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الحاق به  FATFموجب تضعیف توان دفاعی
ایران میشود
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چرا برجام اروپایی نمیتواند تضمین بانکی
به ایران بدهد؟

فعالیت  ۴۵عطاری در الرستان

آیا آب سد سلمان فارسی
برای بخش های تشنه الرستان ،حرام است ؟؟!!!

2

نباید مسائل داخلی و رقابت های سیاسی و
اختالف نظرهاموجب تفرقه شود

توزیع بیش از  ۴هزار
سبد غذایی در طرح
«همای رحمت» بین
نیازمندان

افزایش بهرهوری
آب ،مهمترین
ضرورت استان فارس

اهمیت و راهکارهای
بروز هیجانات در
دوره نوجوانی

نشانه هایی که ثابت
می کنند شغلتان را
اشتباه انتخاب
کرده اید!

مدتهاست که قول انتقال آب به برخی بخش های الرستان داده اند اما هنوز خبری نیست  .مردم تا کی باید منتظر بمانند ؟
آگهی مناقصه اجرای جداره سازی

خیابان آیت ا ...طالقانی ( حد فاصل میدان شهید نصیری تا میدان مدرس)

روش های طالیی
بیل گیتس برای
موفقیت کارآفرین ها
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آگهی مناقصه

اجرای فاز دوم كف سازی و بدنه سازی ضلع غربی بازار قیصریه

شهرداری الر در نظر دارد به استناد بودجه سال  97اجراي جداره سازي خيابان آيت ا ...طالقاني (حدفاصل ميدان شهيد نصيري تا
ميدان مدرس) به متراژ تقريبي  280مترمربع با برآورد اوليه  9/320/000ريال براي هر متر مربع با اعتبار  2/610/000 /000ريال( دو
ميليارد و ششصد و ده ميليون ريال) از طريق مناقصه به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.
ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 52339490 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
*نام و نشاني مناقصه گذار :شهرداري الر به نشاني ،فارس ،الرستان ،شهرقديم خيابان آيت ا ...خامنه اي
*محل اجراي كار :خيابان آيت ا ...طالقاني (حد فاصل ميدان شهيد نصيري تا ميدان مدرس)
*نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :واريز مبلغ  150/000/000ريال به شماره حساب  100790329766بانک شهر يا ارائه ضمانت
نامه بانكي معتبر به همان مبلغ
* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين
به پيشنهادهاي خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي كه برنده مناقصه شناخته شدند و حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ  97/03/31می باشد .
* تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ  97/04/02می باشد.
* بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
* شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده  17الي  20آئين نامه معامالت شهرداري مي باشد.
* ساير اطالعات و نقشه هاي اجرايي و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداری الر در نظر دارد براساس توافق في مابين اداره كل راه و شهرسازي و شهرداري الر از محل اعتبارات ملي بهسازي و
نوسازي بافت فرسوده كه از طريق وزارت راه و شهرسازي تأمين و تخصيص مي يابد اجراي فاز دوم كف سازي و بدنه سازي ضلع
غربي بازار قيصريه به متراژ تقريبي  500متر مربع با برآورد اوليه  5/000/000/000ريال كه بصورت اسناد خزانه اسالمي ازطرف اداره
راه و شهرسازي الرستان واگذار مي گردد از طريق مناقصه به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.
ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 52339490 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
*نام و نشاني مناقصه گذار :شهرداري الر به نشاني ،فارس ،الرستان ،شهرقديم خيابان آيت ا ...خامنه اي
*محل اجراي كار :ضلع غربي بازار قيصريه
*نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :واريز مبلغ  250/000/000ريال به شماره حساب  100790329766بانک شهر يا ارائه ضمانت
نامه بانكي معتبر به همان مبلغ
* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين
به پيشنهادهاي خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي كه برنده مناقصه شناخته شدند و حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ 97/03/31می باشد .
* تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ  97/04/02می باشد.
*هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
* عقد قرارداد منوط به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار از طرف اداره کل راه و شهرسازی الرستان می باشد.
* ساير اطالعات و نقشه هاي اجرايي و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

محمد رضا قنبرنژاد  -شهردار الر

محمد رضا قنبرنژاد  -شهردار الر

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی نوبت اول1397/03/13 :

آگهی نوبت دوم1397/03/21 :

اجرای جداره خیابان فاطمیه و احداث اماكن گردشگری و هنری و تجاری و...
شهرداری الر در نظر دارد براساس مصوبه ستاد بازآفريني شهرستان اجراي جداره خيابان فاطميه و احداث اماكن گردشگري و
هنري و تجاري در خيابان مذكور و پياده راه و پارك كوهپايه با برآورد اوليه  82/000/000/000ريال (هشتاد و دو ميليارد ريال) از محل
اعتبارات ملي اداره راه و شهرسازي در قالب اسناد خزانه از طريق مناقصه به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.
ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 52339490 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
*نام و نشاني مناقصه گذار :شهرداري الر به نشاني ،فارس ،الرستان ،شهرقديم خيابان آيت ا ...خامنه اي
*محل اجراي كار :خيابان فاطميه
*نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :واريز مبلغ  4/100/000/000ريال به شماره حساب  100790329766بانک شهر يا ارائه ضمانت
نامه بانكي معتبر به همان مبلغ
* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين
به پيشنهادهاي خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي كه برنده مناقصه شناخته شدند و حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ  97/03/31می باشد .
* تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ  97/04/2می باشد.
*هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
* عقد قرارداد منوط به مبادله موافقت نامه و تعيين دقيق ميزان اعتبار مي باشد.
* ساير اطالعات و نقشه هاي اجرايي و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی نوبت اول1397/03/13 :

آگهی نوبت دوم1397/03/21 :

محمد رضا قنبرنژاد  -شهردار الر

آگهی نوبت اول1397/03/13 :

آگهی نوبت دوم1397/03/21 :

عملیات اجرای مرمت خانه محمودی و خانه نجیب زاده
شهرداری الر در نظر دارد براساس توافق في مابين اداره كل راه و شهرسازي و شهرداري الر از محل اعتبارات ملي بهسازي و
نوسازي بافت فرسوده كه از طريق وزارت راه و شهرسازي تأمين و تخصيص مي يابد اجراي مرمت خانه محمودی و خانه نجیب زاده
با برآورد اوليه  8/000/000/000ريال كه بصورت اسناد خزانه اسالمي ازطرف اداره راه و شهرسازي الرستان واگذار مي گردد از طريق
مناقصه به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.
ضمن َا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 52339490 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
*نام و نشاني مناقصه گذار :شهرداري الر به نشاني ،فارس ،الرستان ،شهرقديم خيابان آيت ا ...خامنه اي
*نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :واريز مبلغ  400/000/000ريال به شماره حساب  100790329766بانک شهر يا ارائه ضمانت
نامه بانكي معتبر به همان مبلغ
* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين
به پيشنهادهاي خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي كه برنده مناقصه شناخته شدند و حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ  97/03/31می باشد .
* تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ  97/04/02می باشد.
* هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
* عقد قرارداد منوط به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار از طرف اداره کل راه و شهرسازی الرستان می باشد.
* ساير اطالعات و نقشه هاي اجرايي و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی نوبت اول1397/03/13 :

آگهی نوبت دوم1397/03/21 :

محمد رضا قنبرنژاد  -شهردار الر
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نباید مسائل داخلی و رقابت های سیاسی و اختالف نظرهاموجب تفرقه شود
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل
حسنی در جمع شرکت کنندگان در
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس
در مسجد جامع الرستان ،با بیان
اینکه روز جهانی قدس روزی است
که نام گذاری آن توسط حضرت امام
(ره) صورت گرفته است؛ گفت :روز
قدس روز ندای عدالت خواهی و روز
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و
حمایت از جایگاه مقدسی است که
محل زندگی انبیاء و پیامبران الهی
بوده و روز حمایت از نخستین قبلة
مسلمین و محل عروج آسمانی
پیامبر عظیم الشأن می باشد و از
این جهت بیت المقدس و سرزمین
فلسطین برای ما مسلمانان اهمیت
دارد و یکی از منحصر به فرد ترین
تمدن های اسالمی در منطقه است.
وی تصریح کرد :رژیم اشغال گر
قدس در طی این سالها نمادهای
اسالمی را با شهرک سازی ،با کشتار
مردم و با گسترش سرزمینی و به
هم ریختن بافت شهری که نماد
اسالم می باشد ،از بین برده است.
حسنی ،با تاکید بر اینکه ما
مسلمانان وظیفه داریم که برای
احیاء این تمدن از مظلومین حمایت
کنیم ،تصریح کرد :این ویژگی ها و
مشخصات منحصر به فرد سرزمین
های اشغالی باعث شد که استعمار
پیر در کنار استکبار جهانی ،با
ایجاد دولت جعلی تحت عنوان
اسرائیل ،نقشه های شومی را در
خاورمیانه پیاده کنند تا بتواند با
ادعاهای دروغین خود ،تسلط شان
را در خاورمیانه که مهد اسالم و
مهد تمدن اسالمی است ،استمرار
بخشند که در این راستا اسرائیل با
ایجاد شهرک های یهودی نشین و با
تسلّط به بیت المقدس که از اهداف
آنها بوده است و انتقال پایتخت
اسرائیل از تالویو به بیت المقدس
سعی کرده اند که این مهم با
حمایت استکبار جهانی تثبیت کنند
اما همزمانی این اقدامشان با انقالب
سال  ۵۷و با اقداماتی که رژیم
اشغال گر قدس چه در محدودة
فلسطین اشغالی و چه در خارج از
این مرزها اقدام کرد ،آنچنان رویایی
را در درونشان پروراندند که احساس
کردند می توانند تسلط خودشان

را نه تنها تثبیت کنند بلکه آنرا
گسترش دهند.
فرماندار الرستان ادامه داد :اقدامات
درون سرزمین اشغالی ،قتل عام
کودکان و زنان و اینکه به گفتة
خود نماینده صلیب سرخ جهانی
بیش از  ۵۲کودک را در مقابل
مادران سر بریدند و زنان بارداری
را کشتند ،خواستند با ایجاد رعب
و وحشت تسلط خودشان را تثبیت
کنند و این باور درون آنها ایجاد
شد که این سرزمین نه تنها برای
خودشان تثبیت کننده است بلکه
در راستای کشور گشایی و فتح
قسمت های دیگر سرزمین های
مسلمین هم اقدام می نمایند و
بیش از یک میلیون نفر را آواره
کردند و اینها همه در زمانی بود که
انقالب اسالمی ایران هنوز پیروز
نشده بود .اما انقالب اسالمی ایران
به رهبری حضرت امام در سال ۵۷
به ثمر نشست و روز جهانی قدس
در آخرین جمعة ماه مبارک رمضان
توسط رهبر کبیر انقالب اسالمی
نامگذاری شد و این روز بنام روز
حمایت از مردم مظلوم فلسطین
و روز مبارزه با اسرائیل غاصب و
از همه مهمتر روز وحدت ،همدلی،
همراهی و همبستگی مسلمانان
جهان اعالم شد.
وی با بیان اینکه پیام این روز مهم
این بود که روز قدس روز اسالم
است و روزی که همه مسلمین
برای مبارزه با استکبار جهانی و
اشغال گری و نقشه های شوم
استکبار در خاور میانه باید با هم
اتحاد داشته باشند ،افزود :این روز
میراث گرانبهای آن امام بزرگوار
است که توانست تمام نقشه های
شیطانی استکبار و اسرائیل را که
بر اساس باورهای غلط خودشان و

بر اساس پیروزی های ظاهری که
هم در درون فلسطین و هم خارج از
مرزهای فلسطین در مقابله با اعراب
به دست آورده بودند ،این رویای
خواب را در ذهنشان بپرورانند که
سرزمین اسرائیل با تغییر نقشه خاور
میانه از نیل تا فرات خواهد بود و این
نامگذاری روز جهانی قدس باعث شد
که این ایده و رویای اسرائیلی ها که
هیچ وقت محقق نمی شود را به شعار
از نهر تا بحر برای فلسطینیان تبدیل
کنند و همه مسلمین را وادار کرد که
یک صدا و با شعار( یا ایها المسلمون
اتحدوا اتحدوا ) به مبارزه با استکبار
بپردازند.
معاون استاندار فارس افزود:
خوشبختانه نظام مقدس جمهوری
اسالمی به رهبری مقام معظم
رهبری در کنار مردم ایران و با
تأکید بر شعار حضرت امام و
تأکید بر نامگذاری روز قدس بنام
روز مبارزه با اسرائیل غاصب و روز
حمایت از فلسطین اشغالی و روز
همدلی و همبستگی ایستاده و
توانسته است از طریق قدرت سختی
که نیروهای نظامی و امنیتی کشور
آن را رقم زدند و از طریق قدرت
مردمی و سرداران دیپلماسی ،
نقشه های شوم استکبار را در
منطقه از بین ببرند و راهی هم جز
این نداریم ،یعنی اگر می خواهیم
در راستای مبارزه با استکبار قدم
برداریم  ،باید اتحاد و همبستگی را
بیش از پیش مستحکم نماییم.
نماینده عالی دولت در الرستان
اضافه کرد :اگر می خواهیم اقتدار
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
حفظ شود ،بایستی این شاخص ها،
مالک ها و این معیارهایی که مورد
تأکید رهبری و مسئولین کالن
کشوری است ،مورد توجه قرار

دهیم و اگر این کار را کردیم ظلم
هایی را که سالیان سال استکبار
جهانی بر پیکرة مردم مظلوم
فلسطین و مسلمانان فرود آورده
است ،می توان سیلی محکمی بر
چهره کریه استکبار و اسرائیل و
تمامی اذنابشان در خاورمیانه نشاند
که انشااهلل همینطور هم خواهد شد.
وی اظهار داشت :نباید مسائل
داخلی و رقابت های سیاسی و
اختالف نظر در درون مجموعة نظام
که یکی از فلسفه نظام های مردم
ساالری است موجب تفرقه شود،
چرا که ما ایام انتخابات ،ایام رقابت
های سیاسی قاعده مند داریم و
خیلی راحت همه جریان ها و گروه
های سیاسی می توانند همدیگر را
در چارچوب قانون نقد کنند ،شعار
بدهند و حرف بزنند .اما جایی که
امنیت ملی ما اقتضاء می کند ،باید
همه ی جریان ها و گروه ها در کنار
هم قرار بگیرند.
حسنی با اشاره به اینکه برجام
نباید جامعه ما را دو قطبی کند؛
خاطر نشان کرد :یکی از نقشه های
دشمن همین است که بین مردم
تفرقه بیندازد و هدفش این است
که به بهانه برجام نقشه ی اختالف
افکنانه در درون کشور ایجاد کند و
اینجا برجام یکی از موضوعاتی است
که ممکن است دو دستگی ایجاد
کند.لذا بایستی هوشیار باشیم و به
همان اندازه که در عرصه دیپلماسی
در زمان فعالیت های سیاسی در
ارتباط با  ۵+۱همه مسئولین نظام و
مردم همراهی کردند االن نیز متحد
و یکپارچه باشند.
فرماندار ویژه الرستان در پایان
سخنانش تاکید کرد :امروزه هر
سیاستی را که نظام با رهبری
مقام معظم رهبری و مسئولین ،در
خصوص مسائل امنیتی و منافع ملی
تدوین و اعالم کنند ،ما وظیفه داریم
که آن سیاست ها را با هماهنگی و
همدلی هم به پیش ببریم تا بتوانیم
کشوری را از نظر اقتصادی در درون
خود کفا و از نظر سیاسی با ثبات و
پویا کنیم و از نظر امنیتی درون زا
و در همة چارچوب های نظام های
حکومتی بتوانیم برنامه ها و ایده
های حضرت امام (ره) و مقام معظم
رهبری و مردم عزیز به پیش ببریم.

توزیع بیش از  ۴هزار سبد غذایی در طرح «همای رحمت» بین نیازمندان
کامبیز قهرمانی ،در گفتوگو با خبرنگار تسنیم،
با اشاره به اجرای طرح همای رحمت در استان
فارس اظهار داشت :این طرح امسال به سه
رویکرد گستراندن سفرههای مهربانی ،توزیع
بستههای غذایی بین اقشار نیازمند و آئین
باران مهربانی برگزار میشود که در زمینه
توزیع بستههای غذایی تاکنون  4هزار و 442
بسته توزیع شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر سبد غذایی
 100هزار تومان بوده است ،گفت :این سبدهای
که شامل انواع مواد غذایی خشک است که بین
نیازمندان توزیع شده و ادامه دارد.
معاون امور داوطلبان هالل احمر استان فارس
با اشاره به سفرههای مهربانی در قالب این طرح
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011000171
مورخه  97/02/17هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
فرحناز احسانبخش فرزند اصغر بشماره شناسنامه
 612صادره از الرستان در ششدانگ يك باب
ساختمان به مساحت  282/37متر مربع پالك
 197فرعي از  5643اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك  5643اصلي قطعه  2واقع در بخش 18
فارس الر خريداري از مالك رسمي آقاي علي
نقي اسعدي محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف346/

افزود :تاکنون 7سفره مهربانی در شهرهای
خرامه ،الر ،فسا ،شیراز و نیریز برپا شده و
 5500نفر از روزهداران نیازمند اطعام شدند.
قهرمانی با اشاره به اهداف اجرای این طرح
گفت :هدایت کمکهای مردمی در راستای
حمایت از خانوادههای محروم و نیازمند با توجه
به فضای معنوی ماه رمضان ،ترویج فرهنگ
انفاق ،احسان ،ایثار و سنتهای حسنه اسالمی
از جمله اهداف این طرح است.
وی با اشاره به اینکه هزینه تمامی این موارد
کامال از سوی مردم و خیران تامین میشود،
بیان کرد :راههای مشارکت مردم در طرح
همای رحمت به این شکل است که برای
کمکهای غیرنقدی میتوانند به جمعیت هالل

احمر یا خانههای داوطلبان در سطح استان و
شهرستانها مراجعه کنند.
معاون امور داوطلبان هالل احمر استان فارس
افزود :صندوقهای هالل احمر در مصلیهای
نماز جمعه و مراکز پرجمعیت در شبهای قدر
آماده دریافت کمک خیران است.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139660311011000553
مورخه  96/07/1هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
خالد رفيعي فرزند محمدطاهر بشماره شناسنامه
 44صادره از الرستان در ششدانگ يك باب خانه
به مساحت  362متر مربع پالك  21فرعي از
 5117اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 5117
اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس خور
خريداري از مالك رسمي آقايان احمدعلي شهابي
و حاجي كاميابي و شركا محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف344/

برابر رأي شماره 139660311011000919
مورخه  96/09/7هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي خانم سكينه عابدي فرزند علي بشماره
شناسنامه  5صادره از الرستان در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  296/90متر مربع پالك
 198فرعي از  5643اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك  5643اصلي قطعه  2واقع در بخش 18
فارس الر خريداري از مالك رسمي آقاي علي
نقي اسعدي محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف351/

افزایش بهرهوری آب،

حه
ف
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فعالیت  ۴۵عطاری در الرستان

مهمترین ضرورت استان فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،محمد مهدی قاسمی ،در نشست
خبری با بیان اینکه همه برنامههای جهاد
کشاورزی استان فارس آبمحور است ،اظهار
داشت :با توجه به خشکسالی و بحران آب
افزایش بهرهوری آب مهمترین ضرورت استان
فارس است.
وی با بیان اینکه توانمندی بهرهبرداران بخش
کشاورزی از اولویتهای جهاد کشاورزی است،
افزود :راهاندازی زنجیرههای تولید ،ایجاد و
توسعه بازار نیز یکی دیگر از اولویتهایی که
امسال به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رشد  170درصدی اعتبارات مصوب
بخش کشاورزی فارس
جعفر صبوریپور ،معاون برنامهریزی و امور
اقتصادی جهاد کشاورزی فارس ،نیز در این
جلسه اظهار داشت :اعتبارات مصوب جهاد
کشاورزی فارس در سال  96نسبت به سال
 95حدود  170درصد رشد داشته است به
طوری که از  57میلیارد تومان در سال 95
به  155میلیارد تومان در سال  96رسیده و
در تخصیص این اعتبارات نیز از  17میلیارد
تومان در سال  95به  55میلیارد تومان در
سال  96رسیده است.
وی با بیان اینکه در تقسیم اعتبارات به
اولویتها توجه ویژه شده است ،افزود :یک
میلیارد تومان به کشت گیاهان دارویی18 ،
میلیارد برای کمک به یارانه سود کارمزد
تسهیالت بانکی 5 ،میلیارد تومان برای افزایش
سرمایه صندوقهای کشاورزی اختصاص یافته
است.
صبوریپور با اشاره به رشد  15درصدی جذب
تسهیالت ارزان قیمت در بخش کشاورزی،
عنوان کرد :جذب تسهیالت ارزان قیمت
از  320میلیارد تومان در سال  95به 380
میلیارد تومان در سال  96رسیده است.
وی بیان کرد :در سال  96حدود  5هزار و
 146میلیارد تومان خسارت از طریق عوامل
خطرزا مثل خشکسالی ،سیل ،سرمازدگی و
غیره به بخش کشاورزی فارس وارد شده است
که بیش از  4600میلیارد تومان از آن از محل
خشکسالی و مابقی از محل سیل ،سرمازدگی
و غیره بوده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان
جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه در طرح
اشتغال پایدار روستایی  1126طرح در بخش
کشاورزی با اعتبار  461میلیارد تومان به
سیستم بانکی معرفی شده است که حدود
 132طرح آن با اعتبار  62میلیارد تومان به
مرحله عقد قرارداد رسیده است ،گفت :در
طرح اشتغال فراگیر نیز  140طرح کشاورزی
با اعتبار  104میلیارد تومان به سیستم بانکی
معرفی شده است.
روغن مورد نیاز فارس و استان مجاور
در فارس تولید خواهد شد
محمد صادقی ،معاون بهبود تولیدات گیاهی
جهاد کشاورزی فارس ،نیز در این جلسه با
بیان اینکه با توجه به بروز خشکسالی در
استان فارس در کشت گندم از تولید بیش از
 2میلیون تن در حال حاضر به تولید نزدیک
به یک میلیون تن رسیدهایم ،اظهار داشت:
در تولید ذرت نیز از  800هزار تن تولید در
سال  85در حال حاضر به تولید  250هزار
تن رسیدهایم.
وی بیان کرد :در کشت برنج نیز از تولید 300
هزار تن شلتوک در  60هزار هکتار اراضی
زیرکشت در حال حاضر به تولید  150هزار
تن شلتوک برنج کیفی در حدود  26هزار
هکتار سطح زیرکشت رسیدهایم و در یک
برنامه  5ساله این میزان سطح زیرکشت را به
صفر میرسانیم.
صادقی با بیان اینکه استان فارس در بخش
مرکبات و نخیالت محصوالت خوبی تولید
میکند اما گرایش ما بر این است که از کشت
مرکبات به سمت کشت توسعه نخیالت برویم،
افزود :به دلیل کاهش آبهای زیرزمینی نگاه
ما بر تغییر الگوی کشت است اما این نگاه
یک نگاه فوری نیست بلکه نگاهی مطالعاتی و
بررسی شده است.
وی با بیان اینکه در  5سال گذشته در
محصولی مانند کلزا که سطح زیر کشت آن در
استان فارس صفر بوده است امسال به بیش از
 15هزار هکتار سطح زیر کشت رسیدهایم و
امسال بیش از  30هزار تن کلزا در این استان
تولید خواهد شد ،عنوان کرد :امسال روغن
مورد نیاز استان فارس و استان مجاور بدون
مصرف پالم در استان فارس تولید خواهد شد.
خودکفایی استان فارس در تولید تخممرغ
سید عبدا ...جزایری ،معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،
نیز در این جلسه با بیان اینکه استان فارس
با تولید بیش از  65هزار تن گوشت قرمز،
بیش از  110هزار تن گوشت سفید ،بیش از

 58هزار تن شیر خام 49 ،هزار تن تخممرغ
رتبه های اول تا پنجم کشور را در تولید این
محصوالت به خود اختصاص داده است ،اظهار
داشت :برای پایداری تولید به  1400تن
نهادههایی مانند ذرت دانهای ،گنجاله و غیره
و معادل  4برابر آن به علوفه نیاز است.
وی با بیان اینکه سال گذشته  30هزار
تن سبوس و  040هزار تن جو دامی بین
دامداران توزیع شده است ،گفت 7 :هزار تن
ذخیره استراتژیک مرغ در استان فارس داریم
و امسال با افزایش ظرفیت تولید تخممرغ به
 49هزار تن به خودکفایی در تولید تخممرغ
خواهیم رسید.
سرانه  9/6کیلوگرمی مصرف آبزیان
در استان فارس
علی فالحی ،مدیر شیالت جهاد کشاورزی
استان فارس ،نیز در این جلسه با اشاره به
تکثیر  26میلیون قطعه بچه ماهی در استان
فارس و تولید  8هزار و  939تن ماهی
سردابی ،اظهار داشت :در  22کارگاه فعال
پرورش ماهیان زینتی نیز  10میلیون و 100
هزار قطعه ماهی زینتی در استان فارس تولید
شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در استان فارس
 42تن گوشت خاویار و  3.5تن میگو تولید
شده است ،گفت :سرانه مصرف آبزیان در
استان فارس 9/6کیلوگرم است که در تالش
هستیم این سرانه را به نرم مصرف جهانی
باال ببریم.
رتبه نخست فارس
در اجرای سامانه آبیاری نوین
اسالمی ،مدیر آب و خاک و امور فنی و
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان
فارس ،نیز در این جلسه با بیان اینکه اعتبار
مصوب حوزه آب و خاک در سال گذشته
 468میلیارد تومان بوده است که 375
میلیارد تومان از این اعتبار مروبط به اجرای
سامانههای نوین آبیاری بوده است ،اظهار
داشت :از کل این اعتبار  193میلیارد تومان
تخصیص یافته است.
وی بیان کرد :استان فارس در اجرای سامانه
آبیاری نوین رتبه نخست کشور را دارد به
طوری که در حال حاضر در هر هفته حداقل
 1200هکتار طراحی سامانه ابیاری نوین و
بین  300تا  500هکتار اجرای سامانه نوین
آبیاری انجام میشود.
اجرای کشت فراسرزمینی
در  5هزار هکتار از اراضی گرجستان
شیبانی ،مسئول کشتهای فراسرزمینی
جهاد کشاورزی فارس ،نیز در این جلسه با
بیان اینکه از سال گذشته بحث کشتهای
فراسرزمینی در استان فارس شروع و کشت
فراسرزمینی در  7کشور گرجستان ،عراق،
غنا ،تاجیکستان ،قزاقستان ،اوکراین و روسیه
دنبال شد ،اظهار داشت :در حال حاضر حدود
 100هکتار زمین در یکی از استانهای شرقی
گرجستان برای کشاورزان متقاضی اجاره
کردهایم و کشت گندم در این زمینها آغاز
شده است.
وی با بیان اینکه برنامه اجرای کشت
فراسرزمینی در  5هزار هکتار از اراضی
کشورهای عراق ،غنا و گرجستان را دنبال
میکنیم ،افزود :به زودی  20کشاورز که
متقاضی کشت در  5هزار هکتار از اراضی
گرجستان هستند را به این کشور منتقل
خواهیم کرد.
اجرای طرح کاداستر
در  200هزار هکتار از اراضی فارس
علی ارغون ،مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی
استان فارس ،نیز در این جلسه با بیان اینکه
سال گذشته در  200هزار هکتار از اراضی
استان فارس قرارداد اجرای طرح کاداستر
منعقد شده است ،اظهار داشت :طی  45روز
آینده  100هزار هکتار از اراضی فارس تحت
پوشش طرح کاداستر قرار میگیرند.
وی بیان کرد :در سال گذشته  23هزار هکتار
از اراضی اختالفی بین زارعین و دولت رفع
تداخل شده است ،گفت :در سال گذشته
 306هکتار از اراضی ملی در قالب  49طرح
با اعتبار  12هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی
 1642نفر به سرمایهگذاران بخشهای
مختلف واگذار شده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان فارس
با بیان اینکه در سال گذشته برای  58طرح
سرمایهگذاری در  61هکتار از اراضی مجوز
تغییر کاربری صادر شده است ،افزود :سال
گذشته به  1330مورد برای توقف عملیات
تغییرکاربری اخطار داده شده و  330مورد
حکم قلع و قمع به استناد تبصره  2و 60
مورد حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر برای قلع
و قمع صادر شده است.

به گزارش میالد الرستان ،هوشنگ جعفرپور،
معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،در نشست خبری با بیان اینکه کار
نظارت بر تأمین دارو ،تجهیزات پزشکی و
همچنین تولید محصوالت غذایی و پزشکی بر
عهده واحد غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی
قرار دارد ،اظهار داشت :در حال حاضر ۲۹
داروخانه در سطح حوزه دانشکده علوم پزشکی
الرستان فعال که از این تعداد  ۲۶داروخانه
خصوصی و  ۳واحد آن در قالب دولتی و
بیمارستانی است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از
 ۳۰میلیارد تومان دارو در سطح منطقه الرستان
توزیع شده است ،افزود :در بخش دولتی نیز
نزدیک به  ۱۶میلیارد تومان دارو و تجهیزات
پزشکی خریداری و در اختیار بیماران قرار
گرفته است.
معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،از فعالیت  ۴۵عطاری در سطح حوزه
کاری این دانشکده خبر داد و تصریح کرد۴۰ :
واحد تولید مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی در
گسترده جغرافیایی این دانشکده فعال هستند
که کار نظارت بر آنها انجام می شود.

موفقیت فارس

در خودکفایی

و تغییر الگوهای کشت
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،از  21تا  27خرداد هفته جهاد کشاورزی
نامیده میشود که سازمان جهاد کشاورزی فارس
نیز پیش از آغاز این هفته ،نشستی برای توضیح
موفقیتهای خود در این حوزه برگزار کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
فارس در این نشست با اشاره به رشد استان
در حوزههای مختلف کشاورزی میگوید :فارس
بیش از  5/7میلیون تن محصول زراعی و
5/3میلیون تن محصوالت باغی تولید میکند.
محمد صادقی ،ادامه میدهد :درست است که به
دلیل کم آبی کشاورزی ،محدود میشود اما رها
کردن یک شغل و جایگزین کردن آن با مشاغل
دیگر سخت و هزینهبر است.
وی با تاکید بر وابستگی فارس به صنعت
کشاورزی بیان میکند :تولید محصوالت باغی
و زراعی نسبت به سال  85به دلیل کم آبی
در فارس کاهش یافته است اما تولید گندم
به عنوان یک محصول استراتژیک همچنان به
میزان یک میلیون تن است.
تغییر الگوی کشت
این مقام مسوول با تاکید بر تغییر الگوهای کشت
برای تداوم محصوالت کشاورزی اظهار میکند:
در کشت گندم در استان به ارقامی توجه شده
است که به آب کمتری نیاز داشته باشد و در
کشت ذرت به سمت کشت ذرت علوفهای که
به آبیاری کمتری نیاز دارد ،تغییر مسیر دادهایم.
صادقی میافزاید :گرایش جهاد کشاورزی فارس
تغییر کشت از مرکبات به نخلیات است که به
آب کمتر نیاز دارد و استفاده از اراضی شیبدار
و کشت دیمی نیز از اولویتهای این سازمان در
فارس به شمار میرود.
وی با ابراز رضایت از کشت گسترده کلزا در
فارس عنوان میکند :کشت کلزا به بیش از 15
هزار هکتار در استان رسیده است و پیش بینی
میکنیم که امسال به بیش از  2میلیون تن
نیز افزایش یابد و روغن تولیدی مصرفی فارس
و یک استان مجاور را نیز بدن استفاده از پالم
تولید کنیم.
صادقی اضافه میکند :در ادامه تغییر الگوهای
کشت به کشت گیاهان دارویی به میزان  4هزار
و  800هکتار و راهاندازی  26واحد صنعتی تولید
قارچ دست یافتهایم که رقم قابل توجهی است.
پیشرفت فارس در تولیدات دامی
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان
فارس ،نیز با ابراز رضایت از افزایش تولیدات
دامی این سازمان بیان میکند :فارس در تولید
گوشت قرمز ،رتبه اول ،تولید گوشت مرغ رتبه
سوم ،در تولید شیر رتبه  4کشور و تخم مرغ
رتبه  5کشور را به خود اختصاص میدهد که
نشانگر عملکرد موثر در این حوزه است.
سیدعبداهلل جزایری ،میافزید :برای بهبود این
تولیدات در حوزه اصالح نژاد دام ،تامین علوفه و
تغذیه و مدیریت گلهها نیز توجه ویژه شده است.
وی اضافه میکند :سال گذشته نیز  457راس
مورد تلقیح مصنوعی قرار داده شده و در 23
شهرستان فارس نیز طرح امید به اجرا درآمده
است و در تولید تخم مرغ نیز به خودکفایی
رسیدهایم.

ص

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،با اعالم رسمی ترامپ مبنی بر خروج
آمریکا از برجام در تاریخ  18اردیبهشت ،97
عم ً
ال این توافقنامه میان ایران و  5+1تا حد
قابل توجهی معلق شده است؛ آنطور که
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از
جلسه غیرعلنی اخیر پارلمان گزارش دادهاند،
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
نیز اوضاع برجام را به مریض در حال احتضار
تشبیه کرده است که حامیان آن در تالشند تا
آن را احیا کنند.
بعد از نطق ترامپ در اعالم خروج آمریکا از
برجام چشمها به جمهوری اسالمی ایران
دوخته شده بود تا موضع رسمی ایران در این
باره اعالم شود؛ هرچند حجتاالسالم روحانی
رئیسجمهور یکی دو روز پیش از نطق مذکور
ترامپ ،در مشهد و سبزوار و نیشابور کدهایی
از احتمال باقیماندن ایران در برجام پس از
خروج آمریکا به رسانهها و افکار عمومی داده
بود اما محتوای نطق آقای روحانی بالفاصله
پس از نطق ترامپ صراحتاً این گمانه را تأیید
کرد که ایران همچنان در برجام خواهد ماند؛
البته روحانی همچون سخنرانی مشهد و
نیشابورش اعالم کرد که استمرار حضور ایران
در برجام منهای آمریکا بهشرطی است که
اروپا «تضمین» بدهد که منافع ایران از برجام
تأمین شود ،در غیر اینصورت ایران از برجام
خارج خواهد شد.
هرچند یکی دو روز پس از شرطگذاری
حجتاالسالم روحانی ،موگرینی رئیس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این
روحانی است که تضمین داده ایران از برجام
خارج نشود! اما به هرحال از آن روز به این
سو مسئله «معنا» و «مصداق» تضمینی که
حجتاالسالم روحانی از اروپا مطالبه کرده به
یک بحث مهم در گفتگوهای سیاسی ایران و
حتی برخی رسانهها در دنیا تبدیل شده است.
پیشرو به بررسی این موضوع میپردازد
متن ِ
که اتحادیه اروپا در حوزه بانکی چه
تضمینهایی به ایران باید بدهد .در راستای
شفافسازی این موضوع ،سه مسئله باید
بررسی شود؛ نخست :موضوع شفافسازی
اصطالح «تضمین» و تفاوت آن با «تعهد»
است که باید بررسی شود؛ در وهله بعدی

چرا برجام اروپایی نمیتواند تضمین بانکی به ایران بدهد؟
تنبیه میکند و حتی بر اساس برخی قوانین
تحریمی خود مانند کاتسا ،در صدد است آنها
را نیز به لیست  SDNتحریمی آمریکا اضافه
کند؛ اروپا باید به شرکتها و نهادهای خود
تضمین بدهد که مقابله مؤثر و اقدام مؤثری
برای خنثی کردن تحریمهای ثانویه آمریکا در
پیش خواهد گرفت.

بررسی نوع تضمینها و تعهداتی است که
اتحادیه اروپا در حوزه بانکی باید به ایران
بدهد و نهایتاً پاسخ به این پرسش کلیدی
که؛ آیا اروپا میتواند از عهده چنین تضمینی
بربیاید یا خیر؟
نخست :معنای تضمین
هرچند ترمهای «تضمین» ()Guarantee
و «تعهد» ( )Commitmentبا یکدیگر
قرابت معنایی روشنی دارند اما بهویژه
اگر زمینه و کانتکس مطرح شدن موضوع
تضمین در شرایط فعلی را در نظر بگیریم،
برخی اختالفات معنایی آنها برای ما معنادارتر
خواهد شد؛ امروز برجام در وضعیتی است که
آمریکا رسماً از آن اعالم خروج کرده و ایران در
شرایطی که تمام تعهداتش را از روز اول اجرا
کرده اما عم ً
ال تمام همان منافع نیمبندی را
ً
که از آن میتوانست بهره ببرد کامال در خطر
میبیند .ایران یک بار از ناحیه آمریکا گزیده
شده و خسارت مهمی از ناحیه بدعهدی این
رژیم به خود دیده است و حاال نگاه دولت
ایران به اروپایی است که مگر بتواند بهتعبیر
حجتاالسالم روحانی «تمام منافع ایران از
برجام را تأمین کند»؛ در این شرایط اصطالح
تضمین معنای روشنتری خواهد یافت؛ به این
نحو که این بار باید عم ً
ال روشن باشد؛ اگر اروپا
هم زیر عهد خود زد و نتوانست این مهم را
برای ایران تأمین کند ،چه خسارت متقابل و
متوازنی را باید پرداخت کند؟
با یک مثال سادهتر میتوان این موضوع
را روشنتر کرد؛ فرض کنید شما یخچالی
بهقیمت امروز  3میلیون تومان خریدهاید؛ اما
فروشنده به شما تضمین میدهد که اگر تا
 10سال این یخچال خراب شد باید بههزینه
خودش آن را کام ً
ال مانند روز اول تعمیر کند
و یا در هر سالی از این  10سال یخچال خراب
شده شما را با یخچال نو از همان جنس
تعویض کند ،این یک نوع تضمین است؛ اما
اگر فرض کنید هیچ تضمینی در کار نبود و
شما حداکثر میتوانستید در بهترین شرایط
پس از خراب شدن یخچال پول خود را در
سال 9ام که یخچال خراب شده از فروشنده
پس بگیرید؛ در این صورت چه اتفاقی
میافتد؟ شما عم ً
ال پول یخچال  9سال پیش

سوم:
پرسش از امکان تضمین اروپا به ایران

تأکید برخی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام برای جلوگیری از اقدام متقابل
ایران است تا هم از یک سو فشار آمریکا اعمال شود و هم از سوی دیگر ایران همچنان
ذیل همه محدودیتهای برجامی قرار داشته باشد و نیز زمان الزم برای مؤثر واقع
شدن فشارهای آمریکا و تحمیل خواستههای موشکی و منطقهای اروپا و آمریکا از
ایران تأمین شود ،به همین دلیل شاید بتوان گفت تعهد حجتاالسالم روحانی به عدم
خروج از برجام جزو بهترین اتفاقاتی است که میتوانست در این برهه برای آمریکا
و حتی اروپا بیفتد.

را دریافت کردهاید و اگر هماکنون بخواهید
همان یخچال را خریداری کنید باید چند برابر
پول پرداخت کنید.
در موضوع برجام نیز وقتی صحبت از تضمین
بهمیان آمده به این معناست که اگر اروپا
تعهدی برای تأمین منافع ایران از برجام داد و
در ادامه نتوانست آن را عملیاتی سازد حداقل
بهمیزان ایران و حتی باالتر باید خسارت عینی
و آبجکتیو بدهد؛ چرا که در غیر این صورت
تعهد دادنهای بیپشتوانه و پوچ او تنها
بهمعنای تضعیف هرچه بیشتر توسعه در ایران
و زمانخریدن برای اعمال هرچه بیشتر فشار
از سوی آمریکا خواهد بود و هزینههای ایران
از برجام را مضاعف خواهد کرد.
دوم :نوع تعهدات
جنس تعهدات بانکی که اروپا باید به ایران
در حوزه بانکی بدهد کام ً
ال شفاف است و
پیچیدگی خاصی ندارد؛ اروپا باید تمام آنچه
را بهویژه در بند  19و سایر بندهای برجام و

آگهی مزایده فروش زمین

نوبت چاپ اول97/03/13 :

نوبت چاپ دوم97/03/21 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1396603110110021268
مورخه  96/11/14هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
ولي مقدم فرزند گرگعلي بشماره شناسنامه 298
صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 279متر مربع پالك  9فرعي از  4524اصلي مفروز
و مجزا شده از پالك  4524اصلي قطعه  2واقع در
بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي ورثه
آقاي پشتيبان و محبي محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف279/

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311011000730مورخه
 96/07/29هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي سكوتي
فرزند بهرام  بشماره شناسنامه  2500002586صادره
از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 291/20
متر مربع پالك  17فرعي از  4454اصلي مفروز و
مجزا شده از پالك  2فرعي از  4454اصلي قطعه 2
واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي
آقاي كريم لطفينژاد و شركا محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف274/

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660311011001078
مورخه  96/10/09هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
سجاد زماني فرزند احمد  بشماره شناسنامه 679
صادره از الرستان در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  112/94متر مربع پالك 2فرعي از 4464
اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  4464اصلي
قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر خريداري از
مالك رسمي ورثه آقاي ميرزاخليل و علي اصغر
ميرزانيا و ورثه غفور تربتي محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان
م/الف278/

شود ،به همین دلیل شاید بتوان گفت تعهد
حجتاالسالم روحانی به عدم خروج از برجام
جزو بهترین اتفاقاتی است که میتوانست در
این برهه برای آمریکا و حتی اروپا بیفتد.
ثانیاً از نظر اقتصادی نیز بررسی مناسبات
مالی و تجاری آمریکا با اروپا و اروپا با ایران
نشان میدهد که امکان ارائه یک تضمین
عینی از سوی اروپا به ایران در زمینه مالی
و بانکی کام ً
ال بعید است .بر اساس برخی
آمارها ،آمریکا  612میلیارد دالر از اروپا کاال
و خدمات دریافت میکند و  2677میلیارد
دالر نیز سرمایهگذاری مستقیم آمریکا
در اروپاست؛ این یعنی نزدیک به 3300
میلیارد دالر مبادالت آمریکا با اتحادیه
اروپاست بهصورت واردات کاال ،خدمت و یا
سرمایهگذاری؛ که این رقم معادل  20درصد
از کل  GDPاروپاست؛ حال در این میان کل
 GDPایران تنها معادل  10درصد روابط
اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکاست .همچنین
در نظر بگیرید که دوسوم اقتصاد  28کشور
اروپایی در اختیار  4کشور (آلمان ،فرانسه،
انگلیس و ایتالیا) است.
هرچند اخیرا ً اعالم شد که کشورهای اروپایی
عضو برجام درصدد احیای مجدد مقررات
 Blocking Statuteبرای مقابله با جریمه
شرکتها و نهادهای اروپایی مرتبط با ایران از
سوی آمریکا هستند اما بررسی این قانون و
تطبیق آن با شرایط فعلی نیز نشان میدهد
که امکان «مؤثر» بودن آن در شرایط فعلی و
تضمین خواستههای ایران کام ً
ال بعید است.
مقررات  Blocking Statuteدر سال
 1990و برای مقابله با جریمه شرکتهای
اروپایی معاملهکننده یا مرتبط با کوبا وضع
شد و کشورهای اروپایی عضو برجام گفتهاند
که درصدند همین قانون را درباره ایران نیز
احیا کنند .اما گزارشی که چندی پیش
خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز در این باره
منتشر کرد نشان میدهد که به  2دلیل اوالً:
دسترسیهای بینالمللی نظام مالی آمریکا
و ثانیاً :حضور بسیاری از کمپانیهای مهم
اروپایی در اروپا (و نیاز آنها به استفاده از نظام
مالی آمریکا) ،امکان مؤثر بودن این قانون
درباره ایران در دوره جدید را تا حد زیادی
زیر سؤال میبرد

آگهی مزایده  -نوبت دوم
شهرداري لطيفي در اجرای بند  7صورتجلسه شماره  13مورخ 1396/12/20شوراي محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد
تعداد  10قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل  ،از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.
رديف

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  96/12/20-1611شوراي اسالمي شهر الر در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه
زمين جاي كوچه واقع در شهرقديم محله قنبربيگي از طريق مزايده بشرح زير طبق آئيننامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام
نمايد لذا كليه متقاضيان خريد زمين مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش
سپرده به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
شرايط
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  70/000/000ريال (هفتاد ميليون ريال) مي باشد كه مي بايست فيش مخصوص
واحد درآمد اخذ و به حساب شماره  100790329766بانك شهر و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلع واريز گردد.
 -2حداقل قيمت پايه زمين مورد نظر به ازاي هر مترمربع مبلغ  20/000/000ريال (بيست ميليون ريال) كه قيمت قطعه برابر با
 1/400/000/000ريال ( يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال) مي باشد.
 -3در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است .و به پيشنهادهاي خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب
اثر داده نخواهد شد.
 -5سند مالكيت زمين مورد نظر در صورت انجام مراحل ثبتي پس از تسويه حساب كامل در مزايده بنام خريدار انتقال مي يابد.
 -6كليه هزينه هاي آگهي ،كارشناسي و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -7آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري  97/03/31و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه 97/04/02مي باشد.

همچنین پیوستهای آن (بهویژه  2و  )5درباره
رفع تحریمهای پولی و بانکی و بیمهای ایران
آمده در عمل اجرا کند و از این ناحیه هیچ
محدودیتی به هیچ بهانهای نباید پذیرفته
شود .تمام بانکهای بزرگ و کوچک اروپایی
بدون هیچ محدودیتی باید بتوانند با بانکهای
ایران و بانک مرکزی کشورمان ارتباط داشته
باشند؛ نقل و انتقاالت پولی میان این ایران
و اروپا کام ً
ال به روال عادی بازگردد ،خدمات
پیامرسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت
کام ً
ال برای ایران عادی شود ،حمایت مالی
از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی،
تضامین و یا بیمه کام ً
ال در جریان باشد و
مسائلی از این دست که بسیاری از آنها در
همان بند  19برجام مندرج شده است.
یکی از مهمترین مسائل در حوزه تحریمها
موضوع تحریمهای ثانویه آمریکاست؛ بر
اساس تحریمهای ثانویه ،دولت آمریکا شرکتها
و نهادهایی را که با ایران در ارتباط باشند

اما صرفنظر از معنای تضمین و نوع
تضمینهایی که اروپا باید به ایران بدهد،
بررسی این مسئله موضوعیت دارد که آیا اروپا
میتواند واقعاً به ایران درباره انتفاع کامل از
منافعش ،تضمینهای عینی (Objective
 )guaranteeبدهد؟ بهاعتقاد نگارنده پاسخ
به این سؤال به دو دلیل  1ــ سیاسی و  2ــ
اقتصادی تا حد زیادی منفی است.
اوالً بهخالف برخی تصورات سادهانگارانه ،از نظر
سیاسی تفاوت راهبردی میان آمریکا و اتحادیه
اروپا در مواجهه با ایران وجود ندارد و آنچه
طی چند ماه اخیر شکل گرفته بیش از آنکه
اختالف در راهبرد باشد ،حداکثر یک اختالف
تاکتیکی و تکنیکی است؛ مقامات اروپایی از
جمله مرکل ،ترزا می ،مکرون و وزرای خارجه
این کشورها همچون ترامپ بارها اعالم کردهاند
که بهدنبال فشار به ایران برای دستکشیدن از
توان موشکی و واگذار کردن منطقه در عمل
به آمریکا و متحدانش هستند! تنها تفاوتی
که میتواند در این میان وجود داشته باشد
آن است که اروپاییها میگفتند بدون خروج
آمریکا از برجام هم میتوان این امتیازات را از
ایران گرفت ،اما آمریکا معتقد بود برای این امر،
حتماً به تشدید فشار از طریق خروج از برجام
نیاز است.
شواهد هم اینگونه نشان میدهد که تأکید
برخی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام
برای جلوگیری از اقدام متقابل ایران است
تا هم از یک سو فشار آمریکا اعمال شود و
هم از سوی دیگر ایران همچنان ذیل همه
محدودیتهای برجامی قرار داشته باشد و نیز
زمان الزم برای مؤثر واقع شدن فشارهای
آمریکا و تحمیل خواستههای موشکی و
منطقهای اروپا و آمریکا از ایران تأمین

حه
ف
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شماره قطعه

مساحت -
مترمربع

آدرس

قيمت کارشناسی

1

10

133/00

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر از سمت بندر عباس

1/400/000

2

20

160/37

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر از سمت بندر عباس

1/400/000

3

30

187/75

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر از سمت بندر عباس

1/500/000

4

61

43/74

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر از سمت بندر عباس

1/200/000

5

72

130/10

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر از سمت بندر عباس

1/300/000

6

46

273/00

محله جهرمي ها خيابان شهيد خاوري

1/600/000

7

56

80/99

شهرك ضلع جنوبي خيابان شهيد خاوري

1/000/000

8

62

136/45

شهرك ضلع جنوبي خيابان شهيد خاوري

1/000/000

9

20

225/37

شهرك پشت مسجد عمار

1/600/000

10

1

220/00

شهرك انتهاي كوچه تعاوني سابق

1/500/000

 .1مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین مبلغ  12ميليون ريال مي باشد كه مي بايست به شماره حساب
 5793612925به نام شهرداري لطيفي نزد بانک تجارت شعبه لطيفي واريز و فيش آن را ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
 .2هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود.
 .3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مجاز و مختار است.
 .4قبول پيشنهادها از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت  10روز مي باشد كه پيشنهادهاي خارج از موعد ،تحويل گرفته
نخواهد شد.
 .5به پیشنهادهای مشروط  ،مخدوش،فاقد سپرده و پیشنهادهايی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .6سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود.
لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت در مزايده به امور مالي
شهرداري مراجعه نمايند.

نوبت اول چاپ 97/3/21

نوبت دوم چاپ 97/3/29

آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان وقت اداري 97/4/7
تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادها 97/4/9

مهدي حيدري  -شهردار لطيفي
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ساده ترین راهکارهای
کم کردن لکنت زبان

اهمیت و راهکارهای بروز هیجانات در دوره نوجوانی

 6راهکار ساده برای کم کردن لکنت زبان
 صحبت کردن هماهنگ با یک گوینده دیگر (گفتار گروهی) کپی کردن گفتار یک گوینده دیگر (گفتار سایه) گفتار نجوا گونه، هنگام آواز خواندن یا سرود، هنگام صحبت با یک عروسک یا بچه های کوچک، هنگام صحبت کردن بلند با خود (برای مثال زمانی که میخواهد لیست خرید به خود یادآوری کند)
گفتار درمانی به درمان لکنت زبان کمک میکند
گفتار گروهی و گفتار سایه ممکن است بر اثر شنیدن صدای
خود فرد یا صدای دیگران و یا با شنیدن سیگنال های
گفتاری خودش به یک شکل دیگر و یا یک لهجه دیگر روانی
را در فرد افزایش دهند.
در گفتار نجوا گونه تارهای صوتی به هم نزدیک می شوند اما مرتعش
نمی شوند و تمام صداها به صورت unvoiceبیان می شود.
پزوهشگری به نام کانتر بیان کرد،افزایش روانی گفتار هنگامی
که کودکان کوچکتر با عروسک ها و یا با خود صحبت می
کند می تواند ناشی از این حقیقت باشد که لکنت با گفتار
دوسویه همراه نیست .بنابر این وقتی گفتار یک سویه باشد
(و منتظر پاسخ از شنونده نمی باشد و کشمکشی اتفاق نمی
افتد) بسیار روان است.
همچنین ما با کودکان و یا عروسک ها به شیوه متفاوتی
صحبت می کنیم یعنی از زبان پیچیده کمتر و الگوهای
آهنگین متغیر استفاده می کنیم .پس احتمال کمتری وجود
دارد که روانی گفتار نوسان کند.
به طور معمول میزان لکنت بستگی به سطح اضطراب دارد.
سخنرانی و ارائه برای گروه زیادی ازافراد با وجود اینکه ممکن
است یک سویه باشد ،معموال ترس زیادی را به همراه دارد و
این موقعیتی است که بیشتر افراد لکنت می کنند .مورد مشابهه
دیگر،پاسخ دادن به تلفن است و معموال افراد بعلت محدودیت
و فشار زمانی در جریان تماس تلفنی دچار ترس می شوند.
بنابراین دوباره فکر کردن به حالت هایی که در مواقع استرس
دچار آنها می شویم مانند تپش قلب می تواند در غلبه بر
ترس به هنگام ارائه یک سخنرانی کمک کند و باعث می
شود که در ارائههای بعدی به لحاظ ذهنی و جسمی شرایط
بهتری داشته باشیم.

-1مراحل شناسایی احساسات و هیجانات
شناسایی احساسات و هیجانات ،گام اول و بسیار مهم در
مدیریت احساسات و هیجانات است .تا زمانی که نسبت
به هیجانات خود آگاهی نداشته باشید ،نمی توانید
راهکار مناسب برای مدیریت آن ها بیابید .شما قادر
نیستید میزان خشم و استرس خود را به صفر برسانید
بلکه باید توانایی مدیریت آن ها را در خود ایجاد کنید
و این مهم جز با شناسایی احساسات در لحظه امکان
ندارد .برای شناسایی احساسات خود باید مراحلی را که
در ادامه مطرح می شود ،طی کنید.
الف) شناسایی احساسات در لحظه
ساده ترین و اولین مرحله برای شناسایی احساسات
تان این است که بدانید در لحظه چه احساسی دارید.
آیا شاد هستید ،یا ناراحت یا عصبانی؟ برای مثال باید
بدانید که آیا امر و نهی پدرتان درباره درس خواندن شما
را ناراحت کرده است یا عصبانی؟ جالب است که بعضی
نوجوان ها با خودشان رو راست نیستند و حاضر نیستند
که احساسات شان را درباره هر اتفاق مشخص کنند.
ب) شناسایی ریشه های به وجود آمدن احساس فعلی
بدون قضاوت ،فقط تالش کنید باورهای تان را درباره
مسائل مختلف شناسایی کنید؛ برای مثال باورتان را
درباره درس خواندن یا شرایط خانوادگی تان فقط
و فقط مطرح کنید .در ادامه به بررسی این مسئله
بپردازید که احساس فعلی شما به چه دلیل ایجاد شده
است؟ به عبارت دیگر کدام باورها و افکار موجب شده
است که شما احساسات کنونی را تجربه کنید؛ مثال
ممکن است عصبانیت شما از امر و نهی پدرتان درباره
وضعیت درسی به خاطر وجود این باور در شما باشد که
از نصیحت شدن و توصیه شنیدن ناراحت می شوید و
دوست ندارید فردی شما را نصیحت کند.
ج) میزان تاثیرگذاری باورهای تان برای دیگران
بررسی کنید تا چه اندازه این باور شما به اعضای خانواده
و دیگران کمک کرده یا موجب رنجش خاطر آن ها شده
است .وقتی یکی از اعضای خانواده در جهت هدف های
مشخص شده برای خانواده حرکت کند و موجب آرامش

رویکرد برقراری ارتباطات موفق و گشایش ابعاد جدید
در همکاری برای شما و طرف مقابل از اهمیت زیادی
برخوردار است .اولین اولویت شما این است که حواستان
را کامال جمع کنید و با دقت به شخصی که در روبروی
شما برای مکالمه ایستاده یا نشسته توجه کنید .می توانید
با پرسشی دقیق و صحیح صحبت را شروع کنید و بیشتر
گوش کنید تا این که حرف بزنید ،و همواره کامال هوشیار
باشید که کالم شما بیهوده نباشد و زبان بدن کامال مثبتی
داشته باشید .این راهکارها را بادقت به کار بگیرید تا دقیقا
متوجه کاری که انجام می دهید باشید و بتوانید فن
مکالمه استثنایی را در خود بسازید.
سعی کنید واقعا حواس خود را مجذوب به شخص
دیگری کنید
توانایی انسان در جذب شدن به سخنان دیگران بسیار
مهم تر از دیگران را مجذوب خود ساختن است .این رفتار
جوهره اصلی روابط عمومی موفق است .بنابراین سعی
کنید رفتار و صحبت های خود را با توجه به عالیق طرف
مقابل تنظیم کنید .بی شک از مشاهده نتیجه شگفت زده
خواهید شد.
چهره ای خندان و خوش رو داشته باشید
بر اساس علم روانشناسی روز دنیا این موضوع واضح است
که لبخند زدن همواره ما را برای سایرین جذاب تر می
کند .این کار همچنین حس و حال خوب ما را به اطرافیان
منتقل و کل جمع را شاد می کند .اکثر ما می دانیم چه

زمان هایی چهره ای درهم رفته و ناخوشنود داریم.
لبخند زدن را به عادت همیشگی تبدیل کنیم.
کمی از وقت خود را بدون چشم داشت به
دیگران کمک کنید
این شیوه رفتاری به معنای کمک
کردن به دیگران است ،بدون لحظه
ای تفکر به این که این فرد در ازای
کمک ما برایمان نفعی دارد یا خیر؟
اما دقت کنید که این زمان باید
مقدار کمی از وقت مفید ما را به
خود اختصاص دهد .برای مثال می
توانیم کمی از دانش مان را برای
مشاوره دادن به افراد دیگر در اختیار
آنها بگذاریم ،راهکارهای بهتر را به
تناسب موقعیت به دیگران معرفی
کنیم ،اشخاص همفکر را به یکدیگر
معرفی کنیم یا فضاهای اجتماعی
مرتبط با سبک اندیشه دیگران را به
آنها پیشنهاد دهیم.
بیشتر گوش کنیم و کمتر سخن بگوییم
می خواهید یک تصویر تأثیرگذار در ذهن مخاطب خود
ایجاد کنید؟ بگذارید که دیگران بدون لحظه ای وقفه
برای شما سخن بگویند .منظور ما در واقع این است که

هیجانات ،ارتباط های خوب و سالمی هم داشته باشد.
پس برای بهبود سطح ارتباطات خودتان هم که شده،
تالش کنید هیجانات را به خوبی مدیریت کنید.
به جای حذف دنبال مدیریت باشید
این نکته را در نظر داشته باشید که تمامی هیجانات ما از
جمله خشم برای ما مفید است .اگر این طور نبود ،خداوند
هیچ گاه آن ها را در درون ما قرار نمی داد .پس به جای
حذف هیجانات منفی (که غیرممکن است) سعی کنید
آن ها را کنترل و مدیریت کنید .همان طور که گفته شد
گام اول در مدیریت هیجانات شناسایی آن هاست که
راهکارهای مربوط به شناسایی هیجانات بیان شد .گام
دوم عبارت است از کنترل هیجانات منفی که باید برای
رسیدن به این هدف ،تالش جدی داشته باشید.

اعضای خانواده شود ،می توان گفت فرد دارای باورهای
کارآمد و سالمی است .در حالت عکس ،اگر شما با رفتارها،
باورها و گفتار خود موجب رنجش دیگران می شوید ،باید
نسبت به باورهای خود تجدیدنظر کنید؛ به عنوان مثال
باور شما مبنی بر گریز از نصیحت شدن موجب رنجش
خاطر والدینتان می شود ،زیرا آن ها این مسئله را وظیفه
خود می دانند که پیگیر وضعیت درسی شما باشند و
کوتاهی درباره این مسئله را نمی پذیرند.
-2راه های مدیریت هیجانات
به نظر شما آیا سیل همیشه مخرب است؟ آیا ما نمی
توانیم سیل و قدرت مخرب آن را کنترل و حتی از آن
استفاده کنیم .هیجانات منفی همواره در ارتباط های
بین فردی ما تأثیر منفی دارند .شما نمی توانید فردی را
پیدا کنید که در عین نشان دادن بدترین و ناکارآمدترین

راهکارهای کنترل هیجانات منفی
الف) در هنگام عصبانیت تصمیم گیری نکنید
بهترین اقدام در هنگام عصبانیت ،این است که تصمیمی
در آن لحظه گرفته نشود .به دلیل برخی رخدادهای
درون بدنی و هورمونی ،مغز شما نمی تواند تحلیل
صحیحی از شرایط داشته باشد و بنابراین قدرت تصمیم
گیری تان کاهش می یابد.
ب) اگر می توانید محل را ترک کنید
اگر طرف مقابل شما فردی مانند معلم یا والدینتان است
این کار شاید چندان مؤدبانه به نظر نرسد؛ اما در برابر
افرادی مانند دوستان ،ترک محل بهترین و سریع ترین
راه برای کنترل هیجانات منفی است.
ج) شما حق دارید عصبانی شوید اما...
متأسفانه در باورهای سنتی ما برخی اعتقادات وجود
دارد که افراد را از ابراز هیجانات خود منع می کند.
گفته شد که وجود این هیجانات نه تنها اشتباه نیست
بلکه حتی گاهی اوقات مفید هم هستند .بنابراین تالش
کنید هیجانات خود را به شیوه صحیح ابراز کنید .در این
شرایط حق دارید که ناراحت یا عصبانی شوید؛ اما ادامه
دادن آن منطقی نیست و باید هرچه زودتر برای پیدا
کردن راه حل ،شرایط و ارتباط تان را بهبود ببخشید.

راز داشتن مکالمهای جذاب
افکار خود را در ذهن آرام نگه دارید و صحبت طرف مقابل
را هر چند که پاسخی خوب در آستین دارید ،قطع نکنید
و بی صبرانه منتطر لحظه ای بمانید که پاسخ های خود

را بسیار مختصر به مخاطب خود بگویید .زمانی که شما با
دقت گوش فرا می دهید ،با این کار فرد مقابل و دیگران
را نیز به همان اندازه به خود جذب می کنید ،بنابراین
قدم پیش بگذارید و تمام حواس خود را به مخاطب خود

متمرکز کنید .بدانید که ارتباط اجتماعی به معنای
این است که به مخاطب خود بفهمانید :من مجذوب
سخنانی هستم که تو به من می گویی.
صادقانه به دیگران احساس با اهمیت
بودن را القا کنید
بهترین راهکار برای گفت و گویی موفق
با کسانی که فقط یک بار آنها را مالقات
کرده اید این است که بخواهید درباره آنها
و کارهایی که به آن مشغول اند بدانید،
این که چه می کنند و چگونه این کارها را
انجام می دهند یا این که چرا این کارها را
انجام می دهند .این شیوه رفتار به میزان
کنجکاوی شخصیت شما باز می گردد .با
داشتن میل به یادگیری از سایر افراد،
حتی افرادی که از شما جوان تر یا کم
تجربه ترند ،شما بالفاصله نخستین تأثیر
مثبت شخصیت خود را بر دیگران می
گذارید.
خاطرات و حکایت های شنیدنی
تعریف کنید
اگر نکات قبل را به دقت رعایت کرده باشید ،هم اکنون
شما مخاطب تان را شیفته خود ساخته اید و احتماال
آنها می خواهند که درباره شما بدانند؛ پس اکنون نوبت

حه
ف
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تغییرات کوچک

برای سبک زندگی سالمتر
روزتان را با حرکات کششی شروع کنید ۱۰-۱۵ .دقیقه زودتراز خواب بیدار شوید و کمی حرکات کششی انجام دهید .حرکات
کششی به شما برای بیدار شدن کمک میکند ،انرژی بیشتری
به شما میدهد ،انعطافپذیری و هماهنگی بدنتان را باال برده ،به
گردش خون در بدن کمک کرده و ریلکستان میکند.
برای کل روز خوب بدنتان را سوخت رسانی کنید.اگر قراراست در روز یک وعده غذای خیلی خوب و سالم بخورید ،اجازه
بدهید که آن وعده صبحانه باشد .ترکیبی از کربوهیدراتها ،فیبر،
پروتئین و مقدار کمی چربی فواید بسیار زیادی برای سالمتی
شما داشته و ساعتها انرژی الزم برای بدنتان را فراهم میکند.
جایی برای چای بگذارید .چای حاوی انبوهی ازآنتیاکسیدانهاست ،احتمال بروز حمله قلبی و سکته را در شما
کاهش داده ،سیستم ایمنی بدنتان را قوی کرده ،از شما دربرابر
سرطان محافظت میکند و سوختوسازتان را هم باال میبرد .اگر
نمیتوانید به طور کل مصرف قهوه را کنار بگذارید ،فنجان دومتان
را به جای آن چای بنوشید ،چای سبز سالمترین نوع چای است
اما هر نوع چایی برایتان خوب است.
 آب یخ بنوشید .برای گرم کردن آب یخ در بدن و رساندنآن به دمای طبیعی بدن ،کالری بیشتری میسوزانید .اگر روزی
 ۸لیوان آب یخ بنوشید ،چیزی در حدود  ۱۲۳کالری خواهید
سوزاند .ضمن اینکه آب موردنیاز بدنتان هم تامین شده و سموم
را از بدنتان دفع میکند.
درست نفس بکشید .تنفس عمیق و درست از شکم فواید بسیارزیادی برای سالمتی شما دارد مثال بهبود گوارش ،باال رفتن
کیفیت خون ،تقویت عملکرد سیستم عصبی و تنفسی بدن .یاد
گرفتن نحوه صحیح نفس کشیدن بسیار راحت است .هر زمان
که احساس کردید تندتند یا کند نفس میکشید ،سریعاً آن را
اصالح کنید.
 زودتر بخوابید .افراد بزرگسال به  ۷تا  ۹ساعت خواب درشبانهروز نیاز دارند .خواب کافی استرس را کاهش میدهد ،به
سالم نگه داشتن قلبتان کمک میکند ،التهاب را کم میکند،
در طول روز هوشیارترتان میکند ،به پایین آوردن وزنتان کمک
میکند و احتمال بروز افسردگی را کاهش میدهد .با خواب
خوب ،احساس بهتری خواهید داشت ،بهتر فکر خواهید کرد و
زیباتر به نظر خواهید رسید

شماست که سخنوری کرده و مجلس را در دست بگیرید.
به جای سخن گفتن از داستان های خسته کننده کسب و
کار و تجارت (که دقایقی بعد به آنها خواهید رسید) ،خوب
است که به سراغ داستان ها و جمالت نغز که مخاطبان
مشتاق شنیدن آنها هستند بروید ،فقط برای این که
لحظاتی را متفاوت از قبل بگذرانید.
سعی کنید از سخنانی برای این کار بهره بگیرید که پیش
از این جذابیت خود را برای مخاطبان ثابت کرده باشند.
سخنانی که سرگرم کننده ،جالب و مفیدند .اسکات آدامز،
نویسنده ،معتقد است که بهتر است برای گفت و گو با
دیگران درباره اشخاص سخن بگوییم تا مسائل دیگر؛ زیرا
معموال آدمیان اعمال انسانی را سرگرم کننده می پندارند.
تفکر نهایی
اگر هنوز مسئله در ذهن شما جا نیفتاده است ،کلید
درک این رویکرد جدید در روابط اجتماعی این است که
شما ابتکار عمل را به دست می گیرید و گفت و گو را با
صحبت راجع به دیگران شروع می کنید .مردم دوست
دارند درباره خودشان حرف بزنند ،اگر چیزی برای صحبت
کردن داشته باشند که به ارزش مکالمه بیفزاید .وقتی که
با سؤالی هوشمندانه و ظریف به آنها نشان دهید که شما
نادان نیستید ،آنها نیز از جذب شدن شما به سخنان شان
حس خوبی پیدا می کنند .این اقدام جالب شما که توجه
خود را روی شخص دیگری قرار می دهید ،شما را به
فردی جذاب در اتاق تبدیل می کند.

آموزش ابراز وجود به فرزندان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي شماره  139660311011001001مورخه
 96/9/25هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي داريوش اكرمي فرزند ماشااله
بشماره شناسنامه  26صادره از الر در ششدانگ يك باب
ساختمان به مساحت  200/45متر مربع پالك 405
فرعي از  4933اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 4933
اصلي قطعه 2واقع در بخش  18فارس الرستان (خور)
خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعقيل خطيبي محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف358/

والدین گاهی شاهد ناراحتی و دلخوریهای فرزندان
خود هستند که توانایی برخورد درست در مقابل
دیگران را ندارند و مداوم گله و شکایت میکنند
که دوستانشان موجب ناراحتی او شده است ،بدون
اینکه بتواند کاری انجام دهد این مسئله باعث رنجش
فرزند و نگرانی والدین میشود که نمیتواند حق خود
را بیان کند.
برخی از کودکان و نوجوانان در بیان خواسته های
خود دچار مشکل می شوند و به جای ابراز وجود
و داشتن جسارت الزم ،منفعالنه رفتار می کنند
و احساس طرد شدن و غمگینی در آنها بوجود
میآید و یا اینکه برعکس به دلیل احساس طرد
شدن رفتارهای پرخاشگرانه دارند .در این صورت
با رفتارهای نامناسب حقوق خود و دیگران را نادیده
می گیرند .بجای اینکه نگران و مضطرب شوید و او
را سرزنش کنید می توانید او را در حل این مشکل
همراهی کنید.
همدلی
در ابتدا برای مشکل پیش آمده با او همدلی کنید،
بعنوان مثال «دوستانم مرا در گروه پژوهشی راه
ندادند» در این حالت به او بگوید « :از این وضعیت
ناراحت هستی ،شاید اگر من هم جای تو بودم
ناراحت می شدم ».بعد از اینکه کودک و نوجوانتان
احساس کرد او را درک کرده اید .آرامتر می شود و از
او بپرسید برای این مسئله ،چه راه حلی های بنظرش
می رسد .یعنی با همدلی خود به کودک و نوجوانتان
نشان میدهید که برای مشکل او راه حلهای مختلفی
وجود دارد که نیازمند فکر کردن و عمل است ،نه
احساس درماندگی.
نمایش موقعیتها
موقعیتهای که فرزند شما رفتار منفعالنه یا
پرخاشگرانه نشان میدهد را با یکدیگر بازسازی و
رفتارهای جسارت آمیز را تمرین کنید .در حین

تمرین ،به نگرانی فرزندتان نیز گوش دهید و او را
تشویق کنید که توانایی انجام رفتار مناسب را دارد و
راهحلهای مختلف را با یکدیگر بیان کنید .هر چقدر راه
حلهای بیشتری را بیان کنید در موقعیت واقعی بهتر
می تواند عمل کند.
در اجرای موقعیت ها نکات زیر را به او
بیاموزید:
توصیف موقعیت :به توصیف موقعیتی بپردازد که
باعث ناراحتی او شده است .بعنوان مثال « دوستش
بر اساس قرار قبلی به موقع نمی آید و مداوم این رفتار
را تکرار میکند « بجای ناراحتی و یا اینکه رفتارهای
پرخاشگرانه ،به دوستش بگوید « :از اینکه مداوم بدون
هماهنگی برنامه هایش را تغییر میدهد باعث ناراحتی
من شده است» .یعنی شرایط موجود را بیان و توصیف

کند .توصیف دقیق شرایط باعث می شود که طرفین
بدانند چه چیزی یا چه عاملی کدورت را بوجود می
آورد.
بیان احساس :در گام بعدی احساس خود را بیان کند.
بعنوان مثال « تغییر مداوم برنامه بدون هماهنگی
موجب ناراحتی و رنجش من شده است ».در اینجا
بدون اینکه طرف مقابل را سرزنش کند احساس خود
را بیان کرده است .در واقع بیان احساس به شکل
درست موجب می شود تا در فرد مقابل حالت دفاعی
بوجود نیاید.
خواستار تغییر مختصر شوید :در گام بعدی به
دوستش بگوید مایل است او چه چیزی را در خود
تغییر دهد .بعبارتی تغییر برنامه را به او هم خبر
دهد و یا اینکه به زمان مالقات خودش پایبند باشد.
یعنی دقیقا خواهان چه موضوعی است که تغییر در
آن ایجاد شود.
این تغییر چه تفاوتی در احساس کودک و نوجوان
بوجود میآورد :در این وضعیت به دوستش میگوید« :
اگر مطابق با خواست من عمل کنی و تغییر برنامه را
اطالع دهی ،کمتر ناراحت می شوم» و دوست فرزند
شما هم می داند دقیقا چه کاری باید انجام دهد.
بنابراین بعد از شرح و توصیف بیان مسئله به شکل
باال ،برای اینکه فرزندتان بهتر و مسلط تر شود
موقعیتهای دیگری را که نتوانست به خوبی از پس
آنها برآید را تمرین کنید .این موقعیتها میتواند
بسیار متنوع باشد .بعنوان مثال موقعیتهای از خانه،
مدرسه ،همساالن او را با یکدیگر تمرین کنید.
زمانی که در رفتار فرزندتان تغییری ایجاد می
شود که نشان دهنده ابراز وجودست ،او را تشویق
کنید حتی اگر بسیار کوچک باشد .یکی از اشتباهات
والدین این است که میخواهند فرزندشان به سرعت
تغییر کند .بنابراین پیشرفتهای کوچک را نادیده
می گیرند در حالیکه برای موفق شدن الزم است
پیشرفتهای کوچک دیده و مورد تشویق و حمایت
قرار گیرد.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي اصالحي شماره 139460311011001170
مورخه  94/07/14هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرسول صباغي فرزند
محمد بشماره شناسنامه  51صادره از الر در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  434/39متر مربع پالك  22فرعي از
 9930اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  9930اصلي
قطعه  4واقع در بخش  18فارس اوز خريداري از مالك
رسمي آقاي محمدشريف حقشناس محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف348/

ص

ایده های راه اندازی
کسب و کار

خدمات رسانههای اجتماعی
امروزه رسانههای اجتماعی نقش بزرگی در کسب و کار
بازی میکنند .بسیاری از شرکتها به دنبال متخصص و
تهیهکنندهی خدمات رسانههای اجتماعی هستند .می
توانید شرکت خودتان را تاسیس کنید که برای کسب و
کارها سایهنویسی انجام دهد ،و در وبالگها ،لینکدین و
صفحات فیسبوک و حسابهای توئیتر محتوا بارگذاری کند.
ایده کسب و کار خدمات مشاوره تغذیه
امروزه اکثر افراد در مورد خوراکیهایی که میخورند نگران
هستند و اغلب به دنبال راهنمایی دربارهی عادات غذایی
و برنامهی رژیمی هستند .اگر در این زمینه تخصص دارید
میتوانید یک شرکت خدمات مشاورهی تغذیه تاسیس
کنید .توصیهی من آن است که برای این کسب و کار ،یک
متخصص تغذیهی خوب استخدام کنید.
خدمات تعمیرگاه سیار
راهاندازی یک تعمیرگاه سیار با داشتن نیروی انسانی/
تعمیرکاران ،ایدهی خوبی برای کسب و کار است چرا که
ماشینها معموال در مناطقی خراب میشوند که تعمیرگاهی
در دسترس نیست .برای شروع این کسب و کار ،فقط به
مکانیکهایی خوب و یک موتورسیکلت نیاز دارید.
خدمات تزیین اتومبیل
امروزه همه افراد قادر نیستند از پس خرید خودروهای
خارجی بربیایند و اغلب برای طراحی و ظاهر خوب به دنبال
اصالح خودروی خود هستند .این امر موجب تولد یک کسب
و کار خوب به نام خدمات تزیین اتومبیل شده است.
آموزشگاه رانندگی
آموزشگاه رانندگی یک کسب و کار همیشه پررونق است
زیرا روزبه روز به تعداد اتومبیلها افزوده میشود و افراد
بیشتری میخواهند رانندگی یاد بگیرند .برای شروع این
کسب و کار ،به تعدادی اتومبیل و تیم مجربی از رانندگان
نیاز دارید که بتوانند رانندگی را آموزش دهند.

برای موفقیت در هر نوع کسب و کاری با هر وسعتی که
دارد باید راه و چاه را بدانید  ،پس همیشه رمز موفقیت
خوش شانسی و داشتن سرمایه کافی نبوده بلکه در
حقیقت دانستن و اجرای یک سری نکات بوده است.
مراحل راه اندازی کسب و کار
یک طرح کسب و کار بنویسید:
هر برنامه تجاری که بنویسید به شما اشتیاق می دهد ،تا
دوست داشته باشید حرفه ی خود را بسازید ؛ مهم نیست
که چقدر شما مشتاق کسب و کار کوچک خود هستید،
هرچند موفقیت آمیز نخواهد بود ،مگر اینکه برنامه ای
برای چگونگی شروع و اجرای آن داشته باشید تا زمانی که
چندین نکته ضروری را پوشش دهید,مهم نیست که برنامه
شما چه مقدار دقیق باشد ،موفق ترین کسب و کارهای
کوچک نیاز به یک تجزیه و تحلیل نقطه سر به سری،
پیش بینی سود و زیان و تجزیه و تحلیل جریان پول نقد
دارند ؛ تجزیه و تحلیل جریان پول نقد بسیار مهم است.
از آنجایی که شما می توانید محصوالت خود را مانند کیک
به فروش برسانید ،اما اگر شما برای شش ماه پرداخت
نداشته باشید ،ممکن است پولتان تمام شود و مجبور
شوید درهای مغاره خود را ببندید .یک طرح کسب و کار
ضروری است ،زیرا به شما اجازه می دهد تا قبل از شروع،
برای نگهداری کار ،استراتژی کسب و کار خود را بر روی
کاغذ بررسی کنید.
تعیین کنید که چگونه سود خواهید کرد؟!
سود ،هدف نهایی هر کسب و کار کوچک موفقیت آمیز
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي شماره  139660311011001077مورخه
 96/10/09هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرسول همايون فرزند
حسن بشماره شناسنامه  21772صادره از الرستان  -اوز
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  288متر
مربع پالك  22فرعي از  10809اصلي مفروز و مجزا
شده از پالك  1فرعي از  10809اصلي قطعه  4واقع
در بخش  18فارس اوز خريداري از مالك رسمي آقاي
عبداله زرنگار و شركاء محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف349/
آگهي احضار متهم

بدينوسيله به محمد اكبري فرزند حاجي فع ً
ال
مجهولالمكان كه به اتهام استفاده از شناسنامه ديگري
براي خود موضوع شكايت اداره ثبت و احوال در پرونده
كالسه انتظامي 97/7608/030109/130شعبه دوم
دادياري دادسراي عمومي شهرستان فيروزآباد فارس
تحت تعقيب ميباشد اعالم ميگردد ظرف يك ماه پس از
تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر شود در صورت عدم
حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
داديار شعبه دوم دادياري دادسراي فيروزآباد  -سعيد
قائدي
م/الف482/

نشانه هایی که ثابت می کنند شغلتان را اشتباه انتخاب کرده اید!
بیش از حد به بهانه بیماری سر کار نمی روید :
همه نیاز به روزها و تعطیالتی برای سالمت ذهنی دارند
اما اگه به دلیل خسته بودن از شغل ،به بهانه بیماری سر
کار نمی روید ،این یک پرچم قرمز است«.اگه حاضرید
بجز سر کار هر جایی باشید ،شاید نیاز به یک مسافرت،
مرخصی یا تغییر شغل دارید ».این را ایوان پلت
نویسنده «رمزگشایی یک مصاحبه موفق» می گوید .اما
خوشحال نبودن سر کار نیز میتواند شما را بیمار کند،
از مفید بودن و سالمت شما بکاهد و در مجموع شما
را بیچاره کند.
به سادگی بخش هایی از کارتان را نادیده می گیرید :
مردم همیشه در تمام بخش های شغلشان عالی نیستند
اما این به این به معنی نیست که میتوانید کارهایی که
به طور غریزی در آن توانایی ندارید یا از آن ها لذت
نمی برید را انجام ندهید .توانایی تکنیکی ،دسته بندی،
جزئیات  -این ها چیزهایی هستند که مردم با آن ها
درگیر هستند .همچنین تخفیف محوری یا چرخاندن
حقیقت ممکن است در نظر برخی مردم درست نباشد.
اگه مراقب نباشید ،بخش خاموش یا مخفی شما ممکن
است در بخش هایی که راحت نیستید خرابکاری کند.
تقریبا هر شش ماه احساس خود در سر کار را بازنگری
کنید  ،تمام ما کارهایی داریم که از انجامشان لذت نمی
بریم ،اما در مواقعی خود شغل مناسب ما نیست.
مردم میگویند در کار دیگری فوق العاده
خواهید شد :
این بازخورد میتواند یک تعریف باشد یا نشانه ای برای
اینکه در شغل فعلیتان موفق نیستید .اکثر مواقع افرادی
که به ما نزدیک ترند موهبت های مارا بهتر می بینند.
یاد بگیرید به بازخوردهای افراد مثبت گوش دهید و
از آن استقبال کنید  ،بدن شما دارد اعتراض میکند و
یک نشانه قطعی در شغل اشتباه اعتراض بدن شماست.
وقتی مشاغل ما با کسی که ما هستیم و قدرت طبیعی
مان هم ردیف نیست ،بدن صحبت میکند و اکثر ما
آن را ندید می گیریم .ممکن است افراد دیگری را
نیز بشناسیم که چنین نشانه هایی دارند پس برای ما

«طبیعی» به نظر میرسد یا آن را به حساب باال رفتن سن
می گذاریم.
شما از نظر ذهنی خسته هستید :
یک نشانه دیگر ،داشتن شغل اشتباه این است که هر روز
با خستگی ذهنی به خانه می روید و شاید حتی حس
کنید موفقیتی نداشته اید« .طبیعی ست که برخی اوقات
چنین احساسی داشته باشید اما وقتی اکثر روزها باشد،
به این معنی است که نوع کار شما اشتباه است ».این را
باتاگلیا می گوید« .کاری که شما میکنید باید باعث شود
بیشتری احساس کنید «داخل محدوده» هستید .شما از
کار خسته می شوید اما نه آن احساس توقف ناپذیر و بی
روح که برخی اوقات اتفاق میفتد»
حوصله تان سر رفته است :
یک نشانه این که نیاز به تغییر شغل دارید این است که
مانند فالت مسطح هستید ،رشد نمی کنید و فرصت رشد
در صنعت یا شغل فعلیتان نمی بینید.
اگر حوصله تان سر رفته و اشتیاقی ندارید ،احتماال وقت
تغییر اوضاع است .رشد برای موفقیت دائمی شما ضروری
ست .ابتکار الزم برای پیدا کردنش را داشته باشید
بیشتر روی سرگرمی یا ماجراجویی تان تمرکز
دارید :
معموال نبود یک شغل راضی کننده به این معنی است

که جای دیگری به دنبال معنا می گردیم .برای بیشتر
افراد این به شکل چیدن مسافرت یا یافتن تعصبات
و سرگرمی های جدید است .مانند تولید وسایل خانه.
علیرغم اینکه ماجراجویی های خالقانه بدردبخور و
جذاب هستند ،اگر به عنوان جایگزین چیزی گمشده
در زندگی ما استفاده شوند ،محدودکننده خواهند بود.
تجارت ،تجارت است و مسائل شخصی کامال
جداست ولی این برای شما صدق نمیکند :
با اینکه حرفه ای گری برای یک شغل موفق ضروری
ست ،اگر خارج از شخصیت شغلیتان آزادی ممکن
برای توصیف خودتان وجود ندارد ،پس شما در شغل
اشتباهی هستید.
شوخ طبعی و اشتیاق در کار را از دست داده
اید :
کاری که ما دوست داریم مستقیما به شخصیت
منحصربه فرد ما برمی گردد چیزی که تنها ما میتوانیم
ارائه کنیم ،اگه شما نمیتوانید حتی در مقدار کوچک
شخصیت خودتان را ،شوخ طبعی و اشتیاقتان را ،به
کار خود اضافه کنید ،این به این معنیست که شما
کامال از معادله خارج شده اید .برای بودن در شغلی که
واقعا عاشقش هستید ،باید جا برای برخی ویژگی های
شخصی باشد حتی اگر اتفاق روزمره ای نباشد.
بهترین کاری که میتوانید را انجام نمی دهید:
اگه اجازه میدهید دیگران فرصت هایی که شما میتوانید
داشته باشید را تصاحب کنند ،یا اگر قبل از یک مالقات
بزرگ یا پایان وقت نگران نیستید ،این میتواند نشانه ی
آن باشد که قلبتان دیگر با آن کار نیست.
وقتی موفق نمی شوید کمتر ناراحت می شوید .اجرای
بسیارخوب میتواند هر مقدار از چالش و سختی و حتی
برگشت به عقب را جبران کند تا وقتی که پیشرفت رو
به جلو انجام می شود ،زمانی که فکر میکنید پیشرفت
متوقف شده است ،وجود شما مشتاق به تغییر است و با
روندی رو به رشد نشانه های بزرگتری میفرستد و شما
را مجبور به تغییر میکند.

راه اندازی و حفظ کسب و کار کوچک موفق

است  ،شما باید هزینه های کسب و کار خود را (اجاره،
مواد ،غرامت کارکنان ،و غیره) بررسی کنید و سپس
بدانید که چه مقدار باید برای پوشش هزینه های آنها،
فروش داشته باشید و شروع به سود کردن،کنید .این به
عنوان یک تجزیه و تحلیل سر به سری شناخته شده
است.
با همه مقدار پولی که دارید شروع کنید:
بسیاری از صاحبان کسب و کار کوچک ،هزینه های
راه اندازی خود را به طور کامل از طریق وام پرداخت
می کنند ،با این انتظار که آنها وام های خود را با سود
حاصل از کسب و کار جدید خود پرداخت می کنند با
این حال ،کسب و کارهای جدید ممکن است تا چند
ماه یا سال را برای تولید سود طی کنند و پرداخت وام
واقعا می تواند تبدیل به یک سنگ در سر راه شما شود.
اگر قبل از اینکه درب های تجارت خود را باز کنید ،می
توانید پس انداز خود را تا حد زیادی به سرمایه شروع
کار افزایش دهید ،به این ترتیب اطمینان حاصل می
کنید که وام ها کسب و کار جدید ،شما را نابود نخواهند
کرد چرا که اتکا به سرمایه شخصی بسیار بهتر است.
همچنین به یاد داشته باشید که شانس بیرونی وجود
دارد  ،که اگر کسب و کارتان به اندازه برنامه ریزی
ابتدایی سود آور نشده باشد و موفق نباشد؛ وام دهنده
شرایط نامطلوبی را اضافه کند اگر مبلغی از پول راه

اندازی را تا حد امکان فراهم کنید ،مشکل مواجهه با این
قبیل اتفاقات که تجارت شما را تحت تاثیر قرار می دهد
را کاهش می دهید.
شروع کوچک  ،گول قدم های بزرگ را نخورید
هر کس می خواهد کسب و کار کوچک خود را به موفقیت
برساند،آن هم با تعداد زیادی از کارکنان و با درآمد عالی
باید یک اصل مهم را بداند آنهم شروع با سرعت مناسب
است  .شما بایدبدانید که اول قدم زدن را یاد بگیرید و
سپس بدوید .خود را بیش از حد نابود نکنید یا در ابتدا
هزینه های بسیار زیادی صرف نکنید  ،به ویژه اگر قرار
است ،زمان زیادی صرف شود تا به درآمد مطلوب برسید.
با شروع کم ،شمامطمئن می شوید که می توانید از سقوط
اجتناب ناپذیر در ارتباط با اجرای یک کسب و کار کوچک،
زنده بمانید آن کارآفرینانی که با عملکردی متوسط شروع
می کنند ،می توانند از اشتباهاتشان بدون گرفتن مقدار
زیادی بدهی ،درس بگیرند ؛شروع کار کوچک ،به کسب
و کار کوچک شما کمک می کند تا به یک شرکت موفق
تبدیل شود.
به صورت کتبی بنویسید:
برای یک شروع ،هیچ جایگزینی بهتر از یک قرارداد که
به خوبی نوشته شده باشد نیست .در واقع ،بسیاری از
قراردادها معتبر نیست مگر اینکه آنها در فرم مخصوص
نوشته شده باشند .تعداد دقیق این نوع قرارداد بین ایالت

ها متفاوت است ،اما در اینجا چند مثال معمول وجود
دارد:
قراردادهایی که بیش از یک سال طول می کشد انتقال
مالکیت در کپی رایت یا امالک و مستغالت در حالیکه
قراردادها شفاهی میتوانند صحیح و معتبر باشند ،ولی
اثبات و اجرای آنها بسیار سخت است .اطمینان حاصل
کنید که همه توافق نامه ها را به صورت کتبی در اختیار
شما قرار می گیرند  -این باعث می شود تا دردسر
نداشته باشید و حتی می تواند کسب و کارتان را نجات
دهد.
جایگاه و اسرار خود را در میان رازهای خود
نگه دارید:
راه های بسیاری برای کسب مزایای رقابتی نسبت به
سایر مشاغل در صنعت شما وجود دارد شما می توانید
یک محصول بهتر ،یک فرآیند تولید یا توزیع موثرتر،
یک مکان راحت تر ،خدمات بهتر برای مشتریان یا درک
بهتر از بازار در حال تغییر،داشته باشید .بهترین راه برای
نگه داشتن رده رقابتی،این است که از اسرار تجاری خود
محافظت کنید ،راز تجاری آن اطالعات است که برای
دیگران شناخته نشده است که به شما مزیت رقابتی در
بازار می دهد .انواع مختلفی از اسرار تجاری وجود دارد
و اسرار تجاری تا زمانی که صاحبان آنها اقدام به حفظ
آنها می کنند ،حفاظت قانونی دریافت می کنند این

روش های طالیی بیل گیتس برای موفقیت کارآفرین ها
 -1اهداف واال وبزرگ داشته باشید
تعداد بسیار کمی از مردم خبر دارند که موفقیت بزرگ
مایکرو سافت به دلیل دروغی بوده که بیل گیتس گفته
است در سال ،1975گیتس با شرکت کامپیوتری MTS
قرار داد بست و به آنها گفت که او یک مفسر بیسیک
برای میکرو کامپیوتر های آنها تولید کرده است و آنها
عالقمند شدند که این نرم افزار را ببینند،در صورتی که
آنها هنوز در حال ساختن بودند این موضوع باعث شد
که گیتس و آلن نرم افزار را به سرعت توسعه بدهند به
طوری که بتوانند ظرف چند هفته آن را ارائه دهند ؛ به
این ترتیب مایکروسافت تنها یک ماه بعد تاسیس شد
و باعث شد که بیل گیتس حتی بیشتر از توانش،کار
عرضه کند این اولین درس از این دو فرد موفق است.
 -2همیشه نگاه رو به جلو داشته باشید
بیل گیتس همیشه،در کنار تمام تالشی که به کار می
بست،چشم اندازی به آینده داشت و این که چگونه
میتواند آن را توسعه دهد و بهتر کند یکی از دالیل
معروفیت مایکرو سافت این بود که میتوانست سال
های سال،رقبایش را از میدان به در کند و با توجه
به نگاه رو به جلو خود،همیشه یک قدم از آنها جلوتر
باشد و هر بار دنبال موفقیتی بزرگتر بود حتی در سال
 2008که او از مایکرو سافت بازنشسته شد،همچنان
به آینده فکر میکرد .او تمام تمرکزش را روی تالش
های انسان دوستانه گذاشته است و در حال حاضر بنیاد
بیل و ملیندا گیتس تاثیر مثبت و عظیمی را در جهان
گذاشته است.
 -3اجازه ندهید که موفقیت،حواس شما را پرت
کند که از مسیر دور شوید:
یکی از بزرگترین درس های که ما میتوانیم از بیل
گیتس یاد بگیریم،توانایی او در فراموش کردن شکست
ها و پشت سر گذاشتن موفقیت است .او یک بار بیان
کرد که موفقیت یک معلم بسیار بدی است و آدم های
باهوش را فریب میدهد .اگر چه ما باید موفقیت های
خود را به یاد داشته باشیم اما نباید اجازه دهیم تا باعث
ایجاد اعتماد به نفس کاذب در ما شود همچنین او

معتقد است ما نباید الگو های اولیه موفقیتتان را نادیده
بگیریم اما اگر تمام تالشمان را حرف این موضوع کنیم
که چرا این موفقیت رخ داده است،ممکن است آمادگی
خود را برای رویارویی با چالش های آینده از دست بدهیم.
 -4قدر زمانی که دارید را بدانید:
گیتس گفت:مهم نیست که چقدر پول دارید،شما میتوانید
زمان بیشتری با آن پول ،برای خود بخرید  ،او اهمیت
استفاده درست و عاقالنه از زمان خود در طول روز را
درک میکند و کارهایی که بیشترین اهمیت را دارند در
اولویت قرار میدهد.اگر فکر کند که حضور در جلسه ای
برای او الزم نیست،در آن شرکت نمیکند .او حتی زمانی را
برای ارتباط با نزدیک ترین افراد به خودش صرف میکند و
حتی زمانی را برای تعهدات مهم ،اختصاص میدهد.
 -5کنترل کیفیت بسیار مهم است:
همانطور که مایکرو سافت رشد کرد،شروع به استخدام
بیشتر و بیشتر برنامه نویسان کرد پس از آن،گیتس
نقش مدیر عامل را به عهده گرفت ولی به هیچ عنوان
بر روی کیفیت کارش تاثیر نداشت .چشم انداز او درباره
مایکرو سافت این است که همیشه نرم افزار با کیفیت
ارائه میدهد.
 -6ایده های انقالبی که دارید ،باید نشان داده
شوند،نه اینکه فقط عنوان شوند:
در اوایل دهه هشتاد،بیل گیتس و استیو با هم در سراسر
کشور سفر کردند و سمیناری برگزار کردند،در مورد اینکه
چگونه واسطه های گرافیکی سیستم عامل آینده خواهند
بود.اما هیچ کس حرف آنها را باور نکرد .نگرش آنها به
سرعت در سال  1984تغییر کرده درست هنگامی که اپل
فکینتاش را راه اندازی کرد این نخستین کامپیوتر تجاری
موفق با استفاده از یک واسطه گر گرافیکی کاربر ( )GUIبود.
مایکرو سافت توانست ویندوز  10را در سال ،1985درست
یک سال پس از موفقیت مک ارائه دهد.اگر شما نیز یک
ایده انقالبی دارید،نگران نباشید که توسط افراد دیگر درک
نمیشوید و توسعه آنرا همین حاال آغاز کنید.

-7دیدگاه خود را با تیمتان به اشتراک بگذارید :
همانطور که گیتس سالها پیش از ظهور رابطه گرافیکی
را رو به پیشرفت دیده بود ,باالبردن اینترنت را توسط
یک اتصال  dial-upپیش بینی کرده بود در سال
,1995گیتس قانع شد که اینترنت ،آینده مایکروسافت
بود و او مجبور شد که یک نامه خیلی طوالنی به
شرکتش بنویسد  ،او نوشت :اینترنت یک موج بسیار
بزرگ است که قوانین را تغییر میدهد این یک فرصت
و همچنین یک چالش باورنکردنی است .من منتظر
پاسخ شما هستم,که چگونه میتوانیم استراژدی را بهبود
بخشیم تا رکورد موفقیت هایمان ادامه داشته باشد ؟
گیتس برای نوشتن این یادداشت وقتش را گذاشت زیرا
او متوجه شد که مایکروسافت برای تیمش اهمیت دارد
نتیجه این شد که ویندوز 95با اینترنت اکسپلور همراه شد .
-8از موقعیت خود برای عقب نشینی استفاده
کنید:
رهبران قوی ،اهمیت موفقیت خود را درک میکنند و از
آن برای جلب کردن توجه کسانی که بیشتر به آن نیاز
دارند ،استفاده میکنند ؛ یک نمونه را برای دیگران در
موقعیت خود آنها تنظیم میکنند .با بیل و ملیندا گیتس
پایه و اساس سرمایه گذاری بیش از  42میلیارد دالر
است  .گیتس ها ،وقت خود را برای کمک در سراسر
جهان اختصاص داده اند ،به خصوص درمورد پایداری
,تقویت آموزش و پرورش,سالمت عمومی و دسترسی به
تکنولوژی مقرون به صرفه ،که به آن عالقه مند هستند
-9به طور گسترده مطالعه کنید:
تماس با کتابفروشی بیل گیتس تردید بزرگی است،
گیتس بخش بزرگی از وبالگ خود را به آنچه که در
حال خواندن است اختصاص داده است  .وقت وی به
بررسی و توصیه خواندن کتاب در تابستان و لیست های
پایان سال گذشت ؛ رهبران موفق ،اهمیت توجه به همه
نوع دیدگاه ها را میدانند و درک می کنند  ،که دلیل
آن ،به خاطر حوضه ی وسیع مطالعات آنهاست.

حه
ف
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چطور شغل مورد عالقه تان را
انتخاب کنید

 عالیقتان را کشف کنید :قبل از انجام حرکتی که میتواند یک بن بست شغلی دیگر
باشد ،زمان بگذارید و بفهمید چه چیزی باعث قدرت
شما می شود .نگاه عمیق تری به عالیقتان و اینکه چطور
مهارت و تجاربتان با آن در یک راستا قرار می گیرند،
داشته باشید .همچنین میتوانید از دوستان ،استاد یا
مربی شغلی از فهم شان راجع به عالیقتان و چیزی که
در آن خوب هستید بپرسید .برای شروع فرایند ،از خود
بپرسید:اگر تمام مخارج سال آینده پرداخت شده بود و
باید از زمانم استفاده می کردم ،چکار میکردم؟
 مهارت های قابل انتقالتان را پیدا کنید :این ها استعدادهایی هستند که میتوانید با خودتان به
شغل جدید ببرید ،مانند روابط ارتباطی ،از گزارش با تلفن
تا شبکه های اجتماعی ،مهارت های سازمانی ،مدیریت
پروژه ،فراست در فروش و  . ...تقریبا همه یک مجموعه
مهارت قابل انتقال دارند.
بحث این است که این ها چه هستند و چطور میتوانند به
شغل های مختلف بروند.
 یک برنامه عملی ایجاد کنید :یک نقشه برای حرکت رو به جلو بر اساس چیزی که به کار
شما می آید ایجاد کنید چه یک شغل باشد ،چه پاداش،
تجربه یا افرادی که اولویت شما هستند ،بر روی آن تمرکز
کنید زیرا این شما را خوشحال میکند.
این چیزی است که نیاز دارید ،هر فکر قدیمی که امروزه
متخصصان چیزی دیگری در مورد آن میگوید را از سر
بیرون کنید.
مراحل می تواند هر چیزی از نشانه گذاری اسناد محرمانه
به نیاز شرکا و کارکنان برای امضای توافقات باشد.
راه دیگری برای نگه داشتن برندهای رقابتی شما این
است که فعالیت خود را ادامه دهید باید بدانیددر کسب
و کار خود  ،با یک رقیب مواجه می شوید ،با چالش ها
و نامالیمات مواجه می شوید ،منتظر واکنش نباشید -
برنامه ریزی کنید و پیش روی کنید.
استخدام افراد مناسب :
شخصی را استخدام کنید که بتواند با مدارک اساسی
مورد نیاز شما همراه باشد کسی که انگیزه ،خالقیت و
شخصیت مناسب را دارد ،در صنعت خود قرار دهید و
سپس هنگامی که این شخص را یافتید ،به خوبی با آنها
برخورد کنید .آنها را درگیر کنید و اطمینان حاصل کنید
که محیطی را ایجاد می کنید که آنها رشد می کنند و
همه توانایی های خود را برای کسب و کار شما استفاده
میکنند.
کسب و کار خود را به یک شروع قوی تبدیل کنید:
شما باید با قوانین و مقرراتی که کسب و کارتان را تحت
تاثیر قرار می دهد،آشنا شوید ؛ گاهی اوقات جزئیات
مربوط به شغل خود را به متخصصین واگذار کنید  .کسب
و کارتان ،بهترین فرصت برای موفقیت است پس حتما با
یک وکیل کسب و کار کوچک در منطقه خود برای کمک
تماس بگیرید.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي اصالحي شماره  139660311011001250مورخه
 96/11/8هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
آقاي محمد شرفي فرزند احمد بشماره شناسنامه  6صادره از
الرستان  -اوز در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 435/80
متر مربع پالك  78فرعي از  9872اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك 4فرعي از  9872اصلي قطعه  4واقع در بخش  18فارس
اوز خريداري از مالك رسمي ورثه آقاي خضري محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/03/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/04/05 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف345/
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي رضاقلي نورالديني داراي شماره شناسنامه  410متولد
 1341/4/9به شرح دادخواست به کالسه 97-2-2ح 14از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان حسين نورالديني به شناسنامه شماره
 2440455237در تاریخ  1396/8/8در اقامتگاه دائمی خود
بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر پدر متوفي
-2پري نورالديني به شماره شناسنامه  551ت ت 1346/7/10
صادره از حوزه فيروزآباد مادر متوفي وال غير...
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 شوراي حل اختالف
تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه سپهدار ميمندي شوراي حل اختالف شهرستان
م/الف481/
فيروزآباد

بهترین گیاهان دارویی برای پرورش در خانه
سیر

خواص قدرتمند :آنتیباکتریال ،ضدمیکروب
و ضدقارچ که در عین حال التهاب را نیز
کاهش میدهد .مطالعات حاکی از آن است
که سیر میتواند خطر ابتال به سرطان ریه،
پروستات را کاهش دهد ،ورم مفاصل و
استخوانی را تخفیف دهد و برخی سلولهای
سرطانی را ویران کند .یافتههای اولیه حاکی
از آن است که سیر میتواند از میزان باالی
کلسترول بکاهد و فشار خون را در افراد
مبتال به فشار خون کاهش دهد.
مصرف روزانه :طبق مطالعات منتشر شده
در مجلهی پزشک خانوادهی امریکا ،مصرف
منظم سیر مانع از بروز سرماخوردگیهای
شایع میگردد .میالرد میگوید ،هنگامی

که احساس بیماری میکند سیر را ساطوری
کرده ،اجازه میدهد تا  ۱۵دقیقه به همان
حالت بماند تا ترکیبات آن فعال شود و
گسترش یابد و سپس همانند یک قرص آن
را قورت میدهد .این کار برای روابط شخصی
چندان خوب نیست ،اما برای سرماخوردگی
به طرزی باورنکردنی موثر است .در ادامه
میافزاید که اکنون  ۱۰سال است سرما
نخورده!
راهنمای پرورش :در بهار یا پاییز ،دانهی
سیر را تهیه کنید ( .از ریشهی گل سیر که
سمپاشی شدهاند استفاده نکنید زیرا آنها اغلب
جوانه نمیزنند ).یک حبه سیر را بردارید ،به
طوری که قسمت تیز آن باال قرار گیرد تا
عمق  ۸تا  ۹سانت در زیر خاک فرو ببرید و
بعدی را با فاصلهی  ۵۰سانت از اولی بکارید.
چنانچه در پاییز اقدام به کاشت سیر نمودید،
سطح خاک را با کودهای گیاهی (کاه ،یونجه
خشک ،برگ خشک یا علفهای زده شده)
بپوشانید تا در زمستان گرم بماند .هنگامیکه
در بهار ریشهی پیچک مانند آن ساقهدار شد
تا گل کند ،آن را با قیچی باغبانی بزنید تا
مواد مغذی آن در خود سیر باقی بماند و به
گل سیر منتقل نشود ۲ .هفتهی دیگر نیز
ِ
صبر کنید؛ سپس ریشهی سیر را از زمین
خارج کنید و محصول خود را برداشت کنید.

نعناع

خواص قدرتمند :طبق دو مورد از مطالعات
انجام شده در سال  ،۲۰۱۲نعناع با خواص
ضد سرطانی بعالوه ترکیبات حاوی کارتنوئید
و رتینوئی ِد خود اثرات مخرب سرطان پروستات
و کبد را دفع میکند .طبق یافتهها از دیگر
ترکیبات نعناع رزمارنیک اسید است که
رادیکالهای آزاد را از بین برده و التهاب را
تقلیل میدهد ،عالئم آلرژیهای فصلی را تا حد
قابل توجهی محو میسازد .تحقیقات اولیهی
آزمایشگاهی حاکی از آن است که روغن نعناع
فلفلی تاثیر داروهای ضدعفونت را افزایش
میدهد.
خواص روزانه :نعناع گوارش را تسهیل میکند.
طبق مطالعات منتشر شده در سال ،۲۰۱۲
نحوهی عملکرد نعناع در تسهیل گوارش با شل
کردن بافت عضالنی مجرای گوارشی همراه
است تا گرفتگیها باز شود ،گازها رها شود و
دردهای شکمی حتی در افرادی که از سندرم
رودهی تحریکپذیر رنج میبرند ،التیام یابد.

میالرد معتقد است که نعناع بهترین چیزی
است که پس از زیادهرویهای شب کارناوال
متوجه میشوید نباید اینقدر غذا میخوردید،
میتوانید بخورید.
راهنمای پرورش :در بهار ،یک گیاه جوان نعناع
بخرید و در گلدان بکارید .اجازه دهید آفتاب به
صورت متمایل بر گلدان شما بتاند و نه کامل،
گرچه همیشه پرورش گیاهان و گسترش انرژی
هنگامی که در معرض تابش آفتاب قرار گیرند،
صورت میپذیرد ،اما چند روز نیز آنها را در
سایه قرار دهید تا استراحت کنند .گیاهان از
ریشههای خیس بیزارند!
ریحان

بابونه

خواص قدرتمند :خواص آنتیاکسیدانی،
آنتیباکتریال و ضدالتهابی ،عالوه بر اینها
بتاکاروتین و منیزم موجود در ریحان نقشی
کلیدی درمحافظت از سلولها در برابر
سکنیگزیدن بیماریهایی از قبیل بیماریهای

زردآلو برای رشد
مناسب به مکانی
با نور کامل و
مستقیم آفتاب
حداقل به میزان
هشت ساعت در
طی فصل رشد
نیاز دارد ،پس
گلدان خود را در
قسمتی از آپارتمان
قرار دهید که نور
بیشتری دریافت
کند .بالکن و
پنجرههای جنوبی
محل مناسبی
است.

زردآلو برای اینکه
قدرت جوان هزنی
پیدا کند نیاز به
تحمل یک دوره
سرمایی دارد.
بعد از جوانه زنی
این گیاه ،دامنه
وسیعی از دما را
تحمل م یکند.
زمستانهای
نسبت ًا سرد و
تابستانهای گرم
و خشک برای
رشد و باروری
زردآلو مناسب
است .مقاومت
زردآلو به سرمای
زمستانه در
حدود  -۲۵درجه
سانت یگراد
م یباشد .با این
وجود توجه داشته
باشید که نوسانات
دمایی م یتواند
به گیاه آسیب
جدی وارد کند.

خواص قدرتمند :طبق اعالن موسسه ملی
سالمت ،این گیاه آنتیاکسیدان ،ضدالتهاب
و آنتیباکتریال در زمره یکی از موثقترین
گیاهان جهان محسوب می شود .یافتههای
اولیه دال بر آن است که بابونه سلولهای
سرطانی را خنثی میکنند اما خواص
اثباتشدهی آن شامل ترمیم سریع زخمها،
پیشگیری و بهبود سرماخوردگی ،مقابله با
عفونتهای باکتریایی ،فرونشاندن اسپاسم و
گرفتگی عضالنی ،آرام کردن اضطراب و بهبود
کیفیت خواب میشود.
خواص روزانه :چای بابونه موجب تمدد اعصاب
و تسکین برانگیختگیهای عصبی میباشد.
طبق مطالعات منتشر شده در سال  ۲۰۱۲که
از سوی دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا ،بابونهی
آلمانی اضطراب را از بین میبرد و حتی عالئم
افسردگیهای خفیف را کاهش میدهد.
راهنمای پرورش :یک بسته تخم بابونه
خریداری نمائید و آنها را در ابتدای کاشت
درون اتاق نگه دارید زیرا ریشهها گرما را
دوست دارند .پس از  ۶تا  ۸هفته ،بابونهها
را به فضایی آفتابگیر که هوا جریان دارد،
منتقل کنید .یک بار در هفته آنها را آبیاری
کنید یا هر زمانی که خشک به نظر رسیدند.
در عرض یکی دو ماه ،گلهای ریز زرد و سفید
آن آمادهی برداشت است .آنها را درون سینی
خشک نمائید .گلها را خرد نمائید و درون
قوری بریزید .آب جوش را به آن بیافزائید،
اجازه دهید دم بکشد و نوشجان کنید!

پرورش گل شمعدانی

نحوه کاشت هسته زردآلو در گلدان
یکی از روشهای تکثیر زردآلو ،کاشت هسته زردآلو در گلدان است .این
روش نسبت به کاشت نهال نیاز به زمان بیشتری ب رای باردهی دارد و ۵
تا  ۶سال طول م یکشد تا گیاه شما میوه دهد .الزم به توضیح است،
ب رای اینکه هسته زردآلو بتواند جوانه بزند ،الزم است حدود دو تا سه
ماه را در سرمای حدود  ۵درجه طی کند تا قدرت جوانهزنی پیدا کند.
م راحل کاشت هسته زردآلو در گلدان به شرح زیر است:
.1ابتدا گوشت میوه را از اط راف هسته جدا کنید و هسته را با آب
شستشو دهید.
.2هستهها زردآلو را به مدت  ۲۴ساعت در آب ولرم بخیسانید.
سپس هستهها را در میان موادی که قابلیت نگهداری رطوبت دارند
(مانند شن ،ماسه ،کودهای گیاهی ،خاک اره یا پی تماس) ق رار دهید،
اگر این مواد در دسترس شما نبود ،م یتوانید هسته را در میان دستمال
کاغذیهای مرطوب ق رار داده و سپس هستهها را داخل یک کیسه
پالستیکی در بسته بگذارید.
.3ب رای اینکه هسته زردآلو قدرت جوان هزنی پیدا کند ،آن را به مدت دو
تا سه ماه در داخل یخچال نگهداری نمایید .در منابع علمی در مورد
کاشت هسته زردآلو در گلدان آمده است :الزم است بذرها ،مدت زمانی
در حدود  ۹۰روز در دمای پنج درجه سانتیگ راد ق رار بگی رند.
.4توجه کنید ،موادی که هسته زردآلو را در آن گذاشتهاید ،نباید خیس
باشند؛ بلکه فقط باید مقداری رطوبت داشته باشند.
.5توصیه م یشود هر چند وقت یکبار آنها را بررسی کنید و اگر سطح
مواد یا دستمالها خشک شده است ،با عمل غبارافشانی نسبت به
افزایش رطوبت این مواد اقدام کنید.
.6همچنین م یتوانید ب رای کاشت هسته زردآلو در گلدان ،بذر میوه
را از هسته چوبی سخت آن خارج کنید ،به این منظور هسته را به
آرامی بشکنید به طوریکه به بذر ،آسیبی نرسد .جدا کردن قسمت
چوبی هسته ،باعث م یشود که پس از کاشت جوان هزنی بذر آسانتر
انجام شود.
.7در این روش نیز به تحمل دوره سرمایی الزم است ،با این تفاوت که
مدت زمان کمتری در حدود یک ماه کافی است تا هسته ،توانایی جوانه
زدن پیدا کند.
.8پس از طی دوره سرمادهی ،هسته آماده کاشت است .عمق کاشت
هسته زردآلو در گلدان ،دو تا سه ب رابر قطر هسته است.
.9گلدانی را با مخلوطی از خاکبرگ ،خاک لومی و شن پر کنید و بذرها
را به آرامی در گلدان بکارید.
.10گلدان را در مکانی روشن با دمای حدود  ۲۰درجه ق رار دهید .حدود
 ۳تا  ۴هفته بعد شاهد رویش اولین جوانهها خواهید بود.
.11سه تا چهار سال نیز طول م یکشد تا گیاه از مرحله نهال بودن به
درختی که بار میوه م یدهد ،انتقال یابد .توجه داشته باشید ،میوههای
درخت زردآلو ،سال دوم بر روی چوب رشد م یکنند ،بناب راین در صورتی
که نهال شما نیاز به هرس داشت ،این موضوع را مد نظر ق رار دهید.
ش رایط محیطی نگهداری درخت زردآلو
ش رایط محیطی مورد نیاز درخت زردآلو ،بسیار شبیه هلو است؛ با این
تفاوت که کمتر از آن به سرمای زمستانه نیاز دارد.
خاک :زردآلو به خاک با زهکش خوب و نسبتا قلیایی احتیاج دارد و در
عین حال الزم است رطوبت را در خود نگه دارد .همچنین این خاک
باید سرشار از مواد مغذی باشد .خاک لومی مخلوط با شن و خاکبرگ
یا کود پوسیده گیاهی ،مناسبترین خاک ب رای تکثیر و کاشت هسته
زردآلو در گلدان است.
آبیاری :ب رای نهال زردآلو که به شکل گلدانی پرورش م ییابند ،باید زمانی
آبیاری را انجام دهید که تا حدود عمق  ۵سانتیمتری خاک خشک
شده باشد .توجه داشته باشید غرقاب کردن گلدان زردآلو باعث آسیب
و پوسیدگی ریشهها خواهد شد ،پس از داشتن زهکش مناسب خاک و
گلدان مطمئن شوید.
نور :زردآلو ب رای رشد مناسب به مکانی با نور کامل و مستقیم آفتاب
حداقل به می زان هشت ساعت در طی فصل رشد نیاز دارد ،پس گلدان
خود را در قسمتی از آپارتمان ق رار دهید که نور بیشتری دریافت کند.
بالکن و پنجرههای جنوبی محل مناسبی است.
دما :زردآلو ب رای اینکه قدرت جوانهزنی پیدا کند نیاز به تحمل یک دوره
سرمایی دارد .بعد از جوانه زنی این گیاه ،دامنه وسیعی از دما را تحمل
م یکند .زمستانهای نسبتاً سرد و تابستانهای گرم و خشک ب رای
رشد و باروری زردآلو مناسب است .مقاومت زردآلو به سرمای زمستانه در
حدود  -۲۵درجه سانت یگ راد م یباشد .با این وجود توجه داشته باشید
که نوسانات دمایی م یتواند به گیاه آسیب جدی وارد کند.
جالب است بدانید ای ران رتبه دوم در تولید زردآلو در جهان را دارد و
مطمئن باشید در هر نقطه از کشور که باشید ،با چند بار آزمایش و
تالش ،موفق به پرورش درخت زردآلو از طریق کاشت هسته آن خواهید
شد.

قلبی ،آسم ،ورم مفاصل و استخوان ،روماتوئید و
التهابات رودهایی بر عهده دارد.
خواص روزانه :ریحان به تسکین سردرد کمک
میکند .مشخص شده است که عملکرد
ترکیبات موجود در ریحان موسوم به اوژنول در
خنثیسازی فعالیت آنزیمهای سایکلوکسیژن
همانند تاثیر داروهای بدون نسخهایی مانند
آسپرین و ایبوپروفن است .میالرد برای تخفیف
سردرد جویدن برگهای ریحان را توصیه
میکند.
راهنمای پرورش :بیش از  ۶۰نوع گونه مختلف
ریحان در جهان وجود دارد .گیاه جوان ریحان
را در فصل بهار خریداری نمائید و بالفاصله
در حیاط بکارید ،از خاک استاندارد باغبانی
استفاده نمائید .به جای آبیاری برگها ،خاک
را آبیاری نمائید زیرا آنها مستعد آفت هستند.
منتظر باشید ریحانها تا  ۱۴سانت بلند شوند،
البته این امر بستگی به گونههای مختلف ریحان
متغییر است.

حه
صف
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معرفی گل های آپارتمانی
پوتوس
این گیاه نسبت به نور کم مقاوم است به
همین دلیل گزینه بسیار خوبی برای دفاتر
کم نور و ادارات و کارخانه هاست که با توجه
به قدرت تصفیه کنندگی باال ،در این هوای
آلوده بسیار مناسب و پرکاربرد می باشد.
پوتوس نیم سایه را ترجیح میدهد اما
نژادهای ابلق رنگ تنوع خود را در سایه از
دست میدهد .گیاه را در معرض نور مستقیم
آفتاب قرار ندهید و اجازه دهید خاک سطح
گلدان در زمان بین دو آبیاری خشک شود و
سپس آبیاری نمایید .زهکش گلدان را مرتبا
بازدید کنید .آبیاری زیاد باعث پوسیدگی و
زرد شدن ساقه می شود.
گندمی یا سنجاقی
گیاهی است زیبا و ارزان و سریع الرشد.
برای افراد مبتدی و نا آشنا به نگهداری گیاه
آپارتمانی بسیار مناسب است،به علت وضع
خاص برگها و آویزان شدن آنها را در سبد
های آویزان استفاده می شود.
نزدیک پنجره بهترین محل برای نگهداری
آن است .از تابش مستقیم آفتاب به آن به
خصوص در ظهر جلوگیری کنید.بهترین
وضعیت این گل قرار دادن در کنار گلدان
های دیگر در حیاط در نقطه ای سایه است.
آفتاب مستقیم در تابستان ،باعث خراب
شدن برگ های این گل می شود .بهترین
جا برای این گل داخل منزل کنار پنجره با
نور زیاد است تا برگ هایش زیاد از حد بلند
و شکننده نشوند.
برگ انجیری
هوای گرم و مرطوب ایده آل این گل است.
تغییرات درجه حرارت را به راحتی می
پذیرند و برای افراد مبتدی گیاهی مناسب
است.
نزدیک پنجره با نور غیرمستقیم و نیم
سایه،نیم افتاب نور دلخواه این گیاه است،
مواظب اشعه مستقیم افتاب باشید.نور کم
باعث کم شدن بریدگی های برگ شده و از
زیبایی آن می کاهد .آبیاری بیش از اندازه
برای این گیاه مضر است و سطح خاک در
فاصله دو آبیاری باید خشک شود،همیشه
قبل از آبیاری رطوبت سطح خاک را بازدید
کنید.
حسن یوسف
این گیاه همیشه سبز بسیار پررشد و
چندساله یا دائمی است .برگ های رنگارنگ
حسن یوسف با زیبایی و تنوع ویژه اش آن را
ازهر گیاه دیگری متمایز می سازد .این گیاه
را در تابستان میتوان در زیر سایه درختان

در محیط خارج گلخانه کشت کرد.در
منازل باید در محل روشن نگهداری شود تا
برگ ها رنگ خود را حفظ کنند .
بذای آبیاری هر وقت خاک گلدان خشک
شد اقدام به آبیاری کنید ،در فصل سرما نیز
اجازه دهید قبل آبیاری خاک خشک شود.
در زمستان و تابستان داخل منزل که تهویه
خوبی ندارند آبیاری زیاد باعث سیاه شدن
ساقه ها می شود .حسن یوسف در نور زیاد
و سایه کم رشد نمی کند ،بهترین نور،نور
فیلتر شده پنجره جنوبی می باشدولی
پنجره شمالی نیز مناسب است.نور مستقیم
باعث کمرنگ شدن برگ ها می شود و نور
کم هم باعث زرد شدن و عدم رشد و سبز
شدن برگ ها می شود.
شفلرا
اگر دنبال یه گل مناسب برای اتاق پذیرایی
با نور متوسط می گردید ،شفلرا را به شما
معرفی می کنیم .بر عکس اکثر گیاهان
زینتی که با حذف جوانه های انتهایی شاخه
های جانبی شروع به ظهور میکنند،در این
گیاه فقط یک شاخه اصلی موجود است.
به نور غیرمستقیم نیاز دارد.هر چند وقت
یکبار گلدان را به آفتاب صبح منتقل کنید.
در صورت کمبود نور برگ ها بیحال می
شوند .در مورد آبیاری هم اجازه دهید بین
دو آبیاری خاک خشک شود و در زمستان
ها آبیاری را کمتر کنید.در ارقام ابلق ،آبیاری
زیاد و خفگی ریشه  ،باعث پوسیدگی ریشه
و ایجاد نقاط سیاه روی قیمت سفید و ابلق
برگ می شود .دراین مواقع باید آبیاری را
کمتر کرده و سم کاپتان به خاک بزنید
همینطور نور گل را زیاد و تغذیه همراه با
اسید هیومیک را شروع کنید.
قاشقی
یک گل محبوب  ،معروف و همیشه سبز
است و برای ادارات با نور متوسط و خنک
بسیار مناسب است .رشد گیاه کند است و
زادگاهش در جنگلهای نسبتا تاریک است
به همین دلیل سایه آپارتمان را به خوبی
تحمل میکند .بهترین مکان برای نگهداری
این گل کنار پنجره ای است که از آفتاب
مستقیم ظهر در امان باشد.
اجازه دهید در بین دو آبیاری سطح خاک
گلدان خشک شود ،آبیاری بیش از اندازه به
خصوص در زمستان باعث پوسیدگی گیاه
و در نهایت حمله قارچ بیماری زای بوتری
تیس می گردد .در تابستان هر 7روز یکبار
و در زمستان هر  2یا  3روز یکبار آبیاری
نمایید.

یکی از گل های زیبای آپارتمانی که در
رنگ های شاد و زیبا وجود دارد شمعدانی
است ،چنانکه می دانیم گیاهان معروف به
ژرانیوم باغچه ای و ژرانیوم پیچ ،واریته
هایی از پالرگنیوم است.
این گیاهان زیبا شاخ و برگ های انبوه
کروی شکل و کرکداری دارند و گل های
آنها درشت و به رنگ های سفید و قرمز
یا بنفش است که معموال در قسمت زیرین
گلبرگ ها لکه های تیره رنگی دیده می
شود.
این گیاهان بر حسب تاریخ تهیه قلمه آنها
از آغاز فروردین تا پایان مردادماه به گل
می نشیند و ازجمله گیاهان گلخانه های
سرد است .سازگاری آنها بسیار خوب است
و در زمستان باید در کنار پنجره و در

حرارتی حداکثر  ۱۲درجه سانتیگراد قرار
گیرد .خاک مناسب برای آنها مخلوطی از
خاک باغچه ای شن دار همراه با مختصری
خاکبرگ و تورب پوسیده است .در فصل
بهار و اوایل تابستان به آب زیاد نیاز دارد و
در همین هنگام است که دادن چندبار کود
محلول بدان نیز بسیار مناسب خواهد بود.

پرورش توتفرنگی در گلدان

پرورش توت فرنگی کار ساده ایست و
هر کسی می تواند آن را پرورش دهد و
قیمتی گزاف برای خرید آن پرداخت نکند.
شما در دو فصل بهار و پاییز می توانید
توت فرنگی بکارید .توتفرنگی با روشی
موسوم به رانر زیاد میشود .یعنی بوتههای
جــدید را که ریشهدار باشند در محل مورد
نظرتان میکارید .در نتیجه امکان بیمار
بودن بوتهها زیاد است .دقت کنید که بوته
بیمار را نخرید .لکه برگی ،سفیدک پودری،
پوسیدگی سیاه ریشه جزو مهمترین
بیماریهای توتفرنگی است که نشانههای
بارزی هم دارند .مثال لکههای روی برگ و
سفیدکهای روی ساقه و برگ.
بهتر است در هر گلدان تنها یک بوته بکارید
مگر اینکه از گلدانهای مستطیلی شکل
دراز استفاده کنید که بتوانید بین هر دو
بوته  ۴۰سانتیمتر فاصله بگذارید .هر جایی
که گرما و خورشید مناسب داشته باشد،
برای قرار دادن گلدان توتفرنگی شما
خوب است .توتفرنگیها به دنبال مکانی
مناسب و معتدل برای زندگی سه تا چهار
ساله خودشان هستند .پس آن را از آنها
دریغ نکنید .توتفرنگیها دوست ندارند
تابستانهای بسیار گرم و خشک را تحمل
کنند.درجه حرارت مناسب برای پرورش
توتفرنگی بین  ۱۵تا  ۲۵درجه سانتیگراد
است .البته توتفرنگی سرما را هم تحمل
میکند و در برابر آن نیمه مقاوم است .در
زمستان اگر روی بوتههای توتفرنگیتان را
بپوشانید تا دمای  -۱۸درجه سانتیگراد را
تحمل میکنند.
برای کود گلدانتان بهتر است از ترکیبی از

کودهای کمپوست مخصوص باغ ،برگ یا
زبالههای سبز بازیافت شده استفاده کنید و
تا عمق  ۱۵سانتیمتری خاک گلدانتان (از
باال) را با آن بپوشانید .بوتهها به خوبی درون
خاک جای دهید و مطمئن شوید که جوانه
برگها همتراز با خاک است.
معموال پرورش توتفرنگی ،به ویژه وقتی
جنس بوتههای آن مرغوب باشد ،بسیار آسان
است .در ابتدا تنها کافی است علفهای هرز
را از خاک خارج کنید ،اما وقتی میوهها
شروع کردند به در آمدن ،حواستان به
حشرات و آفتها هم باشد.مهمترین نکته در
پرورش توتفرنگی این است که خاک گلدان
آن را مرطوب نگه دارید .البته باید حواستان
هم باشد که به طور ناگهانی حجم زیادی از
آب را پای گلدان نریزید.اگر گلدانتان را روی
بالکن قار میدهید ،وقتی میوهها در آمدند،
پیش از اینکه رنگی به خود بگیرند ،روی آنها
را با پالستیک بپوشانید .این کار آنها را از
گزند پرندهها در امان نگه میدارد.
هر وقت توتفرنگیتان دورتادورش قرمز
شد ،یک روز به آن وقت بدهید و آن وقت
آن را بچینید .این فرصت یک روزه آنها را
شیرینتر ،آبدارتر و خوش عطرتر میکند.
وقتی زمان باردهی بوتهها تمام شد ،باز
هم حواستان باید به بوته باشد .شاخههای
زائد را بزنید و تنها برگهای کوچک را باقی
بگذارید .از لخت شدن بوتهتان نترسید.
برگها دوباره رشد خواهند کرد .خاک گلدان
را تقویت کنید .برای تقویت خاک میتوانید
از همین برگهای خود بوته که جدا کردهاید
یا کودهای کمپوستی استفاده کنید.

خواص مواد غذایی:::::::::::::::::::::::::::

مصرف ماهی چه خاصیتی
برای بدن دارد؟ () 1

ماهی جزو سالمترین غذاهای روی این
سیاره است .ماهی سرشار از مواد مغذی
مانند پروتئین و ویتامین  Dاست .ماهی
بهترین منبع اسیدهای چرب امگا  ۳در
جهان است ،که فوق العاده برای بدن و
مغز مهم هستند .در اینجا به  ۱۱مورد از
خواص مصرف ماهی ،که با پژوهشها تایید
شدهاند ،آورده شده است.
.1ماهی حاوی مواد مغذی مهمی است که
اکثر مردم به اندازه کافی دریافت نمیکنند.

بهطور کلی ،همه انواع ماهی برای شما مفید
است .آنها حاوی مواد مغذی فراوانی هستند،
که اکثر مردم از رژیم غذایی خود به اندازه
کافی دریافت نمیکنند .ماهی حاوی پروتئین
با کیفیت باال ،ید ،ویتامینهای مختلف و مواد
معدنی است .با این حال ،برخی از ماهیها بهتر
از انواع دیگر هستند و انواع چرب آن در زمره
سالمترین نوع ماهیها در نظر گرفته میشوند.
دلیل این است که در ماهیهای چرب (مانند
ماهی آزاد ،قزل آال ،ساردین ،ماهی تن و ماهی
خال مخالی) مواد مغذی بر پایه چربی ،بیشتر
یافت میشود .این مواد شامل ویتامین D

محلول در چربی ،ماده غذایی که اکثر مردم
دچار کمبود آن هستند ،میشود .این ویتامین
مانند یک هورمون استروئیدی در بدن عمل
میکند .ماهیهای چرب ،اسیدهای چرب امگا
 ۳بسیار باالیی دارند .این اسیدهای چرب برای
عملکرد بهینهی بدن و مغز حیاتی هستند و به
طور جدی با کاهش خطر ابتال به بسیاری از
بیماریهای مرتبطند .برای تامین امگا  ۳مورد
نیازتان ،خوردن روغن ماهی حداقل یک یا دو
بار در هفته توصیه میشود.
 .2ماهی ممکن است خطر ابتال به حمالت
قلبی و سکته را کاهش دهد

حمالت قلبی و سکته دو نمونه از شایعترین

علل مرگ زودرس در جهان هستند .بهطور
کلی ماهی در زمره بهترین غذاهاییست که
میتوان برای داشتن یک قلب سالم مصرف
نمود .پس جای تعجب نیست که بسیاری از
مطالعات مشاهدهای بزرگ دال بر آن است که
افرادی که بهطور منظم روغن ماهی مصرف
میکنند ،کمتر در خطر حمالت قلبی ،سکته
مغزی و مرگ ناشی از بیماریهای قلبی
قرار میگیرند .یک مطالعه در ایاالت متحده
بین بیش از  ۴۰،۰۰۰مرد ،که بهطور منظم
یک یا چند وعده ماهی در هفته مصرف
میکردند مورد بررسی قرار داد ،نتایج حاکی
از بود که آنها  ۱۵درصد کمتر در معرض خطر
بیماریهای قلبی قرار داشتند .محققان بر این
باورند که انواع ماهیهای چرب ،به دلیل مقدار
باالی اسیدهای چرب امگا  ،۳برای سالمت
قلب مفیدترند.
 .3مواد مغذی موجود در ماهی در طول
دوران رشد ،حیاتیاند

اسیدهای چرب امگا  ۳برای رشد و تکامل
بدن ضروری هستند .اسید چرب امگا  ،۳اسید
دوکوزاهگزانوییک ( ،)DHAاز اهمیت ویژهایی
برخوردار است ،زیرا برای رشد مغز و چشم
الزم است .به همین دلیل است که اغلب توصیه
میشود مادران باردار و شیرده حتما اسیدهای
چرب امگا  ۳به اندازه کافی مصرفکنند .با این
حال ،یک اخطار در مصرف ماهی به مادران باردار
وجود دارد .برخی از ماهیها جیوه باالیی دارند،
که از قضا با مشکالت رشد مغز در ارتباط است.

بههمین دلیل ،زنان باردار باید فقط ماهیهایی
مانند ماهی آزاد ،ساردین ،ماهی قزل آال
و غیره را که در زنجیره مواد غذایی قرار
دارند را مصرف کنند و میزان آن را به ۳۴۰
گرم در هفته محدود کنند .همچنین زنان
باردار باید از گوشت خام و نپخته (از جمله
سوشی) اجتناب کنند ،زیرا ممکن است حاوی
میکروارگانیسمهایی باشد که میتواند برای
جنین مضر باشد.
 .4ماهی میتواند باعث افزایش ماده
خاکستری مغز شده و نقش محافظتی در برابر
زوال مغز ناشی از کهولت سن گردد

یکی از عواقب ناشی از پیری ،این است که
عملکرد مغز اغلب تضعیف میشود ( .که با
عنوان زوال شناختی مرتبط با سن خوانده می
شود) .این امر در بسیاری از موارد طبیعی است،
اما بیماریهای عصبی جدی مانند بیماری
آلزایمر نیز وجود دارد .جالب توجه آن است که
در بسیاری از مطالعات مشاهدهای اثبات شد،
افرادی که بیشتر ماهی میخورند ،روند کندتری
به سوی زوال عقل دارند .یک مکانیسم که
میتواند با ماده خاکستری در مغز ارتباط داشته
باشد .مادهی خاکستری ،عمده بافت عملکردی
مغز است ،که حاوی سلولهای عصبی است که
اطالعات را پردازش میکند ،خاطرات را حفظ
و شما را انسان میسازد .مطالعات نشان دادهاند
افرادی که هر هفته ماهی مصرف میکنند،
ماده خاکستری بیشتری در مرکز مغز دارند،
که تنظیم احساسات و حافظه را به عهده دارد.

بهترین زمان برای سوراخ کردن گوش کودک

باید بدانید
احتمال عفونت
در قسمت انتهایی
الله گوش کمتر
از بقیه نواحی
خصوصا غضروف
ناحیه باالی
گوش است .حتی
بسیاری از والدین
تمایل به انجام
این کار در خانه
دارند که باید
بگوییم بهتر است
اجازه دهید این
کار در مراکز
درمانی انجام
شود .
گوشواره ها هم
می توانند عامل
انتقال عفونت و
باکتریهای مفید
به بدن شوند.
گوشواره ها را
در هر جایی قرار
ندهید و هر بار
که می خواهید از
آنها استفاده کنید
سعی کنید آن را
ضد عفونی کنید .

با وجودی که
گوش یکی از
رایج ترین نواحی
بدن برای نصب
آویزهاست؛ اما
سوراخ کردن
گوش نیز ممکن
است عوارضی را
به همراه داشته
باشد ،از جمله
این عوارض می
توانیم به عفونت
ها ،حساسیت به
فلزهای مختلف
گوشواره ها،
تشکیل یک بافت
برجسته در ناحیه
نرمه گوش و نیز
پارگی گوش در
اثر ضربه اشاره
کنیم.

نکاتی درباره سوراخ کردن گوش کودک
باید بدانید احتمال عفونت در قسمت انتهایی الله گوش کمتر
از بقیه نواحی خصوصا غضروف ناحیه باالی گوش است .حتی
بسیاری از والدین تمایل به انجام این کار در خانه دارند که باید
بگوییم بهتر است اجازه دهید این کار در مراکز درمانی انجام شود .
گوشواره ها هم می توانند عامل انتقال عفونت و باکتریهای مفید به
بدن شوند .گوشواره ها را در هر جایی قرار ندهید و هر بار که می
خواهید از آنها استفاده کنید سعی کنید آن را ضد عفونی کنید .
سوراخ کردن گوش نوازد از دید روانشناسان
اوال کودک دلبند شما چیزی از گوشواره نمی داند فقط متوجه
درد و اذیتی که به او می رسد می شود و فکر می کند والدین او
را اذیت و تنبیه می کنند .
ثانیا اگر به دلیل کوچکی نمی تواند ابراز درد بکند به معنای
نداشتن درد نیست .بهتر است تا زمانی که کودک علت این درد
کشیدن و سوراخ کردن گوش را متوجه بشود و آن را به جان و دل
بخرد و از شما بخواهد که گوش هایش را سوراخ کنید و به درکی
رسیده است که به گوشهایش تا بهبودی کامل دست نمی زند این
کار را به تعویق بیاندازید .
زمان مناسب برای سوراخ کردن گوش کودک
اصوال از لحاظ سیر رشد ،رشد الله گوش حداکثر تا  9سالگی تمام
می شود ،یعنی بعد از این سن اندازه الله گوش تغییر نمی کند.
به همین دلیل بهتر است بعد از  6سالگی کار سوراخ کردن گوش
انجام شود ،ولی اگر خانواده های اصرار دارند تا زودتر این کار
را انجام دهند ،ضرر چندانی برای کودک ندارد .برخی از والدین
معتقدند که هر چه سریع تر بعد از تولد بهتر است گوش های
کودک را سوراخ کنند چرا که نوزاد کمتر درد می کشد و اذیت
می شود .از طرفی چون نمی تواند دست به گوشهایش بزند روند
بهبودی سریع تر است .روانشناسان کودک در این زمینه اعالم
کردند که سوراخ کردن گوش نوزادان صحیح نیست .زیرا نوزاد
هیچ تصوری از گوشواره ندارد و تصور می کند دردی که می کشد
به دلیل تنبیه یا آزار اوست .از این رو روانشناسان توصیه می کنند
بهتر است تا زمانی که کودک علت این درد کشیدن و سوراخ
کردن گوش را متوجه بشود و از شما بخواهد که گوش هایش را
سوراخ کنید و به درکی رسیده است که به گوشهایش تا بهبودی
کامل دست نمی زند به تعویق بیاندازید .
عوارض سوراخ کردن گوش
با وجودی که گوش یکی از رایج ترین نواحی بدن برای نصب
آویزهاست؛ اما سوراخ کردن گوش نیز ممکن است عوارضی را
به همراه داشته باشد ،از جمله این عوارض می توانیم به عفونت
ها ،حساسیت به فلزهای مختلف گوشواره ها ،تشکیل یک بافت
برجسته در ناحیه نرمه گوش و نیز پارگی گوش در اثر ضربه اشاره
کنیم .ایجاد چند سوراخ روی گوش شایع است؛ اما سوراخ کردن
الله گوش (قسمت غضروفی باالی گوش) خطرناک است زیرا این
منطقه غضروفی است و رگ خونی ندارد ،در نتیجه التهابی که
اطراف سوراخ ایجاد شده دیرتر بهبود پیدا میکند و احتمال ایجاد
عفونت و تاول معموال در ماههای اول بعد از سوراخ کردن به
خصوص در ماه های گرم سال زیاد است .عالمت ایجاد این عفونت
در قسمت الله گوش ،تورم دردناک ،گرمی و قرمزی است که
معموال نرمه گوش را درگیر نمیکند .

افسردگی یک اختالل روانی جدی و
فوق العاده شایع است .مشخص است که
افسردگی ،باعث غم و اندوه ،کاهش انرژی
و از دست دادن عالقه به زندگی و فعالیتها
میشود .اگر چه نه به اندازه بیماری قلبی
یا چاقی ،اما افسردگی در حال حاضر یکی
از بزرگترین مشکالت بهداشتی در جهان
است .آزمایشهای کنترل شده متعدد نیز
نشان دادند که اسیدهای چرب امگا  ۳در
برابر افسردگی مفید هستند و بهطور قابل
توجهی باعث افزایش اثربخشی داروهای
ضد افسردگی میشوند .یعنی ماهی به
معنای واقعی کلمه میتواند شما را فرد
شادتری سازد و باعث بهبود کیفیت زندگی
شما گردد .ماهی و اسیدهای چرب امگا،۳
همچنین ممکن است به سایر اختالالت
روانی مانند اختالل دو قطبی کمک کند.
 .6ماهی تنها منبع غذایی خوب ویتامین  Dاست.
زیادی به ویتامین D

در سالهای اخیر توجهات
معطوف شده است .این ویتامین مهم ،در واقع
مانند یک هورمون استروئیدی در بدن عمل
میکند ،ماهی و محصوالت تهیه شده از ماهی
تا حد زیادی بهترین منابع غذایی ویتامین D
هستند .ماهیهای چرب مانند ماهی آزاد و شاه
ماهی حاوی باالترین مقدار ویتامین  Dهستند.
فقط ۱۱۳گرم ماهی قزل آالی پخته شده ،حاوی
حدود  ۱۰۰درصد ویتامین  Dتوصیه شده در

ی مانند
روز است .برخی از روغنهای انواع ماه 
روغن کبد ماهی کاد ،ویتامین  Dبسیار باالیی
دارند ،تنها یک قاشق غذاخوری از آن بیش از
 ۲۰۰درصد از مصرف توصیه شده ویتامین D
را تامین میکنند .اگر شما نور آفتاب دریافت
نمیکنید و بهطور منظم ماهیهای چرب
مصرف نمیکنید ،پس ممکن است بخواهید از
مکمل ویتامین  Dاستفاده کنید.
 .7مصرف ماهی با کاهش خطر ابتال به
بیماریهای خود ایمنی از جمله دیابت نوع
 ۱مرتبط است

بیماری خود ایمنی هنگامی رخ میدهند که
سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای سالم
بدن حمله میکند و آنها را از بین ببرد .یک
مثال مهم دیابت نوع  ۱است ،که به سیستم
ایمنی بدن ،سلولهای تولید انسولین در
پانکراس حمله میکند .مطالعات متعدد نشان
دادهاند که مصرف امگا  ۳و یا روغن ماهی با
کاهش خطر ابتال به دیابت نوع  ۱در کودکان
و همچنین گونهای از دیابت خود ایمنی در
بزرگساالن مرتبط است .نتایج گرچه مقدماتی
هستند ،اما محققان بر این باورند که این نتایج
ممکن است علت مصرف اسیدهای چرب امگا
 ۳و ویتامین  Dدر ماهی و روغن ماهی باشد.
برخی بر این باورند که مصرف ماهی ممکن
است خطر ابتال به آرتریت روماتوئید و اسکلروز
چندگانه را کاهش دهد ،اما شواهد موجود
ضعیف هستند.

آلوئه ورا برای درمان آکنه

کودکان::::::::::::::::::::::::::::::::::

سوراخ کردن گوش کودک تا قبل از  6ماهگی ممنوع
مجله آمریکایی مراقبت بالینی از پوست طی مطالعه ای که انجام
داد اظهار کرد که  20درصد سوراخهایی که در بدن ایجاد می
شود مثل سوراخ گوش می تواند عامل سرایت عفونت باشد .حفره
های اضافی که در پوست ایجاد می شود می توانند آلودگی را از
طریق پوست به داخل بدن منتقل کنند یا حتی به افراد دیگر
سرایت دهند .
سوراخ کردن گوش در فرهنگ های مختلف از محبوبیت متفاوتی
برخوردار است و خوشبختانه احتمال دیده شدن عفونت در آن
زیاد است .این مجله در توصیه ای به والدین نوشت :سوراخ کردن
گوش نوزادان حداقل تا  6ماهگی ایده مناسبی نیست چرا که
سیستم ایمنی بدن نوزاد تا این زمان هنوز به صورت کامل مجهز
نشده و احتمال اینکه نتواند با عفونت احتمالی سوراخ کردن گوش
مبارزه نکند را دارد .

 .5ماهی به پیشگیری و درمان افسردگی کمک
میکند و شما را به انسانی شادتر بدل میکند

حه
صف
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ژل آلوئه ورا در بسیاری از محصوالت مراقبت
از پوست فاقد نسخه استفاده میشود چرا که
این عصاره گیاهی دارای خواص ضد باکتریایی
و ضد التهابی است که استفاده از آن به درمان
آکنه کمک مینماید.
تحقیقات نشان داده اند که آلوئه ورا دارای
عملکردی همانند داروهای سنتی آکنه است.
مطالعه انجام شده در این زمینه گزارش داده
است که ترکیبی از کرم ترتینوئین  ،داروهای
رایج آکنه و کرم آلوئه ورا در افراد مبتال به آکنه
خفیف تا متوسط به نحو موثری باعث التیام
ضایعات آکنه میگردد

خطرات نگهداری از حیوانات خانگی
برای کودکان

بهتر است قبل از اینکه حیوانی را به درون
حریم خصوصی خود راه دهید ،درباره
بیماری هایی که ممکن است توسط آن
حیوان خانگی به شما منتقل شود ،محققان
هشدار داده اند تماس کودکان با حیوانات
خانگی مشکالت تنفسی آنها را تشدید می
کند.
آنها معتقدند وجود حیوانات خانگی مانند
سگ و گربه و خرگوش سبب بروز آلرژی
به ویژه مشکالت
تنفسی می شود.تماس با حیوانات خانگی و
آلرژی های ناشی از این تماس ،باعث افزایش
تعداد افراد مبتال به حساسیت های تنفسی
در سراسر اروپا شده است .به طوری که تنها
در کشور آلمان بیش از 30هزار کودک از
چند ماهه تا شش ساله به مشکالت تنفسی
دچار هستند.
طبق بررسی های جدید؛ تماس کودکان
با سگ ها ،مشکالت تنفسی و عفونتی را
افزایش می دهد و کودکانی که با گربه ،سگ
و یا حتی اسب ها زندگی می کنند به تدریج
دچار عفونت های گوش ،آب ریزش بینی و
سرفه می شوند.
بررسی ها نشان می دهد که تماس با سگ
ها بیشتر از گربه ها به کودکان آسیب می
رساند و نمی توان نسبت به خانواده هایی
که در منزل از سگ نگهداری می کنند ،بی
تفاوت بود.
سگ ها یکی از مهم ترین عوامل بروز
مشکالت تنفسی هستند .موهای آنها به
مجرای تنفسی وارد شده و می تواند در
سیستم ایمنی بدن اختالل ایجاد کند.
سوال بسیار مهمی که درباره نگهداری
حیوانات خانگی برای ما پیش می آید این
است که واقعا بیماری های حیوانات می
تواند انسان را بیمار کند؟
 .1عفونت قارچی
عفونت قارچی می تواند از حیوانات به انسان
منتقل شود .این عفونت به شدت مسری
است .عامل عفونت قارچی می تواند ماه ها

بدون میزبان زنده بماند تا زمانی که یک
حیوان آن را جذب کند .این عفونت معموال
از حیوان به انسان انتقال می یابد.
 .2کرم های لوله ای
کرم های لوله ای شایع ترین انگل های
داخلی در گربه ها هستند .این کرم ها که
شبیه به ماکارونی هستند تا  10سانتی متر
رشد می کنند .بچه گربه ها می توانند از
طریق شیر مادر آلوده شوند .در حالی که
گربه های مسن تر با خوردن جوندگان
آلوده به کرم لوله ای آلوده می شوند .این
کرم ساالنه از طریق گربه ها 10 ،هزار
کودک را مبتال می کند .بدترین حالت که
ممکن است توسط این انگل به انسان وارد
شود نابینا شدن انسان است.
 .3کرم های هوک
کرم های هوک در پوشش روده سگ
زندگی می کنند و عامل اصلی در خونریزی
و مرگ در توله سگ ها هستند .تخم های
این کرم در مدفوع حیوان یافت می شود و
از طریق پوست می تواند جذب بدن شود.
به همین خاطر سعی کنید در محیط باز با
پای برهنه قدم نزنید.
 .4بیماری Giardia

احتمال مبتال شدن سگ ها به بیماری
 Giardiaبیشتر از گربه هاست .چون عامل
بیماری  Giardiaدر رودخانه و دریاچه ها
زندگی می کند.
 .5کمپیلوباکتر
کامپیلو باکتر شایع ترین بیماری اسهال
در ایاالت متحده است ،که ممکن است
از طریق بچه گربه ،توله سگ ،اسب ها،
خرگوش ها ،و پرندگان جوان منتشر شود.
چون این باکتری میزبان خود را از میان
حیوانات انتخاب می کند و سپس ممکن
است از طریق این حیوانات به انسان منتقل
شود.

نحوه استفاده از آلوئه ورا
این احتمال وجود دارد که همه روشها برای
همه افراد موثر نباشند ،اما از جهتی آلوئه ورا
برای پوست مضر نیست ،بنابراین امتحان کردن
آن ،خطری ندارد .آلوئه ورا یک درمان جایگزین
است  ،بنابراین هیچ دستورالعمل تایید شده ای
در مورد میزان تاثیر و دوز آن وجود ندارد لذا
لیست زیر پیشنهاداتی را برای استفاده از آلوئه
ورا به منظور التیام آکنه ارائه مینماید.
از جهت دیگر مردم نباید یک ماده جدید را
بدون مشاوره با یک پزشک متخصص پوست
بر روی صورتشان اعمال کنند چرا که پزشکان
میتوانند در مورد اثرات بالقوه ای که آلوئه ورا
ممکن است در ترکیب با هر نوع داروی مورد
استفاده داشته باشد ،توصیههایی را ارائه نمایند.
آلوئه ورای خالص
تحقیقات نشان میدهد که آلوئه ورای خالص،
ویژگیهای خاصی دارد که میتواند برای
مبارزه با آکنه موثر باشد .به عنوان مثال ،ژل
آلوئه ورا دارای خواص زیر است:
 خاصیت ضد باکتریایی خاصیت آنتی اکسیدانی خاصیت ضد التهابییک فرد ممکن است برای جلوگیری از بروز
آکنه از کرم آلوئه ورای خالص به جای یک
پاک کننده سنتی استفاده نماید چرا که عوامل
ضد باکتریایی موجود در آلوئه ورا باعث بر طرف
شدن باکتری از روی پوست و کاهش خطر به
جای ماندن لکههای پوستی میشود.
بعضی افراد برای درمان آکنه  ،آلوئه ورا را بر
روی آکنههای موجود بر روی پوست میمالند
و اجازه میدهند تا یک شب تا صبح بر روی
پوستشان باقی بماند و سپس ،صبح هنگام ،پس
از بیدار شدن از خواب ،پوست صورت خود را
کامال میشویند.
آلوئه ورا و آب لیمو
تهیه یک اسکراب صورت با لیمو و آلوئه ورا.
آلوئه ورا را میتوان برای تهیه لوازم آرایشی
مختلف ،مانند اسکراب بدن و یا ماسک صورت،
با لیمو مخلوط کرد.
اسید سیتریک موجود در میوههایی مانند لیمو
ممکن است برای درمان آکنه موثر باشد .آب
لیموی خالص اسیدی است ،بنابراین مخلوط
کردن این ماده با آلوئه ورا ممکن است اثر
تحریک کننده آب لیمو را کاهش دهد .شما
میتوانید ماسک صورت خود را با مخلوط
کردن آلوئه ورا و آب لیمو با نسبت  ۸به  ۱تهیه
کرده و آن را به روی صورت خود بمالید و در
حدود  ۱۰دقیقه به حال خود بگذارید تا ماسک
به طور کامل جذب پوست شود.
باید توجه داشت که این ماسک نباید در نواحی
حساس نزدیک به چشمها استفاده شود و پس
از حدود  ۱۰دقیقه ،ماسک باید شسته شده و
پوست پاکسازی شود.

دارچین ،عسل و آلوئه ورا
ماسک صورت عسل ،دارچین و آلوئه ورا یکی
دیگر از گزینههایی است که ممکن است به
التیام آکنه کمک کند.
دارچین و عسل دارای خواص ضد باکتریایی و
ضد التهابی مشابه با آلوئه ورا هستند.
برای تهیه یک ماسک متشکل از دارچین،
عسل و آلوئه ورا ،فرد میتواند حدود  ۲قاشق
غذاخوری عسل ۱ ،قاشق غذاخوری آلوئه ورا
و یک چهارم قاشق چای خوری دارچین را در
یک کاسه کوچک مخلوط کند.
این معجون میتواند برای  ۱۰دقیقه بر روی
پوست باقی بماند و پس از آن با آب گرم،
شسته شود.
آلوئه ورا و روغن درخت چای
تحقیقات منتشر شده در سال  ۲۰۱۷نشان
میدهد که شستشوی صورت با ژل روغن
درخت چای ممکن است برای درمان آکنه
خفیف و متوسط موثر باشد.
البته روغن درخت چای نباید برای مدت
طوالنی بر روی پوست بماند ،اما هنگامی که با
آلوئه ورا مخلوط میشود ،ممکن است به یک
محلول تمیز کننده مناسب تبدیل شود.
برای تهیه یک محلول تمیز کننده ، ،آلوئه
ورا و  ۲تا  ۳قطره اسانس روغن چای را با
آب ،خوب مخلوط کنید .بعضی از مردم
ممکن است به روغن درخت چای حساس
باشند ،بنابراین الزم است که آن را پس از
چند دقیقه ،از روی پوست بشویید.
اسپری آلوئه ورا
اسپری کردن پوست با محلول رقیق آلوئه
ورا میتواند به مرطوب نمودن پوست بدون
روغنی کردن و یا ایجاد درخشندگی بیش از
حد کمک نماید.
برای تهیه چنین محلولی ،آب و آلوئه ورا را
با نسبت دو به یک ترکیب نمایید .محلول را
در بطری اسپری بریزید و به بر روی ناحیه
آسیب دیده اسپری کرده و از تماس آن با
چشم جلوگیری نمایید.
عوارض احتمالی آلوئه ورا برای پوست
واکنش آلرژیک پوستی به آلوئه ورا به ندرت
اتفاق میافتد .با این حال ،شواهدی وجود
دارد که نوشیدن آلوئه ورا ممکن است باعث
ایجاد برخی عالئم آلرژیک شود.
اگر چه این واکنشها چندان رایج نیستند اما
برخی افراد ممکن است واکنشهای آلرژیکی
را نسبت به آلوئه ورا نشان دهند .عالئم
آلرژیک ممکن است شامل قرمزی ،بثورات
پوستی یا تورم باشد .اگر چنین عالئمی رخ
دهد ،به شدت از مصرف آلوئه ورا اجتناب
کنید.
بسیاری از روشهای استفاده از آلوئه ورا
شامل ترکیب آن با مواد دیگر است .این مواد
میتوانند واکنشهای آلرژیکی را بر روی
پوست ایجاد نمایند .در صورت بروز هرگونه
پوستی ،فرد باید استفاده از ماده مورد نظر
را کنار بگذارد.
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کس
چون ی است هک مژده داده است.

ایران می تواند منبع مطمئنی برای تامین انرژی پاکستان باشد
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حسن روحانی رئیس جمهور
در دیدار«ممنون حسین» رئیس جمهور
پاکستان ،تقویت همکاری های بانکی را
برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور مهم
برشمرد و اظهارداشت :ایران آماده است در
زمینه های مختلف با پاکستان سرمایه گذاری
متقابل داشته باشد.
رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه
اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری
شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد،
ضمن ابراز خرسندی از عضویت پاکستان در
سازمان همکاری شانگهای ،تاکید کرد که ایران
از نقش موثر اسالم آباد در این سازمان حمایت
می کند.
روحانی با بیان اینکه ایران ،پاکستان را
کشوری مهم در منطقه می داند و امیدواریم
همواره شاهد تعمیق و توسعه روابط باشیم،
به همکاری های تهران  -اسالم آباد در حوزه
انرژی اشاره کرد و گفت :ایران می تواند منبع
مطمئنی برای تامین انرژی پاکستان باشد.
رئیس جمهور ،همچنین با اشاره به گزارش
های آژانس بین المللی انرژی اتمی،
اظهارداشت :ایران در چارچوب برجام به
تعهداتش پایبند بوده است و یکجانبه گرایی
دولت آمریکا و خروج از برجام به عنوان یک
توافق مهم بین المللی ،خالف مقررات و عرف
روابط بین الملل و نیز مصوبات شورای امنیت
است که الزم است اعضای جامعه جهانی در

برابر آن واکنش نشان دهند.
روحانی در ادامه با ابراز رضایت از تقویت
امنیت در مرزهای دو کشورطی سالهای
گذشته ،به سفر اخیر رئیس ستاد و فرمانده
ارتش پاکستان به تهران اشاره کرد و افزود :از
همکاری های دفاعی ایران و پاکستان استقبال
می کنیم و مرزهای مشترک ما باید پیوسته
مرزهای امن برای هر دو کشور باشد.
رئیس جمهور ،توسعه منطقه را در گرو ثبات
و امنیت کامل دانست و با تاکید بر اینکه «تا
تروریست ها فعال هستند ،منطقه به اهداف
توسعه ای خود نخواهد رسید» ،گفت :مبارزه
با تروریسم نیازمند هماهنگی و همکاری تمام
کشورهای منطقه است.
روحانی ،حفظ ثبات و امنیت منطقه را برای
ایران بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد :می
خواهیم شاهد افغانستانی امن و باثبات باشیم

الحاق به  FATFموجب تضعیف توان دفاعی ایران میشود
سیدجواد ابطحی ،عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره
به بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم( )FATFدر نشست
مجلس ،گفت :اکثریت نمایندگان مجلس با
پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم مخالف هستند ،اما نمیدانم
چرا هیئترئیسه مجلس اصرار دارد که این
طرح در دستورکار قرار گیرد.
وی افزود :پیوستن ایران به  FATFموجب
میشود که ما خودخواسته حمایت از
گروههای مقاومت از جمله حزب ّ
الل و
حشدالشعبی و امثال آن را کنار بگذاریم ،زیرا
تعریف ما از گروههای تروریستی با تعریف
اعضای  FATFمتفاوت است و آنها حزب ّ
الل
و گروههای مقاومت منطقه را تروریستی
میدانند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس ،با بیان
اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم توان دفاعی کشور را
در منطقه تضعیف میکند ،اظهار داشت:
اگر ما به این کنوانسیون ملحق شویم ،دیگر
نمیتوانیم از گروههای آزادیبخش و مقاومت

در منطقه حمایت کرده و یار و غمخوار
مظلومان باشیم.
ابطحی ،اضافه کرد :طبق قانون اساسی،
حمایت از گروههای استقاللطلب و
آزادیخواه و نیز گروههای مقاومت و
همینطور حمایت از مظلومان در هر جای
دنیا باید صورت گیرد که با این وضعیت
پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم خالف قانون اساسی است و
نباید صورت گیرد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس،
در پایان خاطرنشان کرد :ما نمایندگان
مجلس دیگر نمیدانیم با چه زبانی بگوییم
که تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم خالف منافع ملی و
عزت کشور است.

یمنی ها یک منطقه دیگر را از اشغال ائتالف سعودی-
اماراتی آزاد کردند
به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
یک منبع نظامی یمنی اعالم کرد که ارتش
و کمیتههای مردمی این کشور موفق شدند
«سوق الجاح» و «الجاح االسفل» را به همراه
تقاطع الجاح در شهرستان «بیتالفقیه» در
استان الحدیده پس بگیرند.
این منبع با
بیان اینکه
«نیروهای
اشغالگر و
مزدوران
آن ،تلفات
سنگینی
در عملیات
نظامی
گسترده
ارتش یمن
و کمیتههای
مردمی در
منطقه دریافت کردند» ،تأکید کرد که منطقه
«الجاح» کامل تحت کنترل ارتش یمن درآمد.
به گزارش وبگاه «المتابعات» یمن ،ارتش
موفق شد با اجرای نقشه نظامی موفق،
نیروهای اشغالگر را در نزدیکی روستای
الشعب در شهرستان «حیس» در جنوب
استان الحدیده در جبهه ساحل غربی غافلگیر
و زمینگیر کند و تعداد قابل توجهی از آن
کشته و زخمی بگیرد.

یکشنبه گذشته نیز نیروهای ارتش یمن و
انصاراهلل موفق شده بودند منطقه «الطائف»
و مکانهای مجاور آن واقع در جنوب استان
الحدیده را از کنترل شبه نظامیان ائتالف
سعودی خارج کنند.
شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی ،با
فرماندهی
امارات از
حدود یک
ماه گذشته،
عملیات
بزرگی را
برای اشغال
استان
ساحل غربی
یمن ،یعنی
الحدیده
آغاز کردند
اما هنوز نتوانستهاند موفقیتی در جبهه ساحلی
کسب کنند.
به گفته منبع مذکور ،تعدادی از «مزدوران
ائتالف متجاوز سعودی ،در عملیات روز جمعه
در الحیس در روستای الشعب اسیر شدند» و
برخی دیگر نیز کشته و زخمی شدند.
طبق گفته این منبع ،ارتش یمن و کمیتههای
مردمی ،عملیات خود در امتداد ساحل غربی
را طبق طرح نظامی از پیش تعیین شده ادامه
میدهند.

و هماهنگی ایران ،پاکستان و افغانستان برای
امنیت و توسعه منطقه بسیار حائز اهمیت
است.
رئیس جمهور مواضع واحد ایران و پاکستان
در خصوص مسایل منطقه و جهان اسالم
را بسیار نزدیک و با اهمیت خواند و گفت:
ایران و پاکستان در نشست های منطقه ای
و بین المللی از جمله در نشست اخیر سران
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در
محکومیت انتقال سفارت آمریکا به قدس
شریف و همچنین تظاهرات مردم دو کشور
در حمایت از فلسطین در روز قدس همصدا
بوده و هستند.
ممنون حسین ،رئیس جمهور پاکستان ،نیز
در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق
فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و پاکستان
تاکید کرد که پاکستان به عنوان یک کشور

دوست و همسایه ،همواره در کنار ایران
خواهد ایستاد و ما مصمم به توسعه روابط در
همه زمینه ها هستیم.
رئیس جمهور پاکستان  ،با بیان اینکه
کشورش توسعه بندر چابهار را به نفع کل
منطقه می داند ،گفت :باید با هم همکاری
یکدیگر و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها،
میزان مبادالت تجاری دو کشور را با رفع
تمامی موانع از جمله موانع تعرفه ای ،بیش از
پیش افزایش دهیم.
وی همچنین با اعالم مجدد حمایت پاکستان
از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری
شانگهای افزود :نقش مثبت ایران به عنوان
عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را
ستایش می کنیم و امیدواریم هر چه سریعتر
ایران به جمع اعضای دائم این سازمان
بپیوندد.
ممنون حسین ،در ادامه برجام را الگویی برای
حل و فصل مسالمت آمیز بحران ها از طریق
مذاکره دانست و با اعالم حمایت قاطع کشورش
از برجام گفت :پاکستان از برجام حمایت می
کند و از همه طرفها می خواهد به آن پایبند
بمانند.
رئیس جمهور پاکستان همچنین همکاریهای
منطقه ای ایران و پاکستان را با اهمیت خواند
و با بیان اینکه صلح و ثبات در افغانستان
برای هر دو کشور همسایه مهم است ،افزود:
همکاری های مرزی دو کشور در سالهای
اخیر ارتقاء یافته است و این روند همکاری
ها همچنان باید تداوم یابد.

موافقت الریجانی با تصویب FATF

در جلسه ویژه جامعه مدرسین

حجتاالسالم محمود رجبی ،عضو جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،در گفتوگو با
خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره
به جلسه جامعه مدرسین با علی الریجانی
رئیس مجلس و نمایندگان قم درباره تصویب
الیحه  ،FATFگفت :جلسه درباره زیانهای
تصویب الیحه  ،FATFبا ریاست آیت ّ
الل یزدی
برگزار شد .متاسفانه علیرغم توضیحات
اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب
این الیحه ،آقای الریجانی موافق تصویب
 FATFبود.
وی افزود :الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تامین مالی تروریسم بخش مهمی از سندی
است که اگر ایران به آن ملحق شود جز زیان
چیزی برای ما نخواهد داشت.گروه ویژه اقدام
مالی که ذیل این الیحه است ،با امضای
بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم تکمیل
میشود ،بنابراین این سند ،سندی استعماری
است که هدف طراحان آن بیشتر سلطه بر
ایران است.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
گفت :متاسفانه دولتمردان ما خیال میکنند
که اگر این الیحه بینالمللی به تصویب

مجلس رسد ،گشایش اقتصادی برای ایران به
ارمغان میآورد در حالی که نه تنها با تصویب
این الیحه گشایشی ایجاد نمیشود بلکه ما
با دست خودمان ،کشور را در حلقهای از
فشارهای تحریمی قرار میدهیم.
به گفته حجتاالسالم رجبی مجموعه
کشورهای تصمیمگیر در  ،FATFکشورهایی
هستند که بیشک تحت سلطه و هدایت
آمریکا عمل میکنند و اعضای  FATFبا
تصویب این سند از سوی ایران میتوانند
فشارها علیه کشورمان را به شکل فزایندهای
باال ببرند .لذا اعضای جامعه مدرسین در
جلسه شب گذشته اعالم کردند که با تصویب
این الیحه مخالف هستند.

پوتین:
مسکو خواهان اجرای برجام بدون هیچ انحرافی است
«والدیمیر پوتین» در نشست اجالس سران
عضو سازمان همکاری شانگهای در چیندائو
چین که با حضور «حسن روحانی» رییس
جمهوری ایران برگزار شد ،اظهارداشت :ما
تمام تعهدات خودمان را در مورد برجام
اجرا خواهیم کرد و از کشورهای دیگر نیز
می خواهیم به تعهدات خود پاینبد باشند.
رییس جمهوری روسیه در مورد سوریه نیز
اظهار کرد ،در زمینه مبارزه با تروریسم
با همکاری ایران ،ترکیه و قزاقتستان به
نتایجی موفقیت آمیزی دست یافته ایم.
پوتین با اشاره به اینکه تهدیدات تروریستی
در سوریه به کمترین حد رسیده است بیش
از  90درصد جمعیت سوریه اکنون در
منطقه تحت حاکمیت دولت سوریه زندگی
می کنند.
وی در ادامه اولویت نخست سازمان
شانگهای را مبارزه با تروریسم عنوان کرد
و افزود :ساختاری منطقه ای در سازمان
شانگهای برای تبادل اطالعات و نگرش
کشورهای مختلف برای مبارزه با تهدیدات
و چالش های مختلف امنیتی ایجاد شده
است.
پوتین گفت :باید برای مبارزه با چالش های
تروریستی با یکدیگر همکاری کنیم و به
افغانستان کمک کنیم تا به ثبات برسد.
او گفت :تالش می کنیم که قانون اساسی
تعبیه کنیم که مردم در آن نقش اصلی

داشته باشند.
پوتین در مورد حل مساله هسته ای کره
شمالی نیز افزود :روسیه و چین نقشه راهی
برای حل و فصل مساله کره شمالی در نظر
گرفته اند و در چارچوب آن حرکت خواهند
کرد.
در نشست سازمان همکاری شانگهای
رهبران و سران  8کشور عضو و  4کشور
ناظر و همچنین مسئوالن سازمانهای بین
المللی حضور دارند.
حجت االسالم حسن روحانی رییس
جمهوری اسالمی ایران نیز به دعوت
شی جین پینگ رییس جمهوری خلق
چین در این اجالس حضور دارد عالوه بر
ایران ،روسای جمهوری روسیه ،قزاقستان
و قرقیزستان نیز به طور رسمی در این
نشست شرکت خواهند کرد.

دعای روز بيست و ششم ماه مبارک رمضان

اج َع ْل َس ْعيِي فِي ِه َمشْ ُكورا ً َو
اللَّ ُه َّم ْ

َذنْبِي فِي ِه َم ْغفُ ورا ً َو َع َملِي فِي ِه َم ْق ُبوال ً

ين
السامِ ِع َ
َو َع ْيبِي فِي ِه َم ْس ُتورا ً َيا َأ ْس َم َع َّ
خدايا كوششم را در اين ماه
مورد سپاس ،و گناهم را
آمرزيده ،و عملم را پذيرفته،
و عيبم را پوشيده قرار ده ،اى
شنواترين شنوايان.

شرح دعای روزبیست و ششم ماه مبارک رمضان
از آیت اهلل مجتهدی (ره)
اج َعل َس ْعیی فی ِه َمشْ کورا ً
اللهم ْ
ّ
در این بخش از دعا می خوانیم ،خدایا سعی و
کوشش و تالش ما در ماه رمضان را بپذیر! واژه
«مشکوراً» به معنای «تشکر کن» است و مقصود
آن در این دعا «بپذیر» و «قبول کن» است.
آدم زحمت می کشد و روزه می گیرد ،گرسنه
و تشنه می شود؛ اما غذا و آب نمی خورد و کم
خوابی ماه رمضان را تحمل می کند و اگر خدا
تالش های ما را قبول نکند ،کاری از ما ساخته
نیست .اگر زحمتی و رنجی کشیده شود و حاصلی
در پی نداشته باشد ،اتفاق ناگواری افتاده است.
ما باید غصه بخوریم که نکند اعمال ما را آفت
بزند .مث ً
ال یک غیبت می تواند تمام زحمات ما را
هدر دهد .اگر غیبت کنید  40روز اعمال خوب
شما در نامه اعمال شخص غیبت شونده نوشته می
شود و اگر عمل خوبی نداشته باشید ،گناهان آن
شخص در نامه اعمال شما نوشته می شود[ .این
روایت از معصوم (ع) در کتاب «غیبت» از آیت
اهلل مجتهدی نوشته شده است].
باید به خودمان بپردازیم و ببینیم که خودمان چه
کار کرده ایم؛ آیا ما هیچ عیبی نداریم؟ گل بی عیب
خداست و ممکن نیست که ما عیب نداشته باشیم.
در روایت آمده که «چه می شود انسان را ،یک
خار کوچک را در چشم رفیقش می بیند؛ اما
شاخه ای که در چشم خودش رفته را نمی بیند».
این روایت کنایه از این است که انسان عیب های
بزرگ خود را نمی بیند؛ اما عیب کوچک مردم
را می بیند.
این حدیث از معصوم (ع) است که خوش به حال
کسی که عیب خودش را می بیند و به عیب کس
دیگری کاری ندارد.
و َذنْبی فی ِه َمغْفورا ً و َعملی فی ِه َمقْبوال ً
در این فراز از دعای روز بیست وششم ماه
رمضان خدا می خواهیم تا گناهان ما را بیامرزد
و اعمالمان را قبول کند! از خدا می خواهیم تا
گناهانی که پیش از ماه رمضان انجام داده ایم را
ببخشد؛ چون ماه رمضان ،فصل درآمد معنوی و
کسب ثواب است ،حتی خوابیدن و نفس کشیدن
در این ماه عبادت محسوب می شود.
در ماه رمضان این همه درآمد وجود دارد و آیا
امکان ندارد با این همه درآمد کسب شده ،انسان
جان خودش را از گرو دربیاورد؟ پیامبر اسالم در
خطبه شعبانیه می فرماید« :پشتتان از گناه سنگین
شده و به گرو رفته است و در ماه رمضان بدنتان
را از گرو در بیاورید».
برخی هنگام نماز صبح نمی توانند به خاطر
سنگینی بلند شوند که از آثار گناه است .شخصی
به امام حسن عسگری (ع) گفت که هرشب قصد

می کنم تا نماز شب بخوانم؛ اما نمی شود .امام
فرمود« :گناه تو را زنجیر کرده است ».دلیل اینکه
کسی دلش می خواهد نماز شب بخواند اما نمی
تواند ،انجام گناه است و با استغفار می تواند آن
را رفع کند.
[درباره بیدار شدن در هنگام سحر و استفاده کردن
از برکات آن]
شعری هست که می گوید «هر که سحر ندارد از
خود خبر ندارد» هر کسی که هنگام سحر خواب
است ،نمی داند که کیست و باید خود را پیدا کند.
حدیث از معصوم (ص) است که می فرماید ،عجب
است که مردم به دنبال گمشده خود هستند اما به
دنبال خود نمی گردند.
وضو بگیرید و شب در تاریکی صد بار از خودتان
بپرسید که من که هستم؟ شاید خودتان را پیدا
کنید .اگر خودت را پیدا کردی هوس نماز شب
پیدا می کنی.
و َعیبی فی ِه َم ْستورا ً
خدایا کاری کن تا عیب من مستور باشد و کسی
از عیبم مطلع نباشد! خدا «ستارالعیوب» است و
نگذاشته تا کسی از گناهان ما اطالع پیدا کند.
حدیث است اگر گناه بو داشت دو نفر کنار هم
نمی نشستند .اگر عیب آدم عیان می شد کسی
جنازه کسی را دفن نمی کرد.
السامعین
یا ْ
أس َم ِع ّ
در پایان دعا می گویم ای خدایی که از همه
شنونده ها تو شنواتری! خدا همه چیز را می شنود.
اگر یواش هر حرف بزنیم خدا باز هم می شنود.
حضرت موسی (ع) به خدا گفت که خدایا ،اگر
نزدیکی من یواش صحبت کنم و اگر دوری بلند
صحبت کنم؛ خدا فرمود« :من همنشین کسی هستم
که یاد من باشد ».خدا شنواترین است؛ پس می
گوییم ،ای خدایی که از همه شنوایان شنواتری،
این دعاها را درباره ما مستجاب کن!

درخواست نمایندگان
برای به تعویق افتادن بررسی  FATFدر مجلس
رحیم زارع ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،گفت :در
جریان بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله
با تامین مالی تروریسم نمایندگان با تدوین
نامهای و امضای آن خواستار به تعویق افتاده
دو ماهه بررسی این الیحه در صحن علنی
مجلس شدند.
وی ادامه داد :هم اکنون نمایندگان در حال

امضای این نامه هستند تا بررسی این الیحه
به تعویق بیفتد.

