم  بر  تاکید  جنس  از  هایی 
توافقات جدید موشکی  افزودن  و  ایران  مواضع 
و منطقه ای به توافق پیشین هسته ای از منابر 
سیاسی اروپایی و امریکایی به گوش می رسید 
مثل  برخی کشورها  که  در وضعیتی  باالخره  و 
فرانسه دامنه توقعات خود را در سطح مشارکت 
و  پرونده  در  سعودی  چون  کشورهایی  دادن 
مذاکرات هسته ای باال برده بودند امروز رهبری 
هایی  را مهمل گویی  این خیاالت  ایران جمله 
معرفی کرد که هیچ خریداری در ایران ندارند. 
این یعنی انکه قانون اخیر »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« با قوت و سرعت و البته ضمانتی 

صددرصدی اجرایی خواهد شد.
بر  مبنی  کرد  ای  رسانه  را  خبری  بلومبرگ   *
تحریم  در  تخفیفاتی  دارد  نظر  در  بایدن  اینکه 
های علیه ایران اعمال و اعالم کند. صرف نظر 
از هدف بلومبرگ در انتشار این خبر که احتماال 
جمهور  دیدگاه  سنجی  نبض  با  ارتباط  بی 
اسالمی درخصوص مساله هسته ای خود نبوده 
این پیشنهاد در  به نظر می رسد تکلیف  است 

تا مرحله وداع ایران با پروتکل الحاقی فقط چند 
روز دیگر باقی مانده است. کالم رهبری ایران با 
تاکید بر اینکه امریکا و اروپا حق شرط گذاری 
برای ایران را ندارند شفاف ترین موضعی است 
که می توان از یک سیاستمدار دریافت داشت و 
البته جدی ترین آن. بر این اساس انچه مسلم 
ای  معامله  و  معاوضه  هیچ  تنها  نه  اینکه  است 
میان درهای غلطان هسته ای، موشکی و منطقه 
هیچ  به  و  اساسا  بلکه  بود  نخواهد  کار  در  ای 
وجه وعده هایی چون لغو کوتاه مدت تحریم ها، 
حذف بخشی از آنها و وعده های سرخرمنی از 

این دست پذیرفتنی نخواهد بود.
* امروز همچنین نماینده دائم ایران در سازمان 
نام  به  رسمی  منبری  از  را  پاکی  اب  نیز  ملل 
اسرائیل و کشورهایی که  بر روی  سازمان ملل 

صدور  با  عمان  و  کویت  در  محلی  مقامات 
شماری  فروش  و  خرید  و  مصرف  دستوری 
شرکت  یک  توسط  شده  ساخته  داروهای  از 
با  نداشتن  مطابقت  دلیل  به  را  اماراتی 

استانداردهای جهانی ممنوع اعالم کردند.
ممنوعیت  اعالم  از  پس  گزارش،  این  بنابر 
سوی  از  امارات  ساخت  داروهای  مصرف 
عربستان، حاال وزارت بهداشت عمان با صدور 
و  و حمل  فروش  و  و خرید  دستوری مصرف 
توسط  شده  ساخته  داروهای  از  شماری  نقل 
را  جلفار«   « دارویی  صنایع  اماراتی  شرکت 
معیارهای جهانی مطابقت  با  این که  به علت 

اظهار  با  افغانستان،  جمهور  رئیس  معاون 
اینکه ۸۵ درصد از زندانیان آزاد شده طالبان 
به میدان جنگ بازگشته اند، تصریح کرد که 

دیگر زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد.
جمهور  رئیس  اول  معاون  صالح«  »امراهلل 
افغانستان با انتشار پیامی در توئیتر با متهم 
کردن طالبان به نقض توافقنامه قطر گفت 
شده  آزاد  زندانی   ۵۵۰۰ از  درصد   ۸۵ که 

طالبان به میدان های جنگ بازگشته اند.
وی افزود که آزادی زندانیان طالبان توسط 
دولت افغانستان برای نشان دادن ُحسن نیت 

با  ایران  مذاکره  از  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
روسیه برای تولید مشترک واکسن کرونا خبر 

داد.
وزیر  معاون  شانه ساز،  محمدرضا  دکتر 
پزشکی جمهوری  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اسالمی ایران و رئیس سازمان غذا و دارو در 

رأس هیئتی وارد مسکو شد.
این هیئت قرار است بعد از مذاکرات با مقامات 
تولید  مشترک  همکاری  توافقنامه  روسیه، 

واکسن کرونا را نهایی کند.
ایران  بهداشت  وزارت  هیئت  برنامه  مهمترین 
مذاکره با مقام های روس از جمله وزیر بهداشت 

اگرچه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
دنبال  به  اما  هستم،  موافق  بازار  مدیریت  با 
نیستم.علیرضا  دستوری  و  مستقیم  مداخله 
و  اصناف  فراکسیون  با  نشست  در  رزم حسینی 
و  تشکل ها  و  اسالمی  شورای  مجلس  اشتغال 
در  نمونه  عنوان  به  افزود:  صنفی،  انجمن های 
باید  کار  که  معتقدم  قیمت ها  کنترل  حوزه 
مداخله  البته  باشد،  بازاریان  خود  دست  در 

تعزیرات  قانون  تصویب  از  زیادی  سال های 
بافت  با  متناسب  که  می گذرد  حکومتی 
در  موجود  خألهای  نیست،  روز  اقتصادی 
این قانون، بازنگری در این قانون را ضروری 

کرده است.
سید محمدحسن مصطفوی، مدرس دانشگاه 
»ضرورت  باب  در  کوتاهی  یادداشت  در 

بازنگری در قانون تعزیرات«  نوشت:
نوسان  ما  کشور  در  اخیر  سال های  »در 
مشکالت  اقتصادی  ثبات  نبود  و  قیمت ها 
اقتصادی  فعاالن  و  مردم  برای  را  بسیاری 
از  بی ثباتی ها  این  دامنه  است.  کرده  ایجاد 
ارزاق عمومی و کاالهای اساسی تا معامالت 
زمین و مسکن را شامل شده و آثار اجتماعی 

بسیاری را به دنبال داشته است.
ازدواج،  آمار  کاهش  بیکاری،  نرخ  افزایش 
از  همه   ... و  خشن  جرائم  زباله گردی، 

یک مقام ارشد آمریکایی پس از مصاحبه اخیر 
ایران،  اورانیوم  غنی سازی  درباره  بایدن  جو 

اظهارات وی را اصالح کرد.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  بایدن  جو  تسنیم، 
لغو تحریم ها با هدف بازگشت به میز مذاکرات 
ایران  در  نشدن غنی سازی  متوقف  تا  گفت که 

تحریم های علیه ایران را لغو نمی کند.
خبرنگار سی بی اس از بایدن سؤال کرد که »آیا 
متوقف  را  اورانیوم  غنی سازی  باید  ابتدا  آنها 
کنند؟« و او به عالمت تأیید سرش را تکان داد.

ارشد  مقام  یک  که  بود  مصاحبه  این  از  پس 
بوده  این  بایدن  منظور  کرد  اعالم  آمریکایی 
ورای  خود  اورانیوم  غنی سازی  باید  ایران  که 
نه  کند  متوقف  را  برجامی  محدودیت های 
کل  طرفین  احتمالی  مذاکرات  از  پیش  اینکه 

غنی سازی را متوقف کند.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشد، تأکید 

و  صدا  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سیما، سه اسکناس جدید، هزار تومانی، ۲ هزار 
تومانی و ۵ هزار تومانی امروز در بانک مرکزی 
ظاهری  دارای  اسکناس ها  شد.این  رونمایی 
متفاوت و ویژگی های امنیتی باالتر در مقایسه با 

اسکناس های قدیمی است.
و  اسکناس  تولید  سازمان  رئیس  شکری،  امیر 
در  جدید  اسکناس های  همه  افزود:  مسکوک 

کویت و عمان هم داروهای ساخت اماراتتضمین ریل گذاری های هسته ای توسط رهبر معظم انقالب
 را ممنوع کردند

معاون اشرف غنی: دیگر هرگز زندانیان طالبان

 را آزاد نمی کنیم

مذاکره ایران و روسیه
 برای تولید مشترک واکسن کرونا

وزیر صمت: با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم

ناکارآمدی قانون تعزیرات، 
باعث ایجاد قدرت های زیرپوستی در بازار شده است

مقام آمریکایی، مصاحبه بایدن درباره
 غنی سازی اورانیوم ایران را اصالح کرد

رونمایی از سه اسکناس جدید

شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ص56/10/24159/99-99/7/6 قائم مقام محترم شورای 
مغازه، عرصه  ها،  غرفه  غیرمنقول خود شامل  اموال  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  اسالمی شهر 
کیوسک، فضای پارکها و غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید. 
- متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت 

و مدارک صالحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده 
می باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی 

واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

- در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

- به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- جزئیات و شرایط هر یک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست 
جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی و امور حقوقی و امالک شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : 99/11/14                 تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 99/11/21

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 99/12/02
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : 99/12/02

 شهرداری گراش                       شناسه آگهی : ۱088254          م الف : ۱۱323

آگهی تجدید مزایده
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نهضت  تاریخ   ،۱۳۵۷ بهمن   ۲۲ روز  در 
خمیني  امام  رهبري  به  ایران  مردم  اسالمي 
 ۲۲ روز  در  رسید.  خود  عطف  نقطه  به  )ره( 
به  مسلمان  مردم  مبارزات  سرانجام  بهمن 
ظلم  و  ساله   ۲۵۰۰ پادشاهي  و  نشست  بار 
پهلوي  رژیم  ساله   ۵۰ از  بیش  استبداد  و 
الهي  خواست  به  و  شد  کن  ریشه  ایران،  در 

حکومت جمهوري اسالمي تأسیس شد.
۲۲ بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای 
روز  این  و  است  ایران  بزرگ  ملت  تاریخی 
بزرگ  و  ناشدنی  فراموش  روز  یک  به  مبدل 

برای ایرانیان شده است.
مردمان  آداب  و  فرهنگها  تمامی  در  واقع  در 
تاریخ  روز  بزرگترین  که  است  رایج  جهان 
به  بنا  البته  دارند،  می  پاس  را  خود  کشور 
تاریخی  و  بزرگ  روز  آن  کشور،  هر  فرهنگ 
گرامی داشته می شود و نسل به نسل و سینه 
به سینه، منتقل می شود تا آیندگان قدر آن 
کشورهای  اکثریت  به  قریب  بدانند.  را  روز 
روز  را  خود  تاریخی  روز  بزرگترین  جهان، 
احترام  آن،  برای  و  دانند  می  خود  استقالل 
قابل مالحظه ای قائل می باشند، ملت ایران 
 ۱۳۵۷ سال  بهمن   ۲۲ روز  در  نیز  اسالمی 
موفق شد بر حکومت مستبدانه و شاهنشاهی 
۲۵۰۰ ساله ی شاهنشاهی فائق آید و در این 
روز تصمیم گرفت خود برای آینده اش برنامه 

ریزی نماید.
اسالمی،  انقالب  از  قبل  تا  کنیم  باور  آری،   
و  نداشت  مفهومی  ایران  در  آزاد  انتخابات 
مجلس،  موکالن  و  وزرا  و  جمهور  رئیس 
در  حقیقتا  مردم  و  بودند  انتصابی  تمامی 
تعیین سرنوشت خود تبدیل به یک هیچ کاره 
ی تمام عیار شده بودند و به برکت خونهای 
به  جامعه  اقشار  تمامی  تالشهای  و  مظلومان 
جمهوری  بزرگ  و  فقید  بنیانگذار  رهبری 
در  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ایران،  اسالمی 
یافتند و تصمیم  پیروزی دست  به  بهمن   ۲۲
لوای  زیر  در  را  خود  سرنوشت  خود  گرفتند 
باید  را  بزرگ  روز  این  بزنند، پس  رقم  اسالم 

به نیکی و بزرگی پاس بداریم.
 وقایع 22 بهمن سال ۱357

در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به ترتیب زندان 
و  سنا  مجلسین  آباد،  سلطنت  ساواک،  اوین، 
شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان 
زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد. 
فرماندار  رحیمی  سپهبد  شهربانی  تسخیر  در 
نظامی تهران به دست انقالبیون مسلح افتاد. 
باغشاه  پادگان  بهمن،   ۲۲ روز  در  همچنین 
زندان  نظام،  دبیرستان  افسری،  دانشکده  و 
پادگان  و  آباد  عشرت  پادگان  جمشیدیه، 
شدند  تسلیم  دیگری  از  پس  یکی  عباس آباد 
رادیو  درآمد  تصرف  به  که  مرکزی  آخرین  و 

و تلویزیون بود.
 تصمیم شورای عالی ارتش

شورای  بهمن   ۲۲ روز  بامداد   ۱۰ ساعت 
نیروهای مسلح در ستاد مشترک  فرماندهان 

تشکیل گردید. 
ریاست شورای عالی ارتش بر عهده عباس قره 
از  نیروها  از گزارش فرماندهان  باغی بود. پس 
همبستگی  پیرامون  بحث  موجود  وضعیت 
موافقت خود را  اکثراً  با مردم آغاز شد؛  ارتش 
بر  مبنی  اعالمیه ای  سرانجام  و  نمودند  اعالم 
از  پس  رسید.  بامضا  و  تهیه  ارتش  طرفی  بی 
از ظهر  بعد  عالی، ساعت یک  تصمیم شورای 
خبر تصمیم شورای عالی ارتش در اختیار رادیو 
و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی 
خود را قطع و اعالمیه را قرائت کرد. لحظه ای 
بعد نیروهای انقالب محوطه رادیو تلویزیون را 
سلطنتی  رژیم  سقوط  خبر  و  نمودند  تصرف 
پهلوی از رادیو تلویزیون ملی اعالم شد.عوامل 

موثر در پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن 
حاصل   ،۵۷ بهمن   ۲۲ شکوهمند  پیروزی 
ها  آن  ترین  مهم  که  است  بسیاری  عوامل 

عبارتند از:
۱- ایمان به خداوند متعال

امام  آگاه  فقیه  و  متقی  روحانی  رهبری   -۲
خمینی رحمه اهلل

۳- اتحاد و همبستگی همه، اقشار ملت.
تحمل  خدا،  راه  در  پایداری  و  استقامت   -۴
مشکالت و ... بر هیچ کس پوشیده نیست که 
جمع شدن این عوامل در ملتی موجب نزول 
تاییدات غیبی الهی گردیده و پیروزی آن ها 

بر دشمنان حتمی می شود.
 22 بهمن و حیرت جهانیان

پیروزي  روز  بهمن،   ۲۲ معاصر،  دوران  در 
انقالب اسالمي در ایران، حادثه مهم و حیرت 
بزرگ  این حادثه  بود.  براي جهانیان  انگیزي 
قرن، از یک سو معادالت سیاسي استکبار را 
استعماري  تقسیم  و  ادامه سیاست سلطه  در 
از  یکي  دیگر  سوي  از  و  زد  هم  بر  جهان 
کن  ریشه  را  وابسته  رژیمهاي  استوارترین 
ساخت و در کشور ایران با اهمیتي که از نظر 
استراتژیکي و اقتصادي براي قدرتهاي بزرگ 
و  مردمي  ـ  سیاسي  تحولي  داشت،  جهان 
عظیم به وجود آورد و یک بار دیگر اسالم به 
مطرح  جهان  در  کننده  تعیین  قدرت  عنوان 
و  اسالم  جهان  وحدت  انداز  چشم  و  شد 
ایستادگي در برابر استعمار کهنه و نو، ایجاد 
ریزي  فرو  و  جهان  در  جدید  سیاسي  قطب 
رژیمهاي وابسته و تحمیلي را در سرزمینهاي 
مشتاق  دیدگان  برابر  در  اسالمي،  نعمت  پر 
بیش از یک میلیارد مسلمان گشود و موجي 
از وحشت و اضطراب رادر دلهاي جهانخوران 

پدید آورد.

معرفي روستای زروان
باغ  صحرای  بخش  توابع  از  روستائی  زروان 
واقع  فارس   استان  در جنوب  الر  شهرستان 
تاریخی در ۹  اسمی  با  این روستا  شده است. 
کوه  دامنه  ودر   ، هرمود  دهستان  کیلومتری 
تیر«  ملک  »کوه  به  که  باغ  صحرای  شمال 

معروف است واقع می باشد. 
پیشنه تاریخی

برمی  اسالم  از  پیش  دوران  به  روستا  این 
دور  بسیار  دوران  در  که  است  روایت  گردد. 
به  »زرقان«  یا  »زرغان«  منطقه  از  گروهی 
صحرای باغ کوچیده أند و در گوشه ای از این 
سکونت  مسجد«  »گود  بنام  پهناور  صحرای 
 ۳ مهاجر  گروه  این  ضمن  در  أند،  گزیده 
برادر بنام های »حاجی میر« و »کرد میر« و 
»شهر میر« بودند. از  نژاد این ۳ برادر بنیاد 
روستای زروان نهادند. در ابتدای کار ، زروان 
باالی روستای دشتی بنا نهادند، بعد از صدها 
سال زروان فعلی بنیادگذاری کردند، و طایفه 
زروانی ها که نیمی از جمعیت روستای زوران 
میر هستند. تبار حاجی  از  تشکیل می دهند 

نیز وجود دارد که  بزرگی  انبار  همچنین آب 
که  است  معروف  میر«  حاجی  »برکه  بنام 
پیش  سال   ۶۰۰ حدود  آن  سردر  کتیبه  در 
شده  ساخته  برکه  بزرگترین  می دهد.  نشان 
است  قاضی  عبدالرحمن  حاج  برکه  تاکنون 
گروه زیادی از زروانی ها که درزمانهای دور به 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مهاجرت 
کرده اند در این کشورها به قبیله »زرعونی« یا 
تابعیت  حاال  که  هستند  معروف  »الزرعونی« 
آن کشورها دارند، اما گروه دوم که در حدود 
رفته اند  کشورها  این  به  پیش   ۴۰ تا   ۳۰

تابعیت ایران دارند.
محدوده زروان

محدوده زروان از شمال: »کوه زروان وگراش« 
از مغرب »برکه   ، پاسخند«  از جنوب »پل   ،
گاه  تاِخر  دامنه  به  مشرق  واز سمت   ، ِگرد« 

بست محدود می گردد.

انتشار پول کاغذی 
در ایران

حکومت  دوران  و   ۱۲۹۴ فوریه  هفتم 
مانند  ایران  مغول،  ایلخان  گیخاتوخان، 
که  شد  )اسکناس(  کاغذی  پول  دارای  چین 
نام داشت.با صدور یک یرلیغ )فرمان  »چاو« 
حکومتی( گیخاتوخان، کار تهیه پول کاغذی 
نام  به  محلی  در  و  تبریز  در  »چاو«  نام  به 
در  بعد  چهارماه  از  که  شد  آغاز  »چاوخانه« 
سراسر قلمرو این خان جای سکه های طال و 

نقره را گرفت و پول رایج شد.
طولی نکشید که مخالفت با این پول از تبریز 
به  کاال  فروش  از  مغازه ها  شد.  آغاز  شیراز  و 
»چاو  را  آن  مردم  کردند،  خودداری  چاو 
شورش  بیم  چون  و  گذاردند  اسم  نامبارک« 
و انقالب می رفت چند ماه بیشتر عمر نکرد و 

گیخاتوخان اعتبار آن را لغو کرد .

22 بهمن؛ روز پیروزی انقالب اسالمی
زن ایرانی با ظهور انقالب اسالمی تحول یافت 
به سوی رشد و کمال  آفرید؛ هر روز  و تحول 
و  آبدیده  انقالب  کوره  در  و  یافت  راه  تازه ای 
کشورمان  متعهد  و  مسلمان  زنان  شد.  استوار 
در  اسالمی  انقالب  اهداف  پیشبرد  برای 
فعال  بسیار  اجتماعی،  ــ  سیاسی  صحنه های 
و سازنده قدم برداشتند و حرکتهای اجتماعی 

عظیمی با مشارکت آنان شکل گرفت.
و  پهلوی  حکومت  اضمحالل  از  پس  اندکی 
امریکا  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  عظیم  پایگاه  که 
تا  برآمد  درصدد  بود،  داده  دست  از  را  خود 
دوباره ردپایی برای خود در ایران اسالمی بیابد 
و به همین دلیل جنگ علیه ایران را با تحریک 
رژیم بعث عراق برانگیخت. در آن شرایط، تنها 
جمهوری  نوپای  نظام  حاکمیت  از  ماه  نوزده  
دگرگونیهای  و  تحوالت  می گذشت.  اسالمی 
سیستم  در  تغییر  انقالب،  از  ناشی  عظیم 
اجتماعی ــ نظامی کشور و سایر عوامل درونی 
از قوام،  موجب شده بودند نظام اسالمی هنوز 
کافی  نظامی  ــ  سیاسی  قدرت  و  قوت  ثبات، 
بی بهره باشد. در چنین شرایطی بود که شهرها 
و مرزهای ایران به طور گسترده مورد تهاجم و 
تجاوز دشمن قرار گرفت.در این جنگ نابرابر که 
از آخرین تجهیزات نظامی  با استفاده  استکبار 
کرده  را مجهز  عراق  رژیم  تکنولوژیک خود،  و 
بود و با محاصره نظامی اقتصادی ایران اسالمی، 
فشارهای بیشتری را وارد می نمود، هزار مرکز 
و  تخریب  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی  آموزشی، 
و  مردان  زنان،  پیران،  جوانان،  از  نفر  هزاران 
کودکان کشور به شهادت رسیدند. رژیم بعثی 
مال،  و  جان  نه تنها  ایران  به  حمله  با  عراق 
بلکه ناموس و آزادی مردم را مورد تجاوز قرار 
می داد و لذا همه مردم برای دفاع به جبهه های 
و  ارتش  زمان  این  در  شدند.  گسیل  جنگ 
آمادگی  عدم  واسطه  به  نظامی  نیروهای  سایر 
متجاوز  مقابل  در  به تنهایی  نمی توانستند 
مقاومت کنند و به ناچار نیروهای مردمی، بومی 
و غیربومی با حداقل امکانات راهی مرزها شدند 

تا فقدان نیروهای منظم نظامی جبران شود.
حیات  از  دیگری  فصل  تحمیلی  جنگ  آغاز  با 
کوهی  چون  زنان  گردید.  آغاز  زنان  حضور  و 
پیامدهای  و  شدائد  مصائب،  برابر  در  استوار 
دشواریهای  علیرغم  و  نمودند  مقاومت  جنگ 
برای  استکبار  بسیار  توطئه های  و  فراوان 
اجتماعی،  سیاسی  میدان  از  زنان  خارج نمودن 
دفاع  کشورشان  منزلت  و  شرف  عزت،  از 
جنگ،  هنگام  در  ایران  مسلمان  زنان  کردند. 
با ساختن سنگرهای دفاعی، حضور در مساجد 
در  شرکت  نظامی،  آموزشهای  فراگیری  برای 
خدمات رسانی  تدارکات،  و  پشتیبانی  مراکز 
فرزندان،  ترغیب  و  تشویق  رزمی،  نیروهای  به 
برای شرکت در  برادرانشان  همسران، پدران و 
میادین جنگ و حتی حضور مستقیم در برخی 
جبهه های شهری و...، دفاع قهرمانانه شان را به 
منصه ظهور رساندند و رسالت و اصالت خود را 
به جهانیان نشان دادند. فرزندانی که به هنگام 
خردسالی در آغوش پرمهر این مادران در صف 
شاهد حق طلبی  و  می کردند  تظاهرات شرکت 
آنان بودند، در زمان جنگ به مردانی با صداقت 
حماسه آفرینی  و  شدند  تبدیل  خلوص نیت  و 
برعهده  را  باطل  علیه  حق  نبرد  جبهه های  در 
زبان  خود  حماسه آفرینی های  با  گرفتند.زنان 

معرفی برخی از تالیفات برجسته مسلمانان در طب
نشان  خود  خودی  به  مسلمانان  طبی  آثار  زیاد  تعداد 
منتصب  حسن  دارد.  دانش  بدین  آنان  بلیغ  اهتمام  از 
دانشمندان  سنتی  طب  کتابشناسی  کتاب  در  مجابی 
شیعه، ۸۵۰ اثر، تنها از آثار دانشمندان شیعه را معرفی 

نموده اند. 
خودشان  اظهار  با  مطابق  ایشان  منبع  که  این  ضمن 
بزرگ  آقا  شیخ  نوشته  الذریعه  کتابشناسی  موسوعه 
با این وصف بایستی آثار شیعه در این  تهرانی است و 
رشته بسیار بیش از آنی باشد که در این کتاب گزارش 
در  بلیغی  سعی  گرچه  بزرگ،  آقا  شیخ  که  چرا  شده، 
ذکر  نیز  و  خود  زمان  تا  موجود  کتاب های  استعالم 
کتاب ها در آثار دیگران نمود ولی دستیابی به مشخصات 

گویای انقالب بودند. آنها با حضور اسالمی خود 
اسالمی،  روحیه  داشتن  با  و  مختلف  ابعاد  در 
جبهه های نبرد را پرشور نگه داشتند و در پرتو 
مقاومت و ایثارگریهای آنها و صبر و شکیبایی 
پیروزی  نه تنها  شهادتها،  و  دشواریها  برابر  در 
مقدس  دفاع  قهرمانان  به  خود  زدند،  رقم  را 
زمان  در  ایشان  فعالیتهای  شدند.اهم  تبدیل 
۱ــ  برشمرد:  می توان  چنین  را  مقدس  دفاع 
مهمات  و  وسایل  رساندن  و  پشتیبانی  و  امداد 
برای  درمان  و  دارو  تهیه  ۲ــ  رزمندگان  به 
تشویق  ۳ــ  آنها  از  پرستاری  نیز  و  مجروحان 
و تهییج مجاهدان ۴ــ به دست گرفتن سالح و 

نبرد مستقیم با دشمن.
در  کشورمان  بزرگ  زنان  فداکاری  و  مقاومت 
طول جنگ تحمیلی چنان بزرگ و اعجاب آمیز 
بلکه  عاجز  آن  ذکر  از  بیان  و  قلم  که  است 
شرمسار است.حال باید بررسی کنیم که با این 
به ثمررسیدن  در  زنان  نقش  و  فداکاری  همه 
پیروزی  این  از  سهمی  چه  اسالمی،  انقالب 
نصیب آنها شد، در چه زمینه هایی رشد یافتند 
و جایگاهشان در برنامه های توسعه کجا است؟

و  انقالب  که  گونه  همان  انقالب  زن  و  دختر 
کشور را ۴۲ سال است حفظ کرده، باز هم حفظ 
می کند. این واقعی ترین و پررنگ ترین حضور 
است،حضوری نه از جنس نمایش و هیاهو بلکه 
از جنس عزم جزم و اراده آهنین برای بودن و 
ماندن کلمه طیبه ای که ریشه در استوارترین 
بهمن  اسالمی.۲۲  انقالب  کلمه  دارد،  زمین 
ایست  بهانه  اسالمی  انقالب  پیرزوی  سالگرد 
انقالبی  برای آن که دوباره نگاهی بیندازیم به 
که پیشاهنگانش زنان و دختران جوان بودند و 
ضامن پیروزیش هم. این را کسی می گوید که 
خود بار رهبری این انقالب را بر دوش داشته 
اسباب  با همه  را   انقالب  از هر کس  بیشتر  و 
شناسد.  می  پیروزیش  و  پیشرفت  پدیداری، 
کرد  راهبری  را  انقالب  این  که  کبیر  خمینی 
از ابتدا تا پیروزی و تا پی ریزی نظام جمهوری 
گوید  می  که  لوازمش،اوست  همه  با  اسالمی 
انقالب  پیشاهنگان  انقالبی  دختران  و  زنان 

اسالمی بودند و حضورشان موجب پیروزی.
حاال ۴۲ سال از آن روزها می گذرد که دختران 
گرما  و  سرما  از  فارغ  روز،  هر   ۴۰ و   ۳۰ دهه 
نظامی  از  حکومت  بیمی  و  بی هیچ هراس  و 
برای مردم  بود  پهلوی  رژیم  که دندان غروچه 
پیمایی،  راه  برای  بودند  خیابان  در  انقالبی، 
پخش اعالمیه، شعار بر علیه رژیم شاه مستبد 
نیروهای  ومسلسل  وتانک  توپ  از  وابسته.  و 
هیچ،  که  ترسیدند  نمی  هم  رژیم  این  نظامی 
یک روز مقابلش صف می کشیدند برای نشان 
زور  و  ستم  ادامه  با  مخالفت  و  اعتراض  دادن 

اندازه  به  پیشینه ای  که  دانشی  در  نوشته  تمامی   آثار 
عمال  نفر  یک  برای  هم  آن  دارد،  اسالم  حیات  طول 

غیرممکن است.
آنچه ما در اینجا به معرفی آن ها می  پردازیم چند نمونه 

از آثار برجسته مسلمانان در دانش طب است.
عبادی  اسحاق  بن  حنین  تالیف  العین،  فی  مقاالت  العشر   .۱
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این کتاب قدیمی  ترین کتاب در چشم پزشکی است که 
این کتاب قریب دو قرن  اکنون در دست است. مولف 

قبل از شیخ الرئیس می  زیست. 
 Max( این کتاب بسیار مغتنم را دکتر ماکس مایر هوف
اصل  که  است  کرده  ترجمه  انگلیسی  به   )Meyerhof
چند  معرفی  در  سودمند  بسیار  مقدمه ای  با  ترجمه  و 
یعنی چشم   - العیون”  “طب  در  قدماء  کتاب  و  رساله 
پزشکی - در سال ۱۹۲۷ م بسیار مرغوب و مطلوب به 

طبع رسیده است
2. المسائل فی الطب للمتعلمین:

این کتاب نیز از تالیفات حنین بن اسحاق عبادی است. 
این کتاب به طریق سوال و جواب در فن نظری و فن 

عملی طب نوشته شده است. 
حبیش  نام  به  خواهرزاده اش  حنین،  شاگردان  از  یکی 
اعسم برخی مطالب مهم بر کتاب مسائل حنین افزوده 
بر  نیشابوری شرح مبسوطی  است و شیخ عبدالرحمن 

آن نوشته و از کتب عمده طب بشمار می  آید. 
این کتاب با تحقیق محمد أبوریان، مرسی محمد عرب 
المصری،  دارالکتاب  توسط  موسی،  محمد  جالل  و 

بقعه پیر اولیا یا بقعه مالک اشتر یا مالک اژدر، زیارتگاهی 
ایران، که در الرستاِن استان فارس و در شهر  است در 
زیارتگاه است،  پایه کتیبه ای که در  بر  قرار دارد.  »اوز« 
این بقعه متعلق به ابراهیم بن مالک اشتر نخعی است؛ با 
اینکه وی در عراق به شهادت رسیده و بدنش سوزانده 
شده است. برخی مدفون را »مالک اشتر« یا »مالک اژدر« 
یکی از سرداران اسالم، غیر از صحابی خاص امام علی)ع( 
اشتر  مالک  بن  ابراهیم  نوه  را  او  نیز  برخی  دانسته اند. 

نخعی معرفی کرده اند.
در  و  »لَزدخون«  قدیمی  میدان  محل  در  زیارتگاه،  این 
واقع  جامع  مسجد  روبه روی  اولیا،  پیر  به  معروف  محله 

حاکم و در این راه به خون خود می غلتیدند و 
روز دیگر هم  برای ایجاد آشتی با سربازی که 
برادر خود می دانستند،گل بر سر نیزه و تفنگ 

او می گذاشتند.
و   ۲۱ اتش  و  خون  روزهای  در  انقالب  دختر 
مجروحان  مدد  به  دستش  یک  بهمن   ۲۲
دیگرش  و دست  آمد  می  درگیریهای خیابانی 
سرنگونی  برای  استوار  و  صالبت  با   همچنان 
شکافت   می  را  هوا  امواج  شاهنشاهی  حکومت 

در خیابان انقالب .
دختر انقالب تا لحظه پیروزی و در همه لحظات 
بعد از آن، که انقالب برای ماندن نیاز به حضور 
او و  همه کسان و عزیزان او داشت، در صحنه 
بود. برای غائله های رنگارنگی که در گوشه و 
کنار ایران برپا بود تا پشت انقالب تازه به ثمر 
دست  به  را  بزند،عزیزانش  زمین  به  را  نشسته 
خود راهی کردستان و … می کرد. برای دفاع 
از مرزهایی که مورد حمله دشمنان انقالب بود 
رزمنده  کاروان   محله  و  وکوی  مسجد  هر  از 
ها، یعنی همسرش، پسرانش و... را با عزم جزم 
روانه جبهه های جنگ می کرد. برای پشتیبانی 
از لشکریان خدا در همین جبهه ها روز وشب 
و  نهاد  می  مرهم  را  ها  زخم  بیمارستان  در  یا 
مداوا می کرد یا در مسجد وحسینیه یار و یاور 
رزمنده ها بود و گاه در نزدیک ترین فاصله به 
خط مقدم نشسته بود تا پشتگرمی باشد برای 
یک  را  زندگی  و  خانه  بار  اش.  رزمنده  همسر 
جبهه  در  همسرش  وقتی  کشید  دوش  به  تنه 
ها می جنگید، همسری که یا مفقود شد و اصال 
نیامد حتی پیکرش، یا شهید شد، یا مجروح و 

جانباز و یا اسیر. 
و  و کوشا  مادری صبور  انقالب که حاال  دختر 
برای  بود  صحنه  در  همچنان  بود  شده  مدبر 
یاری انقالبی که آماج همه نوع توطئه و هجوم 
سازندگی  برای  او  شد  تمام  که  هم  بود.جنگ 
به عرصه علم و دانش و کوشش برای ساختن 
کشور قدم نهاد باز هم برای حفظ انقالب این 
بار در سنگری دیگر.حاال انقالب اسالمی از آن 
تبدیل  تناور  درختی  به  کوچک  و  نازک  نهال 
شده و زن انقالبی امروز و دختر انقالبی دیروز  
را  انقالب  سالگی   ۴۲ تولد  جشن  روزها  این 
تدارک می بیند، آن دختر انقالب دیروز، امروز 
فرزندانی دارد از جنس خودش که در مقابله با 
دشمن در هر جبهه و سنگر که باشد،هنوز جان 
ثمراتی  از  کنند  می  حراست  و  ایستاده  برکف 
که به خون عزیزانشان و خون جگر بزرگان به 
دست امده است.دختر و زن انقالبی همان گونه 
که انقالب و کشور را ۴۲ سال حفظ کرده، باز 
پررنگ  و  ترین  واقعی  این  کند.  هم حفظ می 
ترین حضور است،حضوری نه از جنس نمایش 
و هیاهو بلکه از جنس اراده و اقدام برای ماندن 
کلمه طیبه ای که ریشه در استوارترین حقایق 
این پس هم بی  انقالب اسالمی.از  دارد، کلمه 
حضور  به  نیاز  انقالب  این  که  روز  هر  گمان 
کارساز و دفاع جانانه دارد، زن و دختر انقالب 
که  ثمراتی  از  نگاهبانی  برای  است  صحنه  در 
خود و خودی ها به کف آورده اند. اما آنها که 
می  آورده  صحنه  به  جنجال  و  نمایش  برای 
شوند، در روزی که این سرزمین نیاز به حضور 
مقتدرانه و دلیرانه دارد، حتما غایبند، کما این 

که در این ۴۲ سال نبوده اند.

رسیده  چاپ  به  م   ۱۹۷۸ سال  در  اللبنانی  دارالکتاب 
است.

3. فردوس الحکمه، تالیف علی بن سهل بن ربن طبری )قرن 
سوم(:

این  کتاب  یک  دوره کامل  طب  و درمان  و بهداشت  را 
در بردارد و چون  از نخستین  کتاب هاي  طبی  اسالمی  
ربن   ابن   است .  منعکس   آن   در  نیز  قدما  نظرات   است ، 
در تألیفات  این  کتاب  از آثار بقراط، جالینوس ، ارسطو، 
یوحنا برماسویه ، حنین  بن  اسحاق  و رساله هاي  هندي  و 

دیگر آثار گذشتگان  سود جسته  است . 
بخشی  از آن  نیز به  طب  هندي  اختصاص  دارد و تنها 
کتاب  از پیشینیان  است  که  در طب  هندي  به  تفصیل  

بحث  کرده  است . 
طبی   آغازین   و  معانی   کتب   از  یکی   الحکمة  فردوس  
استفاده  مورد  آن   شیوه ی  که   است   اسالمی   تمدن   در 
متأخران  قرار گرفته  است ، چنان که  هر یک  از آنان  به  
مناسبتی  در آثار خود از آن  نام  برده اند: رازي  در الحاوي ، 
المفردات   جامع   در  بیطار  ابن   اقراباذین ،  در  قالنسی  

االدویة واالغذیة.
فردوس  الحکمة با مقدمه اي  بسیار عالمانه  از روي  نسخ  
در  صدیقی   زبیر  محمد  توسط  گوتا  و  بریتانیا  برلین ، 
۱۹۲۸ م  در برلین  چاپ  شده  و هم  اکنون  در دسترس  
است . ابن  ربن  خود آن  را به  سریانی  نیز ترجمه  کرده  

بوده  است .

ادامه دارد

شده است. 
این آرامگاه، از یک صحن، سردِر ورودی به شکل طاق، 
و یک  دارد  قرار  گنبد  آن  روی  مربع شکل که  اتاق  یک 

فضای طاق دار به جای شبستان تشکیل شده است.
گوش  چهار  فضای  تبدیل  از  پس  اتاق،  گنبدی  پوشش 
دایره  به  فیلپوش هایی  از  استفاده  با  و  به هشت ضلعی، 
استوار شود. چهار  آن  بر  بنا  گنبد  تا  است  تبدیل شده 
نورگیر که به صورت یک در میان در فضای هشت گوش 
گنبد قرار گرفته اند، نور مورد نیاز فضای داخلی اتاق را 
فراهم می کنند. نمای داخلی آرامگاه ساده و قبر نیز ساده 
و بدون سنگ نوشته است. بر فراز بقعه، گنبد زنگوله ای 

شکلی به ارتفاع سه متر قرار دارد. 
نیست.  دست  در  آگاهی  زیارتگاه  این  ساخت  تاریخ  از 
با اواخر  یک لوح سنگی، تاریخ بازسازی گنبد را مقارن 
این،  از  دوره صفویه نشان می دهد. این سنگ که پیش 
بر پیشانی ورودی اتاق مقبره نصب بوده است، امروزه بر 
بر  است.  گرفته  قرار  مقبره  داخل  طاق دار  فضای  دیوار 
روی این سنگ، در یازده سطر به شیوه نظم، سروده هایی 
درباره بازسازی گنبد آمده است. آغاز و پایان و نیز میانه 
است.  تزیین شده  نقوش رنگ آمیزی شده  با  دو مصرع، 
که  است  تاریخ  برگیرنده  در  بیت،  آخرین  دوِم  مصرع 
نشان  را  ۱۱۰۴ق.  تاریخ  و  آمده،  ابجد  حروف  قالب  در 

می دهد. 
منبع: ویکی پدیا

وضعیت زنان بعد از انقالب

بقعه پیر اولیانقش مسلمانان در دانش طب)3(



5
حهسه شنبه ۱3۹۹/۱۱/2۱ - بیست وششم جمادی الثانی ۱۴۴2 - سال بیست و نهم - شماره ۱66۱  

صف

یکي از نکات بسیار مهم و قابل توجه، طریقه 
نصب انواع بخاري و وسایل گازسوز و به خصوص 
نصب دودکش است. نصب صحیح دودکش از 
گاز  نشت  از  مانع  که  دارد  اهمیت  این جهت 
مونوکسیدکربن که حاصل سوخت ناقص است، 
به  بو است و  این گاز بی رنگ و بی  مي شود. 

همین دلیل به سادگی قابل تشخیص نیست.
حتي  و  بوده  خطرناک  بسیار  سمي  گاز  این   
انسان  مرگ  موجب  جزیي  بسیار  مقادیر  در 
با  مسمومیت  نشانه هاي  و  عالیم  مي شود. 
غلظت  میزان  به  انسان،  بر  مونوکسیدکربن 
دارد.  بستگي  خون  در  مونوکسیدکربن 
مونوکسیدکربن در غلظت پایین موجب خواب 
سرگیجه،  سردرد،  خستگي،  گیجي،  آلودگي، 
حالت تهوع و استفراغ مي شود و در غلطت هاي 

باالتر سبب خفگي و در نهایت مرگ مي شود.
نکات ایمنی وسایل گازسوز

دودکش  یک  داراي  باید  گازسوز  وسیله  هر 
استاندارد و مجزا و مجهز به کالهک باشد.

همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز 
را بازرسي و از استحکام و ثبات آنها اطمینان 

حاصل نمایید.
مسدود شدن سر دودکش سبب سوخت ناقص 
و  کننده  مسموم  و  خطرناک  گازهاي  و ایجاد 
برگشت چنین گازهایي به داخل فضاي زندگي 

شده و موجب گازگرفتگي و مرگ مي شود.
از  عبور  محل  در  گازسوز  وسایل  دودکش 
شیشه  با  مستقیم  نباید  پنجره  شیشه هاي 
امکان  حالتي  چنین  در  زیرا  باشد.  تماس  در 
و  شدن  لق  و  حرارت  اثر  در  شیشه  شکستن 
که  صورتي  در  دارد.  وجود  دودکش  افتادن 
دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده است 
باید داراي حداقل یک متر ارتفاع عمودي، از 

محل خروج از پنجره باشد.
دودکش هاي  کالهک  بار  یک  وقت  هرچند 
کالهک  وچنانچه  بازرسي  را  گازسوز  وسایل 
افتاده باشد، آن را در محل خود نصب کنید. 
از  بر اینکه  عالوه  کالهک  که  است  ذکر  قابل 
نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا به داخل 
دودکش جلوگیري مي کند، در منظم سوختن 
از  ضمن  در  است.  موثر  نیز  گازسوز  وسیله 
فشردن بیش از اندازه کالهک که موجب تغییر 
حالت وگرفتگي منافذ خروج گازهاي دودکش 

مي شود نیز خودداري کنید.
انتهاي دودکش هاي توکار باید حداقل یک متر 

از سطح پشت بام باالتر باشد.
مسیر  در  اضافي  زانوي  نصب  از  حتي االمکان 
کارآیي  زانو  زیرا  کنید.  خودداري  دودکش 

دودکش را کاهش مي دهد.
هرگز دودکش وسایل  گازسوز و هواکش )فن( 

را از یک  لوله یا  کانال مشترک عبور ندهید.

از  نباید  دیوار  بیرون  و  داخل  دودکش  براي 
برابر  در  غیرمقاوم  و  پالستیکي  لوله هاي 

حرارت استفاده شود.
دودکش باید از ورق هاي ضد زنگ )گالوانیزه( 

و به نسبت ضخیم انتخاب شود.
آبگرم کن و بخاري حتما باید مجهز به دودکش 
از نصب این وسیله ها بدون دودکش در  باشد. 

محیط هاي بسته جداً خودداري کنید.
نظر  با  باید  مشترک  دودکش هاي  از  استفاده 

متخصصان  و  مشاوران تأسیساتي  انجام  شود.
استفاده از دودکش هاي  آکاردئوني  آلومینیومي 
انتها  و  ابتدا  امکان  آب بندي در  نبود   به علت 

خطرناک است.
تقاطع  و  از داخل دیوار  هنگام عبور دودکش 
یکسان  کامل  به طور  فلزي  لوله  قطر  باید  آن 
از  خروج  هنگام  لوله  قطر  کم کردن  باشد. 

ساختمان )دیوار یا سقف( مجاز نیست.
از نصب دودکش درحیاط  خلوت هاي رو بسته 
خودداري کنید. داکت دودکش ها باید خروجي 
از باال و پایین به هواي آزاد داشته باشد و به 

هیچ وجه هیچ گاه باالي داکت مسدود نشود.
و  کنید  بازرسي  مرتب  به طور  را  دودکش ها 
حاصل  اطمینان  دودکش  مسیر  آزادبودن  از 

کنید.
در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشید، 
مصالح ساختماني به داخل دودکش ها ریخته 

نشود و راه ورودي دودکش را مسدود نکند.
هر ساله پیش از روشن کردن وسایل گرمازا، 
النه  به وسیله  دودکش ها  مسیر  باشید  مراقب 

پرندگان مسدود نشده باشد.
پایه هاي  روي  باید  دودکش  عمودي  قسمت 
منتقل  پایه  به  آن  وزن  تا  قرارگیرد  مناسب 
به عمل  جلوگیري  آن  شدن  کج  از  و  شود 
روي  دودکش  عمودي  بخش  ضمن  در  آید. 
نماها باید به وسیله بست هاي مناسب به دیوار 
محکم شود. همچنین مراقب چرخش کالهک 
صورت این گونه  در این  باشید،  زمین  سمت  به 
خارج  و  ندارند  را  الزم  کارآیي  دودکش ها 
نشدن گازهاي حاصل از احتراق جان شما را 

تهدید مي کند.
از فضاي داخل  سقف کاذب  و  عبور دودکش 
امکان پوسیدگي و  به دلیل  به خصوص حمام 

نشت گاز مونواکسیدکربن خطرناک  است.
دودکش باید مجهز به بست نگه دارنده باشد و 

در محل خود محکم شود.
براي شومینه به دلیل امکان پس زدن گازهاي 
حاصل از احتراق بهتر است از دودکش به قطر 

۱۵ سانتي متر استفاده کرد.
آزمایش دودکش 

آزمایش هر دودکش، دست زدن  - ساده ترین 
و لمس آن است. سردي دودکش نشانه عبور 
از احتراق وسیله  نکردن گازهاي سمي حاصل 
گازسوز و زنگ خطري براي شما است. وقتي 
داغ  دودکش  باید  کار مي کند  گازسوز  وسیله 

باشد.
یا شعله  و  از شمع  استفاده  بعدي  آزمایش   -
در  دودکش  مبدأ  و  دریچه  محل  در  کبریت 
اتاق )محل مصرف( است. با قرار دادن کبریت 
سمت  به  شعله  باید  دریچه  درابتداي  روشن 
داخل دودکش کشیده شود. این موضوع نشانه 
کـارکردن و مکش مناسب دودکش بوده و در 
نشود،  شعله  ایجـاد  در  تغییري  که  صورتي 
نشان دهنده عدم مکش مناسب دودکش است.

-هنگام خرید و یا اجاره خانه و پیش از وصل 
وسایل گازسوز به دودکش،مسیر دودکش ها را 
با یک وزنه و طناب محکم از پشت بام تا محل 
باز  از  تا  دریچه و مبدأ دودکش کنترل کنید 

بودن آن به طور کامل مطمئن شوید.

هنگام خرید هود به چه 
نکاتی باید توجه کرد؟

-نوع تهویه - قدرت مکش - سرعت مکش - کم 
صدا بودن - ابعاد هود - سبک هود -  سنسور 

دار - کنترل دار -  فیلتر هوای هود
فیلتر  از  دارند  هوا  خروجی  که  هایی  هود 
و..  دود  و  روغن  آوری  جمع  برای  آلومینیومی 
ماه  هر  باید  را  فیلترها  کنند.این  می  استفاده 
هایی  هود  بشویید.اما  ظرفشویی  در  بار  یک 
که خروجی هوا ندارند برای جمع آوری هوا از 
فیلتر زغالی استفاده می کنند که قابل شستشو 
نیستند وباید هر چند ماه یک بار فیلتر جدید ی 
تهیه نمایید . بعضی از هودها دارای نمایش گر 

زمان تعویض فیلتر هستند.
 قدرت مکش

 قدرت مکش،مهم ترین ویژگی  هود است که 
قدرت و برتری هود آشپزخانه را نشان می دهد 
.باید با توجه به فضای آشپزخانه، قدرت مکش 

هود آشپزخانه را انتخاب کنید 
 سرعت مکش

هودی را انتخاب کنید که امکان تنظیم سرعت  
داشته باشد اما باید بدانید که  سرعت بیش تر 

صدای بیش تری نیز تولید می کند .
 کم صدا بودن

هنگام خرید هود حتما به صدای هود آشپزخانه 
زمان  مرور  به  بلند  صدای  چون  کنید  توجه 
برایتان غیر قابل تحمل می شود .البته تا کنون 
مدلی که واقعا بدون صدا باشد طراحی و ساخته 
را  توان کم صداترین هود  اما  می  است  نشده 
کرد.میزان  انتخاب  موجود  های  برند  بین  در 
محدوده  بل  دسی   ۶۳ تا   ۵۳ محدوده  در  صدا 
مناسبی برای صدای هود است .موتور هود های 
هستند  حلزونی  یا  توربینی   ، جدید  آشپزخانه 
این موتورها  هم قویترند  و هم صدای کمتری 

تولید می کنند.
  ابعاد هود

اندازه هود به نوع اجاق گاز شما  بستگی دارد 
.هود نباید از صفحه گاز کوچک تر باشد .قبل از 
کنید  توجه  آن  سایز  به  آشپزخانه  هود  خرید  
باشد  و ۹۰  می   ۸۰ ، . معموال طول هود ۶۰ 
.بهتر است هود یا اندازه اجاق گاز و یا  ۳ اینچ 

بزرگ ترباشد .
 سنسور دار

به  توجه  با  و  دارند  سنسور  ها  هود  از  بعضی 
کار  به  شروع  خودکار  طور  به  آشپزخانه  هوای 

می کنند. 
کنترل دار 

که  دارند  دور  راه  از  کنترل  ها،  هود  از  بعضی 
استفاده از هود را اسان تر می کند.

مزایای هود آشپزخانه چیست؟
- ویروس ها ، باکتری ها را از بین میبرد 

از  الکتریکی  های  دستگاه  های  کننده  -آلوده 
 … و  ها  مانیتور  و  فلورسنت  های  المپ  قبیل 

را از بین میبرد
-تهویه هوا 

- جذب گاز های مضر و سمی که در هوا وجود 
داردمثل CO و... .

به هوایی سالم  بسته  -تبدیل  هوای فضا های 
و مفرح

-از بین بردن بو های نامطبوع مانند بوی سیگار
-مانع از رشد و تکثیر کپک ها و قارچ ها میشود

نکات مهم در نگهداری از هود آشپزخانه :
از  جلوگیری  برای  هود  بودن  روشن  زمان  -در 

خفگی دست و یا شئ ای نزدیک فن نبرید
- فیلترهای هود آشپزخانه را تمیز نگه دارید

-اگر اجاق گاز روشن است حتما هود را روشن 
کرده و حداقل روی دور کم بگذارید تا حرارت 

اجاق گاز آسیبی به قطعات داخلی هود نزند.
-هود های شیشه ای را ۱ ساعت پس از خاموش 

کردن هود تمیز کنید
-برای تمیز کردن هودهای استیل از تمیز کننده 
مخصوص با عنوان محافظ استیل استفاده کنید.

فیلتر  تعویض  و  فیلتر  -به عالمت شستشوی 
توجه کنید

نکاتی ایمنی درباره دودکش ها

4. برای خرید جهیزیه بهتر است از چه وسایلی 
شروع کنیم ؟

اگر بودجه قابل توجهی دارید و ترجیح می 
دهید خریدتان را به صورت یک جا و نقد 
از  اعم  بزرگ  وسایل  از  باید  دهید،  انجام 
یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و ... شروع 
بودجه  به  نیاز  وسایل  این  که  چرا  کنید. 

بیشتری دارند.
اغلب افراد برای خرید این وسایل وسواس 
بیشتری به خرج می دهند، چون عالقمند 
هستند که سال های زیادی از این وسایل 
خورده  خرید  بعدی  قدم  کنند.  استفاده 
ریزهای آشپزخانه از قبیل، سرویس چینی، 

وسایل برقی، سرویس قابلمه و ... است.
مبلمان  و  فرش  چوب،  سرویس  خرید 
جهیزیه  خرید  مراحل  آخرین  در  معموالً 

قرار می گیرد.
اشغال  بیشتری  جای  وسایل  این  که  چرا 
می کنند، همچنین به فضا و متراژ منزل 
عقالنی  بنابراین  است،  وابسته  نیز  شما 
مشخص  از  بعد  که  است  این  روش  ترین 
شدن خانه نو عروس اقدام به خرید آن ها 
کرده تا مستقیماً در منزل نو عروس مستقر 

شوند.
در این صورت هم احتمال صدمه و آسیب 
به این وسایل کمتر شده و هم در هزینه 

های ایاب و ذهاب صرفه جویی می شود.
خرید  هایی  مارک  چه  از  جهیزیه  تهیه  در   .5

کنیم؟
خارجی  یا  بخریم  ایرانی  کاالی  اینکه  در 
با کیفیت  و  ما خرید جنس خوب  توصیه 

است.
به عنوان مثال زمانی که در صنعت فرش، 
کریستال و مبلمان جنس های خوب و با 
کیفیت ایرانی در اختیار ماست چه لزومی 
به سراغ جنس  این زمینه ها  دارد که در 

های وارداتی برویم.
۶. وسایل غیر ضروری در خرید جهیزیه کدامند؟

برخی از خانواده ها برای اینکه جهیزیه خود 
انواع  اقدام به خرید  را پر زرق و برق کنند، 
تابلوها و لوازم تزئینی گران قیمت کرده، در 
تابلو،  بوفه،  چون  لوازمی  خرید  که  صورتی 
بوده  ضروری  غیر   ... و  تزئینی  های  گلدان 
و در صورت نیاز عروس و داماد بعد از مدتی 

می توانند آن ها را تهیه کنند.
7. نکات مهم خرید فرش برای جهیزیه

یک فرش مدرن در کنار مبلمان استیل نمای 
فرش  یک  همچنین  داشت،  نخواهد  جالبی 
در  اسلیمی  های  با طرح  دستباف  ابریشمی 
کنار مبلمان فانتزی و مدرن اصاًل زیبا نیست، 

بسیار  اما  غیرضروری  آشپزخانه  لوازم  از  خردکن 
مواد  خردکردن  زحمت  و  زمان  از  که  است  کاربردی 

غذایی می کاهد.
چرا خردکن بخرم؟

البته که خردکن از لوازم ضروری آشپزخانه نیست، منتها 
وسیله کاربردی و مفیدی است که از خریدنش ضرر هم 
نمی کنید. خردکردن میوه و سبزیجات درصورتی که در 
و  است  کار وقت گیری  نباشید،  استاد  از چاقو  استفاده 
می توانید  اما  حوصله سربر،  حتی  افراد  برخی  برای 
دیگر  از  کنید؛  صرفه جویی  زمان  در  خردکن  خرید  با 
به قطعات  مزایای خردکن ها تقسیم میوه و سبزیجات 
تیغه چرخشی حتی  دارای  است. خردکن های  مساوی 

ریِز ریز هم می کنند.
فرق خردکن با غذاساز در چیست؟

اگرچه  متفاوت اند،  وسیله  دو  غذاساز  و  خردکن 
مهم ترین  ببینیم  اما  دارند.  هم  زیادی  شباهت های 

تفاوت شان در چیست:

شدن  کم  باعث  نامناسب  ترکیب  یک  زیرا 
مجموع  نهایت  در  و  عناصر  تک  تک  جلوه 

دکوراسیون شما خواهد شد.
خرید  برای  فرش  انتخاب  زمان  است  بهتر 
و  مبلمان  سبک  به  توجه  بر  عالوه  جهیزیه 
فضا  در  رنگ  هارمونی  به  ها  کفپوش  رنگ 

هم دقت کنید.
8. خرید مبلمان برای نو عروسان

معموالً انواع مبل های راحتی در سبد خرید 
جهیزیه نو عروسان قرار می گیرد.

کوچکی  ابعاد  منازل  اغلب  امروزه  که  چرا 
سرویس  یک  از  استفاده  امکان  و  داشته 
راحتی میسر  به همراه یک سرویس  استیل 
راحتی،  های  مبل  که  آنجا  از  و  باشد  نمی 
آرامش و راحتی بیشتری را فراهم می کنند 
استفاده  برای  مبلمان  این  از  افراد  معموالً 

روزمره ی خود بهره می گیرند.
از  مواردی  به  مبل  خرید  هنگام  است  الزم 
با  آن  رنگ  بودن  و ست  بودن  محکم  قبیل 

قالی ها و پرده ها دقت کنید.
۹. خرید سرویس خواب برای جهیزیه عروس

خواب  سرویس  جلوه  و  زیبایی  که  آنجا  از 
خواب  اتاق  دکوراسیون  بر  امپراتوری  مانند 
و  طرح  و  رنگ  انتخاب  کند،  می  حکمرانی 
ویژگی  ترین  مهم  از  آن  کیفیت  تشخیص 
های خرید جهیزیه برای اتاق خواب محسوب 

می شود.
سرویس  سبک  انتخاب  حین  است  بهتر 
وسایل  و  خانه  چیدمان  کلی  سبک  خواب، 
جهیزیه خود را در نظر بگیرید. همچنین به 
هارمونی رنگ بین سرویس خواب و دیوارها، 

پرده، فرش، و مبلمان اتاق توجه کنید.
کوچکی  خواب  اتاق  اگر  شود  می  توصیه 
جهیزیه  خواب  سرویس  خرید  برای  دارید 
فقط اقالم اصلی مانند تخت و میز آرایش را 

خردکن
و  به غذاساز جمع وجورتر و سبک ترند  نسبت  -معموال 

فضای کمتری اشغال می کنند.
-برای استفاده دم دستی مناسب تر و راحت ترند.

در  پیداست،  اسم شان  از  که  طور  همان  -خردکن ها، 
هستند  هم  خردکن هایی  اما  خردکردن اند،  برای  اصل 
مثال  برای  الزم  متعلقات  از  خردکردن  بر  عالوه  که 
رنده کردن و قابلیت انجام کارهای اضافه تر برخوردارند.

دستی  خردکن های  اتفاقا  داریم؛  هم  دستی  -خردکن 
بسیار متنوع اند.

غذاساز
-معموال هیکلی ترند و به فضای نگهداری بیشتری نیاز 

دارند.
-از خردکن  گران ترند.

-غذاسازها به صفحات مخصوص اسالیس  و رنده کردن 
قابلیت هم زنی و خمیرگیری هم  از  و معموال  مجهزند 
برخوردارند؛ به عبارتی، غذاسازها طیف کارایی وسیع تری 

دارند و پیچیده ترند.
-اغلب غذاسازها برقی اند.

نکاتی که باید قبل از خرید خردکن بدانید
خردکن های بسیار متنوعی در بازار موجودند، اما از بین 

این همه مدل کدام انتخاب مناسب تری است؟ 
خردکن دستی بخرم یا برقی؟

خردکن های دستی جمع وجورترند و معموال به متعلقات 
مجهزند.  مختلف  برش های  برای  متعددی  تیغه های  و 
بیشتری  نگهداری  فضای  باید  برقی   خردکن های 
سبزیجات  پس  از  مدلی ها  این  کنید.  مهیا  برایشان 

انتخاب کنید. اگر میز آرایش شما به صورت 
زیر  از فضای قسمت  بتوانید  باشد که  دراِور 

آن نیز استفاده کنید بسیار بهتر است.
اگر تخت هم دارای کشو باشد بهتر است و یا 
از تخت های جکدار استفاده کنید که بتوانید 

از فضای زیر تخت نیز استفاده کنید.
بسیار  رکن  عروس  خواب  سرویس  نکته: 
به  عروس  جهیزیه  چیدن  زمان  در  اساسی 
این  به  است  نیاز  رو  همین  از  دارد.  عهده 

پارامتر مهم توجه ویژه ای داشته باشیم. 
های  پارامتر  باید  عروس  خواب  سرویس 
مهمی را در بر گرفته باشد تا به یک محصول 

ایده آل تبدیل شود.
قدم  در  باید  عروس  خواب  سرویس  یک 
میز  توالت،  میز  نفره،  دو  تخت  یک  از  اول 
سایر  و  تختی  جلو  پاف  آینه،  تختی،  کنار 
پارامترهای کاربردی دیگر بهره گرفته باشد. 
مرتفع  راحتی  به  را  شما  نیازهای  بتواند  تا 
کند. تخت دونفره از اصلی ترین گزینه هایی 
است که برای سرویس خواب عروس به آن 

نیاز است. 
طالیی  سفید  محصول  یک  توانید  می  شما 
مورد  مدرن خود  های  پردازی  ایده  برای  را 
استفاده قرار دهید دیزاین خانه خود را شیک 
این  که  بکشید؛  تصویر  به  تر  دلباز  و  روشن 
امر به سایر پارامتر هایی که در زمان خرید 
بستگی  است  شده  توجه  آن  به  جهیزیه 
دارد. از سوی دیگر شما می توانید با خرید 
در  که  طالیی  مشکی  خواب  سرویس  یک 
برای  نیست  تردیدی  هیچ  آن  بودن  لوکس 

دکوراسیون های لوکستان استفاده کنید. 
۱0. جایگاه وسایل تزئینی در خرید جهیزیه

در صورتی که محدودیت بودجه دارید خرید 
لوازم دکوری و تزئینی در زمره ی وسایل غیر 

ضروری دسته بندی می شوند.

مهم تر  برمی آیند؛  به خوبی  هم  سخت جان  و  هیکلی 
که  طور  همان  البته،  نیستند.  دست خسته کن  اینکه 
به  ولی  گران ترند،  برقی  خردکن های  می زنید،  حدس 
خردکن های  خرید  می ارزند.  بودن شان  کم زحمت تر 
که  می کنیم  پیشنهاد  کسانی  به  به خصوص  را  برقی 
فشار  دست شان  به  نباید  سالمتی  مشکالت  به دلیل 

اضافه وارد کنند.
چه جنسی باشد؟

هر وسیله ای که با مواد غذایی در تماس است، باید از 
جنس مطمئن و سالمت محور باشد. درمورد خردکن ها 
هم چون مخزن یا همان کاسه اغلب مدل ها پالستیکی 
 BPA است، دقت کنید که پالستیک مورداستفاده فاقد
باشد، بیسِفنول آ نوعی ماده شیمیایی است که در تولید 
محصوالت پالستیکی کاربرد دارد و گفته می شود برای 

سالمتی خوب نیست.
جنس تیغه ها هم بهتر است استیل ضدزنگ باشد. فرقی 
نمی کند خردکن دستی می خرید یا برقی، درهرصورت 
استفاده  براثر  وگرنه  باشند،  محکم  و  تیز  باید  تیغه ها 
مداوم زود مستهلک خواهند شد. از خرید خردکن های 
دارای تیغه های ضعیف که بی بروبرگشت باید خودداری 
و  میوه ها  وسط  و  ندارند  چندانی  دوام  چون  کنید، 

سبزیجات سخت گیر می کنند.
چه مدلی کار کند؟

مدلی  هر  و  دارند  مختلفی  بسیار  مدل های  خردکن ها 
طرز کار خاص خودش را دارد. برای کار با خردکن های 
که  همین  دهید؛  انجام  خاصی  کار  نیست  الزم  برقی 
و  میوه  چشم برهم زدنی  در  بزنید،  را  شروع  دکمه 

کار  طرز  گرفت.  خواهید  تحویل  خردشده  سبزیجات 
می تواند  دستگاه  مدل  به  بسته  دستی  خردکن های 
دستی،  خردکن های  برخی  با  کار  برای  باشد.  متفاوت 
یا  میوه  روی  را  دستگاه  دِر  باید  دایِسر،  نایِسر  مثل 
مدلی هایی  دهید.  فشار  پایین  به  رو  مدنظر  سبزیجات 
کافی  می کنند  کار  طنابی  دسته  با  که  هستند  هم 
تیغه ها شروع  تا  بکشید  را  دستگاه  طنابی  دسته  است 
به چرخیدن کنند؛ این مدل خردکن ها حتی می توانند 
ریز خردکردن  به درد  و خصوصا  کنند  ریز خرد  خیلی 
عالوه  کم.  حجم  در  البته  می خورند،  برگی  سبزیجات 
بر همه اینها خردکن های با دسته چرخشی هم داریم. 
خالصه که طرز کار هر مدل خردکنی می تواند متفاوت 

باشد.
تک کاره بخرم یا چندکاره؟

خردکن های چندکاره عالوه بر خردکردن از قابلیت های 
هم  نواری  و  روبانی   برش  یا  رنده کردن  مثل  دیگری 

برخوردارند و در اعمال متنوع تری به کار می آیند.
صفحات  که  دایسر  نایسر  مثل  خردکن هایی  درمورد 
تیغه دار دارند، حتما به تنوع تیغه ها و اندازه های برش 
دقت کنید؛ با خردکن های این مدلی می توانید میوه ها 
و سبزیجات دلخواه تان را در اندازه های مکعبی مختلفی 
برش دهید. درعوض، خردکن های دارای تیغه چرخان 
)خردکن هایی که به غذاساز شبیه ترند( برای سبزیجات 

برگی و خیلی ریز خردکردن مناسب ترند.
کاسه خردکن چه اندازه ای باشد؟

سبزیجات  و  میوه  حجمی  چه  در  معموال  ببینید  باید 
بزرگ تر  خردکن  کاسه  هرچه  طبیعتا  می کنید.  خرد 

در خود  را  بیشتری  و سبزیجات خردشده  میوه  باشد، 
مدام  کم  گنجایش  با  مدل های  در  اما  می دهد،  جای 
مواد  مابقی  برای  تا  کنید  خالی  را  خردکن  کاسه  باید 
جا باز شود. البته، ناگفته نماند همه خردکن ها کاسه دار 

نیستند.
نکته دیگری هم هست که باید بدانم؟

-خردکن های دارای قطعات قابل شست وشو در ماشین 
می کنند  هم خالص تان  زحمت شستن  از  ظرف شویی 
سینک  پای  صرف کردن  وقت  از  که  شماهایی  برای  و 

متنفرید، قطعا کاربردی ترند. 
پایه های  وجود  هم  رومیزی  خردکن های  -درمورد 
از  چراکه  است،  مهمی  ویژگی  چسبنده  الستیکی 

حرکت کردن دستگاه حین کار جلوگیری می کند.
-خردکن های برقی ترجیحا ضمانت دارشان بهتر است؛ 
بابت  از  تا  کنید  خرید  معتبر  برندهای  از  بنابراین، 

خدمات پس از فروش هم خیال تان راحت باشد.

نکات مهم برای خرید جهیزیه )2(

هرآنچه برای خرید خردکن باید بدانید )دستی و برقی(
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کاری  هر  در  موفقیت  که  است  داده  نشان  تجربه 
و  باشد  همراه  آن  انجام  به  اعتقاد  و  یقین  با  باید 
کسانی که در انجام امور مردد باشند و نتیجة آن را 
باور نکرده باشند، معموالً به هدف نمی رسند. یکی 
ایمان و  از علل موفقیت رسول گرامی اسالم)ص( 
مشرکین  وقتی  که  جایی  تا  بود،  هدف  به  اعتقاد 
قریش توسط حضرت ابی طالب)ع( به آن بزرگوار 
از  که  نمودند  تطمیع  و  تهدید  و  دادند  پیامهایی 
هدف خود دست بردارد، آن حضرت فرمود: »یا َعمِّ 
یََساِری  فِی  الَْقَمَر  َو  یَِمیِنی  فِی  ْمَس  الشَّ َوَضُعوا  لَْو 
َعلَی أَْن أَتُرَک هَذا الْْمَر - َحتَّی یُْظِهَرُه اهللَّ اَْو اُْهلَِک 
فِیه - َما اَتُْرُکُه؛ عمو جان! به خدا قسم اگر خورشید 
را دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار 
دهند، هرگز از هدف خود دست برنخواهم داشت، 
فدا  آن  راه  در  یا  شود،  آشکار  حق  دین  اینکه  تا 

شوم«
اسالمی  انقالب  تاریخی  حادثة  در  ایران  مردم 
براساس باور به حاکمیت قوانین و ارزشهای الهی، 
سلطنت نامشروع حکمرانان جّبار را نفی کرده و با 
اراده ای الهی آن را ریشه کن نمودند و فرو پاشیدن 
تمام نهاد ها و مراکز وابسته به آن را پشتوانة هّمت 
خود قرار دادند و در این راه از هیچ گونه کوششی 
انقالب  پیروزی  در  عامل  این  نورزیدند.  دریغ 

اسالمی ایران نقش مهمی ایفا کرد.

اسالمی  انقالب  پیروزی  در  ایران  مسلمان  مردم 
آنچنان یک دل، یک رنگ و هم نوا شدند که تمام 
اقشار مختلف از هر گروه، صنف، تشکل و حزبی در 
دادند.  تشکیل  واحد  یک صف  طاغوت  رژیم  برابر 
بنیان کن، ریشة مفسدین و ستم  و همانند سیل 
از بیخ و بن کندند. تپش هماهنگ قلبها  گران را 
و آهنگ حرکت دستها در جریان نهضت اسالمی 
ایران عامل اقتدار اّمت اسالم در برابر کفر و نفاق و 
شرک گردید، و پرچم استقالل و آزادی را در ایران 
اسالمی به اهتزاز در آورد. اسالم یگانه عاملی بود 
که این وحدت و یک پارچگی را به وجود آورد و 
بود،  حاکم  دیگری  چیز  اسالمی  شعار  از  غیر  اگر 
هیچ گاه این یک پارچگی بی نظیر به وجود نمی 
آمد و برای همین بود که مردم مسلمان ایران هم 
آوا و هم صدا تکبیر گفته و پیش می رفتند و این 
الهی در نیروی مردم است که  همان تبلور قدرت 
ِ َمَع الَجَماَعة؛ دست خدا  پیامبر)ص( فرمود:»یَُد اهللُّ

به همراه عموم مردم است.«

والیت  نظام  شکل  در  آن  تداوم  و  امامت  فلسفة 
فقیه، قدرت و نفوذ خاصی است که دین اسالم به 
یک فقیه حاکم می دهد و او را تا حد تسلّط بر دلها 
مقتدر می سازد. اطاعت از او که همان اطاعت از 
خداوند محسوب می شود، در کلیة شئون زندگی 
مسلمانان راه می یابد و همچون اطاعت از رسول 
َ؛  اهللَّ أَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ یُِطِع  »َمْن  است:  خدا)ص( 
هر کسی از پیامبر)ص( اطاعت کند، همانا از خدا 

اطاعت کرده است.«
لهجه، شجاعت، سازش  صداقت، صالبت، صراحت 
به  عشق  قاطعّیت،  گذشتگی،  جان  از  ناپذیری، 
علمی  شخصّیت  عرفانی،  مقام  وارستگی،  اسالم، 
همدردی  اندیشی،  آزاد  زیستی،  ساده  فقاهتی،  و 
ناپذیر،  تزلزل  یقین  استوار،  باور  محرومان،  با 
عظمت روحی، روشن بینی و سایر ویژگیهای رهبر 
انقالب اسالمی ایران، او را محبوب قلوب میلیونها 
عاشق دلباخته نمود. آنچنان که پیامها، گفتارها و 
الهام  پیروانش  برای  تاریخی  رادمرد  آن  رفتارهای 
بخش و راه گشا بود. شهید مطهری)ره( بر این باور 
بود که ندای امام خمینی)ره( از قلب فرهنگ و از 
اعماق تاریخ و ژرفای روح این ملّت برمی خاست، 
مردمی که در طول چهارده قرن حماسة حضرت 
محّمد، علی، زهرا، حسین، زینب)ع(، سلمان، ابوذر 
و  بودند  شنیده  را  دیگر  مرد  و  زن  هزار  صدها  و 
بار  بود،  شده  عجین  روحشان  با  ها  حماسه  این 
دیگر همان ندای آشنا را از زبان این مرد شنیدند. 
حضرت علی و امام حسین)ع( را در چهرۀ او دیدند، 
او را آیینة تمام نمای فرهنگ خود که تحقیر شده 
بود، تشخیص دادند. امام چه کرد؟ او به مردم ما 
شخصّیت داد. و خوِد واقعی و هویت اسالمی آنها 
از حالت خودباختگی  را  آنها  بازگرداند،  آنان  به  را 
او  که  بود  ای  هدیه  ترین  بزرگ  این  کرد،  خارج 
دست  از  هویت  و  ایمان  توانست  او  داد.  ملّت  به 
رفتة مردم را به آنها بازگرداند و آنها را به خودشان 
مؤمن کند. او به صراحت اعالم کرد که اسالم تنها 
گمنام  ملّت  این  به  ایشان  شماست.  بخش  نجات 

شخصّیت داد.

از  را  ها  انسان  تواند  می  که  است  مکتبی  اسالم 
آمدن  پدید  موجب  و  کرده  متحول  برون  و  درون 
تحوالت عمیق تاریخی و اجتماعی و فرهنگی گردد. 
این آیین آسمانی در جذب و تحرک بخشیدن به 
نیروهای با ایمان و مقاوم، نقش تعیین کننده ای 
قوانینی  دارای  اسالم  زیرا  باشد؛  داشته  تواند  می 
است که ۱- انسان را تا قیامت به هدف نهایی می 
رساند؛ ۲- از سایر مکاتب بی نیاز می کند؛ ۳- تمام 
کند؛  می  تأمین  را  بشر  معنوی  و  مادی  نیازهای 
است؛  سازگار  انسان  فطرت  با  هایش  برنامه   -۴
۵- گذر زمان از اصالتها و واقعیتهایش نمی کاهد؛ 
۶- همگانی و جهانی است، بنابراین هر انقالبی که 
خود  به  را  دلها  قطعاً  باشد،  داشته  اسالمی  جلوۀ 
جذب کرده، میان مردم وحدت ایجاد می کند و با 
تقویت ایمان و ارادۀ آنان انقالب را به پیروزی می 
رساند. انقالب اسالمی ایران نیز در تمام ابعاد خود 
بهترین صبغه  بود، و  به خود گرفته  رنگ اسالمی 
ِ صْبَغًة(  ِ َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اهللَّ را دارا بود: )ِصْبَغَة اهللَّ
» این است نگارگری الهی؛ و کیست خوش نگارتر 
از خدا؟!« خداوند متعال در قرآن شریف، اسالم را 
دین کامل معرفی می کند که مورد رضایت اوست 
ِمْن دیِنُکْم  َکَفُروا  الَّذیَن  یَِئَس  و می فرماید:»الَْیْوَم 
َفال تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن الَْیْوَم أَکَملُْت لَکْم دیَنُکْم َو 
أَتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمتی َو َرضیُت لَُکُم اْلِْسالَم دیناً ،،، 
امروز، کافران از)زوال( آیین شما مأیوس شدند بنا 
بر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! 
امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین )جاودان 

( شما پذیرفتم.«
و در سورۀ آل عمران فرمود»َو َمْن یْبَتِغ غْیَر اْلِْسالِم 
دیناً َفلَْن یُْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو فِی اْلِخَرِۀ ِمَن الْخاِسریَن؛ و 
هر کس جز اسالم )و تسلیم در برابر فرمان حق، ( 
آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد 

شد و او در آخرت، از زیانکاران است.
ایران  مردم  حرکات  و  شعارها  تمام  جهت  این  به 
این  و  گرفت  خدایی  و  اسالمی  توحیدی،  رنگ 

آرمان در تمام قشرهای مردم متجلّی شد.
اصطالحات  با  ها  برنامه  سایر  و  شعارها، سرودها   
قرآنی و اسالمی توأم بود و پیروزی انقالب اسالمی 
 َ اهللَّ تَْنُصُروا  »إِْن  که:  بود  الهی  وعدۀ  تحقق  همان 
را  دین خدا  اگر شما  ؛  أَقداَمُکْم  یَُثبِّْت  َو  یَْنُصْرُکْم 
یاری کنید، قطعاً خداوند نیز شما را یاری کرده و 

گام هایتان را استوار خواهد ساخت«

چهار مرکز عمدۀ فرهنگی و اقتصادی را می توان از 
عوامل پیروزی انقالب اسالمی ایران به شمار آورد. 

این مراکز عبارت اند از:
و  آفرین  روح  بخش،  الهام  مسجد  مساجد:  الف. 
در  قرآن  باشد.  می  طلب  حق  خداجویان  پایگاه 
أَن   ُ اهللَّ أَِذَن  بُُیوٍت  »فی  فرماید:  می  مساجد  مورد 
َو  بِالُْغُدوِّ  فیها  لَُه  یَُسبُِّح  اْسُمُه  فیَها  یُْذَکَر  َو  تُْرَفَع 
اْلصاِل ؛ )این چراغ پر فروغ ( در خانه هایی قرار 
باال  را  آن  دیوارهای  فرموده  اذن  که خداوند  دارد 
خانه  باشد(  امان  در  شیاطین  دستبرد  از  )تا  برند 
هایی که نام خدا در آنها برده می شود، و صبح و 

شام در آنها تسبیح او می گویند.«
در بینش اسالمی، مساجد خانه های خدا در زمین و 
بهترین نقطة هر شهری هستند. مساجد را باید بر ویرانة 
کاخهای ستم طاغوتها برافراشت.  در صدر اسالم مسجد 
پایگاه مسلمانان بود و هرگونه حرکت و تصمیم در مسجد 
انجام می گرفت، در انقالب اسالمی ایران نیز مسجد 
کانون پر شور و الهام بخش انقالبیون مسلمان ایرانی 
بود و در یک کالم ستاد عملیاتی فجرآفرینان جاوید ۲۲ 
بهمن همواره مساجد بوده است. مسلمانان آزادۀ ایرانی 
با ندای »اهلل اکبر« از مساجد بیرون آمده و در مقابل 
رگبار مسلسل طاغوتیان فریاد »آزادی« و »عدالت« و 
»اسالم« سرمی دادند و به خاطر همین اهمّیت بود که 
امام خمینی)ره( جدایی مردم از مسجد را از تمام خطرها 
مهم تر و باالتر اعالم نمود و فرمود: »از هواپیمای دشمن 

نترسید، از آن بترسید که مساجد خلوت شود.«
ب. حوزه علمیه و نهاد روحانیت: نهاد روحانیت در 
طول تاریخ با تداوم خط انبیاء و اولیای الهی همانند 
شاهراه  و  درخشیده  اسالم  جبین  در  ای  ستاره 
مدرسین،  علما،  است.  نموده  روشن  را  مسلمانان 
مراجع و تمام دانش پژوهان، در حوزه های علمیه 
با اعتقاد راسخ به این ندای قرآن که: »َفلَْو ال نََفَر ِمْن 
لُِیْنِذُروا  یِن َو  ُهوا فی الدِّ لَِیَتَفقَّ ِمْنُهْم طائَِفٌة  ُکلِّ فِْرَقٍة 
یَْحَذُروَن ؛ چرا از هر  لََعلَُّهْم  إِلَْیِهْم  َرَجُعوا  إِذا  َقْوَمُهْم 
گروهی از آنان طایفه ای کوچ نمی کند، تا در دین 
آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، 
آنها را بیم دهند؟ شاید بترسند و خودداری کنند.« 
لبیک گفته و عاشقانه از خانه و دیار خود به مراکز 
تحصیل علم هجرت کرده اند، و باصفا، صمیمّیت و 
اخالص سرمایه های عظیم معنوی و صفات واالی 
انسانی را کسب نموده و کار تعلیم و تربیت را که 
همان کار انبیا است، پی می گیرند. انقالب اسالمی 
ایران آنچنان با این نهاد عجین شده بود که جرقة 
انقالب اسالمی ایران از همان مرکز و رهبری آن از 
میان دانش آموختگان همان مکتب نبوی شروع شده 
از همه،  تر  و مهم  ادامه می دهد  به حیات خود  و 
مطالعة تاریخ انقالب اسالمی ایران بدون مطالعة نقش 
این نهاد عظیم علمی و معنوی برای هیچ تاریخ نگار 
و محّققی میّسر نخواهد شد. همچنان که حرکات و 
قیامهای آزادی بخش و حیات آفرین در طول تاریخ با 
رهبری روحانیون آگاه و بیدار انجام گرفته است. سخن 

در این زمینه مجال مفصل تری می طلبد.
امام خمینی)ره( در مورد نقش روحانیت در انقالب 
اسالمی می فرماید: »اسالم منهای روحانیت یعنی 
اسالمی  انقالب  که  بودند  روحانیون  اصاًل  و  هیچ! 
را شروع کردند، و هر چیز کارشناس الزم دارد و 

کارشناس اسالم، روحانیون هستند«
همچنان  علمیه  های  حوزه  و  روحانیت  نهاد  اگر 
به  روحانیون  و  کنند  اولیا حرکت  و  انبیا  در خط 
موثرترین  همچنان  باز  باشند،  پایبند  خود  عهد 
قشر جامعه خواهند بود؛ ولی اگر خدای ناکرده از 
تاثیر گذاری  کنند،  معنوی خود عدول  ویژگیهای 
امام  همچنانکه  داد،  خواهند  دست  از  را  خود 
خمینی)ره( این خط را به روحانیون گوشزد کرده 
است: »اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی باالتر 

رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید«
و  داخل  دانشجویان  از  عظیمی  قشر  دانشگاه:  ج. 
انقالب  با تالشهای شبانه روزی خود  خارج کشور 
اسالمی ایران را با دانشگاه پیوند زده بودند. اساتید 
و دانشجویان متدین و متعهد به همراه سایر اقشار 
ملّت و همگام با حوزه و روحانیت و رهبری انقالب 
شمار  به  مهمی  عامل  نهضت،  رساندن  ثمر  به  در 
جمهوری  دولت  کارگزاران  از  بسیاری  و  آیند  می 
اسالمی ایران از همین دانشگاه ها که از پایگاه های 
مهم انقالب بود، فارغ التحصیل شده اند. متأسفانه 
ها  دانشگاه  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل 
فقط عامل وابستگی کشور به فرهنگ و ارزشهای 
غربی محسوب می شدند، البته امروز بعد از گذشت 
باید  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  ها سال  ده 
مواظب نفوذ دشمن در این پایگاهای مهم فرهنگی 

کشور بود و حرکات دشمن را زیر نظر داشت.
ترین  قدیمی  از  سنتی،  بازاریان  گروه  بازار:  د. 
مختلف  های  دوره  در  ایران  اجتماعی  طبقات 
ایفا  مهمی  نقش  کشور  سیاسی  امور  در  و  بودند 
با وجود فشاری که در طول دوره های  اند.  کرده 
می  وارد  بازار  به  وقت  دولتهای  طرف  از  مختلف 
حفظ  را  خود  استقالل  و  توانایی  بازاریان  گردید، 
کردند. همین توانایی بازار بر اهمّیت نقش آن در 
روند پیروزی انقالب اسالمی افزود و آنان هماهنگ 
با سایر اقشار، با بستن مغازه های خویش اعتراض 

خود را علیه دولت به نمایش گذاشتند.

2- ایمان و اراده

۱- وحدت مردم

3- نفوذ معنوی رهبر

4- جلوه اسالمی

5- کانون های نقش آفرین عوامل پریوزی 
انقالب اسالیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت مسلمان و قهرمان و مبارز ایران! در این لحظه حساس که به لطف خداوند تعالي مبارزات 
قهرمانانه شما سدهاي استبداد و استعمار را یکي پس از دیگري مي شکند و انقالب اسالمي شما 
شکوفه ها و میوه هاي خود را آشکار مي سازد، الزم مي دانم ضمن اظهار تشکر و قدرداني از یک 

یک شما برادران و خواهران چند نکته را یادآوري نمایم:
شما در جریان مبارزات گذشته رشد اسالمي و انقالبي خود را آشکار کرده اید و اکنون بیش از پیش الزم 
است که این رشد را به جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران مي توانند بدون قیمومت این و 

آن، راه سعادت خود را انتخاب نمایند.
لهذا از شما مي خواهم که اوال مانع آشوب و هرج و مرج بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض به عملیاتي از قبیل غارت، 
آتش سوزي، مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمي و فني و صنعتي و هنري و اتالف اموال عمومي و خصوصي دست 
بزند. دشمن براي خراب کردن چهره نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان توده مسلمان دست به 
چنین کارها مي زنند تا نهضت ما را ارتجاعي و وحشیانه قلمداد نمایند. من اکیدا اعالم مي کنم که هر کس دست به 

چنین عملیاتي بزند از جامعه انقالبي ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است.
ثانیا توجه داشته باشید که انقالب ما از نظر پیروزي بر دشمن هنوز به پایان نرسیده است. دشمن از انواع وسایل و 
دسائس بهره مند است و توطئه ها در کمین ماست. تنها هوشیاري و انضباط انقالبي و اطاعت از فرمانهاي رهبري و 

دولت موقت اسالمي است که همه توطئه ها را نقش بر آب مي سازد.
ثالثا افرادي از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار مي گیرند هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان 
که سنت اسالمي است به اسیران محبت و مهرباني کنید و البته دولت اسالمي به موقع آنها را محاکمه و عدالت را در 

مورد آنها اجرا خواهد کرد.
از همه شما برادران و خواهران عزیزم مي خواهم که با دولت موقت انقالبي اسالمي که وارث یک سلسله خرابي 

هاي دولتهاي فاسد گذشته است همکاري نمائید تا به حول و قوه الهي هر چه زودتر با همکاري یکدیگر ایران 
اسالمي آباد و آزاد را مورد غبطه جهانیان بسازیم.

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته      روح اهلل الموسوي الخمیني                  57/11/22

پيام امام مخيين )ره( در روز 22 هبمن ماه 57

یاد آن روزی هک بهمن گل هب بار آورده بود

و آن زمستانی هک با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن  اهی مشتااقن یار

گار آورده بود و آن عجب نقشی هک آن زیبا ن

عشق را صد رشته جان، رد لعل نوشین بسته بود

حسن راصد چشم دل، آهنیی وار آورده بود

ن ات هب مهرآباد عشق از گلستان شهیدا

موج ردیای زمان، چشم ااظتنر آورده بود

منکران دنتفگ با یک گل نمی  گردد بهار

لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود

گاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق رد ن

رد چن ره گوهش ای را صد زهار آورده بود
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حه
صف

شب بود و ز تنهايي
جان بر لب ما آمد

در آن دل تاريكي 
يك باره صدا آمد

ما خسته شديم از شب 
ما منتظر ماهيم

اي روح خدا برگرد  
ما شاه نمي خواهيم

پرسيد چه مي خواهيد
شاه از سر ناكامي

مردم همگي گفتند:
»جمهوري اسالمي«

حكومت  برپايی  يعنی  اسالمی  جمهوری 
اهلل و دوری جستن از طاغوت ها و بت ها 

و ستم گری ها و ستم كشی ها .
الهی  عدل  اجرای  يعنی  اسالمی  جمهوری 

نسبت به همه افراد در هر پست و مقام .
جمهوری اسالمی يعنی پاسداری از آرمان 
های پيامبران و امامان و اجرای واقعی احكام 
اسالم و پياده نمودن آن ها در تمام شؤون و 

امور فردی و اجتماعی; شخصی و جمعی .
امام خمينی می فرمايد:

اين است  از جمهوری اسالمی  »)مقصد ما 
كه( جمهوری باشد كه رسول خدا )ص( و 
امام زمان - روحی له الفداء - بپذيرد . اگر 
يك خدشه در احكام اسالم واقع بشود، نه 
پيغمبر می پذيرد و نه امامان، ما كوشش 
بايد بكنيم به اين كه در عين حالی كه بايد 
سريع، قدم های بلند را برداريم، و در عين 
حال تمام قدم ها بايد اسالمی باشد و رو به 

علميه  مدرسه  مدرس  شهريارپور،  زهرا 
بندر  بوشهر كه در سال ۵۷ در  الزهراء 
امام)سر بندر( ساكن بوده از خاطرات ۱۵ 
سالگی خود در روزهای انقالب می گويد.

اوايل مهر سال ۵۷ بود يكی از همكالسی 
هايم كه گرايش كمونيستی داشت به من 
گفت بيا با هم بچه های مدرسه را جمع 
كنيم و يك راهپيمايی عليه وضع موجود 
راه بيندازيم. آخر شهر ما شهر كارگری 
بود و كومنيست ها هم در مجامع كارگری 
از نارضايتی های موجود سعی می كردند 

به نفع خود استفاده كنند.
خانوادگی  مذهبی  صبغه  به  توجه  با  من 
و همچنين شور و اشتياقی كه يك دختر 
كردم.  قبول  دارد  ۱۵ساله  نوجوان 
ما  شهر  چون  اما  بود  تعطيل  مدارس 
بود،  كوچكی  شهر  امام(  بندر)بندر  سر 
داشتيم  را  ها  همكالسی  منزل  آدرس 
به تك تك خانه هايشان رفتيم و گفتيم 
فردا صبح همه به مدرسه بياييد مدرسه 
فردا باز است. شب را نمی دانم چطور به 
سحر رساندم. قران را بوسيدم لباسم را 

پوشيدم و راهی مدرسه شدم.
ها  بچه  يكی  يكی  گذشت  كه  مدتی 
اولين  شديم  كه  نفر   ۳۰ حدود  آمدند. 
ابتدا  زديم.  رقم  را  شهرمان  راهپيمايی 
چون اين راهپيمايی را افرادی با گرايش 
را  همه  كردند  می  هدايت  كمونيستی 
وادار به شعار نان، مسكن، آزادی كرده 

اسالم باشد «  )6۱/۳/۱۱(
جمهوری اسالمی يعنی وحدت، هماهنگی 
در  طبقات  و  افراد  همه  همبستگی  و 
اطاعت از رهنمودهای امام و مقام معظم 
اجرای  و  فقيه  واليت  به  عمل  و  رهبری 

آن و پيگيری در اجرای آن .
ارزش  تثبيت  يعنی  اسالمی  جمهوری 
های اسالمی و دوری جستن به طور كامل 

از ضد ارزش ها .
پس اگر ملت در روز ۱2 فروردين ۵8 
به جمهوری اسالمی رای مثبت داد يعنی 
به حق، دادخواهی، انسانيت، خيرخواهی، 
عدالت و شريعت محمدی رای مثبت داد 
. مردم ايران كه همه با هم به اين نظام 
مقدس رای مثبت دادند، برای اين كه در 
سايه نظام جمهوری اسالمی، ارزش های 
واالی اسالم و آرمان های بلند امام را می 
يافتند و ما بايد تالش كنيم كه اين ارزش 

بودند . هنوز يك خيابان را تا انتها نرفته 
برای  بوشهری كه  بوديم كه چند جوان 
بودند  آمده  فاميلهايشان  به  زدن  سر 
بود  بوشهر  در  كه  هايی  راهپيمايی  از 
ياد  را  اسالمی  جريان  انقالبی  شعارهای 
گرفته بوند. پس پيشگام شدند و شروع 
كردند به شعار دادن و همه ی ما پشت 
با بغض و غيرت خاصی تكرار  سر آنها 
می كرديم “بگو مرگ بر شاه” ، “يا مرگ 
جمهوری،  آزادی،  “استقالل  خمينی”،  يا 

اسالمی”و ;
می  را  شعارها  اين  كه  ها  كمونيست 
شنيدند، می ترسيدند و به همه می گفتند 
فقط شعارهای ما را تكرار كنيد و بگوييد 

نان مسكن آزادی.
اما ديگر حريف جمعيتی كه حاال تقريبا 
بودند  شده  نفر  هزار  شش  الی  پنج 
ها  كمونيست  نماينده  وقتی  شدند.  نمی 

دستخوش  و  بماند  پابرجا  چنان  هم  ها 
اجتهادهای شخصی نشود . الزم است كه 
با تمام توان برای برقراری اين ارزش ها 
تا مرز شهادت،  انقالب،  و اصول مسلمه 
دفاع و پشتيبانی كنيم، زيرا دفاع از اين 
قرآن،  اسالم،  از  دفاع  گمان،  بی  اصول، 
رسول خدا و اهل بيت عصمت و طهارت 

عليهم صلوات اهلل است .
و ما به حق بر اين باوريم كه اين ملت فداكار 
و حق جوی و هميشه در صحنه هرگز از اين 
نظام دست برنمی دارد و اين ارزش ها را 
زير پا نمی گذارد، زيرا آن را نتيجه و ثمره 
مجاهدت ها و فداكاری های پيوسته و مداوم 
خود در طول بيست سال رنج و محنت می 
داند و امكان ندارد پس از تقديم آن همه 
شهيد و معلول و مجروح و با تحمل آن همه 
رنج ها و كمبودها، از آن دست شويد و آن 
را به فراموشی بسپارد و يا به دست نااهالن 
در  اين  و  بگيرد!  فاصله  آن  از  يا  و  دهد 
راهپيمايی های ميليونی 22 بهمن ماه امسال 

و هر سال نمايان و آشكار بود .
است،  الزم  نيز  امر  مسؤولين  بر  البته 
بی  و حمايت  پشتيبانی  در  كه  هم چنان 
دريغ از اين اصول و ارزش های واال می 
كوشند، وسائل نارضايتی مردم را فراهم 
معنوی  و  مادی  كمبودهای  و  نكنند 
آنان را با مجاهدت های پيگير و تالش 
صادقانه جبران كنند و از اين ولی نعمت 
های خود - نه تنها در سخن و سخنرانی 

كه در عمل - غفلت ننمايند .

خواست قطع نامه را بخواند فقط گفت ما 
امكانات رفاهی برای شهر می خواهيم، ما 
استخر می خواهيم، ما كلوب های مختلف 

می خواهيم كه صدای جمعيت بلند شد.
شهر  مساجد  از  يكی  جماعت  امام  بعد 
حاج آقای آل غفور رفتند تريبون را از او 
گرفتند و برای مردم روشنگری كردند. 
و  نان  چه  اگر  ما  كشور  كمبود  اينكه 
مسكن هست اما اينها اولويت ما نيست. 
جمهوری  آزادی  استقالل  مردم  ی  همه 

اسالمی می خواهند.
صدای صلواتی كه بين جمعيت بلند شد 
شهر خاموش شده ی ما را تكانی داد و 
گروه های مختلف از جمله كمونيست ها 
اين شد آغازی برای  را خاموش كرد و 
بهمن  الحمدهلل  كه  بعد  های  راهپيمايی 
مردم  و حضور  خدا  لطف  به  سال  همان 

غيور ايران طعم پيروزی را چشيديم.

نوروز در بهمن

خاطرات دانش آموز انقالبی»جمهوری اسالمی« یعنی چه؟

عملی از سِر باور
به  تو،  به  پروردگارا،  بزرگ  خدايا، 
ها  وعده  به  و  ای  فرستاده  فرو  چه  آن 
بی  ايمانی  دارم؛  ايمان  وعيدهايت  و 
ای  عقيده  و  انكارناپذير  باوری  تزلزل، 
راسخ. اينك ای مهرباْن رهنمای من، ای 
آشناترين ياورم، ياری ام كن تا اين ايمان 
را در ذّره ذّره وجودم جاری سازم و اين 
باور را در آينه عملم به تصوير كشم. در 
لحظات سخت ترديد، در هنگامه دشوار 
لغزش و در وادی تاريك غفلت و جهل، 
راهم را به نور ايمان روشن و لحظه لحظه 
گذر عمرم را به بوی خوشش عطرآگين 
ساز، آن گونه كه آنی غافل از تو نباشم. 
الهی، اين باور راستين را چون ريسمانی 

در دستم نه، تا بدان به 
سوی تو صعود كنم و 

به وادی رحمت تو راه جويم.

درويشی در كوهساری دور از مردم زندگی می كرد و در آن خلوت 
به ذكر خدا و نيايش مشغول بود. در آن كوهستان، درختان سيب 
و گالبی و انار بسيار بود و درويش فقط ميوه می خورد. روزی با 
خدا عهد كرد كه هرگز از درخت ميوه نچيند و فقط از ميوه هايی 
بخورد كه باد از درخت بر زمين می ريزد. درويش مدتی به پيمان 

الهی،  امر  اينكه  تا  بود،  وفادار  خود 
امتحان سختی برای او پيش  آورد. تا 
پنج روز، هيچ ميوه ای از درخت نيفتاد. 
درويش بسيار گرسنه و ناتوان شد، و 
باالخره گرسنگی بر او غالب شد. عهد 
از درخت  پيمان خود را شكست و  و 
گالبی چيد و خورد. خداوند به سزای 
اين پيمان شكنی او را به بالی سختی 

گرفتار كرد.
قصه از اين قرار بود كه روزی حدود 
بيست نفر دزد به كوهستان نزديك 
دزدی  اموال  و  بودند  آمده  درويش 
يكی  می كردند.  تقسيم  خود  ميان  را 
و  ديد  را  آنها  حكومت  جاسوسان  از 
ماموران  ناگهان  داد.  خبر  داروغه  به 
دستگير  را  دزدان  و  رسيدند  دولتی 
كردند و درويش را هم جزو دزدان 
كردند.  دستگير  را  او  و  پنداشتند 
طبق  و  شد  تشكيل  دادگاه  بالفاصله، 
پای  يك  و  دست  يك  دادگاه  حكم 
دزدان را قطع كردند. وقتی نوبت به 

درويش رسيد ابتدا دست او را قطع كردند و همينكه خواستند 
پايش را ببرند، يكی از ماموران بلند مرتبه از راه رسيد و درويش 
را شناخت و بر سر مامور اجرای حكم فرياد زد و گفت: ای سگ 

صفت! اين مرد از درويشان حق است چرا دستش را بريدی؟
خبر به داروغه رسيد، پا برهنه پيش شيخ آمد و گريه كرد و از 
او پوزش و معذرت بسيار خواست. اما درويش با خوشرويی و 
مهربانی گفت : اين سزای پيمان شكنی من بود من حرمت ايمان 

به خدا را شكستم و خدا مرا مجازات كرد.
لقب  با  مردم  ميان  در  پس  آن  از 
او  بود.  معروف  بريده  دست  درويش 
همچنان در خلوت و تنهايی و به دور از 
غوغای خلق در كلبه ای بيرون شهر به 
عبادت و راز و نياز با خدا مشغول بود. 
نزد  زده،  سر  آشنايان  از  يكی  روزی 
با دو دست  او آمد و ديد كه درويش 
و  شد  ناراحت  درويش  می بافد.  زنبيل 
به دوست خود گفت چرا بی خبر پيش 
من آمدی؟ مرد گفت: از شدت مهر و 
اشتياق تاب دوری شما را نداشتم. شيخ 
تبسم كرد و گفت: ترا به خدا سوگند 
می  دهم تا زمان مرگ من، اين راز را با 

هيچكس نگويی.
درويش  كرامت  راز  رفته  رفته  اما 
با  راز  اين  از  مردم  همه  و  شد  فاش 
خبر شدند. روزی درويش در خلوت 
كرامت  راز  چرا  خدايا  گفت:  خدا  با 
خداوند  كردی؟  فاش  خلق  بر  مرا 
فرمود: زيرا مردم نسبت به تو گمان 
و  رياكار  او  می گفتند  و  داشتند  بد 
آنان  بر  را  تو  كرامت  راز  كرد.  رسوا  را  او  خدا  و  بود  دزد 
فاش كردم تا بدگمانی آنها بر طرف شود و به مقام واالی تو 

ببرند. پی 

انقالب یعنی گل
در کنار پروانه

نور، گرمی و شادی
در میان هر خانه

انقالب یعنی جشن
جشن سبزه در صحرا

انقالب لبخندی است
بر لبان شاد ما

انقالب يعنی...



حضرت مهدی )عج(  فرمودند:
ما ارغم انف الشیطان بشی ء مثل الصالة فصلها و ارغم انف الشیطان

هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را 
خوار نمی کند، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

ربعکس  و   ، گیرد  می  باال  منزلتش  و  شأن  باشد،  حاکم  خود  سرکش  نفس  رب  کسیکه 

دچار  خواری  و  ذلت  هب  باشد،  وی  فرمارنوای  و  مالک   شهوانیش  نفس  کسیکه 

می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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5:156:3312:0717:4117:58بيست و سوم

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  روز  هشتمین  در  گفت:  الرستان، 
احداث  پروژه  کلنگ  فجر  مبارک  دهه 
سازی  ذخیره  دومداره  ثابت  سردخانه 
و نگهداری موادغذایی زیر صفر و باالی 
به  الرستان  خور  شهر  در  درجه  صفر 

زمین زده شد .
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  سازمان  معاونت  عمومی  روابط  از 
الرستان،  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
خبر  این  اعالم  با  مظفری  محمدجواد 
افزود : این طرح در زمینی به مساحت 
۲۰ هزار مترمربع وبا ظرفیت ۱۶ هزار 
و  میلیارد    ۴۵۰ گذاری  سرمایه  و  تن 
محمود   « توسط  نفر   ۲۵ اشتغالزایی 

جمالیان« اجرا خواهد شد .
پروانه  سومین  پروژه  این  وی  گفته  به 
احداث  زمینه  در  شده  صادر  تاسیس 
تا  که  است  شهرستان  در  سردخانه 
برای  اصولی  موافقت  مورد   ۱۷ کنون 
نیز  فرآوری  صنایع  و  احداث سردخانه 

صادر شده است .
مظفری بیان کرد: الرستان با دارا بودن 
۶۸ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی 
و تولید بیش از ۳۵۲ هزار تن محصول ، 
ظرفیت مناسبی برای احداث سردخانه 
فرآوری محصوالت کشاورزی  و صنایع 

را دارد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
معاون  الر،  شهردار  حضور  با  الرستان، 
فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
عمران  کمیسیون  رئیس  الرستان،  ویژه 
ورزش  اداره  رئیس  الر،  شهر  شورای 
و  عمرانی  معاونین  الرستان،  جوانان  و 
پژوهش  رئیس  الر،  شهرداری  فرهنگی 
از  چند  تنی  و  الر  آموزی  دانش  سرای 
های  هیئت  دیگر  روسای  و  ورزشکاران 
ورزشی در محل ورزشگاه شهید دانشیار 

شهر الر برگزار شد.
رئیس  عنوان  به  زارع  محسن  آغاز،  در 
خوشامد  ضمن  تاسیس  تازه  هیئت  این 
گویی و تبریک دهه فجر و میالد حضرت 
هیئت  این  گفت:  زن  روز  و  زهرا)س( 
ورزش  این  فعلی  جایگزینی  هدف  با 
روزهای  در  پربرخورد  های  ورزش  با 

کرونایی شروع به کار کرده است.
حوزه  گری  تولی  به  نظر  با  افزود:  وی 
زمینه های  در  الر  شهرداری  فرهنگی 
اجتماعی و پس از جلسات متعدد با اداره 

ورزشی دارد که همگی در حال فعالیت 
جوانان  و  ورزش  اداره  هستند.رئیس 
الرستان، افزود: از مدت ها پیش به دنبال 
بودیم.  الرستان  در  رشته  این  راه اندازی 
شرایط حادث شده پس از کرونا، بهترین 
موقعیت بود که این ورزش معرفی شود. 
از این جهت با همکاری حوزه اجتماعی 
شهرداری الر این مهم محقق شد.پس از 
هیئت  رئیس  فرزانه  فرزاد  سرهنگ  آن 
شمشیربازی استان فارس ضمن قدردانی 
از اقبال مسئولین الرستان به این رشته 
در  رشته  این  از  استقبال  گفت:  ورزشی 
با اینکه کارگاه  الرستان چشمگیر است. 
نرسیده  ساعت  بیست  به  هنوز  آموزشی 
اما استقبال عمومی و پیگیری این رشته 
المپیکی در این خطه بسیار چشمگیرتر 

از دیگر شهرهای استان فارس است.
فرزاد فرزانه، افزود: امیدوارم با استقبالی 
که از طرف جوانان این شهر صورت گرفته 
و با توجه به سرعت یادگیری و پیشرفت 
حضور  شاهد  آینده  سال  خرداد  شان، 
مسابقات  در  الرستانی  ورزشکار  چند 

اراضی  از  هکتار   ۵۲۰۰   : افزود  وی 
و  باغی  محصوالت  به  الرستان  کشاورزی 
اعم  زراعی  به محصوالت  هکتار  هزار   ۶۳
سالیانه  که  دارد  اختصاص  دیم  و  آبی  از 
زراعی  تن محصوالت  هزار  بر  ۲۵۲  بالغ 
باغی  محصوالت  تن  هزار   ۷۰ از  بیش  و 
تولید  دامی  محصوالت  تن  هزار   ۳۳ و 
کلیدی  نقش  به  اشاره  با  .وی  شود  می 
کاهش  و  سازی  ذخیره  در  ها  سردخانه 
 : گفت  کشاورزی  محصوالت  ضایعات 
عنوان  به  ها  سردخانه  و  تبدیلی  صنایع 
در  توانند  می  بازار  و  تولید  واسط  حلقه 
ایفا  اساسی  نقش  محصول  کیفیت  حفظ 
ابراز  پایان  در  مسئول  مقام  .این  کنند 
کشاورز  مدیریت  توان  افزایش   : کرد 
تولیدی،  محصوالت  بر  تولیدکننده  و 

ورزش و جوانان الرستان مقرر شد، ورزشی 
که بار هیجانی ورزش های رزمی را داشته 
باشد و به لحاظ پروتکل های بهداشتی نیز 
از  معرفی شود.  به جامعه  بوده  مند  ضابطه 
با  نزدیک  آشنایی  و  تحقیق  از  رو پس  این 
این ورزش به نتیجه رسیدیم جذابیت های 
این رشته را در جامعه معرفی و تبلیغ کنیم.

رئیس  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  زارع، 
توانمند  فردی  فارس  استان  در  هیئت  این 
و دلسوز است که با حضور چندباره خود در 
الرستان و آموزش فرد به فرد باعث آغاز به 

کاری قابل توجه شده است.
وی با ارزشمند خواندن همراهی و حمایت 
رئیس  فرزانه  فرزاد  سرهنگ  جانبه  همه 
گفت:  فارس  استان  شمشیربازی  هیئت 
سه  از  بیش  تجربه  با  هیئت  رئیس  حضور 
الرستان  در  شمشیربازی،  ورزش  در  دهه 

روند راه اندازی را تسریع کرده است.
قدردانی  با  طیبی  حسن  محمد  ادامه،  در 
اجتماعی شهرداری الر  از حوزه فرهنگی و 
اندازی این ورزش در  برای همراهی در راه 
الرستان گفت: الرستان چهل و هفت هیئت 

معاون  تاش،  خیل  باشیم.نسا  کشوری 
فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی 
این  به جذابیت  اشاره  با  نیز  ویژه الرستان، 
رشته اذعان داشت: حضور بانوان، آن هم در 
این ورزش پر هیجان و پیش قدم شدن آنها 
نسبت به آقایان نشان از خودباوری و اعتماد 

به نفس بانوان الرستانی دارد.
سید  و  شهردار  قنبرنژاد،  محمدرضا 
اسالمی  شورای  عضو  میرپور  عبدالمهدی 
شهر الر نیز با تقدیر از ورزشکاران پیشقدم 

شورای  و  شهرداری  آمادگی  رشته،  این  در 
ورزش  بیشتر  هرچه  همراهی  برای  را  شهر 
نیز  کرونایی  روزهای  در  که  بدیع  هایی 

قابلیت برگزاری دارند اعالم نمود.
این  لوگوی)نشانه(  به  منقشی  لوح  سپس 
هیئت توسط مسئولین رونمایی و هر کدام 
ضمن امضاء لوح یادبود، دستخطی را بر آن 
ائین  برگزاری  از  گذاشتند.پس  یادگار  به 
اجرای  به  رشته  این  ورزشکاران  رونمایی، 

حرکات نمایشی شمشیربازی پرداختند.

از فساد  ، جلوگیری  تولید  انگیزه  افزایش 
برداری  بهره  و  درآمد  افزایش   ، محصول 
بهتر از سرمایه ، کاهش ضایعات محصول 
 ، سوخت  مصرف  کاهش   ، بازار  تنظیم   ،
سرمایه  افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
گذاری و رونق اقتصادی از مزایای احداث 

سردخانه است .
در این مراسم، عبدالرضا قاسم پور معاون 
فارس،  استانداری  انسانی  منابع  و  توسعه 
محمدی مشاور ارشد رئیس سازمان جهاد 
حسنی  جلیل  فارس،  استان  کشاورزی 
الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
، شهردار خور ، بخشدار مرکزی الرستان 
الرستان،  مردم  نماینده  دفتر  مسئول   ،
اعضا  و  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 

شورای اسالمی حضور داشتند.

رییس دانشکده علوم پزشکی الرستان، 
گفت: با رایزنی صورت گرفته با سازمان 
برنامه و بودجه تالش می کنیم که اگر 
قانون  وارد  جویم  بیمارستان  موضوع 
اعتبار  میزانی  به  الاقل   بودجه ۱۴۰۰ 
بودجه سال  تا  پروژه  نماییم که  جذب 

۱۴۰۱ متوقف نشود.
رضایی   الرستان،  میالد  گزارش  به 
تسهیالت  مرکز  افتتاح  حاشیه  در 
فجر  دهه  تبریک  زایمانی جویم ضمن 
یک  داشت:  اظهار  مرکز  این  افتتاح  و 
بدهکاریم  جویم  مردم  به  عذرخواهی 
چرا که طی مدت راه اندازی تسهیالت 
الزم  همکاری  خود  صبوری  با  زایمانی 
زودی  به  شااهلل  ان  و  دادند  نشان  را 
شاهد اتفاقات بهتر و مبارکی در سطح 
خصوص  در  باشیم.وی  جویم  منطقه 
بیمارستان  ساختمان  وضعیت  آخرین 
در  که  فنی  مشکل  گفت:  نیز  جویم 
از  بود  آمده  پیش  بیمارستان  ساخت 
نظر  با  و  استانداری  فنی  دفتر  طریق 
و  گردیده  رفع  استاندار  شخص  ویژه 
جهت  به  قانون  ظرفیت  از  استفاده  با 
تعدیل قرارداد پیمانکار،موافقت سازمان 
که  شده   اخذ  استان  بودجه  و  برنامه 
متضرر  پیمانکار  تعدیل  قالب  در  بتوان 
گرفته  نادیده  هم  فنی  بخش  و  نشده 
داشت:  اظهار  ادامه  در  نشود.رضایی 
مکانی که قرار است یک محل امن برای 
مردم باشد باید با استاندارد الزم ساخته 

های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدید 
علوم  دانشکده  بهداشت  معاونت  واگیر 
پزشکی الرستان، گفت: از همه مسافران 
تشخیص  تست  خارجی  پروازهای 
گزارش  می شود.به  گرفته  کرونا  سریع 
میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده 
بهداشتی درمانی الرستان، خلیل صفری 
اظهار داشت: الزم است از همه مسافران 
پرواز های خارجی تست تشخیص سریع 
کرونا گرفته شود و موارد مثبت احتمالی 
شوند.وی  داده  تشخیص  فرودگاه  در 

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
بهره  آیین  الرستان،  شهرسازی 
چک  چک   - گراش  محور  از  برداری 
سالگرد   دومین  و  چهل  جشن  در 
پیروزی انقالب اسالمی ایران با حضور 
امنیتی   ، احمدی زاده معاون سیاسی 
و اجتماعی استانداری فارس ، حسین 
شهرستان  شریف  مردم  نماینده  زاده 
اوز  و  گراش   ، خنج   ، الرستان  های 
شبانی   ، اسالمی  شورای  مجلس  در 
 ، الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بخشایش  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهرستان  محترم  جمعه  امام  پور 
و  گراش  شهرستان  فرماندار   ، گراش 
شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  دیگر 
و  راه  مدیرکل  شد.شبانی،  برگزار 
داشت  اظهار  الرستان،  شهرسازی 
چک   - گراش  محور  شدن  اجرایی   :
  ۴۸ محور  از  کیلومتر   ۱۳ چک  
به  و  کاهش  را  موجود  کیلومتری 
کیلومتر   ۳۵ به  را  مسیر  این  عبارتی 

رساند. خواهد 
وی افزود : هم اکنون ۵/۲ کیلومتر از 
محور گراش - چک چک و احداث یک 
میلیارد   ۳۵ بر  بالغ  اعتباری  با  آبنما 

شود و ان شااهلل به زودی فرایند ادامه 
کار صورت می گیرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان، 
نیز  بیمارستان  بودجه  موضوع  به 
مدت  این  در  افزود:  و  زده  گریزی 
تا  گرفته   صورت  زیادی  پیگیری 
های  پروژه  وارد  بیمارستان  موضوع 
ملی در بودجه ۱۴۰۰ شود که البته تا 
کنون نتایج کمیسیون تلفیق به دست 
رایزنی  با  حال  ای  علی  و  نرسیده  ما 
بودجه  و  برنامه  سازمان  با  که  هایی 
کشور داشتیم ،بودجه ای که برای سال 
۱۴۰۰ در نظر گرفته شده تا به امروز ۵ 
برابر شده و البته اگر موضوع وارد قانون 
بودجه ۱۴۰۰ نشد تالشمان این است 
که  نماییم  اعتبار جذب  میزانی  به  که 
تا سال آینده جهت قرارگیری موضوع 
فیزیکی  پیشرفت   ۱۴۰۱ بودجه  در 

معقولی را در پروژه شاهد باشیم
خبرنگار: آرزو جهان پیما

فرودگاه  در  موضوع  این  اینکه  بیان  با 
)ره(  اللهی  آیت  اهلل  آیت  المللی  بین 
الرستان شروع شده است تصریح کرد: 
نفر  از ۱۰۳  از روز  شنبه هفته جاری 
تشخیص  تست  الر  دبی-  پرواز  مسافر 
سریع کرونا در محل نقطه صفر مرزی 
گرفته و یک مورد مثبت نیز تشخیص 
انجام  داده شد.صفری خاطرنشان کرد: 
تست سریع تشخیص کرونا محدود به 
مسافران  همه  از  و  نبوده  دیروز  پرواز 
تست  نیز  بعدی  خارجی  های  پرواز 

گرفته می شود.

استفاده  برای  و  شده  عملیاتی  ریال 
به  شهرستان  این  شریف  مردم  عموم 

بهره برداری رسیده است .
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نماینده ی  با مساعدت   : تصریح کرد 
مردم شریف شهرستان های الرستان 
مجلس  در  اوز  و  گراش   ، خنج   ،
محور  الحاق  برای  اسالمی  شورای 
گراش - چک چک - سه راهی ارد و 
طرح تبدیل به راه اصلی الر - المرد 
گرفته  صورت  الزم  های  پیگیری 
معاونت  سوی  از  فنی  اقدامات  و 
اداره  این  های  راه  توسعه  و  ساخت 
کل انجام و موارد الزم جهت طرح در 
و  راه  وزارت  به   ۲۳ ماده  کمیسیون 

شهرسازی ارسال شده است .
شبانی، خاطر نشان کرد : پس از اخذ 
مجوز و در صورت تأیید در کمیسیون 
جهت الحاق به طرح تبدیل راه اصلی 
سازمان  به  است  نیاز   ، المرد   - الر 

برنامه و بودجه ارجاع گردد.
جاده  مراسم  این  در  همچنین 
با  زیارت  کنار  روستای  دسترسی 
نیز  ریال  میلیارد   ۷ بر  بالغ  اعتباری 
برداری  بهره  به  مسئوالن  حضور  با 

رسید.

در سال۱400 به قدری اعتبار جذب می کنیم 
که ساخت »بیمارستان جویم« متوقف نشود

انجام تست تشخیص کرونا برای مسافران 
پروازهای خارجی فرودگاه الرستان

بهره برداری از 2/5 کیلومتر
 از محور گراش- چک چک

آغاز عملیات اجرایی واحد سردخانه ۱۶ هزار تنی الرستان

آئین شروع به کار هیئت ورزشی شمشیربازی در الرستان

             در طلب آب  
                       ... اي درويش! هر كه طلب وجود مي كند به

            آن مي ماند كه در حكايت آمده است كه ماهيان، 
گاه  چندين  ما  كه  گفتند  و  شدند  جمع  دريا  در  روزي 
مي گويند  و  مي شنويم  آب  صفات  و  آب  حكايت  كه  است 
كه هستي و حيات ما در آب است و بي آب، حيات و بقاي 
ما  و  است  از آب  بلكه حيات جمله چيزها  است  محال  ما 
هرگز آب را نديديم و ندانستيم كه كجاست. اكنون بر 
ما الزم است كه دانايي طلب كنيم تا آب را به ما نمايد يا به 
تحقيق خبري بدهد كه در كدام اقليم است تا اگر ممكن 
باشد به آن اقليم رويم و آب را ببينيم. چون به خدمت 

دانا رسيدند و طلب آب كردند، دانا فرمود:
اي در طلب گره گشايي ُمرده       

با وصل بزاده از جدايي مرده
اي بر لب بحر تشنه در خواب شده       

وي بر سر گنج از گدايي مرده
و اين از آن جهت بود كه ماهيان به غير آب چيز ديگر 
كه  نمي دانستند  و  مي ديدند  آب  الجرم  بودند،  نديده 

چيزها به اضداد روشن و هويدا گردد…  

»عزيزالدين نسفي«

روایتی  از ارادت مردم الر
 به پرچم خوشرنگ ایران اسالمی

دهه فجر ۹۹ به علت شیوع کرونا حال و هوای دیگری دارد ولی این ویروس بازهم 
باعث نشد تا ارادات مردم به پرچم خوشرنگ کشورمان کم شود. سختی ها و تحریم 
و گرانی هم باعث نشد تا  دالوری ها در راستای تحقق این نظام اسالمی به فراموشی 
سپرده شود و این مردم ثابت کرده اند که تا پای جان در دفاع از حریم کشور و استوار 
ماندن پرچم سه رنگ کشورمان ایستاده اند. گوشه هایی از ارادت مردم الر به انقالب 

و پرچم ایران را از دوربین محمد پاسیار در ادامه می بینیم:


