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بازخوانی دستور صریح رهبری به دولت:
نگذارید این نقدینگی به سمت بازار ارز و طال
و مسکن سرازیر شود؛  /کارگروه هفتگی فایده ندارد

2

2

آغاز اعزام حجاج فارس از شیراز
آرزویی که امسال هم محقق نشد!!

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از شرکت
 MICانگلستان توسط انتقال خون الرستان

قابل توجه مسئولين دانشكده علوم پزشكي

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد
يكــي دو هفت ـ ه قبــل پروازهــاي ايــران ايــر
از فــرودگاه الرســتان تقليــل يافــت.
امــا در هفتــه جديــد خبــر از تعطيلــي
پروازهــاي ديگــر بــه مــدت دو هفتــه
شــنيده ميشــود.
راســتي چــرا چنيــن اقدامــي صــورت
ميپذيــرد اگــر كمبــود هواپيماســت بايــد
ايــن كمبــود را در ســطح كشــور سرشــكن
نماينــد كــه بــه يــك يــا دو شهرســتان
فشــار وارد نشــود.
چــرا ســرويس قطــر از شــيراز پــرواز دارد
امــا از الر كــه مســافر را بــه حــد وفــور اســت
ســرويس مســافربري حــذف ميشــود و
هيــچ كــس نيســت بــا قــدرت و شــدت
پيگيــري نمايــد.
مدتــي قبــل نوشــتيم كــه چــرا بــراي
ســرويسهاي الر  -تهــران از هواپيمــاي
ملخــي  ATRاســتفاده نميشــود كــه
هــم هزينــه را تقليــل ميدهــد و هــم
تعــداد صندليهــاي كمتــري دارد و حتــي
ميتوانــد روزانــه مســافر را از الر بــه تهــران
و بالعكــس نقــل و انتقــال دهــد.
مــا ندانســتيم پيگيــري شــد يــا بــه اميــد
خــدا مثــل ســاير مــوارد رهــا شــد؟
مــا نميگوييــم مســئولين پيگيــري
نميكننــد ،يــا نماينــده نســبت بــه مســأله
بيخيــال اســت امــا آنچــه بــراي مــردم
حائــز اهميــت اســت ايــن كــه در عمــل
تغييــر ايجــاد شــود وقتــي چنيــن نشــود
اگــر شــبانهروز فعاليــت شــود بــراي مــردم
پذيرفتــه نيســت زيــرا تغييــرات الزمــه
ايجــاد نشــده اســت.

چهار بيمارستان در الرستان فاقد متخصص گوارش است
سزاوار است مسئولين چارهانديشي كنند!
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مرور مفاهیم
کسب و کار “استارت
آپی” در الرستان
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غالمرضا ناطقی،
عهده دار دو سمت در
هیأت بدنسازی و پرورش
اندام استان فارس شد

مهمترین مصوبات
دیدار مدیرکل ورزش
فارس و نماینده و
مسئوالن منطقه

گفت و گو با برترین
هایکنکورسراسری()1
نیلوفر زائر ،رتبه 17
کنکور سراسری

گفت و گو با نابغه
شطرنج جهان
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پیشنهاد تغییر تابعیت شده
اما به آن فکر هم نمیکنم

آگهی مزایده
هتل جهانگردی الرستان در نظر دارد فضای محوطه خود را جهت فست فود
و سرمایه گذاری جهت ایجاد آالچیق و فضاهای جانبی را به بخش خصوصی و
افراد واجد شرایط با سابقه کاری در این حوزه به مدت یکسال با باالترین نرخ
پیشنهادی واگذار نماید.
فلذا واجدین شرایط جهت تحویل پاکت نرخ پیشنهادی خود به آدرس ذیل
اقدام نمایند.
الر  -شهر جدید  -مقابل ثبت احوال  -هتل جهانگردی الرستان

محمد رحیمی منصورخانی -مدیر جهانگردی الرستان

ارائه خدمات به ارباب رجوع ،از طریق میز خدمت
اداره راه و شهرسازی الرستان،
با عنایت به بخشنامه ریاست
محترم جمهور و دستورالعمل
استانداری ،سازمان برنامه
و بودجه در خصوص ارائه
خدمات از طریق میز خدمت
(حضوری و الکترونیکی ) به
منظور جلوگیری از سرگردانی
مردم در ساختمان های اداری
دستگاه های اجرایی  ،پیشگیری
از برقراری ارتباط غیر اصولی و
مفسدهآمیز و در راستای اجرای
حقوق شهروندی و همچنین
تسهیل در امور شهروندان،
نسبت به راه اندازی میز خدمت

آگهی مزایده نوبت پنجم

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/12/18-1756شوراي اسالمي شهر الر نسبت به فروش سرقفلي واحد
تجاري بازار جنب شهرك بوستان از طريق مزايده به شرح زير طبق آئين نامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد
لذا كليه متقاضيان مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به
دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل 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 مبلغ واريز
گردد
 -2حداقل قيمت پايه فروش سرقفلي واحدهاي تجاري مورد نظر به ازاي هر مترمربع مطابق با مبالغ مندرج در جدول
زير 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 پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5زمان تحويل واحدهاي تجاري از تاريخ اعالم برنده توسط شهرداري به مدت شش ماه است .
-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  97/05/25و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه  97/05/27ميباشد.
رديف

سپرده واريزي

محل ملك

قيمت هر متر مربع قيمت هر باب (ريال)

شماره واحد

كاربري

مساحت هر باب

54/400/000

3/672/000/000

183/600/000

بازار جنب شهرك بوستان

1

3

تجاري

67/50

1/523/200/000

76/160/000

بازار جنب شهرك بوستان

1/744/200/000

87/210/000

بازار جنب شهرك بوستان

2
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تجاري

28

54/400/000

3
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تجاري

28/50

61/400/000

(ريال)

نوبت چاپ اول97/05/09 :

(ريال)

نوبت چاپ دوم97/05/16 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

حضوری برای ارائه خدمات به
اربابرجوع اقدام نموده است .
از ابتداى مرداد ماه سال جارى،
كليه خدمات به ارباب رجوع
از طریق میز خدمت حضوری

انجام میپذیرد.
میز خدمت  ،پل ارتباطی
اربابرجوع با این اداره کل می
باشد و میز مذکور طیف وسیعی
از خدمات را در بر خواهد

داشت.
شهروندان گرامی میتوانند فقط
از طریق میز خدمت حضوری
با اداره کل ارتباط داشته
باشند و در قبال درخواست ،
تقاضای ارائه خدمات  ،دریافت
رسید نموده و موضوع مورد
درخواست خود را پیگیری
نمایند  .در صورت ارائه پیشنهاد
 ،انتقاد  ،راهکار راهبردی و
یا عدم ارائه خدمت با اداره
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات مکاتبه و یا با شماره
 - 52241160داخلی 2821
تماس حاصل فرمایند .

مهندس محمدرضا باقرى فرد ،مدیرکل راه و شهرسازی الرستان

سرقفلی بازار جنب شهرك بوستان

متر مربع

بررسی خط انتقال آب به جویم ،بنارویه
و منطقه ویژه اقتصادی الرستان
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چــه خــوب اســت مديــر كل محتــرم تمــام
تخممرغهــا را در يــك ســبد نگــذارد و بــا
شــركتهاي مختلــف وارد مذاكــره شــده و از طريــق
مســئولين باالتــر و نماينــده و غيــره ســرويسهاي
متعــدد را بــه كار گيرنــد كــه ايــن گرفتــاري ب ـراي
جامعــه و مــردم درســت نشــود.

امــا بــا كاري كــه انجــام شــده فــرودگاه بــه
طــرف تعطيلــي پيــش مــيرود و زحمــات
چنــد ده ســاله گذشــتگان محــو ميگــردد.
چــه خــوب بــود بــه محــض اطــاع از
تعطيلــي هواپيمــاي الر  -قطــر  -الر -
تهــران و الر  -كويــت بــه فرمانــداري و
اســتانداري مراجعــه و بــا هماهنگــي بــا
نماينــده بــه تهــران اعــزام و جلــو تعطيلــي
را ميگرفتيــد و اســتدالل ميكرديــد كــه
نســبت پروازهــا در فرودگاههــاي مختلــف را
محاســبه و بر اســاس تســاوي پروازهــاي الر
را كــم كنيــد.
در پايــان از نماينــده ،فرمانــدار ،امــام جمعــه
و مديــر كل فــرودگاه الرســتان تقاضــا
ميشــود هرچــه ســريعتر مشــكل ايجــاد
شــده را حــل نماينــد تــا مســافران كمــاكان
و بــدون دغدغــه بــه ســفرهاي خويــش
ادامــه دهنــد.
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17مرداد

روزخبـرنگار

روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک اندیشی

گرامیباد

حه
صف
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سال بیست و ششم -مرداد ماه -1397ذی القعده - 1439شماره 97/05/16-1232

همافزایی میان مجموعههای فرهنگی و مذهبی شهر شیراز افزایش یابد
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت :اگر

بازديد نماينده و مسئوالن الرستان از “پل رودخانه
شور” و “ايستگاه راه آهن زاهدمحمود”

همافزایی بین مجموعههای موجود در شهر به وجود

آید من مطمئن هستم به اهداف دینی مورد نظر خود

استفاده از
توان بخش خصوصی
برای اتمام پروژه های
نیمه تمام فارس

خواهیم رسید.

خبرگزاری تسنیم و شیراز ،به
گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی دفتر امام جمعه
شیراز حجتاالسالم و المسلمین
لطفاهلل دژکام در دیدار با مسئول
کانون رهپویان وصال و هیئت
همراه وی اظهار داشت :بخش
مهمی از تعالیم دینی ما ناظر به
همین نوع خدماتی است که آن
را خدمات اجتماعی مینامند که
در گذشته از آن به اسم خیرات
تعبیر میشد.
وی با بیان اینکه بار معنایی
کلمات قدیمی همه جانبه بودن
دین را بیشتر میرساند ،گفت:
وقتی میگوئیم خیرات ،هم نگاه
اجتماعی در آن است و هم نگاه
الهی و قصد قربت به آدمی القا
میکند ولی این تعبیرهای جدید
که از تمدن رقیب به ما سرایت
کرده و به وجود آمده است باید
به آن وصله بچسبانیم و توضیح
دهیم که کار خیر نیز هست.
دژکام افزود :امروزه به دلیل
شرایط ویژهای که گاهی به وجود
میآید برای حفظ اصل نظام
مقدس جمهوری اسالمی برخی
از خدمات اجتماعی بیسروصدا
بسیار موثرتر باشند تا کارهای پر
سروصدایی که ریاکاری هم شاید
در خود دارد و این حرکت شروع
شده است.
امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه
باید به جوانان اعتماد کرد و به
آنها میدان داد ،بیان کرد :این
حرف درستی است .ما سالهای

انقالب را که نگاه میکنیم میبینیم
که عالوه بر جوانان حتی نوجوانان
بودند که بسیاری از کارهای کشور
را انجام میدادند و امروز بایستی
این اتفاق مبارک دوباره تکرار شود.
وی عنوان کرد :اگر امروز کار آفرین
پیر و سالخوردهای داریم که 10
هزار جوان را درگیر کار و اشتغال
میکند ،نباید به بهانه جوانگرایی او
را کنار بگذاریم.گاهی یک فرد مسن
به واسطه تجارب و ظرفیتهایی که
دارد ،میتواند کارآفرین نمونه باشد.
دژکام تصریح کرد :در مسئله
جوانگرایی باید از درون مجموعه
رهپویان وصال به معرفی چهرههای
جوانی که میتوانند به جامعه
خدمت کنند ،بپردازیم .باید فرصتی
را فراهم کنیم تا این جمعیت قابل
توجه قریب  55هزار نفر از جوانان
را که توسط این کانون ساماندهی
شدهاند توسط مدیریتها و بدنه
اجتماع شناخته شوند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه
ما یک سرمایه اجتماعی به نام
روحانیت داشتیم که خیلی قوی کار
میکرد ،گفت :در طول سالهای
بعد از انقالب مقام معظم رهبری
فرمودند ما از این سرمایه خوردهایم
اما چیزی به آن اضافه نکردهایم.
دژکام با بیان اینکه این سرمایه
اجتماعی امروز به حداقل رسیده
است ،عنوان کرد :بنده معتقدم
فطرت مردم به روحانیت هنوز
پاسخ خوبی میدهد و این قضیه
را در سطح شهر تجربه کردم .مردم
مشکلی ندارند اما برخی از کارها

را ما باید در تشکیالت خود شروع
میکردیم.
وی با بیان اینکه خواهش دارم این
دیدار مستمر باشد تا بررسی کنیم
برای تقویت این سرمایه اجتماعی
باید چه کار کنیم؟ تصریح کرد:
اگر این سرمایه تقویت شود ما هم
اهداف دینی را پیش میبریم و با
توجه به اینکه دین از سیاست جدا
نیست ،مسائل سیاسی را هم حل
میکنیم و به نتایج خوبی خواهیم
رسید.
دژکام گفت :ما باید یک همافزایی
در مجموعههای فرهنگی استان
و خود شهر شیراز ایجاد کنیم که
در ضمن اینکه چارچوبهای هر
تشکلی محفوظ میماند و برای
پیشبرد اهدافشان است اما نهایتا
همه جریانها و تشکلهای همسو
بتوانند در جاهایی برای پیشبرد
اهداف دینی به هم کمک دهند.
امام جمعه شیراز افزود :نیاز است
 2مسئله را در نظر بگیریم؛ یکی
اینکه بتوانیم جوانهای متدین را
برای به عهده گرفتن مسئولیت به
جامعه معرفی کنیم و یکی دیگر
اینکه همافزایی را بین نهادهای
مختلف دینی ،فرهنگی و انقالبی
اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه من معتقدم نباید
از رهبر خرج کنیم ،گفت :ما باید
بدنه جوان کارآمدمان را بیاوریم
و توانمندیش را اثبات کنیم ،این
یعنی کار عملی انجام دادیم و هزینه

از جیب رهبری نشده است .ابتدا
باید جوان را معرفی کنید و پشتوانه
اجتماعی برای او ایجاد کنید و از او
حمایت کنید.
نماینده ولی فقیه در استان فارس
گفت :وقتی چندجانبه کار کنیم و
با حمایتهایی که از هم میکنیم
بدون هزینه کرد از نام مقام معظم
رهبری میتوان نتایج خوبی را به
همراه داشت.
امام جمعه شیراز افزود :بارها گفتهام
که به عنوان یک روحانی به اینجا
آمدهام و خان نیستم .روحانی
همیشه با مردم زندگی کرده است
و اگر این نگاه احیا نشود ضربه
خواهیم خورد و این تفاوت نگاهها
شهر و خود ما را اذیت میکند و بعد
نتیجه معکوس میگیریم.
وی گفت :ما باید از موضع برادری،
دوستی و محبت ایمانی این موضوع
را حل کنیم و کمک میخواهیم.
من برای بازسازی این اعتماد
اجتماعی از همه و از شما به صورت
ویژه کمک میخواهم .به عقیده
بنده همه مردم متدین شهر هستند
نه یک جریان ،جناح و دسته خاص
و همه باید به بنده در این مسیر
کمک دهند.
دژکام بیان کرد :ما باید از ظرفیت
حقیقی مردم متدین استفاده کنیم
تا حیثیت والیت فقیه را باال ببریم.
برخی از حیثیت ولی فقیه استفاده
کرده و خرج خود میکنند و این را
باید تغییر دهیم.

اعطای بیش از  ۴۱میلیارد ریال تسهیالت بازسازی مسکن در الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،ناصر زائری،
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان از اعطای
تسهیالت بازسازی مسکن به تعداد  ۲۰۹فقره
و به مبلغ  ۴۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال
خبر داد و بیان داشت :در سالی که گذشت
همچنین تسهیالت تعمیری روستایی و شهری
با سقف  ۴۰میلیون تومان به تعداد  ۳۹۸فقره
در این شهرستان پرداخت شده است .
وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در جهت
توسعه روستایی و محرومیت زدایی اضافه کرد:
محرومیت زدایی از جمله آرمان های اصلی
بنیاد مسکن است که همراه با بنیان گذاری
این نهاد مقدس و تاسیس حساب  ۱۰۰امام
راحل بنیان نهاده شده است ،ما در شرایط
بحرانی و هر جا که نیاز به امداد باشد در کنار
مردم هستیم و دراین رابطه با توسعه روستایی

 ،اجرای طرح های هادی و بهسازی و مقاوم
سازی خدمات شایان توجه در مناطق روستایی
ارائه داده ایم .
زائری ،گزارشی از اجرای طرحهای توسعه در
این شهرستان ارائه داد و بیان داشت  :در سالی
که گذشت  ۲۳هزار و  ۳۵۰متر مربع پروژه
عمرانی در روستاهای این شهرستان اجرا شده
است و این طرح ها از محل اعتبارات غیررایگان
در  ۶روستای بخش های مرکزی و بنارویه به
مرحله اجرا درآمده است .
این مسئول ،در ادامه گزارشی از واگذاری و
تملک زمین روستایی در این شهرستان ارائه داد
و گفت :در سالی که گذشت  ۳۸۰قطعه زمین
به متقاضیان واگذار شده و مساحت این اراضی
 ۳۸هکتار است
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان،
همچنین از صدور یک هزار و  ۲۵۰جلد سند

روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
الرستان  ،جویم و بیرم در این شهرستان خبر
داد و گفت :در سالی که گذشت  ۸۴۱پروانه
ساختمانی نیز به متراژ  ۱۰۸هزار و ۹۷۲
مترمربع در این شهرستان صادر شده است .
وی گزارشی از اعطای تسهیالت طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی در سال  ۹۶در این
شهرستان ارائه داد و گفت  :در سالی که
گذشت  ۲۴۴فقره تسهیالت طرح ویژه بهسازی
مسکن به مبلغ  ۴۵میلیارد و  ۱۲۰میلیون ریال
در قالب وام های  ۱۸و  ۲۰میلیون تومانی به
متقاضیان در این شهرستان پرداخت شده
است همچنین در این مدت  ۸۵فقره تسهیالت
بازسازی مسکن شهری به مبلغ  ۲۵میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال به صورت وام های با
سقف  ۳۰میلیون تومانی به متقاضیان در این
شهرستان پرداخت شده است .

آغاز اعزام حجاج فارس از شیراز

آرزویی که امسال هم محقق نشد!!
به گزارش میالد الرستان ،علیرضا
زینلی در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم ،با اشاره به اینکه امروز
عصر( ۱۵مردادماه  )۹۷نخستین
گروه از حجاج استان فارس به
سرزمین وحی اعزام میشوند،
اظهار داشت :امسال  ۳هزار و ۷۵۹
نفر در قالب  ۲۶کاروان از استان
فارس به حج تمتع اعزام میشوند.
وی با اشاره به پرواز کاروانهای
استانهای یزد و کهگیلویه و

بویراحمد از فرودگاه شیراز گفت:
یک کاروان از کهگیلویه و بویراحمد
با  ۱۶۶زائر و  ۲کاروان از استان
یزد با  ۲۸۰زائر از فرودگاه شهید
دستغیب شیراز اعزام میشوند.
مدیر حج و زیارت استان فارس
با اشاره به اینکه امسال سفر حج
تمتع استان فارس با  ۱۷پرواز برقرار
میشود ،افزود :نخستین پرواز امروز
 ۱۵مرداد ماه و آخرین پرواز ۲۲
مردادماه انجام میگیرد.

قرار تحرير تركه

بدينوسيله اعالم ميدارد به موجب درخواست آقاي ابوالحسن
انصاري رجا با وكالت از -1عباس رايگان فرزند محمدعلي
-2راضيه رايگان -3مرضيه رايگان -4نيره رايگان (همگي
فرزندان محمدعلي) -5محمدعلي رايگان -6محبوبه رايگان
-7حبيبه رايگان  -8رويا رايگان -9فاطمه رايگان به طرفيت
آقاي محمدجعفر رايگان (همگي فرزندان ميرزا محمود) قرار
تحرير تركه مرحوم محمدعلي رايگان فرزند جعفر به شماره
شناسنامه  11346متوفي به تاريخ  1380طي شماره نامه
 970508/4ح ش  1در شوراي حل اختالف گراش شعبه اول
صادر وقت اجراي قرار ساعت  18مورخ دوشنبه 97/06/19
(تاريخ بايد به نحوي تنظيم شود كه كمتر از يك ماه و بيش از
سه ماه از زمان نشر آگهي نباشد) تعيين گرديده است .لذا از ورثه
يا نماينده قانوني آنها ،بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان
ديگري كه به طريقي حقي به تركه متوفي دارند دعوت ميگردد
در موعد مذكور در رأس ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه اول
شوراي حل اختالف گراش واقع در گراش -خيابان گلزار شهدا
طبقه فوقاني دادگاه عمومي حاضر شوند .عدم حضور مدعوينمانع اجراي قرار نخواهد بود.
زهره زبردست -مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف
م/الف62/
گراش

میالد الرستان :آرزوی برقراری
پروازهای حج تمتع از فرودگاه
الرستان ،سالیان زیادی است که
جزء مطالبات مردم این شهرستان
است که متأسفانه تاکنون محقق
نشده و نیازمند پیگیری جدی
مسئوالن در رده های محلی و
استانی است .تحقق این خواسته
می تواند با بهره برداری از پروژه

ترمینال خارجی فرودگاه الرستان
با دارابودن فضایی بزرگ و وجود
زیرساختهای الزم در این شهرستان
رقم بخورد .الزم است مسئوالن اعم
از امام جمعه ،فرماندار ،نماینده
مردم در مجلس ،مدیرکل فرودگاه
و غیره با عزمی جزم و پس از اتمام
فریضه حج امسال این موضوع را در
صدر برنامه های خود قرار دهند.

آگهي مزايده (در مورد اموال غير منقول -مرحله اول)

به موجب دادنامه مربوط به پرونده اجرايي كالسه  940410آقاي امراله عبدالهي فرزند
مختار محكوم به پرداخت  20000000ريال وجه نقد با احتساب شاخص قيمت و 10
ل بابت هزينه دادرسي و مبلغ 5900000
عدد سكه تمام بهار آزادي و مبلغ  720000ريا 
ريال بابت حقالوكاله وكيل در حق خانم فاطمه عابدي و پرداخت  1250000ريال
بابت حقاالجراي دولتي گرديده است كه در اين راستا ملك مسكوني و تجاري به متراژ
 560/30به شماره پالك ثبتي  999/1219مشاعي ،داراي دو سهم مشاع از هشت سهم
فاقد حقوق ارتفاقي و انتفاعي متعلق به غير ،به آدرس بلوار پاسداران جنب شيرينيسراي
شادي توسط محكوم عليه  /محكوم له معرفي گرديده كه به منظور فروش ملك مذكور
و استيفاي محكوم به و هزينههاي اجرايي مربوطه در دوشنبه مورخه  1397/05/29از
ساعت  10الي  11صبح در محل دادگستري فيروزآباد واحد اجراي احكام حقوقي مزايده
جهت فروش ملك مذكور برگزار خواهد شد .مزايده براساس نظر كارشناس رسمي
دادگستري از قيمت پايه  6400000000ريال معادل ششصد و چهل ميليون تومان
شروع شده و برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد و حداقل ده درصد
بهاء را نقدا ً فيالمجلس و مابقي بهاي ملك را حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ مزايده
به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد در صورت عدم پرداخت مابقي بهاي ملك توسط
برنده مزايده در مدت مذكور سپرده توديعي پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط
خواهد شد .ضمناً شايان ذكر است متقاضيان خريد ميتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزايده جهت بازديد از ملك مذكور به اين واحد اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد آنها
از ملك موصوف داده شود.
م/الف530/
قاضي اجراي احكام حقوقي فيروزآباد -سيدهادي صادقي

به گزارش ميالد الرستان به نقل از دفتر
نماينده مردم ،جمشيد جعفرپور نماينده مردم
در مجلس شوراي اسالمي در معيت حسني
فرماندار ويژه الرستان ،پيروز بخشدار مركزي
و جمعي از معتمدين و مسئوالن الرستان ،از
پروژه در حال اتمام پل بزرگ رودخانه شور و
 ۵کیلومتر جاده آسفالته که توسط اداره کل

راه وشهرسازی الرستان انجام گرفته بازدید
نمودند.
مسؤالن ،همچنین از ایستگاه راه آهن زاهد
محمود که راه آهن هرمزگان را به الرستان
متصل می نماید نیز بازدید کردند.
قرار است این پل و راه دسترسی ،به زودی توسط
مقامات وزارت راه و شهرسازی افتتاح شود.

بررسی خط انتقال آب به جویم ،بنارویه
و منطقه ویژه اقتصادی الرستان

به گزارش میالد الرستان ،دکتر جعفرپور
نماینده مردم الرستان  ،خنج و گراش در
مجلس شورای اسالمی به همراه مهندس
دهقان مدیرکل سازمان آب فارس ،مهندس
قلندری مدیرکل آبفا شهری فارس ،مهندس
بوستانی مدیر کل آبفا روستایی فارس
،مهندس حاتمی مسئول سد ،مهندس معینی
مسئول خط انتقال و تصفیه خانه ،مهندس
حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان
،عباسی فرماندار خنج ،فرودی فرماندار گراش
،روسای ادارات آبفا شهری ،آبفا روستایی ،امور
آب ،منابع طبیعی ،رئیس شورای اسالمی شهر
خنج ،رئیس شورای اسالمی شهر بنارویه و
سد سلمان
جمعی از معتمدین و بزرگان الر ،از ّ
فارسی جهت بررسی خط دوم انتقال آب

سد به بخش بنارویه ،بخش جویم و انتقال
ّ
به میزان پنج میلیون مترمکعب در سال به
منطقه ویژه اقتصادی الرستان بازدید کردند.
سد و تصفیه
در این بازدید ،پس از مشاهده ّ
خانه با حضور مدیران کل و فرمانداران ۳
شهرستان و کارشناسان مربوطه پیرامون خط
دوم انتقال جلسه برگزار شد.

مرور مفاهیم کسب و کار “استارت آپی” در الرستان

گزارش
به
میالدالرستان به
روابط
نقل از
عمومی مرکز رشد
واحدهای فناور
الرستان ،به همت
آموزش
مرکز
بازرگانی فارس
(عاملیت الرستان) و همکاری مرکز رشد
واحدهای فناور الرستان ،کارگاه آموزشی
 تخصصی «اصول راه اندازی یک کسبو کار اینترنتی موفق» با حضور دانشجویان،
فعالین حوزه کسب و کار و جمعی از
عالقمندان برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه ،عالقمندان با مباحثی
چون :انواع مدل های کسب و کار اینترنتی،
انواع روش های کسب درآمد از اینترنت و

بررسی مدل های
درآمدی دیجیتال
مارکتینگ همراه
با آنالیز نمونه
های موفق داخلی
و خارجی ،بیان
مفاهیم پایه ای
استارت آپ ،تاثیر
استارت آپ های موفق ایرانی و بررسی اکو
سیستم کسب و کار ایرانی و همچنین
تشریح راهکارهای توسعه و پیشرفت کسب
و کار های آنالین ،آشنا شدند.
در پایان در قالب پرسش و پاسخ ،چالش ها
و فرصت های راه اندازی کسب و کارهای
اینترنتی در الرستان مورد بررسی قرار گرفت.
به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی
اعطاء خواهد شد.

اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از شرکت MIC

انگلستان توسط انتقال خون الرستان

بهروز جمالی ،در گفت و گو با خبرنگار میالد
الرستان با اشاره به اینکه در سال گذشته
تعداد  ۲۱هزار و  ۶۷۳نفر برای اهدای خون
به سازمان انتقال خون این شهرستان مراجعه
داشته اند ،اظهار داشت :پس از انجام تست
های الزم از  ۱۶هزار و  ۸۶۹نفر ،کار خونگیری
انجام و مقدار  ۷میلیون و  ۵۹۱هزار و  ۵۰سی
سی خون دریافت شد.
وی با اشاره به اینکه در  ۴ماه نخست امسال
 ۵هزار و  ۲۷۳نفر موفق به اهداء  ۲میلیون
و  ۳۷۲هزار و  ۸۵۰سی سی خون شده اند،
افزود :در روز  ۹مردادماه جاری به مناسبت روز
اهدای خون  ۳۰۹نفر از شهروندان با مراجعه
به پایگاه های انتقال خون بیش از  ۱۳۹هزار
سی سی خون اهداء کردند.
این مسئول ،با بیان اینکه انتقال خون الرستان
برای مراکز درمانی و بیمارستانهای الر ،گراش،
اوز ،خنج ،بیرم ،اشکنان ،المرد ،مهر ،بستک و
درمانگاه های تاالسمی الر ،خنج و المرد خون
مورد نیاز را تأمین می کند ،تصریح کرد :تعداد
 ۲۴۶نفر از بیماران خاص تحت پوشش دائمی
انتقال خون الرستان قرار دارند.
رئیس سازمان انتقال خون الرستان ،ادامه داد:
از مجموع اهداء کنندگان خون در الرستان،
 ۹۶درصد آقایان و  ۴درصد را خانم ها تشکیل
می دهند.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفت  ۷۰درصدی
پروژه احداث ساختمان سالن خونگیری ،گفت:
انتظار می رود این طرح تا مهرماه سال جاری

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری مهر ،اسماعیل تبادار در جلسه
شورای برنامه ریزی استان فارس گفت :باید
از تمامی ظرفیت های قانون بودجه بهره
گیری کنیم که با مشارکت بخش خصوصی
تعداد زیادی از پروژه ها به بهره برداری
برسد.
وی ادامه داد :مسئولین کارگروه ها را فعال
کنند و مدیران اجرایی نیز بدون از بین بردن
وقت این مسیر را طی کنند که خوشبختانه
از بهره گیری تبصره  ۱۹حرکت های خوبی
انجام شده است.
استاندار فارس ،تاکید کرد :معافیت مالیاتی
 ۱۰ساله و دادن اختیار به مدیران از جمله
مباحث بسیار مهمی است که می تواند باعث
سرعت بخشی به کار شود.
تبادار افزود :در حال حاضر  ۴۰میلیارد تومان
خیلی پول است بنابر این باید از تسهیالت
ارزان قیمت به خوبی استفاده شود.
وی ادامه داد :باید از تمامی بخش ها که می
تواند کمترین اشتغال را ایجاد کند استفاده
کنیم و توجه کنیم که خیرین در کمترین
بحث انتظار دارند آب و برق را برای آنها
مهیا کنیم.
حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

یک کشته در حادثه
رانندگی جاده جهرم

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صداوسیما ،حادثه رانندگی
در جاده جهرم به الر ،یک کشته بر
جا گذاشت.
در این حادثه که بر اثر برخورد اتوبوس
با پراید ،در جاده جهرم به الر رخ داد
راننده خودرو پراید جان باخت.
سرگرد احمدی ،فرمانده پلیس راه
جهرم ،تجاوز به چپ و سبقت غیر مجاز
اتوبوس را علت این سانحه اعالم کرد.

جاسازی  9کیلو تریاک
در باک ماشین
به بهره برداری برسد.
جمالی ،از مردم شریف و ایثارگر شهر الر
و منطقه تحت پوشش سازمان انتقال خون
الرستان به جهت حضور مستمر خود در
پایگاه های انتقال خون ثابت و سیار و اهدای
خون سالم ،یادآور شد :مردم خون مورد نیاز
 ۱۲مرکز درمانی تحت پوشش را تامین می
کنند .
رئیس سازمان انتقال خون الرستان ،از
حمایت های خیرین و نیک اندیشان الرستانی
بخصوص بنیاد نیک اندیشان هاشمی و
خانواده راستی الری و سایرین در تامین
تجهیزات ،ساخت و بهسازی ساختمان و...
تشکر و قدردانی کرد و افزود :انتقال خون
الرستان برای سومین دوره پیاپی موفق به
اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از شرکت
 MICانگلستان شده است و این نشان دهنده
تامین خون مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی
در باالترین کیفیت ممکن است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از برنا
،سرهنگ حسین دیندارلو ،اظهار داشت:
در راستای تشدید اقدامات انتظامی و
برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر
و در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه
قاچاقچیان قصد جابجایی و انتقال
مقادیری مواد مخدر با یک دستگاه
پراید از بندرعباس به الرستان را دارند،
بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت .
وی افزود :پس از هماهنگی قضایی و
برنامه ریزی دقیق ،محل مورد نظر به
طور نا محسوس تحت کنترل و مراقبت
ماموران قرار گرفت که با شگردهای
خاص پلیسی ،خودرو پراید توقیف و در
بازرسی از آن  ۹کیلو گرم تریاک که به
طرز ماهرانه ای در باک خودرو جاسازی
شده بود ،کشف شد.
فرمانده انتظامی الرستان ،در پایان ضمن
تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عناصر
توزیع مواد مخدر ،از شهروندان خواست
هر گونه اخبار و اطالعات در زمینه تهیه
و توزیع مواد مخدر را از طریق مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰گزارش کنند.

ص

مهمترین مصوبات دیدار مدیرکل ورزش فارس و نماینده و مسئوالن منطقه

به گزارش میالد الرستان به نقل
از دفتر نماینده مردم ،نشست
مشترک کامیاب مدیر کل
ورزش وجوانان استان فارس با
حسنی معاون استاندار و فرماندار
ویژه الرستان ،عباسی فرماندار
شهرستان خنج  ،فرودی فرماندار
شهرستان گراش ،علیپور معاون
فرمانداری ویژه الرستان ،روسای
ادارات ورزش وجوانان شهرستان
های الرستان و خنج و گراش و
با حضور جعفرپور عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی
در فرمانداری ویژه الرستان،
برگزار شد.
در این جلسه ،تصمیماتی در
خصوص طرح های ورزشی هر ۳
شهرستان در زمینه های ورزشگاه،
سالن ورزشی ،خوابگاه ورزشی
،چمن مصنوعی اتخاذ شد که از
جمله این مصوبات می توان به
موارد زیر اشاره نمود:
الرستان

و

الف)مصوبات
بخش مرکزی
-۱تکمیل و افتتاح  ۱۳زمین
چمن مصنوعی در الرستان به
شرح زیر :
الف  :روستاهای محلچه و هیرم
در بخش اوز
ب :تکمیل سوله ورزشی روستای

باالده در بخش بیرم
ج :روستاهای درز و چاه نهر از
منطقه درزوسایبان بخش مرکزی
د :شهر بنارویه (افتتاح شده)
روستای شرفویه و روستای الغران
(بصورت مشارکتی) ازبخش بنارویه
ه :روستای دشتی و روستای زروان
(بصورت مشارکتی) از بخش
صحرای باغ
و :شهر جویم
ز :بلغان از بخش جویم
ح :روستای دهکویه (بصورت
مشارکتی)
 -۲آغاز ساخت  ۱۰زمین چمن
مصنوعی در الرستان در سال ۹۷
 -۳انعقاد تفاهم نامه و شروع
به ساخت نامحدود زمین چمن
مصنوعی در الرستان بصورت
مشارکتی %۵۰دولت و %۵۰
مردمی
-4تکمیل ساخت خانه جوان
الرستان

-5تکمیل زمین چمن مصنوعی
استادیوم شهید دانشیار الر
-۶تکمیل و افتتاح خوابگاه
ورزشکاران در هفته دولت
-۷تکمیل خانه تنیس روی میز
الرستان ( %۵۰پروژه بصورت
مشارکتی)
 -8تکمیل سالن چند منظوره
فیشور بصورت مشارکتی دولت
ومردم در بخش اوز
 -۹تکمیل سالن ورزشی بیدشهر
بخش اوز
 -۱۰نصب کف پوش سالن تنیس
روی میز اوز
 -۱۱اختصاص تجهیزات سالن
خیرساز احمد محمودی بخش
ّ
جویم
 -۱۲ساخت زمین چمن مصنوعی
استادیوم شهر بیرم
-۱۳پیگیری کد دار کردن استخر
شهر قدیم الر با هماهنگی نماینده
و وزیر ورزش و جوانان

ب) مصوبات خنج
 -۱تکمیل و افتتاح  ۷زمین چمن
مصنوعی در دهه مبارک فجر در
روستاهای شهرستان خنج
 -۲شروع به ساخت زمین چمن
مصنوعی جدید در  ۴روستای
شهرستان خنج
-۳انعقاد تفاهم نامه مشارکتی%۵۰
دولت و %۵۰مردم در تعدادی از
روستاها
 -۴تکمیل سالن های ورزشی باغان
 ،سیف آباد ،هفتوان و افتتاح در دهه
مبارک فجر
 -۵شروع عملیات ساخت خانه جوان
در خنج
 -۶تکمیل سالن ورزشی روستای
چاه طوس و افتتاح در هفته دولت
ج) مصوبات گراش

 -۱تکمیل و افتتاح زمین چمن
آغصه
مصنوعی روستاهای اَرد و ّ
 -۲شروع به ساخت  ۳زمین
مصنوعی جدید در روستاهای زینل
آباد،محمد زینا ،حسین آباد
 -۳انعقاد تفاهم نامه ساخت زمین
چمن مصنوعی بصورت مشارکتی
-۴شروع ساخت خوابگاه ورزشی
-۵تجهیز سرمایشی سالن ورزشی
شهداء گراش
 -۶تکمیل سالن ورزشی شهر اَرد

تنیسورهای کوچک در داراب

زیر نظر نائب قهرمان کشتی جهان و آسیا؛
دوره آموزش کشتی بانوان به زودی در الرستان،
آغاز می شود

نائب رئیس بانوان
کشتی
هیأت
الرستان ،از نام
نویسی بیش از ۱۵
بانوی الرستانی
برای شرکت در
کالس کشتی خبر
داد و گفت :به
زودی کالس های
کشتی بانوان برای عالقه مندان این رشته
در الر آغاز می شود.
عاطفه عقیلی فر ،در گفت و گو با مسوول
روابط عمومی هیأت کشتی الرستان
با اعالم این خبر افزود :به دنبال جذب
حداکثری بانوان الرستانی جهت شرکت
در کالس کشتی هستیم و در چند روز
آینده مکاتبات و اقدامات الزم از سوی
هیأت کشتی الرستان برای حضور قهرمان
شایسته کشورمان مریم احمدی نائب
قهرمان کشتی جهان و آسیا جهت آموزش
این رشته در الرستان صورت می گیرد.
وی ادامه داد :با توجه به برگزاری دوره های

درخشش بانوان الرستان

در مسابقات کونگ فو قهرمانی استان و جنوب کشور

ثبت  2000بازیکن در بانک اطالعاتی فدراسیون تنیس
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،سومین مرحله
از اردوی تیم ملی منتخبین
استعدادیابی پسران و دختران زیر 9
سال از  7تا  14مردادماه با حضور
بازیکنان  12استان در داراب برگزار
شد.
طی این مراحل ،فرآیند استعدادیابی
انتخابی ابتدا در اصفهان با  ۲۰نفر
شرکتکننده برگزار و در مرحله
نخست  ۸نفر حذف شدند و  ۱۲نفر
منتخب به اردوی قزوین راه یافتند
که در مرحله دوم نیز در اردوی دختران 4
نفر حذف و در نهایت  8نفر به اردوی نهایی
که از اهمیت بیشتری برخوردار است ،راه
یافتند.
در اردویی که در داراب برگزار شده است،
 ۸دختر و  ۸پسر نونهال از استانهای
آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،فارس،
خوزستان ،یزد ،کهکیلویه و بویراحمد،
خراسان جنوبی ،قم ،قزوین ،زنجان ،بوشهر
و مازندران حضور داشته و در بخشهای
مختلف تخصصی تنیس روی میز با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
این اردو با گزینش چهار دختر و چهار پسر
ورزشکار به کار خود پایان میدهد.
استانهای فارس ،کرمانشاه ،خوزستان و
آذربایجان شرقی هرکدام با دو بازیکن و
سایر استانها با یک بازیکن در این اردو
حضور داشتند .آوا یزدان پناه از داراب و
عرفان چشفر از شیراز بازیکنان استان
فارس در اردوی نهایی بودند.
بهزعم کارشناسان ورزشی این اردو،
مهمترین اتفاق تخصصی ورزشی در
شهرستان داراب است و این موضوع یادآور
این است که بازیکنان مستعد و ماهر این
رشته نیازمند امکانات در شأن خود هستند.
بازیکنان برگزیده عازم اردوی باکو
میشوند
مربی بینالمللی فدراسیون تنیس روی میز
کشور در حاشیه برپایی اردوی تیم ملی
استعدادیابی تنیس ،گفت :نونهاالن برگزیده
در اردوی تیم ملی استعدادیابی تنیس،
بیستم مردادماه به مدت یک هفته عازم
پایتخت آذربایجان شهر باکو میشوند.
امیر عمیدی ،با اشاره به بسته حمایتی
فدراسیون تنیس روی میز کشور ادامه داد:
وضعیت نونهاالنی که در اردوی تیم ملی
شرکت کردند در آینده رصد شده همچنین
سالهای آینده نیز برای گروههای دیگر
اردوهایی برپا میشود.
وی بیان کرد :نونهاالن برگزیده تحت
نظارت ویژه فدراسیون قرار میگیرند و
برنامههای تخصصی با توجه به ویژگیهای
فنی و سطح مهارت آنها تعیین میشود.
مدرس ردههای مربیگری فدراسیون
تنیس روی میز با اشاره به بانک اطالعاتی
نونهاالن مستعد در رشته تنیس روی میز
خاطرنشان کرد :وزارت ورزش و جوانان از
طرح استعدادیابی فدراسیون استقبال کرد
و هر استانی که کودکان مستعد در رشته

تنیس روی میز داشتند ،در این طرح شرکت
کردند.
عمیدی ،با اشاره به بانک اطالعاتی
استعدادهای تنیس در سطح کشور گفت:
بهاینترتیب پس از تهیه فرمهایی بانک
اطالعاتی تشکیل شد که مشخصات حدود 2
هزار کودک از سراسر کشور در آن ثبتشده
است پسازآن هر استان بازیکن مستعد خود
را معرفی کرده و سپس در جشنواره کشوری
شرکت کردند که درنهایت از میان آنها 20
بازیکن مستعد و صاحب مهارت در مرحله
اول اردوی استعدادیابی انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد :روند برپایی جشنواره و
افراد منتخب در قالب بولتن برای وزارتخانه
ارسال شد و آنها را پس از رصد وضعیت
نونهاالن مستعد را شناسایی و پس از سه
مرحله برپایی اردو ،اکنون  ۱۶نفر به مرحله
نهایی اردوی استعدادیابی راه یافتند.
مربی بینالمللی فدراسیون تنیس روی میز
یادآور شد :هر استان نسبت به ظرفیت و
توان کمی خود در جشنواره شرکت میکند،
برخی تعداد بیشتر و برخی تعداد کمتری
معرفی میکنند اما درنهایت از هر استان ۵
نفر در اردوی اولیه انتخاب میشوند.
عمیدی تأکید کرد :نونهاالن در رده سنی ۶
تا  ۸سال در جشنواره حضور مییابند اما
پنجسالهها نیز چنانچه استعداد مناسبی
داشته باشند ،پذیرفته میشوند.
وی بابیان اینکه خاستگاه گزینش نونهاالن
ورزشکار ،دبستان و مهدکودک است ،افزود:
بهطور معمول نونهاالن پذیرفتهشده در اردو ،یا
از خانوادههای تنیسور هستند یا سالن تنیس
در نزدیکی محل سکونت آنها قرار دارد.
برپایی کارگاههای آموزشی
مشاور استعداد یابی فدراسیون تنیس روی
میز ،بیان کرد :در حاشیه این اردو در داراب
دو کارگاه تخصصی آموزش مربی ورزش
با حضور مربیان آموزش و پرورش در امر
استعداد یابی و آموزشهای مقدماتی و
کارگاه هماهنگی مربیانی که از سوی مراکز
استانها به این اردو اعزامشده بودند ،برگزار
شد.
عمیدی ،اظهار امیدواری کرد :این دو کارگاه
 ۴۰نفر شرکتکننده داشت که مطالب نو و
بدیعی در آنها ارائه شد و به دلیل کارایی
باال میتواند تحولی در کار مربیان ایجاد کند.
وی ادامه داد :در این دو کارگاه مربیان با
متدهای مختلف و روشهای جدید تحلیل
منطبق بر سیستم جهانی امیدهای آینده
فدراسیون جهانی تنیس ( )HOPESآشنا

شدند و نونهاالن آموختند که
با شرکت در اردوهای چندروزه
و مسابقات چالشی یادگیری و
مهارتشان محک میخورد.
مربی بینالمللی فدراسیون
تنیس ،میزبانی داراب را
ارزنده و قابلتقدیر برشمرد و
ضمن سپاسگزاری از مدیران
دستگاههای مختلف گفت:
درروند برپایی اردو ،مدیریت
عالی از شخص فرماندار
و مدیران میانی ادارههای
هماهنگکننده نظیر آموزشوپرورش،
ورزش و جوانان ،هیئت پینگپنگ و سایر
ادارهها برقرار بود.
عمیدی ،با تأکید بر وفاق و همدلی میان
دستگاههای مختلف داراب اظهار داشت:
هماهنگی بهموقع و مناسب ارتقا کیفیت
این اردو را به دنبال داشت همچنین مردم
خونگرم داراب و پذیرایی خوب آنها
قابلتحسین است.
مربی بینالمللی فدراسیون تنیس روی
میز ،با اشاره به اینکه این هماهنگی نشانگر
فراهم کردن نرمافزار و سختافزار مناسب
در کنار یکدیگر است ،گفت :روزی که
تست شات ران گرفته شد ،فوریتهای
پزشکی در محل حضور داشت که
نشاندهنده هماهنگی بخش بهداشت و
درمان با ورزش بود و این هماهنگی در
سایر بخشها نیز مشاهده شد.
ارائه بسته حمایتی به منتخبان
اردوی داراب
رئیس هیئت تنیس داراب ،نیز در گفتوگو
با فارس با اشاره به سومین مرحله اردوی
تیم ملی منتخبین استعدادیابی تنیس
روی میز کشور ،گفت :در مرحله نهایی
اردو  ۸دختر و  ۸پسران نونهال با یکدیگر
به رقابت پرداخته و در اردوی استعدادیابی
شرکت کردند.
یعقوب یزدان پناه ،افزود :نونهاالن برگزیده
در آیتمهای مرتبط با ابعاد سرعت،
استقامت ،انعطاف ،چابکی و تستهای
تخصصی رشته تنیس با تمرینات متعدد
زیر نظر مربیان تیم ملی آنالیز شدند.
وی خاطرنشان کرد :پس از پایان این اردو
با نظر مربیان و با استناد به نتایج تستها
درنهایت چهار دختر و چهار پسر برگزیده
میشوند.
یزدان پناه بیان کرد :نفرات برتر
موردحمایت فدراسیون قرار میگیرند
و فدراسیون تنیس روی میز برای این
نونهاالن بسته حمایتی در نظر میگیرد و
درنهایت آنها به بازیکن فدراسیون تبدیل
میشوند.
رئیس هیئت تنیس روی میز داراب گفت:
شرکت در اردوی برونمرزی یکی از مواردی
که دربسته حمایتی در نظر گرفتهشده
همچنین نظارت ویژهبر ورزشکاران ،ارائه
برنامه تخصصی ،رصد وضعیت ورزشکار و
پیگیری مستمر مربی از دیگر مواردی که
دربسته حمایتی فدراسیون قرار دارد
گزارش :سمیه انصاریفرد

مربی گری بانوان
توسط فدراسیون
کشتی جمهوری
ایران،
اسالمی
در استان های
مختلف کشور زیر
نظر گانا واسلینکو
مدرس اوکراینی،
در صدد هستیم تا
بانوان عالقه مند به امر مربی گری را به
هیأت کشتی فارس معرفی کنیم تا کشتی
بانوان الرستان نیز همانند کشتی آقایان در
سطح ملی بدرخشد.
نائب رئیس بانوان هیأت کشتی الرستان،
با اشاره به اینکه مسابقات کشتی بانوان
در دو رشته کالسیک و آلیش برگزار می
شود ،تصریح کرد :با پیگیری های مستمر
فدراسیون کشتی ایران و در نشست هیأت
رئیسه اتحادیه جهانی ،طرح افزوده شدن
کشتی کالسیک بانوان با پوشش کامل از
اوایل شهریورماه سال 96به تصویب رسید.

تیم کونگ فو بانوان الرستان در مسابقات
جنوب کشور کونگ فو سبک توآ سنتی که در
شیراز با حضور  180فایتر از استان های فارس

 بوشهر  -هرمزگان به مدت دو روز برگزارگردید که تیم کونگ فو الرستان توانست
توسط فاطمه قانعی نماینده الر با اقتدار مقام
اول و از بناوریه( زهرا عسکری مقام اول )
(زهره عسکری و طاهره اساعیلی مقام دوم )
را کسب نمایند.
همچنین در مسابقات نیو کونگ فو استان
فارس توسط نازنین زینب گویا از بنارویه
مقام اول و فاطمه قانعی نونهال الرستانی
مقام دوم را کسب نماید
شایان ذکر است مربیگری دو تیم اعزامی به
این رقابت ها را استاد هژبر بر عهده داشت.

پیمایش تنگ زندان توسط گروه کوهنوردی
آمادگی جسمانی الرستان

به گزارش میالدالرستان ،گروه کوهنوردی
آمادگی جسمانی الرستان ،متشکل از  8نفر،
طی برنامه ای تنگ زندان واقع در سبز کوه
استان چهار محال و بختیاری را پیمودند.
نفرات حاضر در برنامه :
فاضل پيش بين  -مسئول فني  ،سيد نواب
هاشمي زاده  -عكاس ،محمد رضا مهرآور-
كمك فني و امداد گر  ،حسين برزكار ،قاسم
نطاق  ،علي استاد ،احسان قاسمي فرد ،سيد
مهدي ضياپور  -سرپرست برنامه
مقاله ورزشی ::::::::::::::::::::::::::::::

چگونه نفرت از ورزش را از بین ببریم
متخصصان
محققان معتقدند
ورزش را هر
که همه می
گونه فعالیت
توانند از ورزش
فیزیکی که
لذت ببرند اما
باعث حرکت
باید بر روی نحوه
بدن و افزایش
اندیشیدن نسبت
ضربان
به ورزش کار
شود
قلب
کنند.
میدانستند.
بسیاری از افراد
بنابراین
به دالیل مختلف
میتوان در
از جمله عرق
کردن ،تنبلی یا بسیاری از افراد به دالیل مختلف از جمله عرق پایان هفته
انجام
نداشتن وقت ،کردن ،تنبلی یا نداشتن وقت ،ورزش نمیکنند .با
ورزش نمیکنند .با این حال مطالعات مختلف نشان داده است که فعالیتهای
با این حال چقدر ورزش کردن برای سالمتی مهم است .مختلف ورزش
مطالعات مختلف بنابراین بهتر است که افراد راهی برای دوست کرد.
نشان داده است داشتن ورزش پیدا کنند و نفرت از ورزش را بر بعضی از افراد
برخی
به
که چقدر ورزش طرف کنند.
فعالیتها عالقه
برای
کردن
دارند بدون این
مهم
سالمتی
که ورزش کردن را دوست داشته باشند.
است .بنابراین بهتر است که افراد راهی
برای مثال برخی از اشخاص دوست دارند
برای دوست داشتن ورزش پیدا کنند و
که داخل استخر بروند .بنابراین راه رفتن در
نفرت از ورزش را بر طرف کنند.
آب یا انجام حرکات ایروبیک در آب برای
زمانی که به ورزش فکر می کنید غالبا به
آنها مناسب است .باغبانی ،بازی کردن ،شنا
فکر باشگاه رفتن می افتید اما بهتر است
کردن و گردش رفتن همه میتوانند ورزش
درباره ورزش نگاهی وسیعتر داشته باشید.
به حساب بیایند.
باید ذهنیت افراد نسبت به ورزش تغییر
بعضی از افراد عالقه دارند که به تنهایی
کند .پیش از این همه تصور میکردند که
ورزش کنند اما برخی دیگر نیاز به تشویق
ورزش باید در باشگاه انجام شود اما باید به
دیگران دارند .سعی کنید روش ورزش
ذهنیت کودکی خود درباره ورزش و حرکت
کردنی که به آن عالقه دارید را پیدا کنید.
برگردیم.
بعضی ویدیوهای ورزشی نیز هستند که به
میتوان تنها با توپ بازی ،دویدن  ،راه
شما آموزش میدهند چه طور در  ۱۰یا
رفتن و بازی کردن ورزش کرد .برخی از
۱۵دقیقه به صورت موثر ورزش کنید.

حه
ف
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غالمرضا ناطقی،
عهده دار دو سمت در
هیأت بدنسازی و پرورش
اندام استان فارس شد
به گزارش میالد
الرستان ،در حکمی
از سوی محمد علی
فرهنگ مهر ،رئیس
هیأت بدنسازی و
پرورش اندام استان
غالمرضا
فارس،
ناطقی به عنوان
مسوول کمیته امور شهرستان ها و عضو هیأت
رئیسه این هیأت منصوب شد.
غالمرضا ناطقی در سوابق ورزشی و مدیریتی
خود چندین مدال از مسابقات پرورش اندام
قهرمانی آسیا و کشور دارد و به عنوان رئیس
هیأت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان های
شیراز و الرستان فعالیت داشته است.
غالمرضا ناطقی ،دارای مدرک کارشناسی تربیت
بدنی و علوم ورزشی است و  ۲۷سال در رشته
بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کند.
وی همچنین مربی و داور رسمی فدراسیون
بدنسازی و پرورش اندام است و در مسابقات
مختلف به عنوان داور و مربی حضور داشته
است.
خبرنگار :داود عسکرپور

افتخارآفرینی دانشجوی

دانشگاه آزاد اسالمی اوز
در مسابقات کیوکوشین
قهرمانی کشور

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرنگار
گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی خبرگزاری
آنا ،ولید ضیایی دانشجوی مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسالمی اوز مقام قهرمانی کشور را
در مسابقات کیوکوشین کاراته به دست آورد.
ساسان پیرزاد ،رییس هیات کاراته اوز ،با اعالم
این خبر گفت :ضیایی با پیروزی در مسابقه
پایانی مدال طالی وزن  ۶۵کیلو رده بزرگساالن
را از آن خود کرد.
ضیایی ،عالوه بر قهرمانی در این دوره از
مسابقات ،عنوان تکنیکیترین مبارز را نیز
کسب کرد.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم فاطمه دانشور فرزند هدايتاله به شرح
درخواستي كه به این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
عبداله شكوهي فرزند محمد به شماره ملي
 2510909525صادره از ح  3الر در تاریخ
 1397/03/25بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
ك م
-1فرنوش شكوهي فرزند عبداله
 2500186385ت ت  1369/8/26صادره از
ح  3الر
ك م
-2هانيه شكوهي فرزند عبداله
 2500361861ت ت  1373/1/6صادره از ح
 3الر
ك م
-3ذهبيه شكوهي فرزند عبداله
 6710025675ت ت  1376/6/25صادره از
ح  3الر
ك م
-4مهرنوش شكوهي فرزند عبداله
 6710085120ت ت  1388/3/23صادره از
ح  3الر فرزندان متوفي
ك م
-5فاطمه دانشور فرزند هدايتاله
 2511803283ت ت  1351/1/14صادره از
ح  3الر همسر متوفي
-6زمان رشيدي فرزند زينل ك م
 2510902555ت ت  1305/4/5صادره از ح
 3الر مادر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم
روحاله رشيديم  /الف 556 /
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نویسنده آمریکایی:
جای ایرانی ها بودم
یک اینچ در برابر
بازی آمریکا
عقب نمینشستم ()1

نیلوفر زائر ،رتبه  17کنکور سراسری

-در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و در چه

دین هندرسون ،نویسنده و تحلیلگر
آمریکایی مسائل سیاسی در مصاحبهای
با خبرگزاری تسنیم « کارگروه ویژه
اقدام مالی» ( )FATFرا یک ساختار
«نواستعماری» توصیف کرد و از ایران
خواست به آن نپیوندد.
گروه کاری اقدام مالی ( )FATFاز سال
 1989و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی
( )G7ایجاد شد .این گروه ،بهعنوان یک
سیاستگذار پرنفوذ مدعی است برای
«مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تأمین
مالی تروریسم» ،دستورالعمل ارائه میکند.
این کارگروه اخیرا ً در بیانیهای ضمن
تمدید تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران
تا اکتبر  2018به تهران ضرباالجل داد
اصالحات الزم را برای آنچه «همسو شدن
با هنجارهای بینالمللی» خوانده شده به
اجرا بگذارد FATF .تهدید کرد ایران در
صورت خودداری از این اقدام با «عواقب»
آن مواجه خواهد شد.
هندرسون که نویسنده پنج عنوان کتاب،
عمدتاً با محوریت نظام بانکی و نقش آن در
نظام سلطه جهانی است در این مصاحبه با
تسنیم درباره  FATFو اهدافش در خصوص
ایران گفت :همانطور که میدانید کارگروه
ویژه اقدام مالی یک ابزار اقتصادی نو
استعماری است که من فکر میکنم توسط
بانکداران و نخبگان بین المللی ایجاد شده
است که آنها از آن برای اعمال فشار به
ایران استفاده میکنند تا کاری را انجام
دهند که قادر به انجام آن نبودهاند.
وی در ادامه گفت :من به ایران توصیه
میکنم که عضو این کارگروه نشود چون
اگر این کار را انجام دهد ،مطالبات و دست
آویزهای آنها بیشتر خواهد شد و در واقع
این روش این بانکداران است و آنها همیشه
بیشتر مطالبه می کنند .من دقیقا نمی
دانم که عواقب عدم عضویت چه خواهد
بود.
هندرسون ،با بیان اینکه «ایران یکی از
کشورهایی است که در مقابل بانکداران
و نظامسرمایهداران در حال مقاومت» است
تصریح کرد :وقت آن رسیده است که ما
همه موضع گیری کنیم و در برابرشان
بایستیم و از تصمیم خود کوتاه نیاییم.
من به شما می گویم که به حرفشان گوش
نکنید ،به مطالباتشان توجه نکنید و عضو
این کارگروه مالی نشوید.
اخیرا ً روزنامه وال استریت ژورنال در
گزارشی تصریح کرد دولتهای تروئیکای
اروپا (فرانسه ،انگلیس و آلمان) که ادعا
میکنند در تالش برای حفظ برجام بعد
از خروج آمریکا از آن هستند تحقق این
هدف را به اجرای قوانین  FATFدر ایران
گره زدهاند.
هندرسون در پاسخ به سوالی درباره
انگیزههای اروپا از چنین اقداماتی گفت:
این نیز بخشی از نمایش کابویی ایاالت
متحده است که در آن آمریکا خود را به
عنوان تهدید و «پسر بد» معرفی می کند.
[آمریکا] بازیگری است که باید تهدید کند
و در بخشی دیگر این بانکداران بین المللی
هستند که در حال اداره اقتصاد جهانی از
زمان امپراطوری رم هستند و در شهر لندن
زندگی میکنند جایی که همه تصمیات
مالی گرفته می شود.
هندرسون ،در یکی از کتابهایش به نام
«نفت بزرگ و بانکدارانش در خلیج فارس»
استدالل میکند «الیگارشهای جهانی» با
تالش برای به دست گرفتن کنترل سه کاال
یعنی نفت ،سالح و مواد مخدر و همچنین
مالکیت بانکهای مرکزی دنیا به دنبال
سلطه بر اقتصاد جهان هستند.
او تأکید کرد :آنها (کشورهای اروپایی)
آنجا خواهند نشست و به شما خواهند
گفت که ما دوست شما هستیم و فقط
آمریکا پسر بد است ...این ها همه دروغ
است زیرا نخبگان اروپایی از آمریکا به
عنوان یک نیروی مزدور برای حفاظت از
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گفت و گو با برترین های کنکور سراسری ()1

به گزارش میالد الرستان ،با اعالم نتایج
کنکور سراسری سال  ۱۳۹۷و مشخص شدن
برترین های این ماراتون بزرگ در الرستان،
تالش بر این است با چند تن از آنان مصاحبه
هایی انجام شود.
به عنوان نخستین نفر به سراغ نیلوفر زائر با
رتبه  ۱۷منطقه  ۲و  ۳۶کشوری در رشته
علوم تجربی رفته ایم.
مدرسه ای تحصیل نموده اید؟

نیلوفر زائر هستم .دانش آموز مدرسه فرزانگان.
 ۲سال در رشته مهندسی برق دانشگاه
صنعتی شریف درس خواندم سپس انصراف
دادم و در کنکور تجربی شرکت کردم .
-شماچه رتبه ای درچه رشته ای کسب کرده اید؟

رتبه  ۱۷منطقه  ۲و رتبه  ۳۶کشوری در
رشته علوم تجربی.
چگونه از رتبه خود با خبر شدید و واکنش شمادر مقابل آن چه بود؟

بودند وهم چنین پدرم ومادرم که سختی یک
سال کنکور من را به دوش کشیدند و پدر و
مادر همسرم که پشتیبان من برای انجام این
کار بودند.

نحوه درس خواندن خود را بیان نموده و از چهزمانی بصورت جدی برای کنکور درس خواندید؟

از اردیبهشت سال  ۹۶شروع کردم به خواندن
درس های تجربی وخصوصا زیست .خواندن
درس زیست بدون وجود معلم در ابتدا به شدت
طاقت فرسا بود چون سوال هایی را که در ذهنم
به وجود می آمد نمیتوانستم ازکسی بپرسم.
با تکرارکردن ،اشتباه کردن و برطرف کردن
اشتباهات به مرور بانحوه خواندن این درس
آشناشدم .
وهم چنین درصد ریاضی کنکورم را مدیون
راهنمایی های همسرم و برنامه ریزی کنکورم
را مدیون مشاوره های برادرم هستم که پیگیر
کار های من بودند.
بنظر شما آیا باید برای رتبه خوب صرفا نخبه بودو افراد با هوش عادی به رتبه های خوب دست پیدا

نمیکنند؟

همسرم نتیجه ام رابرایم فرستاد.
-رتبه خود را حاصل چه می دانید؟

اول ازهمه لطف و محبت خداوند بود که به
من کمک کرد حتی زمان هایی که ناامید می
شوم بازهم ادامه بدهم و بدون مدد ازخداوند
هیچ کاری به پایان نمی رسد.
و اینکه بخواهم از دانشگاه انصراف بدهم
جرئت زیادی میخواست که به تنهایی نمی
توانستم آن را انجام بدهم  .همسرم آقای علی
سلمانپور ،مشوق اصلی من برای انجام این کار

بنده دو بار کنکور داده ام و در این مسیر ،انسان
های باهوش زیادی را دیده ام که باتالش نکردن
نتیجه ای ندیده اند .به نظر بنده هرفردی در
زمینه ای که عالقه دارد تالش کند و بر روی
هدفش تمرکز کند قطعا نتیجه خواهد گرفت
و اینکه در این مسیر ممکن است انواع مسایل
پیش بیاید مثال افت کند اما اگر به خودش باور
داشته باشد آنقدر تالش می کند تا کاستی ها را
برطرف کند و به هدفش برسد.

-طی سال کنکور ارتباطتان با فضای مجازی را

چگونه مدیریت کردید؟

چندماه آخرکنکور ،برنامه های مختلف را از
گوشی ام پاک کردم وقبل از آن نیزصرفا در
زمان تفریحم ممکن بود استفاده کنم .چون
فضای مجازی به گونه ای است که متوجه گذر
زمان نمی شویم .همچنین ذهن را به شدت
مشغول می کند وتا جایی که میتوانیم بهتر
است تفریحات دیگری مثل ورزش و یا کار های
هنری را جایگزین آن کنیم.
-پیام شما برای کنکوری های سال آینده چیست؟

کنکور یک رقابت است و یک فرصت برای
خودسازی و در این رقابت همه چیزموثر است
چون تمام جنبه های زندگی فرد کنکوری را
دخیل می کند .فردی که دوست دارد در
این مسیرموفق شود باید بتواند دراین مسیر
با نقاط ضعف خودش روبه رو شود وآن ها را
برطرف کند .قطعا دربعضی موارد ممکن است
شکست بخورد .بنده بعضی ازمفاهیم زیست را
با اشتباه کردن یادگرفتم .آن قدر اشتباه کردم
تا یاد گرفتم .و در این مسیرتوکل برخداوند به
شما کمک میکند که ناامید نشوید .زیرا هرکس
تالش کند نتایج کارش را می بیند.
-برنامه شما برای ورود به دانشگاه چیست؟

امیدوارم خداوند همین طور که تا به حال به من
کمک کرده در ادامه مسیر هم کمک کند زیرا
ورود به دانشگاه شروع مرحله ای جدید است .
-ایا پس از فراغت از تحصیل برای کار به الر

بازخواهید گشت؟

هرفردی دوست دارد در زادگاهش و کنار
خانواده زندگی کند .امیدوارم شرایط این اجازه

را بدهد و همچنین اینکه مسئوالن الرستانی
باید تدابیری برای جذب دانشجوها بیندیشند
چون الر استعدادهای بزرگی دارد که هرساله
از شهرخارج می شوند و بدلیل حمایت
نشدن دیگر باز نمی گردند.
-بنظر شما الرستان دارای چه کمبودهای جهت

کمک به کسب رتبه های بهتر توسط کنکوری ها
دارد؟(دلیل افت رتبه ها نسبت به گذشته)

دالیل مختلفی دارد یکی وابستگی بیش ازحد
به فضای مجازی وغرق شدن در آن است
دیگری استرس بیش ازحد بعضی والدین که
برعکس بایداین اعتماد رابه فرزندشان بدهند
که هررتبه ای که باتالش کردن به دست
بیاورد برای آن ها ارزشمند است .وزندگی
وموفقیت در کنکور خالصه نشده است.
-کالم پایانی؟

برای همه افرادی که کنکور داده اند انتخاب
رشته ای عالی آرزو میکنم و امیدوارم در هر
رشته ای که وارد می شوند موفق باشند.

نکاتی درباره انتخاب رشته آزمون سراسری

سامانه مجازی انتخاب رشته
داوطلبان کنکور ،در سایت سازمان
سنجش فعالیت خود را اغاز کرد.
داوطلبان مجاز ،با مراجعه به این
سامانه و پرداخت  6هزار تومان؛ می
توانند با توجه به نمراتی که کسب
کرده اند ،از شانس پذیرش در کد

رشته محل های تحصیلی آگاه شوند.
حسين توكلي ،سخنگوي سازمان
سنجش آموزش كشور گفت :سامانه
راهنماي انتخاب رشته مجازي با
پيش بيني  99درصد به شركت
كنندگان آزمون سراسري مي گويد
در چه رشته هايي احتمال قبولي
دارند.
سخنگوي سازمان سنجش آموزش
كشور گفت :سامانه راهنماي انتخاب
رشته مجازي داوطلبان را از مشورت
با افراد سودجو بي نياز مي كند اما از
مشورت خانواده و مشاوران آموزشي

مورد اطمينان براي شناسايي
استعدادها و عالقه مندي ها بي نياز
نمي شوند.
وي افزود :امسال  910هزار و 713
نفر در جلسه آزمون حاضرشدند
يعني حدود  10درصد داوطلبان
غايب بودند اما همه شركت كنندگان
آزمون سراسري مجاز به انتخاب
رشته شده اند.
توكلي گفت :البته كساني كه در
جلسه آزمون سراسري حاضرنشدند
و يا حتي براي شركت در آزمون نام
نويسي نكرده بودند نيز مي توانند

بر اساس سوابق تحصيلي براي كد
رشته محل هاي بدون آزمون انتخاب
رشته كنند.
سخنگوي سازمان سنجش آموزش
كشور افزود :فهرست كد رشته محل
هاي بدون آزمون نيز بر روي پايگاه
اينترنتي سازمان سنجش آموزش
كشور قرار گرفته است.
وي گفت :داوطلبان از  15تا 20
مرداد مي توانند با مراجعه به پايگاه
اينترنتي سازمان سنجش آموزش
كشور به نشاني
حداكثر
www.sanjesh.org

گفت و گو با نابغه شطرنج جهان

پیشنهاد تغییر تابعیت شده اما به آن فکر هم نمیکنم
بازی از طرف چه کسی بود؟

پدرم با ارتباطاتی که داشت ،شرایط آن بازی را
فراهم کرد .اتفاق خوبی برایم بود که شناخته
شوم .دایی برخورد خوبی داشت ،او تا حدودی با
شطرنج آشنا بود و حرکات خوبی انجام میداد.

* زمانی که شطرنج را آغاز کردی ،چه کسی را به
عنوان الگو برگزیدی؟

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،کسب  6مدال طال در  15سالگی
آن هم در یک تورنمنت فقط در توان افراد
نابغه است و این نابغه کسی نیست جز علیرضا
فیروزجا .نوجوان الغر اندام شمالی پس از
درخشش در رقابتهای شطرنج جام ملتهای
آسیا میهمان خبرگزاری تسنیم بود و از
آرزوهایش برای سالهای نهچندان دور سخن
گفت؛ آرزوهایی که به نظر میرسد با ادامه
همین روند ،رسیدن به آنها دور از دسترس
نخواهد بود.

* ابتدا کمی بیشتر از خودت بگو تا آنهایی که تو
را نمیشناسند ،بیشتر با نابغه شطرنج ایران آشنا

شوند.

وقتی شطرنج را شروع کردم ،تنها کسی که
میشناختم ،کاسپاروف بود .االن اما چهرههای
زیادی را مد نظر دارم که میتوان به کارلسن و
کرامنیک اشاره کرد.
* چه شرایطی را نیاز داری تا به این رویا برسی؟

ما مربی خارجی داریم ،اما نیاز است که یک نفر
به صورت ثابت در کنارمان باشد .بیشتر از این
موضوع ،نیاز به مسابقه داریم.

* کارلسن در  22سالگی قهرمان جهان شد.
میتوانی زودتر از این به چنین مقام بزرگی برسی؟

یکی از اهدافم این است که قبل از  22سالگی
قهرمان جهان شوم و فکر میکنم توانایی این
را دارم.

* نکتهای که همواره در مسابقات شاهدش هستیم،
حضور پدرت در کنار تو است ،هر چند در جام

ملتهای آسیا بدون حضور او مسابقه دادی.

علیرضا فیروزجا هستم ،متولد  28خرداد
 1382در بابل .شطرنج را از  8سالگی آغاز
کردم که باعث آن هم دایی ام بود .با او در
خانهشان شطرنج بازی میکردم و حتی در
همان سن بسیار کم پیروز میشدم .همین
مسئله باعث شد پدرم مرا به هیئت شطرنج
بابل ببرد تا شرایط حرفهایتری را تجربه کنم.

همیشه با پدرم به رقابتهای مختلف رفتهام و
حتی در کنار او ،استاد بزرگ شطرنج شدم .در
همدان هم مسابقات طوالنی بود و میشد که
دوری پدر را تحمل کرد .در مجموع حضور او
تاثیر زیادی روی من دارد.
* پیگیر رشتههای دیگر هم هستی؟
بله ،فوتبال جهان را دنبال میکنم و طرفدار
یوونتوس هستم.

در  9سالگی قهرمان مسابقات زیر  10سال در
استان مازندران شدم.

توجه نمیکنی.

* اولین مدالی که گرفتی ،در چه سالی بود؟

* شاید اولین تصویری که از تو منتشر شد،
مسابقهای بود که با علی دایی داشتی .در واقع

آن مسابقه باید بیشتر شناخته شدنت شد .ایده آن

حه
ف
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* درآمدت از شطرنج خوب است؟

من امسال در مراسم تقدیر که برگزار شد107 ،
سکه دریافت کردم که این بیشترین درآمدم
بوده است .هرگز به خاطر پول وارد شطرنج
نشدم و این چیزها فکر هم نمیکنم .االن در
خط مقدم مبارزهای هستم که آن را آغاز کردم
و به تنها چیزی که فکر میکنم ،قهرمانی جهان
است.
* چقدر برای این رشته هزینه میکنی؟

هزینه رقابتهایی که در تقویم فدراسیون
باشد ،از طرف این نهاد پرداخت میشود ،البته
فدراسیون برای رویدادهای دیگر هم کمک
میکند .در یک سال اخیر که ریتینگم باال رفته،
میزبانها بیشتر همراهی میکنند .همچنین
با توجه به پست بینالمللی پهلوانزاده رئیس
فدراسیون ،شرایط بهتری فراهم میشود.

* بحث درباره المپیکی شدن شطرنج ،چندین بار
مطرح شده است .در صورت تحقق این موضوع ،به

نظرت میتوانی مدالآور المپیک باشی؟

فکر میکنم با توجه به عملکردم در بخشهای
سریع و برقآسا ،این هدف دور از دسترس
نباشد ،البته به شرط آنکه شطرنج المپیکی شود.
* امکاناتی که در اختیارت است ،بهروز است؟

بله ،خوشبختانه از این بابت مشکلی نیست و
تالش میکنم با در اختیار داشتن جدیدترین
روشها و کتابها و تمرین زیاد ،بتوانم سطح
باالیی داشته باشم .هزینه کتابها زیاد است
و حداقل هر کدام  50دالر میشود که سعی
میکنم بخرم.

 150كدرشته محل را برگزينند.
توكلي افزود :ظرفيت پذيرش
دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش
عالي كشور البته به غير از دانشگاه
آزاد  763هزار و  499نفر است
و داوطلبان در صورت تمايل به
تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي
بايد بر اساس اطالعيه هاي اين
دانشگاه در پايگاه مركز سنجش
وپذيرش دانشگاه آزاد انتخاب
رشته كنند.
سخنگوي سازمان سنجش
آموزش كشور گفت :نتايج نهايي
آزمون سراسري سال  97دهه
سوم شهريور اعالم مي شود.

میدانستم که در بخش تیمی شرایط خوبی
داریم و در انفرادی هم خودم باید بدرخشم.
* عملکرد سایر کشورها چگونه بود؟

هند همان تیمی را به ایران آورد که در
المپیاد جهانی  2014سوم شده بود ،اما
توانستیم در هر سه بخش شکست دهیم که
افتخار بزرگی بود .چین هم حریفی سرسخت
بود و رقابت تنگاتنگی داشتیم.

* پس از این درخششها ،آیا پیشنهاد قبول
تابعیت کشوری دیگر به تو شده است؟

نمیخواهم اسم ببرم ،اما چنین پیشنهاداتی
شده است ،ولی برایم اهمیتی ندارد ،چون به
آنها حتی فکر هم نمیکنم.

* تیم ایران در یکی ،دو ماه آینده باید در

المپیاد جهانی شرکت کند .این بار چه نتیجهای

خواهید گرفت؟

امسال قویتر از دوره قبلی هستیم و فکر
میکنم بتوانیم حداقل جزو  10تیم برتر
باشیم.

* تمرکز بر روی شطرنج باعث میشود که
زیادی وقت رفتن به مدرسه نداشته باشی .آیا در
این موضوع دچار مشکل شدهای؟

خوشبختانه مسئوالن مدرسه همکاری الزم
را دارند و با آنکه به تورنمنتهای مختلف
میروم ،اما فرصت الزم برای امتحانات را به
من میدهند.

* با این همه افتخار ،خارجیها لقب خاصی به
تو دادهاند؟

بله ،آنها مرا با لقب «نابغه» صدا میکنند که
برای خودم بسیار جالب توجه است.
* چه درخواستی از مسئوالن ورزش داری؟

* برسیم به رقابتهای جام ملتهای آسیا؛

* میگویند هر جا که شطرنج باشد ،به چیز دیگری

ستاره مسابقات بودی .پیش از شروع ،تصور این

فدراسیون این روزها عملکرد خوبی دارد ،اما
به لحاظ بودجه در مضیقه است .درخواستم
فقط برای حل مشکالت است تا شاهد
درخشش بیشتری باشیم.

واقعاً همین طور است و تا زمانی که قهرمان
جهان نشوم ،توجهم به چیز دیگری جلب
نخواهد شد.

هدفم قبل از شروع مسابقات ،دقیقاً این بود
که همه مدالهای طال را بگیرم ،چون دو سال
قبل فقط  2مدال طال کسب کردم ،اما این بار

میخواهم از همه پیشکسوتان ،مسئوالن و
به ویژه خانوادهام تشکر کنم که کمک زیادی
به رشد من کردهاند و امیدوارم با قهرمانی در
جهان ،جواب زحمات آنها را بدهم.

تورنمنتی که  6مدال طال در آن کسب کردی و
درخشش را داشتی؟

* حرف پایانی.

منافع بانکی ،نفتی ،الماس و قاچاق مواد
مخدر خود استفاده میکنند.
وی تصریح کرد :همانقدر که به FATF
اعتماد ندارم به اتحادیه اروپا نیز اعتماد
ندارم .شاید استثنا وجود داشته باشد .باید
منتظر ماند و دید که این اتحادیه چگونه
عمل خواهد کرد .شاید بشود اعضای
اتحادیه را به صورت انفرادی قضاوت کرد
ولی در بهترین حالت اروپا «پلیس خوب»
می شود و آمریکا «پلیس بد» .آنها سعی
می کنند شما را فریب دهند که به FATF
بپیوندید و خواهند گفت اگر عضو شوید ما
از شما محافظت میکنیم .این ساختار نو
استعماری اقتصادی ریشه در اروپا و بانک
تسویه حسابهای بینالمللی در سویس
دارد که یک بانک مرکزی برای همه
بانکداران اصلی است .این بانک به طور
مجزا تصمیمگیری قضایی انجام می دهد.
هندرسون تصریح کرد :ایران به نظر من
نماد ارزشهای خوب همچون عدالت است.
ارزشی که پیش این افراد و جهان امروز
جایگاهی ندارند .ما در یک بازی شیطانی
هستیم که آنها بازیگردان آن هستند .من
از موضع شما (ایران) حمایت میکنم و
(اگر جای شما بودم) یک اینچ هم عقب
نمی نشستم و سازش درباره هیچ موضوعی
را در زمان کنونی نمیپذیرفتم .نسبت به
تهدیدها خویشتنداری نشان دهید .تهدید
کردن کار افراد ضعیف ،کشورهای ضعیف
و امپراطوریهای ضعیف است همانطور که
ترامپ تهدید می کند .امپراطوریهایی که
به آخر خط رسیدهاند .آنها میدانند که
افرادی زیاد شبیه ما در سراسر دنیا هستند
که وارد بازی آنها نمیشوند و سعی دارند
به ایران و دیگر کشورهای شریف کمک
کنند .آمریکا به مردم خود نیز رحم نمی
کند .آنها همه را هدف قرار میدهند ،من و
شما را .در واقع ،هر کسی که وجدان دارد
را هدف قرار می دهند .ما باید کنار هم
قوی بمانیم و سازش نکنیم .دیگر جایی
برای بازی و مذاکره با شیاطین نیست .ما
باید خونسرد بمانیم و شرافتمندانه به کار
خود ادامه دهیم
منبع :تسنیم
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقاي ناصر محمديآزاد فرزند محمد به شرح
درخواستي كه به کالسه  97/271این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
محمد محمدي آزاد فرزند اسفنديار به شناسنامه
 46صادره از الرستان در تاریخ 1375/2/19
در شهرستان شيراز بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1نواز محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 450
ت ت  1348صادره از ح الرستان -صحراي باغ
 هرمود-2يوسف محمدي آزاد فرزند محمد ش ش
 591ت ت  1352صادره از ح مركزي الرستان
 هرمود-3ناصر محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 707
ت ت  1358صادره از ح الرستان -صحراي باغ
 هرمود-4بيژن محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 14
ت ت  1361صادره از ح الرستان -صحراي باغ
هرمود-5مجيد محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 42
ت ت  1365صادره از ح الرستان -صحراي باغ
 هرمود-6نصرت محمدي آزاد فرزند محمد ش ش
 549ت ت  1344صادره از ح روستايي الرستان
صحراي باغ -هرمود-7ليال محمدي آزاد فرزند محمد ش ش  590ت
ت  1350صادره از ح مركزي الرستان -هرمود
-8ثريا محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 648
ت ت  1356صادره از ح الرستان -صحراي باغ
 هرمود-9فوزيه محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 41
ت ت  1363صادره از ح الرستان -صحراي باغ
هرمود-10پرويز محمدي آزاد فرزند محمد ش ش 10
ت ت  1354صادره از ح الرستان -صحراي باغ
هرمود فرزندان متوفي-11زيور دوزنده فرزند ابراهيم ش ش  420ت
ت  1328صادره از ح روستايي الرستان -زروان
همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه
به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز
-سيدرحيم روانبين
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كرنگ
َخ َر َ

ِ
رنگ
بِدا َعزيز ِد ُلم َكم َكمو َخرك

بدا بنيش كه هزار اشرفي َا يك َپ ِ
نگ

بس فسيل
اشرف ِِن سرخ و زرد ِّ
ِجليل َ
مكِ س چدِ ّسن َاصحرو َم ُخو دلم ِ
تنگ
شو ريخته هر چه ُبدِ مرد و زن َا صحرووي
ِ
هنگ
دسه كه لشكر و
نِه فوج فوج و نِه َّ
َ
شوب ِّسه و هر شو َالوي كپر تا صبح
كپر َ

كباب و كلّه ُش ا ِّس ّي و كلّيا دنگ
َپسينيا َالوي تُمبيا َابو محشر
دار از َانده شيون چنگ
از اِنده غُ ِ
لغل َ

و صبح خيمه و خرگاهيا َا ُپش َته زَ تِه
كباب يكي كتِه لَ ِ
نگ
يكي َا دور
ِ
ُ
زِ نو و شوق َوسوي شوش چاغ َاكن قليون
ِ
فرهنگ
ُپسو َا دور كتاب كه اهل
ش
شكم ِ
ُدتو َا گِرد تَش و پش َا فكر َا ُ
ِ
سنگ
بچو َا ُرمزه شَ خيزه ك َِسش ُپ ِر
َادور كيف ننش يك ُدتوي شش َاف سا َله

ِ
رنگ
گپ لَبش
چدسن و َم ُخم ُامدي ُ
ُّ
دس ِو چاه
سايه ِ
َا َ
گز گردي َا تخت ّ

ش كروئه ولي دلش ِ
تنگ
زِ ني بِ ُچش َ
ندتر كه نگا ُامكه جونِ ُخم ُامدي
َا َا َ
ُ
ِ
گلرنگ
رده َخته دس و پاش
گ
و
تي
د
ُ
َ
سراغ ُامگرت ُامگت َبئو ُبدِ اِ ُدتو
شُ گت نَه عغد َد َدش با ُپس صفر ِ
لنگ
دل ُاژگتم كه َا َله بِه َتر از اِ ِد چه تَوي

ِ
شنگ
نگا بكن چه جوئو و چه شوخ و چه
ش دل زَ ت كه از َص َدي َچپالغ
َ
مريشه ي ُگ ِ
ُ
يقين كه تا دو سه روزَيدو شَ گش َص َدي ِ
زنگ
ِ
گردوت
گريغ ُاشكه دل  ،اژگت تو بار

یادداشتهای یک زائر اهل قلم

غروب جمعه رسیدیم مدینه .هوا خیلی گرم
نیست .شهر نسبتا شلوغ است ،اما بینظم
نه .ساعت زیارت بعد از ظهر بقیع گذشته و
مجبوریم تا فردا صبح صبر کنیم .در همان
یک نگاه هم کامال مشهود است که رفتار
شرطهها و ارشادهایشان نسبت به سال ۹۳
که آخرین بار عمره آمدم فرق کرده .با فاصله
بسیار زیادی محترمانهتر و مودبانهتر .فیالواقع
رفتار عجیب و غریبی نمیبینی.
هتلمان با مسجدالنبی یکی ـ دو دقیقه بیشتر
فاصله ندارد .تمام هتلهای دو ضلع از حرم
را برای طرح بازسازی تخریب کردهاند .اصال
یکی از دالیل تقلیل روزهای حضور زائران
ایرانی شهر پیامبر از دو هفته در سالهای
پیش به پنج روز همین است .سازمان حج،
صالح ندیده زائران ایرانی از حرم دور باشند
و البته قاعدتا عربستان هم عالقهای ندارد
ایرانیها بیشتر در مدینه بمانند .حجاج
ایرانی در مکه برای سعودیها خیلی کم
زحمت ترند ،اما حضورشان در مدینه ماموران
سعودی را به زحمت میاندازد .باالخره مدینه
خانه فاطمه زهرا دارد ،بقیع دارد ،امالبنین
دارد و  ...بگذریم.
قبل از تشرف جمعی ،خودم راه افتادم
سمت مسجد .دو ضلع مسجد را از بیرون
دور زدم .سالمی به ائمه بقیع و بعد رو به
رسول مهربانی .نزدیک اذان مغرب بود .در
چنین اوقاتی در عمره هم حتی خواب روضه
منوره را نمیشود دید؛ چه رسد به االن که
جمعیت چند برابر است .جایی پیدا کردم و
نماز را خواندم .فاصله تا نماز عشا را رفتم برای
زیارت پیامبر (ص) .مسیر عبور از جلوی مزار
پیامبر ،خیلی شلوغ بود .همانطور که روی
نوک پا با فشار جمعیت هل داده میشدیم
شروع کردم به سالم دادن .اصال یکی از
سختیهای مدینه ،همین است .نمیدانی
اینجا که رسیدی باید به حضرت صدیقه (س)

زندهياد محمدجعفر طالع زاده

خرك رنگ دوم()1

نسيم باد صبا ُ
ِ
رنگ
اشگتم خرك

”چته تموم بده زرنگار هر پنگ“
دارچ ُكل و دارتوپا
ُچ ِن زمون بِچي
َ

گذشت و موقع درس و كالس و فرهنگ
رو بِگي
نگا بكن تو َابار فسيل و َپ ْ
ببين كه پنگ و ِپش ساق و بن چه همرنگ
ِت
ِچتهري بارِ ُگت َپنگ َادوش يك ِپش َاك ْ

َامي كه غصه بدبخت اخوي ِد ُلش تَنگ
كسي كه بار زمونه َادوش خوش ن َِكشه
لد ِ
نگ
غَ م َمكِ س نِخوء كلهپوك و َا َ

ِچ َده اصحروي با داره و كباب و شراب
و دود و منقل و بافور ننگ َالوي ِ
ننگ

حواس جمع اصحرو اچو نظاره َا ُك

خيزه نظارهگر ِ
لنگ
كه روزگار شَ ِ
چتهري ابر َا َبنه واز َا ُكن چو آو روان

عاقل كه دل تنگ
جووني اَمدِ ه َاچو
ِ

َدما و بئو خونه الر و عشق مدرك و كار
ِ
شنگ
َه َمش چون دم َابره نِه شوخ نِه
حقيقتي ت َُگتائم كه عمر مثل فَسيل
ُ
ِ
وارنگ
ثمرش تُرت و رنگ
ُبكم َازِ ن ُ
حواس ُادبو كه ُارماي حيات َكنگو نِبو

اگر ُبئس همه زندگي تپش َجنگ

تو جمع واكو ”مويد“ بساط شاعر و شعر

كه شعر الري با شعر تو نه همسنگ

ابوالحسن مويدي

هم سالم کنی یا نه؟ اصال سرت را کدام سمت
باید بگیری؟ به نام دختر رسول ا ...بخوانیش یا
همسر امیرالمومنین؟ مادر حسنین یا حضرت
محسن؟ مادر پهلو شکسته یا سیلی خورده؟ ال
حول وال قوة اال باا. ...
به اینها که فکر میکنی نفست حبس میشود
و چشمهایت خیس .مشکل مدینه همین است.
همیشه همین بوده .مدینه نه جای سفرنامه
نوشتن است و نه جای حرف زدن .مدینه به
اندازه تمام عالم روضه دارد .هرچقدر دوست
داری بخوان .تمام نمیشود .از باب بقیع زدم
بیرون.
صبح بعد از نماز رفتم برای زیارت بقیع .موقع
خداحافظی ،یکی از همسفران به من گفت:
یادت باشد بقیع حرم است .گول ضریح و گنبد
و گلدسته نداشته اش را نخور .یک وقت با
کفش آنجا نروی .واقعیت این است که خیلی
تمایالت عرفانی ندارم ،اما این حرف خیلی به
دلم نشست .چفیه عراقی را کشیدم روی سرم،
صندلهایم در آوردم و وارد بقیع شدم.
اگر مدینه دلگیر ترین شهر دنیا باشد ،بقیع
دلگیرترین جای مدینه است و مزار بینشان
حضرت ام البنین دلگیرترین جای بقیع .چند
دقیق ه ای دیر رسیده بودم و به دلیل ازدحام
جلوی قبور ائمه را بسته بودند .دورمان دادند از

راهی دیگر که باید کل قبرستان را دور میزدیم.
پیرمردهای خسته ایرانی وسط مسیر حوصله
شان سر رفت و زدند خاکی .به یک چشم به هم
زدن موجی از ایرانی و ترک و عرب و آفریقایی
از البالی قبرها میانبر زدند .شرطهها دادشان
در آمده بود و چند دقیقه ای طول کشید تا
جمعیت را دوباره به مسیر اصلی ببرند.
انصافا نسبت به سفرهای قبلی من رفتار شرطهها
خیلی فرق کرده .از توهین خبری نیست .هرچند
بغض و کینه چهرهشان پنهانشدنی نیست ،اما
خود داری میکنند .قبرستان را دور زدم و آمدم
در مسیری که مابین قبور ائمه و حضرت ام
البنین بود .اینجا که میرسی هم نمیدانی کدام
طرف را نگاه کنی .رو به گنبد رسول ا ...که
میکنی سمت چپت چهار امام است و مادر
امیرالمومنین و سمت راستت مزار مادر عباس
(ع) .کاظم رستمی ،شاعر میگفت« :حضرت
صدیقه ،مادر سادات است و حضرت ا م البنین
مادر مایی که سید نیستیم ».گفتم که مدینه
حرف نمیخواهد .دهانت که باز شود خودش
روضه است .سال  ۷۹در اولین عمرهای که آمدم
و بار اولی که وارد بقیع شدم ،سر مزار حضرت
امالبنین اولین بار به گریه افتادم .طبیعی بود.
من سید نیستم و باید سر مزار مادر غیر سیدها
گریه کنم .اما از شما میپرسم ،سادات سر کدام

مزار باید بگریند؟ دوباره شد روضه .بگذریم.
آن سال از پدرم پرسیدم اینجا قبر چه کسی
است.
گفت :مادر حضرت ابوالفضل .گفتم پس
چرا اینقدر خلوت است .بابا این را که شنید
رویش را برگرداند و شانههایش را دیدم که
میلرزید .اولین گریه عمرم را برای خاندان
نبوت باالی سر همین قبر کردم .زورم آمده
بود .حرصم گرفته بود از این حجم غربت.
انگار نه انگار اینجا مزار زنی است که مردها
آرزوی ذرهای از مردانگیش را دارند .از طرف
دیگر باالی سر این قبر زیاد نمیشود گریه
کرد .آدم حس این را دارد که مادر عباس
چشم اشکی اش را پاک میکند و به گریه
کنان میگوید خودتان را جمع کنید .بس
کنید .جلوی غریبه ها اشک نریزید .محکم
باشید .این حس را که میکنی دلت بیشتر
میشکند ،اما اگر قرار به گوش کردن حرف
بزرگ باشد ،باید جلوی خودت را بگیری.
سرت را بیندازی پایین و از در بزنی بیرون.
نمیدانم بار چندم است که به بقیع آمدهام.
اولین سفر در ابتدای نوجوانی ،مرتبه بعد در
ابتدای جوانی ،بار سوم در میانه جوانی و حاال
در آستانه  ۲۹سالگی .در تمام این سالها
حسم به بقیع عوض نشده .بقیع پیش و بیش
از آنکه آدمی را به یاد مرگ بیندازد ،ظلم
و غربت را بازگو میکند .ظلمی و غربتی به
درازای چهارده قرن .ظلم و غربتی که فقط
طلوع دوباره ستاره چهاردهم میتواند مجبور
به غروبش کند .اینطور است که در مدینه
بیش از ذکر نام مقدس رسول ا ...و فاطمه
زهرا و علی و ائمه بقیع ،یاد قائم آل محمد
(عج) در دل زنده میشود .نامی که این بار
لب نمیگوید ،دل میگوید .سالم بر مهدی
که خدا به داد دلش میرسد در این شهر غم.
سجاد محقق

ظرفیتهای فارس مورد توجه گردشگری عمان

شَ ور َوري ُبدِ م امگت گنايش ايدل تو
ِ
سنگ
كه ديگ مس ُخدِ تُنگ طِ ال نِه هم

اشاره:

زبان فارسی،

میانبر میزنند
وقتی همه دنبال زائران ایرانی ،بقیع را
ُ

َا َپي اِ سرو رووني خر َمكِ س لَ ِ
نگ

مرحوم محمدجعفر طالعزاده شعري تحت
عنوان «خرك رنگ» سروده كه در آن حيات
مادي و طبيعي را به تجسم كشيده و در نهايت
تمايل دل و پاسخ عقل را ذكر ميكند.
خرك رنگ دوم شرح حالي از حيات معنوي
انساني به تجسم كشيده شده و توجه ميدهد
كه زندگي را به حيات طيبه بدل سازد و
شيريني حيات طيبه را با تلخي اعمال باطل
از بين نبرد.
اين دو خرك رنگ را در فصل خرك رنگ
تقديم خوانندگان عزيز مينماييم:

وظیفه کانون مدرسان

به گزارش میالدالرستان به نقل
از خبرگزاری فارس ،ظرفیتهای
مطلوب فراوانی در حوزههای مختلف
استان فارس وجود دارد که الزم است

به شکلی موثر به کشورهای دیگر
شناسانده شود .در این راستا اداره
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری استان با برگزاری نخستین
«فم تور» یا تور آشنایی با ظرفیتهای
گردشگری برای کشور عمان این کار
را به نحو احسن انجام داد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس ضمن
حضور در نشست با تیم  17نفری
کشور عمان و حضور خبرنگاران
استان و تبریک روز خبرنگار اظهار
داشت :این تور  6روزه فرصت مناسبی
برای معرفی ظرفیتهای درمانی و

مجید قیصری ،نویسنده  ،در گفتوگو با
خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا ،با
اشاره به تالش بر جهانی شدن ادبیات ایران
گفت :سال هاست تمام توجه ما در نشر
بینالملل معطوف به شرکت در نمایشگاه
کتاب فرانکفورت شده است ،در حالیکه این
نمایشگاه اص ً
ال جای این نیست که نویسنده
بخواهد کارش را معرفی کند ،چون معرفیها
از پیش انجام شدهاند؛ یعنی فرانکفورت محل
به توافق رسیدن است.
وی بزرگترین مانع برای حضور مفید و مثمر
ثمر را مسئله کپی رایت دانست و گفت :این
مسئلهای است که پیش و پس از انقالب با
آن درگیر بوده و هستیم .ما باید به رسمیت
بشناسیم تا به رسمیت شناخته شویم؛ اما
متأسفانه در کشورمان هیچ نهادی و حتی
مجلس هم نمیخواهد شکلی قانونی به مسئله
کپیرایت بدهد و تا زمانی که این موضوع
حل نشود ،حضور در مجامع و نمایشگاههای
بینالمللی یک حرکت منسجم جمعی نیست
بلکه بر مبنای تالشهای انفرادی مدیران
خالق ،ناشران و اهالی نشر است.
قیصری ،افزود :مسئله کپیرایت هم فقط به
موضوع کتاب برنمیگردد .اگر این قانون در
کشورمان اجرا شود ،دیگر رادیو و تلویزیون
نمیتواند هر موسیقی یا فیلمی را ب ه راحتی
و بدون پرداخت هزینه اش پخش کند .عمل
به کپی رایت نشان میدهد که شما ملتی
هستید که به قوانین و حقوق بینالمللی
احترام میگذارید .حاال ما چه زمانی میتوانیم
در جایی شبیه نمایشگاه فرانکفورت عرض
اندام کنیم؟ زمانی که قواعد بازی در زمین
این نمایشگاه را به رسمیت بشناسیم .وضعیت
فعلی مثل این است که باغبانی کرده و مقداری
میوه آماده کرده باشیم تا بفروشیم .ناشران ما
مانند دستفروشهای کنار جاده ،فقط ایستاده
و محصولمان را نشان میدهند و این اص ً
ال در
شان و مقام یک کشور بزرگ مثل ایران نیست
که کپی رایت را رعایت نکند و حضورش در
مجامع و نمایشگاههای بینالمللی کمتر از حد
ن یک بازی حرفه
واقعی نمود داشته باشد ،ای 

طبیعی استان فراهم آورد.
مصیب امیری ادامه داد :در این بازدید
از  18هتل  4و  5ستاره 3 ،بیمارستان،
بازار وکیل ،سرای مشیر و بازارچههای
صنایع دستی دیدن شد و ظرفیتهای
طبیعی آبشار مارگون و پوالد کف
سپیدان مورد رضایت این اعضای فعال
آژانسهای این کشور قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد این نقطه آغازی
برای شروع همکاری موثر میان عمان و
فارس در حوزه گردشگری باشد.
امیری از اعزام یک تیم متشکل از
بخش دولتی و خصوصی از فارس به

عمان خبر داد و بیان کرد :این اقدام
به منظور ادامه ارتباطات در این
حوزه است و برای برگزاری نمایشگاه
گردشگری در عمان نیز برنامهریزی
میکنیم.
این مقام مسوول با ابراز رضایت از
تعامل خوب بخش خصوصی و دولتی
در فارس اظهار کرد :برای ایجاد رفاه
این اعضا از کشور عمان از نماینده
وزارت امور خارجه در فارس نیز دعوت
کردیم تا این افراد سواالت خود در
حوزه ویزا و ...را مطرح کنند.
در ادامه این نشست نماینده وزارت

منافع شخصی نمیگذارد کپیرایت را رعایت کنیم
گوشه رینگ ایستادهایم و به خودمان مشت میزنیم

ای است که ما قواعدش را رعایت نمیکنیم و
ناشران ما نیز.
این نویسنده که تجربه چند بار حضور در
نمایشگاه فرانکفورت را دارد ،درباره این مسئله
که در کشور ما دو نگرش درباره کپیرایت وجود
دارد ،گفت :بله ،یکی از این دو نگرش متعلق به
نویسندگان یا هنرمندان است که فکر نمیکنم
هیچ هنرمندی بخواهد اثرش بدون حق کپی
رایت در جایی عرضه شود و به طور طبیعی
این را برای دیگر هنرمندان هم میخواهد ،اما
نگرش دیگر متعلق به سیاستمداران است که
مانع اصلی همین نگرش است .یعنی بزرگترین
مانع برای پذیرش کپیرایت و ب ه تبع آن حضور
مؤثر در نمایشگاهی مثل فرانکفورت ،افرادی
هستند که نمیخواهند در حوزه فرهنگ و هنر،
مراودات بینالمللی داشته باشیم.
وی تصریح کرد :یکی از آثار من را در رادیو
خوانده و تولید کردهاند .در قالب قسمتهای
زیاد هم پخش شد ،اما نویسنده نمیتواند به
نهاد یا ارگانی شکایت ببرد .اگر ما به قانون
ی رایت پایبند بودیم ،وکیل من میتوانست
کپ 
حقم را بگیرد ،این رویکرد غیرحرفهای که در
پیشگرفتهایم ،ناچارمان میکند که امسال نه
ولی درنهایت چند سال دیگر وارد این قانون
بشویم و این از بی تدبیری مسئوالن ماست که
حتماً باید بهجایی برسیم که نه راه پس داریم
نه راه پیش و درنهایت بهزور قانونی را بپذیریم.

وی درباره تجربیاتش از حضور در نمایشگاه
فرانکفورت ،گفت :تا جایی که من دیدهام،
فضای این نمایشگاه ،فضای تجاری است .اما
فضای ذهنی ما به سمت رویدادهای دیگری
رفته که نویسندهها بیایند و جلسه داشته باشند.
درحالیکه اینطور نیست .شاید بهصورت جسته
گریخته نویسندگان در این نمایشگاه برنامه
سخنرانی یا جشن امضا داشته باشند اما بهانه
اصلی برپایی این نمایشگاه ،حضور نویسندهها
نیست .هر ناشر ،با نمایندههای زیادی که به
زبانهای مختلف دارد در این نمایشگاه حضور
دارد.
قیصری ،گفت :ناشران حاضر ماهها پیش از
نمایشگاه قرار مالقات خود را با ناشرهای دیگر
تنظیم کردهاند و زمان برپایی نمایشگاه ،پشت
میزشان نشسته و قراردادهای همکاری شان را
امضا میکنند .یعنی فقط مسائل و موضوعاتی
کاری است که آنجا مطرح است .مث ً
ال نشر افق به
غرفه نشر پنگوئن رفته و  5قرارداد امضا میکند.
بعد به غرفه ناشران دیگر میرود و درمجموع
 50قرارداد امضا میکند .این نمایشگاه اص ً
ال
جای این نیست که نویسنده بخواهد کارش را
معرفی کند چون معرفیها از پیش انجام شده
اند؛ یعنی فرانکفورت جای بساط پهن کردن
ناشران و تشکل های ما نیست؛ بلکه محل
به توافق رسیدن آنها با همتایان است .این

امور خارجه در فارس نیز از عملکرد
مطلوب در صدور ویزای فرودگاهی
در شیراز ابراز رضایت کرد و گفت :از
تمامی اقدامات قانونی عمان در حوزه
گردشگری سالمت حمایت میکنیم.
خلیلی افزود :فرودگاه شیراز دومین
نمایندگی کشور و پیشگام در حوزه
صدور ویزای الکترونیکی است و برای
صدور ویزا در اسرع وقت نهایت تالش
خود را میکنیم.
در پایان جلسه ،نماینده عمانی از
ظرفیتهای درمانی و طبیعی فارس
ابراز رضایت کرد و برخورد هتلهای
استان را حرفهای عنوان کرد.

نمایشگاه محل دیدار نویسندگان نیست بلکه
محل عرضه و تبادل محصوالت است .غرفه
ملی ایران بهترین فضا برای استفاده از چنین
امکانی است.
این داستاننویس ،در ادامه گفت :فضای
نمایشگاه مورد اشاره ،همانطور که گفتم
کام ً
ال اقتصادی است .وقتی شما برای
امضای  5قرارداد میروید ،شرایط طوری
پیش میرود که  10قرارداد دیگر هم امضا
میکنید .همهچیز در این نمایشگاه از پیش
حسابشده و منظم است .اما متأسفانه با
عدم پذیرش قانون کپیرایت ،ناشران و
تشکلهای ما فع ً
ال حضور فیزیکی به هم
رسانده و محصوالت خود را معرفی میکنند
اما در جهت فروششان طبق قاعده و قانون
زمین این بازی ،قدمی برنمیدارند .البته این
قدم باید توسط مسئوالن تصمیمگیرنده و
قانونگذار برداشته شود و سپس مجری غرفه
آن را اجرا کند.
قیصری ،گفت :اینطور هم نیست که
خارجیها خواهان کار با ما نباشند و
آثارمان را دوست نداشته باشند .آنها هم
مشتاق تبادل و همکاری هستند اما خب
وقتی میبینند که ما هیچ قانونی را رعایت
نمیکنیم ،منصرف میشوند .این همکاری
میتواند با پذیرش کپیرایت شکل بگیرد اما
ما خودمان ،خودمان را گوشه رینگ گذاشته
و با پناه بردن به حواشی ،به خودمان مشت
میزنیم .قانونگذار ماست که باید این مسئله
را حل کند .ماجرای ما و کپیرایت مثل
این میماند که به باغی بروی و میوهاش را
بیاجازه بچینی اما وقتی میخواهند به باغ تو
بیایند و میوهات را بچینند ،با چوب آنها را
بزنی! در مجموع رویکرد ما در قبال کپیرایت
یک رفتار کام ً
ال خالف شرع و غیراخالقی
است .من نویسنده چطور راضی میشوم که
کسی کار من را ترجمه کند و از آن نفع
مادی ببرد و حق من را نپردازد؟ راهگشای
این ماجرا ،حدیث پیامبر اکرم (ص) است
که میگوید :آنچه را که بر خود نمیپسندی
برای دیگران نیز نپسند.

به اشتراک گذاری

تجربیات مدرسان است

به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،نشست راه اندازی کانون
مدرسان و استادان زبان فارسی با حضور
فرهاد پالیز دار معاون امور بین الملل،
رضامراد صحرایی ،معاون آموزش و پژوهش،
مسعود حسنی ،رئیس اداره کانون استادان
بنیاد سعدی و جمعی از استادان زبان فارسی
شرکت کننده در دوره بلند مدت تربیت
مدرس این بنیاد برگزار شد.
در این نشست ،معاون امور بین الملل بنیاد
سعدی با اشاره به فرصت مغتنم حضور
استادان زبان فارسی از  11کشور جهان
گفت :مهم ترین خدمت و وظیفه کانون
استادان و مدرسان زبان فارسی به اشتراک
گذاری تجربیات مدرسان با یکدیگر است.
وی افزود :صدور گواهینامه کانون استادان
و مدرسان ،یکی دیگر از برنامه های مد نظر
این تشکیالت است که می تواند در اعتماد
بخشیدن به معلمان و مدرسان نقش بسزایی
داشته باشد.
صحرایی ،معاون آموزش و پژوهش بنیاد
سعدی نیز با بیان این نکته که هشتاد
و پنجمین دوره دانش افزایی به دلیل
اختصاص داشتن به دوره تربیت مدرس
زبان فارسی ،اهمیت ویژه ای دارد ،از ایجاد
سایتی برای کانون مدرسان زبان فارسی در
آینده خبر داد که از طریق آن امکان تعامل
و انتقال تجربیات فراهم باشد.
برگزاری سمینارهای منطقه ای ساالنه و
نشست های ماهانه مدرسان هر کشور جهت
تداوم ارتباط با استادان زبان فارسی از دیگر
اهداف کانون استادان و مدرسان زبان فارسی
است که توسط معاون آموزش و پژوهش
بنیاد سعدی عنوان شد.
مسعود حسنی ،رئیس اداره کانون استادان
و مدرسان زبان فارسی سخنران بعدی این
نشست بود که ر ابتدا به بیان برخی برنامه
های مهم در نظر گرفته شده برای این کانون
پرداخت.
به گفته وی ،تالش در جهت روحیهی
همدلی و اتحاد بین مدرسان زبان فارسی
برای ایجاد زمینههای گسترش زبان و
ادب فارسی در خارج از کشور ،شناسایی
بسترهای موجود و نیازهای الزم جهت
ارائه برنامههای علمی ،تخصصی و
آموزشی کانونها ،شناسایی و تجزیه و
تحلیل مشکالت و نارساییهای موجود در
زمینههای مربوط به مسائل علمی موضوع
کانونها ،کمک و مشارکت در چاپ و نشر
کتب آموزشی و ادبی اعضای این کانونها،
انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضای
کانونها به دانشگاه و سایر مراکز علمی و
متقاب ً
ال انتقال آخرین یافته های علمی به
کانونها و ارائۀ خدمات مشاورهای به اعضای
این کانونها براساس نتایج فعالیتهای
علمی و پژوهشی انجامشده در بنیاد از مهم
ترین برنامه های کانون مدرسان و استادان
زبان فارسی است.
حسنی همچنین گفت :با ایجاد این کانون
استادان و مدرسان زبان فارسی ،یک پل
ارتباطی میان عالقه مندان زبان فارسی
ایجاد می شود .هر کدام از ما معلمان زبان
فارسی مانند یکی از مرغان سی مرغ عطار
هستیم که اگر با هم متحد شویم کاری
بزرگ انجام خواهیم داد.
در پایان این نشست ،برخی از مدرسان زبان
فارسی به بیان نظرات خود پرداختند.
ایجاد راهی برای هماهنگی میان کانون
مدرسان و استادان زبان فارسی و سایر
انجمن های عالقه مندان زبان فارسی در
کشورهای دیگر ،معرفی دانشجویان مستعد
برای شرکت در دوره تربیت مدرس توسط
کانون استادان زبان فارسی ،ایجاد ارتباط
بیشتر معلمان زبان فارسی با یکدیگر از
جمله پیشنهادات مدرسان زبان فارسی
خارجی بود.
در پایان این نشست ،تقدیر نامه ای به
امضای غالمعلی حداد عادل ،رئیس بنیاد
سعدی ،به آراکسیا ظهرابیان معلم زبان
فارسی پیشکسوت ارمنستان به پاس سی
و پنج سال تالش در آموزش این زبان اهدا
شد.

دردسرهای سر به زیری

امروزه گوشیهای تلفن همراه ،حسابی
دردسرساز شدهاند و بیاغراق ،بسیاری از
افراد از صبح تا شب سرشان را برای خواندن
مطالب مختلفی که در شبکههای اجتماعی
وجود دارد ،خممیکنند.
اگر استفاده طوالنی مدت از رایانه و خمکردن
سر هنگام صحبت کردن با تلفن همراه نیز به
این مساله اضافه شود ،قطعا افراد با مشکالت
زیادی در ستون فقرات مواجه خواهند شد که

در روز چقدر آب بنوشیم؟

همه ما می دانیم که آب برای سالمتی ما بسیار
مهم است .اما آیا شما روزانه مقدار مناسبی آب
مصرف می کنید؟ ممکن است فکر کنید که
برخی از مشکالت سالمتی تان مربوط به کم
آبی و یا آب بیش از حد بدن باشد.
مصرف مقدار مناسب آب در روز بسیار مهم
است چرا که بدن شما برای عملکردی مناسب
به این مقدار نیاز دارد.
مصرف  ۸لیوان آب در روز پیشنهاد شده است،
با این حال باز هم این مقدار پایه و اساس
علمی ندارد .کارشناسان توصیه می کنندکه
هر فرد باید با توجه به وزن بدن ،سطح فعالیت
بدنی و آب و هوای جایی که در آن زندگی می
کند ،مقدار مناسبی آب بنوشد.
بنابراین اگر هشت لیوان نه ،پس چقدر؟
 IoMیک سازمان علمی مستقل است که در
این زمینه  2/7لیتر آب در روز برای زنان بالغ
و  3/7لیتر برای مردان بالغ را توصیه می کند.
به طور کلی این مقدار برای بزرگساالنی که
از سالمتی معقولی برخوردارند و در منطقه
ای با آب و هوای معتدل زندگی می کنند
قابل اجراست .با این حال ،مواردی وجود دارد
که ممکن است به مصرف آب بیشتری نیاز
داشته باشید.
به عنوان مثال برای این موارد می توان به زندگی
در منطقه ای با آب و هوای گرم و یا فعالیت
جسمی بیشتر اشاره کرد .طبق گفته یک کالج
پزشکی ورزشی آمریکایی شما باید برای اضافه
کردن  ۱۲اونس آب به مصرف روزانه خود۳۰ ،
دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید.
بدن ما بدون مقدار مناسب آب نمی تواند
عملکرد خوبی داشته باشد و همین امر
موجب این شده که آب حدود  ۶۰درصد از
وزن بدن ما را تشکیل بدهد .بدن انسان برای
انجام بسیاری از وظایف به آب نیاز دارد ،به
عنوان مثال ،خون شما وظیفه حمل اکسیژن
به تمامی سلول ها را بر عهده دارد و این کار را
تنها با کمک آب می تواند انجام دهد.
آیا شما مقدار مناسبی آب مصرف می کنید؟
اگر شما مقدار مناسب آب مصرف نکنید
 ،دچار دهیدراسیون (کم آبی بدن) و یا
هیدراسیون بیش از اندازه خواهید شد.
عالئم کم نوشیدن آب
در این قسمت به برخی از چیزهای ساده ای
که برای بررسی دهیدراته یا همان کم آبی
بدن وجود دارد ،توجه کنید:
 دهان شما خشک است رنگ ادرارتان تیره است احساس سرگیجه و یا سردرد دارید به طور کلی احساس خستگی و بی حالیمی کنید
عالئم نوشیدن بیش از حد آب
از سوی دیگر ،عموماً هیدراتاسیون بیش از
حد یا هیپوناترمی ناشی از مصرف بیش از
حد آب در یک زمان کوتاه است .این امر می
تواند منجر به مسمومیت آب شود و از عالئم
اولیه مسمومیت آب می توان به خستگی و
گرمازدگی اشاره کرد.
اگر در این مورد نگران هستید ،نشانه هایی
برای بررسی آن وجود دارد که از جمله این
عالیم می توان حالت تهوع ،استفراغ و اسهال
را نام برد.

یکی از مهمترین این مشکالت گردن درد
است .از آنجا که خانم ها بویژه خانم های
خانهدار بیش از بقیه مستعد درد در ناحیه
گردن هستند ،باید این مساله را جدی بگیرند.
علتها را بشناسید
بهطور کلی ،هر نوع احساس ناخوشایندی
که در گردن ایجاد شود ،مانند درد ،خستگی
شدید ،سوزش ،نداشتن احساس راحتی در

گردن ،صداهای ناهنجار و غیرطبیعی حین
حرکت و ،...بیماری ناحیه گردن به حساب
میآید و باید علت آن بررسی شود.
درد از کجا میآید؟
دالیل زیادی در بهوجود آمدن درد گردن
نقش دارند .بهعنوان مثال ،دیسک گردن،
کوتاه بودن عضالت ،گرفتگی نقاط ماشهای
(گرفتگیهای موضعی و مزمن در داخل و
مرکز عضالت) ،تنگی کانال مهرهای گردن،
دنده گردنی (در این حالت زائده عرضی مهره
گردن به قدری بلند است که مثل یک دنده
عمل میکند و باعث آسیب میشود) ،آرتروز
مهره گردنی ،روماتیسم مفصلی ،ضربه به
گردن و ،...برخی دالیلی است که باعث درد
گردن میشود.
درست رفتار کنید!
چنانچه بنا بر هر دلیل ،حرکت ناگهانی به
صورت شالقی (گردن با شدت به سمت
جلو یا عقب برود) در گردن ایجاد شود ،این
مساله میتواند درد و آسیب در ناحیه گردن
را در پی داشته باشد .برخی افراد بدون
مشورت با مربی بدنسازی یا فیزیوتراپیست،

اقدام به حرکتهای ورزشیای میکنند که
برایشان چندان مناسب نیست که همین
مساله میتواند آسیب بویژه در ناحیه گردن
را به وجود بیاورد .یکی از اینکارها ،انجام
حرکتهای چرخشی در ناحیه گردن است،
چنین حرکتی در ناحیه گردن به هیچ عنوان
نباید انجام شود ،چون آسیبزاست.
خانمها مراقب باشند
گردن درد به صورت حاد یا مزمن میتواند
بهوجود بیاید و معموال گردندردهای مزمن
در  40سالگی به باال ایجاد میشود ،در حالیکه
سن ابتال به گردن دردهای حاد  20تا  30سال
است .گردن درد یک مشکل شایع محسوب
میشود که در خانمها بیشتر از آقایان به وجود
میآید .از آنجا که نحوه قرارگیری گردن در
بسیاری از افراد جوان نامناسب است ،شیوع
گردن درد در افراد جوان بیشتر دیده میشود.
عادتهایی که باید تغییر کند
انداختن کوله پشتی به صورت یک طرفه
روی شانه یا انداختن هر نوع کیف سنگین
میتواند افراد را مستعد گردن درد کند ،ضمن
اینکه در چنین حالتی احتمال شانه درد و

ایجاد پوسیدگى به عواملى چون ترکیبات
مینا و عاج دندان ،محل قرارگیرى دندانها،
ترکیبات و میزان ترشح بزاق و وجود شیارها
و حفرات در تاج دندان بستگى دارد.
بزاقهای آلکالوئیدى اثر پیشگیرانه دارند .به
همان میزان که بزاق اسیدى موجب افزایش
خطر پوسیدگى میشود ،روش زندگى نیز در
این پدیده مؤثر است.
پوسیدگى زایى همچنین تحت تأثیر عوامل
دیگرى مانند حجم و میزان بزاق تولید شده
در فرد ،تعداد وعدههای مصرف غذا ،ترکیبات
مواد غذایى مورد استفاده ،میزان تشکیل پالک
میکروبى و میزان استعداد ژنتیکى فرد است.
باکتریها عامل اساسى در ایجاد پوسیدگى
هستند .ابتدای راه از دست رفتن دندان،
پوسیدگی میباشد که با تغذیه مناسب به
عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر ،میتوان جلو
آنرا گرفت.
کربوهیدراتها مادهی ایده آل براى باکتریهای
مولد پوسیدگی دندان هستند و فرآوردههای
اسیدى ناشى از آنها موجب کاهش  PHبزاق
به پایینتر از  5/5میشود که زمینه مناسب را
براى تولید پوسیدگى فراهم میکند.
تغذیه و رژیم غذایی نقش کلیدی در نمو
دندانها ،انسجام لثه و پیشگیری و کنترل
بیماریهای حفره دهان بازی میکند.
عوامل تغذیهای مؤثر بر پوسیدگى دندان
عبارتند از :دفعات مصرف مواد کربوهیدراتی یا
قندی ،نوع تغذیه ،دفعات غذا خوردن ،ترکیبات
مواد غذایى و آشامیدنى ،مدت زمان تماس
دندان با مواد غذایى و آشامیدنى.

کیفیت مواد غذایی
کیفیت مواد غذایی مصرفی و ارزش غذایی
آنها و درنهایت ترکیب شدن تکتک مواد
غذایی با یکدیگر در بخشهای مختلف بدن از
قبیل دندانها تأثیر دارد.
آنتی اکسیدانها :که در منابع غذایی همچون
میوهها ،سبزیها و انواع مغزها همچون مغز
پسته و بادام این امر را ثابت میکند که این
مواد با آنتیاکسیدان باال در افزایش قدرت
سیستم ایمنی و ارتقاء توانایی بدن در مقابله با
بیماریها و درنهایت افزایش طول عمر دندانها
و لثه بسیار کارآمد هستند.
در کنار تمام این موارد مواد غذایی و رژیمهای
غذایی خواصی هستند که بر تواناییهای
بخشهای مختلف دهان تأثیر میگذارند.
مواد غذایی حاوی کلسیم و ویتامین سی:
کلسیم ،آبمیوههای طبیعی و شیراز منابع غذایی
مصرفی روزانه هستند که سرشار از کلسیم و
ویتامین  Dهمان مواد الزم برای حفظ دندانها
از پوسیدگی هستند و استحکام استخوانها را
تضمین میکنند و خطر شکنندگی و پوسیدگی
را تا حد باالیی کاهش میدهند.
میوه ها و سبزی گاز زدنی سبزی و میوههایی

شیر مادر با داشتن همه مواد غذایی اصلی و
ی ها ،تركیبات دفاعی و بسیاری
حتی ریز مغذ 
ن های مختلف
مواد دیگر از قبیل آنزیمها ،هورمو 
و اسیدهای چرب غیر اشباع ،از سوی سازمان
جهانی بهداشت ،به عنوان كاملترین غذا برای
شیرخواران معرفی شده است كه مصرف آن،
ی های
كودكان را در مقابل بسیاری از بیمار 
عفونی ،تنفسی و گوارشی ایمن میكند.
دفاع نوزاد در اوایل عمر در مقابل عوامل عفونی
خارجی كه به ویژه در محیط بیمارستان به
عنوان آلود ه ترین محیط دنیا فراوانند ،بسیار
ناچیز است .به همین علت نوزاد در مقابل
میكروبها ،ویروسها ،انگلها و قارچ های
پراكنده در این محیط هیچگونه قدرت دفاعی
ندارد و به سرعت به بیماری های گوناگون مبتال
میشود كه آمار مرگ نوزادان در بیمارستانها
با این عوامل بسیار باالست.
به همین دلیل نوزادان در روزهای اول تولد نیاز

مواد غذایی متوقف کننده پوسیدگی

مواد قندى در چهار گروه از شش گروه مواد
غذایى موجود هستند -1 :حبوبات  -2میوهها
 - 3فرآوردههای لبنى  -4مواد قندى.
با وجود اینکه بعضى سبزیها نیز مواد قندى
دارند ،ولى گزارشى مبنى بر پوسیدگیزایی آنها
ارائه نشده است.
موادى چون نشاسته موجب کاهش  PHبزاق به
کمتر از  5/5میشود .بیسکویت ،چیپس ،نان و
انواع میوهها (تازه ،خشک و کمپوت) و همچنین
آبمیوهها نیز پوسیدگیزا هستند.
مواد غذایی متوقف کننده پوسیدگی یا آن دسته
که توسط میکروبهای پالک دندان ،قابلمصرف
نیستند PH ،بزاق را به پایینتر از  5/5کاهش
نمیدهند.
این مواد شامل پروتئینهایی چون تخممرغ،
ماهى ،گوشت ،بعضى سبزیها و آدامسهای
بدون قند هستند .قندهاى مصنوعی از قبیل
ساخارین ،سیکالمات ها و آسپارتام نیز جزء این
گروه هستند.
بعضى از شواهد دال بر این است که قندهای
مصنوعی به علت اینکه مواد موردنیاز را در اختیار
باکتریهای مولد پوسیدگی قرار نمیدهند،
متوقف کنندهی پوسیدگى هستند.
مواد غذایى ضدپوسیدگی ،موادى هستند که
هنگام استفاده از آنها جذب غذاهاى اسیدزا
توسط باکتریها مختل میشود.
الکلهای پنج قندى جزء این دسته محسوب
میشوند ،زیرا توسط آمیالز بزاق تجزیه
نمیشوند .مکانیسم عمل این گروه از مواد شامل
فعالیتهای ضدمیکروبى علیه باکتریهای مولد
پوسیدگی است.
از جملهی این مواد میتوان آدامسهای بدون
قند حاوی گزیلیتول را نام برد.
تأثیر آدامس در کاهش پوسیدگى
تأثیر آدامس در کاهش پوسیدگى از طریق
ترشح بزاق است که منجر به افزایش فعالیت
خنثیسازی بزاق و در پى آن افزایش زدودن
کربوهیدراتها از سطح دندان میشود.
آدامسهای بدون قند از طریق افزایش ترشح
بزاق در کاهش پوسیدگى مؤثر هستند .توصیه

 10توصیه به مادران شیرده
مبرم به تغذیه شیر از آغوش مادران دارند زیرا
ب های غیر بیماریزای بدن
از این طریق میكرو 
مادر به سطح پوست و مخاط دستگاه گوارش
و تنفس منتقل میشوند و بدن شیرخوار را در
ب های بیماری زای محیط مقاوم
مقابل میكرو 
میكنند.
10فرمان

 -1هنگام شیر دادن نوزاد را بغل كرده ،سر او را
باالتر نگه دارید ،توجه كنید كه سینه شما روی
بینی نوزاد را نپوشاند و مانع تنفس نوزاد نشود.
 -2در اوایل تولد به نوزاد از هر دو پستان خود
شیر دهید.
 -3شیرمادر تا شش ماهگی برای رفع نیازهای
شیرخوار كافی است و در این دوره به جز آب
در مواقع نیاز یا استفاده از قطرههایی كه پزشك
توصیه میكند ،هیچ چیز دیگر به كودك ندهید.
 -4از شیردهی در حالت خوابیده خودداری كنید

دکتر به دادم برس!
شاید خیلی افراد دچار این نگرانی شوند
که در صورت ابتال به گردن درد باید حتما
جراحی کنند ،در حالیکه این باور نادرست
است و تنها در شرایطی که یک مشکل
اورژانسی مانند بیرونزدگی دیسک همراه با
فشار روی نخاع مطرح باشد ،احتمال جراحی
وجود دارد که تشخیص این مساله نیز به
عهده پزشک متخصص ارتوپد است .برای
درمان گردندرد ،علت آن باید مشخص شود
و گاهی برای این منظور باید از متخصص
روماتولوژی کمک گرفت .فیزیوتراپیست با
بهرهگیری از دستگاههای خاص ،تکنیکهای

دستی ،ماساژ ،طب سوزنی و...میتواند به
بهبود و درمان گردندرد کمک کند .درمان
با فیزیوتراپی معموال حدود  15تا  20جلسه
به طول میانجامد و افراد کنار درمان باید
سبک زندگی خود را اصالح کنند و زیرنظر
فیزیوتراپیست حتما ورزشهای خاصی انجام
بدهند.
خوب بخوابید
موارد زیادی در پیشگیری از درد گردن نقش
دارد که میتوان به تغذیه خوب ،داشتن یک
برنامه ورزشی مستمر و مناسب ،استراحت در
بین کار و ...اشاره کرد .یکی از مواردی که
باید به آن توجه کافی داشت ،نحوه خوابیدن
است بهطوری که سر هنگام خواب همیشه
باید مقداری از بدن باالتر قرار بگیرد .بالش
مناسب میتواند این کار را انجام بدهد و ناحیه
گردن را تا باالی شانه پر میکند .بهترین
حالت خوابیدن برای پیشگیری از گردندرد،
طاق باز است ضمن اینکه در چنین حالتی
باید دو بالش زیر زانو قرار بگیرد .در صورت
عادت خوابیدن به پهلو نیز باید بین دو زانو
بالش قرار داد.

عادات و کارهای مضر برای بدن

جلوگیری از پوسیدگی دندان با این غذاها

همچون سیب ,کلم ,هویج و از این قبیل
محافظان قوی دندانها شناختهشدهاند که به
دلیل دارا بودن ویتامین  Cو ارزشهای تغذیهای
دیگر دندانها را بهنوعی جرمگیری میکنند.
یادآوری میشود که ویتامین  Cو آنتیاکسیدان
موجود در میوهها به حفظ و افزایش قدرت لثهها
بسیار ثاتیر میگذارد.
فولیک اسید :فولیک اسید تا حد قابلتوجهی
مقاومت و قدرت محافظتی و ضد میکروبی دهان
را افزایش میدهد و سلولهای آسیبدیده و
ضعیف شده را جانی دوباره میبخشد.

کتف درد نیز وجود دارد .ایستادن زیاد ،قوز
کردن ،برداشتن بار سنگین و خم کردن
گردن هنگام صحبت با تلفن همراه میتواند
باعث گردن درد شود .یکی دیگر از کارهایی
که فشار زیادی به گردن وارد میکند ،خم
کردن گردن هنگام نگاه کردن به صفحه
گوشی تلفن همراه است .انجام این کار،
فشاری حدودا پنج برابر بیشتر از حد معمول
به گردن وارد میکند.
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میشود پس از غذاهای حاضرى یا وعدههای
غذایى از آدامس بدون قند استفاده کنید تا
احتمال پوسیدگى را کاهش دهد.
درعین حال امکان معدنى شدن مجدد
بخشهای تخریبشده دندان نیز افزایش
مییابد.
آدامسهای بدون قند حاوی گزیلیتول هستند.
در واقع مکانیسم ضد پوسیدگى گزیلیتول
موجود در آدامس ،جایگزین شدن آن بهجای
قند است.
همچنین تعداد باکتریهای مولد پوسیدگی را
کاهش میدهد .استرپتوکوک موتان (باکتری
مولد پوسیدگی) قادر به متابولیزه کردن
گزیلیتول نیست.
از دیگر مواد ضدپوسیدگی میتوان پنیر چدار
و سوئیسى را نام برد.
توصیههایی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان
غذاهای نشاستهای ،چسبناک یا حاوی شکرباید با غذاهای بدون شکر خورده شود.
محصوالت لبنی به علت کلسیم باال و خاصیتقلیایی به همراه میان وعدههای نشاستهای
مصرف شود.
غذاهای جویدنی مانند میوه ها و سبزیجاتتازه با مواد غذایی کربوهیدراتی مصرف شود.
حداقل  ۲ساعت میان خوردن غذاها فاصلهبگذارید و مصرف میان وعدهها را به ۱۵-۳۰
دقیقه محدود کنید.
مصرف غذاهای اسیدی مانند نوشابهها رامحدود کنید.
همراه با مواد نشاستهای پروتئین مصرفکنید .مثل ماهی ،کراکر ،برنج یا پنیر و
میوههای شیرین.
در یک وعده مخلوطی از غذاهای خام وپخته مصرف کنید .غذاهای خام به علت نیاز
به جویدن باعث افزایش ترشح بزاق و کاهش
پوسیدگی میشوند.
مصرف آدامسهای حاوی زایلیتول یاسوربیتول بالفاصله بعد از یک وعده یا میان وعده
به مدت حداقل  ۱۵-۲۰دقیقه جویده شود.
مصرف غذاهای پوسیدگیزا با غذاهایضدپوسیدگی مانند پنیرها ،مغزها و سبزیها
و پف فیل
مسواک حداقل  ۲بار در روز استفاده از نخ دندان  ۲بار در روزشستشوی دهان پس از مصرف غذاها و میانوعدهها.

و حتما نوزاد را در آغوش گرفته و به او شیر
دهید.
 -5خوردن مایعات زیاد توسط مادر و مك زدن
پستان مادر بوسیله نوزاد شیر را زیاد میكند.
 -6بیماریهای رایج مادران و مصرف دارو
توسط مادر مانع از شیردادن به نوزاد نمیباشد،
بجز چند مورد استثنایی كه بایستی توسط
پزشك كودكان تجویز شود.
 -7استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت
 10تا 15دقیقه روی پستان و نوك آن و یا
حمام كردن یا ماساژ دادن به جاری شدن شیر
كمك میكند.
 -8تغذیه با شیر مادر در شب هم باید ادامه
داشته باشد.
 -9تغذیه با شیر مادر باید مطابق میل و
درخواست كودك صورت گیرد.
 -10هرگز نباید آغوز را دور ریخت ،آغوز
بهترین و مهمترین قسمت شیر مادر است.

این که فکر می کنید چیزی خوب است به
معنی خوب بودن یا درست بودن یا سالم بودن
آن نیست! به غذاهای مورد عالقه ما به عنوان
نمونه توجه کنید .مرغ سرخ شده ،همبرگر،
پیتزا ،کیک های شکالتی و کوکی ها؛ تمام این
خوراکی ها خوشمزه هستند اما برای سالمتی
ضرر دارند.
بسیاری از چیزهای دیگر نیز در زندگی وجود
دارند که ممکن است به طور موقت رضایت
بخش باشند اما در دراز مدت ضرر داشته
باشند .مثال:
 .1به تعویق انداختن ساعت بیداری

ممکن است  ۱۰دقیقه خواب بیشتر فوق العاده
به نظر برسد اما در واقع باعث اختالل چرخه
خواب و احساس خستگی بیشتر می شود .به
عالوه ،استرس داشتن زمان کمتر برای رسیدن
به محل کار یا مدرسه نیز به آن اضافه می شود.

بیشتر به بدن خود آسیب وارد می کنید .رژیم
غذایی سخت باعث سوزاندن عضالت چسبیده
به چربی می شود و تاثیر منفی دارد .آب درمانی
باعث افزایش قند خون می شود و هیچ تاثیر
مثبتی بر بدن نمی گذارد.
 .4استفاده از گوش پاک کن

گوش پاک کن ها برای استفاده مناسب نیستند!
نه تنها گوش پاک کن گوش را در خطر قرار
می دهد بلکه باکتری ها و جرم های بیشتری
وارد گوش می کند .پزشکان مخالف تمیز کردن
گوش با استفاده از گوش پاک کن هستند.
 .6خواب روزانه

 .2اعتیاد به تماشای تلویزیون

تماشای متوالی تلویزیون اتفاقی جدید است.
تماشای یک فصل کامل از فیلم مورد عالقه تان
فوق العاده به نظر می رسد زیرا از قسمت های
پشت سر هم آن لذت می برید .اما این مسئله
باعث افزایش فشار خون و قند خون و کاهش
سرعت سوخت و ساز می شود .یک زندگی غیر
فعال باعث تجمع چربی ها می شود و سالم
ماندن سخت می شود.

خواب روزانه به شما کمک کند از بسیاری از
بی خوابی های شبانه نجات یابید .اما افرادی
که برنامه منظمی برای خواب دارند خواب روز
به نظرشان نامفهوم می آید .شما بدن را آموزش
می دهید ساعتی مشخص به خواب برود و
ساعتی مشخص بیدار شود و خواب روزانه
این نظم را به هم می زند .بهتر است ساعت
خوابیدن و بیدار شدن شما ثابت باشد تا بدن به
برنامه ای منظم عادت کند.
 .7مسواک زدن دندان ها

 .3رژیم غذایی سنگین یا آب درمانی

کاهش وزن ،اتفاق فوق العاده خوبی است .اما
این کاهش وزن به چه صورت انجام شده است؟
اگر از رژیم غذایی سنگین استفاده کرده باشید
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای محمد اكبرپور فرزند علي به شرح
درخواستي كه به کالسه  ...این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه
فاطمه قنبرزاده فرزند محمد به شناسنامه 605
صادره از الرستان در تاریخ  97/4/28در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1محمد اكبرپور فرزند علي ش ش 767
الرستان
-2رضا اكبرپور فرزند علي ش ش  1179كويت
-3طوبي اكبرپور فرزند علي ش ش 11
الرستان
-4تابان اكبرپور فرزند علي ش ش  12الرستان
-5نرگس اكبرپور فرزند علي ش ش 37
الرستان فرزندان متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
ناصر فنوني -رئيس شوراي حل اختالف شعبه
اول الرستان
م  /الف 555 /

خمیر دندان ،می تواند الیه های جرم دور
مینای دندان را از بین ببرد .روزی دو تا سه
بار مسواک بزنید و یک دفعه از چند دفعه با
آب تنها مسواک بزیند .با دندان هایتان مهربان
باشید.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
خانم فريده مختاري فرزند دادا...
درخواستي كه به کالسه  97/401این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه حليمه
مشعوف فرزند احمد به شناسنامه  15صادره از ح
 2الرستان  -اوز  -كوره در تاریخ 1393/3/29
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1منيژه مختاري فرزند دادا ...ش ش  913ت ت
 1350صادره از ح  2الرستان -اوز  -كوره
-2فريده مختاري فرزند دادا ...ش ش  5ت ت
 1352صادره از ح  2الرستان -اوز -كوره
-3سميره مختاري فرزند دادا ...ش ش  1013ت ت
 1354صادره از ح روستايي -اوز -كوره
-4حميده مختاري فرزند دادا ...ش ش  3ت ت
 1361صادره از ح روستايي -اوز -بيدشهر -كوره
فرزندان متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز
سيدرحيم روانبينم  /الف 554 /
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برای رنگ آمیزی وسایل چوبی  ،رنگ های
مختلفی وجود دارند که بسته به نوع رنگ آمیزی
انتخاب می شوند  .برای مثال اگر چوبی که می
خواهیم رنگ کنیم خوش نقش باشد و بخواهیم
نقوش آن به چشم بیاید باید از رنگ های روشن
که زیر آن دیده می شود استفاده کرد و اگر
بخواهیم چوبی که نقوش جالبی ندارد و بتونه
هم شده است را رنگ کنیم باید از رنگ هایی
استفاده کنیم که سطح کار را طوری بپوشانند
که زیر کار دیده نشود.
رنگ آمیزی وسایل چوبی
کی از رازهای مهم رسیدن به نتیجه ای خوب و
ایده آل در نقاشی و رنگ آمیزی وسایل چوبی،
زیرسازی خوب و توجه کافی به تعمیر و بررسی
جزئیات شیء ،سمباده کشیدن سطح و پرکردن
خلل و فرج (برآمدگی) ایجاد شده در سطح
وسیله ،در طول زمان است .بنابراین پیش از
شروع کار ،با حوصله برای زیرسازی و انجام این
اقدامات وقت بگذارید .برای رسیدن به نتیجه ای
حرفه ای ،سمباده کشی سطح را جدی بگیرید و
این کار را هم پیش از آستر و هم بین الیه های

آستر (بتونه) انجام دهید.
برای سطوح سخت و اشیاء بزرگ تر از سمباده
های برقی و برای قسمت های کوچک تر و
جزئیات وسیله ،از سمباده دستی استفاده کنید.
پس از سمباده کشی به میزان کافی به پیاده
سازی یک الیه آستر (بتونه) مرغوب با کیفیت
باال به عنوان اولین الیه بپردازید .اگر قصد
دارید از رنگی تند و تیره برای آن وسیله چوبی
استفاده کنید ،در خصوص رنگ مناسب آستر
(بتونه) ،از فردی که در این زمینه آگاهی دارد
بپرسید .زیرا رنگ آستر می تواند تاثیر زیادی
بر جلوه رنگ نهایی بگذارد .پس از آستر کشی
مناسب ،به پیاده سازی الیه هایی از رنگ
اصلی بپردازید تا جایی که به نتیجه مطلوب با
درخششی چشم نواز برسید.
نکته :برای اطمینان از نتیجه سمباده کشی،
روی سطح چوب را دست بکشید و مطمئن
شوید کامال صاف و یکدست شده باشد.
رنگ آمیزی مبلمان و وسایل چوبی:
سطح چوب را به خوبی سمباده بکشید و تا
رسیدن به سطح کامال نرم و صاف این کار را
ادامه دهید.

دکوراسیون خانه دانشجویی
اگر قصد دارید یک آپارتمان
دانشجویی اجاره کنید بهتر است این مقاله
را بخوانید.
دکوراسیون آشپزخانه را در صدر
لیستتان قرار دهید
دکوراسیون آشپزخانه بسیار مهم است چون
در یک سوییت دانشجویی اگر آشپزخانه به
هم ریخته باشد انگار تمام خانه به هم ریخته
است .البته قبل هر خریدی باید تکلیف رنگ
را مشخص کنید .بعد از اجاره ببینید کاشی
های آشپزخانه یا کابینت ها چه رنگی هستند
و با توجه به آنها برای پرده ها و رنگ سایر
لوازم تصمیم بگیرید .یادتان باشد شما قرار
نیست در یک آپارتمان دانشجویی تغییر
اساسی ایجاد کنید.
این که چه وسایلی را باید در چک لیست
آشپزخانه دانشجویی جا داد بستگی به شما
دارد ،اما در اینجا مهم ترین وسایل آشپزخانه
دانشجویی را لیست کرده ایم.
 -۱قابلمه و ماهیتابه
قابلمه و ماهیتابه بهتر است در دو سایز
کوچک ،متوسط خریداری شوند و یک
ماهیتابه بزرگ در دار هم بهتر است تهیه
کنید؛ این هوشمندی شما را می رساند
چون عالوه بر ماهیتابه به عنوان قابلمه هم
استفاده می شود .شما می توانید هر کدام
را به صورت تک تک خریداری کنید و یا
یک سرویس هفت تا ده پارچه تهیه کنید
که البته بستگی به جنس و برند تولید کننده
قیمتش متغیر خواهد بود .مقرون به صرفه
ترین جنس قابلمه روی است اما آشپزی با
آن کار سختیست و شست و شوی آن ها
کاری وقت گیر است .اگر به دنبال یک خرید
مقرون به صرفه برای آپارتمان دانشجویی
هستید یک سرویس هفت پارچه طرح
گرانیتی را پیشنهاد می کنم .این نوع قابلمه
ها در برندهای زیادی تولید می شوند و
قیمتشان از  ۱۳۰۰۰۰تومان شروع می شود
تا  ۴۰۰۰۰۰تومان .دوام متوسطی دارند و
کفاف چهار سال تحصیل را خواهند داد.
اگر در فکر تهیه یک ست قابلمه استیل هستید
باید بدانید که سایز  ۲۰ ،۱۶و  ۲۴را الزم دارید
و به ترتیب دارای قیمت ۱۰۰۰۰۰ ،۹۵۰۰۰
و  ۱۴۵۰۰۰تومان هستند .دوام نسبتا بهتری
دارند اما قیمت باالتری هم دارند.
 -۲ظروف دانشجویی
منظورمان از ظروف بشقاب ها و لیوان
هاست .فکر می کنید برای چند نفر باید تهیه
شوند؟ درست است که دانشجوها به بشقاب
و لیوان اعتقادی ندارند و چند نفره به سمت
قابلمه حمله ور می شوند اما شما به اندازه
 ۴تا  ۸نفر ظرف تهیه کنید .قاشق و چنگال
را به اندازه  ۱۰تا  ۱۲نفر خریداری کنید
چرا که در یک سوییت دانشجویی همیشه
کمبود قاشق و چنگال حس می شود! برای
ظروف زیاد ،هزینه نپردازید یک دست ۶
عددی لیوان شیشه ای را می توانید در حدود
 ۱۵۰۰۰تا  ۶۰۰۰۰تومان خریداری کنید و
یک پارچ را در حدود  ۱۲۰۰۰تا ۶۰۰۰۰
تومان .بهتر است بیش تر از این هزینه نکنید!
برای خرید بشقاب های غذا خوری نیازی
نیست سراغ مارک های معروف بروید یادتان
باشد شما در حال خرید جهیزیه نیستید پس
اگر به جای جنس مرغوب یک جنس نسبتا
متوسط خریداری کنید؛ هیچ اتفاقی نمی
افتد .شما حتی در یک خرید مقرون به صرفه
هم می توانید هماهنگی و پیوستگی رنگ ها
در دکوراسیون آشپزخانه دانشجویی را رعایت
کنید به طور مثال اگر لیوان های شیشه ای
را رنگی تهیه کردید ،بشقاب ها را سعی کنید
متناسب با آنها بخرید؛ مثال طرح بشقاب ها
به رنگ لیوان ها باشد .در مجموع برای یک
ست  ۶عددی بشقاب بیش تر از ۶۰۰۰۰
تومان هزینه نپردازید .برای داشتن یک دکور
عالی نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید!
فاطمه مرادی  -منبع :چیدانه

تکنیک های رنگ کردن انواع وسایل چوبی

یک الیه آستر (بتونه) را روی سطح به وسیله قلم
مو پیاده کنید و به مدت یک شب اجازه دهید تا
کامال خشک شود.
روی اولین الیه آستر را که کامال خشک شده
است به آرامی سمباده بکشید تا جایی که بار
دیگر سطح کامال صاف و یکدست شود و بتونه
اضافی از روی آن جدا شود .سپس الیه دوم آستر
را روی الیه اول پیاده سازید و بگذارید مدت یک
شب بماند تا خشک شود.
سپس یک الیه از رنگ اصلی را با قلم مو روی

سطح قرار دهید و اجازه دهید کامال خشک
شود .پس از اینکه خشک شد سطح را بار دیگر
به آرامی سمباده بکشید و ذرات زائد کنده شده
از سطح که پس از سمباده کشیدن به وجود
آمده اند را با دستمالی از روی سطح بردارید
و الیه دوم رنگ را روی سطح پیاده کنید و
بگذارید تا خشک شود.
پلی اورتان را به آرامی روی سطح اسپری کنید
و بگذارید خشک شود سپس یک الیه دیگر از
آن را روی سطح اسپری کنید و باز هم اجازه

ویژگی های میز و صندلی استاندارد
بهترین صندلی برای کار

صندلیهای کار باید با توجه به
شغل مورد نظر ،ویژگیهای به
خصوصی داشته باشند .برای مثال
فردی که با رایانه کار میکند به
پشتی صندلی تکیه میدهد باید
از صندلیهایی استفاده کند
که پشتی آنها قابلیت ارتجاع
به سمت عقب را داشته باشد.
بهترین زاویه نشستن حدود ۱۱۰
درجه است ،این زاویه کمترین
بار را به کمر وارد میکند و برای
کار با رایانه و نشستن سر کالس
درس مفید است .اگر هم صندلی
پشت سری داشته باشد این
زاویه میتواند بیشتر شود اما با
نبود پشت سری ،شخص مجبور
میشود برای نگاه کردن به هدف
مقابلش ،مانیتور یا تخته ،گردن
را خم کند و در نتیجه فشار به
گردن زیاد میشود.
نباید خیلی نرم باشد!
ارتفاع صندلی استاندارد نه باید
آنقدر بلند باشد که پای فرد به
زمین نرسد و نه آنقدر کوتاه باشد
که پشت ران از کف صندلی بلند
شود و پاها به سمت شکم جمع
شوند .صندلیهای قابل تنظیم
 ۵پایه بهترین انتخاب هستند و
کاربردهای بسیاری دارند .یعنی
هر فردی میتواند متناسب با
سلیقه و شرایط خود ارتفاع صندلی
را تنظیم کند .کفی صندلی نیز
باید نرم باشد اما نه در حدی که
شخص مانند مبل در صندلی فرو
رود و اجازه جا به جایی نداشته
باشد .در چنین حالتی فرد برای
مدت طوالنی در وضعیتی ثابت
قرار میگیرد و خون رسانی بدنش
مختل میشود .همچنین بهتر است
صندلی دسته دار باشد و ارتفاع این
دسته قابل تنظیم باشد تا زمانی
که استراحت میکنید دستتان
را روی آن بگذارید .البته موقع کار
کردن بهتر است دست روی دسته
گذاشته نشود زیرا این حالت باعث
ایجاد کشش میشود.
موقع خرید به این نکات توجه
کنید:
پشتی صندلی باید طوری انحنا
داشته باشد که گودی کمر را در
زمان تکیه دادن به آن حفظ کند.
اگر پشتی صندلی صاف باشد
میتوان برای حفظ گودی کمر از
یک بالشت در پشت کمر استفاده
کرد البته به شرطی که باعث
ناراحتی فرد نشود.
کفی و پشتی صندلی باید از جنس
مناسبی باشند و بهتر است خلل و
فرج داشته باشند تا شخص عرق
نکند و لباس به بدنش نچسبد.
پشتی صندلیای که برای نوشتن
انتخاب میشود بهتر است یک
مقدار رو به جلو باشد و زاویهای
حدود  ۸۰درجه داشته باشد.
درمقابل آن ،صندلیای که برای کار
با رایانه استفاده میشود بهتر است
کمی به سمت عقب خم شود تا
بتواند زاویه  ۱۱۰درجه ایجاد کند.
این صندلی مناسب شغل شما

نیست!
بعضی مشاغل نیاز به نشستن و
ایستادنهای مکرر دارند .برای مثال
صندلیهای بلندی که در رستورانها
استفاده میشود زیرا نشستن و
ایستادن از روی این صندلیها
راحتتر است و الزم نیست فرد
به صورت کامل روی آنها بنشیند.
در عین حال نیز باعث میشوند
بین ایستادنهای مکرر خستگی
تا حدودی برطرف شود .همچنین
برای مشاغلی که فرد مجبور
است روی یک هدف دقیق مانند
میکروسکوپ یا قطعه الکترونیک
خم شود ،صندلیهایی بهتر هستند
که کفیشان قابلیت خم شدن به
جلو را داشته باشد و در عین حال
از اصطکاک الزم نیز برخوردار باشند
تا وقتی کفی آن به سمت جلو خم
میشود فرد لیز نخورد .ارتفاع یک
میز استاندارد نیز باید به گونهای
باشد که اهداف روی میز را برای ما
به خوبی پوشش دهد و طوری نباشد
که پا درونش گیر کند.
زیرپایی میز کارمندی بخریم یا
نخریم؟!

استفاده از زیرپایی بستگی به ارتفاع
صندلی و قد شخص دارد .برای مثال
اگر صندلی بلند باشد و به هیچ
دلیل نتوان آن را کوتاه کرد پیشنهاد
می شود از زیرپایی استفاده شود،
در غیر این صورت توصیه نمیشود.
البته برعکس هم ممکن است
شخصی صندلیاش کوتاه باشد و
امکانش را نداشته باشد که ارتفاع
صندلی را تنظیم کند درنتیجه
میتواند دو تخته زیر صندلی بگذارد
تا ارتفاع آن کمی باال بیاید .الزم به
ذکر است برای تصمیمگیری درمورد
اینکه یک صندلی مناسب است یا
خیر باید حداقل یک تا  ۲هفته از
آن استفاده کرد.
میز کار ،دو متر از پنجرهها دور باشد
زمانی که شخص برای مدت طوالنی
چه به صورت حرفهای یا تفریحی با
رایانه کار میکند مشکالتی برایش
پیش خواهد آمد از جمله چشم درد،
سردرد ،درد عضالت شانه ،دست،
ناحیه مچ به پایین و کمر .هر یک
از این مشکالت با یک دلیل خاص
ایجاد میشوند .برای جلوگیری
از خستگی چشم باید نور صفحه

مانیتور را در حد مناسبی تنظیم
کرد .این نور نباید درحدی باشد
که چشم را اذیت کند .همچنین
پشت یا جلوی صفحه مانیتور نباید
پنجره و نور مستقیم وجود داشته
باشد .نور بهتر است از کنارهها و
باالی سر تابیده شود و مانیتور از
پنجره حداقل  ۲متر فاصله داشته
باشد .نسبت روشنایی نور محیط به
نور رایانه نیز باید یک به  ۳باشد.
زیر ساعدتان کتاب بگذارید!

استراحت مخصوص چشمها!

مانیتور باید حدود  ۷۰سانتی متر
با سر فاصله داشته باشد و  ۰تا ۴۵
درجه پایینتر از میدان بینایی
چشم قرار گیرد که بهترین زاویه
آن بین  ۱۰تا  ۳۰درجه است.
اگر صفحه مانیتور خیلی باالتر

رنگ آمیزی چوب به صورت چرمی
در اینجا تکنیکی برای نقاشی سطوح چوبی
به شما معرفی می کنیم که نتیجه کار جلوه
ای شبیه چرم خواهد شد .در این تکنیک به
مقداری مایع براق کننده و رقیق کننده رنگ
(تینر) نیاز است تا جلوه کار زیباتر از کار در
آید .رنگ های مختلفی را برای این تکنیک می
توان استفاده کرد .مثل قهوه ای تیره ،قهوه ای
مایل به قرمز و ...که تنها باید مقداری از رنگ
زمینه تیره تر باشد .برای اجرای این تکنیک
باید زمینه سطح طبق آنچه در مطلب قبل گفته
شد به صورت ساده رنگ آمیزی و کامال خشک
شود و سپس این تکنیک روی آن به اجرا درآید.
نحوه اجرای تکنیک رنگ آمیزی چرمی:
دور تا دور سطح مورد نظر را با در نظر گرفتن
حاشیه ،نوار چسب بچسبانید .ابتدا مایع لعاب

چگونه عمر مبل را افزایش دهیم؟
از میدان دید چشم قرار گیرد
فرد مجبور میشود به صورت
مداوم چشمش را باز نگه دارد
و کمتر پلک بزند .این وضعیت
باعث خشکی ،خستگی و درد
چشم میشود .از طرف دیگر اگر
مانیتور خیلی پایینتر از میدان
دید قرار گیرد فرد مجبور میشود
گردنش را بیش از حد خم کند
و در نتیجه گردن درد میگیرد.
یکی دیگر از نکات مهم این است
که باید هر  ۲۰دقیقه یک بار
برای حداقل یک دقیقه چشمها
را از روی مانیتور برداشت و به
اهداف دور نگاه کرد .اگر همه
این اقدامات را انجام دادید و باز
هم از درد چشم رنج میبردید به
نظر میآید مبتال به اختالالت
انکساری چشم از جمله دوربینی،
نزدیک بینی یا آستیگماتیسم
شده باشید و باید به یک چشم
پزشک مراجعه کنید .همچنین
بهتر است مانیتور دارای فیلتر
باشد تا نورهای مزاحم را حذف
کند .البته این فیلتر در بیشتر
رایانههای جدید از قبل جاسازی
شده است.
بیشتر از یک ساعت تایپ
نکنید!

درد مچ از شکایتهای شایع
کسانی است که با کیبورد کار
میکنند .بهترین زاویه برای مچ
زاویه خنثی است یعنی مچ نباید به
سمت داخل یا خارج انحراف داشته
باشد و فقط میتواند تا  ۵درجه به
سمت پایین یا باال انحراف پیدا
کند .با این حال هنگام تایپ کردن
یک مقدار دستمان به سمت
داخل خم میشود که در این مورد
نیز استفاده از کیبوردهای مناسب
میتواند کمک کننده باشد .یکی
دیگر از مشکالت کار با رایانه
استفاده از موس است .موس باعث
میشود دست به سمت بیرون یا
باال خم شود ،در نتیجه به مرور
دچار خستگی و آسیب میشود.
برای جلوگیری از این وضعیت
میتوان از موسهای مناسب و
روشهای مختلف اسکرول استفاده
کرد .عالوه براین قرار دادن یک
وسیله مانند کتاب زیر ساعد
میتواند درد مچ را کاهش دهد
زیرا باعث میشود انحراف مچ به
سمت باال به حداقل برسد و دست
در جایگاه مناسبتری قرار بگیرد.

دهید تا خشک شود.
یک نقاشی خوب و اصولی می تواند پتانسیل
های یک شیء چوبی قدیمی را بار دیگر شکوفا
کند و آن را به عنصری نو و زیبا در دکوراسیون
تبدیل سازد.

(براق کننده) و رنگ قهوه ای و رقیق کننده
رنگ را به نسبت های مساوی با هم ترکیب
کنید .پس از اینکه رنگ زمینه روی سطح اجرا
و خشک شد .از قلم مو استفاده کنید و این
محلول براق کننده را سرتاسر سطح چوب پیاده
کنید.
در حالی که هنوز محلول رنگ روی سطح
خیس است ،ورق روزنامه ای را روی سطح به
صورت باز قرار دهید و پس از چند ثانیه آن را
بلند کرده و بار دیگر روی همان قسمت قرار
دهید .این کار را روی تمام قسمت های سطح
انجام دهید.
باز هم در حالی که ترکیب رنگ و براق کننده
روی سطح خیس است دستمال نرمی را در
دست خود جمع کنید و روی سطح به آرامی
ضربه بزنید .حال بگذارید تا رنگ کامال خشک
شود سپس چسب دورتادور سطح را بردارید.
روی سطح یک یا دو الیه واکس پیاده کنید تا
سطح کار جال داده شود .برای رسیدن به جلوه
ای حرفه ای تر و نگه داری بهتر از سطح چوبی،
می توانید قبل از واکس ،یک الیه پولیش روغنی
روی سطح بمالید.

افراد هنگام کار با کیبورد برای
اینکه سریعتر کار کنند معموال
بدنشان را به صورت ناخودآگاه
در یک وضعیت ثابت نگه
میدارند تا جای کلیدها را گم
کنند .این وضعیت باعث میشود
برخی عضالت در حالت انقباض
باقی بمانند و فرد را دچار
خستگی کنند .این حالت در دراز
مدت باعث آسیب و درد خواهد
شد بنابراین برای جلوگیری
از دردهای عضالنی اسکلتی از
گردن گرفته تا کمر ،باید هر ۲۰
تا  ۶۰دقیقه برای حداقل یک
تا  ۵دقیقه از جای خود بلند
شوید و راه بروید تا عضالت از
حالت انقباض ثابت خارج شوند.
استفاده از صفحه کلیدهای
مناسب و تاشو نیز میتواند در
کاهش این دردها و آسیبها
موثر باشد.
مبل های اداری:
عمده ترین مشکل مبل های
امروزی گود بودن بیش از حد
نشیمنگاه و کوتاه بودن بیش از
حد پشتی برخی از آنهاست ،در
واقع توصیه می شود اگر قرار
است صندلی راحتی (مبل) ،واقعا
راحت باشد و وظیفه خود را به
نحو احسن انجام دهد ،باید ارتفاع
پشتی تقریبا دو برابر عمق سطح
نشیمنگاه باشد.

مهم ترین مسایلی که در هنگام خرید مبل به
ذهن مشتری می رسد این است که چند سال
می تواند از این مبل استفاده کند .مبلمان از
جمله اسباب منزل هست که حداقل انتظار
می رود تا بتوان از آن  4سال استفاده مفید
نمود ،پس الزم هست که هنگام خرید به
جنس چوب بدنه و کیفیت و نوع پارچه
مبل حتما دقت کنید .بعد از خریداری مبل
و چیدن آن در منزل باید نکات ساده ای
را رعایت کنید که باعث افزایش طول عمر
مبلمان منزل خواهد شد.
البته نباید فراموش کنیم که نوع مبل و نوع
استفاده ازآن تاثیر بسزایی در طول عمر
مبلمان دارد.مثال مبل راحتی که در اتاق
نشیمن و مقابل تلویزیون قرار می گیرد ،
قطعا بیشتر از مبل کالسیک یا مبل استیل
استفاده خواهد شد که بیشتر برای پذیرایی از
مهمان هست ،در نتیجه باید زود تر از مبلمان
دیگر از کار بیافتد و عمرش پایان بپذیرد.

دستمال کشیدن مبل چرمی

اگر در منزل مبلی دارید که قسمتی یا تماما
از چرم است حتما به خاطر داشته باشید که
حداقل هر دو هفته یک بار با دستمال نم
دار روی قسمت های چرمی را تمیز کنید.
فراموش نکنید که بعد از تمیز کردن مبل از
خشک بودن قسمت هایی که تمیز کرده اید،
مطمئن شوید.
مبل و شومینه و بخاری

لم دادن روی مبل راحتی

احتماال شما هم وقتی از سر کار خسته بر
می گردید ،دوست دارید که روی مبل راحتی
لم بدهید و به تماشای تلویزیون و یا مطالعه
بگذرانید ،بهتر است که بعد از گذشتن چند
ساعت حتما جای خود را روی مبل عوض
کنید .نشستن طوالنی ،مدل نشیمن مبل را
دچار افتادگی و از شکل افتادگی خواهد کرد.
مراقبت از نور مستقیم

اگر منزل شما نور گیر است به هیچ عنوان
مبل را در مجاورت نور آفتاب قرار ندهید
و مراقب باشید تا نور زیادی به مبل نتابد.
نور خورشید ،چرم مبل راحتی را ترک ترک
خواهد کرد و رنگ پارچه ای که دارید را
تغییر خواهد داد .اگر با مشکل فضا توی منزل
مواجه هستید ،حتما با یک پارچه زخیم روی
مبلمان رو بپوشانید.
گرد و غبار و پارچه مبل

اکر دوست دارید که مبلتان هر چه سریع تر خراب
شود آن را نزدیک به شومینه یا بخاری بگذارید.
حرارت شومینه ،چوب مبل را از هم باز و چرم
و پارچه مبل را خراب خواهد کرد .با فاصله 1/5
متری مبل را از شومینه یا بخاری بچینید.
شامپو کشیدن مبل

منتظر نمانید تا عید برسد تا دستی به سر
و روی مبلتان بکشید .هر فصل ،زمان خوبی
است تا برای تمیز کردن مبل اقدام کنید و
با شامپو فرش آن رو تمیز کنید .یک پیمانه
شامپو نیم لیتر آب گرم و دستمال تمیز.
کشیدن مبل روی زمین

اگر مبل را روی زمین هول داده یا بکشید
مخصوصا مبل کالسیک یا مبل استیل که پایه
هایی از چوب دارند ،لبه های پایه مبل لب پر
شده و زیبایی مبلتان از دست خواهد رفت.
استفاده از بخار شو

اگر در محلی که زندگی می کنید با گرد و
غبار زیادی مواجه هستید برای حفظ پارچه
مبلمان ،مخصوصا مبل راحتی ،گرد و غبار
روی مبل را تمیز کنید و با جارو برقی هر
هفته پارچه روی مبل را تمیز کنید .با این کار
از کدر شدن تدریجی پارچه مبل جلوگیری
می کنید و مبل راحتی یا مبل استیل
جذابیت خود را همیشه حفظ خواهد کرد.

اگر در منزل بخار شو دارید و می خواید
مبلتان را با بخار شو تمیز کنید فراموش
نکنید که وسیله ای که انتخاب کردید ممکن
است مقداری بخار وارد الیه های زیرین
مبلتان کند و این نم وارد شده ممکن است
باعث پوسیدگی مبل بعد از مدتی شود.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

هفدهم

4:56

6:19

12:58

19:37

19:55

هيجدهم

4:56

6:20

12:58

19:36

19:54

دومین نمایشگاه «پوستر فیلم

» در هنرسرای شهروند الر گشایش یافت

 به راستی که خداوند عزوجل ثروتمند ستمگر را دشمنمی دارد.
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سخ
 شکیبا پیروزی را از کف ندهد ،گر هچ روزگارانی رب او گذرد .چون تی هبنهایت رسد ،گشایش رد رسد و چون حلقهاهی بال سخت هب هم آید،
آسایش رد آید.

روزی  ۲۰۰۰۰۰۰کلمه توسط  ۳خبرگزاری

بازخوانی دستور صریح رهبری به دولت:

خارجی علیه ایران ،خبرپراکنی شده است

نگذارید این نقدینگی به سمت بازار ارز و طال
و مسکن سرازیر شود؛

 کارگروه هفتگی فایده ندارد

دومین نمایشگاه سینمایی پوستر فیلم
به همت حوزه فرهنگی و اجتماعی
شهرداری الردر هنرسرای شهروند
واقع در بوستان ندای بهار(پارک
حاشیه ای) گشایش یافت .
به گزارش روابط عمومی شهرداری
الر ،در آیین گشایش این نمایشگاه
که محمدرضا قنبرنژاد شهردار الر،
عسکری و میرپور از اعضای شورای
اسالمی شهر ،طیبی رئیس اداره
ورزش و جوانان الرستان و هنرمندان
مطرح شهرستان و هنردوستان
حضور داشتند ،زارع دبیر برگزاری این

نمایشگاه در مورد چگونگی برگزاری
و تأثیر آن در جامعه به ایراد سخن
پرداخت.
پخش آنونس از فیلم های سینمایی
از سال  1385الی ،1395اجرای
موسیقی کودکان و بزرگسال و نمایش
کلیپ از پشت صحنه آماده سازی این
نمایشگاه از جمله برنامه های آیین
افتتاحیه بود.
این نمایشگاه تا  30مرداد ماه همه
روزه پذیرایی بازدید عموم است .
روابط عمومی شهرداری الر

شکست زودهنگام عربستان
در جبران کاهش تولید نفت ایران
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از
رویترز ،دو منبع آگاه در اوپک گفتند،
تولید نفت عربستان در ماه جوالی با
حدود  200هزار بشکه کاهش نسبت
به ماه قبل از آن به حدود 10.290
میلیون بشکه رسیده است.
این منابع گفتند ،مقدار نفت عرضه
شده به بازار در ماه جوالی اندکی
بیش از  10.380میلیون بشکه در روز
بوده است.
عرضه نفت عربستان به بازار داخلی و
بین المللی با توجه به میزان برداشت
از ذخایر نفتی ،ممکن است متفاوت از
میزان تولید این کشور باشد.
عربستان به اوپک اعالم کرده که در
ماه ژوئن  10.488میلیون بشکه در
روز تولید داشته است که  458هزار
بشکه در روز بیشتر از تولید ماه می
بوده است.
اما عرضه نفت ریاض به بازار در ماه
ژوئن بیش از این رقم یعنی دود

 10.579میلیون بشکه در روز بود
که مصرف داخلی و کل صادرات این
کشور از جمله صادرات از محل ذخایر
نفتی را شامل می شد.
اوپک و در راس آن عربستان در ماه
جوالی با روسیه توافق کرده بود که به
منظور جبران کمبود عرضه احتمالی
در بازار تولید خود را افزایش دهد.
پیش از این برخی منابع خبر داده
بودند که عربستان نتوانسته تمام
افزایش تولید خود را در بازار به فروش
برساند.

سقوط قیمت سکه
به مرز  ۳میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
همزمان با آغاز سیر نزولی قیمت ها
در بازار طال و ارز ،حباب سکه بازهم
کمتر شد و به مرز  ۳میلیون و ۴۰۰
هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم ،با اعالم جزئیات
بسته جدید ارزی از سوی دولت و
رئیس کل بانک مرکزی ،ریزش قیمت
ها در بازار طال و ارز نسبت به روزهای
قبل شدت بیشتری گرفته است.
فعاالن بازار و کارشناسان اقتصادی
پیش بینی کرده بودند با اعالم
سیاست های جدید ارزی و بازگشایی
صرافی ها ،و البته آزاد شدن ارز،
حباب بازار طال و ارز بترکد.
طبق پیش بینی ها از صبح امروز
شتاب ریزش قیمت ها در بازار تشدید
شده و قیمت سکه از  3میلیون و 700
هزار تومان هم اکنون به  3میلیون و
 430هزار تومان رسیده است.
در بازار ارز نیز ،فروشنده ها زیاد شده
اند و دالل های خیابان فردوسی بار
دیگر روانه پاساژ افشار شده و به خرید
و فروش ارز می پردازند.
تعدادی از دالل های اصلی که در
واقع برای صراف های بزرگ خرید و

فروش می کنند ،دربرابر ریزش قیمت
ها مقاومت می کنند ولی با این حال
افزایش فروشنده موجب شده تا قیمت
ها وارد مدار نزولی شوند.
هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی در
برج میرداماد میزبان صراف هاست تا
سازو کار اجرایی شدن بسته جدید
ارزی را با آنها هماهنگ کنند.
همتی دیشب گفته بود که بسته
جدید ارزی فردا سه شنبه اجرایی می
شود و قبل از اجرا ،بناست جلسه ای
با صادرکنندگان و صرافی ها داشته
باشد.
اعالم اخبار مثبت در بازار طال و ارز
موجب شد تا هم اکنون قیمت دالر
در بازار آزاد  9570تومان فروخته می
شود.

رهبر انقالب در دیدار اخیر هیئت
دولت ،به دولت برای تشکیل یک
کارگروه قوی ،پرکار ،دانا ،خطرپذیر
و شجاع جهت بررسی مشکل بانکها
و نقدینگی دستور داده و فرمودند:
نگذارید این نقدینگی به سمت بازار
ارز و طال و مسکن سرازیر شود
در بخشی از بازخوانی مطالب مطروحه
توسط معظم له ،آمده است :به مشکل
جدی باید رسیدگی
نظام بانکی بهطور ّ
بشود؛ این حرفی است که همه میزنند.
در نظام بانکی و مشکل نقدینگیای
که االن در کشور وجود دارد ،اگر
چنانچه ما_که حاال بعد عرض خواهم
کرد_میتوانستیم با هن ِر هدایت این
نقدینگی به کارهای سازنده و مفید،
کشور را پیش میبردیم ،این نقدینگی
نعمت بزرگی بود؛ االن یک بالی
بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی

خطرناکی است.
ایشان افزودند :این رقم نقدینگی خیلی
رقم فوقالعادهای است؛ هم رقمش
خیلی باال است ،هم رشدش زیاد است؛
 ۱۵۰۰هزار میلیارد یک چیز افسانهای
است .به نظر من مسئلهی بانکها
و بخصوص تکیهی روی مسئلهی
نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه
حساس ،پُرکار ،خطرپذیر و شجاع؛
داناّ ،
دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد.
امام خامنه ای اظهار داشتند :یک
ال شب و روز کار،
کارگروه
قوی ف ّع ِ
ّ
معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند
ّ
ببینند با مسئله بانکها و با مسئلهی
نقدینگی چهجوری بایستی برخورد
کنند؛ بخش های ّ
جذابی را برای جذب
نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک
فهرستی به من داده شده.
ایشان اظهار داشتند :نگذاریم که این

نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به
طرف طال و به طرف مسکن و به طرف
کاالها ،که خب طبعاً به هرجا که این
نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد ،پدر
آن منطقه درمیآید .البتّه کارگروهی
که بخواهند بنشینند و هفتهای یک
جلسه داشته باشند ،فایده ندارد؛
دائم شبانهروزی از
باید یک کارگروه ِ
آدمهای ف ّعال تشکیل بشود ،بنشینند
واقعاً کار کنند ،فکر کنند ،س ِر یک
ماه ،دو ماه ،سه ماه یک برنامهی کاری
روشنی مشخّ ص کنند و بیاورند بدهند
به آقای رئیسجمهور ،دستور اقدام
داده بشود و بالفاصله مشغول عمل
بشوند؛  ...یعنی یکچنین چیزی الزم
است۲۴/۴/۹۷ .

جوابیه بروجردی به اظهارات کریمی قدوسی
به گزارش الف ،اواخر تیرماه در فضای
مجازی خبری مبنی بر بازداشت
عالءالدین بروجردی نماینده بروجرد
در مجلس ،منتشر شد که بالفاصله
تکذیب شد.
سایت الف روز سه شنبه دوم مرداد
مصاحبه ای با عالءالدین بروجردی
نماینده بروجرد در مجلس منتشر کرد.
این مطلب تحت عنوان «در سال 90
اتهاماتی به من وارد کردند که رد شد»
بود.
بعد از انتشار این مطلب ،جواد کریمی
قدوسی نماینده مشهد به آن واکنش
نشان داد و توضیحاتی را برای سایت
الف ارسال کرد.
توضیحات جواد کریمی قدوسی در روز
چهارشنبه دهم مرداد ،منتشر شد اما
دفتر عالءالدین بروجردی امروز شنبه
جوابیه ای برای انتشار به الف ارسال
کرده است.
متن این جوابیه به شرح زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
س لَ َ
َو َل تَق ُ
الس ْم َع
ك ب ِ ِه ِعلْ ٌم إ ِ َّن َّ
ْف َما ل َ ْي َ
َوال ْ َب َص َر َوال ْ ُفؤَا َد ُك ُّل أُول َ َ
ان َع ْن ُه
ئك َك َ
َم ْسئ ً
ُول
و (ای انسان) هرگز آنچه را که بدان
علم و اطمینان نداری دنبال مکن که
چشم و گوش و دل همه مسئولند/.
سوره اسراء – آیه 36
امام خامنه ای  :نقد و نقدپذیری واجب
است ،تهمت و لجن پراکنی حرام است.
هنر این است که انسان خدا را در نظر
بگیرد و برای قدرتیابی حرف نزند.
انقالبینمایی غیر از انقالبیگری است؛
انقالبیگری پابندی و تدین الزم دارد/.
 6دی  – 1396دیدار با مسئوالن و
اعضای شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی سراسر کشور
همانگونه که مستحضرید اخیرا یکی از
نمایندگان مجلس که سابقه محکومیت
به شش ماه حبس توسط دادگاه به علت
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
را دارد در جوابیه خود به سایت الف،
اتهاماتی بی پایه و اساس را به جناب
آقای بروجردی ،نماینده محترم مردم
شریف بروجرد و اشترینان در مجلس
شورای اسالمی نسبت داده است.
آقای بروجردی پیشتر بارها و از جمله
در مصاحبه با سایت الف در خصوص
فرزندان خود توضیح داده و تاکید

کرده که فرزندان من کار اقتصادی
نمی کنند و دانشجو هستند.
اخیرا و پس از شیطنت رسانه ای
بازنشر خبر دروغ سال  90از این
نماینده خواسته شد مصاحبه کرده و
روشنگری کند؛ اما ،علی رغم آشکار
شدن این کذب برای ایشان در دادگاه
و صدور حکم محکومیت ،وی از این
کار امتناع ورزید.
وی در ادامه ادعا می کند جناب
آقای بروجردی در پرونده سه هزار
میلیاردی نقش داشته است که
دروغی دیگر است .نماینده مردم
بروجرد در راستای وظیفه نمایندگی
و اشتغالزایی برای جوانان حوزه
انتخابیه خود مکاتباتی را با سازمان
های مختلف داشته است .نماینده
ای که به حدی نسبت به حفظ بیت
المال حساسیت دارد که برخالف
عرف هدایای شخصیت ها و سران
کشورهای خارجی را (که برای آن
ارزش ریالی نمی توان گذاشت) به
موزه کمیسیون های مجلس هدیه
داده است به طوری که  90درصد
هدایای موزه مذکور یعنی بیش از
پانصد هدیه متعلق به ایشان است.
وی سپس ادعا می کند که به بنده و
جناب آقای کوثری از سوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ماموریت داده شد تا پیرامون ارتباط
آقای بروجردی با پرونده امیر منصور
آریا تحقیق کنیم .طی تماسی که
آقای بروجردی با سردار کوثری
داشته اند ایشان این مساله را
پیشنهاد خود به آقای قدوسی دانسته
اند تا شاید ماجراجویی های ایشان
در این مساله پایان یابد و ماموریتی
از سوی کمیسیون امنیت ملی نبوده
است .همانگونه که مالحظه می

فرمایید ایشان برای بار چندم مطلب
خالف واقعی را گفته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خالف
واقع خود منکر بخشش جناب آقای
بروجردی نسبت به حکم زندان وی و
تخفیف آن به جریمه مالی می گردد.
این در حالی است که پس از صدور حکم
توسط دادگاه ،قاضی مدیر خراسانی با
جناب آقای بروجردی تماس گرفتند و
عنوان کردند :کسی که نماینده مجلس
است و سابقه فرماندهی سپاه دارد خوب
نیست به زندان برود که آقای بروجردی
اضافه کردند عالوه بر این ایشان همکار
من در مجلس شورای اسالمی است و
هیچ لذتی نمی برم که چنین فردی را
در پشت میله های زندان ببینم ولی
پاسخ گوی این ظلم کیست؟ قاضی
ادامه می دهد  :ما از شما درخواست
می کنیم شش ماه زندان ایشان به
جزای نقدی تبدیل شود .که جناب
آقای بروجردی با کرامت و بزرگواری
این درخواست را قبول می کنند.
در پایان کالم را به یک روایت از حضرت
امام صادق علیه السالم به پایان می
رسانیم:
حسن بن محبوب از حضرت امام
صادق علیه السالم نقل میکند که به
حضرت عرض کردم :آیا انسان مؤمن
بخیل میشود؟ حضرت فرمودند :آری.
عرض کردم :ترسو هم میشود؟ حضرت
فرمودند :آری .عرض کردم :مؤمن دروغ
میگوید؟ حضرت فرمودند :مؤمن دروغ
نمیگوید و خیانت در امانت نمیکند.
سپس حضرت ادامه دادند :مؤمن ممکن
است هر رذیله و صفت بدی پیدا کند
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به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران
پویا؛ بیژن نوباوه ،در شانزدهمین
نشست شنبههای انقالب با محور
دستاوردهای مطبوعات و نشریات
اظهار کرد :در گذشته جریان
استکباری غرب برای مقابله با
کمونیسم رادیویی به نام «زندگی
برتر» داشت و تنها همین یک رادیو
برای پیشبرد اهداف آنها کافی بود
اما بعد از انقالب اسالمی بیش از
 100رادیو و تلوزیون تنها به زبان
فارسی بر علیه جمهوری اسالمی
تبلیغ می کنند ،این نشان از اهمیت
انقالب اسالمی دارد ،انقالب مردمی
ما عامل هراس و ترس استکبار
است.
وی با اشاره به اینکه نظام رسانهای
غرب مروج مبانی نظام سلطه است،
تصریح کرد :نظام سلطه به اندازهای
قوی شده که اکنون  300کانال
رادیویی و تلوزیونی در اختیار دارد
که هزینه  10کانال آنها برابر کل
رسانه ملی ما است ،این در حالی
است که قبل از انقالب تنها چند
خبرگزاری فرانس پرس ،رویترز و
یونایتد پرس فعالیت میکردند و
هر جریانی را به نفع نظام استکباری
اداره و اخبار انقالب را به نفع
خودشان منعکس میکردند.
نوباوه ،با بیان اینکه بیشترین تاثیر
رسانههای غرب در طول جنگ
تحمیلی متوجه کشور ما بوده
است ،افزود :در طول جنگ ،اکثر
کشورها علیه جمهوری اسالمی
فعالیت میکردند ،حمالت شیمیایی
صدام بزرگترین جنایت جنگی بعد
از جنگ جهانی دوم بود که هزار
کشته و مجروح به بار آورد در حالی
که هیچ اسمی از آن در رسانه های
بینالمللی برده نشد.
وی ادامه داد :آمریکا امروز توسط
رسانههایی که در اختیار دارد،
جریانهایی را مبنی بر استفاده
سوریه از سالح شیمیایی راهاندازی
میکند و این عاملی میشود که
آمریکا به سوریه حمله کند ،چرا
زمانی که تنها چهل شرکت آلمانی
سالح و مواد شیمیایی در اختیار
صدام میگذاشتند ،صدای آنها
خاموش بود.
این روزنامهنگار پیشکسوت ،با بیان
اینکه در طول صد سال گذشته تنها
نظام رسانهای جمهوری اسالمی
توانسته در برابر جریان استکباری
ایستادگی کند ،تصریح کرد :پرس
تیوی به خاطر تاثیری که داشته
از  10کانال و شبکه تلویزیونی و
اینترنتی آمریکا ،اروپا ،عربستان و
کشور های مرتجع و عقب افتاده

همسایه حذف شده است به خاطر
تاثیر افکار و اندیشههای جمهوری
اسالمی نظام ماهوارهای مانع از
پخش کانالهای ما میشود.
وی با اشاره بر تغییر رویکرد
سیاستمداران غربی در برابر
گسترش تفکر جمهوری اسالمی
گفت :خانم شرمن که در مذاکرات
برجام هم حضور داشت ،اخیرا ً
اظهار کرده است که ما ایرانیها را
نشناختیم ،نیروی مقابله و مقاومت
در ایرانیها نهادینه است ،ما باید به
ابنای فکری ایرانیها حمله کنیم تا
روحیه مقاومت آنها از بین برود.
نوباوه افزود :بر اساس تحقیقات من
در طول  20سال گذشته ،روزی 2
میلیون کلمه توسط سه خبرگزاری
رویترز ،فرانس پرس و اسوشیتد
پرس علیه جمهوری اسالمی
خبرپراکنی شده است که بیشترآن
در جهت تغییر در سبک زندگی و
تغییر نگرشهای مردم ایران بوده
است.
وی اعتراضات اقتصادی را نشانه
توسعه و رشد جمهوری اسالمی
دانست و بیان کرد :رسانههای نظام
سلطه امروز میگویند مملکت یک
رضا شاه میخواهد ،افراد ناآگاه هم
چشم بسته آن را تکرار می کنند،
البته ما نیاز به برخورد شدید با
مفاسد و مشکالت اقتصادی داریم
اما تالش رسانههای غربی این
است که کشور ما را به یک نظام
استبدادی کامل باز گردانند.
نوباوه ادامه داد :در غرب ،اعتراض
عین دموکراسی است اما در
کشورهای در حال توسعه از هر
اعتراضی به عنوان براندازی یاد می
شود ،در اصفهان مردم به گرانیها
اعتراض دارند ،به اعتراف نماینده
دولت  12میلیارد دالر جنس قاچاق
از مبادی اصلی وارد کشور شده
است ،درخواست مردم از دولت و
مسئوالن عملکرد درست است.
وی با اشاره به تبلیغات رسانهای
غرب پیرامون شعار دموکراسی و
آزادی گفت :من پنج سال در آمریکا
زندگی کردهام ،در آنجا خبری از
آزادی نیست و تنها نمایش آزادی
وجود دارد.

برداشت زیتون کنسروی در الرستان
به گزارش میالدالرستان ،مجتبی
ضیافت ،مسئول باغبانی جهاد
کشاورزی الرستان ،در گفتگو با
مسئول روابط عمومی  ،اظهار داشت:
برداشت زیتون کنسروی از باغات
زیتون الرستان آغاز شد.
وی با بیان اینکه سطح زیرکشت
زیتون در شهرستان الرستان13 ،
هکتار است ،افزود 70 :درصد محصول
تولیدی باغات زیتون برای کنسرو و
مابقی جهت روغن کشی استفاده می
شود.
ضیافت اظهار کرد :برداشت زیتون
کنسروی شهرستان معموال از اوایل
مرداد هر سال آغاز می شود و تقریبا
به مدت  45روز ادامه می یابد.
مسئول باغبانی الرستان ،گفت:
درخت زیتون یکی از منابع تامین
کننده موادغذایی به شمار رفته و به
دلیل مقاومت به کم آبی و سازگاری
با خاکهای فقیر و تولید محصول
با ارزش زیاد و هزینه کم ،از نظر
اقتصادی حائز اهمیت است.
وی در ادامه با اشاره به نکات الزم در
برداشت زیتون کنسروی ،گفت :این

محصول باید به حد کافی درشت و
سبز بوده و به موقع برداشت شود ،هر
چه از ابتدای دوره برداشت به انتها
نزدیک شویم ،رنگ دانه های زیتون،
تیره تر می شود که در این صورت
مناسب کنسرو نیست.
ضیافت بیان داشت :زیتون های
کنسروی باید کمترین درصد آسیب
فیزیکی را داشته باشند زیرا بسته به
درصد عیوب فیزیکی ،با افت قیمت
مواجه می شوند.
وی اظهار داشت :مصرف زیتون اشتها
آور ،تصفیه کننده و کاهش دهنده
فشار خون ، ،الغر کننده ،تقویت
کننده ذهن و کاهش دهنده آلزایمر
است و در پیشگیری از سکته قلبی
موثر است.

