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افق روشن دانشکده علوم پزشکی الرستان
با اضافه شدن هشت رشته مقطع جدید

عکس ها :آرشیوهمین صفحه

رئیس و معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی 
الرستان از تایید ۸ رشته مقطع دانشگاهی در 

سند ۱۴۰۸ توسعه متوازن خبر دادند.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به   
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
رضایی رئیس دانشکده در این خصوص اظهار 
داشت: خوشبختانه ۱۰۰درصد رشته هایی که 
بود  شده  درخواست   ۱۴۰۸ متوازن  سند  در 
مورد تایید قرار گرفت و بر این اساس  رشته 
های خوبی در حوزه شهرستان های الرستان، 

خنج و اوز اضافه گردید.
علوم  دانشکده  نام  علیرغم  اینکه  بیان  با  وی 
و  »پرستاری  عنوان  با  الرستان  پزشکی 
در  رشته  این  اما  زینب)س(  مامایی« حضرت 
دانشکده وجود نداشته که در حال حاضر این 
رشته نیز به رشته های مجموعه دانشکده علوم 
افزایش  کنار  در  افزود:  شده،  اضافه  پزشکی 
کیفیت  افزایش  دانشگاهی،  های  رشته  کمی 
و  آموزشی  علمی،  های  زیرساخت  و  خدمات 
پژوهشی نیز مدنظر قرار گرفته که در این میان 
نیازمند همکاری تمامی اساتید و دانشجویان و 

به ویژه خیرین عزیز خواهیم بود.
به  اشاره  با  کشتکاران  زهرا  دکتر  همچنین 
جهش دانشکده الرستان در رشته های جدید 
اظهار داشت: به لطف خدا، یاری و پشتیبانی 
و  بزرگ  الرستان  دلسوز  و  ارجمند  خیرین 
اساتید و همکاران در  رئیس دانشکده و کلیه 
رشته  شامل  جدید  مقطع  رشته   ۸ دانشکده، 
اورژانس  و  پزشکی  فوریتهای  مامایی،  های  
پرتوشناسی  تکنولوژی  بیمارستانی،  پیش 
با  غذایی  صنایع  و  پیوسته  هوشبری  پزشکی، 
دردانشکده  رشته  این  کیفی)  کنترل  گرایش 

این  فیزیوتراپی)  اوز(،  تغذیه  و  بهداشت 
و دو رشته/ مقطع  رشته در شهرستان خنج( 
»اورژانس  پرستاری  ارشد  تکمیلی  تحصیالت 
افق   ، الزم  فرایند  طی  از  پس  سالمندی«  و 
علوم  دانشکده  ارتقاء  مسیر  در  را  روشنی 

پزشکی الرستان ترسیم کرده است.
اندیشان  نیک  و  خیران  از  تقدیر  ضمن  وی 
برای حمایت از دانشکده  همراهی برای ارتقا 
کالن  کرد:  تصریح  آن  کیفی  و  کمی  سطح 
علوم  دانشکده  کشور)که   ۵ آمایشی  منطقه 
در  شود(  می  شامل  نیز  را  الرستان  پزشکی 
از ۱۰ کالن  منطقه  دومین کالن  حال حاضر 
مناطق کشوری است که موفق شده است پس 
از طی فرایند الزم، امضا و تایید و تصویب سند 
متوازن توسعه رشته ها را با امضا وزیر محترم 
و  نموده  دریافت  آموزشی  معاونت  و  بهداشت 

مصوبه شورای گسترش را دریافت کند.
دکتر کشتکاران خاطر نشان کرد: توجه به این 
ها  رشته  توسعه  که  است  اهمیت  حائز  نکته 
صرفا محدود به رشته های فعلی تصویب شده 
نیز نبوده و بر اساس توسعه زیرساختها امکان 
ویژه  به  ها  رشته  سایر  و گسترش  اندازی  راه 
بیشتر وجود  رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی 
دارد که در این زمینه نیز اقدامات پیگیرانه در 
نتیجه  به محض حصول و  انجام است و  حال 

قطعی اطالع رسانی می شود.
از  دانشکده  مقاطع  رشته  تعداد  گفت:  وی 
سال ۱۳۶۶ تا کنون در دانشکده پرستاری ۳ 
رشته شامل : کارشناسی پرستاری، اتاق عمل 
بهداشت  دانشکده  در  و  ناپیوسته  هوشبری  و 
بهداشت عمومی،  : رشته های کارشناسی  اوز 
ایمنی  و  ای  حرفه  بهداشت  محیط،  بهداشت 

تصویب  با  اکنون  و  است  بوده  تغذیه  و  کار  
۸ رشته جدید برای اولین بار دوره تحصیالت 
تکمیلی در دانشکده علوم پزشکی الرستان راه 

اندازی می گردد.
این مسوول تصریح کرد: در ادامه مسیر، الزم 
است با توجه به پتانسیل های موجود و بازدید 
نسبت  مذکور،  های  رشته  تخصصی  بوردهای 
بقیه   ، الزم  انسانی  نیروهای  سایر  تکمیل  به 
آموزشی  فضای  تامین  و  نیاز  مورد  تجهیزات 

بیشتر اقدام صورت گیرد.
وجود  شک  بی  کرد:  بیان  کشتکاران،  دکتر 
و  قبولی   تحصیل،  حال  در  دانشجوی   ۵۰۳
کسب رتبه های قابل توجه بیش از ۱۰۰ نفر از 
فارغ التحصیالن این دانشکده در مقطع ارشد 
علوم  دانشگاههای  سایر  تکمیلی  تحصیالت 
پزشکی کشور با رتبه های برتر و قبولی بیش 
از ۱۰ نفر درمقطع دکترا از افتخارات عظیم و 
این  آموزش  زدنی  مثال  کیفیت  و  توجه  قابل 

دانشکده است.
حاصل  آورد  دست  این  ذکراست  شایان 
دانشکده  مسئوالن  مستمر  تالش  و  پیگیری 
کارگروه  در  مجازی  و  در ۳۰ جلسه حضوری 
تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  و  ها  رشته  توسعه 
در  عالی سالمت  آموزش  محیطی  و گسترش 
کالن  این   ( کشور   ۵ آمایشی  منطقه  کالن 
منطقه شامل دانشگاهها و دانشکده های شیراز، 
و  فسا، جهرم، الر  بندرعباس،  بوشهر،  یاسوج، 
گراش است(، بازنگری و اولویت گذاری رشته 
ها با توجه به سند برآورد نیروی انسانی کشور، 
طرح در جلسه شورای مشورتی گسترش کالن 
منطقه ۵ با حضور روسا و معاونین دانشگاه ها/ 
دانشکده های کالن منطقه ۵ و نماینده شورای 
گسترش دانشگاه های کشور ، ارسال مستندات 
هیات  توسط  بررسی  و  ها  رشته  به  مربوط 
ممتحنه کالن منطقه ۵ کشور، تعیین وضعیت 
رشته های مورد تقاضا با توجه به سیاست های 
دوم  گام  تدوین  ای،  منطقه  کالن  و  کشوری 
امضا  و  بررسی  و  متوازن  توسعه  سند  سوم  و 
دانشکده   / دانشگاهها  معاونین  و  روسا  توسط 
شورای  جلسه  تشکیل  منطقه،  کالن  های 
آموزشی  معاون  حضور  با  گسترش  مشورتی 
وزارت و دبیر شورای گسترش و مدیران وزارتی 
و دانشگاهها، تایید سند توسعه متوازن در گام 
مشترک  امنای  هیات  در  تایید  سوم،  و  دوم 
در  تایید  نهایتا  و  ها  دانشکده   / دانشگاهها 
۲۸۰ امین شورای گسترش دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور مورخ 99/۱۱/۱۳  است.

افق روشن دانشکده علوم پزشکی الرستان
با اضافه شدن هشت رشته مقطع جدید
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هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
نزدیکی  و  تجاری  ارتباط های  دلیل  گفت:به 
هرمزگان  فارس،  خلیج  حاشیه  کشور های  به 
نظر  از  کشور  پرخطر  استان های  از  یکی 
گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی است.

باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
سخنگوی  نوروزیان،  جوان،فاطمه  خبرنگاران 
مردم  از  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ویروس  شیوع  احتمال  به  توجه  با  خواست 
دو  از  هرمزگان  در  انگلیسی  یافته  جهش 
افزود:برای  کنند.نوروزیان  استفاده  ماسک 

خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فارس ، سردار یداله بوعلی در آیین افتتاحیه دوره 
توانمندسازی هنری و رسانه ای جهادگران فارس 
با عنوان رساف، با تاکید بر اینکه ارتقا توانمندی 
 های رسانه ای گروه های جهادی موضوعی بسیار 
مهم است، اظهار داشت: تبیین، تبلیغ و فرهنگ 
مورد  فرهنگ  یک  به عنوان  جهادی  کار   سازی 
تاکید در دین اسالم یک مسئله اساسی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
تبیین  امروز  دنیای  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  نفر  هزاران  می تواند  جهادی  کار  هنرمندانه 
تبلیغ  کرد:  خاطرنشان  دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
این  انتقال  و  هنرمندانه کار خالصانه جهادگران 
پیام به مخاطب می تواند هزاران کار خیر دیگر را 
نیز در پی داشته باشد.سردار بوعلی با بیان اینکه 
حرکت های  که  هستند  این  به دنبال  دشمنان 
اسالمی را بدنام و کمرنگ کنند، گفت: کارهایی 
که با نیت خیر و محرومیت زدایی انجام می شود 
جوانان  کارکرد  موثر  تبلیغ  مولفه های  از  یکی 

کاروان سالمت و گروه های بهداشتی به منظور 
ارائه بهتر خدمات بهداشتی به مناطق عشایری 

استان فارس اعزام شدند.
ابتدای  از  گفت:  فارس،  عشایر  امور  مدیرکل 
از  پیشگیری  برای  کرونا،  ویروس  شیوع 
کم  و  کرونا  بیماری  به  فارس  عشایر  ابتالی 
و  سالمت  کاروان  اعزام  شهر ها،  به  تردد  شدن 
گروه های بهداشتی با همکاری اداره امور عشایر 
شهرستان ها برای غربالگری عشایری و آموزش 
به مناطق عشایری استان فارس آغاز شده است.

از  عشایری  جامعه  اینکه  بیان  با  بهرامی، 
ارائه  به  بیشتری  نیاز  که  است  جوامعی  جمله 
افزود:  دارند،  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
از پزشک عمومی،  بهداشتی متشکل  گروه های 
بهداشت  کارشناس  بهیار،  ماما،  دندانپزشک، 
عشایری  مناطق  به  بهداشت  مرکز  همکاری  با 
دانشگاه  از  قدردانی  ضمن  وی  شدند.  مهر اعزام  شهرستان  موات  اراضی  از  هکتار   ۳۳۰۰

در جنوب استان فارس تحت مالکیت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفت.

فارس،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: این اراضی شامل پالک های بِرکو و چاه 
ُمهر  دارالمیزان شهرستان  منطقه  میو  و  پهن 
جانبه  سه  توافق  با  آن ها  مالکیت  که  بودند 
کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
امور  سازمان  امالک،  و  اسناد  ثبت  سازمان 
اراضی کشور و مدیر کل اموال دولتی و اوراق 

بهادار وزارت اقتصاد و دارایی انتقال یافت.
عبدالحسن صمد نژاد، با اشاره به فراهم شدن 
موات  اراضی  اسناد  کردن  کاداستری  زمینه 
ایجاد  تعامل  با  کرد:  تصریح  شهرستان ها،  در 
شده، تبدیل اسناد دفترچه ای اراضی موات به 
این  انتقال  امکان  اسناد کاداستری تک برگی 
اسناد به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور در سال جهش تولید وجود 
دارد. وی با بیان این که شهرستان مهر دارای 

ایسنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فرماندار شهرستان بندرعباس گفت: محدودیت 
های شبانه برقرار است و مردم خریدهای خود 
را از ابتدای صبح و در ساعات مختلف از روز 
شروع و نهایت تا ساعت ۲۰ در منزل باشند تا 

مشمول جریمه تردد شبانه نشوند.
عزیزاله کناری در جلسه ستاد مدیریت بیماری 
کرونا شهرستان بندرعباس، افزود: با همراهی 
خوب مردم و زحمات کادر درمان و بهداشت و 
حوزه های هالل احمر، انتظامی راهور، پلیس 
نهاد،  مردم  گروههای  سپاه،  شهرداری،  راه، 
بازاریان و آموزش و پرورش توانستیم بیماری 
همچنان  باید  مردم  اما  کنیم  کنترل  را  کرونا 
رعایت پروتکل های بهداشتی را مد نظر داشته 
خطرات  بیماری  این  انگاری  عادی  و  باشند 

بسیار زیادی را در بر خواهد داشت.
همراه  به  بهداشت  کرد:  خاطرنشان  وی   
سطح  تجمعی  اماکن  از  اصناف  نماینده 
الزم  تاکید  و  آورد  عمل  به  بازدید  شهرستان 
خصوصا  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر  را 
و  باشد  داشته  افراد  به  ماسک  از  استفاده 
مراسمات  اجرای  بر  کامل  نظارت  همچنین 
عروسی در شهر و روستاها تا این مراسمات با 
با رعایت کامل پروتکل های  و  نفرات  حداقل 
بهداشتی و استفاده از ماسک انجام شود و اگر 

یافته  جهش  ویروس  ورود  از  جلوگیری 
گسترش  با  مقابله  و  استان  به  انگلیسی 
عالوه  سربسته  محیط های  در  کرونا،  ویروس 
دو  از  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  بر 

ماسک استفاده کنند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت سرعت انتقال 
درصد   ۷۰ انگلیسی  یافته  جهش  ویروس 
از  بیشتر  درصد   ۳۵ هم  آن  میر  و  مرگ  و 
بر  عالوه  ویروس  این  و  است  کرونا  ویروس 
افراد میانسال و سالمند، سنین ۵ تا ۱۷ سال 

را هم مبتال و بدحال می کند.

مومن و حزب اللهی است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی و اندیشه آن در 
برابر همه عالم کفر صف ارایی کرده است، گفت: 
را  گروه های جهادی می توانند فعالیت خودشان 
به  الگو  یک  به عنوان  کشور  جغرافیای  از  فراتر 

سراسر جهان اسالم معرفی کنند.
استان  اینکه  بیان  با  فجر  سپاه  فرمانده 
و  ریشه دار  و  اصیل  فرهنگ  یک  دارای  فارس 
ظرفیت های عظیم است، گفت: گواه این فرهنگ 
غنی و شایستگی جوانان این استان تقدیم بیش 
از ۱۵ هزار شهید در راه دفاع از انقالب اسالمی 
است و فارس می تواند مبدا معرفی حرکت های 

جهادی به عالم باشد.
 وی با تاکید بر اینکه سپاه فارس همواره آماده 
با گروه های جهادی است، گفت: من  هم افزایی 
شخصا به گروه های جهادی عالقه مند هستم و 
شما جوانان می توانید در هر عرصه ای که کشور 
کنید. و کمک  کرده  پیدا  است حضور  نیازمند 

سردار بوعلی خاطرنشان کرد: شبکه گسترده و 
فارس  استان  در  باید  گروه های جهادی  فراگیر 
ظرفیت های  و  شده  تشکیل  منسجم  به صورت 
در  پیش  از  بیش  فجر  سپاه  رسانه ای  و  هنری 
کار  به  جهادی  فعالیت های  معرفی  راستای 
این  حاشیه  در  فجر  سپاه  شوند.فرمانده  گرفته 
توانمند سازی رساف  اینکه دوره  بیان  با  مراسم 
طی دو ماه در قالب هفت پروژه پودمانی برگزار 
می شود، گفت: در این دوره که به صورت مجازی 
اعضای  از  نفر   ۵۰۰ از  بیش  می شود  برگزار 
گروه های جهادی از سراسر استان فارس حضور 

خواهند داشت.

ارتقای سطح برخورداری از  علوم پزشکی برای 
بهداشت، درمان، بیمه ها و خدمات حمایتی در 
مناطق عشایری استان، گفت: غربالگری مستمر 
ابتدای  از  بیماری ها  موقع  به  درمان  هدف  با 

شیوع کرونا در سطح استان اجرا شده است.
ایام دهه  امور عشایر فارس، گفت: در  مدیرکل 
فجر اقدامات موثری برای بهره مندی عشایر از 
خدمات بهداشتی از جمله ویزیت بیش از ۷۰۰ 
نفر توسط پزشک، ویزیت۲۰۰ نفر توسط ماما و 

معاینه دندان ۱۰۰ نفر انجام شده است.
به  سنین  همه  شامل  غربالگری  افزود:  بهرامی، 
افراد  که  است،  سال   ۳۰ باالی  افراد  خصوص 
معاینه،  کرونا،  تست  دیابت،  زمینه های  در 
فشارسنجی  و  باردار  مادران  کودکان،  واکسن 
به  و  انجام  عشایری  مناطق  در  مرتب  طور  به 
طور همزمان اطالعات سالمت عشایر در سامانه 

ثبت می شود.

است،  موات  اراضی  هکتار   9۶۰ و  هزار   ۱۱
کاداستری  از  امسال پس  پایان  تا   : داد  ادامه 
کردن اراضی موات و جانمایی در سامانه اداره 
تک  سند  استان،  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 
سازمان  نمایندگی  به  نیز  اراضی  مابقی  برگی 
و  اخذ  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 

صادر شد.

در مراسم عروسی مهمانان مراسم به ویروس 
کرونا مبتال شوند بانی مراسم به دستگاه قضائی 
معرفی خواهد شد. این مقام مسئول، با اشاره 
شب  و  دورهمی  از  همچنان  مردم  اینکه  به 
شرایط  بتوانیم  تا  کنند  خودداری  ها  نشینی 
موجود شهرستان را حفظ کنیم، تصریح کرد: 
و  عمومی  اماکن  تمامی  در  قلیان  استعمال 
و  انتظامی  شهرداری،  و  است  ممنوع  ساحل 
داشته  موضوع  این  به  جدی  ورود  بهداشت 
المقدور  حتی  مردم  کرد:  عنوان  باشد.کناری 
برای  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
ساعات  در  و  صبح  ابتدای  از  خود  خریدهای 
مختلف به بازار مراجعه کنند و تا ساعت نهایت 
تردد  جریمه  مشمول  تا  باشند  منزل  در   ۲۰

شبانه از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد نشوند.
به  اشاره  با  بندرعباس،  شهرستان  فرماندار 
رعایت  نیز  ای  زنجیره  فروشگاه های  اینکه 
از  استفاده  خصوصا  بهداشتی  های  پروتکل 
باشند،  داشته  فروشگاه  محیط  در  را  ماسک 
را  الزم  کنترل  و  نظارت  بهداشت  کرد:  اظهار 
فرودگاه  و  بنادر  در  ورود مسافران خارجی  بر 
کرونا  تست  آنها  ورود  هنگام  و  باشد  داشته 
زدایی  و گند  عفونی  و ضد  حتما گرفته شود 
دستگاه های  توسط  همچنان  عمومی  اماکن 

متولی انجام شود.

ضرورت استفاده از دوماسک
 برای مقابله با کرونای انگلیسی

فارس، می تواند مبدا معرفی حرکت های 
جهادی به عالم باشد

حضور کاروان سالمت در مناطق عشایری فارس

انتقال مالکیت اراضی موات در جنوب فارس

از دورهمی و شب نشینی ها خودداری کنید
استعمال قلیان در تمامی اماکن عمومی ممنوع است

حمایتی  نگاه  یک  بیمه،  به  نگاه  داشت:  اظهار 
به  ماه  که  مردمی  و  است  مبادا  روز های  برای 
ماه بیمه خود را نقداً پرداخت می کنند، کم ترین 
سخت  روز های  در  که  است  این  انتظارشان 
حمایت  آن ها  از  توان  تمام  با  بیمه  بیماری، 
گذاران  بیمه  هزینه  پرداخت  سیستم  کند.او 
در سازمان تامین اجتماعی را ناکارآمد توصیف 
نمایندگان  به  مردم  مراجعه  به  توجه  با  و  کرد 
چه  گفت:  سازمان،  این  از  آن ها  گالیه های 
دلیلی دارد وقتی حق بیمه ماه به ماه پرداخت 
...، پوشش  و  اعمال جراحی  است، هنگام  شده 
حمایتی بیمه نصفه و نیمه و ناقص ارائه شود که 
حتی در بیمه تکمیلی هم این روند دیده شده 
مجلس  در  زرقان  و  شیراز  مردم  است.نماینده 
هزینه های  پس  از  بیماران  از  بسیاری  افزود: 
سنگین جراحی و بیمارستانی بر نمی آیند و به 

داشت:  اظهار  کنند،  نزدیک  سوم  نسل 
و  است  ناپذیر  اجتناب  مسیر  این  در  حرکت 
نوآور  و  کارآفرین  باید  سوم  نسل  دانشگاه های 
باشند زیرا رسالت دارند بعد از دانش آموختگی، 
آن ها  باره  در  و  کنند  رصد  را  دانشجویانشان 

مسوولیت پذیر باشند.
دانشگاه  اینکه  بر  تاکید  با  نادگران  حمید 
با  افزود:  است،  دانشجو  خطای  و  سعی  محل 
و  پختگی  با  دانشجویان  دانشجویی،  کار  انجام 
می شوند  اجتماع  وارد  مناسبی  تراز  به  رسیدن 
نمایشگاه های  ایجاد  زمینه  رویکرد،  این  با  و 
متفاوت تولیدات دانشجویی طراحی شده است.

دانشجویی  بازارچه  دومین  گشایش  مورد  اودر 
نخستین  گفت:  شیراز  دانشگاه  در  »چرتکه« 
در   9۸ سال  دانشجویی  تولیدات  نمایشگاه 
حضوری  به  صورت  دانشگاه  این  ارم  پردیس 
رقم خورد و امسال دانشجویان به ویروس کرونا 
نشان دادند که چیزی مانعشان نیست.نادگران 
دنبال  مجازی  چرتکه  بازارچه  گرچه  افزود: 
می شود، اما فعالیت های ارزشمند و در نوع خود 

بی بدیلی دارد.

همه عایق های رطوبتی در ایران شود.
برای  ایران  شیشه  پشم  شرکت  گفت:  وی 
تولید محصول  به  بار در کشور موفق  نخستین 
جدید عایق حرارتی و صوتی ساختمانی به نام 
انتقال  مشکالت  می تواند  که  شد  وول  مینرال 
صد ا از د یوار های آپارتمان ها در کشور را برطرف 
کند.مدیرعامل شرکت پشم شیشه ایران، افزود: 
د ر کشور های سرد سیر که د مای هوا بسیار پایین 
و سرمای هوا بسیار شد ید است، این عایق بسیار 

پرکاربرد و از اتالف انرژی جلوگیری می کند.
فرآیند  طریق  از  محصول  این  گفت:  باقری 
شرکت های  محصوالت  معکوس  مهند سی 

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، با انتقاد از 
سازمان تامین اجتماعی به دلیل نحوه نامناسب 
پرداخت هزینه درمان بیماران، گفت: مجلس از 
ناکارآمدی  بررسی  برای  خود  نظارتی  ابزارهای 

این سازمان استفاده می کند.
ابراهیم عزیزی، با انتقاد از بیمه تامین اجتماعی، 

تولیدات  بازارچه  دومین  از  شیراز  دانشگاه 
معاون  با حضور  عنوان »چرتکه«  با  دانشجویی 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی 

فناوری از طریق فضای مجازی رونمایی کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات 
این  و فناوری در آیینی که به  منظور گشایش 
گفت:  شد،  برگزار  شیراز  دانشگاه  در  بازارچه 
حاصل  فعالیت  و  کار  سایه  در  خودشکوفایی 
انسان  می شود و بر همین مبناست که جوهره 
عنوان  با  آنچه  همه  و  است  تالش  و  کار  به 
است. فعالیت  حاصل  می شناسیم  دستاورد 

اینکه فرهنگ کار  بر  تاکید  با  غالمرضا غفاری، 
گفت:  می شود،  بیشتر  هم افزایی  باعث  گروهی 
باعث  می تواند  و  است  تاثیرگذارتر  گروهی  کار 

توسعه فرهنگی شود.
وی با اشاره به اینکه این جنس فعالیت ها زمینه  
در  افزود:  می کند،  فراهم  را  تازه  هویتی  ایجاد 
پرتو این رویدادها، نشاط و لذتی حاصل می شود 

که بی مانند است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات 
از  اندکی  بخش  امروز  کرد:  اضافه  فناوری  و 
جمعیت دنیا هم فاقد مهارت است و هم عالقه ای 
به آموزش آن ندارد، از همین رو ضروری است 
دانشگاه  های نسل جدید برای کسب توانمندی 
بیشتر در این زمینه تالش کنند.غفاری، برآیند 
کنش های جمعی را افزایش سرمایه اجتماعی و 
گفت:  و  دانست  مشترک  ذهنیت های  به  توجه 
ختم  امیدآفرینی  به  نهایت  در  کار  حاصل 
می شود و امید مهم ترین ویژگی است که منجر 

به ایجاد افق های جدید می شود.
دانشگاه های نسل سوم باید کارآفرین و نوآور باشند

بیان  با  آیین  این  نیز در  دانشگاه شیراز  رییس 
استانداردهای  به  را  خود  باید  دانشگاه ها  اینکه 

بار  نخستین  برای  ایران  شیشه  پشم  شرکت 
عایق  محصول جدید  تولید  به  موفق  کشور  در 
حرارتی و صوتی ساختمانی به نام مینرال وول 
گفت:  ایران  پشم شیشه  شد.مدیرعامل شرکت 
این شرکت با بیش از نیم قرن سابقه، ۷۰درصد 

پشم شیشه کشور را تولید می کند.
پشم  شرکت  که  این  بیان  با  باقری،  جهانگیر 
کنند ه  تولید  بزرگترین  و  اولین  ایران  شیشه 
تولید  نخستین  و  صوتی  و  حرارتی  عایق های 
نام  با  ساخته  پیش  رطوبتی  عایق های  کنند ه 
عایق های  تولید  افزود:  است،  ایزوگام  تجاری 
رطوبتی با این نام سبب شد که ایزوگام پسوند 

همین دلیل خود را بیمه می کنند، اما متاسفانه 
باز هم بیمه آن حمایتی که شایسته است، انجام 
نمی دهد و مردم مجبورند هزینه ها را با قرض و 
از  تا ماه ها بعد بیمه بخشی  وام پرداخت کنند 

هزینه را به آن ها برگرداند.
می خواهد  بیمه  که  نیز  آنجا  داد:  ادامه  عزیزی 
کند،  پرداخت  را  هزینه ها  از  بخشی  مردم  به 
بیماران  برای  چندماهه  اداری  بروکراسی  یک 
و  ناکارآمدی  نشانه  واقعا  که  می بیند  تدارک 
ضعف است چراکه حق بیمه را ماه به ماه نقداً 
از مردم گرفته است.این نماینده مجلس، حاصل 
بروکراسی ناکارآمد بیمه را ایجاد فساد در شقوق 
مختلف عنوان کرد و گفت: طبق اظهاراتی که 
از سوی مردم عنوان می شود، بعضا برای اینکه 
که  مجبورند  برسند،  خود  پول  به  زودتر  آن ها 
این  و  کنند  تعامل  نوعی  به  بیمه  کارمندان  با 

تعامل در نهایت به فساد و رشوه و ... می انجامد 
کمیته  نیست.رئیس  اسالمی  نظام  زیبنده  که 
مجلس  ورود  از  ملی  امنیت  کمیسیون  امنیت 
به بررسی ناکارآمدی بیمه تامین اجتماعی خبر 
داد و گفت: مجلس از ابزار های نظارتی خود در 
کرد ضمن  خواهد  استفاده  حتما  این خصوص 
وزیر  از  نمایندگان  نیز  سواالتی  تاکنون  اینکه 
بردن  بین  از  برای  همچنین:  اند.او  داشته  رفاه 
ضعف نظام بیمه ای نیز اگر الزم باشد طرحی را 
مطرح و مصوب خواهیم کرد تا خدمات بیمه ها 
به مردم کارآمدتر و شفاف تر شود.عزیزی افزود: 
کارگر  طبقه  پول  با  اجتماعی  تامین  سازمان 
خدمات  ارائه  در  نمی توانیم  ما  و  گرفته  شکل 
و  کنیم  کوتاهی  بهانه ای  هر  به  قشر  این  به 
موضوع  این  به  باید  نیز  سازمان  این  مسئوالن 

توجه داشته باشند.

رییس دانشگاه شیراز اضافه کرد: هدف از ایجاد 
این بازارچه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
مسوولیت پذیری،  و  اجتماعی  نشاط  ارتقای 
و  کسب  ترویج  پایدار،  خانواده  فرهنگ سازی 
توانمندی های  بروز  دانشجویی،  اشتغال  و  کار 
اقتصادی  وضعیت  تقویت  دانشجویان،  تولیدی 
دانشجویان  بازدهی  افزایش  و  دانشجو  قشر 
برای ایجاد زمینه ای به  منظور بازاریابی و فروش 

محصول و تولید ثروت است.
دانشگاه های  همکاری  از  همچنین  نادگران، 
فردوسی، مالیر، سمنان، ارومیه، قم، رفسنجان، 
راه اندازی  برای  گلستان  و  یزد  میبد  خرمشهر، 

این دوره از بازارچه سخن گفت.
بازارچه »چرتکه« قابل توسعه و گسترش است

این  در  هم  شیراز  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
آیین بیان کرد: ایجاد اشتغال برای دانشجویان 
مجموعه  دغدغه های  از  اخیر  سال های  در 
نگران  همواره  و  است  بوده  کشور  دانشگاهی 
از  پس  که  بوده ایم  دانشجویانی  سرنوشت 
و معضالت آن  بیکاری  دانش آموختگی، گرفتار 

شده بودند.

بازارچه  ایجاد  افزود:  واعظی  مجتبی  سید 
برای  کارآفرینی  شرایط  ایجاد  هدف  با  چرتکه 
دانشجویانی است که می توانند کاال یا خدمتی 
را عرضه کنند، چه این اقدام در راستای رشته 
توانمندی  به  مربوط  و چه  باشد  آنان  تحصیلی 

دانشجویان و ذوق آنان باشد.
 ۲ چرتکه  بازارچه  ایجاد  با  داشت:  اظهار  او 
دانشجویان  برای  درآمد  ایجاد  عمده،  هدف 
دانش  از  پس  کارآفرینی  برای  زمینه سازی  و 
آموختگی از رهگذر کسب مهارت، مدنظر بوده 
است و خوشبختانه در ۲ سال اخیر دانشجویان 
مهارت هایی را در این زمینه کسب کرده اند که 

شایان توجه است.
به گفته معاون دانشجویی دانشگاه شیراز، زمینه 
با  و  بازارچه وجود دارد  این  توسعه و گسترش 
پی  در  دیجیتال  فضای  در  مجازی  بازار  ایجاد 
راهکاری برای اتصال تمام کشور به این بازارچه 
هستیم.واعظی ادامه داد:تا کنون بازارچه مجازی 
دانشجویی در کشور راه اندازی نشده است و از 
آن  رشد  زمینه های  و  آن  آینده  به  رو  همین 

خوشبین هستیم.

شرکت  عامل  است.مدیر  شد ه  ساخته  خارجی 
پشم شیشه ایران با بیان این که ماهانه 9 هزار 
می شود  تولید  شرکت  این  در  شیشه  پشم  تن 
این شرکت  د ر  نفر  افزود: د ر حال حاضر ۲۰۰ 

مشغول به کار هستند.شرکت پشم شیشه ایران 
از زیر مجموعه های شرکت صد ر تامین و متعلق 
اجتماعی  تامین  گذاری  سرمایه  شرکت  به 

)شستا( است و در مرکز شهر شیراز قرار دارد.

ورود مجلس به بررسی ناکارآمدی بیمه تامین اجتماعی

افتتاح بازارچه اینترنتی کارآفرینی در دانشگاه شیراز

تولید 7۰ درصد پشم شیشه ایران در شیراز

                 12 كاليبر  زني  ساچمه  لول  يك  سالح   حمل  مجوز 
سالح   شماره  به  تركيه    ساخت  چخماقي   مدل   
به  بنام  عزت اله حسيني  فرزند محمدنور   258003
مفقود      1362 متولد      2511705771 ملي  شماره 

شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مفقود شده
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آگهی مزایده فروش زمین
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 195-99/3/13 شوراي اسالمي شهر  الرقطعه زمین با پالک ثبتی 

8740/47 با کاربری مسکونی به متراژ 250  مترمربع به آدرس شهر قدیم- بلوار خلیج فارس طبق آئین نامه مالي شهرداري و شرایط 
زیر به فروش رساند . لذا از  متقاضیان  محترم دعوت به عمل می آید  پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند 6 آگهی ،  

پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مبلغ واریزي بابت سپرده شرکت در مزایده  312/500/000 ریال می باشد که بایستی به صورت  فیش واریزی  به حساب شماره 
100790329766 بانک شهر شهرداری الر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ واریز گردد. 2- حداقل قیمت پایه زمین 
مورد نظر به ازای هرمترمربع 25/000/000 ریال  که قیمت کل قطعه زمین جمعًا  به مبلغ6/250/000/000  ریال می باشد. 3-سپرده 
نفرات اول تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته شده اند و حاضر به انجام معامله نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد. 5- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار است و به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 6-  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره  که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. 7- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/12/09 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/12/10 است.
 انتشارنوبت  اول: 99/11/23              انتشار نوبت دوم: 99/11/29

محمد رضا قنبرنژاد- شهردار الر         م الف:116360               شناسه آگهی : 1092669

خبر:
موج بی اعتنایی بایدن به نتانیاهو طی ۳ هفته 
ای که بایدن منصب ریاست جمهوری آمریکا را 
رسماً عهده دار شده به حدی است که برخی از 
آن به عنوان »تحقیر تعمدی« نتانیاهو توسط 

بایدن یاد کرده اند.
تحلیل:

- بایدن در این مدت نه حاضر به برقراری تماس 
باصطالح  و  سیاستها  نه  است  نتانیاهو شده  با 
سازی  عادی  درخصوص  را  او  دستاوردهای 
قرار  ستایش  مورد  عربی  دول  برخی  با  روابط 
داده است. بایدن به نظر می رسد در یک دیدگاه 
سیاستهای  از  بویی  آنچه  هر  دارد  اصرار  کلی 
ترامپ در خالل ۴ سال گذشته داشته باشد را 
یا تغییر دهد یا تلطیف کند و یا با برند جدیدی 
به نام خود و دمکراتها بازسازی و عرضه کند. در 
این میان دستاوردهای نتانیاهو نیز از این قاعده 

مستثنی نیستند.
دلیل  به  بایدن  رسد  می  نظر  به  همچنین   -
و  کوشنر  ترامپ،  با  نتانیاهو  شدید  همراهی 
که  وزیری  نخست  از  دهد  می  ترجیح  پمپئو 
به اتهام رشوه و اختالس در نگاه افکار عمومی 

محبوبیتی ندارد به شدت پرهیز کند.
می  که  ترامپ  برخالف  همچنین  بایدن   -
کوشید در آستانه هر انتخاباتی دسته گل هایی 
خاص با هدف رای آوری برای نتانیاهو ارسال 
نکته  دارد.  پرهیز  مساله  این  از  به شدت  کند 

در  داد چین  آمریکایی گزارش  اندیشکده  یک 
سال میالدی گذشته با وجود فشارهای تحریمی 
آمریکا، میزان واردات نفت از ایران را حفظ کرد.

که  حالی  در  می نویسد:  آتالنتیک  شورای 
نفت  مشتریان  اکثر  تقاضای   ۲۰۲۰ سال  در 
ایران برای خرید از تهران کاهش یافت، چین 
همچنان یک مشتری ثابت باقی ماند. در سال 
میلیون   ۲ نصف  به  ایران  نفت  تولید  گذشته 
بشکه در روز کاهش یافت. اما رابطه اقتصادی 
از  نفت  معامله  زمینه  در  چین  و  ایران  بین 
همیشه قوی تر است. چین در رقابت با آمریکا 
بسیار جدی است.  بنابراین طبیعی است که به 
واردات مداوم نفتی از تمام گوشه و کنار جهان، 

از جمله ایران نیاز داشته باشد.
دریایی  ناوگان  یک   ۲۰۲۰ سال  مه  ماه  ایران 
شامل پنج تانکر نفتی با حدود شصت میلیون 
ونزوئال  از  دریافت طال  ازای  به  را  بنزین  گالن 
و  علوم  انجمن  ماهنامه  فرستاد.  این کشور  به 
فناوری چین نوشت که این نفتکش ها پس از 
تخلیه بنزین خود نفت خام از ونزوئال بارگیری 

کرده و به مقصد چین به راه افتادند.
چین اکنون بیش از هر زمان دیگری به نفت 
مقابله  سختگیرانه  دستورالعمل های  دارد.  نیاز 
و  شهر  سطح  در  گسترده  آزمایشات  کرونا،  با 
منحنی  بهداشتی  پروتکل های  عمومی  رعایت 

در  آنکه حتی  بایدن  نگاه  این  در  توجه  جالب 
مواردی چون فرود آمدن هواپیماهای آمریکایی 
در اسرائیل به شدت گوش نتانیاهو را پیچاند و او 
را مجبور به تجدیدنظر در سیاست هایش کرد.

- برخی بر این باورند که این سیاست بایدن بی 
ارتباط با برنامه هسته ای ایران نیست و بایدن 
تا  کوشد  نتانیاهو می  به  توجهی  کم  سایه  در 
ایران را به دست آورده، تصمیم مسئوالن  دل 
قانون  پیگیری  به  نسبت  را  ایرانی  سیاستگذار 
به  کند. الزم  نرم  تحریمها  لغو  راهبردی  اقدام 
قانون  این  اجرای  بر  به شدت  ایران  ذکر است 
پروتکل  با  دیگر  روز  چند  تا  و  است  مصمم 
الحاقی خداحافظی خواهد کرد و البته الزمه هر 
اقدام جدیدی در مساله هسته ای را لغو کلیه 
آن  آزمایی  راستی  حتی  و  عمل  در  تحریمها 

معرفی کرده است.
- رفتارشناسی بایدن در طول سه هفته گذشته 
نشان می دهد این نگاه رییس جمهور دمکرات 
آمریکا حداقل تا اسفند و خروج ایران از پروتکل 
ادامه  اسرائیل  انتخابات  تا  حداکثر  و  الحاقی 
مابین  فی  روابط  آن  از  پس  و  داشت  خواهد 
وزیر  نخست  شخص  که  اسرائیل  نه  و  آمریکا 
به حالت عادی باز خواهد گشت. بر این اساس 
رفتار اخیر بایدن را بایستی صرفاً یک تاکتیک 
دار  دامنه  و  بلندمدت  استراتژی  نه  و  موقت 
تاریخ مصرفی  تاکتیکی که صرفاً  معرفی کرد، 

موقتی و گذرا دارد.

کرده  افولی  کامال  را  در چین  بیماری  به  ابتال 
رهبر حزب کمونیست  پینگ،  است. شی جی 
چین در سخنرانی پایان سال ۲۰۲۰ خود گفت: 
ما بر تأثیر همه گیری غلبه کردیم و در کنترل 
بیماری و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی 

به موفقیت بزرگی دست یافتیم.
پینگ«  جین  »شی  آنچه  علیه  چین  مبارزه 
ویروس شیطانی خوانده و معجزه ای که پاندمی 
به بار آورد، باعث شد تا این کشور به تنها اقتصاد 
 ۲۰۲۰ سال  در  که  شود  تبدیل  جهان  بزرگ 
رشد اقتصادی را تجربه می کند. اکنون با افزایش 
ساعات کاری کارگران بیش از هر زمان دیگری، 
واردات نفت خام چین به اوج خود رسیده است. 
با  مقایسه  در  گذشته  سال  چین  نفت  واردات 
سال ۲۰۱9 ، ۳/۷ درصد افزایش داشته و در ماه 
می مصرف ۱۳ میلیون بشکه در روز را به ثبت 
رسانده است. به طور کلی، چین از مزایای این 
مثابه  به  و صنعتی اش  اقتصادی  بهبود شرایط 
نیرویی مضاعف در مقابل آمریکا استفاده کرده 
است. تا زمانی که یوآن چین ابزار الزم برای دور 
زدن تحریم آمریکا را فراهم می کند، ایران به 
صادرات نفت به شرق ادامه خواهد داد. در حال 
پاالیشگاه های  و  چینی  پاالیشگاه های  حاضر 
پتروشیمی از همه منابع نفتی از جمله نفت خام 

ایران بهره می برند.

پرونده هسته ای ایران
 و بی اعتنایی بایدن به نتانیاهو

چین به خاطر نیازهای نفتی
 تحریم های ضدایرانی را دور می زند

بیمه نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی است 
و  احتیاط  قانون مداری،  مقررات،  رعایت  با  که 
بهره مند  قانونی  مزایای  از  اجتماعی  مسوولیت 
برای  آنان  تقدم  حق  طبیعی  به طور  و  شده اند 

استفاده از این مزیت خاص محفوظ است.
تخفیفات،  اعمال  جدید  آیین نامه  طراحان 
حقوق  حفظ  برای  دیگری  مولفه  هر  از  بیش 
حتی  و  کرده اند  برنامه ریزی  اصلی  ذی نفعان 
دارندگان  برای  مترتب  حقوق  حفظ  برای 
آن  انتقال  دیگر  شیوه های  درخصوص  تخفیف 

تیپ ۲(، ناشی از بروز مشکالتی از قبیل قطع برق 
توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به دلیل 
گاز  قطع  و  ملی  سطح  در  برق  متناسب  توزیع 

توسط وزارت نفت است.
مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: 
در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و 
عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و 
تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده 
است. وی ادامه داد: از طرفی افزایش کرایه های 
حمل طی هفته های اخیر موجب کاهش حمل 
سیمان از سایر استان ها به استان های پرمصرف 
نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی 
مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و 
فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش 

قیمت ها شده است.
تشکیل ۳۱۵ میلیارد تومان پرونده تخلف سیمان

آیا سازمان  این سوال که  به  پاسخ  یاری در  اله 
حمایت نظارتی بر این بازار دارد، گفت: از ابتدای 
همچون  پرمصرف  محصوالت  انواع  جاری  سال 

حوزه پهپادی برگزاری چندین رزمایش پهپادی 
بوده است.

جمهوری  ارتش  که  بود  امسال  ماه  دی   ۱۷
خود  پهپادی  رزم  بزرگ  تمرین  ایران  اسالمی 
این  کرد.  برگزار  ایران  مرکزی  منطقه  در  را 
آن ها  از  یکی  که  داشت  نکته  رزمایش چندین 
استفاده از تاکتیک ها و پهپاد های مدرن ارتش 
در این رزمایش بود. اجرای عملیات های رزمی 
اهداف  انهدام  و  پهپادی شامل رهگیری هوایی 
انهدام  هوابه هوا،  موشک  از  استفاده  با  هوایی 
اهداف زمینی با استفاده از بمب ها و موشک های 
گسترده  کارگیری  به  همچنین  و  نقطه زن 
که  بود  اقداماتی  جمله  از  انتحاری  پهپاد های 
پرواز  شد.  اجرا  تمرین  این  عملیاتی  بخش  در 
پهپاد های نیروی دریایی ارتش از روی شناور در 
آب های جنوبی کشور، پرواز برد بلند پهپاد های 
حساس  اهداف  انهدام  برای  نقطه زن  انتحاری 
طرح های  از  دشمن  خاک  عمق  در  حیاتی  و 

تمرینی رزم پهپادی بود.
پهپاد حازم در رزمایش پیامبر اعظم )ص( 1۶ سپاه 

پاسداران
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم ۲۲ آبان ماه 
اقتدار  نام  با  خود  نمایشگاه  آخرین  در  امسال 
را  خود  پهپاد های  انواع  ایران  مردم  موشکی 
سپاه  هوافضای  دستاورد های  دیگر  کنار  در 
در  سپاه  پهپاد های  البته  گذاشت.  نمایش  به 
حضور  نیز  سپاه  زمینی  نیروی  اخیر  رزمایش 
متفاوتی  ماموریت های  در  و  داشتند  فعالی 
حاضر بودند. یکی از دستاورد های جدید نیروی 

گفت:  خارجه،  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
امنیت  با  رابطه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه  کشورهای  با  تنها  فارس  خلیج  منطقه 

گفت و گو می کند.
وزیر  ویژه  نماینده  الهاجری«  فهد  بن  »علی 
امور خارجه قطر در امور منطقه که به همراه 
بود،  آمده  تهران  به  کشور  آن  خارجه  وزیر 
وزارت  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس  سید  با 

امور خارجه ایران دیدار و گفت و گو کرد.  
اشاره  با  عراقچی  عباس  سید  دیدار  این  در 
استمرار  لزوم  بر  کشور،  دو  خوب  روابط  به 
و  دوجانبه  مسائل  پیرامون  رایزنی ها 
امنیت  ایجاد  افزود:  و  کرد  تاکید  منطقه ای 
وگوهای  در چارچوب گفت  منطقه ای  ثبات  و 

هم تدابیری اندیشیده اند.
در این میان سامانه »سنهاب« به عنوان چشم 
بیمه ای  داده های  مرکز  و  بیمه  صنعت  تیزبین 
تخفیفات  پایش  در  مهمی  نقش  صنعت،  این 
ثبت  اطالعات  که  است  این  مهم  نکته  و  دارد 
به  راهکارهایی  اتخاذ  با  سامانه ها  این  در  نشده 

قوت خود باقی خواهد بود.
اجباری  بیمه  قانون    ۶ ماده  تبصره  بی تردید 
آشکار  نشانه های  از  می تواند  ثالث  شخص 
باشد  بیمه گذارانی  حقوق  و حفظ  اعتمادسازی 
هدررفت  برای  نگرانی هایی  این  از  پیش  که 

سال های قانون مداری خود بودند.

منطقه  کشورهای  تمام  حضور  با  و  منطقه ای 
و  می یابد  تحقق  خارجی  دخالت  بدون  و 
امنیت  با  رابطه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه  کشورهای  با  تنها  فارس  خلیج  منطقه 

گفت و گو می کند.
الهاجری نماینده ویژه وزیر امور  علی بن فهد 
به  اشاره  با  نیز  منطقه  امور  در  قطر  خارجه 
لزوم  بر  منطقه  کشورهای  مشترک  سرنوشت 
منطقه  اقتصادی  و  سیاسی  توسعه  به  توجه 
تاکید نموده و بهترین شکل مناسبات را حل 
نگرانی ها  رفع  و  ها  بحران  سیاسی  فصل  و 
و  اراده  بر  و  دانست  گو  و  گفت  طریق  از 
دو کشور  مناسبات  توسعه  به  قطر  عالقمندی 

در حوزه های مختلف تاکید کرد.

از  ثالث  شخص  بیمه نامه  تخفیف  انتقال 
والدین،  مالک،  مشابه  خودروی  به  بیمه گذار 
بسیار  مصوبات  از  بالواسطه،  فرزندان  یا  همسر 
ارزشمند مجلس شورای اسالمی به شمار رفته و 
گام بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص 
برداشته  بیمه گذاران  منافع  حفظ  برای  ثالث 
گرفته  درنظر  تخفیف های  است.انتقال  شده 
شده در بیمه نامه شخص ثالث یکی از جلوه های 

صیانت از حقوق بیمه گذاران به شمار می رود.
تهیه  برای  شده  گرفته  درنظر  تخفیف های 

معدنی  و  فلزی  کاالهای  بر  نظارت  مدیرکل 
و  گاز  قطع  برق،  قطع  گفت:  حمایت،  سازمان 
اخیر  های  هفته  های حمل طی  کرایه  افزایش 

موجب افزایش قیمت سیمان شده است.
در  یاری،  اله  حسن  میالدالرستان،  گزارش  به 
گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت قیمت 
نوسانات  علت  داشت:  اظهار  بازار،  در  سیمان 
افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته های اخیر 
در بازار آزاد و فروش باالتر از نرخ مصرف کننده با 
لحاظ ارزش افزوده و کلیه هزینه های قانونی )به 
عنوان مثال ۱9۵,۰۰۰ ریال برای سیمان پاکتی 

از  یکی  سرنشین  بدون  پرنده های  یا  پهپاد ها 
تجهیزاتی هستند که امروزه در همه عرصه های 
نظامی و غیر نظامی حضور فعال و موثری دارند. 
ایران  هم  چون  جهان  کشور های  از  بسیاری 
نیز سال هاست که به سوی طراحی و ساخت  
انواع پهپاد ها رفته اند. کاربرد های گوناگون هم 
پهپاد ها  بندی  تقسیم  شاخصه های  دیگر  از 
به  حمله  امکان  با  نظامی  پهپاد های  که  است 
و  تجسسی  پهپاد های  هوایی،  یا  زمینی  اهداف 
لجستیکی،  و  پشتیبانی  پهپاد های  جاسوسی، 
پهپاد های غیرنظامی و تجاری چهار شاخه اصلی 

در این تقسیم بندی به شمار می روند.
سال های  به  کشورمان  در  پهپاد  ساخت  ایده 
پیش از انقالب باز می گردد، اما این ایده با وقوع 
انقالب اسالمی به اجرا نزدیک و نزدیک تر شد 
تا در سال ۶۴ به واقعیت تبدیل و پهپاد مهاجر 
ساخت  و  طراحی  ایده  شد.  ساخته  و  طراحی 
مهاجر منجر به تشکیل صنایع هوایی قدس در 
بعد ها  که  شد  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
برای ساخت پهپاد های پیشرفته در  به مرکزی 
کشورمان تبدیل شد. البته صنایع هواپیماسازی 
ایران )هسا( هم بعد ها به سوی ساخت پهپاد ها 

رفت و روند توسعه ای را در پیش گرفت.
رزمایش های پهپادی؛ حرکتی که ایران را به قدرت 

پهپادی تبدیل کرد
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیرو های 
انواع  ابتدای حرکت به سوی طراحی و ساخت 
پهپاد ها، قدرت خود را در این زمینه نشان داده 
اند. یکی از زمینه های نمایش قدرت ایران  در 

تحت  و  دار  اولویت  کاالهای  زمره  در  سیمان 
سازمان های  در  بازرس  همکاران  ویژه  بازرسی 
قرار  کشور  سراسر  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
از  باالتر  فروش  مشاهده  صورت  در  و  داشته 
نرخ های ابالغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی 
با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی 
زمینه طی  این  افزود: در  صورت می پذیرد. وی 
۱۰ ماه سال 99 ماحصل نظارت مستمر بر بازار 
مورد   ۷9،99۶ تعداد  انجام  ساختمانی  مصالح 
پرونده  فقره   ۳،۲9۶ تعداد  تشکیل  و  بازرسی 
 ۳،۱۵۱،۵۸۲،۳۸۷،۸9۴ ریالی  ارزش  به  تخلف 
)بیش از ۳۱۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان( در 

سراسر کشور است.
معدنی  و  فلزی  کاالهای  بر  نظارت  مدیرکل 
به  توجه  با  البته  داد:  ادامه  حمایت  سازمان 
انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به 
می شود  بینی  پیش  نیرو،  و  نفت  وزارتخانه های 
طی هفته های آینده و با رفع مشکالت مشروحه 
و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات 
ایجاد  بازار و  به  بازگشت آرامش  سیمان، شاهد 

زمینی سپاه پهپاد معراج ۱ است که امسال در 
زمینی سپاه  نیروی  نمایشگاه جهاد خودکفایی 

پاسداران انقالب اسالمی رونمایی شد.
پهپاد معراج 1 چه ویژگی هایی دارد؟

این پهپاد یکی از پهپاد های نیروی زمینی سپاه 
پاسداران است که تیرماه امسال با حضور سردار 
کل  فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
سپاه و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
در جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه رونمایی 
شناسایی  پهپاد  این  اصلی  وظیفه  بود.  شده 
مناطق  عملیاتی و عمق بخشی استراتژیک به 
توان نیرو های حاضر در صحنه نبرد است. پهپاد 
مداومت  و  متر   ۶/۳ بال های  طول  با   ۱ معراج 
پروازی بیش از ۱۰ ساعت می تواند محموله ای 

به وزن ۵ کیلوگرم را حمل کند.
 ۱۴۰ سرعت  با  می تواند   ۱ معراج  پهپاد 
کیلومتری خود تا ارتفاع ۱۲ هزار پا پرواز کرده 
است  قادر  لیتری خود  با مخزن سوخت ۱۰  و 
این  وزن  کند.  اجرا  را  مختلفی  ماموریت های 

تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ 
شدن نقش دالالن و عوامل فرصت طلب باشیم.

نحوه قیمت گذاری سیمان
دستوری  گذاری  قیمت  مورد  در  همچنین  وی 
قانونی  شرایط  زمینه  در  کرد:  تصریح  سیمان، 
ذکر  به  الزم  سیمان  محصول  قیمت  تعیین 
است که کلیه مصالح ساختمانی و به ویژه انواع 
محصوالت سیمان مشمول بند )ج( مصوبه شماره 
تنظیم  کارگروه    ۱۳9۷ /۰۶ /۱۰ مورخ   ۱۵۱۷۸۰
اساس  این  بر  یاری گفت:  اله  است.  بازار کشور 
رعایت  با  می توانند  مربوطه  تولیدی  واحدهای 
و  تعیین  هیأت  گذاری  قیمت  عمومی  ضوابط 
عمده  سودهای  رعایت  نیز  و  قیمت ها  تثبیت 
تعیین  به  نسبت  راساً  فروشی،  و خرده  فروشی 
قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان 
در  استان ها  تجارت  و  معدن  و سازمان صنعت، 
صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمت ها و یا 
دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام 

قانونی الزم را به عمل خواهند آورد.

پهپاد ۳۵ کیلوگرم بوده که در هنگام برخاست 
لینک  برد  می رسد.  کیلوگرم   ۳۳ به  وزن  این 
در  نیز  پهپاد  این  داده های  دریافت  و  ارسال 

حدود ۱۵۰ کیلومتر برآورد می شود.  
آغاز  هنگام  در  پهپاد  این  کارگیری  به  نحوه 
روی  از  پرتاب  صورت  به  خود  ماموریت 
یک  روی  بر  قرارگرفتن  از  پس  که  خودروست 
نحوه  می شود.  خود  ماموریت های  عازم  خودرو 
بازیابی و فرود این پهپاد به صورت فرود بر روی 
این  دوربین شناسایی  است.  آن  یا سینه  شکم 
پهپاد نیز یک دوربین آسانسوری جمع شونده در 
بدنه آن است که همین خالقیت باعث شده تا 

دوربین این پهپاد پس از فرود آسیب نبیند.  
برای  این است که  پهپاد معراج ۱  دیگر مزیت 
و  ندارد  نیاز  فرود  باند  به  برخاست  و  نشست 
این  شود.  عملیاتی  موقعیت  هر  در  می تواند 
مزیت به نیروی زمینی سپاه کمک می کند تا 
ماموریت های خود را در جغرافیای وسیع ایران 

اسالمی به خوبی انجام دهد.

عراقچی: درباره امنیت منطقه، تنها با کشورهای منطقه گفت و گو می کنیم

بیمه شخص ثالث، »راننده محور« می شود

علت های گرانی سیمان/ آرامش به بازار سیمان باز می گردد

ویژگی های پهپاد معراج سپاه پاسداران 

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 18 فارس الر
ژیال عباسپور و غیرو وراث لطیف عباس پور با تسلیم  دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۸۰ الر تنظیم گردیده است مدعي است 
 ۱۳۸۷۸/۲۰۶۲ پالک  زمین  به  مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک  تعداد  که 
واقع در بخش ۱۸ فارس الر که ذیل ثبت ۱۵۶۴      صفحه ۵۲۰ دفتر ۲۶ 
امالک بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  چاپي ۳۳۰۵۵9۸  صادر 
و به موجب سند  99/۶/۲۶- ۳۳۶۳۱ دفتر ۱۸۰ الر مع الواسطه به موازي 
سهل انگاري  علت  به  و  شده  منتقل  عباسپور  ژیال  به  سهم   ۸ از  سهم  دو 
است.  نموده  المثني  سند  صدور  تقاضاي  نامبرده  و  است  گردیده  مفقود 
آگهي مي شود که  ثبت   قانون  آئین نامه  اصالحي  ماده ۱۲۰  مراتب طبق 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند 
محل  ثبت  به  آگهي   انتشار  از  پس  روز  ده  تا  مي باشد  نزد خود  مالکیت 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، 
صورت  در  یا  و  نرسیده  اعتراضي  مقرر  مدت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم 
طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:99/۱۱/۲9

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان        م/الف/۷۶۲

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 18 فارس الر
دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم   با  شریعت زاده  عبدالمحمد  آقاي 
تعداد  که  است  مدعي  است  گردیده  تنظیم  الر   ۱۸۵ شماره  رسمي  اسناد 
یک  ۲۸ سهم سهام ششدانگ  از  ۷ سهم  به  مربوط  مالکیت  یک جلد سند 
فارس الر  که ذیل ثبت ۵۵۸۵       واقع در بخش ۱۸  باب خانه پالک ۲۷۴9 
صفحه ۱99 دفتر 9۲ امالک بنام محمدصادق شریعتي ثبت و سند مالکیت 
به شماره  چاپي 9۴۸۲۳۰ صادر و به موجب سند 9۳/۲/۱۱- ۱9۳۵۰  دفتر 
مفقود  سهل انگاري  علت  به  و  شده  منتقل  نامبرده  به  مع الواسطه  الر   ۱۸۵
گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق 
ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت  آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف 
نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  و  نرسیده  اعتراضي  مقرر  مدت 
به متقاضي تسلیم  و  را طبق مقررات صادر  المثني  مالکیت  اداره ثبت سند 

خواهد کرد.
تاریخ انتشار:99/۱۱/۲9

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان      م/الف/۷۶۱
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جهانی  معضلی  به  تبدیل  فردگرایی  امروزه 
شده است. بسیاری ازمردم آنچنان در خود فرو 
رفته اند که دیگران را نمی بینند و تنها به خود و 
امیال و خواسته هایشان توجه دارند. گرچه فرد 
گرایی مفهومی مدرن و دارای ابعاد بسیار متعدد 
بر  فردگرایی  طورکلی  به  ولی  است  متنوعی  و 
اهمیت فرد و منافع فردی تأکید دارد. اگر چه 
در یک سال اخیر شیوع بیماری کوویدـ۱9 باعث 
شده است که بسیاری از اجتماعات و دورهمی ها 
برای پیشگیری از این بیماری تعطیل شود اما 
فرد گرایی همچنان در جامعه در حال گسترش 
است. واژه فردگرایی در قرن نوزدهم ابداع شده 
و از آن زمان تاکنون این اصطالح به شیوه هایی 

بسیار متفاوت ارزیابی شده است.  
که  هنگامی  فردگرایی  معتقدند،  کارشناسان 
شرایط  و  اجتماعی  اجبارهای  از  رهایی  با 
و  مثبت  امری  است،  ارتباط  در  ستمگرایانه 
نبود  و  از دیگران  از جهت جدایی  هنگامی که 
می شود  نگریسته  آن  به  متقابل  تعهد  احساس 
قرار  توجه  مورد  منفی  شاخص  یک  عنوان  به 

می گیرد.  
تاثیرات  فردگرایی  امروزه  می گویند،  آنان 
از  زندگی  مختلف  حوزه های  در  را  زیان باری 
در  این  و  است  گذاشته  برجای  خانواده  جمله 
تکنولوژی های  به  دسترسی  که  است  حالی 
جدید یکی از مهمترین عوامل فرد گرایی است. 

مهارت های  یکسری  است  ممکن  جوانان  کند. 
آنان  زمانی که  را دیرتر کسب کنند.  اجتماعی 
نداشته  ارتباط  خودشان  سال های  و  همسن  با 
انجام  اینترنت  با  را  کارهایشان  همه  و  باشند 
یاد  را  اجتماعی  مهارت های  قطعاً  می دهند 

نمی گیرند. 
کرونا فرد گرایی را تشدید کرده است ولی مسأله 
کرونا در مقابل پدیده اجتماعی فضای مجازی 
است  برده  گرایی  درون  سمت  به  را  افراد  که 

بسیار اندک است. 
 ویژگی های شخصیتی فردگرایان:

داده  ترجیح  فردی  اهداف  و  نیازها  و  عالئق   - 
می شوند.

دارند.  فردی  مبنای  هنجارها،  و  ارزش ها   -
)خودانگاشت هستند(

- کسب لذت فردی، در اولویت است.
- باورهای شخصی، متمایزکننده فرد از گروه است.

- استقالل و هویت فردی اهمیت دارند.
- راهبردهای مستقیم و مواجه رو در رو ترجیح 

داده می شود.
است.  اشخاص  به  متکی  اعضاء  بین  رابطه   -

رابطه اعضاء با فاصله زیاد صورت می گیرد.
داوطلبانه  اعضاء  بین  در  اجتماعی  ارتباطات   -

بوده و اندازه گروه ها کوچکتر است.
صورت  راحتی  به  گروه  به  خروج  و  ورود   -

می گیرد.
و  رفاقت ها  داشته،  کمتری  رنگ  دوستی ها   -

وفاداری به گروه و فرد دیگر کم تر است.  

دانشگاه  امنای  هیئت  عضو  مظاهری،  مهدی  محمد 
درباره راهکار های ترغیب جوانان و دانشجویان به سبک 
زندگی ایرانی گفت: یکی از اتفاقات مهم در آغاز هزاره 
است؛  ارتباطی  فناوری های  افسارگسیخته  رواج  سوم، 
اصلی ترین محیط های  و فضای مجازی،  اینترنت  امروزه 

برقراری ارتباطات انسانی، شناخته می شوند.
شبکه های اجتماعی با قابلیت ها و امکانات خود تأثیرات 
عمیقی بر جنبه های اجتماعی زندگی کاربران در جوامع 

گوناگون گذاشته است.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در  پیشرفت  بنابراین، 
سبک زندگی و شیوه تعامالت انسان را به  شدت تغییر 
داده است و این تغییر بر جهان بینی و نوع نگرش افراد 
چنین  در  طبیعتاً  است.  بوده  تأثیرگذار  نیز  زندگی  به 
ابزار های  جهانی شدن  فرایند  از  نیز  ایران  فضایی، 
از  ایرانی  جوانان  استفاده  و  نبوده  مستثنی  ارتباطی 

شبکه های اجتماعی مجازی رو به گسترش است.
جوانان  گریزناپذیری،  طور  به  که  اینجاست  مهم  نکته 
نسلی  گروه  پرتعدادترین  و  پرجمعیت ترین  نوجوانان،  و 
مجازی  فضای  از  متأثر  و  اینترنت  با  مواجهه  در  ایران 

هستند.
نسل  های  برخالف  امروزی  نوجوانان  و  جوانان  واقع،  در 
گذشته، بیش از آنکه در زمینه ارزش  ها، باور ها و رفتار ها 
متأثر  خانواده،  و  والدین  از  هویت شان  کالم،  یک  در  و 
باشند از رسانه  ها، صنعت فرهنگ، همساالن و جوانانی 

که چه بسا از دیگر کشور ها باشند، تأثیر می پذیرند.
دیجیتال  ابزار های  و  رسانه ها  که  چالشی  مهم ترین 
تقابل  از  ناشی  آورده اند،  به وجود  ایرانی  جامعه  در 
این  محتوای  گیری های  جهت  و  ارزش ها  بین  آشکار 
رسانه های  است.  اسالمی   - ایرانی  ارزش های  با  ابزار ها 
ایجاد  تازه ای  وضعیت  هویتی  نظر  از  الکترونیکی جدید 
کرده اند که بسیاری از جوانان کاربر این وسائل در ایران 

همه  گویی  نیست،  نادری  پدیده  سالمندان  میان  مشاجره 
آدم ها در روزهای سالمندی کم حوصله تر می شوند و مرتب 
با دیگران جر و بحث می کنند. این در حالی است که ما در 
روزهای پیری نیاز بیشتری به محبت اطرافیانمان داریم.اما 
براستی چرا برای بسیاری از زوج ها بعد از میانسالی سخت   

است ۲۴ ساعت روز را با هم بگذرانند؟
تقریبا تمام مدت در  از زوجین  به نظر می رسد وقتی یکی 
تا  شده  بازنشسته  بتازگی  که  دیگر  زوج  برای  بوده،  خانه 
روزمره  عادت های  با  را  خود  بتواند  که  است  سخت  حدی 

وی هماهنگ سازد.
سن گذر آرزوها

با ورود زوجین به سنین میانسالی کم کم شرایط جسمانی 
و روحی متفاوت می شود. آغاز میانسالی در مردان با کاهش 
هورمون تستسترون همراه می شود، همان گونه که در زنان 
و  دارد  وجود  استروژن  هورمون  کاهش  دوره  این  در  نیز 
تغییرات جسمی و روحی فراوانی به وجود می آورد، کاهش 
این هورمون در مردان نیز سطح انرژی بدن، قدرت عضالنی 

و جنسی را در آنان کاهش می دهد.

و  امتی  ملی،  قومی،  هویت  چهار  در  عضویت  و  تعلق 
جهانی، غرور و افتخار به گذشته و تاریخ کشور، تمایل 
اهمیت  جامعه،  پیوستگی  هم  به  و  یکپارچگی  به حفظ 
تعهد  و  اسالمی  ایرانی-  ارزش های  و  فرهنگ  به  دادن 
سبک  مهم  مؤلفه های  جزو  که  سرزمین  از  دفاع  برای 
جای  موارد  برخی  در  هستند،  اسالمی  ایرانی-  زندگی 
گرایی،  مصرف  گریزی،  خانواده  فردگرایی،  به  را  خود 
مهمترین  از  که  اند  داده  طلبی  تنوع  و  زدگی  شتاب 

مؤلفه های فرهنگ غربی محسوب می شوند.
اخالقی  فرهنگی،  متولیان  برخی  هر چند  میان  این  در 
کردن  نهادینه  و  معرفی  با  می کوشند  جامعه  ارزشی  و 
پیروی  از  را  کشور  جوانان  اسالمی،  ایرانی-  ارزش های 
از  می رسد  نظر  به  اما  بازدارند  غربی  زندگی  سبک  از 
یک طرف تالش ها در این زمینه کافی نبوده و از طرف 
برخی  فیزیکی  و  تقابلی  برخورد های سختگیرانه،  دیگر، 
حالت  ایرانی  جوانان  در  نوعی  به  مسئول،  نهاد های  از 
ایستادگی در برابر فرهنگ سازی اجباری و عدم تمایل 
کرده  ایجاد  را  بومی  ارزش های  و  هنجار ها  به  درونی 
است؛ وضعیتی که بی شک مانعی مهمی در برابر رواج 

سبک زندگی ایرانی - اسالمی خواهد بود.
و  نوجوان  نسل  کردن  مهیا  و  شرایطی  چنین  از  گریز 
جوان جامعه برای ایستادگی و پایمردی بر سر فرهنگ 
در   . دارد  زمینه هایی  پیش  به  نیاز  بومی  ارزش های  و 
در  باید  جامعه  مسئوالن  می رسد  نظر  به  نخست  درجه 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد 
و  آفرین  غرور  که  کنند  فراهم  کشور  برای  را  شرایطی 
ایرانی  فرد  هر  که  زمانی  باشد؛  ایرانی  هر  افتخار  مایه 
جهانی  و  منطقه ای  عرصه  در  کشورش  کند  احساس 

از  دریغ ها  و  حسرت ها  گذشته،  زندگی  شیوه  از  انتقاد  با 
آرزوهای واصل نشده و کارهای بسامان نرسیده همراه است. 
ممکن  فرد  می گوید:  باره  این  در  روانشناس  عباسی،  اکرم 
است در این حالت نسبت به زندگی، پیشه یا شریک زندگی 
خود احساس ماللت کند و برای ایجاد تغییر در این موارد، 

میل قوی ای را حس کند.
جدا  یکدیگر  از  سن  این  در  همسران  که  شده  دیده  بارها 
می شوند و این امر در مردان در مقایسه با زنان بیشتر روی 
روی  سال   ۵۰ تا   ۴۰ سنین  در  که  طالق هایی  می دهد. 
از  اعتقاد کارشناسان بخشی  به  این موارد است.  از  می دهد 
طالق های دوران سالمندی ریشه در زندگی مشترک گذشته 
دارد، به عنوان مثال زن و مردی که از ابتدا با اختالف نظر 
اول  سال های  همان  در  و  بوده اند  مواجه  تفاهم  نداشتن  و 
بچه دار شده اند و به همین دلیل با مشکالت کنار آمده اند و 
از یک سو دختر وپسرها  این دوران که  سازش کرده اند، در 
ازدواج کرده اند و از سوی دیگر به دلیل پایین آمدن آستانه 
ترجیح  زندگی کردن  و  برماندن  را  و جدایی  تحمل، طالق 

می دهند.
دلیل  به  مشترک  زندگی  سابقه  افزایش  و  سن  افزایش  با 
زن  اگر  و  بروز می کند  اختالف سلیقه ها  ارتباطات،  افزایش 
اختالف  این  نباشند  آشنا  زندگی  مهارت های  با  شوهر  و 
به طالق منجر  و  تبدیل  زندگی  اصلی  اختالف  به  سلیقه ها 

می شود.
یکطرفه به قاضی نرویم

باورها  دارند،  بازنشستگی  دوره  به  افراد  که  نگاهی  نوع 
عوامل  عنوان  به  دارند  آنها  از  دیگران  که  انتظاراتی  و 
به  ورود  و  میانسالی  دوره  این  در  مهمی  تعیین کننده 

 فردگرایی و مدرنیته   
ایران  و  دارد  مدرنیته  در  ریشه  فردگرایی 
صنعتی  به  سنتی  از  گذار  حال  در  جامعه ای 
است. در چنین جامعه ای فروپاشی ساختارهای 
و  روستایی  عشایری،  اجتماعات  مانند  سنتی 
سریع  رشد  از  ناشی  که  شهرنشینی  گسترش 
جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها است 

وجود دارد.
و  اجتماعی  تحرکات  گسترش  فردگرایی 
را  متفاوت  اقوام  و  فرهنگ ها  بین  تعامالت 
در  را  جوانان  ویژه  به  مردم  و  می کند  تشدید 
برابر الگوهای محلی، ملی و جهانی متفاوت قرار 
داده و به دنبال آن در خصایص افراد تغییراتی 
گذاردن  پشت سر  آنها،  از  یکی  که  شده  ایجاد 

خصوصیات سنتی است.
آثار  مثبت،  اثرات  داشتن  ضمن  فردگرایی 
که  جایی  تا  دارد  همراه  به  خود  با  هم  منفی 
کرده اند.  توجه  فردگرایی  وجه  دو  به  برخی 
را  زیادی  آسیب های  می تواند  منفی  فردگرایی 
هم در خانواده و هم در جامعه به همراه داشته 
موجب  خانواده  در حوزه  مثال  عنوان  به  باشد. 
که  طوری  به  است  شده  خانواده  نهاد  تضعیف 
والدین  نظرات  برای  کمتری  اهمیت  فرزندان 

قائل هستند. 
پدیده های اجتماعی و فردگرایی جوانان  

پدیده های  دلیل  به  فردگرایی  دالیل  از  بخشی 

می پوشند  لباس  می کنند،  رفتار  غربی ها  مثل  هم اکنون 
چنین  نتیجه  می کنند.  گوش  آن ها  موسیقی های  به  و 
وضعیتی انفعال جوانان ایرانی و وابستگی آن ها به غرب 

از نظر ذهنی و سبک زندگی خواهد بود.
نقش ابزار های نوین ارتباطی بر فرهنگ دینی ایرانیان

ابزار های  گفت:  شناسی  ایران  بنیاد  امنای  هیئت  عضو 
مثبت  کاربرد  و  استفاده  قابلیت  هر چند  ارتباطی  نوین 
در فرهنگ دینی ایران را دارند اما به دلیل نبود فرهنگ 
نهاد های  برنامه ریزی  و  آمادگی  نداشتن  نیز  و  استفاده 
متولی فرهنگ و هویت دینی، در حال حاضر کارکرد های 
منفی بیشتری داشته و با کاهش نقش والدین، خانواده 
میزان  فرایند هویت سازی جوانان،  در  دینی  نهاد های  و 
گرایی  لذت   و  فردگرایی  گرایی،  نسبی   گرایی،  مصرف  
و  ملی  این طریق هویت  از  و  داده  افزایش  نیز  را  آن ها 

دینی جوانان ایرانی را تضعیف کرده اند.
اخیر،  سال های  در  هویتی  ضعف  این  عینی  نتیجه 
ایرانی  جوانان  برای  غربی  زندگی  یافتن سبک  جذابیت 
و فاصله گرفتن هر چه بیشتر نسل های جدید از سبک 
زندگی ایرانی- اسالمی بوده است. بر این اساس احساس 

این تغییرات باعث تغییر در خلقیات و روحیات افراد می شود 
افراد  است.  بازنشستگی  دوران  به  فرد  ورود  با  همزمان  که 
احساس می کنند که دیگر نشاط گذشته را ندارند و در حالی 
پا به این دوران گذاشته اند که بسیاری از آرزوهایی را که در 

سر می پروراندند، بر آورده نشده است.
بدیهی است همه همسران خواه ناخواه با هم مشکالتی دارند 
این  بروز  با  اما  شد،  خواهد  آنها  بین  تنش هایی  موجب  که 
شرایط آنهایی که راه مدارا و تسامح را در پیش نگیرند، خیلی 
زودتر از اوایل ازدواج به نقطه جوش می رسند. نقطه جوش در 
روابط زناشویی همان نقطه ای است که فرد با رسیدن به آن، 
تحمل خود را از دست می دهد. در عین این که به همسرش 
بسیار عالقه مند و به او وابسته و معتاد است،متقابال از او خسته 
و منزجر نیز هست، یعنی نوعی دوگانگی در احساسات فرد 
بحث های  جرو  موجب  که  می آید  پدید  به همسرش  نسبت 

فراوانی می شود.
سر پیری و معرکه گیری!

در  مختلفی  بازتاب های  و  ناآرام  وضعی  میانسالی  بحران 
افراد  از  بسیاری  در  معموال  حالت  این  دارد،  افراد  زندگی 

الگوی ملت های دیگر  به  و  احترام است  سرآمد و مورد 
دینی  و  ملی  ارزش های  به  ناخواه  خواه  شده،  تبدیل 
نمایش  به  و  رعایت  با  می کوشد  و  می کند  افتخار  خود 
اعتبار  افزایش  در  سهمی  آنها،  بیشتر  چه  هر  گذاشتن 

کشور داشته باشد.
ارزش های  به  ایرانی  جوانان  دعوت  دیگر،  مهم  نکته 
ایرانی- اسالمی با عمل است نه در گفتار؛ در سال های 
زندگی  از سبک  تصاویر مختلفی  و  ویدئو ها  اخیر مکررا 
غیر ایرانی، غیر اسالمی و حتی غربزده برخی مسئوالن 
و مسئوالن کشوری و یا فرزندان آن ها در فضای مجازی 
منتشر شده و باور های واقعی آن ها را به نمایش گذاشته 
است؛ از آنجا که نوجوانان و جوانان کاربران اصلی و در 
نتیجه اولین دریافت کنندگان چنین تصاویری در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی هستند؛ نمی توان به آن ها 
می کنند  زندگی  اینگونه  فرزندانشان  و  مسئوالن  گفت 
باشید!  اسالمی  ایرانی-  زندگی  سبک  به  مقید  شما  اما 
و  ملی  ادبیات  در  کرات  به  عمل«  با  نیکی  به  »دعوت 

دینی ما نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
و  انیمیشن  فیلم،  صنعت  تصویری،  رسانه های  تقویت 
مهم  راه های  از  دیگر  یکی  کشور  کامپیوتری  بازی های 
سبک  و  ارزش ها  سمت  به  جامعه  جدید  نسل  تشویق 
مهمترین  از  یکی  امروزه  است.  اسالمی  ایرانی  زندگی 
و  فرهنگ  ترویج  برای  غربی  کشور های  ابزار های 
ارزش های خود، بهره گیری از رسانه هاست؛ شیوه ای که 
خود  فرهنگ  و  زندگی  سبک  تا  کرده  کمک  آن ها  به 
را  دیگر  فرهنگ های  و  دهند  جلوه  کارآمد  و  جذاب  را 

تحقیر کنند و به حاشیه برانند.
 فرهنگ سازی و نهادینه کردن یک سبک زندگی خاص 

سالمندی محسوب می شود.
دکتر یداهلل قاسمی پور، روان شناس درباره دالیل بروز مشکل 
در زندگی مشترک زوج های سالمند می گوید: البته نمی توان 
یکطرفه به قاضی رفت و یک نسخه برای همه پیچید، برخی 
اوقات دوره بازنشستگی دوران خوش زندگی است یا به قول 
عامه دوره »با زن نشستگی« است. از منظر روان شناسی هر 
همراه  به  را  منفی  یا  مثبت  استرس  روانی  عارضه  تغییری 
باروری شخصیت  با زایندگی و  دارد. در دوره میانسالی که 
همراه است انسان ها حس خوبی دارند، اما این حس گاهی 
همزمان با حکم بازنشستگی رئیس اداره است. گرچه ممکن 
یک  حکم  اما  شود،  تلقی  خوشایندی  رویداد  تغییر،  است 

عامل استرس را دارد که در شخصیت افراد تاثیرگذار است.
وارد شدن استرس به شخص موجب تغییر در روابط انسانی، 
محیطی و درون فردی  شده و برخی اوقات این دوره به عنوان 
دوره رکود و بی حاصلی، مفید نبودن و سربار بودن خانواده و 

جامعه تلقی می شود.
دوران  به  نگرشی  چنین  فردی  هر  اگر  قاسمی پور  گفته  به 
میانسالی و ورود به آستانه پیری داشته باشد آستانه تحملش 
بخصوص در روابط بین فردی و خانوادگی که انتظار احساس 
امنیت از طرف مقابل را دارد از بین می رود. نباید فراموش 
از طرف  امنیت  نداشتن احساس  و  بودن  کنیم که حساس 
به  را  خشم  حس  می تواند  ناکامی  موقعیت های  در  همسر 

پرخاشگری و دعواهای خانوادگی تبدیل کند.
1۰ توصیه برای کاهش مشاجرات پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها

ـ  به عنوان احترام و قدردانی از والدین تان و برای حفظ   ۱
و  شور  همان  دیدار  هنگام  آنها  روانی  بهداشت  و  سالمت 
شوق دوران کودکی را داشته باشید تا آنها در این دوران هم 

نیاز به تعمق، تدبیر، اجماع نخبگان، برنامه ریزی و عزم 
ملی دارد و با حرکت های شتاب زده و مقطعی سازگاری 

نیست.
احیاء  و  سازی  فرهنگ  عرصه  در  می خواهد  ایران  اگر   
باید  بردارد؛  گام  اسالمی  ایرانی-  زندگی  سبک  رواج  و 
برنامه  آن ها  برای  و  بشناسد  را  آن  ابزار های  و  الزامات 

ریزی و سرمایه گذاری کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

احساس شادی و نشاط کنند.
چیز  همه  که  شوند  متوجه  والدین تان  دهید  اجازه  ـ   ۲
بر  کامل  کنترل  شما  و  است  عالی  و  خوب  زندگی تان  در 

زندگی تان دارید تا آنها نگران شما نباشند.
۳ ـ اگر گرفتاری یا مشکلی دارید تا حد امکان از بازگو کردن 

و مطلع کردن آنها خودداری کنید.
۴ ـ همیشه احترام خود را نسبت به والدین تان اظهار کنید 
جایگزین  نمی تواند  هدیه ای  و  پول  هیچ  نکنید  فراموش  و 

احترام شما برای آنها باشد.
و  سپاسگزاری  باشید.  والدین  سپاسگزار  و  قدردان  ـ   ۵
قدردانی از تمام آنچه  والدین در گذشته و حتی اکنون برای 

شما انجام داده اند باعث خوشحالی آنها می شود.
۶ـ  تولد و مناسبت های مهم در زندگی والدین تان را فراموش 

نکنید.
۷ ـ گاهی والدین خود را به ناهار یا شام به طور خصوصی 

دعوت و سعی کنید اوقات خوشی را با هم سپری کنید.
۸ ـ آنها را در امور زندگی تان مشارکت دهید. از والدین تان 
برای مهمانی ها، جشن های تولد، برنامه های تعطیالت و دیگر 
و  کنید  دعوت  می کنید  برگزار  که  خانوادگی  فعالیت های 
از  را  آنها  ناتوانی جسمانی  و  کهولت سن  و  پیری  بهانه  به 

فعالیت های اجتماعی محروم نکنید.
9ـ در دسترس باشید و آنها را نسبت به آنچه در زندگی تان 
که  دهید  اجازه  و  دارید  نگه  روز  به  بیفتد  اتفاق  است  قرار 

همواره ذهن آنها فعال بماند.
۱۰ ـ سعی کنید به طور منظم و روزانه احوال آنها را جویا 
شوید و حداقل هفته ای یک بار به منزل آنها سرکشی کنید.
منبع: جام جم آنالین

متفاوت  زندگی ها  نوع  که  زیرا  است.  اجتماعی 
کمتر  اجتماعی  رفتارهای  چون  و  است  شده 
یافته  افزایش  اجتماعی  سرگرمی های   ، شده 
که  می شود  باعث  اینها  همه  طبیعتاً  و  است 
فردی  کار های  سمت  به  گرایششان  جوانان 

بیشتر شود.  
است  تأثیرگذار  فردگرایی  در  مجازی  مشاغل 
فرهنگی  پدیده های  که  است  حالی  در  این  و 
و اجتماعی باعث می شود جوانان به سمت این 
رفتار ها بروند. آنان عماًل ارتباطات اجتماعی شان 

را محدودتر می کنند. 
باید در نظر داشت که ممکن است در شهر های 
کوچک امکان دسترسی به بازی های کامپیوتری 

و اینترنت وجود نداشته باشد.
شهرهای  و  روستا ها  در  که  است  این  واقعیت 
ارتباطات اجتماعی جوانان و گروه های  کوچک 
اول یک  باید در وحله  زیاد است پس  همسال 
تحقیق علمی انجام شود ولی اگر فردگرایی در 
شهر های بزرگ وجود دارد قطعاً علتش بیماری 
و  گذشته  در  بیماری ها  میزان  که  زیرا  نیست. 
االن فرق زیادی نکرده است و میزان بیماری های 
اعصاب و روان در گذشته به همین میزانی بوده 
است که االن هست.   فردگرایی بیشتر به دالیل 
نوین  از تکنولوژی های  اجتماعی مانند استفاده 
روز مانند اینترنت و گوشی های هوشمند است. 
واقعیت این است که سبک زندگی ها نسبت به 
باعث  مسأله  این  و  است  متفاوت شده  گذشته 
کمتر  یکدیگر  با  را  جوانان  ارتباط  که  می شود 

راهکار های ترغیب جوانان و دانشجویان به سبک زندگی ایرانی

چرا مشاجره میان همسران میانسال و کهنسال بیشتر است

تنبیه و تشویق مهم ترین پایه های تربیت فرزندان 
هستند اما یکی از بزرگترین مشکالت والدین این 
تنبیه  را  فرزندشان  می خواهند  وقتی  که  است 
روش های  از  که  هستند  عصبانی  آنقدر  کنند 

زندگی مشترک عرصه تالفی، لجبازی و مقابله 
اختالف  که  گفت  بتوان  شاید  نیست.  مثل  به 
نظر و دعوا در هر زندگی مشترکی تا حدودی 
وجه  هیچ  به  کردن  تالفی  اما  است  طبیعی 

طبیعی نیست.
که  است  کاری  کودکانه ترین  این  واقع  در 
با  دهید.  انجام  همسرتان  مقابل  در  می توانید 
تالفی و مقابله به مثل نه تنها دعوا را به مسیر 
بلکه آتش خشم و  سازنده ای هدایت نمی کنید 
ترتیب  این  به  می کنید.  ورتر  شعله  را  مشاجره 
اثبات  وارد رقابتی بی انتها می شوید که هدفش 
نفرتان  دو  هر  نهایت  در  اما  است  شما  برتری 

بازنده خواهید بود.
تالفی و مقابله به مثل کم کم از مسائل کوچک 
الینحل  و  پیچیده  بزرگ،  مسائل  جزئی،  و 
می سازد. به جای آن سعی کنید درباره چیزی 

نامناسبی استفاده می کنند. قبل از آنکه فرزندتان 
را تنبیه کنید، یک نکته را در نظر داشته باشید: 
آیا کار نادرست فرزندتان از روی ناآگاهی انجام 
شده یا عمد و لجبازی؟ اگر پای ناآگاهی در میان 
است، فرزندتان را تنبیه نکنید. به او خطرات یا 
دالیل بد بودن رفتارش را توضیح دهید و روش 

درست رفتار کردن را آموزش دهید.
می داند  که  را  کاری  عمداً  فرزندتان  اگر  اما 
خطاست انجام می دهد، بهترین راه برای تنبیه او، 
محروم سازی موقتی است. مثاًل اگر عاشق پارک 
تا  اشتباهش  رفتار  به خاطر  بگویید  رفتن است 
سه روز از پارک رفتن خبری نیست. البته توجه 
کنید که خطای کودک و تنبیه شما باید متناسب 
باشند و به خاطر یک اشتباه کوچک او را طوری 
کرد،  بزرگتری  خطای  اگر  که  نکنید  مجازات 

ندانید باید چه تنبیهی در مقابلش به کار بندید.

که ناراحتتان کرده صحبت کنید.
بدون توهین و لجبازی، با جزئیات درباره موضوع 
حرف بزنید و با انجام کار درست، یا همان کاری 
نشان  او  به  دارید،  انتظار  مقابلتان  از طرف  که 
دهید که چطور می تواند مشکل را مدیریت کند. 

تنبیه کودک با روش اصولی

مقابله به مثل نکنید

اشتباه های رایج:::::::::::::::::
==================

توصیه عاشقانه:::::::::::::::::
==================

فرد گرایی معضلی جهانی
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»عمادالدین  فارسی  دیوان  ایتالیایی  ترجمه 
توسط  هشتم،  سده   حروفی  شاعر  نسیمی«، 

کارلو ساکونه منتشر شد.
درباره  ایتالیا،  ساکن  مترجم  نوروزی،  ناهید 
در  که  مطلبی  در  ایتالیا  در  کتاب  این  انتشار 
شده  منتشر  کتاب  شهر  اطالع رسانی  پایگاه 
ترجمه   ۲۰۲۰ پایانی  روزهای  در  است:  نوشته 
نسیمی  عمادالدین  فارسی  دیوان  ایتالیایی 

میراث  از  چیز  هر  از  بیش  فارسی اش  دیوان 
هنری حافظ و موالنا بهره برده است و جای پای 
تعالیم و گرایش های آن ها را به ویژه در نظریه 

زیبایی پرستی و عشق کانونی می توان یافت. 
و  زبان  استاد  ساکونه،  کارلو  کتاب  این  مترجم 
مدیرمسئول  و  بولونیا  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
سه مجله  علمی ـ آکادمیکی، در کارنامه خود 
ویژه در  به  اسالم شناسی  زمینه   تالیف در  سه 
رابطه بین کتاب های مقدس و ادبیات مذهبی-

عرفانی؛ سه تالیف در زمینه ایران شناسی )تاریخ 
موضوعی ادبیات کالسیک فارسی( و ۱۱ کتاب 
ترجمه )بیشتر از آثار عرفانی فارسی( همراه با 
مقدمه مفصل؛ چندین تدوین و همچنین صدها 

مقاله و نقد کتاب دارد.
ایران شناس  پرکارترین  ساکونه  کارلو  استاد   
ایتالیایی در ترجمه آثار دوره میانه ادبیات فارسی 
ناصرخسرو،  رساالت  و  اشعار  تاکنون  و  است 
هروی،  انصاری  نظامی،  حافظ،  غزنوی،  سنایی 
احمد غزالی، سعدی و دو اثر از عطار نیشابوری 

را به طور کامل ترجمه کرده است.

وحشی بافقی را می توان یکی از شاعران اثرگذار در ادبیات 
فارسی به شمار آورد که دارای سبکی شخصی اسـت. زبان 
سبک  در  وی  تا  شده  سبب  او  شعرهای  در  روان  و  ساده 

شاعری از شاعران هم عصر خود متمایز شود.
از عناصر اصلی سازنده  نباشد، یکی  اگر اساس شعر  تصویر 
آن به شمار می رود؛ شاعران با آفرینش تصاویر شعری خود، 
ضمن آن که توان خیال پردازی خود را به نمایش می گذارند، 
گرایش های فردی و نیز سبک شخصی و دوره ای خویش را 
نیز نمایان می کنند. یکی از زمینه هایی  که  برای تحلیل در 
خصوص سبک شاعران مورد بررسی  قرار می گیرد، استفاده 
این  شعر  در  است.  سروده هایش  در  خیال  صور  از  شاعر 
شاعران بنام که تشبیه در اشعار او به وفور یافت می شود، 
می توان به وحشی بافقی اشاره کرد؛   او از شاعران بنام دوره 
صفوی است  که  به  لحاظ سبک ویژه خود که بینابین عراقی 
و هندی مکتبی به نام »واسوخت« است، همواره مورد توجه 
پژوهشگران بود. شعر بافقی به عنوان یکی از برجسته ترین 
شاعران مکتب  وقوع  و بنیان گذار مکتب واسوخت از جهات 
گوناگون قابل بررسی و تحقیق است. دیوان  وحشی مشتمل 
است.  مختلف  شعری  قالب های  و  گوناگون  قسمت های  بر 
قالب های   مانند دیگر شاعران دوران خـود در همه  وحشی 
کرده است.وحشی  نمایی  هنر  و  آزمایی  طبع  فارسی   شعر 
بافقی، از شاعرانی  به شمار می رود که  کالم زیبا و دلنشین 
خود را با ساده گویی، دوچندان زیبا و جذاب کرده بـود، از 
این رو از میان  عناصر صور خیال، انواع تشبیه در اشعار وی 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. زیرا تشبیه ساده ترین 

نوع صور خیال محسوب می شود.
زندگی وحشی بافقی

شاعران  از  وحشی،  به  متخلص  بافقی  محمد  الدین  کمال 

کتاب تخیل خالق در عرفان ابن عربی یکی از جدی ترین آثار 
خیال  مهم  موضوع  بر  تأکید  با  عربی  ابن  اندیشه های  درباره 

است.
ژرف  تحقیقات  مقدمات  از  یکی  منزله  به  را  آن  کربن،  هانری 
و  د  می دهد  قرار  بحث  موضوع  ایرانی  اسالم  درباره  خویش 
جایگاه عرفان ابن عربی هم در عرفان و تصوف ایرانی و هم در 

فلسفه شیعی را تبیین می کند.
مشرق  به  هم  عربی  ابن  معرفی  مقام  در  خالق  تخیل  کتاب 
ژیلبر  بوده است.  تأثیرگذار  بسیار  به مغرب زمین  زمین و هم 
دوران از اندیشمندان و فیلسوفان فرانسوی درباره تأثیر تعیین 
با  که  من  که  می نویسد  خویش  اندیشه  در  کتاب  این  کننده 
خواندن کتاب تخیل خالق دریافتم که تحقیقات فروید، یونگ 
و خود من درباره ارباب انواع در قیاس با عرفان ابن عربی، زبان 

الکن کودکانه ای بیش نیست.
انگلیسی  زبان  در  ادبی  منتقدان  بزرگترین  از  بلوم  هارولد 
را  آنچه  همه  می نویسد  خالق  تخیل  کتاب  بر  اش  مقدمه  در 
بازخوانی  بارها  بیاورم  دست  به  کربن  نوشته های  از  توانستم 
کردم و خودم را بسیار تحت تأثیر او می دانم تا آنجا که در اثر 
اخیرم با عنوان همه کس یا همه چیز هزاره از اول تا به آخر 
تأثیر او مشهود است و این تأثیر را عمدتاً مرهون دیدگاه کربن 
درباره عالم مثال و ارض غیبی هورقلیا می داند ویکی از متون 
مبنایی کربن در این خصوص همین کتاب تخیل خالق است.

خواننده ای را از تنوع و تو در تویی خود سرگشته می دارد.
شعر وحشی

مکتب  وا سوخت  به معنی تجدید و دوبارگی است. وحشی 
بافقی آغازگر و پایان بخش  واسوخت  به شمار می رود. وی 
در اسـاس از شاعران مکتب وقوع است و نیز از مقلدان بابا 
فغانی محسوب می شود اما در حدود وسع  خود و تا آن جا که 
بنیه فرهنگی عصر اجازه  می داد، نوآوری کرد و طرز واسوخت 
را پدید آورد. واسوخت  توسط  وحشی شـکل می گیرد و به 
وسیله او نیز به اوج می رسد. روش وحشی و زیبایی شعر او 
این گونه اسـت کـه سوز و گداز عاشقانه خود را با معشوق  
و  وقوع  مکتب  زمره  در  را  بافقی  می گوید. شعر وحشی  باز 
سبک  با  شعر  نوع  این  زمانی  هم  می دهند.  قرار  واسوخت  
هندی و تأثیری که از شعر پیش از خود گرفته است، باعث 
شده که ویژگی های مشترکی میان مکتب واسوخت و سبک 
دارای   وحشی  اشعار  آید.   وجود  به  عراقی   سبک   و  هندی 
سـادگی، مالحت، شور و سوزی خاص است که سخن او را 
از دیگران ممتاز کرده است. در حقیقت این چاشنی عشق 
است کـه شعر او را این چنین دلنشین ساخت. راز سوزندگی 
و آتش افروزی سخنان وحشی جز این  نیست که این سخنان  
از دلی دردمند و سـینه ای آتش افروز برخاسته است. سخنان 
پرشوری که وحشی در آغاز فرهاد و شیرین سروده، به وضوح 
این حاالت را بـیان می کند :الـهـی، سینـه ای ده آتش افـروز 
هر آن دل را کـه  سوزی  نیست دل نیست در آن سـینه دلی، 
در  نیست.  گل  و  آب  از  غیر  افسرده  همه سوزدل  دل  وآن 
سـراسر زندگانی دردآلود این شاعر سوخته، عشق یک لحظه  
ابیات  و اشعار وحشی، معانی زمینی و  او را رها نکرد. اکثر 
روزمره ای دارنـد کـه ذهن هر بشری را درگیر می کند اما گاه 
جلوه های  تصویری و کاربرد وجه شبه های دور از ذهن، درک 

بسیاری از اشعار او را دشوار کرده است. 
سرودن  به  توجه  است.  غزل  وحشی  شعر  اصلی  قالب 
مثنوی هایی به تقلید از نظامی نیز مورد عنایت وحشی بوده 

به  نیز  فراوانی  پانوشت های  این  بر  افزون  است.  آمده  به عمل 
آن افزوده شده است که می توانند هم مقاصد کتاب را توضیح 
دهند و هم به خواننده کمک کنند تا بتواند مطالعات خویش 
را در دیگر نوشته های کربن و منابع عرفان اسالمی دنبال کند.

کاماًل  آن  قبلی  چاپ های  بر  مترجم  مقدمه  جدید  چاپ  در 
اصالح شده، و عالوه بر آن مقدمه ای خواندنی از هارولد بلوم بر 
ترجمه انگلیسی این کتاب و همچنین مقدمه فرانسوی کر بن 

بر چاپ های بعدی آن افزوده شده است.
انتشارات سوفیا این کتاب را در قطع رقعی و با جلد نفیس به 

قیمت ۱۳۰ هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.

معروف  شاعر  ه.ق.(،   ۷9۶  -  ۷۴۸( شیروانی 
حروفی با عنوان: »بر رخ تو کالم الهی نگاشته 
شهید  و  شاعر  فارسی  دیوان  است،  شده 
اِسد  )کانون  بِی  اِسد  چنترو  نشر  در  حروفیه« 

بی( منتشر شد.
فارسی  اثر  ترجمه  نخستین  که  برگردان  این 
مترجم  توسط  است   غربی  زبان  به  نسیمی 
کتاب  این  شد.  انجام  ساکونه  کارلو  ایتالیایی 
نسیمی  دیوان  کامل  ترجمه  صفحه ای   ۳۳۶
است که ۱۷۰ غزل، یک قصیده، دو ترجیع بند، 
قطعه  چند  و  کوتاه  مثنوی  یک  رباعی،   ۲۴
به  آن  از  بزرگی  حجم  و  می شود  شامل  را 
روی  از  ترجمه  دارد.  اختصاص  ابیات  شرح 
)باکو،  محمدزاده  حمید  تصحیح شده  متن 
۱9۷۳/۱۳۵۲( انجام شده که آن هم بر اساس 
نهم  سده  به  مربوط  خطی  نسخه  قدیمی ترین 

هجری صورت گرفته است.
عمادالدین نسیمی، شاعری آذری تبار بوده و به 
جنبش حروفیه تعلق داشته است. این جنبش 
بدعت گذار  فرقه  یک  عنوان  به  که  عرفانی 
هشتم  قرن  در  است،  شده  شناخته  اسالمی 
در  استرآبادی  فضل اهلل  بنیانگذاری  به  هجری 
بعدتر  و  قفقاز  به  سپس  آمد،  وجود  به  ایران 

پرآوازه سده دهم هجری است. او در بافق زاده شد و تربیت 
اولیه را از برادر شاعرش مرادی بافقی و شرف الدین بافقی 
به  و سپس  یزد  به  آنگاه  و  روزگار خویش گرفت  ادیبان  از 
کاشان رفت. در کاشان، مکتب دار بود و روزگار، سرانجام بار 
دیگر او را به یزد افکند و دوران نام و آوازه شاعری خود را 
در آن دیار گذراند. سال های زندگی وحشی، با چند پادشاه 
صفوی همزمان بود. وحشی، مردی عاشق پیشه، بلند نظر، 
حساس و پاکباز بود. وی در یزد در گوشه انزوای خود ماند 
و هنر خویش را فدای منافع مادی نکرد و به سابقه این انزوا 
گزینی بود که او را وحشی خواندند و وی نیز آن را تخلص 
منظومه  سه  و  دیوان  یک  وحشی  از  کرد.  خویش  شاعرانه 
بازمانده است، دیوان او شامل قصیده ها، غزل های پرسوز و 
گداز، مثنوی ها و چند ترکیب بند زیبا می شود که برخی 
در سوگ شهیدان کربالست و برخی در ستایش میرمیران و 
دوترکیب بند عاشقانه پر آوازه و بی همانند و یک ترجیع بند 
پرشور که در بندی با ساقی سخن می گوید و دربندی روی 

سخن او با مطرب است:
ما، گوشه نشینان خرابات الستیم

تا بوی میی هست درین میکده، مستیم
وی، مثنوی های سه گانه خلدبرین، ناظر و منظور و فرهاد 
و شیرین را به پیروی از نظامی سرود که در وزن و معنی، 
مشتمل بر مخزن االسرار نظامی است. او ناظر و منظور را از 
نظر مضمون، همانند شاه و درویش هاللی سروده است اما 
فرهاد و شیرین او نیز نظری بر خسرو شیرین نظامی دارد که 
با مرگ وحشی ناتمام ماند و سپس وصال شیرازی، آن را به 
پایان رساند. در این مجموعه آثار بازمانده از وحشی بافقی، 
او  گرچه سادگی و روانی و بی پیرایگی، اصل هنر شاعرانه 
هر  که  هستند  عمیق  چنان  او  شعر  مضامین  گاه  اما  است 

شیوه  به  که  مبنایی  فصل  شش  بر  عالوه  خالق  تخیل  کتاب 
تبیین  را  خیال  عالم  درباره  عربی  ابن  نظریه  بدیعی  و  عمیق 
می کنند حاوی مقدمه مبسوطی تحت عنوان درآمدی بر عرفان 
ابن عربی است و در این مقدمه می کوشد جریان های مختلف 
فلسفه عرفان و معنویت اسالمی را معرفی و نسبت میان آنها و 
احیاناً نسبت های میان آنها و همتایان شأن در ادیان دیگر به 
ویژه مسیحیت را به شیوه جذاب و ادیبانه ای که می توان آن 

را چیزی در میانه تاریخ و تمثیل دانست تبیین کند.
افزون بر این تخیل خالق حاوی پی نوشت های مبسوطی است 
که خود کربن درباره آنها می نویسد این پی نوشت ها را از باب 
در  آنها  آوردن  فقط چون  بلکه  نیفزودم  کتاب  به  فضل  اظهار 
ضمن متن کتاب موجب از دست رفتن انسجام در ساختار کلی 

آن می شد در ذیل پی نوشت ها آمده اند.
این پی نوشت ها در حقیقت شرحی بر مطالب متن اصلی است 
ترجمه  می بخشند  مضاعفی  اعتبار  و  ژرفا  را  کتاب  متن  که 
بار منتشر  انتشارات جامی چندین  به همت  قباًل  تخیل خالق 

شده و همواره با استقبال شایان مخاطبان همراه بوده است.
مترجم  و  است  شده  ویرایش  متن  تمامی  جدید  چاپ  در 
مقام  در  سالیان  این  طی  که  تجربه ای  از  که  است  کوشیده 
ترجمه و شرح آثار کربن آموخته و اندوخته است برای تنقیح 

و تصحیح هر چه بیشتر آن یاری بگیرد.
نظر  تجدید  کامل  طور  به  اثر  همه  در  گفت  می توان  بنابراین 

است. هم چنین وحشی در شعر خود از عناصر ادبی از جمله 
آرایه های بدیع و تصاویر شعری به ویژه تشبیه هایی دور از 
ذهن اما زیبا و لطیف برخوردار است. توجه به  مسایل  ادبی 
او تسلط می یابد؛  بـیان و زیبایی های شعر  گاهی بر شـیوه 
در حالی که برخی از ابیات او در عین سـادگی، خالی از هر 

گونه تصویرسازی و زیبایی های شعری است.
کاربرد صور خیال در اشعار وحشی نسبت به شاعران بزرگ 
این  بـه  اسـت.  ابتدایی  حدودی   تا  و  ضعیف  فارسی،  ادب 
صورت که از عناصر پیچیده خیالی در آثار او به ندرت دیده 
می شود. پس از بررسی اشعار واسوختی وحشی بـافقی ایـن 
نتیجه حاصل شد که  او بار مفهومی تصاویر کلیشه ای گذشته 
را تغییر می دهد و با این کار، هم خالقیت خود را به اثبات 
می کند.  بیان   بی دریغ   را  خود  احساسات  هم  و  می رساند 
تالش شاعر برای استفاده  از تصویرهای بدیع و تازه، باعث به 

وجود آمدن وجه شبه های دور از ذهن شده است.
وحشی در میان صـور خیال به آن دسته از تصویرهایی  که  
به  نشان می دهد.  بیشتری   تمایل   و  رغبت  ساده تر هستند، 
صور  از  بهره گیری  در  وحشی  که  گفت  می توان  کلی  طور 
خیال نیز به ساده گویی و ساده گرایی تمایل بـیشتری دارد. 
بررسی تشبیه در دیوان وی نشان می دهد که وحشی، اوج  
هنر خود را در سرودن غزل ها به کار می گیرد. شواهد شعری، 
دارای  وحشی  دیوان  غزل های  که  است  مطلب  این  گویای 
بیشترین تعداد تصاویر از جهت  کاربرد تشبیه است. در دیوان 
وی از میان یک هزار و ۴9۸ تشبیه به کار رفته، غزل با ۴۶۱ 
تمام  ۳۰درصد  و  اسـت  برخوردار  باالیی  بسامد  از  تشبیه، 
تشبیه را به خود اختصاص داده  است. قصیده  از نظر تعداد 
تشبیه با ۲۵ درصد کاربرد در رتبه دوم قرار دارد. ترجیع بند 
را  تشبیه  میزان  درصد  کمترین   یک  فراوانی   داشتن  با  نیز 
دارد. از بین تشبیه های به کار رفته به لحاظ ساختاری  تشبیه  
بلیغ  با فراوانی ۴۲ درصد و به لحاظ حسی و عقلی، از بسامد 

باالیی  برخوردار است.

از  اما  به سرزمین های عثمانی و شامات رسید، 
آزار  مورد  جا  همه  در  تقریباً  بعد  به  نهم  قرن 
استاد  شد.  واقع  سنی مذهب  مقامات  اذیت  و 
سی صفحه ای اش  مقدمه  در  ساکونه  کارلو 
استرآبادی  فضل اهلل  بینش  بنیادی ترین  درباره 
را  خلقت  ظاهری  اشکال  او  که  می نویسد 
خطوط  در  ویژه  به  و  می شمرده  الهی  تجلی 
را می دیده  آیه های »قرآن زنده«  انسان،  چهره 
است. اورهان پاموک، نویسنده معاصر ترک در 
بحث های  آن  در  که  سیاه«  »کتاب  رمان خود 
حتی  که  می گوید  دارد،  حروفیه  درباره  زیادی 
سال  در  قسطنطنیه  فاتح  دوم،  محمد  سلطان 
بوده  فضل اهلل  عقاید  ستایشگر  میالدی،   ۱۴۵۴
به  حروفیه  آموزه های  عمال  که  می دانیم  ما  و 
طور عمده در ترکیه عثمانی حفظ و نگهداری 
شده اند. عمادالدین نسیمی شیروانی که شاگرد 
به  فرقه  این  در  او  جانشین  دومین  و  فضل اهلل 
شمار می آید، بیشتر به زبان های ترکی و فارسی 
می نوشت و اشعاری چند به زبان عربی نیز دارد.

در  نسیمی  عمادالدین  ساکونه،  استاد  باور  به 

زندگی نامه وحشی بافقی شاعر قرن دهم هجری

انتشار کتاب تخیل خالق در عرفان ابن عربی 

کتاب »گفتگو های عمیق برای بچه های دقیق، 
نوجوان«  و  کودک  برای  فلسفی  جهان بینی 
انتشارات  در  همکاران  و  یاوری  الهام  تألیف 
به  اثر  این  پیشگفتار  در  شد.  منتشر  سروش 
ویژه  به  اسالمی  فلسفه  تمایز  نقطه  مهمترین 
غربی،  فکری  رویکرد های  با  متعالیه  حکمت 
فیلسوفان  اندیشه  در  وجود  مفهوم  محوریت  با 
این  از  جلوه  یک  است.نویسنده  شده  اشاره 
محوریت را فلسفه اسالمی می داند. فلسفه ای که 
با هدف کشف حقیقت و رهایی از قید موهومات 
مطلق  به محضر حق  تشرف  برای  اعتباریات  و 
در  غالب  رویکرد  اما  می کند؛  تالش  )خداوند( 

این  به  خود  تازه  کتاب  در  اردکانی،  داوری 
از  کرونا  بالی  که  می دهد  پاسخ  پرسش ها 
نظم  بر  تأثیری  چه  شد؟  نازل  چرا  و  کجا 
جهان گذاشت و نقش فرهنگ  در این کارزار 

چیست؟
کتاب »کرونا بالیی طبیعی یا تاریخی« به قلم 
و صاحب نظر  پژوهشگر  اردکانی،  داوری  رضا 
در حوزه فلسفه، توسط انتشارات کتاب برتر 

روانه بازار نشر شد. 
کتاب حاضر در واقع دربردارنده چند یادداشت 
او  سخنرانی  چند  و  پژوهشگر  این  از  کوتاه 
درباره ویروس کرونا است که عموماً در پاسخ 
به این پرسش مطرح شده که کرونا به عنوان 

یک بال از کجا و چرا نازل شده است؟ 
این  می خوانیم:  کتاب  این  از  بخش هایی  در 
بلیه در ابتدا چندان بزرگ نمی نمود و گمان 
می شد که دو سه ماه می ماند و زحمت کم 
می کند. وقتی دیدیم می خواهد ماندگار شود 
انداختن  از کار  پادرآوردن و  از  و حتی قصد 
نگرانی  که  بود  طبیعی  دارد،  درمان  نظام 
که  آید  پیش  اندیشه  این  بیشتر شود. حتی 
قدرت روح دینی و فرهنگی ملی در مواجهه 
در  بکند.  می تواند  چه  بیماری  با  مقابله  و 
اظهار  بسیار  نظرهای  کرونا  همه گیری  باب 

سامان  برای  تالش  را  مدرن  غربی  اندیشه های 
با  انسان  ارتباط  دادن دریافت ها، احساس ها و 
به  انسان  رساندن  هدف  با  و  موجودات  جهان 

حداکثر منفعت و رفاه می داند.
در ادامه پیشگفتار کتاب بیان می شود:

جهان بینی اسالمی و به تبع آن اخالق و سبک 
زندگی اسالمی نیز ارتباط وثیقی با مسئله وجود 
دارد. ما می خواهیم دانش آموزانمان را موحد 
بار بیاوریم؛ یعنی آدمی که با نگاه به جهان، از 
کند؛  می  درک  را  وجود ها  و  گذرد  می  ظواهر 
بیش از این، وجود ها را در یک وجود مطلق فانی 
«، به همین  می بیند و »َفَأیَْنَما تَُولُّوا َفَثَمّ َوْجُه اهلَلّ
درسنامه های  سلسله  از  دفتر  اولین  در  دلیل 
مخاطبان  ذهن  در  را  »وجود«  مفهوم  حاضر، 
که  باطل«  و  »حق  مسئلۀ  تا  ایم  کرده  پررنگ 
با  »زندگی  مسئله  است،  وجود  مسئله  بر  فرع 
احساس های خوب« را که فرع بر مسئله »نمود« 
تقسیم  و  تعریف  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  است، 
کلیدی  مسئلۀ  مختلف،  انواع  به  وجود  بندی 
مختلف  طولی  مراتب  رابطه  و  وجود  تشکیک 
قرار  راستا  در همین  علیت( همه  )بحث  وجود 

دارند و ...

خود  تاریخی  اندیشه  براساس  هم  من  شد. 
این  بیماری  کووید-۱9  که  گفتم  و  نوشتم 
تفاوت  سابق  همه گیری های  با  و  است  عصر 
زود  خیلی  اینکه  تفاوتش  مهمترین  و  دارد 
جهانگیر شده و عالوه بر سازمان های درمانی 
که به مقابله با آن برخاسته اند، نویسندگان و 
صاحب نظران نیز وارد ماجرا شده و از چند و 

چون آن گفته اند.
با  کرونا  ارتباط  به  نیز  یادداشت ها  این  در 
انضباطی  در  شیوعش  اثر  و  زمان  تکنولوژی 
شدن بیشتر جامعه ها و اعتقاد و اعتمادشان 
به علم و به خصوص به علم پزشکی و به وضع 
بیماری  از  فرهنگ  تلقی  و  فرهنگ  کنونی 
همه گیری  این  من  نظر  به  کرده ام.  اشاره 

نسبتی خاص با وضع تاریخی جهان دارد.
پیش از این همه گیری ها کمتر با سیاست و 
داشته اند. کووید-۱9  تالقی  تاریخ  و  فرهنگ 
می تواند نه فقط حکومت ها را دچار مشکالت 
نظام  که  می رسد  نظر  به  بلکه  کند،  بزرگ 
و  آمریکا  است.  طلبیده  معارضه  به  را  جهان 
را  آن  ابتدا  در  که  اروپایی  کشورهای  بعضی 
سهل انگاشتند، اکنون متوجه شده اند که اگر 
به  کشورشان  نظام  برنیایند  رفعش  عهده  از 
با  خطر می افتد. اکنون سیاست در درگیری 
کووید-۱9 اندگی دچار زحمت شده است و 

شاید بیشتر نیز به زحمت بیفتد. ...
داوری اردکانی در ادامه، به نقش فرهنگ در 
مقابله با کرونا و مدیریت بحران اشاره می کند. 
او از تجربه موفق برخی از کشورها مانند ژاپن 
را  این پرسش  یاد می کند و  این مواجهه  در 
مانند  کشورهایی  فرهنگ  که  می کند  مطرح 
کره جنوبی و ژاپن چه تأثیری بر این کارزار 
مدیریت  در  آنها  موفقیت  آیا  است؟  گذاشته 
کشورها  این  فرهنگ  پای  باید  را  زمان  این 

نوشت؟
این کتاب در ۸۰ صفحه و به قیمت ۳۴ هزار 
گرفته  قرار  عالقه مندان  دسترس  در  تومان 

است. 

»جهان بینی فلسفی« 
برای کودک و نوجوان را در این کتاب بخوانید

چرا بالیی به نام »کرونا« نازل شد؟

ترجمه ایتالیایی دیوان عمادالدین نسیمی

آگهي مزایده )مرحله اول(
با توجه به صدور اجرائیه شماره9۶۱۰۴۲۷۱۸۸۳۰۰۰۵۱ مورخ ۱۳9۶/۰۷/۲۲  صادره از شعبه اول دادگاه گراش،  نظر به محکومیت محکوم علیه آقاي مراد 
به مبلغ  نفقه فرزندان مشترک  نقد و  به پرداخت ۲۰۰ مثقال طالي ۲۴ نخودي ۲۲ عیار و ۲۰۰۰ ریال وجه  حسن پور کهن  فرزند حسن مجهول المکان 
۶9۳۲۳۳۰۰ ریال بابت مطالبه مهریه با توجه به این که اجرائیه به محکوم علیه )از طریق نشر آگهي( ابالغ گردیده نامبرده در مهلت مقرر نسبت به اجراي 
حکم اقدام ننموده است به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرائیه یک باب منزل مسکوني داراي سند ثبتي به شماره  پالک فرعي ۱۰۸۲۷/۳۰۰9 به شماره 
سریال سند ۸۱9۳۰۴ و سري سال ۱۳۶۲ و شماره ثبت ۳۵۴۵ دفتر ۵۷ محلي صفحه ۱۷۸ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس و مساحت عرصه ۳۶۰ متر مربع 
به حدود اربعه شماالً به طول ۱۲/۰۰ متر درب و دیواري است به پالک ۱۰۸۲۷/۳۰۱۴ و شرقاً به طول ۳۰ متر دیواریست به پالک ۱۰۸۲۷/۳۰۰۸ و جنوبا به 
طول ۱۲ متر درب و دیواري است  به خ ۱۲ متري و غربا به طول ۳۰ متر دیواریست به پالک ۱۰۸۲۷/۳۰۱۰ که حدود ۱۸۷ متر مربع ساختمان یک طبقه 
در سه سمت شمال شرق و جنوب عرصه از نوع مصالح بنایي )دیوار باربر بلوک سیماني و آجري فاقد کالف(با اجراي سقف چوبي )تیر و مهر(و عایق رطوبتي 
ایزوگام روکار داخلي سفیدکاري با کف فرش بتنی اعیان احداث شده است کف فرش حیاط بتني ورودي حیاط داراي درب آهني کوچک و فاقد درب اتومبیل 
رو مي باشد. درب و پنجره هاي نما از نوع آهني با شیشه تک جداره است. در گوشه جنوب شرقي یک اتاق با درب رول آب از سمت خیابان به صورت یک باب 
مغازه سوپرمارکت استفاده مي گردد و داراي یک انشعاب آب نیم اینچ شهري و انشعاب برق و گاز و دیوارکشي و محوطه سازي مي باشد. که ملک فوق الذکر 
توسط اجراي احکام از طریق اداره ثبت اسناد و امالک و مرجع انتظامي توقیف و مراتب توقیف به محکوم علیه نیز اعالم گردیده است. لذا توسط کارشناس 

رسمي دادگستري با رعایت ماده ۷۵ قانون اجراي احکام مدني به
 قیمت پایه به مبلغ 9۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده است. مورد مزایده  به تاریخ ۱۳99/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰الي ۱۱ در محل اجراي احکام حقوقي دادگاه 
عمومي گراش از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از قیمت پایه شروع مي شود و به هر شخص حقیقي یا حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد کند 
فروخته خواهد شد ۱۰% وجه مزایده في المجلس به صورت نقد یا چک بانکي تضمیني از خریدار  اخذ و الباقي  ظرف یک ماه از وي وصول مي شود و پس از 
انجام مراحل قانوني و صدور حکم تملیک، مورد مزایده به نام خریدار منتقل  خواهد شد. درصورتي که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه  مزایده را پرداخت 
ننماید، سپرده وي پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید میگردد. در راستاي ماده ۱۴۲ قانون اجراي احکام در صورت وصول اعتراض از 
ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه مزایده تا رسیدگي اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. متقاضیان 

مي توانند ظرف ۵ روز قبل از مز ایده با اطالع  از این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
مدیر اجراي احکام مدني دادگستري گراش -  ذبیح اله خسروي                  م/الف/۶۰۳

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 18 فارس الر
خانم عاطفه مغلي با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر 
اسناد رسمي شماره ۱۴۳ الر تنظیم گردیده است مدعي است 
یک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک  تعداد  که 
باب خانه پالک 9۴۳ واقع در بخش ۱۸ فارس الر که ذیل 
ثبت ۴۸۸۴۱     صفحه ۴۳۰ دفتر ۳۲۵ امالک بنام مهدي 
خوشه چین  ثبت و سند مالکیت به شماره  چاپي ۲۳۷۳۳۴ 
به موجب سند 99/۵/۲۲- ۳۴۱۰9  دفتر ۱۴۳ الر  و  صادر 
سهل انگاري  علت  به  و  شده  منتقل  نامبرده  به  مع الواسطه 
المثني  سند  صدور  تقاضاي  نامبرده  و  است  گردیده  مفقود 
نموده است. مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون 
ثبت  آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعي  یا  و  کرده  معامله اي 
مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت محل مراجعه 
یا خالصه  مالکیت  سند  اصل  ارائه  را ضمن  خود  اعتراض  و 
معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 
تسلیم  متقاضي  به  و  مقررات صادر  را طبق  المثني  مالکیت 

خواهد کرد.
تاریخ انتشار:99/۱۱/۲9

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۷۶۳
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صف

معرفی برخی از تالیفات برجسته 
مسلمانان در طب

4. الحاوي الكبير في الطب، تاليف زكريای 
رازی )م 320(

را  کتاب  این 
الحاصر  “الجامع 
و  الطب”  لصناعه 
الکبیر”  “الجامع 
نیز  “الجامع”  و 

نامند. 
یک  کتاب  این 
علم  کامل  دوره 
طب تا دوران رازي 

نظریه ها،  از  استفاده  بر  عالوه  آن  در  که  است 
به  خود  از  قبل  پزشکان  تالیفات  و  تجارب 
جالینوس،  و  دیسقوریدوس  بقراط،  خصوص 
در  که  را  خود  بالینی  و  شخصی  تجارب  کلیه 
بود  کرده  کسب  ری  و  بغداد  در  طبابت  مدت 
بیماری ها  شرح  با  همراه  و  درآورده  نگارش  به 

درباره آن ها اظهارنظر کرده است. 
این کتاب دایره المعارف طبي است که در آن از 
کلیه شاخه هاي طب و اصول تداوي و بهداشت 
اخالق  و  داروشناسي  و  شناسي  بیماري  و 

پزشکی بحث شده است. 
و  رازی  خواهر  وی  مرگ  از  بعد  را  کتاب  این 
برخی از شاگردانش به دستور ابن عمید وزیر از 
روی مطالب متفرقه او در علم طب و تعلیقاتش 
کتاب های  ترتیب  با  مطابق  و  نموده  گردآوری 

طبی تنظیم نمودند. 
کتاب الحاوي شامل بیست و شش جلد می  باشد 
و اکنون نسخ خطي متعدد آن در کتابخانه هاي 
آکسفورد  ترجمه  کتابخانه  مانند  دنیا  معتبر 
اسکوریال  کتابخانه  و  انگلستان  کمبریج  و 
مونیخ  کتابخانه  بریتانیا،  موزه  کتابخانه  و 
و  )اسپانیا(  سلیمانیه  کتابخانه  و  )استانبول( 
علي  شهید  کتابخانه  و  آقا  سلیم  کتابخانه 
کتابخانه  و  موصل  کتابخانه  و  )استانبول(  پاشا 
و  رضوي  قدس  آستان  کتابخانه  و  هندوستان 
تهران  در  ملک  کتابخانه  و  مدرس  کتابخانه 

موجود است.
***

اهوازی  عباس  بن  علی  الصناعه،  كامل   .5
)م 384 هـ(

 روز ۲9 بهمن ۱۳۵۶، که مصادف با چهلم 
فاجعه ۱9 دی قم بود، در بسیاری از شهرها 
سوگواری  و  ختم  مجلس  کشور،  نقاط  و 

برگزار شد. 
در روز نوزدهم دی، قیام مردم قم در اعتراض 
به چاپ مقاله اهانت آمیز با امضای مستعار 
احمدی رشیدی مطلق در روزنامه اطالعات، 
توسط عوامل رژیم پهلوی به خاک و خون 
مردم  فاجعه،  این  چهلم  در  و  شد  کشیده 
برگزاری  آماده  را  خود  ایران  مختلف  نقاط 

مراسم می کردند.
بود مردم در مسجد  قرار  نیز  تبریز  در شهر 
کنند. تجمع  مجتهد(  )میرزاآقایوسف  قزللی 

و  قاضی طباطبایی  آیت اهلل  از سوی  دعوت 
ده تن دیگر از علمای تبریز صورت گرفته بود. 
در روز ۲9 بهمن، مردم در مقابل این مسجد 
اجتماع کردند. سرگرد مقصود حق شناس، 
رییس کالنتری بازار به همراه عده ای مأمور، 
با  و  شوند  متفرق  که  کرد  اعالم  مردم  به 
جلوگیری  مردم  ورود  از  مسجد  به  توهین 

کرد. 
این  از  تجلی  نام محمد  به  غیرتمند  جوانی 
گالویز  وی  با  و  می شود  برافروخته  توهین 
می شود که حق شناس با اسلحه کمری اش 
این جوان ۲۲ ساله را به شهادت می رساند. 

مسائل  ولی  می  دانند،  جالینوسی  پزشکی 
مسلط  ارزشمند  اثر  این  بر  ارسطویی  نظری 
استناد  ارسطو  به  تشریح  در  بوعلی  است. 
می  کرد. وی مبانی کلی طب را بر پایه ی آرای 
جالینوس و دارو گیاه شناسی اش را بر اساس 
گیاه شناس  )دارو  دیوسکوریوس  نوشته های 
نامدار یونانی در قرن نخست میالدی( توضیح 
داده است. بوعلی به طب نظری و عملی نظر 

داشته است. 
جنگ های  دنبال  به  غرب  بیداری  از  پس 
بود  سینا  ابن  طب  به  منحصر  طب  صلیبی، 
و کتاب قانون وی را در تمام مدارس تدریس 
می  کردند و به زبان التینی شرح های بسیاری 
اروپا  قانون در  نوشتند. ترجمه التینی  بر آن 
شانزدهم  قرن  در  چنانچه  شد.  چاپ  مکرر 

بیش از بیست چاپ از آن وجود داشت.
***
7. ذخيره خوارزمشاهی

از  ذخیره  کتاب 
ترین  مشروح 
طبي  کتب 
است  پارسي 
آن  مولف  که 
اسماعیل  سید 
)م  جرجاني 
پس   )۵۳۱
پنج  قریب  از 
بیشتر  که  قرن 

مؤلفات طبي به عربی بوده، به پارسي تالیف 
نموده است.

مورد  در  کتابش  مقدمه  در  خود  جرجانی   
که  را  کتابی  هر  »و  می  گوید:  آن  جامعیت 
خاصیتی  و  فایده ای  علمی   کرده اند،  هر  اندر 
دیگر است و خاصیت این کتاب تمامی   است 
اندر  تا  است  آمده  کرده  قصد  که  آن  بهر  از 
بباید  باب  اندر آن  را  بابی آن چه طبیب  هر 
کرده،  یاد  تمامی    به  عمل  و  علم  از  دانستن 
آید و معلوم است که بر این نسق هیچ کتابی 
موجود نیست و اگر چه اندر علم طب بسیار 
کتابی  هیچ  لکن  کرده اند،  بزرگ  کتاب های 
کتاب های  به  کتاب  آن  از  طبیب  که  نیست 

دیگر مستغنی گردد...«. 
این کتاب در ده بخش با موضوعاتی همچون: 
تعریف طب، شناخت امزجه )مزاج ها(، احوال 
تن، حفظ الصحه، شناخت امراض، تب و اقسام 
آن، عالج بیماری ها، پوست و زیبایی، زهرها 
و پادزهرها و دارو گیاه شناسی و غیره تنظیم 

شده است.

سرانجام ساعت ۵ بعدازظهر نیروهای نظامی 
آمار ساواک چنین  بر شهر مسلط شدند. در 
آمده است: » ۵۸۱ نفر دستگیر، 9 نفر کشته، 
۱۱۸ نفر زخمی. ۳ دستگاه تانک، ۲ سینما، 
و  رستاخیز  حزب  جوانان،  کاخ  هتل،  یک 
آتش  به  دولتی  و  شخصی  اتومبیل  تعدادی 

کشیده شدند. « 
کشتار مردم تبریز، شاه را غافلگیر کرد چرا که 
او به خیال خود توانسته بود پرده ای ضخیم 
دبیر  اقدام  حتی  بکشد  قم  فاجعه  روی  بر 
کل سازمان ملل را به سود خود تمام کند و 
افکار خارجیان را از درک واقعیت فاجعه قم 
منحرف سازد؛ اما با قیام مردم تبریز، تقدیر به 

گونه دیگری رقم خورد.

یک  نیز  کتاب  این 
المعارف  دائره 
است  بزرگ  طبی 
را  آن  اهوازی  که 
دیلمی  ملک  برای 
نوشت  عضدالدوله 
خاطر  همین  به  و 
نیز  الملکی  طب  به 
است.  یافته  شهرت 

عالی  ترتیبی  و  نظم  از  پزشکی،  دانشنامه  این 
برخوردار است. 

لوسین لکلر نویسنده معروف تاریخ طب )چاپ 
طبي  کتب  از  تعدادي  که  م(   ۱۸۷۶ پاریس 
قدیمي را مورد مطالعه قرار داده چنین معتقد 
است که: »مولف کتاب ملکي با جرات توانسته 
کشف  نتوانسته اند  یوناني ها  که  را  آنچه  است 
تعقیب  را  آنان  دنباله کار  و  آورد  کنند، بدست 
و در کتاب خود جمیع معلومات طبي را جمع 

آوري نماید.
حاوي  با  ملکي  کتاب  که:  است  معتقد  وي 
رازي قابل مقایسه نیست، چرا که حاوي رازي 
ملخصي از جمیع معلومات قدیم و جدید مربوط 
در  را شامل مي باشد،  زمان  آن  تا  علم طب  به 
صورتي که طب در کتاب ملکي به طور خاص 
و جامع بیان شده است، به این معني که تمام 
قسمت هاي این کتاب منظم و جمیع معلومات 
و گفته هایي را که از سایرین اقتباس نموده به 

طور کامل انتقاد نموده است«.
کتاب ملکي مشتمل بر دو قسمت است: قسمت 
اول در طب نظري و قسمت دوم در طب عملي 
و هر کدام از این قسمت ها مشتمل بر ده مقاله 

و جمعاً تمام کتاب بیست مقاله است.
***

6. قانون ابن سينا )م 428(
بالینی  تجارب  علمی   از  ترکیبی  باید  را  قانون 
ارسطو  بقراط،  جالینوس،  تعالیم  و  آثار  بوعلی، 

پزشکان  نوشته  و 
مسلمان  و  ایرانی 
از خود چون  پیش 
رازی،  زکریای 
و  طبری  ربن  ابن 
مسیحی  ابوسهل 

دانست. 
را  مذکور  کتاب 
سند  بزرگترین 

را  شهید  آلود  خون  جنازه  خشمگین  مردم 
و  می افتند  راه  به  خیابان ها  در  و  برداشته 
بتدریج راهپیمایی گسترده ای شکل می گیرد. 
یحیی لیقوانی رییس ساواک تبریز با توجه به 
گسترش قیام مردمی با تهران تماس می گیرد 
و شاه به جمشید آموزگار دستور حفاظت از 
مناطق مهم و سرکوب شدید مردم را می دهد. 
یگان  استقرار  دستور  استان،  امنیتی  شورای 
ها و ادوات نظامی از جمله تانک و نفربر را در 
سطح شهر می دهد که با مقاومت و پایمردی 
مردم تبریز، این شهر از خون جوانان، بازاریان، 
دانشجویان، مردان و زنان، رنگین شده و پس 
از فاجعه خونین قم، جنایت دیگری بر جنایت 

های رژیم افزوده می شود. 

ایران،  صناعی  فاخر  هنرهای  از  دستباف  فرش 
مجموعه ای از چندین هنر و صنعت، و نماینده 
بارز  های  چهره  از  و  خالقیت  و  سلیقه  ذوق، 

قومی، بومی و ملی این سرزمین است.
 آنچه در این هنر ازدیگر عوامل، مهم می نماید، 
رنگرزی سنتی به وسیله رنگزاهای طبیعی است. 
رنگزایی  خواص  دارای  گیاهان  از  زیادی  تعداد 
نهفته هستند، این خواص سبب به وجود آمدن 
رنگهای فراوانی در حمام رنگرزی شده و اسرار 
آن توسط دانش گشوده خواهد شد. ماده رنگزایی 
تواند  می  شود  می  استخراج  گیاه  یک  از  که 
ماده  هر  باشد.  و حساس  لطیف  روشن،  واضح، 
رنگزایی دارای زیبایی و فریبندگی خاص خود 
است. تدارکات و آمادگی برای یافتن مواد رنگزا 
در طبیعت مشکل نیست. تعداد گیاهان وحشی 
و غیر وحشی، شامل بعضی از موارد مورد توجه 
قرار گرفته مانند گیاهان علفی، دارای پتانسیل 
قوی رنگی می باشند و همچنین مواد ضایعاتی 
مثل پوست پیاز، قسمتهای هرس شده درختان 
و بوته ها را می توان برای استفاده در رنگرزی 
بافی،  قالی  صنعت  هنر-  در  نمود.  آوری  جمع 
هنر رنگرزی با استفاده از گیاهان اهمیتی فزون 
تر نسبت به طراحی و بافندگی دارد و می توان 
چنین اظهار نمود که، بدون وجود رنگ، نقشی 
آفریده نمی شود. علم رنگرزی در گذشته بسیار 
پیچیده بود و رموز آن همیشه در خانواده های 
رنگرز باقی می ماند و کمتر کسی می توانست 
از اسرار آن آگاهی یابد. هر رنگرز با به کار بردن 
تونالیته  با  رنگهائی  خود  به  مختص  های  شیوه 
های مشخص را تولید می کند که مشابه آنها را 
تقریباً در سایر کارگاهها نمی توان یافت به همین 
دلیل مشخصه رنگ یکی از عوامل تشخیص بافته 

های مناطق مختلف می تواند باشد. 

رنگهای طبیعی
سابقه استفاده از رنگرزی طبیعی برای رنگرزی 
الیاف بسیار طوالنی تر از رنگهای مصنوعی است 
رنگهای  ۱۸۴۰اساساً  سال  از  پیش  تا  که  چرا 
معروف  هم  شیمیایی  رنگهای  به  که  مصنوعی 
رنگرزی طبیعی، حاصل  بود.  نشده  تولید  است 
رنگرزی با گیاهان، برخی حشرات و مواد کانی 
می باشد که به روشهای گوناگون رنگرزی، آنها 
کار گرفته می  به  رنگرزی  و در  استخراج شده 
شوند، از جمله این رنگزا ها می توان به روناس، 
بعضی  پوست  وسمه،  نیل،  اسپرک،  دانه،  قرمز 
حیوانی  های  رنگ  یا  قهوه  و  ها، چای  میوه  از 
و صدف  دانه  قرمز  مانند حشره  موجوداتی  که 
ارغوان مولد آنها هستند و یا از معادن استخراج 
می شوند مانند خاک رس اشاره کرد. رنگ های 
پیوندبا  در  ایرانی  هنر  در  رفته  کار  به  طبیعی 
طبیعت و جهان بر جلوه پیرامون، هزاران معنی 
و نقش می آفرینند. شیوه رنگرزی طبیعی خاص 
باعث شده است تا اشیاء هنری مانند فرش، بی 
بدیل آفریده شوند و تمدنی کهن را پر بار سازند. 

اوج آسمان، سرخی ها و نارنجی تابان و سوزان 
هنگام غروب، رنگهای مالیم و متغییر رنگین

است،  بهشتی  های  امید  مظهر  که  کمان 
نورضعیف و غیر ثابتی که از پر و بال طاووس ها 
می درخشد، جامه های پر از رنگ گلها، قهوه ای 
برگهای خزان زده که  قرمز های طالئی،  و  ها 
تباینی بسیار با رنگهای سبز بهار پیشی ندارند، 
سو  فوران خون،  آمیز  تهدید  و  درخشان  قرمز 
های  سایه  که  کرده  آب  پیه  شعله  زرد  سوی 
پیکره هایی بی تاب را بر روی دیوارهای اعماق 
خلوت غارها نقاشی می کردند را می بایست با 
کرده  مشاهده  بسیار  حیرتی  و  شعف  شگفتی 
باشند. لیکن تمام این رنگها نُت های مجردی 
سمفونی  آورنده  در  اهتزاز  به  های  نت  ازکل 
باشند. می  بشر  زندگی  در  رنگ  آمیز  تحریک 

این  با  را  تا خود  بشر کوشید  نپایید که  دیری 
سمفونی مرموز و اسرار آمیز که رنگ نام دارد 
شکل(  ای  استوانه   ( استخوانهایی  دهد.  وفق 
به ۱۵۰۰۰۰  مربوط  اند، شاید  که کشف شده 
با  را  ان ها  تا ۲۰۰۰۰سال قبل که بشر درون 
قرمز و زرد خاک های اُخرایی مواد نقاشی چرب     
برای  و  است  می کرده  Grease Panintsتهیه 
قرار  استفاده  مورد  خود  بدن  آرایش  و  تزیین 

می داده است.

فنی که دانش آن سینه به سینه منتقل شده و 
است  گشته  ثمر  پر  طبیعت  از  یاری جستن  با 
مرغوبیت  و  معروفیت  علت  گفت  توان  ومی 
طبیعی  های  رنگ  دوام  و  زیبایی  ایران،  فرش 
یکی  بنابراین  است.  بوده  آنها  رنگرزی خاص  و 
رنگرزی  و  رنگ  فرش،  صنعت  و  هنر  ازمسائل 
طبیعی )گیاهی( آن است که متأسفانه طی چند 
در  وپژوهش  مطالعه  فقدان  علت  به  اخیر  دهه 
به شیوه سنتی  این عرصه لطمه های شدیدی 
نگاهی  با  است.  کرده  وارد  فن  این  ارزشمند  و 
به طبیعت ایران زمین در می یابیم این طبیعت 
ما را با رنگها و گیاهان رنگزای گوناگون احاطه 
طبیعت  در  که  گفت  نتوان  شاید  است.  کرده 
گیاهی وجود دارد که از آن هیچ رنگی به دست 
نمی آید؛ اما باید توجه داشت که این رنگ باید 
ثبات و صرفه اقتصادی داشته باشد، از این رو از 
گذشته ریشه، ساقه، برگ، پوست و میوه برخی 
از گیاهان مورد استفاده در قالی بافی تشخیص 
داده شده است و به تدریج، تجربه و تبحر الزم 
در زمینه رنگرزی با موادرنگزای گیاهی بدست 

آمده است.

رنگرزی در دوران باسـتان
از هنگام به یاد نیاوردنی، بشر رنگ آبی شفاف 

 به هر تقدیر تاریخ رنگ و رنگرزی به طور دقیق 
که  گیاهانی  با  برخورد  شاید  نیست،  مشخص 
دارای مواد و مایعات رنگین بودند یا برخورد با 
خاک های معدنی و گچ و آهک و هم چنین گل 
اُخرای قرمز که با آنها دیوار کومه ها را می آلودند 
شروع  شاید  می کردند،  قرمز  یا  سفید  را  آنها  و 
وسیعی  زمینه  دیرتر  باشدکه  بوده  آمیزی  رنگ 
یافته است. آثار رنگین زیادی از دوران ما قبل از 
تاریخ دردست نداریم ولی با توجه به تاریخ تمدن 
و آشنایی به ویژگیهای جوامع بدوی ) از طریق 
ارائه  مدارک  که  شناسی  مردم  و  باستانشناسی 
داده اند( می توان عالقه نخستین جماعات را به 
خودآرائی )به کمک رنگ( دریافت. عقیده برخی 
دیگر از دانشمندان بر این است که بشر رنگرزی 
را قبل از ریسندگی و بافندگی یاد گرفته است. 
با  را  خود  لوازم  سایر  و  پوست  اولیه  انسانهای 
می  نشان  شواهد  می زدند،  رنگ  طبیعی  مواد 
قبل  ۳۰۰۰سال  حدود  بار  اولین  رنگرزی  دهد 
از میالد در کشور چین شروع شده است. البته 
ولی  ندارد  معتبری وجود  موارد مدارک  این  در 
هندوستان در حدود ۲۵۰۰سال قبل از میالد در 
مراسم مذهبی و اجتماعی از ابریشم )تزیین شده 
هنر  است.  گردیده  می  استفاده  طال(  وسیله  به 
رنگرزی سالها بعد از ایران به مصر منقل گردید 
و مصریان قدیم برای رنگرزی ازگیاهانی استفاده 
می کردند که حاوی رنگهای قرمز و زرد بودند، 
رومیان  به  ها  فنیقی  طریق  از  رنگرزی  سپس 
منتقل شد و این قوم از رنگ ارغوانی استفاده می 
کردند و چنانکه از نوشته های پلینی بر می آید 
در شهر پمپئی محل هایی برای رنگرزی وجود 
نوشته  اولین  که  رسد  می  نظر  به  است  داشته 
ها مدون درباره رنگرزی توسط  یک کمپانی در 
بعد  سالهای  باشد،طی  یافته  ۱۴۷۱انتشار  سال 
عمل رنگرزی وسعت زیادی پیدا کرد و با کشف 

رنگهای مختلف ابعاد آن گسترش یافت .
از  یکی  که  داشت  توجه  باید  تقدیر،  هر  به 
گذشته  از  که  ایران  قالی  ممیزه  و  ویژگی های 
تا به امروز باعث شهرت و اعتبار جهانی آن بوده 
است، ویژگی رنگ و رنگرزی است که به واسطه 
رنگرزی  در  طبیعی  رنگزای  مواد  از  استفاده 
الیاف مصرفی قالی، همه مهارت، تخصص و هنر 
این  سازد.  می  جلوه گر  را  قالی  دست اندرکاران 
نسل  به  نسل  اسرارخانوادگی  صورت  به  حرفه 
صورت  به  ایرانی  هنر  با  همواره  و  یافته  انتقال 
یک اثر ملی و فرهنگی خود را در فرش دستباف 
فرش  جهانی  بازارهای  امروزه  است.  داده  نشان 
از  است،  گیاهی  رنگ های  عالقمند  دستباف 
جمله دالیل آن جاذبه رنگ های طبیعی در برابر 
سالم  آن  دوم  دلیل  است،  مصنوعی  رنگ های 
است  مصرف  زمان  در  طبیعی  رنگ های  بودن 
اجتماعی و فرهنگی آن  و دلیل سوم آن جنبه 
است که ایجاد اشتغال در داخل کشور نموده و 
هنر و فرهنگ ایرانی را با صدور فرش دستباف 

صادر می نماید.

29 بهمن، قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم )135۶ ه.ش( نقش مسلمانان در دانش طب)4(

تقویم تاریخ الرستان نگاهی به تاریخچه رنگرزی سنتی در ایران
)ماه رجب(

368 هـ.ق  
قاضي  مرزبان  بن  عبداهلل  حسن بن  ابوسعید 

سیرافي در شهر بغداد وفات یافت.
وي در بغداد عهده دار مقام قضاوت بوده و در عین 

حال علوم مختلفي را تدریس مي کرده است. 
برخي  که  بوده  مقبول  طوري  به  او  تدریس 
تحصیل  نزد وي  دیگري  علوم  اساتید وي  از 
مي کرده اند مثاًل ابن درید استاد وي در لغت 

نزد وي نحو مي خوانده است.
آن  امهات  که  است  داشته  بسیاري  تصانیف 

عبارتند از:
اخبارالنحویین البصریین، شرح سیبویه، شرح 
صفه  النحو،  في  االقناع  درید،  ابن  منصوره 
سیبویه،  کتاب  الي  المدخل  والبالغه،  الشعر 
و  تهامه  جبال  اسماء،  سیبویه،  کتاب  شواهد 

سکانها.
 ۴۰ در  ایشان  حال  شرح  معجم االدباء  در 

صفحه ثبت است.
***

1036 هـ.ق 
و  چهل  با  همزمان  جویم  حسن آباد  برکه 
صفوي  شاه عباس  سلطنت  سال  هفتمین 

احداث گردید.
به چشم  کتیبه اي  برکه  فراز دهنه شرقي  بر 
یافته  تشکیل  شعر  بیت  سه  از  که  مي خورد 

است. 
در این کتیبه باني برکه را به یاد حضرت امام 
نام  نموده،  هرچند  وقف  علیه السالم  حسین 
باني که در بیت سوم شعر آمده دراثر گذشت 
زمان و تأثرات اقلیمي پاک و مطموس شده 

است.
محیط برکه ۴۲ متر و داراي ۶ دهنه طاقدار 
از  کاریز  و  قلعه  حمام،  کاروانسرا،  مي باشد. 
دیگر تأسیسات اطراف برکه محسوب مي شود.

***
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به  خنجي«  مظلوم  »دیوان  کتاب  نگارش 
دست شاعر مشهور خنج تاج الدین ابن جعفر 

خنجي متخلص به مظلوم به پایان رسید.
پدرش   نزد  و  بوده  مکتب داري  مظلوم  شغل 
به کسب علم  پرداخته است. به غیر از دیوان 
مانده  بر جاي  او  از  بسیاري  نوشته هاي  شعر 

که موجود مي باشد.
مجموعه دیوان مظلوم مشتمل بر ۲۷۷ غزل، 
 ۲ و  مخمس    ۲ قصیده،   ۵۰ دوبیتي،   ۴۰

قصیده به لهجه خنجي است. 
به  از شعر حافظ   استقبال   با  ابتداي دیوان 

این مضمون آغاز شده است:
اال یا ایها الساقي  زغم پر درد شد دلها

ادرلي راح توحید من الکاس و ناولها

وضع نخستین قانون 
مطبوعات در ایران

قانون  نخستین   ،۱۲۸۶ سال  بهمن   ۱۸
تصویب  از  ماده   ۵۳ در  ایران  در  مطبوعات 
وضع  بسیاری  گذشت.  ملی  شورای  مجلس 
منفی می دانند  آغازی  و  بدعت  را  قانون  این 
ایران شده است،  از رشد ژورنالیسم  که مانع 
این قبیل مقررات، نشر روزنامه را مقید  زیرا 
نظارت  امر  و  نشریه  مجوز  صدور  و  ساخته 
که  آن  حال  داده  قرار  دولت  کنترل  در  را 
ژورنالیسم، خود یک رکن از قوای دمکراسی 
است و رکن های متشکله یک دمکراسی باید 

منفک از هم باشند.
و  ندارند  مطبوعات  قانون  کشورها  از  برخی 
در نتیجه، برای انتشار نشریه نیاز به دریافت 

مجوز نیست.

عبدالرزاق الری
)زنده در 1۰98ه ق (

که  شجاعي  و  وفادار  قهرمان  نام،  عبدالرزاق 
تاریخ هند را در عصر شاه عباس رقم مي زند. 
او اهل فارس است که شاه عباس دوم صفوي 
در چهارصد سال قبل به عنوان وابسته نظامي 
در  مي دهد،  مأموریت  هند  در  ایران  دولت 
مي دهد  تشکیل  منظم  لشکر  هند  گلکلنده 
مغول  خونخوار  سپاه  بار  چند  آن  از  پس  و 
کمپاني هاي  و  داده  مفتضحانه  شکست  را 
جنوب  مردم  چپاول  جهت  در  را  انگلستان 

هند ناکام مي گذارد.
مبارزات  تاریخ  از  که  زریني  صفحات 
عبدالرزاق الري، در هند بر جاي مانده است، 

هیجان انگیز و افتخارآمیز و شنیدني است.
به  هند  مردم  اذهان  در  الري  عبدالرزاق  یاد 
عنوان چهره اي تاریخ ساز ماندگار ضبط و در 
و  دانشگاه ها  اجتماعي  تاریخ  مختلف  کتب 

مدارس هند ثبت است.
الري  عبدالرزاق  از  همواره  شعرا  اشعار  در 
هند  حماسه ساز  و  ملي  قهرمان   عنوان  به 
که  است  غم انگیز  چه  و  مي شود   برده  نام 
هند  محدوده  از  اشتهارش  الري  عبدالرزاق 
تجاوز ننموده و مردم ایران و زادگاهش  الر 
و  حفظ  جهت  در  اعجاب انگیزش  کارهاي  از 
داستان  و  بوده  بي بهره  اسالم  دین  حمایت 

شجاعت این مرد بزرگ را نمي دانند.
از هندوستان  سالها جنگ  از  عبدالرزاق پس 
پس  و  مي کند  مراجعت  الر  خود  زادگان  به 
به قصد  را  اقوام، الر  و  با دوستان  از مالقات 
زیارت عتبات عالیات در کربال، ترک مي کند. 

او در کربال مدفون است.
منبع: تاریخ مفصل الرستان

برکه سیدعباسي الر
عکس از: محتشمي
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انجام دادن برخی کارها و ترک کردن عادت های 
اشتباه در رانندگی می تواند به افزایش عمر موثر 

خودرو کمک قابل توجهی کند.
برخی اقدامات از سوی رانندگان حین رانندگی 
صورت می گیرد که متوقف و ترک کردن آن ها 
می تواند به افزایش کیفیت خودرو کمک بسزایی 
کند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده 

است.
از  عبور  هنگام  ترمز  پدال  داشتن  نگه   -1

دست اندازها
فنربندی،  سیستم  به  را  زیادی  فشار  کار  این 
می کند  وارد  اتومبیل  ترمز  سیستم  و  اکسل 
این  به  دست انداز  از  شدن  رد  صحیح  نحوه  و 
کنیم  برنامه ریزی  طوری  باید  که  است  صورت 
که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم 
کرده باشیم و هنگام عبور از دست انداز ترمز به 

هیچ عنوان درگیر نباشد.
2 - باال کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن 

کلید آن
کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن 
باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار 

بیش از حد به سیم ترمز دستی می شود.
3 - تعویض نکردن به موقع روغن گیربکس

به  نیاز  دیگر  روغن های  مانند  نیز  واسکازین 
باعث  آن  به موقع  تعویض  که  دارد  تعویض 
گیربکس  سالمت  گیربکس،  کردن  کار  روان 
و... می شود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع 
روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن 

دارد.
4 - تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار 
در میان تعویض می کنند و اکثرا همین افراد از 

۲9 بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، 
کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم 
اصلی  محرکه  و  امروز  دنیای  موضوعات  ترین 
اقتصادی محسوب می شود و نقش آن  توسعه 
در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب وکار بر 

همگان روشن است.
یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید 
ملی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های 
داخلی است و در این زمینه باید تولیدات بخش 
صنعت و کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گیرد 

و زمینه فروش و صادرات آن نیز فراهم شود.
طی یک دهه اخیر حوزه اقتصاد مورد توجه ویژه 
مقام معظم رهبری )مدّظله العالی( بوده و نقشه 
راه و راهبرد اقتصاد کشور نیز در بهمن ماه ۱۳9۲ 
در ۲۴ بند تحت عنوان«اقتصاد مقاومتی« از سوی 
معظم له ابالغ و شعار منتخب سال های اخیر نیز 

مزین به جهت گیری اقتصاد مقاومتی گردید.
نظام  ارکان  سایر  سوی  از  مهم  روز  این  که 
عنوان  به  جمهوری  محترم  ریاست  همچون 
مورد  همواره  کشور  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
توصیه و تاکید قرار گرفته چرا که اصلی ترین 
استحکام،  سازی،  سیاست؛چابک  این  ماموریت 

فیلترهای با کیفیت پایین استفاده می کنند. این 
کار باعث می شود فیلتر عمل تصفیه را نتواند به 
صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های 
جدی به موتور اتومبیل می شود که بعدا متوجه 
می کردیم  عوض  را  فیلتر  هربار  اگر  می شویم 
از  چقدر  می کردیم  جایگزین  مناسب  فیلتر  و 
جلوگیری  وقت  صرف  و  موتور  تعمیر  هزینه 

می شد.
5 - درجا گرم کردن خودرو به مدت طوالنی

زیادی  بلکه ضرر  نیست  مفید  تنها  نه  کار  این 
هم به موتور وارد می آورد درجا کار کردن بیش 
از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز 
می شود و این گرما به موتور منتقل می شد که 
به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان 
بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند 
سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین 

رقابت پذیری و کاهش آسیب های اقتصادی و 
برون رفت از تنگناه ها و گلوگاه های اقتصادی 

و تولیدی کشور می باشد.
چه  کارآفرینی  و  مقاومتی  اقتصاد  روز 

روزی است ؟
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های 
تحریم  کشور  یا  منطقه  یک  علیه  اقتصادی 
کشور  از  خارج  به  وابستگی  کمترین  با  شده، 
است.  راهبردی  و  اساسی  نیازهای  در خصوص 

است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده می شود 
و زمانی که کالچ و ترمز باهم فشار داده می شود 
می شود  خودرو  ایستادن  دیرتر  باعث  خود 
بهترین کار این است که ترمز را فشار داده و قبل 
از اینکه خودرو به لرزش بیفتد کالچ را بگیریم.

حرکت  سرعت  الین  در  پایین  سرعت  با   -9
کردن و برعکس

سرعت های  با  رانندگانی  که  شده  دیده  بسیار 
می کنند  حرکت  سرعت  الین  در  پایین  بسیار 
در  زیاد  سرعت های  با  رانندگانی  عوض  در  و 
الین های کناری حرکت می کنند که هر دو باعث 

ایجاد خطرات جبران ناپذیری می شوند.
10 - ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در 
رادیاتور و واترپمپ و موتور می شود و بسیار دیده 
شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم 
شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده 
و بگذاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم 
هرچه دفعات سرد شدن و جوشاندن بیشتر شود 
آب سالم تر می شود فقط دقت کنید که بعد از 
سرد شدن رسوبات در انتهای ظرف است پس از 
ریخت ته آب به داخل رادیاتور خودداری کنید. 
البته مایع های آماده هم در بازار وجود دارد که 

البته روش اول قابل اطمینان تر است.
منبع  داخل  لوله کشی  آب  ریختن   -  11

شیشه شوی
این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در 
می شود  آن  آب  پمپ  و  نازل  شلنگ ها،  منبع، 
باال  روش  از  می توان  هم  آب  این  تامین  برای 
شد  اشاره  که  همانطور  البته  کرد  استفاده 

مایع های آماده هم در بازار وجود دارد.
منبع: تسنیم

اقتصاد مقاومتی و نقش آن در اقتصاد مقاوم و 
پویا اشاره فرمودند.

در بند نخست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
هم ،کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن 

به نقطه ی مطلوب اقتصادی اشاره شده است.
فعال سازی  و  شرایط  تامین  بر  بند  این  در 
و  انسانی  های  و سرمایه   مالی  منابع  و  امکانات 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی تاکید 

شده است.
رساندن  حداکثر  به  بند  این  همچنین 
با  اقتصادی  فعالیت های  در  مردم  مشارکت 
تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید 
و  کم  درآمد  طبقات  نقش  و  درآمد  ارتقای  بر 

متوسط اشاره دارد.
استفاده از فکر و ایده دانش آموختگان دانشگاهی 
است  کارآفرینی  تحقق  برای  گسترده  ظرفیتی 
که متاسفانه براساس آمار از این ظرفیت تاکنون 

استفاده کامل نشده است.
کارآفرینی البته راهی است برای اشتغال دانش 
ارائه  به  نیاز  آن  در  موفقیت  که  آموختگان 
تسهیالت در بخش های مختلف به کارآفرینان 

است.

در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.
6 - پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن 

از کولر در اتوبان
 auto مجله  در  آزمایش  یک  پیش  چندی 
crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک 
اتوبان کولرش روی درجه یک فن  اتومبیل در 
که  خودرویی  از  سوختش  مصرف  باشد  روشن 
شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.

7 - خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و 
ترافیک

روی  مضاعف  فشار  آمدن  وارد  باعث  کار  این 
دوشاخه کالچ و گیربکس و... می شود.

به صورت همزمان  و کالچ  ترمز  گرفتن   -  8
برای نگه داشتن خودرو

این می شود که متراژ ترمز  این کار خود باعث 
درگیر  کالچ  که  زمانی  زیرا  کند،  پیدا  افزایش 

اقتصاد  روز  عنوان  به  ماه  بهمن   ۲9 ایران  در 
مقاومتی و کارآفرینی  نام گذاری شده است.

ایجاد فرصت های  کارآفرینی ،خالقیت در کار و 
جدید اقتصادی و تولیدی است، جامعه ای که در 
بسترکارآفرینی حرکت می کند، زنده ،پویا و فعال 
است و می تواند همه مشکالت و فشارهای بیرونی 

و درونی را تحمل کرده و پشت سر بگذارد.
شهریور  بار  نخستین   ، هم  انقالب  معظم  رهبر 
تحقق  به  کشور  کارآفرینان  جمع  در   ۱۳۸9

که  فیلتر  یک  است:  الیه  سه  ماسک  ماسک، 
بین دو الیه پارچه ای قرار دارد. یکی از راه های 
است  این  کارآیی ماسک ها  از  اطمینان  حصول 
که زیر نور خورشید به آن ها نگاه کنید، اگر نور 
احتماال  کند  عبور  ماسک  از  راحتی  به  نتواند 

ماسک موثری است. 
چه زمانی ماسک دوبل بزنید؟

مناسب  دارید  اختیار  در  که  ماسک هایی  اگر 
نور  آزمایش  در  یا  هستند  الیه  )تک  نیستند 
جدید  ماسک  نمی خواهید  و  نمی شوند(  قبول 
بخرید، می توانید )و باید( از دو ماسک استفاده 
کنید. یک روش، استفاده از دو ماسک چند الیه 
زیر  در  جراحی  ماسک  از  استفاده  مانند  موثر 
ماسک پارچه ای یا حتی ماسک N۹۵ است. این 
مطالعه نشان می دهد که استفاده از دو ماسک 
چند الیه می تواند محافظتی برابر با یک ماسک 

N۹۵ را داشته باشد.
را رعایت کرده و در خانه  فاصله اجتماعی  اگر 
کافی  الیه  چند  پارچه ای  ماسک  یک  می مانید 
است، اما اگر از خانه خارج می شوید و با وسایل 
نقلیه عمومی سفر می کنید استفاده از دو ماسک 
یک روش مطمئن برای محافظت از خود است.

فاصله اجتماعی را حفظ کنید
این توصیه گرچه بار ها تکرار شده است، اما بسیار 
مهم است. ما واقعا در کیلومتر های آخر یک ماراتن 
فاصله  رعایت  دلیل  به  بعد ها  هستیم.  دردناک 
از  ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی، شستن دست 
خود تشکر خواهید کرد. شاید این کار دشوار به 
نظر برسد، اما می تواند در سه مورد بسیار اهمیت 
ابتال به کووید ۱9 در  از  داشته باشد: جلوگیری 

حال حاضر، کاهش فشار کادر درمان و افزایش 
کارآیی واکسن ها در برابر ویروس.

آنتونی  که  همانطور  نکته  آخرین  عنوان  به 
و  آلرژی  ملی  انستیتو  رئیس  فائوچی، 
کرده  اشاره  نیز  آمریکا  عفونی  بیماری های 
است، هر چه ویروس کرونا کمتر کنترل شود، 
احتمال جهش بیشتر است، در حالی که همه 
طبیعی  جهش ها 
آن ها  اکثر  و 
بی خطر  نسبتا 
هستند، اما برخی 
تغییرات می توانند 
ساختار و عملکرد 
تغییر  را  ویروس 
گونه ای  به  دهند 
می شود  باعث  که 
که  واکسن هایی 
حاضر  حال  در 
ما  دسترس  در 
هستند، از کارآیی 
برخوردار  کمتری 

شوند.
به گفته فائوچی این برای ما یک زنگ خطر 
است که باید چابکی داشته باشیم و بتوانیم 
این  شیوع  زیرا  کنیم،  محافظت  را  خود 
ویروس به طور حتم با تکامل و جهش ادامه 
راه  بهترین  حاضر  حال  در  بنابراین  می یابد؛ 

رعایت اصول بهداشتی الزم است.
قرار  شما  دسترس  در  واکسنی  وقتی 

گرفت، واکسینه شوید
این  از  ما  خروج  راه  واکسن ها  نهایت  در 
وقتی  بنابراین  هستند  گیر  همه  بیماری 
در  گرفت،  قرار  شما  دسترس  در  واکسنی 
دریافت آن تردید نکنید. نکته کلیدی دیگر 
این است که واکسن هایی که در حال حاضر 
در اختیار داریم، طبق آزمایش های بالینی در 
اثربخشی  و  موثر هستند  بسیار  مرحله آخر، 
عالوه  است؛  درصد   9۵ تا   9۴ بین  آن ها 
در  درصد   ۱۰۰ تقریبا  واکسن ها  این،  بر 
جلوگیری از کووید ۱9 شدید، موثر هستند. 
به  منجر  اغلب  حاد  مراحل  در  بیماری  این 
بستری در بیمارستان و حتی اثرات طوالنی 
مدت ناتوان کننده برای بیماران شده و فشار 
زیادی را بر کادر درمان وارد می کند، از این 
از  را  افراد  می تواند  اساسا  واکسیناسیون  رو 

شر این ویروس خالص کند.

نصیحت پنجم:
از ماشین فقط در مواقع ضروری  امکان  تا حد 
به مسجد،  رفتن  برای  بکن. سعی کن  استفاده 
مغازه، دید و بازدید و بقیه کارهایت پیاده بروی.

نصیحت ششم:
عصبانی نشو
عصبانی نشو
عصبانی نشو

ناراحت نباش ... سعی کن چشم پوشی کنی ... 
خودت را در پریشانی نینداز ... همه ی این ها 
سالمتی ات را به خطر می اندازند و شادابی ات 
را از بین می برند. با کسانی مجالست کن که با 

آنها احساس آرامش می کنی
نصیحت هفتم:

زیر  در  را  خودت  »مال  میگویند  که  همانطور 
آفتاب بزار و خودت زیر سایه بنشین« ... بر خود 
و بر اطرافیانت زندگی را تنگ نکن ... مال برای 

آن هست که با آن زندگی کنیم نه برای آن 
نصیحت هشتم:

بر هیچ کس و هیچ چیزی که نمیتوانی آن را بدست 
بیاری  حسرت نخور.

خود را به فراموشی بزن بلکه اصال فراموشش کن. اگر 

ماشین را نگه داشتیم، چوپان به ما رسید ونفس 
آقای  گفت  روستایی  ای  لهجه  با  و  زنان  نفس 

دکتر مادرم سه روزه بیماره...
به اشاره ما درب عقب لندرور را باز کرد و رفت 

عقب ماشین نشست...
تهران  از  دیشب  که  گفت  چوپان  راه  بین  در 
به  صبح  و  آمده  مشهد  فرودگاه  به  هواپیما  با 
روستایشان رسیده و دیده مادرش مریض است...

و  کردیم  نگاه  هم  به  چشمی  زیر  دکتر  و  من 
از روی تمسخر خنده مرموزانه کردیم و به هم 
برسیم  مادرش  به  اینکه  برای  چوپونه  گفتیم: 

برای خودش کالس میذاره...
در  پیرزنی  دیدیم  و  رسیدیم  چوپان  خانه  به 
بستر خوابیده بود، دکتر معاینه کرد وگفت سرما 
یکدفعه  و  دادیم  آمپول  و  دارو  دارد  خوردگی 

دیگر هم سر زدیم و پیرزن خوب شد...
دو سه ماه از این جریان گذشت و ما فراموش 

کردیم...
وزیر  طرف  از  تقدیرنامه  یک  دیدیم  روز  یک 
بهداری آن زمان آمده بود و در آن از اینکه مادر 
پلی  دانشگاه  برجسته  استاد  اعتمادی،  پروفسور 
تکنیک تهران معالجه نموده اید، تشکر میکنیم...

من و دکتر، هاج واج ماندیم، و گفتیم مادر کدام 
پروفسور را ما درمان کرده ایم؟

تا یادمان به گفته های چوپان و معالجه مادرش 
افتادیم...

قرار باشد به تو برسد حتما میرسد اگرچه در تخت 
خود باشی و هرچه را که تقدیر تو نیست خداوند او 
را از تو منع میکند. هیچ چیزی را از تو منع نمیکند 
مگر بخاطر ضرری که برایت دارد ... همه ی ما این 
ها را میدانیم اما انسان فراموش کار است لذا نیاز 

به همچین یادآوری هایی داریم تا از آن نفع ببریم .
نصیحت نهم:

تواضع اختیار کن... تواضع اختیار کن... مال و جاه و 
قوت و قدرت همه با تکبر و غرور از بین می روند. 
تواضع تو را در نزد انسان ها محبوب می کند و 

درجه ات را نزد خداوند باال می برد.
نصیحت دهم:

سفیدی موی سر نشانه ی پایان عمر نیست بلکه 
شروع  بهتری  زندگی  که  هست  این  ی  نشانه 
شده. خوش بین باش، سفر کن و از مال حالل 

خود بخور و لذت ببر .
و یک نصیحت دیگر:

زود بخواب و شب نشینی نکن
آخرین و مهمترین نصیحت:

نمازت را به هیچ عنوان ترک نکن زیرا که نماز 
برگه ی سود تو در دنیا و آخرت است. آن روزی 

که نه فرزند فایده میدهد و نه مال.

با عجله به اتفاق دکتر در خانه پیرزن رفتیم، واز او 
پرسیدیم مادر کدام پسرت استاد و پروفسور است؟

پیرزن گفت همانکه آن روز با شما بود...
چوپانی  لباس  میاید،  اینجا  به  هروقت  پسرم 

میپوشد  و با زبان محلی صحبت میکند...
روز  آن  از  من  و  شدیم  شرمنده  دکتر  و  من 
کم  دست  را  هیچکس  کردم  عهد  خودم  با 

نگیرم!
و از اصل و خاک و ریشه خودم فرار نکنم...

عشق را بیمعرفت › معنا مکن 
زر نداری › مشت خودرا وا مکن

گر نداری › دانش ترکیب رنگ 
بین گلها › زشت یا زیبا مکن

خوب دیدن › شرط انسان بودن است 
عیب را در این وآن › پیدا مکن

دل شود روشن › زشمع اعتراف 
با کس ار بد کرده ای › حاشا مکن

ای که از لرزیدن دل › آگهی 
هیچ کس را › هیچ جا رسوا مکن 

زر بدست طفل دادن › ابلهیست 
اشک را › نذر غم دنیا مکن

پیرو خورشید › یا آئینه باش 
هرچه عریان دیده ای افشا مکن

با  کرونا،  ویروس  جدید  انواع  شیوع  به  توجه  با 
بکارگیری چند راهکار ساده می توانیم از خود در 

برابر آن ها محافظت کنیم.
در مورد انواع جدید کووید ۱9 صحبت های زیادی 
شده است. تا به امروز، دانشمندان بیش از ۴۰۰۰ 
شناسایی  گذشته  سال  طی  را   ۱9 کووید  نوع 
از  این سویه ها  از  برخی  نظر می رسد  به  کرده اند. 

آن،  انگلیسی  نوع  جمله 
مسری تر  آن  انواع  سایر  از 
دیگر،  سویه  هستند. 
برای  که  است  گونه ای 
آفریقای  در  بار  اولین 
شد  شناسایی  جنوبی 
جهش هایی  دارای  که 
اصطالح  به  پروتئین  در 
سنبله است که روند تولید 
توقف  کمی  با  را  واکسن 
میان  از  می کند.  مواجه 
شده،  تولید  واکسن های 
در  مدرنا  کرونای  واکسن 
جنوبی  آفریقای  نوع  برابر 
بوده  تاثیرگذار  کمی  آن 

است.
ویروس  اثر  بر  فوتی  موارد  می رسد  نظر  به  اگرچه 
کرونا در حال کاهش است، اما به طور کلی هنوز 
کشور سطح باالیی از موارد ابتال را تجربه می کند. 
همانطور که کارشناسان و محققان اظهار می کنند 
هر چه مدت زمان بیشتری اجازه گسترش کووید 
و  شده  بیشتر  آن  تکامل  احتمال  بدهیم،  را   ۱9
در نتیجه جهش بیشتری می یابد، این امر کارآیی 
واکسن را نیز کاهش می دهد. آنچه در حال حاضر 
می توان انجام داد محافظت بیشتر از خود در برابر 
پیشنهاد  راهکار  چند  ادامه  در  است.  ویروس  این 
شده است که می تواند در این راه به شما کمک کند.

از ماسک مناسب استفاده کنید
تقریبا یک سال از آغاز شیوع بیماری همه گیر 
کرونا می گذرد و تعداد زیادی از مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که ماسک ها راهی کلیدی و 
موثر برای جلوگیری از شیوع کووید ۱9 هستند. 
در ابتدای همه گیری به دلیل ناگهانی بودن این 
و  ماسک های جراحی  با کمبود  واقعه، کشور ها 
N۹۵ مواجه شدند که این امر منجر به پیدایش 

ماسک های پارچه ای خانگی و فروشگاهی شد.
ماسک ها،  بهترین  می دهد  نشان  مطالعات 
شده،  تهیه  درستی  به  که  هستند  ماسک هایی 
طبق  باشند.  الیه  چند  و  شکاف  حداقل  با 
موثرترین  شده،  انجام  اخیرا  که  مطالعه ای 

نصایحی سودمند
نصیحت اول:

هرکاری.  بیدارمیشویدهرکاری.  که  ازصبح 
بسم  با  بزرگ  چه  کوچک  چه  هرکاری 
موفق  کنیدکه  شروع  الرحیم  الرحمن  اهلل 

ید شو
نصیحت دوم:

همواره آب بنوش اگرچه که احساس تشنگی 
علت  به  ها  بیماری  بیشتر  زیرا   ... کنی  نمی 

کمبود آب بدن می باشند.
نصیحت سوم:

مشغولیت  اوج  در  اگرچه  بکن  ورزش  همواره 
بودی ... بدن همواره باید تحرک داشته باشد.  

با پیاده روی، شنا و یا هر ورزشی دیگر.
نصیحت چهارم:

خوراک خود را کم کن
راست  ای کمرش  اندازه  به  انسان  برای  »غذا 

شود، کفایت می کند«)حدیث(
پرخوری را رها کن زیرا هیچ فایده ای برایت 
بلکه  نینداز  سختی  در  را  خودت   ... ندارد 

خوردن را کم بکن.

خاطره

پرفسورحسابی نقل می کند:
در سالهای پیش از انقالب در یکی از روستاهای 
نیشابور مشغول گدراندن دوران خدمت سربازی 
سوار  روزها  از  یکی  بودم.  بهداشت  سپاه  در 
از  درمانگاه  دکتر  همراه  به  لندرور  ماشین  بر 
از  چوپان  یک  دیدم  که  میگذشتیم  ای  جاده 
ما  سمت  به  و  میداد  تکان  را  چوبدستش  دور 
میدوید، در آن منطقه مردم ماشین درمانگاه را 

می شناختند،

::: دانستنی های حقوقی :::

صالحیت و حدود 
اختیارات دیوان 

عدالت اداری چیست؟

دارای  اداری،  عدالت  دیوان  قانون  اساس  بر 
صالحیت هایی است که در قانون ذکر شده 

است.
آیین  و  تشکیالت  قانون   ۱۰ ماده  با  مطابق 
و  صالحیت  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی 
مختلفی  انواع  به  دیوان  اختیارات  حدود 

تقسیم شده است. 
و  شکایات  به  رسیدگی  قانون  اساس  بر 
یا  حقیقی  اشخاص  اعتراضات  و  تظلمات 
است  اداری  عدالت  دیوان  وظایف  از  حقوقی 
دولتی  واحد های  اقدامات  و  تصمیمات  و 
مؤسسات،  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  از  اعم 
سازمان  شهرداری ها،  دولتی،  شرکت های 
تأمین اجتماعی، تشکیالت و نهاد های انقالبی 
عدالت  دیوان  را  آنها  به  وابسته  مؤسسات  و 

اداری بررسی می کند. 
مأموران  اقدامات  و  تصمیمات  آن  بر  عالوه 
واحد های مذکور در بند »الف« در امور راجع 
به وظایف آنها هم از جمله دیگر وظایف دیوان 

عدالت اداری است. 
و  اعتراضات  به  رسیدگی  قانون  با  مطابق 
شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های 
رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی 
حل  هیأت  مالیاتی،  کمیسیون های  مانند 
موضوع  کارفرما، کمیسیون  و  کارگر  اختالف 
از  منحصراً  شهرداری ها  قانون   )۱۰۰( ماده 
با  مخالفت  یا  مقررات  و  قوانین  نقض  حیث 
آن ها را دیوان عدالت اداری رسیدگی می کند. 
رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون 
مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان 
و   )۱( بند  در  مذکور  مؤسسات  و  واحد ها 
قانون  این  شمول  که  مؤسساتی  مستخدمان 
از  اعم  است  نام  ذکر  محتاج  آن ها  به  نسبت 
حقوق  تضییع  حیث  از  کشوری  و  لشکری 
استخدامی هم از دیگر وظایف دیوان عدالت 

اداری است.

آیا دو ماسک روی 
هم زدن حفاظت 

بیشتری در برابر کرونا 
ایجاد می کند؟

عنوان  به  کرونا  دوران  در  زدن  ماسک 
ویروس  انتشار  از  جلوگیری  برای  شیوه ای 
توصیه می شود، اما آیا دو ماسک روی هم 
ایجاد  شما  برای  بیشتری  محافظت  زدن 

می کند؟
پاسخ بستگی به عوامل گوناگونی دارد، اما 
دو ماسک روی هم زدن می تواند در برخی 

از موقعیت ها به شما کمک کند.
و  ملی  بهداشتی  سازمان های  توصیه 
بین المللی این است که ماسک پارچه ای با 
دوالیه یا بیشتر را به صورت بزنید و ماسک 
را  شما  بینی  و  دهان  کامل  طور  به  باید 
لبه  میان  شکافی  نباید  همچنین  بپوشاند. 
وجود  صورت  طرفین  در  پوست  و  ماسک 

داشته باشد.
اغلب  برای  باید  ماسک  یک  زدن 
که  شرطی  به  باشد،  کافی  موقعیت های 
شل وول  و  باشد  صورت تان  اندازه  ماسک 

نباشد.
صورت  در  که  افراد  از  برخی  حال،  این  با 
دچار  است  ممکن  کروناویروس  با  عفونت 
باید  که  موقعیت هایی  در  یا  شوند  بیماری 
دیگران  کنار  در  طوالنی  مدت های  برای 
است  ممکن  هواپیما  سوار  مثال  باشند، 

بخواهند دو ماسک روی هم بزنند.
یک گزینه در این سناریوها هنگامی که نیاز 
ماسک  زدن یک  دارید،  بیشتر  به حفاظت 
جراحی  ماسک  یک  همراه  به  پارچه ای 

معمولی است.
ترکیب این دو نوع ماسک که هر کدامشان 
اثری  می تواند  باشد  دیگری  روی  می تواند 
مشابه به ماسک های N۹5 ایجاد کنند. این 
شیوه می تواند برای افرادی مناسب باشد که 
مجبورند به فضاهای دربسته پرجمعیت به 
انتشار  باالی  میزان  با  مناطق  در  خصوص 
ویروس که ممکن است مربوط به گونه های 
واگیرتر باشد و یک گزینه دیگر در مواردی 
که حداکثر حفاظت را می خواهید، استفاده 
در  که  است  دوالیه ای  پارچه ای  ماسک  از 
فاصله دو الیه آن یک ماده فیلترکننده قرار 

داده شده است.
پارچه های  از  باید  پارچه ای  ماسک های 
ریزبافت )مثال کتان سنگین( تهیه شوند و 
دست کم دو الیه داشته باشند تا مانعی در 

مسیر ذرات حامل ویروس ایجاد کنند.

11 اشتباه که به خودرو شما آسیب وارد می کند

29 بهمن؛ روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

چگونه از خود در برابر انواع جدید کرونا محافظت کنیم؟



امام محمد باقر )ع(  فرمودند:
من حسنت نیته ، زید فی رزقه

هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .

غلبه و فرمارنوایی شهوت ، مصونیت اخالقی را از میان می ربد و آدمی 

را هب وادی هالکت و تباهی می کشاند.
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معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، 
برای  الزم  ظرفیت  الرستان،  گفت: 
میزبانی مسابقات ورزشی در سطح ملی 

را دارا می باشد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
فرمانداری ویژه الرستان؛ در مراسمی با 
و  استاندار  معاون  جلیل حسنی  حضور 
فرماندار ویژه الرستان، علی بازیار رئیس 
کشتی های سنتی و ساحلی فدراسیون 
خیل  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشتی 
محمد  فرمانداری،  سیاسی  معاون  تاش 
استان  کشتی  هیئت  رئیس  موسایی 
و  ورزش  اداره  رئیس  طیبی  فارس، 
علیشیر  مصیب  شهرستان،  جوانان 
از  جمعی  مردم،  نماینده  دفتر  رییس 
مسئولین و اعضای شورای اسالمی شهر 
الر، از پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران 

رشته کشتی در الرستان تجلیل شد.
هیئت  همت  به  که  همایش  این  در 
اجتماعات  سالن  در  الرستان  کشتی 
الرستان  ویژه  فرمانداری  امامی  شهید 
با  الرستان  ویژه  فرماندار  شد،  برگزار 
مربیان  پیشکسوتان،  همه  از  قدردانی 
شهرستان  کشتی  رشته  ورشکاران  و 
بزرگ الرستان در سخنانی با بیان اینکه 
فیزیکی  فضای  ایجاد  برای  می بایست 
ورزشی  الزم  زیرساخت های  ایجاد  و 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
الرستان، گفت: عادی انگاری ها و عدم 
رعایت اصول بهداشتی و کم توجهی به 
بناوریه  و  پروتکل ها در شهرهای جویم 
با  دارد؛  ادامه  همچنان  شهرستان  این 
این روند، این دو شهر با قرنطینه کامل 
کرونایی  های  محدودیت  شدیدترین  و 

مواجه خواهند شد.
روستای  چهار  نیز  گذشته  های  هفته 
الغران، کاریان، احمد محمودی و جالل 
آباد در این دو بخش در قرنطینه کامل 

کرونایی رفته بودند.
به گزارش میالدالرستان، وحید یگانه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
قرنطینه  برای  الزم  های  هماهنگی 
ممنوعیت  همچنین  و  جویم  و  بنارویه 
ستاد  با  شهر  دو  این  به  تردد  کامل 
مدیریت کرونا شهرستان الرستان انجام 

شده است.
افزایش  به  توجه  با  کرد:  بیان  یگانه 
روزافزون موارد مثبت در این شهرها و 
و  انگلیسی  کرونای  گسترش  همچنین 
بهداشت  وزارت  اعالم خطر  و  هشدارها 
و البته خطراتی که از ناحیه این شهرها 
می  تهدید  نیز  الرستان  شهرستان  کل 
کند ناچار هستیم که با ادامه این روند 
سخت ترین محدودیت های کرونایی را 

در این دو بخش اعمال کنیم.

برنامه ریزی صحیح و مدونی داشت؛ گفت: 
می  هم  کنار  در  ورزشکاران  و  مسئولین 
توانند جامعه را به سمت و سویی ببرند که 
توجه جامعه به سمت ورزش معطوف شود.

حسنی، تصریح کرد: یکی از الزامات اولیه 
کردن  پر  برای  شهرستان  سطح  در  ما 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به صورت 
ورزشی  های  رشته  تمام  برای  تخصصی 
های  زیرساخت  ایجاد  کشتی  به خصوص 

ورزشی است.
و  افتاد  اتفاق  این مهم  اگر  داد:  ادامه  وی 
شهرستان  توانمند  نیروهای  برای  میدان 
توانند در میادین مختلف  فراهم شد، می 

ورزشی افتخار آفرین باشند.
فرماندار ویژه الرستان، با بیان اینکه عقل 
کرد:  تاکید  است؛  سالم  بدن  در  سالم 
و  جوانان  توانمندی های  از  استفاده  برای 
نوجوانان بایستی بدن سالم باشد که بتوان 
تبدیل  بالفعل  به  را  بالقوه  توانمندی های 

کرد.
معاون استاندار فارس، افزود: اگر سالمتی 
تحرک  شادابی،  نشاط،  آن  کنار  در  باشد 
و پویایی و هرگونه خالقیت و نوآوری در 
عرصه های مختلف ایجاد می شود و همه 
انسانی  نیروی  کارآمدی  در  ریشه  اینها 
بر  هم  انسانی  نیروی  کارآمدی  و  دارند 
اساس فهم و شعور و تقویت ذهن باز است 

که همه اینها باز در بدن سالم دارد.

به خطر موج چهارم کرونا و  اشاره  با  وی 
های  بخش  از  مثبت  موارد  گسترده  موج 
بنارویه گفت: میزان موارد مثبت  جویم و 
کرونا در شهر جویم ۴۱ و در بنارویه نیز 
۴۴ درصد آزمایش ها در ۷۲ ساعت گذشته 

گزارش شده است.
و  تاکیدها  وجود  با  شد:  یادآور  یگانه، 
کرونا  ستاد  در  سختگیرانه  موارد  تصویب 
در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
مهمترین  عنوان  به  ماسک  از  استفاده  و 
برنامه  شاهد  روز  هر  پیشگیری،اما  روش 
های  مناسبت  عروسی،  های  جشن  و  ها 
غیر  های  مسافرت  دورهمی،  مختلف 
ضروری و عادی انگاری مردم در مواجهه با 

این ویروس مرگبار هستیم.
وی افزود: عدم نظارت بر اماکن عمومی و 
نانوایی ها در کنار بی توجهی مردم شرایط 
موارد  شاهد  روز  هر  و  کرده  تر  بغرنج  را 
مثبت بیشتری در این دو شهر هستیم به 
 ۳۲ نمونه،   ۸۸ از  جویم  در  که  ای  گونه 
مورد مثبت شناسایی شده که از این تعداد 

نیز ۱۰ نفر دانش آموز بوده است.
یگانه تاکید کرد: همچنین در بنارویه نیز از 
۲۵ نمونه، ۱۱ مورد مثبت شناسایی شده که 

از این تعداد یک نفر دانش آموز است.
که  است  حالی  در  این  کرد:  تصریح  وی 
در ۷۲ ساعت گذشته برای این دو شهر ۶ 
مورد بستری در بیمارستانهای الر و گراش 
و یک مورد فوتی بر اثر ابتال به کرونا نیز 

ثبت شده است.
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
کرونا  بیماری  به شیوع  اشاره  با  الرستان، 
مردم  باالی  ارتباط  و  کشور  در  انگلیسی 
از  بازگشته  خارجی  مسافران  با  منطقه 
تصریح  نیز  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
استفاده  عدم  و  مردم  انگاری  عادی  کرد: 
بیشترین  که  فعلی  شرایط  در  ماسک  از 
آسیب را کودکان، سالخورده ها و بیماران 
گسترده  تبعات  دید،  خواهند  ای  زمینه 
مردم  بر  عالوه  که  دارد  دنیال  به  را  ای 
اهالی  جان  بنارویه،  و  جویم  شهرهای 
شهرستان الرستان را نیز به خطر خواهد 
انداخت و باید به این مساله به عنوان یک 

از  انسان  اگر  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
مشکالت  دچار  باشد  سالم  جسمانی  نظر 
می گیرد،  نشات  ورزش  از  این  و  نمی شود 
و  همگانی  ورزش  ارتقاء  کرد:  خاطرنشان 
و  پهلوانی  های  ورزش  تخصصی  بصورت 
در  منشأ سالمتی  و  پویایی  باعث  کشتی، 

جامعه می شود.
کامل   آمادگی  سخنانش  ادامه  در  وی 
فرمانداری در اجرای هر گونه برنامه از سوی 
اداره ورزش و جوانان به خصوص در ورزش 
دستگاه  تمامی  افزود:  و  کرد  اعالم  کشتی 
موضوع  کنار  در  شهرستان  اجرایی  های 
ورزش هستند تا بتوان پویایی و نشاط خوبی 

در جامعه بر اثر آن به ارمغان آورد.
فرماندار ویژه الرستان، در پایان سخنانش 
های  پروتکل  تمامی  رعایت  بر  دیگر  بار 
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی تا قطع 

کامل زنجیره کرونا تاکید کرد.
کشتی  رئیس  بازیار  علی  نیز  ادامه  در 
کشتی  فدراسیون  ساحلی  و  سنتی  های 
موسایی  محمد  ایران،  اسالمی  جمهوری 
رئیس هیئت کشتی استان فارس، مصیب 
علیشیر رییس دفتر نماینده مردم و طیبی 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز 

به ایراد سخن پرداختند.
و  مربیان   ، پیشکسوتان  از  نیز  پایان  در 
الرستان  در  کشتی  رشته  ورزشکاران 

تجلیل شد.

خطر جدی توجه کرد.
وی با اشاره به نزدیک بودن به آغاز سال 
جدید از مردم خواست تا با رعایت پروتکل 
های بهداشتی و حفظ جان خود و دیگران، 
بستری  و  مثبت  موارد  کاهش  موجبات 
ناشی از بیماری کووید ۱9 را فراهم کنند.

فهیم  مردم  از  عاجزانه  کرد:  تصریح  یگانه 
و  بهداشت  کادر  خواهیم  می  الرستان 
درمان را برای مقابله با این ویروس مرگبار 
بهترین  و  دهند  یاری  نو  سال  آستانه  در 
کردن  رعایت  سالمت،  حوزه  برای  عیدی 
سوی  از  بهداشتی  های  پروتکل  و  اصول 

ستاد مدیریت ملی کرونا است.
همچنین سخنگوی دانشکده علوم پزشکی 
الرستان، اعالم کرد: در ۲۴ ساعت گذشته 
تعداد ۷۶ نفر مورد ابتال به بیماری کووید 
۱9 در شهرستان های الرستان، خنج و اوز 

ثبت شده است.
و  بیمارستان  در  بستری  افراد  تعداد  وی 
بخش های کرونایی در این مدت را نیز ۲۴ 

نفر عنوان کرد.
محمد علی اسروش، شمار فوتی های ناشی 
های  شهرستان  در   ۱9 کووید  بیماری  از 
الرستان، خنج و گراش را نیز تاکنون ۱۴۷ 
مورد ذکر کرد و گفت: تعداد بهبود یافتگان 
در این شهرستان ها نیز تاکنون ۶ هزار و ۶ 

مورد بوده است.
با  جویم  بخش  در  کرونا  مدیریت  جلسه 
حضور مسئوالن این بخش برگزار شده بود 
و در این نشست نیز با توجه به افزایش موارد 
مثبت کرونایی و همچنین عدم رعایت اصول 
بهداشتی و عادی انگاری از سوی شهروندان 

نیز هشدارهای الزم داده شد.
مراسم  هرگونه  برگزاری  شدن  ممنوع 
ها،  دورهمی  و  تجمعات  و  عزا  عروسی، 
مسدود کردن ورودی آرامستان ها به ویژه 
با  قاطع  برخورد  پنجشنبه،  روزهای  در 
مغازه دارانی که اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، تعطیلی برخی صنوف از جمله 
صنف قنادان، تعطیلی سالن های ورزشی 
زنگ  اعالم  و  رسانی  اطالع  همچنین  و 
خطر در بخش جویم از جمله مصوبات این 

نشست بود.

با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه 
سنتی  های  کشتی  رئیس  و  الرستان 
ایران،  کشتی  فدراسیون  ساحلی  و 
کشتی  زمین  احداث  اجرایی  عملیات 

ساحلی در الرستان آغاز شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
مراسمی  در  الرستان،  ویژه  فرمانداری 
با حضور جلیل حسنی معاون استاندار 
بازیار  علی  الرستان،  ویژه  فرماندار  و 
ساحلی  و  سنتی  های  کشتی  رئیس 
اسالمی  جمهوری  کشتی  فدراسیون 
هیئت  رئیس  موسایی  محمد  ایران، 
کشتی استان فارس،  خیل تاش معاون 
اداره  رئیس  فرمانداری، طیبی  سیاسی 
از  جمعی  شهرستان،  جوانان  و  ورزش 
مسئولین، اعضای شورای اسالمی شهر 
کشتی  و  پیشکسوتان  ورزشکاران،  الر، 
کشتی  زمین  احداث  کلنگ  گیران، 

ساحلی در الرستان به زمین زده شد.
دانشیار  شهید  ورزشگاه  در  طرح  این 
با  است  قرار  که  دارد،  وجود  الر  شهر 

دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس 
زندانیان  حمایت  انجمن  کرد:  تأکید 
زیرپوشش  و  درآمد  ایجاد  در  نباید 
قراردادن خانواده ها به منابع غیرمستمر 

وابسته باشد.
دهمین  در  بحرینی  مصطفی  سید 
حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  جلسه 
زندانیان شیراز با تأکید بر حل مشکالت 
کمک  گفت:  زندانیان،  خانواده های 
ضعیف  اقشار  به  توجه  و  نیازمندان  به 
اسالم  مبین  دین  در  جامعه  نیازمند  و 
است  برخوردار  باالیی  بسیار  جایگاه  از 
کمک  و  انفاق  ایثار،  فرهنگ  ترویج  و 
از  پیشگیری  در  می تواند  دیگران  به 

آسیب ها در جامعه اثرگذار باشد.
جزو  زندانیان  خانواده های  افزود:  وی 
جامعه  پذیر  آسیب  و  ضعیف  اقشار 
جدی  حمایت  مورد  باید  که  هستند 

قرار گیرند.
و  شیراز  شهر  کرد:  عنوان  بحرینی، 
در  خوبی  ظرفیت  از  فارس  استان 
زمینه سازمان های مردم نهاد و خیرین 
برخوردار است که باید از این ظرفیت ها 
در راستای ارتقای درآمد پایدار انجمن 
استفاده شود و در همه شهرستان های 
انجمن  دفتر  قضایی،  حوزه  دارای 

حمایت از زندانیان راه اندازی شود.
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  با  است  الزم 
منابع درآمد پایدار برای انجمن، زمینه 
اشتغال برای خانواده ها فراهم شود و به 
منابع  گونه ای سرمایه گذاری شود که 
و  پایدار،  و  مستمر  به صورت  درآمدی 

اولویت اصلی انجمن باشد.
حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
زندانیان شیراز یادآور شد: در سرکشی 
از خانواده های زندانیان با حضور رئیس 
مدیرکل  و  استان  دادگستری  کل 
نزدیک  از  مستمر  صورت  به  زندان ها، 
همه  و  بررسی  را  خانواده ها  وضعیت 
این  مشکالت  که  است  این  ما  تالش 

خانواده ها را مرتفع کنیم.
سالمت  معاون  منش،  انصاری  محسن 
فارس  زندان های  تربیت  و  اصالح  و 
اکنون  هم  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
استان  زندانیان در  انجمن حمایت   ۱۵
فعالیت دارند و خانواده های زندانیان بی 
حمایتی  مراکز  این  زیرپوشش  بضاعت 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  دارند.  قرار 
یک  عنوان  به  زندانیان  خانواده های 
ضرورت و از اولویت های سازمانی است، 
مناسبی  از ظرفیت  برخی شهرستان ها 
به منظور جذب کمک خیرین برخوردار 

استان  دانش آموزی  بسیج  رئیس 
وسایل  تأمین  طرح  در  گفت:  فارس 
کمک آموزشی دانش آموزان »توکاد« 
همراه  تلفن  به ۴۰۰  نزدیک  تاکنون 
هوشمند برای دانش آموزان بازمانده 

از تحصیل خریداری شده است.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
شیوع  کرد:  بیان  توانا،  عباس  مهر، 
بیماری کرونا موجب شد که آموزش 
در مدارس نیز با شیوه های جدیدی 
آموزش  مجازی شدن  و  همراه شود 
از  برخی  نیز موجب شد  در مدارس 
دانش آموزان که توانایی خرید تلفن 
همراه هوشمند را نداشتند نتوانند از 
آموزش های مجازی بهره مند شوند.

دریافت  عدم  کرد:  اضافه  وی 
توجه  عدم  و  آموزشی  آموزه های 
که  آموزانی  دانش  در  آموزش  به 
تلفن  خرید  به  نسبت  نمی توانستند 
موجب  کنند  اقدام  هوشمند  همراه 
از  برخی  ایجاد  شاهد  که  شد 
آسیب های اجتماعی در میان اینگونه 

از دانش آموزان باشیم.
ایجاد  راستای  در  داد:  ادامه  توانا 
عدالت آموزشی در میان تمامی دانش 
به  رسانی  خدمت  افزایش  و  آموزان 
با  طرحی  دانش آموزان  از  طیف  این 
نام »توکاد« که شامل تأمین وسایل 
است  آموزان  دانش  آموزشی  کمک 

ریال  میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری 
توسط خیرین با مشارکت هیات کشتی 

الرستان احداث شود.
این  حاشیه  در  الرستان  ویژه  فرماندار 
الزمه  ضروریات  از  یکی  گفت:  مراسم 
ساخت  زیر  به  توجه  ورزش،  توسعه 
خیرین  مشارکت  با  دولت  و  هاست 
را  های جدی  فعالیت  آن  تحقق  برای 
انجام می  نیاز در شهرستان  بر حسب 

دهد.
بسیار  داد:  ادامه  حسنی،  جلیل 
زنی  کلنگ  شاهد  اینکه  از  خوشحالم 
الرستان  در  ساحلی  کشتی  احداث 
هستیم و قطعا مردم این منطقه الیق 
فراهم کردن امکانات زیادی در عرصه 

ورزش هستند.
ذیربط  مسئوالن  داشت:  اظهار  وی 
توسعه  برای  ویژه ای  اهتمام  باید 
و  ورزشی  زیرساخت های  بیش ازپیش 
گسترش ورزش به عنوان یکی از عوامل 
کاهش  و  جامعه  سالمت  و  تندرستی 

معضالت اجتماعی مصروف دارند.

دادستان های  همکاری  با  است 
شهرستان ها و پیگیری های انجام شده 
کوهچنار،  شهرستان   ۸ در  شده  مقرر 
المرد،  پاسارگاد،  ارسنجان،  بختگان، 
انجمن  قیروکارزین  و  رستم  بوانات، 

حمایت راه اندازی شود.
تربیت  و  اصالح  سالمت،  معاون 
انتظار  شد:  یادآور  فارس  زندان های 
شهرستان ها  در  دادستان ها  می رود 
انجمن،  مدیره  رئیس هیأت  عنوان  به 
در  مربوطه  شهرستان  ظرفیت های  از 
پایدار  درآمد  ایجاد  و  تقویت  راستای 
استفاده  حمایت  انجمن های  برای 
از  بیشتری  خانواده های  تا  کنند 
بهره مند  حمایت  انجمن های  خدمات 

شوند.
انجمن  اصلی  رسالت  کرد:  اضافه  وی 
حمایت این است که آسیب خانواده ها 
از  و  برساند  ممکن  حداقل  به  را 
۷میلیارد  مبلغ  تاکنون  امسال  ابتدای 
و  نقدی  کمک  تومان  ۶۰۰میلیون  و 
زیرپوشش  خانواده های  بین  غیرنقدی 
سطح  در  زندانیان  حمایت  انجمن 

استان توزیع شده است.
زندانیان  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
تعداد  امسال  ابتدای  از  گفت:  شیراز 
۱9۰۰بسته حمایتی، تعداد ۴۶۴ کارت 
هدیه از طرف بنیاد مستضعفان، تعداد 
از  تومانی  ۴۰۰هزار  کارت  ۱۵۰بن 
با  مهربانی  ۱۰۰کارت  و  موقوقه  محل 
همکاری آستان قدس بین خانواده های 

زندانیان توزیع شده است.
 ۱۵ تعداد  افزود:  قربانی،  محمود 
لوازم  ۲۰۰بسته  بخاری،  دستگاه 
و  خریداری  خیرین  همت  با  التحریر 
بین خانواده های نیازمند انجمن توزیع 
تومان  ۵۸۵میلیون  و  میلیارد  یک  و 
تسهیالت اشتغالزایی اعطاء شده است.

۳۸۰میلیون  مبلغ  کرد:  اضافه  وی 
رضایت  اخذ  و  خیرین  با همت  تومان 
مالی  زندانیان  آزادسازی  برای  شکات 
کمک  برای  تومان  ۳۰میلیون  مبلغ  و 
هزینه درمان خانواده های تحت پوشش 

پرداخت شده است.
زندانیان  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
کمیته  تالش  با  کرد:  بیان  شیراز 
سفیران صلح و سازش زیرنظر انجمن 
قصاص،  ۳۰۰پرونده  تعداد  از  حمایت 
شده  منجر  رضایت  به  پرونده   ۱۳۱
نیز  قدس  آستان  همکاری  با  و  است 
در  سازش  و  صلح  زمینه  در  اقداماتی 

حال انجام است.

طی یک ماه گذشته اجرایی شده و 
خیرین نیز می توانند بدون محدودیت 

در این طرح شرکت کنند.
وی با اشاره به ایجاد سامانه »توکاد« 
بیان کرد:   www.tokat.ir نشانی  به 
در این سامانه نسبت به معرفی دانش 
با رعایت  بازمانده از تحصیل  آموزان 
شده  اقدام  افراد  این  حرمت  حفظ 
صورت  در  می توانند  خیران  و  است 
عالقه نسبت به پرداخت هزینه خرید 
این  برای  ارتباطی  دستگاه هوشمند 

دانش آموزان اقدام کنند.
توانا ادامه داد: از جمله ویژگی هایی 
نیز  است  داشته  سامانه  این  که 
بال  گوشی های  ارسال  به  می توان 
کرد  اشاره  سازمان  این  به  استفاده 
بال  گوشی های  می توانند  افراد  که 
سازمان  این  به  را  خود  استفاده 
در  گوشی ها  این  تا  کنند  ارسال 
صورت سالم بودن در اختیار دانش 

آموزان قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان بسیج دانش 
 ۴۰۰ تاکنون  فارس  استان  آموزی 
برای دانش  تبلت هوشمند  گوشی و 
آموزان بازمانده از تحصیل در سراسر 
استان فارس تهیه شده است و طرح 
»توکاد« همچنان ادامه داشته و خیران 
می توانند در صورت عالقه در این طرح 

ثبت نام و حضور داشته باشند.

کلنگ احداث زمین »کشتی ساحلی«
 در الرستان به زمین زده شد

ایجاد درآمد پایدار، اولویت اصلی انجمن 
خرید 4۰۰ تلفن همراه برای دانش آموزان حمایت زندانیان باشد

بازمانده از تحصیل در فارس

الرستان، ظرفیت میزبانی مسابقات ورزشی در سطح ملی را دارد

عادی انگاری کرونا، جویم و بنارویه را در آستانه قرنطینه قرار داد

اگر قرآن نبود، باب معرفة اهلل بسته بود الی االبد. و آن فلسفه يونانی 
برای  ارجمند است؛  باب ديگری است كه در محل خودش بسيار  يك 
دليل  با  می شود،  حاصل  معرفت  نه  می كند،  اثبات  استدالل  با  اينكه، 
وجود  اثبات  غير  معرفت  تعالی.  و  تبارک  خدای  وجود  می شود  اثبات 
است. و قرآن آمده است كه هم اثبات بكند به همان طريقه های متعارف 
قرآن  پرده ديگرش عرفان  و هم  او  از  نازلتر  گاهی  بلكه  و طريقه های 
كتابی  هيچ  در  است  قرآن  در  كه  هم  مقدارش  همين  را  او  كه  است 
با  و  است  شده  متحول  كه  اسالمی  عرفانی  كتب  در  حتی  نمی يابيد، 
عرفان قبل االسالم بسيار فرق دارد، باز تعبيرات قرآن غير آنی است 

كه آنها دارند.
يك نحوه ديگری هست، يك لطايف ديگری در قرآن هست و اينها هم 
از بركات بعثت است. و بركات بعثت آن مقداری كه در معنويات هست 
آن قدر در ماديات ظاهر نشده است، لكن آن مقداری هم كه در ماديات 
ظاهر شده است باز قبل االسالم نبوده است. اتصال معنويت به ماديت 
و انعكاس معنويت در همه جهات ماديت از خصوصيات قرآن است كه 
افاضه فرموده است. قرآن در عين حالی كه يك كتاب معنوی، عرفانی 
به خيال جبرئيل  ماها،  به خيال  ماها،  به دست  به آن طوری است كه 
اخالق  تهذيب  كه  است  كتابی  يك  حال  عين  در  نمی رسد،  هم  امين 
را هم  و وحدت  استدالل هم می كند، حكومت هم می كند  را می كند، 
سفارش می كند و قتال را هم سفارش می كند و اين از خصوصيات كتاب 
آسمانی ماست كه هم باب معرفت را باز كرده است تا حدودی كه در 
حد انسان است و هم باب ماديات را و اتصال ماديات به معنويات را و 
هم باب حكومت را و هم باب خالفت را و همه چيز را؛ و ما كه اميد است 
از پيروان اسالم باشيم و از پيروان قرآن باشيم بايد همه ابعاد اين را در 
نظر داشته باشيم. نه در نظر داشته باشيم، بلكه دنبالش باشيم تا حاصل 

بشود برای ما، مجاهده كنيم تا حاصل بشود برای ما.
آشنایي با قرآن 

 برگرفته از آثار امام خمیني

عرفان قرآن 


