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فرماندار ویژه الرستان:

اجرای طرح مسکن امید در شهر الر

عمل به قانون ،باعث کمتر شدن
تعارضات می شود

به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل
حسنی در همایش شوراها و
دهیاران بخش مرکزی با مسئولین
که با شعار توسعه بخش مرکزی
در سایه وحدت و خدمت همگانی
و با حضور امام جمعه الر ،مدیر
حوزه علمیه ،معاونین فرمانداری،
نماینده مردم ،بخشدار مرکزی،
بیوت حضرات آیات آیت اللهی و
موسوی الری ،مسئولین ،فرماندهان
نظامی و انتظامی ،رؤسای شوراهای
اسالمی شهر و روستا و دهیاران در
محل سالن اجتماعات شهید امامی
فرمانداری ویژه الرستان برگزار شد؛
گفت :وقتی بحث توسعه می شود،
محور این توسعه نیروی انسانی
است و نیروی انسانی هم مبنای آن
فرهنگ است و در کل محور توسعه
انسان ،و محور انسان هم فکر و
نگرش و فرهنگ است.
وی ادامه داد :اگر در ابعاد مختلف
اجتماعی فرهنگ جامعه خود را
ارتقاء بدهیم ،یقیناً انسان توسعه
محور خواهیم داشت و این انسان
توسعه یافته هم جامعه ای توسعه
یافته را رقم خواهد زد.
فرماندار ویژه الرستان ،با اشاره به
اینکه اگر می خواهیم این فرهنگ

غنی بشود ،اولین گام آن توجه به
قانون است؛ تصریح کرد :قانون
مداری حرف اصلی و اساسی را
در جامعه می زند ،آن هم قانونی
که نشأت گرفته از فرهنگ دینی
و ریشه در اعتقادات دینی ما دارد،
بنابراین پیشنیاز و پیش قدم همه
اقدامات ما توجه به قانون است.
حسنی اضافه کرد :عمل به قانون
باعث کمتر شدن تعارضات می شود
و در کنار آن سعه صدر ،بلندی
نظری و اقدامات اندیشمندانه،
مهربانی و صمیمیت رشد می یابد
که این خود می تواند تأثیرگذار
باشد و در راستای جامعه ای توسعه
یافته به ما کمک کند.
حسنی با بیان اینکه همه نگاه مردم
به علما و روحانیون و مسئولین
است؛ گفت :اگر مسئولین ،علما
و روحانیون در تمامی حوزه
های اجتماعی ،سیاسی ،اجرایی،
اقتصادی و غیره وحدت را مالک
قرار بدهند ،مطمئناً جامعه هم
همراهی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه بدون وحدت،
کارها پیش نخواهد رفت و توسعه
و پیشرفت هم حاصل نمی شود؛
یادآور شد :طبیعی است که همه ما
با هم اختالف نظر و اختالف سلیقه
داریم ،اما هنر ما در این است که در

عین این تفاوت ها و نگرش ها و در
راه رسیدن به هدف بتوانیم فعالیت
ها را در یک کانال تعاملی مدیریت
کنیم و به نتیجه برسانیم.
معاون استاندار فارس ،گفت:
خوشبختانه در منطقه الرستان از
قدیم االیام وحدت مثال زدنی وجود
داشته است و در آینده هم یقیناً با
حمایت مردم در تمامی الیه های
مختلف اجتماعی با مدیریت علما
و روحانیون و مسئولین شهرستان
این وحدت تداوم خواهد داشت.
حسنی ،در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه سپاه دارای
ظرفیت خوبی است که بایستی
از این پتانسیل استفاده کرد،
تاکید کرد :شوراها و دهیاری ها با
تعامل و هماهنگی بیشتر با بسیج
سازندگی در قالب اردوهای جهادی
قدم بردارند.
وی در خاتمه درخصوص مسائل
و مشکالت مطرح شده توسط
تنی چند از شهرداران ،دهیاران و
شوراها در این همایش هم گفت:
بنده به اتفاق نماینده مردم و امام
جمعه در اکثر روستاها و بخشها
بصورت مستمر حضور پیدا کرده

ایم و مشکالت را دسته بندی
کرده و در راستای رفع آن برنامه
ریزی شده است و من بعد هم این
سرکشی ها ادامه خواهد یافت.
پیش از این نیز حضرت حجت
االسالم والمسلمین سید مختار
موسوی امام جمعه الرستان،
دکتر جمشید جعفرپور و نماینده
مردم الرستان ،خنج و گراش در
مجلس شورای اسالمی ،علی پیروز
بخشدار مرکزی الرستان و سرگرد
امیر جاهدی فرمانده سپاه ناحیه
الرستان به ایراد سخن پرداختند.
همچنین عبدالرحیم مقیمی رئیس
شورای شهرستان ،ابراهیم پژمان
دهیار روستای ُدرز به نمایندگی از
دهیاران ،مهندس حیدری شهردار
لطیفی به نمایندگی از شهرداران
و ترسلی مسئول دفتر بانوان و
خانواده بخش مرکزی هم مسائل،
مشکالت و درخواست های بخش را
مطرح کردند.
در پایان نیز از تنی چند از پاسداران
ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان
و دهیاران بخش مرکزی الرستان با
لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

دکتر جعفرپور:

وزیر ارتباطات ،رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و

معاونین وزارت جهاد و کشاورزی به الرستان سفر می کنند
به گزارش میالد الرستان به نقل از آفتاب
الرستان ،دکتر جمشید جعفرپور در همایش
«توسعه بخش مرکزی در سایه وحدت و خدمت
همگانی» ،راه توسعه روستاها و منطقه الرستان
را نه اقتصاد کالن و صنعت مادر که از طریق
اقتصاد خرد عنوان کرد.
وی در این باره گفت :برای توسعه منطقه بهتر
است بجای کارهای عظیم از درون خانه ها
شروع کنیم ،همین نمایشگاه ،به خوبی نشان
داد که چه توانایی و اقتصادی در روستاهای
ما نهفته است که البته مستلزم سازماندهی و
فراهم کردن امکان عرضه این محصوالت و البته
بازاریابی در خارج از منطقه چه از طریق بازار
سنتی و چه بازاریابی در فضای مجای است.
نماینده مردم الرستان ،خنج و گراش ،همچنین
در پاسخ به مشکالت و کمبودهای مطرح
شده روستاهای بخش مرکزی در این همایش
گفت :مشکالتی در بخش گازرسانی ،فرستنده
دیجیتال و غیره مطرح شد که بهتر است این
مشکالت و پیشنهادهای عنوان شده را در قالب
بسته ای تهیه کنید تا اقدام الزم را برای حل
آنها انجام دهیم.
وی در ادامه با اطالق عنوان «خبر خوب» از

الیحه جامع خدمت شهری نام برد که می تواند
نحوه مدیریت روستا و شهرها را تغییر دهد و
قرار است به زودی در مجلس مطرح شود.
وی همچنین در ادامه سخنان خود به پیگیری
برای اختصاص سهم بیشتر قیر رایگان،
اختصاص اعتبار حاصل از مالیات بر ارزش
افزوده ،پل ورودی چاه نهر ،جاده چاه نهر به
فدامی ،سد خاکی درز و ...اشاره کرد.
جعفرپور ،همچنین به حضور وزیر ارتباطات و
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به همراه
معاونان وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک
به الرستان خبر داد.
همچنین حجت االسالم و المسلمین سیدمختار
موسوی خرم ،ابتدا به فرصت ها و قابلیت
های بزرگ و ویژه منطقه الرستان اشاره کرد
و گفت :برای نمونه یکی از فرصت های ما
جام جهانی بعدی در کشور قطر است که می
توانیم با استفاده از ظرفیت الرستانی های مقیم
کشورهای عربی و مهیا کردن برخی زیرساخت
ها «توریسیم ورزشی» در الرستان را ایجاد و
تقویت کنیم چراکه مسافت پروازی ما با این
کشورهای عربی غالبا کمتر از یک ساعت است.
امام جمعه الر در ادامه به برخی اقدامات و

الزامات توسعه در منطقه از جمله توسعه راه
ها ،تاکید بر کِشت های جایگزین در مناطق کم
دارویی مخصوص
آب ،توجه به تجارت گیاهان
ِ
منطقه ،ایجاد صنایع تبدیلی و اجتناب از خام
فروشی اشاره کرد.
وی سپس با بیان اینکه توسعه ،مستلزم فرهنگ
سازی است افزود :باید بتوانیم این فرهنگ سازی
را انجام دهیم که سرمایه گذاری و اشتغال زایی
نیز ارزشمند است و موفقیت و ارزش صرفا به
پشت میزنشینی و رئیس و وزیر شدن نیست.
حجه االسالم موسوی خرم همچنین خطاب به
نماینده مردم در مجلس و دیگر مسئوالن حاضر
در همایش گفت :می دانیم که سرمایه های
انباشته زیادی در بانک های الرستان وجود دارد
و چون ریسک سرمایه گذاری به نسبت باالتر
است این منابع در بانک ها سپرده گذاری شده
و اگر بتوانیم شعبه ای از یک صنعت مادر مثل
خودروسازی که پشتوانه دارد را در الرستان
تاسیس کنیم سرمایه گذاران نیز بدلیل ریسک
پایین در آن مشارکت می کنند.

توانایی دانشگاه آزاد اسالمی الرستان،
در جذب بیشترین آمار دانشجو
به گزارش میالدالرستان به نقل
از آنا ،مهدی زارع در جلسه
هم اندیشی با کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد الرستان ،با
بیان این موضوع که در شرایط
خاصی قرار داریم و فقط با هم
فکری و اتحاد میتوانیم از این
دوره حساس عبور کنیم ،گفت:
منابع مالی جزء نقاط قوت هر
سازمانی است و امروز میبینیم
که به دالیل مختلف این نقاط
قوت به تهدید تبدیلشده و در
صورت مدیریت نکردن بهینه بقا
و موجودیت ما را به خطر خواهد
انداخت.
وی بیان کرد :به رغم وجود
مشکالت و ظرفیت های محدود
مالی که بهدلیل کاهش دانشجو
و اتکا به درآمدهای شهریه ای

شکل گرفته است ،میتوانیم
با انسجام و ایجاد برنامه ریزی
مشخص از این دوره به سالمت
عبور کنیم و بنده اطمینان دارم
که آیندهای روشن برای دانشگاه
آزاد اسالمی الرستان رقم خواهد
خورد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الرستان ،ادامه داد :معاونان،
مدیران و کارکنان دانشگاه باید
این دغدغه را داشته باشند که
با ایجاد بستری مناسب ،شرایط
را برای جذب دانشجوی بیشتر
فراهم و از تمام سازوکارهای الزم
در این خصوص استفاده کنند.
زارع ،ظرفیت و امکانات مناسب
دانشگاه را یکی از نقاط قوت
برای جذب دانشجو دانست
و عنوان کرد :یکی از باسابقه

هم بازنگری خواهد بود.
وی اضافه کرد :انتظار است که طرح مسکن
امید که هم اینک عملیات اجرایی آن فقط در
شهر الر آغاز شده ،برنامه زمان بندی اجرای
آن در سایر شهرهای استان نیز تهیه شود.
رحمانی گفت :در تامین و تخصیص اعتبارات
و پرداخت تسهیالت به پروژه های طرح
مسکن امید ،اولویت با پروژه هایی باشد که
پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند.
رحمانی افزود :دستگاه های اجرایی همچنین
ظرفیت تخصیص  ۳۰درصد اعتبارات خود به
اجرای طرح های بازآفرینی شهری را نیز به
کار گیرند و در هر جلسه گزارشی از میزان
اعتباری را که به این امر اختصاص داده اند
ارائه دهند.

ویزیت رایگان زائران
امامزاده میرعلیبن الحسین(ع) الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایکنا،
دارالشفاء امامزاده میرعلیبن الحسین(ع) با
حضور پرسنل معاونت بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی ،اقدام به انجام تستهای پزشکی مورد
نیاز مردم کرد .در این برنامه  ۹۳نفر از آقایان
و بانوان ازلحاظ میزان قند و فشارخون ،به
صورت رایگان تست شدند.
برنامه های دارالشفاء امامزاده میرعلیبن
الحسین(ع) که از چند سال پیش و با استقرار
در یک اتاق آغاز شده بود؛ از چند روز پیش
با افتتاح ساختمانی خیرساز و موقوفه مرحومه
حاجیه سکینه عرب زاده و با هزین ه ای بالغ
بر  ۴۰۰میلیون تومان در محیط مناسبتری
ادامه پیدا کرده است .این مجموعه شامل اتاق
پزشک ،تزریقات و سالن انتظار مریض است

و با حضور  ۲۵پزشک افتخاری عمومی و
پزشکان متخصص در زمین ه های زنان و
زایمان ،اطفال ،و متخصص مغز و اعصاب بعد
از نماز مغرب و عشا به ویزیت رایگان بیماران
میپردازد.

سرمایه گذاری  ۷۰۰میلیاردی
در صنایع تبدیلی و غذایی فارس

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان؛ مهدی صادقی ،مدیر صنایع
سازمان جهادکشاورزی فارس ،گفت :از ابتدای
امسال تاکنون  ۳۹پروانه بهره برداری با
اشتغال  ۳۸۶نفر و جذب ماده خام بیش از
 ۱۰۴هزار تن صادر شده است.
وی با بیان اینکه استان فارس جزء استانهای
برتر در جذب ماده خام محصوالت کشاورزی
است ،گفت :در این استان  ۶۷۱واحد صنایع
تبدیلی و غذایی با اشتغال زایی بالغ بر  ۹هزار
نفر فعالیت میکند که این تعداد واحد صنعتی
ساالنه بیش از  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار تن ماده
خام کشاورزی جذب میکند.
صادقی ،با بیان این که از رسالت های مهم
سازمان جهاد کشاورزی ،کاهش ضایعات
محصوالت تولیدی است ،یادآور شد :فعالیت
واحدهای صنایع کشاورزی ،ساالنه بالغ بر
 ۴۸۸هزارتن کاهش ضایعات کشاورزی را به
دنبال داشته است.
وی افزود :در راستای توسعه صنایع تبدیلی
و غذایی استان فارس همایش فرصتهای

سرمایهگذاری صنایع کشاورزی در کلیه
شهرستانهای تابعه استان برگزار شد که
بیش از  1500نفر با موارد فنی و شاخص
های سرمایه گذاری متناسب با وضعیت هر
شهرستان و نوع طرح آشنا شدند.
صادقی ،تاکید کرد :این مدیریت ،حمایت
های الزم در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی با
اعطای تسهیالت ابالغی ،انجام مشاوره قبل از
اجرای طرح و درهمه مراحل اجرا بستر الزم
به منظور توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی فراهم
کرده است.

دیدار اعضای شورای حل اختالف با امام جمعه الر
ترین واحدهای دانشگاهی استان
فارس هستیم و اکنون با داشتن
آزمایشگاههای مجهز ،استادان
مجرب و فضای آموزشی مناسب
میتوانیم ،بیشترین آمار جذب
دانشجو را داشته باشیم.
وی ،تکریم دانشجویان و توجه
به خواسته های قانونی آنان را
یکی از راهكارهاي جذب دانشجو
دانست و گفت :استادان ،کارکنان
و دانشجویان ،اعضای یک خانواده
هستند؛ بنابراین باید عالوه بر
شناخت مشکالت دانشجویان
و احترام به آنان ،شرایطی را
ایجاد کنیم تا در چارچوب قانون
بسیاری از دغدغههای این عزیزان

معارفه سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی
شهرستان مهر
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،طی آیینی
که در محل دفتر فرماندار شهرستان مهر برگزار
شد ،مهندس محمدرضا باقری فرد مدیرکل
راه و شهرسازی الرستان ،با ابالغ حکمی
مسعود امینی را به عنوان سرپرست اداره راه و

به گزارش ایرنا ،یدا ...رحمانی ،در ستاد
بازآفرینی پایدار محدوده ها و محالت در
شیراز افزود :یکی از نواقص سیستم برنامه
نویسی این بوده که همواره خواسته ایم در هر
برنامه همه مشکالت را با هم حل کنیم و این
باعث شده که نتوانیم هیچ یک از کارها را به
شکل کامل به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد :بنابراین باید اولویت اجرا و
تخصیص اعتبارات را به پروژه های مهم دهیم
و در کنار آن برنامه سایر شهرها را هم مصوب
و در اولویت های بعد نسبت به اجرای آنها
اقدام کنیم.
وی ،مساحت بافت فرسوده استان فارس را
چهار هزار هکتار بیان کرد و گفت1800 :
هکتار که  ۴۵درصد بافت فرسوده استان را
شامل می شود در کالنشهر شیراز قرار دارد و
در این محدوده ،جمعیتی بالغ بر  ۳۵۰هزار
نفر ساکن هستند.
رحمانی ،اضافه کرد :چارچوب برنامه جامع
اقدام مشترک بازآفرینی سال  ۹۷استان
فارس در شیراز و پنج شهر دیگر استان تهیه
شده و با توجه به ابالغ دستورالعمل جدید
و تجزیه و تحلیل کارشناسی ،چارچوب این
بحث نیز بازنگری خواهد شد و مبنای اقدام

شهرسازی شهرستان مهر منصوب و برای وی در
انجام امور محوله آرزوی موفقیت کرد.
وی در ادامه این مراسم ،ضمن قدردانی از
زحمات رهام سلیمانی ،از تالش های صورت
گرفته در طول دوران تصدی این پست از ایشان
قدردانی کرد.

که به دلیل دوری از خانواده و
فشارهای دوران تحصیل ایجاد
شده است ،مرتفع شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الرستان ،اتحاد کارکنان را برای
عبور از این شرایط سخت مهم
برشمرد و تصریح کرد :امروز
منافع و بقای همه ما در همدلی
و انسجام در امور است و نباید
بگذاریم دودستگیها و سلیقههای
شخصی این همبستگیها را از
بین ببرد .باید با درک صحیح
منافع سازمانی و پرهیز از هرگونه
تند و کندروی در انجام مراحل
اداری ،سازمانی پویا و هدفمند را
شکل داد.

حه
ف
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رای جعفرپور
به تفحص از سازمان
“خصوصی سازی”

به گزارش میالدالرستان به نقل از خانه ملت،
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
براساس رایگیری انجام شده در کمیسیون
اقتصادی ،تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد
سازمان خصوصی سازی در کمیسیون تصویب
شد.
سعیدی افزود :موضوع تحقیق و تفحص از
سازمان خصوصیسازی توسط نمایندگان
مجلس چندی پیش توسط یکی از اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و به
تازگی ادیانی ،نماینده مردم قائمشه ر و سوادکوه
از ارائه درخواست تحقیق و تفحص از نحوه
عملکرد سازمان خصوصیسازی با  ۱۰۱امضا،
به هیئت رئیسه مجلس خبر داده است و گفته
بنده ،حاجی دلیگانی ،سلیمی نماینده مردم
محالت ،حجتاالسالم آزادیخواه ،سید راضی
نوری ،مهرداد الهوتی ،محمدرضا نجفی ،علیم
یارمحمدی ،جمشید جعفرپور و ذبیح نیکفر
از نمایندگانی هستند که درخواست تحقیق و
تفحص از نحوه عملکرد سازمان خصوصیسازی
کشور را امضا کردهاند.
گفتنی است حاشی ه های ناتمام سازمان
خصوصیسازی از نحوه ارزشگذاری و واگذاری
سهام شرکت های دولتی گرفته ،تا تأخیر در
اتمام واگذاری ها و آزادسازی سهام عدالت
همواره مورد نقد متولیان اقتصادی کشور بهویژه
نمایندگان مجلس بوده و هست؛ تا جایی که
حاال کار به تحقیق و تفحص از این سازمان
کشیده شده است.
بر اساس شنیدهها عالوه بر نحوه قیمتگذاری
و واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان
خصوصیسازی که با انتقادات فراوانی نیز همراه
بوده است ،برخی انتصابات در این سازمان و
سایر مسایل از جمله موضوعات مالی مورد
توجه و زیر ذرهبین نمایندگان مجلس قرار
گرفته است که به گفته نماینده مردم قائمشهر
و سوادکو ه محورهای درخواست این تحقیق و
تفحص به شرح زیر است:
چگونگی احراز صالحیت و اهلیت خریدارانشرکتها یا مؤسسات و  ...واگذاری شده به ویژه
در واگذاری شرکتها و مؤسسات بزرگ با برند
ملی یا استانی و منطقهای.
علت تفاوت قیمت واگذاریها با قیمتی شرکتهای واگذار شده با
کارشناسی و عرف 
اعتبار ملی یا استانی.
چگونگی نظارت و صیانت از حقالسهم سازمانو دولت در شرکتهای واگذار شده.
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان درشرکتهای سرمایهپذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی ،امنیتی،فرهنگی و اجتماعی در واگذاری شرکتها.
چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذیربطنسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری
شرکتها.
میزان انطباق شرکتهای واگذار شده با قوانینو مقررات ذیربط.
بر این اساس ،باید منتظر ماند و دید
میرعلی پوری حسینی ،مدیرعامل سازمان
خصوصیسازی که این روزها انتقادات زیادی به
عملکرد وی در خصوص واگذاری سهام دولت
از جمله شرکتهای کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه ،هپکو ،مغان ،آلومینیوم المهدی و
 ...وارد است و از سوی دیگر زمزمههایی مبنی
بر تغییر وی و نیز مشمول بودنش در خصوص
طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به گوش
میرسد ،آیا از گذر تحقیق و تفحص مجلس به
سالمتی عبور خواهد کرد یا نه!؟
حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

به گزارش میالدالرستان ،اعضای شورای حل
اختالف الرستان ،در محل دفتر امام جمعه
الر با حجت االسالم والمسلمین دکتر موسوی
و مرتضوی رییس دادگستری شهرستان
الرستان و هیئت همراه دیدار کردند.
در این دیدار ،امام جمعه الرستان طی
سخنانی به جایگاه ویژه شورای حل اختالف
در برقراری صلح و سازش و اصالح ذات البین
اشاره کرد.
موسوی در ادامه افزود :حفظ احترام و
وساطت ریش سفیدان و بزرگان طوایف
مختلف ،کمک بسزایی در حل اختالفات
قومی قبیله ای میکند ،همچنین جوانان
و نخبگان این منطقه میتوانند با تکیه بر
تجارب ریش سفیدان ،در راستای برقراری
صلح و سازش قدم بردارند.
موسوی ،سه رکن اصلی در شورای اختالف را

این گونه بیان کرد:
 .۱شوراهای حل اختالف ،می توانند قبل از
هرچیز استعدادهای بالقوه شخص خاطی را
به او شناسانده و در راستای بالفعل نمودن
آن ،شخص را راهنمایی کنند.
 .۲شوراهای حل اختالف باید از عواقب جرم و
مشکالتی که در آینده برای شخص خاطی باالخص
جوانان بوجود خواهد آمد را روشن نمایند.
 .۳از مهمترین کار شوراهای حل اختالف،
آموزش سیره پیامبر(ص) و انسان دوستی در
برقراری اصالح ذات البین ست.
مرتضوی ،رییس دادگستری الرستان طی
سخنانی کوتاه به گردهمایی اعضاء شوراهای
حل اختالف در کنار یکدیگر که باعث دانش
افزایی و استفاده از تجارب همکاران خواهد
بود ،پرداخت.
خبرنگار :سیاوش ستاری

کشف  ۳۰هزار لیتر
سوخت قاچاق در
الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،فرمانده انتظامی الرستان گفت:
ماموران این شهرستان ،تانکر حامل  ۳۰هزار
لیتر گازوئیل قاچاق را توقیف کردند.
سرهنگ داوود امجدی ،افزود :این تانکر
سوخت کش از الرستان به سمت بندرعباس
در حرکت بود که راننده آن دستگیر و به
مراجع قضایی معرفی شد.
وی گفت :این محموله یک میلیارد و ۶۸۰
میلیون ریال ارزش داشت.

ص

مشاغل پاره وقت دانشجویی
 .۱تدریس خصوصی و گروهی

برای هر رشته و مقطع تحصیلی مناسب است

فرقی نمی کند رشته شما پزشکی باشد یا ادبیات،
مهم این است که شما یک مرحله تحصیلی را
پشت سر گذاشته اید و امتحانات مختلفی را از
سر گذرانده اید و حاال دانشی دارید در انواع و
اقسام زمینه های مورد نیاز جامعه که می توانید
به افراد تشنه یادگیری بیاموزید .اگر شما هم
جزو آن دسته از افرادی هستید که از آموختن
به دیگران لذت می بیرد باید از این عالقهتان
پول بسازید! صنعت آموزش بسیار بزرگ و متنوع
است و نرمافزارهای بسیاری نیز در این بخش
وجود دارند که میتوانند در تبدیل مهارتهای
آموزشیتان به پول ،به شما کمک کنند.
برای شروع این کار هم میتوانید به طور مستقل
آگهی دهید و رشته مورد نظرتان را تدریس
کنید و هم میتوانید به آموزشگاه های مختلف
سر بزنید و شغل خود را پیدا کنید .حتی
میتوانید دورههای آموزش آنالین برگزار کنید
و از شرکتکنندههای این دورهها پول بگیرید.
برخی از شرکتها و سایتها وجود دارند که
فضایی برای انتشار و بازاریابی دورههای آموزشی
در اینترنت برایتان فراهم میکنند.
 .۲تایپ و ترجمه
حتی نیاز نیست تایپ و ترجمه بلد باشید!

احتماال شما در طول سال هایی که درس
خوانده اید بارها گذرتان به دفتر فنی ها برای
سفارش ترجمه و تایپ برای درس ها و پروژه
هایتان افتاده است .خب اگر فکر میکنید وقت و
حوصله یادگیری تایپ را دارید یا توانایی دانش
زبان انگلیسی خوبی دارید که می توانید یک دفتر
کار مجازی برای خودتان درست کنید و در شبکه
های مجازی مشتری جمع کنید .اما اگر توانایی
و عالقه ای به یادگیری این حرفه ندارید کافی
است همان دفتر مجازی را راه بیندازید و یک
عده مترجم و تایپیست را جمع کنید و برایشان از
طریق همان شبکه های مجازی سفارش بگیرید و
حق العمل خود را از این وسط بردارید.
 .۳تولید محتوا برای سایت ها و وبالگ
های مختلف
فقط برای دل خودتان ننویسید،برای بقیه بنویسید
و پول دربیاورید

تولید محتوای باکیفیت اطالعات -محور که
مشتری را جذب کند چالش بزرگ کسب و
کارها در این روزها است که شما میتوانید از
این چالش به نفع خودتان بهره ببرید و در این
حوزه فعالیت کنید .شما میتوانید یک کسب
و کار تبلیغاتی را با نوشتن مقاالت و متون
این کار ،در مرحله اول سرمایه
چندانی الزم ندارد و با یک سرمایه
پنج میلیون تومانی و داخل خانه هم
میتوان کار را شروع کرد .اما در عوض
به تخصص زیادی نیازمند است؛ پس
اگر اولین بار است که سراغ این حرفه
میروید ،حتما با افراد باتجربه در این
حیطه مشورت کنید.
پرورش زالوی طبی در خانه
پرورش و تولید زالو شاید یک کار
زود بازده نباشد ولی به این دلیل
که سرمایه گذاری زیادی نیاز ندارد
می تواند یکی از مشاغلی باشد که
از ریسک کمتری برخوردار خواهد
بود .از سوی دیگر در شغل پرورش
زالو باید پشتکار داشت و دلسرد نشد
چون با پشتکار در این حوزه و سعی
و تالش قطعا موفقیت وجود خواهد
داشت .از آن جایی که برای شروع
هر شغل نیاز به یک مکان برای آن
وجود دارد تا تجهیزات و  ..را در آن
جا بگذاریم و کار را شروع کنیم در
پرورش زالو می توان این کار را در
خانه ی نیز شروع کرد و نیاز به یک
محیط خاص نیست .برای این کار
فقط باید دانش این کار را داشت.
دما ،آب ،غذا ،مکان یا ظرف مناسب
برای قرار دادن و پرورش زالو در آن
ها و ...همگی به عنوان عوامل موثر
باید مدنظر قرار گیرند.
مراحل پرورش زالو در خانه:
 برای پرورش و تولید زالوی طبیدر منزل نیاز به فضای کمی است و
حتی  10متر فضا نیز برای این کار
کفایت میکند .به طور معمول 12

جذاب آغاز کنید و سپس یک سازمان منسجم
برای جذب مشتریانتان بسازید .این یکی از
سودآورترین ایدههای کسب و کار تبلیغات است
که چشمانداز بسیار روشنی دارد و فرقی هم
نمیکند شما دانشجوی چه رشته ای باشید،
فقط کافی است اصول نگارش و خبرنویسی و
ویراستاری را از یکی دو کتاب خوب بخوانید و
فعالیت خود را آغاز کنید.
 .۴کارآموزی در رشته تحصیلی خودتان
در هر رشته ای که درس می خوانید یک جای
کارآموزی برایتان هست

در هر رشته ای که درس می خوانید می توانید
یک سازمان/موسسه/شرکت یا شخص را پیدا
کنید که برای کار مرتبط با رشته تحصیلی شما
نیاز به یک دستیار یا نیروی پاره وقت و کارآموز
دارد .می توانید از یک دوره آزمایشی رایگان
یک ماهه شروع کنید و بعد که خودتان را نشان
دادید و چم و خم کار را یاد گرفتید درخواست
حقوق کنید.
 .۵فعالیت در رسانه های اجتماعی
از گذراندن تک تک لحظات تان در اینستاگرام،
تلگرام ،توییتر و  ...پول درآورید

امروزه رسانه های اجتماعی نقش بزرگی
در کسب و کارها بازی میکنند .بسیاری از
شرکتها به دنبال متخصص و تهیهکنندهی
خدمات رسانههای اجتماعی هستند .میتوانید
همین فعالیت روزانه تان در انواع و اقسام
شبکه ای مجازی را به طور هدفمند و برای یک
شرکت و سازمان در جهت معرفی خدمات و
محصوالتش انجام دهید.
این روزها بسیاری از کارآفرینان از طریق
شبکههای اجتماعی درآمدزایی میکنند .افرادی
که ساعتهای زیادی صرف شبکه های مجازی
میکنند تبدیل به مشتری پروپاقرص شما می
شوند .مشاور ه رسانه های اجتماعی می تواند
درآمد خوبی برایتان داشته باشد.
 .۶اجاره غرفه تنقالت و خوراکی
در هر نقطه از شهر مردم دنبال خوراکی هستند!

خب خودتان بارها و بارها از دکه های مختلف
در تمام نقاط شهر خوراکی و نوشیدنی خریده
اید .پس چرا با دوستان تان یک سرمایه کوچک
روی هم نگذارید و یکی از این غرفه ها را اجاره
نکنید .برای ماندن و فروختن در غرفه هم
ترتیبی بگذارید و هر روز یک نفر که کالس
ندارد و دانشگاه نمی رود مسئول فروش شود.
شک نکنید که این کار درآمد خوبی دارد.
 .۷بازاریابی و فروش کاالهای تبلیغاتی

ویژگی هایی برای رئیس شدن

خوبی است

دیدگاه نسبتا غلطی درباره بازاریابی در جامعه
امروز ایران رواج یافته است که بسیاری از
جوانان نسبت به این شغل احساس خوبی
ندارند .اما بازاریابی و فروش یکی از بهترین
و پردرآمدترین مشاغل در کشورهای پیشرفته
است که از شان و منزلت اجتماعی بسیار
خوبی هم برخوردار است .بازاریابی و فروش
کاالهای تبلیغاتی یک کار پاره وقت و مناسب
دانشجویان تمام رشته ها است که می توانید
این از فروش جاکلیدی ،لیوان ،تیشرت ،ساعت
دیواری ،کارت ویزیت و سررسید تا بسیاری
دیگر از کاال در این زمینه فعالیت کنید.
 .۸فروش آنالین تمام محصوالت و
خدمات
حتی اگر فروشنده خوبی نیستید باز هم می توانید
روزی یک کاال بفروشید!

اگر دیدگاهتان نسبت به بازاریابی و فروش
هنوز تغییر نکرده است می توانید بازاریابی
آنالین را هم امتحان کنید و اولین مبلغ واریزی
که به حساب تان آمد باالخره دیدگاهتان تغییر
کند! در چند دههی اخیر ،بهخاطر اینترنت و
تلفن همراه ،فرصتهای شغلی زیادی فراهم
شدهاند .روزنامه ،رادیو و تلویزیون کمکم
طرحهای تبلیغاتی خود را از دست میدهند،
و به جای آن اینترنت هر روز پول بیشتری می
سازد .فرقی نمیکند که بیمه عمر بفروشید یا
برای خدمات نظافتی بازاریابی اینترنتی کنید.
مهم این است که از طریق اینترنت یک خدمت
و کاال را به یک فرد مشتاق بفروشید.
 .۹آمارگیری و پژوهش

شاید خیلی از کارمندان و کارکنان یک
مجموعه آرزوی رئیس شدن را داشته باشند در
حالی که هیچ اطالعاتی در مورد خصوصیات و
ویژگی های رفتاری یک رئیس خوب ندارند.
این مسئله بسیار مهم است که قبل از رسیدن
به یک مقام رازهای موفقیت در آن را بدانید.
از اعضای گروه باشید و خود را از
دیگران جدا ندانید
اگر میخواهید رئیس خالقی باشید با سایر افراد
گروه همکاری کنید و خودتان را با همکارانتان
تطبیق دهید زیرا همکاری با یکدیگر کارها را
با سرعت بیشتری پیش می برد.
در جایی که باید و الزم است قرار
بگیرید
یک رئیس را نمی شود فقط از عنوان آن
شناخت یکی از کارهای سختی که باید بکنید
این است که قبل از این که به سمت مدیریت
و ریاست برسید به مسئولیت های تان فکر
کنید باید روابط خود را گسترش و کارهای
سختی را انجام دهید ریاست فقط به درآمد
باالیش نیست.
کارشناس باشید و مهارت های پیشرفته و
جدید بیاموزید
یکی از قانون های مهم که باید به آن توجه
کنید است به خودتان بنگرید ببینید چه
مهارتهایی است که به ماهر شدن شما کمک
می کند روی آن تمرکز و روی شغلتان پیاده
کنید مدیران با تجربه افرادی که اظهار رضایت

به جای گرفتن آمار دیگران ،برای شرکتها
آمارگیری کنید و پول بسازید!

بسیاری از دانشجویان در دوران تحصیل خود
جذب سازمان ها و شرکت هایی می شوند که
به دنبال نیروی کار فعال و جوان برای جمع
آوری اطالعات آماری خود هستند .یکی از این
شرکت ها را پیدا کنید و شروع به پژوهش و
آمارگیری شوید.

کار در منزل
ساخت تراریوم در منزل

فایل آموزشی بازاریابی و فروش محصوالت
خانگی را مطالعه کنید .

تولید عروسک در منزل

باور کنید بازاریابی شغل پولساز و دارای پرستیژ

پرورش زالو در منزل

ماه زمان کل دوره پرورش زالوها
میباشد و در تابستان زالوها شروع
به تکثیر میکنند.
 برای پرورش زالو در خانه شمانیاز به یک مخزن کوچک که
میتواند یه ظرف آکورایوم یا وان و
ظروف پالستیکی بزرگ باشد دارید.
توصیه ما به شما استفاده از ظروف
شفاف است تا بتوانید محل زندگی
زالوها را مشاهده و از هر گونه تغییر
وضعیت آنها مطلع باشید .ابعاد
مخزن بستگی به اندازه و تعداد
زالو دارد مث ً
ال برای  1000عدد الرو
زالو میتوان مخزن  ۵لیتری در نظر
گرفت.
 الزم به ذکر است مخزن انتخابیبایستی حتما در دار باشد تا امکان
خروج زالوها از مخزن وجود نداشته
باشد ،همچنین شما میتوانید از
مقداری پارچه کتان و محکم کردن
آن با الستیک برای پوشاندن سر
ظرف استفاده کنید.
 برای ادامه کار شما به مقداری خزهو جلبک نیاز دارید که میتوانید آن
را از گل فروشی تهیه کنید و اگر در
مناطق با آب و هوای مرطوب هستید
مقداری خزه را از پای درختان و
طبیعت جمع آوری کنید.
 دقت کنید! برای پرورش زالو درمنزل حتما الرو زالو را از مراکز
مطمئن و مورد تایید مصارف
پزشکی تهیه کنید و از سالم بودن
آنها مطمئن شوید.
 -توجه داشته باشید ،قبل از

پرورش زالوها الزم است ،الرو را
در یک دوره حداقل  2ساله قبل
از پرورش نزد خود نگه دارید .زالو
برای رسیدن به بلوغ جنسی به  2تا
 3سال زمان نیاز دارد.
 زالو ها را به صورت جفت در یکظرف یا استخر کم عمق یا آکواریم
با  1لیتر آب با الیهای از خزه در
پایین به طوری که سطح خزه شیب
دار باشد و یک سمت آن درون
آب و سمت دیگر در بیرون آب
باشد ،قرار دهید .در مورد انتخاب
جنسیت زالوها نگران نباشید ،چون
زالوها دو جنسه هستند.
 ذکر این نکته ضروری است کهآب باید بدون کلر باشد .پس اجازه
دهید آب  24ساعت بماند تا کلر
آن خارج شود و یا از محلولهای ضد
کلر آب که در آکورایوم فروشی ها
هست استفاده کنید.
 بهترین دمای آب برای پرورشزالو در خانه بین  20تا  25درجه
سانتی گراد است.
 زالو ها را هر  20روز تغذیه کنید.برای تغذیه زالوها باید از خون
پستاندار استفاده کرد؛ مراقب باشید
حتما باید از خون پستاندار استفاده
کنید وگرنه دچار مشکل خواهید
شد .خون کله پاچه گاو بهترین
منبع تغذیه زالو ها هستند.
 زالوها را برای مدت یک ماه درکنار هم نگهداری کنید تا امکان
تولید مثل فراهم گردد .در این مدت
زالوها بر روی سطح آب و روی خزه

آگهي مزايده(نوبت اول)

ها پیله میبافند .این کار می تواند
تا تولید زالو های بچه از  1تا  9ماه
بسته به زمان دریافت اسپرم توسط
زالوهای مادر به طول بیانجامد.
 به طور کلی زالو های بالغ معموالبین  1تا  5پیله تولید می کنند که
هر پیله می تواند تا  30عدد زالو
تولید کند ولی به طور معمول این
تعداد 15عدد برای هر پیله است.
 زمان خارج شدن زالوها از داخلپیله 3 ،تا  5هفته طول خواهد
کشید .زالوها برای رشد کامل و
رسیدن به مصارف درمانی به دو
سال زمان نیاز دارند.
اگر سرمایه الزم برای احداث مزرعه
پرورش زالو را دارید :طرح توجیهی
پرورش زالو را بخوانید.
مصارف زالو
با توجه به مطالعات انجام شده ،زالو
ها در مصارف بهداشتی و تهیه لوازم
آرایشی به کار می روند .در درمان
های سنتی ،در نتیجه مکیدن خون
بیمار توسط زالو ،فرد از درد مفاصل،
سر درد و  ..رهایی پیدا می کند.
روغن زالو هم به عنوان یک ماده
ی افزایش دهنده توانایی جنسی
مردان ،شناخته شده است .در هند،
روغن زالو به عنوان یک ماده موثر
در جلوگیری از ریزش مو استفاده
می شود .این ماده در حال حاضر
در امریکا و بسیاری از کشورها برای
اهداف درمانی استفاده می شود.
برای جلوگیری از گسترش هر نوع
بیماری ،زالوها فقط بر روی همان
بیمار مورد استفاده قرار می گیرند.

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه  950016شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان،
ملك ذيل متعلق به مرحوم عبدالحسين آهسته فرزند حسين را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روز يكشنبه
 97/09/25ساعت  11صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصاتملك:
چهار سهم مشاع از  54سهم عرصه و اعيان يك قطعه زمين ديمكار و اشجار گز به شماره پالك  0فرعي از  8048اصلي واقع در بخش  18ناحيه  03فارس واقع در صحراي
سيدني الر به مساحت  85/9586متر مربع ،داراي سند مالكيت دفترچهاي به شماره ثبت  31107صفحه  553دفتر شماره  223اراضي مذكور داراي خاك لومي  -رسي
و سابقه كشت ديم است كه سالهاي زيادي در آن كشت و كار صورت نگرفته و به صورت باير باقي مانده است و در فاصله حدود  500متري جنوب شهر لطيفي و خارج از
محدوده قانوني شهر با فاصله حدود  900متري شرق كمربندي الر  -لطيفي قرار دارد .الزم به ذكر است بر اساس قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد
قطعات مناسب فضاي فني اقتصادي نقل و انتقال اراضي مذكور صرفاً به صورت مشاعي و با اخذ تعهد از انتقال گيرنده مبني بر رعايت حفظ كاربري اراضي امكان پذير ميباشد.
قيمت كارشناسي هفتاد و يك ميليون و سيزده هزار ريال (معادل  7101300تومان) تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات بيشتر به دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي
الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي م/الف747/

میکنندو وظایفشان را درسطح باالیی انجام
می دهند توجه می کنند این گونه افراد تشنه
یادگیری هستند.
از انتقادها برای رشد استفاده کنید
از سرپرست بخواهید که شما را اصالح کند
ممکن است برای شما سخت باشد اما نشان
می دهد که به توانایی هایتان اکتفا نمی کنید
و باعث رشد جدی شما در زمینه شغلی می
شود وقتی اشتباهی می کنید از سرپرست
بخواهید راه درست را به شما نشان دهد که
چه کنید.
به نیاز مشتری توجه کنید
رئیسان موفق همیشه به دنبال راهی برای
بهبود تولید محصوالتشان هستند واز هر
موقعیتی برای ارتباط با ارباب رجوع استفاده
تا متوجه نیاز آن ها شوند.
یاد بگیرید خوب ارتباط برقرار کنید
رئیسان مستقل آموختند خوب صحبت کنند
و بنویسند شفاف و صریح صحبت کردن نشان
می دهد که چه نیاز است و چه باید کرد به
جای درگیری های احساسی خوب و دقیق
صحبت کنید.
عمل کنید
پیشنهاد برای ارتقای موسسه یا کارخانه کار
شما نیست اینجا یاد بگیرید ترس هایتان را کنار
بگذارید و عمل کنید راهی که برای مشتری و
کارخانه مثمر ثمر است را انتخاب و انجام دهید و
وفاداری خود را به گروه نشان دهید.

با توجه به شیوه زندگی امروزی و آپارتمان
نشینی ،بسیاری از مردم به طبیعت و گیاهانی
که در فضای کوچ رشد کنند نیاز دارند این نیاز
باعث شده بازار فروش تراریوم گسترش یابد .
اگر به تولید تراریوم عالقه مندید باید ویژگی
های شخصیتی زیر را داشته باشید :
 .1عالقه مند به طبیعت و گیاه
 .2خالق و خوش ذوق
 .3صبور
 .4دارای پشتکار
 .5قدرت بازاریابی و فروش
اما سرمایه مورد نیاز برای ساخت تراریوم
چقدر است ؟ هزینه ها را به طور متوسط برای
یک تراریوم عادی گردآوری کرده ایم اما این
نکته را مد نظر داشته باشید ممکن است این
هزینه ها مقداری بیش تر یا کم تر شود :
 .1خرید کاکتوس  5هزار تومان
 .2ظرف مورد نیاز  4هزار تومان
 .3خاک برای هر ظرف نصف پاکت نیاز است
 5هزار تومان
 .4تزیینات درون ظرف تراریوم  5هزار تومان
جمع کل هزینه ها  19هزار تومان و فروش
تراریوم معموال  40هزار تومان به باال است
یعنی برای هر محصول حدود  20هزار تومان
سود خواهید داشت روزی فقط  5محصول را
بفروشید به راحتی در ماه  3میلیون تومان
درآمد کسب می کنید .
نکته  :کاکتوس به راحتی تکثیر می شود با
خرید اولیه و رشد پس از مدتی تکثیر می
شود و نیازی به خرید دوباره کاکتوس ندارید .
نکته  :اگر تعداد باال خرید داشته باشید ظرف
و خاک می توانید با قیمت بسیار کم تری
بخرید .
نکته مهم  :برای فروش محصوالتتان حتما

بسیاری از کارآفرینان موفق و صاحب نامی که
از کار در منزل شروع کرده اند وجه اشتراک
زیادی با یکدیگر دارند همه آن ها صبور با
پشتکار و خالق هستند برای موفقیت در تولید
عروسک در منزل نیز حتما این خصوصیات
نیاز است تولید عروسک در منزل یکی از انواع
کارآفرینی در منزل است که با سرمایه زیر صد
هزار تومان نیز می توان راه اندازی کرد.

تولید زیور آالت در منزل

زیور آالت یکی از مشاغل پر طرفدار خانگی
است که بسیاری از خانم ها آن را به عنوان
کار در منزل انتخاب می کنند هزینه تولید
یک دست بند یا گردن بند بسیار کم است
حدود  ۵هزار تومان ! به همین دلیل این کار
را به عنوان کارآفرینی در منزل با درآمد خوب
تعریف می کنیم  .تولید زیور آالت در منزل،
شامل موارد زیر می شود :
 گردن بند دست ساز دست بند دست ساز دست بند دوستی گوشوار دست ساز سنجاق سر دست ساز -تاج سر دست ساز

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي خليل آبشناس داراي شماره شناسنامه  6681متولد  1348به شرح دادخواست به شماره
بايگاني  970423از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان كرمعلي آبشناس به شناسنامه شماره  61در تاریخ  97/3/13در اقامتگاه دائمی خود
بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
صادره از حوزه فيروزآباد
 -1خليل آبشناس ش ش  6681ت ت  1348ك.م 2450066861
صادره از حوزه
-2غالمعباس آبشناس ش ش  5481ت ت  1367ك.م 2452162191
فيروزآباد
صادره از حوزه فيروزآباد
-3علي آبشناس ش ش  443ت ت  1359ك.م 2451416525
صادره از حوزه فيروزآباد
-4زهرا آبشناس ش ش  2299ت ت  1355ك.م 2450225382
صادره از حوزه فيروزآباد
-5خليل آبشناس ش ش  2298ت ت  1351ك.م 2450225377
فرزندان متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت
وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه ايل قشقايي شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف649/
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نکات کلیدی برای
موفقیت در مدیریت
یک پروژه

مدیریت پروژه بسیار ساده است ،شما نیاز را
پیدا می کنید ،یک طرح واقع بینانه ایجاد می
کنید ،افراد مناسب را برای کار اختصاص می
دهید ،مهلت ایجاد می کنید و مهمتر از همه،
کار را انجام می دهید با این حال ،هنگامی که
به دنیای واقعی می آید ،مدیریت پروژه هرگز
آسان نیست.
وضعیت اغلب بسیار پیچیده می شود و
تیم می تواند با مدیریت یکپارچه وظایف
را کنترل کند .برای نتیجه ،مهلت از دست
رفته و پروژه با شکست مطلق مواجه است
بنابراین ،چه کاری می توانید انجام دهید تا
یک پروژه موفق شود؟
 .1مطمئن شوید که یک دامنه پروژه
دقیق و با جزئیات دارید:
محدوده یک پروژه شامل جزئیات کامل
پروژه است  -نقاط عطف اصلی ،نتایج ،مهلت،
بودجه کلی و غیره.حاال ،قبل از شروع پروژه،
بسیار مهم است که شما و تیمتان به دامنه
پروژه کامال دقیق دسترسی داشته باشید.اگر
چیزی از دست رفته باشد ،دریغ نکنید که از
مشتری یا ذینفع خود بخواهید اطالعات الزم
را ارائه دهد.
 .2یک استراتژی انعطاف پذیر ایجاد
کنید:
هنگامی که بحث مدیریت پروژه پیش می
آید ،هرگز نمی توانید و نباید فرض و گمان
کنید.برای اطمینان از موفقیت یک پروژه،
شما باید یک طرح برای همه چیز داشته
باشید ؛ عالوه بر این ،مهم است که شما
بتوانید برنامه ها و استراتژی های خود را با
توجه به نیازهای در حال رشد پروژه قالب
بندی کنید .اساسا ،اطمینان حاصل کنید که
برای هر وضعیتی آماده هستید.
 .3تیم درستی داشته باشید:
یک عامل مهم که سرنوشت پروژه را تعیین
می کند ،نوع استعدادی است که در تیم
خود دارید .به همین دلیل مهم است که
شما افرادتان را درست و خوب استخدام
کنید .اطمینان حاصل کنید که مهارت ها
و تخصص های آنها با پروژه شما جور درمی
آید و الزم است .همچنین ،کارکنان زیادی را
بکار نگیرید ؛ اندازه تیم خود را برای انجام
تولیدات بیشتر محدود کنید.
 .4نقش و مسئولیت ها را روشن و شفاف
کنید:
زمانی که افراد زیادی در پروژه کار می کنند،
ممکن است سردرگمی و اختالفات رخ دهد.
به همین دلیل مهم است که مدیر پروژه به
وضوح هر یک از نقش ها و مسئولیت ها را در
آغاز یک پروژه مشخص کند.برای این منظور
از ابزار مدیریت پروژه و مدیریت کار استفاده
کنید .این ابزار می تواند به شما کمک کند تا
برای هر عضو تیم در ابتدای کار روشن کنید
که مسولیت او و انتظارات از او چه می باشد.
 .5هیچ وقت میکروکنترلر نباشید :
اگر می خواهید پروژه های خود را موفق
بدانید ،مجبور خواهید بود که این اجازه را به
اعضای تیم خود بدهید که در هر زمانی که
الزم بود ،تصمیمات خود را اتخاذ کنند.پروژه
را بیش از حد کنترل نکنید و یا میکروکنترلر
پروژه های خود نباشید .به تیم خود فضا
بدهید و به آنها این قدرت را بدهید که
توانایی خودشان را نشان دهند.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای محمدرسول شمسي فرزند محمود به
شرح درخواستي كه به کالسه  97/218این
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم نوري يادگاري فرزند عبدالرحمن به
شناسنامه  66صادره از ح الرستان  -اوز در
تاریخ  1395/3/26در شهرستان شيراز بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1محمدرسول شمسي فرزند محمود ش ش
 4093ت ت  1318صادره از ح شهري بخش
اوز  -شهر اوز(همسر متوفي)
-2منصور شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 47ت ت  1340صادره از ح  2الرستان  -اوز
-3محمود شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 154ت ت  1358صادره از ح كنسولي كويت
-4منيره شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 211ت ت  1342صادره از ح  2الرستان  -اوز
-5سميرا شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 106ت ت  1347صادره از ح الرستان  -اوز
-6شفيقه شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 166ت ت  1350صادره از ح الرستان  -اوز
-7نسرين شمسي فرزند محمدرسول ش ش
 50ت ت  1355صادره 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 -
م/الف748/
مصطفي يادگار
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فلسفه اذان

هر جمعیت و ملتی برای مراسم دسته جمعی
و شعار ملی ،از سرود یا وسیله ای ویژه استفاده

اميد به اجابت دعا

«پروردگارا! چه كسى تو را خواند و تو دعايش
را اجابت نكردى ،و چه كسى از تو درخواست
نمود و به او عطا نفرمودى ،و چه كسى با تو
مناجات كرد و او را نااميد ساختى ،يا خود را به
تو نزديك نمود و او را دور ساختى؟!»
شرح اين فقره از دعا ،برگرفته از دعاى معروف
محمد بن على
به دعاى علوى مصرى است.
ّ
علوى حسينى مصرى ،در مكاشفه اى ،خدمت
مشرف شد و اين دعا را از
حضرت عليهالسالم ّ
ايشان فرا گرفت و با خواندن آن به مقصودش
رسيد .حضرت در اين دعا ـ كه روح اميد را در
انسان زنده مى كند ـ به انسان مى آموزد كه
نبايد از دعا كردن و روى آوردن به درگاه ايزد
نااميد شد؛ زيرا خداوند متعال كسى را دست
خالى برنمى گرداند و هيچ دعايى را بى جواب
نمى گذارد.
در اين جا ممكن است كسى بپرسد« :چه
بسيارند دعاهايى كه به اجابت نمى رسند و چه
بسا انسان از خدا چيزى را مى خواهد ،ولى به
او داده نمى شود و ...پس منظور از اين حديث
چيست؟» در پاسخ بايد گفت:
ا ّوالً ،چه بسا ،انسان از چيزى كراهت دارد ،در
حالى كه خير او در آن است و ميل به چيزى
دارد كه صالح او در آن نيست؛ ولى با اين

قرآن کریم در ارتباط با انسان ،مقاماتی
را داراست :مقام هدایت و رهبری ،تذکر
و ارشاد و بشارت و انذار و غیره ،از میان
این مقامات ،مقامی خاص وجود دارد که
مهم را داراست:
دو خصوصیت ّ
اغلب مقاماتِ دیگر در این مقام،
اول:
ِ
نهفته است.

می کنند .ناقوس کلیسا در مسیحیت ،سرود ملی،
شلیک تیر و توپ از آن جمله است.
در اسالم نیز اذان تشریع شد تا اعالمی برای
تجمع مردم و آمادگی آنان برای نماز باشد با
این تفاوت که «اذان» دارای محتوایی بس عمیق
است که حتی تکرار آن در نمازهای فرادا ،انسان
را از غفلت بیدار کرده و او را به توحید و عقاید
اساسی اسالم هشیار می سازد.
امام رضا علیه السالم درباره فلسفه و حکمت اذان
می فرماید:
 -1آن کس را که فراموش کار است ،یاد آور باشد
و آن کس را که غافل است هشیار سازد.
 -2اعالم وقت نماز.
 -3ترغیب و تشویق مردم به پرستش خالق یکتا.
حال ،آن را از ايزد تبارك و تعالى مى خواهد.
در اين موارد ،خداوند دعاى بنده اش را در
ظاهر اجابت نمى كند ،ولى به عوض آن ،نعمت
هاى ديگرى به او مى دهد و يا گناهانش را
مى آمرزد.
ثانياً ،برآورده شدن حاجات ،احتياج به وجود
شرايط و نبود موانع دارد .با نبود شرايط و
وجود موانع ،انسان هر چه دعا كند ،حاجتش
برآورده نمى شود .هم چنين براى دعا كردن
آدابى است كه بايد رعايت شود و بدون رعايت
آن ها دعا مستجاب نمى شود .نخستين شرط
آن «عبد خدا» بودن است .شرط مهم ديگرش
اين است كه دل كسى را نيازرده باشيم .كسى
كه دل ديگرى را به ناحق مى شكند ،چگونه
توقع دارد دعايش مستجاب شود؟ نفرين فرد
دلشكسته زودتر به درگاه ايزد مى رسد و
مستجاب مى شود.

دوم :اولیهترین و ضروریترین شأن
ِ
بشریت گمراه و
و مقام ،در برخورد با
درمانده محسوب میشود؛ این کدام شأن
و مقام میباشد؟ قرآن پاسخ میدهد:
آن ما ُه َو شِ فا ٌء َو َر ْح َم ٌة
« َو ن ُ َنز ُِّل م َِن الْق ُْر ِ
َّ
ِ
ِین إِالَّ خَ سارا»)
م
ل
ا
الظ
ید
ِین َو ال ی ِز ُ
َ
لِلْ ُم ْؤ ِمن َ
و پیوسته از قرآن فرو میفرستیم آنچه

و معضالت پس زده میشود و گشایشهایی
نیز ایجاد میشود.
جالب است که خیلیها وقتی از والدین خود
درخواست دعا میکنند ،دعای اصلی آنان
عاقبت بخیری فرزندانشان است.
امام سجاد (ع) در دعای بیستم صحیفه
سجادیه به زیبایی به این مسأله اشاره
فرمودند« :خداوندا بر من منت گذار به
بقای فرزندانم و آنان را برای من صالح قرار
بده و مرا از آنان بهره مند کن ...و آنان را
نیکوکارانی باتقوا و صاحبان بصیرت و
شنوای حق و مطیع خود قرار بده و نسبت
به اولیای خود عاشق و خیرخواه و نسبت به
دشمنانت دشمن و کینهتوز قرار ده ،الهی
وضع فرزندانم اینچنین باد».

آگهي مزايده (در مورد اموال منقول  -مرحله اول)

حجتاالسالم رفیعی

به موجب دادنامه مربوط به پرونده اجرايي كالسه  97/1/28آقاي رسول مومني فرزند صفر به
پرداخت مبلغ صد و سي و پنج ميليون و هشتاد هزار و چهارصد و چهل و يك ريال بابت اصل خواسته
در حق خانم افسانه علي محمدي فرزند ابراهيم و پرداخت مبلغ شش ميليون و هفتصد و پنجاه و
چهار هزار و بيست و دو ريال بابت حقاالجراي دولتي گرديده است كه در اين راستا يك دستگاه
خودرو ليفان با شماره  53/125د 96تيپ  520مدل  1387توسط محكوم له معرفي گرديده كه به
منظور فروش مدل مذكور و استيفاي محكوم به و هزينههاي اجرايي مربوطه در مورخه 97/10/4
ساعت  9الي  11صبح در محل دادگستري فيروزآباد واحد اجراي احكام حقوقي مزايده جهت فروش
مال مذكور برگزار خواهد شد.
مزايده براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري از قيمت پايه صد و چهل و پنج ميليون ريال
شروع شده و برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد و حداقل ده درصد بهاء را نقدا ً
فيالمجلس و مابقي بها را حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري
واريز نمايد در صورت عدم پرداخت مابقي مبلغ توسط برنده مزايده در مدت مذكور سپرده توديعي
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمناً شايان ذكر است متقاضيان خريد
ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده جهت بازديد از مال مذكور به اين واحد اجرا مراجعه نمايند
تا ترتيب بازديد آنها از مال موصوف داده شود .هزينههاي مربوط به نقل و انتقال به عهده برنده مزايده
ميباشد.
م/الف648/
قاضي اجراي احكام حقوقي شوراهاي حل اختالف فيروزآباد  -سعيد قائدي

منبع  :موسوى ،حسن ،دفتر( 43 :نماز ،چیستی و
چرایی) ،ص104 :

استفاده از زنان و دختران در فروشگاه ها
برای جذب مشتری

آیا استفاده از زنان و دختران در فروشگاه ها
برای جذب مشتری بیشتر جایز است؟
بعضی از فروشگاهها و یا شرکتها برای جذب
مشتری بیشتر از دختران و زنان به عنوان
فروشنده کاالهایشان استفاده می نمایند که
اگرچه استفاده ابزاری از زن برای کسب درآمد
بیشتر ممکن است حرام نباشد (البته با رعایت
مسائل شرعی از جمله حجاب مناسب) اما
رزق و روزی حالل ،زمانی نصیب انسان مومن
می شود که مسیر درست و مشروعی را برای
کسب درامد داشته باشد.
به کار گرفتن یک مرد عائله مند و نجات او از

بیکاری و اصالح معاش یک خانواده نزد خدای
متعال به مراتب ارزشمندتر است.
منبع :افکارنیوز

خواص و فضیلت سوره بروج

«بروج » هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم
است که مکی است و  22آیه دارد.
محتوای سوره بروج:
با توجه به فضاى نزول و محتواى سوره به
نظر مىرسد هدف اصلى سوره آرامش دادن
به پیامبر (صلى اهلل علیه وآله) و تقویت
تشویق آنان به پایدارى در
روحیه مؤمنان و
ِ
برابر شکنجههاى مشرکان بوده است .این
سوره براى توجه دادن انسانها به عظمت
فرمودند :هر کس سوره بروج را در نمازهای
پروردگار و زمینهسازى براى مطالب بعدى
واجب خود بخواند در محشر و موقف هایی
با سوگند به آسمان داراى ستارگان ،روز
که در پیش خواهد داشت همراه با پیامبران
قیامت و شاهد و مشهود (گواهو گواهى شده)
و رسوالن و صالحان خواهد بود زیرا سوره
آغاز مىشود.
بروج سوره پیامبران است.
سپس براى تسلّ
به
دادن
ى
رسول خدا صلی اهلل علیه
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) در کتاب خواص القرآن نیز آمده است :اگر کسی این سوره را بر و آله و سلم بر قرائت
و یارانش که به سبب ایمانبه رختخواب خود قرائت کند ،محفوظ می ماند ،و هر کس در هنگام این سوره در نمازهای
خداوند ،به دست مشرکان به خروج از منزل ،این سوره را تالوت نماید ،خانه و ساکنان آن محفوظ مختلف روزانه سفارش
شدت شکنجه مىشدند ،داستان می مانند.هرکس درخواب ببیند که این سوره را قرائت می کند ،یاکسی می فرمودند
اصحاب اُخدود را بیان مىکند .برای اوتالوت می نماید ،بیانگر این است که چنین فردی به بنایی وآگاهی
آثار و برکات
بر پایه یک نظر (روایت) اصحاب نسبت به خانه ها عالقه مند است ،او فردی متعهد و دوستدار علم می باشد.
قرائت سوره بروج:
اخدود گروهى از یهودیان بودند
از رسول خدا صلی اهلل
که مسیحیان مؤمن را فقط به
سبب ایمانشان به خداوند در گودال هایى
از آتش مىسوزاندند تا از ایمانشان دست
بردارند.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم نقل شده
است :قرائت سوره بروج انسان را از ترساننده
ها و سختی ها نجات می بخشد.
فضیلت سوره بروج :در فضیلت این سوره از
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم روایت
شده است :هر کس سوره بروج را قرائت کند
ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که
او درک کرده است به او پاداش داده می شود.
امام صادق علیه السالم نیز در این باره

را که مایه شفاء و رحمت برای مؤمنین
میباشد و ستمگران را چیزی جز سرمایه
باختگی نمیافزاید).
این مقام« ،مقام طبابت» روح و فکر بشر
درمان
میباشد؛ اصالح اندیشه فاسد و
ِ
فساد اخالقی و آلودگی روح ،و این مقامی
است که بشر به بن بست رسیده ،در ب َِدر،
یافتن آن در جستجو و تکاپوست.
بدنبال
ِ
ـ طبابت انحصاری قرآن:
شأن انحصاری خداون ِد
این مقام در واقع ِ
عالم میباشد؛ این خداست که درمان
کننده درد ها و امراض بشر میباشد ،از
این رو در دعای «جوشن کبیر و کمیل»
دردمندانه او را چنین میخوانیم (:ای
طبیب دلها ،ای طبیب آنکه برایش
طبیبی نیست)( ،ای کسی که اسمش
دارو و یادش شفاست) .بارزترین جلوه
ِ
طبابت خداوند ،از طریق کالمش ،قرآن
و اولیائش ،پیامبر و اوصیاء پیامبر متحقق
السالم
گشته است .قرآن و معصوم ـ علیه ّ
ـ به اذن الهی ،مقام طبابت بشر را با هم
بر عهده دارند و به همین جهت حضرت

عوامل عاقبت بخیری

دعا از جمله رفتارهای زیبایی است که
اهلبیت(ع) آن را به ما آموختند و حتی
میتوان از آن با تعبیر سالح مومن نام برد
که در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه
و اخالص ـ به سرعت بسیاری از ناجوریها

 -4اذان گو ،اقرار به توحید دارد و ایمان را آشکار
می سازد و اسالم را اعالن می کند .بنابراین اذان
شعاری سکوت شکن ،موزون ،کوتاه ،پرمحتوا و
سازنده است که دربردارنده اساسی ترین پایه های
اعتقادی و جهت گیری عملی مسلمانان است.
اذان ،اعالم موجودیت اسالم ،معرفی عقاید و اعمال
مسلمانان و فریاد علیه معبودهای خیالی است.
اذان ،نشانه باز بودن فضای تبلیغات و اعالم مواضع
فکری مسلمانان به صورت روشن و صریح است و
همیشه نشانه هشیاری و بیداری از غفلت است.
اذان ،آماده ساختن روح ،دل و جان برای ورود به
«نماز» و فریادی است که طنین ملکوتی آن در
فضا ،دل مؤمنان را به سوی خدا می کشد و بر
وحشت و خشم کافران می افزاید .هم چنان که این

وحشت را در جمالت «گالدستون» سیاست
مدار و صهیونیست انگلیسی مشاهده می
کنیم .وی در پارلمان می گوید« :تا هنگامی
که نام محمد صلی اهلل علیه و آله در مأذنه ها
بلند است و کعبه پابرجا است و قرآن رهنما و
پیشوای مسلمانان است امکان ندارد پایه های
سیاست ما در سرزمین های اسالمی استوار و
برقرار گردد»
اما درباره تکرار فرازهای اذان ،امام رضا علیه
السالم چنین می فرمایند« :در آغاز اذان،
تکبیرهای چهارگانه برای آگاهی شنوندگان
و آمادگی آنها برای شنیدن فرازهای بعدی
است و دوبار تکرار فرازهای بعدی برای تأکید و
یادآوری دوباره است»

حه
ف
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السالم ـ پیامبر اسالم را
علی ـ علیه ّ
معرفی مینماید :رسول خدا،
چنین
ّ
طبیبی است دوره گرد به همراه طبش،
وجودشان جرقهای شکل نگرفته است،
براستی مرهم ها را محکم کرده و ابزار
پس در این شرایط ،همچون چارپایان
داغ را سخت گداخته است ،آن را هر
سرگشته و رها و صخرههای سخت
جایی که نیاز افتد قرار میدهد ـ و
غیرقابل نفوذ میباشند ـ که سخت
ِ
درمان میکند).
نیازمند رهنمایی و هدایت هستند.
درمان قلوبی که ـ ازدیدن حقیقت ــ ایمان به طبابت انحصاری و قطعی
سخن
کور و گوش هایی که ـ از شنیدن
ِ
قرآن:
حق ـ کر و زبان هایی
از آنجا که قرآن
که ـ از بیان حقیقت
کریم سِ َمت طبابت
ـ الل میباشند؛ او با
قرآن کریم تمام مکتبها و را از خداوند عالم
دارویش جایگاه های
مدّ عیان هدایت و ارشاد بشر اخذ کرده است پس
غفلت و بی خبری و
را به مبارزه طلبیده میفرماید :نسخهاش منحصر به
مکان های حیرت و
«بگو ای پیامبر اگر تمام انس فرد و قطعی است:
سرگشتگی را جستجو و
ّ
جن اجتماع کنند بر اینکه (ای مردم از جانب
میکند ـ تا درمان
شما
همانند این قرآن را ارائه دهند ـ پروردگار
نمایدـ
هرگز ـ همانندش را نمیتوانند بسویتان محتوایی
بشریتی که با اشعهبیاورند اگر چه گروهی از ایشان سراسر انذار و
روشنی
حکمت
بشارت و یکپارچه
مددکار گروه دیگر شوند»
نیافتهاند و با آتش زنه
بخش
بهبودی
ِ
علو ِم نافذ و رهگشا ،در

علیه و آله وسلم نقل شده است :قرائت
سوره بروج انسان را از ترساننده ها و سختی
ها نجات می بخشد.
امام صادق علیه السالم در این باره فرمودند:
اگر بخواهند کودکی را از شیر جدا کنند
و شیر را از او بگیرند این سوره را بر او
بخوانند .این دو راه برای او آسان خواهد شد
و هر کس هنگام خواب این سوره را بخواند
تا صبح در امان خدا خواهد بود.
امام صادق علیه السالم فرمودند :هر کس
سوره بروج را بر آب بخواند و به کسی که
سم خورده است بنوشاند سم به او آسیبی
نمی رساند.

قرآن ،طبیب فکر و روح بشر
امراض مستقر در سینههاست و سراسر
ِ
هدایت و رحمتی گسترده برای مؤمنین
است)
قرآن کریم ،به تمام حوزه های معارف
انسانی ،در آنچه که به درمان و هدایت
و رش ِد فکر و روح بشر مربوط میشود،
نظر داشته ،روشنگری ها و ضوابط
و احکام آنها را بیان فرموده است و
هیچ مسألهای نیست که قرآن آن را
فروگذاشته و نظر قطعی خود را در
آن زمینه بیان نکرده باشد؛ این وسعت
برخورد و قاطعیت در حکم ،از استحکام
سخن
پایگاه قرآن ،ناشی میشود ،که
ِ
خالق عالم است و محیط بر همه ی
عوالم ،و آگاه بر مصلحت بشر است و
در ِّ
حل معضالت خبرگی داردَ « :و ن َ َّزلْنا
کتاب ت ِْبیاناً ل ِّ
ِکل شَ ی ٍء َو ُهدی
َعلَیک ال ْ َ
ِین» (و بتدریج
َو َر ْح َم ًة َو بُشْ ری لِلْ ُم ْسلِم َ
بر تو کتاب را فروفرستادیم در حالی که

بیانگر هر چیزی است و سراسر هدایت
و رحمت و مژدهای است برای تسلیم
شدگان).این هجوم و جسارت قرآن با
مدعیان ،تاکنون بدون
وجود کبر و غرور ّ
پاسخ مانده است ،و جرأت رویارویی
مستقیم با قرآن را در خود ندیده به
کذب و افترا و تهمت متوسل شدهاند
تا شاید از این طریق ،با ستمگری ،جلو
نفوذ گسترده ی قرآن را بگیرند.
بنابراین آنکه روی به این طبیب میآورد
باید از طبابت مدعیان به یأس رسیده
باشد؛ تا این یأس حاصل نشود و امیدی
بجای ماند ،نمیتوان از طبابت قرآن
بهرهمند شد چرا که نسخههای قرآن،
همه با هم مرتبط بوده ،در پیوند با هم
تأثیر خود را میگذارد ،کنار گذاردن
موجب اختالل در تأثیر
بعضی از آنها،
ِ
نسخههای دیگر گشته ،هالکت را
بدنبال میآورد.

راه تسلط شیطان بر انسان

پس از خلقت انسان بر زمین ،خداوند دو قوه
انتخاب و تصمیمگیری را در انسان قرار داده
است تا بتواند مسیر خوب و بد را از هم تشخیص
بدهد .مسیری که باعث رستگاری آدمی در دنیا
و آخرت میشود .البته باید توجه داشت که
آدمی در این راه با موانعی مواجه میشود که
شیطان آن را برسرراهش میگذارد و برای
برطرف آن سالحی جز تقوا ندارد.
انسان ،همواره در طول عمر دنیوی خود با دو
دعوت یکی از سوی خداوند متعال و دیگری
از سمت شیطان مواجه است ،ما فطرت و ذات
عمل شیطانی آشنا هستیم ،اما باز گرایشمان به
گناه و انحراف از راه صحیح به هوس و هوای
نفس انسانی بازمی گردد ،چراکه این قوه ،الهی در قلب ما براى او راهی قرار مده ،و براى
شهوت و قدرت طلبی است که انسان را به وى در شئون زندگی ما منزلی فراهم نیاور.
گمراهی میکشاند.
همچنین حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خطبه
فرماید:
ی
م
۲۷
آیه
اعراف
سوره
قرآن کریم در
هفتم نهج البالغه میفرماید« :عدهای شیطان را
الشیْطا ُن َکما أَخْ َر َج أَب َ َوی ْ ُ
یا بَنی آ َد َم ال یَ ْفتِنَن َُّک ُم َّ
م
ک
ْ
پشتوانه خود گرفتند و او از آنان دامها بافت ،در
ِ ْ
م َن ال َجنَّه؛ یعنی ای فرزندان آدم! هوشیار باشید سینههاشان جاى گرفت و در کنارشان پرورش
که
گونه
همان
نیندازد
فتنه
به
را
شما
شیطان
که
یافت .پس آنچه می دیدند ،شیطان به آنها می
بیرون
بهشت
از
را
مادرتان
و
پدر
نمود و آنچه می گفتند سخن او
کرد.
بود».
یکی از حربههای شیطان برای در واقع شیطان انسان را البته باید توجه داشت که
گمراهی انسان ترس از فقر و از تحت والیت خداوند راههای نفوذ شیطان بر انسان،
بدبختی است.
خارج میکند و آن در رفتار و امور روزمره آدمی
السالم)
(علیه
سجاد
تعبیر امام
قدرت پیشهگری تقوا را نیز شکل میگیرد ،راههایی مثل
که«من
است
اینگونه
باره
دراین
در درون انسان تضعیف کینهتوزی ،حسادت ،قدرتطلبی
کنم
ی
م
قبول
را
شیطان
دعوت
میکند تا به هدفی که و  ...است که درادامه کارشناس
در صورتی که به درستی می
مذهبی ما در اینباره توضیح داده
درنظر دارد برسد.
دانم عاقبت دعوت تو به سوى این انسان است که است.
بهشت ،و سرانجام دعوت او به دعوت او را اجابت حجت االسالم والمسلمین سید
سوى آتش جهنم است».
میکند و شیطان فقط جواد موسوی هوایی ،خطیب
از
ای
ه
فقر
بعد امام سجاد در
و کارشناس امور دینی ،درباره
دعای هفدهم صحیفه خطاب به نظارهگر است.
راههای تسلط شیطان بر انسان،
خدای متعال عرض میکند« :
گفت :انسان همیشه درپی رشد

شیطانی است که باعث رشد انسان میشود به
اینگونه که انسان در کنار پیامبران و اهل بیت
علیهم السالم میتواند به کمال برسد.
این خطیب و کارشناس امور دینی با اشاره
به اینکه شیطان از طریق آمال و آرزوها،
انسان را وسوسه میکند ،اظهار کرد :یکی
از راههایی که باعث وسوسه شیطان میشود
رسیدن به آمال و آرزوهای باطل است تا
راه انسان را به سمت بیراهه بکشاند .همواره
انسان به دنبال قدرت و تسلط بر امور است و
در تاریخ نیز شاهد این زیادهخواهی و قدرت
طلبیها بودیم.
وی با بیان اینکه کینه ،حسادت ،غرور از دیگر
موانع شیطان برای
و رسیدن به کمال
رسیدن به خداوند
الهی است تا ذات
گفت:
اقدس الهی خداوند انسان ،همواره در طول عمر دنیوی خود است،
را در درون خود به با دو دعوت یکی از سوی خداوند متعال در روز قیامت
وجود آورد و به آن و دیگری از سمت شیطان مواجه است ،ما شیطان خطاب به
مقام خاص الهی برسد .فطرت و ذات عمل شیطانی آشنا هستیم ،خداوند میگوید
کاری
درواقع حرکت انسان اما باز گرایشمان به گناه و انحراف از من
بلکه
یک جریان است ،راه صحیح به هوس و هوای نفس انسانی نکردم،
اما در مبنای وجودی بازمی گردد ،چراکه این قوه ،شهوت و فقط بندگانت را
انسان و حرکت او در قدرت طلبی است که انسان را به گمراهی به گناه دعوت
کردم .حتی امام
دنیا ،موانعی پیش روی میکشاند.
سجاد علیه السالم
انسانها وجود دارد
در دعای ابوحمزه
که اگر نباشد لذت
ثمالی به آن اشاره
رسیدن به کمال را از
کردهاند.
بین میبرد و دیگر رسیدن به قرب الهی معنایی
در واقع شیطان انسان را از تحت والیت
پیدا نمیکند.
خداوند خارج میکند و آن قدرت پیشهگری
وی در ادامه بیان کرد :همواره شیطان از
تقوا را در درون انسان تضعیف میکند تا به
راههای مختلف هوای نفس ،شهوت و ،...پای
هدفی که درنظر دارد برسد .این انسان است
انسان را در مسیر رسیدن به کمال میلغزاند.
که دعوت او را اجابت میکند و شیطان فقط
البته شیطان نیز از مخلوقات الهی است،
نظارهگر است.
اما وظایفی غیر از وظایف دیگر مالئکه و
بندگان دارد .بحث اصلی شیطان وسوسه

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

سال بیست و ششم -آذر ماه -1397ربیع االول  - 1440شماره 97/09/13-1279

میشود که بدن دچار مشکل میشود .تمیز
کردن کبد کار سختی نیست .برای اینکه
احساس سبکی بکنید با چند توصیهی
ساده و بدون خطر میتوانید کبدتان را
تمیزکاری کنید.
افشره خوراکی نعنا

اگر در هضم غذا
دچار مشکل شدهاید ،نفخ
و
میکنید ،حالت تهوع دارید
غیره احتمال دارد کبدتان به مشکل برخورده
باشد .یعنی اینکه باکش پر شده و دیگر
نمیتواند مواد زائد را دفع کند .اینگونه

حالت تهوع ،مشکالت کلیوی و حتی
اختالالت جنسی و غیره میتواند
ناشی از اشباع شدن کبد باشد .زمانی
که ضایعات زیادی در کبد تجمع کرده
باشد عالئم زیادی را نشان میدهد.
برای کمک به تمیز شدن و عملکرد
خوب کبد میتوانید از افشرهی خوراکی
نعنا استفاده کنید.
روش تهیه

دو قطره افشره خوراکی نعنا فلفلی را در یک

فواید موز بر اساس مراحل رشد

موز یکی از میوه های پر خاصیت است که
مملو از پتاسیم بوده و برای تقویت ماهیچه ها
ضروریست .برخی از مردم فکر می کنند اگر موز
بماند و بر روی پوست آن لکه های قهوه ای و
سیاه ظاهر شود آن موز دیگر مرغوب نیست و
از خرید آن اجتناب میکنند در حالیکه در این
حالت ،موز بیشترین خاصیت ضد سرطانی خود
را دارد  .بسیاری از کارشناسان و پزشکان تغذیه،
بر سر اهمیت موز و به طور کلی میوه ها متفق
القول هستند البته باید بدانید که خواص موز با
تغییر رنگ پوست تغییر می کند.
موز سبز:

حاوی شکر به مقدار بسیار ناچیز است که در
کاهش وزن می تواند مفید باشد و عالوه بر این
دارای مواد ضد اکسید شدن و پر از باکتری
پروبیوتیک است که برای دستگاه
ها بسیار مفید
هاضمه و روده

پاکسازی کبد

قاشق چایخوری عسل بچکانید و در دهان
بگذارید .همچنین میتوانید یک قطره افشرهی
خوراکی رزماری ،یک قطره افشرهی خوراکی
نعنا و یک قطره افشرهی خوراکی ترخون را با
هم مخلوط کرده و روزانه دو مرتبه کبدتان را
خالف عقربههای ساعت ماساژ دهید.
روغن زیتون

روغن زیتون برای کبد بسیار فوقالعاده است به
خاطر اینکه خواص ملینی دارد .این روغن کبد
را تمیز و مشکالت کبدی را رفع میکند.
روش استفاده

روغن زیتون را با آب لیموترش مخلوط کنید.
به مدت پنج روز با شکم خالی این ترکیب را
بنوشید.

است .همچنین موز سبز در جذب مواد غذایی
به شکل بهتر کمک می کند.
موز زرد:

حاوی شکر به میزان باال است لذا برای کسانی
که بیماری های قند دارند مناسب نیست اما
در عین حال برای بقیه مردم یک وعده غذایی
سبک و غنی است.
موزی که روی آن نقطه های قهوه ای وجود
دارد و نشانه رسیده بودن آن است حاوی میزان
باالیی از ماده  TNFاست که علیه سرطان عمل
می کند و مانع از رشد و گسترش سلول های
سرطانی می شود.
همچنین موز«سیاه شده»که بسیار رسیده
باشد در مقابله با سلولهای غده های
سرطانی و متوقف ساختن رشد و گسترش
شان مفید است.

آداب غذا خوردن و بهبود سالمتی

درست است که نوع و میزان غذا از
اهمیت باالیی برخوردار است ،اما
اهمیت این موضوع که در چه محیطی،
با چه وضعیتی و چگونه غذا میخوریم
هم اگر بیشتر از آن نباشد ،کمتر نیست.
پژوهشگران معتقدند که میل کردن غذا
در فضایی آرام و مناسب ،غذا خوردن را
برای شما لذت بخش خواهد کرد ،حتی
اگر غذا ،غذایی ساده باشد  ،جوی که ما
در آن غذا میل میکنیم هم در سالمت
ما موثر است هم میتواند در رژیم
غذایی موثر باشد .برخی تحقیقات نشان
میدهد ،صرف غذا در میان جمع از تنها
غذا خوردن موثرتر است .به همین دلیل
باید بهترین آداب غذا خوردن را بدانیم
تا بتوانیم سالمت خود را حفظ کنیم.
بررسی شرایط و آداب غذا خوردن

.1مکان غذا خوردن
.2جویدن غذا

.3زمان غذا خوردن
.4زمان دست کشیدن از غذا
.5چرا باید آهسته غذا خورد؟
مکان غذا خوردن
هنگامی که غذا میل می کنید بهتر است
که تلویزیون تماشا نکنید زیرا این مسئله
باعث عدم تمرکز در خوردن غذا خواهد
شد .بهتر است در محلی غذا بخورید که
آرامش بر آن حکم فرما باشد و شلوغ
نباشد .خوردن غذا پشت میز بهتر از روی
زمین است ،زیرا حالت بدن در پشت میز
مناسب تر است ،اما بهتر است میز خیلی
بزرگ نباشد تا مجبور نشوید کمر خود
را خم کنید.
نحوه درست جویدن غذا
جویدن به اندازه غذا یکی از مهمترین
نکاتی است که باید حین غذا خوردن
رعایت شود .یک جمله اغراق آمیز در این
رابطه هست که می گوید« :اگر  32دندان

بی خوابی یکی از شایعترین اختالالت در
دنیای شهر نشینی است.
بیخوابی میتواند دالیل مختلفی داشته
باشد ،شادی و ناراحتی میتواند یکی از این
دالیل باشد.
افسردگی

افسردگی ،میتواند یکی از دالیل بی خوابی
باشد ،داشتن تنشهای روحی تاثیر مستقیم
بر کم خوابی و بی خوابی شما داشته باشد،
بنابراین اگر دچار افسردگی هستید باید به
پزشک متخصص مراجعه کرده بیماری خود
را درمان کنید.
استرس و اضطراب

بسیاری از بزرگساالن به علت داشتن نگرانی
از آینده و یا گذشته نه چندان مناسب دچار
استرس و نگرانی زیادی شوند که این مساله
میتواند باعث بروز بیخوابی در شما شود.

عدم رعایت رژیم غذایی

کمبود ویتامین  ،Bکلسیم ،مس ،آهن،
منیزیم ،و روی و خوردن بیش از حد غذا
یا داشتن عادت غذایی بد و تغذیه نامناسب،
همه میتوانند علت بیخوابی شب شوند.
گرفتگی عضالت

گرفتگی عضالت میتواند باعث بیخوابی
شود .گرفتگی عضالت میتواند دالیل بسیار
متعددی از کم آبی بدن و به هم خوردن
تعادل هورمونهای بدن تا مصرف برخی
داروها داشته باشد ،در صورت تداوم گرفتگی،

کمک به دفع سریعتر سموم از بدن
عصار ه گیاه خار مریم

نارسایی کبدی ،سنگ صفرا ،سیروز (التهاب
مزمن بافت کبدی) و غیره .همهی اینها
زمانی به وجود میآید که کبد اشباعشده و
پر از سم باشد .از گیاه خارمریم میتوان برای
تحریک ترشح صفرا و همچنین دفع مواد زائد
انباشتهشده در کبد استفاده کرد.
روش استفاده

 5/2گرم عصار ه گیاه خارمریم را با یک چهارم
لیتر آب مخلوط کنید .هر روز قبل از غذا (سه
مرتبه در روز) از این عصاره میل کنید .عصاره
این گیاه به صورت کپسول یا به شکل مایع در
بازار وجود دارد.

در طول شب بدن در حال استراحت ،به
بازسازی خود مشغول است و سعی میکند
سموم را دفع کند .اگر در هنگام صبح ،با معده
خالی آب نوشیده شود کمک بزرگی به بدن
برای دفع این سموم زیانآور است .عالوه بر
این نوشیدن صبحگاهی آب یاری دهنده بدن
در تولید سلولهای ماهیچهای و سلولهای
خونی است.

بهبود سوخت و ساز بدن

با نوشیدن آب به صورت ناشتا تا  ۲۴درصد
بر قدرت سوخت و ساز بدن افزوده میشود.
بهبود سوخت و ساز بدن به معنی کمک به
کار بهتر سیستم گوارش است .به همین دلیل

دالیل بی خوابی و درمان آن

مراجعه به پزشک متخصص بهترین راه است.
 -۶آب و هوا
گرمی و خشکی هوا در تابستان بر بدن انسان
غالب میشود .روزهای تابستان نیز طوالنی تر
هستند و به دلیل حرکت بیشتر ،انسان در
بیداری زودتر خسته میشود و به استراحت

خواب ثابت نگه دارد .ثابت ماندن قند خون
در طول خواب باعث میشود پریدن از خواب
و احساس گرسنگی در طول شب به حداقل
ممکن برسد .به همین دلیل بهتر است در وعده
شام ،حدود  ۳۵گرم بادام خام را به ساالد خود
اضافه کنید یا  ۴تا  ۵عدد بادام را یکی ،دو

هر چقدر که میزان فیبر در رژیم و برنامه غذایی افراد بیشتر باشد ،زمان خواب مفید
آنها نیز افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،محققان دریافتند که احتمال رفع بی خوابی
در افرادی که چربی اشباع شده بیشتری مصرف میکنند ،کمتر است .بنابراین غذاهای
پر فیبر مانند نخود ،کلم بروکلی و تمشک را برای خوردن قبل از خواب انتخاب کنید.
خوردن انواع مواد لبنی را جدی بگیرید
ماست و شیر حاوی مقادیر زیادی تریپتوفان هستند و البته مواد مغذی فوقالعاده
مفیدی دارند که به ایجاد حس خواب آلودگی کمک میکنند

بیشتری نیاز دارد تا خشکی بدن برطرف شود،
پس ،نیاز به خواب در تابستان بیشتر میشود.
راهکارهای درمان بی خوابی:

 -۱سیب را در رژیم غذایی خود قرار دهید
حاوی مقادیر زیادی ویتامینها و پلی فنولها
است.ویتامین ث و ویتامین ب  ۶موجود در
سیب منجر به بهبود تنفس ،کنترل فشار خون،
کمک به استراحت بدن و کاهش استرس در
هنگام خواب میشود .ویتامین ب  ۶موجود در
این میوه به انتشار سروتونین کمک میکند.
پلی فنولهای موجود در سیب باعث تنظیم
سطح قند خون در هنگام شب میشود.
 -۲بادام خواص فوق العادهای بر بدن دارد
بادام سرشار از منیزیم است و افزایش سطح
این ماده معدنی در بدن میتواند باعث ریلکس
شدن عضالت و باال رفتن کیفیت خواب در افراد
مختلف شود .به عالوه ،پروتئین مرغوب موجود
در بادام میتواند سطح قند خون را در طول

ساعت پیش از خواب میل کنید.
 -۳گیالس در درمان بی خوابی موثر است
مالتونین هورمون مسوول چرخه خواب و
بیداری و ساعت داخلی بدن است و گیالس
منبع غنی از این هورمون محسوب میشود.
مطالعات نشان داده که مصرف آب گیالس برای
دو بار در روز و به مدت دو هفته ،باعث افزایش
 ۹۰دقیقه ای زمان خواب در کسانی می شود
که از بی خوابی رنج میبرند .مصرف گیالس
باعث افزایش طول عمر نیز میشود.
 -۴انگور هم مانند گیالس معجزه آسا است
درست مانند گیالس ،منبع غنی از مالتونین
است .اگر انگور در مقادیر زیادی قبل از خواب
مصرف شود ،به ترویج خواب بدون وقفه کمک
میکند.
عالوه بر تاثیر عمیق انگور روی کیفیت خواب،
این میوه سرشار از آنتوسیانین و رزوراترول
است که هر دو آنتی اکسیدانهایی هستند که

برای افرادی که در پی کاهش وزن هستند
نوشیدن آب ناشتا کمک شایانی است .با این
عمل رودهی بزرگ امکان جذب مواد غذایی
مغذی را مییابد و هضم غذا سریعتر و روانتر
میشود.
تسکین سوزش و درد معده

هضم غذا با تولید زیاد اسید در معده توام است.
اگر این اسید به سوی مری باال بیاید احساس
سوزش در معده خواهید کرد .نوشیدن آب
پیش از صبحانه باعث رقیق شدن این اسید
و بازگرداندن آن به معده میشود .پس از
نوشیدن آب ولرم بدن آماده پذیرش دوباره
غذا است.

انواع قارچ

پتاسیم زیادی دارد و ریتم طبیعی قلب را حفظ
می كند و برای كاهش فشار خون نافع است.
مس موجود در آن به گلبول سازی بدن كمك
می كند و منبع عالی سلنیوم است و برای اسپرم
سازی در مردان مفید بوده و خطر بروز سرطان
سینه و پروستات را كاهش می دهد.
قارچ با كالهك بسته و قارچ با كالهك باز
تقسیم می شود .قارچ دكمه ای در مرحله اول
رشد چیده می شود و بافتی محكم و اندازه ای
كوچك دارد.این قارچ اگر چیده نشود بعد
از  24ساعت دو برابر شده و تبدیل به قارچ با
كالهك بسته و در مرحله بعد كالهك آن باز
وشكاف ها و تیغه های زیر آن مشخص می شود.
هر چه قارچ بزرگ تر و رسیده تر شود به همان
میزان طعم و مزه آن بهتر می شود ،اما به دلیل
رسیدگی زیاد ،ماندگاری كمتری داشته و مستعد
فساد است و اگر بالفاصله مصرف نشود از ارزش
تغذیه ای آن به مقدار زیادی كاسته می شود .بر
این اساس قارچ دكمه ای متوسط با كالهك
بسته؛ یعنی قارچی كه شكاف و تیغه های زیر
آن قابل مشاهده نباشد ،مطلوب ترین و با كیفیت
ترین نوع قارچ سفید محسوب می شود .این قارچ

قادر خواهد بود به خوبی مواد غذایی
را جذب کند .بهترین زمان برای صرف
داریم باید  32بار هر لقمه را بجویم» این صبحانه ساعت  7تا  8صبح است ،اما اگر
جمله اگرچه اغراق آمیز است اما اهمیت نمی توانید در این ساعت از خواب بیدار
جویدن غذا را بیان می کند .این مورد شوید ،باید سعی کنید صبحانه را حتما
به آن دلیل است که جویدن کار دندان تا ساعت  10مصرف کنید .یادتان باشد
هاست و اگر ما غذا را به طور نجویده وارد
اولین وعده
معده کنیم ،همین کار
غذایی شما
مکانیکی را باید معده
که همان
انجام دهد .وقتی معده در نهایت مهمترین فایده رعایت غذا صبحا نه
بخواهد عملی را که کار خوردن آهسته این است که معده است باید
دندان هاست انجام دهد فرصت خواهد کرد تا غذا را به خوبی نیم ساعت
از
به آن فشار آمده و دچار هضم کند ،اگر تمام غذایی که می پس
درد می شود.
خواهید بخورید را پنج دقیقه ای وارد بیدار شدن
زمان غذا خوردن
معده کنید به یقین دچار سوء هاضمه مصرف شود.
زمان خوردن غذا هم خواهید شد ،اما اگر همان مقدار غذا وعده ناهار را
یکی از نکات مهمی را طی بیست دقیقه وارد معده کنید بهتر است
است که در سالمت معده تان کار ساده تری برای هضم آن بین ساعات
تغذیه اهمیت دارد .خواهد داشت.
 12:30تا
اگر زمان بندی مصرف
 14مصرف
غذا مناسب باشد بدن

بی توجهی به بهداشت خواب

یکی از دالیل بی خوابی عدم رعایت بهداشت
خواب است .رعایت این نکات میتواند تاثیر
بسیار خوبی بر کیفیت خواب شما داشته
باشد و مانع از بیخوابی شود .این موارد
عبارتند از:
خوابیدن در یک ساعت معین شده از قبلنگاه نکردن به صفحه موبایل و تلویزیونخوردن شام سبک و مقوی-نخوردن نوشابه ،چای و قهوه

فواید نوشیدن آب ولرم

قارچ هایی با خاصیت دارویی

امروزه قارچ ها را به دو گروه میكروسكوپی
و ماكروسكوپی طبقه بندی می كنند .در
انواع میكروسكوپی اندام های قارچ با چشم
غیرمسلح دیده نمی شود كه می توان به كپك
نان ،آبغوره ،پنیر یا كپك میوه ها اشاره كرد.
بیشتر افراد هم بر این باورند این نوع قارچ ها از
انواع سمی بوده و هیچ خاصیتی جز مسمومیت
زایی ندارد ،اما اشتباه نكنید! از برخی از این
قارچ ها داروی معروف پنی سیلین استخراج
می شود كه تاكنون جان میلیون ها انسان را از
مرگ نجات داده و این همان خاصیت جادویی
قارچ های دارویی است ،اما در قارچ های
ماكروسكوپی اندام های قارچ به راحتی قابل
رویت بوده و انواع قارچ های سمی و خوراكی
سفید ،صدفی و قهوه ای از این گروه است ،اما
كدام یك از این قارچ ها مزیت بیشتری دارد؟
قارچی را انتخاب كنید كه تیغه های زیر چتر
آن نمایان نباشد
در ایران ،قارچ سفید در مقایسه با دیگر قارچ ها
در دسترس بوده و چند سال است كه فله ای و
بسته بندی شده آن در بازار به فروش می رسد.
طعم مالیم دارد و در اندازه كوچك به اندازه
یك دكمه تا بسیار بزرگ یافت می شود.این
قارچ هنگام رویش به انواع قارچ دكمه ای،

5

قارچ صدفی خواص گوشت و سبزی را دارد

قارچ صدفی ،كالهك نرمی دارد و چند سالی
است كه وارد سبد خرید خانوار شده است .از
قارچ سفید دكمه ای خوشمزه تر نیست و برخی
انواع آن مزه آب می دهد ،اما وقتی پخته شود،
طعم گوشت را می گیرد .سطح آن صاف ،براق
و حاشیه ای موج دار دارد و هر چه بزرگ تر
شود حالت الستیكی به خود می گیرد .از آنجا
كه شكل این قارچ شبیه صدف دریایی است به
این نام معروف شده است .وحشی آن در جنگل
های شمال روی تنه درختان تنومند فراوان دیده
می شود.قارچ های صدفی درصد زیادی پروتئین
با قابلیت جذب باال دارند و براساس تحقیقات
انجام شده قسمت اعظم اسیدهای آمینه و چرب
ضروری و غیرضروری بدن را تامین می كنند و
دو برابر حبوباتی همچون نخود ،لوبیا و عدس
پروتئین دارند و مكمل خوب گوشت است.

کنید .اگر به هر دلیلی مانند شرایط کاری
و تحصیلی نمی توانید در این ساعت
ناهار بخورید ،سعی کنید حتما تا ساعت
 4ناهار میل کنید .به گفته پژوهشگران
بهترین زمان برای خوردن ناهار  4ساعت
پس از صبحانه است.
زمان دست کشیدن از غذا
این که بدانیم کی سیر شده ایم و دیگر
باید دست از غذا بکشیم ،نکته حائز
اهمیتی است .مرکز سیری و اشتها در
هیپوتاالموس است که تشخیص می
دهد ما سیر شده ایم و باید خوردن غذا
را متوقف کنیم .مغز ،ترکیبی از سیگنال
های عصبی و هورمونی (مانند لپتین) از
دستگاه گوارش و سطوح مواد غذایی را
گوش می دهد تا متوجه شود که ما کی
سیر شده ایم و باید دست از غذا بکشیم.
پیش از آن که احساس سیری به شما
دست بدهد بهتر است از سر سفره کنار
بیایید ،زیرا حدودا  20دقیقه طول خواهد

سیستم ایمنی بدن را تقویت میکنند.
 -۵قبل از خواب حتما شیر موز بخورید
حاوی تریپتوفان است و تریپتوفان توسط
بدن برای تولید  ۵-HTPاستفاده می شود.
مالتونین و سروتونین به نوبه خود توسط
ترکیب ۵-HTPتولید میشوند و هر دو برای
بهبود کیفیت خواب موثرند .موز همچنین
حاوی پتاسیم است که به منجر به جلوگیری
از وقفه خواب شبانه میشود .اگر تجربه
خواب خوبی را در طول شب ندارید ،حدود
نیم ساعت پیش از خواب یک عدد موز را
با یک لیوان شیر ولرم مخلوط کنید و آن
را بخورید.
 -۶تخم مرغ آب پز و یا مواد پروتئینی
بخورید
اگر در خوابیدن مشکل دارید و نمیتوانید
استراحت مناسبی داشته باشید ،شاید دلیل
آن این باشد که قبل از خواب پروتئین کافی
از طریق غذاهایی که میخورید به بدنتان
نمیرسد یا اینکه غذایی که خوردید خیلی
ساده بوده و یا دارای کربوهیدراتهای
شیرینی بوده است ،مانند شکالت و کیک.
 -۷کلم بروکلی به رفع بی خوابی کمک
میکند
هر چقدر که میزان فیبر در رژیم و برنامه
غذایی افراد بیشتر باشد ،زمان خواب مفید
آنها نیز افزایش مییابد .به عبارت دیگر،
محققان دریافتند که احتمال رفع بی خوابی
در افرادی که چربی اشباع شده بیشتری
مصرف میکنند ،کمتر است .بنابراین
غذاهای پر فیبر مانند نخود ،کلم بروکلی و
تمشک را برای خوردن قبل از خواب انتخاب
کنید.
 -۸خوردن انواع مواد لبنی را جدی بگیرید
ماست و شیر حاوی مقادیر زیادی تریپتوفان
هستند و البته مواد مغذی فوقالعاده مفیدی
دارند که به ایجاد حس خواب آلودگی کمک
میکنند

به دلیل دارا بودن ویتامین های  D، C ،B6 ،B1و
اسیدفولیك خواص سبزی ها و میوه ها را داشته
و خوردن آن به منزله مصرف همزمان گوشت و
سبزی است.این قارچ توانایی اعصاب مغز را باال
برده و ویتامین  Bآن از خستگی و كم حوصلگی
می كاهد .به افرادی كه پوكی استخوان دارند،
توصیه می شود درهفته سه بار و در هر بار ۲۰۰
گرم قارچ صدفی را همراه محصوالت لبنی میل
كنند تا ویتامین های محلول در چربی همچون
ویتامین  Dآن به راحتی جذب بدن شود.
قارچ لكه دار و بی پایه نخرید

در هنگام خرید قارچ دقت كنید كه بافت آن
سفت و محكم ،رنگ آن یكنواخت و بدون
لكه و سطح كالهك لیز و چسبناك نباشد .اگر
تیغه های زیر كالهك از یكدیگر فاصله داشته
و باز باشد ،نشانه كهنگی قارچ است.
قارچ ها را از بسته بندی خارج و روی آن را با
یك حوله یا دستمال كاغذی بپوشانید و درون
یخچال قرار دهید .توجه داشته باشید قارچ
تركیبی یكپارچه است و اگر پایه آن كنده یا
جدا شود زود خراب خواهد شد .در اثرخیس
كردن قارچ هم ،ویتامین های محلول در آب
آن خارج و بی ارزش خواهد شد.

کشید تا معده پیام سیری را به مغز ارسال
کند.
چرا باید آهسته غذا خورد؟

آهسته غذا خوردن می تواند به شما
کمک کند تا طعم غذا را بهتر بفهمید،
این مورد یکی از بارزترین فایده های غذا
خوردن آهسته است .آهسته غذا خوردن
همچنین می تواند به رژیم الغری شما

کمک کند .در رژیم الغری تنها نوع
غذایی که می خورید مهم نیست بلکه
چگونه غذا خوردن نیز می تواند موثر
واقع شود.
در حد امکان این شرایط و آداب را
رعایت کنید تا بتوانید از مشکالت
گوارشی که ممکن است در اثر بد غذا
خوردن به وجود بیاید در امان بمانید.

آگهي مزايده(نوبت سوم)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه
 950519شعبه اول اجراي احكام حقوقي ،ملك ذيل متعلق به وحيد الري و مرضيه سخاوتدوست را به
مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روز سهشنبه مورخ
 97/09/27ساعت  11صبح در محل شعبه اول اجراي احكام حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب خانه به پالك  7فرعي از  376اصلي واقع در قطعه يك بخش  18فارس به مساحت 271
متر مربع و مساحت زيربنا  175متر مربع به آدرس الر شهرقديم  -محله نو  -كوچه شهيد رنجبر  -كد پستي
 7431636965كه  5دانگ از ششدانگ در مالكيت آقاي وحيد الري و يك دانگ از شش دانگ در مالكيت خانم
مرضيه سخاوتدوست ميباشد ،نما سنگ مرمريت  7سانتي با عايق رطوبتي ايزوگام و نماي ديوارهاي حياط
نرمهكشي سيمان و كنتكس ،اسكلت آجري داراي سه خواب و پذيرايي و آشپزخانه ،حمام و توالت ،حياط خلوت
غربي ،يك انباري بر روي بام و يك زيرزمين با راه دسترسي از حياط ميباشد .زيرزمين كيفيت مناسبي نداشته
و چندين سال از آن استفاده نميشود و در سال  1390بازسازي ساختمان اصلي صورت گرفته است .داراي يك
انشعاب گاز شهري يك انشعاب آب نيم اينچ شهري و يك انشعاب برق تكفاز  25آمپر ميباشد.
قيمت پايه كارشناسي دوميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال(معادل  235000000تومان) تعيين گرديده
است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات بيشتر به
دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز از تاريخ
مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ مذكور (ده
درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
م/الف746/
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي
ابالغ وقت دادرسي

در خصوص تجديدنظرخواهي صفيه صبوري به طرفيت محمد محمدي فرزند علي نسبت به دادنامه
 9709977188300325صادره از اين شعبه ،به شما ابالغ ميشود .مقتضي است حسب ماده  346قانون
آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني چنانچه پاسخي داريد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ،
به نحو مكتوب به اين دادگاه تحويل دهيد .در غير اين صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجديدنظر
ارسال ميگردد( .جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي به شعبه اول دادگاه عمومي
گراش مراجعه گردد)
اين ابالغنامه براي شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است.
*به سامانه ابالغ مراجعه كنيد و با استفاده از شناسه و رمز كاربري خود ،اطالعات اين ابالغيه و پيوستهاي
آن را از قسمت «دريافت با شماره» با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد .عدم
مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائي بوده و ابالغ محسوب ميشود.
*چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب كاربري (شناسه و رمز) دريافت ننمودهايد جهت ثبتنام ،به يكي از
دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و در صورت عدم دسترسي ،به نزديكترين واحد قضائي مراجعه نماييد .عدم
مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائي بوده و ابالغ محسوب ميشود.
م/الف187/
منشي دادگاه عمومي گراش  -سيدحسن نژادحسيني

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

چهاردهم

5:07

6:29

11:43

16:58

17:16

پانزدهم

5:08

6:29

11:44

16:58

17:16

امام موسی کاظم علیه السالم فرمودند:

اَل ُمومِنُ مِ ُ
ثل ک َّفتی المیزا ِن کلَّما زی َد فی ایمانِهِ زی َد فی َبالئِهِ؛

مومن همانند دو کفه ترازوست .هرگاه به ایمانش افزوده گردد ،به
بالیش نیز افزوده می گردد
( تحف العقول ص )408

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

مردم ،برای برخورد با مراکز بهداشتی بدون مجوز
همکاری کنند

دکتر سید منصور کشفی ،گفت :بسیاری
از مراکز غیر بهداشتی عرضه خدمات در
حوزه سالمت که به صورت مخفی و
زیرزمینی فعالیت می کنند با گزارش
های مردمی و با نظارت مستقیم مردم
شناسایی می شوند  ،مردم رکن اصلی
و مطالبه گر درارائه خدمات سالمت
در حد استاندارد با مجوزهای قانونی
هستند.
وی از مردم خواست تا در صورت
مشاهده هرگونه تخلف ،موضوع را به
کارشناسان سامانه تلفنی  1819و 190
که به صورت شبانه روزی فعال هستند،
در میان بگذارند.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با هشدار نسبت به خطرات استفاده از
خدمات غیر مجاز مراکز پوست و مو
و زیبایی گفت :متاسفانه شواهد برخی
از این مراکز که کشف شده اند بیانگر
آن است که پاره ای از خدمات بدون
نظارت کارشناسان و در فضایی کامال
غیر بهداشتی و آسیب زا ارائه می شود
 ،ارائه این خدمات توسط غیر متخصص
جرم تلقی می شود ،مردم نباید پوست
و مو و سالمت خود را به دست مجرم
بسپارند.

کشفی ادامه داد :در شش ماه نخست
سال جاری ،خدمات سالمت در
 61بیمارستان دولتی تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در
استان فارس به صورت سرزده ارزیابی
شده است که این بازدیدهای سرزده
برای نهادینه سازی و استقرار پایدار
استانداردهای ابالغی ،ارتقای عملکرد
بیمارستان ها و حفظ آمادگی برای
اعتباربخشی جامع ،مراکز درمانی و
بیمارستانی انجام شده است.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اضافه کرد  :در نیمه نخست امسال در
استان فارس  107هزار مورد بازدید از
اماکن انجام و  95مرکز عرضه مواد
غذایی تعطیل شد که رعایت نشدن
بهداشت فردی و بهداشتی نبودن مواد
اولیه عامل این تعطیلی ها بوده است.

پیشتازی داراب در نصب سامانههای خورشیدی
اسماعیل خاتمی ،رئیس اداره برق
داراب ،در گفتوگو با خبرنگار فارس،
اظهار داشت :انرژی خورشید و ب ه تبع آن
نیروگاه خورشیدی یک منبع بیپایان
انرژی برای تولید برق به شمار میآید و
به دلیل ویژگیهای خاصی نظیر پاکی و
عدم آلودگی صوتی ،برای محیطزیست
آسیب چندانی به همراه ندارد.
وی بابیان اینکه داراب یکی از
شهرستانهایی است که بر روی
کمربند خورشیدی ()Solar Belt
قرارگرفته است اضافه کرد :شهرستان
داراب به دلیل موقعیت ممتاز خود به
لحاظ جغرافیایی از پتانسیل باالیی در
زمینه بهر ه برداری از این موهبت الهی
قرار دارد و در آینده نزدیک میزبان
سرمایهگذاران برای توسعه انرژیهای نو
و تجدید پذیر میشود.
خاتمی ،با اشاره به پرداخت بهای برق
برای تولیدکنندگان این نوع انرژی گفت:
باقیمت تضمینی که دولت برای خرید
انرژی خورشیدی تعیین کرده تاکنون
 ۳۰نفر متقاضی نصب و راهاندازی این

روى مى آورد ،پس ديدا ر با مرگ هچ زود خواهد بود.

تخفیف عوارض ساختمانی به سرمایه گذاران

رئیس دانشگاه شیراز:

دو دیپلماسی دانشگاه شیراز در برابر سیاست خصمانه ضد ایرانی
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،حمید نادگران،
در آئین اهدای دکتری افتخاری به
پرفسور هانس مولر اشتاین هاگن،
رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان و
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :موضع
خصمانه استکبار ،به ویژه آمریکا در
فضای بینالمللی علیه ایران ،موجب شد
تا دانشگاه شیراز  2راهبرد دیپلماسی
علمی و ورزشی را برای خنثی کردن
این مواضع خصمانه پیش بگیرد.
وی افزود :امروز با تعامالت علمی با
کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آلمان،
سیاست ایران هراسی آمریکا در جامعه
بینالمللی راه به جایی نخواهد برد و
زمانی که این تعامالت بیشتر شده و
افراد به کشور ما آمده و امنیت پایدار
ایران را مشاهده میکنند ،بیشتر پی به
تبلیغات سوء رسانههای معاند غربی در
مورد ایران پی میبرند.
این مقام مسؤول ،به تفاهمنامه همکاری
با دانشگاه درسدن آلمان اشاره کرد
و گفت :این تفاهمنامه برای تعامالت
علمی در راستای شناساندن قابلیتهای
علمی ایران و دانشگاه شیراز به جامعه
علمی آلمان صورت گرفته است و قطعاً
نتایج مثبتی از آن حاصل خواهد شد.
نادگران ،خاطرنشان کرد :دیپلماسی
علمی دانشگاه شیراز با مراکز معتبر
علمی دنیا در فضای خصمانه امروز،
حتماً ادامه خواهد یافت ،ضمن اینکه

دیپلماسی ورزشی را نیز با برگزاری
المپیاد ورزشی کشورهای غرب آسیا در
شیراز دنبال میکنیم.
رئیس دانشگاه شیراز ،ادامه داد:
رسانههای معاند غربی با ایجاد فضای
ایران هراسی ،از ارتباط مثبت و سازنده
جامعه علمی غرب با ایران جلوگیری
میکنند که تعامل دانشگاه شیراز با
دانشگاه درسدن آلمان ،این ترس بیپایه
و اساس و غیرواقعی را از بین برده است.
وی به اهمیت تبادالت علمی در رفع
تفکر ایران هراسی در غرب اشاره کرد
و افزود :در فروردینماه گذشته ،شهردار
درسدن آلمان به شهر شیراز آمد و از
نزدیک امنیت ایران را مشاهده و احساس
کرد و رئیس دانشگاه درسدن آلمان نیز
پس از چند مسافرت به ایران معتقد
است که در هیچ کجای دنیا مانند ایران
احساس امنیت ندارد؛ درصورتیکه پیش
از سفر به ایران تحت تأثیر رسانههای
معاند غربی ،چنین طرز تفکری در مورد
ایران نداشته است.

نادگران ،همچنین با اشاره به اهدای
دکتری افتخاری به رئیس دانشگاه
درسدن آلمان نیز گفت :دانشگاه شیراز
از یک سال گذشته در راستای تعامالت
مؤثر با جوامع علمی دنیا ،با دانشگاه
درسدن آلمان وارد مذاکره و ارتباط شد
و در همین راستا نیز در فروردینماه
گذشته سفری به این کشور داشتیم و
از نزدیک ،در مورد تعامالت بیشتر با
مسؤوالن این دانشگاه مذاکره کردیم.
وی بیان داشت :از بهمنماه سال گذشته
تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه
شیراز به دانشگاه درسدن آلمان رفته و
در این دانشگاه مشغول فعالیت علمی
شدهاند که امید است این همکاریها در
راستای دیپلماسی علمی دانشگاه تداوم
یابد.
در راستای تعامالت علمی گسترده با
جوامع علمی ،در آئینی در دانشگاه
شیراز ،دکتری افتخاری این دانشگاه به
پرفسور هانس مولر اشتاین هاگن ،رئیس
دانشگاه فنی درسدن آلمان اهدا شد.

کاهش تلفات رانندگی در فارس به دلیل فرهنگ سازی و اقدامات موثر

نوع سامانهها در شهرستان داراب بودند و
به همین دلیل شهرستان داراب رتبه دوم
استان را در نصب و بهرهبرداری از نیروگاه
خورشیدی کسب کرده است.
رئیس اداره برق داراب ،خاطرنشان کرد:
به طور تقریبی درآمد حاصل از تولید
انرژی خورشیدی برای یک نیروگاه ۵
کیلوواتی  8میلیون تومان در سال است
که هر دو ماه یکبار بهحساب مشترکان
واریز میشود.
وی بیان کرد :از شرایط نصب سامانه
خورشیدی ،دارا بودن انشعاب برق به نام
متقاضی در محل تقاضا و داشتن فضای
کافی در پشتبام ساختمان است.

تولید ساالنه  3/2میلیون تن محصوالت
باغی در استان فارس

به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،استان فارس به
دلیل شرایط اقلیم و تنوع آب و هوایی،
 14درصد سطح زیر کشت و  15درصد
تولیدات باغبانی کشور را به خود
اختصاص داده است و سهم ویژهای در
این زمینه دارد.
مجیدرضا پاکاری مدیر باغبانی سازمان
جهاد کشاورزی فارس ،اظهار داشت:
 407هزار هکتار از اراضی استان فارس
به زیر کشت محصوالتی باغی رفته است
و ساالنه  3/2دهم میلیون تن از این
محصوالت در استان فارس تولید می
شود.
باغات بادام ،انگور ،انار ،گل محمدی و
انجیر استان فارس رتبه اول سطح زیر
کشت و تولید محصول را در کشور دارد.
ی ها و
پاکاری با اشاره به ویژگ 
سهم شاخص استان فارس در تولید
محصوالت باغی ،از جایگاه ویژه این
استان در تولید سایر محصوالت باغی
نیز خبر داد.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس،
گفت :فارس رتبه دوم در تولید مرکبات،

هن گامى هك تو زندگى را پْشت سر مى گذا رى و مرگ هب تو

رتبه سوم در تولید خرمای کشور و نیز
سهم ویژه ای در تولید سایر محصوالت
باغی دارد که این نشاندهنده اهمیت
این استان در زمینه باغبانی است.
برگزاری  218دوره آموزشی باغبانی
در سال  96و  143دوره در نیمه
اول امسال که در هر دوره  50نفر از
باغداران آموزش های علمی و عملی
الزم را فرا گیرند به همراه پهنه بندی
ت های الگویی در تعامل با
و ایجاد سای 
بخش های مختلف ترویج از اقداماتی
است که سبب کسب رتبه اول پاکاری
به عنوان مدیر باغبانی جهاد کشاورزی
فارس در آموزش بهره برداران باغبانی
شده است که بهبود عملکرد باغداران
فارسی را در تولید به همراه دارد.
شرایط اقلیمی مناسب و تنوع آب و
هوایی ،وجود  500نوع محصول باغی و
دارویی ،امکان کشت و تولید گونههای
مختلف محصوالت باغی به صورت دیم
در استان فارس و ظرفیت باال در تولید
نهال وجود شرایط الزم برای کشت
و پرورش از ویژگی شاخص استان
فارس در تولید محصوالت باغی است.

حوادث ترافیکی درون شهری را در سال
جاری نشان می دهد.
وی تعداد فوتی های ناشی از تصادفات
برون شهری فارس را در هفت ماه سال
گذشته  675نفر عنوان کرد که این
تعداد در مدت مشابه سال جاری به 673
نفر کاهش یافته است.

زمینه باشیم.

به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا،
آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در
مشارکت مردم عامل اصلی کاهش تصادفات
فارس همواره در صدر بوده ولی بنا به
وی در ادامه مشارکت و همراهی مردم را
اعالم مسئوالن این استان ،آمار هفت
در حوزه فرهنگی سازی ترافیکی اساسی
ماه سال  97در مقایسه با پارسال نشان
ترین عامل کاهش تلفات رانندگی دانست
می دهد  59نفر در این استان کمتر
و گفت :با توجه به اینکه تعداد کشته
قربانی این حوادث شده اند.
های تصادفات در استان فارس در
سعید غالمزاده ،مدیرکل پزشکی
سالهای گذشته کمی از استان های
قانونی فارس ،معتقد است این کاهش
دیگر بیشتر بوده و در پی جلب
درصد باالیی از کشته شدگان
تلفات به دلیل عزم جزم مسئوالن
توجه عمومی به این موضوع و
برای مهار این حوادث بوده و نتیجه
سوانح ترافیکی در حوزه موتورسیکلت اجرای اقدامات فرهنگی ،همگی
اقدامات بازدارنده و پیشگیری و
سواران به علت عدم استفاده از کاله باعث شده درک مردم افزایش یابد
فرهنگ سازی بوده است.
ایمنی است و توصیه دارم که راکبین و در نتیجه آن دستیابی به هدف
تلفات جاده ای ،یکی از عوامل
موتور سیکلت ،رانندگان و عابرین پیاده کاهش آمار تلفات میسر شده است.
اصلی مرگ و میر در ایران به
عباسی اظهار داشت :وجود دوربین
شمار می رود و سهم فارس نکات ایمنی را رعایت کنند که کمتر
های ثبت تخلفات رانندگی و
براساس آمار از سایر استان های
شاهد حوادث تلخ در این زمینه باشیم .کنترل سرعت خصوصا در شهر
کشور بیش تر است به گونه ای که
شیراز باعث شده فرهنگ رعایت
این خطه در سالیان گذشته اغلب
قانون و مقررات نهادینه شود و
در جایگاه نخست سوانح ترافیکی و
قطعا در روند کاهش آمار تلفات
وی اضافه کرد :گشت های کنترل
تلفات ناشی از آن قرار داشته است.
رانندگی نیز اثرگذار بوده است.
سرهنگ مصطفی عباسی رئیس پلیس رانندگان خطرناک در شب نیز از جمله
وی با اشاره به اینکه اگر دستگاه های
راهنمایی و رانندگی استان فارس اقداماتی بوده که برای کاهش آمار تلفات
متولی این حوزه روال کنونی تعامالت
هم گفت :کاهش تعداد تلفات ناشی سوانح ترافیکی در فارس انجام شده
بین دستگاهی را خصوصا در زمینه
از حوادث رانندگی در اثر اقدامات بگونه ای که رانندگان پرخطری که
کنترل مکانیزه و نصب و افزایش دوربین
متعددی نظیر اجرای برنامه ریزی های در شب اقدام به انجام حرکات پرخطر
های ثبت تخلفات تداوم بخشند روند
فرهنگی،ارتقای سطح کیفی زیرساخت با خودرو می کنند توسط دوربین های
کاهشی آمار تلفات همچنان ادامه خواهد
ها،کنترل و اعمال مقررات بین بخشی نظارتی و همچنین گشت های محسوس
داشت،بیان کرد :عوامل زیادی در بروز
و نامحسوس شناسایی و اعمال قانون می
دستگاه های مختلف است.
تصادف دخیل است اما عامل انسانی
شوند که این کار خصوصا در شهر شیراز
مهمترین آن است،شاید وسیله نقلیه
کاهش بیش از  6درصدی فوتی تصادفات
تاثیر بسیار خوبی در بهبود وضعیت
مناسب و راه مناسبی نداشته باشیم
مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس،
ترافیکی داشته که تصادفات درون
اما استفاده کننده از این امکانات انسان
گفت :آمار تلفات انسانی ناشی از سوانح
شهری منجر به فوت و جرح را به اندازه
است و می توان با رعایت کامل مقررات
ترافیکی استان فارس در هفت ماه سال
چشمگیری کاهش داده است.
تلفات ناشی از این حوزه را کاهش داد.
 96جمعا  924نفر فوتی بوده که این
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فارس
تعداد در مدت مشابه سال  97به 865
فارس ،اظهار داشت :طرح کنترل موتور
عنوان کرد :در حوزه درون شهری امسال
نفر رسیده که این آمار کاهش شش و
سیکلت سواران متخلف که تقریبا بخش
چهارمین سال متوالی است که آمار
چهار دهم درصدی را نشان می دهد.
قابل توجهی از کشته شدگان حوادث
تلفات روند کاهشی را نشان می دهد و
سعید غالمزاده افزود :تعداد زنانی که در
رانندگی درون شهری را تشکیل می
اگر اعالم می شود تعداد کشته شدگان
سوانح ترافیکی در هفت ماه  96فوت
دهند نیز از ابتدای سال  97تشدید شد
سوانح ترافیکی فارس در سطح کشور
کرده اند  193نفر بوده که این تعداد
که تاثیر خوبی بر وضعیت کاهش تعداد
مقام نخست را به خود اختصاص داده
در مدت مشابه سال  97به  188نفر
تلفات و مجروحین تصادفات این استان
این مساله باید با توجه به وسعت استان
رسیده که این آمار کاهش دو و شش
داشته است.
و گستردگی جاده های بین شهری و
دهم درصدی تلفات این قشر را در سال
وی با اشاره به استفاده بعضی از جوانان
روستایی و همچنین قرار گرفتن فارس
جاری نشان می دهد.
از موتورسیکلت خصوصا در حمل و نقل
در مرکز اتصال جنوب و شمال کشور و
وی ادامه داد :تعداد مردانی که بر اثر
درون شهری گفت :متاسفانه بعضی افراد
در طول مسیر بودن این استان نیز در
سوانح ترافیکی هفت ماه سال  96فوت
بعضا از موتورسیکلت بعنوان وسیله ای
نظر گرفته شود.
کرده اند  731نفر بوده که این تعداد در
تفریحی با حرکات نمایشی استفاده می
مدت مشابه سال جاری به  677مورد
وی عنوان کرد :درصد زیادی از تلفات
کنند و قوانین و مقررات ایمنی را رعایت
رسیده که مشاهده این آمار کاهش هفت
ناشی از حوادث برون شهری را افراد
نمی کنند.
و چهار دهم درصدی را نشان می دهد.
غیربومی تشکیل می دهند که به
عباسی بیان کرد :درصد باالیی از
وی اضافه کرد :در هفت ماه سال
مسیرهای این استان آشنایی نداشته اند.
کشته شدگان سوانح ترافیکی در حوزه
گذشته  249نفر در سوانح ترافیکی
عباسی عنوان کرد :شهروندان باید درک
موتورسیکلت سواران به علت عدم
درون شهری در این استان جان خود
کنند که رعایت قوانین راهنمایی و
استفاده از کاله ایمنی است و توصیه
را از دست داده اند که این تعداد در
رانندگی به نفع خود آنها و جامعه خواهد
دارم که راکبین موتور سیکلت ،رانندگان
مدت مشابه سال  97به  192نفر رسیده
بود و مردم باید به بهبود شرایط در این
و عابرین پیاده نکات ایمنی را رعایت
که مقایسه این آمار نیز کاهش  22و
زمینه کمک کنند.
کنند که کمتر شاهد حوادث تلخ در این
نه دهم درصدی تعداد فوت شدگان

در شهر الر
به گزارش میالد الرستان ،به پیشنهاد
شهرداری و مصوبه مورخه  ۱۰آذرماه
 ۹۷شورای اسالمی شهرالر ،جهت
تشویق و ترغیب شهروندان به ساخت
و ساز ،در کلیه ردیف های پروانه
ساختمان درماه های دی وبهمن۲۰ ،
درصد و درماه های اسفند و فروردین
۱۵درصد کاهش عوارض برای عموم
افراد در نظرگرفته می شود.
درپروژه هایی که مبلغ کل عوارض
از یک میلیارد تومان بیشتر باشد،
۱۵درصد کاهش در ردیف های پروانه
ساختمان اعمال می گردد.
و در صورتی که مبلغ عوارض و

بهای خدمات از ۲میلیارد تومان
بیشترباشد۲۰،درصد کاهش عوارض
درنظرگرفته می شود.
ضمن اینکه کلیه مشوق ها و کاهش
عوارض دریک پرونده ،از  ۳۵درصد
بیشترنشود.
خبرنگار :عشرت جهاندیده

کاهش فاصله الرستان با شهرهای شرق کشور
به گزارش میالد الرستان ،با احداث
آبنمای درز و سایبان راه دسترسی
مردم جنوب فارس به شرق کشور
تسهیل شد.
آبنمای  ۳۰۰متری درز وسایبان در
شهریورماه سال جاری افتتاح شد و
الرستان را به ایستگاه راه آهن زاد
محمود متصل کرد ،مردم منطقه
جنوب فارس به راحتی می توانند
از این ایستگاه به شهر های تهران،
اصفهان ،مشهد ،یزد و کاشان سفر
کنند.

با احداث این آبنما فاصله الرستان تا
حاجی آباد بندر عباس  ۲۰۰کیلومتر،
الر تا سیرجان  ۳۳۰کیلومتر ،الر تا
کرمان  ۴۵۰کیلومتر و الر تا مشهد
۱۴۵۰کیلومتر شده است.

حمایت بنیاد کودک الرستان از سی کودک
دفتر بنیاد کودک در الر در شهریور ۹۶
مجوز خود را از وزارت کشور دریافت
کرد و اکنون  ۳۰کودک را تحت
حمایت خود دارد و پرونده های زیادی
روی میز دارد.
به گزارش میالد الرستان ،بنیاد کودک،
 ۲۴سال قبل در شیراز و با کمترین
امکانات شروع به کار کرد.
هدف این موسسه ،این بود که هیچ
کودک مستعدی بخاطر فقراز تحصیل
باز نماند.
دفتر بنیاد کودک الر ،در شهریور ۹۶
مجوز خود را از وزارت کشور دریافت
کرد و اکنون  ۳۰کودک را تحت
حمایت خود دارد و پرونده های زیادی
روی میز دارد.
شرایط پذیرش مددجو از طرف دفتر
بنیاد کودک الرستان اینگونه است که
کودک یکی از شرایط یتیم ،فرزند

طالق ،حضانت با مادر یا پدر معلول و از
کار افتاده یا در حبس ،همچنین معدل
 ۱۸به باال باشد یا در کارنامه خود در
سه سال اول دبستان همه دروس بسیار
خوب و در سه ساله دوم دبیرستان همه
دروس بسیار خوب ،را دارا باشد.
این کودکان از دبستان تا دانشگاه زیر
پوشش قرار می گیرند و به وسیله خیرین
از  ۱۵۰تا  ۳۰۰هزار تومان به حسابشان
واریز می شود و مورد حمایت قرار می
گیرند.

تشییع پیکر امام جمعه شیعیان خنج
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خنج کهن ،پیکر حجتاالسالم رضا
صفایی امام جمعه شیعیان شهرستان
خنج ،در میان ابراز عشق و عالقه مردم
شریف شیعه و سنی این شهرستان و با
حضور آحاد مختلف مردم و مسئوالن
از شهرستان های فارس ،از مسجد
اهلالبیت(ع) خنج تا بارگاه مطهر
شهدای گمنام این شهر تشییع شد.
وی به دلیل بیماری سرطان در
بیمارستان نمازی شیراز ،دار فانی را
وداع گفت .پس از پایان مراسم تشییع،

پیکر امام جمعه شیعیان شهرستان
خنج جهت خاکسپاری به زادگاهش
واقع در روستای سیمکان از توابع
بخش مرکزی شهرستان بوانات
منتقل شد.

فعالیت  ۱۰کارخانه سیمان در استان فارس
سید رضا ساداتی ،معاون توسعه تجارت
خارجی سازمان صنعت و معدن فارس،
در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری
صدا و سیما گفت :در شش ماهه
نخست امسال ۷۳۶ ،هزار و  ۲۲۲تن
سیمان به ارزش  ۲۲میلیون دالر به
خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود :این میزان صادرات از نظر
وزنی  ۱۳درصد و از نظر ارزشی ۱۰
درصد افزایش یافته است.
سیمان تولیدی فارس به کشورهای
قطر ،عمان ،افغانستان ،کویت ،عراق
و برخی کشورهای آفریقایی صادر
میشود.
وی گفت  :فارس با ظرفیت تولید ۶
میلیون و  ۹۰۶هزار تن سیمان رتبه
چهارم تولید کشور را پس از خراسان
رضوی ،اصفهان و تهران دارد.

ساداتی ،اظهار کرد ۱۰ :کارخانه سیمان
شامل کارخانههای سفیر قیرو کارزین،
فارس  -خوزستان ،فارس نو ،الرستان،
آباده ،المرد ،سفید نی ریز ،سفید
استهبان ،داراب و خاکستری نی ریز در
استان فعال است.
ایران ،رتبه ششم تولید سیمان را در
جهان به خود اختصاص داده است.

