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قابل توجه مدیریت مخابرات الرستان:
کابل تلفنی که به حال خود رها شده...

حمايت از پروازهاي ايراني
بحــث حمايــت از كاالهــاي ايرانــي
بحثــي گســترده و همــه جانبــه اســت
يكــي از مســائلي كــه مســئولين امــر
بايــد بــه آن توجــه نماينــد ايــن كــه
حتياالمــكان از پروازهــاي داخلــي
بــراي ســفرهاي مختلــف اســتفاده
گــردد و ســفر بــا پروازهــاي خارجــي
بــه حداقــل ممكــن تقليــل يابــد.
مثــ ً
ا اگــر پــرواز تهــران  -الر -
دبــي يــا ســاير پروازهــاي خارجــي
توســط هواپيماهــاي ايرانــي صــورت
پذيــرد منافــع آن از كشــور خــارج
نميشــو د .
البتــه ايــن بــه شــرطي اســت كــه
امكانــات هماهنــگ و تجهيــزات
مشــابه داشــته باشــند و بــراي
مســافرين هيچگونــه مشــكلي ايجــاد
نشــود.
ســزاوار اســت شــركتهاي
مســافربري و اداره كل فــرودگاه
الرســتان بــا هماهنگــي و همگامــي
هــم ،ايــن مهــم را بــه انجــام
برســانند و بــراي مســيرهاي مختلــف
پــروازي اقــدام الزم مبــذول دارنــد
و همينطــور كــه گفتــه شــد
شــركتهاي هواپيمايــي نيــز از
همــكاري و همراهــي كامــل دريــغ
ننماينــد و در خدمــت مســافرين
عزيــز باشــند.
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جعفرپور از تهيه طرح حفظ امنیت کاربران
در فضای مجازی کشور خبر داد

افتتاح پنج طرح بهداشتی درمانی
همزمان با هفته سالمت
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واگذاری  ۵۷هکتار زمین
در روستاهای واقع در حریم شهرهای الرستان

سفر استاندار فارس جهت توسعه روابط اقتصادي به قطر
اداره كل روابط عمومي و امور
بينالملل استان فارس؛ اسماعيل تبادار
در  97/1/18در صدر هيئت اقتصادي
بلندپايهاي از استان فارس به قطر
سفر كرد و با رئيس سازمان توسعه
زيرساختهاي كشور قطر جلسه
اختصاصي داشت.
نكاتي پيرامون اين مسأله:
-1راستي نبايد الرستانيها پايهگذار اين
سفر ميبودند؟!
-2چرا هيچ كس به فكر استفاده از
فرصتها براي منطقه نيست؟!
-3نماينده ،فرماندار ،شهردار ،شوراي
شهر ،شوراي شهرستان همه با هم يا به
صورت مجزا ميتوانستند پايهگذار اين
اتفاق مهم باشند!
-4آيا نبايد براي تحول منطقه گام
برداشت؟!
چرا نميخواهيم عم ً
ال وارد تحول
شويم؟ چرا ميخواهيم با حرف سر
كنيم؟ اگر شهرستاني از منطقه اين
همت را ميكرد ،آيا ما نبوديم كه
فضاهاي مجازي را پر از گله و شكايت
ميكرديم ؟!و...
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کشف ۲تن مرغ فاسد
در الرستان

2
آغاز برداشت پیاز از
مزارع الرستان

کلنگ زنی پروژه
چمن مصنوعی
۲۵میلیارد ریالی بیرم
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4
لزوم توجه جدی به
اقتصاد پیرامونی
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 27رجب حريم
كرمنا
رسالت ،مصداق َّ

آگهی مناقصه
شهرداری خور باستناد بند  5صورتجلسه مورخ  96/10/10شورای اسالمی شهر خور
و بودجه مصوب سال  97در نظر دارد اجرای پروژه موزاییک فرش پیادهرو سطح
شهر را به متراژ  4000مترمربع و با اعتبار تقریبی  2/500/000/000ریال از طریق
مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار
نماید.
 )1محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها :شهرداری خور ،واحد مالی
 )2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :یکصد و بیست و پنج میلیون ریال
 )3اگر برندگان ردیف اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 )4مهلت قبول پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/08
 )5به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )6شهرداری در رد و یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار است.
 )7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
نوبت اول چاپ97/01/18:

نوبت دوم چاپ97/01/26:

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری97/02/08:

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات97/02/08 :

مهدی حلیمی  -شهــردار خــور

سال بیست و ششم-فروردین ماه -1397رجب المرحب - 1439شماره 97/1/26-1181

اجرای درست قوانین و مقررات مالی از ضروریات توجه دهیاران باشد

به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل
حسنی در جمع دهیاران منطقه
الرستان در سالن شهید امامی
فرمانداری ،اظهار داشت :همه
دهیاران در راستای برطرف کردن
نقاط ضعف کاری خود تالش کنند
و نقاط قوت را تقویت نمایند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از
نیازهای اساسی شهرستان ،استان
و کشور این است که تابع قانون
و مقررات باشیم؛ افزود :همه ما
بایستی به نظام مردم ساالری
پایبند باشیم و دهیاران نیز اینگونه
باشند ،چرا که دهیاران نمایندگان
مردم هستند.
حسنی،گفت :مهمترین موضوعی
که مطرح میشود ،بحث آموزش
دهیاران است ،بنابراین باید به
آموزش دهیاران و بهبود كیفیت
برگزاری كالسهای آموزشی و
حل مشكالت و مسائل موجود بر
سر راه دهیاران تالش کرد.
فرماندار ویژه الرستان ،هدف از
برگزاری دوره های آموزشی  ،را
باال بردن سطح آگاهی دهیاران
و آشنایی آنان با قوانین مرتبط با
وظایف دهیاری بیان کرد.
حسنی ،تاکید کرد :اطالع داشتن
نسبت به وظایف خود و آگاهی به
قوانین و مقررات مالی از وظایف

اصلی دهیاری هاست ،چرا که اگر
می خواهیم توانمند و تأثیرگذار
باشیم ،بایستی بر وظایف خویش
آگاهی و اشرافیت داشته باشیم و در
مقابل کارهای اداری و وظایفی که
به ما محول شده است و اختیاراتی
که داریم ،خوب عمل کنیم.
معاون استاندار فارس ،ادامه داد:
در این خصوص اگر اطالعات الزم
نداشته باشیم ،نه تنها در کارمان
موفق نمی شویم ،بلکه ممکن است
آسیب هایی نادانسته بر ما تحمیل
گردد که عواقب و پیامدهایی
داشته باشد که هم از نظر قانونی
و هم از نظر جایگاه اجتماعی به
ما لطمه بزند .بنابراین هم برای
توانمندسازی خودمان ،هم برای
پیگیری کارهای مردم و هم برای
اشرافیت به امور ،می بایست یک
روان سازی در بین خود با بدنة
مردم و دولت ایجاد کنیم.
حسنی ،بیان کرد :دهیاران می
بایست با افزایش دانش و آگاهی

خود در مسیر توسعه روستا نقشی
شایسته ای را ایفا کنند و اجرای
درست قوانین و ایجاد وحدت
مردمی در روستاها از ضروریات
توجه دهیاران عزیز ،خدوم و
تالشگر باشد.
نماینده عالی دولت درالرستان،
تصریح کرد :لزوم اطالع کامل
دهیاری ها از قوانین ومقررات
و دستور العمل های صادر شده
بویژه در حوزه مالی حائز اهمیت
است که باید مورد توجه جدی
قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه دهیاران
و شوراها مسئولیت سنگینی را
داوطلبانه قبول کرده اند؛ افزود:
امیدواریم دهیاران به این مرحله از
این ضرورت برسند که اگر بناست
توانمند و موفق بشوند توجه
جدی به آموزش ها کنند و خود
ّ
را توانمند سازند و به بخشنامه ها
و آیین نامه ها و دستور العمل ها
توجه و آنها را اجرایی نمایند.

حسنی ،در بحث اشتغال زایی
روستائیان هم گفت :دولت تدبیر و
امید یک فرصت طالیی و مناسبی
را برای روستائیان عزیز فراهم
کرده است .لذا از دهیاران می
جدی
خواهیم که این مسئله را ّ
بگیرند و مردم را به سمت استفاده
از تسهیالت اشتغال زایی تشویق
و ترغیب کنند تا اشتغال و تولید
در روستاهها رونق بگیرد.
وی در خاتمه تاکید کرد :دهیاران
در کنار شوراهها و با تعامل همدیگر
روستاهها را آباد کنند و تالش کنند
که در هر روستا یک واحد تولیدی
ایجاد گردد تا حتی یک نفر بیکار در
منطقه نداشته باشیم.
در ادامه ،مهندس پاک فطرت
مدیرکل دفتر امور روستایی و
شوراهای اسالمی استانداری فارس
هم مطالبی را به دهیاران متذکر شد.
همچنین یارویس محمدی،
کارشناس دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری فارس ،هم
آموزش های الزم را به دهیاران در
موضوعات مختلف از جمله مراحل
انجام معامالت دهیاری ها ،بودجه
بندی در دهیاری ها ،تبیین جایگاه
دهیاران و آشنایی با قوانین و آیین
نامه های مربوطه و غیره ارائه کرد
و دهیاران هم آموزش های الزم را
فرا گرفتند.

افتتاح پنج طرح بهداشتی درمانی همزمان با هفته سالمت
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،دکتر
محمد حسین کریمی ،رئیس دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،گفت :در جریان برگزاری
هفته سالمت در الرستان که از ابتدای
اردیبهشت ماه آغاز می شود ۵ ،طرح عمرانی
در حوزه بهداشت و درمان منطقه افتتاح
خواهد شد.
وی افزود :این طرح ها در بخش های مختلف
بهداشتی و درمانی با اعتباری بالغ بر 24/5
میلیارد ریال و در  ۱۶۴۶متر مربع زیر بنا به
بهره برداری می رسند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان ،با اشاره
به اینکه ساخت  ۳مرکز خدمات جامع سالمت
روستایی که همزمان با برگزاری هفته سالمت
افتتاح می شود ،طی دو سال تکمیل شده است،

ادامه داد ۴۳ :درصد از اعتبار ساخت سه مرکز
جامع سالمت در روستاهای دهکویه ،کرمستج
و درز از محل کمک های خیرین و مابقی در
اعتبارات دولتی تامین شده و  ۲۵۰۰خانوار از
خدمات این مراکز استفاده خواهند کرد.
کریمی ،با اشاره به راه اندازی سومین پایگاه
اورژانس جاده ای در یک ماه گذشته ،اذعان
داشت :به دلیل وسعت محدوده تحت کنترل
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
الرستان ،لزوم راه اندازی و تامین نیرو و
تجهیزات جهت امدادرسانی به موقع و مناسب
به مصدومین و بیماران اورژانسی احساس می
شد که به حمدا ...امروز شاهد افتتاح نوزدهمین
پایگاه اورژانس جاده ای کورده شهرستان خنج
در فاصله  ۲۰۰کیلومتری از مرکز و در زیر
بنایی به متراژ  ۹۰متر مربع و اعتباری بالغ بر

 ۳/۱میلیارد ریال در منطقه هستیم.
در پایان ،رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان
بیان داشت :بخش  NICUبیمارستان الر نیز
که جز یکی از مهمترین درخواستهای مردمی
در حوزه درمان بود هم اکنون با دارا بودن ۵
تخت مصوب در حال ارائه خدمت به مردم
شریف منطقه است.

غفلت بزرگ در فرآوری محصوالت کشاورزی فارس

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،اسماعیل تبادار
در نشست شورای کشاورزی با
اشاره به ضعف بزرگ عدم داشتن
کارخانههای فرآوری در استان
فارس ،اظهار داشت :باوجود آنکه
 ۳میلیون تن محصوالت باغی در
فارس تولید میشود اما در بحث
ایجاد کارخانههای فرآوری بسیار
ضعیف عمل شده است.
وی افزود :امروز محصوالت باغی
فارس به دلیل عدم داشتن کارخانه
فرآوری به استانهای دیگر میرود
و تهماندههای آن نیز از بین رفته
و در این عرصه واقعاً فقیر هستیم.
مقام عالی دولت در استان فارس ،با
تأکید بر ضرورت ایجاد کارخانههای
فرآوری خاطرنشان کرد :اهتمام
جدی امسال و سال های آینده
در فارس باید ایجاد کارخانههای
فرآوری و صنایع تبدیلی محصوالت
کشاورزی باشد و سازمان جهاد
کشاورزی این موضوع را در دستور
کار خود قرار دهد.

کشاورزی انتخاب میشوند باید
برای اداره آن برنامه داشته باشند.

استاندار فارس ،همچنین نگاه آب
محور به بحث کشاورزی را با توجه
به خشکسالیهای اخیر بسیار
مهم قلمداد کرد و اظهار داشت:
خوشبختانه یک نگاه مشترک
میان سازمان آب و سازمان
کشاورزی در بحث آب وجود دارد
و برای تمام برنامههای کشاورزی
باید آن را مدنظر داشت.
تبادار ،با بیان اینکه کشاورزی
فارس باید باقوت به کار خود
ادامه دهد ،تصریح کرد :اقتصاد
کشاورزی و معیشت کشاورزان
منطبق با نیازهای روز کشور باید

رونق داشته باشد و پایدار بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان
خود به صندوقهای حمایت از
کشاورزان اشاره کرد و افزود:
تقویت صندوقها بهعنوان منابع
پایدار حمایت از کشاورزی امری
مهم است اما باید در انتخاب
ارکان مدیریتی آنها نیز دقت الزم
صورت گیرد.
استاندار فارس ،ضعیف عمل کردن
در مدیریت صندوقهای کشاورزی
را موجب ناامیدی کشاورزان
قلمداد کرد و اظهار داشت :کسانی
که برای مدیریت صندوقهای

در حاشیه نشست
شورای کشاورزی
کارخانه را راه بیندازید ،کاری به
زمان تعطیلی آن نداشته باشید!
در حاشیه شورای کشاورزی استان
فارس ،یکی از اعضای شورا بحث
تعطیلی کارخانههای نساجی را
مطرح کرد که همتی رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت فارس ،در
پاسخ به وی گفت :این کارخانهها
در دولتهای قبلی تعطیلشده و
ربطی به دولت فعلی ندارد.
استاندار فارس ،نیز بالفاصله در
جواب همتی اظهار داشت :شما
بهتر است که این کارخانه را
راهاندازی کنید و کاری به زمان
تعطیلی آن نداشته باشید .چراکه
در حال حاضر مهم راهاندازی آن
است نه اینکه به دنبال آن باشیم
که در کدام دولت این کارخانه
تعطیلشده است.

انتصاب مدیرکل جدید انتقال خون استان فارس
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،مراسم معارفه مسعود ترابی به عنوان
مدیرکل جدید انتقال خون استان فارس برگزار شد.
در این مراسم ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس ،اظهار داشت :موقعیت فارس از
قدیم طوری بوده که برای امور اقتصادی به ویژه
درمان استانهای همجوار به این استان مراجعه
میکنند که باید امروز برای رفع نیازها بیشتر به
بخش سالمت توجه شود.
هادی پژوهش جهرمی ،با بیان اینکه  ۷۵نفر
نوروز امسال در جادههای فارس جان خود را
از دست دادند و فارس متاسفانه رتبه نخست
کشور را در تصادفات کسب کرد.
وی با اشاره به اهمیت خون و تاثیر آن در
نجاتبخشی افراد این مهم را تسریعکننده
سالمت دانست و بیان کرد :باید انتقال خون
استان فارس به عنوان یک مرجعیت در کشور
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار فارس ،افزود :کار انتقال خون

کار بسیار سختی است و باید با فرهنگسازی؛
حمایت و همکاری فرمانداران کاری شود که در
تامین فرآوردههای خونی با مشکل روبهرو نشویم.
پژوهش گفت :کمبود خون در چندماه اخیر
سبب شد که برای تامین فرآوردههای خونی
استان فارس از استانهای همجوار خون وارد
کنیم که باید با یک همت همه جانبه به سمتی
برویم که خون بیماران نیازمند تامین شود.
معاون استاندار فارس ،از تمام مردم این استان
خواست نسبت به اهدای خون اهتمام ویژه
داشته باشند.
در این مراسم ،مدیرکل سابق انتقال خون
استان فارس نیز با اشاره به آغاز فعالیت خود
از سال  ۹۲در انتقال خون این استان اظهار
داشت :در این مدت  ۱۰پایگاه جدید در
شهرستانهای مختلف فارس ساخته شد.
محمد حسین کریمی ،افزود :یکی از
موضوعهای مهم که باید مورد توجه قرار گیرد
ارسال پالسما از طریق پایگاههای اقماری در

شهرستانهایی همانند جهرم و الر است.
کریمی ،گفت :در چند سال گذشته توجه به
توسعه اماکن انتقال خون از جمله ایجاد سالن
جدید خونگیری در شیراز مورد توجه قرار
گرفت و  ۷۰نیرو به این اداره کل اضافه و مرکز
جامع پالسما نیز راهاندازی شد.
چندی پیش و در ماه های پایانی سال ۹۶
محمد حسین کریمی مدیرکل سابق انتقال
خون استان فارس به عنوان رئیس دانشکده
علوم پزشکی الرستان منصوب شده است.

واگذاری  ۵۷هکتار زمین
در روستاهای واقع در حریم شهرهای الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،
محمدصادق یادگار از واگذاری اراضی ملی به
منظور تامین مسکن روستائیان خبر داد.
یادگار اظهار داشت :در راستای تحقق سیاست
های دولت جهت تامین مسکن روستائیان و
نیز دستورالعمل های سازمان ملی زمین و
مسکن  ،واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده
روستاهایی که در حریم شهرها موقعیت دارند
به منظور تامین مسکن جوانان و واجدین
شرایط در اختیاربنیاد مسکن شهرستان
الرستان قرار گرفت .

وی با اشاره بر اینکه  :اراضی واقع در محدوده
طرح هادی روستاهای شهر بیرم با مساحت بیش
از  ۳۹هکتار مشتمل بر  ۶روستای جوزقدان ،
بهرست علیا و سفلی  ،کریشکی  ،نجف آباد ،
حسین آباد و علی آباد می باشد  ،افزود  :اقدامات
الزم جهت تحویل و تحول اراضی از سوی این
اداره کل به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس صورت گرفته است .
یادگار در ادامه افزود  :همچنین روستای جهاد
آباد در شهر جویم با مساحت بیش از  ۱۸هکتار
نیز مشمول این واگذاری قرار گرفته است

حمایت همه جانبه از خانواده زندانیان نیازمند
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی کمیته امداد الرستان ،به منظور
بررسی مشکالت خانوادههای زندانیان ،نشست
مشترک کمیته امداد و انجمن حمایت از
زندانیان الرستان با حضور روسای اداره زندان
و کمیته امداد الرستان و همچنین مدیرعامل
انجمن حمایت از زندانیان الرستان در محل
کمیته امداد برگزار شد.
در این نشست که با عقد تفاهم نامه ای همراه

بود ،حمایت و پوشش خانواده زندانیان ،پرداخت
وام اشتغالزایی به خانواده آنها و زندانیان آزاد
شده ،تالش جهت آزادسازی زندانیان جرائم
غیرعمد ،بازدید و سرکشی از منازل خانواده
زندانیان و حمایت از کودکان آنها در طرح
محسنین و ...در دستور کار قرار گرفت.
کمیته امداد امام خمینی(ره) الرستان ،در
حال حاضر  ۳۱خانواده زندانی را تحت پوشش
دارد که از خدمات امداد بهرهمند هستند.

آغاز برداشت پیاز از مزارع الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد
کشاورزی الرستان؛ علی سعیدی نژاد ،رئیس
اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
شهرستان از آغاز برداشت پیاز از اول فروردین
ماه جاری در مزارع چاه نهر بخش درز و
سایبان این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه برداشت پیاز تا اواسط
اردیبهشت ماه ادامه دارد ،گفت :امسال حدود
 250هکتار از اراضی کشاورزی الرستان به
کشت محصول پیاز اختصاص داشته که پیش
بینی می شود بیش از  11هزار تن محصول از
این مزارع برداشت شود.
سعیدی نژاد ،اضافه کرد :کشت پیاز در این
اراضی از اواسط شهریور ماه در خزانه آغاز شده و

پرشدن  ۸۵چاه غیرمجاز
در الرستان
مهندس حمیدرضا دهقانی ،مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان فارس ،در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :طی سال گذشته ۲
هزار و  ۲۸۰چاه غیر مجاز در مناطق مختلف
استان فارس پُر شد .در این مدت  ۲۷دستگاه
غیر مجاز برقی حفاری ۱۸۱ ،کمپرسور حفاری
غیرمجاز و  ۵۴دستگاه تراکتور حفاری غیر مجاز
در استان فارس توقیف شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان فارس،
همچنین گفت :شهرستان مرودشت با  ۹۷۶چاه
غیر مجاز بیشترین آمار را در پُر کردن چاههای
غیر مجاز داشت.
وی اضافه کرد :در شهرستان داراب  ۲۱۲چاه
غیر مجاز ،در شهرستان شیراز ۱۸۴چاه غیر
مجاز ،در شهرستان پاسارگاد  ۱۰۱چاه غیر
مجاز و در شهرستان های اقلید و الرستان هر
کدام  ۸۵چاه غیرمجاز و در شهرستان جهرم ۹۴
چاه غیرمجاز پر شد.
دهقانی ،با بیان اینکه تداوم خشکسالی ضربات
جبران ناپذیری بر آبهای زیرزمینی و اقلیم
استان فارس وارد کرده است خواستار رعایت
قانون جایگزینی کاشت محصوالت در شرایط
خشکسالی و استفاده از کنتورهای هوشمند در
چاههای مجاز شد.
وی اضافه کرد :کشاورزان می بایست در شرایط
کنونی همکاری بیشتری در استفاده از کشت
های جایگزین داشته باشند و کاشت محصوالت
کم آب بر را جایگزین کشت شلتوک در برخی
از مناطق استان کنند.
حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::

پوشاک قاچاق
به مقصد نرسید
از اواسط آبان به زمین اصلی منتقل می شوند.
وی ادامه داد :رقم پیاز کشت شده نیز با توجه
به خشکسالی و کم آبی موجود ps ،زودرس
است ،که محصول تولیدی عالوه بر عرضه در
استان فارس به سایر استان ها از قبیل تهران،
اصفهان و آذربایجان نیز ارسال می گردد.

پایان برداشت محصول سیب زمینی طرح استمرار
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی
الرستان ،برداشت محصول سیب زمینی طرح
استمرار از مزارع روستای چاه نهر بخش درز و
سایبان الرستان پایان یافت .
علی سعیدی نژاد رئیس اداره بهبود تولیدات
گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان با بیان
اینکه پانصد هکتار از زمین های کشاورزی
این شهرستان زیر کشت محصول سیب زمینی
بود ،گفت 15 :هزار تن محصول از این مزارع
برداشت شد.
وی اذعان داشت :با توجه به بازارپسندی رقم
سانته ،بیش از  95درصد محصول به این رقم
اختصاص دارد.
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به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین دیندارلو
فرمانده نیروی انتظامی الرستان ،گفت:
ماموران انتظامی شهرستان الرستان هنگام
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو
 ۴۰۵مظنون و خودرو را متوقف کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از این خودرو ،یک
هزار و  ۳۸ثوب پوشاک قاچاق به ارزش ۵۰۰
میلیون ریال کشف شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان الرستان،
افزود :در این خصوص یک نفر متهم دستگیر
و به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کشف ۲تن مرغ فاسد
در الرستان
سعیدی نژاد ،با بیان اینکه این محصول عالوه بر
مصرف داخل استان به سایر استان ها نیز ارسال
می گردد ،گفت :برداشت این محصول از اواخر
دی ماه آغاز و تا اوایل فروردین ماه ادامه دارد.

دیدار پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی
و هنرستان هوانوردی با معاونت استاندار
و فرماندار ویژه الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،فرمانده پلیس راه
الرستان گفت :کامیونت فوتون حامل 1800
کیلوگرم مرغ فاسد در این شهرستان کشف
و توقیف شد.
سروان عباس پناه ،افزود :این کامیونت از
بندرعباس به سمت تهران در حال حرکت
و بارنامه آن صوری بود.
وی گفت :خودرو به همراه راننده متخلف به
مراجع دامپزشکی الرستان تحویل داده شد.

کشف کاالی
قاچاق میلیاردی

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی مرکز آموزش علمی -کاربردی
الرستان ،به مناسبت آغاز سال جدید و در
آستانه عید مبعث پیامبر (ص) ،صفا فرجام
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی
الرستان ،در معیت جمعی از اساتید و پرسنل
مرکز ،مسئول بسیج دانشجویی شهرستان و
کارکنان هنرستان هوانوردی با حسنی معاونت
استاندار و فرماندار ویژه الرستان دیدار نمودند.
حسنی ،معاونت استاندار و فرماندار ویژه
الرستان ،در این دیدار ضمن تبریک سال
جدید با تأسی از رهنمودهای مقام معظم
رهبری مبنی بر نام گذاری سال حمایت از
کاالی ایرانی اظهار نمود :یکی از سازوکارهای
اساسی در کشور تولید و اشتغال است و تصمیم

حمایت از کاالی ایرانی تصمیمی اساسی است
چرا که اگر با این سیاست از رکود خارج شویم
تولید رونق می گیرد و چرخ صنعت می چرخد
و مردم در کنار مسئولین نقش مهمی در
پشتیبانی و تحقق این شعار را دارند .
حسنی ،معاونت استاندار و فرماندار ویژه
الرستان ،اظهار داشت :مقوله حمایت از کاالی
ایرانی چند وجهی است از یک سو تولید کننده
باید به باال بردن کیفیت توجه نماید و حقوق
مصرف کننده را رعایت نماید از طرف دیگر
مصرف کننده نیز از تولید کننده داخلی حمایت
نماید و با این هم افزایی می توانیم شاهد رشد
اقتصادی کشور باشیم  .در این راستا مراکز
آموزش علمی کشور با استفاده از توانمندی
اساتید می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری برنا ،سرهنگ حسین دیندارلو،
اظهارداشت :ماموران دایره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان الرستان در
راستای جلوگیری از ورود کاالهای خارجی و
ممنوعه ،هنگام کنترل خودروهای عبوری در
محورهای مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس
مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرسی از این خودرو،
 ۴دستگاه دوربین عکاسی ۳ ،دستگاه تلفن
همراه ۲۶۸ ،عینک آفتابی و ۳هزار و۹۸۴
عدد آمپول بدنسازی فاقد مدارک قانونی
کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان ،با بیان
اینکه در این راستا یک نفر قاچاقچی دستگیر
و به مرجع قضائی تحویل داده شد ،افزود:
ارزش ریالی این محموله کشف شده ،یک
میلیارد و  ۵۰میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ دیندارلو ،در پایان از مردم خواست
در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه
قاچاق کاال دراسرع وقت از طریق تلفن
فوریت های پلیسی  ۱۱۰اطالع رسانی
کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی و دستگیری افراد سودجو و قانون
گریز اقدام شود.

حه
صف
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مزایا و اهمیت ورزش گروهی

کلنگ زنی پروژه چمن مصنوعی ۲۵میلیارد ریالی بیرم

بهترین محیط ورزش گروهی ،برای هر
شخصی متفاوت است .بعضیها از کالسهای
تمرینی با صدای زیاد موزیک و اینور و آنور
پریدن خوششان میآید ،بعضیها هم کالس
یوگای بدون سر و صدا را بیشتر ترجیح
میدهند .برای اینکه بیشترین فواید ورزش
گروهی عایدتان بشود ،باید محیطی را انتخاب
کنید که بیشتر با شخصیت ورزشی شما
هماهنگ است.
روابط اجتماعی
ورزش کردن در یک گروه ،برای شما تجربهای
را فراهم خواهد آورد ،که نسبت به تمرینات تک
نفره ،ورزش کردن را جذاب تر خواهید دید.
فعالیتهای گروهی باعث خواهد شد نسبت به
همراهانتان حس خویشاوندی پیدا کنید ،چرا که
همهتان یک چیز را دنبال میکنید.
این حقیقت که همهی شما یک فعالیت
فیزیکی خاص را انتخاب کرده و به آن
مشغولید ،یک چیز مشترک بینتان ایجاد
خواهد کرد .همین اتفاق میتواند مبنای
دوستیهای طوالنی مدت یا برقراری پیوندی
قویتر با اشخاصی که میدانید در حال حاضر
به ورزشی میروند باشد.
حس تعهد
ورزش های گروهی عموما در زمانها و دورههای
مشخصی برنامه ریزی می شوند .اختصاصا در
مورد کالسهای ورزشی ،همین که زمانی برای
اجرای کالس تنظیم میشود ،بیشتر به شما
حس تعهد یا سرسپردگی میدهد.
حتی اگر بصورت بی قانون با دوستان یا
آشنایانتان ورزش میکنید ،باز هم بدلیل
اینکه شریک ورزشی تان از شما انتظار دارد

کودکان شما پس از
خسته شدن سریع تر
به خواب میروند .بازی
هایی نظیر دویدن دنبال
کودکان در حیاط خانه
عالوه بر سرگرمی این
مزیت را نیز دارند.

کسب انگیزه
افرادی که با آنها ورزش میکنید ،یک
منبع انگیزه برای شما هستند! این موضوع،
مخصوصا زمانی که شما تازه کار هستید ،مدل
ورزشی جدیدی را آغاز کردهاید ،یا اینکه به
تمرینات شدید و سرعتی تناسب اندام مثل
کیک بوکس یا دو پرداختهاید ،خیلی بدرد
بخور است.
هنگامی که احساس کنید دیگر حوصله
یا کشش ندارید و بخواهید ورزش را ترک

مشورت گرفتن
ورزش گروهی به شما اجازه خواهد داد تا به
سطوح مختلفی از تجربیات دسترسی پیدا
کنید .شریک ورزشی شما ،ممکن است در
مورد تمرین ،برنامه ی غذایی یا هر جنبهای
از تناسب اندام ،راهنماییهای با ارزشی به شما
کرده و به شما کمک کند تا روند فعالیتهای
فیزیکی خود را یک گام پیش ببرید.
اگر متوجه مشکلی مثل درد یا عدم پیشرفت
شدید ،دیگران میتوانند به شما کمک کنند
تا آنرا با موفقیت پشت سر بگذارید .هنگامی
که به یک کالس ورزش میپیوندید ،از
مزایای وجود یک مربی هم برای یادگیری
تکنیکهای صحیح تمرینی بهره میبرید.

بهترین راه برای دستیابی به اهداف است .اگر هدف شما
دستیابی به تناسب اندام باشد ،با این کار برای دستیابی به یک
هدف تالش می کنید و می جنگید و با دست یافتن به هدف ،دارای
روحیه عالی خواهید شد و خود را مستحق پاداش میدانید (و برای
دست یافتن به اهداف بعدی نیز آماده خواهید بود(

تمرین یک تفریح
است .همیشه نیازی نیست
که با وسایلی نظیر تردمیل
تمرین کنید و میتوانید
تمرینات ورزشی مناسب
خود را بیابید .کالس های
زومبا ،یوگا یا پیاده روی را
برای داشتن تناسب اندام
امتحان کنید.
سبب کاهش یبوست
و تقویت روده
میشود.

حضور داشته باشید ،باز هم این حس تعهد را
خواهید داشت.
اشخاصی که به تنهایی ورزش میکنند،
براحتی میتوانند بهانهای جور کنند و کال
ورزش نکنند یا میتوانند هر زمانی که
تمرینشان سخت شد ،آنرا کوتاه کرده و
نیمه کاره رهایش کنند .پس همین حس
پاسخگویی و تعهدی که در ورزشهای
گروهی وجود دارد ،میتواند مقداری که
ورزش میکنید را بیشتر کند!

کنید ،شریک ورزشیتان در شما ایجاد انگیزه
خواهد کرد .حتی ممکن است یک حس
رقابت دوستانه با دیگران برقرار کنید ،این
حس میتواند شما را هل دهد تا همیشه چند
قدم از شریک ورزشی تان جلو بیفتید!

انرژی بیشتری به شما
میبخشد .تمرین مداوم و منظم
یکی از بهترین روش ها برای
افزایش طبیعی انرژی بدن
است .سپس شما میتوانید از
این انرژی در تمامی جنبه های
زندگی خود استفاده کنید.

سبب مبارزه با افزایش وزن
آهسته و پایدار که با افزایش
سن اتفاق می افتد میشود،
رفتن به باشگاه ورزشی و
تغذیه صحیح از بهترین راه
ها برای مقابله با این پدیده
هستند.

سردرد های مزمن را بهبود میبخشد .اگر دارای سردردهای ناشی
از تنش های روزانه هستند ،انجام تمرین های ورزشی این موارد را کاهش
میدهد .سردردهای ناشی از استرس های روزانه از جمله سردرد های معمول
هستند که میتوانید به جای استفاده از مسکن ها ،از تمرینات ورزشی برای
بهبود آنها استفاده کنید.
احساسات فوق العاده ای به شما دست می دهد .تکمیل یک تمرین
ورزشی ،روشی فوق العاده برای داشتن احساس خوب و خوشایند در
مورد خود است .این کار نه تنها به اعتماد به نفس شما می افزاید بلکه شما
از اینکه تمرین را به اتمام رسانده اید ،به خود میبالید.

ورزش طول عمر شما
را افزایش میدهد .از لحاظ
علمی ثابت شده است که
داشتن یک برنامه ثابت
ورزش  30دقیقه ای در
پنج روز از هفته سبب
افزایش طول عمر شما تا
چندین سال خواهد شد!
پیاده روی ساده ،دوچرخه
سواری یا دویدن آهسته،

الگوی خواب شما را بهبود میبخشد .اگرچه متخصصین اختالالت
خواب میگویند که نباید بالفاصله قبل از خواب تمرینات ورزشی
انجام داد ،انجام تمرینات بدنی روزانه سبب بهبود ریتم شبانه روزی
بدن میشود که با نام ساعت بیولوژیک بدن نیز شناخته میشود.

به گزارش میالد الرستان ،سیزدهمین دوره
مسابقات فوتسال جام یادواره شهدای «دیده
بان» با حضور  ۸تیم و به مدت  ۵روز در
مجموعه ورزشی شهدای دیده بان برگزار شد.
این مسابقات از طرف شورای ورزش و با
همکاری شورای اسالمی روستای «دیده بان»
با هدف افزایش دوستی و رفاقت و جذب
جوانان و نوجوانان به سمت ورزش به اجرا
درآمد.
این رقابت ها با حضور تیم های شهدا دیده
بان ،نبرد دیده بان ،پارس ،شهید صبوری،
دیده بان جوان ،شهدا فداغ ،آذرخش
عمادشهر و جوانان دهیاری برگزار شد که
در بازی فینال با حضور تماشاگران ،بخشدار
بخش صحرای باغ ،شوراهای اسالمی این
بخش و مسولین روستای دیده بان برگزار

شد ،تیم نبرد مقابل تیم شهدای دیده بان
قرار گرفت و با نتیجه قاطع  ۱۰بر  ۲پیروز
شد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
این مسابقات با حضور  ۸تیم در  ۲گروه ۴
تیمی برگزار و پس از انجام  ۱۶بازی تیم های
نبرد ،شهدا دیده بان و پارس به ترتیب حائز
مقام های برتر شدند .این مسابقات هرساله در
ایام نوروز برگزار می شود.

بطری آب
هیدراته ماندن در طول تمرین،ضروری است
و همراه داشتن یک بطری آب،باعث می شود
هنگامیکه روی دستگاه الپتیکال یا دوچرخه
ثابت،عرق می ریزید،بسیار آسانتر مایعات
کافی مصرف کنید.هر چه بمدت طوالنی
تر و با شدت بیشتری ورزش کنید،نوشیدن
مایعات،اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در راه رفتن به باشگاه،بطری تان را پر کنید و
تمام آن را بنوشید.

حسرت
هیچگاه
ورزشکار شدن را نخواهید
داشت .پس از بازگشت
از باشگاه ورزشی ،دارای
احساس نشاط ،قدرت
و سالمتی هستید! تنها
چیزی که حسرت آن را
میخورید ،ادامه ندادن
بیشتر تمرینات است.
ورزش سبب کاهش
نرخ ضربان قلب شما
در حالت استراحت
میشود.
روشی فوق العاده
برای گذراندن زمان
بیشتر با فرزندان و
آموزش عادت های
مرتبط با سالمتی به آنان
است.

سبب سوزاندن کالری میشود که منجر به کاهش وزن میشود .این امر
بدیهی به نظر میرسد .مبنای کاهش وزن ،سوزاندن مقدار بیشتری کالری
نسبت به کالری است که از غذا به بدن میرسد .با انجام تمرین ،شما کالری
بیشتری را نسبت به حالت عادی میسوزانید .ولی مطمئن شوید که مقدار
کافی غذا مصرف میکنید.
تناسب اندام ،ریسک
ابتال به بیماری های قلبی را
کاهش میدهد که بر اساس
آمار موسسه کنترل بیماری
ها ،اولین دلیل مرگ و میر در
کشور آمریکا به شمار میرود.

قهرمانی تیم نبرد «دیده بان» در جام شهدا

ملزومات ساک ورزشی

دالیل
شروع
ورزش

خرید ،لذت بخش تر
خواهد شد! هنگامی که
تمرینات ورزشی انجام دهید،
احساس خوبی دارید و از
خرید لباس های جدید برای
خود لذت میبرید.

به گزارش میالدالرستان به نقل از دفتر
نماینده مردم ،در پی حضور وزیر ورزش
و جوانان در منطقه و مشاهده پتانسیل
موجود و پیگیری های صورت گرفته،
کلنگ پروژه چمن مصنوعی ورزشگاه بیرم
با اعتباری بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال بودجه
دولتی به زمین زده شد.
این پروژه ،شامل چمن زمین فوتبال،
روشنایی ورزشگاه  ،پیست دور زمین چمن
بوده و با حضور کامیاب مدیرکل ورزش
وجوانان فارس ،حسنی معاون استاندار و
فرماندار ویژه الرستان ،طیبی رئیس اداره
ورزش وجوانان الرستان ،زندوی امام جمعه
بیرم  ،بخشدار ،شهردار ،اعضای شورای
اسالمی شهر و بخش بیرم و جمعی از مردم
و مسئولین ادارات بیرم انجام گرفت .

برای گذراندن وقت
با دوستان؛ اگر بتوانید
قرارهای مالقات خود را
با تمرین های ورزشی
هماهنگ کنید ،دو نشان
را با یک تیر زده اید! اگر
بتوانید همسرتان را نیز
با خود همراه کنید ،یک
موقعیت برد-برد برای شما
ایجاد شده است.

اگر تا به حال یکی از اقالم ضروری برای یک
تمرین خوب را فراموش کرده باشید ،این
لیست به دردتان می خورد .در این جا یادآوری
می کنیم که در ساک ورزشی تان،باید چه
اقالم ضروری قرار دهید،به عالوه چند وسیله
لوکس کوچک که می توانید در صورت لزوم،به
همراه داشته باشید.
ساک ورزشی
قبل از بستن ساک ورزشی تان،شما باید یک
ساک ورزشی داشته باشید.ساک های ورزشی
در سبک ها،مارک ها و ویژگی های بسیار
متنوعی موجودند ،بنابراین ویژگی هایی را
انتخاب کنید که فکر می کنید متناسب با
نیازهایتان هستند.یک ساک با چند جیب
کوچک برای وسایل کوچکتر ،یک قسمت
جداگانه برای کفش(یا لباسهای عرقی) و یک
بند قابل تنظیم داشته باشد،به عالوه باید قابل
شستشو باشد.
لباس ورزشی
فراموش نکنید که ضروری ترین لباس های
ورزشی را همراه ببرید:
ــ بلوز یا تاپ ورزشی :اگر قصد داشته باشم
که بعد از یک جلسه هوازی سخت ،وزنه بزنم
یا یوگا انجام دهم،یک پیراهن اضافه در ساکم
می گذارم.
ــ شلوار یا شورت ورزشی :اگر شلوار یا
شورت ورزشی که در داخلش لباس زیر
داشته باشد،ندارید ،یادتان باشد که یک جفت
تمیز،همراه ببرید.
 در صورت لزوم لباس یا عینک شنا
 در صورت لزوم کاله،هدبند و موبند
کفش و جوراب
شاید به نظر برسد که این چیزها ،نیازی به
تذکر ندارند اما من در چندین مورد ،فراموش
کردم که جوراب های تمرینم را همراه ببرم،در
نتیجه مجبور شدم یا بدون جوراب ،ورزش کنم
یا با همان جورابی که به پا داشتم،تمرین کنم
ــ که اگر بالفاصله بعد از تمرین به خانه می
رفتم،عیبی نداشت اما پوشیدن یک جوراب
خیس در طول روز،اصال تجربه خوبی نیست.
بنابراین کفش و جورابتان را فراموش نکنید.

قفل کوچک یا قفل ترکیبی
اکثر باشگاه ها ،قفسه های قفل دار دارند
اما اگر یک قفسه قفل دار ،اجاره نمی کنید،
معموال باید قفل خودتان را همراه داشته
باشید.ایده خوبی است که آن را در ساک
ورزشی تان،بگذارید.
غذای انرژی زای فوری
یک یا دو عدد انرژی بار در ساک ورزشی
بگذارید تا اگر قبل یا بعد از تمرین،نیاز به
مصرف کالری داشتید،آنها را بخورید.
نمایش دهنده ضربان قلب
در حالی که استفاده از یک نمایش
دهنده ضربان قلب برای همه افراد یا هر
تمرینی،ضروری نیست اما برای زمانی که می
خواهید برخی تمرینات اینتروال یا یک تمرین
هوازی خاص را انجام دهید،یک ابزار بسیار
عالی است و حتی اگر به طور موقت استفاده
شود،به شما کمک می کند تا متوجه شوید در
یک ضربان قلب معین،چه احساسی دارید و
در مورد تحمل تمرینات و محدودیت هایتان
،بهتر قضاوت کنید.
وسایل بهداشتی شخصی
این وسایل ،شخصی هستند .این لیست می
تواند شامل این موارد باشد:دئودورانت ،شانه
یا برس ،لوسیون ،شامپو ،صندل دوش ،وسایل
آرایش ،ضدعفونی کننده دست ،زیرپوش
اضافی ،هدبند یا موبند ،لنز تماسی اضافی و
محلول لنز.
کارت شناسایی یا کارت عضویت باشگاه
شما مرتبا به باشگاه می روید بنابراین آنها
احتماال شما را با نامتان می شناسند اما
گذاشتن کارت عضویت باشگاه در ساک
ورزشی تان،هنوز هم ایده خوبی است.
ساک لباس های کثیف
احتماال می گویید که ساک ورزشی برای
همین کار است اما مشکل این است که اگر
لباس های عرقی بعد از ورزشتان را در یک
ساک دیگر نگذارید،می توانید تمام وسایل
موجود در ساکتان را آلوده کنید،از جمله
خود ساک ورزشی تان را .لباس مرطوب پس
از ورزش می تواند محل مناسبی برای رشد
باکتریها باشد بنابراین تا زمانی که لباس های
خیس تان را در ماشین لباسشویی بیندازید،آن
ها را در ساکتان نگه دارید.

جوان شیرازی،
قهرمان مسابقات بینالمللی
ربوکاپ ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،سجاد اکبرپور ،در
این رقابتها رتبه یک تکنیکال چلنج (فنیترین
طرح) ربوکاپ را به خود اختصاص داد تا بار
دیگر برای استان فارس افتخار آفرین باشد.
سجاد اکبرپور ،در سه سال اخیر توانست دو
مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات و ربوکاپ
را کسب کند ،وی همچنین در اسفند ماه 96
توانست سهمیه مسابقات جهانی آمریکای
شمالی را به عنوان نماینده جمهوری اسالمی
ایران بدست آورد ،این مسابقات خرداد ماه 97
در کشور کانادا و شهر مونترآل برگزار میشود.
براساس این گزارش ،سیزدهمین دوره مسابقات
بین المللی ربوکاپ و هوش مصنوعی به میزبانی
جمهوری اسالمی ایران از  15الی  19فروردین
ماه امسال در نمایشگاههای بین المللی تهران
برگزار و در این دوره از مسابقات  487تیم حضور
داشتند که در آن نمایندگانی کشورهای ترکیه،
آلمان ،چین ،هلند ،آمریکا ،فرانسه ،انگلیس ،پرو،
هند ،سنگاپور و کره جنوبی شرکت کردند.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم شكوفه قادرزادگان فرزند فاروق به شرح
درخواستي كه به کالسه  97/29/1این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم پيمان شريفپور فرزند مرتضي به
شناسنامه  52صادره از الرستان  -فيشور در
تاریخ  1395/9/29در شهرستان شيراز بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1رابعه شريفپور فرزند علي اكبر ش ش  16ت
ت  1337صادره از ح -الرستان  -اوز  -فيشور
مادر متوفي
-2شكوفه قادرزادگان فرزند فاروق ش ش 94
ت ت  1361صادره از ح -الرستان  -اوز -
فيشور همسر متوفي
-3مرتضي شريفپور فرزند پيمان ش ش
 6490152797ت ت  1394صادره از ح
الرستان  -اوز  -فيشور -4نسيم شريفپور فرزند پيمان ش ش
 6490163764ت ت  1396صادره از ح
الرستان  -اوز  -فيشور فرزندان متوفيوالغير...
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.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز -
سيدرحيم روانبين م  /الف 114 /
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقای مجيد رايگان داراي شماره شناسنامه
 6207متولد  1346/1/15به شرح دادخواست
به کالسه  9701201از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان علي اكبر رايگان به شناسنامه
شماره  2220در تاریخ  92/2/29در اقامتگاه
دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1مجيد رايگان به شماره شناسنامه 6207
صادره از حوزه گراش
-2مريم رايگان به شماره شناسنامه 5503
صادره از حوزه گراش
-3ليال رايگان به شماره شناسنامه 6981
صادره از حوزه گراش
-4زهرا رايگان به شماره شناسنامه 10695
صادره از حوزه گراش
به شماره شناسنامه
-5صديقه رايگان
 2500023311صادره از حوزه گراش فرزندان
متوفي
-6سلطنت رحمانيان كوشككي به شماره
شناسنامه  209صادره از حوزه جهرم 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
م/الف1/
زهره زبردست
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مهمترین علت طالق
در ایران چیست؟

شاید تاکنون گذرتان به دادگاه خانواده نیفتاده باشد
اما بیشک در حین عبور از خیابانهای شهر ،از جلوی
یکی از آنها گذر کردهاید و چه بسا در حین این عبور،
شلوغی و همهمه آن برای لحظهای ذهنتان را به خود
مشغول کرده باشد.
اینجا دادگاه خانواده است؛ جایی که مراجعان آن ،خود
را به هر دلیلی در بنبست زندگی زناشویی میبینند و
تصور میکنند با صدور حکم طالق ،راهی برای برونرفت
از این بنبست یافتهاند .کافی است کمی کنجکاو باشی
برای یافتن دالیل حضور مراجعان و پلههای دادگاه را
طی کنی و پس از انجام مراحل بازرسی ،وارد مجتمع
شوی ،آن وقت است که خیل آدمهایی را میبینی که
به زعم خودشان به ایستگاه آخر قطار زندگی مشترک
رسیدهاند.
صدای همهمه آدمها باعث گیج شدنت میشود؛ مردان
و زنانی را میبینی که بیشترشان بدون توجه به محیط
اطراف کاغذبازیهای معمول را انجام میدهند یا اینکه
پشت در اتاقها منتظر رسیدگی به پروندهشان هستند.
همسرم به کارش معتاد است
کنار در یکی از اتاقها دو خانم نشستهاند؛ یکی از آنان با
صدایی آرام برای دیگری از مشکالتش میگوید و او نیز
هر از گاهی در پاسخ ،تنها سرش را به نشانه تایید تکان
میدهد .او که به گفته خودش اکنون  31سال دارد10 ،
سال قبل ازدواج کرده که از این مدت ،تنها پنج سال
آن ،زندگی مشترک و زیر یک سقف بوده است.
وی عدم سازگاری را دلیل اصلی درخواست طالق خود
ذکر میکند و میگوید :همسرم به کار خود معتاد است
و خانه برای او فقط یک خوابگاه محسوب میشود؛ او
زن را برده خود میداند ،به خانوادهام توهین میکند ،در
طول زندگی مشترک به لحاظ روحی آسیب بسیاری
دیدهام با این حال برای ادامه زندگی تالش کردم،
تبعات جدایی را میدانم اما اکنون چاره دیگری ندارم.
طالق به دلیل اعتیاد به شیشه
پیرمردی با چهره آفتابسوخته جلوی در یکی دیگر از
اتاقها نشسته است؛ هر از گاهی سرکی به داخل اتاق
میکشد و باز بیرون در منتظر میماند .با او همکالم
میشوم میگوید :اهل چناران هستم و برای طالق
دخترم به دادگاه آمدهام ،دخترم  22سال دارد و سه
سال پیش ازدواج کرده است اما همسرش به شیشه

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه139604011190000118

بدينوسيله به آقاي منصور افسردير فرزند غالمحسين
شناسنامه شماره  662ساكن مسكن مهر پشت اداره
كل راه و شهرسازي بلوك  333و محمد افسردير فرزند
غالمحسين به شناسنامه شماره  1011ساكن مسكن مهر
پشت اداره كل راه و شهرسازي بلوك  333و عليرضا افسر
دير فرزند غالمحسين شناسنامه شماره  375ساكن مسكن
مهر پشت اداره كل راه و شهرسازي بلوك  333ابالغ
ميشود كه بانك مسكن مركزي الر به استناد قرارداد بانكي
شماره  2995/24978جهت وصول مبلغ 368847807
ريال تا تاريخ  96/11/10به انضمام خسارت تأخير متعلقه
و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه
 139604011190000118در اين اداره تشكيل شده و
طبق گزارش مورخ  96/12/21مأمور ابالغ پست ،محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به
تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آئيننامه اجرا مفاد اجرائيه
فقط يك مرتبه در يكي از روزنامههاي كثيرالنتشار محلي
آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين
آگهي ،كه روز ابالغ محسوب ميگردد ،نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرايي جريان خواهد
يافت.
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي الرستان
م  /الف 118 /
آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه139604011190000112

بدينوسيله به آقاي ابراهيم معصومي فرزند جهانگير
شناسنامه شماره  25صادره از الر ساكن الر تنگ اسد
مسكن مهر شماره  2و مجتبي معصومي فرزند جهانگير به
شناسنامه شماره  1857ساكن الر تنگ اسد مسكن مهر
شماره  2و اسماعيل معصومي فرزند جهانگير به شناسنامه
شماره  219ساكن الر تنگ اسد مسكن مهر شماره  2ابالغ
ميشود كه بانك مسكن مركزي الر به استناد قرارداد بانكي
شماره  2295/26940جهت وصول مبلغ 373672850
ريال تا تاريخ  96/11/08به انضمام خسارت تأخير متعلقه
و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه
 139604011190000112در اين اداره تشكيل شده و
طبق گزارش مورخ  96/11/11مأمور ابالغ پست ،محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به
تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آئيننامه اجرا مفاد اجرائيه
فقط يك مرتبه در يكي از روزنامههاي كثيرالنتشار محلي
آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين
آگهي ،كه روز ابالغ محسوب ميگردد ،نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرايي جريان خواهد
يافت.
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي الرستان
م  /الف 117 /

لزوم توجه جدی به اقتصاد پیرامونی

غربی و شرقی بر ما چیره شده است لشکر این تهاجم
امسال سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده
کسی نیست مگر نجار و شرکت های تجاری.
است این اقدام هوشمندانه رهبر عزیز در راستای اقتصاد
ورود خیل عظیم شرکت های تجاری فرا منطقه ای به
مقاومتی است  ،ایرانی ،کاالی ایرانی بخرد شعار امسال
بازارهای منطقه ،گویای این مسئله است به نحوی که
همه ماست اما قطع» این شعار در خصوص امسال
عرصه را بر تجار محلی که عمدتا ایرانی هستند تنگ
نخواهد بود بلکه این شعار می بایست به یک فرهنگ
نموده است متاسفانه دولت هیچ گونه حمایتی از این
تبدیل شود و برای همه زمانها باشد نه مختص یک
تجار که لشکر اقتصادی ما هستند نداشته و هیچ گونه
سال بخصوص
حمایتی از افراد نمی شود اگر شعار ایرانی کاالی ایرانی
استفاده از شور و احساسات ملی ،امروزه در همه
بخر را بتوانیم در دنیا تعمیم دهیم یعنی اینکه تاجر
کشورها برای تقویت اقتصاد بکاربرده می شود  .داستان
ایرنی ساکن دبی سعی و تالش نماید جنس ایرانی را
سیب آمریکایی ،از جمله نمونه های موفق در این
بفروشد و این نبض اقتصاد است که می تواند با تشویق
زمینه است :تنش تجاری آمریکا و ژاپن در خصوص
و حمایت از تجار ایرانی رنگ و روی تازه ای پیدا کند .
محصوالت کشاورزی چندین سال بطول انجامید ،
از طرف دیگر عدم وجود تجار ایرانی به اندازه کافی
ژاپن در این سالها به .چانه زنی و امتیازگیری از آمریکا
در دبی و تعداد اندک آنها نیز مشکل دیگری است
مشغول بود و همزمان از لحاظ فرهنگی ،اقدامات
که متاسفانه از ابتدای انقالب تاکنون با توجه به روی
فراگیری را برای مبارزه با محصوالت کشاورزی آمریکا و
کردهای دولت نتوانسته ایم تاجر تربیت کنیم .هیچ
مصرف آن در ژاپن بکار برده بود  NG0ها و همه مردم
دانشگاهی به طور اختصاصی و کاربردی
تالش نمودند که احساسات ملی را در
برای کشور تاجر تربیت نمی کند زمان
عدم استفاده از محصوالت کشاورزی
الرستان با داشتن این همه پتانسیل برای تامین مایحتاج خیل عظیم
تاجرعرفی و سنتی نیز به سر آمده است
آمریکا برانگیخته نمایند رسانه های
گروهی نیز در این خصوص سنگ توریست دبی از مزیتهای زیادی برخوردار است بدیهی است مسئولین با این وضع بر همه ما واجب است که
تمام گذاشته و نهایتا ژاپن با گرفتن محلی می بایست ابتدا با اعزام کارشناسان به محل و اخذ مشاور و سایر فرزندانمان را در صورت داشتن استعداد
امتیازات گوناگون موافقت خود را با اقدامات وضعیت تجاری دبی و همچنین توانایی های الرستان را مورد و عالقه به کسب دانش و روی آوردن به
ورود محصوالت کشاورزی آمریکا اعالم بررسی قرار داده و سپس با یک برنامه ریزی صحیح و دقیق و ارائه مشاوره تجارت تشویق نماییم
و موافقت نامه امضاء گردید از مهمترین به بخشهای مختلف اقتصادی الرستان خصوصا بخش کشاورزی و فراهم پس از سالها وزارت امور خارجه به
این محصوالت سیب آمریکایی بود که نمودن زیر ساخت های صادرات و ارائه خدمات اقدامات الزم بعمل آورند فکر معاونت اقتصادی افتاده است که
وارد ژاپن شد اما با عدم استقبال مواجه تا بتوانیم از این وضعیت موجود بهترین استفاده را داشته باشیم وجود دبی این را به فال نیک می گیریم اما در
گردید و وارد کنندگان ضرر زیادی را در نزدیکی ما نعمتی است که اگر از آن بهره نبریم ،کفران نعمت کرده ایم .حال حاضر تکلیف ما چیست؟ بدیهی
است الرستان با داشتن این همه
متحمل شدند این نتیجه یک تصمیم
پتانسیل برای تامین مایحتاج خیل
جمعی است که احساسات ملی را در
دیگر ازپیشرفت دبی نگران بوده و احساس خطر می کنند
عظیم توریست دبی از مزیتهای زیادی برخوردار
یک موضوع اقتصادی بکار میبرد.
و دیگران نیز پیشنهادهای دیگر دارند.
است بدیهی است مسئولین محلی می بایست ابتدا با
پردازم.
با این مقدمه به مبحث دوم می
آنچه در این خصوص از قلم افتاده،این است که وجود
اعزام کارشناسان به محل و اخذ مشاور و سایر اقدامات
در
دبی
خصوصا
عربی
رشد چشم گیر امارات متحده
چنین شهری در نزدیکی ما و اینکه دبی خود نمی تواند
وضعیت تجاری دبی و همچنین توانایی های الرستان
اولی
مقام
کسب
نیست.
امر گردشگری بر کسی پوشیده
مایحتاج خود را در بحث مواد غذایی تامین نماید بازار
را مورد بررسی قرار داده و سپس با یک برنامه ریزی
روزی
که
جائی
در
گردشگر
در سال  2017در پذیرش
بزرگی را فراهم آورده که کشورهای فرا منطقه ای استفاده
صحیح و دقیق و ارائه مشاوره به بخشهای مختلف
است
تعجب
مایه
همه
برای
بیابانی بی آب و علف بود
کافی را از آن میبرند اما این بازار برای ما تاکنون نفع
اقتصادی الرستان خصوصا بخش کشاورزی و فراهم
موفقیت
شک
بی
است.
غبطه
و برای اکثریت ما موجب
چندانی نداشته است .امروزه تهاجم کشورها به سایر
نمودن زیر ساخت های صادرات و ارائه خدمات اقدامات
خواهد
آن
اهالی
و
مردم
رفاه
مدیران این شهر موجب
کشورها صرفا تهاجم نظامی نبوده بلکه تهاجم فرهنگی و
الزم بعمل آورند تا بتوانیم از این وضعیت موجود بهترین
مقوله
این
با
اینکه
است
مهم
شد .اما آنچه برای ما
اقتصادی از سایر جنبه های تهاجم است که هر یک ارتش
استفاده را داشته باشیم وجود دبی در نزدیکی ما نعمتی
بحث
در
کشور
وضعیت
به
برخی
چگونه برخورد کنیم
خود را دارد تهاجم فرهنگی خارج از این مقوله است اما
است که اگر از آن بهره نبریم ،کفران نعمت کرده ایم.
محدودیت
و
برنامه
عدم
از
و
میگیرند
گردشگری ایراد
تهاجم اقتصادی که سالیان سال است از طرف کشور های
جهانشاه طلوعي
ها با وجود این همه پتانسیل صحبت می کنند و برخی

اعتیاد دارد و به فکر کار و زندگی نیست؛ چند بار
خواسته اعتیاد خود را ترک کند اما دوباره به سراغ مواد
مخدر رفته است .حدود هشت ماه پیش برای طالق
اقدام کردهایم اما خبری از دامادم نیست و به دادگاه
نمیآید.
به هر طرف از راهروهای هزار توی دادگاه که نگاه کنی،
قصه متفاوتی از زندگی آدمها را میتوانی از البالی
صحبتهایشان بشنوی ،آدمهایی که برای دادخواهی
آمدهاند و خود را محق آن میدانند.
دومین طالق در  40سالگی
کمی آن طرفتر خانمی نشسته که در حال نوشتن
چیزی است؛  40سال دارد و برای جدایی از همسر
دومش به دادگاه مراجعه کرده است .میگوید :همسر

اولم بیمسوولیت ،رفیقباز و خوشگذران بود و همین
مسائل باعث شد پس از  14سال به طالق تن دهم10 .
سال بعد دوباره ازدواج کردم .زندگی مشترک من با
همسر دومم تنها چهار ماه طول کشید و پس از آن رفت
و اکنون حدود دو سال است که دیگر خبری از او ندارم
و امروز قاضی حکم طالق غیابی را صادر کرده است.
و باز هم اعتیاد
مادری که گویا دخترش را برای انجام اقدامات مربوط به
طالق همراهی میکند ،میگوید :دخترم  20سال دارد و
حدود یک سال پیش ازدواج کرده است .سه ماه بعد از
عقد متوجه شدیم همسر او اعتیاد دارد و اکنون حدود
هشت ماه است که برای طالق توافقی اقدام کردهایم،
اما چون از همسرش خبری نیست ،درخواست طالق

غیابی دادهایم.
در میان شلوغیهای این مجتمع مشاهده درگیریهای
لفظی آنقدر زیاد است که عادی به نظر میرسد اما در
این میان صدای زن و مرد جوانی بلندتر از بقیه است؛
هر دو به ظاهر حدود  25سال دارند .مشاجره لفظی
آنها به درگیری فیزیکی منجر میشود .پس از اینکه
کمی آرام میشوند ،به سراغشان میروم اما هیچ یک
تمایلی به صحبت ندارند و اصرار بیش از این فایدهای
ندارد.
همسرم بچهدار نمیشود
گوشه سمت راست سالن آقایی نشسته که به گفته
خودش  33سال دارد .چهرهاش آرام به نظر میرسد.
میگوید 11 :سال پیش ازدواج کردیم و  9سال زندگی

عزت « ایران» و مزدوری به نام« ترامپ»

روزنامه جوان در یادداشت
خود به قلم عباس حاجی
نجاری با عنوان عزت ایران
و مزدوری به نام ترامپ
نوشت:
اظهارات ترامپ در زمینه
سیاستهای
شکست
امریکا در  17سال
گذشته در منطقه غرب
آسیا (خاورمیانه) به رغم
تحمیل بیش از  7تریلیون دالر هزینه بر مردم امریکا و
اقدامات باجخواهانه او از حکام خلیج فارس برای جبران
این هزینهها به قیمت تداوم حضور امریکا در منطقه ،در
عین حال بیانگر سوی دیگر تحوالت منطقه و آن همان
دست برتر نیروهای مقاومت و بهویژه ایران اسالمی در
این مواجهه چندبعدی در روند تحوالت سالهای اخیر
منطقه غرب آسیاست.
تاریخ مورد اشاره ترامپ به روزهای پس از حادثه
11سپتامبر باز میگردد که خود آن حادثه نیز شکست
سیاستهای گذشته سران کاخ سفید و حکام منطقه در
مقابله با حرکت انقالب اسالمی از طریق ایجاد جریان
موازی تکفیری در برابر حرکت انقالب اسالمی بود.
اما پس از آن ،حادثه امریکا طی دولتهای مختلف
دموکرات و جمهوری خواه چند استراتژی نظامی و
امنیتی را برای جبران شکستهای گذشته در منطقه
به اجرا درآورد که هر کدام از آنها خود به شکستی
دیگر تبدیل شد.
کاخ سفید با استراتژی دکترین اقدام پیشدستانه
در آغاز دهه  80در پی ایجاد دو دولت نمونه لیبرال
دموکراسی در افغانستان و عراق بود ،اما عراق به یک
جمهوری اسالمی تبدیل و امریکا ناچار به فرار از آن شد
و در افغانستان نیز بهرغم حضور  17ساله هنوز نتوانسته
امنیت را برای آن کشور برقرار کند و روز به روز بر
بحران این کشور افزوده میشود.
طرح خاورمیانه بزرگ استراتژی دیگر کاخ سفید بود
که با دو جنگ  33روزه و  22روزه به تحکیم مقاومت
در منطقه ،حزبا ...در لبنان و حماس در فلسطین و
شکست هیمنه امریکا و رژیم صهیونیستی انجامید.
جنگ نیابتی سومین استراتژی کاخ سفید بود که با
محوریت و هدایت عربستان و برخی دیگر از حکام
منطقه جبهه مقاومت را هدف گرفت که مدال فتح این
جنگ نیز بر سینه قهرمانان نیروی مقاومت با محوریت
سپاه قدس نشست.

مقام معظم رهبری  :جوانان عزیز ما این
کشور را خواهند ساخت ،بهتر از آن چیزی که
در ذهن نسل قبلی  -که نسل ماست -وجود داشته
است ،انشاءا ...بهتر خواهند ساخت و خواهند
توانست پرچم استقالل و عظمت و شرافت این
کشور را از آنچه تا امروز بوده است بلندتر کنند اما
به رغم اینکه تجربه نشان داده است که تهدیدات
و فشارهای بیرونی انقالب را قویتر کردهاست،
ش سازیهای درونی و ناکارآمدیها
نقش چال 
و ضعفهای داخلی ،دشمنان را به اثرگذاری
برنامههایشان امیدوارتر کرده است.

اکنون اما مثلث شوم امریکایی ،صهیونیستی و سعودی با
هدایت ترامپ ،با محور قرار دادن ایران به عنوان تهدید
منطقه ،سناریوی جدیدی را برای جبران شکستهای
گذشته آغاز کرده است که وجه بارز آن پذیرش مزدوری
امریکا برای حکام مفلوکی است که به دلیل ماهیت غیر
مردمی و متحجرانهشان به پایان خط رسیدهاند.
اینکه ترامپ برای حضور در سوریه درخواست 4میلیارد
دالر از حکام سعودی میکند این نه نشانه قدرت امریکا
که نشانه ذلت ابرقدرتی است که قرار است با ادامه جنایات
گذشته در منطقه و با مزدوری اعراب بخشی از اعتبارات از
دسترفته گذشته را جبران کند.
اما شاخصههایی که نظام سلطه به عنوان بخشی از

اهداف حضور خود در منطقه به آن اشاره کرده ،همگی
نمادهای اقتدار و عزت ایران است ،اینکه اروپا و امریکا
در پی مهار قدرت و توان موشکی ایران هستند و اینکه
نفوذ و اقتدار ایران در منطقه را برنمیتابند یا اینکه
بهرغم برجام ،نگران بازسازی قدرت هستهای ایران پس
از پایان محدودیتهای این قرارداد به دلیل قابلیتها و
توانمندی جوانان متخصص ایران هستند یا اینکه نسبت
به توان سایبری ایران اظهار نگرانی میکنند یا به دامن
زدن به اغتشاشات امید بستهاند ،نه نشان از ضعف،
که مظهر اقتدار ،استقالل و پایداری مردم بر اصول و
آرمانها بهرغم تحمل سختیها و فشارهای بیرونی و
بعضاً ناراستیهای داخلی است.
مقام معظم رهبری ،در دیدار جمعی از فرماندهان
نیروهای مسلح ،دوران کنونی را دوران عزت جمهوری
اسالمی دانسته و تأکید میکنند :علت تهاجمهای
بیسابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی ،قدرت روزافزون
این نظام است ،زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به
شدت احساس خطر کردهاند و حمالت خود را افزایش
دادهاند .ایشان اما در عین حال تأکید میکنند که بهرغم
تمام توطئهها و به کوری چشم دشمنان ،قدرت نظام
اسالمی روزبهروز افزایش خواهد یافت.
ایشان در بیانات نوروزی خود نیز با اشاره به ظرفیتها
و توانمندیهای درونی انقالب که ناشی از ایمان و باور
مردم به ارزشها ،منابع و زیرساختهای قوی کشور،
نسل جوان و بالنده کشور است با تأکید بر عبور
قدرتمندانه نظام از این مراحل یادآور شدند :جوانان
عزیز ما این کشور را خواهند ساخت ،بهتر از آن چیزی
که در ذهن نسل قبلی  -که نسل ماست -وجود داشته
است ،انشاءا ...بهتر خواهند ساخت و خواهند توانست
پرچم استقالل و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه
تا امروز بوده است بلندتر کنند اما به رغم اینکه تجربه
نشان داده است که تهدیدات و فشارهای بیرونی انقالب
را قویتر کردهاست ،نقش چالش سازیهای درونی
و ناکارآمدیها و ضعفهای داخلی ،دشمنان را به
اثرگذاری برنامههایشان امیدوارتر کرده است.
ضعف و سردرگمی و مواضع این روزهای دولتمردان در
قبال بازار ارز و تالش برخی از آنها و فتنهگران برای
متهم کردن نیروهای خدوم برای جبران بیکفایتی
در این بازار و از سوی دیگر سیاهنمایی احمدینژاد
و سینهچاکان فریبخورده او که با زمینهسازی و
فرصتسازی ،همچون دو روی یک سکه ،صالبت و
سالمت نظام را هدف گرفتهاند.
منبع :خبرگزاری فارس

مشترک داشتهایم .همسرم بچهدار نمیشود و االن هم
خودش درخواست طالق داده است.
وی با بیان اینکه همسرم از حدود دو سال پیش رفته
است ،اظهار میکند :من حدود یک سال پیش ازدواج
موقت کردهام و اگرچه ازدواجم بدون حکم دادگاه بود
اما همسرم در جریان است .امروز قرار است حکم طالق
صادر شود و من هم تصمیم دارم ازدواج موقتم را به
دائم تبدیل کنم.
مشکالت اقتصادی علت اصلی جدایی
حضور وکال نیز در این دادگاه پررنگ است .حسین
مرادیان ،وکیل پایه یک دادگستری علت اصلی وقوع
طالق را در جامعه ،توقعات بیش از حد زوجین میداند
و میگوید :بیشتر افرادی که برای طالق مراجعه
میکنند عدم تفاهم اخالقی را علت درخواست خود
برای جدایی ذکر میکنند اما در واقع توقع بیش از حد
زوجین از یکدیگر عامل اصلی است که این امر دالیلی
از قبیل مصرفگرایی و تجملگرایی داشته و ریشه در
مشکالت اقتصادی زوجین دارد.
وی معتقد است بیشتر دالیلی که زوجین برای طالق
خود مطرح میکنند از قبیل اعتیاد ،عدم تفاهم و  ...علت
واقعی نیست و این مسائل تنها به عنوان سرپوشهایی
استفاده میشود.
برآورده نشدن نیازهای جنسی عامل  40درصد طالقها
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه میدهد :با توجه
به پروندههایی که داریم عدم توجه زوجین به نیازهای
جنسی علت وقوع بین  30تا  40درصد طالقهاست که
این هم به نظر من ریشه در مشکالت مالی دارد؛ زیرا
مشکالت اقتصادی به مرد و زن فشار میآورد و باعث
میشود نتوانند نیازهای جنسی یکدیگر را تامین کنند.
مرد یا زن در این موارد بیتفاوتی را علت طالق عنوان
میکنند اما با بررسی بیشتر متوجه میشویم منظور از
این بیتفاوتی ،عدم تامین نیازهای جنسی است .سردی
در روابط جنسی الزاما ممکن است به خیانت منجر
نشود اما در برخی موارد به طالق میانجامد.
مرادیان دخالتهای خانواده ،اعتیاد ،عدم پایبندی
زوجین به مسوولیتهای زندگی را از دیگر دالیل دیگر
طالق عنوان کرد.
مرادیان به خالءهای قانونی موجود در امر طالق
اشاره میکند و میگوید :قوانین ما همیشه یا بسیار
سختگیرانه است یا بسیار ساده؛ آسان بودن قوانین
طالق توافقی باعث افزایش آمار در این زمینه شده است
و زوجین ظرف یکی دو ساعت میتوانند حکم طالق
بگیرند .از طرف دیگر در طالقهای یک طرف قوانین
بسیار سختگیرانه است و صدور حکم طالق ممکن
است دو تا سه سال طول بکشد.
وی تصریح میکند :با تصویب قانون حمایت از خانواده
در سال  92برخی از این خالءهای قانونی رفع شد اما
این قانون به درستی اجرا نمیشود و الزم است برای
کاهش آمار طالق تدابیر جدی اندیشیده شود.
اگرچه زمان ،نزدیک شدن به پایان وقت اداری را نشان
میدهد اما راهروهای هزار توی این مجتمع همچنان
شلوغ و پر ازدحام است و باز هم به هر طرف که سر
بچرخانی ،حکایتی جدید است و دردناک...
منبع :اخبار اجتماعی ،ایسنا

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 1/139604011190000106

بدينوسيله به سهيل فضلي فرزند خسرو به شناسنامه شماره
 938ساكن الر تنگ اسد بعد از شهرك انديشه مسكن
مهر محلي شماره  ،2فاطمه ديانت فرزند عبدالرحمن به
شناسنامه شماره  20ساكن الر تنگ اسد بعد از شهرك
انديشه مسكن مهر محلي شماره  ،2فاطمه فضلي فرزند
خسرو به شناسنامه شماره  2500023222ساكن الر تنگ
اسد بعد از شهرك انديشه مسكن مهر محلي شماره ،2
بدهكاران پرونده كالسه 139604011190000106كه
برابر گزارش مورخ  96/11/09مأمور ابالغ پست آدرس
شما شناخته نگرديدهايد ابالغ ميگردد كه برابر قرارداد
بانكي شماره  26858/2295بين شما و بانك مسكن
مركزي الر مبلغ  352140372ريال تا مورخ 96/10/30
و پس از آن خسارت تأخير تا زمان تسويه حساب بدهكار
ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانكار درخواست
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر
و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح ميباشد لذا طبق
ماده 19/18آئيننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما
ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ
اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه ميالد
الرستان چاپ درج و منتشر ميگردد ظرف مدت ده روز
نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت
بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات
عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك الرستان  -شمسعلي
اسكندري م  /الف 119 /
آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد آقاي محمدقلي جعفري فرزند
شهيد قلي دادخواستي به خواسته ابطال سند و اثبات
مالكيت در پالك  993/24بخش  8فارس معروف به تل
ريگي گرگان نظام اباد بطرفيت خواندهها (خسرو) رهام،
كاوه ،آرش ،اشكان ،عطارد ،جعفر ،منوچهر همگي با شهرت
نجفي و فريده حقيقت پژوه تسليم شعبه دوم دادگاه
عمومي فيروزآباد فارس نموده است كه به اين شعبه ارجاع
و به شماره بايگاني 960600ثبت و وقت رسيدگي آن
تاريخ  1397/03/05ساعت  10صبح تعيين شده است
به علت مجهولالمكان بودن خواندهها و همچنين به
درخواست خواهان پرونده و دستور دادگاه و تجويز ماده 73
قانون 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/الف409/
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 ۷نشانه که میگویند
مسیر زندگیمان را درست
انتخاب کردهایم

معموال اگر همهچیز روی روال باشد ،نه الزم است که
خودمان را برای بهدستگرفتن افسار زندگی بیشازحد
خسته کنیم و نه احساس ناتوانی و سرگشتگی خواهیم
کرد .کال وقتی زندگیمان در مسیر درستی در حرکت
باشد ،آنقدر حسوحال خوبی خواهیم داشت که
میتوانیم از تکتک لحظاتمان لذت ببریم.
 .۱وقتی از خواب بیدار می شویم ،مشتاقانه انتظار
تجربیات معنیدار و لذتبخش روز پیشرو را میکشیم
 .۲علیرغم همهی سختیها و تردیدها بهطور کلی از
زندهبودنمان حس خوبی داریم
 .۳به تمامی مراحل زندگی توجه داریم :از گذشته
عبرت میگیریم و چشمبهراه آینده هستیم ،اما در زمان
حال زندگی میکنیم
 .۴با احساس رضایت از روزی که گذراندهایم ،به
استقبال خواب میرویم
 .۵کسانی که حس خوبی از آنها میگیریم ،پای ثابت
تجربیات روزانهمان هستند
 .۶از اینکه با کنجکاوی ببینیم زندگی برایمان چه
چیزی در چنته دارد ،احساس خوبی پیدا میکنیم
 .۷به شغلمان عشق میورزیم و برای فعالیتهای
غیرشغلی مورد عالقهمان وقت میگذاریم

مهارت های گفتگو
ارتباط کالمی شما با دیگران نقش مهمی در
بهوجود آوردن برند شخصیتان دارد .این ارتباط بر
زندگی شخصی و حرفهای شما تأثیر بسزایی دارد.
 ۱۰مورد بسیار مهم برای تقویت مهارتهای گفتگو
 .۱رفتار دوستان ه داشته باشید
افرادی که با لحن دوستانه ارتباط برقرار میکنند
و صمیمانه لبخند میزنند تقریبا همیشه برندهاند.
این موفقیت دلیل سادهای دارد :ما ناخودآگاه جذب
افرادی میشویم که رفتار دوستانهتری دارند چون
این افراد احساس بهتری در ما ایجاد میکنند و
خوشحالی بیشتری به زندگی ما میآورند.
 .۲قبل از صحبت کردن فکر کنید
آگهي مزايده(نوبت اول)

رفتارهایی که احترام می آورد

تقریبا همهی افراد در هر سنوسال و موقعیت
اجتماعی ،دوست دارند مورد احترام واقع شوند
و جایگاهشان بهعنوان یک انسان محترم حفظ
شود .بهعنوان مثال زمانی که در مقام رهبری
قرار میگیرید ،الزم است افرادی که با آنها کار
میکنید ،به شما احترام بگذارند .اما احترام
خودبهخود ایجاد نمیشود .احترام بهدست
آوردنی است و برای همین الزم است ،رفتار
مناسبی داشته باشید تا دیگران برای شما
احترام قائل شوند .شاید تیم کاری شما به
عادتهای کاریتان ،هوشتان یا توانایی شما
برای بستن قرارداد احترام بگذارند ،اما چیزهای
بیشتری برای احترامگذاشتن وجود دارد .اگر
بهعنوان یک فرد احترام الزم را دریافت کنید،
برنده هستید .درادامه نکاتی برای کسب احترام
بیشتر آورده شده است.

 .۱مهربان باشید
همیشه با هرکسی که در طول روز میبینید ،از همسر
و فرزندانتان گرفته تا همکار یا حسابدا ِر فروشگاه
مؤدبانه رفتار کنید .گفتن این حرف از انجام آن راحتتر
است ،بهخصوص اگر روز بدی را گذرانده باشید .اما اگر
میخواهید رفتار محترمانهای داشته باشید ،باید با همه
درست رفتار کنید و مهربان بودن را از یاد نبرید.
به دیگران همانطور احترام بگذارید که دوست دارید
به شما احترام بگذارند .میتوانید کارهایی انجام دهید
که همراه با ادب و نزاکت باشد .بهعنوان مثال میتوانید
درب کافیشاپ را برای نفر کناری خود باز کنید یا در
فروشگاه اجازه بدهید شخصی جلوتر از شما راه برود.
درهرجایی که امکان دارد لبخند زدن را فراموش نکنید
و از کلمهی لطفا یا متشکرم استفاده کنید.
 .۲محترمانه رفتار کنید
رفتارهای غیرمحترمانه مانند چشمغرهرفتن ،استفادهی
بیشازحد از تلفنهمراه را کنار بگذارید و برای درمان
پرحرفی خود چارهای بیندیشید .این کارها ن ه تنها
نشانهی بیاحترامی به فردی است که با او ارتباط
دارید ،بلکه مانع از برقراری ارتباط بیشتر و حل مسئله
نیز خواهد شد .همچنین ممکن است نوعی شکاف
همیشگی بین شما به وجود آورد .بهجای آن ،سعی

«اگر حرف نقره باشد سکوت طالست» .بارها
دیدهایم افراد بدون اینکه ذرهای فکر کنند هرچه
را به ذهنشان میرسد ،میگویند و با حرفهای
نسنجیدهشان احترام دیگران را از دست میدهند.
 .۳روشن حرف بزنید
بیشتر ما وقت یا حوصله نداریم به این فکر کنیم
که منظور طرف مقابلمان چیست .افرادی که
در ارتباطات کالمی خود روشن نیستند و فقط
به مسائل اشاره میکنند و منظورشان را دقیق
بیان نمیکنند کمتر مورد احترام سایرین قرار
میگیرند .وقتی میخواهید چیزی بگویید از
خودتان بپرسید روشنترین روشی که میتوانم
منظورم را بیان کنم کدام است؟
 .۴پرحرفی نکنید

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي
الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 960350
شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،ملك
ذيل متعلق به مجيد پرورش فرزند غالمرضا را به مزايده
بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به
شركت در مزايده ميباشد در تاريخ دوشنبه 1397/02/17
ساعت  11صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول
دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب منزل مسكوني به شماره پالك فرعي 5
از اصلي  8231بخش  18فارس واقع در فارس الرستان،
لطيفي ،خيابان شهيد اكبرپور ،محله خرمنزار به مساحت
عرصه  278متر مربع و اعياني  230متر مربع ،داراي سند
مالكيت اصلي به شماره ثبت  8900نماي ساختمان آجرنما
و محوطهسازي حياط به صورت موزاييك داراي يك
انشعاب آب و برق و گاز شهري ميباشد.
قيمت كارشناسي دو ميليارد ريال (معادل 200000000
تومان) تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد
نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد
اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف
 5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات بيشتر به دايره
اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي
الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده
فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز از تاريخ
مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا
برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ مذكور (ده
درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري
الرستان  -امين اوجي
م  /الف 116 /

رابطه شخصیت و ژنتیکی

دریافت میکنند .بهدنبال فرصتهایی برای کمککردن
باشید ،حتی اگر قبال این موقعیتها را نادیده میگرفتید.
مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید و بدوناینکه
منتظر کمکگرفتن از کسی باشید خودتان کارها را
انجام دهید .ببینید که چندبار در روز میتوانید برای
دیگران مفید واقع شوید.

کنید مؤدبانه به دیگران گوش دهید .هر فردی این حق را
دارد که به حرفهایش گوش بدهند .حتی اگر هیچوقت با
ایده یا نظر کسی موافق نیستید ،باز هم میتوانید به حرف
او گوش دهید .این را درنظر بگیرید که اگر خودتان حرفی
برای گفتن داشته باشید ،دوست دارید چطور با شما رفتار
شود ،بهخصوص اگر مسئلهای وجود داشته باشد.
 .۳خوب گوش کنید
گوشکردن فرایندی فعال است و به هیچوجه منفعل
نیست .گوشدادن به این معنی است که شما افکار و
عقایدتان را از ذهنتان خارج میکنید و واقعا به چیزهایی
که دیگران میخواهند به شما منتقل کنند ،گوش
توگوهای امروزی ،نظرات یک فرد
میدهید .اغلب در گف 
سبب میشود افکار شنونده تحریک شود و او هم داستان
خود را در روند مشابهی مطرح میکند .بهجای اینکه نظر
خودتان را بگویید ،با مطرحکردن چند سؤال گوینده را
تشویق کنید تا چیزهای بیشتری به شما بگوید .زمانی
که مهارت گوش دادن مؤثر را تمرین میکنید ،به دیگران
کمک میکنید تا احساس کنند ،مهم هستند.
 .۴مفید باشید
افرادی که همیشه آمادهی کمککردن به دیگران هستند
یا در موقعیتهای الزم به دیگران گوش میدهند یا به
دنبال فرصتی برای کمککردن هستند ،احترام بیشتری

اغلب افراد دوست ندارند با کسی همراه باشند
که تمام مدت حرف میزند و به دیگران اجازهی
صحبت کردن نمیدهد.
 .۵خودتان باشید
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مردم از کسانی
که نقش بازی میکنند تا حرفشان را به کرسی
بنشانند بیزارند .ما جذب کسانی میشویم که
روشن و شفاف و از صمیم قلب حرف میزنند.
 .۶فروتن باشید
فروتنی یعنی در مورد اهمیت خود متواضع باشید.
فروتنی یکی از جذابترین ویژگیهای فردی است
و باعث جلب احترام دیگران میشود .افرادی که با
فروتنی و احترام صحبت میکنند همیشه جایگاه
واالتری نسبت به دیگران دارند.

 .۵عذرخواهی نکنید
فعالیتهای شما بهجز در بعضی موارد پیشبینی
نشده ،براساس انتخابهایتان صورت میگیرد و دلیلی
برای عذرخواهی وجود ندارد .کارتان را انجام دهید.
اگر معموال دیرتر از موعد به جایی که باید میرسید،
احتماال به این دلیل است که در مدیریت زمان خود
مشکل دارید .درصورتی که کاری را به اتمام نرساندهاید
به احتمال زیاد به این دلیل است که روی آن تمرکز
نکردهاید یا به نظرتان انجام آن کار غیرضروری بوده
است .اشتباهات خود را بپذیرید و بهجای اینکه در آن
اشتباه باقی بمانید ،بهدنبال فرصتی باشید که آن اشتباه
را کنار بگذارید و کار را به شکل بهتری انجام دهید.
 .۶خشم را کنار بگذارید
عصبانیت و ناراحتی به هیچکس جز خودتان آسیب
نمیزند .خشم را در خودتان نگه ندارید و در صورتی
که خشمگین شدید ظرف چند لحظه خشم را برطرف
کنید (میتوانید از راه های کنترل خشم استفاده کنید) و
کار خود را جبران کنید یا از آن بگذرید .در حالت خشم
باقی نمانید .توجه داشته باشید که استرس سبب ایجاد
هیجان میشود و میتواند در سالمتی شما مشکل ایجاد
کند .هیچکس ایدهآل نیست و هرکسی مشکالتی دارد .به
خودتان و دیگران اجازه دهید تا حال بهتری داشتهباشید.
تمرکز روی اهداف جدی ِد مثبت ،بخشیدن دیگران و نیز
فراموش کردن کینه و کدورت را تمرین کنید.
 .۷مشتاق تغییر باشید
لجبازی شما را بهجایی نمیرساند .قبول کنید که تغییر
جزئی از روند تکامل است .مهارتهای رشد فردی را در
خودتان تقویت کنید .برای مثال به یادگیری مهارتهای
جدید بپردازید ،فعالیتهای جدید را امتحان کنید و
بهخصوص رفتارهای غیرارادی خود را بررسی کنید و
به خاطر این سعی و تالش در مسیر بهترشدن خودتان
را تحسین کنید.

 .۷با اعتماد به نفس حرف بزنید
برای فروتن بودن الزم نیست اعتماد به نفس
خود را از دست بدهید .اعتماد به نفس یعنی
اطمینانی که در نتیجهی درک تواناییهایتان
بهدست میآورید .در عین حال فروتنی یعنی
عقیدهی متواضعانهای در مورد اهمیت خودتان
داشته باشید .با اعتماد به نفس صحبت کردن در
نتیجهی انتخاب کلمات مناسب ،تُن صدا،ارتباط
چشمی و زبان بدن حاصل میشود.
 .۸روی زبان بدن خود تمرکز کنید
ن شما نقش
وقتی رودررو گفتگو میکنید ،زبان بد 
مهمی در القای پیام موردنظرتان ایفا میکند .زبان
بدن ابزار قدرتمندی است که استفادهی درست از
آن باعث ایجاد احترام و عالقه میشود و منظور

ترک عاداتی برای پولدار شدن

خیلیها در زندگی برای پولدار شدن روش خودشان
را دارند .بعضی از راه شانس ثروتمند میشوند؛ برخی
دیگر ممکن است از طریق کار زیاد درآمدشان را افزایش
دهند .معموال افرادی که همیشه ثروتمند هستند ،نقاط
مشترکی باهم دارند .بااینحال ،چه آنهایی که شانس
داشتهاند و چه آنهایی که از طریق کار زیاد پولدار
شدهاند ،ممکن است به دلیل عادتهای بد نتوانند
پولشان را حفظ کنند .اینکه چرا برخی افراد همیشه
پولدار باقی میمانند و برخی دیگر همیشه اندر خم یک
کوچهاند ،سؤالی است که ممکن است ذهن همهی ما
را گاهی به خود مشغول کند .برای پاسخ به این سؤال،
پژوهشگران در یک مطالعه بهمدت  ۵سال دو گروه از
افراد پولدار و بیپول را با یکدیگر مقایسه کردند (منظور
از افراد بیپول لزوما قشر کمدرآمد نیست ،چه بسا
افرادی که درآمد خوبی دارند ولی در مدیریت پول خود
مهارت کافی ندارند و بنابراین همیشه جیبشان خالی
است) .نتایج مطالعه نشان داد بزرگترین تفاوتهای
ثروتمندان و فقرا به عادات رفتاری آنها مربوط است.
 .۱افراد بیپول فقط به سرنوشت تکیه میکنند
افراد پولدار معتقدند که مسیر زندگیشان را خودشان
تعیین میکنند .در مقابل ۹۰ ،درصد مردمی که بیپول
هستند برای بدبختی و عواملی که نمیتوانند آنها را
کنترل کنند سرنوشت را سرزنش میکنند.
 .۲افراد بیپول از آشنایی با افراد جدید دوری میکنند
۶۸درصد پولدارها عاشق آشنایی و برقراری ارتباط با
افراد جدید هستند ،درحالیکه فقط  %۱۱از افراد
بیپول اینگونه رفتار میکنند .بیشتر کسانی که از
لحاظ مالی در وضعیت پایداری هستند ،برای داشتن
یک حس خوب و حفظ آن تالش میکنند.
 .۳بیپولها معموال از شغلشان نفرت دارند
 ۸۵درصد از افرادی که در زمینهی مالی موفق هستند،
به کارشان عالقه دارند .برعکس افراد بیپول فقط
معایب شغلشان را میبینند .با چنین نگرشی ،هرگز
وضع مالیتان بهبود پیدا نخواهد کرد .اگر کارتان را
دوست ندارید آن را تغییر دهید ،اما ناله نکنید .اگر
هم نمیتوانید آن را تغییر دهید سعی کنید جنبههای
مثبت آن را ببینید.
 .۴بیپولها به سالمتی خود اهمیت نمیدهند
افراد پولدار زمان زیادی را به سالمتیشان اختصاص
میدهند .این افراد به طور منظم به پزشکشان مراجعه
میکنند ،شیوه زندگی سالم را انتخاب کردهاند ،از فواید
ورزش برای سالمتی آگاهاند و ورزش میکنند (%۷۶
از افراد پولدار  ۴روز در هفته ورزش میکنند) ،رژیم

غذایی آنها متعادل است و موفق به ترک عادت های بد
زندگیشان شدهاند .اما در بین افراد بیپول ،فقط %۱۳
قبول دارند که سالمتی و موفقیت با یکدیگر ارتباط دارند.
 .۵بیپولها ریسک نمیکنند
فقط  %۶از افراد بیپول حاضرند برای بهبود وضعیت
مالیشان ریسکها کنند .درحالیکه میزان این ریسک
پذیری برای افراد پولدار بیش از  %۵۰است .بسیاری از
افراد پولدار در این مطالعه خاطرنشان کردند که در طول
زندگیشان حداقل یکبار با ریسکهایی مواجه شدهاند که
به شکستهای بزرگ منجر شده است .اما آنها سعی کردهاند
بهجای گیرکردن در آن ،با موفقیت از آن عبور کنند.
 .۶افراد بیپول به برنامههای تلویزیون وابسته هستند
در میان افرادی که پولدار نیستند ۷۸ ،درصد ،عاشق
برنامههایی هستند که در آن جزئیات زندگی خصوصی
دیگران نشان داده میشود .درحالیکه فقط  6درصد
پولدارها چنین عادتی دارند .بهطورکلی افراد پولدار وقت
زیادی را صرف تماشای تلویزیون نمیکنند و شاید کمتر
از یک ساعت در روز به آن اختصاص میدهند (شاید
اگر افراد با ضررهای اعتیاد به تلویزیون آشنا شوند ،زمان
کمتری را به تماشای آن اختصاص بدهند) .همین امر در
مورد اینترنت نیز صادق است؛ افراد موفق کمتر از یک
ساعت در روز در محیط اینترنت گشت میزنند ،مگر اینکه
بهطور کلی کارشان برمبنای اینترنت باشد.
 .۷بیپولها زیاد مطالعه نمیکنند
 ۸۸درصد افراد پولدار حداقل  ۳۰دقیقه در روز کتابهایی

شخصیت ما پیچیده و چند بعدی است .بر اساس چهار
مطالعهی انجام شده ،محققان به این نتیجه رسیدهاند که
برخی از ویژگیهای شخصیتی نسبت به بقیه ،ژنتیکیتر
هستند .مثال اینکه شما چقدر ماجراجو هستید ،بیشتر
ژنتیکی است ،در حالیکه چقدر آدم ساده گیر و خونسردی
هستید ،ارتباط بسیار کمی با ژنتیک شما دارد.
وظیفه شناسی و با وجدان بودن
وظیفه شناسی و متعهد و با وجدان بودن یعنی اینکه به
جزئیات اهمیت میدهید و پایبند هستید .این ویژگی
شخصیتی  49درصد ژنتیکی است.
برونگرایی
برونگرایی یعنی اینکه به خوبی با دیگران ارتباط برقرار
میکنید و از این ارتباط و تعامالت انرژی میگیرید .این
ویژگی شخصیتی  54درصد ژنتیکی است.
سازگاری
سازگاری یعنی اینکه معموال نسبت به دیگران واکنش انعطاف
پذیرانهای دارید و سخت نمیگیرید .این ویژگی شخصیتی
 42درصد ژنتیکی است.
روان رنجوری  -ثبات احساسی
روان رنجوری یعنی نگرانی و وسواس نسبت به موضوعات و
ثبات احساسی یعنی ثبات هیجانی در شرایط حساس .این
ویژگی شخصیتی  48درصد ژنتیکی است.
آیا شخصیت از مغز ما ناشی میشود؟
یافتههای علمی نشان میدهد که تفاوتهای فیزیولوژیکی
مرتبط با هر تیپ شخصیتی وجود دارد .دانشمندان هنوز در
ابتدای راه شناختن و درک پیچیدگیهای بین مغز و بدن و
شخصیت هستند ،اما یافتههایی وجود دارد که نشان دهندهی
چگونگی تاثیرات هورمونها بر رفتارهای ماست :معلوم شده
افرادی که خیلی برونگرا هستند دارای فرمهای طوالنی ژن
DRD4اند .این ژن دستور میدهد که ما چگونه دوپامین
ترشح کنیم .افرادی که فرمهای طوالنی ژن  DRD4را
دراند ،وقتی تجربهی مثبتی میکنند ،دوپامین بیشتری در
مغزشان تولید میشودو به عبارتی دیگر ،مغز افراد بشدت
برونگرا جوری تنظیم شده که بیشتر از بقیه به دنبال تجربیات
اجتماعی است زیرا مقدار زیادی دوپامین دارد .افرادی که
خیلی وظیفه شناس هستند ،قشر میانی جلویی در بخش چپ
قشر پیش پیشانی مغزشان حجیمتر است .این قسمت از مغز
همانجایی است که مسئول برنامه ریزی و تصمیم گیری است.
به عبارتی دیگر ،آنهایی که بسیار با وجدان و وظیفه شناس
هستند ،از برنامه ریزی و آماده بدون بسیار لذت میبرند زیرا
این قسمت از مغزشان فعالتر است.

واقعیتان را به فرد مقابل میرساند.
 .۹خالصه حرف بزنید
از قبل برنامهریزی کنید و یکراست بروید سر اصل
مطلب! مخاطب شما وقتی برای تلف کردن ندارد.
مدام از خودتان بپرسید «چطور میتوانم مختصر و
مفید و با کمترین کلمات ممکن حرفم را بزنم و در
عین حال احترام شنونده را رعایت کنم»
 .۱۰هنر گوش دادن را بیاموزید
در مهارت گفتگو بهدقت گوش دادن مهمتر از حرف
زدن است .باید واقعا به موضوع گفتگو عالقمند
باشید ،سؤاالت مناسب بپرسید ،به معنای واقعی
پیغام توجه کنید و حرف گوینده را قطع نکنید.
نکات آخر:
مردم بهطور طبیعی جذب کسانی میشوند که

دربارهی مسائل حرفهای و شغلی ،رشد فردی و ادبیات
تاریخی مطالعه میکنند .درحالیکه فقط  %۲درصد
افراد کمدرآمد چنین کاری انجام میدهند .البته
همانطور که گفته شد ،منظور از افراد بیپول ،لزوما
قشر کمدرآمد جامعه نیست .بسیاری از افراد بهاندازهی
کافی درآمد دارند و آن را خرج چیزهای غیرضروری
میکنند ،اما به کتاب که میرسند دیگر پول ندارند.
خوشبختانه امروزه روشهای زیادی برای مطالعه وجود
دارد (مانند کتابخانهها ،کانالهای تلگرام مخصوص
مطالعهی کتاب و نظایر آنها) و حتما نیاز نیست کتاب
بخرید تا مطالعه کنید .بنابراین بهانه نیاورید و سعی
کنید عادت به مطالعه را در خود بپرورانید.
 .۸افراد بیپول صبحها دیر از خواب بیدار میشوند
بیش از نیمی از صاحبان کسبوکار با درآمد باال ،حداقل
 ۳ساعت پیش از آغاز روز کاری بیدار میشوند .آنها
این ساعتهای صبح را برای ورزش ،برنامه ریزی برای
کارهایی که باید انجام دهند ،بررسی و انجام پروژههای
شخصیشان و نظایر آنها صرف میکنند .بسیاری از افراد
موفق  ۱۰تا  ۱۵دقیقه را به مراقبه اختصاص میدهند یا
اینکه در سکوت فکر میکنند.
 .۹بیشتر بیپولها نمیتوانند افراد منفی را از
خودشان دور کنند
96درصد از افرادیکه بیپول هستند ،حداقل یک
نفر را در اطرافشان دارند که عاشق شایعهپراکنی و
شکایت از زندگی (یا افراد منفی) است .افراد موفق با
کسانی معاشرت میکنند که نهتنها جزو افراد منفی گرا
نیستند ،بلکه مثبت و الهامبخش نیز هستند.
 .۱۰ولخرجی بدترین عادت بیپولهاست
بسیاری از افراد بیپول بیش از درآمدشان خرج
میکنند و روی امور مالیشان مدیریت ندارند .افراد
پولدار حسابوکتاب دخلوخرجشان را دارند و معموال
درآمدشان را به این شیوه توزیع میکنند:
 ۲۰درصد پسانداز ۲۵ -درصد پرداخت اجاره ،رهن
و نظایر آن ۱۵ -درصد غذا ۱۰ -درصد سرگرمی۵ -
درصد هزینهی وسایلنقلیه (اعم از اتومبیل شخصی یا
حملونقل عمومی)
مابقی پول برای مواردی مانند لباس ،دارو و آموزش
مصرف میشود.
این عادتها را هر چه زودتر ترک کنید .افراد موفق
بیدلیل موفق نیستند .راز آنها این است که اول بهدنبال
کارهای موردعالقهشان میروند و سپس آن کارها را به
منبع درآمدشان تبدیل میکنند.

شبیه خودشان هستند؛ برای همین است که
معموال دوستان سالیق مشابهی دارند .میتوانید
از این قانون به نفع خود استفاده و رفتار و صدای
افراد را تقلید کنید .مثال اگر آنها آرام صحبت
میکنند شما هم آرام صحبت کنید یا اگر با
هیجان صحبت میکنند ،شما هم پرانرژی باشید.
هرچه بیشتر مانند آنها صحبت کنید ،بیشتر شما
را دوست خواهن د داشت.
حتما تالش کنید تا خود را در این زمینه تقویت
کنید .تالش شما باعث میشود روابط بهتری
داشته باشید ،ارزش خود را باال ببرید و اعتماد به
نفستان را بهبود ببخشید .برای بهبود بخشیدن
ارتباطات گفتاری باید همیشه آگاه باشید ،آگاهانه
تالش کنید و به پیشرفت عالقهمند باشید.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم
به آقاي مهدي صفري فرزند محمد

خواهان آقاي سيداميد رضوي دادخواستي به طرفيت خوانده
آقاي مهدي صفري به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988880300283
شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد ثبت و
وقت رسيدگي مورخ  1397/03/09ساعت  09:00تعيين
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه سوم شوراي حل اختالف
شهرستان فيروزآباد  -زهره جهاني
استان فارس  -شهرستان فيروزآباد  -بلوار شهيد بهشتي -
خيابان يك  -جنب ادارهي گاز  -مجتمع شورا  -كد پستي
7471897615
م/الف405/
آگهي مزايده نوبت اول

در اجراي اجراييه صادره از شعبه اول شوراي حل اختالف
شهرستان خنج به كالسه پرونده  960601واحد اجراي
احكام مدني دادگستري خنج در نظر دارد اموال مشروحه
ذيل را كه متعلق به محكوم عليه آقاي معين نمازي فرزند
اسحاق بوده و به نفع يوسف ابونجمي فرزند عزيز توقيف
شده و توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گرديده از
طريق مزايده كه براي روز شنبه تاريخ  97/2/22از ساعت 10
صبح الي  12ظهر در محل اجراي احكام مدني دادگستري
خنج تعيين گرديده است به فروش رسانيده و مزايده از
قيمت كارشناسي شده شروع و شخص يا اشخاصي در مزايده
برنده محسوب ميشوند كه باالترين قيمت را پيشنهاد و مبلغ
 10درصد كل قيمت را نقدا ً و مابقي را ظرف يك ماه پرداخت
نمايند و كليه هزينههاي نقل و انتقال به عهده برنده ميباشد.
سه دستگاه فريزر الكترواستيل مدل ماندانا با كمپرسور hp
 1.5و جريان  5.5 Aبا ولتاژ و فركانس  220/50با شماره
سريالهاي  Qc 9202011و  Qc 9209318و 9202014
 Qcقيمت واحد  47000000ريال و قيمت كل سه دستگاه
فريزر فوق  141000000ريال (يكصد و چهل و يك ميليون
ريال) تمام ميباشد و هر سه دستگاه مستعمل ميباشند.
در اجراي مواد  118و  122و  123و  126قانون اجراي احكام
مدني بدينوسيله اعالم تا كساني كه تمايل به خريد دارند در
جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً ترتيب بازديد از اموال
توقيفي براي (پنج)  5روز قبل از شروع مزايده فراهم است.
رئيس اجراي احكام مدني دادگستري خنج  -سيدايمان
موسوي
م/الف219/
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حدیث روز :::::::::::::

پيامبر (ص) می فرماید:
بدترين مردم كسی است كه بر
خانواده اش سخت گير باشد.
گفتند :اى رسول خدا!
سخت گيرى بر خانواده چگونه
است؟
فرمودند :مرد وقتی وارد خانه
شود ،همسرش از او هراسان و
فرزندان از او گريزان شده،
فرار كنند و چون بيرون رود
همسرش شاد گردد وخانواده اش
با يكديگر انس گيرند.

جهان تاريك و پر ظلمت ،جهان خونرنگ و
وحشتناك  ،جهان بسيار دهشتناک ،و دلها تنگ
و هر چيزى به چشم خلق نازيباست  ،جهان
تاريك پر ظلمت  ،و خورشيد زمان چون طشت
پر خونى بر آشفته  ،و اندر زير ابر تار و شبرنگى
فرو رفته  ،دگر باال بلند قله ها نورى نمى ريزد،
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و آوائى نمى آيد ،به جز ناله  ،به جز شيون  ،به
جز آه يتيمان گنه ناكرده رنجور ،به جز فرياد
دژخيمان و جالدان خون آشام  ،اندر زير شالق
ستمكاران بى عرضه گروهى  ،برده مى نالند و
خود بر خاك مى مالند ،و با اين سرنوشت شوم
و نفرت بار و دردانگيز ،هم آغوشند و مي سازند
و مي سوزند ،و دود تند و باريك و سياه خشم
مظلومان  ،ز فرش خاك تا قلب عظيم عرش مى
پيچد ،جهان غرق است ،جهان غرق است در
فخر و مباهات و تكبر ،خود فروشي ها ،ستم ها،
تيره سختي ها ،شرارت ها ،مذلت ها ،جهالت ها،
مشقت ها ،جنايت ها ،فقط آدم كشى ها و نفاق
و كينه توزيهاست  ،خيانتها ،هوسها ،دشمنى ها و
چپاولهاست  ،همه بت ميپرستند و ره بيگانه مى
پويند ،و اندر پيش هر موجود ناچيزى به غير از
حق  ،و جز معبود و خالق و پديد آرنده مطلق ،
جبين بر خاك ميسايند و رب خويش ميدانند،
سراسر در لجن زارى كثيف و پست ميلولند ،و
زنها را چو حيوان بى سبب با مشت ميكوبند ،و
آنها را سر ميز قمار خويش ميبازند ،مروت مرده
 ،آثار عطوفت از ميان رفته  ،پدر خود گور
فرزند عزيز خويش ميسازد ،و او را در دل خاك
سياهش ميكند پنهان  ،همه با يكدگر دشمن ،
همه از يكديگر ،حتى همه از خويشتن بيزار ،ولى
اندر دل هر مرد ،بناگه  ،ناخود آگه عشق مواج
و خروشانى  ،چو يك سيالب ميجوشد ،و نجوا
ميكند ملت  ،همه در انتظارند و همه در حسرت

تلنگر :::::::::::::

صبر همیشه
مشکل گشاست .با
دیدن هر خطای
هر چند بزرگ
دوست خود
عصبانی نشوید و
شتاب زده عمل
نکید و از انجام
عکس العمل
سریع بپرهیزید.
تذکر دادن کار
سختی نیست،
بسیار ساده است
اما به دانش و
هنرمندی نیازمند
است .زیرا با
گفتن یک جمله
میتوانیم کسی
را از بدی ها باز
داشته و به خوبی
ها دعوت کنیم با
این وجود برای
اینکه تذکر ما
تأثیرگذار باشد،
باید با ظرافت
خاصی کالم خود
را بگوییم.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم آمنه دلپيشه فرزند ببراز به شرح درخواستي كه
به کالسه  970067این شورا ثبت گرديده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مرحوم ببراز دلپيشه فرزند غالم
به شناسنامه  4960صادره از الرستان در تاریخ
 96/9/20در اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1غالمرضا دلپيشه فرزند ببراز ش ش  114الرستان
-2ابوذر دلپيشه فرزند ببراز ش ش 2500033058
الرستان
-3مصيب دلپيشه فرزند ببراز ش ش  60الرستان
-4داوود دلپيشه فرزند ببراز ش ش  724الرستان
-5احمد دلپيشه فرزند ببراز ش ش 2500391132
الرستان
-6عبدالرحمن دلپيشه فرزند ببراز ش ش 163
الرستان
-7ناهيد دلپيشه فرزند ببراز ش ش  67الرستان
-8آمنه دلپيشه فرزند ببراز ش ش 2500227294
الرستان
-9عذري ماهرخسار فرزند علي ش ش  33الرستان
همسر 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 111 /

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای حسين غيبي فرزند محمدعلي به شرح
درخواستي كه به کالسه  970066این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
محمدعلي غيبي فرزند علي به شناسنامه 450
صادره از الرستان در تاریخ  96/9/22در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1حسين غيبي فرزند محمدعلي ش ش 72
الرستان
-2حسن غيبي فرزند محمدعلي ش ش 496
الرستان
-3معصومه غيبي فرزند محمدعلي ش ش 479
الرستان
-4ليال غيبي فرزند محمدعلي ش ش 14938
الرستان
-5مريم غيبي فرزند محمدعلي ش ش 584
الرستان فرزندان
-6حبيبه فرودي فرزند عبدالرضا ش ش 4
الرستان همسر 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 112 /

رذائل
و

فضائل اخالقی

بخش مهم و گسترده ای از تعالیم حیات
بخش اسالم ،دستورالعمل های اخالقی
است که به روح و نفس انسان ارتباط دارد
که بدین ترتیب موضوع علم اخالق «نفس
انسان» خواهد بود و هدف این علم تربیت روح
و تهذیب نفس آدمی می باشد و از این رو
است که گفته می شود بعد از «علم الهی»
که موضوع آن هستی مطلق و خدای متعال
است هیچ دانشی از نظر اهمیت و ضرورت به
پایه علم اخالق نخواهد رسید .به بیان دیگر
هرچند هر یک از دانش های سودمند به نوبه
خود کمال و سعادت نفس را به دنبال دارند
اما با این وجود علوم مختلف از لحاظ شرف،
و وجوب تحصیل آن و  ...با یکدیگر تفاوت ها
دارند و در این میان هر علمی که به آخرت و
تأمین سعادت اخروی مربوط گردد از اهمیت
خاصی برخوردار خواهد بود که در این بین
شریف ترین و برترین آنها «علم الهی» است
که آن را علم اصول دین خوانند .و بعد علم
اخالق است که آن را شریف ترین و در عین
حال سودمندترین دانش ها معرفی می کنند.
(ترجمه کامل جامع السعادات - 171 / 1
معراج السعاده  18 /و اخالق ناصری)75/
و می توان کالم امام علی (ع) را ناظر بر مطلب
فوق قلمداد نمود که فرمود:
َ
فٍ
فس
ن
ال
ه
ف
ر
ع
م
و
ر
َّ
لی َمعا ِ َ َ ْ ِ ُ
ِ
َم ْع ِر َف ُه اهلل ِ ُس ْبحان َه ا َ ْع َ
اَنْف َُع ال ْ َمعا ِرفِ (معرفت نفس دفتر اول)2/
علم اخالق
علم اخالق یعنی علمی که از ملکات انسانی
که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی
اوست صحبت می کند و او را به فضائل و
رذائل اخالقی آشنا می سازد تا بتواند صفات
فاضله را کسب کرده و از رذائل بپرهیزد و
بدین وسیله سعادت علمی خود را تکمیل
کند( .المیزان)308/1/
به بیان دیگر علم اخالق می خواهد به انسان
پاسخ دهد که زندگی خوب و نیک برای انسان
کدام است و آدمیان چگونه باید عمل کنند
تا زندگی آنان خوب و انسانی باشد( .اخالق
اسالمی)86/

رهبر معظم انقالب:
آزادگان نوشند ،و خون از كربال جوشيد و حق
رخت عمل پوشيد و شد در مهد آزادى چنان
پرورده يك برده  ،كه باال رفت و باال رفت تا
بام بلندى عشق  ،و از آنجا ، ،آن تجليگاه وحدت
 ،خانه احرار ،پيامى داد بر ابرار و بلند ا ...اكبر
گفت :يكايك جمله بت هاى حرم با امر پيغمبر،
و با دست تواناى على عليه السالم آن بت شكن
رهبر ،در افتادند و بشكستند و يكسر سرنگون
گشتند ،و شد تنها مالك برتريها پاكى و تقوى و
نزديكى با اهلل  ،نه تزوير و نه زور و زر ،تبسم كرد
الله بار ديگر ،شبنمش در گونه غلطيد ،ز گلشن
خنده زد بلبل  ،و گل شد سينه چاك از عشق ،
دوباره شهر عيسى  ،شهر موسى  ،شهر ابراهيم شد
مكه  ،و برتر از همه  ،شهر محمد صلی اهلل علیه
واله گشت آن صحرا ،و قبله از براى ملت اسالم
شد كعبه  ،و زد بر كاخ ميناى فلك بار دگر خنده
 ،و ديگر لكه ابر سيه نابود شد رنگش  ،و بعد
از مرگ خود ،آدم لباس زندگى پوشيد ،و شد
مصداق كرمنا
محمدرضافاریابی

ایستگاه اندیشه::::::::::::::::::::::::::::::

منشاء و اصول

راه هاي كارآمدي امر به معروف و نهي از منكر
داشت وضو میگرفت اما از روی جوراب مسح کشید .چیزی نگفتم.
فردای آن روز موقع وضو گرفتن عمدا ً کنارش ایستادم و با حالتی که
خوب ببیند ،کفش و جورابم را درآوردم و مسح کشیدم .دو سه روز
بعد دیدم این کار را درست انجام میداد .رضایت را در وجود خودم
و چهره او حس کردم.
دوست من! صبر همیشه مشکل گشاست .با دیدن هر خطای هر
چند بزرگ دوست خود عصبانی نشوید و شتاب زده عمل نکید و از
انجام عکس العمل سریع بپرهیزید .حتی زمانی که او در مقابل تذکر
خیرخواهانه ی شما بی ادبی کرد باز هم از عکس العمل سریع و یا
تند و مستقیم حتیالمقدور بپرهیزید و مطمئن باشید اگر با صبوری
و متانت عمل کنید تأثیر گذارتر خواهید بود.
همراهی آخر جاده سبز
نماز جماعت که شروع میشد می رفت و در گوشه ای به تنهایی نماز
میخواند ،این کارش درست نبود ،اما چگونه باید به او میگفتم .یکی
دو روز با خودم کلنجار میرفتم ،باالخره یک روز جلو رفتم و گفتم:
تو که نماز خوان هستی چرا در نماز جماعت شرکت نمیکنی ،گفت:
در مدرسه قبلی ام برای نمره انضباط و پرورشی نماز میخواندند،
من هم تو این نماز جماعت ها شرکت نمیکنم .گفتم :این نمره ها را
فقط خدا می دهد .از فردا ،هر روز تو صف نماز جماعت میدیدمش.
دوست من! چه زیبا و دلنشین است که اثر تذکر خیرخواهانهی خود
را بر دوستانمان مشاهده کنیم .اما همواره باید در نظر داشته باشیم
که حق ما و حد ما فقط تذکر دادن و دعوت کردن است .خواه با
پاسخی مثبت و خواه با پاسخی منفی روبرو شویم ،حق نداریم بر
آنچه تذکر میدهیم اصرار و پافشاری کنیم .اما اگر موفق شدیم
دوستمان را با خود همراه کنیم بسیار دلنشین و رضایتبخش خواهد
بود ،به شرط آنکه پا از حد خود فراتر نگذاریم.
ساده اما هنرمندانه
باید بدانیم که تذکر دادن کار سختی نیست ،بسیار ساده است اما به
دانش و هنرمندی نیازمند است .زیرا با گفتن یک جمله میتوانیم
کسی را از بدی ها باز داشته و به خوبی ها دعوت کنیم ،با این وجود
برای اینکه تذکر ما تأثیرگذار باشد ،باید با ظرافت خاصی کالم خود
را بگوییم .گاهی با کوچک ترین بی توجهی در لحن کالم یا به
کاربردن الفاظ نادرست و در نظر نگرفتن شرایط و اوضاع و احوال،
مخاطب خود را به لجبازی واداشته و یا باعث آبروریزی او میشویم،
که این خود انجام یک کار ناشایست است .به همین خاطر اجرای
درست و مؤثر این فریضه نیاز به آموزش و یادگیری و حتی تمرین
دارد .الزم است خوبیها و بدیها را به طور دقیق بشناسیم و از حدود
شرعی و قانونی خود مطلع باشیم.

ديدار ،كه كشتيان طوفان بال در بحربى ساحل ،
بزودى لنگر اندازد ،و ما بيچاره ملت را ،از اين
بدبختى و ظلم و فريب ثروت اندوزان  ،و از دست
تبهكاران  ،رهايى بخشيد و گيرد دمار از روزگار
ظلم  ،رسيد آن لحظه موعود ،حرا آغوش خود
بگشود و در يكروز تاريخى برون از شهر مكه ،
بر فراز صخره هاى سنگ  ،امين خلق  ،ظاهر شد،
و همچون سينه سينا ،جوانمردان و احرار جهان را
شد حرا قبله  ،و در اندك زمانى سر بسر هر جا،
هر آنجايى كه ظلمت بود و تاريكى و وحشت
بود ،سراسر نور پاشى كرد و دنيا را سراسر غرق
در نور رسالت ساخت  ،حرا آغوش خود بگشود
و از حسن دل آراى جمال پاك پيغمبر ،ابر مرد
دالور ،مرد علم و دانش و بينش  ،يگانه سمبل
حريت تاريخ جاويدان  ،نمونه ياور خلق اسير و
ّ
بسته در زنجير ،پديد آرنده مكتب  ،برای درس
خوشبختى  ،براى پاكى و پاكيزگيها ،سر بلندى
ها برای لغو تبعيضات  ،پديد آرند مكتب  ،براى
فر و مجد و عزت و آزادگى ها ،سر فرازيها ،براى
ّ
قهرمان سازى  ،زانسانهاى مستضعف  ،زمردان
گرفتار و اسير و در بدر ،شالق خورده  ،برده و
بدبخت  ،پديد آرنده مكتب و يكتا پاكباز قهرمان
كشور توحيد ،و الگوى شرافتها محمد صلی اهلل
علیه واله  ،دهر روشن شد ،و از آن بى خبر ملت
 ،و از آن بى هدف مردم  ،ابوذرها نمايان شد ،و
سلمانها پديد آمد ،و مصعب ها كفن پوشيد ،،و
ميثم ها تجلى كرد و مالك شربتى نوشيد كزآن

یک درس فراموشنشدنی

()1

یادآوری بعثت به معنای
یادآوری یک حادثهی تاریخی
نیست -این آن نکتهای است
که ما باید در مواجههی با این
حادثهی بزرگ و این خاطرهی
ارجمند بشری و انسانی همیشه
به یاد داشته باشیم -بلکه
تکیهی بر این خاطرهی پرشکوه
در حقیقت تکرار و مرور یک
درس فراموشنشدنی است در
درجهی اول برای خود امت
اسالمی؛ چه آحاد امت ،چه
برجستگان و نخبگان امت
سیاستمداران ،دانشمندان،روشنفکران -و در درجهی بعد
برای همهی آحاد بشریت .این،
تکرار یک درس است ،تکرار
یک سرمشق است ،یادآوری
یک حادثهی درسآموز است.

جرهع وصال
آيتا ...بهجت

سرچشمه فضیلت ها و رذیلت ها

گفتیم ،علم اخالق دانشی است که از ملکات
روحی انسان سخن می گوید و آدمی را به
فضائل (برجستگی های نیک اخالقی) و
رذائل (فرومایگی های زشت اخالقی) آشنا
می سازد و در این وادی اکثر صاحب نظران
دانش اخالقی و عموم فالسفه اسالمی به
ویژه مشائیان و فیلسوفان صدرائی معتقدند
که فضائل و رذائل اخالقی را باید به اعتبار
قوای درونی انسان مطرح کرد و به شناخت
آنها پرداخت چنانکه مرحوم عالمه طباطبائی
(ره) می نویسد:
ریشه تمام قسمت های اخالقی در سه قوه
عملی جا دارد که عبارتند از :قوه شهرت ،قوه
غضب و قوه فکر و این سه نیرو نفس آدمی را به
انتخاب و اتخاذ دانش هائی وادار می سازند که
متناسب با آن قوا هستند( .المیزان.)308/1/
و مرحوم امام راحل (ره) می نویسد:
تنبه دهم آن
آنچه الزم است در این مقام ّ
است که این سه قوه (واهمه غضبه و شهویه)
سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و
منشأ تمام صور غیبیه ملکوتیه است (چهل
حدیث)14/
و باز می خوانیم که در علم نفس مقرر شده که
نفس انسانی را سه قوه متباین است.
اول :قوه ناطقه که آن را نفس ملکی خوانند و
آن مبدأ فکر و تمییز و شوق و نظر در حقایق
امور می باشد.
دوم :قوه غضبی که آن را نفس سبعی گویند
و آن مبدأ غضب و دلیری و اقدام به اهوال و
شوق به تسلط و ترفع و مزید جاه باشد.
سوم :قوه شهوانی که آن را نفس بهیمی می
نامند و آن مبدأ شهوات و شوق اِلتذاذ به مآکل
(خوردنی ها) و مشارب (نوشیدنی ها) و مناکح
(ازدواج) می باشد( .اخالق ناصری)77/
نتیجه آنکه ذهنی شهوت ،غضب و فکر
سرچشمه فضائل اخالقی خواهند بود.
شکرا ...جهان مهین
مدیر گروه معارف اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد جهرم

اخطار اجرائي

مشخصات محكوم له:
محمدعلي درويشي فرزند محمدجواد  -نشاني :ميمند  -محالت  -كوچه ميثاق
مشخصات محكوم عليه:
ميترا ندافان يزدي فرزند علي  -نشاني :مجهولالمكان
محكوم به:
به موجب دادنامه شماره  399مورخ  96/11/29صادره از شعبه ميمند شوراي حل اختالف حوزه قضايي
فيروزآباد كه در مرحله بدوي
كه طي دادنامه شماره  399مورخ  96/11/29شعبه مينمد قطعي شده ،محكوم عليه محكوم است به:
حضور در احدي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند و انتقال رسمي خودرو ام.وي.ام به شماره انتظامي
 844-12ج  57به نام خواهان آقاي محمدعلي درويشي فرزند محمدجواد صادر گرديد.
محكوم عليه به موجب ماده  34قانون اجراي احكام مدني و  34قانون شوراي حل اختالف مكلف است ظرف
ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و چنانچه محكوم به را پرداخت نكند و اموالي
از وي به دست نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي به اجراي احكام دادگستري اعالم ميشود.
م/الف410/
قاضي شعبه ميمند شوراي حل اختالف حوزه قضايي

برای یافتن هر چه که گم شده یا دزدیده شده باشد (گرچه انسان
مان ا ،...أَ
َ
مسیت فی
ُ
صب ُ
حت فی أَ ِ
باشد) این ذکر را بسیار بخوانید(أ َ
جِ وا ِر ا :...در پناه خدا صبح کردم؛ در پناه خدا وارد شب شدم).
***
کسی که می خواهد روزی اش فراوان شود ،این ذکر را بسیار
بگوید و در آغاز و پایان آن هم ،یک صلوات بفرستد( ...أَغنِنی
ِکَ ،و بِفَضل َ
ب َِحالل ِ َِک َع ِن َحرام َ
ِک َع َّمن سِ واک :خدایا! مرا به وسیلۀ
حاللت از حرام خویش بی نیاز کن ،و با فضل و بخشش خودت،
از هر چه غیر خودت بی نیاز ساز!)
***
سؤال :برای دوری از ریاء چه باید کرد؟
جواب :با عقیدۀ کامل ،ا ِکثار حوقله (یعنی زیاد بگوید :ال َح َ
ول َو
ال ُق َّو َة إ ّال ب ِاا.)...
***
عصبانیت چه کنیم؟
سؤال :برای درمان
ّ
جواب :با عقیدۀ کامل ،زیاد صلوات فرستادن( :أَللّ ُه َّم َص ِّل َعلی
آل ُم َح َّمد).
ُم َح َّم ٍد َو ِ
***
سؤال :جهت عالج غرور ،چه راهی را توصیه می فرمایید؟
جواب :ا ِکثار حوقله (زیاد گفتن :ال َح َ
لی
ول َو ال ُق َّو َة إ ّال ب ِاهلل ال َع ِّ
ال َعظیم).
***
سؤال :اینجانب به وسواس مبتال هستم؛ لطفاً جهت برطرف شدن
آن مرا راهنمایی فرمایید!
جواب :ا ِکثار تهلیل (زیاد گفتن :ال إله إ ّال ا ،)...عالج وساوس است.
***
تحری
همیشه
انسان
اینها،
امثال
در مورد اذکار و اوراد و قرائت و
ّ
[کوشش در جستجو] و مراقبت نماید [که] چه عملی تا چه اندازه
موافق با نشاط و حضور قلبی او است ،همان را اختیار کند.
***
در شداید و گرفتاری ها ،بهترین ذکر این است که از پیامبر (ص)
به ما رسیده( :ال َح َ
لجأ َو ال
لی ال َعظیم الَ َم َ
ول َو ال ُق َّو َة إ ّال ب ِاهلل ال َع ِّ
َمنجأ م َِن اهللِ إ ّال إلَیه).
***
شر ،این دعا نیز نافع است( :أَللّ ُه َّم َص ِّل َعلی ُم َح َّم ٍد
و
بال
دفع
برای
ّ
السو َء :خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست،
َو آل ِ ِه َو أَمسِ ک َع َّنا ُّ
و بدی را از ما باز دار!)
***
چگونه در تمامی کارها و عبادات ،اخالص را فراموش نکنیم؟!
جواب :در عبادات و تمام کارها اختیارا ً راه ندهد ،غیر از خدا را و
غیر از یاد او را .و همین را ِه منحصر سعادت است!
***
سؤال :چه کنیم تمرکز فکر پیدا کنیم؟
جواب :اذکاری که برای جمع کردن فکر مؤثر است ،مثل( :ال إله
إ ّال اهلل) را زیاد بگویید.
***
سؤال :زن و شوهری که بینشان خیلی اختالف است ،چه باید
بکنند؟
جواب :هر کدامشان که می خواهد رفع اختالف شود یا فرد دیگر،
متعدد ،به دفعات زیاد بدهند و برای اصالح
متعدد ،به افراد
صدقۀ
ّ
ّ
ذات البین زیاد هم دعا بکنند.

خدایا! مرا به
وسیلۀ حاللت از
حرام خویش بی
نیاز کن ،و با فضل
و بخشش خودت،
از هر چه غیر
خودت بی نیاز
ساز!

خداوندا!
بر محمد و آل او
درود فرست،
و بدی را از ما
باز دار!

حه
صف

7

سال بیست و ششم -فروردین ماه -1397رجب المرحب - 1439شماره 97/1/26-1181

ایده:::::::::::::::::::::::::::
ایده هایی برای دکوراسیون جشن
نکته اصلی در دکوراسیون که باید برای هر
جشنی در ذهن بماند فضای موجود است .هر
چه فضا بیشتر دکوراسیون راحتر تر و بهتر
خواهد بود.
باید به حال و هوای جشن نیز توجه کنید.
اگر جشن برای کودکان بود دکوراسیون باید
کودکانه و جذاب باشد اما اگر برای بزرکساالن
بود می توانید از تابلو ها و نقوش با توجه به نوع
جشن استفاده کنید.
تا آنجایی که امکان دارد دکوراسیون را شلوغ
نکنید .دکوراسیون کم و خلوت خیلی بهتر از
دکوراسیون در هم و بر هم است.
لوازم دکوراسیون را با ظرافت انتخاب کنید.
الزم نیست که از لوازم استفاده کنیم که با
حال و هوای جشن همخوانی ندارند.
از خریدن لوازم گران قیمت برای جشن خود
داری کنید زیرا آنها بعد از جشن استفاده نمی
شوند ،بنابراین بهتر است که اقتصادی کار
کنید و فقط اگر بودجه زیادی دارید لوازم گران
قیمت بخرید.
نباید از وسایل بزرگ مانند مبلمان سنگین و
بزرگ در جشن استفاده کنید .باید فضای کافی
برای حرکت در جشن وجود داشته باشد.
در جشن روشنایی مهمترین اصل است.
بنابراین ،توجه کنید که چه نوری بیشتر با
جشن شما هم خوانی دارد.

رنگ ،مهمترین فاکتوری است که حس شادی را
در خانه شما جاری میکند بنابراین تا میتوانید
با رنگ بازی کنید .رنگهای انتخابی شما هم
باید رنگهایی تند و تیز با تناژ گرم باشند.
رنگهای نارنجی ،زرد ،قرمز و سبز رنگهایی
هستند که برای القای حس شادی باید روی
آنها حساب باز کنید.

خانهای شاد ،با دکوراسیونی شاد

جادوی رنگها

مراقب ترکیب رنگها باشید ،مثال وقتی از
ترکیب رنگ زرد و نارنجی در دکوراسیون
استفاده میکنید باید سراغ تناژ گرمی از رنگ
بروید ،در غیر این صورت نتیجه چیدمان ،به
شما حس سردی را القا میکند! در عوض وقتی
یک کوسن نارنجی را کنار یک کوسن سبز یا
قرمز میگذارید اولین حسی که در شما ایجاد
میشود حس دلنشین شادی است!
استفاده از این رنگها اجباری است!

اگر دنبال جاری شدن حس شادی در فضای
خانهتان هستید نارنجی از رنگهایی است که
از همین حاال باید برای حضور آن در خانه
برنامه ریزی کنید .آن هم با این استدالل که
این رنگ سمبل نشاط و شادمانی است! در کنار
رنگ نارنجی جایی هم برای رنگ زرد باز کنید.
این رنگ تمام فعالیتهای ذهنی را به حرکت
درمی آورد و دقیقا به همین دلیل است که برای
از بین بردن نامالیمات و حس یأس و ناامیدی
توصیه میشود .از خصوصیات دیگر این رنگ
ایجاد حس خوش بینی در فضاست.
یک دیوار پر از گل!

قاعده انتخاب رنگهای گرم و فرمهای منحنی

پردههای گل گلی!

در مورد کاغذ دیواری هم جواب میدهد .برای
رسیدن به حس شادی دست کم برای یکی
از دیوارهایتان به فکر انتخاب کاغذ دیواری با
رنگ گرم و فرمهای منحنی باشید .نکته مهم
هم این است که شما فقط مجازید این ایده را
در دیواری خرج کنید که به قدر کفایت ساده و
خلوت است .یادتان باشد دیواری که قرار است
پشت تلویزیون قرار بگیرد اصال انتخاب خوبی
برای این هدف نیست!
زاویه دارها را فراموش کنید

برای شادتر شدن فضا تا میتوانید سراغ
خطوط گرد (منحنی) بروید و آیتمهای زاویه
دار را فراموش کنید .مثال به انتخاب مبلمانی

فکر کنید که فرمهای منحنی با حاشیه و زوار
گرد دارند .در مورد انتخاب میز ،پیش دستی،
صندلیها و ...همین فرمول را در نظر بگیرید .به
طور کلی انتخاب لبههای گرد و منحنی کمک
میکند تا فضای خانه شما شاد و دلنشین به
نظر بیاید!
یک سبد گل

حضور گل را دست کم نگیرید! سادهترین تاثیر
حضور گلدانهای پر از گل در گوشه و کنار
خانه شما ،القای حس شادی و سرزندگی است.
یک گلدان پر از گل میخک ،رز یا مینا را که
در روزهای پاییزی ماندگاری خوبی هم دارند
درون یک گلدان رنگی قرار بدهید و آن را روی

نصب تابلو در ارتفاع باال

حذف کلی قالیچه
از دکوراسیون
یک منزل ،یک
اشتباه بزرگ
دکوراسیونی
است ،اما اشتباه
بزرگتر از آن،
انتخاب و استفاده
از قالیچهای با
اندازه نامناسب
و بسیار کوچک
است
یکی از اشتباهات
رایج دکوراسیونی
که به شدت ناپسند
و مخرب است،
نصب قاب و
تابلوهای تزیینی
روی دیوار در
ارتفاعی نامناسب
و بیش از حد بلند
است .توجه داشته
باشید زمان نصب
تابلوها ،مرکز قاب
باید مالک ارتفاع
باشد نه لبه پایینی
قاب .در واقع
تابلوها و قابها
باید به گونهای
روی دیوار نصب
شوند که بدون
حرکت گردن
افراد و باال بردن
سر به راحتی
دیده شوند.

استفاده نکردن از قالیچه

شکی در این نیست که کفپوشهایی مانند پارکت ،لمینت ،سنگ
و سرامیک ،زیبا و کاربردی است ،اما قالیچهها عالوه بر زیبایی قابل
توجهی که به دکوراسیونها میافزایند تا حدی جاذب اصوات مزاحم نیز
هستند و از اینرو به محیط ،آرامش بیشتری میدهند؛ بنابراین توصیه
میشود در بخشهای مختلف خانه ،حداقل از یک قالیچه استفاده کنید.
ترس از رنگ

برای افزودن رنگ به دکوراسیون ،ابتدا از عناصری همچون کوسنهای
مبل یا کالهک آباژور استفاده کنید و پس از بررسی دقیق نتیجه کار
و رضایت از آن رنگها ،تدریجا افزودن رنگ را به دکوراسیون منزلتان
گسترش دهید .به طور قطع در دکوراسیون هر محیط برای جذابیت
بیشتر باید حداقل  ۲۰درصد از رنگهای موجود به اندازه کافی شاد
باشد تا احساس سرزندگی در خانهتان شکل بگیرد.
قالیچههایی با اندازه نامناسب

همان طور که گفتیم حذف کلی قالیچه از دکوراسیون یک منزل ،یک
اشتباه بزرگ دکوراسیونی است ،اما اشتباه بزرگتر از آن ،انتخاب و
استفاده از قالیچهای با اندازه نامناسب و بسیار کوچک است؛ برای
مثال قالیچهای که زیر میز غذاخوری قرار میگیرد باید به اندازهای
باشد که وقتی صندلیها عقب کشیده میشود ،حتما دو پایه جلویی
صندلی همچنان روی قالیچه قرار بگیرد و پای افراد زمانی که دور میز
نشستهاند ،روی قالیچه باشد.
قالیچه فضای نشیمن نیز باید از همه نظر تا نزدیکی پایههای جلویی
مبلها ،کاناپهها و حداقل زیر پایه جلویی آنها برسد.
استفاده نکردن از آینه

آینه به دلیل انعکاس نور و تصویر ،وسیلهای است که در فضاهای
کوچک جادو میکند و تاثیر بسیار زیادی بر بزرگنمایی فضا دارد،
بنابراین استفاده نکردن از آن در دکوراسیون به خصوص در یک فضای
کوچک ،مسلما یک اشتباه بزرگ است.
همچنین توصیه میکنیم آینه را جایی قرار دهید که میزان بیشتری
نور برای انعکاس به آن برسد تا تاثیر حضورش را بیشتر احساس کنید.
شلوغی بیهدف

به هم ریختگی و شلوغی فضا نه تنها سبب تخریب جلوه دکوراسیون
میشود بلکه افراد در آن فضا زندگی پر استرس و ناآرامی را تجربه
میکنند .الزم نیست همه وسایلی را که احساس میکنید زیبا هستند
در دکوراسیون خانهتان جا دهید چراکه ممکن است باعث شلوغی بیش
از حد شود .بهطور کلی ،هرچه دکوراسیون خانه شما خلوتتر باشد،
جلوه آن زیبا و آرامش بخشتر خواهد بود.
توجه نکردن به راحتی وسایل

بعضی افراد در هنگام انتخاب وسایل منزل فقط به زیبایی آن توجه
میکنند و اصال به این نکته که وسیله انتخابی آنها شاید زیبا باشد ،اما
برای استفاده روزمره مناسب نباشد ،توجهی ندارند؛ برای مثال در اتاق
نشیمن عالوه بر زیبایی مبلمان ،باید به راحتی آنها هم دقت داشت؛
زیرا یک مبل سفت هرگز مناسب یک گفتوگوی طوالنی نخواهد بود
و باعث احساس ناراحت کنندهای در بین اعضای خانواده و مهمان ها
خواهد شد.

رنگ سفید را دست کم نگیرید

با همه تاکید روی رنگهای گرم و تند و تیز
یادتان باشد جایی هم برای رنگ سفید در
نظر بگیرید .رنگ سفید با همه آرامشی که در
خودش دارد ترکیبی است از انواع رنگهایی که
وجود دارند اما به چشم نمیآیند! بنابراین سفید
میتواند به تنهایی انرژی پنهان در همه این
رنگها را منعکس کند .اگر مبلمان شما رنگی و
طرح دار است حتما به کوسنهای سفید برای
چیدمان فکر کنید تا آرامش و نشاط را با هم
داشته باشید.

نصب بوم نقاشی

بوم خالی نقاشی را با رنگ مشابه یا مکمل
دیوار رنگ و آن را روی دیوار خالی نصب
کنید .این کار باعث پر دیده شدن دیوار خالی
می شود و هزینه چندانی هم برای شما ندارد.
ساخت میز عسلی

باکس های چوبی کوچکی که در بیشتر
فروشگاه های مبل و صندلی فروخته می
شوند را به تعداد دلخواه و با توجه به بودجه
خود خریداری کنید .سپس آنها را روی هم
یا کنار هم قرار دهید و جایی برای آباژور یا
گذاشتن وسایل دکوری درست کنید .درون
این باکس ها می توانید وسایل دکوری
بگذارید و از سطح باالیی نیز به عنوان عسلی
استفاد کنید.
نصب بشقاب به دیوار

بشقاب های متنوع در رنگ ها و طرح های
مختلف زیبایی خوبی به دیوارها می بخشند.
با انتخاب رنگ ،اندازه و بافت و طرح های
متنوع یکی از دیوارهای پربازدید خانه خود را
به تابلوی نقاشی تبدیل کنید .برای این کار
کافیست سیم های آویز بشقاب به پشت آن
وصل و بشقاب را از میخ های مخصوص تابلو
آویزان کنید.
ادامه دارد...

ایده های تزیین پیشخوان آشپزخانه

اصول مهم انتخاب کابینت آشپزخانه

یکی از اشتباهات رایج دکوراسیونی که به شدت ناپسند و مخرب است،
نصب قاب و تابلوهای تزیینی روی دیوار در ارتفاعی نامناسب و بیش
از حد بلند است .توجه داشته باشید زمان نصب تابلوها ،مرکز قاب باید
مالک ارتفاع باشد نه لبه پایینی قاب .در واقع تابلوها و قابها باید به
گونهای روی دیوار نصب شوند که بدون حرکت گردن افراد و باال بردن
سر به راحتی دیده شوند.

پرده به خانه شما هویت میدهد بنابراین اگر
قرار است هویت خانه شما شادی و نشاط باشد
حتما به پردههای گل دار فکر کنید .اگر فضای
خانه شما کوچک است طرحهای گل دار و
خلوت را انتخاب کنید اما اگر محدودیت فضا
ندارید سراغ گل درشتها بروید و نگران شلوغی
طرح پارچه نباشید .اگر پرده اتاق شما ساده
است و خیال عوض کردن آن را هم ندارید فقط
کافی است به یک نوار گل دار برای جمع کردن
پرده فکر کنید.

ایده های ارزان دکوراسیون

تزیینات:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

چیدمان:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اشتباهات رایج در چیدمان منزل

میز عسلی یا میز ناهارخوری جا بدهید.
ورودی را دست کم نگیرید
اجازه دهید حس شادی از بدو ورود در
خانهتان جاری شود .چند آیتم رنگی به ورودی
خانه اختصاص دهید ،مثال میتوانید به یک
گلدان پر از گل با رنگهای تند و تیز ،شمع
و شمعدانهای رنگی و حتی تابلوهای کوچک
خوش نقش و نگار فکر کنید.

ایده:::::::::::::::::::::::::::

کابینت آشپزخانه یکی از مهم ترین وسایل در
آشپزخانه است که از تنوع زیادی در مدل ،
جنس و رنگ برخوردار است.
تصمیم گیری در انتخاب کابینت های آشپزخانه
می تواند بسیار دشوار باشد .چه شما قصد داشته
باشید که تغییراتی کوچک درکابینت های
آشپزخانه تان به وجود آورید و یا دکوراسیون
آشپزخانه خود را به کلی تغییر دهید ،این
توصیه ها به شما کمک خواهد کرد که فرایند
تغییر را بدون نگرانی آغاز کنید .کابینت ها یکی
از مهم ترین بخش هایی هستند که در هنگام
تغییر دکوراسیون آشپزخانه باید مد نظر قرار
دهید.
 .1ابتدا پروفیل در کابینت را انتخاب کنید

در کابینت ها قابل رویت ترین عنصر در
آشپزخانه شماست ،به همین خاطر سبک در
کابینت شما مهم ترین تصمیمی است که باید
بگیرید .راهی عالی برای اینکه انتخاب خود از
در های کابینت را محدود کنید این است که در
مورد پروفیل در تصمیم گیری کنید .وقتی که
تصمیم خود در مورد نوع پروفیل در کابینت را
بگیرید ،بقیه کار آسان تر خواهد بود.
 .2سبک در کابینت مورد نظر خود را مشخص کنید

قدم بعدی این است که در مورد سبک کابینت
تصمیم گیری کنید .خیلی از اوقات ،این انتخاب
با توجه به بودجه شما به راحتی محدود می
شود .بنابراین با توجه به بودجه و پروفیل در که
در نظر گرفته اید ،انتخاب برایتان آسان تر خواهد
بود .بهترین کار این است که به فروشگاه کابینت
فروشی سر بزنید و از سه یا چهار سبک مورد عالقه
تان با گوشی عکس بگیرید .حداکثر چهار عکس
بگیرید و دیگر به نمونه های کابینت ها نگاه هم
نکنید! عکس های خود را سر فرصت مرور کنید
و آن هایی که به نظرتان خیلی جالب نیستند را
حذف کنید .به این شکل ،در نهایت به بهترین
سبک در کابینت برای خود خواهید رسید.
 .3نوع چوب و رنگ مورد نظر خود را بشناسید

احتماالً اکثر ما در ذهن خود می دانیم که رنگ
و لعاب کابینت رویایی ما چه شکلی است .اگر در
مورد نوع چوب مطمئن نیستید ،از دیزاینرهای
با تجربه آشپزخانه کمک بگیرید.
بعد از اینکه در مورد سبک و رنگ کابینت های
خود تصمیم گرفتید ،راجع به کاربرد آشپزخانه
خود فکر کنید .شما آشپز و در واقع صاحب
آشپزخانه تان هستید و به همین خاطر دقیقاً
می دانید که چه چیزی به بهترین شکل برایتان
جواب می دهد.
 .4در مورد کاربرد و زیبایی فکر کنید

حاال شما انتخاب های متفاوت بسیاری در
هنگام انتخاب کابینت های جدید دارید .مث ً
ال
می توانید تصمیم بگیرید که به جای داشتن
قفسه ،کشوهای بیشتری زیر کانتر آشپزخانه
خود داشته باشید .زمانی که تصمیم خود در

مورد نوع سبک کابینت را بگیرید ،راه های
بیشتری برای اضافه کردن شخصیت به
آشپزخانه خود پیدا خواهید کرد.
 .5نظم را تبدیل به بخشی مهم از فرایند تصمیم
گیری خود کنید

داشتن آشپزخانه ای منظم بسیار مهم است.
به این فکر کنید که از آشپزخانه خود بیش از
همه چگونه استفاده می کنید و در سال های
آینده با بزرگ شدن خانواده تان ،چه کاربردی
باید داشته باشد.
وجود ویژگی هایی همچون قسمتی مخصوص
برای ظرف های کوچک در کابینت می تواند
کمک زیادی به شما در نظم دادن به آشپزخانه
تان کند.
 .6حداکثر استفاده را از فضا داشته باشید

در آخر ،سعی کنید که از هر سانتی متر نهایت
استفاده ار ببرید .یک آشپزخانه اثربخش ،شما
را شاد نگه خواهد داشت! محلی عالی برای به
حداکثر رساندن فضا ،آشپزخانه شماست.
کابینت از آن چیزهایی است که هیچ کس
تا وقتی تغییرش نداده ،متوجه تاثیرش در
دکوراسیون خانه نمی شود.خیلی وقت ها
انتخاب درست طرح و رنگ برای کابینت های
آشپزخانه چنان نتیجه دلچسبی دارد که شما
را از ایجاد تغییر در بقیه بخش های خانه بی
نیاز می کند.
اما انتخاب کابینتی که هم به سلیقه صاحبخانه
بخورد و هم متناسب با جیب او باشد کار سختی
است.برای اینکه بدون هزینه اضافی بهترین
انتخاب را برای آشپزخانه تان داشته باشید،
باید چهار نکته اساسی را رعایت کنید.نکاتی
که حاصل سال ها تجربه یک مدیرعامل شرکت
چیدمان و همکارانش در این حوزه است.
کابینت ها را به طور کلی از نظر سبک طراحی
به دو نوع کابینت های مدرن و کالسیک دسته
بندی می کنند.کابینت های کالسیک معموال
دارای ارتفاعی کمتر از کابینت های مدرن و
عرض و عمقی بیشتر نسبت به آنها هستند.
به کابینت های کالسیک گاهی کابینت های
فریم دار هم گفته می شود؛ برای اینکه چهار
چوب ساختاری این کابینت ها کامال معلوم
است و به همین دلیل بین درهای کابینت در
انواع کالسیک کمی فاصله وجود دارد.
رنگ هایی که شما برای کابینت انتخاب می
کنید ،بسیار مهم است.هیچ وقت بیشتر از دو
رنگ استفاده نکنید.این کار به خصوص در
آشپزخانه های کوچک جز شلوغی هیچ نتیجه
دیگری ندارد.به کار گرفتن رنگ های مکمل
کار شما را بسیار جذاب می کند.می توانید
برای فضاهای کوچک و کم نور از رنگ های
روشن و گرم یا تلفیقی از رنگ سرد و گرم
که رنگ گرم آن غالب تر باشد ،استفاده کنید.

اگر می خواهید آشپزخانه خود را در مدت زمان کوتاه و با کمترین
مهارت تغییر بدهید و برای تعویض شیر آب و سایر وسایل آشپزخانه
تمایل ندارید ،می توانید پیشخوان آشپزخانه تان را عوض کنید .تعویض
پیشخوان ،روش سریعی برای هر چه مدرن تر کردن ظاهر آشپزخانه
است و با وجود مواد و رنگ های مختلف می توان در عرض مدت
کوتاهی کل ظاهر آشپزخانه را تغییر داد.
معموال کارایی و استفاده از پیشخوان بر زیبایی و تزیین آن ارجحیت
دارد .اما شما می توانید با قرار دادن اشیا و وسایل کوچک بر روی
پیشخوان آشپزخانه ،به زیباتر شدن دکوراسیون آشپزخانه و حتی
کل خانه کمک کنید .مثال تنها با قرار دادن سرویس قهوه ،پیشخوان
شما شکل هنری به خود می گیرد .ما در این مقاله چند ایده برای
دکوراسیون پیشخوان آشپزخانه به شما معرفی می کنیم که می توانید
بر اساس شکل و شمایل خانه خود ،یک یا چند نمونه از این ایده ها را
به کار ببندید.
استفاده از کتاب

استفاده از کتاب های آشپزی و یا کتاب هایی که جلد و شیرازه ضخیم
و محکمی دارند ،گزینه هایی خوبی برای قرار گرفتن روی پیشخوان
آشپزخانه هستند.
یکی از مقرون به صرفه ترین مواد برای روکش پیشخوان آشپزخانه
است که رنگ ها و نقش های مختلفی دارد و به راحتی می توان آن را
با سایر وسایل آشپزخانه هماهنگ کرد .عالوه بر این نسبت به گرما و
انواع لکه ها نیز مقاوم است.
استفاده از تخته آشپزی

می توانید از تخته هایی با اشکال و اندازه های مختلف شامل تخته های
چوبی یا مرمری استفاده کنید و آنها را به دیوار تکیه بدهید.
استفاده از گیاهان

استفاده از گلدان و گیاهان در زیبایی پیشخوان آشپزخانه بسیار
تاثیرگذار است .می توانید از یک یا چندین گلدان در کنار هم استفاده
کنید .حتی می توانید در این گلدان ها سبزیجات تازه پرورش دهید.
استفاده از گل های تازه

دسته گل های تازه و رنگارنگ همیشه جلوه زیبا و منحصر به فردی
به پیشخوان آشپزخانه می دهد .با توجه به اینکه گل ها بعد از مدتی
پژمرده می شوند و باید دور ریخته شوند ،می توانید هر هفته یک دسته
گل خریداری کرده و آنها را روی پیشخوان بگذارید .می توانید هر بار
از گلدان های متنوعی استفاده کنید تا جلوه زنده و زیبا به آشپزخانه
بدهید.
استفاده از قوطی های یک شکل

استفاده از قوطی های یک شکل برای موادی چون شکر و آرد ،جلوه زیبا
و جذابی به پیشخوان آشپزخانه می دهند.
وقتی پیشخوان آشپزخانه شلوغ نباشد ،ظاهر پذیراتری دارد ،اما فقدان
هر گونه تزئین و تمیزی کامل آن نیز می تواند ظاهری سرد داشته
باشد ،در حالی که می توان با قرار دادن اشیاء تزئینی ،رنگ ،سبک و
تم دکور آن را کامل تر کرد و به آن شخصیت بخشید ،بدون آنکه بر
کارآیی آن تاثیر گذاشت.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم صاحب محيطيپور فرزند حسين به شرح
درخواستي كه به کالسه  970070این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم حسين
محيطيپور فرزند شعبان به شناسنامه  741صادره از
الرستان در تاریخ  96/7/17در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1زهرا محيطيپور فرزند حسين ش ش  16الرستان
-2كبري محيطيپور فرزند حسين ش ش 15
الرستان
-3صغري محيطيپور فرزند حسين ش ش  5الرستان
-4صاحب محيطيپور فرزند حسين ش ش  1الرستان
-5عصمت محيطيپور فرزند حسين ش ش 5
الرستان فرزندان متوفي
-6شاهبيبي محيطي فرزند علي ش ش  333الرستان
همسر 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 115 /

تعویض پیشخوان،
روش سریعی برای
هر چه مدرن
تر کردن ظاهر
آشپزخانه است و
با وجود مواد و
رنگ های مختلف
می توان در عرض
مدت کوتاهی کل
ظاهر آشپزخانه را
تغییر داد.
شما می توانید با
قرار دادن اشیا و
وسایل کوچک
بر روی پیشخوان
آشپزخانه ،به زیباتر
شدن دکوراسیون
آشپزخانه و حتی
کل خانه کمک
کنید .مثال تنها با
قرار دادن سرویس
قهوه ،پیشخوان
شما شکل هنری به
خود می گیرد.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم فاطمه رجبي فرزند علي به شرح درخواستي
كه به کالسه  960065این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرحوم راشد احمدي
فرزند عبدالرحمن به شناسنامه  63صادره از
الرستان در تاریخ  96/6/12در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به
-1اسرا احمدي فرزند راشد ش ش 6560127214
گراش
 -2يسرا احمدي فرزند راشد ش ش 2500932818
الرستان فرزندان
-3فاطمه رجبي فرزند علي ش ش 2500266575
الرستان همسر
-4شاجهان رحيمي فرزند ماندني ش ش 527
الرستان مادر 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 113 /

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

بيست و هفتم

5:08

6:27

12:53

بيستوهشتم

5:07

6:26

12:52

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

رسول خدا (ص) :هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که

19:18

19:35

دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع

19:19

19:36
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از قول مساعد جهت تکمیل تجهیزات تا پرداخت معوقات
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،به
دنبال بازدیدهای دوره ای مسئولین دانشکده،
همچنین چند شکایت ،مبنی بر خدمات
ارائه شده تیم بازرسی دانشکده علوم پزشکی
الرستان متشکل از معاون بهداشتی و درمانی و
مدیران مرتبط به بخش بیرم سفر کردند.
در حاشیه این سفر یک روزه ،ضمن بازدید
از بیمارستان و درمانگاههای منطقه بیرم،
دیداری با امام جمعه منطقه ،مسئولین و
معتمدین محلی انجام شد که مسائل مختلفی
از جمله مشکالت مردم روستای محمدقاسمی
 ،کمبودهای درمانگاههای بهداشتی و نحوه
ارائه خدمت متخصصان و پزشکان در درمانگاه
بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم و المسلمین زندوی ،با اشاره به
دغدغه مند بودن مسئولین در زمینه بهداشت
و درمان منطقه همچنین تشکر از حضور
مهمانان ،گفت :با توجه به گرمای شدید هوا و
مراجعات متعدد مردم از مناطق اطراف به مراکز
بهداشتی درمانی لزوم تامین وسایل سرمایشی،
فضای سبز و استراحتگاه برای مراجعه کننده
امری ضروری است.
وی با اشاره به تالش خیرین در حوزه سالمت
منطقه ،افزود :تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی
همچنین جایگزین نمودن تجهیزات نو به جای

اقالم فرسوده در مراکز فوق الذکر خواسته به
جای خیرین از مسئولین دانشکده می باشد.
در ادامه ،دکتر یگانه با اشاره به مشکالت مردم
روستای محمد قاسمی در حوزه بهداشتی اذعان
داشت :بر اساس قانون و تقسیمات جمعیتی
وزارت متبوع ،مردم روستای محمدقاسمی می
توانند از خدماتی که از  ۸صبح تا  ۱۴بعد از ظهر
در مرکز جامع سالمت روستایی باالده ارائه می
شود ،استفاده کنند اما پیرو تقاضاهای متعدد،
طبق رایزنی با معاون درمان دانشکده مقرر شد
در بیمارستان بیرم ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان
خدمات ارائه شده به افراد تحت پوشش پزشک
خانوار در درمانگاه از ساعت  ۱۳انجام شود.
دکتر اکبرزاده ،معاون درمان دانشکده نیز
از کیلینیک تخصصی درحال ساخت این
بیمارستان دیدن کرد و در جریان روند ساخت

این واحد درمانی قرار گرفت.
همچنین ضمن بازدید از بخشهای مختلف
بیمارستانی ،کمبودها ،مشکالت و مسائل
پرسنلی و تجهیزاتی را بررسی کرد و عنوان
نمود :امیدواریم با تالش مسئولین بیمارستان
و پیگیری مستمر حوزه درمانی ستاد دانشکده
هر چه زودتر زمینه بازسازی و رفع اشکاالت
برخی بخشها از جمله بخش داخلی و اتاق
عمل محقق گردیده و کمبود تجهیزات از جمله
میکروسکوپ چشمی تامین شود.
این مسئول ،از جذب نیروی طرحی برای
آزمایشگاه بیمارستان خبر داد و افزود :انشاا...
بتوانیم معوقات پرسنلی سال گذشته را به
زودی پرداخت کنیم تا عالوه بر کاهش بدهی
های بیمارستانی ،موجبات ایجاد دلگرمی برای
پرسنل فراهم شود.

جعفرپور از تهيه طرح حفظ امنیت کاربران در فضای مجازی کشور خبر داد
به گزارش ميالدالرستان به نقل از خانه ملت،
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تهیه
طرحی در مجلس با هدف حفظ امنیت کاربران
در فضای مجازی کشور خبر داد و گفت :قرار
است این طرح با قید فوریت ارائه شود.
جمشید جعفرپور ،با اشاره به اقدامات کمیسیون
فرهنگی مجلس درخصوص بررسی فیلترینگ
تلگرام ،گفت :مواضع کمیسیون فرهنگی مجلس
مواضع نظام است؛ کمیسیون تصمیمهای اعالم
شده از سوی مراجع تصمیمگیر نظام را از طریق
وضع قانون تقویت میکند.
نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش در مجلس،

با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی با توجه به
صحبتهای رهبر معظم انقالب درصدد ایجاد

زمینههای الزم برای حفظ امنیت اطالعات
مردم در پیامرسانهای داخلی است ،اظهار
کرد :طرحی در مجلس در زمینه حفظ امنیت
اطالعات کاربران در فضای مجازی کشور تهیه
شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ،افزود:
کمیسیون فرهنگی مبداء تهیه این طرح بود
و سایر نمایندگان نیز با آن همراه شدند؛ قرار
است این طرح هفته آینده با فوریت ارائه شود تا
حمایتهای الزم از پیامرسانهای داخلی انجام
شود و این شبکهها بتوانند از نظر فنی نیازهای
خود را تامین کنند.

صنایعدستی و توسعه اقتصاد گردشگری تجربه محور
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،میراث ناملموس و صنایع دستی بومی
هر منطقه باید در صنعت گردشگری فارس
بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد چراکه در
این حوزه بهترین فرصت برای معرفی فرهنگی
و درآمدزایی فراهم میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری فارس ،با اشاره به ایجاد مقاصد
گردشگری جدید در شیراز به خبرنگار فارس
گفت :موزه سنگ و کاشیهای تاریخی استان
در کاروانسرای جنب هفت تنان و تاالر آینه
خانه نصیرالملک از این موارد است.
مصیب امیری ادامه داد :برای پایگاه جهانی
تخت جمشید نیز قبل از شروع سال جدید،
مسیرهای جدید بازدید در نظر گرفته شد و این
اقدامات توانست توجه مطلوب گردشگران در
نوروز را جذب کند.
وی افزود :برپایی نمایشگاه و بازارچه صنایع
دستی در شیراز و شهرستانهای استان از
ابتدای امسال با تاکید و نظارت بر معرفی و
فروش تولیدات صنایع دستی بومی انجام شد.
تجربه محوری در گردشگری

امیری با تاکید بر شعار انتخابی نوروز امسال
«صنایع دستی فرصتی برای گردشگری تجربه
محور» بیان کرد :با توجه به اینکه فارس از تنوع
صنایع دستی برخوردار است ،توجه به معرفی
این صنایع به گردشگران امسال بیش از پیش
مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود :برای سومین سال پیاپی میراث
ناملموس نوروز و آیینهای سنتی این ایام به
عنوان تجربه سفر در شیراز و  8شهرستان
دیگر فارس در قالب رویداد فرهنگی نوروزگاه

به مسافران نوروزی معرفی شد .این برنامه در
شیراز با تاکید بر معرفی بهتر آداب نوروزی مردم
شیراز در آرامگاه سعدی به گردشگران معرفی
شد.
وی ادامه داد :اجرای نمایشهای ننه سرما ،جی
جی وی جی ،عمونوروز ،حاجی فیروز ،فالگوش و
شکستن کوزه ،شاهنامه خوانی ،فال حافظ ،پهن
کردن سفره هفت سین ،سمنو پزان ،طبخ غذاها
و شیرینی های محلی شیرازی و  ...از جمله این
برنامهها بود که مورد توجه بسیاری از گردشگران
و حتی شهروندان شیرازی قرار گرفت.
صنایع دستی و توسعه
اقتصاد فرهنگی و گردشگری
یک کارشناس صنایع دستی نیز ،گردشگری
را در توسعه ملی موثر میداند و بیان میکند:
گردشگری و به تبع آن صنایع دستی نقش
موثری در درآمدزایی دارد.
الهام نظرپور ادامه داد :صنایع دستی باید در
حوزه گردشگری به عنوان عاملی برای مبادله
فرهنگی نیز در نظر گرفته شود زیرا وقتی
گردشگر ،صنایع دستی بومی یک منطقه را
خریداری میکند در واقع فرهنگ بومی آن

منطقه را با خود به خانه میبرد.
وی معتقد است با معرفی موثر صنایع دستی
یک منطقه به گردشگران ،فرصت اشتغال،
صادرات و افزایش توسعه ملی به صورت
مستقیم فراهم میشود که در رشد اقتصادی
گردشگری نقش بسزایی دارد.
نظرپور تاکید کرد :با فروش صنایع دستی،
صادرات غیرنفتی کشور نیز رشد میکند و
همزمان فرهنگ ما نیز به ملموسترین شکل
ممکن به گردشگران خارجی معرفی میشود.
صنایع دستی ،هنر مقدس

این کارشناس ،صنایع دستی را هنر مقدس
دانست و افزود :صنایع دستی یک صنعت
مستقل و اصیل است که در فرهنگ بومی هر
منطقه از قداست خاصی نیز برخوردار است.
سفال ،منبت ،خاتم و  ...هر یک مفهوم خاصی
دارند که موثرترین بار فرهنگی و اقتصادی
مناطق مختلف کشور را انتقال میدهند.
وی تاکید کرد :بر این اساس ،در توسعه گردشگری
الزم است که معرفی و ایجاد فرصت فروش صنایع
بومی هر منطقه در برنامههای گردشگری مورد
توجه قرار بگیرد و در اولویت باشد.

رشد  ۲۰درصدی صادرات استان فارس
خداداد رحیمی ،در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ،
اظهار داشت :در سال گذشته  233هزار و 544
تن کاال به ارزش  247میلیون و  610هزار و
 174دالر از طریق گمرکات استان فارس به
خارج از کشور صادر شده است که نسبت به
سال  95از لحاظ ارزشی  20درصد رشد داشته
است.
مدیرکل گمرگات فارس ،بیان کرد :کاالهای
صادراتی فارس به  64کشور از جمله عراق،
سوریه ،امارات متحده عربی ،افغانستان ،قطر،
آلمان ،رومانی ،هند ،پاکستان ،ترکیه و غیره
صادر شده است.
وی عنوان کرد :محصوالت لبنی ،رب گوجه

فرنگی ،دستگاه رادار ،عصاره و پودر شیرین
بیان ،اوره ،دستگاه مبدل حرارتی ،فرش و سایر
کفپوشها ،سیمان ،آرد گندم و خرما بیشترین
حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.
رحیمی با بیان اینکه در سال گذشته در بین
کاالهای صادراتی استان فارس رب گوجهفرنگی
از لحاظ وزن  77درصد و از لحاظ ارزش 83
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داشته است ،عنوان کرد :کیفیت محصول،
بستهبندی مناسب و بازاریابی صادرکنندگان
استان به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس
سبب افزایش صادرات رب گوجه فرنگی شده
است.

نم
گفتن رب او ىشیپ مىگردنتف رد سکوت مغلوب ىگردید.
(حکمت )۲۸۹

قابل توجه مدیریت مخابرات الرستان:

کابل تلفنی که به حال خود رها شده...

یکی از کاربران میالد الرستان با ارسال چند
عکس از مشکالت مسکن مهر پشت اندیشه
خبر داده است.
وی در این باره اظهار داشت که سال قبل تلفن
این محله قطع شده و طی مراجعه از سوی
مخابرات در کوچه کنار پل ،گودال بزرگ حفر
شد تا کابل های تلفن تعمیر گردد .اما متاسفانه
این گودال به حال خود رها شده است.
متاسفانه این موضوع و عدم اتمام کار و این
که گودال مذکور دقیقا داخل کوچه بوده و
مقداری ازکوچه را گرفته،عالوه بر نازیبایی به

دلیل نزدیکی به خیابان اصلی باعث مشکالت
و خطرات در عبور و مرور نیز گردیده است.
مهمتر از آن اینکه کابل تلفن به حال خود در
روی زمین و تاحدی داخل گودال رها شده
که ممکن است دوباره قطع گردد .لطفا پیگیر
موضوع گردید.
میالدالرستان  :مدیریت محترم مخابرات
الرستان ،خواهشمند است جهت حفظ ایمنی
جان مردم و نیز جلوگیری از هدررفت بیت
المال (احتمال از بین رفتن مجدد خط تلفن
مذکور) موضوع را مرتفع نمایید.

واردات خون در کشور نداریم؛ نیازمند اهداء پالسما و پالکت هستیم
فردین بلوچی ،مشاور اجرایی مدیرعامل
سازمان انتقال خون ایران ،در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم ،در حاشیه مراسم تکریم و
معارفه مدیران کل انتقال خون استان فارس
اظهار داشت :در حال حاضر از لحاظ وضعیت
ذخایر خونی در وضعیت مناسبی قرار داریم،
سال گذشته ،بیش از دو میلیون و 300
هزار سیسی خون توسط مردم ایران اهداء
شد و آنان با حضور خود در مراکز اهدای
خون به گونهای نقش آفرینی کردند که به
لحاظ فرآوردههای خونی دچار مشکل خاص
نبودیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته هیچ مشکل
ذخایر خونی نداشتیم بیان کرد :تنها در
برخی موارد و گروههای خاص خونی شامل
 Oو یا  Oمنفی کمبودهایی بود که این
مهم نیز با مشارکت مردم تامین و مشکالت
موجود برطرف شد.
مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان انتقال
خون ایران ،تصریح کرد :کار خوبی که از
سال گذشته در سراسر کشور انجام شد،
موضوع تولید داروهای مشتق از پالسما بود
که مرکز استان فارس نیز یکی از مراکز مورد

شهر شاداب (بخش سوم)

شادابی درونی
از موارد شادابی فردی شادابی درونی است.
ما در این بخش دو مصداق از مصادیق
شادابی درونی را بسط می دهیم.
شادابی تفکر و نگاه
شادابی درونی حول محور رضایت درونی
است .انسانی که درونش یعنی فکرش و
قلبش به رضایت و خشنودی رسیده و آرام
گرفته ،شاداب است .کسی که در اندیشه
خود ،در مسیر رسیدن به حقیقت و یقین و
طریق یافتن اطمینان
در قلب و روحش در
ِ
نباشد؛ آرامشی ندارد .او همچون سرگشته
ای نا آرام ،شادی درونی ندارد.
قرآن کریم به مساله تفکر و خردورزی
خیلی توجه دارد و به انحاء مختلف آنرا
تشویق و ترویج می کند .تفکر از ویژگی
های انحصاری انسان است .شاید بتوان
ادعا کرد؛ انسان ،انسان است چون متفکر
است .خداوند به انسان این نعمت بزرگ
را عطا کرد تا با آن به کشف حقایق عالم
بپردازد .هراندازه دانایی ناشی از تفکر و
اندیشه بیشتر شود وسعت وجودی انسان
و آرامش او افزون می گردد و به همان
اندازه مشتاق یافتن دانسته های جدید از
بیکران دانش های جهان می شود .میل به
دانستن بیشتر ،شور و شوقی در انسان می
انگیزد که زندگی را پر از بهجت و شادی
می نماید .او تا مقص ِد جهانی دیگر شدن،
راهی پر فراز و نشیب اما پر اشتیاق دارد.
نگاه ها محصول تفکر و اندیشه اند .هرچه
تفکر و اندیشه فرد وسیعتر و روشنتر باشد
انتظار می رود؛ نگاه مثبت تر و سازنده تری
داشته باشد و کم نیستند اندیشمندانی که

تایید در این زمینه است که پالسمای آن
انتقال پیدا کرده و تبدیل به دارو میشود.
در برنامه جدید نیز به دنبال این هستیم
که شهرستانهای فارس هم بتوانند در این
زمینه فعال شوند.
بلوچی ،با بیان اینکه در سال  96مدیریت
نحوه توزیع خون در کشور یکی از اولویتهای
مهم سازمان انتقال خون ایران است گفت:
در این راستا به دنبال این هستیم با استفاده
از سامانه جامع مدیریت و ساماندهی خون،
بتوانیم در هر نقطه کشور که نیازمند خون
باشد خون آنان را تامین کنیم.

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

در وسعت فکر به دامنه های محبت و عشق
به جهان رسیده اند:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از
اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
نکته مهمی که در بحث نگاه به پدیده
ها قابل ذکر است آنستکه زندگی انسانها
هیچگاه خالی از سختی و مشقت نیست.
سختی ها در سوء نظر به زندگی و پدیده
ها بسیار موثرند اما نوع نگاه ها بنیادین ما
به جهان و پدیده های در مواجهه با این
واقعیت زندگی می تواند تحول ساز باشد.
ما در مورد سختیها اغلب از مفاهیمی
استفاده می کنیم که تداعی کننده بد بودن
مطلق آنهاست؛ این در حالی است که دین
در تعالیم خود به ما می آموزد سختیهای
مومن هدیه الهی است سپس ما را به صبر و
توکل دعوت می کند؛ یعنی اول بعد هستی
شناسانه سختیها را مطرح می کند بعد به
نحوه برخورد با آن می پردازد .مطمئنا صبر
بر مشکالت با این نگاه راحت تر است.
این مساله در ذیل کلیت نگاهی است که
ما به حیات دنیوی داریم .اگر ما زندگی
دنیا را هدف بدانیم؛ خالف واقع و مشکل
آفرین است .اگر فقط گذرگاهی بشماریم
که هرچه زودتر باید از آن گذشت این هم
اشتباه است .حیات دنیوی مانند سرزمینی
است که سختی دارد  ،راحتی دارد  ،زیبایی
دارد  ،مشکالت دارد اما طال هم دارد .طالی
سرزمین زندگی ،نیکوکاری ،معرفت و
انسانیت است .پس ارزش دارد برای یافتن
این طالهای گرانقیمت شرایط دیگر را نیز
تحمل کرد .بلکه آزمون ما یافتن خوبیها در

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان انتقال
خون ایران ،در مورد وضعیت ساختمانها
و پایگاههای انتقال خون در نقاط مختلف
کشور نیز گفت :در مراکز استانی پایگاههای
خوبی داریم و در برخی استانها نیازمند
اصالح هستیم ،فارس یکی از استانهایی
است که حضور خیرین در آن برای ما
تاثیرگذار بوده و در داراب ،الر و جهرم این
موضوع در کمک به ساخت پایگاههای انتقال
خون مشهود است به طوری که در حال
حاضر مشکلی از لحاظ فضاهای ساختمانی
در این استان نداریم.
دل سختی ها و بدی هاست .پس فلسفه
وجود سختی ها بروز استعدادهای نهانی
ما برای نشان دادن خوبی در سخت ترین
شرایط است.
جامعه ای که تفکر و خردورزی شعار و کار
اوست بی بهره از نگاه های وسیع و سازنده
نخواهد بود .چنین نگاه هایی از دل سخت
ترین شرایط هم مسیری زیبا و شادی
آفرین می سازند که نمی توان آنرا در جای
دیگری سراغ گرفت.
شادابی روحی
شادابی روحی از آرزوهای هر انسانی است.
شادابی روحی همان داشتن دل خوش
است .مکتب اسالم راهکارهای ساده ای
برای این دلخوشی دارد که در ویژگی های
فطری خود انسان ریشه دارد .دعوت به زهد
 ،دعوت به ساده زیستی و دعوت به نداشتن
تعلقات زیاد از جمله این راهکارهاست .این
دعوتها مبتنی بر این واقعیت است که روح
انسان که حقیقتی ملکوتی است دوست
دارد به مبدا خود یعنی ملکوت سربزند و و
بدان مطلع گردد اما مشغولیت زیاد دنیوی
و تعلقات آن ،زنجیری بر پای دل انسان
و مانع اوست .کاستن از تعلقات ،شادی و
نشاط روحی را بدنبال دارد.
عامل دیگری که روح را مبتهج می سازد
امکان اتصال به مبدا با ذکر و یاد مدام
خدای متعال حتی در متن اشتغاالت
ناگزیر دنیوی است .این حس زیبا وقتی
پیدا می شود که فرد با قدم علم و عمل به
اندازه کافی به شناخت درونی خود ،جهان
و مبدا هستی نائل آمده باشد .اگر این گوهر
گرانقدر بدست آید انسان در دل بحرانی
ترین شرایط ،آرامشی عمیق خواهد داشت
و چیزی اورا نگران یا مکدر نخواهد ساخت.
همه اینها در مکتب عرفان اصیل اسالمی
یافت می شود؛ مکتبی که دل را ملک طلق
خدا می شمرد و آنرا برای هرچیزی جز
محبت او فارغ می سازد .جامعه ای که با
آموزه های این مکتب نورانی آشنا باشد،
جامعه ای مادیگرا تجمل پرست و اشرافی
نیست چون شادی حقیقی را نه در تکاثر
دنیاپرستانه بلکه در کوثر حضور و یاد حق
می داند .در شهر وارستگان راهی روشن
بسوی معرفت و عشق و در نتیجه شادابی
قلبی حقیقی وجود دارد .در این شهر َسرور
و ساالر ،پاکبازترین عاشقان است.
ح .توانا عضو گروه فرهیختگان الر و گراش
و خنج

