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آغاز برنامههای هفته ملی کودک
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درخشش دو کشتی گیر تیم شهید جاهدی در
مسابقات جوانان فارس

مسئوالن مرکز رشد و شهرک صنعتی پاسخ دهند
جایگاه الرستان و خنج در خوشه خرمای جنوب
فارس چگونه است؟

رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت الرستان :

با توجه به سير نزولي ارز در سطح كشور قيمت كاال بايد تابع
نزول قيمت باشد

2

واگذاری پروژه مرکز امدادی هالل احمر
الرستان به بخش خصوصی

2

موزه «تجار و
بازرگانان اوز» راه
اندازی میشود

2

افتتاح ساختمان
حوزه علمیه خواهران
زهرای اطهر(س) به
همت بیت آیت ا..
(ره)
العظمی آیت اللهی

4
روز ملی روستا و عشایر

صرفه جویی ۵۰
درصدی با آبیاری
زیر سطحی

برای مقابله با ایران،
همکاری نزدیکی با
اسرائیل و عربستان
داریم
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8

واگذاري فست فود هتل جهانگردي
الرستان ( مرحله سوم )
هتل جهانگردی الرستان در نظر دارد فست فود
خود را با سرمایه گذاری بخش خصوصی پیرو مجوز
 467/9712/235مورخ  1397/6/14با قیمت پایه
 45000000ریال(چهل و پنج ملیون ریال) به مدت
یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا متقاضیان جهت ارایه قیمت پیشنهادی خود به
مدت یک هفته از درج این آگهی به آدرس:الر-
شهر جدید -مقابل ثبت احوال-جهانگردی
الرستان -واحد امور مالی مراجعه و پاکت خود را
تحویل نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
محمد رحیمی منصورخانی -مدیر جهانگردی الرستان

آگهی مزایده
شهرداری خور به استناد بند  2صورتجلسه شماره  31شورای اسالمی شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای اعالم شده ذیل از طریق مزایده
اقدام نماید.
شرایط مزایده:
قیمتپایه(ریال)
شماره خودرو مدل
نوع خودرو
ردیف
 -1محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها :شهرداری خور
 -2 170/000/000شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد.
83
928-73ج17
مزدا دوکابین تیپ 2000
1
 -3به پیشنهادهاي مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادی که پس از مهلت مقرر
550/000/000
85
ـــــ
مینی لودر  781دراج رفسنجان
2
ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
120/000/000
82
746-73ج47
نیسان کمپرسی
3
 -4مبلغ سپرده نباید کمتر از  %5قیمت پیشنهادی باشد.

 -5کلیه هزینه های نقل و انتقال و هزینه کارشناسی و هزینه چاپ آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 -6متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن  52271932تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر شرایط به شهرداری خور مراجعه

نمایند.

				
نوبت اول چاپ97/07/18 :

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری97/08/06 :

نوبت دوم چاپ97/07/25 :

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادها :روز یکشنبه مورخ  97/08/06ساعت 14

مهدی حلیمی  -شهـردار خـــور

ص

برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی،
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و
انتظامی شهرستان ،با حضور جلیل حسنی
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان  ،حجت
االسالم و المسلمین موسوی امام جمعه الر،
علی اصغر علی پور معاون سیاسی فرمانداری،
اعضاء شورای تأمین شهرستان ،بخشداران،
شهرداران و اعضا ء شورای اسالمی شهر،
تعدادی از مسئولین ،خانواده های معظم شهداء،
ایثارگران و جانبازان ،روحانیون شیعه وسنی ،اتاق
اصناف و جمعی از خیرین و معتمدین در محل ستاد
فرماندهی انتظامی الرستان برگزار گردید.
در این مراسم ،ابتدا سرهنگ امجدی فرماندهی
انتظامی الرستان به ایراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به گرامیداشت هفته ناجا گفت :هفته
نيروي انتظامي امسال را با شعار «پلیس مقتدر،
امین مردم» آغاز کردیم .وی در در ادامه خالصه
ای از عملکرد یکسال اخیر این فرماندهی را ارائه
کرد.

در ادامه ،حجت االسالم و المسلمین موسوی امام
جمعه الرستان هم با تبریک هفته ناجا به همه
دالور مردان نیروی انتظامی در سخنانی اظهار
داشت :نیروی انتظامی یکی از نهادهایی است
که شبانه روزی در ایجاد امنیت نقش آفرینی می
کند و تحکیم امنیت بدون تقویت نیروی انتظامی
امکان ندارد و در کل هر گونه ضعفی در نیروی
انتظامی در امنیت کشور هم تأثیر گذار است.
سپس معاون استاندار ،فرماندار ویژه الرستان و
رییس شورای تامین شهرستان هم در موضوع
امنیت مطالبی را بیان کرد.
حسنی پس از تبریک فرا رسیدن هفته ناجا به

تالشگران وسبزپوشان نیروی انتظامی ،این
هفته را یادآور یک سال تالش نیروهایی
دانست که با سلب آسایش خود ،زمینه
ایجاد امنیت و آسایش را برای جامعه و مردم
فراهم میآورند.
در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده
های معظم شهدا و جانبازان نیروی انتظامی
 ،پیشکسوتان پلیس ،تنی چند ازدرجه داران
و سربازان نمونه پرسنل ساعی فرماندهی
انتظامی الرستان  ،قرارگاه پلیس راه جنوب
فارس ،پلیس راهور و فرودگاه و پلیس افتخاری
شهرستان ،با اهدا لوح سپاس و هدایایی به رسم
یادبود ،تقدیر شد.
قرائت قرآن کریم ،اجرای سرود جمهوری اسالمی
ایران ،نیایش ،اجرای سرود نیروی انتظامی ،مراسم
پرچم ،قرائت فاتحه در جایگاه یادمان شهدا و
اجرای گروه ورزشی دفاع شخصی و حرکات رزمی
توسط تیم دفاع شخصی از دیگر برنامه های این
مراسم بود.
گفتنی است یکی از پرسنل فرماندهی انتظامی
الرستان نیز ترفیع درجه گرفت.

مسئوالن مرکز رشد و شهرک صنعتی پاسخ دهند

جایگاه الرستان و خنج

در خوشه خرمای جنوب فارس چگونه است؟
مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی فارس ،گفت :استان
فارس  ۱۳درصد از خرمای کشور
را تولید میکند که تاکنون بیش
از  ۱۰۰رقم خرما در این استان
شناساییشده است.
احد فتوحی ،اظهار داشت :ساالنه
حدود  ۱۵۰هزار تن خرما از ۳۳
هزار هکتار نخلستان استان فارس
تولید میشود که  ۳۰درصد
محصوالت نخلستانهای این
استان به صورت رطب به بازار
عرضه میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرستانهای
جهرم ،کازرون ،خنج ،قیر و کارزین،
مهر ،المرد ،فراشبند ،فیروزآباد،
داراب ،زریندشت و الرستان تولید
کنندگان خرما در استان فارس
هستند ،خاطرنشان کرد :خوشه
خرمای جنوب برنامههای مختلف
در حوزههای ارتقای سطح فرآوری
و بستهبندی و نیز برنامههای
حمایتی در بخشهای توسعه بازار
را اجرا میکند.
این مسوول بیان داشت :حدود ۱۰
درصد خرمای فارس به کشورهای

حوزه خلیجفارس ،هند و پاکستان
صادر میشود ودراین راستا افزایش
ت ها
میزان صادرات و ارتقای فعالی 
در این حوزه از مهمترین برنامههای
این خوشه است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی فارس ،اضافه کرد :صدور
پروانه بهرهبرداری برای  ۳۸واحد
فرآوری خرما با اشتغالزایی  ۵۰۰نفر
از سوی سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی ونیز تأمین
شدن بیش از  ۸۰درصد مواد اولیه
این واحدها از فاصل ه ای در شعاع ۱۰۰
کیلومتری از دیگر رویکرد شرکت
شهرکهای صنعتی است.
وی افزود :پس از خوشههای گالب و
عرقیات گیاهی میمند فارس ،سنگ
شمال ،رب گوجه و شوریجات و فرش
دستباف فارس ،این پنجمین خوشه
کسبو کار دراستان فارس است که
توسط این شرکت اجرایی میشود.
فتوحی ادامه داد :طرح امکان
سنجی خوشه خرمای جنوب فارس
پس از انجام مراحل کارشناسی
به تائید سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران رسید

مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري الرستان

آگهي تغييرات شركت سرمايهگذاري توسعه اقتصادي
مهر الرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت 1166
و شناسه ملي  14000066671به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1396/12/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد:
شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاي
هادي فيروزمندان به شماره ملي  2511157454به
آدرس شهرستان الر  -شهرجديد  12 -متري بانك
پاسارگاد پالك  12كد پستي  7431737794به سمت
مدير تسويه تعيين گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات انحالل انتخاب شده توسط
متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم
ثبت و در پايگاه آگهيهاي سازمان ثبت قابل دسترس
ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس
مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري الرستان
م  /الف 665 /

به بخش خصوصی
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،فیضا ...جعفری ،مدیرعامل جمعیت
ل احمر فارس ،با اشاره به واگذاری  ۷پروژه
هال 
عمرانی این جمعیت به بخش خصوصی اظهار
داشت :این اقدام با هدف ادامه این فعالیتها
به انجام رسیده است.
وی گفت :بر همین اساس برای بررسی این
موضوع از نمایندگان استانداری ،برنامه و
بودجه ،اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد دارایی
دعوت شد تا این موضوع را بررسی کنند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس ،با تاکید
بر دستور جدید دولت مبنی بر واگذاری پروژه
های نیمه تمام عمرانی دستگاه ها به بخش
خصوصی بیان کرد :هالل احمر فارس در این
راستا  ۷پروژه عمرانی خود را به منظور بررسی
برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی
میکند.
وی اعالم کرد :بر این اساس پروژه های اردوگاه
امدادی چشمه گالبی داراب ،مرکز امدادی
الرستان ،اردوگاه شعب شهرستانی آباده ،اوز،
فراشبند ،فسا و دهشیخ به بخش خصوصی
واگذار میشود.

جعفری ،تصریح کرد :این پروژهها باید به
تایید کمیته واگذاری برسد و با مشخص شدن
چارچوب اصلی و شرایط اولیه واگذاری با در
نظر گرفتن اولویتبندی پروژهها به بخش
خصوصی واگذار میشوند.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمرفارس ،توجه به
ظرفیتهای این جمعیت را ضروری دانست و
بیان کرد :واگذاری این پروژهها با هدف تقویت
اقدامات درمانی و توانبخشی به انجام میرسد.
وی افزود :جمعیت هاللاحمر استان فارس
پروژههای مورد نظر خود را بعد از طی مراحل
اولیه ،به صورت آگهی به منظور جذب سرمایه
گذار ،اعالم میکند.

موزه «تجار و بازرگانان اوز» راه اندازی میشود
و این سازمان مجوز ایجاد خوشه
خرما را صادر کرده است.
وی اظهار داشت :برخورداری استان
فارس از ظرفیتهای مناسب در
زمینه تولید و فرآوری خرما و مطرح
بودن این استان بهعنوان یکی از
قطبهای مهم تولید این محصول
سبب شد ایجاد خوشه خرما در
دستور کار شرکت شهرکهای
صنعتی فارس قرار گیرد .مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی فارس،
افزود :خوشه خرمای جنوب،
برنامههای مختلفی درزمینه ارتقای
سطح فرآوری و بسته بندی و نیز
برنام ه های حمایتی در بخشهای
توسعه بازار را اجرایی کرده است.
فتوحی اظهار داشت :وجود
ظرفیتهای استان در زمینه تولید
و فرآوری خرما و مطرح بودن
فارس به عنوان یکی از قطبهای
مهم در این محصول سبب شده
است ایجاد خوشه خرمای جنوب
بهعنوان پنجمین خوشه کسب
و کار استان فارس در دستور کار

شرکت شهرکهای صنعتی فارس
قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد :با انتخاب عامل
توسعه فعالیت این خوشه از تابستان
سال گذشته وارد مرحله اجرایی
شده است.
میالد الرستان :شایسته است
مسئوالن محترم مرکز رشد واحد
فناور الرستان ،شرکت شهرک های
صنعتی الرستان و نیز مدیریت
جهاد کشاورزی الرستان در این
زمینه برای مردم روشن نمایند
که جایگاه الرستان و خنج در
طرح خوشه خرمای جنوب فارس
چیست ؟ همان گونه که آمارهای
جهاد کشاورزی منطقه اعالم نموده
اند ،حدود ۱۷هزار تن خرما از
نخیالت خنج و ۱۵هزار تن خرما
از نخیالت الرستان ساالنه برداشت
می شود و به عبارتی حدود  %۲۰از
خرمای تولیدی فارس از دو منطقه
الرستان و خنج تامین می گردد.
لذا توجه به این مناطق در خوشه
خرمای جنوب فارس اهمیت دارد.

افتتاح ساختمان حوزه علمیه خواهران زهرای اطهر(س)
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ طی آئینی با حضور مسئوالن حوزه
علمیه خواهران زهرای اطهر(س) الرستان
افتتاح شد.
جلیل حسنی ،در مراسم افتتاح حوزه
علمیه خواهران زهرای اطهر(س) الرستان با
ّ
بیان اینکه امنیت ،آرامش و نظم و انضباط
اجتماعی در زندگی انسان ها تأثیر گذار
است؛ اظهار داشت :ما نبایستی در مقوله
امنیت بی توجه باشیم.
وی ادامه داد :انسان ها زمانی که از امنیت برخوردار
هستند ،قدر آن را نمی دانند ،اما وقتی که ناامنی
دامن گیر جامعه ای می شود مثل کشورهای
همسایه همچون عراق ،سوریه ،افغانستان و غیره،
دیگر می دانیم چقدر امنیت خوب است.
فرماندار ویژه الرستان ،خاطر نشان کرد :امیدواریم
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و به برکت
خون مقدس شهداء و همیاری و همکاری مردم و
با انسجام و وحدت و همیاری بیشتر ،امنیت کشور
عزیزمان ایران ،بهتر از گذشته و ساماندهی سایر
ابعاد اجتماعی زندگی مان در سایه سار والیت
برقرار باشد.
وی با بیان اینکه وجود حوزه علیمه خواهران
در این شهرستان می تواند مفید و تأثیرگذار
باشد؛ گفت :احداث این گونه مراکز ،کار بسیار
خداپسندانه ای است که خیرین بزرگوار هم در
این کار مهم سهیم بوده اند.
فرماندار ویژه الرستان ،افزود :خدا را شکر این

واگذاری پروژه مرکز امدادی هالل احمر الرستان

مرکز از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در سطح
باالیی قرار دارد و در ادامه نیز این مرکز بایستی
با افزایش کیفی آموزش های علوم انسانی ،قرآنی،
مذهبی و فقهی و غیره ،بتواند تمامی ابعاد زندگی
ما را تحت تأثیر آیات و احکام اسالمی قرار دهد.
حسنی گفت :سالمت و پویایی حوزه های علمیه،
سالمت اداری و هنجارمند شدن فعالت های
اجتماعی را در پی دارد ،البته پویا بودن از این
جهت که نقش آفرینی حوزه های علمیه در تمامی
ابعاد اجتماعی و سیستم مدیریتی و اجتماعی
ظهور و بروز پیدا کند و مطالب جدیدی را ارائه
دهند و دیگر اینکه تمامی اقدامات در حوزه
فعالیت های اجتماعی و مدیریتی باید قاعده مند
و قانونمند باشد.
معاون استاندار فارس ،تصریح کرد :در این خصوص
تنها مکانی که می تواند این مسیر را با حمایت مردم
علمیه است که یقیناً این
ایجاد کند ،حوزه های
ّ
مهم باید پویا و تأثیرگذار و نقش آفرین در جامعه
و متناسب با نیازهای جامعه جوابگوی نسل جدید و
نسل های آینده و جوابگوی علوم و حیطه مدیریتی

و از نظر جهت دهی تأثیرگذار بر افکار
عمومی جامعه باشد تا انشاء ا ...ابعاد زندگی
ما را هم تحت تاثیر قرار دهد.
وی در پایان سخنانش ،افزود :امیدواریم
این مراکز معنوی بتواند متناسب با شأن
و منشور حاکمیت اسالمی برنامه های
خودش را به پیش ببرد ،که مطمئناً این
مراکز یکی از مراکز توسعه و نشر احکام
اسالمی در شهرستان و بهتر از گذشته
خواهد شد و در کنار دیگر  ۱۴مراکز
آموزش عالی که در شهرستان داریم ،در جهت
رشد علمی و مذهبی افراد جامعه گام بردارد.
پیش از این نیز حجت االسالم و المسلمین سید مختار
موسوی امام جمعه الر ،بلوری رئیس اداره تبلیغات
اسالمی و مسئول حوزه علمیه خواهران زهرای اطهر (ع)
الرستان نیز به ایراد سخن پرداختند.
ساختمان حوزه علمیه خواهران زهرای اطهر
الرستان در زمینی به مساحت  ۲۶۶۷متر مربع ،با
زیربنای  ۱۷۷۶متر مربع در  ۳طبقه و با هزینه ای
بالغ بر  ۱۳میلیارد ریال ساخته شده است.
این حوزه ،دارای  ۸کالس درس ،خوابگاه ،
کتابخانه ،آشپزخانه ،نمازخانه ،سالن چند منظوره
و غیره می باشد.
اضافه می گردد که از شروع راه اندازی این حوزه،
بیش از  ۱۵۰نفر در سطح  ۲فارغ التحصیل شده
اند و هم اکنون نیز بیش از  ۸۰طالب خواهر
مشغول به تحصیل هستند.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  97/07/03 -139760311235000369هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي رحمتاله عاليپور فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه  34صادره از گراش در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  326/30مترمربع پالك فرعي  11917از اصلي 10827مفروز و مجزي
شده از پالك  1138فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي ذبيحاله وقارفرد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف145/

به گزارش میالد الرستان به نقل از اوز امروز،
طي مذاكراتي كه با مهندس نجفي رئيس
اداره امور موزه هاي استان فارس انجام شده و
اسناد و مدارك و اشياي تجار اوز را از نزديك
مالحظه کرد ،با تأسيس اين موزه تحصصي
موافقت شد.
كارهاي اداري اين موزه در حال انجام است
و پس از طي مراحل قانوني موزه افتتاح مي
گردد ،فعال اسناد و اشياء در موزه مردم
شناسي اوز نگهداري مي شود و در صورت
يافتن مكاني مناسب ،به آنجا منتقل مي گردد.
در اين موزه اسناد تاريخي ،وسايل توزين ،
تنديس و تصاوير تجار اوز ،شجره نامه خانواده
هاي اوز ،ابزار و لوازم دفتري و حسابداري
و اقالم تجارتخانه ها نگهداري مي گردد .يك
قسمت عمده از اين موزه به كتب دست نويس
كه تا كنون به موزه اهدا شده است تعلق دارد.
از كليه همشهريان تقاضا می شود كتب دست
نويس  ،مكاتبات  ،اسناد ،مدارك  ،تصاوير و

نيز شجره نامه هاي خود را براي نگهداري در
اختيار موزه قرار دهند .
عالوه بر قرآن هاي قديمي نوشته شده در اوز
با قدمت نزديك به ۵/۲قرن وكتب خطي
،تاكنون بيش از پانصد دست نوشته تجار اوزي
و پاكت نامه هاي آنان از هند و كويت و ...به
دست آمده كه سعي می شود آوازه تجار اوز
و خوشنامي آنان در يك مجموعه به نمايش
گذاشته شود  .در صورتي كه يكي از خيرين
اوز مكان مناسبي در اختيار موزه قرار دهند
در امر صدور مجوز تسريع مي گردد .

جلسه شورای بهداشتی جویم
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی شهرداری جویم ،جلسه شورای
بهداشتی بخش جویم به ریاست شفیعی
بخشدار جویم و با حضور اعضای شورای
بهداشتی بخش ،در راستای اهمیت موضوع
بهداشت و سالمت برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا داود شفیعی بخشدار
جویم ،ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی
بیان داشت :همانگونه که نیروهای نظامی و
انتظامی در حوزه امنیت جانی تالش می کنند
شورای بهداشتی نیز بایستی درخصوص امنیت
جسمی و بهداشتی مسائل را پیگیری نمایند.
وی در ادامه ،مصوبات جلسه قبل از جمله
اصناف ،نانوایی ها ،آب شرب و فروش ماهی
سیار را یادآور شد و افزود :در سطح
به صورت ّ
روستاها نیز بایستی شورای بهداشتی تشکیل
و موضوعات بررسی گردد.
در ادامه ،سایر اعضا از جمله نماینده شهرداری،
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
خانم صغري ديگي فرزند عبداهلل
درخواستي كه به کالسه ..این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرحوم عبداهلل ديگي
فرزند محمدعلي به شناسنامه  4307صادره از
الرستان در تاریخ  1363/7/28در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1حبيب ديگي فرزند عبداهلل ش ش 10168
الرستان
-2علي ديگي فرزند عبداهلل ش ش  103الرستان
-3محمدعلي ثابت قدم فرزند عبداهلل ش ش
 265الرستان
-4صغري ديگي فرزند عبداهلل ش ش 4309
الرستان
ش ش 155
-5شهربان ديگي فرزند عبداهلل
الرستان فرزندان متوفي
شش
-6فضه ديگي فرزند مشهدي حسين
 4308الرستان 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.
ابراهيم روشنضمير  -رئيس شوراي حل اختالف
شعبه  4الرستان م  /الف 663 /

مدیریت آموزش و پرورش،مسئولین شبکه
بهداشت محیط ،دامپزشکی ،اصناف ،آبفا،
نیروی انتظامی و دهیاران به ترتیب در
خصوص فاضالب و رهاسازی آب ،بهداشت
بوفه مدارس ،طرح جونده کشی و اتالف سگ
های ولگرد ،مجوز فروش ماهی به صورت
سیار ،بهداشت واحدهای صنفی ،آب شرب،
ّ
برخورد با متخلفین امنیت بهداشتی و تامین
سالمت بهداشتی در سطح روستاها نقطه
نظرات خود را مطرح نمودند.
خبرنگار -آرزو جهان پیما
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم فاطمه سلطان آرمين فرزند علي به شرح
درخواستي كه به کالسه ..این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مرحوم اسد عسكري فرزند
محمد به شناسنامه  699صادره از الرستان در
تاریخ  97/3/19در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر
است به
-1فاطمه سلطان آرمين فرزند علي ش ش 151
جهرم همسر متوفي
-2رحمتاهلل عسكري فرزند اسد ش ش  58جهرم
-3احمد عسكري فرزند اسد ش ش  44الرستان
ش ش 494
-4محمود عسكري فرزند اسد
الرستان
-5طاهره عسكري فرزند اسد ش ش  75الرستان
-6مليحه عسكري فرزند اسد ش ش  541جهرم
-7مريم عسكري فرزند اسد ش ش  372جهرم
-8محمد عسكري فرزند اسد ش ش  338جهرم
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.
ابراهيم روشنضمير  -رئيس شوراي حل اختالف
م  /الف 664 /
شعبه  4الرستان
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پذیرش  ۱۹۰دانشجوی
جدید در  ۷رشته دانشگاه
دولتی الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل حسنی در جمع دانشجویان
ورودی  ۹۷مجتمع آموزش عالی الرستان اظهار
داشت :دانشجویان باید عالوه بر آموزه های
درسی خود ،به دنبال یادگیری علوم مرتبط با
رشته خویش بروند ،چرا که تحقیق ،پژوهش
پویایی و تکاپو برای کسب دانش و مهارت های
دیگر از خصیصه های دوران دانشجویی است.
وی ادامه داد :البته کسب علم و دانش همه
وظایف دوران دانشجویی نیست ،بلکه دانشگاه
و دوران دانشجویی مکان و زمانی است برای
تمرین مهارت های زندگی ،مستقل شدن از
خانواده ،حضور در خوابگاه های دانشجویی،
مشارکت در فعالیت های اجتماعی ،کانون های
صنفی ،تشکل های سیاسی و فرهنگی و همه
و همه از مقتضیات دوران جوانی و دانشجویی
است که نوعی کارورزی و مهیا شدن برای
مدیرت آینده جامعه است.
فرماندار ویژه الرستان همه این فعالیت ها را
مفید ،ارزشمند و زمینه ایجاد پویایی ،تحرک و
وارد شدن در عرصه فعالیت های جامعه دانست
و خاطر نشان کرد :این فعالت ها اگر قانومند
نباشد و اگر تابع احساسات و هیجانات و بدور از
واقعیات جامعه باشد ،ممکن است آسیب پذیری
را برای دانشجویان ،خانواده ها و حتی جامعه
داشته باشد ،بنابراین آگاهی به قانون ،آگاهی
به حیطه وظایف تشکل ها می تواند زمینه ساز
فعالیت های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گردد
که ضمن یادگیری انواع مهارت ها ،قانونمندی
و فرهنگ محوری را در فعالیت ها نیز همراه
داشته باشد.
حسنی در پایان سخنانش به ظرفیت های
شهرستان الرستان ،آرامش و انضباط اجتماعی،
مهمان نوازی مردم الرستان و آمادگی مدیریتی
شهرستان برای هر نوع ارتباطات و توجه به
خواسته های دانشجویی نیز اشاره کرد.
پیش از این نیز دکتر علی طاهری رییس مجتمع
آموزش عالی الرستان به ایراد سخن پرداخت.
ورودی دانشجویان امسال مجتمع آموزش
عالی الرستان  ۱۹۰نفر می باشند که در رشته
های مهندسی برق ،صنایع ،کامپیوتر ،شیمی،
شهرسازی ،مکانیک و روانشناشی به تحصیل
می پردازند.
کل دانشجویان این مجتمع نیز  ۷۱۰نفر می
باشند.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقاي سيروس احمدي فرزند غالمحسين احمدي
الري به شرح درخواستي كه به کالسه ..این
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم غالمحسين احمدي الري فرزند غالمرضا
به شناسنامه  7888صادره از الرستان در تاریخ
 1397/6/4در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1مهوش احمدي الري فرزند غالمحسين ش
ش  218الر
-2سيروس احمدي فرزند غالمحسين ش ش
 5الر
-3مهناز احمدي فرزند غالمحسين ش ش 180
الر
-4شهناز احمدي الري فرزند غالمحسين ش ش
 13478الر فرزندان متوفي
-5اشرف جمالزاده فرزند محمدحسين ش ش
 279الر 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.
ابراهيم روشنضمير  -رئيس شوراي حل اختالف
شعبه  4الرستان م  /الف 666 /
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عزتاله غالمي فرزند كاكاجان به شرح
درخواستي كه در این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم كاكاجان
فرزند غالمعلي به شناسنامه  28صادره از الرستان
در تاریخ  1380/01/28در اقامتگاه دائمی خود
روستاي مكويه بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
 -1عزتاهلل غالمي فرزند كاكاجان ش ش 723
صادره از الرستان
-2يعقوب غالمي فرزند كاكاجان ش ش 793
صادره از الرستان
-3يوسف غالمي فرزند كاكاجان ش ش  3صادره
از الرستان
-4فضيلت غالمي فرزند كاكاجان ش ش 5
صادره از خنج
-5زينب غالمي فرزند كاكاجان ش ش 924
صادره از الرستان فرزندان متوفي
-6آسيه سليمي فرزند رئيس امير ش ش 20
صادره از الرستان 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.
مهرداد خسروي  -قاضي شوراي حل اختالف شعبه
م/الف252/
دوم خنج

ص

اگر در حین انجام فعالیتهای
ورزشی روزانه احساس میکنید
فشار بسیار زیادی به بدنتان وارد
میشود ،زود خسته شدهاید ،و دیگر
به این راحتیها نمیتوانید به ورزش
ادامه دهید ،پای عوامل دیگری در
میان است که احتماالً خودتان از
آنها بیخبرید.
این شکایت بسیاری از افراد است
که پس چند دقیقه فعالیت بدنی
ناگهان احساس میکنند توانی برای
ورزش کردن ندارند.
به گفته متخصصان طب ورزشی6 ،
عامل مهم در بروز احساس خستگی
حین ورزش مؤثرند:
ابتال به آسم و آلرژی
هر دو بیماری میتواند میزان
اکسیژن در ریهها را کاهش دهد و
باعث احساس خستگی حین ورزش
شود .اگر شما تجربه سرفه ،خس
خس سینه ،تنگی نفس ،بالفاصله
بعد از تمرینات ورزشی را دارید،

دالیل خستگی هنگام ورزش
ممکن است به آسم ناشی از ورزش یا
انقباض برونش مبتال شده باشید .اگر
شما در مورد ابتال به آسم و آلرژی در
خود مشکوک هستید ،با پزشک خود
در مورد پیشنهاد راههایی برای باز
کردن راههای هوایی در سالن ورزشی
مشورت کنید.
کم خونی
این وضعیت یعنی میزان سلولهای
قرمز خون برای حمل اکسیژن ناکافی
است و همین کمبود اکسیژن در بدن
باعث احساس کسالت و خستگی
حین ورزش میشود.
شایعترین علت این وضعیت کمبود
آهن است و زنان بیشتر آن را تجربه
میکنند .نشانههای دیگر کمخونی
عبارتند از بیخوابی ،سرگیجه،
گرفتگی عضالت پا ،پوست رنگ
پریده ،کبودی آسان .مصرف غذاهای
حاوی گوشت قرمز و یا محصوالت
غنی شده با آهن برای رفع این نوع

کم خونی مفید است.
کم شدن آب بدن
کوچکترین کاهش میزان مایعات
بدن میتواند باعث افزایش غلظت
خون شود و در این هنگام کار پمپاژ
توسط قلب دشوار میگردد .یک راه
برای این که تشخیص دهید دچار کم
آبی هستید یا نه این است که قبل و
بعد از ورزش ،خود را وزن کنید .اگر
بیش از دو درصد از وزنتان از دست
رفته باشد ،این یعنی دچار کم آبی
شدهاید و باید بیشتر مایعات بنوشید.
مشکالت تیروئید
کم کاری تیروئید میتواند منجر
به احساس خستگی ،افزایش وزن،
افسردگی و درد عضالنی شود .این در
حالی است که  60درصد افراد مبتال
به این اختالل ،مشکل خود را جدی
نمیگیرند و از عالئم آن به طور کامل
صرفنظر میکنند .اگر حین ورزش

دچار خستگی میشوید ،برای بررسی
مشکالت احتمالی تیروئید با پزشکتان
مشورت کنید.
کاهش سطح گلیکوژن
گلیکوژن میزان کربوهیدرات ذخیره
شده در بدن است و زمانی که میزان
آن کاهش مییابد ،بدن برای جبران
آن بخصوص حین ورزش ،سراغ
گلیکوژن ذخیره شده در کبد میرود.
بهترین راه برای جلوگیری از کاهش
سطح گلیکوژن ،مصرف غذاهای حاوی
کربوهیدرات قبل از انجام ورزش است.
بیخوابی و استرس
داشتن یک روز پر از استرس و خواب
بد شبانه ،هر دو باعث کاهش سطح
انرژی و احساس خستگی میشود.
بنابراین اگر حین ورزش احساس
خستگی میکنید ،باید سبک و
روال زندگی ،شغل و دیگر روابط
اجتماعیتان را از نظر میزان استرس
مرور کنید.
منبع :آوای سالمت

پرسشهای رایج در مورد خرید لباس ورزشی
یکی از مهمترین موارد برای شروع
ورزش ،انتخاب لباس ورزشی مناسب
است .شاید جالب باشد که بدانید،
خرید لباس ورزشی برای خیلی از افراد
بهترین انگیزه شروع ورزش است .از آنجا
که امکان تعریق در ورزش ،دوچندان
میشود ،انتخاب جنس لباس ورزشی
برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای
شدن بدن ،اهمیت
قارچی و عرقسوز
ِ
زیادی دارد.
اگر شما هم میخواهید ورزش مورد
عالقهتان را شروع کنید ،الزم است که ابتدا
لباس و کفش مناسب تهیه کنید .همان طورکه
گفته شد انتخاب لباس ورزشی مناسب ،نقش
مهمی در ورزش و انجام تمرینات دارد
لباس ورزشی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
همانطورکه گفته شد یکی از مسائلی که برای
حفظ سالمتی در حین ورزشکردن اهمیت دارد،
ورزشی مناسب است .هر ورزشی
پوشیدن لباس
ِ
باتوجه به ویژگیهای خود ،لباس مخصوص دارد؛
البته شرایط محیطی که در آن فعالیت صورت
میگیرد نیز میتواند در انتخاب نوع لباس مؤثر
باشد .معمو الً لباس ورزشی باید گشاد ،کموزن و
راحت باشد و متناسب با شرایط منطقه انتخاب
شود .بهتر است ورزشکار در حین انجام تمرینات
ورزشی لباس کمتری بپوشد؛ زیرا تمرینات بدنی
تا حدی او را گرم میکند.
یک لباس ورزشی مناسب بای د در عین راحتی،
اندام شما را زیباتر نشان داده و از تعریق بدنتان
نیز جلوگیری کند .اگر به یک فروشگاه ورزشی
بروید ،قطعاً مدلها و اندازههای مختلف لباسها
و تجهیزات ورزشی شما را گیج خواه د کرد.
این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند
که شما به دنبال خرید لباس برای یک رشته
ورزشی خاص باشید .به طورکلی یک لباس
ِ
ورزشی مناسب ،باید در حین انجام تمرین
ِ
خشک بماند ،راحت و کام ً
ال اندازه بدنتان باشد.
بهترین جنس لباس ورزشی چیست؟
الیاف طبیعی بپوشیم یا مصنوعی؟
پوشیدن لباسهایی که از الیاف طبیعی تهیه
شده (تمام نخ یا نخ پنبهای) ،به دلیل عملکرد
صحیح سیستم تعریق و جلوگیری از قرمز و
شدن بدن ،بهترین جنس لباس برای
عرقسوز
ِ
ورزشکاران است .اگر قصد خرید لباسهای
شمعی و بادگیر یا نایلونی را دارید ،حتماً لباسی
را انتخاب کنید که یک آستر نخی داشته باشد.
شلوار ورزشی با جنس الیاف مصنوعی هم باید
آستر نخی داشته باشد تا از ابتال به بیماریهای
پوستی ،در اثر عرقکردن ،جلوگیری شود.
ناگفته نماند که لباسهای شمعی عمر
طوالنیتری نسبت به لباسهای نخی و پنبهای
دارند و راحتتر شسته میشوند ،اما لباسهایی
با جنس الیاف طبیعی ،بیشتر از پوست بدن
محافظت میکنند .اگر شما جزو افرادی هستید
که زیاد عرق میکنید ،فقط باید لباسهای نخی
بپوشید ،چون لباس نایلونی باعث تشدید تعریق
گرفتن لباس میشود.
و بو
ِ
یادتان باشد که ورزشکردن با لباس ورزشی
نامناسب ،باعث افزایش دمای بدن شده و گاهی
به حدی خطرناک میشود که باعث احتمال
بروز سکته قلبی در حین ورزش میشود .پس
برای جلوگیری از آسیب ،بهتر است لباس
ورزشی با الیاف نخی و پنبهای را جایگزین
الیاف مصنوعی کنید.
پیشنهاد :اگر دوست ندارید لباستان را هرروز
بشویید ،میتوانید زیر گرمکن ورزشی ،یک
نخی جذب و زیر شلوار ورزشی ،یک
تیشرت
ِ
عرق بدن
نخی نازک بپوشید .با این کارِ ،
شلوار ِ
جذب لباس زیر میشود و دیگر مجبور نخواهید
بردن بوی عرق
شد لباس ورزشی را برای از بین
ِ
آن بشویید.
چه جنسی برای چه ورزشی مناسب است؟
هر ورزشی نیاز به کفش و لباس ورزشی
مناسب خودش دارد؛ برای مثال بدنسازان ،باید
شلواری بپوشند که در قسمت زانو ،ویژگیهای
تسهیلکننده حرکتی داشته باشد .دوندهها باید

جوراب ورزشی
جوراب ورزشی بای د از پارچههای
قابل شستوشو با مقاومت باال تهیه
شود .معموالً از الیاف اسپندکس در
جورابها استفاده میشود که از قوزک
پا محافظت کند .الیاف نانو هم پا را
خشک نگه میدارند و مانع از بوی بد
پا میشوند.

بردن قدرت تعادل
کفشهایی بپوشند که به باال
ِ
رفتن شتاب
و کنترل کمک کند و موجب باال
ِ
آنها شود.
تا وقتیکه بهعنوان یک ورزشکار از ویژگیهای
ورزشی اطالع نداشته باشید ،متوجه لزوم خرید
لباسی که برای آن ورزش طراحی شده ،نخواهید
شد .بنابراین یکی از مهمترین اصول خرید لباس
ورزشی ،خرید بر اساس نوع ورزشی است که
انجام میدهید .افرادیکه بهصورت حرفهای
ورزش میکنند ،باید مانن د حرفهایها لباس
خود را انتخاب کنند .در ادامه مناسبترین نوع
پارچه برای هر رشته ورزشی معرفی شده است.
پیالتس
پارچه اسپندکس (نوعی پارچه کشی) به سرعت
رطوبت را از خو د عبور میدهد .جنس اینگونه
لباسها به گونهای است که موقع انجام حرکات
کششی و خمشدن ،بهخوبی از خود انعطاف
نشان میدهند؛ درنتیجه انتخاب خوبی برای
ورزشهایی مانند پیالتس ،ایروبیک و یوگا به
حساب میآیند .لباسهای دوندگان هم معموالً
از این نوع پارچه تهیه میشود.
بدنسازی
پارچه پنبه ای رطوبت را به خود جذب میکند.
در لباسهای ورزشی ،پنبه را با الیاف پلیاستر
ترکیب میکنند تا شکل خو د را از دست ندهند.
لباسهایی با این جنس برای مردان ایدهآل
است ،چراکه حین فعالیت بدنی ،بخش زیادی از
عرق بدن را به خو د جذب میکنند .این لباسها
مناسب ورزشهایی مانند بدنسازی ،بسکتبال و
وزنهبرداری است که تعریق باالیی دارند.
تمرینات کششی
الیافی مانن د پلی پروپیلن ،پلیاستر ،گرافیت
و پارچههای ترکیبی برای تمرینات کششس
مناسب است .در این نوع الیاف ،رطوبت نهتنها
جذب پارچه نمیشود ،بلکه از درزهای آن خارج
میشود .جنس این لباسها به گونهای است که
جریان هوا درون بافت پارچه نفود کرده و عرق
بدن را به سرعت دفع میکند.
این جنس لباسها انعطاف باالیی دارند و هنگام
حرکات کششی به هیچوجه پاره نمیشوند و بر
اثر شستوشو آسیب نمیبینند .این لباسها
برای بسیاری از رشتههای ورزشی مناسب
هستند ،به همین دلیل مدلهای مختلفی از
آنها در فروشگاههای ورزشی وجو د دارد.
انواع لباس ورزشی
شورت ورزشی
شورت ورزشی بای د از پارچه سبک تهیه شده
باشد .الیه درونی و بیرونی آن از الیافی تهیه
میشون د که ساختار شبکهای دارند و رطوبت را
خارج میکنند .کمر شورت ورزشی باید خاصیت
کششی خوبی داشته باشد.
شلوار ورزشی
نی
نوع چسبان شلوار ورزشی ،برای تمرینات بد ِ
شدید استفاده میشود ،اما نوع آزادتر آن برای
ورزشهایی مانن د پیالتس و یوگا مناسب است.
تنگی آن نباید
پارچه شلوارها باید کشی باش د و
ِ
جریان خون در بدن شود.
مانع از
ِ
پیراهن ورزشی
جنس پیراهن ورزشی باید طوری باشد که به
جای جذب رطوبت ،آن را از بین بافتهای خود
خارج میکند .پیراهن ورزشی نباید هیچوقت
خیلی گشا د باشد؛ زیرا هنگام انجام تمرین
جلوی دست و پای ورزشکار را میگیرد.

تاپ ورزشی
تاپ ،از پرطرفدارترین لباسهای
ورزشی بین خانمهاست .تاپهای
ورزشی ،با کیفیت از الیاف مخصوص تهیه
میشوند که تهویه مناسب داشته و دمان بدن
را ثابت نگه میدارند.
مهمترین خصوصیات لباسهای ورزشی

اگر میخواهید بع د از ورو د به یک فروشگاه ورزشی
سردرگم نشوید ،بهتر است انواع لباسهای ورزشی
را بشناسید .برای انتخاب هر نوع لباس ورزشی ،به
این سه ویژگی دقت داشته باشید:
رطوبت را جذب کند؛
مانع از ایجاد بوی بد در بدن شود؛
در طول تمرین ،بدنتان را خنک نگهدارد.
چه رنگی برای لباس ورزشی مناسب است؟

رنگ لباس عالوهبر خلق زیبایی ،از لحاظ روانی
نیز تأثیر خاصی دارد .بهروز بودن ،میتواند
نقش بهسزایی در ایجاد انگیزه برای رفتن به
باشگاه ورزشی ایفا کند .اگر از لباس و پوشش
خود راضی باشید ،آن وقت در تمریناتتان
اعتمادبهنفس کافی خواهید داشت .الزم نیست
حتماً لباسهای ورزشی ساده بپوشید ،پیشنهاد
میکنیم در باشگاه از لباسهایی با رنگهای
مورد عالقه خودتان استفاده کنید.
پیشنهاد :لباسهای ورزشی با رنگهای
قرمز ،سفید ،صورتی ،یاسی ،لیمویی ،آبی
آسمانی و سبز برای خانمها و ورزش داخل
سالن مناسبتر است .همچنین میتوانند از
لباسهایی با رنگهای بنفش ،نیلی و خاکی هم
برای ورزشهای هوازی خارج از سالن استفاده
ورزشی سفید و صورتی برای
کنند .کفشهای
ِ
تمام خانمها مناسب است و با هر رنگ لباسی
هم هماهنگ میشوند .لباس ورزشی آقایان هم
میتواند سورمهای ،طوسی ،خاکی یا مشکی
ورزشی سورمهای و
باشد .پوشیدن کفشهای
ِ
خاکی نیز از سایر رنگها شیکتر است.
مناسبترین مدل لباس ورزشی چیست؟

معموالً لباسهای ورزشی تیشرت و شلوارک
کن آستین بلند با شلوار است .تیشرت
و گرم ِ
و شلوارک برای ورزشکارانی که در سالنهای
ورزشی تمرین میکنند ،مناسبتر است ،اما
گرمکن و شلوار ،مناسب ورزش در فضاهای
پوشیدن
باز مانند پارک و زمین چمن است.
ِ
گرمکن و شلوار ورزشی در فضاهای باز ،از
پوست بدن در برابر آسیبهای احتمالی
ورزشی پوشیده برای
محافظت میکند .لباس
ِ
سالنهای سربسته ،چندان مناسب نیستند؛
زیرا باعث تشدید تعریق بدن میشوند و به
دلیل تعریق زیاد ،هنگام ورزش امکان باال
رفتن نیاز بدن به نوشیدن آب باال میبرد؛
ِ
حتماً میدانید که با شکم پر از آب نمیتوان
بهسادگی تمرین کرد.
نکته مهم :لباس ورزشی باید کمی در بدن آزاد
باشد ،تا بتوانید بهراحتی با آنها به ورزش و
فعالیتهای بدنی بپردازید.
چگونه لباس ورزشی را نگهداری کنیم؟

معموالً لباسهای ورزشی چروک نمیشوند.
اگر قرار است بیشتر از دو ساعت تا شستن
لباسهای ورزشی وقفه بیفتد ،آنها را از ساک
لباسی حمام آویزان کنید.
خارج کرده و به چوب
ِ
این کار از تجمع آلودگی و بو گرفتن لباس و
ایجاد حساسیت پوستی در بدن پیشگیری
ورزشی آلوده
میکند .یادتان باشد که لباس
ِ
را به هیچوجه داخل کمد لباس نگذارید ،روی
تختخواب نیندازید و کنار لباسهای دیگر روی
چوب لباسی آویزان نکنید؛ زیرا باعث انتقال بو
و آلودگی به سایر لباسهایتان میشوید.

برگزاري ليگ فوتبال بخش مركزي الرستان
با حضور  ١٤تيم

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومي هيات فوتبال الرستان ،طي مراسمي
قرعه كشي مسابقات فوتبال قهرماني
شهرستان الرستان يادواره شهيد عبدا...
دانشيار به همت خانواده اين شهيد و هيات
فوتبال الرستان برگزار شد.
این مراسم با حضور رئیس ،دبير ،اعضاي
كميته هاي هيات فوتبال (كميته داوران،
مسئول كميته قراردادها ،فوتسال ،پزشكي،
ناظران و مشاوران هيات) ،مديران،
سرپرستان و مربيان تيم هاي فعال در رده
سني آزاد در محل سالن اداره ورزش و
جوانان الرستان برگزار شد.
قرعه كشي اين مسابقات ،توسط حاج نعمت
ا ...دانشيار ،حاج عبدالحميد پيشداد ،حاج
يعقوب جمال پور ،حاج مجيد عسكري ،حاج
اسداله لطفي و قاسم مهرباني برگزار و تيم
ها ضمن آشنايي با جايگاه خود در جدول
مسابقات ،ترتيب رويارويي با حريفان خود
را شناختند.

ليگ باشگاه هاي الرستان با حضور
١٤باشگاه فعال الر در فصل های پاييز و
زمستان برگزار می شود.
حضور تيم هاي شهداي دهكويه ،آيت
كورده و امواج براك در رقابت هاي امسال
و عدم حضور تيم هاي خور ،علي آباد و
كرمستج در اين رقابت ها از نكات جالب
توجه ليگ امسال است.
پيش از اين نيز در تابستان  ٩٧مسابقات
رده سني نوجوانان و جوانان يادواره شهيد
عبدا ...دانشيار برگزار و اينك مسابقات در
رده سني آزاد برگزار خواهد شد.

استقبال از نائب قهرمان آسیا در فرودگاه الرستان
به گزارش میالد
طی
الرستان،
مراسم باشكوهی
اهل
ورزشكار
«خور» الرستان
که موفق به کسب
مقام نائب قهرمانی
پرس سینه در
مسابقات آسیایی
شده است ،مورد استقبال مردم و مسئوالن
قرار گرفت.
احمد كاروانی ،ملي پوش موفق و پر افتخار
خوری كه در مسابقات آسيايي پرس سينه
 ۲۰۱۸ Ipfدر كشور امارات موفق شد به
مقام نائب قهرماني مسابقات دست يابد ،در
ميان استقبال باشكوه مردم ،ورزشکاران

و مسئوالن در
بین
فرودگاه
المللی الرستان به
ميهن بازگشت.
اين مراسم ،با
معاون
حضور
سياسي امنيتي
فرمانداري ويژه
الرستان ،رئیس
اداره ورزش و جوانان الرستان ،اعضاي
شوراي إسالمي شهر الر ،رئيس هيات
پرورش اندام و قويترين مردان الرستان،
امام جمعه خور ،اعضای شوراي اسالمي
شهر خور ،خانواده و جمع كثيري
از دوستداران ،معتمدين ،خيرين و
پيشكسوتان ورزش برگزار شد.

حه
ف
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دومینشکست
شهید چمران الرستان،
مقابل قهرمان دوره گذشته

به گزارش میالد الرستان ،تیم هندبال بانوان
شهید چمران الرستان ،نماینده کشور ایران
در مسابقات باشگاه های آسیا به مصاف تیم
«آلماتی» قزاقستان قهرمان  ۲دوره گذشته این
مسابقات رفت.
بانوان الرستانی علی رغم تالش زیاد ،در پایان
با نتیجه  ۳۱بر  ۲۱مغلوب حریف قدرتمند خود
شدند.
نماینده کشورمان پیش از این متحمل یک
باخت دیگر برابر کایسار قزاقستان و یک برد
برابر تیم اسپورت هندوستان شده بود.
هندبالیست های الرستانی در چهارمین مسابقه
خود در این رقابتها به مصاف تیم AGMK
ازبکستان خواهد رفت.
سومین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های
آسیا در بخش زنان از  ۱۱مهرماه به میزبانی
کشور قزاقستان شروع شده و تا  ۱۷مهرماه
پیگیری خواهد شد.
در این مسابقات ۶ ،تیم از کشورهای ایران،
ازبکستان ،هندوستان و  ۳تیم از قزاقستان
حضور دارند.

درخشش دو کشتی گیر
تیم شهید جاهدی در
مسابقات جوانان فارس

جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان
با رؤسا و نائب رئیسان هیأت های ورزشی

گزارش
به
میالدالرستان
به نقل از روابط
اداره
عمومی
ورزش و جوانان
الرستان ،جلسه
هم اندیشی رئیس
اداره ورزش و
جوانان با هیأت های ورزشی الرستان ،با
حضور  ۵۰هیأت در محل سالن کنفرانس
اداره ورزش و جوانان با موضوع هفته
تربیت بدنی برگزار شد.
در این جلسه ،طیبی ضمن قدردانی
و تشکر از زحمات و تالش هیأت های
ورزشی الرستان در عرصه ورزش با توجه
به نزدیکی هفته تربیت بدنی و ورزش ،به

حاضرین تبریک
گفته و این هفته
را که به نام ورزش
نامگذاری شده
را برای ترویج
فرهنگ ورزش با
اهمیت شمرد و از
هیأت هاخواست
تا در رشته های مختلف ورزشی در
سطح شهرستان برنامه های متنوعی
جهت شادی و ایجاد نشاط شهروندان
برگزار نمایند و سپس هریک از هیأت ها
برنامه های اجرای خود را بیان نمودند و
مقرر شد برنامه ریزی های الزم جهت
برگزاری هر چه با شکوه تر برنامه های
هفته تربیت بدنی و ورزش صورت گیرد.

اعزام شطرنج بازان الرستانی به بندرعباس
به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
الرستان ،مسابقات ریتینگ زیر
1600شطرنج به میزبانی بندرعباس با
حضور ۱۲۱شطرنج باز از سراسرکشور،
برگزارشد.
در این رقابت ها 7نفر از الرستان اعزام
شدند که در پایان سه نفر در جمع
۸نفر اول جدول مسابقات قرار گرفتند.
علی بردبار ،نفرسوم
امیرکر م پور ،نفرششم
مطهره تاالنه ازدیده بان صحرای باغ،
نفر هشتم

ادامه ناکامی بانوان

حضور الرستان در مسابقات هندبال دختران
استان فارس
گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از روابط
عمومی اداره ورزش
و جوانان الرستان،
هندبال
مسابقات
دختران خردسال
فارس با حضور 6تیم
از شهرستان های
استان فارس به منظور استعدادیابی ،در شیراز
برگزار شد.
در نهایت تیم های کازرون ،شیراز و الرستان
مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
ایپنا ،پیکارهای کشتی آزاد انتخابی جوانان
استان فارس برگزار شد و محمدرضا عسکرپور
عضو تیم ملی کشورمان تمامی رقبای خود را با
امتیاز عالی از پیش رو برداشت و عنوان نخست
وزن  70کیلوگرم را از آن خود کرد.
همچنین امیرحسین فتوحی دیگر کشتی وزن
 125کیلوی الرستان که چندین عنوان استان
فارس و کشور را در کارنامه دارد با قبول یک
شکست در دیدار فینال مقابل حسین رفیعی
نفر سوم نوجوانان ایران از شیراز به مدال نقره
بسنده کرد و بر سکوی دوم قرار گرفت.
داود عسکرپور به عنوان مربی و سرپرست ،تیم
کشتی آزاد جوانان الرستان را در این دوره از
مسابقات همراهی کرد و حسن معصومی دیگر
مربی الرستان بود.
محمدرضا عسکرپور ،در ترکیب تیم استان
فارس به رقابت های قهرمانی جوانان کشور در
شهرستان سریش آباد استان کردستان برگزار
می شود ،اعزام خواهد شد.
رقابت های کشتی آزاد انتخابی جوانان فارس
با حضور  93کشتی گیر از سراسر استان ،در
خانه کشتی پهلوان امید نوروزی شیراز به کار
خود پایان داد.
گفتنی است محمدرضا پیمان فر ،رئیس هیأت
کشتی الرستان و علی اکبر عسکرپور سرپرست
تیم کشتی شهید مسعود جاهدی الر از نزدیک
شاهد برگزاری این دوره از پیکارها بودند.

تیم
مربیگری
استوار
سایپا
الرستان اکبری و
سرپرستی تیم را
فاطمه صداقت بر
عهده داشتند.
اسامی بازیکنان
تیم:
سکینه غفور زاده
 ،فاطمه سعیدی  ،بیتا پنهان ،اسرا غالمی ،
فاطمه مطهرنیا  ،ثنا پیش بین ،نرگس غالمی
 ،فاطمه امیری ،یلدا نجفی زاده ،ریحانه
ابرقویی ،نگار شاهین پوری ،مریم ثنایی

ایرانی در هندبال آسیا

زور الرستانی ها به
ازبک ها نرسید

به گزارش میالد الرستان ،تیم هندبال
بانوان شهیدچمران الرستان در چهارمین
دیدار خود در جام باشگاههای آسیا مقابل
نماینده ازبکستان شکست خورد.
این بازی در شهر “آلماتی قزاقستان”
برگزار و نماینده کشورمان در این
مسابقات با نتیجه  ۲۶بر  ۲۲مغلوب شد.
تیم الرستان از  ۴بازی انجام شده ۳
باخت و یک برد را در کارنامه خود به
ثبت رسانده است.
هندبالیست های الرستانی در بازی
پایانی خود ،مقابل آستانا قزاقستان قرار
می گیرد.

ص
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حال خودت
رو خوب کن...
نیایش کنید

روزتان را با راز و نیاز با خدایتان شروع
کنید و از او بخواهید این امکان را برایتان
فراهم کند تا روزتان را با آرامش و مفید
بودن و خوشی به پایان برسانید.
برای دل خودتان کاری بکنید

حتماً زمانی را به خودتان اختصاص بدهید
و برای دل خودتان کاری بکنید؛ کتاب
محبوبتان را بخوانید ،چرت بزنید ،دست
به قلم شوید و بنویسید و  ...هر کاری که
میکنید اجازه دهید چیزی باشد که به
شما لذت بدهد و روحیهتان را تقویت کند.
توقعاتتان را کم کنید

کمال گرا هستید؟ بهتر است این طرز فکر
را رها کنید زیرا نه برای شما منصفانه
است و نه برای دیگران .به جای ایدئالیست
بودن ،قدردان باشید و ارزش داشتههایتان
را بدانید و یاد بگیرید که نمیتوانید به تمام
خواستههایتان برسید.
خوشبین باشید
خوشبینی یکی از راههای حفظ آرامش
درون است .در هر شرایطی خوبیها و
مثبتها را پیدا کنید و اجازه ندهید شرایط
ناخوشایند ،توانایی و امیدتان را از شما
بگیرد.
به دیگران کمک کنید

راهی برای کمک به دیگران پیدا کنید.
وقتی قسمتی از زمان و انرژی خود را برای
کمک به دیگران صرف میکنید میتوانید
خودتان را در مسیری جدید از تحول قرار
داده و تأثیرات مخرب استرس را از بین
ببرید.
نه بگویید

همیشه راضی نگه داشتن دیگران شما را
وادار میکند تحت کنترل نیازهای دیگران
باشید .این شرایط اص ً
ال سالم و خداپسندانه
نیست .تعیین حدود مناسب و روراست
بودن در مورد کاری که میتوانید انجام
دهید و امکاناتی که در اختیار دارید ،برای
مدیریت زندگیتان و حفظ آرامش و ثبات
درونتان ضروری است.
در گذشتهها سیر نکنید
یادآوری گذشتهها و غرق خاطرات شدن باعث
میشود از زمان حال غافل شوید و استرس
را وارد االنتان کنید .خود را رها کنید و به
خودتان آزادی بدهید تا در لحظه زندگی
کنید .بهره بردن از زمان حال را یاد بگیرید
و با ارادهای محکم ،خود را از گذشتهها بیرون
بکشید و پیش رویتان را ببینید.
رؤیاپردازی کنید

همه ما رؤیاهایی داریم که خیلی بزرگتر
از خودمان هستند! در تمام تاریخ بشر،
هیچگاه رؤیا و رؤیاپردازی از انسان جدا
نبوده است .رؤیاهای شما چه هستند؟ آنها
را بنویسید و با تکیه بر توانمندیهایتان
به آنها روح و جان بدهید .خداوند امکان
رسیدن به رؤیاهایتان را برای شما فراهم
کرده است.
نظم و انضباط داشته باشید

این یک قدم واقعاً عملی است و در زندگی
روزمره کمک زیادی به شما میکند .اگر
بلد نیستید چگونه منضبط باشید حتماً به
دنبال فراگرفتن این مهارت بروید ،روی
گوشیتان برنامهای جهت یادآوری نصب
کنید یا همه چیز را یادداشت کنید تا
نسبت به بایدها احساس مسئولیت کنید.
یک روز در هفته برای سر و سامان دادن
به امور وقت بگذارید و لیستی از کارهای
ضروریتان تهیه کنید.
کار کنید ،استراحت کنید و خوش بگذرانید
زندگی انسان یک ریتم نرمال از کار،
استراحت و تفریح دارد .وقتی به یکی
بیشتر از بقیه پرداخته شود ما از هماهنگی
دور میشویم و استرس وارد زندگیمان
خواهد شد .پس همیشه تعادل میان این
سه را حفظ کنید.

شبکههای اجتماعی تا امروز به
انسانها کم خدمت نکردهاند.
کمک کردهاند به هم نزدیکتر
شویم تا بتوانیم در هر ساعت از
شبانهروز با هم در ارتباط باشیم.
افکار و عقاید دور و بری هایمان
را بهتر بشناسیم و درمجموع با
دوستانمان بیشتر آشنا شویم.
در این میان ،کم هم ضرر و
زیان نداشته اند! وقت مطالعه،
با خانواده بودن و زندگی کردن
را از ما گرفته اند و توجهمان
را از خیلی از مسائل پرت و به
خودشان معطوف کرده اند .منبع
ما برای افکار و عقایدمان شده
و به غلط به ما آموخته اند که
برای دانستن موضوعی به تحقیق
و مطالعه نیاز نیست! فقط کافی
است قفل تلفن همراهمان را باز
یا لپ تاپ مان را روشن کنیم
تا دریایی از اطالعات مختلف را
به ما عرضه کنند .خودمانی تر
اگر بگویم ،هر وقت خواستند به
سادگی سرمان کاله گذاشته اند!
کاله گشاد توهم

یکی از این کاله های گشادی که
سر همه مان رفته ،توهم است.
معادل فارسی واژه توهم ،پریشان
پنداری است .پس متوهم کسی
است که پندار و دریافت او از
مسائل مختلف پریشان است .ما
کال دو نوع توهم داریم .نوع اول
توهم ،حسی است و مربوط می
شود به اینکه فرد درک اشتباهی
از یکی از حواس پنجگانه اش
دارد ،مثال فکر می کند صدای
حرف زدن فرد دیگری را در
تنهایی می شنود یا او را می بیند.
اما نوع دوم و مهمتر ،توهم
اطالعاتی است که مربوط می
شود به درک اشتباه فرد از وجود
درد ،لذت یا هر حالت دیگر و این
دقیقا کاری است که شبکه های
اجتماعی با ما می کنند.
شبکه های اجتماعی از انسان پشت
کیبورد یا تلفن همراه ،شخصیتی
کاذب می سازند و تا آنجا که می
شود اعتماد به نفس این شخصیت
جدید را که هیچ شباهتی به عالم
واقع خود ندارد ،باال می برند .شاید
برایتان پیش آمده باشد دوستی
در یکی از رسانه های پیام رسان،
هنگام صحبت با شما بسیار شوخ
یا پرحرف جلوه میکند .اما وقتی او
را مثال در یک بعد از ظهر پاییزی
در کافه ای می بینید متوجه می

توهم در فضای مجازی

شوید ،الم تا کام حرفی نمیزند و
اتفاقا در مقابل تالش شما برای
برقراری دیالوگ هم مقاومت
میکند
وقتی جوگیر می شویم

این وسط ،بعضی ها ادعا میکنند
کاربر در شبکه های اجتماعی
خود واقعی اش را نشان می دهد.
شاید عده ای محدود این طور
باشند ،اما این حکم را به هیچ
وجه نمی توان تعمیم داد؛ چرا
که بسیاری از رفتارهای مجازی
یک کاربر ،نشأت گرفته از جو
غالب در شبکه های اجتماعی
است .کاربر در فضای مجازی
نمی گویم همیشه ،اما اغلب
اوقات تحت تاثیر جوسازی ها
و موج های خبری و رسانه ای
قرار می گیرد .مثال فالن هشتگ
در توییتر ترند می شود و همه
سعی میکنند با آن موضوع خاص
چیزکی بنویسند .این دیگر خود
واقعی نیست ،چرا که اگر هشتگی
نبود ،دغدغه ای هم برای بیان آن
موضوع خاص وجود نداشت.
حاال شاید خیلی ها بگویند به
فرض شبکه های اجتماعی ما
را متوهم کرد ،که چه؟ در اینجا
بحث آثار متوهم شدن در فضای
مجازی پیش می آید.

روابط دوستانه به دو صورت کوتاه و بلندمدت
تقسیم میشوند؛ معموال روابط بلندمدت
با گذشت زمان با مسائل جدید اما به ظاهر
غیرقابل حل مواجه میشوند که به صورت
تدریجی رابطه دوستانه را تخریب میکنند
برای بهبود روابط دوستانه باید در بعضی از
موارد اعتقادات شخصی را کنار گذاشت
و همه چیز را از دریچه ذهن دوست خود
نگاه کنیم .در ادامه به جای قضاوت باید
پذیرش واقعیت را یاد بگیریم و در گام بعد
به جای توجه به انتخابات پیش رو صرفا عالیق
مشترک را پیدا کرد.
تعریف و تمجید
از دوست خود هرچند اندک تعریف کنید،
حتما الزم نیست تا دوست شما کامال مطابق
میل شما عمل کند ،بلکه صرفا با توجه به نقاط
مشترک در رابطه دوستی ،نقاط روشن را پیدا
و از آنها تعریف کنید.
با تمجید از دوستانتان فرصت ایجاد مکالمات

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311011000512مورخه 96/06/27
هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زمان ابشت
فرزند اضغر بشماره شناسنامه  193صادره از الر در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  87/10متر مربع تحت پالك  1فرعي از
 3505اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  3505اصلي قطعه 1
واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي آقاي آهنعلي
حافظزاده و شركا محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/07/18 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف554/

توهم کارشناسی

اولین اثر توهم مجازی ،خود
صاحب نظر پنداری است.
زمانی که به هردلیلی چند هزار
نفر دنبال کننده پیدا می کنید
که تایید ،از شما تعریف یا
تمجیدتان میکنند ،در مورد هر
پستتان نظر میدهند یا مطلبتان
را بازنشر میکنند ،این توهم در
شما ایجاد میشود که حتما دارید
چیز مهمی میگویید که این همه

طرفدار دارید! پس سعی میکنید
در هر موضوعی که پیش می
آید اظهار نظر و موضع گیری
کنید! مثل رئیس جمهور یک
مملکت که پس از هر اتفاق تلخ
یا شیرین ،همه منتظرند ببینند
او در این موضوع خاص چه
میگوید .می بینید؟ این دقیقا
همان توهم است!
خود مباحثه کننده پنداری

متوهمان مجازی یک نشانه بارز
دارند و آن عالقه وصف ناپذیر
این جماعت به بحث کردن است.
زیر پست خواننده ها ،بازیگران،
فوتبالیست ها ،نویسندگان،
شاعران و کال هر طیفی که
آدم مهمی در جامعه به حساب
می آید ،میتوانید کامنت های
بلند باالیشان برای آغاز یک
مجادله حسابی را ببینید! جالب
اینجاست اصال محتوای پست
آن شخص اهمیتی ندارد ،چون
در هر موضوعی که باشد این
جماعت صاحب نظر هستند!
در یک کالم ،یعنی اینکه
اخباری که من منتشر میکنم
و من میگویم و من میدانم،
مرجعیت دارد و درست و متقن
است .هرکس اگر خبری منتشر
کند که کوچکترین زاویه ای
با حرف من داشته باشد بدون
شک کذاب است!
خود متولی پنداری

از این یک مورد دل پری دارم
و شاید کمی مفصل تر از بقیه
موارد به آن بپردازم! جماعت
متوهم در شبکه های اجتماعی
اهل هر تیر و طایفه و طیف و
گروه و نحله فکری که باشند،
خودشان را متولی آن جریان
میدانند .اصال و ابدا فرقی هم

نمیکند چپی اند یا راستی،
مذهبی اند یا آتئیست ،اصالح
طلبند یا اصولگرا ...همه متولی
جریان خودشان هستند!
مثال میزنم :شما مطلبی علیه
یک جریان فکری ،مثال علیه
آتئیست ها منتشر میکنید.
مطلب کامال علمی و از یک
استاد بلندپایه با وجاهت علمی
باالست .می بینید گروهی از
آتئیست های متوهم نه اینکه
بیایند در مورد مطلب مورد
نظر ،نظر بدهند (که آن هم
اگر صاحب نظر واقعی و اهل
مطالعه و بینش نباشند ،حقش
را ندارند) بلکه می آیند و اصل
شخصیت مورد نظر را به چالش
میکشند و در مورد او قضاوت
میکنند .تصور کنید یک پسر
بچه 17ساله با  20kفالوئر در
مورد یک استاد 70ساله هیات
علمی دانشگاه صحبت میکند!
آن هم در موضوعی که دقیقا
تخصص آن استاد است نه این
جوجه متوهم!
در مورد مسائل مذهبی هم
همین است .چند سال پیش
گروهی جمع شده بودند در
فضای مجازی متشکل از تعدادی
جوان جویای نام که میگفتند ما
می خواهیم روز شهادت فالن
نواده حضرت امیرالمومنین
صلوات ا ...و سالم علیه را
احیا کنیم و این بزرگوار را از
مظلومیت دربیاوریم! به خود من
فقط حدود  20تا پیامک ارسال
شد که فالنی! نگذار آقا غریب
بماند! خب من سوالم این است
اصال چه کسی گفته آن بزرگوار
غریب است که حاال تو آمده ای
از غربت دربیاوری؟
بعد تو خودت چقدر در مورد
سیره و شخصیت آن بزرگوار
اطالع داری که حاال میخواهی
توجه جامعه را معطوف به آن
بزرگوار کنی؟ و...
همه اینها جلوه هایی است که
شخص متوهم در فضای مجازی
خیال میکند تنها اوست که علم
تفکرش را بلند کرده و اوست
که متولی جریان فکریاش است.
اگر او نباشد آن عقیده زمین
میخورد و دیگر نظریهپردازی
نخواهد داشت!

روز ملی روستا و عشایر

 ۱۵مهر ماه به این عنوان نامگذاری شده است و در واقع مرکز توسعه روستایی این
تقاضا را از شورای فرهنگ عمومی نموده که به منظور تجلیل و تقدیر از زحمتکشان
روستایی و عشایری و یاد کردی از خدمات ارزنده آنان به کشور عزیز روزی را به
نام روز روستائیان و عشایر غیور و سلحشور ایران معرفی و نامگذاری نمایند.
روز ملی روستا و عشایر نیز به عنوان یکی از
مناسبت های مندرج در تقویم رسمی کشور
ثبت گردیده است.
 ۱۵مهر ماه به این عنوان نامگذاری شده است
و در واقع مرکز توسعه روستایی این تقاضا را
از شورای فرهنگ عمومی نموده که به منظور
تجلیل و تقدیر از زحمتکشان روستایی و
عشایری و یاد کردی از خدمات ارزنده آنان
به کشور عزیز روزی را به نام روز روستائیان
و عشایر غیور و سلحشور ایران معرفی و
نامگذاری نمایند.
معرفی چنین روزی همچنین می تواند به
توسعه و ترویج فرهنگ روستایی کمک کند.
قطعاً نقش روستا و روستائیان کشور در هر
دوره و زمانه ای را بهویژه در زمینه توسعه
و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفت؛ زیرا این
قشر شریف و بعضاً محروم از امکانات اولیه
زندگی و امور رفاهی ،برای عمران و آبادانی
ایران زحمات فراوانی را متحمل گردیده اند و
در کنار آنان نیز عشایر ،این مردمان غیرتمند و
صبور که امام آنان را ذخائر این مملکت نامیده
اند ،در راه داشتن وطنی سرافراز جان فشانی
ها و ایثارگری های فراوانی از خود نشان داده
اند .متأسفانه در سالیان اخیر به روستا و عشایر
آنگونه که باید توجه شود نشد؛ هر چند که
نظام اسالمی در راستای محرومیت زدایی و
ارائه امکانات به مناطق روستایی و عشایری
خدمات ارزنده ای ارائه داده ،به جهت ممانعت
از مهاجرت روستائیان به شرها امکانات الزم را
فراهم نکرده و تسهیالتی برای جبران بخش
اعظمی از خسارت روستائیان و عشایر به مزارع
و دامهایشان بر اثر حوادث و خشکسالی ها
داده نشد .راههای مواصالتی از شهر به روستا
و بالعکس نیز هنوز جای کار فراوانی دارد که
ضرورت ایجاد شبکه های دسترسی روستائیان
به مراکز شهری ،بهویژه برای فروش محصوالت
زراعی و باغی و دامی از یک سو و

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  95/12/17 -139560311235000880هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي عبدالمهدي چترآذر فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه
 62صادره از گراش در ششدانگ يك باب انباري به مساحت 2071/60
مترمربع پالك فرعي  11913از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از
پالك  2446فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي آهن جعفري محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/07/18 :
هدايتاله رحيمي درازي
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف122/

درمان و خرید مایحتاج آنها در برخی مناطق
صعبالعبور و کوهستانی یا بیابانی از دیگر سو
احساس می شود .از آن گذشته می باید
تسهیالتی مثل حق سکونت در روستا را به
بومیان روستا یا کسانی که به هر نحو از شهر
ترک مکان نموده اند و در روستا سکنی گزیده
یا اشتغال زایی کردهاند در نظر بگیرند .ساخت
خانه های روستایی برای محرومان توسط
بنیاد مسکن کمیته امداد ،بهزیستی و مراکز
حمایتی و خیریه باید یکی از ضرباالجلهای
کاری تمامی دولت ها و مسئوالن عالی کشور
و استانها می باشد .رفع مشکل بی آبی یا
کم آبی ،آموزشها به روستائیان و شهروندان
در خصوص مسائل مرتبط با کشاورزی و
دامپروری و همچنین توسعه کتابخانه های
روستایی و کمک به رفع محرومیتهای
آموزشی روستا و سیاه چادرهای عشایری،
بهبود وضع بهداشت و درمان با اعزام پزشکان
عمومی و متخصص و مأموران بهداشتی و
بررسی مسائل تغذیه ای و رفاهی ،فرهنگی
و آموزشی ،علمی و ترویجی و خصوصاً توجه
به مذهب و ابعاد گوناگون کار مذهبی در
بین روستائیان و عشایر سیار ،در اختیار
داشتن وسایل ارتباط جمعی و ...در میانه
این اقشار می تواند مانع از هجوم ناخواسته
این مردمان پاک و صمیمی به شهرهای مملو
از دود و آهن و ترافیک و شلوغی و بیماری
گردد .امیدواریم با سیاست های پیش روی
دولت جهت توسعه امور روستائیان و عشایر
و آسیب شناسی وضع موجود ضمن ایجاد
نشاط در بین مردمان روستا و عشایر فضای
کسب و کار و گردشگری روستا را گرم نموده
و و حتی المقدور مانع اتالف عمر و سرمایه
و محصوالت این عزیزان شویم؛ چرا که
روستائیان و عشایر ،سرمایه های گرانسنگ
کشور در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی
و ...هستند.

پیمان طالبی
منبع :جام جم

توصیههایی برای داشتن روابط دوستانه بهتر
منجر به رشد را فراهم کنید تا در
کنار این فرصت انتقادهای خود را
نیز بیان کنید.
گوش کردن
به سخنان دوست خود گوش
دهید هرچند که میدانید تکراری
است .تنها با خوب گوش کردن
است که میتوانید ابعاد مشکالت
موجود در رابطه و زمینه رفع
کردن آنها را بشناسید.
در واقع با مهارت خوب گوش
کردن است که دوست شما
متوجه میشود به او توجه دارید
و او نیز در ادامه سعی میکند
رفتاری مشابه را از شما فرا بگیرد.
بخشیدن
بخشیدن یک هنر است که این هنر صرفا
فراموش کردن درد و رنج نیست ،بلکه

حه
ف

سال بیست و ششم -مهر ماه -1397محرم الحرام - 1440شماره 97/07/18-1257

بخشیدن ،هنر رها کردن احساس درد و رنج
ناشی از یک رویداد تلخ است.
تنها با بخشیدن است که میتوان آن را به
دیگران آموزش داد ،پس شما اولین نفری

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  95/12/17 -139560311235000881هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالمهدي چترآذر فرزند محمدعلي
بشماره شناسنامه  62صادره از گراش در ششدانگ يك باب انباري
به مساحت  2071/60مترمربع پالك فرعي  11914از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  2446فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه
5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي
آهن جعفري محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/07/18 :
هدايتاله رحيمي درازي
م/الف123/
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

باشید که به این مهارت
دست پیدا میکنید.
یاد بگیرید
در مورد رفتار دیگران
و خاستگاه این رفتارها
تحقیق و مطالعه کنید ،به
جای توجه به حدسیات
با مطالعه شخصیت و
واکنشهای طرف مقابل
سعی کنید که او را بهتر
درک کنید.
امیدوار باشید
توقعات خود را از
دوستتان که بیشتر بر
اساس شخصیت ،رفتار و احساساتش است،
کنار بگذارید یا تغییر دهید .در واقع با کنار
گذاشتن توقعات ناخواسته از دیگران میتوانید
زمینه الزم برای رشد خود را فراهم کنید.
ابالغ وقت رسيدگي

خواهانها خانم سكينه بيگلري فرزند آقامحمد
و غيره دادخواستي به طرفيت خواندگان
روحاله كاوسي فرزند عباس و غيره به خواسته
اثبات مالكيت نسبت به يك قطعه زمين
زراعي تمش واقع در قطعه ده بخش  18فارس
تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان شهرستان
الرستان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه دوم
دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان
الرستان واقع در شهرستان الرستان ارجاع و به
كالسه  9709987194700508ثبت گرديده
كه وقت رسيدگي آن  1397/08/20و ساعت
 12تعيين شده است .به علت مجهولالمكان
بودن خوانده و درخواست خواهانها و به تجويز
ماده  73قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب
يك نوبت در يكي از جرائد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
حاضرگردد.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي
دادگستري شهرستان الرستان  -جمشيد باقدم
م  /الف 661 /

امید یک نیروی قدرتمند برای رشد و تعالی
انسان است ،اما باید به این نکته دست یافت
که بعضی افراد از تغییر گریزان هستند.
سپاسگذار باشید
سعی کنید همواره حق شناس باشید ،چرا که
صرفا با داشتن این عادت است که میتوانید به
دوست خود نشان دهید که اهمیت کار او در
شرایط سخت برای شما قابل توجه بوده است.
مهمترین مسئله در مورد سپاسگذاری،
مسری بودن آن است .در واقع دوست شما با
دیدن این رفتار شما یاد میگیرد که چگونه
ویژگیهای مثبت شما را شناسایی کند.
اهداف را بشناسید
با توجه به روشهای مطرح شده در پایان باید
بدانید شناخت اهداف در یک رابطه دوستانه
بسیار حائز اهمیت است .بدون شناخت
اهداف و بلندپروازی برای رسیدن به آنها،
انگیزه انسان از بین میرود ،بنابراین اهداف
مشترک باید شناسایی و تشویق شوند.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم فاطمه سپهرتاج فرزند نوروز به شرح درخواستي
كه به کالسه  97/571این شورا ثبت گرديده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان مرحوم نوروز سپهرتاج فرزند عبدالرحيم به
شناسنامه  55صادره از ح شهري الرستان  -اوز در
تاریخ  1395/1/9در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1نساء اميني فرزند احمد ش ش  79ت ت 1316
صادره از ح شهري الرستان  -اوز(همسر متوفي)
 -2فاطمه سپهرتاج فرزند نوروز ش ش  88ت ت
 1338صادره از ح  2الرستان  -اوز
-3عبدالرحيم سپهرتاج فرزند نوروز ش ش  64ت ت
 1348صادره از ح شهري بخش اوز
-4عبدالحميد سپهرتاج فرزند نوروز ش ش  5316ت
ت  1351صادره از ح  2الرستان  -اوز فرزندان متوفي
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز  -مصطفي
روزگار
م  /الف 662 /

ص

خانواده؛ محیطی شیرین برای مبارزه با نفس
است .تشکیل خانواده ،یعنی آغاز مرحلۀ
جدیدی از مبارزه با هوای نفس در محیطی
شیرین  .وقتی هدف از آفرینش و زندگی
ت ال ْ ِج َّن َو
انسان ،عبودیت است؛ « َو ما خَ لَ ْق ُ
ْس إِالَّ لِیَ ْعبُدُو ِن ؛ ما انسان را نیافریدیم مگر
ْالِن َ
برای اینکه به مقام عبودیت برسد(ذاریات)56/
در نتیجه همۀ اجزاء زندگی انسان در جهت
رسیدن به این هدف خواهد بود .یعنی هدف
از تمام نعمتها و اموری که برای انسان در
دنیا قرار داده شده ،رسیدن او به این عبودیت
است .یکی از اجزاء مهم زندگی انسان انتخاب
همسر و تشکیل خانواده است پس هدف از آن
نیز کمک به تحقق عبودیت و بندگی خداوند
است ،و باید دید ازدواج و تشکیل خانواده که
خداوند انسان را وابسته به آن قرار داده چگونه
انسان را در جهت عبودیت کمک می کند .اگر
هدف از ازدواج را صرفا لذتجویی تلقی کنیم
غلط است.
وقتی رسول خدا(ص) میفرمایدَ « :ما بُن ِ َی فِی
ب إِلَى َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل َو أَ َع ُّز مِ َن
ْالِ ْس َل ِم بِنَا ٌء أَ َح ُّ
التَّ ْز ِویج ِ؛ در اسالم هیچ بنایى ساخته نشد که نزد
خداوند ع ّز ّ
وجل محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج
باشد (».بحار االنوار ،)222/100/نمیتوان این
باالترین درجۀ محبوبیت نزد خدا را ،خارج از
هدف خلقت در نظر گرفت.
در جای دیگر رسول خدا(ص) میفرماید:
« َم ْن تَ َز َّو َج فَ َق ْد أُ ْع ِط َی ن ِ ْص َ
ف ال ْ ِعبَا َدة ؛ هر که
ازدواج کند ،نصف عبادت به او داده شده
است(».بحاراالنوار )220/100/باید دید چرا
ازدواج اینقدر نزد خدایی که انسان را تنها برای
عبودیت آفریده است ،عزیز است؟
وقتی جهاد اکبر یعنی همان مبارزه نفس ،اصلی
ترین برنامۀ دین برای رساندن انسان به مقام
عبودیت است ،می توانیم حدس بزنیم ،این
مبارزه با نفس باید در خانواده (محبوبترین
بنا نزد خداوند) نیز جایگاه محوری داشته باشد.
خانواده محلی است که وقتی انسان وارد آن
میشود ،در واقع وارد روابطی شده که برای او
انبوهی از زمینۀ مبارزه با نفس را ایجاد خواهد
کرد .اگرچه خانواده انرژی ،آرامش و قدرت
مبارزه با نفس را نیز در انسان ایجاد میکند.
لذا کسی که ازدواج میکند ،باید خودش را
برای مرحلۀ جدیدی از مبارزه با نفس آماده

نشست های اجتماعی بخش مهمی از كار را
تشكیل می دهند .در این گردهمایی هاست
كه می توان به همراه دوستان تفریح كرد ،با
مشتری های جدید آشنا شد و قراردادهای
مختلف بست.
اما از سویی دیگر این نشست ها می توانند دام
هایی خطرناك باشند .كافی است بیش از حد
احساس راحتی كنید و خودمانی شوید ،قوانین
پنهان اجتماعی را زیر پا بگذارید و در نتیجه
به راحتی خود را نابود كنید ،در حالی كه هیچ
وقت نمی فهمید چرا؟
عدم توجه :روی برگرداندن از شخصی كه در
حال صحبت با شماست ،نشانه بی ادبی است.
بذل توجه یكی از اصلی ترین نشانه های آداب
معاشرت ،و بهترین تمجید از طرف مقابل است.
برای كسب نتیجه بهتر ،می توانید با حالت های
مختلف صورت و بدن حركات بدن نشان دهید
كه به بحث عالقه مند هستید.
شـل دست دادن :این حركت نشان دهنده عدم
ُ

کند .بنابراین معنای ازدواج در اذهان جوان
نباید این باشد که میخواهد خانواده تشکیل
دهد تا با آسودگی از مبارزه با نفس ،در این
محیط جدید غرق در ارضای هوا و هوسهای
خودش بشود و به هوسرانی بپردازد .بلکه معنای
ازدواج باید این باشد که یک جوان میخواهد
با تشکیل خانواده ،مرحلۀ جدیدی از مبارزه با
هوای نفس را آغاز کند.
خداوند این دنیا را به گونهای طراحی کرده که
انسانها جز از طریق مبارزه با نفس ،لذت عمیق
و ماندگار نبرند .لذا میزان لذت و رضایتمندی
کسانی که هوسرانانه زندگی میکنند ،از دنیا
افزایش پیدا نمیکند .خانوادۀ خوب لذت
انسان را بسیار عمیقتر از لذتی که هرزگی
و تنوعطلبی برای انسان تأمین میکند ،فراهم
میکند .منتها برای رسیدن به این لذت عمیق،
راه و روشی وجود دارد که باید از همان راه
برویم؛ این راه درست هم «مبارزه با هوای نفس
در محیط خانواده» است.
خانواده را نباید محیطی برای رها بودن و
راحتی کامل از هر قید و بندی تصور کرد.
خانواده را باید محیطی برای خودسازی و
مجموعهای شبیه پادگان یا ورزشگاه -البته
توأم با لطافت و مهربانی -دانست که میخواهد
انسان را وادار به حرکت و تمرین کند و باعث
رشد و تعالی او شود .خانواده شبیه مسافرخانه
نیست که فقط محل استراحت و غذا خوردن
باشد بلکه محیطی است که ورود و حضور در
آن حرمت و آدابی دارد؛ همانطور که ورود
و حضور در مسجد حرمت و آدابی دارد .چه
بسا آدابی که در محیط خانه باید رعایت شود
و حرمتی که باید حفظ شود از مسجد کمتر
نباشد .البته این منافاتی با انواعی از راحت بودن
انسان در محیط خانواده ندارد ،اما راحتی در
خانه هم ح ّد و مرزهای خاصی دارد.
همانطور که سفره محل شکمچرانی نیست و
آدابی دارد ،خانواده نیز محل هوسرانی نیست و
آداب و آیین خاص خودش را دارد .خانواده
یعنی زندگی کردن توأم با یک آییننامه.
رعایت آداب و مقررات خانواده آنقدر
اهمیت دارد که برای رفت و آمد بچهها به اتاق
پدر و مادر ،آیۀ قرآن نازل میشود( .لِیَ ْستَأْ ِذن ُْک ُم
ذین ل َ ْم یَبْلُغُوا ال ْ ُحل ُ َم
ذین َملَ َک ْ
ت أَیْمان ُُک ْم َو ال َّ َ
ال َّ َ
الث َم َّر ٍ
مِن ُْک ْم ث َ َ
ات  ...؛ نور )58/در روایات ما
شیوۀ برخورد مرد و زن در خانواد و جزئیات
رفتاری فرزندان و والدین در مقابل یکدیگر
به طور دقیق بیان شده است و آییننامهها و
دستوراتش یکبهیک ذکر شده است .ما در
خانه ول و رها نیستیم ،بلکه باید طبق آداب و
آییننامه زندگی کنیم.

محمدرضا فاریابی
ّ

اطمینان شما به خود است .به نرمی
دست بدهید .این كار بیانگر اعتماد
به نفس ،خونگرمی ،گشاده رویی
و صداقت است .ولی مراقب باشید
زیاده روی نكنید و دست طرف
مقابل را خیلی محكم نفشارید،
چون آن وقت فكر می كند كه
شما آدمی سلطه جو و طالب برتری
هستید.
پشت كردن به دیگری :زبان بدن
(ایما و اشاره ها) شما می تواند
شخصیتتان را نشان دهد .اگر به
خوبی با همكار خود برخورد نكنید،
اعالم كرده اید كه هیچ عالقه ای به
صحبت ندارید .این كار به نوعی توهین است
و می تواند منجر به ایجاد احساسات و تفكرات
منفی و حتی خصمانه دیگران نسبت به شما

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011000552مورخه
 97/04/26هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي خانم سميه بازيارالري فرزند جعفر بشماره شناسنامه
 329صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه قديمي به
مساحت  250متر مربع تحت پالك  18فرعي از  4454اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  5120اصلي قطعه  2واقع
در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي ورثه آقاي
لطفينژاد و شركاء محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف560/

قوانین آداب معاشرت
که جوانان باید بدانند

درست ترين آيين ها

هدف از تشکیل خانواده

حه
ف
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پندهاى حكيامنه عالمه حسن زاده آمىل
آثار آيت ا ...عالمه حسن زاده آملى ،گنجينه اى است كه موجب
بيدارى انسان و ارتباط با خدا مى گردد.
استاد بزرگوار پندهايى حكيمانه ،عارفانه و عاشقانه در كتاب هاى
گرانقدر خود بيان نموده كه هر يك نور و شفاست و باعث مى شود
كه زنگار غفلت از وجود انسان پاك شود.
اميد كه با خواندن اين پندهاى آموزنده و حكيمانه و عمل به آنها
بتوانيم سعادت دنيا و آخرت خويش را بيمه نماييم.

آداب معاشرت از جمله کارهای مهمی
است که یک جوان اجتماعی و یا حتی غیر
اجتماعی باید آن را بداند تا در تعامالت آینده
خود دچار مشکل نشود.
 -1به اشتباهات دیگران نخندید

این یکی از پست ترین کارهایی است که
آدمی ممکن است انجام دهد .هنگامی که شما
اشتباهی مرتکب میشوید و یا خراب کاری
میکنید انتظاری که از دیگران دارید آن است
که اشتباهات و خطاهای شما رابرویتان نیاورند
و از آنها چشم پوشی کنند .از آن مهمتر شما را
بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.
 - 2پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان
سر جایشان بنشینند

مناجات عاشقانه

الهى ! از من آهى و از تو نگاهى.
الهى! عمرى آه در بساط نداشتم
و اينك جز آه در بساط ندارم.
الهى! غبطه ماليكه اى را مى
خورم كه جز سجود نمى دانند،
كاش حسن از ازل تا ابد در يك
سجده بود.
الهى! تا كى عبدالهوى باشم ،به
عزت تو عبدالهو شدم.
الهى! سست از آن كه مست تو
نيست كيست؟
الهى! همه اين و آن را تماشا
كنند و حسن خود را ،كه عجيب
تر از خود نيافت.
الهى! دل بى حضور چشم بى نور
است ،اين دنيا را نمى بيند و آن،
عقبى را.
الهى!همه حيوانات را در كوه و
جنگل مى بينند و حسن در شهر
و ده .
الهى!هر كه شادى خواهد
بخواهد ،حسن را اندوه پيوسته و
دل شكسته ده.
الهى! آن كه خوب را حباله
اصطياد مبشرات نكرده است،
كفران نعمت گرانبهائى كرده
است .
الهى! مراجعات از مهاجرت به
سويت تعرب بعد از هجرت است
و تويى كه نگهدار دل هايى.
الهى! آن كه در نماز جواب سالم
نمى شنود ،هنوز نمازگزار نشده،
ما را با نمازگزاران بدار.
الهى!خوشا آن كه بر عهدش
استوار است و همواره محو ديدار
است .
الهى!آن كس تاج عزت بر سر
دارد كه حلقه ارادتت را در گوش

دارد و طوق عبوديت را در گردن
طريق معرفت رب

معرفت نفس طريق معرفت رب
است كه از سيد انبياء (ص ) و هم
از سيد اوصياء (ع ) ماءثور است
 :من عرف نفسه فقد عرف ربه
هر كس در خويشتن بيانديشد
و در خلقت خود تفكر و تاءمل
كند ،دريابد كه اين شخص محير
العقول  ،واجب بالغير است .
آموزش بندگى و زندگى

دستوراتى كه در نماز به جا آورده
شود و گفته شود ،بندبند آن همه
آموزنده است  ،وهر بند آن راه و
رشته اى در خداشناسى است ،
و آيين و روش آموزش زندگى و
بندگىاست .
پنهان زديده وهمه ديده هاازاوست

از اميرالمؤمنين على عليه السالم
در چند موضع روايت شده است:
فتجلى سبحانه لهم فى كتابه من
غير اءن يكونوا راءوه بما اءريهم
من قدرته ؛ پس خداى سبحان با
ارائه قدرت خود در كتابش براى
مردم تجلى كرده بدون آن كه او
را ببينند.
دگرگونى

دگرگونى هاى مردم

خداوند سبحان مى فرمايد :ان
اهلل اليغير مابقوم حتى يغيروا ما
باءنفسهم ؛خدا چيزى را كه از آن
مردمى است دگرگون نكند تا آن
مردم خود دگرگون شوند.
خدا سر انسان است

انسان مرد كامل است نه صورت
انسانيه ،و در حديث قدسى آمده
است :االنسان سرى و اءنا سره؛
انسان سر من است و من سر او
هستم .

آداب معاشرت

شود.
سیگار كشیدن :امروزه ،در بیشتر قرارمالقات
های عمومی از سیگار كشیدن به شدت اجتناب
می شود .امتحانش مجانی است؛ در جمع سیگار

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011000408مورخه
 97/03/24هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي خانم فوزيه خاوند فرزند عليمراد بشماره شناسنامه
 96صادره از الرستان در قسمتي از ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  202/80متر مربع تحت پالك  13فرعي از 14176
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  14176اصلي قطعه 2
واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي ورثه
آقاي معتمد محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف558/

هاى

الهى

درگرو

درست ترين آيين ها

خداوند سبحان مى فرمايد:
ان هذا القرآن يهدى للتى هى
اءقوم؛ اين قرآن به درست ترين
آيين ها راه مى يابد.
ثبت قلبى على دينك

بسيار كسانى كه دعوى بندگى
كرده اند و دم از ترك دنيا زده
اند؛ تا دنيا بديشان روى آورد،
جز وى همه را پشت پا زده
اند .اين بنده در معرض امتحان
نيامده شرمسار است  ،به حق
خودت ثبت قلبى على دينك !
خداى چاره ساز

الهى ! ما همه بيچاره ايم و تنها
تو چاره اى  ،و ما هم هيچ كاره
ايم و تنها تو كاره اى .
برنامه انسان سازى

نماز ستون دين و بهترين و
استوارترين برنامه آدم ساز است.

اجابت نداى بندگان

خداوند سبحان مى فرمايد :و اذا
ساءلك عبادى عنى فانى قريب
اءجيب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبوا لى وليؤ منوا بى
لعلهم يرشدون ؛چون بندگان
من درباره من از تو بپرسند بگو
من نزديكم و به نداى كسى كه
مرا بخواند پاسخ مى دهم  ،پس
به نداى من پاسخ دهند و به من
ايمان آورند تا راه راست يابند.
صورت كتيبه انسان كامل

بدان اى عزيز كه قرآن كريم
صورت كتيبه انسان كامل است،
و قرآن به راست ترين و درست
ترين راه هدايت كننده است.
خداوند سبحان مى فرمايد:ان
هذا القرآن يهدى للتى هى اءقوم؛
يعنى قرآن كريم عين صراط

مستقيم است  .قوله سبحانه :و
ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه
وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله ؛هر كس كه حقيقت
قرآن را در خود پياده كرده است
راه مستقيم به سوى هر خير را
پيموده است  .و هر كس به هر
اندازه كه واجد آن است به همان
اندازه قرآن و انسان است  ،و به
انسان كامل تقرب جسته است .
معجزات عيسى نبى

عيسى پيامبر  -صلوات اهلل عليه
 فرموده است  :اءنى قد جئتكمبآية من ربكم اءتى اخلق لكم
من الطين كهيئة الطير فاءنفخ
فيه فيكون طيرا باذن اهلل و
ابرى االءكمه و االءبرص و احى
الموتى باذن اهلل  -اآلية
من با معجزه اى از پروردگارتان
نزد شما آمدم  ،براى تان از گل
چيزى چون پرنده مى سازم و در
آن مى دمم  ،به اذن خدا پرنده
اى شود ،و كور مادرزاد و برص
گرفته را شفا مى دهم و به فرمان
خدا مرده را زنده مى كنم .
عجز مردم از تجاوز از حد قرآن

در حديث است كه ان للقرآن
ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا
؛ يعنى قرآن ظاهرى دارد و
باطنى  ،حدى دارد و مطلعى و
غرض از حد آن اندازه از معنى
است كه ديگران نيم توانند از
آن تجاوز كنند؛ يعنى عجز مردم
آنها را منع مى كند از تجاوز.
آرزوى روز روحانى و شب نورانى

الهى ! روزم را چون شبم روحانى
گردان و شبم را چون روز نورانى

زمانی که برای صرف غذا سر میز نشسته اید،
باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان کامال سر
جایشان بنشینند و آماده صرف غذا گردند.
همه افراد باید در یک زمان شروع به صرف
غذا کنند .این نکته بسیار حائزاهمیت میباشد.
 - 3فخر فروشی نکنید

هیچ کس از آدم الف زن خوشش نمی آید.
در هنگام گفتگو درباره مسایل مالی به دارایی
های خود اشاره نکرده و ثروت خود را به رخ
نکشید.

 - 4به ساعتتان نگاه نکنید

هنگامی که در یک جمع و محفلی می باشید،
مدام به ساعت خود نگاه نکنید مگر آنکه
بالفاصله قصد ترک آن محل را داشته باشید.
وقتی به ساعتتان نگاه می کنید دیگران اینگونه
برداشت میکنند که شما خسته و بی حوصله
گشته اید.
-5آیین جوانمردی:

هنگام راه رفتن سعی آنید با فاصله از فرد
حرکت کرده و جلوی او راه نروید.

 - 6همیشه در را برای یک خانم باز کنید

این شاید مهمترین قانون آداب معاشرت برای
مردان باشد .خواه او در حین ورود به خودرو
شما،رستوران ،باشگاه و یا هر جای در دار
باشد ،در را همیشه باید برایش باز آنید تا او
عبور کند.هرگاه چندین در وجود داشت یک
به یک آنها را برایش بگشایید و اگر مکانی
بود که دری وجود نداشت  ،اجازه دهید اول
خانم عبور کند .این نهایت ادب و فرهنگ
شما را می رساند.

 - 7کمکش کنید بنشیند

هرگاه یک خانم تنها و بدون همراه خواست
کنار شما بنشیند ،با کمی کنار کشیدن و جمع
کردن خود به وی در نشستن روی صندلی
کمک کنید.
 - 8جای خود را به او بدهید

در میهمانی هاهرگاه خانم و یا فردی مسن
نزدیک میز غذا آمد و یا در اماکن و وسائط
نقلیه عمومی وارد گشت و صندلی خالی
موجود نبود ،شما باید برخیزید و جای خود
رابه وی تقدیم کنید.
 - 9از جای خود برخیزید

آتش بزنید تا چه غیر سیگاری ها
و چه سیگاری های مطیع قانون از
شما بیزار شوند!
برداشتن ظرف نوشیدنی با دست
راست :همیشه نوشیدنی خود را با
دست چپ بردارید .این طوری می
توانید هنگام برخورد با دیگری،
بدون دردسر و ریختن نوشیدنی
روی لباس های خود یا طرف
مقابل ،با او دست بدهید .به عالوه
دست راستتان گرم می ماند ،چرا كه
نگهداری نوشیدنی با یخ ،دستتان را
سرد و مرطوب می كند.
نپوشیدن كت :هیچ وقت لباسی
مانند كت را در نیاورید یا اگر فرضاً برای کالس
گذاشتن کراوات زده اید ،گره كراوات خود را شل
نكنید مگر این كه میزبان پیش از شما ،چنین

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي
برابر راي شماره  97/07/07 -139760311235000381هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تاجور مهروري فرزند حسن بشماره
شناسنامه  5967صادره از الرستان در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  202/80مترمربع پالك فرعي  11919از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  863فرعي از 10827اصلي واقع
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از
مالك رسمي نوازاله استوار محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
هدايتاله رحيمي درازي
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف147/

كاری بكند .به طور کلی ،لباس نامرتب در نشست
های عمومی بسیار ناپسند است.
بیش از حد نزدیك ایستادن :هر یک از ما برای
خود یك «حد آسودگی» داریم (که درافراد
مختلف ،متفاوت است) و دوست نداریم دیگران
بدون اجازه به این فضای شخصی تجاوز كنند .اگر
هم كسی این كار را بكند سعی داریم از او دوری
كنیم و از متجاوز به خاطر نزدیكی بیش از حد
بیزار می شویم.
بلند صحبت كردن :با صدای بلند صحبت نكنید.
این كار شما را مغرور و از خود راضی جلوه
می دهد .صدایتان باید آرام و یكنواخت باشد
و لحنتان باید با زمان و موقعیت حاضر در آن
هماهنگ باشد.
زمان پایان میهمانی :یك مهمانی رسمی هیچ
وقت نباید بیشتر از دو ساعت طول بكشد .ساعت
 6بعدازظهر شروع شود و حداكثر تا ساعت 8
به پایان برسد .تا نیم ساعت پس از ساعت پایان
مهمانی باید آنجا را ترك كرده باشید.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر راي شماره  97/07/03 -139760311235000368هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نقي دارا فرزند حسين
بشماره شناسنامه  135صادره از الرستان در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  282/05مترمربع پالك فرعي 11916
از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك  1138فرعي
از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي بانو شاجهان جبرالديني
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
هدايتاله رحيمي درازي
م/الف144/
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

همیشه هنگامی که خانم یا فردی مسن به اطاق
وارد و یا از آن خارج می گردد از جای خود
برخیزید و یا حداقل هنگام ورود از جای خود
برخیزید.

 - 10اگر چیزی از دست خانم یا فردی مسن به
زمین افتاد به وی باز گردانید

هنگامی که خانمی چیزی از دستانش به زمین
افتاد آن را از روی زمین برداشته و به وی
بدهید .خواه آن چیز دستکش باشد و یا انکه
پوشه پرونده یا یک اسکناس و . . .البته حتما
از ناحیه زانو خم شوید و نه ازکمر.

 - 11در حضور یک خانم سیگار نکشید

هیچگاه در حضور یک خانم سیگار نکشید
مگر آنکه پیش از آن از وی اجازه گرفته
باشید.
 - 12هرگاه خانم یا فردی مسن بسته ای به همراه
داشت برایش حمل کنید

این کار به او نشان میدهد که شما برایش
احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را
خواستارید.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر راي شماره  97/07/03 -139760311235000372هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمتاله عاليپور
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه  34صادره از گراش در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  399/50مترمربع پالك
فرعي  11918از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك
 1138فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي ذبيحاله
وقارفرد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/03 :
هدايتاله رحيمي درازي
م/الف146/
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

حل مشكالت اقتصادي
آورده اند كه فرها ِد كوه كن  ،زي ِر
مخارج
با ِر بدهي و مشكالت و
ِ
زندگي  ،عشقِ شيرين را از ياد برد
و تصميم گرفت كه سنگهايِ كنده
شده از كو ِه بيستون را كه حاصلِ
دسترنج خودش بود به بازار عرضه
ِ
كند تا پولي بدست آورد.
ا ّما به دليلِ ركو ِد بازا ِر مسكن و
ساخت و ساز  ،توفيقي بدست
نياورد و مشكالتش روز به روز
افزون مي شد .
براي حل مشكالت و طلب كردن
راهنمايي  ،نز ِد دانايِ معتمدي
شرح ماجرا  ،چنين
رفت و پس از ِ
ِ
مشكالت زندگي بر
گفت  :آنچنان
من مستولي گشته اند كه ميخواهم
تمام سنگهاي كوه بيستون را بر س ِر
خود بكوبم و از زندگي خالصي يابم.
نميدانم چه خاكي بر سرم بريزم؟
مر ِد دانا كه فرهاد را بسيار
مضطرب و پريشان يافت  ،او را
به آرامش دعوت كرد و گفت :
برايت راهكا ِر مناسبي دارم  ،تيشه
و وسايلِ كوهكني ات را به بازار
ببر و با ّاره و وسايلِ نجاري معاوضه
نجاري مشغول شو  ،ا ّما
كن و به كا ِر ّ
نكته اي را دقّت كن  « :تمامِ خرده
هايِ چوب و خاك ّاره هايِ نجاري
را در كيسه هايي بسته بندي كن و
كنار بگذار»
فرهاد به توصيه مر ِد دانا رفت و
تيشه داد و ّاره گرفت و از آنجايي
ِ
مهندس قابلي بود خيلي زود
كه
اين حرفه را آموخت و م ّدتي كار
كرد.
ا ّما به دليلِ ركو ِد بازار ،باز هم در
ِ
ِ
محصوالت چوبي توفيقي
فروش
بدست نياورد و مشكالت همچنان
پا برجا بودند.
فرهاد ناگزير براي با ِر دوم به
شرح
نز ِد دانايِ معتمد رفت و ِ
مشكالتش را باز گو كرد و افزود «
نميدانم چه خاكي بر سرم بريزم؟ «
مر ِد دانا لبخند زد و گفت  :كيسه
هايي را كه گفته بودم باز كن و
خاكه ّاره ها بر سرت بريز  ،خاكه
ّاره سبك است و آسيبي نميرساند
و بهترين گزينه است  ،ا ّما سنگهايِ
كوه بيستون به شدت سر و رويت
را زخمي و مجروح ميكرد!!!
الباقيِ كيسه ها هم به همسايه ها و
آشنايان بفروش  ،بازا ِر خوب و پُر
رونقي دارد و يافتن ِ
خاك مناسب
برايِ ريختنِ به سر  ،يك مشكلِ
عمومي است .
فرهاد چنين كرد و تمامِ مشكالتش
حل شد و سالهايِ سال دعاگويِ آن
دانايِ معتمد بود.
فرهاد رياحي

چهل قانون عشق

تلخند
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فلسفه ات را خلق کن
انسان؛ درون ذهن خویش
زندانی ست ،و باید کاری
بکند تا رها شود .و اگر دست
نگه دارد و هیچ کاری برای
آزادی خویش انجام ندهد،
میله ها هر لحظه تنگ تر و
تنگ تر خواهند شد ،و دیگر
راهی برای فرار از ذهن درگیر
و مستهلک خویش ،نخواهد
یافت.
کلید این زندان خودساخته؛ فکر
است.
هر چه قدر افکار وسیع تر باشند.
میله ها هم گشاد تر خواهند شد.
به اندیشیدن؛ هیچ ترس و خطری
کارساز نیست .بیندیش .افکارت را
بر روی کاغذ پیاده کن .هر کتابی
را نخوان .حتی زیاد کتاب خواندن
هم بسیار مخرب است .تعداد
کمی از کتاب هایی را بخوان ،که
اندیشه هایی بزرگ آنها را خلق
کرده باشند .اما محتوای

کتاب ها را فراموش کن و به خودت
بیندیش .الهام بگیر .الهام گرفتن از
اندیشه های بزرگ ایراد نیست .اگر
جزئی باشد ،مُفید است .خودت
نو آوری کن .چیز تازه ای کشف
کن .خودت باش؛ نه نویسنده کتابی
که میخوانی ،تقلید نکن .فقط خودت
باش .فیلسوف خودت باش .فلسفه ای
تازه و عمیق رو به روی خودت باز
کن و در آن قدم بگذار .نگران نباش،
مسخره نخواهی شد .مسخره کردن
کار ذهن هایی است که میله های

زندان خویش را تنگ تر کرده
اند و کاری جز خراب کردن
اندیشه های بزرگ را بلد
نیستند و یاد نگرفته اند .و
میخواهند ذهن های بزرگ
را به اسارت بگیرند .در
حالیکه خودشان زندانی
ذهن های فرسوده خویش اند،
و دیگر راهی برای آزادی باقی
نگذاشته اند.
راه اندیشه ای آزاد با شکستن میله
های ذهن ،امکان پذیر خواهد بود.
و روبه روی خودت ،دریچه ای از
حرف های قابل فهم و عمیق باز
خواهی کرد .و راه را هر چه بروی
باز هم میشود رفت .میتوان رفت.
خاص فلسفه خود ساخته،
ِ
و طعم
عمیق و قابل فهم را خواهی چشید.
اندیشه ات را خلق کن .فلسفه ات را
خلق کن.
رضا همایون

بگذر ای خواهج و بگذا ر مرا مست اینجا

هک ربون شد دل سرمست من از دست اینجا

غم
چون توانم شد از اینجا هک ش موی کشان

نج
دلم آورد و هب ز یر فرو بست اینجا

ات نگوئی هک من اینجا ز هچ مست افتادم
کیست این فتنه نوخاسته کز مهر رخش
مسک
دل ین مرا نیست رد اینجا قدری

چیه هشیار نیامد هک نشد مست اینجا
بنش
این دل شیفته حال آمد و ست اینجا

زانک صد دل چو دل خسته من هست اینجا

می
دوش کز سارغ دل خون جگر خوردم

هب ره سو هک میخواهی _ شرق  ،رغب  ،شمال یا جنوب
_ ربو  .اما ره سفری هک آغاز میکنی  ،سیاحتی هب ردون
خود بدا ن !

آنکه هب ردون خود سفر میکند،
سرانجام ارض را طی میکند ...

الیف شافاک -ملت عشق

وقتی با آدم بزرگی از دوست
تازهای حرف بزني ،هيچوقت
دربار ه چيزهای اساسیاش
ازت سؤال نمیکند !
هيچوقت نمیپرسد« :آهنگ
صداش چطور است؟ چه
بازیهايی را بيشتر دوست
دارد؟پروانهجمعمیکند يا نه؟»

در زندگی بسی نکتهها آموختم ...

همه جا ابلهان را دیدم که بیش از هوشمندان تفاخر
میکردند و کوته فکران را یافتم که پیوسته کوشای
حکمفرمائی بر دانایان بودند !
الجرم خویشتن را از بد و ِ
نیک جهان برکنار گرفتم و
دیوانگان را چون فرزانگان به حا ِل خود گذاشتم تا اینان در
آرامش بسر برند و آنان یکدیگر را به چنگ و دندان بدرند !
گوته -دیوان شرقی

شازده کوچولو

آن وجود ندارد ! پس آواز بخوان ،اشک

بریز ،بخند و با تمام وجود زندگی کن ...
قبل از آنکه نمایش تو بدون

هیچ تشویقی به پایان برسد !

انم خواجو مبر ای خواهج ردین ورهط هک هست

خواجوی کرمانی

آنتوان دو سنت اگزوپری

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای

ب
هشیش ان هگ بشد از دستم و شکست اینجا

صد چو آن خسته دلسوخته رد شست اینجا

میپرسد« :چند سالش است؟
چند تا برادر دارد؟ وزنش
چقدر است؟ پدرش چقدر
حقوق میگيرد؟» و تازه بعد
از اين سؤالها است که خيال
میکند طرف را شناخته !

چارلی چاپلین
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جینو حوصله نوشتن نداشت .با
اینکه عاشق مدرسه بود به خاطر
مشق نوشتن از درس و مدرسه
خسته می شد .او با خودش فکر می
کرد کاش یک مداد جادویی داشتم
و می توانستم با آن مشق هایم
را بنویسم .آن وقت فقط مداد
را روی دفتر می گذاشتم و خودش
شروع به نوشتن می کرد .جینو غرق
در فکر و خیال بود که یک دفعه ابر
آرزوها درست باالی سرش قرار
گرفت .ابر آرزوها روی سر جینو
شروع به باریدن کرد و آرزوی جینو
براورده شد .جینو صاحب یک مداد
جادویی شد.
از فردای آن روز هر وقت
جینو می خواست مشق هایش را
بنویسد فقط مداد را
روی دفتر می
گذاشت مداد
خودش شروع به
نوشتن می کرد
و جینو هیچ زحمتی نمی
کشید .جینو حاال دیگر خیلی
بچه ی زرنگی شده بود .مشق های
او همیشه تمیزتر و بهتر
از دیگران بود .جینو خیلی
خوشحال بود و فکر می کرد
اینطوری از همه زرنگ تر

می شود.
باالخره مدرسه جینو با کمک مداد
جادویی تمام شد و جینو معلم شد.
جینو به عنوان معلم وارد مدرسه شد.
او می خواست به بچه های مدرسه
درس بدهد .ولی او که یک مشکل
بزرگ پیدا کرده بود .او اصال بلد نبود
چیزی بنویسد .دستخط او از دستخط
خرچنگ ها و قورباغه ها هم بدتر
بود .وقتی جینو می خواست پای
تخته چیزی بنویسد همه بچه ها به او
می خندیدند .دست جینو به نوشتن
عادت نداشت.
حاال جینو یک معلم بی سواد بود ،او
تازه فهمیده بود کسی که زیاد می
نویسد بیشتر یاد می گیرد و دستخط
بهتری هم پیدا می کند .حاال آقای
معلم بعد از این همه سال تازه
مجبور شده است دوباره از اول
درس بخواند .حاال
او کالس اول
است.

سارا خیلی خوشحال و هیجان زده بود .آن ها روزهای زیادی منتظر بودند تا
بچه الک پشت های کنار ساحل از تخم بیرون بیایند و باالخره آن شب وقتش
بود و پدر سارا قصد داشت او را برای دیدن بچه الک پشت ها به ساحل ببرد.
به خاطر همین سارا و پدرش آن شب خیلی زود از خواب بیدار شدند .هوا هنوز
تاریک بود آن ها چراغ قوه شان را برداشتند و با احتیاط به سمت ساحل حرکت
کردند .پدر از سارا قول گرفته بود که سارا کاری به بچه الک پشت ها نداشته
باشد و هیچ سر و صدایی نکند و تنها کاری را انجام بدهد که پدرش به او می
گوید.
سارا واقعاً هیچ تصوری درباره اتفاقات آن شب نداشت ولی برادر بزرگترش به
او گفته بود که الک پشت ها نزدیک ساحل با کمی فاصله از آب به دنیا می آیند.
بعد از این که از تخم بیرون آمدند به سرعت به سمت
دریا حرکت می کنند.همه ی این ها برای سارا بسیار
هیجان انگیز بود.
سارا و پدرش به آرامی پشت یک صخره قایم
شدند و تنها یکی از چراغ قوه ها را روشن
گذاشتند .سارا همه جا را به دنبال مادر
الک پشت ها گشت اما نه
مادرشان را پیدا کرد و نه
توانست اولین بچه ای را
که از تخم بیرون می آید
ببیند.
بچه الک پشت خیلی
کوچک بود!
بچه الک پشت مثل همه
بچه ها خیلی ناشیانه
حرکت می کرد و اصالً
منتظر بقیه خواهر و
برادرانش هم نشد .او خودش به تنهایی به سمت دریا حرکت کرد .کم کم
بیشتر بچه ها از تخم هایشان بیرون آمدند و همه به سمت آب حرکت کردند..
سارا و پدرش قایم شده بودند و اصالً حرفی نمی زدند و فقط حرکت بچه الک
پشت ها را که به سمت دریا می رفتند تماشا می کردند.
اما مدتی بعد اتفاق عجیبی افتاد که به نظر سارا بسیار وحشتناک بود .چند
مرغ دریایی به سمت بچه الک پشت ها حمله کردند و شروع به خوردن آن ها
کردند .سارا این طرف و آن طرف را نگاه کرد تا ببیند آیا پدر الک پشت ها
می آید و آن ها را از دست این پرندگان نجات می دهد؟ اما او هرگز نیامد.
سارا تمام این صحنه ها را با گریه تماشا می کرد و وقتی اولین گروه از الک
پشت ها صحیح و سالم به دریا رسیدند جیغ یواشی از سر خوشحالی زد.
با این که پرنده ها تعداد کمی از الک پشت ها را خوردند اما در پایان تعداد
زیادی از آن ها به دریا رسیدند و سارا از این موضوع بسیار خوشحال بود.
در راه برگشت به خانه ،پدر متوجه گریه ی سارا شده بود و به او گفت که الک
پشت ها به این شکل به دنیا می آیند .مادر الک پشت ها تعداد زیادی تخم می
گذارد و آن ها را زیر شن و ماسه پنهان می کند و خودش از آن جا دور می
شود .وقتی بچه الک پشت ها از تخم بیرون بیایند ،باید تالش کنند تا خودشان
را به دریا برسانند .به همین دلیل با این که تعداد زیادی از آن ها متولد می
شوند ولی تعداد زیادی بوسیله ی پرندگان خورده می شوند و بعضی از آن ها
هم در دریا کشته می شوند .پدرش گفت فقط تعداد کمی از این الک پشت ها
موفق می شوند سال های زیادی زنده بمانند.
سارا خیلی خوشحال بود که آن شب اطالعات زیادی در مورد الک پشت ها یاد
گرفته و همین طور خوشحال بود از این بابت که یک خانواده دارد و والدین و
برادر و خواهرش به او کمک می کنند و از همان روز اول که بدنیا آمده همه
مواظبش بودند و از او خیلی خوب مراقبت کردند و می کنند.

آموزش کاردستی

من آقای رفتگرم
زباله هارو می برم
هرشب میام د ِرخونه ها
سراغ اون زباله ها
که ریخته توی کیسه ها
کیسه هارو برمی دارم
داخل ماشین میذارم
اگه زباله جمع نشه
باعث بیماری می شه
یادت باشه شعارما:

با شانه تخم مرغ

ابتدا شانه تخم مرغ را به شکل
زیر برش بزنید .یعنی یک
ردیف از طول.

شهرما ،خانه ما

سپس از کودک بخواهید با

استفاده از رنگ گواش آن را
رنگ آمیزی کند و برای آن

ماشین مورچهها خراب شده
یک ملخ ُمرده نزدیک در حیاط
روی زمین افتاده بود و مورچه ها
دورش جمع شده بودند .مورچه ها
داشتن سعی می کردند ملخ رو با
خود ببرند.
نی نی به ملخ نگاه می کرد اما
تنهایی جلو نمی رفت .دوست
داشت ملخ را به همه نشان بدهد
 .نی نی بلد نبود حرف بزند به
خاطر همین شروع کرد به سر و
صدا کردن و هی می گفت :این...

این ...
مامان آمد پیش نی نی و گفت چی
شده عزیزم .نی نی به سمت ملخ که
زیر در حیاط بود اشاره می کرد و می
گفت :این ...این...
مامان ملخ رو نمی دید .فکر می کرد نی
نی در را نشان می دهد  .مامان گفت:در
چی شده ؟ درحیاط چی شده ؟
نی نی از دست مامان خسته شد .از
پیش مامان رفت پیش بابا و دست
بابا رو گرفت .بابا راه نیومد  .بابا فکر

می کرد نی نی می خواد از خونه
بره بیرون .بابا گفت چیکار کنم؟
دوست داری بریم بیرون؟
نی نی عصبانی شد.یه دفعه آبجی
کوچولو اومد  .نی نی رفت دست
آبجی کوچولوشو گرفت و بردش
نزدیک ملخ  .آبجی فورا ملخ رو
دید و از دیدن ملخ خیلی ذوق
کرد .آبجی و نی نی نشستن پیش
ملخ  .نی نی گفت :این  ...این ...
آبجی گفت این ماشین مورچه
هاست  .مثل ماشین بابا خرابه .
مورچه ها دارن هولش می دن .
نی نی خندید و گفت ماچین...
ماچین...
حاال مامان و بابا هم اومدن جلو
و ملخ رو دیدن .مامان و بابا تازه
فهمیدن منظور نی نی چی بوده.
و حسابی به ماشین مورچه ها
خندیدن.

خالل دندان برای آن شاخک
بگذارید .یک کاردستی ساده اما
زیبا برای کودکان خالق.

غلط ننویسیم

م َلک َ /ملک

این دو کلمه را نباید باهم اشتباه
کرد.

ملک به فتح اول و دوم به معنای
«فرشته» است( .در جمع مالیک)

اما َملک به فتح اول و کسر دوم
به معنای «شاه یا امیر» است( .در

موش دانا

جنگلی بود که درختان آن روز به
روز افسرده می شد آب چشمه
هایش کمتر و کمتر می شد  .در
این جنگل موشی بود که خیلی جاها
سفرکرده بود و چون خیلی باهوش
بود هر چه را می دید سعی می کرد
آن را به تجربیات خود اضافه کند و
آن را یاد بگیرد.
به همین دلیل دایره اطالعات او از
همه حیوانات آن جنگل بیشتر بود .
این موش بین حیوانات به موش دانا
ملقب شده بود و همه او را موش دانا
صدا می زدند .
موش دانا به دوستان خود گفت بهتر
است بفکر ترک این جنگل باشیم و
به جنگل دیگری برویم  .دوستان او
چون می دانستند موش دانا حرف
بی ربطی نمی زند  .حرف او را قبول
کردند و به دستور موش خود را
آماده ترک آن جنگل کردند .
آنها رفتند تا جایی جدید برای
زندگی پیداکنند  .چون هدفشان
معلوم بود اتفاقا به جایی رسیدند که
خیلی جای خوبی بود  .موش از انها
خواست که در این جا برای خود النه
ای بسازند .
دوستان موش دانا که خاله سوسکه
 عنکبوت سیاه  -هزار پا ومارمولک بودند به حرف موش دانا
زیاد اهمیت ندادند و مشغول بازی
و تفریح شدند ولی موش بالفاصله
شروع به کندن زمین کرد و یکی
دو روزی را با زحمت فراوان این

چشم و دهان بکشد .سپس با

جمع ملوک)

منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی

من كه به اين قشنگي ام

با پر و بال رنگي ام

کار طاقت فرسا را ادامه داد و بالخره
توانست النه خود را آماده کند دوستان
بازی گوش او همیشه در حال تفریح
بودند و صدای قهقهه آنها هر روز
شنیده می شد .
موش دانا بعد از اتمام کار ساخت النه
بفکر جمع کردن آذوقه افتاد و رفت
دنبال آذوقه و یکی دو روزی هر چقدر
که می توانست آذوقه فراهم کرد و
دوستان خود را به میهمانی دعوت کرد
در ان روز آنها دور هم خیلی خوش
گذراندند و در آخر موش دانا به آنها
توصیه کرد دوستان من بفکر فردا هم
باشید وضعیت هوا همیشه همینجوری
نخواهد بود سعی کنید النه ای محکم
برای خود تهیه کنید .
آنها از هم خداحافظی کردند و رفتند
چند روزی به همین روال گذشت اما
هنوز هیچ یک از دوستان موش النه ای
نساخته بود چند روزی گذشت هوا بطور
ناگهانی سرد شد .
دوستان موش دانا بفکر النه ساختن
افتادند  .آنها بدلیل سردی هوا خیلی
سریع النه ای درست کردند که خیلی
هم محکم نبود  .بعد از ساعتی هوا
طوفانی شد و در اولین ساعات شروع
طوفان همه دوستان موش دانا النه

نچندان محکم خود را از دست
دادند و همگی بی پناه شدند.
تحمل این وضعیت برای همه آنها
خیلی سخت بود و همه آنها در
صحبت های خود متوجه این نکته
شدند که باید برای راه عالج بسراغ
موش دانا بروند و از او کمک بگیرند
 .آنها باهم بسراغ موش دانا آمده و
مشکل خود را با او در میان گذاشتند
 .موش دانا از آنها دعوت کرد که
به النه او بیایند و چند روزی را با
او زندگی کنند و بعداز پایان طوفان
و خوب شدن هوا بفکر سرپناهی
محکم و دائمی برای خود باشند .
آنها قبول کردند و چند روزی را با
هم در کنار هم به خوبی و خوشی
سپری کردند و از خاطرات شیرین
گذشته خودشان تعریف کردند .
خیلی به همه آنها خوش گذشت و
بعد از اینکه طوفان فروکش کرد
آنها همگی با همفکری همدیگر و
کمک به همدیگر برای ساخت النه
ای محکم برای هم کار را آغاز
کردند .
آنها سالهای زیادی را در کنار هم با
شادی و خوشی زندگی کردند .

يكه خروس جنگي ام

قوقولي قو قو

ببين ببين تاج سرم

ببين ببين بال و پرم

اين قد و باال را برم

قوقولي قو قو

منم خروس خوش صدا

هميشه بانگ من به پا

ببين مرا ببين مرا

قوقولي قو قو

دهم هميشه آب و دان
َ

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولي قو قو

روز
نوزدهم

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

4:34

5:50

بيستم

4:35

5:51

11:39

بيست و يكم

4:35

5:52

11:39

غروبآفتاب اذان مغرب

امام حسین علیه السالم فرمودند:

من حاول اَمرا بمعصیة اهلل کان اَفوت لما یرجو و اَسرع لما یحذر.

11:40

17:28

17:45

17:27

17:44

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد  ،دیرتر به

17:26

17:43

آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می ی .
(بحاراالنوار،ج،78ص)120

شما را به پنج چیز سفارش مىکنم که اگر براى آنها شتران را پر
شتاب برانید و رنج سفر را تح ّمل کنید سزاوار است  :کسى از شما جز
به پروردگار خود امیدوار نباشد ،و جز از گناه خود نترسد ،و اگر از
یکى سؤال کردند و نمىداند ،شرم نکند و بگوید نمىدانم ،و کسى
در آموختن آنچه نمىداند شرم نکند ،و بر شما باد به شکیبایى ،که
شکیبایى ،ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایى چونان
بدن بىسر ،ارزشى ندارد( .حکمت )۸۲

برای مقابله با ایران ،همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم

اتمام کار ساخت کتابخانه مرکزی الرستان
تا پایان سال ۹۷

محمد مهدی معتمدیان ،در گفت و گو
با خبرنگار میالد الرستان اظهار داشت:
طی پیگیری های اداره کتابخانه های
الرستان و با همکاری نماینده مردم
شهرستان های الرستان ،خنج وگراش
در مجلس شورای اسالمی ،تعداد
بیش از  ۲هزار نسخه کتاب در سطوح
مختلف کودک و نوجوان و بزرگسال به
کلیه کتابخانه های شهری وروستایی
الرستان اهدا شده است.
وی افزود :با تالش ها و پیگیری های
به عمل آمده ازسوی نماینده مردم

الرستان در  ۶ماه گذشته نسبت به صدور
مجوز  ۲نیروی انسانی جهت کادر اداری
کتابخانه های الرستان در پست اداری
مالی وکارشناس فرهنگی اقدام و در حال
حاضر مراحل اداری واستخدامی آنها در
حال انجام است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی الرستان
تصریح کرد :با پیگیریهای نماینده مردم
الرستان نسبت به تخصیص مبلغ حدود
 ۷میلیارد ریال از اعتبارات ۳درصد نفت
وگاز و اعتبارات متوازن (ماده ۱۸۰
فرهنگی) به پروژه کتابخانه های بنارویه،

طراحی و تولید سامانه تبادل اطالعات
مکانی و توصیفی شیراز
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،با در دسترس قرار
گرفتن این سامانه در سایت شهرداری
ی توانند از درگاهی
شیراز ،شهروندان م 
واحد با ادارات و دستگاه-های مختلف
چون میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس  ،ادارات آب ،برق،
گاز و بسیاری از دستگاه های دیگر
ارتباط یابند.
سعید حیدری ،رئیس سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز،
اجرای این طرح را گامی بلند در راستای
پنجره واحد شهری دانست و اظهار
داشت :با تعامل و به اشتراکگذاری
اطالعات و دادهها در بین دستگاههای
شهری در بازه زمانی کوتاهتری با استفاده
از فناوری اطالعات مدیریت یکپارچه
شهری محقق میشود و مهمترین
هدف از انجام این مهم خدمترسانی
بهتر ،آسان تر برای شهروندان و کسب
رضایتمندی آنهاست.
ت های سخت
در این طرح با زیرساخ 
افزاری و نرم افزاری فضایی فراهم
ن ها و دستگاه های
شده است تا سازما 
مختلف اطالعات خود را بارگذاری کنند و
اطالعات سایر دستگاه ها را مشاهده کنند.
به گفته حیدری ،راهاندازی این سامانه
مورد حمایت و استقبال استانداری قرار
گرفته است و رحمانی معاون استاندار
خواستار پیگیری ویژه برای اجرایی
شدن این طرح شده است.
در این طرح ،نقش ه های پایه پس از
بارگذاری در اختیار ادارات برق ،آب و
گاز قرار میگیرد و مشترکین این ادارات
میتوانند با استفاده از آدرس محل کار
و سکونت خود به اداره مورد نیاز لینک
شوند تا اطالعات مورد نیاز همچون
قبوض خود را از این درگاه دریافت کنند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری گفت :نسخه
آزمایش این سامانه ارائه شده است

و مورد استقبال اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته
است .کاربران میتوانند با استفاده از
فضای اطالعات مکانی و توصیفی شیراز
و در قالب سامانه اطالعات تاریخی و
فرهنگی ،گردشگری را در قالب تورهای
مجازی تجربه کنند.
از مزایای این طرح به کیفیت باالی
تصاویر هوایی از ارتفاع  100متری در
منطقه بافت تاریخی و ارتفاع  200متری
در سایر نقاط شیراز ،تصاویر  360درجه
با دقت باال ،نمایش جزئیات مکان به
صورت کامل است و شهروندان میتوانند
از این بستر برای بازدید از مکانهای
فرهنگی  ،هنری  ،تاریخی  ،گردشگری و
غیره به صورت تور مجازی استفاده کنند.
کاربران این سامانه در لینک با اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
عالوه بر اطالع یافتن از برنامه ها و دیگر
اطالعات مورد نیاز خود می توانند به
نمایشگاه مجازی بروند .حیدری از امکان
برگزاری نمایشگاههای مجازی با کیفیت
باال با استفاده از قابلیتهای شاخص این
سامانه خبر داد.
نسخه آزمایشی این سامانه که بستر و
فضایی برای تبادل اطالعات مکانی و
توصیفی دستگاه های مختلف است آماده
است و برای قرار گرفتن بر روی سایت
شهرداری در حال گذران فرآیندهای
اداری و اخذ مجوزهای قانونی است .رئیس
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری چشم انداز آینده این طرح را
ارائه این سامانه به سایر کالنشهرهای کشور
با همکاری شرکت های بومی و بخش
خصوصی عنوان کرد.
این سامانه کاربردی به زودی و به صورت
رایگان در اختیار شهروندان شیرازی قرار
ی گیرد ،برای نخستین بار در کشور تهیه
م
شده است و به گفته حیدری دو هدف
تبادل اطالعات مکانی و توصیفی بین
دستگاه های مختلف و ایجاد بستر مشترک
ی کند.
ارائه خدمات شهروندی را دنبال م 

برخورد قانونی با متخلفان عرضه کاال
در الرستان

علی محمد ابراهیم زاده ،رئیس اداره
صنعت ،معدن و تجارت الرستان ،در گفت
و گو با خبرنگار میالد الرستان خطاب به
اصناف و بازاریان ،اظهار داشت :باتوجه به
کاهش و سیر نزولی قیمت دالر و ارز در
سطح کشور ،قیمت کاال نیز بایستی تابع
نزول قیمت باشد.
وی افزود :به تمامی اصناف خصوصا
عمده فروشان شهرستان اعالم می شود
که تامین کاال بایستی با حداقل قیمت
بازار باشد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
الرستان ،با توصیه به شهروندان نسبت
به اینکه از دوره گردان ها که به صورت
سیار در سطح الرستان هستند ،کاالیی
خریداری نکنند ،تصریح کرد :خرید از این
افزاد باعث افزایش قیمت کاال در سطح
بازار می شود.

این مسئول با تأکید بر اینکه بایستی
قیمت کاال به حالت اول خود برگردد
خاطر نشان کرد :حداکثر باید کاال طبق
قیمت درج شده برروی آن فروخته شود.
وی با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده
هرگونه تخلف که باعث بی نظمی
درسطح بازار شود برخورد قانونی صورت
خواهد گرفت ،ادامه داد :شهروندان عزیز
در صورت خرید هرگونه کاالیی حتما از
فروشنده در خواست فاکتور نمایند تا
قابل پیگیری برای بازرسان باشد.
ابراهیم زاده ،اضافه کرد :در صورت
مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن
 ۱۲۴اداره صنعت ،معدن و تجارت
الرستان تماس یا به شکل حضوری
به واحد بازرسی اتاق اصناف مراجعه و
شکایت خود ارائه نموده تا پیگیری شود.

آیت ا ...حقانی بیرم و کتابخانه مرکزی
اقدام شده است.
این مسئول ،با اشاره به اینکه در حال
حاضر کتابخانه آیت ا ...حقانی بیرم
آماده بهره برداریست ،خاطر نشان
کرد :کتابخانه بنارویه با پیشرفت ۶۰
درصدی و اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیون

ریال در حال ادامه ساخت است.
معتمدیان اضافه کرد :پروژه کتابخانه
مرکزی الرستان نیز با اعتبارتخصیصی
بالغ بر ۶میلیارد ریال درقالب اوراق
مشارکت مقرر شده تا پایان سال  ۹۷به
اتمام وبه بهره برداری برسد.

تولید بیش از دو هزار تن
سیب گواهی شده در فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،محصول گواهی
شده محصولی است که باقی مانده
سموم ،آفت کش ها و آالینده های
شیمیایی در آن پایینتر از حد مجاز
باشد .تولید اینگونه محصوالت در
قالب سیاست های سالمتی وزارت
کشاورزی دنبال می شود.
سایت باغی محصوالت گواهی شده
آباده ،گواهی  ICMرا اخذ کرده
است و با دارا بودن الزامات فنی و
قانونی به دنبال دریافت اخذ گواهی
استاندارد تشویقی است .محصوالت
این سایت با برچسب گواهی شده و
با دریافت کد  16رقمی که امکان
ردیابی را برای مصرفکننده فراهم
میکند به بازار عرضه میشود.
محمد مهدی غیاثی ،مسئول دفتر
محیط زیست و سالمت غذا استان
فارس در گفتوگو با تسنیم توسعه
زیر ساخت تخصصی بخش کشاورزی،
اشتغال پایدار در بخش کشاورزی،
افزایش بهره وری و هدفمندی و
مصرف بهینه از آب و خاک را از
پیامدهای تولید محصوالت گواهی
شده به عنوان حلقه مفقوده اصالح
الگوی کاشت دانست.
در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
گواهی شده ،کلینیک های گیاه
پزشکی به طور مستمر از ابتدای
سال زراعی محصول بر فرآیند تولید
نظارت می کنند و آزمایشات الزم
از آب ،خاک ،نیازهای کود و سموم
و استفاده از نهاده های بیولوژیک و
زیستی اعم از کود و سم به عمل
می آید تا در نهایت شاهد محصولی
باشیم که با رعایت اصول زیست
محیطی هر گونه آالینده در آن
کمتر از حد مجاز استاندارد باقی
مانده باشد.
غیاثی گفت :این محصوالت در
صورت گذراندن آزمایش های الزم

از آزمایشگاههای استان زیر نظر اداره
کل استاندارد و علوم پزشکی ،گواهی
دریافت می کنند و به عنوان محصول
گواهی شده معرفی می شوند.
محصوالتی که در سبد تازه خوری
خانواده  ها بیشتر جای می گیرند
مانند سیب زمینی ،پیاز ،گوجه،
خیار و مرکبات نیز در طرح تولید
محصوالت گواهی شده مورد توجه
قرار گرفته است .این محصوالت با
دریافت کد  ICMدر فرآیندی قرار
می گیرند که مصر فکننده می-تواند
مکان تولید و کلینیک گیاه  پزشکی
خدمات دهنده به آن را ردیابی کند.
مسئول دفتر محیط زیست و سالمت
غذا و مشاور رئیس جهاد کشاورزی
استان فارس ،از را ه اندازی مجموعه
هولدینگ خبر داد که دارای مرکز
عرضه محصوالت گواهی شده است.
این مرکز در نزدیکی میدان میوه
و تره بار جدید شیراز قرار دارد که
با سردخانه مجهز و با کمک بخش
خصوصی اقدام به فروش تضمینی
محصوالت گواهی شده می کند.
غیاثی از آمادگی استان برای استقبال
از کشاورزانی که محصول گواهی شده
تولید کنند ،خبر داد .کشاورزان می
توانند با مراجعه به مراکز خدمات
جهاد کشاورزی برای فروش اینن
محصوالت خود اقدام کنند.
در تمامی شهرستان های استان فارس
فرآیند تولید و آموزش های الزم به
بهره برداران و متخصصان انجام شده
است تا در آیند ه ای نزدیک محصوالت
گواهی شده بیشتری را در سبد خرید
خانواده ها شاهد باشیم.
مسئول دفتر محیط زیست و سالمت
غذا پیشبینی میکند این محصوالت
با دریافت کد  16رقمی که نشان از
سالمت محصول کشاورزی است،
در تمامی فروشگاه های محصوالت
غذایی عرضه شود.

به گزارش میالد الرستان به نقل از
فارس ،دستیار بخش تامین مالی
تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا
گفت :برای مقابله با ایران همکاری
نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.
بیلینگزلی ،که در حال حاضر ریاست
«گروه ویژه اقدام مالی» ( )FATFرا
به عهده دارد درباره هدف از اجرای
تحریمهای جدید علیه ایران گفت :قصد
داریم ایران را بابت اقدامات مرگبار و
بیثباتکنندهاش پاسخگو کرده و جای
شک باقی نگذاریم که ایران بایستی به
میز مذاکره برگردد.
بیلینگزلی در ادامه به ارائه آمارهایی
درباره تحریمهای اعالمشده علیه ایران
در دولت فعلی آمریکا پرداخت و گفت:
خزانه داری آمریکا در این دولت۱۷ ،
دور تحریم علیه ایران اعالم کرده و
 ۱۴۵فرد مرتبط با ایران را به دلیل
طیفی از فعالیتها اعم از تروریسم،
اشاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و
جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام
مالی جهان در فهرست تحریمها قرار
داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
تصریح کرد آمریکا برای مقابله با آنچه
به گفته وی «فعالیتهای مخرب ایران»

آغاز برنامههای هفته ملی کودک

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی الرستان ،زهرا جهانپور،
مدیر واحد سالمت جمعیت و خانواده
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
الرستان  ،اظهارداشت :ویژه برنامههای
هفته ملی کودک با شعار «آینده را باید
ساخت» در مراکز بهداشتی ودرمانی و
مدارس شهرستان آغاز شد.
وی افزود :در برگزاری ویژه برنامه های
روز جهانی و هفته ملی کودک ،ادارات
و نهادهای مختلف ازجمله فرمانداری
الرستان ،آموزش و پرورش و دانشکده
علوم پزشکی مشارکت دارند.
جهانپور ،با تأکید بر اینکه برای ساختن
آینده باید به فکر یک توسعه فراگیر بود
تصریح کرد :معیار فراگیری کودکان و
نوجوانان فقط سالمت جسمانی آنها
نیست زیرا کودکان با نیازهای ویژه هم
در این چرخه گنجانده میشوند و باید
در برنامه ریزی های پیشرو این موضوع
را مدنظر قرار داد.
مدیر واحد سالمت جمعیت و خانواده
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،برنامه ریزی برای آیندهسازان
را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت:

 ۱۵درصد اعضای نظام دامپزشکی فارس ،بیکار هستند
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،احمدرضا تابع
بردبار ،رئیس نظام دامپزشکی استان
فارس ،در نشست خبری با بیان اینکه
در استان فارس ساالنه بین  80تا 120
نفر در رشته دامپزشکی فارغ التحصیل
میشوند این در حالی است که نیاز بازار
کمتر از این است بنابراین باید جذب
دانشجو با نیاز بازار تناسب داشته
باشد ،اظهار داشت :در حال حاضر 85
درصد اعضای نظام دامپزشکی استان
فارس فعال هستند و برای  15درصد
آن بازار کاری وجود ندارد و این زنگ
خطری برای رشته دامپزشکی محسوب
میشود.
وی با بیان اینکه تعدد دانشکد ه های
دامپزشکی و تعدد فار غ التحصیالن این
رشته نیز یکی دیگر از مشکالت پیش
روی ماست و حتی دانشگاه آزاد در دو
فصل دانشجوی دامپزشکی جذب می
کند ،خاطرنشان کرد :این موضوع سبب
شده که بازار کار برای دانشجویان این
رشته وجود نداشته باشد و همین امر
سبب نارضایتی فارغالتحصیالن شده
است.
تابع بردبار ،با بیان اینکه نظام

دامپزشکی استان فارس  2600عضو دارد
که  2049عضو آن مرد و مابقی بانوان
هستند ،اظهار داشت 100 :درصد امور
درمان دامپزشکی در استان فارس توسط
بخش خصوصی انجام میشود.
رئیس نظام دامپزشکی استان فارس،
با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در
زمینه اعمال نظارت موثر بر بهداشت
مواد غذایی با منشاء دامی این است که
کارخانجات خودشان ناظر دامپزشکی
را انتخاب میکنند و خودشان به ناظر
حقوق میدهند که با تالشهایی که
انجام شد در هیئت دولت مصوبه قطع
ارتباط مالی ناظر و کارفرما مصوب شده
است ،عنوان کرد :به دلیل مقاومتی که
کارفرمایان در برابر این مصوبه دارند
هنوز اعمال نشده است.
وی با بیان اینکه در زمینه رسیدگی
به تخلفات صنفی و حرفهای از ابتدای
سال تاکنون  44پرونده بررسی و منتج
به صدور رای شده و  27پرونده نیز در
دست بررسی توسط عضو محقق است،
گفت :از ابتدای سال تاکنون یک پلی
کلینیک شیراز نیز به دلیل تخلف پلمپ
شده است.
وی بیان کرد :در جهت واگذاری امور به

خوانده شده همکاری نزدیکی با عربستان
و رژیم صهیونیستی دارد.
رئیس  FATFهمچنین خاطرنشان کرد
در این جایگاه برای تقویت نظام مبارزه با
پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تالش میکند.
وی گفت :ما به صورت روزانه با سایر
کشورها در سراسر دنیا ،اعم از کشورهایی
که در معرض نظام های مالی غیرقانونی
ایران ،روسیه و کره شمالی قرار گرفته
ی های دوجانبه و چندجانبه
اند همکار 
برای تقویت نظامهای مبارزه با پولشویی
و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم.
وی همچنین به شرکتها در سراسر
جهان توصیه کرد احتیاط الزم را به خرج
دهند تا درگیر «شبکه فریبآمیز ایران»-
به ادعای او -نشوند.
«گروه ویژه اقدام مالی» ( )FATFدر

سال  ۱۹۸۹در پاریس توسط سران
گروه هشت ( )G۸و با مأموریت ادعایی
پولشویی تأسیس شد .سران گروه
جی ۸-ضرورت تشکیل چنین نهادی را
یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با
پولشویی عنوان کردند .در سال  ۲۰۰۱و
بعد از حادثه  ۱۱سپتامبر ،آنچه «تأمین
مالی تروریسم» خوانده شده در دستور
کار فعالیتهای گروه ویژه اقدام مالی
 FATFقرار گرفت .نظارت بر عملکرد
شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح
کشورها رسالت اصلی  FATFمحسوب
میشود .با وجود این ،مواضعی که
مقامهای آمریکایی ابراز میکنند نشان
میدهد که آنها  FATFرا ابزار مناسبی
برای اعمال هر چه موثر تحریمها علیه
کشورهای ناهمسو با سیاستهای آمریکا
میدانند.

بخش خصوصی در حال حاضر بیش از
 80درصد واکسیناسیون دام در استان
فارس توسط بخش خصوصی انجام
میشود.
رئیس نظام دامپزشکی استان فارس ،با
بیان اینکه صدور پروانه اماکن دامی از
سال  94به نظام دامپزشکی واگذار شده
و تاکنون  3100پروانه در این استان
صادر شده است ،عنوان کرد :صدور
پروان ه های مشاغل دامپزشکی به نیز به
سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده و در
این زمینه نیز از نیمه دوم سال گذشته
تاکنون  80فقره پروانه صادر شده است.
منصور سیاری ،رئیس دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شیراز ،نیز در این
نشست اظهار داشت :در حال حاضر
 300دانشجوی دکترای عمومی250 ،
دانشجو در رشتههای تخصصی مختلف
و  70دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در
حال تحصیل هستند.
وی بیان کرد :روزانه بیش از  50مورد
برای بررسی و درمان به کلینیک های
طیور ،جراحی و درمانگاه دام و طیور
دانشکده دامپزشکی مراجعه میکنند که
به آنها رسیدگی میشود.

باید تمام دستاندرکاران حوزه کودک و
نوجوان با همکاری و تعامل برای ساختن
آینده روشن تالش کنند تا به این واسطه
برآیند فعالیتها افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد :نباید با اجرای برنامه
های بی کیفیت و بی هدف دور باطلی
را سیر کرده و کودکان و نوجوانان را به
مسیری نامعلوم و بی هویت هدایت کرد
و در نهایت آینده ای تاریک را برای آنان
رقم زد.
جهانپور با اشاره به اهمیت آموزش
غیرمستقیم بیان کرد :همکاری و
همراهی والدین را در این مسیر ،مهم
و زیربنایی بوده و مادامی که والدین به
اهمیت این موضوع اشراف پیدا نکنند
موفقیتی حاصل نمی شود.
وی افزود :ویژهبرنامه های متنوع و مهیج
هفته ملی کودک با رویکرد آموزههای
عاشورایی ویژه کودکان با نوشکفته های
آموزشگاه پیش دبستانی آفرینش در
سرای سالمندان مهر الرستان ،اجرای
برنامه های متنوع سرود،شعرخوانی و
توزیع شیرینی و اهدا کتاب و نصب بنر
شهری و پوستر از امروز به مدت یک
هفته آغاز شد.
مدیرواحد سالمت جمعیت و خانواده معاونت

بهداشتی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
تصریح کرد :مهمترین عناوین روزها و محور
فعالیتهای روز جهانی و هفته ملی کودک
به ترتیب  ۱۴مهر «کودک ،خانواده ،سبک
زندگی ایرانی اسالمی» ۱۵ ،مهر «کودک،
ط زیست و میراث فرهنگی»۱۶ ،
محی 
مهر (روز جهانی کودک)«کودک ،صلح،
بازی و نشاط» ۱۷ ،مهر «کودک ،رسانه
و ارتباطات» ۱۸ ،مهر «کودک ،آموزش،
سالمت و ایمنی» ۱۹ ،مهر «کودکان با
نیازهای ویژه ،فرصتهای برابر» و  ۲۰مهر
«کودک ،کتاب و فرهنگ مطالعه» است.
وی اظهار کرد :مربیان مدارس و مراکز
بهداشتی و درمانی در این هفته برنامه
های مختلفی همچون قص ه گویی،
نمایش عروسکی ،معرفی و روخوانی
کتاب ،بحث آزاد ،نشریه دیواری،
شعرخوانی ،مسابقه فرهنگی و مذهبی،
معرفی وقایع ایام ،معرفی شخصیت،
ایستگاه نقاشی و خوشنویسی را برای
کودکان اجرا میکنند.
برنامه های روز سالمند ،با شعار تحکیم
حقوق سالمندان در حوزه معاونت
بهداشتی دانشکده تا پایان مهرماه در
حال برگزاری است.

صرفه جویی  ۵۰درصدی
با آبیاری زیر سطحی

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،علی سعیدی
نژاد ،رئیس اداره بهبود تولیدات
گیاهی الرستان ،گفت :آبیاری زیر
سطحی در مزرعه یونجه روستای
فیشور شهرستان الرستان برای
نخستین بار اجرا شده است.
وی افزود :اجرای روش آبیاری زیر
سطحی عالوه بر صرفه جویی حداقل
 ۵۰درصد در مصرف آب ،افزایش
راندمان تولید محصول را به دنبال
دارد.
سعیدی نژاد ،گفت :آبیاری قطرهای
زیر سطحی یکی از روشهای آبیاری
است که در آن برای تامین نیاز آبی
و غذایی گیاه از لولههای مدفون شده
در زیر خاک استفاده میشود و آب

و مواد غذایی به طور مستقیم در
دسترس ریشه گیاه قرار میگیرد.
رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی
الرستان ،گفت :محصول یونجه
برداشت شده به این روش در مقایسه
با روش غرقابی به احتساب یکسان
بودن سایر شرایط ،دارای تعداد
دفعات برداشت و عملکرد باالتری
بوده و ساالنه  ۱۸تا  ۲۰تن علوفه
خشک در این مزرعه تولید میشود.

