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جانشین وزیر دفاع :ماهواره ایران بهمن ماه
امسال به فضا پرتاب می شود
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روایتی از وعدههای بیسرانجام
ساخت آزاد راه الر -بندرعباس

وعده ساخت آزادراه الر-بندرعباس از زمان
اعالم تاکنون فقط در حد تیتر اخبار رسانهها
و جرائد باقی مانده است.
به گزارش میالد الرستان ،ایجاد راههای
مواصالتی ایمن میتواند سبب آثار مثبت از
قبیل کاهش مصرف سوخت ،کوتاهی مسیر،
کاهش تصادفات ،افزایش مراودات ،رونق
اقتصادی ،توسعه شهری و غیره شود.
شهرستان الرستان ،به دلیل موقعیت جغرافیایی
و وجود جاده شیراز -جهرم -الر -بندرعباس،
نقطه اتصال استانهای فارس و هرمزگان
محسوب میشود که به همین دلیل این مسیر
یکی از پرترددترین جادههای کشور است.
بنا به اعالم مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی
الرستان ۳۵ ،درصد خودروهای سنگین استان
فارس از محور ترانزیتی شیراز-جهرم-الر-
بندرعباس عبور میکنند که این مهم لزوم
ساخت آزادراه در این مسیر را الزامی میکند.
هر چند در حد فاصل الر-جهرم به شکل فاز به
فاز و همچنین احداث تونل ،تحرکاتی تدریجی
برای تبدیل آن به بزرگراه از سوی دو شهرستان
در حال انجام است اما در مسیر الر-بندرعباس
هنوز در عمل گامی برداشته نشده و اقدامات
در حد وعده و وعید مسئوالن باقی مانده است.
در مهرماه سال گذشته بود که مدیرکل راه
و شهرسازی الرستان در نشست خبری با
خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای متعدد از
طریق وزارت راه و شهرسازی برای انتخاب
پیمانکار مجرب ،از امضاء تفاهمنامه مالی برای
احداث ،نگهداری و بهرهبرداری این پروژه با
سرمایهگذار خبر داد و گفت :پروژه آزادراه الر-
کهورستان-بندر پل قشم و از کهورستان به بندر
شهید رجایی بندرعباس اجرایی میشود.
محمدرضا باقری فرد ،در این نشست با بیان
اینکه این پروژه جزء یکی از  ۱۰محور اصلی
و ترانزیتی حمل کاال و بار از جنوبیترین نقطه
کشور به مرکز و شمال ایران خواهد بود ،افزود:
طول این آزادراه از پمپ بنزین لطیفی الرستان
 ۲۱۷کیلومتر ،با  ۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان

سرمایهگذاری در  ۳باند رفت و  ۳باند برگشت
احداث میشود که حمل سریع کاال و مسافر،
کاهش مصرف سوخت ،صرفهجویی در وقت،
کاهش تصادفات و غیره از مزایای اجرای این
پروژه است.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره زمان
شروع پروژه گفته بود :توافقنامه به امضاء
رسیده ،سرمایهگذار در حال طی مراحل
قانونی است و پیشبینی میشود تا پیش از
شش ماهه آینده تبدیل به قرارداد نهایی شود.
اسماعیل تبادار ،استاندار فارس ،نیز در
بهمن ماه سال گذشته در نشست هماهنگی
خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی در
تشریح ظرفیتهای استان فارس در بخشی
از صحبتهایش از نهایی شدن مراحل اجرایی
پروژه آزادراه الر-بندرعباس تا پایان سال
گذشته یا اوایل سال  ۹۷خبر داده بود که
تاکنون این وعده به مرحله عمل نرسیده است.
وی در این نشست ،با اشاره به وجود ۱۳۰۰
کیلومتر بزرگراه در فارس ،خاطر نشان کرده
بود :در فارس عالوه بر این میزان بزرگراه ،ایجاد
 ۴۵۸کیلومتر بزرگراه در دستور کار قرار دارد و
همچنین باید تالش کنیم زمینه احداث ۶۱۰
کیلومتر آزاد راه نیز در آینده نزدیک به وجود آید.
در تازهترین موضع گیری نسبت به ساخت
ت ا ...رحیمی،
آزادراه الر-بندرعباس عنای 
معاون عمرانی استاندار فارس ،در مردادماه
توگو با یکی از رسانهها از
سال جاری در گف 
اتمام کارهای مطالعاتی آزادراه الر به اسکله
شهید رجایی هرمزگان خبر داده است.
به دلیل یک بانده بودن محور الر-بندرعباس
و عرض کم جاده ،در طول سال حوادث و
تصادفات ناگوار در این مسیر رخ میدهد و
با مرور اخبار در این زمینه میتوان نمونههای
بسیاری برای آن مثال زد که واژگونی تریلر
حمل بنزین و مسدود شدن این جاده در هفته
گذشته از جمله حوادث اخیر قابل ذکر است.
انتظار میرود با پیگیری مسئوالن این پروژه
ملی از حرف به عمل برسد.

ابهامات درخصوص اداره کل راه و شهرسازی
الرستان ،شفاف سازی شود

به گزارش میالد الرستان ،حجت االسالم
سیدمختار موسوی در آئین عبادی سیاسی نماز
جمعه این هفته شهر الر ،با اشاره به دیدار اخیر
اعضای شورای خبرگان با رهبر معظم انقالب،
اظهار داشت :انسجام و اتحاد ملی و حمایت مردم
از دولت الزم است ،زیرا کشور در برهه بسیار
حساسی در انقالب اسالمی قرار دارد.
وی با اذعان به اینکه این به معنای قوی تر
بودن دشمن نسبت به گذشته نیست بلکه اگر
ترامپ را در مقابل ریگان و دشمنی های آن ها
قرار دهیم بسیار ضعیف تر نیز هستند ،افزود:
حساسیت از این جهت است که شعار و راه
جمهوری اسالمی متفاوت از دیگر کشورهاست.
امام جمعه الرستان ،با بیان اینکه نظام سرمایه
داری ریشه در شهوت دارد اما نظام اسالمی با
شعار اصالت نفس ریشه در فطرت ها دارد که
این مورد در قرآن نیز بیان شده است ،تصریح
کرد :مسئولین ارشد آمریکایی نیز بر این باورند
که تنها انقالبی که از گذشته باقی مانده است
انقالب جمهوری اسالمی ایران است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه حتی
انقالب چین نیز دارای اقتصادی لیبرال است و
توانسته اند که در هسته آن رخنه کنند ،ادامه
داد :امروز مسئله شهوت برای دشمنان دارای
عمل انجام نشده ای نیست و آنها هر نوع شهوتی
را در مقاطع مختلف تجربه کرده اند.
وی با بیان اینکه انها از حقیقت فطری انسان که
ذات مقدس خداوند است دور شده اند ،یادآور
شد :همه فشارها و بدبختی های آمریکا بخاطر
همین مسائل است.
حجت االسالم موسوی با تأکید بر اینکه رهبر
معظم انقالب جنگ امروز را اقتصادی دانسته
اند ،خاطر نشان کرد :دشمنان فشارهای همه
جانبه ای به راه انداخته اند.
وی با هشدار نسبت به اینکه دشمنان جنگ

دیگری در کنار جنگ اقتصادی در جریان است
و آن هم جریان رسانه ای است ،گفت :جنگ
رسانه ای و ایجاد شایعات از گذشته نیز وجود
داشته است به طوری که در جنگ صفین و
صلح امام حسن(ع) نیز معاویه با استفاده از
جنگ رسانه ای و ایجاد شایعه سازی موفق
شد در مقطعی بر امام علی(ع) و امام حسن(ع)
چیره شود.
امام جمعه الرستان ،با اشاره به اینکه در واقع
جنگ رسانه ای از قدیم تا به حال وجود دارد
و االن ابزار آن فرق کرده است ،افزود :امروز از
طریق رادیو و تلویزیون و رسانه و شبکه های
مجازی سعی دارند با ایجاد شایعه در بین مردم
نفوذ کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین محورهای عملیات
رسانه ای دشمن بالغ بر  ۲۰مورد است ،تصریح
کرد :اولین کاری که آنها به دنبال آن هستند
حمله به رهبر معظم انقالب است و میخواهند
مشکالت را به گردن ایشان بیاندازند.
نماینده ولی فقیه در الرستان ،ادامه داد :در
قرآن بر وجود والیت در بین مردم تاکید شده
است و گفته شده تا موقعی که والیت در بین
مردم وجود دارد دشمن هیچ غلطی نمی تواند
انجام دهد.
این مسئول بیان کرد :درد دشمنان این است
که با نظام های مستقل مانند ایران و روسیه
مشکل دارند و با کشوری که حاضر به برده
بودن در مقابل آنها هستند کاری ندارند.
وی با اشاره به اینکه محور دیگری که میخواهند
با ایجاد تحریم ها بر کشور ایران آزادی را زیر
سوال ببرند ،یادآور شد :آنها می خواهند نشان
دهند که با ایجاد تحریم وضعیت معیشتی
مردم بدتر خواهد شد در حالیکه خود آنها در
دادگاه الهه در معرض محکوم شدن هستند.
امام جمعه الرستان ،با تأکید بر اینکه دشمنان

بر روی گران شدن ارز مانور می دهند تا
وضعیت بدی را برای ایران نشان دهند ،خاطر
نشان کرد :در بخش بین المللی دشمنان
شایعه کردند که ایران موشک های خود را
به عراق صادر می کند .در واقع آنها با شایعه
پراکنی می خواهند عراق که بزرگترین
وارد کننده کاالهای ایرانی است و ساالنه ۸
میلیارد دالر از ایران به این کشور کاال صادر
می شود را به دشمنی با ما وا دارد.
حجت االسالم موسوی ،با بیان اینکه در
روزنامه الشرق االوسط برای تحریک عراقی
ها تیتر زدند که در ایام اربعین ایرانیان،
زنان عراقی را به اسیری می گیرند و روزنامه
های داخلی نیز تیتر زدند که جوانان عراقی
در مشهد به کارهای مختلف دست زده اند،
تصریح کرد :در شایعه ای دیگر برای تحریک
کردن مردم عراق به مردم بصره گفتند که
ایرانیان اب را بر شما بسته اند.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان می خواهند
با ایجاد تفرقه صادرات ایران متوقف شود و
جوانان ما بیکار شوند ،تأکید کرد :این موارد
میطلبد که ما نیز هشیارتر و بیدارتر باشیم
چرا که آنها می دانند که با وارد شدن به
محرم ،روح فطرت در بین مردم بیدار می
شود و شعارهای سیدالشهدا بین مردم بیان
می شود در نتیجه می خواستند تا قبل از
محرم نقشه های خود را عملی کنند.

امام جمعه الرستان ،با اشاره به اینکه دشمن به
شدت در تالش است که به هر نحوی میتواند
در بین مردم رسوخ کند ،یادآور شد :یکی دیگر
از محورهای بین المللی آمریکا این است ترامپ
در آستانه انتخابات کنگره میخواهد خود را
قهرمان نشان دهد در نتیجه در مورد مذاکره
با ایران صحبت می کند .ترامپ میداند با این
اوضاع شکست خواهد خورد .عزت ما به جایی
رسیده است که پیروزی ترامپ به مذاکره با
ایران وابسته است.
وی با بیان اینکه دختران ما پس از فراغت از
دبیرستان اغلب به دانشگاه فرستاده می شوند اما
دیده می شود پس از فارغ التحصیلی به دالیل
مختلف موفق به رفتن بر سر کار نمی شوند،
تصریح کرد :در الرستان ،حوزه علمیه خواهران
راه افتاده است که دارای امکانات بسیار خوبی
است که با کمک خیرین و دولت فراهم شده
است و توقع می رود مردم شهرستان دختران
خود را به سمت تحصیل در حوزه علمیه سوق
دهند که اگر حتی به سر کار نروند میتوانند
مادران و همسران خوبی در جامعه باشند.
امام جمعه الرستان ،اضافه کرد :در خصوص
اداره کل راه و شهرسازی الرستان ابهاماتی به
وجود آمده که نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی و فرماندار ویژه الرستان قول پیگیری
دادند و در این مورد به زودی بین مردم شفاف
سازی خواهد شد.
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اختصاص  33میلیارد تومان اعتبار توازن استانی ،به الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل حسنی در جلسه کمیته برنامه
ریزی شهرستان الرستان ،اظهار داشت :امسال
افزون بر  ۳۳میلیارد تومان اعتبار استانی از
محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور ،برای اجرای پروژه های نیمه تمام این
شهرستان اختصاص یافته که در ۱۴فصل و ۲۴
برنامه هزینه می شود.
وی بیان کرد :اولویت مهم ،هزینه کرد اعتبارات
عمرانی شهرستان الرستان ،مربوط به تکمیل و
اتمام پروژه های نیمه تمام سنوات گذشته است.
فرماندار ویژه الرستان ،تصریح کرد :این
اعتبارات در سر فصل های راه ،حمل و نقل،
آب و فاضالب ،منابع آب ،ورزش و تفریحات،
بهداشت ،درمان،کشاورزی و منابع طبیعی،
صنعت و معدن ،آموزش و پرورش عمومی،
گردشگری ،فرهنگ وهنر ،دین و مذهب ،امداد
و نجات و توسعه خدمات شهری ،روستایی و
عشایری هزینه می شود.
معاون استاندار فارس ،بیان کرد :براساس

مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان،
این اعتبارات  ،برای اتمام  ۸۹پروژه نیمه تمام
شهرستان با پیشرفت فیزیکی باالتر به عنوان
یکی از سیاست های مهم دولت ،توزیع می
گردد.
حسنی ،خاطر نشان کرد :امسال میزان اعتبارات
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای این
شهرستان ۷ ،درصد نسبت به سال گذشته رشد
داشته است ،البته باید توزیع اعتبارات ،به ویژه
اعتبارات توازن منطقهای به صورت ویژه برای
این منطقه پهناور لحاظ شود.
وی از مدیران شهرستان خواست که برای
خدمت رسانی شایسته به مردم و جذب
اعتبارات بیشتر و برای اجرای طرح ها و برنامه
های مختلف با مدیران کل خود مذاکره کنند.
فرماندار ویژه الرستان ،در پایان سخنانش بر
نظارت مستمر بر پروژه های عمرانی توسط
دستگاههای اجرایی و اعالم پیشرفت فیزیکی
آن به دفتر فنی فرمانداری و تالش در جهت
جذب این اعتبارات تاکید نمود.
در ادامه ،مهندس آرش افشاری کارشناس معین

شهرستان هم به ارائه گزارشی در خصوص نحوه
توزیع سرفصل های اعتباری سال ۱۳۹۷
پرداخت.
وی گفت :اعتبارات در قالب الزامات خاص و
پیشنهادی شورای توسعه و برنامه ریزی استان
توزیع گردیده است.
در پایان این جلسه ،احسان طاهری معاون
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه الرستان
نیز پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی از
محل اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن
از امکانات کشور در سال  ۱۳۹۷شهرستان
الرستان را قرائت کرد.

انتخاب روسای
کمیسیون های پنج گانه شورا

به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی شورای شهر
الر ،اعضای شورای شهر الر در
نود و نهمین جلسه خود؛ روسای
کمیسیونهای شورا را انتخاب
نمودند.
ابتدای این جلسه رحیم بیژنی
رئیس شورا در مورد کمیسیونهای
مختلف شورا و لزوم استفاده از
نظر کارشناسان و متخصصین امر

به منظور فعال تر شدن آن تاکید
نمود.
در ادامه ،با رای گیری صورت
پذیرفته توسط اعضا؛ عشرت
جهاندیده به عنوان مسئول
کمسیون بانوان و خانواده ،
مهندس سید عبدالمهدی میرپور
به عنوان مسئول کمسیون عمران
 ،مهندس عبداله محبی به عنوان
مسئول کمسیون سرمایه گذاری،

اشکان عسکری به عنوان کمسیون
فرهنگی ـ اجتماعی و خلیل نامدار

به عنوان مسئول کمسیون حقوقی
شورا برای سال دوم انتخاب شدند.

که مشابه داخل ندارند ،چیست؟
کرده است.
هاشمی یادآور شد :حدود  9هزار قلم دارو در
کشور وجود دارد که  1400قلم از آن ،تغییر
قیمت داشته و اگر کل سبد دارویی کشور را
در نظر بگیریم ،قیمت دارو به طور متوسط
 9درصد افزایش پیدا کرده اما اگر منصف
باشیم و بخواهیم با سایر خدمات که قیمت
آنها افزایش قابل توجهی داشته ،مقایسه کنیم
در حوزه دارو ،تولید کنندگان و وارد کنندگان
دارو ،عملکرد مناسبی داشتهاند و دولت نیز با
وجود سختیهای فراوان ،کمک و تالش کرده
که ارز را با همان نرخ  4200تومان برای حوزه
دارو ،تامین کند.

وزیر بهداشت ،با بیان اینکه دولت در حوزه
تولید و واردات دارو هیچ ورود و دخالتی
ندارد ،گفت 70 :درصد از داروی مورد نیاز
کشور برای یکسال آینده ،خریداری شده
و از بخش خصوصی حمایت شده و بانک
مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
گمرکات کشور برای تسریع بخشی به خرید
دارو و کاهش مشکالت مردم و نظام سالمت،
کمکهای زیادی کردند.

ارائه خدمت به بیش از پانصد نفر در منطقه محروم چاه نهر
به گزارش میالدالرستان
به نقل از روابط عمومی
دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
الرستان ،اولین اردوی
جهادی پرسنلی سال ۹۷
این دانشکده ،با حضور
داوطلبانه  ۴۰نفر از پرسنل
و  ۵پزشک در تخصص های
مختلف در منطقه محروم
چاه نهر برگزار شد.
در این اردو که به همت
ستاد اردوهای جهادی
دانشکده و همکاری مجمع
خیرین ،واحد مشارکت های
اجتماعی ،مدیریت فرهنگی

معاونتهای
و
دانشجویی
دانشکده برگزار شد ۵ ،پزشک
در رشته های تخصصی
اطفال ،داخلی ،زنان و زایمان،
جراحی عمومی و پزشک
عمومی حضور داشته و جمعاً
 ۵۰۰خدمت به متقاضیان
ارائه شد.
فروغ مظلومی ،مدیر فرهنگی
 دانشجویی دانشکده ،درتشریح آمار ارائه شده در
این اقدام خداپسندانه اذعان
داشت ۷۰ :مورد ویزیت
بیماران داخلی ۶۰ ،مورد
ویزیت اطفال ،بیش از ۵۰
مورد ویزیت زنان توسط

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم مريم خرمبخت فرزند عبداله به
شرح درخواستي كه به کالسه  ...این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم حميدرضا زرين فرزند
حسين به شناسنامه  583صادره از
الرستان در تاریخ  97/5/29در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان الرستان بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است
به
-1مريم خرمبخت فرزند عبدالها ش ش
 429الر همسر متوفي
-2اميرحسين زرين فرزند حميدرضا ش
ش  2500353249الرستان
-3ابوالفضل زرين فرزند حميدرضا ش
ش  2500093867الرستان
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 495 /

فرودگاه بین المللی الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا ،مدير
کل فرودگاه بين المللي آيت اهلل آيت اللهي
الرستان ،از افتتاح آزمایشی ترمینال خارجی
فرودگاه بین المللی الرستان خبر داد.
صولتی اعالم کرد :اين پروژه که از سال ۸۲
کليد خورد و پس از وقفه اي طوالني در اجرا
و تجهيزات آن ،در اوايل سال  ۹۶با اعتبار ۸۰
ميليارد ريال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه
ها به منظور محوطه سازي بيروني آن تکميل
و تحويل شد.
امين ا ...صولتي ،افزود:پس از آن با اختصاص
 ۶۰ميليارد ريال در همين سال در قالب
تکميل ترمينال و احداث تلمبه خانه و پست
برق کار ادامه يافت و با ورود و خروج مسافران
مورد استفاده قرار گرفت.
وي ادامه داد :تابلوهاي برق  MV۲۰KVپنج
سلولي جديد جايگزين تابلوهاي برق قديمي

اين فرودگاه شد و يک ترانسفورماتور
 KVA۱۲۵۰نيز نصب و راهاندازي شد.
صولتي ،گفت :با افزايش دو برابري ترمينال
قبل ،مسافران و مردم الرستان تقاضاي
افزايش پروازها و منظم شدن پروازهاي
داخلي را دارند.
وی گفت افتتاح رسمي ترمينال شماره ۲
اين فرودگاه در  ٢٠شهريور با حضور مقام
کشوري پيش بيني شده است.

پیشرفت نود وپنج درصدی
بازسازی مهمانسرای جهانگردی الر
به گزارش میالدالرستان به نقل از دفتر
نماینده مردم ،در پی سفر وزیر سابق کار،رفاه
و تامین اجتماعی به الرستان و درخواست
جعفرپور نماینده مردم و نیز مسئوالن
منطقه جهت نوسازی مهمانسرای جهانگردی
الرستان و تخصیص بودجه به منظور انجام
پروژه فوق و با تالشهای صورت گرفته،
رحیمی مدیر مهمانسرای جهانگردی الرستان،
گفت:بازسازی تاالر و سالن کنفرانس این
مهمانسرا در حال اتمام می باشد.
بر این اساس پروژه تاالر و سالن کنفرانس

مهمانسرای جهانگردی الرستان که از
مهرماه  ۹۶با زیر بنایی بالغ بر  ۹۱۰متر
مربع شامل تاالر با ظرفیت  ۵۰۰نفر و سالن
کنفرانس با ظرفیت  ۱۰۰نفر و فضاهای
جانبی با هزینه  ۱۰میلیارد ریال آغاز شده
هم اکنون با پیشرفت  ۹۵درصدی در حال
نهایی شدن است.
با افتتاح این پروژه ،مکانی دیگر جهت پذیرایی
از مهمانان و برگزاری جلسات و کنفرانس ها
به ظرفیت شهرستان اضافه می گردد.

برگزاری رزمایش محمد رسولا( ...ص) در گراش

تکلیف قیمت داروهای خارجی

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
سید حسن هاشمی اظهار داشت :داروهای
تولید داخلی به دلیل وابستگی به مواد اولیه
و محصوالت حوزههایی مانند صنعت چاپ و
صنایع پتروشیمی ،دچار نوسان قیمت شدهاند
و دولت مصوب کرده که قیمت دارو 9 ،تا 12
درصد افزایش پیدا کند.
وزیر بهداشت تصریح کرد :برخی اوقات دیدهام
که علیرغم مصاحبههای ما ،برخی رسانه ها،
قیمت یک دارو که حاشیه سود بسیار پایینی
داشته و باعث نابودی یا توقف تولید داخلی
آن دارو شده را نشان میدهند و عنوان می
کنند که  30تا  40درصد افزایش قیمت پیدا

افتتاح آزمایشی ترمینال خارجی

متخصص ،بیش از  ۳۰مورد
بیماران مراجعه کننده به
متخصص جراحی ،همچنین
بیش از  ۱۰۰نفر از همه
خدمات بهداشتی درمانی
نظیر چک قند و فشار خون،
اندازه گیری  ،BMIمشاوره
تغذیه ،مامایی ،دیابت و
روانشناسی استفاده کردند.
دکتر کریمی ،رئیس دانشکده
که به همراه معاونت های خود
در این اردو حضور داشت ،نیز
ضمن بازدید از اقدامات انجام
شده توسط پرسنل ،به بررسی
مشکالت بهداشتی درمانی
منطقه پرداخت.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
خانم راضيه اشرفي فرزند غفور
درخواستي كه به کالسه این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحومه رقيه
حمامي فرزند صفر به شناسنامه  160صادره از
الرستان در تاریخ  97/3/13در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به
-1راضيه اشرفي فرزند غفور ش ش 733
الرستان
-2شهال اشرفي فرزند غفور ش ش  10الرستان
-3مريم اشرفي فرزند غفور ش ش 3020
الرستان
-4غالمحسين اشرفي فرزند غفور ش ش 107
الرستان
-5علي اكبر اشرفي فرزند غفور ش ش 652
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
م /الف 491 /
اول الرستان

وی در ادامه ،از تجهیز
درمانگاه این مرکز خبر داد و
افزود :در صورت تامین یونیت
دندانپزشکی برای درمانگاه
چاه نهر از سوی خیرین ،این
دانشکده یک روز در هفته،
دندانپزشک یکی از مراکز
همجوار را برای ارائه خدمات
رایگان به گروه هدف کودکان
زیر  ۱۴سال ،مادران باردار و
زنان شیرده تامین نماید.
سایر افراد محلی نیز می
توانند از خدمات دندانپزشکی
با تعرفه دولتی در این مرکز
استفاده نمایند.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
آقای عليرضا دولتخواه فرزند نصراله
درخواستي كه به کالسه  970449این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم نصراله
دولتخواه فرزند شكراله به شناسنامه  110صادره از
الرستان در تاریخ  85/6/23در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1عليرضا دولتخواه فرزند نصراله ش ش 523
الرستان
-2شكراله دولتخواه فرزند نصراله ش ش 475
الرستان
-3اميراله دولتخواه فرزند نصراله ش ش 522
الرستان
-4رعنا دولتخواه فرزند نصراله ش ش  552الرستان
-5آمنه دولتخواه فرزند نصراله ش ش  448الرستان
فرزندان متوفي
-6طلعت اغيايي فرزند محمدعلي ش ش  7الرستان
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.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
الرستان م /الف 492 /

به گزارش میالد الرستان علیرضا دهقانیفر
در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ،از برگزاری
رزمایش بزرگ سپاهیان محمدرسول اهلل(ص)
در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت :در
این رزمایش گروههای جهادی به ارائه خدمت
در حاشیه شهرها میپردازند که اعزام تیمهای
بهداشتی و پزشکی ،اشتغال و کارآفرینی،
پروژههای عمرانی و اهدای لوازم التحریر از
جمله این خدمات است.
وی با بیان اینکه در شهرستان گراش ۲۵
گروه جهادی فعال است ،گفت :این رزمایش
به صورت سراسری برگزار میشود و  ۱۵گروه
در شهرستان گراش حضور دارند.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان گراش،
افزود :این  ۱۵گروه تا  ۲۹شهریورماه۲۳ ،
اردوی جهادی را در قالب رزمایش سپاهیان

محمدرسولاهلل(ص) برگزار میکنند که
عمده اردوها در حاشیه شهرها و روستاهای
اطراف برگزار میشود.
وی با توجه به اینکه یکی از رویکردهای این
رزمایش ارائه خدمات ابتکاری به محرومان
است ،بیان کرد :راهاندازی ایستگاههای
سالمت در همه مساجد شهرستان یکی از
اقداماتی است که در این رزمایش توسط
گروههای جهادی انجام میشود.
دهقانیفر ،با بیان اینکه تهیه البسه و لوازم
التحریر به مناسبت شروع سال تحصیلی
برای مناطق محروم از دیگر اقدامات این
رزمایش است ،عنوان کرد ۶۰ :بسته پوشاک
و  ۵۰بسته لوازم التحریر برای توزیع در
مناطق محروم فراهم شده است.

کلنگ زنی پل بزرگ “کف بس” شهر خور
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه الرستان ،در
مراسمی با حضور جلیل حسنی ،شهردار و اعضاء
شورای اسالمی شهر خور ،معتمدین ،خیرین و
قشرهای مختلف مردم ،پل بزرگ کف بس شهر
خور الرستان کلنگ زنی شد.
در حاشیه مراسم کلنگ زنی این پروژه،
شهردار خور گفت :اعتبار پیش بینی شده
برای اجرای کامل این پروژه حدود  ۱۰میلیارد
ریال برآورد شده است.
حلیمی ،با بیان اینکه این پل از دو سازه بتنی
و فلزی ساخته خواهد شد ،افزود :این پل
دارای  ۶۰متر طول و عرض  ۲۴متر و شامل
 ۲دهانه می باشد.
وی افزود :با توجه به مشکالتی که برای مردم
در این مسیر بوجود می آمد ،همچون ایجاد
خطر از بروز سیل و همچنین برای تسهیل
در عبور و مرور مردم در این آبنمای پر تردد،
شهرداری و شورای شهر خور اقدام به آغاز
عملیات اجرایی این طرح می نماید.
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان ،نیز در

سپرده گذاری پنج میلیاردی
خیرین در صندوق

قرض الحسنه امداد والیت

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) الرستان،
هوشنگ دالور اظهار داشت :میزان سپرده
گذاری خیرین در صندوق امداد والیت ،دارای
رشد چشمگیری است که در  ۵ماهه نخست
سال جاری  ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بوده
است .
رئیس کمیته امداد الرستان ،افزود :خیرین به
دو صورت سپرده گذاری عادی و وجوه اداره
شده می توانند در این صندوق سپرده گذاری
نمایند که در نوع اول خیر مختار است هر زمان
وجه خود را طلب نمود ،برداشت نماید ،اما مدل
دوم ،خیرین می توانند افرادی را جهت دریافت
وام معرفی نمایند که افراد حقیقی و حقوقی،
موسسات خیریه ،صندوق های قرض الحسنه
خانگی ،اداری و  ...در این دسته ،جای می
گیرند .
این مسئول ،اضافه کرد :صندوق امداد والیت
تنها صندوق قرض الحسنه کشور است که به
شبکه شتاب وصل بوده و تمام عملیات بانکی
با دریافت کارت بانکی عضو شتاب امکان پذیر
است .
وی تصریح کرد :صندوق قرض الحسنه امداد
والیت در سال جاری تعداد  ۲۰۰فقره وام
را به ارزش  ۷میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال
به مددجویان کمیته امداد شهرستان و افراد
نیازمند غیرپوشش امداد از محل آورده خیرین
و اعتبارات امدادی اهداء نموده است.

زلزله  7ریشتری،
ژاپن را لرزاند
به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم ،منابع
رسانه ای از زلزله  ۷ریشتری در جنوب شرق
ژاپن خبر دادند.
به نوشته خبرگزاری رویترز ،مرکز لرزه نگاری
آمریکا خبر داده که زلزله  ۷ریشتری ۱۱۲
کیلومتری شهر «ساپورو» واقع در جنوب شرق
ژاپن را لرزاند.
رسانهها ضمن انتشار این خبر ،درباره تلفات یا
خسارتهای احتمالی زلزله در ژاپن یا صدور
هشدار سونامی خبری مخابره نکردند.
ژاپن ،یکی از کشورهای زلزله خیز در جهان
است و مردم این کشور زمینلرزههای با شدت
و قدرت مختلف را تجربه کردهاند.

حمله به پاسگاه مرزی
در سیستان و بلوچستان
این آیین با قدردانی از فعالیتهای شهرداری
و شورای اسالمی شهر خور ،ساخت این پل
را در دل این شهر ضروری دانست و اظهار
امیدواری کرد هر چه سریعتر مردم از این
پروژه خوب و مؤثر استفاده کنند.
حسنی ،با ایجاد فضای آرام بخش و مفرح
برای تمام شهروندان شهر خور و همچنین
تسهیل در عبور و مرور مردم را خواستار و با
اعالم حمایت از پروژههای در دست اجرای
این شهر ادامه داد :با همه ظرفیتهای
موجود نسبت به تسریع ،تسهیل و اجرای
با کیفیت پروژهها اقدام شود.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي ابوالقاسم عالمينژاد فرزند محمد داراي شماره شناسنامه  4386متولد  1357/04/01به شرح
دادخواست به کالسه  9709988836800139از این شوراي حل اختالف درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عالمينژاد فرزند علي به شناسنامه شماره 1144
در تاریخ 87/09/26در اقامتگاه دائمی خود بيرم بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه
عبارتند از:
-1آقاي حسين غالمينژاد به شماره شناسنامه  37صادره از شهرستان الرستان
-2عبدالرحيم غالمينژاد به شماره شناسنامه  6صادره از شهرستان الرستان
 -3علي عالمينژاد به شماره شناسنامه  27صادره از شهرستان الرستان
-4ابوالقاسم عالمينژاد به شماره شناسنامه  4386صادره از شهرستان الرستان
-5يحيي عالمينژاد به شماره شناسنامه  3928صادره از شهرستان الرستان
-6محمد رفيع عالمينژاد به شماره شناسنامه  3448صادره از شهرستان الرستان
-7مريم عالمينژاد به شماره شناسنامه  27صادره از شهرستان الرستان فرزندان متوفي
-8فاطمه زندوي به شماره شناسنامه  16صادره از شهرستان الرستان همسر متوفي
والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم نمايد بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ
تصميم خواهد شد.
سيدعادل سدرهنشين  -مسئول شوراي حل اختالف حوزه قضائي بخش بيرم
استان فارس  -الرستان  -بيرم  -بلوار خليج فارس  -طبقه فوقاني ساختمان دادگاه  -مجتمع شوراهاي
م /الف 490 /
حل اختالف  -بخش بيرم  -كد پستي 7438143137

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم ،برابر
اعالم فرمانداری شهرستان سرباز ،ساعت 6:45
( 13شهریور) ،عناصر گروهک تروریستی جیش
الظلم (جیش العدل) مجهز به سالح های
مختلف از فاصله  600متری پاسگاه رشادت
هنگ مرزی جکیگور اقدام به تیر اندازی کردند.
در پی مقابله به مثل ماموران و آتش پرحجم
این نیروها پس از  40دقیقه درگیری ،عناصر
این گروهک تروریستی ضمن عقب نشینی به
خاک کشور پاکستان متواری شده اند.
شهرستان سرباز ،با مرکزیت راسک در 500
کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و
بلوچستان واقع شده است.
آگهي احضار متهم از طريق دادسرا

نظر به اين كه آقاي علي مرادي فرزند مختار به اتهام
حمل و نگهداري و مالكيت مواد مخدر به ميزان سي
و يك گرم شيشه از طرف اين شعبه دادسرا تحت
تعقيب ميباشند و ابالغ اوراق احضاريه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ميسور نگرديده
بدينوسيله در اجراي ماده  174قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب
به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي
در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب
شهرستان الرستان به منظور پاسخگويي و دفاع از
اتهام انتسابي حاضر شده و در صورت عدم حضور
پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني
معمول و اتخاذ تصميم غيابي خواهد شد.
جانشين بازپرس دادسراي عمومي و انقالب
الرستان  -سعيد رهسپار م /الف 493 /

ص

ترفند عجیب نماینده ترامپ برای تشکیل دولت حامی آمریکا در عراق

به گزارش میالدالرستان به نقل از
العالم ،غالب الشابندر ،سیاستمدار
و تحلیلگر عراقی در پاسخ به
سوال شبکه سعودی الحدث که
در شبکه مجازی عراق بازتاب
یافت ،گفت :این که برخی تالش
می کنند در مقام تحلیل ،نیروهای
عراقی را به دو بخش نزدیک به
جمهوری اسالمی ایران و مستقل
تقسیم کنند کامال دور از واقعیت
است.
وی افزود :آن دسته از نیروهای
عراقی که نزدیک به واشنگتن
نیستند را نباید نیروهای وابسته
به ایران تلقی کرد و اساسا تقسیم
نیروهای عراقی به دو محور ایران
و آمریکا نادرست است.
وی اظهار داشت :می گویند از
یکسو برت مک گورک (نماینده
رئیس جمهوری آمریکا در گروه
نظامی موسوم به ائتالف بین
المللی مبارزه با داعش) و از سوی
دیگر سردار قاسم سلیمانی درحال
فشار به نیروهای عراقی برای
انتخاب جبهه بندی های مورد
نظر تهران و واشنگتن هستند در
حالی که چنین نیست و سردار
سلیمانی بر خالف مک گورک
هرگز به سراغ سیاستمداران
عراقی نرفته و کسی را تحت فشار
قرار نداده و یا تهدید نکرده است.
این سیاستمدار برجسته عراقی
گفت :من می توانم هزار شاهد
بیاورم که مک گورک از طریق
پیام های شفاهی و مکتوب
به بسیاری از سیاستمداران و

نمایندگان منتخب در پارلمان
جدید ،به آنها وعده داده یا آنها را
تهدید کرده است که اگر به ائتالف
محور صدر  -العبادی نپیوندند و
از نخست وزیری دوباره العبادی
حمایت نکنند ،واشنگتن با آنها  -از
جمله از طریق بازگرداندن داعش -
بشدت برخورد خواهد شد.
الشابندر تصریح کرد که نماینده
دونالد ترامپ با اغلب روسای ائتالف
های انتخاباتی عراق با همین شیوه
و ادبیات سخن گفته است تا به
خواست واشنگتن تن در دهند.
اظهارات این سیاستمدار برجسته
عراقی در این شبکه سعودی در
حالی بیان می شود که پیش تر نیز
بسیاری از ناظران و فعاالن سیاسی
عراق نسبت به سکوت دولت در
برابر مداخله آشکار مک گورک،
داگالس سیلیمان سفیر آمریکا در
بغداد و حتی شخص جورج پمپئو
وزیر امور خارجه آمریکا در روند
تشکیل دولت جدید عراق و اعمال
فشار به شخصیت ها و نمایندگان
عراقی هشدار داده بودند.
این اعتراضات در فضای مجازی
عراق نیز بشکل گسترده ای بروز و

ظهور یافته است و برخی کاربران از
نام های فراکسیون سفارت آمریکا
(اشاره به ائتالف محور صدر -
العبادی) و فراکسیون مقاومت (در
اشاره به ائتالف محور العامری و
المالکی) استفاده می کنند.
این هفته همچنین درچند نوبت
اعتراضات خیابانی از سوی مردم
بغداد علیه تحرکات مک گورک
و سیلیمان و مداخالت آشکار
واشنگتن انجام شد.
چهارمین دوره پارلمان عراق
سرانجام پس از نزدیک به چهار
ماه از برگزاری انتخابات ،در حالی
روز دوشنبه جلسه افتتاحیه خود
را برگزار کرد که موضوع تشکیل
ائتالف (فراکسیون) بزرگ پارلمانی
به یک موضوع دو قطبی تبدیل شد
و دو محور سیاسی بطورهمزمان
مدعی تشکیل فراکسیون بزرگ
شدند.
فراکسیون بزرگ که اختیار تشکیل
دولت را خواهد داشت نیازمند
گردهم آمدن نصف بعالوه یک
تعداد کل نمایندگان پارلمان (329
کرسی) است.
محور الفتح  -دولت قانون به رهبری

هادی العامری و نوری المالکی با
ارائه لیستی با امضای شخصی 151
نفر از نمایندگان منتخب و محور
سائرون  -النصر به رهبری مقتدا
صدر و حیدرالعبادی با ارائه لیستی
شامل امضای حدود  20رئیس
ائتالف انتخاباتی (سرلیست) با
حدود  180عضو ،هر کدام جداگانه
از رئیس سِ نی پارلمان خواستند آنها
را بعنوان ائتالف (فراکسیون) بزرگ
ثبت و اعالم کند.
هر کدام از این دو محور نیز با
برگزاری کنفرانس خبری جداگانه
در حاشیه جلسه پارلمان ،خود را به
عنوان ائتالف بزرگ معرفی کردند
و وعده تشکیل دولت جدید با
مشخصات مورد نظر خود را دادند.
اختالف بر سر این که آیا مالک
تشکیل ائتالف بزرگ ،امضای
شخصی و حضوری نمایندگان است
و یا این که امضای رئیس ائتالف
کافی است و نیازی به امضای تک
تک نمایندگان یک ائتالف وجود
ندارد ،به نقطه اصلی اختالفات
تبدیل شد ،امری که رئیس سِ نی
را واداشت تا موضوع را برای تعیین
تکلیف به دادگاه قانون اساسی عراق
ارجاع دهد.
درهمین حال ،پارلمان جدید عراق،
در دومین روز کاری خود از انتخابات
رئیس و هیات رئیسه بازماند و
رئیس سِ نی مجلس پس از نشستی
با سران ائتالف های انتخاباتی حاضر
در پارلمان ،به دالیلی که اعالم نشد،
جلسه بعدی پارلمان را به  13روز
بعد موکول کرد.

واکنش ایران به اظهارات نیکی هیلی:

سخنرانی آمریکای ناقض معاهدات بینالمللی درباره پایبندی به تعهدات ،مضحک است
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،در پی کنفرانس
مطبوعاتی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل
و اعالم وی مبنی بر تشکیل جلسهای
در ایام مجمع عمومی در شورای امنیت
سازمان ملل علیه کشورمان ،نمایندگی
دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان
ملل با انتشار بیانیهای مطبوعاتی ،به
این موضوع واکنش نشان داد و آن را
تالش دیگری از سوی آمریکا برای سوء
استفاده از جایگاه خود در شورای امنیت
و انحراف توجهات از موضوع فلسطین
برشمرد.
در این بیانیه ،اقدام اخیر آمریکا برای
سوء استفاده از دستور کار چند دهه ای
«خاورمیانه» که همواره به موضوع اشغال

فلسطین بهعنوان ریشه همه بحرانهای
منطقه اختصاص داشته است ،بهعنوان نشانه
بارزی از سوء استفاده این کشور از این نهاد
بین المللی دانسته شده است.
نمایندگی ایران افزوده است که آمریکا با
سوء استفاده از جایگاه خود بهعنوان عضو
دائم و همچنین ریاست دورهای شورای
امنیت ،سعی در تحمیل اراده یکجانبهگرایانه
خود بر اعضای این رکن مهم بین المللی دارد
و این موضوع اقدام در جهت زورگویی ،تهدید
و قلدری در روابط بین الملل است.
در بخش دیگری از بیانیه نمایندگی
کشورمان ،به خروج آمریکا از سازمانها،
موافقتنامهها و تعهدات بین المللی اشاره
شده و آمده است :مضحک است دولتی که
به سیاستهایش در خروج از موافقتنامهها

و نهادهای بین المللی شهره شده ،و بر
همین اساس با زیر سؤال بردن اصول
چندجانبهگرایی ،امنیت معاهدات بینالمللی
را نقض میکند ،برای ملتهای دیگر درباره
چگونگی پایبندی به تعهدات بینالمللیشان
سخنرانی میکند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز ضمن رد
اتهامات نماینده دائم آمریکا به ایران در مورد
ثبات در منطقه خاورمیانه آمده است :این
ادعاهای ضدایرانی در حالی صورت میگیرد
که تجاوز این کشور به عراق ،حضور در
افغانستان ،اشغال غیرقانونی حدود یکسوم
خاک سوریه و حمایت بیقیدوشرط دولت
آمریکا از کشتار زنان و کودکان بیگناه در
یمن ،صرفاً نمونههایی از نقش ویرانگر و
بیثباتکننده آمریکا در خاورمیانه است.

تحریمهای یکجانبه آمریکا،
تهدید علیه امنیت منطقهای و بینالمللی

به گزارش میالدالرستان به نقل
از خبرگزاری تسنیم ،غالمعلی
خوشرو ،نماینده دائم جمهوری
اسالمی ایران نزد سازمان ملل
متحد در نیویورک ،در نشستی
که تحت عنوان «ارتقای فرهنگ
صلح» در محل مجمع عمومی
سازمان ملل متحد برگزار شد،
گفت :اقدامات نظامی علیه
کشورهای مستقل ،تقویت
تروریسم و خشونتگرایی در
جهان و بهویژه در خاورمیانه از
تأثیرات سیاستهای یکجانبه،
مداخلهگرایانه و کوتهبینی
آمریکاست.

که جمهوری اسالمی ایران را متهم
به حمایت از تروریسم نمود ،گفت:
عربستان جبهه النصره ،داعش و
دیگر گروهای تروریستی ،افراطی و
تکفیری را تسلیح و حمایت نظامی
کرد و بهموازات آن کودکان بیگناه
در یمن را بمباران کرد که اینگونه
اقدامات مخرب صلح و ثبات در
منطقه خاورمیانه و در جهت تأمین
اهداف منطقهای آمریکاست.
خوشرو ،اضافه کرد :خروج از
سازمانهای بینالمللی از جمله
یونسکو و شورای حقوق بشر
و همچنین خروج از معاهدات

چندجانبه چون معاهده پاریس و
توافق هستهای با ایران که بر اساس
سیاست «آمریکا نخست» صورت
گرفت ،نمودهای سیاستهای
مغشوش ،خودخواهانه و استکباری
است که از نگرش افراطی
یکجانبهگرایانه نشئت میگیرد.
وی افزود :دیگر این رویکرد اثری
بر کشورهای مستقل ندارد که
میخواهند بر اساس منافع ملی و
حق تعیین سرنوشت ،در مورد نظام
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود
بهطور آزادانه تصمیم بگیرند.

آیتا ...جنتی:

تنها راه نجات اسالم و مسلمین

«حرکت در راه امام خمینی» است

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
آیت ا ...احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان
رهبری ،در تجدید میثاق اعضای مجلس
خبرگان با آرمانهای بنیانگذار انقالب اسالمی
در حرم مطهر امام راحل ،اظهار داشت :راجع
به حضرت امام هرچه بیشتر مطالعه و فکر
میکنم احساس میکنم ما امام را نشناختیم
و به رهنمودهای امام توجه نمیکنیم و درباره
ایشان قصور و تقصیر زیادی داریم.
وی افزود :ما دوست داشتیم درباره حاالت
ایشان بیشتر بدانیم اما متأسفانه حاج احمد آقا
که جعبه سیاه امام بودند و اطالعاتی داشتند
دیگر نیستند و از دست ما رفتند.
آیت ا ...جنتی با بیان اینکه «ما باید امام را

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
منابع خبری ،از حمالت نیروی هوایی یمن
به فرودگاه «ابها» در عربستان سعودی خبر
دادند.
العالم در خبری فوری اعالم کرد که این
حمالت با پهپاد «قاصف »1-به «فرودگاه
ابها» واقع در جنوب غرب عربستان انجام شده
است؛ براثر این حمله پروازها از این فرودگاه
متوقف شده است.
این سومین باری است که یگان هوایی ارتش
یمن فرودگاه ابها در جنوب عربستان را هدف
می گیرد.
اولین حمله هوایی
یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن شامگاه سهشنبه  13شهریور ماه جاری

از شلیک چهار موشک به جنوب عربستان
سعودی خبر داد.
این یگان اعالم کرد که این چهار موشک
شلیک شده از نوع بالستیک «بدر یک»
بوده و به پاالیشگاه نفتی آرامکو و پاالیشگاه
پتروشیمی شهرک صنعتی جیزان واقع در
جنوب عربستان سعودی شلیک شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:

دولت ،اقالم انبارهای پلمبشده محتکران
را روانه بازار کند
حجتاالسالم والمسلمین حسن نوروزی ،با
اشاره به اقدام بازرسان در پلمب انبارهای
احتکار کاالها در سراسر کشور اظهار داشت:
کاالهایی که توسط تعزیرات حکومتی و
دولت کشف و ضبط شده است باید با قید
فوریت برای آن حکم صادر شده و روانه بازار
شود.
وی با انتقاد از افراد سودجو و محتکر در
شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی مردم
افزود :مجلس بهزودی به مسئله انبارهای
احتکار شده ورود کرده و با تذکر و اخطار
به دولت ،دولت را ملزم به ساماندهی بازار
میکند؛ چرا که دولت اگر انبارهای کاالهای
احتکارشده را روانه بازار نکند و آن را
نگهداری کند خود محتکر است.

نماینده رباطکریم و بهارستان در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :بین کاالهای
احتکارشده ،کاالهایی همچون مواد غذایی
وجود دارد که جزو مواد فاسدشدنی است
و باید سریعتر از طریق فروشگاههای
زنجیرهای در اختیار مردم قرار بگیرد.

حمله موشکی تروریستها به استان الذقیه سوریه
به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
تروریست ها با موشک های گراد به پایگاه
های ارتش سوریه در شهر قرداحه استان
الذقیه و منطقه جورین در حومه حماه
حمله کردند.
در همین حال وزارت دفاع روسیه اعالم
کرد که گروه های مسلح حاضر در ادلب،
همچنان توافق آتش بس را که برای ایجاد
مناطق کاهش تنش در استان های سوریه
امضا شده ،زیر پا می گذارند.
به گفته وزارت دفاع روسیه ،تروریست ها،

دست کم  20بار آتش بس را نقض کرده
و به پایگاه های ارتش سوریه در الذقیه،
حماه و حلب حمله کرده اند.

واشنگتن :گفتوگوهای جزئی با هند درباره
توقف واردات نفت ایران داریم

خوشرو:

نماینده دائم ایران در سازمان
ملل ادامه داد :تالش مذبوحانه
برای مشروعیت بخشیدن به ادامه
اشغال سرزمین مردم فلسطین از
طریق نفی واقعیتهای تاریخی از
جمله منشأ بحرانهای خاورمیانه
است و به تحقق صلح صدمه جدی
میزند .ایجاد القاعده ،حمله نظامی
به عراق و افغانستان ،حمایت از
گروههای تروریستی تکفیری توسط
عمال منطقهای که موجب تقویت
داعش گردید از جمله چالشهای
جدی است که باید بهفوریت به آن
پرداخت.
وی در پاسخ به نماینده عربستان

حمله پهپادی ارتش یمن به فرودگاه ابها
در جنوب عربستان

بشناسیم و امام را معرفی کنیم» ،گفت :من سال
گذشته هم گفتم باید در دنیا کرسی امامشناسی
راه بیندازیم و اگر این کار بشود بسیار مهم است.
متأسفانه در دانشگاههای خودمان این کار را
نکردیم و این خأل موجود است.
رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:
متأسفانه در حوزه هم که اینهمه عالم و فاضل
و مجتهد وجود دارد ،وجود امام برای بسیاری
ناشناخته است بهویژه نسلی که بعد از انقالب به
دنیا آمدند؛ ما بعد از ائمه علیهم السالم شخصی
در تاریخ اسالم به این عظمت نمیشناسیم.
وی افزود :اگر بخواهیم امام را بشناسیم باید به
کلمات ایشان رجوع کنیم .اکنون هم تنها راه
نجات اسالم و مسلمین ،حرکت در راه امام است

و باید پشت سر ایشان حرکت کنیم .ما باید
بدانیم امام در همه دنیا عاشقان زیادی دارند.
آیت اهلل جنتی تأکید کرد :خبرگان باید
پیش از همه راه امام را بروند و راه ایشان
را پیدا کنند و به جوانان پاکدل دانشگاهی
و غیردانشگاهی معرفی کنند .توصیه میکنم
هرچه میتوانیم راه امام را پیش بگیریم و
ببینیم تا چهحد از نظر سیاسی و معنوی در
خط امام هستیم.

وزارت خارجه آمریکا خبر داد آمریکا و هند
گفتوگوهای بسیار جزئی درباره درخواست
واشنگتن برای قطع کامل واردات نفت هند
از ایران دارند.
خبرگزاری «رویترز» نوشت ،یک مقام
وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت:
«ما نه تنها از هند بلکه از همه میخواهیم
واردات نفت خود از ایران را به صفر برسانند
و من مطمئنم این بخشی از گفتوگوی ما با
هند خواهد بود».
این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود
«گفتوگوهای بسیار جزئی درباره مسائل
فنی مربوط به صفر رساندن [واردات نفت
هند از ایران] میان آمریکا و هند در حال
انجام است».

با وجود تالشهای دولت آمریکا ،هند که
سومین وارد کننده نفت جهان و دومین
وارد کننده نفت ایران بعد از چین است،
درخواست ادامه روابط تجاری بویژه در
زمینه نفت با ایران را داشته است

آگهي مزايده(نوبت دوم)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده
كالسه  960350شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به مجيد پرورش
فرزند غالمرضا را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده
ميباشد در تاريخ يكشنبه  1397/07/01ساعت  11صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول
دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب منزل مسكوني به شماره پالك فرعي  5از اصلي  8231بخش  18فارس واقع در
فارس الرستان ،لطيفي ،خيابان شهيد اكبرپور ،محله خرمنزار به مساحت عرصه  278متر مربع و اعياني
 230متر مربع ،داراي سند مالكيت اصلي به شماره ثبت  8900نماي ساختمان آجرنما و محوطهسازي
حياط به صورت موزاييك داراي يك انشعاب آب و برق و گاز شهري ميباشد .برابر استعالم صورت گرفته
از شهرداري لطيفي ملك مورد نظر در طرح توسعه معابر قرار گرفته و در زمان تفكيك يا تجديد بنا ملزم
به رعايت عقبنشيني طبق طرح ميباشد.
قيمت كارشناسي دو ميليارد ريال (معادل  200000000تومان) تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات
بيشتر به دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز
از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ
مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي
م /الف 496 /
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جان کری:

دولت بوش در محافل
خصوصی ،غنیسازی
ایران را پذیرفته بود

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم ،وزیر
خارجه پیشین و سناتور اسبق آمریکایی کتابی
 743صفحهای با عنوان « هر روز فرصتی دیگر
است»( )Every Day Is Extraمنتشر کرده
و در یکی از فصول آن به موضوع مذاکرات
هستهای ایران و برجام پرداخته است.
جان کری ،در بخشی از این فصل به موضوع
حق غنی سازی اورانیوم و استداللهای ایران
در زمینه این حق پرداخت.
وی نوشت :ایران برای سالهای زیادی
استدالل میکرد که به عنوان عضو معاهده
ح اتمی (انپیتی) و تا
منع گسترش سال 
زمانی که کامال در چارچوب محدودیتهای
انپیتی قرار دارد ،از حق غنی سازی اورانیوم
برخوردار است .ما مرتب تاکید میکردیم که
انپیتی فقط حق داشتن نیروی هستهای را
تعیین کرده و بر میشمارد و برای هیچ یک از
اعضا حق غنی سازی توسط خودشان را تعریف
نکرده و این حق را اعطا نکرده است.
وزیر خارجه دولت« ،باراک اوباما» تصریح کرد:
جدای از اینکه آیا ایران «حق» غنی سازی
دارد یا ندارد ،من این را متوجه بودم که تا
زمانی که ما آماده صحبت درباره احتمال تداوم
غنی سازی ایران تحت محدودیتهای به دقت
تعریف شده نباشیم ،هیچ راهی برای تحقق
دسترسی ،شفاف سازی و محدودیت مورد نیاز
برای اطمینان از عدم پیگیری برنامه اتمی
نظامی توسط ایران وجود نخواهد داشت .شاید
اصال راهی برای آوردن ایران به میز مذاکره
هم وجود نمیداشت .یک فرد عادی در ایران
از این ایده که کشورش نمیتواند کاری که
دیگر کشورهای مستقل انجام میدهند(غنی
سازی) ،به خاطر اینکه آمریکا از آن میخواهد،
عصبانی میشود .از نظر ایرانیها چنین چیزی
تسلیم شدن محض در برابر آمریکا است؛
آمریکایی که از نظر آنها برای مدتهای بسیار
طوالنی در زمان (محمدرضا) شاه در استقالل
و حاکمیت آنها دخالت میکرد.
دیپلمات ارشد پیشین آمریکا ،در این کتاب،
از پذیرش حق غنی سازی اورانیوم ایران در
دولت «جورج بوش پسر» خبر داد .به گفته
کری ،دولت بوش در محافل خصوصی و خفا
غنی سازی اورانیوم توسط ایران را پذیرفته بود
اما در محافل عمومی چنین چیزی را بیان
نمیکرد.
کری در کتابش نوشت :موضع آمریکا برای
مدت طوالنی این بود که هرگونه غنی سازی
هر چند هم غنی سازی خیلی محدود ،برهم
زننده هر گونه توافقی است اما شرکای ما در
گروه  ۵+۱به اجماع از این موضع کنار رفتند
و آنها تصمیم گرفتند که به طور خاص به
ایران چیزی که دیگر کشورها داشتند انجام
میدادند ،داده شود .از نظر آنها(شرکای
آمریکا در  )5+1باید درباره غنی سازی در
آینده صحبت شود تا ایرانیها مذاکرات را
جدی بگیرند .من همچنین از گفتوگوهای
خصوصیام فهمیدم که به رغم موضع علنی
دولت بوش ،این دولت در خفا و به صورت
خصوصی موافق ایده(غنی سازی ایران) بود هر
چند آنها هرگز درباره اینکه ساختار یا سطوح
(غنی سازی) چگونه باشد ،به جمعبندی و
نتیجه نرسیدند.
افشای پذیرش غنی سازی ایران توسط دولت
بوش در شرایطی صورت گرفته که دولت
اسبق و جمهوریخواه آمریکا در محافل
عمومی بارها مدعی شده بود که شرط توافق
با ایران ،ممنوعیت حق غنیسازی توسط این
کشور است.
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ایجاد ذهنیت خوب
در برخورد اول

آیا میدانید که وقتی برای اولین بار با کسی
آشنا میشوید ،فقط  ۳ثانیه طول میکشد که
توسط وی قضاوت شوید؟ همین مدت کوتاه
کافی است تا این فرد عقیدهای در مورد شما
پیدا کند که ظاهر شما ،طرز لباس پوشیدن،
زبان بدن ،رفتار و سبک مخصوصتان آن را
شکل دادهاند .این را گفتم تا بدانید ،لحظات
اول آشنایی چقدر اهمیت دارد.
در حقیقت در هربار مواجهه با افراد جدید،
شما مورد قضاوت قرار میگیرید و هر بار
عقیدهای در مورد شما شکل میگیرد .تغییر
یا از بین بردن تاثیر اولین برخورد تقریبا غیر
ممکن بوده و برای همین است که اولین
مالقات اینقدر مهم میشود؛ چرا که در نوع
رابطهای که پس از آن شکل خواهد گرفت
تعیینکننده است .فرقی نمیکند مالقات
کاری با کسی داشته باشید یا در زندگی
اجتماعیتان با شخص جدیدی آشنا شوید.
هرکدام که باشد ،خیلی مهم است که بدانید
چطور میشود در نگاه اول تاثیر خوبی در
ذهن افراد به جا گذاشت.
 .۱به موقع سر قرار بروید
 .۲خودتان باشید ،راحت باشید
 .۳متناسب جلوه کنید
 .۴چند کلمه در باب شخصیت منحصر به
فرد
 .۵یک لبخند قهرمانانه!
 .۶اعتمادبهنفس داشته باشید
 .۷باز کردن سر صحبت را فراموش نکنید
 .۸مثبت فکر کنید
 .۹مودب و با مالحظه باشید
آگهي ابالغ وقت افراز

کمال گرایی یکی از مشکالت بازدارنده افراد
از ادامه زندگی و فعالیت ها است .انسان های
کمال گرا همیشه ناراضی هستند و خود را
مدام به خاطر عدم تالش بسیار سرزنش می
کنند .در این مقاله با نشانه های یک انسان
کمال گرا و راه های غلبه بر آن آشنا خواهید
شد.
میدانید کمال گراییتان مسئلهساز است ،ولی
فکر میکنید این بهایی است که باید برای
موفقیت بپردازید
گاهی واقعا باید به خودتان فشار بیاورید
تا به موفقیت برسید .وقتی کمالگراییتان
از کنترل خارج میشود ،به کارهایتان
برچسب سختکوشی میزنید تا درد و رنج
غیرضروریای را که متحمل میشوید توجیه
کنید .ولی اشتباه نکنید ،کمالگرایی موجب
مبارزه و تقالیی غیرضروری و بیهوده میشود.
اگر بتوانید کمالگراییتان را کنترل کنید،
با تالش و زحمت کمتر ،کارهای بیشتری را
انجام خواهید داد.
در مقابل بازخوردها حالت تدافعی میگیرید
افراد کمالگرا به شدت به آنچه دیگران در
مورد آنها فکر میکنند ،اهمیت میدهند و
این مسئله باعث میشود که پذیرش بازخورد
برایشان دشوار باشد .حتی بازخوردهای مفیدی
که بهخوبی بیان شده نیز برای آنها آزاردهنده
است .شاید شما نیز قبل از اینکه حتی متوجه
شوید که با بازخورد ارائهشده مخالف هستید
یا نه ،بالفاصله حالت تدافعی میگیرید .این
واکنش خودکار و طبیعی شماست .شما
بهعنوان فردی کمالگرا بهطور طبیعی تمایل
شدیدی به رسیدن به موفقیت دارید .ولی باید
با این حقیقت کنار بیایید که بازخورد (حتی
بازخوردهای بیرحمانه) در نهایت موجب
بهبود کار شما میشود .اگر بازخورد دیگران
را بپذیرید ،به شما کمک میکند که به کمال
نزدیکتر شوید.
باوجود اینکه انتقاد دیگران را تحمل
نمیکنید ،خودتان از دیگران انتقاد میکنید

افراد کمالگرا با وجود ناتوانی در پذیرش
انتقاد ،از دیگران انتقاد میکنند .آنها همیشه
خود را با دیگران مقایسه میکنند ،بنابراین
تحقیرکردن طرف مقابل ،بهویژه اگر آن فرد

احتراماً نظر به اين كه آقاي ابراهيم سعادتمنديان فرزند
سيدخليل درخواست افراز سهام مشاعي خود در پالك
 1133واقع در قطعه يك بخش  18فارس الرستان را
نموده و از آنجا كه متقاضي در درخواست خود چنين
عنوان داشته كه امكان ارائه آدرس ساير شركاء براي
وي مقدور نيست لذا رأي و نقشه افرازي جهت كليه
شركاء به اسامي :آقاي طالب اقتداري فرزند غالمرضا
و خانم ياسمين ،زرينتاج ،مهينتاج و آقاي حسين
زاهدي همگي فرزندان مرتضي و خانم تاج فروغي فرزند
ميرزاآقا به شرح ذيل:
رأي افراز:
نظر به اين كه آقاي ابراهيم سعادتمنديان حسب
درخواست وارده تحت شماره 96/5/14 - 6115
درخواست افراز سهام مشاعي خود از پالك 1133
قطعه يك بخش  18فارس را نموده پس از ارجاع به
كارشناسان مربوطه دريافت گزارش كارشناسي وارده
تحت شماره  96/5/14 - 6115مبني بر خاتمه يافتن
جريان ثبتي و صدور سند مالكيت ششدانگ پالك مذكور
و همچنين عدم صدور سند مالكيت معارض پرونده
تعيين وقت گرديد و مراتب به ساير مالكين مشاع ابالغ
و از شهرداري الرستان استعالم كه شهرداري الرستان
به موجب نامه وارده تحت شماره  97/4/16-4037با
افراز ملك مذكور مطابق نقشه ممهور موافقت نموده
است نقشه افرازي مذكور پيوست رأي افراز ميباشد و
در نهايت بموجب صورتجلسه افرازي وارده تحت شماره
 97/6/4-6336حدود و مشخصات قطعات افراز بدين
شرح ميباشد:
-1ششدانگ يكباب
خانه به مساحت
متر
271/15
مربع تحت پالك
 1133/2مجزا شده
از پالك 1133
واقع در قطعه يك
بخش  18فارس
شهرقديم الر شماالً
به طول  18/60متر
درب و ديواريست
به كوچه شرقاً به
طول  14متر به
ديوار پالك 1134
جنوباً به طول
 19/80متر ديوار
اشتراكي است با
1133/1
پالك
غرباً در  3قسمت
كه دوم شماليست
به طولهاي 11/5
متر و  /40متر و
 2/40متر ديوار به
ديوار پالك 1132
ارتفاقي
حقوق
ندارد اين قطعه در
سهم آقايان طالب
اقتداري و سيمين
زاهدي و زرينتاج
زاهدي و مهينتاج
زاهدي و حسين
زاهدي و خانم تاج
فروغي قرار گرفت.
-2ششدانگ يك
قطعه زمين به

نشانه های یک انسان کمال گرا و راه های غلبه بر آن!

تهدیدی برای آنها به شمار برود ،احساس خوبی
به آنها میدهد .البته همیشه دلیل انتقاد آنها
این مسئله نیست .گاهی کمالگرایان به این
دلیل از دیگران انتقاد میکنند که عملکرد آنها
نیافتنی عملکرد
را با همان استانداردهای دست
ِ
خودشان ،میسنجند.
همیشه کارهایتان را عقب میاندازید و
امروز و فردا میکنید
کمالگرایی و ترس از شکست همیشه در کنار
هم هستند .این ترکیب موجب عقبانداختن
کارها میشود ،چون حتی وظایف عادی و
معمولی نیز وقتی انتظار داریم که بیعیب
و نقص انجام شوند ،دلهرهآور و نگرانکننده
میشوند .بیشتر نویسندگان ،ساعتهای فراوانی
را صرف پردازش و فکرکردن به شخصیتها
و طرح داستان میکنند و حتی پشت سر
هم صفحاتی را مینویسند که خودشان هم
میدانند ،هرگز از آنها در کتاب خود استفاده
نخواهند کرد .دلیل این شیوه و روش آنها این
است که میدانند ،شکلگرفتن ایدهها نیاز به
زمان دارد.
کمالگرایان معموال زمانی که باید کاری را
شروع کنند ،متوقف میشوند؛ چون میدانند که
ایدههایشان عالی نیست و احتماال آنچه تولید
میکنند چیز خوبی نخواهد بود .ولی اگر دست
به کار نشوید و به ایدههایتان زمانی برای رشد
و تکامل ندهید چطور میتوانید اثری عالی خلق
کنید؟ «جودی پیکو» ( )Jodi Picoultاهمیت
پرهیز از کمالگرایی را ب ه زیبایی و بهطور
خالصه بیان کرده است .او میگوید« :شما

مساحت  221/60متر مربع تحت پالك  1133/1مجزا
شده از پالك  1133واقع در قطعه يك بخش 18
فارس شهرقديم الر شماالً به طول  19/80متر ديوار
اشتراكي است به پالك  1133/2شرقاً به طول 11/10
متر بديوار پالك  1134جنوباً اول به طول  11/70متر
درب و ديواريست به كوچه دوم در سه قسمت كه دوم
شرقيست به طولهاي  3/20متر و  /40متر و  5/70متر
ديوار به ديوار پالك  1136غرباً اول در  2قسمت كه
دوم جنوبيست به طولهاي  4/80متر و  /40متر ديوار
به ديوار پالك  1136دوم به طول  6/80متر ديوار به
ديوار پالك  1132حقوق ارتفاقي ندارد اين قطعه در
سهم ابراهيم سعادتمنديان قرار گرفت.
اين تصميم به استناد آئيننامه اجرايي قانون افراز و
فروش امالك مشاع مصوب  1357مبني بر قبول
درخواست افراز اتخاذ گرديده است لذا مقرر ميدارد به
استناد ماده  5آئيننامه مذكور و ماده  2قانون افراز و
فروش امالك مشاع مفاد تصميم به انضمام يك نسخه
از صورتجلسه و نقشه افراز به پيوست ابالغ ميگردد
و عمليات افراز برابر قانون افراز و فروش امالك مشاع
مصوب 1357/8/22به عمل خواهد آمد و در يك نوبت
آگهي ميگردد لذا به اطالع كليه شركاء كه اسامي آنها
در اين آگهي قيد گرديده ميرساند كه چنانچه نسبت
به رأي افراز اعتراض دارند ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به
دادگستري محل وقوع ملك مراجعه نمايند .ضمناً تاريخ
انتشار آگهي تاريخ ابالغ محسوب ميشود.
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
م /الف 498 /

میتوانید یک صفح ه نوشتهی بد را ویرایش
کنید ،ولی نمیتوانید صفحهای خالی را ویرایش
کنید».
عذاب وجدان دارید
از ذهن افراد کمالگرا همواره جریانی از
افکار منفی و حس گناه عبور میکند ،چون
همیشه حس میکنند که بهاندازهی کافی
تالش نکردهاند .این حس گناه موجب افزایش
استرس میشود و بهراحتی میتواند به شکل
افسردگی و اضطراب بروز کند .این حس گناه
با گفتوگوی درونی ( )self-talkتقویت
میشود .هرچه بیشتر افکار منفیتان را تکرار
کنید ،قدرت بیشتری به آنها میدهید .بیشتر
افکار منفی ما فقط تصورات ما هستند ،نه
حقایق! وقتی حس میکنید که گفتوگوهای
منفی و بدبینانهی درونیتان کمکم دارد
باورتان میشود ،باید همانجا توقف کنید و آنها
را یادداشت کنید .واقعا باید کاری را که انجام
میدهید ،متوقف کنید و چیزی را که به آن
فکر میکنید ،یادداشت کنید .وقتی برای مدت
کوتاهی جریان افکار منفیتان را آهستهتر کنید،
میتوانید عاقالنهتر و هوشیارانهتر ،درستی این
افکار را ارزیابی کنید.
رفتارهای منطقی الزم برای غلبه بر گرایشات
کمال گرایی

پذیرفتن خود به عنوان یک انسان،
بخشیدنخودبه خاطراشتباهاتوشکستها،
بازگشت فوری به روال عادی زندگی پس از هر شکست،
پذیرفتن اینکه ایدآل فقط یک راهنما و هدف
است که باید برای رسیدن به آن تالش کرد ،نه

تمرینی برای افزایش
مهارت های کالمی

اینکه باید  ۱۰۰%به دست آید،
ایجاد قالب های زمانی واقع گرایانه و قابل
انعطاف برای رسیدن به یک هدف،
ایجاد حس صبر در خود برای رسیدن به اهداف،
آسان گرفتن به خود؛ ایجاد اهداف یا ضرب
العجل ها و فرجه های غیرواقعی و غیرمنطقی
برای رسیدن به آن فقط شما را در مسیر
شکست قرار می دهد،
درک اینکه همه انسانها دچار شکست ،نقص،
ضعف ،انحراف ،و اشتباه میشوند و این مسائل
برای انسانها کام ً
ال طبیعی است،
درک اینکه شکست و اشتباهات انسان به
معنای آخر زندگی نیست؛ هیچ اشکالی ندارد
که بعد از یک شکست دوباره از جا بلند شده
و به مسیرمان ادامه دهیم،
ایجاد توانایی استفاده از تکنیک “توقف فکر”
در زمانی که می بینید در ذهنتان به سرزنش
خود می پردازید که چرا به اندازه کافی خوب
نبوده اید،
تصویرسازی واقعیت به صورتی که برای یک
انسان ساخته شده باشد نه یک فرا انسان،
یاد گرفتن اینکه خود را همانطور که هستید
بپذیرید نه اینکه چطور می توانید باشید،
از موفقیت و پیروزی خود با غروری سالم لذت
ببرید و سرزنش خود یا کوچک شمردن کاذب
را کنار بگذارید،
به خود برای پیشرفت و ترقی هایتان جایزه
بدهید تا میل شما به تغییر و پیشرفت بیشتر
و بیشتر شود.
دوست داشتن خود؛ باور اینکه شما ارزش و
لیاقت بهترین چیزها را دارید،
پایین آوردن انتظارات و توقعات غیرواقعی و
تصور اینکه فردی خطاناپذیر هستید،
تجسم کردن خود به عنوان فردی پیروز و
موفق حتی زمانی که به انرژی و صبری بسیار
بیشتر از آنچه تصور می کردید برای رسیدن
به آن نیاز باشد،
کنار گذاشتن قضاوت های سخت گیرانه و
اخالقی درمورد نحوه عملکرد خود و ایجاد
درکی باز و دلسوزانه نسبت به موانع ،مشکالت
و سختی های راه،
انعطاف پذیر بودن در ایجاد هدف،
درک اینکه مهمترین چیز این است که در
یک مسیر مثبت قدم بردارید.

بخش مهمی از مشکالت ما  ،چه در روابط
خانوادگی و چه در تعامالت اجتماعی ،ناشی از
«نحوه سخن گفتن» خودمان یا دیگران است.
ما ،می توانیم منظور خودمان را به بیان های
مختلفی اظهار کنیم و در هر بیان  ،بازخورد
متفاوتی بگیریم .جمله معروف « بفرما و
بنشین و بتمرگ ،همه شان یک معنا دارند
« ناظر به این بحث است.
اما چگونه به این توانمندی برسیم؟ خواندن
کتاب های متعدد ،به ویژه رمان ،داستان
کوتاه و شعر می تواند در دراز مدت به ما
کمک کند .دیدن فیلم های خوب هم حتماً
می تواند مفید باشد .اما یک تمرین عالی
پیشنهاد می کنم که هم می تواند برای تان
سرگرم کننده و جذاب باشد و هم قدرت
کالمی تان را افزایش دهد.
تمرین بسیار ساده است .یک موقعیت یا یک
مفهوم را در نظر بگیرید و بکوشید منظوری
که مد نظرتان است را حداقل با  5جمله
متفاوت بگویید .این تمرین را می توانید به
تنهایی انجام دهید یا با اعضای خانواده و
دوستان تکرار کنید.
مث ً
ال فرض کنید در یک مهمانی هستید و
بسیار گرسنه اید ولی میزبان غذا را نمی آورد.
شما می خواهید از میزبان بخواهید غذا را
سرو کند .با  5جمله خواسته تان را بیان
کنید:
 ببخشید! شام را کی می آورید؟ برای شام منتظر کسی هستیم؟ هر چقدر شام را دیر بیاورید به ضررخودتان است ،چون ما گرسنه تر می شویم.
(به شوخی)
 هر وقت خواستید شام را بیاورید حتمابگویید بیایم کمک کنم.
 به به! چه بوی مطبوعی از آشپزخانه می آید؛آدم را سر هوس می آورد که رژیمش را بشکند.
تمرینی مانند این ،می تواند مهارت های
کالمی شما را به طرز شگفت انگیزی ارتقا
دهد .برای پیدا کردن موضوع می توانید از
روش های زیر هم استفاده کنید:
 به اتفاقات گذشته و اخیری که برایخودتان و اطرافیان تان رخ داه است فکر
کنید و ببینید به جای جمالت گفته شده ،
چه جمالت دیگری هم می شد گفت.
 هنگام تماشای فیلم ها یا خواندن داستانها ،خودتان را جای هنرپیشه ها بگذارید و
فکر کنید چه جمالت دیگری می شود گفت.
 موقعیت های فرضی تصور کنید -مانندمثال فوق -و بکوشید جمالت مختلف را
تمرین کنید.
 چند کلمه (ترجیحاً  3کلمه) هر چند بیربط را در نظر بگیرید و با آنها جمالت تک
فعلی بسازید.
 برای توصیف وضعیت پیرامونی خود ،ازجمالت متعدد استفاده کنید؛ مث ً
ال برای اشاره
به وضعیت هوای امروز.
یادمان باشد که بخش بسیار مهمی از
ارتباطات ما  ،با کالم رخ می دهد و هر
چقدر مهارت های کالمی ما بیشتر باشد ،در
ارتباطات مان موفق تر خواهیم بود.

«امید مانند ریسکی است که باید آن را بپذیرید».

ژرژ برنانوس ،نویسند ه فرانسوی

زمانی که زندگی روی سخت خود را نشان میدهد ،امید
اغلب به شکل ریسک به نظر میرسد .در واقع شما
مجبورید به چیزهایی امیدوار باشید که ممکن است اصال
پیش نیایند ولی شاید شرایط موجود ،مطابق میل شما
پیش برود .از این رو ،جملهی ژرژ برنانوس ،بهخوبی
این شرایط را توصیف میکند .امیدوار بودن ضروری
است اما زندگی همیشه آ نطور که ما انتظار داریم ،پیش
نمیرود.
تقدیم به دوستان
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طراح  :هادی شاکرپور

جای مطمئن

نظر به اين كه آقايان سجاد شباني فرزند قنبر و عبدالرضا شباني فرزند
قنبر و اميد مهرافروز به اتهام مشاركت در حمل و نگهداري و مالكيت مواد
مخدر به ميزان سيصد و نود و پنج كيلوگرم ترياك از طرف اين شعبه
دادسرا تحت تعقيب ميباشند و ابالغ اوراق احضاريه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت نامبردگان ميسور نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده
 174قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  92مراتب به نامبردگان ابالغ تا
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي در شعبه اول بازپرسي دادسراي
عمومي و انقالب شهرستان الرستان به منظور پاسخگويي و دفاع از اتهام
انتسابي حاضر شده و در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار
آگهي اقدام قانوني معمول و اتخاذ تصميم غيابي خواهد شد.
بازپرس دادسراي عمومي و انقالب الرستان  -احمد يعقوبي
م /الف 494 /

ص

چند توصيه برای
آپارتمان نشینان

چگونه مرگ عزیزان را به کودکان توضیح دهیم؟
بیش از  ۹۵درصد کودکان در اثر فوت عزیزان
خود ،به ویژه پدر و مادر ،تا چندین هفته دچار
برخی از اختالل های روانشناختی می شوند.
جواد ربانی ،روانشناس در خصوص نحوه
برخورد با کودکان در مرگ عزیزان آنها اظهار
کرد :مرگ چهار مولفه اصلی دارد که بزرگساالن
کامال به آن آگاهی دارند.

توضیح مرگ عزیزان
به کودکان

ساكن قسمت هاي اختصاصي مجتمعها
موظفند در جهت رعايت حسن همجواري،
بعضي بايدها و نبايدها را مورد توجه قرار
دهند و به آنها عمل نمايند .هر چند اين
موارد در قانون پيش بيني نشده است ولي
رعايت آنها توسط آپارتمان نشينها موجب
ميگردد كه از بروز اختالفها و تنشهاي
گوناگون جلوگيري شود.
 .1ايجاد سر و صداي غير متعارف از ساعت
يك تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح
روز بعد ممنوع ميباشد .صداي راديو،
تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقي
نيز در ساعت فوق ميبايد فقط در داخل
آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنيدن
باشد.
 .2هرگونه كاري به خصوص كارهاي
ساختماني كه ايجاد صداي ناهنجار
مينمايد ،بايد با هماهنگي مديريت
ساختمان فقط در ساعت 8و 30دقيقه تا
13و 30دقيقه و همچنين  15و  30دقيقه
تا  18و  30دقيقه روزهاي غير تعطيل انجام
پذيرد.
 .3پاركتهاي چوبي و كف پوشهاي
پالستيكي را فقط ميتوان پوليش نمود و
نبايد آنها را با سنگ يا سراميك و ديگرش
پوششهايي كه صدا را تشديد مينمايند،
تعويض كرد.
ن سنگ،
 .4در مواردي كه كف آپارتما 
سراميك يا چوب باشد و راه رفتن و كشيدن
اجسام بر روي آنها در طبقه پايين صداهاي
ناهنجار ايجاد كند ،توصيه ميشود حداقل
 75درصد كف با قالي يا موكت پوشانده شود.
 .5كف سايي سنگ قسمتهاي اختصاصي
بايد با اجازه كتبي مالك و مديريت
ساختمان صورت گيرد و هنگامي انجام
شود كه امكان بازديد ازطبقه زيرين وجود
داشته باشد .كليه مواد حاصله از كف سايي
ميبايد به سرعت جمع شود و در محل
مناسبي در خارج از ساختمان دفع گردد.
مديران ساختمان بايد توجه نمايند كه
ريختن مواد اسيدي حاصل از كف سايي
به داخل فاضالب ساختمان موجب گرفتگي
و فرسايش لولههاي فاضالب ميشود
همچنين نفوذ اين مواد به سطح زيرين
سنگ باعث خوردگي لولههاي مستقر در
كف و تركيدگي ،بخصوص در محل اتصاالت

آیا باید کودک را مطلع کرد؟
در پاسخ به این سوال که آیا کودک را در جریان
مرگ عزیزانش قرار دهیم باید گفت کودک در
نهایت باید بداند که فردی را از دست داده است
و آن شخص دیگر پیش او باز نخواهد گشت.
بنابراین باید موضوع فوت شخص را به اطالع او
رساند؛ اما نحوه گفتن این واقعه اهمیت بسزایی
دارد .بنابراین برای توضیح فوت یک فرد به او
اطالعات دقیق و درستی ارائه دهید اما در نظر
داشته باشید که این اطالعات باید در سطح
درک او از واقعه باشد .مث ً
ال بیان این که مرگ
از نظر پزشکی چگونه روی می دهد یا بر مبنای
اعتقادات ارزشی ما مسلمانان ،سرانجام فردی
که فوت می کند چیست ،می تواند در ایجاد
درک صحیح این موضوع بسیار کمک کننده
باشد.
همچنین اهمیت بسزایی دارد که از گفتن
دروغ و داستان های غیر واقعی در توضیح این
موضوع پرهیز شود .از دادن وعده هایی مبنی بر
بازگشت فرد ،نیز حتماً اجتناب کنید .به عنوان
مثال نباید گفت مادر بزرگت به مسافرت رفته
است ،زیرا در چنین شرایطی کودک همواره به
امید بازگشتن او از سفر خواهد بود.

پزشکی برای توضیح موضوع به کودک کمک
گرفت.
چهار مولفه اصلی در توضیح مرگ
عزیزان به کودکان
نخستین مولفه این است که فرد فوت شده دیگر
هرگز قادر به ادامه حیات نخواهد بود و هیچ گاه
باز نخواهد گشت .مورد بعدی این است که همه
موجودات زنده روزی می میرند .درباره سومین
مولفه می توان به این نکته اشاره کرد که فرد
فوت شده فاقد نشانه های حیاتی است و قادر
به انجام اعمالی که در حین حیات خود انجام
می داده نمی باشد.چهارمین مولفه این است که
مرگ به علل گوناگونی اتفاق می افتد.
کودکان از سن سه-چهار سالگی به بعد به
تدریج با مفهوم مرگ آشنا می شوند و به طور
کلی می دانند
که انسان ها می میرند اما با چهار مولفه اصلی
مرگ کامال آشنایی ندارند .افراد در آغاز دوره
نوجوانی می توانند کامال چهار مولفه مربوط به
مرگ را درک کنند ،اما اگر فردی در خردسالی
با مرگ عزیزان و یا حیوانات خانگی اش مواجه
شود سریع تر با ویژگی های مرگ آشنا می شود.
بیش از  ۹۵درصد کوکان در اثر فوت عزیزان
خود ،به ویژه پدر و مادر ،تا چندین هفته دچار
برخی از اختالل های روانشناختی می شوند.
آن ها ممکن است به شدت مضطرب شوند،
بسیار زیاد گریه کنند ،رفتارهای پرخاشگرانه آن
ها افزایش پیدا کند و به افراد دیگر وابستگی
عاطفی شدیدی پیداکنند.
از دیگر مشکالت آن ها این است که بی قرار می
شوند ،ترس های مبهمی دارند ،از صدمه دیدن
می ترسند و بی اشتها می شوند .پس از  ۶تا

ميشود .بنابراين توصيه ميشود هنگام كف
سايي و پس از اتمام آن سقف طبقه پايين
بازرسي شود.
 .6تا حد امكان ميبايد ساكنين محترم را از
كف سايي منصرف نمود و تميز كاري با روش
هاي ديگر را به آنها توصيه نمود .ضمن اينكه
به آنها يادآوري شود كه در اين مورد جبران
زيانهاي احتمالي به طبقه زيرين بر عهده
مالك طبقه باالست.
هر گونه تغيير در نما ،سر در يا بالكنهاي اختصاصي
ممنوع است مگر با توافق اكثريت مالكين.
ساكنين هر واحد مسئول جبران خسارت
وارد شده در اثر گرفتگي لولههاي فاضالب،
سر رفتن آب وان يا سينك ميباشد.
 .7هر گونه تغيير در نما ،سر در يا
بالكنهاي اختصاصي ممنوع است مگر با

توافق اكثريت مالكين.
 .8تعميرات و تغييرات داخلي و خارجي كه
موجب صدمه به اسكلت ساختمان ميشود به
هيچ وجه مجاز نميباشد.
 .9ساير تعميرات و تغييرات داخلي آپارتمانها
و بخشهاي اختصاصي مانند انبار ميبايد با
اجازه كتبي مالك و تاييد مديريت ساختمان
در حد معقول انجام شود.
 .10ساكنين هر واحد مسئول جبران خسارت
وارد شده در اثر گرفتگي لولههاي فاضالب،
سر رفتن آب وان يا سينك ميباشد.
 .11سايبان ،نرده حفاظ ،بند (براي آويزان
نمودن لباس) كه از بيرون ساختمان قابل
رويت باشند ،كولر و وسايل ديگري نبايد در
بالكنها نصب يا آويزان گردند مگر با اجازه
كتبي مديريت و بر حسب ضرورت.

خانواده ای چادر نشین در بیابان زندگی می
کردند .روزی روباهی ،خروسشان را خورد و آنها
محزون شدند .پس از چند روز ،سگ آنها ُمرد،
باز آنها ناراحت شدند .طولی نکشید که گرگی
االغ آنها را هم درید.
روزی صبح از خواب بیدار شدند ،دیدند همه
چادر نشین های اطراف ،اموالشان به غارت
رفته و خودشان اسیر شده اند و در آن بیابان،

تنها آنها سامل مانده اند .مرد دنیا دیده ای گفت:
راز این اتفاق ،این است که چادرنشینانِ دیگر،
بخاطر رس و صدای سگ و خروس و االغهایشان
در سیاهیِ شب شناخته شده اند و به اسارت
در آمده اند .پس خیر ما در هالک شدن سگ و
خروس و االغ بود.
در متام رویدادها و حوادث زندگی صرب پيشه
كن و به خدا اعتامد کن!

خانواده ،نهادی است که با وجود تحوالت اساسی
جامعه ،در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده
و هنوز در همه جوامع اهمیت اساسی دارد.
خانواده ،مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای
روحی و معنوی بشر است و بهترین بستر را برای
تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا و پرورش
نسل جدید فراهم می آورد.
مجمع جهانی سازمانملل ،بر اساس قطعنامه
شماره  47/237که در تاریخ  20سپتامبر سال
 1993به تصویب رسید 15 ،مه برابر با 25
اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعالم کرده
است .همه ساله چنین روزی به عنوان روز
جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی
داشته میشود.
هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده ،اهمیت
جوامع جهانی به خانواده به عنوان اصلیترین
رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که
در دنیای امروز این کانون گرم زندگی را تهدید
میکند .عالوه بر آن ،روز جهانی خانواده فرصت
مناسبی است برای ارتقای سطح آگاهی عمومی
در مورد مسائل مربوط به خانواده و بسط آن

چه کسی این واقعه را به کودک بگوید؟
برای گفتن ماجرا به کودک مهم است که
شخصی مورد اعتماد و دوست داشتنی از نظر
کودک که با او احساس راحتی دارد و در عین
حال به او اطمینان دارد این خبر را به کودک
بدهد .در خصوص زمان هایی که خود کودک
نیز در فرآیند فوت شخص حضور داشته است
مث ً
ال در موقعیت تصادف حتی می توان از کادر

۱۲ماه پس از فوت افراد تقریبا کودک معموال
این عالئم کاهش می یابد .در تعداد محدودی
از کودکان ممکن است این عالئم مزمن شود.
برای اینکه به کودکان کمک کنیم که با ازدست
دادن عزیزانشان سازگاری پیدا کنند باید
توجه کنیم که آن ها در چه شرایطی با فوت
نزدیکانشان مواجه شده اند.
طریقه توضیح دادن مرگ عزیزان به
کودکان
باید بدانیم که آیا آن ها شاهد صحنه مرگ بوده
اند یا خیر ،بازماندگان مراسم ترحیم را چگونه
برگزار کرده اند و سالمت روانی کودک قبل از
فوت عزیزانش چگونه بوده است.
اگر کودکی یکی از والدین خود را از دست
بدهد ،کیفیت حمایت و پرستاری والد دیگر در
حفظ سالمت روان او نقش بسزایی دارد ،پس از
فوت یکی از والدین ،این نکته حائز اهمیت است
که والد بازمانده برای کمک به کودک بتواند
هیجانات خود را مدیریت کند.
به طور کلی کودکان در خانواده هایی که
استرس های ارتباطی ،شغلی ،مالی ،اجتماعی
و ...را بیشتر از خانواده های دیگر تجربه می
کنند ،با مرگ عزیزانشان دشوارتر سازگاری
می یابند .از آنجایی که مرگ جز جدایی ناپذیر
زندگی است باید قبل از فوت عزیزان به تدریج
کودکان را با مقوله مرگ آشنا سازیم و به
سواالت آن ها در این باره پاسخ دهیم .پژوهش
ها نشان داده کودکانی که والدین آن ها به
سواالتشان درباره مرگ پاسخ می دهند ،پس از
فوت نزدیکانشان با از دست دادن آن ها راحت
تر کنار می آیند .پس نکته مهم این است که با
کودکان متناسب با سطح درکشان درباره مرگ
 .12نصب هر گونه آنتن قابل رويت بر روي
نما يا در بالكن ساختمان بدون اجازه مديريت
ساختمان قدغن ميباشد.
 .13هيچ گونه وسايل شخصي نبايد بيرون از
پنجره در پاگردهاي عمومي ،پاسيو ،جلوي
درب ورودي آپارتمان ،در محوطه و پاركينگ
قرار داده شود .به خصوص ساكنين طبقه
همكف كه معموال فقط راه به پاسيو دارند.
 .14از گذاشتن مواد آتش زا ،ماشين
لباسشويي و ديگر تجهيزات ،قفس پرنده
و هر گونه جسم خطرناك كه باعث ايجاد،
سر و صدا است خودداري شود اگر چه اين
بخش تنها از طريق آپارتمان همكف قابل
دسترسي باشد .حفظ و نگهداري ان به عهده
مالك قسمتهاي اختصاصي آن واحد ميباشد
ولي استفاده از آن نبايد موجب سلب آسايش

آرزوها و چیزهایی را که دوست دارید یادداشت کنید.
خلقت هستی هرگز چیزی را از قلم نخواهد انداخت.
آرزوی شما در بهترین ماکن و بهترین زمان برآورده خواهد شد.
مسیر برای شما بازخواهد شد.
آنچه که باید بدانید بر شما آشاکر خواهد شد.
به زندگی خویش بنگر چیزهایی را خواهی دید که روزی
آرزویش را داشتی..وشاید آاگه نباشی که روزی آرزویت بوده
به همسری ناگه کنکه روزی آرزویت بود،
به اکری که شاید حسرتش را می داشتی،
اما این نکته را فراموش نکن ،همیشه آرزوی حقیقی و الهی
را طلب کن.
خیلی آرزوها هستند که تو می خواستی ولی هم اکنون شاید از
آنها ناراضی باشی..

در جوامع مختلف است .در ایران اسالمی نیز
همچون دیگر کشورهای جهان ،دولت و مردم با
گرامیداشت روز جهانی خانواده حمایت خاص
خود را از کانون گرم خانواده اعالم میدارند.
اقدامات و فعالیتهای سازمان ملل در روزجهانی خانواده

مراسم ساالنه روز جهانی خانواده ،اهمیت
اتصال جامعه جهانی به خانواده ها به عنوان
واحدهای اساسی جوامع و نگرانی از وضعیت
امور خانواده در اطراف جهان را منعکس می
سازد .هم چنین این روز موقعیتی را فراهم
می کند تا بتوان به واقعیت هایی از روش
های اقتصادی ،ادبی ،اجتماعی و جمعیت
شناختی موثر بر خانواده ها دست یافت .برنامه
سازمان ملل در روز خانواده ،نقطه مرکزی در
طرح سازمان ملل در مسائل مربوط به خانواده
است .به عنوان یک نقطه بسیار مهم ،اقدامات و
فعالیتهای اصلی این روز عبارتند از:
 ارتقاء درک از هدف روز جهانی خانواده -ارتقاء توجه به خانواده در سیاست گذاری در

روز جهانی خانواده
سطوح ملی ،منطقه ای و جهانی
 فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزهخانواده و سیاست خانواده در سازمان ملل
متحد ،نهادهای بین دولتی ،مجمع عمومی
سازمان ملل ،کمیسیون توسعه اجتماعی و
شورای اقتصادی و اجتماعی
 تبادل دانش و مهارت ،گردش اطالعات وحفظ شبکه سازی در مورد مسائل خانواده
 -حفظ پژوهش خانواده و مطالعات تشخیصی

 پشتیبانی و ارتقاء سیاست ها و برنامه هایخانواده در قوانین سراسر کشورها و سیستم
سازمان ملل
 ارائه کمک های فنی و پشتیبانی از ظرفیتسازی برای دولتهای کشورهای درحال توسعه
در حوزه خانواده
 برقراری ارتباط و گفتگو با دولتها ،نهادهای مدنیو بخش خصوصی در زمینه امور مرتبط با خانواده

صحبت کنیم و آن ها را از سوال پرسیدن منع
نکنیم .اگر کودکان شاهد مرگ حیوانات خانگی
باشند ،این امکان برای آن ها به وجود می آید
که با این پدیده بیشتر آشنا شوند .اگر کودکان
برای ازدست دادن حیوان خانگی خود ناراحت
هستند ،والدین باید با آن ها همدلی کنند .بهتر
است آن ها شرایطی را مهیا کنند که کودک با
حیوان خداحافظی کند و سپس والدین آن را در
محلی مناسب دفن کنند.
در ابتدا باید به کودک گفت که فردی فوت
کرده است .باید به او بگوییم می دانیم که خبر
فوت کردن این شخص بسیار ناخوشایند است و
او حق دارد که ناراحت باشد و هیجانات خود را
نشان بدهد .در مرحله بعد باید به کودک بگوییم
به دلیل اختاللی که در جسم فرد اتفاق افتاده او
فوت کرده است .کودک باید این مفهوم را درک
کند که مرگ به معنای توقف فعالیت های بدن
است .پس از اینکه کودک از خبر فوت فردی
آگاه شد ،او باید بداند که در روزهای آینده چه
اتفاقاتی روی خواهد داد ،تشییع جنازه چگونه
برگزار خواهد شد و دیگران از او چه انتظاراتی
خواهند داشت .باید خود کودک تصمیم بگیرد
که مایل است در مراسم تشییع جنازه شرکت
کند یا خیر .برای اینکه کودک درک بهتری از
مرگ فرد فوت شده داشته باشد ،اگر وی تمایل
داشت بهتر است شرایطی ایجاد شود که بتواند
جسد را ببیند.
در ارتباط با فوت افراد باید از به کار بردن
جمالتی مثل او خوابیده ،گم شده ،از میان ما
رفته است و ...برای کودکان خودداری کنیم.
به کار بردن این اصطالحات کودکان را گیج و
سردرگم می کند.
عزیزان کودک ،نزدیکان وی باید
پس از فوت
ِ
سعی کنند روند زندگی عادی و طبیعی او را
حفظ کنند تا کودک از آسیب های ناشی از
این واقعه در امان بماند .اگر کودک محصل
است ،باید سریع تر دوباره به مدرسه برود و
این را درک کند که بعد از فوت عزیزان نیز روند
طبیعی زندگی باید ادامه یابد.این روشها بهترین
راه های توضیح مرگ عزیزان به کودکان بود.
منبع:ایسنا
ديگران گردد.
 .15چنانچه خرد كن زباله در سينك آشپزخانه
تعبيه نشده است ،از نصب آن در سينك
خودداري گردد .از پرتاب آشغال به بيرون از
آشپزخانه بايد پرهيز نمود .زباله ميبايست به
طور صحيح در داخل شوت زباله قرار گيرد يا
در ساعت جمع آوري زباله در محل مقرر بيرون
از ساختمان گذاشته شود.
 .16نگهداري سگ ،كبوتر ،قناري ،خرگوش
و بطور كلي حيوانات در قسمتهاي
مشترك مانند پاسيو ،هال ،بالكن ،تراس
و محوطه ممنوع است اگر چه استفاده از
آن مختص يك يا چند واحد باشد .مديران
ساختمان نبايد در اين مورد چشم پوشي
نمايند زيرا ممكن است عالوه بر نارضايتي
ساير ساكنين ،آن حيوان عامل بيروني نيز
باشد.

حه
ف
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چند توصيه برای
آپارتمان نشینان

 .17هيچ گونه صداي ناهنجاري مثل صداي
كشيدن صندلي بر روي كفهاي سنگي،
صداي توپ بازي و دويدن بچهها و صداهاي
تحريك آميز نبايد در طول شبانه روز ايجاد
گردد .صداي مته كاري و كوبيدن ميخ به ديوار
جهت نصب وسايل تزييني ميبايد در ساعت
مناسب روزهاي غير تعطيل انجام شود.
 .18از مصرف آب خارج از حد معمول
ميبايد خودداري شود .در غير اين صورت
نصب كنتور بر روي ورودي آب آپارتمان
توصيه ميشود
 . 19استفاده همزمان از اتو ،ماشين
لباسشويي ،جوجه سرخ كن برقي و ديگر
وسايل الكتريكي با مصرف باال موجب داغ
شدن سيمها گرديده خطر آتش سوزي را
افزايش ميدهد .بنابراين استفاده اين وسايل
به طور همزمان بايد خودداري گردد .مديران
ساختمان ميبايد كنترل فيوزهاي داخلي
آپارتمانها و وضعيت تابلوهاي برق داخل
واحدها را حداقل يك بار در سال مورد
بازديد قرار دهند .بارها مشاهده گرديده
كه فيوزهاي داخلي دستكاري شدهاند .در
نتيجه هنگام افزايش بار الكتريكي جريان
برق قطع نميشود و آتش سوزي ،جان و
مال كليه ساكنين را در معرض خطر قرار
ميدهد.
 .20مسدود نمودن راه ديگر ساكنان ممنوع
است .همچنين نميتوان مانع استفاده از
قسمتهاي مشترك توسط ساير ساكنين
شد مگر آنكه رفت و آمد يا استفاده از آن
قسمت مستلزم عبور از ملك اختصاصي
باشد.
 .21هيچ گونه وسايل شخصي نبايد بيرون از
پنجره در پاگردهاي عمومي ،پاسيو ،جلوي
درب ورودي آپارتمان ،در محوطه پاركينگ
قرار داده شود.
 .22نگهداري سگ ،كبوتر ،قناري ،خرگوش
و بطور كلي حيوانات در قسمتهاي
مشترك مانند پاسيو ،هال ،بالكن ،تراس و
محوطه ممنوع است.
 .23مواد آتش زا نبايد در داخل آپارتمان
نگهداري شوند بلكه با اجازه و اطالع
مديريت ميبايد در انبار قرار گيرند.
 .24انبار آپارتمان مختص وسايل شخصي
ساكنين است .استفاده تجاري و اجاره آن
به ديگران ممنوع ميباشد مگر با اجازه
ساكنين مجتمع و با اطالع مديريت.

دوستت دارم؛
تو را به عنوان چیزهای تاریکی
که باید دوست داشت ،دوست دارم
در خفا ،بین سایه و روح دوستت دارم
به عنوان گیاهی که هرگز منی شکوفد
اما نور گلها را در خود پنهان کرده است
ممنونم بابت رایحه ای که در من پنهان
است
که از عشق است
که از زمین بلند می شود
دوستت دارم
بی آنکه بدانم چگونه ،کی و چرا
تو را بی شایبه دوست دارم
بی هیچ پیچیدگی و غروری
چرا که راهی جز این نیست.

پابلو نرودا  -ترجمه :مریم آقاخانی

خانواده مطلوب
اگر گام نخست در تشکیل خانواده سنجیده
برداشته شود؛ یعنی افراد در انتخاب همسر،
معیارهای ارزشی ،اخالقی و ایمانی را در نظر
بگیرند ،سیر حرکتی خانواده به سوی تشکیل
خانواده ای مطلوب خواهد بود .خانواده مطلوب،
خانواده ای است که پدر و مادر گه گاه برای
فرزندانشان تنها گوش باشند و هنر شنیدن را
در خود تقویت کنند .در این صورت می توانند
هرچه بیشتر به دنیای فرزندان خود نزدیک
شوند و بر آن اثر بگذارند.
این گروه ،خانواده را بر اساس شاخص های
واالی معنوی بنیان نهاده و کانونی ساخته اند
که حضور در آن ،هم برای پدر و مادر لذت
بخش است و هم برای فرزندان بهترین پناه گاه
به شمار می رود .این خانواده کانونی خواهد بود
برای پرورش نسل آینده و محلی برای انتقال
درست ارزش ها و فرهنگ های گذشته ،تا هیچ
گاه فرزندان ،خود را بدون هویت ندانند و از
پیشینه خود دور نشوند.

عوامل امنیت و ثبات خانواده
رشته حیات خانواده باید چنان استوار باشد که
هیچ عاملی نتواند آن را از هم بگسلد .برای حفظ
خانواده از فروپاشی باید از همان آغاز مراقب بود
و کنترل های الزم را انجام داد .عواملی که سبب
حفظ خانواده از خطر و آلودگی ها می شود،
بسیار و متنوع است؛ زیرا بخشی از آنها به خود
زن و مرد ،بعضی به اجتماع و برخی نیز به دولت
و حکومت برمی گردد.
عواملی چون پاکی ،تقوا ،حفظ عفت ،رعایت
حقوق ،شرکت در غم و شادی یکدیگر ،وجود
فرزند ،محدود کردن خواسته ها ،تحمل
یکدیگر ،پاکی مردم ،نظارت اجتماعی ،کنترل
عوامل مزاحم ،کنترل مراکز فساد ،اجرای
قوانین ،ارشاد عمومی ،تشویق به ازدواج ،آسان
سازی ازدواج ،دادن امتیاز شغلی به متأهل ها و
کنترل مسئله طالق ،همگی می تواند در حفظ
و ثبات حیات خانواده مؤثر باشد.

بی حوصلگی هر از گاهی به سراغ همه ما
میآید اما برای برخی این بی حوصلگی به
صبح شنبه یا عصر جمعه محدود میشود
و گریبان برخی دیگر را در ساعتها و
روزهای طوالنی رها نمیکند و تبدیل
میشود به قاتل تک تک ثانیههایی که از
دست میروند و بازگشتی برایشان نیست.
این بیحوصلگی کارایی فرد را مختل کرده
و نشاط و سرزندگی را از وی دور میکند و
اینجاست که باید به دنبال راهکارهایی برای
درمان بی حوصلگی خود باشیم تا به دام
افسردگی نیفتیم.

بیحوصلگی در خانهتان را نمیزند .همچنین
برخالف باور عمومی ،مردها بیش از خانمها در
معرض خطر ابتال به بی حوصلگی قرار دارند.
برخی از علل بیحوصلگی قابل رفع هستند،
ریشه برخی به خود ما باز میگردند و با برخی
دیگر باید کنار بیاییم و به دنبال راهکارهایی
باشیم که روحیه ما را بهبود ببخشد .اگر این
مشکل به موقع برطرف نشود ،میتواند به
مساله مزمنی تبدیل شده و بعد از مدتی فرد
را وارد فاز افسردگی کند .بنابراین اگر احساس
بیحوصلگی سراپای وجودتان را گرفته ،دست
بجنبانید تا تبدیل به افسردگی نشود.

علت بیحوصلگی چیست؟
علت بی حوصلگی میتواند به زندگی یکنواخت،
تغذیه و خواب نامناسب ،استرس ،افسردگی،
روابط اجتماعی نامطلوب ،عدم فعالیت بدنی
و یا نگرش منفی ما به زندگی بازگردد.
گاهی بیحوصلگی به خاطر نداشتن انگیزه
و گاهی هم ناشی از سرکوب و عقب راندن
تمایالت و عالیق است که منجر به بیهدفی
میشود .مشکل بیحوصلگی فقط ویژه افراد
مجرد نیست و فکر نکنید اگر متاهل باشید

راهکارهایی برای درمان بی حوصلگی

درمان بی حوصلگی

دانشمندان بین دیر خوابیدن و بی حوصلگی
روابط محکمی یافتهاند .سعی کنید شبها
زود بخوابید و البته خواب کافی داشته باشید.
ساعات اولیه خواب شبانه تاثیر بسزایی در آرام
کردن و ترمیم اعصاب خسته و سرحال کردن
بدن دارد .اگر دچار بیخوابی هستید برای
درمان بیحوصلگی خود ابتدا به درمان بی
خوابی خود بپردازید.
 .4گریه کنید

 .1ورزش کنید

ورزش کردن هم به سالمت جسم شما و هم به
سالمت روانتان کمک شایانی میکند .ورزش
موجب ترشح هورمونهای شادیآور در بدن
میشود و شما را از کسالت و بیحوصلگی دور
میکند .حتی از یک فرصت اندک نیز استفاده
کنید و خود را از یک نرمش ساده ،پیادهروی
کوتاه یا دویدن مختصر محروم نکنید.
 .2نگرش خود را تغییر دهید

به یاد داشته باشید که هیچ چیز کسالت بار
نیست بلکه این ذهن بی حوصله شماست که
همه چیز را کسل کننده میبینید .افکار خود را
تغییر دهید تا احساسات شما نیز تغییر یابند.
برای این کار میتوانید بنشینید و اتفاقهای
خوب زندگیتان را هرچند کوچک فهرست

کنید و بنویسید .بعد از آن ،ویژگیها و صفات
مثبت خودتان را (در هر زمینهای) یادداشت
کنید و جمالت و واژههای خوب در مورد
خودتان و زندگی به کار ببرید .دید خود به
مسایل را تغییر دهید و نگاه مثبت و خوش
بینانه را در خود تقویت کنید.
 .3خواب مناسب داشته باشید

کار وریدها (سیاهرگ ها) بازگردانیدن خون
بدون اکسیژن از اندام های بدن به قلب است تا
قلب برای تامین اکسیژن مورد نیاز خون ،آن را
به شش ها بفرستد .پس از آن خون اکسیژن دار
به قلب بازمی گردد و از آنجا به سرخرگ آئورت
پمپ شده و باالخره در سراسر بدن منتشر مى
شود.
ورید هاى ساق پا کار دشوارترى دارند ،چرا که
باید خون را در مسیری طوالنى ،در خالف جهت
جاذبه زمین و فشار وزن بدن به جلو برانند .در
وریدها دریچه هاى یک طرفه اى قرار دارند که
کار آنها پیشگیرى از بازگشت خون به عقب
است.
این ورید ها به سطح پوست نزدیک بوده و درد
و تورم ندارند .بزرگ ترین و طوالنى ترین ورید
سطحى ،ورید صافن بزرگ است که از سمت
داخلى مچ پا وارد کشاله ران مى گردد.
زمانى که دریچه ها در مسیر این ورید و یا
اتصاالت آن با سایر وریدها خراب مى شوند،
خون ،تجمع یافته و یا در شاخه هاى وریدى
به عقب بازمى گردد و واریس را ایجاد مى کند.
دالیل

وریدهاى متورم واریسى و تارعنکبوتى بسیار
شایع هستند .بیش از  40درصد زنان باالى 50
سال به این بیمارى دچارند .عوامل این بیمارى
شامل موارد زیر است:
 ایستادن به مدت طوالنى :یک بررسى در موردکارگران دانمارکى در دسامبر  2005نشان داد
زنانى که  75درصد مدت زمان کار خود را به
حالت ایستاده و یا در حال راه رفتن گذرانده
بودند ،تقریباً دو برابر زنانى که مدت زمان
کمترى بر روى پاهایشان ایستاده بودند،
نیاز به درمان واریس پیدا کردند .پژوهشگران
تخمین مى زنند در بزرگساالنی که سنین
فعالیت و اشتغال را مى گذرانند ،ایستادن هاى
طوالنى مدت مسئول بیش از  20درصد موارد
پیدایش واریس است.
 سن :خطر واریس با افزایش سن زیادتر مىشود .رگ هاى خونى و عضالت پشت ساق پا
که در موقع راه رفتن با فشار بر وریدها ،بازگشت
خون را به سمت قلب تسهیل مى کنند ،با گذشت
زمان ضعیف تر مى شوند .کمتر از ده درصد زنان
زیر  30سال و بیش از  75درصد زنان باالى 70
سال به واریس مبتال هستند.
 جنسیت :زنان بیش از مردان مستعد واریسهستند و باردارى عامل اصلى آن است .در
دوران باردارى ،وریدهاى ساق پا پرتر بوده و
راحت تر پاره مى شوند ،زیرا حجم خون و فشار
شکمى در این دوران افزایش مى یابد و هورمون
ها سبب گشاد شدن رگ هاى خونى مى شوند.
هرچه حاملگى به پایان خود نزدیک مى شود،
خطر واریس افزایش مى یابد.
وزن :وزن اضافى به ویژه در اطراف شکم ،فشاراضافى را بر وریدهاى ساق پا تحمیل مى کند .زنانى
که اضافه وزن دارند ،نسبت به زنان الغر بیشتر
در معرض ابتال به واریس هستند و این خطر در
مورد زنان چاق سه بار بیشتر است.در مطالعات
انجام شده بر روى مردان ،ارتباط چندانى بین بروز
واریس و وزن بدن دیده نمى شود.
عالئم

وریدهاى تارعنکبوتى بیشتر به لحاظ زیبایى
ناراحت کننده هستند ،حال آن که وریدهاى
واریسى عالوه بر ظاهر طناب مانند ،مشکالت
متعدد دیگرى نیز به همراه دارند .در صورتى که

ارزیابى وریدهاى غیرطبیعى

پزشک درباره عالئم سئوال کرده و وریدها و
پوست اطراف آن ها را معاینه مى کند .براى
آزمایش واپس زدن خون ،جریان خون را اندکى
مسدود مى کند(براى این کار از یک تورنیکت،
بازوبند فشار خون و یا دست استفاده مى کند)
و مشاهده مى کند که پس از رها کردن ناحیه
مسدود شده چه اتفاقى مى افتد.
براى مشاهده وریدهاى سطحى و دریچه هاى
آن ها ،پزشک از سونوگرافى داپلر استفاده مى
کند ،یعنى چیزى شبیه به همان که در دوران
باردارى مورد استفاده قرار مى گیرد ،و آن را بر
روى سطح ساق پا حرکت مى دهد.
سونوگرافى داپلر ،اطالعات بیشترى در اختیار
قرار مى دهد ،چرا که به پزشک امکان مى دهد
سرعت و جهت جریان و قوام خون را ارزیابى
کند .این روش مى تواند مکانى را که از آن
جا خون شروع به پس زدن مى کند ،شناسایى
نموده و تایید کند که جریان خون ورید عمقى
به مقدار کافى است.
راهکارهایى براى مراقبت از خود

وریدهاى واریسى ساق پا نیاز به هیچ گونه
درمانى ندارند ،مگر اینکه عالئم بروز کنند .در
بسیارى موارد ،روش هاى مراقبت از خود براى
کاهش فشار وریدهاى ساق پا ،تقویت جریان
خون و پرهیز از استفاده از روش هاى موثرتر و
یا به تاخیر انداختن آن ها کفایت مى کند .این
روش ها به قرار زیر هستند:
 )1پاهایتان را باال نگاه دارید .روزى چند بار با
نگه داشتن پاها در باالى سطح قلب به مدت 15
دقیقه ،به آن ها استراحت دهید .بدین ترتیب
ورید هاى شما ناچار نخواهند بود که در خالف
جهت جاذبه کار کنند.
 )2فعالیت ساق پا را تغییر دهید .اگر براى مدت
طوالنى مى نشینید یا مى ایستید ،چندین بار
براى مدتى کوتاه به قدم زدن سریع بپردازید.
عضالت پشت ساق پایتان را با فعالیت هاى
فیزیکى از قبیل قدم زدن هاى سریع و تمرین
هاى استقامتى تقویت کنید.
 )3از مسکن استفاده کنید .استامینوفن ،آسپیرین
یا ایبوپروفن مى توانند دردهاى خفیف وریدهاى
واریسى را که گه گاه بروز مى کنند ،تسکین
بخشند.
 )4جوراب هاى ساق بلند کشى بپوشید .این
جوراب ها با تحت فشار قرار دادن وریدهاى
ساق پا از بازگشت خون به عقب جلوگیرى مى
کنند .اگر عالئم خفیف باشند ،جوراب هاى ساق
بلند معمولى کفایت مى کنند.
اگر عالئم شدیدتر باشند ،پزشک شما جوراب
هاى ساق بلند فشاردهنده اى را تجویز
خواهد کرد که از مچ پا تا ران ها خاصیت
کشسانی(سفتی) آنها کاهش مى یابد .این
جوراب ها باید صبح ها قبل از برخاستن از
رختخواب پوشیده شوند.
 )5از پوشیدن هرگونه لباس و پوشش تنگ در
ناحیه کمر یا ساق پا خوددارى کنید.

آب نیز اگر یک جا بماند مرداب میشود .بنابراین
هرازگاهی در زندگیتان تغییر محسوسی ایجاد
کنید .این تغییر حال و هوایتان را تغییر داده
و باعث میشود دچار حس ناخوشایند نشوید.
برای درمان بی حوصلگی سعی کنید هر از چند
گاهی در زندگی خود تغییراتی چه بزرگ چه
کوچک ایجاد کنید.
 .7به ذهنتان مرخصی بدهید

برای مدت کوتاهی هم که شده بین خودتان و
مشکالت فاصله بیندازید .به ذهنتان مرخصی
دهید وبه یک مسافرت ذهنی بروید.

اصطالح مرد که گریه نمیکند را فراموش کنید.
مرد و زن ندارد؛ احساساتتان را در قلبتان نگه
ندارید .این احساسات ناخوشایند اول حال و
حوصلهتان را میبرند ،بعد به تدریج میتوانند
زمینه بروز اختاللهای جسمی و روانی شوند.
اگر غمگین هستید و احساس میکنید باید
گریه کنید ،پس گریه کنید و بعد از آن احساس
بهتری خواهید داشت.

مسافرت یا حتی یک گردش کوتاه میتواند از
آدمی بیحوصله یک آدم شاد و پرنشاط بسازد.
سپردن خود به دامن طبیعت همراه با فعالیت
بدنی سبک و نرم ،بسیار به درمان بی حوصلگی
شما کمک میکند.

با دیگران در مورد دلخوریها ،شک و تردیدها
و هر حس ناخوشایندی که دارید ،صحبت کنید
تا در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

برای عالیق خود وقت بیشتری صرف کنید و با
اینکار احساس آرامش و شادى به شما دست
خواهد داد.

 .5حرف بزنید

 .6تغییر کنید یا تغییر ایجاد کنید

 .8سفر کنید یا به دامن طبیعت بروید

 .9زمانی را صرف عالقمندیهای خود کنید

دالیل ایجاد کهیر

واریس چگونه به وجود می آيد؟
مبتال به ورید واریسى هستید،
پس از ایستادن یا نشستن طوالنى ،در ساق
پاهایتان احساس درد مبهم ،سنگینى ،سوزش،
فشار و یا ضعف خواهید کرد .معموالً باال نگاه
داشتن ساق هاى پا به بهبود این مشکل کمک
مى کند.
ممکن است شب ها گرفتگی دردناک عضالت
پشت ساق پا را تجربه کنید .پاها و مچ پاهایتان
ورم مى کند و ممکن است پوست اطراف ناحیه
واریس دچار خارش و خشکى شده و یا بر روى
آن بثوراتى پیدا شود و یا رنگ آن به قهوه اى
یا آبى تغییر کند.
ورید هاى واریسى بزرگ تر لزوماً عالئم
شدیدترى ندارند .در واقع ،بسیارى از مردم
مدت ها قبل از بروز تغییرات قابل رویت در
ورید هایشان ،سایر عالئم را تجربه مى کنند.
اگر ورید هاى واریسى درمان نشوند ،عالئم بدتر
شده و گاه عوارضى چون پارگى ،زخم پوستى
و ترومبوفلبیت( thrombophlebitisیا التهاب
وریدى همراه با لخته شدن خون) پیدا مى شود.

حه
صف
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راه های
مقابله

با بیماری

پارکینسون
حواستان به داروهای هورمونی باشد

نتایج پژوهشی که در سال  2003روی
 77000زن انجام شده است نشان می دهد
که دریافت داروهای هورمونی و در کنار آن
مصرف زیاد قهوه در دوره یائسگی ،خطر ابتال
به پارکینسون را باال می برد.
به عقیده ی محققان ،خانم هایی که قرص
های هورمونی مصرف می کنند و در طول
روز شش فنجان یا بیشتر قهوه می نوشند،
چهار برابر بقیه در معرض این بیماری قرار
دارند.
توجه داشته باشید که هورمون استروژن
روی سیستم دوپامینرژیک تاثیر می گذارد.
اگر تحت درمان با استروژن (هورمون درمانی
در یائسگی) هستید ،بهتر است مصرف قهوه
را کاهش دهید.
نوشیدن قهوه :موثر یا بی تاثیر؟

قهوه خواص ضدپارکینسونی دارد .نتایج
یک پژوهش آمریکایی که در سال  2000و
روی  8004مرد انجام شده است نشان می
دهد افرادی که قهوه و نوشیدنی های حاوی
کافئین مصرف می کنند ،کمتر در معرض
پارکینسون قرار می گیرند.
به عقیده این متخصصان افرادی که کافئین
مصرف نمی کنند در مقایسه با افرادی که
روزانه یک تا دو فنجان قهوه می نوشند،
حدود پنج برابر بیشتر در معرض ابتال به این
بیماری هستند.
البته توصیه می شود که در نوشیدن قهوه
دچار افراط نشوید و روزانه یک تا دو فنجان
میل کنید.
بهتر است بدانید چای سبز نیز خواص آنتی
اکسیدانی باالیی دارد و برای مقابله با بیماری
های تخریب کننده سلول های عصبی مانند
آلزایمر و پارکینسون مفید است.
از قرار گرفتن در معرض آفت کش ها
بپرهیزید
اگرچه برای اثبات این نظریه هنوز به بررسی
های بیشتر نیاز هست ،اما بهتر است بدانید
که قرار گرفتن در معرض آفت کش ها،
سموم و آالینده های شیمیایی جزو عوامل
احتمالی افزایش دهنده خطر ابتال به
پارکینسون است.
محققان فرانسوی بر این عقیده هستند
افرادی که سال ها در معرض سموم
کشاورزی هستنند (مانند کشاورزان و غیره)
بیشتر به این بیماری مبتال می شوند.
توصیه می کنیم در حین سم پاشی
محصوالت کشاورزی و غیره حتما از ماسک
استفاده کنید.
عالوه بر این تا حد امکان از میوه ها و
سبزیجات ارگانیک استفاده کنید و یا اینکه
قبل از خوردن آنها ،به دقت آنها را بشویید.
مراقب روح و روان خود باشید

نتایج یک پژوهش هلندی که در سال 2002
انجام شده است نشان می دهد که افسردگی
خطر ابتال به بیماری پارکینسون را افزایش
می دهد.
محققان بین سال های  1975تا  1990روی
حدود  1358نفر که دچار افسردگی بوده اند،
بررسی هایی انجام داده اند.
نتایج این بررسی ها با وضعیت افراد سالم
(غیرافسرده) مقایسه شد.

محققان به این نتیجه رسیدند افرادی که
به مدت طوالنی از افسردگی رنج برده اند،
به میزان سه برابر بیشتر در معرض ابتال به
پارکینسون قرار می گیرند.
اگر دچار افسردگی هستید ،حتما به روان
پزشک مراجعه کرده و نسبت به رفع مشکتان
اقدام کنید.
ویتامین  B6را دریابید

نتایج یک پژوهش هلندی که در سال 2006
روی بیش از پنج هزار نفر انجام شده است
نشان می دهد ویتامین ب 6تاثیر مثبتی در
محافظت از افراد سیگاری در برابر پارکینسون
دارد.
در واقع مصرف موادغذایی سرشار از این
ویتامین شما را در برابر این بیماری حفاظت
می کند.
ویتامین ب 6در مواد غذایی مختلفی مانند جگر
گاو و گوساله وجود دارد.
از دیگر منابع غذایی غنی از این ویتامین می
شود به برخی از ماهی ها مانند ماهی آزاد و
ماهی تن اشاره کرد.
ورزش کنید

انجام ورزش منظم برای پیشگیری از بروز
اختالالت حرکتی مربوط به بیماری پارکینسون
مانند لرزش اندام های بدن مفید است.
توجه داشته باشید که عالئم این بیماری دیرتر
بروز می کند و این بیماران باید خود را برای
مقابله ی هر چه بهتر با عالئم این بیماری و
کنترل بدن خود آماده کنند.
توجه داشته باشید که ورزش خاصی برای
پیشگیری از این مشکل و اختالالت ناشی از
آن وجود ندارد.
متخصصان حوزه ی سالمتی توصیه می کنند
که انجام روزانه  30دقیقه ورزش های سبک
مانند پیاده روی بسیار مفید است.
البته نباید به این میزان بسنده کرد و بهتر است
هر هفته حداقل یک ساعت ورزش های دیگر
را نیز انجام دهید.
مسمومیت ها عاملی برای ابتال به پارکینسون

برخی از مسمومیت های شدید مانند مسمومیت
با گاز مونواکسیدکربن یا منگنز می تواند باعث
بروز عالئم ناگهانی بیماری پارکینسون شود.
این قبیل مسمومیت ها باعث مرگ سلول های
عصبی دوپامینرژیک می شود .این پدیده در
مغز بیماران مبتال به پارکینسون به طور واضح
دیده می شود.
با وجود اینکه این قبیل مسمومیت های شدید
چندان شایع نیست ،اما باید حواستان به هر نوع
ماده ی شیمیایی باشد.
داشتن سبک زندگی سالم

درست است که نمی توان در برابر ابتال به بیماری
های ژنتیکی کار زیادی انجام داد ،اما در بقیه
موارد می توان با داشتن سبک زندگی سالم از
ابتال به بسیاری از ناخوشی ها پیشگیری کرد.
بهترین کار این است که تغذیه ی متنوع و
سرشار از ویتامین داشته باشید ،روح و روان
تان را از گزند استرس و افسردگی دور نگه
دارید ،بی تحرکی و خدای نکرده تنبلی را کنار
بگذارید و با توکل بر خدا ،قلب و روحتان را
سرشار از آرامش کنید.
منبع :تبیان

بهطور عادی سیستم ایمنی بدن شما به شکل
بالقوه در برابر مواد خطرناکی مانند باکتریها،
ویروسها موم به مبارزه برمیخیزد .در برخی
از افراد پاسخ ایمنی در برابر موادی که عموما
خطرناک نیستند ،مانند برخی از غذاها نیز
تحریک میشود .علت آلرژیهای غذایی
بستگی به ایموگلوبین بدنتان دارد که کار این
ماده تولید پادتن غذای خاص است .به دلیل
اینکه بیشتر افراد در مقابل غذاها مقاومت
دارند آلرژی غذایی عمومیت چندانی ندارد .در
آلرژی غذایی واقعی سیستم ایمنی در پاسخ
به غذاهایی خاص پادتن و آنتیهیستامین
تولید میکند .هر غذایی میتواند منجر به
واکنشهای آلرژی شود.
چند غذا در فهرست متهمان اصلی قرار دارند
بیشترین غذاهایی که در بچهها منجر به
حساسیت میشود عبارتند از :تخممرغ ،شیر،
خشکبار ،آبزیان صدفدار (میگو ،خرچنگ)
سبوس و گندم.آلرژی غذایی عموما از دوران
کودکی آغاز میشود،
اما به این معنی نیست که در دورههای دیگر
از دستشان در امان هستیم .خوشبختانه
حساسیت به شیر ،تخممرغ ،گندم و سبوس
پس از پنج سالگی در بچهها اگر از مواد
حساسیتزا دوری شود بهبود مییابد
اما حساسیت به آجیل و آبزیان صدفی در
تمام طول زندگی با آنان همراه خواهد بود .در
دیگر بچهها و بزرگساالن شایعترین غذاهای
حساسیتزا شامل ماهی ،آجیل و آبزیان صدفی
است .افزودنیهای مواد غذایی  -مانند رنگ،
قوامدهندهها و نگهدارندهها  -به ندرت ممکن
است باعث واکنشهای حساسیتزا شوند.
سندروم آلرژی دهان و دندان ممکن است پس
از خوردن میوه و سبزیجات تازه رخ دهد.
آلرژی در این غذاها ،شبیه به برخی گرده
های خاص است .مانند گرده خربزه ،نوعی
ابروسیا و گرده درخت سیب.بسیاری از مردم
آمریکا معتقدند که حساسیت غذایی دارند ،در
حالیکه آمار واقعی کمتر از یک درصد است.
واکنش افراد عموما در فراوردههای ذرت ،شیر
گاو و محصوالت لبنی و گندم و دیگر غالت
بوداده است
نشانهها
عالئم برای آشکارشدن از خود بیتابی نشان
میدهند و معموال بالفاصله دو ساعت پس
از خوردن اتفاق میافتند .اگر عالئم پس از
خوردن غذایی خاص بالفاصله در شما پیشرفت
کرد مبتال به حساسیت غذایی هستید.
نشانههای محرز شامل کهیر ،گرفتگی صدا و
خسخس است
دیگر عالئم به شرح زیر است :درد شکمی،
اسهال ،مشکالت گوارشی ،خارش دهان ،گلو،
چشم ،پوست و دیگر مناطق ،سرگیجه یا
ضعف ،گرفتگی بینی ،تهوع ،آبریزش بینی،
تورم خصوصا در نواحی پلک ،صورت ،و زبان،
سریع ،پیچش شکم و قی کردن
عالئم آلرژی دهانی :خارش لبها ،زبان و گلو
و گاهی ورم لبها
نشانه و آزمایش
در واکنشهای شدید حتی ممکن است فشار
خونتان پایین بیاید و راههای تنفسی مسدود
شود .تست خون یا پوست میتواند سطح پادتن
(ایموگلوبین) را مشخص و تایید کند که آیا
مبتال به آلرژی هستید یا نه .تا از بین رفتن
عالئم ،سعی کنید غذاهای مظنون را از رژیم

غذایی خود حذف کنید ،سپس حساسیت شما
به نوع غذا مشخص خواهد شد
در آزمایشهای تحریکی شما در معرض آلرژی
مظنون در شرایط کنترل شده قرار میگیرید.
این امر ممکن است در رژیم غذایی یا تنفس
در شرایط آلرژی باشد .این نوع آزمایش ممکن
است به واکنشهای آلرژیک حاد منجر شود
و باید تحت نظر پزشک انجام گیرد .هرگز
این نوع آزمایشها را خودسرانه انجام ندهید.
خصوصا اگر اولین واکنش حساسیتی باشد باید
توصیههای پزشکی اعمال شود
معالجه
تنها درمان موثر برای حساسیت غذایی دوری
از آن است .اگر فکر میکنید خودتان یا
کودکتان آلرژی دارید استثنائات حساسیتی
را درنظر بگیرید .اگر نشانهها تنها در یک
نقطه از بدن آشکار شد (برای مثال کهیر روی
چانه بعد از خوردن غذایی خاص) نیازی به
درمان ندارید .این عالئم معموال پس از زمان
کوتاهی از بین میروند .آنتی هیستامین ها
سبب بروز ناراحتیهایی میشوند اما کرمهای
تسکیندهنده پوست آرامبخش هستند
اگر فکر میکنید مبتال به حساسیت غذایی
هستید حتی در موارد موضعی نیز با پزشک خود
مشورت کنید .در صورت هر تشخیص حساسیتی
ن فرین تزریق شود.
باید بهموقع ایپی 
اگر حساسیت جدی باشد مانند کهیر تمام
نقاط بدن این تزریق باید انجام شود .مراجعه
به نزدیکترین بیمارستان یا درمانگاه البته با
آمبوالنس اقدام بعدی است .توصیههای پزشکی
را در تزریق جهت عکسالعمل خوب رعایت کنید
تشخیص
از غذاهایی که فکر میکنید سبب واکنشهای
حساسیتی میشوند اجتناب کنید .حتی
ممکن است بهطور جدی رژیم غذاییتان را
محدود کنید .در مواقعی که بیرون از خانه
غذا میخورید تمام جزئیات بستههای غذایی
را چک کنید
عارضه سختی
انافیلکسیز که تمام بدن را درگیر میکند جدی
است .گرچه حساسیتهای دهانی منجر به
انافیلکسیز نمیشود اما برای احتیاط از پزشک
بپرسید که آیا نیاز به تزریق ایپینفرین هست
یا نه؟ حساسیتهای غذایی میتواند منجر یا
حادترشدن آسم و اگزما یا دیگر اختالالت شود
در صورت بروز حساسیتهای جدی مثل مشکل
تنفس یا خسخس سینه پس از غذا خوردن
با اورژانس تماس بگیرید .اگر توصیه پزشکی
تزریق ایپینفرین است هرچه سریعتر پس از
بروز حساسیتهای شدید حتی قبل از انتقال به
بیمارستان آن را تزریق کنید زیرا هرچه زودتر
تزریق شود بهتر است .افراد مبتال به حساسیت
باید توسط متخصص آلرژی معاینه شوند
پیشگیری
شیر مادر از آلرژی پیشگیری میکند .به عبارت
دیگر راهی برای پیشگیری شناخته نشده است
مگر اینکه تا قبل از بلوغ از خوراندن غذاهای
آلرژیزا به کودکان اجتناب شود که بسته به
کودک و نوع غذا متفاوت است.اگر مبتال به
آلرژی شدید هستید ،برای دوری از مشکالت
بیشتر از خوردن غذاهای مسبب آن خودداری
کنید
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رنگ آمیزی دیوار خانه با طرح گل دار

ابزار و مصالح موردنیاز برای نقاشی طرح گل دار:
نوار چسب رنگی -قلم موی رنگ -قلم موی
فوم -رنگ التکس (دو رنگ) -کاتر -ورقه های
فوم چسبنده -عایق فوم  2/5سانتی -قیچی
بهتر است ابتدا برای الگویتان برنامه ریزی کنید.
بنابراین در وهله اول دیوار تان را اندازه گیری
کرده و محل قرار گرفتن طرح را مشخص کنید.
پریز ها و بازشو های پنجره را در نظر بگیرید و
فاصله ساقه ها را از هم تعیین کنید  -بین ۶۰
تا  ۹۰سانتی متر ایده آل به نظر می رسد .مزیت
نوار چسب رنگی این است که اگر محل آن را
دوست نداشته باشید ،به راحتی می توانید آن را

جدا کرده و در محلی دیگر بچسبانید تا به طرح
دلخواه خود برسید.
با استفاده از نوار چسب رنگی ،یک نوار از سقف
تا کف یا سطح موردنظر تان بکشید .سپس
یک نوار دیگر در فاصله ی  2/5سانتی از آن
بچسبانید .فضای بین این دو نوار ،ساقه ی گل
شما را شکل می دهد .حال ساقه بعدی را با
فاصله ی  ۶۰یا  ۹۰سانتی متر از قبلی ایجاد
کنید .این کار را تا جایی که طرح تان کامل
شود ،ادامه دهید .با انگشتان خود بر روی نوار
چسب بکشید تا لبه ساقه ها بعد از رنگ آمیزی
و برداشتن نوار چسب صاف و مستقیم باشد.

برای ایجاد ساقه ،نیمی از نوک قلم مو را با یک
رنگ (مثال بنفش) و نیم دیگر آن را با رنگی
دیگر (مثال سبز) اندود کنید .با استفاده از قلم
موی رنگ در فاصله  2/5سانتی بین نوارها لکه
های رنگی ایجاد کنید و اجازه دهید خشک
شود.
برای ایجاد نقش گل ،الگوی گل موردنظر تان
را روی یک کاغذ بکشید ،آن را ببرید و به فوم
چسبنده بچسبانید .سپس الگوی گل را از روی
فوم چسبنده ببرید و آن را به فوم عایق 2/5
سانتی بچسبانید .با استفاده از کاتر ،با فاصله
حدود  ۱سانتی متر اطراف الگو را ببرید .با فشار
قطعه را جدا کنید .به وسیله ی قلم موی فوم،
سمت الگو را به رنگ دلخواه تان (مثال آبی) رنگ
آمیزی کنید.
قبل از خشک شدن رنگ روی فوم الگو ،الگو را تا
پایین ساقه تکرار کنید .می توانید شکل برگ را
نیز از فوم چسبنده ببرید و به همان روش ایجاد
نقش گل ،نقش برگ را نیز ایجاد کنید .اکنون
می توانید از طرح جذاب و با طراوت دیوار خود
لذت ببرید!

خالقیت های کوچک و دوست داشتنی
ساخت آینه دکوری

چگونه با انتخاب پارکت خانه را بزرگ تر ،روشن تر و زیباتر کنیم ؟
رنگ پارکتی که انتخاب میکنید مطمئنا روی
فضای داخلی تاثیرگذار است.
با آگاهی از این که رنگ ،نور و فضا به هم
وابستهاند ،انتخاب سختتر میشود .رنگ سقف
و دیوارها تاثیر قابل توجهی روی احساس شما از
محیط میگذارد .رنگ انتخابی میتواند یک اتاق
را بزرگتر ،کوچکتر ،پهنتر ،باریکتر ،عمیقتر،
بلندتر ،روشنتر و یا گرمتر نشان دهد.
 -1یک اتاق با پارکت و دیوارهای روشن خانه
را بزرگتر نشان میدهد .اما اگر فقط از رنگهای
روشن استفاده شود ،خانه سرد و بیروح خواهد
شد.
 -2اگر دیوارهای اتاق تاریک اما پارکت و سقف
روشن باشد ،تاثیر خطوط افقی بیشتر میشود.
به عبارت دیگر به خطوط افقی بیشتر توجه
میشود.
 -3در صورتی که پارکت و سقف روشن و کل
دیوارها تیره باشند ،اتاق باریکتر و بلندتر به نظر
میرسد.
-4پارکت تیره با دیوارها و سقف روشن ،اتاق را
پهنتر نشان میدهد.

رنگ مخصوص کاشی

نو شدن ارزان به جای تعویض کردن گران!

چیدمان آینه های کوچک کنار هم می تواند
دیوار منزل شما را زیباتر کند .از آینه های
کوچک جیبی استفاده کنید .آنها را با نظم و
چیدمانی خاص در کنار هم قرار داده و به دیوار
متصل کنید .فقط کافی است که صفحه ای
مناسب را برای چسباندن این آینه ها بیابید.
ساخت میز تحریر کودکان با در های قدیمی

در یک کمد قدیمی می تواند یک میز کار
کوچک زیبا باشد تا کودکان شما بتوانند از آن
استفاده کنند .رنگی شاد را انتخاب کنید و ۴
پایه به آن متصل کنید.
با چنگال ،پایه ای برای قاب عکس ها بسازید

آنها را دور نیندازید و منتظر باشید تا بتوانید از
چیدمان رنگهای مختلف آن در کنار هم استفاده
ای مفید کنید .با چسباندن آنها روی سطح یک
قاب عکس از نمای رنگارنگ آن لذت ببرید.

به کمک دم باریک چنگال ها را تبدیل به پایه
قاب عکس کنید .دقت کنید که این کار را به
شکلی انجام دهید که متقارن و ایستا باشد.

گلدان های سیمانی به شکل دست انسان

دید خود را نسبت به سطل ها و بطری های
خالی عوض کنید .آنها دور ریختنی نیستند.
خوب که به آنها نگاه کنید می بینید که با یک
روکش زیبا می توانند آباژور دکوری زیبایی
باشند.

ساخت میز تحریری جذاب با تخت خواب کودک

با بطری های خالی ،آباژور های تزئینی بسازید

رنگ کردن سنگ های باغچه

به فضای بیرون خانه هم توجه کنید .با رنگ
کردن سنگ ها و قرار دادن آنها در باغچه رنگ و
رویی تازه به آن ببخشد .این سنگ های رنگی را
می توانید در گلدان های کوچک هم قرار دهید.
قاب عکسی زیبا با مدادرنگی های کوچک

مداد رنگی ها پس از استفاده زیاد و تراشیدن
مدام به سایزی می رسند که امکان استفاده از
آنها و نگهداشتن آنها در دست وجود ندارد .هر بار
که یکی از آنها به این اندازه رسید بهتر است که

دستکش های پالستیکی را با مالت ماسه
سیمان پر کنید .به آن حالتی شبیه به دست
انسان بدهید و اجازه دهید تا خشک شود .پس
از آن با جدا کردن دستکش می توانید گلدانی
شبیه به دست انسان داشته باشید.
تخت خواب کودکی فرزندتان را تبدیل به میزی
جذاب برای دوران نوجوانی اش بکنید .فقط
کافی است که یکی از دیوارهای محافظ آن را
جدا کرده و کف آن را رنگ کنید .حاال میزی
دارید که از رویه آن می توانید به عنوان تخته
سیاه نیز استفاده کنید.
صندلی ای به شکل ساعت شنی بسازید

با کمک چند تخته چوب و دو بطری خالی
ساعت شنی بسازید که صندلی مخصوص
کودک دلبندتان نیز باشد .دقت و ظرافت عوامل
مهم برای انجام این کار هستند.

تفاوت میان کفپوش پارکت لمینت و پارکت چیست؟
همواره ما نام لمینت و پارکت را شنیده ایم .آیا
تا به حال به این فکر کرده اید که چه تفاوتی
میان پارکت ها و کفپوش های لمینت هست
؟ آیا هنگام خرید دقیقاً می دانید کدام یک
مناسب شما می باشند ؟ کفپوش هایی که با
نام پارکت لمینت فروخته می شوند  ،دقیقاً چه
هستند ؟
×)پارکت چیست؟
پارکت ها کفپوشهایی هستند که جنس آنها از
چوب طبیعی درختان می باشد  .پارکت را به
کف اتاق می چسبانند  .پس از خشک شدن
چسب ،سطح روی آن را ساب و سپس الک می
زنند تا صاف و صیقلی شود  .پارکت نسبت به
آب فوق العاده حساس بوده و در صورت تماس
با آب  ،سریعا دچار تورم می شود یا به اصطالح
باد می کند  .پارکت در اثر برخورد اشیاء نوک
تیز با آن آسیب دیده و خش می افتد و پس از
گذشت چند سال الزم است تا سطح آن مجددا
ساب خورده و الک زده شود .
×)پارکت لمینت چیست؟
لمینیت ( )laminateکه اصطالحا به آن
لمینت و یا پارکت لمینیت نیز می گویند  ،از
جنس  ، HDFالیاف چوب فشرده می باشد و
مانند پارکت مستقیما از خود چوب درختان
ساخته نمی شود  .پارکت لمینت ها تفاوت های
بسیار زیادی با پارکت های چوبی دارند  ،که از
جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
.1پارکت لمینت ها به کف اتاق چسبانده نمی
شوند  ،بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک
گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد
 ،به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند
 .افزایش سطح کار  ،باعث بیشتر شدن وزن

لمینت های در هم قفل شده می شود و همین
وزن  ،یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی
کف بدون استفاده از چسب می باشد.
 .2به علت عدم استفاده از چسب در نصب
پارکت لمینت ها  ،کف اتاق صدمه نمی بیند
 .به عنوان مثال اگر کف اتاقی سنگفرش باشد
و روی آن لمینت اجرا شود ،اگر بنا به دالیلی
بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم
 ،بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سطح سنگ
زیرین وارد شود  ،می توانیم این کار را انجام
دهیم .بدین ترتیب پارکت لمینت ها را می توان
تا چندین بار پس از نصب جمع آوری و مجددا
در محلی دیگر نصب کرد.
.3پارکت لمینت ها به علت فومی که قبل از
نصب در زیر آنها پهن می شود  ،پس از اجرای
کامل  ،تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه
زیرین جلوگیری می کنند.
.4فوم زیر پارکت لمینت ها عالوه بر عایق صدا،
عایق حرارت و برودت نیز می باشد
.5لمینیتها نسبت به آب بسیار مقاومتر از پارکت
های چوبی قدیمی هستند.
.6لمینیتها نسبت به اجسام نوک تیز بسیار
مقاومتر از پارکت های قدیمی هستند.
 .7سرعت نصب و اجرای پارکت لمینت بسیار
باالست  .به طور میانگین یک واحد با مساحت
 100متر مربع در یک روز الی یک روز و نیم
اجرا می شود.
 .8پس از نصب نیازی به ساب و الک ندارد و
همان لحظه که نصب به اتمام می رسد  ،پس از
نظافت  ،می توان وسایل را روی آن چید.
.9بسیار مقرون به صرفه تر از دیگر مصالح
ساختمانی مانند سنگ و سرامیک و  ...می باشد.

همیشه برای هر کار یک راهی وجود دارد
و در دکوراسیون نیز بر خالف تصور خیلی از
مردم ،می توان با کم ترین هزینه ها این راه
ها شناخته یا به وجود آورد .تغییر کاشی های
قدیمی نیز یکی از همین نمونه هاست .گاهی
اوقات به دلیل قدیمی و ناسالم بودن مجبور به
تغییر کاشی و سرامیک در آشپزخانه یا سرویس
بهداشتی هستیم و گاهی اوقات نیز برای تغییر
دکوراسیون و ایجاد تنوع.
همه آن چه نیاز دارید :

رنگ التکس -پرایمر رنگ -پلی اورتان بر پایه
روغن -نوار چسب -چاقو -قلم مو نرم 1/5
سانتی متری
تمیز کردن کاشی

برای شروع ،ابتدا کاشی را با صابون و آب و
اسفنج تمیز کرده و با استفاده از یک دستمال
آن را خشک نمایید .مهم است که قبل از رنگ
آمیزی مطمئن باشید هیچ کثیفی و یا پرز
دستمان روی دیوار باقی نمانده باشد .سپس یک
طرح هندسی که به آن عالقه مند هستید یا فکر
می کنید برای کاشی های شما مناسب است
را انتخاب نمایید .در این نمونه ،از طرح مثلث
به دلیل ایجاد هماهنگی بیش تر با کاشی های
قدیمی استفاده شده است.

ایجاد طرح هندسی

زمانی که الگوی مورد نظر خود را انتخاب
نمودید ،با استفاده از نوار چسب آن را روی
کاشی ها پیاده کنید .باید مطمئن باشید
که گوشه ها مرتب و دقیق چسبانده شوند تا

طرحتان کامل و واضح به نظر برسند.
رنگ اول

در این مرحله ،بعد از ایجاد طرح نوبت به رنگ
آمیزی می رسد .بهتر است در ابتدا از پرایمر
رنگ استفاده نمایید .این کار تفاوت زیادی را
در رنگ آمیزی شما به وجود آورده و همچنین
کیفیت رنگ اصلی را بهبود می بخشد .البته
خشک شدن پرایمر نزدیک به چهل دقیقه طول
خواهد کشید.
رنگ اصلی

هنگامی که پرایمر خشک شد ،کاشی های
شما آماده رنگ آمیزی اصلی هستند .برای این
مرحله از یک قلم کوچک استفاده کنید تا تسلط
کافی را داشته باشید .البته بهتر است اندازه و
مدل قلم مو با توجه به پیچیدگی الگوی شما
مشخص شود .اما در حالت کلی برای گوشه ها
و قسمت های ظریف باید از قلم موهای کوچک
استفاده نمایید .نسبت به رنگ کاشی های
قدیمی ممکن است نیاز داشته باشید که از چند
الیه رنگ استفاده کنید.
پایان رنگ

پس از خشک شدن رنگ ،یک پوشش نازک از
پلی اورتان بر پایه روغن برای محافظت از آن در
برابر رطوبت و خراش استفاده کنید .ممکن است
این نمونه زمان طوالنی تری برای خشک شدن
نیاز داشته باشند ،اما بسیار با دوام هستند.
هنگامی که پوشش حفاظتی نهایی خشک
است (معموال  ۴ساعت طول می کشد) ،شما
می توانید نوارها را از روی کاشی ها جدا نمایید.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم گوهر راستي محمود آبادي داراي شماره شناسنامه 655متولد  47/3/9به شرح دادخواست به
شماره بايگاني این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي
اكبر مهرپور به شناسنامه شماره  290در تاریخ  97/5/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1محمدياسين مهرپور ش ش  -ت ت  1393ك.م  2440910716صادره از فيروزآباد
-2محمدمحسن مهرپور ش ش  -ت ت  1393ك.م  2440910724صادره از فيروزآباد
-3مليكا مهرپور ش ش  -ت ت  1390ك.م  2440848689صادره از فيروزآباد فرزندان متوفي
صادره از فيروزآباد همسر
-4مريم فريدوني ش ش  259ت ت  1366ك.م 2452181129
متوفي
صادره از كوار
-5گوهر راستي محمودآبادي ش ش  655ت ت  1347ك.م 6839701093
مادر متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف577/
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابر رأي شماره 139560311011001760مورخه  95/11/20هيأت اول  -موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عدنان يزدانپناه فرزند زندهعلي به شماره شناسنامه
 1صادره از الر در ششدانگ گز و نخلستان و زمين زراعي آبي به مساحت  106202/40متر مربع پالك
 780فرعي از  10896اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  10896اصلي قطعه  7واقع در بخش 18
فارس الرستان (علي آباد) محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك  10896تاكنون به
عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت
تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه  97/7/18تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل به
عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 97/6/17 :
م /الف 499 /
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان

 -5یک اتاق با پارکت و سقف تیره و
دیوارهای روشن  ،پهنتر و پایینتر به نظر
میرسد.
 -6اگر سقف روشن اما دیوارها و پارکت تیره
باشند ،حس بودن در زیرزمین در فرد ایجاد
میشود .چون نور فقط از باال خواهد بود.
چطور رنگ پارکت را مناسب فضا و احساستان
انتخاب کنید ؟!
-1پارکت بژ و کرم متمایل به زرد  ،جاهای
کمنور و تاریک را روشنتر و شادتر میکند
وآرامشبخش است.

-2پارکت فندقی جزو رنگهای گرم و هماهنگ
است و فضایی صمیمی ایجاد میکند.
-3پارکت قهوهای  ،حس ارتباط با زمین و
طبیعت را ایجاد کرده و با مبلمان روشن زیباتر
خواهد بود.
-4پارکت بژ مایل به سفیداحساس جدید بودن
و پاکیزگی را بوجود آورده و فضای اتاق را روشن
میکند.
-5پارکت خاکستری تیره خنثی  ،شیک و
آرامشبخش است.

چگونه آینه ها را
در دکوراسیون اتاق خواب بگنجانیم؟
آینه ها نقش مهمی در دکوراسیون انواع
فضاها دارند و کاربرد آن ها بسیار زیاد است.
یکی از اولین و برترین کاربردهای آینه برانداز
کردن ظاهر فردی درون آینه است.
وجود آینه در دکوراسیون اتاق خواب نیز
یکی از بایدهاست اما در خصوص چگونگی
قرار دادن آینه در اتاق خواب یک سری نکات
وجود دارد که بهتر است آن ها را بدانید.
چگونه آینه ها را در دکوراسیون اتاق خواب
بگنجانیم؟ اگر اتاق خواب شما کوچک و
دارای محدودیت فضاست و هم چنین دارای
سقفی کوتاهی است بهترین مکان برای نصب
آینه به خصوص آینه قدی پشت در اتاق یا در
کمد دیواری است.
آینه قدی در اتاق خواب به طور کلی باید در
قسمتی نصب شود که فضای زیادی را منعکس
کند و همچنین فضا در مقابل آن طوری باشد
که به راحتی بتوانید در مقابل آن بایستید و
خود را بصورت تمام قد مشاهده کنید.
در اتاق خواب آینه نباید جایی قرار داده شود

که تصویر شما را هنگامی که روی تخت دراز
کشیده اید منعکس کند.
سعی کنید آینه را در جایی از اتاق خواب خود
قرار دهید که منعکس کننده نمای زیبایی از
اتاق باشد و یا بتواند نور طبیعی ورودی به اتاق
را منعکس و دو برابر نماید.
شما می توانید با قرار دادن یک آینه قاب شده
بزرگ که دارای قابی نفیس و شکیل روی یک
میز گرد که با یک رومیزی زیبا مزین شده است
یک نقطه کانونی زیبا در دکوراسیون اتاق خواب
خود بوجود آورید.

بهترین رنگ
برای کابینت آشپزخانه های اوپن چیست؟
برای داشتن یک دکوراسیون جذاب و زیبا
کابینت های آشپزخانه مان را باید چه رنگی
کنیم؟
کابینت های سفید را چگونه با دکوراسیون
ست کنیم؟
من پذیرایی خانهام کاغذهای قهوه ای و کرم
دارد وکف پارکت تقریبا تیره.برای انتخاب
رنگ کابینت ها آيا رنگ سفید خوب است؟
اون چیزی که در طراحی بسیاری از خانه ها
شما را جذب می کند هماهنگی و یکپارچگی
است .یعنی اگر بقیه قسمت های خانه شما
پوششی از رنگ های گرم دارد شما نمی
توانید از رنگ سردی مانند سفید برای
کابینت های آشپزخانه استفاده کنید مگر
اینکه بخواهیددکوراسیون کل خانه را تغییر
دهید.
از آنجایی که امروزه آشپزخانه اکثر خانه
ها باز ( )openاست ،در واقع آشپزخانه
شما فقط آشپزخانه نیست بلکه بخشی از
دکوراسیون خانه شما هم محسوب می شود
پس یک رنگ گرم را جایگزین رنگ سفید

برای کابینت ها کنید اما اگر اصرار به رنگ
سفید دارید و از رنگ های تیره خسته شدید،
درب و بدنه کابینت ها می توانند سفید باشند
ولی متریال استفاده شده برای روی کانترها باید
از جنسی شبیه چوب و رنگ گرم باشد .کاشی
های دیواری آشپزخانه هم باید رنگی نسبتا تیره
داشته باشند تا آشپزخانه مانند جزیره ای جدا
افتاده از بقیه قسمت های خانه تان نباشد.
هرگز به شما این چیدمان آشپزخانه هایی که
کابینت های سفید با دیوار و کف های تیره
دارند را پیشنهاد نمی کنیم.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش بيست فارس

آقاي عدنان حقشناس با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره  135جويم
تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به ششدانگ يك باب خانه
پالك  822/6واقع در قطعه  4بخش  20فارس روستاي بيدشهر كه ذيل ثبت  3514صفحه 79
دفتر  17امالك بنام عدنان حقشناس ثبت و سند مالكيت بشماره چاپي  790108صادر كه به
علت جابجايي مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است  ،مراتب طبق
ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي
معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار1397/6/17 :
از طرف اسحاق رزاقينيا  -كفيل واحد ثبتي حوزه ثبت ملك جويم
م /الف 497 /
آگهي مزايده (در مورد اموال غير منقول  -مرحله اول)

به موجب دادنامه مربوط به پرونده اجرايي كالسه  960625محكوم عليه عليرضا صالحي محكوم
به پرداخت  50عدد سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم له خانم فاطمه خوشبين و پرداخت
 10000000ريال بابت حقاالجراي دولتي گرديده است كه در اين راستا يك دستگاه كاميونت
نيسان آبي رنگ مدل  1396و شماره موتور  698017-424و شماره پالك  61ق  63-484ظاهري
سالم با قيمت  340000000ريال توسط محكوم عليه  /محكوم له معرفي گرديده كه به منظور فروش
ملك مذكور و استيفاي محكوم به و هزينههاي اجرايي مربوطه در روز دوشنبه مورخه 97/07/02
از 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 فوق 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/الف576/
قاضي اجراي احكام حقوقي فيروزآباد  -سعيد قائدي

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

هيجدهم

5:17

6:35

12:50

19:05

19:21

نوزدهم

5:18

6:36

12:50

19:04

19:20

* ميزان تعامل شوراي شهر با نماينده
مجلس در پيشبرد امور شهري را چطور
ارزيابي ميكنيد؟ ميزان تعامل شوراي
شهر با روساي ادارات و دستگاه هاي
اجرايي چگونه است؟
**میزان تعامل شورای اسالمی شهر الر
در دروه پنجم با ادارات بسیار خوب ارزیابی
میشود.
* توانمنديهاي بالقوه ميراث فرهنگي
الر نيازمند توجه جدي همه جانبه است
يعني هم همفكري و همدلي مديران
شهرستان را ميطلبد و هم مشاركت
مالي و فكري شهروندان .در اين زمينه
توضيح دهيد مشخص ًا براي مرمت و
بازسازي قلعه اژدهاپيكر ،بازار قيصريه
و اطراف آن و كاروانسراها چقدر به
اهداف خود نزديك شدهايد؟
**میراث فرهنگی الر با توجه به اهمیت
و قدمت آن که میتوان با تبدیل آن به
قطب گردشگری ،زمینه اشتغال نیز فراهم
نمود ،در حال تخریب و نابودی است؛ قلعه
اژدهاپیکر به کانون فساد و اعتیاد تبدیل
شده و کاروانسرای شهرقدیم که زمانی مرکز
تجاری جهانی بوده به محل تجمع سگهای

اطالعيه دفتر نماينده
مردم ،پيرامون تغييرات
در اداره كل راه و
شهرسازي الرستان

پيرو مسائل و ابهامات
موجود در خصوص
تغييرات حاصله در
حوزه راه و شهرسازي
و حمل نقل جاده اي
الرستان،دفترنماينده
مردم در مجلس
شوراي اسالمي به
دليل روشن تر نمودن
موضوع اطالعيه اي صادر نمود.
متن اطالعيه به قرار زير است:
پیرو پیگیری های به عمل آمده برای ارتقای
اداره حمل و نقل و راهداری الرستان که
منجر به چندین بار طرح موضوع در هیات
دولت و ارجاع به کمیسیون های تخصصی
گردید ،نهایتاً وزارت راه و شهر سازی که
خود از حامیان این ارتقای اداری بود تصمیم
به اجرای آن در حوزه اختیارات خود گرفت
و چند تغییر ساختاری را به شرح زیر در
دستور کار قرار داد:
 -۱تبدیل اداره حمل و نقل و راهداری به
اداره کل راهداری و حمل و نقل الرستان
 -۲تبدیل اداره کل راه و شهرسازی موجود
به مدیریت مستقل
بر اساس این تصمیم ،عالوه بر حفظ یک
اداره کل الرستان  ،یک مدیریت مستقل به
شهرستان اضافه خواهد گردید که مستقیماً
در مسائل بودجه ای و اداری با وزارتخانه
راه وشهرسازی در ارتباط خواهد بود و در
مجموع سطح اداری شهرستان نسبت به
ماقبل از امتیاز جدیدی برخوردار خواهد
گشت.
الزم به ذکر است که حوزه راهسازی نیز
توسط شرکت زیر ساخت به اداره کل
راهداری و حمل ونقل تفویض خواهد گردید
و نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.
عالوه بر این ،بعضی درخواست ها و نگرانی
ها از دلسوزان و معتمدین شهرستان به
دفتر نماینده منتقل شده است که تمام
این دیدگاه ها قرار است در جلسه ای که با
حضور مسئوالن وزارتخانه و دکتر جعفرپور
نماینده مردم در تهران تشکیل شود مطرح
خواهد گردید.
ان شاء اهلل عالوه بر تصویب منطقه ویژه
اقتصادی الرستان که موجب شادمانی
مردم منطقه گردید ،ارتقای اداری پیش
رو ،موجبات رضایت مندی مردم را فراهم
خواهد آورد.

 -امام علی علیه السالم فرمودند:

قربانگاه عقل ها غالبا در پرتو طمع ها است.
(محاضرات ج  ۱ص )۲۵۱

چش
رد گذشته رباردى دینى داشتم هک رد م من زبرگ مقدا ر بود چون اگر
سخ
نم
رد ن گفتن رب او ىشیپ مىگردنتف رد سکوت مغلوب ىگردید.
(حکمت )۲۸۹

گفت و گوی اختصاصی میالد الرستان با عبداهلل محبی
ولگرد تبدیل شده است .کسی به یادآوری،
تذکر و فریادهای شورای اسالمی شهر الر
توجهی نداشته و به نظر میرسد عدهای
مأموریت دارند این میراث گرانبها را نابود
کنند .جالب اینکه سازمان میراث فرهنگی نه
تصمیم بازسازی و مرمت این آثار باارزش دارد
و نه اجازه میدهد این مهم بوسیله شهرداری
انجام شود.
* در سطح شهر شاهد هستيم برخي
از طرحهاي نيمه تمام شهرداري بعد از
گذشت چندين سال هنوز تعيين تكليف
نشدهاند ،مشخص ًا (زمينهاي اطراف
ميدان امام خميني ،مجتمع تجاري زيتون
بين دو شهر و ، )...مشكل از كجاست؟
**با تشکیل جلسات متعدد مقرر شده
شهرداری الر در یک برنامه زمانبندی شده
طرحهای نیمه تمام را تکمیل کند.
*به نظر ميرسد شوراي شهر در بُعد
اطالعرساني به شهروندان ضعفهايي
دارد آيا اين انتقاد وارد ميدانيد؟
پيشنهاد شما براي بهبود وضعيت فعلي

رییس سابق شورای شهر الر

چيست؟
**شورای اسالمی شهر الر در بُعد
اطالعرسانی ضعفهایی دارد .البته به نظر
اعضای دوره پنجم شورای شهر ،با آغاز
عملیات اجرایی پروژهها مردم آگاه میشوند
و از طرفی به وسیله یاوران شورا در محالت،
فضای مجازی و از همه مهمتر ارائه گزارش
فعالیت شورا از طریق روزنامه وزین میالد،
این مهم تا حدودی تحقق یافته است.

( قسمت دوم )

سایر اقدامات شورای شهر الر:
 با حضور مردم در جلسات شورا و ارائهمشکالت آنان ،از قبیل رسیدگی به وضعیت
کارخانه سیمان ،پروازهای هواپیما ،اشتغال
جوانان ،وضعیت راه های مواصالتی و
درمان مطرح گردیده که با تشکیل جلسه
و یا مکاتبه با مسئولین ذیربط این موارد
پیگیری شده است.
 -توسعه فضای سبز از اقدامات اساسی

شورای اسالمی دوره پنجم میباشد که در
سال گذشته آغاز شده و در سالهای آتی به
جد دنبال میشود.
 اتوماسیون و مکانیزه کردن سیستم اداریشهرداری الر از جمله برنامههای مهم شورای
اسالمی دوره پنجم میباشد که این مهم به
موقع تحقق مییابد.
 عملیات نصب روشنایی به طول هزار متردر ورودی شهرقدیم از محور جهرم از اقدامات
برجسته و مشترک شورای شهر و مدیریت
توزیع برق و شهرداری الر میباشد که مردم
از نعمت آن برخوردار شدهاند.
 پیگیری نصب روشنایی در بلوار کمربندیالر از پیگیریهای مستمر شورای اسالمی و
شهرداری الر میباشد که مقرر شده این مهم
در ماههای آینده اجرایی گردد.
 نصب  ۳برج روشنایی در محل ورودیشهرقدیم -شهرجدید از محور جهرم از
اقدامات مشترک شورای اسالمی شهر الر و
اداره کل راه و شهرسازی الرستان میباشد که
با روشنایی آن از تصادفات جلوگیری میشود.

جانشین وزیر دفاع:

ماهواره ایران بهمن ماه امسال به فضا پرتاب می شود
سردار قاسم تقی زاده در آیین افتتاح
ساختمان جدید مرکز فرهنگی ،آموزشی
و بصیرت افزایی الغدیر سازمان عقیدتی
سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح درقم با تاکید بر اینکه امروز در
پدافند هوایی به قدرت بسیار خوب رسیده
ایم و امروز ایران در بازدارندگی ،دفاع و
به کارگیری تکنولوزی های نوین در سطح
بسیار باالیی قرار دارد.
وی افتخار وزارت دفاع را والیی بودن دانست
و ادامه داد :وزارت دفاع عزم خود را جذم
کرده تا در برنامه  4ساله در هوا ،ماورای
جو ،زمین و دریا با استفاده از دفاع علمی،
هوشمند و استفاده از نوآوری های نوین و
فناوری های بومی سطح توانمندی های خود
را به باالترین سطح ممکن از بازدارندگی
ارتقا دهد تا اگر دشمنان بخواهند حرکتی
انجام دهند ،آنها را به سختی پشیمان کند.
وی با بیان اینکه آمریکا و متحدان آن نقاط
ضعف بسیار زیادی دارند ،گفت :مانورها و
رزمایش های آنها را به طور کامل رصد کرده

و بر اساس این رصدها نقاط ضعف و قوت
آنها را به طور کامل شناسایی کرده ایم و
خود را با استفاده از ساخت فناوری های
غیرهمتراز و غیر مشابه آنها با کمترین
هزینه و با باالترین کیفیت باال و استفاده
از تکنیک های و تاکتیک های بومی مجهز
کرده و انواع موشک های پیشرفته و مبارزه
با تهدیدات دریایی دشمن ،تجهیزات،ادوات
نظامی و نیروی انسانی ممتاز و پیشرفته
ای داریم.

ایشان در ادامه گفت :امروز جمهوری
اسالمی و نیروهای مسلح ایران مبتنی
بر نوع تهدیدهای احتمالی از طرف
آمریکا ،اسرائیل غاصب و حکام مزدور
منطقه پیش بینی های الزم را انجام
داده و اشراف کامل از برنامه ها ،نقشه ها،
تسلیحات ،تاکتیک ها ،فناوری ها و نقاط
ضعف و قوت آنها را داریم.
تقی زاده با اشاره به حضور  380هزار
سرباز آمریکایی درمنطقه گفت :حضور

این تعداد نیروی آمریکایی در منطقه کار
ما را ساده کرده است و نیازی نیست برای
مقابله با آنها جای دیگری فکر بکنیم.
وی تاکید کرد :آمریکایی ها نباید در منطقه
حضور داشته باشند و اگر روزی خواستند
حرکتی را بر خالف اصول اسالمی و بر
خالف معیارهای ایران انجام دهند باید
منتظر تبعات حضور خود در منطقه باشند.
وی بصیرت افزایی را الزمه ایجاد روحیه
جهادی و توسعه تسلیحات و مهمات پیشرفته
و هوشمند دانست و گفت :در کنار مسائل
فنی،معنویت و توسل امر مهمی است چرا
که امروز نیاز کشور وجود نیروهای متدین،
انقالبی ،والیی و پیرو فرماندهی کل قوا است.
در این آئین سردار شکارچی معاون فرهنگی
و تبلیغات دفاعی و سخنگوی ستاد کل
نیروهای مسلح ،حجت االسالم قندهاری
نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان عقیدتی
سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح حضور داشتند.

نشست نخبگان کنکوری الرستان با مسئوالن
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت اداره کل و مديريت آموزش و
پرورش الرستان ،نشست هم انديشي مشترک
 ۲۸نفر از برترين هاي کنکور سال  ۹۷در
رشته هاي مختلف تحصيلي که رتبه زير هزار
را کسب کرده اند با حضور نماينده الرستان
،خنج و گراش در مجلس شوراي اسالمي،
معاون استاندار و فرماندار ويژه الرستان ،معاون
مدير کل و مدير آموزش و پرورش الرستان،
فرمانده ناحيه سپاه الرستان ،تعدادي از
مديران متوسطه دوم برگزار شد و اين نخبگان
علمي ،نقطه نظرات و مطالبات خود را پيرامون
کنکور امسال به استحضار مسووالن رساندند.
در اين جلسه ،نماينده مردم در مجلس شوراي
اسالمي با تبریک به این برگزیدگان ،موفقیت
آنها را در ابتدا مدیون همراهی خانواده ها و
تالش مربیان و دبیران آنها و سپس پشتکار
خودشان برشمرد و تاکید کرد بخشی از
مشکالت مطرح شده در این جلسه مربوط
به مجموعه مدیریت آموزش و پرورش است
که باید در جلسات شورای معاونین اداره و
مدرسه حل و فصل شود ،بخشی به مسووالن
شهرستان و بخشی نیز فرا منطقه ای و ملی
است که باید هرکدام عالج و چاره جویی شوند
و باید به ایجاد انگیزه ها در دانش آموزان توجه
شود ،چرا که داشتن انگیزه تمام محدودیت ها
را از پیش رو خواهد برداشت.
جعفر پور ،خطاب به این نخبگان گفت :از
هم اکنون برای آینده برنامه داشته باشید و
به عنوان یک دانشجوی الرستانی باید هویت
الرستانی و منطقه ای خود را حفظ نموده و
همچون یک جوان متعهد و انقالبی با داشتن
برنامه در مواجهه با فضای دانشگاه دچار
خودباختگی نشوید.
فرماندار ويژه الرستان ،نیز در سخنانی با بیان
اینکه ترقی ،توسعه و پیشرفت آینده جامعه
در دست نخبگان علمي است تاکید کرد که

امروزه یکی از مولفه های اساسی در کشور ما،
دانش بنیان شدن همه فعالیت های اجتماعی
است و هرچه فعالیت های ما بر اساس علم
و دانش صورت گیرد در تمامی جنبه های
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی ارتقا
خواهیم یافت.
جلیل حسنی یکی از عوامل مهم بی انگیزگی
در سالهای اخیر نسبت به بحث کنکور ،عدم
آمادگی بستر ها در بازار کار در مواجهه با
سیل تحصیل کرده ها حتی با داشتن مدارج
عالی دانشگاهی دانست و گفت :دانشگاه ها
باید به سمت کارآفرینی روی آورند تا در
نسل جوان انگیزه ایجاد شود و از حاضرین
خواست نقص ها و ایراداتی که در بحث
کنکور شناسایی و مطرح میشود به دانش
آموزان سال های آینده منتقل کنند تا شاهد
تکرار افت رتبه ها نباشیم.
معاون مدير کل و مدير آموزش و پرورش
الرستان ،نیز در ابتدای جلسه ضمن خیر
مقدم به مدعوین و تبریک به افتخار آفرینان
ماراتن علمی امسال ،هدف از برگزاری جلسه
هم انديشي مشترک ،بیان نقطه نظرات
از سوی برترين هاي کنکور در جهت رفع
مشکالت و نقایص دانست.
وی همچنین گزارشی از جزییات برگزاری
کنکور سراسری در حوزه الرستان که توسط
آموزش و پرورش برگزار شد ارائه داد و اذعان
کرد به گفته ناظر اعزامی از سوی سازمان
سنجش آموزش کشور ،روند برگزاری کنکور
در حوزه های تحت مدیریت آموزش و
پرورش الرستان در سطحی مطلوب و قابل
تقدیر انجام گرفت.
مهدی اسماعيلي با اشاره به رتبه نوزدهم
استان فارس در کنکور امسال ،آن را رتبه ای
ضعیف و غیر قابل قبول دانست به نحوی که
اعتراض بسیاری از خانواده ها را در پی داشته
و این در حالی است که برای خانواده ها،

استان فارس یکی از پرهزینه ترین استانها
برای امر کنکور بوده است و حتی برخی
استان های غیر مطرح نیز از فارس پیشی
گرفته اند.
اسماعيلي ،با تقدیر از حوزه بسیج دانش
آموزی که سال گذشته برنامه تقدیر از
برترين ها را اجرا نمود ،گفت :به علت
تداخل برخی برنامه ها و مناسبت ها فع ً
ال
جلسهای ساده برگزار شد و به طور مفصل
و با حضور خانواده ها در دهه فجر آتی از
نخبگان کنکور تجلیل خواهد شد.
فرمانده ناحيه سپاه الرستان ،دیگر سخنران
جلسه نیز از همکاری این نهاد در تجلیل
از برترين هاي کنکور در سال های اخیر
و در قالب همایش جوان و اندیشه گفت و
تاکید کرد تجلیل از نخبگان را وظیفه خود
می دانیم چون طبق فرمایش مقام معظم
رهبری تجلیل از نخبگان یک فریضه و
واجب است .وی همچنین از راه اندازی
پایگاه ویژه علمی در در این راستا در
الرستان خبر داد که توانسته دستاورد های
علمی و عملی مهمی در سطح شهرستان
وحتی کشور کسب کند.
در بخشی از برنامه نیز تعدادی از نخبگان
کنکور سراسری امسال  ،نظرات ،پیشنهادها
و مطالبات خود را در حضور مسووالن بیان
کردند که مهمترین آنها عبارت بود از :

عدم توجه برخی مديران مدارس به امر کنکور،
تمایل بیشتر خانواده ها برای ورود فرزندانشان
به رشته تجربی،
عدم وجود مشاور شایسته و متخصص در
زمینه کنکور،
برگزاری جلسات هم انديشي با دانشجویانی که
در دانشگاه حضور دارند جهت تبادل تجربیات،
کاهش انگیزه دانش آموزان نسبت به کنکور
و ورود به دانشگاه که از علل مهم افت رتبه
ها نیز بوده،
عدم آموزش کافی در مدارس باعث حضور
در کالسهای بیرون و صرف هزینه های باال
میشود
رشته های انسانی و ریاضی زیاد پشتوانه و
اطمینان برای اشتغال نداشته و به همین علت
دانش آموزان بیشتر به رشته تجربی تمایل دارند،
در رشته انسانی تخصص کافی در دبیران شهر
وجود ندارد،
امسال در رشته انسانی ،سواالت کنکور بسیار
متفاوت بوده و به نوعی به داوطلبان این رشته
شوک وارد که باعث افت رتبه ها در این رشته
نیز شد .
این برنامه که به میزبانی مدیریت آموزش
و پرورش الرستان در سالن کنفرانس
مهمانسرای جهانگردی برگزار شد با اهدای
لوح تقدیر و هدیه به این افتخار آفرینان و
ضیافت شام پایان یافت.

 تسریع در آسفالت خیابانهای شهرکهایامام خمینی (ره) و بوستان در شهرقدیم از
پیگیریهای مستمر شورای اسالمی شهر الر
و اقدام به موقع شهرداری میباشد و مشکالت
چندین ساله مردم ساکن در شهرکهای مورد
اشاره را برطرف کرده است.
 روکش آسفالت خیابانهای شهرجدید ازجمله اقداماتی بوده که شورای اسالمی شهر
الر بصورت مستمر پیگیری نموده و با اقدام
به موقع شهرداری این مهم تحقق یافته یا در
حال انجام است.
 احداث کشتارگاه صنعتی در الر از جملهبرنامههای شورای اسالمی شهر الر در دوره
پنجم میباشد که با توجه به وضعیت بسیار
نامناسب کشتارگاه فعلی ،این مهم با قید
فوریت و با همکاری ادارات محیط زیست،
دامپزشکی ،شبکه بهداشت و منابع طبیعی
انجام میشود.
 احداث بازار ماهی فروشان با پیگیریهایبه عمل آمده توسط شورای شهر و شهرداری
و همچنین همکاری خوب جهاد کشاورزی
مراحل اداری آن به پایان رسیده و در آینده
بسیار نزدیک در کنار بازار میوه و تره بار
«خضر نبی» احداث میگردد.

تشکیل اداره كل
حمل و نقل جاده اي
الرستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای الرستان تشكيل خواهد شد.
اين خبر را محمدرضا باقري فرد ،مدير
كل راه و شهرسازي الرستان بيان داشته
و افزود :تصميم فوق توسط وزارت راه و
شهرسازي اتخاذ شده است.
وي طی مصاحبه تلفنی با خبرنگار
روزنامه میالد الرستان همچنين اظهار
داشت :خبرهايي نيز مبني بر تغيير
اداره كل راه و شهرسازي الرستان به
مديريت راه و شهرسازي الرستان واصل
شده كه هر گونه تغيير در اين خصوص
منوط به ابالغ رسمي وزارت راه و
شهرسازي خواهد بود.
این مسئول ،اضافه کرد :در هر حالت
هر دو اداره مستقل از استان و مستقيما
زیرنظر وزارت راه و شهرسازی به فعاليت
ادامه خواهد داد و هرگونه تصميم گيري
در فعاليت هاي اجرايي ادارات مربوطه،
در الرستان اتخاذ خواهد شد.
به دليل اهميت اين موضوع ،طي
مصاحبه خبرنگار ميالد الرستان با
نماينده مردم ،دكتر جعفرپور نيز بر
موضوع بودجه مستقل در اين خصوص
صحه گذاشته و اظهار داشت :در صورت
ايجاد مديريت راه و شهرسازي الرستان،
اين اداره مستقل خواهد شد و از زيرنظر
استان فارس خارج و بودجه آن كما في
السابق از سمت تهران تامين مي شود.
الزم به ذكر است طبق اطالعات ارائه
شده د ر پايگاه اطالع رساني وزارت راه
و شهرسازي و سازمان حمل و نقل جاده
اي ،تا قبل از تغييرات فوق ،ادارات كل
راه و شهرسازي و حمل و نقل جاده اي
در كشور به قرار زير بوده اند:
الف) ادارات كل حمل و نقل جاده اي
 ۳۱اداره كل در مراكز استان ها +
 ۱اداره كل غير مركز استان(جنوب
كرمان)
ب) ادارات كل راه و شهرسازي
 ۳۱اداره كل در مراكز استان ها ۳ +
اداره كل غير مركز استان (جنوب
كرمان -ايرانشهر -الرستان)
در چارت سازماني وزارت راه و
شهرسازي نيز سازمان راهداري و حمل
و نقل جاده اي كشور به عنوان يكي
از سازمان هاي وابسته به وزارتخانه،
مشخص است.

