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معرفی نمایش های برتر
جشنواره منطقه ای “الد”
الرستان

دولت های اسالمی علیه
جنایات دولت میانمار
اقدام عملی کنند.
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کاشت  ۸۰درخت نخل
در بلوارهای
شهر الر

اعطای دیپلم افتخار نمایشگاه بینالمللی بلغارستان به کودک الرستانی

راهاندازي مجدد  28واحد صنعتي
در شهركهاي صنعتي فارس

2

از ابتداي امسال

درخشش بانوان کاراته کا کورده 3
الرستان در مسابقات کشوری

تیم آسیایی شهید چمران الرستان
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پژوهش در
قرآن و حديث
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حضور بازیکنان منتخب ایران در

کودک الرستانی موفق به دریافت دیپلم افتخار
نوزدهمین مسابقه و نمایشگاه بینالمللی
نقاشی «نوازاگورا» بلغارستان شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایلنا ،اعضای
مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،شش «دیپلم افتخار»
نوزدهمین مسابقه و نمایشگاه بینالمللی

نقاشی «نوازاگورا» بلغارستان در سال ۲۰۱۷
را از آن خود کردند.
این مسابقه بینالمللی نقاشی با موضوع «آزاد»
برگزار شد و آثار کودکان و نوجوانان از میان
 ۳۴۰۸اثر رسیده از  ۳۷کشور جهان ،شش
عضو مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان موفق به دریافت

دیپلم افتخار این دوره شدهاند.
«امیر عباسپرست»  ۸ساله و «احمدرضا
نراقینژاد»  ۷ساله هر دو از مرکز فرهنگیهنری
کانون بهبهان در استان خوزستان« ،امیرمحمد
صادقزاده»  ۹ساله از مرکز فرهنگیهنری
الرستان در استان فارس موفق به دریافت دیپلم
افتخار این رویداد هنری شدند.

«مهنا خالقی»  ۱۲ساله از مرکز فرهنگیهنری
کانون سنقر و «آیناز نجفیان»  ۱۱ساله از
اسالمآباد غرب هر دو در استان کرمانشاه و
«میالد توانا»  ۹ساله از مرکز فرهنگیهنری
کانون بیرجند در استان خراسانجنوبی از دیگر
اعضای کانون هستند که دیپلم افتخار این دوره
از مسابقهی بینالمللی نقاشی نوازاگورا را از

آن خود کردند« .صبا مرادیوند»  ۱۴ساله از
آموزشگاه خانه خورشید در استان کرمانشاه نیز
توانست دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با
ارسال  ۱۵اثر در نوزدهمین مسابقه و نمایشگاه
بینالمللی نقاشی «نوازاگورا» بلغارستان در
سال  ۲۰۱۷شرکت کرده بود.

چربی سوزی با ويتامينD
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جعفرپور:نگاه دست دومی دولتها به حوزه فرهنگ
از مشکالت اصلی این حوزه است

به گزارش میالدالرستان به نقل از ایکنا،
جمشید جعفرپور در سخنانی نگاه دست
دومی به فرهنگ را از جمله مشکالت
این حوزه دانست و گفت :بحث ما همیشه
با سازمان برنامه و بودجه و دولتهاست

اجراي طرح نذر
«چادر و روسري»
در شيراز؛

که فرهنگ را به عنوان شهروند درجه
دوم میبینند و به این توجه ندارند که
انقالب و نظام و دولت و همه مملکت به
وسیله فرهنگ شکل گرفت و میگیرد و
نباید اولین جایی که دچار کسر بودجه
میشود حوزه فرهنگ باشد.
نماینده مردم الرستان ،خنج و گراش
در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه
مدیران فرهنگی در صف اول حوزه
فرهنگ قرار داشته و مستقیماً با مسائل
و آسیبها دست و پنجه نرم میکنند،
افزود :کمیسیون فرهنگی مجلس
آمادگی کامل برای نگاه عمیق و رفع
این آسیبها را دارد و این خود میطلبد
تا همگان در این مسیر با بررسی
کارشناسانه همراهی کنند و موارد الزم
را از طریق این امکان رفع کنند.

برگزاری دوره آموزشی”خط امام”
در دانشگاه دولتی الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنیم،
حجتاالسالم والمسلمین ایوبزاده ،مسئول
تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی فارس ،از
برگزاری دوره خط امام دانشگاهی در استان
خبر داده و اظهار داشت :این دوره در
دانشگاههای دولتی شیراز ،فرهنگیان ،پیام
نور شیراز ،دولتی الرستان و علوم پزشکی
شیراز برگزار خواهد شد.
وی ارتقای تشکیالت بسیج دانشجویی و
توانمندسازی در مباحث تربیتی را از اهداف
برگزاری این دوره دانست و تصریح کرد:
در دورههای خط امام دانشگاهی مباحث
معرفتی ،بصیرتی ،تربیتی و تشکیالتی و
مهارتی به دانشجویان شرکتکننده ارائه
میشود.
مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی
فارس با تاکید بر این اینکه خط امام

به گزارش ميالدالرستان به نقل از
روابط عمومي شرکت شهرکهاي

صنعتي فارس ،شاهپور قنبري گفت:
با راهاندازي مجدد  28واحد صنعتي،

حجتاالسالم والمسلمین شاهسوني:

بيش از هزار نفر در
استان فارس مشغول
حفظ قرآن کريم هستند

به گزارش فارس ،حجتاالسالم والمسلمین
عليرضا شاهسوني ،در حاشيه تجليل از 400
حافظ يک تا  30جزء که با حضور امامجمعه،
رئيس تبليغات اسالمي استان فارس ،مسئوالن،
حافظان قرآن و اقشار مختلف مردم در حسينيه
محمد رسولا ...محله ساساني آباد قائميه
برگزار شد ،در سخناني اظهار داشت :فعاليت
موسسه بيتاالحزان حضرت زهرا (س) اکنون
عالوه بر استان فارس در کل کشور گسترش
پيدا کرده است.
مدير موسسه بيتاالحزان حضرت زهرا (س)
گفت :اين موسسه در  ۱۱استان فعاليت دارد و
 ۹مدرسه شبانهروزي در کشور داريم که تالش
ميکنيم فرمايش رهبر معظم انقالب براي
تربيت  ۱۰ميليون حافظ قرآن را جامعه عمل
بپوشانيم.
وي افزود :در مدارس شبانهروزي اين موسسه،
قرآن آموزاني از کشورهاي عراق ،هند،
پاکستان ،آمريکا ،کشمير ،غنا و ديگر کشورها
حضور دارند؛ همچنين در اين موسسه هزار و
 700نفر مشغول به حفظ قرآن کريم هستند
که بيش از هزار نفر آنها از استان فارس و
مابقي از استانهاي ديگر هستند.
شاهسوني با اشاره به اينکه جشن
فارغالتحصيلي موسسه بيتاالحزان حضرت
زهرا (س) هرسال برگزار ميشود ،تصريح کرد:
امسال اين جشنواره  ۲۳شهريور در استهبان
برگزار خواهد شد.

 300نفر به کار خود بازگشتند.
وي بابيان اينکه واحدهاي توليدي در
شهرکهاي صنعتي سنگ خرمبيد،
بزرگ شيراز ،سنگ نيريز ،آباده،
انجيره مرودشت ،ده فاضل ،الر،
فيروزآباد و داراب مجددا ً فعالشده
است ،تصريح کرد :براي اين
واحدهاي صنعتي  170ميليارد ريال
سرمايهگذاري شده است.
مديرعامل شرکت شهرکهاي
صنعتي فارس ،اجراي طرح رونق
توليد باهدف فعال کردن واحدهاي
راکد از طريق اختصاص تسهيالت
و نيز اجراي طرح عارضهيابي و
رفع مشکالت واحدهاي صنعتي را
از برنامههايي اعالم کرد که سبب

به گزارش میالد الرستان؛ مهندس علی پیروز
که به عنوان گزینه های پیشنهادی جهت
انتخاب به عنوان شهردار الر مطرح بود ،در
اقدامی زیبا طرح و برنامه های شهرداری الر
را در اختیار اعضاء شورا و شهردار الر قرار داد.
متن بیانیه مهندس علی پیروز ،به شرح زیر

در برپایی فستیوال ها  ،کارگاه ها و دوره
آموزشی را عنوان نمود.
پس از آن جمشید طاهریان  ،دبیر جشنواره
منطقه ای تئاتر الد پس از تشریح روند
برگزاری جشنواره ایراد داشت  :بی گمان
جشنواره منطقه ای تئاتر الد با برگزاری ۳۰
نمایش در مدت  ۱۰شب  ،بی نظیر ترین
فستیوال تئاتر به حسب تعدد اجرا بوده است.
وی خواستار برگزاری دوره های بعد در مقیاس

افزايش راهاندازي واحدهاي راکد
شده است.
قنبري افزود :راهاندازي مجدد
واحدهاي راکد و تعطيل از
اولويتهاي اصلي وزارت صنعت،
معدن و تجارت و سازمان صنايع
کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
در راستاي اجراي تدابير ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي است و از
اهداف مهم اجراي طرح رونق توليد
در سال دوم فعاليت آن نيز تحقق اين
موضوع است.
وي با اشاره به اجراي مرحله جديد
طرح کلينيک صنعت در شهرکهاي
صنعتي استان فارس ،مطرح کرد :در

تاچه قبول افتد و چه در نظر آید /علی پیروز

کاشت  ۸۰درخت
نخل در بلوارهای
شهر الر

به گزارش ميالدالرستان به نقل از تسنيم،
خداداد رحيمي ،مديرکل گمرکات استان
فارس ،با بيان اينکه در  5ماه گذشته  92هزار و
 406تن کاال به ارزش  85ميليون و  777هزار
و  314دالر از طريق گمرکات استان فارس به
خارج از کشور صادر شده است اظهار داشت :در
مردادماه امسال ارزش صادرات کاالهاي استان
فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9
درصد رشد داشته است.
وي با بيان اينکه اين کاالها به  51کشور صادر
شده است ،افزود :عراق ،افغانستان ،امارات
متحده عربي ،قطر ،آلمان ،روماني ،پاکستان،
ترکيه ،کويت و عمان از جمله کشورهاي هدف
صادارات استان فارس بوده است.
مديرکل گمرک استان فارس ،عنوان کرد:
لبنيات ،رب گوجه فرنگي ،شيره و عصاره
شيرين بيان ،دستگاههاي مبدل حرارتي،

منطقه ای با برند الد شد و ضمن انتقاد
از وضعیت نامطلوب فرهنگی شهرستان
و استان  ،از مسئوالن و یاری دهندگان
بابت همراهی در برپایی این برنامه تقدیر
کرد.
سپس نمایش های برتر به شرح زیر معرفی
شدند:
اجراهای شایسته تقدیر :
 - ۱نمایش “تابلوی آخر” به کارگردانی
طیبه اشکنانی از دانشگاه آزاد اسالمی
المرد.
 - ۲نمایش “مجلس نرگس” به کارگردانی
مرجان افروز از گروه هنری سکوت الر.
اجراهای برتر:
“هزار شالق ” به کارگردانی محمد جواد عاجلی
از استهبان .
“بر پهنه دریا” به کارگردانی بهروز دشتی از
بندرعباس .
“بچه های تابستان” به کارگردانی علی اکبر
طاهریان از الرستان

اين طرح با حضور گروههاي مشاور
در شهرکهاي صنعتي ،واحدهاي
صنعتي مورد ارزيابي و مشاوره
قرار ميگيرند و براي فعال کردن
واحدهاي راکد نيز برنامهريزي و
هدفگذاري ميشود.
مديرعامل شرکت شهرکهاي
صنعتي فارس خاطرنشان کرد:
واحدهاي صنعتي متقاضي بايد با
مراجعه به سايت سازمان صنايع
کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
به نشاني  www.isipo.irبا ورود به
بخش عارضهيابي واحدهاي صنعتي
نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام
کنند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومي شهرداري الر؛ امروزه با توجه
به فرهنگ سازيهاي انجام شده ،مردم
و مسئوالن شهر الر به درخت و محيط
زيست توجه خاصي نشان ميدهند؛ چرا كه
به خوبي دريافتهاند درختان و گياهان در
سالمت جسمي و روحي مردم نقش اساسي
دارد.
محمدرضا قنبرنژاد شهردار الر با بيان اين
مطلب ،گفت :در اين راستا ،به همت واحد
فضاي سبز ،همزمان با فرارسيدن عيد
سعيد غدير خم ،در مرحله اول  ۸۰نفر
درخت خرماي شاهاني در بلوار جمهوري
اسالمي (چهل متري اول) و بلوار هاشمي
زاده اين شهر كاشته شد.
شهردار الر با بيان اينكه با در نظر گرفتن
مالحظات بصري و زيست محيطي ،كاشت
درختان نخل( َفسيل) تاثير بسزايي در
بهبود منظر شهري خواهد داشت ،خاطر
نشان كرد :مرحله جديد كاشت درختان
نخل ( َفسيل) در اين شهر از روز عيد سعيد
غدير آغاز شده و ان شاهلل در مراحل بعد
تعداد بيشتري از اين درخت در سطح شهر،
كاشته خواهد شد.
وي افزود :براي خريد و كاشت  ۸۰نفر
درخت خرما ۴ ،ميليون و  ۸۰۰هزار تومان
هزينه شده است.
( َفسيل) نام اصلي درخت نخل در زبان
الري است.

اضافه شدن  100مکان
جديد برای برگزاري
همايش شيرخوارگان
حسيني در فارس

صادرات استان فارس در مرز  ۸۶ميليون دالر

معرفی نمایش های برتر جشنواره منطقه ای “الد” الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
الرستان؛ پانزدهمین جشنواره منطقه
ای تئاتر الرستان “الد”  ،با معرفی گروه
های برتر به کار خود پایان داد .این آیین
با حضور تنی چند از مسئوالن  ،روسای
دانشگاه آزاد اسالمی و مدیریت مخابرات
الرستان  ،شهردار و اعضای شورای
اسالمی شهر و همچنین پیشکسوتان ،
هنرمندان و عالقه مندان در تماشاخانه
استاد جمالی خانه فرهنگ الر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،سید علی اصغر رفعت
حقیقی طی سخنانی ضمن قدردانی از گروه
های شرکت کننده و برگزار کنندگان این
جشنواره  ،بیان داشت  :نخستین تجربه در
برگزاری چنین مراسماتی توسط نهاد های
خصوصی بسیار مطلوب و قابل قبول بوده است
وی بار دیگر با تاکید بر نقش نظارتی دولت ،
حمایت همه جانبه مجموعه فرهنگ و ارشاد
اسالمی الرستان از موسسات فرهنگی و هنری

دانشگاهی زمینه حضور در دوره خط امام
استانی است ،خاطرنشان کرد :نحوه گزینش
و انتخاب دانشجویان ،برنامهریزی و اجرای
این دوره به عهده خود دانشگاهها بوده و
معاونت تعلیم و تربیت نقش پشتیبانی و
هماهنگی ،محتوایی و تامین دوره را بر
عهده دارد.
ایوبزاده با بیان اینکه  ۲۳۰نفر از
دانشجویان در این دورهها شرکت کردهاند،
افزود :دوره خط امام دانشگاهی در سطح
باالیی اجرا شد که سخنرانان این دورهها از
اساتید مطرح کشوری انتخاب شدند.
مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی
استان فارس ،عنوان کرد :هرچه به سمت
کف دانشگاه برویم و برنامهریزی را به عهده
خود دانشجو بگذاریم و از دورههای متمرکز
کاسته شود ،برنامه موفقتر است.

است:
حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی را
که به ما توانی همراه با ایمان و تقوا عطا
نمود که در راه خدمت بی منت به مردم
غیور و باصفا شهر الر گام هایی برداشته و
به منظور پیشرفت و ترقی الر و الرستان
آنچه در توان داشته ام با تجربه  ۲۸ساله
خدمتم در فرمانداری ویژه الرستان ،در
طبق اخالص گذاشته و تقدیم نموده ام که
در این راستا طرح های مدون که حاصل
تالش و تجربه عمومی و تخصصی اینجانب
بوده جهت هرگونه بهره برداری در اختیار
اعضاء محترم شورای اسالمی شهر الر و
جناب شهردار محترم قرار داده ام .

راهاندازي مجدد  28واحد صنعتي در شهركهاي صنعتي فارس از ابتداي امسال

در الرستان متولي کيست؟

به گزارش میالد الرستان ،محمدحسين
اسالمي در گفتوگو با فارس با تأکيد بر
اهميت مقوله عفاف و حجاب ،اظهارداشت:
طرح نذر «چادر و روسري» ،در راستاي
ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و حمايت
از توليدکنندگان داخلي در شيراز برگزار
ميشود.
وي با اشاره به اينکه اين طرح ضمن
ترويج فرهنگ اجتماعي عفاف و حجاب،
فرهنگ خريداري کاالهاي داخلي و
ايراني نيز در ميان شهروندان را نهادينه
ميکند ،افزود :طرح نذر چادر و روسري
از اول مهرماه در استان فارس آغاز و تا
پايان بهمن ماه نيز ادامه دارد.
مديرمرکز فرهنگي مدينهالنبي(ص)
شيراز ،اضافه کرد :شهروندان ميتوانند
با مراجعه به اين مرکز فرهنگي واقع در
چهارراه هوابرد ،ابتداي بلوار سرباز نبش
کوچه  26در اين امر خير شريک شوند
و در همياري توليدکنندگان داخلي در
بهبود اقتصاد کشور سهيم باشند.
اين موضوع درالرستان نيز بايد
مورد توجه قرار گيرد .مسئولين
فرهنگي لطفا پيگيري نمايند.

برنامه های علی پیروز
در اختیار اعضا شورا و شهردار الر

سولفات آمونيوم ،فرش و ساير کفپوشها از
مواد نسجي ،ماشينآالت و دستگاهها براي
کارهاي عمومي ساختمان ،سيمان ،گلوتن
گندم و آرد گندم بيشترين حجم صادرات را
به خود اختصاص داده است.
اين مسئول بيان کرد :در مردادماه امسال
صادرات گوجه فرنگي نسبت به مدت مشابه
سال گذشته از لحاظ وزن  65درصد و از لحاظ
ازرش  70درصد رشد داشته است.
رحيمي با بيان اينکه در پنج ماه گذشته مردم
استان فارس 176 ،بسته کاالهاي هديه و
سوغاتي به ارزش  2هزار و  149دالر از طريق
گمرکات اين استان دريافت کردهاند ،اظهار
داشت :در اين مدت يک هزار و  885بسته
پستي به ارزش  28هزار و  431دالر به خارج از
کشور ارسال شده که از لحاظ ارزش بستههاي
خروجي  74درصد افزايش داشته است

به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنيم،
دبير مجمع جهاني حضرت علي اصغر(ع) در
استان فارس از افزايش  ۱۰۰مکان جديد
به تعداد مکانهاي برگزاري همايش عظيم
شيرخوارگان حسيني در اين استان خبرداد.
شاهرخ صبوري ،با اشاره به برگزاري همايش
عظيم شيرخوارگان حسيني در  31شهريور
ماه جاري اظهار داشت :اين همايش عظيم
در شهر شيراز نيز در آستان مقدس احمدي
و محمدي(ع) برگزار و همانند سالهاي
گذشته نذرنامه توسط مادران راس ساعت
 10صبح قرائت ميشود.
صبوري گفت :مجموعه هيئت و مرکز
فرهنگي مذهبي خادمين عاشقان ثارا...
و مجمع جهاني حضرت علي اصغر استان
فارس نيز همزمان با  4500نقطه کشور و
 41کشور جهان اين همايش را در 400
نقطه استان فارس برگزار ميکنند.
وی با بيان اينکه اين مراسم در سال گذشته
در  300نقطه استان فارس برگزار شده بود،
تصريح کرد :با توجه به استقبال عاشقان
سيد و ساالر شهيدان و خاندان اهل بيت
عصمت و طهارت(ع)  100نقطه ديگر به
نقاط گذشته اضافه شد و امسال در بيشتر
شهرها ،بخش ها و روستاهاي استان اين
مراسم برگزار ميشود.

راه اندازی سامانه  ۱۹۰در الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،مجید امینی ،مدیرگروه
بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،گفت :شهروندان با سامانه بهداشت
 ۱۹۰یک بازرس بهداشتی باشند.
وی افزود :هدف از راه اندازی سامانه تلفنی
 ۱۹۰در وزارت بهداشت ،ثبت و رسیدگی به
شکایات مردم از رستوران ها ،اغذیه فروشی
ها ،تخلفات مربوط به مواد غذایی و آلودگی
های محیطی می باشد.
امینی گفت :مردم می توانند در صورت
مشاهده تخلفات حرفه ای و رعایت نکردن
اصول بهداشت حرفه ای مانند نور و فضای
شغلی نامناسب در مشاغل مختلف همچنین
تخلفاتی مانند آلودگی صوتی ،ایجاد آلودگی
هوا یا خاک ،دفع نامناسب پسماندها و رعایت
نشدن اصول بهداشت حرفه ای را به این سامانه
اطالع دهند.

همچنین تخلفاتی که در مراکز تفریحی
و ورزشی رخ می دهد مانند رعایت نشدن
اصول بهداشتی یا عرضه غیر مجاز مواد
دخانی ،دوپینگی در استخرها ،باشگاه های
ورزشی  ،آرایشگاه ها و هتل ها  ،در تماس
با این مرکز پیگیری و کارشناسان بهداشت
محیط در سامانه  ۱۹۰در صورتی که موارد
ارجاع شده اورژانسی باشد در زمان کوتاه
به آن رسیدگی و در غیر این صورت با ارائه
کد پیگیری و زمان رسیدگی امکان پیگیری
موضوع را به شهروندان می دهند.
وی در پایان از مردم خواست به منظور کمک
به رفع مشکالت بهداشتی استان ،شکایات خود
را در خصوص موارد بهداشت محیط مراکز تهیه
،توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی،
غیر بهداشتی بودن آب شرب و شکستگی لوله
های آبرسانی،عرضه و فروش مواد غذایی فاسد،
تاریخ گذشته ،تقلبی ،فاقد پروانه ساخت و
پروانه بهداشتی واردات و عرضه مواد غذایی به

صورت دست فروشی و دوره گردی،عدم رعایت
بهداشت فردی و بهداشت محیط در مراکز تهیه
و توزیع مواد غذایی ،و اماکن عمومی کارگاهها
و کارخانجات ،عدم رعایت بهداشت در محیط
های آموزشی،دفع غیر بهداشتی زباله و کودبار
در معابر عمومی ،وجود سگ های ولگرد ،موش
و سایر حیوانات موذی در محل زندگی یا محل
کار ،استعمال دخانیات در مراکز تهیه و توزیع
مواد غذایی و اماکن عمومی،گزارش تخلفات
بهداشتی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی
درمانی پرتو پزشکی ،رادیولوژی ،پزشکی هسته
ای و،...حمل و نقل نامناسب مواد غذایی توسط
ماشین های غیر مجاز و فاقد مجوز ،گزارش
بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه از طریق
شماره تلفن رایگان  ۱۹۰اطالع دهند.
گفتنی است این سامانه با شماره تلفن
رایگان  ۱۹۰به صورت شبانه روزی پاسخگوی
شکایات عموم مردم در سراسر کشور می
باشد.
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درخشش بانوان کاراته کا کورده الرستان
در مسابقات کشوری

به گزارش میالدالرستان ،یک دوره مسابقات
کاراته قهرمانی کشور ،به میزبانی شیراز در سالن
والفجر ،با حضور  ۳۵۶کاراته کا از استان های
فارس ،خوزستان ،بوشهر ،اصفهان ،تهران ،کرمان،
کرمانشاه ،یزد و استان مرکزی ،عسلویه و غیره،
در رده های سنی خردساالن ،نونهاالن ،نوجوانان،
جوانان ،امید و بزرگساالن برگزار گردید.
در این دوره از رقابت ها تیم کورده با  ۱۰کاراته
کا حضور داشت که در دو بخش کاتا و کومیته
توانست ۳طال۴ ،نقره و  ۵برنز را کسب نماید.

قهرمانی والیبالیست های
امید بیرم در مسابقات
جنوب فارس

به گزارش میالد الرستان به نقل از بیرم
نیوز ،در این دوره از بازی ها ،تیم هایی از
شهرستان های الرستان ،گراش و المرد در
دو روز متوالی شرکت کردند که به دلیل
فشردگی بازی ها با سه ست برگزار شد.
تیم های شرکت کننده در این دوره از
مسابقات :امیدبیرم ،سیمان المرد ،آبشار
اندیشه گراش ،فاطمیه گراش ،منتخب ارد،
آوای فیشور
نتایج مسابقات  :امید بیرم مقام اول ،سیمان
المرد مقام دوم ،آوای فیشور مقام سوم

برگزاری مسابقات
ده توپ بیلیارد
در الرستان

به گزارش میالدالرستان ،مسابقات ده توپ
( )ten ballبه مناسبت عید غدیر خم ،به
میزبانی خانه بیلیارد الرستان باشگاه آریان
با حضور عالقمندان به این رشته ورزشی
از الرستان و شهرستان های اطراف برگزار
گردید که در پایان نتایج بدین شرح رقم
خورد:
نفراول مجتبی عملگی ازالر
نفردوم علی ارجمندی ازالر
نفرسوم ادمین قنبری ازعمادده
سرپرستی این دوره از مسابقات را اسالم
جابری بر عهده داشت.
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقای سهراب اسدي داراي شماره شناسنامه
 2510766635به شرح دادخواست به کالسه 961/4
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان محمدنور اسدي به
شناسنامه شماره  11ش م  2511616009در تاریخ
 95/8/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1كنيز اسدي فرزند فريدون ش م 2511619423
همسر
-2سهراب اسدي فرزند محمدنور ش م 2510766635
-3حامد اسدي فرزند محمدنور ش م 2500338339
-4راحيل اسدي فرزند محمدنور ش م 2510769278
-5سميره اسدي فرزند محمدنور ش م 2512051900
-6سكينه اسدي فرزند محمدنور ش م 2510770111
-7عايشه اسدي فرزند محمدنور ش م 4723723188
-8امينه اسدي فرزند محمدنور ش م 2512056309
-9ساره اسدي فرزند محمدنور ش م 2500202135
فرزندان متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از
متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه مركزي شوراي حل اختالف فيشور -
منصور سليماني
م  /الف 616 /

معرفی نفرات برتر مسابقات پرس سینه جنوب فارس

اسامی نفرات مدال آور:
سارا کارکن ؛ طال کومیته  -فاطمه بادی ؛ طال
کومیته  -مریم شریفی ؛ طال کومیته ؛ نقره کاتا
 شیما یگانه ؛ نقره کاتا  -مینا طالبی ؛ نقره کاتا؛ برنز کومیته  -مریم رحمانی ؛ نقره کاتا ؛ برنز
کومیته  -پریسا پاداش ؛ برنز کومیته  -الینا طالبی
؛ برنز کاتا  -معصومه داوری ؛ برنز کاتا
مربیگری و سرپرستی این تیم را نژادپور بر
عهده داشتند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان الرستان؛ مسابقات پرس
سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جنوب فارس
یادواره شادروان حسین راکعی با حضور ۱۱۰
ورزشکار از شهرهای الر ،گراش ،اوز ،خنج ،المرد،
فیروزآباد ،جهرم( قطب آباد ) و خور به میزبانی
شهر الر برگزار شد.
نتایج تیمی به دست آمده از این مسابقات ،به شرح زیر است:

نوجوانان بدون لوازم  :مقام اول ،المپیا خور  -مقام

دوم،اوز  -مقام سوم،الر (تختی +مبارز )
جوانان بدون لوازم  :مقام اول  ،الر (تختی  +مبارز
)  -مقام دوم  ،فیروز آباد  -مقام سوم ،اوز
بزرگساالن بدون لوازم  :مقام اول،آبشار گراش-
مقام دوم،الر  (-تختی +مبارز)  -مقام سوم ،فیروز
آباد
اوورال بدون لوازم  :نوجوانان  :محمد افخمی ،
المپیا خور
جوانان  :عدنان نورسته  -اوز
بزرگساالن  :علیرضا انوری  -الر (تختی)
نوجوانان با لوازم  :مقام اول،آبشار گراش  -مقام
دوم ،اوز  -مقام سوم ،فروزان گراش
جوانان با لوازم  :مقام اول ،آبشار گراش  -مقام
دوم ،اوز  -مقام سوم  ،فیروز آباد
بزرگساالن با لوازم  :مقام اول ،ایلیا خنج  -مقام
دوم ،الر (تختی  +مبارز )  -مقام سوم،آبشار گراش
اورال با لوازم
نوجوانان ،حسن حجازی  -فروزان گراش
جوانان  ،جاسم خدادادی  -آبشار گراش
بزرگساالن ،حامد اسد زاده -ایلیا خنج

برگزاری پیاده روی همگانی در الر

به گزارش میالدالرستان ،همایش پیاده روی
همگانی به مناسبت دهه امامت و والیت و همچنین
فرا رسیدن عید غدیر خم در الر برگزار شد.
مسیر پیاده روی از فلکه بزرگ امام خمینی (ره)

شروع و تا بوستان محمدی ادامه یافت که پس
از تجمع حاضرین شرکت کننده در این مراسم،
قرعه کشی صورت گرفت و به قید قرعه به
برندگان جوایز نفیسی اهدا گردید.

حضور بازیکنان منتخب ایران در تیم آسیایی شهید چمران الرستان
به گزارش میالد الرستان؛ نشمین
شافعیان در گفتوگو با ایسنا ،در
مورد حضور تیم هندبال شهید
چمران الرستان در مسابقات زنان
جام باشگاههای آسیا ،اظهار کرد:
در این رقابتها شش تیم حضور
دارند و ما سعی میکنیم که جزو
چهار تیم صعود کننده باشیم ،اما
نمی توانیم قول حتمی بدهیم.
من سال گذشته با تیم سنندج
در این رقابتها حاضر شدم.
امیدوارم امسال بتوانیم خود را
ارتقا بدهیم.
او در مورد شناختش از تیمهای
حاضر در این رقابتها ،گفت :با
شناختی که از تیمهای ازبکستان،
هند و قزاقستان دارم ،صعود از
مرحله گروهی کار سختی است.
تیمهای حاضر در این رقابتها
بسیار قدر هستند چون از وجود

بازیکنان خارجی بهره می برند.
ما تالش میکنیم که جزو چهار
تیم صعود کننده باشیم.
سرمربی تیم هندبال شهید
چمران الرستان ،در مورد
آمادگی تیم نیز تصریح کرد:

از پنجم مرداد ماه ما جذب
بازیکنان را انجام و تمرینات تیم
را آغاز کردیم .ما تالش کردیم
از برترینهای تمامی تیمها
بازیکنانی را به خدمت بگیریم،
پنج بازیکن از تیم سنندج ،دو

بازیکن از تیم تاسیسات ،یک
بازیکن از تیم مشهد ،سه بازیکن
از تیم شیراز و در نهایت هم پنج
بازیکن الرستانی را جذب کردیم.
وی ادامه داد :ما تمرینات را هم
در بخش توپی و هم بدنسازی

پیگیری کردیم .در مسابقات
هیئت های استانی هم حاضر
شدیم .ممکن است که یک
اردو نیز در شیراز داشته باشیم
و در نهایت  ۲۶شهریور ماه در
تاالر هندبال با تیمهای تهرانی
رقابتهایی نیز برگزار کنیم.
دومین دوره رقابتهای هندبال
جام باشگاههای زنان آسیا از
یکم تا هشتم مهر ماه به میزبانی
ازبکستان با حضور شش تیم
برگزار میشود.
تیم شهید چمران الرستان
قهرمان فصل گذشته هندبال
زنان به عنوان تنها نماینده ایران
در این رقابتها حاضر خواهد شد.
سال قبل تیم سنندج نماینده
ایران در این رقابتها بود که به
عنوان ششمی دست یافت.

دوچرخه ثابت یا دوچرخه سواری در فضای باز

ورزشکارانی که از دوچرخه سواری در فضای باز
لذت می برند ،هر زمستان با مشکل مشابهی
روبرو هستند ،انتخاب شجاعانه ماندن در هوای
سرد یا تغییر ورزش به دوچرخه های ثابت داخل
سالن .همین مساله در تابستان هم وجود دارد و
دوچرخه سواران عالقه زیادی به دوچرخه ثابت
در فضای سالنی که خنک تر است و کمتر عرق
می ریزند ،دارند با وجودیکه مجبور به پرداخت
هزینه هم هستند .ولی وقتی صحبت از کارایی
به میان می آید ،یعنی کالری سوزاندن ،چربی
آب کردن و تقویت عضالت ،کدام نوع دوچرخه
سواری بهتر است؟ در حالی که پاسخ کامال
قاطعانه است ،ولی ما درا ین مقاله سعی می کنیم
مزایا و معایب دوچرخه ثابت و دوچرخه سواری
در فضای آزاد را برایتان بیان کنیم.
شیب ،سرعت و عوامل دیگر
در دوچرخه سواری در فضای باز و دوچرخه ثابت

با وجود تمام مواردی که در این دو نوع دوچرخه
سواری یکسان هستند از قبیل سرعت و تداوم،
دوچرخه ثابت مانند دوچرخه سواری در فضای
آزاد ضربان قلب شما را به حداکثر نمی رساند .علت
آن وجود مقاومت باد و زمین ناهموار که سختی
متغیری به ورزش شما اضافه می کند ،است.
اگر برای اولین بار است که در فضای آزاد دوچرخه
سواری می کنید ،اگر کمی برایتان سرگرم کننده
بود ،نباید تعجب کنید .پیتر گلسفورد (Peter
 )Glassfordمربی دوچرخه سواری برای
ورزشکاران ،در مصاحبه ای با  Greatistبیان
می کند :دوچرخه در یک سطح عمودی قفل
می کند ،بنابراین بر اساس قوانین طبیعیت نمی
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
آقای عبدالعزيز پركاس فرزند سياه
درخواستي كه به کالسه  960195این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم سياه
پركاسي فرزند كاظم به شناسنامه  9418صادره از
الرستان در تاریخ  85/12/20در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1محمدكاظم پركاسي فرزند سياه ش ش
 2511084538الرستان
-2عبدالعزيز پركاس فرزند سياه ش ش 691
الرستان
-3شفق پركاس فرزند سياه ش ش  94الرستان
ش ش
-4كوچك پركاس فرزند سياه
 2511120585الرستان
-5فاطمه نساء پركاس فرزند سياه ش ش 249
الرستان
-6عزت پركاس فرزند سياه ش ش 16344
الرستان فرزندان متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
الرستان م  /الف 614 /

توانید به سمت کناره ها حرکات زیادی داشته
باشید .اگر هنگام دوچرخه سواری در فضای باز
به شخص دوچرخه سوار دقت کنید متوجه می
شوید که دوچرخه زیر پایش به سمت چپ و
راست حرکت می کند که همین امر نیاز به تعادل
و هماهنگی بیشتری دارد ،در نتیجه برای ایجاد
ثبات ،عضالت ،باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
هرچه عضالت بیشتری درگیر شوند ،بدن تان،
حین ورزش فعالیت بیشتری خواهد داشت.
باید بدانید ،به ندرت می توان گفت که دوچرخه
ثابت و دوچرخه سواری در فضای باز به هم
شباهت دارند .به عنوان مثال ،خیلی راحت می
توان حرکت دوچرخه ثابت را سنگین تر کرد.
می خواهید واقعا خودتان را به چالش بکشید؟
به سادگی شیب دوچرخه را بیشتر کرده و پدال
بزنید .ولی دوچرخه سواری در فضای باز نیازمند
برنامه ریزی برای انتخاب مسیری است که به
اندازه کافی شما را به چالش بکشاند.
دوچرخه سواری در فضای باز و دوچرخه ثابت هر
دو می توانند ورزش بیش از حد سنگینی باشند

اگر به دنبال ورزشی هستید که به سرعت کالری
بسوزانید ،می توانید دوچرخه سواری سنگین را
انتخاب کنید که به طور متوسط در هر ساعت
 400تا  600کالری بسوزانید.حتما دلیلی وجود
دارد که بعد از دوچرخه سواری خیس عرق
هستید ،به خاطر شدت این ورزش است.
البته در دوچرخه سواری در فضای باز بدون این
که با کسی مسابقه دهید یا خودتان را به چالش
بکشید و فقط به آرامی پدال بزنید ،در یک ساعت
فقط  100کالری می سوزانید .البته ،اگر واقعا به
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای محمدرضا شريفي فرزند محمد به شرح
درخواستي كه به کالسه  960202این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحومه رقيه شرفزاده فرزند محمدحسين به
شناسنامه  1052صادره از الرستان در تاریخ
 95/8/25در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1احمد شريفي فرزند محمد ش ش 747
الرستان
-2محمدرضا شريفي فرزند محمد ش ش
 711الرستان
-3طوبي شريفي فرزند محمد ش ش 411
الرستان
-4زيبا شريفي فرزند محمد ش ش 21
الرستان
-5سيما شريفي فرزند محمد ش ش 13720
الرستان فرزندان متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه
اول الرستان م  /الف 615 /

قهرمانی تیم کبدی
الرستان در مسابقات
استان فارس

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی هیأت کبدی الرستان ،یک دوره
مسابقات کبدی نوجوانان به مناسبت عید
سعید غدیر خم ،به میزبانی شهرستان
استهبان برگزار گردید.
در پایان این مسابقات ،تیم الرستان با غلبه
بر رقبای خود موفق به کسب مقام اول شد
و تیم های استهبان ب و استهبان الف به
ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

همایش پیاده روی
خانوادگی در کورده
الرستان
خودتان فشار بیاورید در یک ساعت دوچرخه
سواری شدید در فضای باز  800تا  1000کالری
هم خواهید سوزاند ،انتخاب با شماست .در کالس
دوچرخه ثابت مربی به شما می گوید که ،سختی
تمرین را تا چه حدی ادامه دهید ،در حالی که در
فضای بیرون سطح مقاومت شماست که سختی آن
را تعیین می کند.
دوچرخه سواری در فضای باز
و استفاده از زیبایی بی نظیر فضای باز

در حالی که سواری خارج از منزل نیاز به بررسی
کامل دوچرخه تان دارد ،ولی جذابیت بیشتری
به دنبال خواهد داشت .برای اشخاصی که پدال
زدن بخش اصلی ورزش شان محسوب می شود،
تمرین کردن در فضای باز می تواند برایشان
خوشایند تر باشد.
البته ،روی دوچرخه ثابت می تواند موزیک مورد
عالقه تان را گوش دهید یا از پادکست خودتان
لذت ببرید و کنترل کامل دمای محیط را در اختیار
داشته باشید و تمام این ها می تواند دلیلی برای
انتخاب نوع دوچرخه سواری شما باشد.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم مريم محمدي فرزند محمد به شرح درخواستي
كه به کالسه  960187این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرحومه شهربان محمدي
فرزند محمدعلي به شناسنامه  4759صادره از الرستان
در تاریخ  96/5/18در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر
است به
-1عليرضا مقدسيان فرزند حسن ش ش  165الرستان
-2مهدي مقدسيان فرزند حسن ش ش  398الرستان
-3احمد مقدسيان فرزند حسن ش ش  1253الرستان
ش ش
-4مجتبي مقدسيان فرزند حسن
 2500192131الرستان
-5فاطمه مقدسيان فرزند حسن ش ش 2009
الرستان
-6آرزو مقدسيان فرزند حسن ش ش 250040666
الرستان
-7مريم محمدي فرزند محمد ش ش  751الرستان
فرزندان متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
الرستان م  /الف 613 /

نکته ای درباره رعایت ایمنی

شاید به راحتی بتوان گفت دوچرخه ثابت ایمنی
بیشتری دارد ،ولی لزوما همیشه درست نیست.
هنگام دوچرخه سواری در فضای آزاد باید مراقب
ترافیک ،عابرین پیاده ،تغییر مسیر و موانع پنهانی
باشید .دوچرخه ثابت ممکن است باعث کشیدگی
عضالت کمرتان شود یا نسبت به دوچرخه سواری
در فضای باز فشار بیشتری روی زانوهایتان وارد
کند ،زیرا دوچرخه های ثابت درست است که
قابل تنظیم هستند ،ولی سفارشی نبوده و مناسب
دوچرخه سوار طراحی نشده اند.
وقتی صحبت از دوچرخه سواری در فضای باز در
مقابل دوچرخه ثابت می شود ،باید بگوییم که
هیچ ورزشی بهتر از آن وجود ندارد .همه چیز
به گونه ای است که دوست دارید ،تمرین کنید.
چه ترجیح بدهید در فضای زیبای آزاد خودتان
را به چالش بکشید و چه عاشق ساختار و تشویق
های کالس های گروهی دوچرخه ثابت باشید،
موارد زیادی است که شما را به دوچرخه سواری
و حرکت تشویق می کند.
منبعseemorgh.com :

رونوشت آگهي حصر وراثت

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی ورزش های همگانی کورده ،همایش
پیاده روی خانوادگی به مناسبت عید غدیر
خم با حضور جمع کثیری از شهروندان
کورده الرستان برگزار گردید.
مسیر این همایش ،از بانک ملت شروع و
به سمت بلوار ورودی و بازگشت به سمت
انتهای بلوار بود که در میانه مسیر در
محل ایستگاه صلواتی از شرکت کنندگان
پذیرایی به عمل آمد.
مراسم پایانی در کنار میدان ساعت برپا شد
که در ابتدای مراسم پس از تالوت قرآن و
اجرای نمایشنامه طنزی از سوی هنرمندان
روستا ،مراسم اهدای جوایز به شرکت
کنندگان صورت گرفت.

خانم زهرا سبزواري داراي شماره شناسنامه  5698متولد
 1343/8/1به شرح دادخواست به کالسه  9606081از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان عبدالموال هدايتپور به شناسنامه شماره  78در تاریخ
 96/3/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1محمد هدايتپور به شماره شناسنامه  107صادره از حوزه
گراش
-2يوسف هدايتپور به شماره شناسنامه  2500207765صادره
از حوزه گراش
-3مجيد هدايتپور به شماره شناسنامه  3643صادره از حوزه
گراش
-4فريده هدايتپور به شماره شناسنامه  4563صادره از حوزه
گراش
-5سهيال هدايتپور به شماره شناسنامه  6560018156صادره
از حوزه گراش
-6مريم هدايتپور به شماره شناسنامه  6560026116صادره از
حوزه گراش فرزندان متوفي
-7زهرا سبزواري به شماره شناسنامه  5698صادره از حوزه گراش
همسر متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي
اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زبردست
م/الف258/

آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد آقاي صمصام
پاليزدان فرزند اميرعلي دادخواستي به
خواسته اثبات مالكيت و الزام به تنظيم
و انتقال سند به طرفيت خواندهها عطري
باباخاني فرزند قره ،ايرج غنيخواه فرزند
منصور ،رامين ،بنيامين ،درنا ،تارا فرزندان
درويش همگي با شهرت حيدري خوي
تسليم شعبه دوم دادگاه عمومي فيروزآباد
فارس نموده است كه به اين شعبه ارجاع
و به شماره بايگاني 960300ثبت و
وقت رسيدگي آن تاريخ 1396/07/25
ساعت  11صبح تعيين شده است به علت
مجهولالمكان بودن خواندهها و همچنين به
درخواست خواهان پرونده و دستور دادگاه و
تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني
مراتب يك نوبت آگهي ميشود تا خوانده از
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت يك ماه
به دفتر اين دادگاه واقع در فيروزآباد مراجعه
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم مربوطه را دريافت
نموده و در وقت ياد شده جهت رسيدگي
حاضر گردد در غير اين صورت وفق مقررات
قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد .
شعبه دوم دادگاه عمومي فيروزآباد فارس
م/الف171/
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سال بیست و پنجم -شهریور ماه -1396ذی الحجه  - 1438شماره 96/6/21-1103

وصال

ی باران زده ی پاییز جان بگیرد و دستان مهربانت سایه

«تقدیم به بهترین های این روزاگر ؛ تقدیم به همه ی عاشق
دالن دلشکسته از غم فراق»

بزرگی می گفت:عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد ،اما ما

وقتی ابرهای بهاری محو می شوند در هوای مضطرب پاییز
؛وقتی قشنگی لبخند شکوفه ها زیر خروار ها برف نهان می شود ؛

وقتی تکرار غریبانه ی ثانیه های زمان «جای خالی تو»
را فریاد می زنند؛ وقتی که پیچ وخم کوچه های اضطراب را با کوله
باری از تنهایی و دلتنگی طی می کنیم؛ وقتی که ترنم محبت

مقابل دریچه ی چشم های بی قرارمان می گریزند؛ در

میان غربت غریبه های شهر،دلمان به یک چیز خوش است

،اینکه زیر ناگه بلند تو نفس می کشیم ....

هر غروب با ضرب آهنگ لحظه های عاشقانه شباهنگ پاییز نام تو را

روی لب زمزمه می کنیم و باز این سوال همیشگی؛

این حاکیت فراق من و تو کی تمام می شود؟؟؟

تو که ناگهت سرشار از هیاهوست ودلت لبریز از عشق وشور و شکیبایی
؛خداوند را می توان در چشم های مومن تو دید وآسمان را به نام

تو شناخت؛زل میزنم به ماه که مرا ببرد تا اوج آسمان ها ،تا تو...

طلوع ستاره ی صبر در میان ابرها بهانه ی خوبی است

برای آمدنت تا در امتداد لبخند های معطر ناگهت دوباره پرنده

ديشب هك خاهن رنگ هم آسمان گرفت

از نور ماه و بوي گل ياس جان گرفت

سنب
از عطر ياس و ل و سوسن فضا چنان

بوي گل و صنورب و باغ جنان گرفت

مهتاب هم چو نقره هب شب رنگ ماه داد

ّ
گويي تمام رذه عالم نشان گرفت

گلواژهاهي باغ و رد خاهن بوي مُشك

هس
ديچيپ رد فضا و عالم تي همان گرفت

صب
شبنم نشسته رب رخ مهتابگون ح

گويي دوباره رنگ گل سرخ آن گرفت

از دشت و كوه و رود و دمن نيز بوي مُشك

ميآمد و چنان هك رب دشتبان گرفت

بلب
ل هب شور و واهل و شيدا و مست باغ

آن روز هم هك خاهن رنگ هم دلستان گرفت

چم
آغوش باغ روي ن نقش ماه داشت

آن شب هك زرهه رنگ گل خاكدا ن گرفت

رهچند از اين فصول «سعادت» هب گفت و باز

اقمت كشيد و رفت و پي كاروان گرفت
سيدابوالقاسم سعادت

گستر شود بر سر خزان روزاگرمان...

عشق به تو را به رخ تمامی عالم می کشانیم.

برای ما که در این روزها دلمان پیش نفس های غمناک

گوشه های این دنیا گیر است ،عطر وجود تو تسلی بخش لحظه
ها می شود.

هر راهی چراغی می خواهد،تو هم راهی وهم چراغی...

دلتنگت می شویم چون آخرین ستاره ی روشن قلبمان
هستی،نمیدانم تو هم دلتنگ ما می شوی یا نه؟؟؟

همیشه لگه ی خستگی هایمان را پیش تو می آوریم چون واسطه

ی آفتاب و زمینی،چون استواری و پا بر جا...

تا در

ی جان

سر زل

فش نکن

پیش ت

ان کرد

دا نتو

ب یل

ثش

و حدی

گرامی

خ

واجوی

کرمانی

اما اگر اگهی رویمان نمی شود روبه رویت بایستیم،بماند،مپرس چرا؟

دل می گوید که دلت بزرگ است به وسعت هفت دریا وبه آرامش
هفت آسمان،دل می گوید که لحظه های جان گداز تنهایی

روز ی تمام خواهد شد.

مسافر جاده ی عاشقی ! دل می گوید وصال نزدیک است....
کمی حوصله کن..

نویسنده:فاطمه ظریف پور

چه خوب مى شد به مريض هايى که براى پيچيدن نسخه مى آيند،
بگوييم به جاى خوردن آن دواها بنشينند و به سمفوني هاى بتهوون
گوش دهند و ببينند چقدر حالشان بهتر مى شود.
از کتاب چه کسى باور مى کند رستم
نوشته :روح انگيز شريفيان

سفر من و خدا با دوچرهخ !

زندگى كردن مثل دوچرخه سوارى است.
آدم نمى افتد ،مگر این كه دست از ركاب
زدن بردارد .اوایل ،خداوند را فقط یك ناظر
مى دیدم ،چیزى شبیه قاضى دادگاه كه همه
عیب و ایرادهایم را ثبت میكند تا بعدا ً تك
تك آنها را بهرخم بكشد
به این ترتیب ،خداوند مى خواست به من
بفهماند كه من الیق بهشت رفتن هستم یا
سزاوار جهنم .او همیشه حضور داشت ،ولى نه
مثل یك خدا كه مثل مأموران دولتى.
ولى بعدها ،این قدرت متعال را بهتر شناختم و آن هم
موقعى بود كه حس كردم زندگى كردن مثل دوچرخه
سوارى است ،آن هم دوچرخه سوارى در یك جاده ناهموار!
اما خوبیش به این بود كه خدا با من همراه بود و پشت سر من
ركاب مىزد.
آن روزها كه من ركاب مىزدم و او كمكم مىكرد ،تقریباً راه
را مىدانستم ،اما ركاب زدن دائمى ،در جادهاى قابل پیش بینى كسلم
مىكرد ،چون همیشه كوتاهترین فاصلهها را پیدا مىكردم.
یادم نمىآید كى بود كه به من گفت جاهایمان را عوض كنیم ،ولى هرچه
بود از آن موقع به بعد ،اوضاع مثل سابق نبود .خدا با من همراه بود و من پشت
سر او ركاب مىزدم.
حاال دیگر زندگى كردن در كنار یك قدرت مطلق ،هیجان عجیبى داشت.
او مسیرهاى دلپذیر و میانبرهاى اصلى را در كوه ها و لبه پرتگاه ها
مى شناخت و از این گذشته میتوانست با حداكثر سرعت براند،
او مرا در جادههاى خطرناك و صعبالعبور ،اما بسیار زیبا و با
شكوه به پیش مىبرد و من غرق سعادت مىشدم.
بزودى زندگى كسالت بارم را فراموش كردم و وارد دنیایى پر از
ماجراهاى رنگارنگ شدم .هنگامى كه مىگفتم « ،مىترسم» بر
مىگشت و دستم را مىگرفت.
او مرا به آدمهایى معرفى كرد كه هدایایى را به من مىدادند كه به آنها نیاز داشتم.
هدایایى چون عشق ،پذیرش ،شفا و شادمانى .آنها به من توشه سفر مىدادند تا
بتوانم به راهم ادامه بدهم .سفر ما؛ سفر من و خدا.
حاال هدیه ها خیلى زیاد شده بودند و خداوند گفت« :همهشان را ببخش.
بار زیادى هستند .خیلى سنگیناند!»
و من همین كار را كردم و همه هدایا را به مردمى كه سر راهمان
قرار مىگرفتند ،دادم و متوجه شدم كه در بخشیدن است كه
دریافت مىكنم .حاال دیگر بارمان سبك شده بود.
من یاد گرفتم چشمهایم را ببندم و در عجیبترین جاها ،فقط
شبیه به او ركاب بزنم.
این طورى وقتى چشمهایم باز بودند از مناظر اطراف لذت مىبردم
و وقتى چشمهایم را مىبستم ،نسیم خنكى صورتم را نوازش مىداد.
هر وقت در زندگى احساس مىكنم كه دیگر نمىتوانم ادامه بدهم ،او لبخند
مىزند و فقط مىگوید:

ركاب بزن...
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پرندگان در تمام دنیا وجود دارند

غلط ننویسیم
مثمر ثمر
مثمر به ضم اول وسکون دوم و کسر سوم به
معنای «ثمر دهنده» است .بنابراین مثمر ثمر
حشو قبیح است .به جای آن بهتر است که
«سودبخش  ،ثمر بخش  ،سودمند ،مفید» و
نظایر اینها یا مثمر خود به تنهایی به کار رود.
«بر بام سرای سیصد تغار نقره گین بنهاده
است ودر هریک درختی کشته .چنان است که
باغی وهمه درختهای مثمر وحامل.
(سفرنامه ناصر خسرو)
منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی

پرندگان در همه جای دنیا زندگی میکنند
و دارای  ۱۰۰۰۰گونهاند .آنها تنها جانورانی
هستند که دارای پر و بالاند؛ اما برخی از
پرندگان نمیتوانند پرواز کنند .همه پرندگان
تخم گذارند و بیشتر آنها برای خود النه
میسازند ،جوجهها در النه از تخم بیرون
میآیند.برخی از پرندگان در آب یا نزدیک آن
زندگی میکنند.
بین ساختار بدن پرندگان و جایی که زندگی
میکنند و غذایی که میخورند ،هماهنگی
خوبی وجود دارد .پرندگان شکارچی مثل
قرقی ها ،چنگالهای قوی ،چشمانی تیزبین و

منقارهای قالب مانند دارند تا بتوانند جانوران
کوچکی را که در فاصلهای دور و در البهالی
علفها پنهان شدهاند ،بیابند و شکار کنند.
برخی از پرندگان مثل پرندگان بهشتی دارای
پرهای رنگین و براق هستند .بیشتر نرها دارای
پرهای رنگیناند که از این ویژگی برای جلب
پرندگان ماده استفاده میکنند
برخی از پرندگان در آب یا نزدیک آن زندگی
میکنند.
بیشتر پرندگان مثل کالغ زاغی ،دارای اسکلتی
سبک ،ماهیچههای سینه قوی ،منقار محکم
و چشمانی در دو طرف سرند .تقریباً همه

غانغرایا -غدغن -غلتیدن -فتوا -قاتی -قاروقور-
قداره -قدقد  -قره آغاج  -قورمه

ننویسیم

قانقاریا -قدغن  -غلطیدن  -فتوی -قاطی
غاروغور -غداره  -غدغد  -قره آقاج  -قرمهمنبع  :کتاب چگونه بنویسیم
نویسنده :علی اعوانی

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

بهار درس و دوستي دوباره آغاز شد

چه شادی و چه شوری ،چه جشنی و سروری

بهسويدرسوكالسشاديكنانكودكان

چه ماه قرص مهری ،چه پرتوی چه نوری

دوان دوان ميروند خوشحال و بازي كنان

مدرسه ها وا شده ،همهمه برپا شده

معلمان بانشاط به فكردرس دادن

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

نوشتن و خواندن وچگونه خوب ماندن

کتاب و کیف و دفتر ،دست دختر و پسر

با ديدن بچه ها ستاره باران شده

همه سوی مدرسه ،هم قدم و همسفر

آسمون كالس و مدرسه خندان شده

مدرسه سنگر ماست ،تفنگ ما قلمهاست

سر صف كالسها توي حياط زيبا

با جهل می ستیزیم ،اسالم یاور ماست

صداي قرآن مياد با چند سرود زيبا

مدرسه ها وا شده ،همهمه برپا شده

همه با هم ميخونيم سرود اي ايران

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

هميشه پر غرورو آباد باش اي ايران

ماشین
آتشنشانی

سالها پیش ،کشاورزی ،یک کیسه
ی بزرگ بذر را برای فروش به
شهر می برد.
ناگهان چرخ گاری به یک سنگ
بزرگ برخورد کرد
و یکی از دانه های توی کیسه
روی زمین خشک و گرم افتاد.
دانه ترسید و پیش خودش گفت:

پرندگان میتوانند از طریق تولید صدا با
همنوعان خود ارتباط برقرار کنند.
پرندگان بیشتر دارای پرهایی با رنگهای مات
هستند .این ویژگی کمک میکند تا آنها بتوانند
خود را در محیط زندگی خود پنهان کنند؛ اما
برخی از پرندگان مثل پرندگان بهشتی دارای
پرهای رنگین و براق هستند .بیشتر نرها دارای
پرهای رنگیناند که از این ویژگی برای جلب
پرندگان ماده استفاده میکنند.
برگرفته :نخستین کتاب مرجع من
تنظیم :خرازی

بنویسیم:

مدرسه ها وا شده ،همهمه برپا شده

باز به فصل پاييز مدرسه ها باز شد

من فقط زیر خاک در امان هستم.
گاوی که از آنجا عبور می کرد
پایش را روی دانه گذاشت و آن
را به داخل خاک فرو برد.
دانه گفت :من تشنه هستم ،من
به کمی آب برای رشد و بزرگ
شدن احتیاج دارم .کم کم باران
شروع به باریدن کرد.

چگونهبنویسیم

ماشین آتشنشانی

داره میاد آژیر کشون
مامورهای آتش نشان
نشسته اند داخل اون
هر جایی که خطر باشه
زود می رسه به دادمون
از توی آتیش و بال
فوری میده نجاتمون
عصای دست این ماشین
نرده بوم و باالبره
تو سختی و حادثه ها
همیشه یار و یاوره

صبح روز بعد دانه یک جوانه
کوچولوی سبز درآورد .جوانه
تمام روز زیر نور خورشید
نشست و قدش بلند و بلندتر شد.
روز بعد اولین برگش درآمد .این
برگ کمک کرد تا نور خورشید
بیشتری را بگیرد و بزرگتر شود.
یک روز غروب ،پرنده ای گرسنه

بذر

خواست آن را بخورد  .اما ریشه
های دانه آن را محکم در خاک
نگه داشتند.
سالها گذشت و دانه آب باران
زیادی خورد و مدتهای زیادی در
زیر نور خورشید نشست تا اینکه
در ابتدا تبدیل به یک درخت
کوچک شد و بعد به درخت

بزرگی تبدیل شد.
حاال وقتی شما به کوه و دشت
می روید .درخت قوی و بزرگی
را می بینید که خودش دانه های
بسیاری دارد.
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گرفتن ناخن در شب
از کارهای مستحبی که دین اسالم بر آن تأکید
می کند ،گرفتن ناخن است ،از این رو فقها نیز بر
این امر اشاره نمودند .از جمله سید سبزواری (ره)
در کتاب مهذب االحکام می گوید :گرفتن ناخن
مستحب و نگرفتن و رها کردن آن مکروه است؛
چون امام صادق (ع) می فرماید« :گرفتن ناخن از
سنت و مستحب است».
همچنین از آن حضرت نقل شده است« :پنهان
ترین و مخفی ترین جایی که شیطان برای چیره
شدن بر فرزندان آدم از آن استفاده می کند ،زیر
ناخن ها است» .گرفتن ناخن با دندان مکروه
است .امام صادق (ع) از پدرانش (ع) در حدیثی از
نهی های پیامبر اسالم (ع) نقل می کند« :پیامبر
اسالم (ص) از گرفتن ناخن با دندان و همچنین از
حجامت در روز چهاشنبه و جمعه نهی فرمودند.
استحباب گرفتن ناخن برای تمام روزها است.
موسى بن بکر از امام صادق (ع) نقل می کند که
به آن حضرت عرض شد ،شیعیان می گویند کوتاه
کردن سبیل و ناخن باید در روز جمعه باشد.
آن حضرت فرمود :پاک و منزه است خداوند ،اگر
خواستی در روز جمعه بگیر و اگر خواستی در
بقیۀ روزها» .البته گرفتن ناخن در روز جمعه
بهتر است.
ابن سنان از امام صادق (ع) نقل می کند آن
حضرت فرمود« :کسی که در روز جمعه سبیلش

پژوهش در
قرآن و حديث
(قسمت سوم)

از کارهای مستحبی که دین اسالم بر
آن تأکید می کند ،گرفتن ناخن است
را کوتاه کند و ناخنش را بگیرد و سرش را با
ختمی بشوید ،ثواب آن را دارد که بندهاى آزاد
کند» .و «گرفتن ناخن و گرفتن شارب و شستن
سر با ختمی موجب از بین رفتن فقر و افزایش
روزی می شود» .و «هنگامی که مو و ناخن را
ن کنید که س ّنت است».
میچینید آن را دف 
گرفتن ناخن مستحب است به هر صورتی که باشد،
البته بهتر است که از انگشت کوچک دست چپ
آغاز و به انگشت کوچک دست راست تمام شود.
در نتیجه گرفتن ناخن در هر وقت از شب یا
روز باشد ،جایز است ،و بنا بر جست و جویی که
صورت گرفت ،روایتی مبنی بر کراهت گرفتن
ناخن در شب یافت نشد .پس دیگر بحث از علّت
کراهت مطرح شده ،معنا ندارد .همچنین روایتی
درباره به چاه انداختن ناخن یافت نشد.

احادیثی از پیامبر اسالم
در مورد ازدواج
 وقتی کسی که به خواستگاری می آید واخالق و دین اش مایه رضایت است به او زن
دهید که اگر چنین نکنید  ،فتنه و فساد زمین
را پر خواهد کرد
(نهج الفصاحه  ،ح)247
 بهترین ازدواجها ها آن است که آسان ترانجام گیرد .
(نهج الفصاحه  ،ح)248

*)انفاق از قسمت هاي پاكيزه
حضرت پيامبر اكرم(ص) هر وقت
فرمان ميداد زكات خرما ،جمعآوري
شود بعضي نوع پست و بدترين خرما
را براي زكات خود انتخاب ميكردند،
بعضي هم زكات خود را با بهترين خرما
ميپرداختند.
پيامبر فرمود :بعد از اين نوع پست
خرما را در تعيين مقدار زكات به
حساب نياوريد.
خداوند هم ميفرمايدَ ...« :و الت ََي ّم ُوا
بيث مِن ُه تُ ْنفِقون ( »...براي انفاق
الخَ َ
به سراغ قسمتهاي ناپاك نرويد)...
*)صدقه در كالم معصومين
رسول اكرم(ص)« :صدقه در حال
بينيازي ،برترين صدقه است»
امام باقر(ع)« :پاداش كار خوب و بد در
روز جمعه دوبرابر است».
امام صادق(ع) :از امام صادق(ع) سوال
شد ،صدقه را به نيازمنداني كه بر در
خانهها ميآيند بدهيم يا به آنها ندهيم
و به نزديكان خود بدهيم؟ فرمود«:به
نزديكان بدهيد ،زيرا اجرش بيشتر
است.
امام صادق(ع) :صدقه آشكار هفتاد نوع
بال را دور گرداند و صدقه پنهان ،خشم
پروردگار را از بين ميبرد.
امام سجاد(ع) :صدقه دادن در شب،
خشم پروردگار را از بين ميبرد.
امام صادق(ع) :بيترديد ،صدقه دادن
در روز ،گناه را حل ميكند همانگونه
كه آب ،نمك را حل ميكند.

نصراله طالعزاده
آگهي ابالغ اجرائيه

 در اسالم هیچ بنایی ساخته نشد  ،که نزد خدایعز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)222
 ازدواج سنت من است پس هر که از سنتمن روی بر گرداند از من نیست .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)220
 هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدارا دیدار کند  ،با همراه داشتن همسری به
دیدارش رود
(بحار االنوار  .ج0 103ص)220
 هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواجکند  ،شیطانش فریاد بر آورد که  :وای بر او
دین خود را از گزند من حفظ کرد .
(کنز العمال  .ح)44441
 هر که ازدواج کند نصف عبادت به او دادهشده است .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)220
 دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند ،برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب
می خواند .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)219

 زن بگیرید ؛ زیرا که ازدواج کردن روزیشما را بیشتر می کند .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)217

 مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با اینکار خداوند اخالق آنان را نیکو می گرداند و
روزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی
های آنان می افزاید .
(بحار االنوار  .ج0 103ص)222

دادگستري كل استان فارس شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري
شهرستان فيروزآباد
شماره اجرائيه9610427177200111 :
شماره پرونده9409987177200782 :
شماره بايگاني شعبه940796 :
تاريخ تنظيم1396/05/17 :
پيوست:
مشخصات محكوم له  /محكوم لهم
حسن مهرکي فرزند خسرو نشاني :فارس  -فيروزآباد روبروي دادگستري دفتر
وكالت جهانبخش حيدري
مشخصات محكوم عليه  /محكوم عليهم
-1عبدالمجيد محمدي فرزند غالم نشاني :بوشهر  -خيابان باغ زهرا كوچه بازرگاني
محكوم به:
به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره  9610097177200917مورخ
 96/05/17و شماره دادنامه مربوطه  9509977177200390مورخ 95/05/30
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ سيصد ميليون ريال به انضمام هزينه
دادرسي و هزينه واخواست سفته و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه ،خسارت تأخير
تأديه از تاريخ واخواست سفتهها  94/7/22لغايت زمان پرداخت در حق محكوم له و
پرداخت حقاالجراء در حق صندوق دولت.
مدير دفتر شعبه دوم حقوقي دادگاه فيروزآباد  -قاسم پورعلي
محل امضاء رئيس و مهر دادگاه  -وحيد رضا نجيبي

مقربان از سقوط است نه فقط از
ترس ّ
رت َعلی َعذاب ِک َف َک َ
یف اَصب ُِر
(ص َب ُ
آتشَ :
َعلی فِراقِک :گیرم که بر عذابت صبر کردم،
چگونه بر جداییت صبر کنم؟!)
***
محکم
چه
اگر
شود
بال با صدقه رفع می
ِ
محکم شده باشد ...این نقص فعلی ،موجب
ازدیاد است .موجب تنزیل رزق است.
***
کسی که بداند در َمرآی و َمسمع خدا است،

نمی تواند گناه کند .تمام انحرافات ما از این
است که خدا را ناظر و شاهد نمی بینیم.
***
ما باید با احادیث سر و کار داشته و آنها
را مطالعه کنیم؛ چرا که شفا در اینها است.
***
حدی
 خداوند در قرآن و غیر قرآن ،به ّبهشت و بهشتیان را در توصیف باال برده
که اگر کسی از شوق آن وفات کند ،استبعاد
ندارد! آیات جه ّنم نیز این گونه است ...که

اگر انسان معاصی خود را در نظر بگیرد و
بمیرد ،مستبعد نیست!
آیا خوب است به ذاتی که موت و حیات
صحت و غنا و فقر به دست او
و مرض و ّ
است ،مراجعه کنیم و رابطۀ دوستی داشته
باشیم ،یا کسی که خود محتاج و ناتوان و
بیچاره است؟!
ما را شناخته اند ،اعمال ما محفوظ است ،و
عکسبرداری شده است ...آیا شهادت دست
و پا و دیگر اعضا و جوارح شوخی است؟!
سبحان اهلل! خداوند آیات ق ّهاریتش را با
خواب به ما نشان می دهد .موجودیّت ما،
اختیارات ما به واسطۀ خواب باطل می شود.
تکوینیه است برای ال اختیاریّت
خواب ،آیت
ّ
الشیئی ِ
ت ما.
ما ،بفرما:
ّ
اگر قلم تکوین و اراده تکوینیۀ خدا نباشد،
خت ال ّنصر (یکی از
هیچ قدرتی ولو ب ُ ُ
جبار و ستمگر تاریخ) نمی تواند
پادشاهان ّ
ضرری برساند.
آن عالم (عالم برزخ و ملکوت) ،عالَم اَوسعی
است ،همه حضور است ،مثل این جهان
چهار دیواری نیست ،ماضی و حال و آینده
در آن جا یکی است.
نسبت این دنیا و عالم آخرت ،مثل شکم
وت
الم ُ
مادر و عالم َرحِ م با این عالم است ( َو َ
الروح :مرگ ،تولد روح است).
ِوالد ُة ّ

امام كاظم علیه السالم فرمود:

بازيگوشى (و شيطنت)

بچه در دوران
خردسالى پسنديده
است ،براى اينكه در
بزرگسالى بردبار
شود.شایسته نیست که
کودک حالتی جز این
داشته باشد.
جملۀ پایانی این روایت،
یک هشدار جدی به والدینی
است که از شیطنت نداشتن
کودکان خود ابراز رضایت
میکنند .همچنین یک نسخۀ
آرامبخش برای پدران و
مادرانی است که شیطنت
بچههای خود را بیماری به
شمار آورده و به فکر درمانش
هستند.

مباهله و جریان آن چیست؟
بیستوچهارم ذیالحجه
روز مباهله نام گرفته
است .در این روز که روز
نزول آیه «تطهیر» نیز
هست ،خداوند بر ارزشها
و فضیلتهای اهل بیت
(ع) و جایگاه راستین آنان
در درک و شناخت اسالم
راستین مهر تأییدی دیگر
زد.
روایات فراوانی در منابع
معروف و دست اول
اهل س ّنت و منابع اهل
بیت(علیهم السالم)آمده
است ،که با صراحت
میگوید :آیه مباهله
درباره علی ،فاطمه ،حسن
و حسین(علیهم السالم)
نازل شده است.
مباهله در اصل از ماده
ب َ ْهل (بر وزن ا َ ْهل) به
معنی رها کردن است .به
همین جهت هنگامی که
حیوان را به حال خود واگذارند و پستان
آنرا برای جلوگیری از نوشیدن نوزادش
در کیسه قرار ندهند به آن حیوان باهِل
میگویند و از این رو ابتهال در دعا به
تضرع و واگذاری کار به خدا است.
معنی ّ
و گاه این واژه را به معنی هالکت و لعن و
دوری از خدا معنی کردهاند آن نیز به خاطر
رها کردن و واگذار نمودن بنده به حال
خویش و خروج از سایه لطف خداست ،اما
از نظر مفهوم متداول که در آیه به آن
اشاره شده ،مباهله به معنی نفرین کردن
دو نفر به همدیگر است .به این ترتیب که
وقتی استدالالت منطقی سودی نداشت،
مهم
افرادی که با هم درباره یک مسأله ّ
دینی گفتوگو دارند در یک جا جمع
تضرع میکنند و
میشوند و به درگاه خدا ّ
از او میخواهند که دروغگو را رسوا سازد
و مجازات کند ،همان کاری که پیامبر
اسالم(ص)در برابر مسیحیان نجران کرد،
که در آیه  61سوره آل عمران به آن اشاره
شده است.
در این آیه میخوانیم (:هر گاه بعد از علم و
دانشی که به تو رسیده( ،باز) کسانی درباره
مسیح با تو به ستیز برخیزند ،بگو« :بیایید
ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما نیز
فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
-1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد(.ماده  34قانون اجراي احكام
مدني)-2ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد-3.مالي معرفي كند كه اجرا حكم
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه
نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال
منقول و غير منقول ،به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان
نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و
كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر
در اموال مذكور اززمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست
اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت ميشود (مواد
 8و  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي -4 .)1394خودداري محكوم عليه از اعالم
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را در
پي دارد( .ماده  34قانون اجراي احكام مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه
اجراي محكوميت مالي -5 .)1394انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار
از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب
مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات
ميشود (ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي -6 .)1394چنانچه صورت
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود( .تبصره 1
ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي .)1394
م/الف161/
نشاني :شهرستان فيروزآباد

نماییم ،شما نیز زنان خود را ،ما از نفوس
خود (و کسی که همچون جان ما است)
دعوت کنیم ،شما نیز از نفوس خود ،آنگاه
مباهله (و نفرین) کنیم ،و لعنت خدا را بر
دروغگویان قرار دهیم)
این آیه به ضمیمه آیاتی که قبل و بعد از
آن نازل شده ،نشان میدهد که در برابر
پافشاری مسیحیان در عقاید باطل خود،
از جمله ادعای الوهیت حضرت مسیح(علیه
السالم) و عدم کارایی منطق و استدالل در
برابر لجاجت آنها ،پیامبر(ص) مأمور میشود
که از طریق مباهله وارد شود ،و صدق گفتار
خاص و روحانی به ثبوت
خود را از این طریق
ّ
برساند ،یعنی با آنها مباهله کند تا راستگو از
دروغگو شناخته شود!
بدون تردید از نظر تاریخی این مسئله
واقع شد .یعنی پیامبر(صلی اهلل علیه وآله)
گروهی را انتخاب کرد و همراه خود برای
مباهله آورد.
محدثان
و
ران
مفس
که
اسالمی
در روایات
ّ
ّ
نقل کردهاند آمده است «هنگامی که آیه
فوق نازل شد پیامبر(ص) به مسیحیان
نجران پیشنهاد مباهله داد ،بزرگان مسیحی
از پیامبر(ص)یک روز مهلت خواستند ،تا
در این باره به شور بنشینند .اسقف (اعظم)
به آنها گفت« :نگاه کنید ،اگر فردا محمد
با فرزند و خانوادهاش برای مباهله آمد از

مباهله با او بپرهیزید،
و اگر اصحاب و
یارانش را همراه آورد
با او مباهله کنید که او
پایه و اساسی ندارد».
فردا که شد که
آمد،
پیامبر(ص)
در حالی که دست
علی(ع) را گرفته بود و
حسن و حسین(علیهما
السالم) پیش روی او
حرکت میکردند ،و
فاطمه(علیها السالم)
پشت سر او .مسیحیان
و در پیشاپیش آنان»
اسقف اعظم آنان
بیرون آمدند.
که
هنگامی
پیامبر(ص) را با
مشاهده
همراهان
کرد ،پرسید :اینها
چه کسانی هستند؟»
گفتند« :این یکی،
پسر عمو و داماد او است ،و این دختر
زادههای او هستند و این بانو ،دختر او
است که از همه نزد او گرامیتر است».
اسقف نگاهی کرد و گفت« :من مردی را
مصمم و با جرأت در مباهله
میبینم که
ّ
آمده و میترسم او راستگو باشد و اگر
راستگو باشد بالی عظیمی بر ما وارد
خواهد شد ».سپس گفت« :ای ابوالقاسم
(محمد(ص)) ما با تو مباهله نخواهیم
کرد ،بیا با هم صلح کنیم»!
و در بعضی از روایات آمده که اسقف
اعظم گفت« :من صورتهایی را مینگرم
که اگر از خدا بخواهند کوه را از جا برکند
چنین خواهد شد! پس مباهله نکنید که
هالک خواهید شد»
همین مضمون با تفاوتهایی که به اصل
قضیه ضرر نمیزند ،در بسیاری از تفاسیر
دیگر نیز آمده است ،مانند تفسیر فخر
رازی (جلد  ،8صفحه  )10و قرطبی (جلد
 ،2صفحه  )1346و روح البیان (جلد
 ،2صفحه  )44و روح المعانی (جلد ،3
صفحه  )188و بحر المحیط (جلد ،2
صفحه  )472تفسیر بیضاوی (ذیل آیه
مورد بحث) و تفاسیر دیگر.
منبع:
پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل مکارمشیرازی

دادنامه

شكات  -1آقاي جعفر وارثي فرزند عبدالعظيم به نشاني فيروزآباد خيابان ياسر جنب مدرسه رازي
-2آقاي كامران صداقت فرزند مهدي به نشاني شهرستان فيروزآباد زمين شهري فاز  2پشت انبار جهاد
كوچه 5
متهم :آقاي مهدي قاسمي به نشاني شهرستان فيروزآباد
اتهام :اعمال نفوذ ادعاي اعمال نفوذ نزد مقامات رسمي
تاريخ بيست و دوم تيرماه هزار و سيصد و نود و پنج در وقت فوقالعاده پرونده كالسه  950191تحت
نظر است؛ دادگاه با مالحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم و با استعانت از خداوند متعال
به شرح زير مبادرت به صدور رأي ميگردد:
رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي مهدي قاسمي (به دليل مجهولالمكان بودن اطالعات وي در دسترس نيست)،
داير بر اعمال نفوذ بر خالف حق ،موضوع شكايت آقاي كامران صداقت فرزند مهدي و جعفر واراثي ،با
عنايت به محتويات پرونده و ادله موجود در آن از جمله مفاد كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي
و انقالب فيروزآباد ،شكايت مستدل شاكي خصوصي ،گزارش و تحقيقات مورد وثوق مرجع انتظامي،
شهادت شهود ارائه رسيدهاي پرداختي توسط شاكي و توجها به ساير قرائن و امارات موجود از جمله
فراري بودن متهم و احضار وي از طريق نشر آگهي و عدم حضور در جلسه رسيدگي ،دادگاه بزهكاري
متهم موصوف را احراز نموده است .لذا به استناد قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات
قانوني ناظر بر ماده  19قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1392حكم به محكوميت متهم موصوف به
تحمل يك سال حبس تعزيري درجه شش صادر و اعالم ميدارد ،حكم صادره غيابي و بدواً ،ظرف مدت
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض
در محاكم تجديدنظر استان فارس ميباشد.
رئيس شعبه  102دادگاه كيفري دو فيروزآباد  -سيدعبدي محمودي اطهر
م/الف168/

سوال:
قرارداد فروش اقساطی که در
بانک ها می دهند به چه معناست
و آیا این قرارداد از نظر شرعی
مورد تایید است
پاسخ:
بیشترین قراردادی که در بانک های
کشور پرداخت می شود قرارداد فروش
اقساطی است.
فروش اقساطی همان فروش نسیه
است یعنی یک کاالیی را نقد خریدن و
به صورت نسیه و گرانتر فروختن.
در این قرارداد ،بانک به مشتری وکالت
میدهد تا اموال مورد تقاضای خود را
با تسهیالت داده شده ابتدا برای بانک
خریداری نماید و بعد از طرف بانک
به صورت نسیهی اقساطی ،به قیمت
اعالم شده به خودش بفروشد.
به نظر همه مراجع در فروش اقساطی
می توان بابت نسیه فروختن کاال
،درصدی مشخص سود گرفت.
چند نکته شرعی در قرارداد فروش
اقساطی:
 اگر نوع کاالیی که در قرارداد نوشتیدپشیمان شدید می توانید با رضایت
بانک نوع کاال را عوض کنید .
 اگر مشتری با پول بانک کاال نخرد وپول را بابت بدهی بپردازد یا اینکه آن
را سپرده گذاری نماید سودی که بانک
می گیرد چون بابت معامله نیست
شرعا اشکال دارد و حرام است و چون
تخلف از جانب مشتری است اگر بانک
اطالع نداشته باشد گناه آن بر گردن
مشتری است.
 کاالهایی که مشتری قبال خریدارینموده و االن بابت آن بدهکار است را
نمی توان تسهیالت فروش اقساطی
پرداخت نمود.چون قرار است بانک
کاالی مورد نیاز شما را االن بخرد و به
شما نسیه بفروشد در حالی که در این
صورت بابت پرداخت بدهی شما سود
می گیرد که حرام و رباست.
آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد بانك صادرات ايران دادخواستي
به خواسته مطالبه وجه بابت بدهي و سود حاصل از
مشاركت مبلغ  385426988ريالو مطالبه وجه بابت وجه
التزام عدم ايفاي تعهدات سررسيد قرارداد تا 1396/12/26
به مبلغ  62882677ريال و مطالبه خسارات دادرسي به
طرفيت خواندهها مريم فيوج فرزند قلي ،عسكر داوري
فرزند قلي و پري آراميان فرزند خداكرم تسليم شعبه دوم
دادگاه عمومي فيروزآباد فارس نموده است كه به اين شعبه
ارجاع و به شماره بايگاني 960311ثبت و وقت رسيدگي
آن تاريخ  1396/07/23ساعت  11صبح تعيين شده
است به علت مجهولالمكان بودن خواندهها و همچنين
به درخواست خواهان پرونده و دستور دادگاه و تجويز ماده
 73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت
يك ماه به دفتر اين دادگاه واقع در فيروزآباد مراجعه
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم مربوطه را دريافت نموده و در وقت ياد شده جهت
رسيدگي حاضر گردد در غير اين صورت وفق مقررات
قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد .
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان فيروزآباد -
كشاورزي
م/الف169/
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بعد از جراحی قلب ،خوردن ماهی را فراموش نکنید

فواید هندوانه

هندوانه مدر ادرار است بنابراین برای افرادی
که دچار سنگ کلیه هستند مفید است.
مخصوصا افرادی که طبع گرم و خشک داشته
و ذاتاً ادرار کمی دارند از هندوانه سود بیشتری
می برند.
مزاج هندوانه سرد و تر است بنابراین به بدن
خنکی می بخشد .در واقع بیشتر میوه ها و
سبزیجات تابستانی مزاج مرطوب دارند .در
فصول گرم و در اقلیم های گرم بخصوص افراد
گرم مزاج نیاز به خوردنی ها و نوشیدنی هایی
دارند که به بدنشان خنکی بخشد که یکی از
بهترین آنها هندوانه است که در اصطالح طب
سنتی تیزی و حدت و حرارت خون را تعدیل
می بخشد .حالت شایعی که امروزه و مخصوصا
در این فصل گرم تابستان زیاد دیده می شود
احساس گرمای درونی یا سطحی بدن (چه از
داخل و چه دست و پا و سر و صورت) است
به طوری که گاهی شخص مجبور می شود
دوش آب سرد گرفته یا پایش را داخل آب
خنک بگذارد .ما می توانیم با مصرف میوه
های تابستانه دارای طبع خنک جلوی افزایش
حرارت بدن را بگیریم .افزایش حرارت بدن
عوارضی دارد از قبیل خارش پوست ،جوش و
دمل های پوستی ،خشکی بدن ،خشکی مخاط
و غیره و به دنبال آن تشنگی شدید و یبوست.

توصیه های
تغذیه ای
در روایات

پيامبر اكرم (ص) :
به ،باعث تقويت قلب مي شود.
امام رضا (ع) :
انجير بوي بد دهان را مي برد ،استخوان
ها را محكم مي كند و موجب رويش مو
مي شود.
امام صادق (ع) :
كاسني ،صورت را زيبا مي كند.
امام علي (ع) :
كاهو خواب آور است و غذا را هضم مي كند.
امام صادق (ع) :
اگر پنير و گردو با هم خورده شوند ،شفا
دهنده اند و اگر جداگانه خورده شوند ،هر
كدام موجب بيماري و مرض مي شوند.
پيامبر اكرم (ص) :
كدو عقل را هوشمند و مغز را افزون مي
كند.
اگر سالمتي ميخواهي ،روزه بگير
اگر روشنايي صورت ميخواهي نماز شب
بخوان
اگر سعادت و خوشبختي ميخواهي نمازت
را در اول وقتش بخوان
اگر گشايش در كارها را ميخواهى استغفار
كن
اگر رهايي از هم و غم دنيوي ميخواهي دعا
كن
اگر رهايي از سختي ها را ميخواهي بگو ال
حول و ال قوة اال باهلل
اگر بركت در كارها و زندگي ميخواهي
صلوات بفرست

از طرفی به دلیل کاهش آب و شکننده شدن
مخاطات ،خونریزی های مخاطی (مثال از بینی
یا مقعد) زیاد می شود .راهکار این است با
مصرف رطوبتی ها (مرطبات) مثل هندوانه و
کاهو جلوی این مشکالت گرفته شود .هندوانه
جلوی تندی و تیزی صفرا را هم می گیرد .در
بدن دو خلط (مواد حاصل از هضم غذا) گرم
داریم:خون و صفرا که بخصوص صفرا گرم تر
است .این که می گویند فردی صفراوی مزاج
است از همین جا ریشه می گیرد یعنی دارای
مزاج گرم یا فزونی این ماده در بدن بوده
عالئمی دارد از جمله این که پوست ،چشم یا
روی زبان به زنگ زرد متمایل گردیده و خارش
در فرد ایجاد می شود .هندوانه مهار کننده
صفرای بیش از حد است که عامل بسیاری از
این بیماری ها در بدن می تواند باشد.
این میوه با افزایش رطوبت های بدن و مهار
ترشح صفرای زیادی از بروز سنگ های
صفراوی پیشگیری کرده یا حتی به دفع شن
ریزه ها و لجن های صفراوی که امروزه خیلی
ها دچار آن هستند و اکثرا مجبور به جراحی
صفرا می گردند کمک کند .طبق قواعد طبی
موکد است فرد حتی المقدور با اصالح سبک
زندگی و توصیه های غذایی جلوی بیمار شدن
را گرفته یا از چنگال بیماری ها بهبود پیدا

آشنایی با ارزش غذایی انواع ماهی ها

کند و جراحی بجز در موارد ضروری انجام
نشود .مصرف میوه های با طبع خنک از جمله
هندوانه در فصول گرم و ایام روزه داری جزو
بهترین انتخاب ها هستند .در مواقع روزه داری
بهتر است بعد از افطار تا هنگام خواب مصرف
شود چون مصرف آن در سحر ممکن است با
افزایش ادراری که در طول روزهای گرم و
طوالنی برای شخص اتفاق می افتد باعث از
دست دادن آب از بدن و تشنگی شود .هندوانه
چون رطوبت بدن را باال می برد غلظت خون
را کاهش می دهد .غلظت خون دالیل زیادی
دارد از جمله مصرف گوشت و فست فودها و یا

چربی سوزی با ويتامينD

كمتر ميخوريد اما سالمت ميمانيد

وقتي سطح ويتامين  Dبدن شما
كافي باشد ،بدن مقدار لپتين بيشتري
آزاد خواهد كرد .از سوي ديگر كمبود
ويتامين  Dبه معني لپتين كمتر و
افزايش هر چه بيشتر دور كمر است.
نتايج تحقيقات دانشمندان استراليايي
نشان داده اشتهاي افرادي كه موقع
صبحانه مقدار زيادي ويتامين  Dو
كلسيم ميخورند بهمدت  24ساعت
كاهش چشمگيري خواهد داشت.
همچنين كمبود ويتامين  Dباعث
مقاومت نسبت به انسولين شده كه
نتيجه آن پرخوري و اضافه وزن است
.
چربي كمتري ذخيره خواهيد كرد
وقتي مقدار ويتامين  Dدر خون شما
كافي باشد ،عملكرد سلولهاي چربي
براي ذخيره چربي كندتر خواهد شد
اما وقتي مقدار ويتامين  Dكم باشد
سطح هورمون پاراتيروئيد و كلسيترول
افزايش يافته كه عواقب خوشايندي
دربر ندارد .سطح باالي اين هورمونها
بدن شما را تشويق ميكند تا بهجاي
سوزاندن چربي آن را ذخيره كند .نتايج
تحقيقات دانشمندان نروژي نشان داده
سطح باالي هورمون پاراتيروئيد يك
خطر بالقوه براي اضافه وزن بهخصوص
در مردان باالي  40سال است.
شماچربيشكميبيشتريخواهيدسوزاند
ويتامين  Dبه شما كمك ميكند تا
در سراسر بدن چربي بسوزانيد ولي
اين ماده در كاهش مقدار چربيهاي
شكم از بقيه مناطق موثرتر است .نتايج
مطالعات صورت گرفته در دانشگاه مينه
سوتا نشان داده ،ويتامين  Dاساسا
باعث چربي سوزي در ناحيه شكم
ميشود .توضيح اين عملكرد اين است
كه ويتامين  Dدر كنار كلسيم توليد
كورتيزول را كاهش ميدهند؛ كورتيزول
هورمون استرس است كه باعث تجمع
چربي در شكم ميشود.

هم وزن كم ميكني ،هم قلبت
سالمت ميماند
نتيجه مطالعه ديگري نشان ميدهد،
رژيم غذايي غني از مواد لبني(يعني

مقدار زيادي كلسيم و ويتامين
 )Dبه افراد كمك ميكند تا 70درصد
بيشتر از افرادي كه همين مقدار كالري
را از مواد ديگر دريافت كردهاند وزن كم
كنند.
عالوه بر اين ،مطالعه ديگري كه توسط
دانشمندان آلماني انجام شده نشان
ميدهد ،سطح باالي ويتامين  Dدر واقع
با تشديد مزاياي كاهش وزن ،خطرات
بيماريهاي قلبي -عروقي را نيز با كاهش
مقدار ترگلسيريد كاهش ميدهد.
با خانواده ويتامين  Dآشنا شويد

تخممرغ
تخممرغ مثل ماهي چرب حاوي ويتامين
 ،Dامگا 3و پروتئين است .تحقيقات
دانشمندان دانشگاه سن لوئيس نشان
داده ،خوردن تخممرغ موقع صبحانه تا
 65درصد باعث كاهش كالري دريافتي و
كاهش كلي اشتها در طول روز ميشود.
ماهي چرب

ماهيهاي چرب منبع غني از ويتامين

مصرف مسکن بدون تجویز پزشک ممنوع!
عوارض مصرف مسکن بدون نسخه پزشک

مسکن ها یکی از پرطرفدارترین داروهایی
هستند که خودسرانه و بدون تجویز پزشک
برای هر نوع درد و در هر سن و سالی مصرف
می شوند ،غافل از این که مصرف بی رویه و
نادرست این داروها هم می تواند برای سالمت
خطرناک باشد.
آسیب کبدی یک خطر شایع در صورت مصرف
داروهای مسکن بی نیاز از تجویز پزشک بدون
مشورت با یک پزشک است.
از داروهای مختلف بی نیاز از تجویز پزشک،
عمدتا آسپرین و استامینوفن می توانند موجب
آسیب دیدن کبد شوند .این شرایط به واسطه
سمیت ذاتی و اغلب با دریافت دوزهای باال
پیوند خورده است.
مضرات مصرف مسکن بدون تجویز پزشک

کم مصرف کردن میوه ها و سبزیجات آبدار ،و
یا زیاد مصرف کردن چربی ها .بنابراین هندوانه
با افزایش نسبی آب خون (بلغم) باعث افزایش
رطوبت و رقیق شدن خون می شود .هندوانه
مدر ادرار است بنابراین برای افرادی که دچار
سنگ کلیه هستند مفید است.
مخصوصا افرادی که طبع گرم و خشک داشته
و ذاتاً ادرار کمی دارند از هندوانه سود بیشتری
می برند چون با افزایش حجم ادرار احتمال
کاهش برخی مشکالت سیستم ادراری و
تشکیل سنگ یا دفع سنگ های موجود
افزایش می یابد.

در بیشتر موارد ،آسیب کبدی مرتبط با
داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی به یک
دلیل ایمونولوژیک اشاره دارد .همچنین ،برخی
موارد با متابولیت های سمی برخی داروهای
ضد التهابی غیر استروئیدی مرتبط بوده اند.
مشکالت معده

ایبوپروفن و ناپروکسن در شرایطی که می
توانند بر عملکرد کبد تاثیرگذار باشند ،برای
معده نیز خوب نیستند .حتی آسپرین نیز برای
سالمت معده بد است.
مواد شیمیایی موجود در بدن که درد را تقویت
می کنند ،نقشی کلیدی در محافظت از دیواره
داخلی معده و روده ها نیز ایفا می کنند .هنگامی
که یک داروی مسکن این مواد شیمیایی را
مسدود می کند ،دستگاه گوارش نسبت به
آسیب اسیدهای معده آسیب پذیرتر می شود.

در حقیقت ،استفاده بیش از اندازه از این
داروهای مسکن می تواند به دیواره داخلی
معده آسیب رسانده یا آن را تحریک کند .این
شرایط نیز می تواند موجب از دست رفتن خون
از ناحیه تحریک شده ،معده درد و در برخی
موارد شکل گیری زخم های معده شود.
افرادی که دارای زخم معده هستند باید نسبت
به مصرف داروهای مسکن بسیار محتاط باشند.
نارسایی قلبی

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی با خطر
افزایش یافته نارسایی قلبی نیز مرتبط هستند.
گزینه های دیگر برای تسکین درد

با توجه به عوارض جانبی داروهای مسکن رایج،
بهتر است هر زمان که با سردرد یا معده درد
مواجه می شوید ،پیش از مصرف مسکناندکی

 Dهستند كه بهترين آنها ماهي
سالمون است .عالوه بر اين ماهيهاي
چرب ،سطح بااليي از اسيد چرب امگا3
دارند .تركيب امگا 3و ويتامين  Dباعث
كاهش وزن و پيشگيري از ابتال به
سرطان ميشود .سعي كنيد ماهيهاي
غيرپرورشي و وحشي را انتخاب كنيد
چون تا  25درصد بيشتر ويتامين D
دارند.
لبنيات

اغلب فرآوردههاي شير غني از كلسيم
و ويتامين  Dهستند .در همين مطلب
توضيح دادهايم كه كلسيم به كاهش
ذخيره شدن چربي در بدن كمك
ميكند ،همچنين لبنيات غني از اسيد
آمينه لوسين است كه در تحريك
عضلهسازي و چربيسوزي نقشي اساسي
بر عهده دارد .بهدليل همين تركيب
ويتامين  Dو لوسين است كه منابع
لبني كلسيم 2 ،برابر بيشتر از مكملهاي
كلسيم باعث كاهش وزن ميشود.
تامل کنید .جایگزین هایی کارآمد و امن برای
تسکین درد وجود دارند که با عوارض جانبی
نیز همراه نیستند.
کمپرس یخ می تواند به طور موثر تورم و درد
ناشی از شرایط مختلف ،از ضربه خوردن سر تا
پیچ خوردگی قوزک پا ،را کاهش دهد.
یک کمپرس داغ می تواند درد ناشی از آرتریت و
دیگر مشکالت عضالنی و مفصلی را کاهش دهد.
فعالیت جسمانی منظم نیز در پیشگیری و
همچنین کاهش درد موثر است.
افراد بسیاری برای بهره مندی از زندگی بدون
درد انجام یوگا یا مدیتیشن را در دستور کار
خود قرار می دهند.
تکنیک هایی مانند طب سوزنی یا طب فشاری
نیز تا حد زیادی در تسکین درد موثر هستند.
حتی رژیم غذایی شما می تواند تفاوت های
چشمگیری ایجاد کند .مواد غذایی و ادویه
های ضد درد مانند دارچین ،زردچوبه ،سیر،
زنجبیل ،پیاز و آناناس را به رژیم غذایی خود
اضافه کنید.

یکی از عادت های خوب غذایی که همواره از
سوی متخصصان تغذیه توصیه می شود آن
است که شما انواع ماهی و فرآورده های دریایی
را در رژیم غذایی هفتگی تان بگنجانید؛ از انواع
ماهی گرفته تا میگو.
غذاهای دریایی دارای ارزش تغذیه ای بسیار
باالیی هستند؛ ماهی دارای پروتئین باال ،چربی
کم ،کلسترول کم و همین طور دارای ویتامین
ها و امالح است ،اما ویژگی ماهی که آن را
بین سایر مواد غذایی ممتاز کرده ،نوع چربی
موجود در آن است.
گوشت ماهی دارای چربی مفیدی به نام امگا3
است که برای سالمتی قلب و عروق و کاهش
فشار خون مفید است.
افرادی که در برنامه غذایی از ماهی بیشتری
استفاده می کنند ،کمتر به بیماری قلبی مبتال
می شوند بنابراین ،به تمام افراد به ویژه آنهایی
که جراحی قلب انجام داده اند توصیه می شود،
هفته ای دو تا سه مرتبه ماهی مصرف کنند
ارزش غذایی ماهی

برخی بر این باورند که ماهی پرورشی به اندازه
ماهی صید شده از دریا مفید نیست؛ حقیقت
این است که ماهی پرورشی(قزل آال) از نظر
ارزش غذایی تفاوت زیادی با ماهی دریا ندارد

نکاتی

برای سالمتی
متخصصان تغذیه و سالمت به پنج ماده
غذایی اشاره کرده اند که اگر با معده
خالی مصرف شوند میتوانند بروز مشکالت
گوارشی را به همراه داشته باشند:
 -۱گوجه فرنگی :سطح باالیی از اسید تانیک
در گوجه فرنگی وجوددارد که منجر به
افزایش اسید معده می شود .مصرف گوجه
فرنگی بامعده خالی منجر به ایجاد زخم معده
خواهد شد.
 -۲نوشابه :نوشابه حاوی قندزیادی است
و نوشیدن آن بامعده خالی اشتباه بزرگی
است ،زیرا قند آن مستقیم وارد جریان خون
شده و منجربه افزایش فشار خون میشود.
همچنین موجب نفخ و کاهش سوخت وساز
بدن خواهد شد.
 -۳سبزیجات سبز :با این که براین باورند
سبزیجات خواص زیادی دارند ،گاهی در
زمان مصرف آن اشتباه وآن را بامعده خالی
مصرف میکنند .مصرف سبزیجات سبز منجر
به سوزش سر دل و درد شکمی میشود.
 -۴ماست  :یکی از رایج ترین انتخاب ها
برای صبحانه ماست است .درحالی که ماست
حاوی باکتری هایی است که منجر به کشته
شدن باکتری های خوب در معده شده ،معده
را اسیدی کرده و نفخ ایجاد میکند.
 -۵مواد غذایی تند :ازدیگر خوردنی هایی که
نباید با معده خالی مصرف شوند ،غذاهای تند و
تیز است که به دیواره معده آسیب می رسانند
ومنجر به ترشح بیش از اندازه اسید معده
میشوند و در نتیجه در دیواره معده و مخاط
روده اخالل ایجاد میکنند ،تحریک دیواره معده
نیز منجر به زخم معده خواهد شد.
مصرف قارچ از بروز آلزایمر جلوگیری می کند

این ماده غذایی که خواص زیادی دارد می تواند
بیماریهای عصبی مانند زوال عقل و آلزایمر
را به تاخیر بیندازد .یافته های این پژوهش
نشان می دهد که قارچ های خوراکی و دارویی
حاوی ترکیبات فعال زیستی هستند که دارای
فواید عصبی و شناختی برای محافظت دربرابر
محرک های عصبی مانند التهاب بوده که با
بیماری های عصبی درارتباط است.
به گفته محققان این پژوهش ،قارچ دارای
خواصی مانند آنتی اکسیدان ،ضد تومور ،ضد
ویروس ،ضد سرطان ،ضد التهاب ،ضد میکروبی
و فعالیت های ضد دیابت است.
قارچ باخواص ضد التهابی که دارد می تواند
به عنوان غذاهای فرا سودمند برای سرکوب
التهاب که منجر به بسیاری از بیماریهای مزمن
مرتبط با سن ،از جمله بیماری های عصبی
استفاده شود.
محققان این پژوهش به دنبال یافتن مواد
غذایی دیگری نیز هستند که از سیستم عصبی
محافظت می کند.
تهیه کننده:
سید عبدالحسین واعظ زاده

و جدا از اینکه از نظر اقتصادی ارزان تر و با
صرفه تر است ،به تازه و سالم بودن آن بیشتر
می توانیم اطمینان داشته باشیم.
از سرخ کردن ماهی خودداری کنیم؛ پختن
داخل فِر یا کباب کردن بهترین روش پخت
ماهی است ،تابه هایی در بازار عرضه می شود
که به آن تابه رژیمی می گویند ،می توانیم در
این تابه ها گوشت یا ماهی را با روغن بسیار
کم سرخ کنیم؛ برای تهیه غذای سالم ،از این
تابه ها را تهیه کنیم.

هرگز دمپایی

ال انگشتی نپوشید!

عوارض استفاده از دمپایی های ال انگشتی
دمپایی ال انگشتی را کمتر استفاده
کنید!اینگونه دمپایی ها در میان مردم بسیار
محبوب هستند و آنها در تابستان کاربرد
زیادی دارند .این نوع دمپایی ها هرچند
ممکن است که پایتان را خنک نگه دارند
ولی شاید ممکن است عوارضی را ایجاد کنند
که جبران ناپذیر باشد .
این گونه دمپایی ها راحت هستند اما
سالمتی ما را در معرض خطر قرار می دهند
و ما عادت می کنیم که میان انگشت پایمان
یک چیزی وجود داشته باشد.
عوارض استفاده از دمپایی ال انگشتی:
 -1دمپایی های ال انگشتی باعث ایجاد برخی
مسائل در قسمت تاندون آشیل و قسمت
پشتی می شوند.
 -2دمپایی های ال انگشتی باعث تغییر راه
رفتن رفتن میشوند که این به خودی خود
باعث مشکل میشود.
 -3از آنجایی که در دمپایی ال انگشتی هیچ
حمایتی در نظر گرفته نشده است ،باعث می
شود تا پای شما به طور غیر طبیعی حرکت
کند .که باعث ایجاد درد در مچ پا و ران شما
می شود .اگر شما همیشه دمپایی ال انگشتی
به پا می کنید ،حتی احتمالش هست که درد
کمر را نیز تجربه کنید
 -4اکثر افراد در اثر استفاده بیش از حد
از این نوع دمپایی ها باعث ایجاد وضعیت
ناخوشایندی میشوند که فشار و درد در
قسمت رباط پا را باید تحمل کنید.که هنوز
درمانی برای آن وجود ندارد.
 -5دمپایی انگشتی خطر ابتال به عفونت های
قارچی را در پوست پا افزایش می دهد .در
مطالعات اخیر به اثبات رسیده است هنگامی
که دمپایی ال انگشتی به پا دارید ،حدود
 15000باکتری مختلف را جذب پای خود
خواهید کرد.
مهم این است که دیگر از این نوع دمپایی
ها استفاده نکنید چراکه منجر به مشکالت
جبران ناپذیری میشوند.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

بيست ودوم

5:20

6:37

12:49

19:00

19:16

بيست وسوم

5:20

6:37

12:48

18:59

19:15

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
فارس  ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج
فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز میانمار ،از
سکوت و بیعملی مجامع جهانی و مدعیان
حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت انتقاد
کردند و با تأکید بر اینکه راه حل این قضیه
اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاسی
و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار است،
خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی باید علیه
ظلم در هر نقطه از جهان ،صریح و شجاعانه،
اعالم موضع کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تقلیل فاجعه
میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان
و بوداییها را نادرست خواندند و افزودند :البته
ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر
داشته باشد اما این قضیه ،یک قضیه سیاسی
است ،زیرا مجری آن ،دولت میانمار است و در
رأس آن دولت نیز زنی بیرحم قرار دارد که
برنده جایزه صلح نوبل بوده و با این اتفاقات ،در
واقع ،مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.
ایشان افزودند :این فجایع در مقابل چشم
کشورها و دولتهای اسالمی و مجامع جهانی
و دولتهای ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق
بشر از سوی دولت بیرحم میانمار ،در حال
رخ دادن است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از اکتفا کردن

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمودند:
کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد،
پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
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دبیرکل سازمان ملل به محکوم کردن جنایات
در میانمار افزودند :مدعیان حقوق بشر که
گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشور،
جنجال و هیاهو میکنند ،در مقابل کشتار و
آواره شدن دهها هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ
عکسالعملی نشان نمیدهند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر لزوم ورود
و اقدام عملی دولتهای اسالمی ،گفتند :البته
منظور از اقدام عملی ،لشکرکشی نیست بلکه
باید فشار سیاسی ،اقتصادی و تجاری خود را بر
دولت میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات

در مجامع جهانی فریاد بکشند.
ایشان تشکیل کنفرانس سازمان همکاری
اسالمی با موضوع فجایع میانمار را ضروری
خواندند و خاطرنشان کردند :دنیای امروز،
دنیای ظلم است و جمهوری اسالمی باید این
افتخار را برای خود حفظ کند که علیه ظلم
در هر نقطه از جهان ،چه در مناطق اشغالی
توسط صهیونیستها ،چه در یمن و بحرین و
چه در میانمار ،موضع صریح و شجاعانه خود
را اعالم کند.

ماراازرثوتیفناانپذریربخوردارکنوهبزعتیبیزوالتأئیدفرمای...

نمایی از ساحل بندر تبن پارسیان ( رنگی شبیه پرچم ایران )

به گزارش میالد الرستان به نقل
از تسنیم ،اجتماع بزرگ مدافعان
حرم ،میثاق با والیت و یادبود
شهید حججی در شیراز برگزار
شد.
حجتاالسالم والمسلمین حاج
شیخ حسین ایمانی ،مدیر
حوزههای علمیه تحت اشراف نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در
استان فارس ،در این مراسم با
بیان اینکه عمده انحرافاتی که در
جامعه اسالمی رخ داده به خاطر
این است که عدهای یک جنبه از
جنبههای دین را پررنگ کردهاند و
در همان جنبه هم با ضعفهایی
مواجه هستند اظهار داشت :آن
کجیها و ناراستیهایی که در
جامعه اسالمی میبینیم به دلیل
نوع رفتار ما انسانهاست.
وی بیان کرد :در این دوره و زمانه،
تمام عالم با تمام امکانات وارد
شدهاند که اسالم اصیل و ناب
محمدی را به هر نحوی که شده از
بین ببرند و کمرنگ کنند ،دشمن

در این روزگاری که تمام لوازم
آسایش برای من جوان فراهم است
جوانانی را میبینید که از آسایش
خودشان میگذرند تا در سوریه از
حرم اهل بیت دفاع کنند و این
نشاندهنده جنبه اجتماعی بودن
اسالم است ،افزود :فقط مسئول
کارهای خودم نیستم باید نسبت
به اتفاقات جامعه خود نیز مسئول
باشم .اگر توفیق نداشتم که مثل
آن جوان از حرم اهل بیت دفاع
کنم باید در مملکت خودم از حرم
اهل بیت دفاع کنم و مروج فرهنگ
علوی باشم.
وی با بیان اینکه برای بسیاری از
بچه مسلمانها جای سوال است

که چرا برویم آن سر دنیا بجنگیم
گفت :یعنی حتما باید بنشینیم
که دشمن بیاید در خانهمان
سنگ بزند و بعد ما باید یقهاش را
بچسبیم کدام عقل سلیمی اجازه
میدهد.
این مسئول با بیان اینکه دشمنان
میخواهند اجتماعی بودن را از
اسالم جدا کنند و به دنبال این
هستند که مسلمانان فقط مناسک
و مراسمات دینی را انجام دهیم
اظهار داشت :در همسایگی برخی
از کشورهای اسالمی مسلمانان
کشته میشوند اما صدای آنها در
نمیآید این خالف جنبه اجتماعی
بودن اسالم است.

محور جهرم به الر  ۸نفر مصدوم شدند.
مصدومان این حادثه به بیمارستان پیمانیه
جهرم منتقل شدند که یک نفر به علت
شکستگی ناحیه کتف بستری و نفر سرپایی

معالجه و از بیمارستان ترخیص شدند.
احمدی افزود :علت این تصادف انحراف به چپ
پژو  ۴۰۵بوده است

جمع آوری بیش از  ۲۰نوع
مواد آرایشی تاریخ گذشته در خنج
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
خنج؛ بازرسان واحد دارو و غذای شبکه
بهداشت و درمان شهرستان خنج در بازدید از
 ۹آرایشگاه سطح شهر ،بیش از  ۲۰نوع مواد
آرایشی تاریخ گذشته جمع آوری کردند.
درسا مهرپور ،گفت :بازرسان واحد دارو و غذا
به صورت مستمر از فروشگاه های عرضه مواد
آرایشی و بهداشتی بازدید می کنند و مواردی
که شرایط نگهداری نامناسب داشته ،تاریخ

مصرف آنها گذشته و یا مصرف آنها مجاز
نمیباشد را جمعآوری میکنند.
وی اظهار داشت :این بازرسی ها به منظور
کنترل لواز م آرایشی و بهداشتی ،حفظ سالمت
مصرفکننده ،جلوگیری از عرضه محصوالت
غیرمجاز و همچنین پیشگیری از قاچاق
محصوالت آرایشی و بهداشتی انجام می گیرد.
مهرپور به شهروندان توصیه کرد :در هنگام
خرید مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی ،به
مشخصات مندرج در بسته بندی آن اعم

از مواد تشکیل دهنده ،تاریخ انقضا و پروانه
ساخت از وزارت بهداشت و درمان توجه کنند.
این اقالم جمع آوری شده ،پس از صورت
جلسه امحاء و معدوم خواهند شد.

 2کشته در تصادف محور الرستان به خنج
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا؛
سرهنگ حمدا ...هوشمندی ،رئیس پلیس
راه جنوب فارس ،بیان کرد :در پی اعالم یک
فقره تصادف فوتی در محور الرستان به خنج
 ،مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و
مشاهده کردند یک دستگاه پژو پارس با یک

:

شهر شاداب دورنمایی از آرمان شهری است که انسان ها در حیات
اجتماعی خود انتظار آن را دارند .در این سری یادداشت ها به مصادیق
و ابعاد شادابی و عوامل تحقق آن در جامعه و شهر می پردازیم.

 ۸مصدوم در تصادف محور جهرم به الر
به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران؛ سرهنگ احمدی رئیس پلیس راه
شمال فارس گفت :بر اثر برخورد سواری پژو
 ۴۰۵با سواری پژو پارس در  ۲۵کیلومتری

عکس  :مهدی ابراری

شهر شاداب (بخش اول)

اجتماع بزرگ مدافعان حرم در شیراز
تمام قد آمده که به اسالم ضربه
بزند و اتفاقاتی که در سوریه ،یمن،
عراق و میانمار رخ میدهد نشان از
همین موضوع است.
حجتاالسالم ایمانی ،با بیان
اینکه اسالم یک دین صد درصد
اجتماعی است و اجتماع برای آن
مهمتر از بقیه موارد است ،عنوان
کرد :اسالم وهابی جنبه اجتماعی
ندارد و اثری در جامعه ندارد اما
بعد از سالها یک نظام قدرتمند
اسالمی با اهدافی که مدنظر اهل
بیت است به وجود آمده به همین
دلیل دشمان در پی آن هستند که
به طرق مختلف به آن ضربه بزنند.
وی خاطرنشان کرد :دعوای غرب
با کشور ایران فقط به خاطر
جمهوری اسالمی نیست در واقع
جمهوری اسالمی آنها را جریتر
کرده است وگرنه نهضتهای قبل
از انقالب نیز نشان میدهد که
اسالم واقعی با گوشت و پوست
ایرانی عجین شده است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه

صحيفه سجاديه

دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که بر اثر
آن راکب و ترک نشین موتورسیکلت به دلیل
شدت جراحت وارده در دم فوت کرده اند.
رئیس پلیس راه جنوب فارس ،با بیان اینکه
راننده پژو مجروح و به بیمارستان منتقل شد
اضافه کرد :کارشناسان پلیس راه در صحنه

حاضر شدند وعلت وقوع این حادثه را تجاوز به
چپ راکب موتورسیکلت اعالم کردند.

مقدمه
شادابی و نشاط از حاالت پسندیده انسان
و از مقاصد اصلی حیات و زندگی اوست.
شادابی در حیات انسان اصالت دارد چراکه
انسان به دنیا آمده تا با حرکت آگاهانه
کمال بخش خویش به حق بپیوندد و ذات
حق ،جایگاه شادابی و بهجت بی پایان است.
انسان از ذات پربهجت حق آغاز شده و به
همان جایگاه سرور باز می گردد اما در این
فاصله میانی جدایی ،انسان به حزن و اندوه
دچار می شود پس باید اورا به حالت ذاتی
خود متذکر ساخت و به سرمنزل شادابی
بازگرداند .این بازگشت ،بازگشت مکانی
نیست بلکه بازگشت معنوی ،معرفتی است.
شادابی در فرهنگ دینی

پرداختن به فرح و نشاط و شادابی تا آنجا
مهم است که قرآن کریم به آن دستور می
دهد :بگو بواسطه فضل و رحمت الهی باید
شادی کنند .در سایر تعالیم دین این توصیه
به انحاء دیگری تکرار شده است .در حدیث
معروفی از امیر مومنان (علیه السالم) آمده
است :شادابی مومن در چهره او و غمش
در قلب وی است .این کالم حکیمانه نشان
می دهد؛ انسان مومن با وجود اندوه درونی
باید چهره ای شاد و با نشاط داشته باشد.
داشتن چهره شاد با وجود اندوه درونی به
معنای این است که اظهار شادی باید به
ملکه رفتاری مومن بدل شود .او باید در
مواجهه با سایرین شاد به نظر برسد و به
دیگران امید و انرژی بدهد نه اینکه باعث
حزن و اندوه دیگران شود .این تعالیم و
توصیه ها همه نشانگر آثار ارزشمند شادی
و نشاط در زندگی افراد است که اغلب

ما بدان واقف هستیم .زندگی بدون نشاط
شباهتی به زندگی انسان به معنای واقعی
آن ندارد .این نشاط و شادابی است که فضای
زندگی را زیبا و دل انگیز می سازد و شوق
و رغبت ها را بسوی نیکی ها بر می انگیزد.
زندگی شاد همچون قطعه ای از بهشت است.
نقش اجتماع در القاء شادابی

باید به این نکته توجه داشت که انسانها اغلب
در ارتباط با سایر پدیده ها بخصوص افراد
دیگر شیوه های رفتاری و ملکات انسانی را
فرا می گیرد .پس نمی توان فضای زندگی
افراد را در شادی و نشاط آنها نادیده گرفت
بلکه باید با توجه به این واقعیت ،فضای
زندگی را به نحوی سروسامان داد که نشاط
و شادابی به آنها القاء شود .قرنهاست که
انسانها در فضاهای شهری زندگی می کنند
پس پرداختن به عوامل فردی و اجتماعی
شادابی در یک شهر می تواند راهگشای
اندیشه ما برای داشتن یک زندگی شاد باشد.
ما عوامل شادابی را به دو بخش کلی شادابی
فردی و شادابی اجتماعی تقسیم می کنیم
سپس مصادیق هریک از آن دو را بررسی
می نماییم.
عوامل فردی شادابی

عوامل فردی شادابی خود به دو بخش
شادابی بیرونی و درونی تقسیم می شود.
در بخش شادابی بیرونی ،شادابی پوشش
 ،شادابی رفتاری و چهره همچنین شادابی
گفتاری را بسط می دهیم.
شادابی پوشش

قرآن کریم لباس را هدیه آسمانی و مایه
زینت انسان می داند در عین حال برخی
رنگ ها را نیز نشاط انگیز می شمرد .توجه

و تصریح قرآن کریم بعنوان مهمترین منبع
معرفتی ما مسلمانان به این دو موضوع باید
الهام بخش ما در بحث پوشش باشد .تاثیر
رنگها در وضعیت روحی انسان واقعیتی
است که روانشناسی جدید هم بر آن صحه
می گذارد .پوشش افراد بعنوان بهترین
محل جلوه گری رنگ ها در این زمینه
می تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
پوشیدن لباس هایی با رنگ های شاد ،در
روحیه خود فرد و دیگران تاثیر مثبت دارد.
اما آنچه که ما در فضای عمومی شهرهای
خود شاهدیم؛ اغلب استفاده از رنگ های
تیره و مات است .شاید تصور عموم افراد
جامعه ما این باشد که استفاده از این
رنگها ،برای حفظ وقار مناسب تر است اما
واقعیت این است که ما در ترجیح شادابی
یا وقار ،سهم بسیار بیشتری برای وقار قائل
شده ایم تا جایی که لباس های ما کمتر
نشانی از شادی و نشاط دارند .با این وجود
نباید انتظار داشت در جامعه ما افسردگی،
بدبینی و حتی خشونت کم باشد چون
از برخی لوازم ظریف مبارزه با آنها یعنی
شادی بخشی ،غفلت کرده ایم.
در آخر اشاره به این نکته هم الزم است که
برخی رنگ ها مانند رنگ سیاه که در میان
ما وجاهت قابل توجهی یافته اند در آموزه
های دینی مذمت شده اند هرچند می توان
حدی از این نوع پوشش ها را برای مواقع
خاص بعنوان یک نماد پذیرفت .اما توسعه
و تعمیم آن پشتوانه عقلی و شرعی ندارد.
ح .توانا ،عضو گروه فرهیختگان
الر و گراش و خنج

