8

رئیس دفتر امیرقطر:
آماده سرمایه گذاری در منطقه الرستان هستیم

3

آمریکابیشرمانهاعضایسازمانمللراتهدیدمیکند

2

2

تجليل از مقام واالی معلمان توسط مسئولین
شهرستان

مدال طالي استان بر گردن پيشكسوت الرستاني

سرمایه گذاری ۲۵میلیون دالری شرکت چینی

حوادث و کشفیات

در نیروگاه خورشیدی الرستان چه شد؟

راهاندازی حوزه
علمی ه قرآنمحور در
گراش

فرمانده کل ارتش:
یگانها خود را به
سطح استراتژی
شبحملهای برسانند

آنهایی که خود را
ابرقدرت میدانند
جرئت شلیک یک تیر
مستقیم به ما را نداشتند

همین صفحه

گفت و گو با محبوبه
وحیدیان ،معلم نمونه
الرستانی
معلم،معمار دانایی
است

عکس  :آرشیو

2

2

3

3

8

سرمایه گذاری ۲۵میلیون دالری شرکت چینی
در نیروگاه خورشیدی الرستان چه شد؟
شرکت داینا ولت چین ۲۵ ،میلیون دالر در
حوزه نیروگاه خورشیدی در الرستان سرمایه
گذاری می کند .این عنوان خبری بود که
فروردین  ۹۷به نقل از روابط عمومی معاونت
استانداری و فرمانداری ویژه الرستان و در
دیدار جلیل حسنی با سرمایه گذار شرکت داینا
ولت چین برای احداث نیروگاه خورشیدی در
الرستان اظهار شد.
معاون استاندار فارس ،در آن دیدار با تأکید
بر اینکه جای جای الرستان بزرگ ظرفیت
سرمایه گذاری را دارد تصریح کرده بود:
موقعیت جغرافیایی الرستان باعث شده که
این منطقه بهترین مکان برای احداث نیروگاه
های برق خورشیدی باشد و با ارزیابی انجام
شده سرمایه گذاری در این بخش صرفه
اقتصادی را هم به همراه دارد .حسنی در پایان
سخنانش خاطر نشان کرد :در تمامی حوزه ها
با مهندسین ایرانی و چینی برای امر سرمایه
گذاری در منطقه هماهنگ هستیم تا در روند
کار تسهیل صورت گیرد.
در این دیدار ،همچنین مهدی ابراهیمی مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه
جاده ابریشم آسیا نیز با تشکر از استقبال
گرم و صمیمی فرماندار ویژه الرستان در امر
سرمایه گذاری در این منطقه ،بیان داشته بود:
الرستان از شهرستان های مساعد ایران برای
سرمایه گذاری است.
وی اظهار کرد :الرستان از نقاط برجسته

انرژی خورشیدی در ایران است و برای سرمایه
گذاری در این بخش آمادگی کامل داریم.
در ادامه ،مدیر عامل شرکت داینا ولت چینی
هم گفته بود :این شرکت یکی از شرکت های
اصلی در چین است و بیشتر در زمینه نیروگاه
خورشیدی در کشورهای مختلف از جمله ایران
سرمایه گذاری می کند و اولین آن در سال
 ۲۰۱۶در شهر کرمان پروژه  ۱۰مگاواتی شروع
کرده و در اوایل سال  ۲۰۱۷آن را به مدار وصل
کرده است.
آقای تونی وونگ ،با بیان اینکه در خصوص
الرستان زیاد تحقیق کرده ایم و فضای این
منطقه ،فضایی مثبت برای حضور سرمایه
گذاران در بخش های مختلف است و دوست
داشتیم که پروژه های خود در این منطقه
را سرمایه گذاری کنیم ،ادامه داد :موقعیت
جغرافیایی الرستان و این منطقه را بهترین
مکان برای احداث نیروگاه های برق خورشیدی
می دانیم.

وی با اشاره به ظرفیت های عظیم الرستان
برای سرمایه گذاری و با بیان اینکه کشورش
آمادگی همکاری برای ساخت نیروگاه های
خورشیدی بیشتر در ایران را دارد  ،خاطر
نشان کرده بود :اینک فاز اول پروژه نیروگاه
خورشیدی در این شهرستان را در منطقه
درزو سایبان با ظرفیت یک مگاوات در دست
ساخت داریم و در ادامه نیز یک پروژه ی ۱۰
مگاواتی در همان درزو سایبان و دو پروژه ی
دیگر هم هر کدام با ظرفیت  ۷مگاوات در
کشکویه بخش صحرای باغ و روستای کوره
اوز همگی با سرمایه گذاری  ۲۵میلیون دالر،
طی ماه های آینده احداث خواهد شد.
حال با گذشت بیش از یک سال از این
دیدار الزم است فرمانداری ویژه الرستان و
ادارات صنعت معدن و برق منطقه ای در این
خصوص و آخرین اقدامات صورت گرفته
پاسخی به مردم ارائه دهند. ...

جعفرپور :وزرای صمت و ارشاد باید درباره
گرانی کاغذ به مجلس پاسخگو باشند
به گزارش میالد الرستان ،جمشید جعفرپور
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس،
درباره افزایش قیمت کاغذ و جوالن دالالن
در حوزه نشر ،گفت :گرانیها و کمبودها
به بازار کاغذ رسیده است ،ولی کمیسیون
فرهنگی مجلس نهم در دوره قبل به این
مسئله ورود کرد و حتی وزرای صمت،
ارشاد و اقتصاد را به کمیسیون آورده و با
بررسیهای متعدد توانستیم مشکل کاغذ
را با حمایت از تولیدات داخلی ساماندهی
کنیم ،اما با دور جدید تحریمها و مشکالت
گرانی کاغذ و کمبود آن ،قطعا آسیبهایی
به ناشران وارد شده و حتی مشکالت به تهیه

زینک هم رسیده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :توقع از کمیسیون
مجلس آن است که وظیفه نظارتی و مشکالت
حوزه کاغذ را برای ناشران در نظر بگیرد ،هر
چند این مسئله در کمیسیون فرهنگی بررسی
و بحث شده است ،اما در هفته آتی که مجلس
مجددا بازگشایی میشود موضوع کاغذ را
پیگیری خواهم کرد و از وزرا برای پاسخگویی
به حوزه مشکالت نشر پاسخ خواهم خواست.
نماینده مردم الرستان در مجلس خاطرنشان
کرد :سودجویی و ورود منفعتطلبان به حوزه
کاغذ و نشر منجر به گرانی کاغذ شده است،
ضمن اینکه تولیدات داخلی هم کفاف مصارف

ی دهد و باید از خارج از کشور
این حوزه را نم 
کاغذ وارد کنیم.
جعفرپور ،در پایان اظهار داشت :برای
واردات کاغذ به دلیل مشکالت تحریم دچار
دردسرهایی هستیم که امیدواریم بتوانیم
با برخی اقدامات ،مشکالت این حوزه را کم
کنیم ،ولی اینکه وضعیت به شرایط مطلوب
برسد قطعا چنین نخواهد شد و مانند دیگر
بخشهای اقتصادی کشور ،حوزه نشر هم در
این خصوص رنج خواهد کشید.

اطالعيه

بدينوسيله به اطالع كليه مالكين و صاحبان حقوق محدوده
شهرقديم ،جنب كانال عالالديني ميرساند كه شهرداري الر در
نظر دارد مطابق طرح جامع مصوب سال  1394اقدام به خيابانكشي
نمايد .لذا كليه مالكين و صاحبان حقوق بايستي ظرف مدت پانزده
روز از تاريخ انتشار اين آگهي با در دست داشتن اسناد و مدارك
مثبته مالكيت خود جهت تشكيل پرونده و انجام مراحل تملك به
واحد حقوقي و امالك شهرداري الر مراجعه نمايند .الزم به ذكر
است پس از اتمام مهلت فوق ،شهرداري مطابق قانون نحوه تملك
اراضي و امالك مورد نياز شهرداري مصوب  70اقدام خواهد نمود.
محمدرضا قنبرنژاد -شهردار الر

م/الف1827/

آگهي مزايده فروش دكه فلزي
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  97/7/22-862شوراي اسالمي شهر الر نسبت به فروش سازه دكه
فلزي به ابعاد  10×3از طريق مزايده به شرح زير طبق آئيننامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند پس از واريز وجه سپرده شركت در مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري
تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  3000000ريال ميباشد كه ميبايست فيش مخصوص واحد درآمد اخذ و به
حساب شماره  100790329766بانك شهر و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد-2 .حداقل قيمت
پايه فروش سازه د كه مبلغ 60000000ريال ميباشد -3 .در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول
تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد -4 .شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به
پيشنهادهاي خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد-5 .كليه هزينههاي آگهي ،كارشناسي و غيره كه
در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود-6 .آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري 98/2/30
و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه  98/2/31ميباشد.
نوبت چاپ اول98/2/14 :

نوبت چاپ دوم98/2/21 :

محمدرضا قنبرنژاد -شهردار الر

م/الف1831/
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برگزاری نخستین جشنواره درون مدرسه ای تجلیل از خیرین مدرسه ساز در الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی آموزش و پرورش الرستان ،در مراسمی
با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین
ابتدایی و پشتیبانی ،خانواده خیرین ،اعضای
انجمن اولیا و مربیان و تعدادی از مدیران
مدارس،اولین جشنواره درون مدرسه ای تجلیل
از خیرین مدرسه ساز در دبستان دخترانه آوازه
 ،برگزار شد.
در این مراسم ،مهدی اسماعیلی معاون مدیر
کل آموزش و پرورش فارس ،با تقدیر از کادر

آموزشگاه که در راستای برنامه وزارتخانه مبنی
بر تجلیل از خیرین درون مدرسه ای ،پیشگام
بوده و برای نخستین بار مراسم درون مدرسه
ای تجلیل از خیرین مدرسه ساز در الر برگزار
کرده اند ،تاکید کرد.
اسماعیلی ،تصریح کرد :آموزش و پرورش
به تنهایی نمیتواند تشکیالت عظیم خود را
پشتیبانی کند و بزرگترین حامیان ما خیرین
هستند و به خصوص در این راستا خیرین
بزرگوار الرستان زبانزد استان و کشورند.

وی خطاب به دانش آموزان در مدارس خیر ساز
گفت :هم به خاطر داشتن فضای مناسب و هم
به خاطر سپاس از خیرین مدرسه خود ،باید
تالششان در امر تعلیم و تربیت مضاعف باشد.
مدیر آموزش و پرورش الرستان ،همچنین
حضور فرزندان دو خیراندیش ،مرحوم دلفروز
و مرحوم آوازه در این مراسم که این آموزشگاه
را بنا کردهاند و راه آنها را استمرار بخشیده اند،
ارج نهاد.
در ادامه برنامه و پس از اجرای چند برنامه
توسط دانش آموزان این آموزشگاه ،از آقایان
آوازه و دلفروز به نمایندگی از خانواده های
خیراندیش خود و از  ۳۵نفر از یاوران مدرسه با
اهدای لوح تقدیر،تجلیل شد.
در پایان مراسم نیز با حضور مسئوالن از دو
کالس درس جدید که توسط خانواده مرحوم
حاج فتح اهلل دلفروز و با مشارکت سایر خیرین
با هزینه ای بالغ بر ششصد میلیون ریال ساخته
شده است بهره برداری شد.

مدال طالي استان بر گردن پيشكسوت الرستاني
به گزارش
د
ميال
الرستان به
نقل از روابط
می
عمو
اداره ورزش
و جوانان
ال ر ستا ن ،
سومین دوره
جشنو ا ر ه
و ر ز شی
بازنشستگان استان فارس در رشته شطرنج با
حضور  ۲۴ورزشکار به میزبانی شیراز برگزار
گرديد.
در این دوره از مسابقات که در هفت دور
به روش سوئیسی انجام شد ،سید ریحان

کشفی با کسب
شش امتیاز بر
سکوی قهرمانی
ایستاد و نشان
طال را به خود
اختصاص داد و
علی اصغر فیلی
و عبدالخالق
احمدزاده هر
دو از شیراز
به ترتیب در

جایگاه دوم و سوم ايستادند.
این پیشکسوت الرستانی سال گذشته نیز
عنوان قهرمانی دومین دوره جشنواره ورزشی
بازنشستگان استان فارس در اين رشته کسب
کرده بود.

الرستان ،یکی از سرمایه های بدمینتون استان فارس

راهاندازی حوزه علمیه قرآنمحور در گراش
به گزارش میالد الرستان به نقل
از ایكنا ،ب ه منظور راه اندازی حوزه
ن محور در گراش ،حجت
علمیه قرآ 
االسالم بخشایش پور ،امام جمعه
این شهرستان در سفری یك روزه به
دهستان خیر استهبان ،از فعالیتهای
قرآنی و فرهنگی مؤسسه بیتاالحزان
حضرت زهرا(س) بازدید كرد.
گپوگفت صمیمانه با حافظان
قرآن کریم ایرانی و عراقی و
بیتاالحزان میباشد ،صورت گرفته
برگزاری جلسه با مسئول و مدیران
است.
بیتاالحزان بخشی از برنامههای
بخشایشپور ،هدف از این بازدید را
وی بود.
بررسی فعالیتهای قرآنی و فرهنگی
وی در جمع حافظان بیتاالحزان،
بیتاالحزان و همفکری و همافزایی
فعالیتهای این مؤسسه مردمی
جهت بسط آموزههای قرآن کریم
را وسیع و اثرگذار دانست و
در شهرستان گراش عنوان کرد و
افزود :برکات فعالیت های قرآنی
گفت :درصدد هستیم با بهرهگیری
و تربیت حافظان و فعاالن قرآنی
از الگوهای آموزشی و فرهنگی حوزه
بیت االحزان در گراش را دیده و
قرآن محور بیتاالحزان ،مدرسه
شنیدهام و این بازدید نیز با همت
علمیه قرآن محور در گراش راه
و پیگیری امام جمعه موقت گراش
اندازی كنیم.
که از حافظان کل قرآن کریم

همچنین حسن جاسم ،حافظ
روشندل اهل شهر بغداد عراق نیز
با اجرای برنامه حفظ قرآن پرداخت
و آیات نورانی کالم وحی را با صوت
زیبا و دلنشین قرائت كرد.
در این سفر یک روزه،
حجتاالسالموالمسلمین بصیری،
امام جمعه موقت گراش و مدیر
مؤسسه مجمعالقرآن فاطمیون
اين شهرستان و حجتاالسالم
ابوذر برفر ،مدیر مدرسه علمیه باقر
العلوم(ع) گراش امام جمعه این

شهرستان را همراهی کردند.
حجتاالسالم سعید بصیری و
جمعی از جوانان گراشی از جمله
مجتبی فردفانی ،حافظ بینالمللی
کشورمان سال  ۱۳۸۶در مرکز
شبانه روزی حفظ و تفسیر
یکساله کل قرآن کریم امام حسن
مجتبی(ع) در روستای الی خرمی
موفق به حفظ کل قرآن کریم
شدند و سپس مؤسسه قرآنی
مجمع القرآن فاطمیون گراش را
راهاندازی کردند.
راه اندازی  ۵شعبه ،مهد و پیش
دبستانیهای قرآنمحور ،دبیرستان
غیرانتفاعی ،طرح شبانهروزی
حفظ قرآن تسنیم ،مرکز شبانه
روزی حفظ یکساله بانوان همراه
با تربیت  ۱۰۰حافظ کل قرآن و
بیش از  ۴۰۰حافظ اجزاء بخشی
از فعالیتهای قرآنی مجمعالقرآن
فاطمیون گراش است.

تجليل از مقام واالی معلمان توسط مسئولین شهرستان

به گزارش ميالد الرستان به نقل از علوي روابط
عمومی شهرداری الر ،همزمان با سالروز شهادت استاد
مرتضی مطهری و روز معلم ،از مقام واالی تالشگران
عرصه تعلیم و تربیت در الرستان تجلیل شد.
به همین مناسبت از سوی شهرداری و شورای
اسالمی شهر الر با همکاری مدیریت آموزش و
پرورش شهرستان ،حجت االسالم والمسلمین
موسوی خرم امام جمعه الر ،شریفی معاون
شهردار ،مقیمی رییس شورای اسالمی
شهرستان ،بیژنی رئیس شورای اسالمی شهر الر
و تنی چند از اعضای شورا ،جاهدی فرماندهی
ناحیه مقاومت بسیج سپاه ،پیروز بخشدار
مرکزی ،مدیریت ،معاونین و کادر مدیریتی

آموزش و پرورش و تنی چند از مسولین
شهرستان ،با حضور در مدارس و با اهداي شاخه

گل به معلمان و کادر آموزشی از مقام واال و
ارزشمند معلم ،تجلیل کردند.

تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علمی کاربردی الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل
حسنی در جمع اساتید دانشگاه
علمی کاربردی الرستان در سالن
جهانگردی شهر الر ،در سخنانی
ضمن تبریک هفته معلم و روز استاد
در سخنانی اظهار داشت :شکلگیری
مردم ساالری دینی که از بطن مردم
برخاسته است ،نتیجه تالش همه
معلمین ،اساتید ،دانشمندان و کسانی
است که در مدارس ،دانشگاهها و در
حوزههای علمیه درس خوانده اند،
فارغالتحصیل شدهاند و صاحب نظر
و اهل علم و تالش بوده اند.
وی تصریح کرد :همه می دانیم
که بعد از پیروزی انقالب ،گروه
اصلی که در تثبیت و پایداری بحث
مردمساالری نقش مهمی داشتند،
کسانی بودند که از دانشگاه و حوزه
ها برخاستند .وقتی مجلس تشکیل
و قانون اساسی تصویب شد و در
ادامه نظام جمهوری شکل گرفت ،ماه
حصل آن تفکر جمعی از دانشگاهیان
و حوزویان بود.
فرماندار ویژه الرستان ،بیان کرد:
اساتید دانشگاه ها و حوزه ها نقش
اساسی و محوری و نقش مولدی
در موضوعات اساسی کشور دارند،
بنابراین این پیوند و این تاثیر پذیری
قشر دانشگاه بر شکلگیری و تثبیت
و تداوم نظام مردم ساالری نقش مهم
و بسزایی است.
حسنی تاکید کرد :امروزه کشور ما با
محدودیتهای خاصی مواجه است و
قشری که میتواند بهترین تأثیرگذاری
را داشته باشد و نظام اجرایی و مدیریتی

را در عرصه های مختلف حمایت کند
و راه و روش جدیدی برای برون رفت
از این وضعیت فعلی ارائه کند ،باز قشر
دانشگاهی هست ،چراکه شکل گیری،
تثبیت و پیشرفت جامعه بشری و به
خصوص جامعه امروزی ما در همه
ابعاد میتواند مدیون فعالیتهای علمی
و همه جانبه اساتید دانشگاهی است و
امروز این نقش میتواند نقش منحصر
به فرد برای خودش داشته باشد.
وی اظهار کرد :وضعیتی که ما امروز
بعضا از نظر اقتصادی و ناهنجاریهای
اجتماعی و از نظر کم و کاستی های
اجرایی و غیره با آن روبرو هستیم ،فکر
میکنم اساتید دانشگاه ها اگر بتوانند
با فهم مشترکی بین خود و مسئولین،
این نواقص ،نارساییها و معضالت همه
جانبه که گریبان گیر جامعه است
را ساماندهی کنند و با یک مدیریت
متمرکز درسطح ملی ،استانی و
شهرستانی ارائه راهکار بدهند ،قطعا
میتوانند روزنه ای را برای برون رفت
از این وضعیت ایجاد کنند.
حسنی ،با تاکید بر اینکه ما واقعاً در
شهرستان الرستان نیازمند همکاری،
همدلی ،همراهی و تبادل افکار و
پیوند مستحکمی از نظر مدیریتی و
اجرایی و آن بُعد علمی ،آکادمیک
دردانشگاهها هستیم؛ تصریح کرد:
شاید مسئولی به دلیل آن حجم کاری
که دارد نتواند تمام ضعف ها و کاستی
های شهرستان را متوجه شود ،اما
اساتید دانشگاهها و کسانی که کار
علمی و پژوهشی میکنند بهتر می
توانند در محیط دانشگاه و یا در خارج
از دانشگاه ،ضعفها و کاستیها را
تشخیص بدهند و به مسئولین راهکار

ارائه نمایند و این تبادل نظر می تواند
از آسیب ها بکاهد ،ضعفها را برطرف
و نقاط قوت را تقویت کند.
نماینده عالی دولت در الرستان،
اذعان داشت :ما نیاز داریم به همراهی
کسانی که صاحب نظر هستند و اگر
بتوانیم تلفیقی بین تجربیات کسانی
که در عرضه مدیریتی و اجرایی کار
میکنند و اساتید دانشگاهها در این
شهرستان ایجاد کنیم ،مطمئنا این
خطه روند رو به پیشرفت و توسعه به
خود خواهد گرفت.
معاون استاندار تاکید کرد :در
دانشگاه ها بایستی اتاق فکر شکل
بگیرد و در خصوص موضوعات
مختلف بخصوص در بحث رونق
تولید و اشتغال جلسات تخصصی
خود را با مسئولین شهرستان
برگزار نمایند ،چون موضوعات تولید
و اشتغال از اولویتهای اساسی
امروز جامعه ماست و اگر بتوانیم با
حداقل درآمدها و منابع مالی که در
شهرستان وجود دارد با کارآفرینان
و سرمایهگذاران بنشینیم ومباحث
مشورتی داشته باشیم ،خدمت قابل
شایانی را به شهرستان کرده ایم و

این خود باعث می شود که در سال
جاری بتوانیم اشتغال و تولید را در
شهرستان رونق ببخشیم.
حسنی اضافه کرد :پیشرفت و توسعه
همه جانبه مدیون اقدامات ،تفکر و
اندیشه و تحقیقات علمی و پژوهشی
اساتید دانشگاه ها هستیم و انشاهلل
بتوانیم با تولید علم نیازهای جامعه
را دانش بنیان کنیم و از این وضعیت
خارج کنیم و بتوانیم راهی را در
پیش بگیریم که در راستای اقتصاد
مقاومتی ،رونق تولید ،درونزا کردن
اقتصاد حرکت کنیم.
وی در پایان سخنانش از اساتید
وصاحبنظران دانشگاه ها خواست
که به کمک دستگاه های اجرایی
بیایند و نقطه نظرات ،پیشنهادها و
راهکارهای خود را در خصوص بهتر
شدن وضعیت خدماترسانی به کل
منطقه ارائه نمایند.
پیش از این نیز صفا فرجام رئیس
دانشگاه علمی کاربردی الرستان نیز
به ایراد سخن پرداخت.
در پایان از جمعی از اساتید نمونه
این دانشگاه با لوح سپاس و هدایایی
به رسم یادبود تجلیل شد.

حه
ف
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حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

كشف گوشي و
هندزفري ميلياردي
قاچاق در الرستان

به گزارش ميالد الرستان به نقل از پايگاه
خبري پلیس ،سرهنگ داود امجدي گفت :در
راستاي مبارزه با قاچاق و جلوگيري از هدر
رفتن سرمايه هاي ملي ،ماموران انتظامی
پاسگاه “چهاربركه” هنگام کنترل محورهای
اصلی ،به يك دستگاه پرايد مظنون و آن را
متوقف كرده و در بازرسي از آن  ۱۰۸دستگاه
موبايل و هندزفري قاچاق و فاقد مجوز
گمرکی با ارزش يك ميليارد و  ۴۳۰ميليون
ريال کشف كردند.
در اين رابطه يك نفر دستگیر و تحویل مقام
قضائی شد.
***

زمین لرزه  3/6دهم
ریشتری در اوز

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز لرزه نگاری
ایران اعالم کرد :زمین لرزه ای به بزرگی ۳
و  ۶دهم ریشتر ا ِوز در شهرستان الرستان را
لرزاند.این زمین لرزه در عمق  ۱۷کیلومتری
زمین رخ داد.
***

كشف  ۱۹كيلو مواد مخدر

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان الرستان،
ابراهیم راضی ،رئیس هیأت بدمینتون
استان فارس  ،در سفر به شهرستان الر و
در نشست با رئیس اداره ورزش و جوانان
الرستان با اشاره به اینکه هیأت بدمینتون
این شهرستان یکی از هیأت های فعال
فارس است ،گفت :رئیس هیأت بدمینتون
الرستان از قدیمی ترین روسای بدمینتون
استان است و قطعاً از وجود این پیشکسوت
در هیأت رئیسه هیأت بدمینتون فارس
استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نگاه هیأت بدمینتون فارس
تنها به مرکز استان نیست و توجه ویژه ای
به شهرستان ها خواهیم داشت ،تصریح کرد:
بازدید از تمام شهرستان های استان را در
برنامه داریم تا با همکاری اداره های ورزش
و جوانان ،مسائل و مشکالت هیأت های
بدمینتون فارس را مرتفع کنیم.
رئیس هیأت بدمینتون استان فارس ،عملکرد
محمد حسن طیبی در راس اداره ورزش و
جوانان الرستان را بسیار مثبت ارزیابی
کرد و افزود :رئیس اداره ورزش و جوانان
الرستان یکی از مدیران توانمند استان فارس
است و حمایت های وی تاثیر بسزایی در
روند پیشرفت تمامی رشته های ورزشی به
خصوص بدمینتون داشته است.
راضی ،در ادامه به پتانسیل باالی بدمینتون
الرستان و جنوب فارس اشاره کرد و اظهار
داشت :مسعود محسن پور و سید صابر راست
خدیو از سرمایه های بدمینتون الرستان
هستند که در صورت حمایت و توجه ویژه به
آنها ،شاهد حضور این ورزشکاران در اردوهای
تیم ملی و میادین بین المللی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اختصاص بودجه و تجهیرات
براساس فعالیت هیأت بدمینتون شهرستان
ها تقسیم بندی می شود ،تاکید کرد :با
توجه به تخصیص بسیار ناچیز اعتبارات
دولتی ،در صدد هستیم تا با جذب خیرین
ورزش دوست ،تجهیزات و بودجه را در
اختیار هیأت های برتر بدمینتون شهرستان
ها قرار دهیم.
رئیس هیأت بدمینتون استان فارس ،ظرفیت
الرستان را برای میزبانی مسابقات قهرمانی
استان و کشور بسیار خوب ارزیابی کرد و
گفت :الرستان در امر برگزاری مسابقات
قهرمانی کشور و اردوی تیم ملی بدمینتون
ناشنوایان که شهریور ماه سال  ۹۵برگزار
شد ،میزبان شایسته ای برای فدراسیون بود
و امیدواریم باز هم شاهد برگزاری مسابقات
بدمینتون قهرمانی کشور در این شهرستان
باشیم و مسابقات قهرمانی استان نیز در الر
برگزار شود.
ابراهیم راضی ،برگزاری دوره های مربی
گری و داوری در الر را یکی از نیازهای
اصلی این شهرستان دانست و خاطرنشان
کرد :با توجه به تعداد محدود داور و مربی
رسمی فدراسیون در این شهرستان ،هیأت
بدمینتون الرستان باید نسبت به برگزاری
دوره های مربی گری و داوری اقدام کند
تا در مسابقات قهرمانی استان و کشور که
به میزبانی الر برگزار می شود از پتانسیل
مربیان و داوران این شهرستان بهره ببریم.
وی توجه به بخش بانوان را یکی از اولویت
های اصلی هیأت بدمینتون فارس اعالم کرد
و افزود :هیأت بدمینتون استان نگاه ویژه ای

به بانوان دارد و تمام سعی ما بر آن است تا
بانوان بدمینتون باز فارس هم چون آقایان در
اردوهای تیم ملی حضور موثر داشته باشند و
هیأت بدمینتون الرستان نیز باید حمایت از
بانوان را در دستور کار اصلی خود قرار دهد.
رئیس هیأت بدمینتون استان فارس،
در پایان از همکاری و تعامل با آموزش و
پرورش سخن گفت و اضافه کرد :موضوع
استعدادیابی یکی از موارد مهمی است که
هیأت بدمینتون استان نگاه ویژه ای به این
امر دارد و امیدواریم با کشف استعدادها در
مدارس و شکوفایی آنها ،روز به روز شاهد
پیشرفت بدمینتون بازان فارس باشیم.
در ادامه این نشست ،رئیس اداره ورزش
و جوانان الرستان ،هیأت بدمینتون این
شهرستان را یکی از هیأت های برتر اعالم
کرد و گفت :هیأت بدمینتون الرستان در امر
میزبانی مسابقات ،اعزام تیم بدمینتون به رقابت
های مختلف ،استعدادیابی و جذب ورزشکار
بسیار خوب عمل کرده است و امیدواریم این
روند هم چنان ادامه داشته باشد.
محمدحسن طیبی از در اختیار قرار دادن
سالن اختصاصی به هیأت بدمینتون الرستان
خبر داد و بیان کرد :هیأت بدمینتون الرستان
در دو بخش آقایان و بانوان موفق ظاهر شده
است و ارتباط موثری با فدراسیون و هیأت
بدمینتون استان فارس دارد.
وی افزود :در صدد هستیم تا با توجه
به پتانسیل باالی ورزشکاران بدمینتون
الرستان ،رقابت های قهرمانی کشور و استان
را در این شهرستان برگزار کنیم.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان ،توجه
به هیأت بدمینتون بخش های تابعه این
شهرستان را یکی از اولویت های اصلی این
اداره دانست و تصریح کرد :استعدادهای
درخشانی در بخش های الرستان وجود دارد
که در صورت حمایت شاهد شکوفایی آنها
خواهیم بود.
طیبی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مربیان
و داوران بدمینتون الرستان از سوی هیأت
استان در مسابقات مختلف ،ادامه داد :سعی
می کنیم با میزبانی دوره های مربی گری و
داوری ،تعداد مربیان و داوران این شهرستان
را افزایش دهیم تا هیأت بدمینتون فارس
از داوران و مربیان الرستان در عرصه های
متعدد استفاده کند.
وی از حمایت همه جانبه از مسعود محسن
پور به عنوان ملی پوش بدمینتون الرستان
خبر داد و تاکید کرد :اداره ورزش و جوانان
از هیأت هایی که ورزشکاران آنها به اردوی
تیم ملی راه پیدا می کنند و صاحب عناوین
کشوری می شوند نگاه ویژه ای دارد که
هیأت بدمینتون الرستان در این امر موفق
عمل کرده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان در
پایان از هیأت بدمینتون فارس درخواست
کرد تا در صورت امکان دوره های آموزشی و
همچنین رقابت های قهرمانی کشور و استان
در الر برگزار شود که این امر مورد موافقت
رئیس هیأت بدمینتون استان قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه مهدی توانایی
دبیر هیأت بدمینتون استان فارس و
عبدالرحمن محمدی کارشناس تربیت بدنی
اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور
داشتند.

در الرستان

به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبرنگار
پايگاه خبري پليس ،سرهنگ داود امجدی
گفت  :در اجرای طرح مبارزه با موادمخدر،
ماموران پاسگاه انتظامی چهاربرکه هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی
بندرعباس -الرستان ،به یک دستگاه خودرو
پژو پارس مشکوک و در بازرسي  ۱۹کیلو و
 ۵۰۰گرم تریاک کشف و در اين خصوص يك
متهم دستگير شد و پرونده تشكيل و جهت
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال
گردید.
***

مدیر صفحه «فارس
شوتی» در دام پلیس فتا

به گزارش ميالد الرستان به نقل از پايگاه
خبري پليس ،سرهنگ حبيب اله رجبلي،
رئیس پلیس فتا استان ،گفت :در پي رصدهاي
صورت گرفته ،كارشناسان پليس فتا استان
موفق به شناسايي صفحه اینستاگرام «فارس
شوتي» توسط فردي جوان با هدف خرید و
فروش کاالی قاچاق شدند.
وي با بيان كرد ماموران با هماهنگي مقام
قضائي موفق به شناسايي و دستگيري فرد
جوان شده و در بازرسی از منزل متهم ،یک
قبضه اسلحه شکاری و مقدار كمي مواد مخدر
سنتی و يك دستگاه خودرو که با استفاده از
تجهیزات دودزا تجهیز شده بود كشف شد و
براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي
شد.
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقــاي حســين نجفي داراي شــماره شناســنامه
 301متولــد  1354/6/8بــه شــرح دادخواســت
بــه شــماره بايگانــي  980106از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــي
نجفــي شــبانكاره بــه شناســنامه شــماره 695
در تاریــخ  1395/12/17در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود گفتــه و ورثــه حينالفــوت آن
مرحــوم  -مرحومــه عبارتنــد از:
 -1هاجــر نجفــي تيــره شــبانكاره ش ش
 926ت ت  25/8/9ك.م 2294835239
صــادره از حــوزه شــيراز همســر متوفــي
-2مــژگان نجفــي شــبانكاره ش ش  300ت
ت  52/1/1ك.م  2450995072صــادره
از حــوزه فيروزآبــاد
-3ســميه نجفــي ش ش  12503ت ت
 61/6/30ك.م  2450123709صــادره از
حــوزه فيروزآبــاد
-4ســميرا نجفــي ش ش  508ت ت
 65/5/11ك.م  2452188190صــادره از
حــوزه فيروزآبــاد
-5ميثــم نجفــي ش ش  7ت ت 60/6/25
صــادره از حــوزه
ك.م 2300050463
شــيراز
-6حســين نجفــي ش ش  301ت ت
 54/6/28ك.م  2450995080صــادره از
حــوزه فيروزآبــاد فرزنــدان متوفــي وال غيــر...
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در روزنامــه ميــاد
الرســتان یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا
هــر شــخص يــا اشــخاصي اعتراضــی دارنــد و
یــا وصیتنامــهاي از متوفــی نــزد آنهــا باشــد
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــوراي حــل اختــاف تقدیــم نمايــد .بديهــي
اســت پــس از انقضــاء مهلــت وفــق مقــررات
اتخــاذ تصميــم خواهــد شــد.
رئيــس شــعبه پنجــم شــوراي حــل اختــاف
شهرســتان فيروزآبــاد
م/الف26/

ص

فرمانده کل ارتش :یگانها خود را به سطح استراتژی شبحملهای برسانند

به گزارش میالدالرستان به نقل از
العالم ،امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم
موسوی فرمانده کل ارتش در
گردهمایی فرماندهان یگان عمده و
مستقل نزاجا که در ستاد فرماندهی
این نیرو برگزار شد با تشکر از
زحمات نیروی زمینی ارتش در
امداد رسانی به سیل زدگان گفت:
رشادت و اقدامات شما در خدمت
رسانی به مردم عزیزمان در استان
های درگیر سیل موجب دریافت
مدال های افتخار آمیز از سوی مقام
معظم رهبری شد.
وی ادامه داد :رهبر معظم انقالب،
ارتش را به عنوان یک الگو در امداد
رسانی به مردم معرفی کردند و
فرمودند ارتش در خدمت رسانی به

مردم مصداق شعار ارتش فدای ملت
است و ارتش نمایشگاهی از ارزش
های اسالمی است .رضایت ایشان
از اقدامات ارتش موجب افتخار و
سرافرازی ماست .یگان های مختلف
ارتش در سیل اخیر مجاهدت و ایثار
بسیاری داشتند و از دل این بحران
سربلند بیرون آمدند .باید قدر دان
این عزتی که خداوند متعال به شما
داده باشیم.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفتهای
ارتش گفت :در چهل سال گذشته
هیچ گاه ارتش در جایگاه و منزلت
امروز در نگاه و بیان فرماندهی معظم
کل قوا و در بین مردم نبوده است.
سرلشکر موسوی :تهدیدات امروز
جدی است؛ البته این تهدیدات

در مرحله نخست ،زمینی نخواهد
بود؛ اما نیروی زمینی باید آمادگی
خود را حفظ کند و ارتقا ببخشد.
امروز باید بازی جنگ را به صورت
دائمی تمرین کنیم و از نظر فکری
و آمادگیهای داخل یگانی ،خود
را به سطح استراتژی شبحملهای

برسانیم.
فرمانده کل ارتش گفت :امروز
نیروی انسانی از مهمترین عوامل
پیروزی در عرصه نبرد محسوب
میشود و توجه به عامل نیروی
انسانی در سطوح مختلف باعث
پیشرفت نیروهای مسلح است.

همکاریهای اقتصادی میان کشور قطر و استان فارس
امنیت مشترک به وجود میآورد

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،عنایتاهلل رحیمی در دیدار رئیس دفتر
امیر قطر اظهار داشت :توسعه همکاریهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور قطر و
استان فارس امنیت مشترک را به وجود میآورد.
وی با بیان اینکه مردم فارس با کشورهای
حاشیه خلیج فارس ارتباطات و اشتراکات
فرهنگی دیرینهای دارند ،افزود :فارس شناسنامه
و نمونه کوچک ایران محسوب میشود و ارتباط
هر کشوری با این استان به منزله ارتباط با کل
کشور است.

نماینده عالی دولت در استان فارس ،با اشاره
به اینکه مردم این استان و کشور قطر دارای
اشتراکات دینی و فرهنگی هستند ،تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران به انسانیت توجه دارد و
همواره به همسایگان خود وفادار است.
وی ادامه داد :ایران در تاریخ  ۲۰۰سال گذشته
خود هیچگاه به کشوری تجاوز نظامی و تعرض
نکرده است و تنها در اندیشه حفظ امنیت خود
و همسایگانمان هستیم.
استاندار فارس ،با بیان اینکه فرصتهای

سرمایهگذاری قابل توجهی در این استان
در حوزههای صنعتی ،کشاورزی ،معدنی و
گردشگری وجود دارد ،گفت :جمهوری اسالمی
ایران امنیت سرمایهگذاری را تامین میکند و
شرایط مطلوبی برای سرمایهگذاری فراهم شده
است.
نماینده عالی دولت در استان فارس،
اظهار امیدواری کرد در آینده با سفرهای
رسمی هیئتهای ایرانی و قطری زمینه
سرمایهگذاریهای گستردهتری فراهم شود.
رئیس دفتر امیر قطر نیز در این دیدار با
بیان این که ارتباط مردم قطر و فارس از
گذشته مستحکم بوده است ،افزود :امنیت
سرمایهگذاری به شکل مناسبی در استان
فارس وجود دارد و موانع موجود قابل برطرف
شدن است.
شیخ راشد الدوسری ،با تاکید بر این که حمایت
جمهوری اسالمی ایران از قطر در شرایط سخت
هرگز از نظر مسئوالن و مردم قطر فراموش
نمیشود گفت :آماده گسترش هر چه بیشتر
همکاریهای اقتصادی با استان فارس هستیم.

واکنش ایران به دیدار برایان هوک با اعضای شورای امنیت:

آمریکا بیشرمانه اعضای سازمان ملل را تهدید میکند
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،دفتر
مطبوعاتی نمایندگی جمهوری
اسالمی ایران نزد سازمان ملل
متحد در نیویورک بیانیهای را در
واکنش به مالقات برایان هوک با
اعضای شورای امنیت بیانیهای را
صادر کرد که به شرح زیر است:
یک مقام وزارت خارجه آمریکا به
نیویورک سفر کرد که با اعضای
شورای امنیت مالقات کند تا براساس
ادعای نادرست وزارت خارجه آمریکا
«اهمیت پاسخگوکردن ایران به
خاطر عدم توجه به قطعنامه های
شورای امنیت در مورد توسعه و
آزمایش موشک های بالستیک» را
خاطر نشان کند.
به آمریکا یادآوری می شود قطعنامه
 2231شورای امنیت که آمریکا
همبانی آن بود و به اجماع تصویب
شد ،جایگزین همه قطعنامه های
سابق شورای امنیت در مورد برنامه

صلح آمیز هسته ای ایران گردید و
آن قطعنامه برجام را تایید کرد.
پایبندی ایران به تعهدات هستهایش
ذیل برجام تاکنون  14بار توسط
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید
شده است.
همین طور ،برخالف جعلیات و
دروغ پراکنی آمریکا ،هیچ یک از
موشکهای ایران «طراحی شده

برای پرتاب تسلیحات هستهای»
نیستند و لذا ،قطعنامه 2231
شورای امنیت به هیچ طریقی
فعالیتهای مرتبط با موشکهای
بالستیک متعارف جمهوری اسالمی
ایران را محدود نمی کند.
در نتیجه ،فعالیت های اینچنینی
ایران غیرسازگار با قطعنامه نیستند
بلکه خارج از چارچوب یا دایره

صالحیت قطعنامه قرار می گیرند.
اما آمریکا در نقض آشکار و جدی
قطعنامه  2231از برجام خارج شده
است .بدتر اینکه ،آمریکا به عنوان
یک عضو دائم شورای امنیت ،بی
شرمانه دیگر اعضای سازمان ملل را
تهدید می کند که یا آن قطعنامه را
نقض کنند یا با تنبیه مواجه شوند.
این یک سیاست واقعا مخرب و
ریاکارانه است.
به جای تالش برای انتشار اتهامات
ساختگی و سوء استفاده از شورای
امنیت برای پیشبرد سیاستهای
بدخواهانه علیه ایران ،مقامات
آمریکایی بایستی مسئوالنه براساس
تعهدات بین المللی شان عمل کنند
و به اعضای شورای امنیت توضیح
دهند که چرا کشورشان قطعنامه
 2231شورای امنیت را نقض می
کند و چرا تالش دارند دیگر دولت
ها را وادارند که همان کار را بکنند.

سردار فدوی:آنهایی که خود را ابرقدرت میدانند جرئت شلیک یک تیر
مستقیم به ما را نداشتند

معاون هماهنگکننده سپاه گفت :در  ۴۰سالگی
انقالب ،با انجام کارهای ناشدنی به تکیهگاه
مستحکمی دست پیدا کردهایم که شامل
اعتقادات و باورها و آرمانهایمان است تا گام
دوم را با اطمینان برداریم.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم ،سردار
سرتیپ پاسدار علی فدوی معاون هماهنگکننده
سپاه در آئین رونمایی از تازههای نشر مرکز اسناد
و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه امروز پس
از گذشت  40سال از پیروزی انقالب اسالمی،
کارهای ناشدنی بیشماری انجام شده است ،گفت:
قبل از انقالب همه این کارهایی که طی  40سال
گذشته انجام دادهایم را به عنوان کار ناشدنی تلقی
میکردند در حالی که این کارها انجام شد.
وی افزود :در  40سالگی انقالب ،امروز با انجام
کارهای ناشدنی به تکیهگاه مستحکمی دست
پیدا کردهایم که شامل اعتقادات و باورها و
آرمانهایمان است تا گام دوم را با اطمینان
بیشتری طی و نتایج عالیتری کسب کنیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه تاکید کرد :خیلی
از تجلیات کارهایی که صورت گرفته و به
عنوان سندهای تکمیل و بالغ شدن را میشود
شمرد در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
گردآوری شده که باید با سرعت بیشتری ادامه
پیدا کند .با انتشار آثار این مجموعه هر کسی

نامزد ریاستجمهوری آمریکا:

حمایت از جنگ یمن را متوقف کنید!
به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنیم ،
«اندرو بیتس» سخنگوی «جو بایدن» معاون
رئیسجمهور سابق آمریکا و نامزد پیشتاز
حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا ،روز گذشته اعالم کرد که بایدن بر
این اعتقاد است که زمان پایان دادن به
حمایت آمریکا از جنگ در یمن ،و لغو اعطای
«چک سفیدامضا» از سوی دولت «دونالد
ترامپ» به عربستان سعودی در این جنگ،
فرا رسیده است و کنگره باید از حق وتوی
رئیسجمهوری عبور کند.
مجلس سنای آمریکا عم ً
ال با طرح پیشنهادی
سناتور «برنی ساندرز» ،که بر عقبنشینی
آمریکا از حمایت از ائتالف جنگی تأکید
میکند ،موافقت کرده بود ،با وجود این،
ترامپ این مصوبه را وتو کرده است .بر اساس
قوانین آمریکا ،در صورتی که کنگره بخواهد
وتوی رئیسجمهور را بیاثر کند ،باید طرح
وتوشده را بار دیگر ،با بیش از دوسوم آرا
بهتصویب برساند .رأیگیری دراینباره ،امروز
در کنگره انجام خواهد شد.
بعد از قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار
منتقد حکومت سعودی در کنسولگری این
کشور در استانبول طی ماه اکتبر ،تالشهای
صورتگرفته برای پایان دادن به حمایت
آمریکا از سعودیها تشدید شده است.
قتل وحشیانه خاشقجی ،نگاهها را بار دیگر به
تاریخ نقض حقوق بشر در عربستان سعودی
معطوف کرده است.
بایدن اخیرا ً در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی
«سیبیاس» درباره حکومت سعودی اظهار
داشت« :من تردید دارم که آنها کوچکترین

اطالعاتی از هشت سال دفاع مقدس و پس از آن
خواست تا فیلم و کتابی بنویسد اصلیترین سند
مورد رجوعش اسناد این مرکز است.
سردار فدوی به لزوم توسعه فعالیتهای مرکز
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تاکید کرد
و افزود :هر کتاب این مرکز پشتوانه عظیم
اسنادی دارد .هشت سال ما فقط درگیر جنگ
بودیم و صدها هزار شهید دادیم ،ولی هر روز در
معرض تهاجم شیاطین عالم بودیم 22 .بهمن
 57انقالب پیروز شد و تنها دو روز بعد یعنی از
 24بهمن  57تا به امروز شیاطین به کشور ما
تهاجم کردند و همه اینها باید به عنوان سند

احترامی برای حاکمیت قانون ،حقوق و
کرامت انسان داشته باشند .ادعاهایی که
تا اآلن مطرح شده است با نوع رفتار این
پادشاهی ناهمخوان نیست».
دو رقیب دیگر بایدن برای نامزد شدن از
سوی حزب دموکرات در انتخابات 2020
یعنی« ،برنی سندرز» و «الیزابت وارن» از
عربستان سعودی و نیز روابط واشنگتن با
ریاض انتقاد کردهاند.
عربستان سعودی با تشکیل ائتالفی متشکل
از برخی رژیمهای مرتجع عربی ،از  25مارس
 ،2015مناطق مختلف یمن را با هدف
جلوگیری از قدرتگیری جنبش انقالبی
انصاراهلل ،آماج حمالت مستمر جنگندههای
خود قرار داده است.
با وجود این ،آمریکا که با تأمین جنگافزار و
مهمات بهصورت غیرمستقیم و با ارائه خدمات
لجستیکی و اطالعاتی بهصورت مستقیم در
این حمالت مشارکت دارد ،تاکنون از فشار به
رژیم سعودی برای متوقف کردن جنگ یمن
خودداری کرده است.

روایت طلبه شیعه عربستانی از رنج تحمیلی رژیم آلسعود به شیعیان

پیکر  ۳۲شهید را پس از اعدامتحویل ندادند

به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،حجت
االسالم زکی الساده ،در مراسم بزرگداشت
شهدای شیعه عربستان که در مسجد اعظم
قم برگزار شد ،اظهار داشت :جنایتهای
رژیم آل سعود در حق شیعیان عربستان
در معرض دید کشورهای مدعی حقوق
بشر است و شعار آزادی و دموکراسی
سر میدهند اما درباره جنایات آل سعود
سکوت کردند.
وی با بیان اینکه شیعیان در قطیف ،احساء
و مدینه منوره از مظلومیت برخوردار
هستند ،گفت :مظلومیت این شیعیان با
برپایی نظام جمهوری اسالمی به گوش
جهانیان میرسد و شیعیان عربستان از
ایران بابت همدردی با آنها پس از اعدام
شهدایشان قدردان هستند.
طلبه شیعه عربستانی تصریح کرد:
رنجهایی که شیعیان عربستان از طرف
رژیم آل سعود متحمل میشوند بسیار
سخت است ،آنها توطئههایی پی در پی

را از طرف این حکومت متحمل شدند که
هدف این توطئهها از بین بردن شیعیان
است.
زکی الساده بیان کرد :آخرین جرائم رژیم
آل سعود در حق شیعیان عربستان اعدام
 33نفر از شیعیان این کشور با تهت های
دروغین بود ،آنها به صورت عادالنه
محاکمه نشدند و از وکال برخوردار نبودند.
وی با اشاره به فشارهای رژیم آل سعود علیه
شیعیان این کشور ادامه داد :پیکر شهدای
عربستان پس از اعدام به خانوادههایشان
تحویل داده نشد و خانوادههای این شهدا
از برگزاری مراسم عزاداری منع شدند.
طلبه شیعه عربستانی با بیان اینکه رژیم
آل سعود در سالهای اخیر از هولناکترین
ابزارهای شکنجه برای آزار شیعیان
استفاده کرد ،خاطرنشان کرد :رژیم آل
سعود براساس فتوای علمای وهابی اعمال
غیرشرعی در حق شیعیان عربستان را
شرعی نشان دادند.

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

برابــر رأي شــماره  139760311011001612مورخــه  97/12/09هيــأت اول /موضــوع قانــون تعيين
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه
ثبــت ملــك الرســتان تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي محمدرســول نكيســا فرزنــد
محمــود بشــماره شناســنامه  564صــادره از الر در قســمتي از ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه
مســاحت  225/87متــر مربــع پــاك  59فرعــي از  4533اصلــي مفــروز و مجــزا شــده از پــاك
 4533اصلــي قطعــه  2واقــع در بخــش  18فــارس الرســتان خريــداري از ورثــه آقــاي ميرزانيــا و
شــركا محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــي ميشــود در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي
داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/01/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/14 :
م/الف154/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان

م
ف
ق
ود
افتخار مورد مراجعه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد 40 :سال بر مبنای اسالم،
استقامت و صبر انجام شده که نشان میدهد
ما در اوج اقتدار قرار داشتهایم و دشمنان ما
در اوج ذلت قرار دارند .آنهایی که خودشان
را ابرقدرت میدانند  30سال جرئت نداشتهاند
یک تیر مستقیم به سمت ما شلیک کنند30 .
سال و  9ماه از پایان جنگ میگذرد و آنها
فکر میکردند به سمت کسانی بروند که پیرو
انقالب اسالمی هستند و آنها را شکست دهند
درحالی که در این راهبرد نیز دشمن در لبنان،
سوریه ،فلسطین ،عراق و  ...شکست خورد.
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مجوز حمل سالح یک لول ساچمه زنی ته پر مدل
کوسه كاليبر12ساخت ایران به شماره سالح 804915
و شماره مجوز  013217465200بنام مختار جمالی
فرزند جمال به شماره شناسنامه  398متولد 1339/12/14
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي مزايده

بنياد تعاون زندانيان فارس در نظر دارد اجاره فروشگاه مواد غذايي و بهداشتي در زندان
الر را از طريق مزايده با قيمت پايه هشتاد ميليون ريال به متقاضيان ذيصالح واگذار نمايد.
متقاضيان ميتوانند جهت دريافت فرم پيشنهاد قيمت به آدرس شيراز ،بلوار صلح ،كوچه
 16بنياد تعاون زندانيان فارس مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 38345717واحد بازرگاني تماس حاصل نمايند.
مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز ميباشد و بنياد تعاون در
رد يا پذيرش پيشنهادها مختار است.
بهزادي  -رئيس اداره زندان الرستان

م/الف1820/

وزیر دفاع انگلیس
برکنار شد

«ترزامی» نخست وزیر انگلیس« ،گاوین
ویلیامسون» وزیر دفاع این کشور را به دلیل
فاش شدن نشست محرمانه شورای امنیت
این کشور برکنار کرد.
«جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس گفته
بود که انگلیس و تجارتهایش باید هوشیاری
ویژهای را در همکاری با شرکتهای چینی
نظیر هوآوی داشته باشند .وی این شرکتها
را تهدیدی برای امنیت ملی چین توصیف
کرده است.
شواهد قانع کننده حاکی از آن است که
گاوین ویلیامسون پشت درز اطالعات درباره
نشست اخیر شورای امنیت انگلیس بوده
است .در این جلسه وزیران توافق کردند که
به شرکت ارتباطاتی هوآوی چین دسترسی
محدودی برای کمک به توسعه شبکه نسل
پنجم انگلیس داده شود.
دولت آمریکا در ادامه فشارها علیه شرکتهای
بزرگ چینی و گسترش دامنه این فشارها به
کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی ،اروپا
و آفریقا ،آنها را به «جاسوسی» برای دولت
کمونیست چین متهم کرده است.
رشد شرکتهای چینی که رقیبی بزرگ برای
شرکتهای غربی محسوب میشوند باعث ایحاد
نگرانیهایی در میان مقامات آمریکا و اروپا در
زمینه از دست دادن بازار فروش محصوالت
غربی شده است.
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظــر بــه اینکــه آگهــي و عملیــات تحدیــد
حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زميــن مشــجر
گــز مشــهور بــه چهــل منــي چــاه اميــر تحــت
پــاک  7481و چــاه آب و گاورو و حــوض چــاه
اميــر تحــت پــاك  7482متصــل بــه هــم واقع
در قطعــه  3بخــش  18فــارس صحــراي اميــر
خــور ملكــي آقــاي عبــداهلل درتــاج و شــركا
كــه بــه علــت مشــخص نبــودن حــدود ملــك
بایــد تجدیــد آگهــي شــود و برحســب تقاضــای
مالــک کــه درخواســت انتشــار آگهــی تحدیــد
حــدود اختصاصــي نمــوده وقــت تحدیــد
حــدود مورخــه  98/3/21تعییــن و عملیــات
تحدیــد از ســاعت  8صبــح در محــل شــروع و
بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا از متقاضــي و كليــه
مجاوريــن طبــق مــاده  14قانــون ثبــت دعــوت
ميگــردد كــه در وقــت مقــرر در محــل وقــوع
ملــک حضــور بهــم رســانند واخواهــي مجاورين
نســبت بــه حــدود ارتفاقــي باســتناد مــاده 20
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه
تحدیــد بــه مــدت  30روز پذيرفتــه خواهــد
شــد كــه بايســتي كتب ـاً بــه اداره ثبــت محــل
تســليم و رســيد عــرض حــال دريافــت نمايــد.
ضمنــاً معتــرض از تاريــخ تســليم اعتــراض
بــاداره ثبــت يــك مــاه فرصــت خواهــد داشــت
كــه دادخواســت خــود را بــه دادگاه صالحــه
تقديــم و گواهــي تقديــم دادخواســت را اخــذ
و بــه اداره ثبــت ارائــه نمايــد در غيــر ايــن
صــورت ســند مالكيــت برابــر مقــررات صــادر
خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/02/14 :
شمســعلي اســكندري  -رئيــس اداره ثبــت
اســناد و امــاک الرســتان
م/الف184/
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظــر بــه اینکــه آگهــي و عملیــات تحدیــد
حــدود ششــدانگ یــک قطعــه نخلســتان
غيــر محصــور تحــت پــاک  976واقــع
در قطعــه  1بخــش  18فــارس شــهرقديم الر
ملكــي آقــاي محمدشــريف جدلــي بــه علــت
مشــخص نبــودن حــدود ملــك بایــد تجدیــد
آگهــي شــود و برحســب تقاضــای مالــک کــه
درخواســت انتشــار آگهــی تحدیــد حــدود
اختصاصــي نمــوده وقــت تحدیــد حــدود
مورخــه  98/3/6تعییــن و عملیــات تحدیــد از
ســاعت  8صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل
خواهــد آمــد لــذا از متقاضــي و كليــه مجاوريــن
طبــق مــاده  14قانــون ثبــت دعــوت ميگــردد
كــه در وقــت مقــرر در محــل وقــوع ملــک
حضــور بهــم رســانند واخواهــي مجاوريــن
نســبت بــه حــدود ارتفاقــي باســتناد مــاده 20
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه
تحدیــد بــه مــدت  30روز پذيرفتــه خواهــد
شــد كــه بايســتي كتب ـاً بــه اداره ثبــت محــل
تســليم و رســيد عــرض حــال دريافــت نمايــد.
ضمنــاً معتــرض از تاريــخ تســليم اعتــراض
بــاداره ثبــت يــك مــاه فرصــت خواهــد داشــت
كــه دادخواســت خــود را بــه دادگاه صالحــه
تقديــم و گواهــي تقديــم دادخواســت را اخــذ
و بــه اداره ثبــت ارائــه نمايــد در غيــر ايــن
صــورت ســند مالكيــت برابــر مقــررات صــادر
خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/02/14 :
شمســعلي اســكندري  -رئيــس اداره ثبــت
اســناد و امــاک الرســتان
م/الف186/
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نکاتی برای سرخ کردن بادمجان

طرز تهیه
پیراشکی
مواد الزم:
آرد 2 :فنجان
شیر گرم 4/3 :پیمانه
مخمر 1 :قاشــق غذا خوری
تخم مرغ 2 :عدد
پودر قند 2 :قاشــق غذا خوری
کره 2 :قاشق غذا خوری
اســانس وانیــل :نصــف قاشــق
چا یخــو ر ی
نمک 8/1 :قاشق چایخوری
روغن :به مقدار الزم
طرز تهیه:
ابتــدا در یــک کاســه مناســب تخــم
مــرغ هــا را شکســته و هــم بزنیــد
ســپس شــیر گــرم و کــره را اضافــه
کــرده و هــم بزنیــد .بعــد مخمــر و
نمــک را بــه همــراه پــودر قنــد و
اســانس را اضافــه کــرده و بــه خوبــی
مخلــوط کنیــد.در آخــر هــم کــم کــم
آرد را اضافــه -کــرده و آنقــدر ادامــه
دهیــد تــا مــواد خمیــری شــکل شــود.
ســپس خمیــر آمــاده شــده را روی
ســطح صــاف کــه کمــی آرد پاشــی
شــده قــرار دهیــد و خمیــر را بــا
دســت ورز داده بعــد از چنــد دقیقــه
ورز دادن ،آن را داخــل ظرفــی کــه آرد
پاشــی کــرده ایــد قــرار دهیــد و ســر
آن را بپوشــانید تــا  15دقیقــه خمیــر
اســتراحت کنــد و حجمــش دو برابــر
شــود.
بعــد از  15دقیقــه ،مجــددا کمــی آرد
روی ســطح صــاف بپاشــید و خمیــر را
بــا وردنــه صــاف کنیــد تــا بــه ضخامــت
یــک ســانتی متــر برســد.
ســپس بــا قالــب گــرد ،پیراشــکی هــا
را قالــب بزنیــد  .مــی توانیــد وســط
بعضــی از پیراشــکی هــا را بــا یــک
قالــب گــرد کوچکتــر ســوراخ کنیــد
.در ظــرف مــورد نظــر روغــن بریزیــد
طــوری کــه پیراشــکی هــا داخــل آن
غوطــه ور شــوند .وقتــی روغــن هــا
کامــا داغ شــدند پیراشــکی هــا را
داخــل آن بیندازیــد تــا دو طــرف آن
کامــا ســرخ شــوند و خمیرهــا رنــگ
قهــوه ای طالیــی پیــدا کننــد.
پیراشــکی هــای ســرخ شــده را روی
دســتمال جــذب روغــن قــرار دهیــد
تــا روغــن اضافــه آن گرفتــه شــود و
بعــد بــا مــواد دلخــواه ،ســطح آن را
تزییــن کنیــد.
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظــر بــه اینکــه آگهــي و عملیــات
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک
قطعــه زميــن زراعتــي مشــهور بــه دو
ســهمي تحــت پــاک  8087واقــع
در قطعــه  3بخــش  18فــارس الر
ملكــي آقــاي اصغــر علمــداري و شــركا
بــه علــت مشــخص نبــودن حــدود ملــك
بایــد تجدیــد آگهــي شــود و برحســب
تقاضــای مالــک کــه درخواســت انتشــار
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــي
نمــوده وقــت تحدیــد حــدود مورخــه
 98/3/8تعییــن و عملیــات تحدیــد از
ســاعت  8صبــح در محــل شــروع و بــه
عمــل خواهــد آمــد لــذا از متقاضــي و
كليــه مجاوريــن طبــق مــاده  14قانــون
ثبــت دعــوت ميگــردد كــه در وقــت
مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور
بهــم رســانند واخواهــي مجاوريــن
نســبت بــه حــدود ارتفاقــي باســتناد
مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم
صــورت جلســه تحدیــد بــه مــدت 30
روز پذيرفتــه خواهــد شــد كــه بايســتي
كتبــاً بــه اداره ثبــت محــل تســليم و
رســيد عــرض حــال دريافــت نمايــد.
ضمنــاً معتــرض از تاريــخ تســليم
اعتــراض بــاداره ثبــت يــك مــاه فرصــت
خواهــد داشــت كــه دادخواســت خــود
را بــه دادگاه صالحــه تقديــم و گواهــي
تقديــم دادخواســت را اخــذ و بــه اداره
ثبــت ارائــه نمايــد در غيــر ايــن صــورت
ســند مالكيــت برابــر مقــررات صــادر
خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/02/14 :
شمســعلي اســكندري  -رئيــس اداره
ثبــت اســناد و امــاک الرســتان
م/الف182/

 بعــد از پوســت کنــدن بادمجــان هــا،آنهــا را بشــویید و روی آن هــا نمــک
بریزیــد ،یــا در آب نمــک بخوابانیــد و
بعــد از خشــک شــدن بادمجــان هــا
آنهــا را ســرخ کنیــد.
بعــد از شســتن و پوســت کنــدنبادمجــان هــا مــی توانیــد از ســفیده
تخــم مــرغ اســتفاده کنیــد .یعنــی
ســفیده تخــم مــرغ را هــم بزنیــد و
بعــد دســتتان را خیلــی کــم آغشــته
بــه تخــم مــرغ کنیــد و بادمجــان هــا
را تخــم مرغــی کنیــد .ســپس داخــل
روغــن ســرخ کنیــد.
 قبــل از ســرخ کــردن ،بادمجــان هــارا بــه کمــی ماســت اغشــته کنیــد
و بعــد آن هــا را ســرخ کنیــد .مــی
توانیــد بادمجــان هــا را در ماســت

بخوابانیــد و در یخچــال یــک ســاعتی
اســتراحت دهیــد ســپس بادمجــان
هــا را کامــا از ماســت پــاک کــرده و
ســرخ کنیــد.
 بادمجــان هــا را بعــد از پوســتکنــدن بشــویید و بعــد از اینکــه
خشــک شــد ،بــا قلمــوی آشــپزی
(فرچــه ســیلیکونی) روغــن را روی
آن بمالیــد .ســپس آن هــا را درون
ســینی بچینیــد و بعــد درون مایکروفــر
بگذاریــد و بــه مــدت  10دقیقــه بــا
مایکروفــر بادمجــان هــا را ســرخ
کنیــد.
 بعــد از شســتن بادمجــان هــا رادرون مایکروفــر بگذاریــد و 5-3
دقیقــه بگذاریــد آبشــان کشــیده شــود
و بعــد درون روغــن ســرخ کنیــد.

 بعــد از بــرش زدن و شســتنبادمجــان هــا بگذاریــد خشــک شــوند.
ســپس در ماهیتابــه بچینیــد و کمــی
نمــک روی آن هــا بپاشــید و حــدود
نصــف اســتکان آب بــه آن اضافــه
کنیــد .در صورتــی کــه بادمجــان
هــا نــازک بــرش داده شــده مقــدار
آب کمتــری بریزیــد ،در ماهیتابــه را
بگذاریــد تــا بــا حــرارت مالیــم بپــزد.
زمانــی کــه آب بــه خــورد بادمجــان
رفــت و بادمجــان نــرم شــد ،یکــی
دو قاشــق روغــن و اندکــی زردچوبــه
بــه آن اضافــه کنیــد و بگذاریــد ســرخ
شــود.
 در ایــن روش بــرای ســرخ کــردنبادمجــان بــا روغــن کــم  ،آب و نمــک
بگذاریــد (نمــک بــه مقــدار الزم ،کــه

شيرين پلو
بادمجــان هــا شــور نشــوند ).بــه
جــوش بیایــد و بادمجانهــا را کــه
بــه تیکههــای دلخــواه بــرش دادیــم؛
حــدود دو الــی ســه دقیقــه بگذاریــد
بجوشــد .آنهــا را داخــل آبکــش
ریختــه تــا آب زیــادی بادمجــان
بــرود .ســپس آن هــا را ســرخ کنیــد.
بعــد از خــرد کــردن و شســتنبادمجــان هــا بگذاریــد خشــک شــوند،
درون ماهیتابــه مقــدار کمــی روغــن

نكات خانهداري

نحوه شست و شوی
کلم بروکلی
کلــم بروکلــی یکــی از خوشــمزه تریــن ســبزیجاتی
اســت کــه بــرای انــواع ســاالد و غذاهــا اســتفاده مــی
شــود ،ولــی ایــن ســبزی خــوش طعــم کــرم هــای
ریــزی دارد کــه بــا شستشــوی ســاده از بیــن نمــی
رود.
برخــی میگوینــد داخــل کلــم بروکلــی کرمهایــی
وجــود دارد کــه بــا شســتن معمولــی از بیــن نمـیرود،
پــس بــرای انــگل زدایــی ایــن ســبزی پرخاصیــت چه
بایــد کــرد؟
ابتــدا بــه مــدت  ۱۰دقیقــه بروکلیهــا را در ۳لیتــر آب
ولــرم همــراه بــا یک گــرم (نصــف قاشــق چایخــوری)
پــودر پرکلریــن  ۷۰درصــد خیــس کنید.
ســپس کلــم انــگل زدایــی شــده را از روی آب
جمــعآوری کــرده و آن را دوبــاره بــا آب ســالم
شستشــو دهیــد تــا باقــی مانــده مایــع ضــد عفونــی
کننــده از آن جــدا شــود.
بــرای طبــخ کلــم بروکلــی ،روشهــای گوناگونــی
وجــود دارد امــا پختــن درون آب و روی اجــاق گاز
و بخارپــز کــردن بــا اندکــی نمــک و یــک قاشــق
ســوپ خــوری روغــن زیتــون بهتریــن روشهــای
پختــن کلــم بروکلــی اســت .اگــر دوســت داریــد کلــم
بروکلیهایتــان را بپزیــد بایــد دقــت کنیــد کــه حتمــا
بعــد از  ۵دقیقــه آنهــا را کنتــرل کنیــد .بــرای ایــن
کار ،کافــی اســت یــک چنــگال را درون کلمهــا فــرو
کنیــد تــا مطمئــن شــوید کامــا پخت ـ ه اســت  .اگــر
پختــه بــود فــورا آنهــا را از روی شــعله مســتقیم
برداریــد .یادتــان باشــد کلــم بروکلــی بــه حــرارت
حســاس اســت و فــورا از بیــن مــیرود.
یــک روش دیگــر هــم بــرای از بیــن بــردن انگلهــای
بروکلــی گذاشــتن آنهــا در  ۳دقیقــه آب جــوش
اســت .بــا ایــن ترتیــب میتوانیــد بــا خیــال راحــت
از ایــن ســبزی مفیــد اســتفاده کنیــد.
راه دیگــر هــم خیــس کــردن بروکلــی بــه مــدت ۵
دقیقــه در آب همــراه بــا ســرکه و یــا نمــک بــه میزانی
اســت کــه آب طعــم ترشــی و یــا شــوری را بگیــرد.

آیــا تــا بــه حــال متوجــه شــدهاید نــوع ظرفــی
كــه در آن ســفیده تخممــرغ را هــم میزنیــد،
نقــش بســیار مهمــی در تولیــد مــادهای كــف
ماننــد دارد؟
اگــر شــما بــه جــای ظــروف شیشـهای یــا اســتیل،
ســفیده تخممــرغ را در یــك ظــرف مســی هــم
بزنیــد ،كــف خامــهای مایــل بــه زردی حاصــل
خواهــد شــد كــه در مقایســه كمــی ســفتتر اســت.
وقتــی ســفیده تخممــرغ را در یــك ظــرف
مســی میزنیــد ،در حیــن برخــورد ایــن مــاده
بــا بدنــه ظــرف ،مقــداری یــون مــس از ظــرف
جــدا شــده و وارد ســفیده تخممــرغ میشــود.
یونهــای مــس در تركیــب ،بــا یكــی از انــواع
پروتئینهــای موجــود در تخممــرغ بــه نــام
كونالبومیــن ،مــاده زردرنگــی را تولیــد میكننــد.
از آنجایــی كــه تركیــب مــس و ایــن پروتئیــن از
پایــداری قابــل قبولــی برخــوردار اســت ،بنابرایــن
احتمــال ایــن كــه ســفیدههای تخممرغهایــی
كــه در ظــرف مســی هــم زده میشــوند ،تغییــر
شــكل داده و یــا از هــم جــدا شــوند ،كمتــر

اگــر ســوختگی بــه ظــرف چســبیده ،ظــرف را پــر
از آب کــرده و یــک قاشــق جــوش شــیرین بــه آن
اضافــه کنیــد و آن را روی گاز بگذاریــد .زیــر گاز
را روشــن کنیــد و قبــل از اینکــه آب بــه جــوش
بیایــد ظــرف را از روی حــرارت برداریــد و بشــویید.
اگــر الزم اســت ایــن کار را یــک بــار دیگــر تکــرار
کنیــد تــا مشــکل بــه کلــی برطــرف شــود.
بــرای پــاک کــردن لکــه چــای از قــوری چینــییــا لکــه غــذا از ظــروف لعابــی مــی توانیــد از
خمیردنــدان اســتفاده کنیــد .قــوری را پــر از
آب کنیــد و کمــی خمیردنــدان در آن بریزیــد
و آن را حــل کنیــد .بعــد از نیــم ســاعت قــوری
را بشــویید.
بهتریــن روش بــرای خنــک نگــه داشــتن شــربتهــا در تابســتان اســتفاده از گیــاس ،آلبالــو یــا
انگــور یــخ زده اســت .بــا اســتفاده از ایــن میــوه
هــا دیگــر آب شــدن یــخ هــا موجــب تغییــر طعــم
و بــی مــزه شــدن شــربت نمــی شــود.
بــرای از بیــن بــردن بــوی بــد چــاه بهتــر اســتمقــداری جــوش شــیرین را بــا پــودر ماشــین
لباسشــویی ترکیــب کــرده و آن را بــا فشــار آب
داغ داخــل لولــه هــا بریزیــد.
اگــر شستشــوی پــرده هــا را در منــزل انجــاممــی دهیــد بــه خاطــر داشــته باشــید بــه جــای

نحوه تشخیص تندی فلفل

آن کــه آنهــا را تــا کــرده یــا در ســبد رخــت هــا
قــرار دهیــد تــا خشــک شــود آنهــا را بــه صــورت
نمــدار از محلــی مناســب آویــزان کنیــد تــا بــدون
نیــاز بــه اتــو کشــیدن قابــل اســتفاده باشــند.
بــرای صرفــه جویــی در مصــرف آب به یاد داشــتهباشــید کــه اگــر در خانــه تــان آکواریــوم داریــد آب
آن را دور نریزیــد .از آن بــرای آبیــاری درختــان،
باغچــه و گلــدان هــای خــود اســتفاده کنیــد.
اگــر چــای روی لبــاس و رومیــزی شــما ریختــهو امــکان شستشــوی فــوری آن مقــدور نیســت
خیلــی ســریع پارچــه ای تمیــز را بــا پــودر
لباسشــویی و آب مخلــوط کنیــد و آن را روی
پارچــه یــا پیراهــن تــان بکشــید و اگــر لبــاس
مجلســی شــما جنــس ظریفــی دارد ،هنــگام اتــو
کــردن یــک پارچــه نخــی یــا کتــان کــه رنــگ و
پــرز نمــی دهــد روی لباســتان بیندازیــد ،ســپس
اقــدام بــه اتوکشــی نماییــد.
بــرای جلوگیــری از فاســد شــدن ســبزی هــاآنهــا را در بخشــی جداگانــه و دور از انــواع
گوشــت هــای قرمــز و ســفید قــرار دهیــد.
یکــی از شــیوه هــای پیشــگیری از شپشــکزدن برنــج ،مخلــوط کــردن کیســه برنــج بــا
نمــک اســت .ایــن کار مانــع از وجــود حشــرات
در برنــج مــی شــود.

ظرف مناسب برای هم زدن سفیده تخم مرغ
خواهــد بــود.
بــا عبــور هــوا از بیــن
مولكولهــای ســفیده
تخممــرغ در اثــر
زدن ،نوعــی واكنــش
مـكـانـیـكـــی بـیـــن
اتفــاق
مولكولهــا
میافتــد كــه ســبب
پروتئینهــای
تغییــر
موجــود در ســفیده میشــود .بــا تثبیــت
حبابهــای هــوا در میــان مولكولهــا،
پروتئینهــای تغییــر شــكل یافتــه بــه شــكل
خاصــی درآمــده و بــه اصطــاح لختــه میشــوند
كــه در نتیجــه كــف ســفید رنــگ و نســبتا
غلیظــی ایجــاد خواهــد شــد.
اگــر كــف بــه دســت آمــده از ه ـمزدن ســفیده
تخممرغهــا را در یــك ظــرف غیرمســی
دوبــاره بــه هــم بزنیــد ،پروتئیــن بــه طــور

كامــل تغییــر شــكل داده
و در نهایــت بــه صــورت
دســتههای مجزایــی
لختــه میشــوند .در
چنیــن شــرایطی دیگــر
هیــچ راهــكاری بــرای از
بیــن بــردن ایــن حالــت
و بــه دســت آوردن
یــك تركیــب یكدســت
از ســفیده تخممــرغ وجــود نخواهــد داشــت.
بــه همیــن علــت در دســتور تهیــه كیكهــا و
ی تاكیــد میشــود كــه از زیــاد هــم زدن
شــیرین 
ســفیده تخــم مــرغ خــودداری كنیــد.
اگــر از یــك ظــرف مســی برای هــم زدن ســفیده
تخممــرغ اســتفاده كنیــد ،مولكولهــای
پروتئینــی در تركیــب مــس ــــ كونالبومیــن قرار
میگیرنــد و در نتیجــه تعــداد مولكولهــای
پروتئینــی كــه آزاد هســتند و میتواننــد تغییــر

از روی ظاهــر فلفــل هــم تــا حــدی مــی توانیــد میزان
تنــدی فلفــل را تشــخیص دهید.
دانــه هــای فلفــل تندتریــن قســمت هــای ایــن گیــاه
هســتند .امــا همــه فلفــل هــا مثــل هــم نیســتند
برخــی از آنهــا تنــدی بســیار کمــی دارنــد و برخــی
از آنهــا آنقــدر تنــد هســتند کــه بایــد بــا دســتکش
آنهــا را برداریــم  .اگــر شــما هــم جزء کســانی هســتید
کــه دوســت داریــد تشــخیص دهیــد چــه فلفلــی تنــد
اســت و چــه فلفلی تنــدی کمتــری دارد مــی توانید از
روشــی کــه در اینجــا ذکــر مــی کنیــم اســتفاده کنید.
دستورالعمل :
وقتــی مــی خواهیــد فلفــل بخریــد دربــاره میــزان
تنــدی آن از فروشــنده ســئوال کنیــد و اگــر از
فروشــگاه هــای بــزرگ خریــد مــی کنیــد بایــد بــه
توضیحــات نوشــته شــده روی برچســب آن توجــه
کنیــد  .معمــوال بعــد از قیمــت  ،روی برچســبها
میــزان تنــدی فلفــل نوشــته مــی شــود.
از روی ظاهــر فلفــل هــم تــا حــدی مــی توانیــد میزان
تنــدی فلفــل را تشــخیص دهیــد  .معمــوال هرچــه
فلفــل ریزتــر باشــد تنــد تــر اســت .هــم فلفــل هــای
قرمــز و هــم فلفــل هــای ســبز مــی تواننــد خیلــی
تنــد باشــند بنابرایــن رنــگ فلفــل نمــی توانــد مــاک
خوبــی بــرای قضــاوت کــردن دربــاره تنــدی آن باشــد.
بــه تازگــی فلفــل هــم توجــه کنیــد و ببینیــد فلفل بو
داده اســت یــا تــازه  .اگــر فلفــل چیــن و چروک شــده
و رنگــش تیــره تــر شــده اســت حتمــا بــو داده اســت
 .فلفــل بــو داده معمــوال تندتــر از فلفــل تــازه اســت
 ،بنابرایــن اگــر نمــی خواهیــد از فلفــل هــای خیلــی
تنــد اســتفاده کنیــد بهتــر اســت از فلفــل هــای تــازه
اســتفاده کنید.
هشدارها :
 - 1شــما مــی توانیــد تنــدی فلفــل را بــا خــارج کردن
دانــه هــای داخــل آن کاهــش دهید.
 - 2وقتــی قصــد داریــد فلفــل هــای تنــد را بــه دســت
بگیریــد حتمــا دســتکش بپوشــید و بعد از دســت زدن
بــه فلفــل حتمــا دســتهایتان را بشــوئید تــا پوســتتان
تحریک نشــود .

شــكل داده و لختــه شــوند ،كمتــر خواهــد شــد.
عــاوه بــر ایــن ممكــن اســت مــس بــا گروههــای
حــاوی ســولفور در دیگــر پروتئینهــای موجــود
در تخممــرغ واكنــش داده و پروتئینهــای
بیشــتری را مهــار كنــد .اگــر چــه ممكــن
اســت یونهــای آهــن یــا روی كــه در دیگــر
ظــروف فلــزی وجــود دارنــد نیــز بــا پروتئیــن
كونالبومیــن موجــود در ســفیده تخممــرغ
تركیــب شــوند ،امــا تركیــب حاصــل نقــش
موثــری در افزایــش غلظــت مــاده كــف ماننــد
نخواهــد داشــت.
اگــر از ظــروف شیش ـهای یــا اســتیل بــرای بــه
هــم زدن ســفیده تخممــرغ اســتفاده میكنیــد،
بهتــر اســت مقــداری كــرم تارتــار بــه آن اضافــه
كنیــد تــا كــف بــه دســتآمــده از بــه هــم زدن
ســفیده تخممــرغ ،از غلظــت مناســبی بــرای
تهیــه كیــك و شــیرینی برخــوردار باشــد.
افــزودن ایــن مــاده نقــش بســیار مهمــی در
كاهــش شــدت تغییــر شــكل پروتئینهــا و
ایجــاد تركیــب یكنواخــت خواهــد داشــت.

روش نگهداری خرما
خرمــا یکــی از قدیمــی تریــن میــوه
هــای جهــان و یــک خوردنــی مغــذی
اســت کــه گرســنگی را زود از بیــن
مــی بــرد و در عیــن حــال بــرای آن
دســته از آدم هایــی کــه بــه شــیرینی
هــا عالقــه منــد هســتند ،انتخــاب
خوبــی اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه خرماهــا
کالــری بیشــتری نســبت بــه اغلــب
میــوه هــا دارنــد ،امــا خوشــبختانه
بــا وجــود شــیرینی در ایــن میــوه
و کالــری بــاالی آن مصــرف مقــدار
مناســب از آن ســبب افزایــش وزن
نمــی شــود.
در حقیقــت اکثــر انــواع خرماهــا
ســدیم و کلســترول و چربــی ندارنــد و
بــه همیــن دلیــل مصــرف آن عارضــه

چندانــی بــه وجــود نمــی آورد.
ارزش غذایی:
خرمــا سرشــار از فیبرهاســت .هــر 10
عــدد خرمــا حــدود  234کالــری دارد
و وجــود کلســیم و ویتامیــن  B6و
ســدیم و آهــن و پتاســیم و پروتئیــن
آن را بــه یــک منبــع غنــی ویتامیــن
هــا و مــواد معدنــی الزم انســان
تبدیــل کــرده اســت.
خرید:
اکثــر ســوپر مارکــت هــا خرماهــای
تــازه و یــا خشــک شــده را در لیســت
فــروش خــود قــرار مــی دهنــد .در هــر
دو حــال شــما ســعی کنیــد خرمایی را
انتخــاب کنیــد کــه پوســت آن نــازک
باشــد و بــوی بــدی نگرفتــه باشــد و
همچنیــن روی ســطح آن اثــری از

دانــه هــای شــکر دیــده نشــود.
نگهداری:
خرماهــای خشــک معمــوال تــا یــک
ســال در یخچــال نگهــداری می شــوند.
خرماهــای تــازه در صــورت بســته
بنــدی درســت تــا حــدود هشــت مــاه
در یخچــال مــی ماننــد و در صــورت
نگهــداری در کابینــت منــزل یــک مــاه

بریزیــد و بعــد از داغ شــدن روغــن،
بادمجــان هــا را داخــل روغــن بچینید
و ســپس در ماهیتابــه را بگذاریــد و
شــعله را زیــاد کنیــد تــا هــم بخــار
پــز شــوند و هــم ســرخ شــوند در ایــن
روش هــم خواهیــد دیــد کــه بادمجان
هــا را بــا روغــن کــم ســرخ کــرده ایــد
در ایــن روش روغــن هــم بــه اطــراف
کمتــر پاشــیده مــی شــود.

بیشــتر قابــل اســتفاده نیســتند.
اگــر خرمــا خشــک شــد بــا ریختــن
کمــی آب گــرم و یــا حتــی آب میــوه
شــکل بهتــری بــه خــود مــی گیــرد.
مراقــب باشــید کــه خرمــا را در
محلــی کــه اقــام بــو دار همچــون
ســیر وجــود دارد ،نگذاریــد زیــرا
خرمــا خیلــی زود بــه خــود بــو مــی

گیــرد.
پذیرایی با خرما:
خرمــا بــه خــودی خــود بســیار لذیــذ
اســت امــا اگــر قصــد داریــد کــه آن
را بــه تنهایــی جلــوی مهمانــان تــان
بگذاریــد مــی توانیــد در آن بــادام یــا
قطعــات ریــز گــردو قــرار دهیــد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه اضافــه
کــردن خرمــا بــه نــان هــا یــا کیــک
هــا و شــیرینی هــای خانگــی نیــز
عــاوه بــر خوشــمزه کــردن آنهــا
خــواص مفیــد غذایــی نیــز دارد.
در ضمــن بــا پوســت کنــدن خرمــا
مــی توانیــد آن را در کنــار ســاالد
در بشــقاب تــان قــرار دهیــد .هــر
چقــدر خرمــا را خنــک کنیــد ،کنــدن
پوســت آن راحــت تــر صــورت مــی
گیــرد .پــس آن را بــا قطعــه قطعــه
کــردن ،در کنــار دیگــر دســرها روی
میــز بگذاریــد.

مواد مورد نیاز:
سینه مرغ 1 :عددکامل
برنج 3 :پیمانه
پیاز 3 :عدد
خــال پوســت پرتقــال 4 :قاشــق
غذاخــوری
خــال پســته و بــادام4 :قاشــق
غذ ا خــو ر ی
زرشک 4 :قاشق غذاخوری
هویج 3 :عدد
گالب 3/1 :پیمانه
روغن زیتون :به میزان الزم
زعفران:به میزان دلخواه
نمک :به میزان کافی
شکر :به میزان الزم
فلفــل ســیاه و زردچوبــه :بــه میــزان
کافــی
طرز تهیه:
ابتــدا برنــج را بشــویید و چنــد ســاعت
در آب و نمــک خیــس کنیــد.
ســپس ســینه مــرغ را بــا کمــی آب در
حــدی کــه روی گوشــت را بپوشــاند و
بــه همــراه مقــداری نمــک  ،فلفــل و
زردچوبــه و همچنیــن یــک عــدد پیــاز
خــرد شــده بپزیــد.
در ایــن فاصلــه خــال بــادام و پســته
را در گالب خیــس کــرده و زرشــک هــا
در آب بخیســانید و بعــد  2عــدد پیــاز
باقــی مانــده را رنــده کــرده و تفــت
دهیــد.
هویــج هــا را بــه صــورت خــال هــای
 2ســانتی متــری خــرد کــرده و در
یــک تابــه دیگــر بــا کمــی روغــن
تفــت دهیــد تــا نــرم شــود .بعــد بــه
هویــج هــا بــه انــدازه  1الــی  2قاشــق
غــذا خــوری شــکر بــه همــراه کمــی
زعفــران و نصــف پیمانــه آب اضافــه
کــرده و در تابــه را ببندیــد .وقتــی آب
هویــج بخــار شــد بــاز هــم بــا همــان
روغنــی کــه داخلــش اســت کمــی
تفتــش میدهیــم.
در مرحلــه بعــد بایــد تلخــی خــال
پرتقــال را از بیــن ببریــد و بــرای ایــن
کار بایــد چنــد بــار خــال هــا را در آب
بریزیــد و آب آن را خالــی کنیــد و در
مرحلــه بعــد چنــد بــار در آب جــوش
بریزیــد و بعــد از یکــی دو بار قــل زدن،
آب جــوش را خالــی کنیــد .در مرحلــه
آخــر  3تــا  4قاشــق غذاخــوری شــکر
و کمــی زعفــران داخــل آن بریزیــد و
بگذاریــد تــا آب آن کــم شــود ولــی
غلیــظ نشــود .بعــد خــال هــا را از آب
جــدا کنیــد و آب آن را کنــار بگذاریــد.
مــرغ پختــه شــده را از آب خــارج
کردهــو بــه تکــه هــای کوچکتــر ببریــد
و کمــی تفــت دهیــد .ســپس زرشــک
هــا را در کنــار مــرغ هــا تفــت دهیــد .
دقــت کنیــد بعــد از اضافــه شــدن
زرشــک هــا مــدام آن را هــم بزنیــد
تــا زرشــک نســوزد .ســپس هویــج و
خــال پرتقــال آمــاده شــده را داخــل
تابــه مــرغ هــا بپزیــد و هــم بزنیــد .در
ایــن مرحلــه بایــد مــواد را تســت کنیــد
تــا اگــر احتیــاج بــه شــیرینی بیشــتری
داشــت بــه آن شــکر یــا همــان آب
شــیرینی کــه از خــال پرتقــال کنــار
گذاشــته ایــد اضافــه کنیــد.
در تابــه را بندیــد و اجــازه دهیــد همــه
مــواد بــه مــدت  15الــی  20دقیقــه در
کنــار هــم بپزنــد و ترکیــب شــوند .بعــد
از ترکیــب شــدن مــواد ،خــال پســته
و بــادام را هــم از گالب خــارج کــرده
و بــه بقیــه مــواد اضافــه کنیــد تــا بــا
هــم مخلــوط شــوند.
برنــج را آبکــش کنیــد و بعــد از اینکــه
دم کشــید و هنــگام ســرو کــردن مــواد
شــیرین پلــو را بــه صــورت الیــه بــه
الیــه در ظــرف مــورد نظــر بــه همــراه
برنــج بکشــید.
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چگونه هر روز یک
چیز جدید یاد
بگیریم

درســت اســت کــه نمــی توانیــم بــه
یکبــاره همــه دانــش دنیــا را بــه دســت
بیاوریــم امــا مــی توانیــم هــر روز چیــز
جدیــدی یــاد بگیریــم و بــرای ایــن
کار هــر روز بایــد بــه دنبــال راهــی
بــرای پیــدا کــردن اطالعــات جدیــد
باشــیم .کتــاب هــا و اینترنــت دوســت
مــا هســتند .بــه عــاوه مــی توانیــد
مهــارت جدیــدی را یــاد بگیریــد و هــر
روز آن را تمریــن کنیــد .همیشــه بایــد
ذهــن تــان هوشــیار باشــد زیــرا نمــی
دانیــد چــه زمانــی قــرار اســت فرصــت
یادگیــری پیــش بیایــد.
خبرهای روزانه را دنبال کنید:
بــرای بــاال بــردن آگاهــی کتــاب و
مقالــه بخوانیــد:
بــرای کشــف چیزهــای جدیــد در
اینترنــت جســتجو کنیــد:
بــرای بــه کار گرفتــن ذهنتــان کالس
ثبــت نــام کنیــد:
ویدیوهای آموزشی ببینید:
بــرای گــردآوری اطالعــات ســوال
بپرســید:
یــک زبــان جدیــد یــاد بگیریــد:
باغــداری یــاد بگیریــد:
مهــارت هــای آشــپزی خــود را تقویــت
کنید :
بــه اطرافتــان دقــت کنیــد و متوجــه
چیزهــای جدیــد شــوید:
با آدم های جدید آشنا شوید:
تجربیــات جدیــد را بپذیریــد :آمــاده
انجــام دادن کارهــای جدیــد باشــید.
بــه فرصــت هــا بلــه بگوییــد .بــه
عنــوان مثــال اگــر یکــی از دوســتان
تــان پیشــنهاد کوهنــوردی داد بــا
خــود بگوییــد :تــا به حــال کوهنــوردی
نکــرده ام امــا دوســت دارم یــاد بگیــرم.
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقــاي عطــا نمــدي داراي شــماره
شناســنامه  298متولــد  1356/1/1بــه
شــرح دادخواســت بــه شــماره بايگانــي
 980058از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
محمدرضــا نمــدي بــه شناســنامه
شــماره  2440543896در تاریــخ
 1394/9/27در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود گفتــه و ورثــه حينالفــوت آن
مرحــوم  -مرحومــه عبارتنــد از:
 -1عطــا نمــدي ش ش  298ت
ت  56/1/1ك.م 2450264507
صــادره از حــوزه فيروزآبــاد پــدر متوفــي
-2مريــم نمــدي ش ش  13ت
ت  60/3/1ك.م 2451657294
صــادره از حــوزه فيروزآبــاد مــادر
متوفــي وال غيــر...
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در روزنامــه ميــاد
الرســتان یــک مرتبــه آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر شــخص يــا اشــخاصي
اعتراضــی دارنــد و یــا وصیتنامــهاي از
متوفــی نــزد آنهــا باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــوراي
حــل اختــاف تقدیــم نمايــد .بديهــي
اســت پــس از انقضــاء مهلــت وفــق
مقــررات اتخــاذ تصميــم خواهــد شــد.
رئيــس شــعبه اول شــوراي حــل
اختــاف شهرســتان فيروزآبــاد
م/الف27/

نتيجه بداخالقى در خانواده
يكــى از يــاران پيامبــر (ص) مــردى
اســت بــه نــام ســعد ابــن معــاذ،
او در زمــان پيامبــر اكــرم (ص)
فــوت نمــود وقتــى بــه حضــرت
خبــر فــوت او را دادنــد حضــرت بــا
اصحــاب خــود برخاســت و دســتور
داد ســعد را غســل دهنــد و خــود
كنــار در ايســتاد پــس از غســل
و حنــوط و كفــن نمــودن ســعد،
چــون ســعد را بــر روى تابــوت
حركــت دادنــد ،پيامبــر پــاى برهنــه
و بــدون عبــا دنبــال جنــازه حركــت
كــرد ،گاهــى طــرف راســت و
گاهــى طــرف چــپ تابــوت را مــى
گرفــت  ،تــا اينكــه بــه قبــر رســيد،
پيامبرخــود وارد قبــر شــد و لحــد

را چيــد و خشــت را بــر او قــرار داد
و بــا ســنگ و گل اطــراف خشــت
را محكــم كــرد و ســوراخ هــا را
پوشــاند .چــون كار تمــام شــد،
حضــرت بــر او خــاك ريخــت و روى
قبــر را صــاف نمــود و فرمــود :مــن
مــى دانــم كــه بــزودى بــدن ســعد
متالشــى مــى شــود و پوســيدگى
بــه ســراغ او مــى رود ولــى خداونــد
دوســت مــى دارد بنــده چــون كارى
مــى كنــد آن را محكــم انجــام دهــد
(بــه هميــن جهــت حضــرت در
پوشــاندن قبــر دقــت فرمــود).
چــون خــاك قبــر را صــاف نمودنــد،
مــادر ســعد صــدا زد :اى ســعد
گــوارا باشــد بــر تــو بهشــت ،

کــودکان بــا بزرگتــر شــدن و رســیدن بــه ســنین
بلــوغ از دوران کودکــی گذشــته و پــا بــه دورانــی
جدیــد بــه نــام نوجوانــی مــی گذارنــد در ایــن
دوران برخــورد بــا نوجــوان بســیار مهــم اســت
زیراکــه در ایــن مرحلــه شــخصیت افــراد شــکل
مــی گیــرد و ثبــات شــخصیتی فــرد صــورت
مــی گیــرد در ایــن مرحلــه فــرد بــرای آینــده
خــود نقشــه هــا و طــرح هایــش را ارائــه مــی
کنــد و بــی صبرانــه منتظــر رســیدن فرداهایــی
اســت کــه آرزوهایــش را رقــم مــی زنــد در ایــن
بیــن نحــوه برخــورد بــا نوجــوان از اهمیــت و
حساســیت ویــژه ای هــم از طــرف والدیــن و هــم
از طــرف خانــواده هــا قــرار مــی گیــرد.
فرزنــد شــما دیگــر یــک کــودک نیســت ،او
دیگــر ســالهای نوجوانــی و جوانــیاش را
میگذراند،یــک روز میبینیــد کــه خیلــی
مــودب و خــوش رفتــار اســت و روز دیگــر در
خــود فــرو رفتــه و اخــاق خوشــی نــدارد .او
دیگــر بــه مســائل متفاوتــی فکــر میکنــد
و از شــما توقعــات تــازهای دارد .مثــ ً
ا دلــش
میخواهــد در زمــان رفــت و آمــد او محدودیتــی
وجــود نداشــته باشــد و بــا دوســتان خــود بیــرون
بــرود بــدون اینکــه از او اســتنطاق شــود .االن
دیگــر زمــان آن رســیده کــه مهارتهــای فرزنــد
پــروری تــان را کمــی ســبک ســنگین کنیــد و بــا
روشــهای متفاوتــی بــا فرزندتــان برخــورد کنیــد.
شــکی نیســت کــه نوجــوان و جــوان هــم خــط
قرمزهایــی را کــه شــما برایــش گذاشــته ایــد
امتحــان خواهــد کــرد تــا ببینــد شــما تــا چــه
انــدازه در ایــن قوانیــن جــدی هســتید و چقــدر
میتوانیــد سرکشــیهای او را تحمــل کنیــد.
بــا تمــام ایــن حــرف هــا او هنــوز هــم فرزنــد
شماســت و حتــی اگــر از قوانیــن شــما ســرپیچی
کنــد بــاز هــم بــه شــما نیــاز دارد .مهــم ایــن
اســت کــه بتوانیــد تشــخیص دهیــد کــدام
تــاش هــا ارزشــش را دارد و کدامیــک نتیجــه
معکــوس میدهــد
حتــی اگــر آنهــا را درک نمیکنیــد ؛ کتابهــای
فرزنــد پــروری زیــادی میخوانیــد و مــو بــه مــو
عمــل میکنیــد در هنــگام برخــورد و ارتبــاط
بــا فرزندتــان بایــد کتــاب را کنــار بگذاریــد و بــه
تصمیــم و انتخــاب خودتــان اعتمــاد کنیــد بــه
چیزهــای کوچــک و کــم ارزش گیــر میدهیــد
اگــر ایــن کار فرزندتــان او را در معــرض خطــری
قــرار نمیدهــد ،خیلــی ســختگیری نکنیــد و
اجــازه دهیــد تصمیمــات متناســب بــا ســن خــود
را بگیــرد مشــکالت بــزرگ را ندیــده میگیریــد
االن وقتــی اســت کــه بایــد واکنــش نشــان
دهیــد و قبــل از اینکــه مشــکل بزرگتــر شــود،
کاری بکنیــد
اگــر ســختگیری بیــش از حــد میکنیــد یــا او را
کامــا آزاد گذاشــته ایــد الزم اســت بیــن آزادی
دادن بــه فرزندتــان و پیــروی او از شــما تعادلــی
وجــود داشــته باشــد .پــس قوانیــن واضــح
و روشــنی بــرای آنهــا مشــخص کنیــد و
ارزشــهای خانوادگــی و دینــی خــود را بــا
کلمــات و رفتــار خــود بــه نوجوانتــان
بگوییــد.
 انتظــار بدتریــن را داریــد :بســیاریاز والدیــن بــه بــزرگ شــدن

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانــم كلثــوم فيوضــات داراي شــماره شناســنامه  343متولــد  1362/8/1بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  139802095از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدحســين فيوضــات بــه شناســنامه شــماره
 1417در تاریــخ  1390/6/5در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود گفتــه و ورثــه حينالفــوت
آن مرحــوم  -مرحومــه عبارتنــد از:
-1محمد فيوضات به شماره شناسنامه  31صادره از حوزه گراش
-2موسي فيوضات به شماره شناسنامه  27صادره از حوزه الرستان
-3ابوالقاسم فيوضات به شماره شناسنامه  189صادره از حوزه الرستان
-4كلثوم فيوضات به شماره شناسنامه  343صادره از حوزه الرستان
-5صفيه فيوضات به شماره شناسنامه  5057صادره از حوزه الرستان
-6فاطمه فيوضات به شماره شناسنامه  154صادره از حوزه الرستان
-7معصومــه فيوضــات بــه شــماره شناســنامه  87صــادره از حــوزه الرســتان فرزنــدان
متوفــي
-8بيبيجــان شــادي بــه شــماره شناســنامه  158صــادره از حــوزه الرســتان همســر
متوفــي والغيــر...
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در روزنامــه ميــاد الرســتان یــک
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر شــخص يــا اشــخاصي اعتراضــی دارنــد و یــا وصیتنامـهاي
از متوفــی نــزد آنهــا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم و اال
گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش
زبردست
م/الف19/

پيامبــر فرمــود :اى مــادر ســعد
ســاكت بــاش و بــر خــدا جــرأت
مكــن ! همانــا ســعد تحــت فشــار
(قبــر) قــرار گرفتــه اســت ! نــگاه
پيامبــر برگشــت و مــردم هــم
برگشــته  ،از پيامبــر پرســيدند اى
پيامبــر خــدا ،از شــما كارهائــى
ديديــم راجــع بــه ســعد كــه نســبت
بــه هيچكــس انجــام نــداده بــودى
شــما بــدون كفــش و ردا تشــييع
جنــازه كــردى ؟
پيامبــر فرمــود :همانــا مالئكــه (در
تشــيع جنــازه او) بــدون كفــش و
ردا بودنــد (زيــرا روايــت دارد كــه
جبرئيــل بــا هفتــاد هــزار فرشــته
جنــازه او را تشــييع كردنــد) مــن
هــم بــه آنهــا اقتــدا كــردم .
اصحــاب گفتنــد :شــما گاهــى طــرف
راســت و گاهــى طــرف چــپ تابــوت

را مــى گرفتــى ؟ پيامبــر فرمــود:
دســت مــن در دســت جبرئيــل
بــود هــر جــا او مــى گرفــت مــن
هــم مــى گرفتــم  ،اصحــاب گفتنــد:
شــما فرمــان بــه غســل ســعد دادى
و بــر او نمــاز خوانــدى و لحــد او
را در قبــر قــرار دادى ســپس (بــا
ايــن همــه فضيلــت و احتــرام كــه
بــراى ســعد بــود) فرمــودى  :آرى
در اخــاق او نســبت بــه خانــواده
اش زشــتى بــود ،يعنــى بداخالقــى
و تنــدى در خانــواده و احيانــاً
بددهنــى موجــب فشــار قبــر اســت
گرچــه انســان در ســاير مســائل
صاحــب صفــات پســنديده باشــد.
بنابرايــن آن مــردى كــه نســبت بــه
زن و فرزنــدان خــود بــا خشــونت
برخــورد مــى كنــد و گمــان مــى
كنــد تســلط بــر خانــواده بــه

اشتباهات والدین در برخورد با نوجوانان
جالــب اســت
نوجوانشــان بــه
بد ا نیــد
چشــم یــک
متخصصــا ن
مصیبــت نــگاه
می گو ینــد
میکننــد ،بــا
انتظــارات منفــی
ایــن بــاور کــه
شــما میتوانــد
تنهــا میتواننــد
او را بــه همــان
بــدون هیــچ
رفتــاری کــه از
کمکــی
آن میترســید
تبدیــل کــودک
ســوق دهــد.
دلبندشــان بــه
تحقیقــات نشــان داده نوجوانانــی کــه والدینشــان
یــک غــول غیــر قابل پیــش بینــی را تماشــاکنند.
از درگیــر شــدن آنهــا در رفتــار پــر خطــر
امــا ایــن روش باعــث میشــود کــه شــما و
وحشــت داشــتهاند،
نوجوانتــان ســالهای
تــا یــک ســال بعــد
بــدی را بــدون
بررســی
از
رضایــت از
در کنــار ســنین بیــن ۱۳
بیشــتر از بقیــه
هــم بــودن تــا  ۱۸ســالگی
درگیــر همــان
رفتــار پــر خطــر
بگذ ر ا نیــد  .زمانــی اســت
شــده بودنــد.
پیغا مــی کــه درگیرشــدن
بنابــر ایــن بــه
کــه مــا بــه والدیــن در مســایل
جــای اینکــه
نو جو ا نمــا ن
می د هیــم فر ز ند شــا ن
مــدام فرزندتــان
ایــن اســت ضــروری اســت.
را از کارهــای
کــه او تنهــا الزم اســت شــما
بــد بترســانید،
ز ما نــی همیشــه مراقــب تغییــرات رفتــار ،ظاهــر  ،دوســتان و بــر عالیــق و
خــوب اســت عملکــرد تحصیلــی نوجوانتــان باشــید .بــه یاد داشــته ســرگرمیهای
مــورد عالقـهاش
کــه کارهــای باشــید کــه تنهــا مــواد غیــر قانونــی مــورد ســوء
تاکیــد کنیــد.
بــد نکنــد.
مث ـ ًا لباســها مصــرف قــرار نمیگیرنــد ،حتــی بعضــی از داروهایــی
حتــی اگــر
و موهــای کــه پزشــکان بــرای بیمــاران تجویــز میکننــد آنهــا را درک
را ممکــن اســت مــورد ســوء مصــرف نوجوانــان قــرار نمی کنیــد .
خــود
ـبها الزم اســت شــما
هما نگو نــه گیرنــد .قرصهــای ضــد ســرفه و حتــی بعضــی چسـ
تــازهای
راه
کــه مــا و  ...میتواننــد اعتیــاد آور باشــند.
بــرای ارتبــاط
میپســندیم
بــا نوجوانتــان پیــدا
بیارایــد و تنهــا بــا
کنیــد و دوبــاره بــا
دوســتانی کــه مــا
دلبندتــان مرتبــط شــوید و چیزهــای تــازهای از
میشناســیم و تاییدمیکنیــم ارتبــاط داشــته
او یــاد بگیریــد.
باشــد و همیشــه در حــال درس خوانــدن و یــا
بســیاری از والدیــن نمیخواهنــد فرزندشــان تــا
ورزش باشــد .زیــرا میترســیم از دوســتانش
بزرگســالی روی هیــچ گونــه نــا امیــدی ،درد،
قــرص و ســیگار بگیــرد و معتــاد شــود.
شکســت و تلخــی را ببینــد .ســعی میکننــد
از کــودک و نوجوانشــان
بــه گونــهای
مراقبــت کننــد کــه
یــک ویــروس
حتــی
کوچــک ســرما
خوردگــی هــم
نتوانــد او را
ناراحــت کنــد،
امــا دور
نگــه

آگهي مزايده(نوبت اول)

دايــره اجــراي احــكام حقوقــي شــعبه اول دادگاه عمومــي حقوقــي الرســتان در نظــر دارد در خصــوص پرونــده كالســه
 940568شــعبه اول اجــراي احــكام حقــوق دادگســتري الرســتان ،خــودرو ذيــل متعلــق بــه عليرضــا علــيزاده فرزنــد
اســداله را بــه مزايــده بگــذارد لــذا مراتــب آگهــي ميگــردد تــا هــر كــس كــه مايــل بــه شــركت در مزايــده ميباشــد در
روزشــنبه  1398/03/06ســاعت  11صبــح در محــل اجــراي احــكام حقوقــي شــعبه اول دادگاه عمومــي حقوقــي الرســتان
حضــور يابــد.
مشخصات خودرو:
يــك دســتگاه خــودرو پرايــد نقــرهاي رنــگ مــدل  1384و بــه شــماره انتظامــي  27ج  479ايــران  73بــه شــماره موتــور
 m 13-1219527كــه بــر اثــر تابــش آفتــاب و شــرايط جــوي درب صنــدوق عقــب ،گلگيــر ســمت راســت عقــب ،دربهــاي
ســمت راســت ،كاپــوت ،گلگيــر ســمت راســت جلــو ،گلگيــر ســمت چــپ جلــو پريدگــي رنــگ دارد و روي گلگيــر ســمت چپ
راســت عقــب خطوطــي كشــيده شــده اســت .باطــري خــودرو معيــوب بــوده و از بيمــه خــودرو اطالعاتــي در دســت نيســت.
قيمت كارشناسي يكصد و بيست ميليون ريال (معادل  12000000تومان) 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.
-4هــر كــس مايــل بــه شــركت در مزايــده باشــد ميتوانــد ظــرف  5روز قبــل از تاريــخ مزايــده جهــت اطالعــات بيشــتر
بــه دايــره اجــراي احــكام حقوقــي شــعبه اول دادگاه عمومــي حقوقــي الرســتان مراجعــه نمايــد.
 %10 -5قيمــت مــورد مزايــده از شــخص برنــده مزايــده فيالمجلــس دريافــت ميگــردد مابقــي پــس از  20روز از تاريــخ
مزايــده بايســت پرداخــت گــردد.
-6در صورتــي كــه برنــده مزايــده از پرداخــت مابقــي وجــه يــا برداشــتن مــورد مزايــده خــودداري نمايــد مبلــغ مذكــور (ده
درصــد) پــس از كســر هزينههــاي اجرايــي بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.
م/الف187/
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي

وســيله خشــونت و بداخالقــى دليــل
مــردى و موفقيــت اوســت ســخت
در اشــتباه اســت و در حديثــى
پيامبــر (ص) فرمــود :بدتريــن
مــردم كســى اســت كــه مــردم از
تــرس  ،او را احتــرام كننــد ،كانــون
خانــواده زنــدان نيســت كــه احيانــا
بــا خشــونت در آن برخــورد شــود
بلكــه محــل صفــا و خشــنودى و
پــرورش جســم و روح انســان اســت.

محمدرضا فاریابی

داشــتن فرزندتــان از واقعیتهــای زندگــی،
فرصتهــای ارزشــمند یادگیــری را از او میگیــرد
و اووقتــی وارد جامعــه واقعــی میشــود
بیشــتر آســیب پذیــر خواهــد بــود چــون دیگــر
نمیدانــد چگونــه بــه تنهایــی گلیــم خــود را
ازآب بیــرون بکشــد.
اگرچــه شــما همیشــه بــرای راهنمایــی و کمــک
در کنــار او هســتید امــا اجــازه دهیــد فرزندتــان
بــا علــم بــه اینکــه هــوای او را داریــد خــودش
جلــو بــرود و زندگــی را تجربــه کنــد و یــاد
بگیــرد.
 نادیــده انگاشــتن چیزهــای بــزرگ :اگــر شــککــرده ایــد کــه فرزندتــان معتــاد شــده یــا یکــی
دوبــار اســت کــه مــواد اعتیــاد آور مصــرف کــرده،
روی خــود را بــر نگردانیــد و چشــم پوشــی
نکنیــد .االن وقتــی اســت کــه بایــد واکنــش
نشــان دهیــد و قبــل از اینکــه مشــکل بزرگتــر
شــود ،کاری بکنیــد.
ســنین بیــن  ۱۳تــا  ۱۸ســالگی زمانــی اســت
کــه درگیرشــدن والدیــن در مســایل فرزندشــان
ضــروری اســت .الزم اســت شــما همیشــه مراقــب
تغییــرات رفتــار ،ظاهــر  ،دوســتان و عملکــرد
تحصیلــی نوجوانتــان باشــید .بــه یــاد داشــته
باشــید کــه تنهــا مــواد غیــر قانونــی مــورد ســوء
مصــرف قــرار نمیگیرنــد ،حتــی بعضــی از
داروهایــی کــه پزشــکان بــرای بیمــاران تجویــز
میکننــد ممکــن اســت مــورد ســوء مصــرف
نوجوانــان قــرار گیرنــد .قرصهــای ضــد ســرفه و
حتــی بعضــی چســبها و  ...میتواننــد اعتیــاد آور
باشــند.
اگــر شــما جعبــه قــرص خالــی را در ســطل
آشــغال اتــاق فرزندتــان پیــدا کردیــد یــا اگــر
ســیگار ،کاغــذ پیچیــده شــده و کبریــت و
قــرص هــای بــی نامــی را در جیــب و کشــوی
او دیدیــد ،الزم اســت بیشــتر مراقــب او باشــید.
آمــار داروهــای تــوی قفســه را داشــته باشــید و
در صــورت امــکان بــا یــک متخصــص در ایــن
زمینــه مشــورت کنیــد .یادتــان باشــد اینهــا
عالیمــی جــدی هســتند و نبایــد ســر ســری از
آنهــا گذشــت.
 ســختگیری کــم ،ســختگیری زیــاد :بعضــیازوالدیــن ممکــن اســت بــا احســاس اینکــه
تســلطی بــر نوجوانشــان ندارنــد هــر بــار کــه او
از مســیر درســت منحــرف شــود ،او را ســرکوب
میکننــد .گــروه دیگــر بــرای اینکــه از مقابلــه
بــا فرزندشــان و دلخــوری و رودر رویــی او
پیشــگیری کننــد ،هیــچ ایــرادی از کارهــای
نوجوانشــان نمیگیرنــد .امــا هیچکــدام از ایــن
دو روش صحیــح نیســت.
بلکــه الزم اســت بیــن آزادی دادن بــه فرزندتــان
و پیــروی او از شــما تعادلــی وجــود داشــته
باشــد .اگــر بیــش از حــد بــر پیــروی او تاکیــد
کنیــد ممکــن اســت موفــق شــوید او را مجبــور
کنیــد مطابــق میــل شــما رفتــار کنــد ،امــا بــه
چــه قیمــت؟ فرزنــد شــما در یــک محیــط بســته
بــزرگ میشــود بــدون اینکــه مهارتهــای حــل
مســاله و ارتبــاط اجتماعــی را یــاد گرفتــه باشــد.
علتــش هــم ایــن اســت کــه همیشــه شــما بــه
جــای او تصمیــم گرفتهایــد.
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تاثیرات مثبت گریه
در کار و زندگی

گریه برای سالمتی مفید است
گریــه بــه دفــع ســموم از بــدن کمــک
مــی کنــد و بــه عنــوان مکانیــزم دفاعی
مقابــل جــرم هــا و باکتــری هــا عمــل
مــی کنــد بــه خاطــر داشــته باشــید
دفعــه بعدکــه گریــه مــی کنیــد ســموم
از بــدن دفــع میشــود.
گریه به پیشرفت کمک می کند
رد کــردن موقعیــت هــای دردنــاک و
طــوری عمــل کردنــد کــه انــگار هیــچ
اتفاقــی نیافتــاده اســت بــه پیشــرفت
شــما هیــچ کمکــی نمــی کنــد امــا
گریــه راه ســالم بــرای بــروز احساســات
اســت.

گریه به درمان استرس کمک
می کند

وقتــی گریــه مــی کنیــد بدنتان شــروع
بــه آرام شــدن مــی کنــد در واقــع ایــن
بــروز احساســات باعــث آرامــش تــان
مــی شــود بــه همیــن دلیــل احســاس
بهتــری مــی کنیــد.
گریه غم و اندوه را تسکین می دهد
از دســت دادن فــردی کــه بــه شــما
نزدیــک اســت اتفــاق ســاده ای نیســت
امــا غوطــه ورشــدن درغصــه بــه شــما
کمکــی نمــی کنــد ســعی کنیــد از
الک خــود بیــرون بیاییــد و بــرای
تســکین ایــن غــم گریــه کنیــد.
گریــه بــه احســاس شــما کمــک
مــی کنــد
آیــا تــا بــه حــال در ناراحتــی غوطــه ور
بــوده ایــد و ندانیــد چــه حســی داریــد
خــوب گریــه کــردن باعــث میشــود
احساســات منفــی را بیــرون بریزیــد و
بــه آرامــش برســید تــا بتوانیــد بهتــر
تصمیــم بگیریــد.
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانــم گلافشــان رحمانــي داراي
شــماره شناســنامه  9متولــد  39/1/1به
شــرح دادخواســت بــه شــماره بايگانــي
 980067از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
قــره رحمانــي بــه شناســنامه شــماره
 128در تاریــخ  96/7/29در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود گفتــه و ورثــه
حينالفــوت آن مرحــوم  -مرحومــه
عبارتنــد از:
 -1نســرين رحماني ت ت 1368/8/15
ك.م  2440214371صــادره از حــوزه
فيروزآباد
-2رضــا رحماني ش ش 244821436
ت ت  1366/5/7ك.م 2440214361
صــادره از حــوزه فيروزآباد
-3علــي رحمانــي ت ت 1360/11/6
ك.م  2440214345صــادره از حــوزه
فيروزآبــاد
-4عاطفــه رحمانــي ت ت 1371/3/18
ك.م  2440255807صــادره از حــوزه
فيروزآبــاد
-5محمــد رحمانــي ش ش
2440214353ت ت 1362/12/20
ك.م  2440214353صــادره از حــوزه
فيروزآبــاد وال غيــر...
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در روزنامــه ميــاد
الرســتان یــک مرتبــه آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر شــخص يــا اشــخاصي
اعتراضــی دارنــد و یــا وصیتنامــهاي از
متوفــی نــزد آنهــا باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــوراي
حــل اختــاف تقدیــم نمايــد .بديهــي
اســت پــس از انقضــاء مهلــت وفــق
مقــررات اتخــاذ تصميــم خواهــد شــد.
رئيــس شــعبه اول شــوراي حــل
اختــاف شهرســتان فيروزآبــاد
م/الف25/

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

برابــر رأي شــماره 139760311011000926مورخــه  97/7/18هيــأت اول  -موضــوع قانــون
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك الرســتان تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم فاطم ـهگل
عقيــدت فرزنــد مرتضــي بــه شــماره شناســنامه  4صــادره از الر در ششــدانگ يــك بــاب خانــه
بــه مســاحت  674/34متــر مربــع پــاك  2فرعــي از  4711اصلــي مفــروز و مجــزا شــده از
پــاك  4711اصلــي قطعــه  2واقــع در بخــش  18فــارس خــور محــرز گرديــده بــا عنايــت
بــه ايــن كــه تحديــد حــدود پــاك  4711تاكنــون بــه عمــل نيامــده حســب تقاضــای نامبــرده
کــه درخواســت انتشــار آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــي نمــوده وقــت تحدیــد حــدود روز
سهشــنبه مورخــه  98/3/21تعییــن و عملیــات تحدیــد از ســاعت  8صبــح در محــل بــه عمــل
خواهــد آمــد لــذا از متقاضــي و كليــه مجاوريــن طبــق مــاده  14قانــون ثبــت دعــوت ميگــردد
كــه در وقــت مقــرر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند واخواهــي مجاوريــن نســبت
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــي باســتناد مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه
تحدیــد بــه مــدت  30روز پذيرفتــه خواهــد شــد كــه بايســتي كتبــاً بــه اداره ثبــت محــل
تســليم و دريافــت نمايــد و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد
شــد.
تاریخ انتشار 98/2/14 :
م/الف183/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان

ص

زندگانی به جای زنده مانی

پیامدهای خشم و غضب

توکل و تکیه برخداوند باعث نشاط و آرامش بندگان
میشود و مومنان همیشه بر خدا توکل و تکیه می کنند.

ب -دوری از فضائل اخالقی

انسان در حال عصبانیت از ادب و حیا و عفت
فاصله می گیرد .احترام بزرگان و اطرافیان را
نمی تواند نگهدارد .پرده حیا و عفت را می درد
در نتیجه سخنانی بر زبانش جاری می شود
که در حالت عادی از گفتن و حتی شنیدن آن
خجالت می کشد .دست به کارهایی می زند
که هر گز با اخالق و انسانیت هم خوانی ندارد.

مثل کاسهای بر آب

اگر یک کاسهی خالی روی دریا بگذاری هیجان پیدا
میکند .انسان هم همین طور است .هرقدر دستش
خالی و تهی باشد ،اگر تکیه بر دریای الهی داشته
باشد ،حیات پیدا میکند.
« َو َعلَى ّ
ِ
ون( ».آل عمران)
ن
م
الل َفلْ َی َت َو َّک ِل ال ْ ُم ْؤ ُ َ
یعنی مؤمنان بر خدا تکیه و توکل میکنند؛ چون
اهل ایمان یقین دارند که دستشان خالی است و
ایمان دارند که خدا دریاست.
توکل بر خداوند ،یعنی تکیهکردن بر حرف و کالم
او ،نه اعتماد بر حرف و حدیث و سخن مردم؛ یعنی
نگاه نکند که مردم چه میگویند بلکه ببیند خدا چه
میگوید ،خدا چه میخواهد.
یعنی وقتی خدا میگوید پشت سر مردم حرف نزن،
شما هم حرف نزنی.
وقتی میگوید غیبت نکن ،شما هم غیبت نکنی؛ این
میشود توکل.
وقتی انسان بر خدا توکل و تکیه کرد ،هیجان پیدا
میکند ،شور و نشاط پیدا میکند .آخرش هم
سرشار میشود؛ همان طور که کاسهی خالی روی
دریاست آخرش پر میشود و میرود در دل دریا
قرار میگیرد.
نویسنده :محمدرضا رنجبر

ج -خواری و رسوایی

نـیـروی خـشـم ،اگـر از مـحـدوده ضـرورت
فـراتـر رفـت و از کـنـتـرل اراده آدمـی
خارج شد ،پـیـامـدهـای شـومـی را ا ّول برای
صاحبش و سپس برای دیگران به ارمغان می
آورد ،اینک به برخی از پیامدهای خشم اشاره
می کنیم.
الف -زمینه برای تسلط شیطان

ضررهای فراوانی بر غضب می توان بر شمرد
که مهمترین آن تسلط شیطان بر انسان
است .اساساً فرد خشمگینی که قادر به
کنترل خشم خود نیست و نمی تواند در آن
لحظه تصمیمات مثبت بگیرد و وجودش را

چرا دعاهاي ما مستجاب نمي شود

امير المؤمنين علي(ع) در كوفه سخنراني
زيبايي كرد ،در پايان سخنراني فرمود:
اي مردم! هفت مصيبت بزرگ است كه بايد از
آنها به خدا پناه ببريم:
 -1عالمي كه بلغزد.
 -2عابدي كه از عبادت خسته گردد.
 -3مؤمني كه فقير شود.
 -4اميني كه خيانت كند.
 -5توانگري كه به فقر درافتد.

 -6عزيزي كه خوار گردد.
 -7فقيري كه بيمار شود.
در اين وقت مردي برخواست ،عرض كرد:
يا امير المؤمنين! خداوند در قرآن مي فرمايد:
(ادعوني استجب لكم):
مرا بخوانيد ،دعا كنيد ،تا دعايتان را مستجاب
كنم.
اما دعاي ما مستجاب نمي شود؟
حضرت فرمود :علتش آن است كه دلهاي شما
در چند مورد از خدا دور است:
يك :اين كه خدا را شناختيد ،ولي حقش را
آن طور كه بر شما واجب بود بجا نياورديد ،از
اين رو آن شناخت به درد شما نخورد.
دو :به پيغمبر خدا ايمان آوريد ولي با
دستورات او مخالفت كرديد و شريعت او را
از بين برديد! پس نتيجه ايمان شما چه شد؟
سه :قرآن را خوانديد ولي به آن عمل نكرديد
و گفتيد:
قرآن را به گوش و دل مي پذيريم اما با آن به
مخالفت برخواستيد.

شرم و حيا در اسالم

نبی مکرم اسالم (ص) حیا را بر دو بخش
تقسیم کردند:
حیای عاقالنهحیای احمقانهحیای عاقالنه ناشی از عقل است ،مانند
ِ
رعایت حیا در برابر سخن گفتن با بزرگان
و نشستن نزد والدین ،حیا و شرم هنگام
گناه و ....اگر شرم نبود انسان قرض خود
را نمیداد و مهمان را در خانه نمیگرفت
و زنا میکرد.
حیای احمقانه آن است که ریشه در عقل
ندارد ،مانند حیا و شرم مهمان در استفاده
دستشویی میزبان ،حیا در ابراز محبت
از
ِ
بین زن و شوهر ،حیا در گرفتن غسل
برای نماز و....

شرم و حیا در موارد زیر گناه است:
بخشش کم و ناچیز (به شرطی
 -1شرم از
ِ
که انسان ندار باشد)
 -2حیا از پرسش
 -3شرم از خدمت به مهمان

 -4شرم و حیا از دعا و درخواست از
خداوند .کسی فرزند پسر میخواهد ولی
شرم کند از خدا بخواهد.
 -5شرم از سخن یا کردار نیک .کسی در
جمعی خجالت بکشد سخنان نیکو بگوید
که مبادا گمان کنند خودنمایی میکند.
 -6شرم از احترام گذاشتن به پدر و مادر و
بوسیدن دستشان و معلم.
 -7شرم از خدمت به خانواده ،کسی وانت
دارد ولی خجالت میکشد خانواده را سوار
کند.
 -8شرم از شکستن بدعت .میدانیم برای
میت اطعام دادن در شرع نیست و این امر
ّ
باعث میشود ،برخی که فقیر هستند برای
متوفیان خود ،قرض کرده اطعام کنند که
ّ
توان بازپرداخت آن را هم ندارند .کسی
بداند این کار شرعی نیست و ضررهای
اجتماعی دارد ولی شرم کند آن را بشکند و
زمانی که والدینش از دنیا رفت اطعام کند.
 9شرم از عذرخواهی در زمان خطا.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011001550مورخه  97/11/25هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي پوريا توكلي فرزند يونس  بشماره شناسنامه 2500688275
صادره از الر در قسمتي از سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  50متر مربع تحت
پالك  105فرعي از  4073اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  55فرعي از  4073اصلي كه با پالك
 4027/227تشكيل ششدانگ داده قطعه  2واقع در بخش  18فارس الرستان خريداري از 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 اول1398/01/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/14 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف156/

آتش کینه و انتقام پر کرده است در آن
لحظه وجودش بستری مناسب برای بهره
برداری شیطان است و شیطان می تواند به
راحتی او را گمراه کرده واز همین راه به
اهداف شوم خود دست یابد .امام باقر (ع)
در این زمینه می فرماید :غضب ،آتش پاره
ایست از شیطان ،که در باطن فرزن ِد آدم است
و چون کسی از شما عصبانی شد چشمهای
او سرخ می شود و باد به رگهای او می افتد
و شیطان در وجودش داخل می شود .البته
اگر انسان تحت تاثیر شیطان قرار گیرد
ممکن است به هر گونه گناه وکار ناشایستی
مرتکب شود.

از دیگر مفاسد خشم های بی جا ،خواری و ذلّت
ً
معمولوقتی که
و رسوایی فرد عصبانی است .او
حالت خشم برایش عارض می شود ،در میان
جمع فردی غیر عادی ،ناتوان ،سبک قلمداد
می شود که قادر به کنترل وجودش نیست و
نمی تواند امور زندگی اش را مدیریت کند و
تمام کسانی که او را در آن حال می بینند به
ترحم به او می نگرند.
دیده حقارت ویا ّ
د -سلب اعتماد دیگران

افراد جامعه بویژه عقالی قوم و نخبگان ،به
افراد عصبانی کمتر اعتماد می کنند چرا
که احساس می کنند او به اندک بهانه ای
خشمگین می شود و تصمیماتی می گیرد
که مبنای عقالنی و منطقی ندارد گر چه بعدا ً
اظهار ندامت کرده و عذر خواهی هم می کند.

حه
ف
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جوانی که در مسجد چرت می زد!

رسول خدا (ص) نماز بامداد را
با مردم گزارد و به جوانى در
مسجد نگاه كرد كه چرت مى
زد و سر به زير داشت ،رنگش
زرد شده بود و تنش الغر و
ديده هايش به گودى نشسته
بود.
به او فرمود :چگونه صبح
كردى؟ گفت :يا رسول ّ
الل در حال يقين.
رسول خدا (ص) از گفته او در شگفت شد و فرمود :براى هر يقينى
حقيقت و عالمتى است ،حقيقت يقين تو چيست؟ جواب داد :يقين من
آن است كه مرا در غم فرو برده و شبم را به بى خوابى كشيده و روز
تحمل تشنگى واداشته ،جانم از دنيا و آنچه در اوست به تنگ
گرمم را به ّ
آمده و روى گردان شده تا جايى كه مى بينم عرش خداوندم براى حساب
برپاست و همه مردم بر آن محشورند و من در ميان آنانم ،گويا مى نگرم
به اهل بهشت كه در نعمت اند و با يكديگر در تعارف و به پشتى ها تكيه
زده اند و گويا مى نگرم دوزخيان را كه زير شكنجه ايند و فرياد مى كنند!
خيال مى كنى من اآلن لغزه آتش دوزخ را مى شنوم كه در گوشم مى
گردد و مى چرخد.
رسول خدا (ص) به اصحابش فرمود :اين بنده اى است كه خدا دلش را
به نور ايمان روشن كرده .سپس فرمود :اى جوان! آنچه دارى از آن با
شدت نگهدارى كن.
سپس جوان گفت :يا رسول ّ
الل! دعا كن كه به همراه تو شربت شهادت
بنوشم ،پيامبر (ص) برايش دعا كرد ،چيزى نگذشت كه در يكى از جنگ
ها پس از نه تن شهيد شد و او نفر دهم بود .
برگرفته از کتاب عرفان اسالمى ،ج  13نوشته استاد حسین انصاریان

ویژگیهای رمضان و آداب روزه داری
در بین ماه های سال ،ماه رمضان ،از قداست و جایگاه ویژه ای
برخوردار است و اعمال مستحبی در این ماه از فضیلت بسیاری
برخوردار است.

اعمال و فضایل ماه رمضان ،ماه شبهای مناجات و دعا
 - 1رؤیت هالل ماه

یکی از آداب ماه مبارک رمضان دیدن هالل این ماه شریف
است .در کتاب «سنن النبی» به نقل از «تهذیب» شیخ طوسی
(ره) ذکر شده است :آنچه از سنت رسول خدا (ص) ثابت شده،
این است که آن حضرت خود ،متصدى رؤیت هالل ماه مبارک
رمضان می شد.

 - 2افطار و سحری خوردن

خوردن افطار و سحری از سنت های ماه مبارک رمضان محسوب
شده ،تا جایی که در شریعت اسالم از «صوم وصال»؛ یعنی روزه
ای که بدون خوردن افطار و سحری به روزه روز بعد متصل شود،
نهی شده است.
شیخ مفید در کتاب مقنعه می فرماید :از آل محمد (ع) روایت
شده است که «سحرى» خوردن مستحب است و لو با یک
شربت از آب.
سپس می فرماید :روایت شده که بهترین غذاى سحر «خرما»
و «قاووت» است؛ زیرا رسول خدا در «سحرها» از آن میل می
کرد.
در کتاب سنن النبى (ص) روایاتی در سیره پیامبر اکرم (ص) در
باب افطار و سحری ذکر شده است که آن حضرت (ص) وقتى
مى خواست افطار کند ،با حلوا ،شیرینى ،رطب ،خرما ،شیر ،نان
خیس شده و ...افطار مى کرد و اگر هیچ کدام نبود با آب خنک
افطار مى نمود.
نکته مهم در تناول افطار و سحری ،حالل بودن آن است .در
تفسیر روح البیان از بعضی از بزرگان نقل شده است که« :افطار
بر لقمه حالل در نزد من از قیام شب و روز محبوب تر است و
حرام است بر خورشید توحید که بر قلب بنده ای بتابد که در
اندرونش لقمه حرام جای گرفته است .پس بر روزه دار الزم است
سم مهلک
که از غذای حرام اجتناب نماید؛ زیرا آن ّ
دین و سنت است».

سید بن طاوس در کتاب «اقبال» از جزء دوم تاریخ نیشابورى
روایتى نقل مىکند که :چون ماه مبارک رمضان فرا میرسید،
رنگ رخسار رسول خدا (ص) تغییر مىکرد ،و نماز خواندنش
زیاد مى شد ،و در دعا و درخواست از حق تعالى بسیار زارى و
تضرع مى کرد ،و از خدا ترسان بود.
در کتاب «فقیه» روایت شده است :رسول خدا وقتى که ماه
رمضان فرا مى رسید ،تمامى اسیران را ،آزاد مى کرد و به هر
سائلى چیزى مى داد.
در کتاب کشف االسرار آمده است :مصطفى (ع) گفت« :من صام
تقدم من ذنبه» گفت :هر
رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما ّ
که ماه رمضان روزه دارد و اندر شب وى قیام آرد ،چنان که روزه
فریضه داند و قیام س ّنت ،خداى عز و جل گناه گذشته وى بیامرزد.
در خطبه شعبانیه آمده است ... :در وقت نماز دست به دعا
بردارید که بهترین ساعتها است ،خدا در آن نظر لطف به بندگان
خود دارد به مناجات آنها پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیک گوید و
درخواست آنها را بدهد و دعاى آنها را مستجاب کند.
ای مردم نفس شما در گرو کردار شما است ،آن را به استغفار
رها کنید .دوش شما از گناهان شما بار سنگینى دارد به طول
سجود آن را سبک کنید و بدانید که خداى تعالى به عزت خود
قسم خورده که نمازخوانان و ساجدان را عذاب نکند و آنها را
روز قیامت به هراس دوزخ نیندازد  ...هر که یک آیه قرآن در
آن بخواند چون کسى باشد که در ماه هاى دیگر یک ختم قرآن
بخواند. ...

 - 3کثرت نماز ،دعا ،استغفار و صدقه

کثرت نماز ،دعا ،استغفار ،قرآن و صدقه از دیگر آداب
این ماه مبارک است .در سنن النبی آمده است:

 - 4روزه اعضا و جوارح بیرونی و درونی

در بین آداب روزه ،مهم ترین آن روزه اعضا و جوارح بیرونی و
درونی است .در تفسیر جامع به نقل از کافى ،فقیه و تهذیب ،از
محمد بن مسلم روایت شده است که حضرت امام جعفر صادق
(ع) به من فرمود :زمانى که روزه هستى ،پس باید گوش ،چشم،
زبان ،دست و پا و پوست بدن تو روزه دار باشد...
امام صادق (ع) فرمود :روزه گرفتن ،تنها به خویشتن دارى از
نوشیدن و خوردن نیست .مریم مادر عیسى گفت« :من نذر
کردهام که براى خداى رحمان روزه باشم» یعنى ،جز به ستایش
خداى رحمان ،دهان خود را باز نکنم .اگر روزه گرفتید ،زبان
خود را حفظ کنید .چشم خود را فرو بخوابانید .نزاع مکنید.
حسد مورزید .رسول خدا شنید که یکى از بانوانش با دهان روزه
خادم خود را دشنام میدهد .فرمود تا برایش خوراکى حاضر
کنند و بعد به آن خانم گفت :میل کنید .خانم گفت :من روزه
دارم .رسول خدا به او گفت« :چه گونه روزه اى که خادم خود
را دشنام مى دهى؟ روزه گرفتن فقط با دهان بستن از خوراک
و آب نیست» .امام فرمود :هر گاه روزه گرفتى و دهان خود را از
نوشیدنى و خوردنى بستى ،باید گوش و چشم تو نیز از حرام و
ناشایسته بسته شود :بحث و جدل مکن .خادمت را با نیش زبان
آزار مده .آرامش و وقارى که ویژه روزهدارى است ،از دست مده.
مبادا روز روزه ات مانند روزهاى دیگر باشد.
 - 5اهتمام ویژه به دهه آخر ماه مبارک رمضان

دهه آخر ماه مبارک رمضان ،از ویژگی های خاصی برخوردار
است .دو شب مهم قدر در آن قرار گرفته است ،همچنین طبق
سنت پیامبر (ص) ،دهه اعتکاف محسوب می شود.
در کتاب «دعائم» از على (ع) روایت شده است :رسول خدا
دهه آخر ماه مبارک رمضان رختخواب خود را جمع مى کرد ،و
کمرش را براى عبادت محکم مى بست .و چون شب بیست و
سوم فرا مىرسید ،أهل بیت خود را بیدار نگه مى داشت .و
به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد آب مىیزد
که خوابش نگیرد .همین طور حضرت زهرا (س) ،هیچ
یک از أهل خانه خود را نمى گذاشت که در آن شب
بخوابند ،و براى این که خوابشان نبرد ،غذاى کمترى به
آنان میداد و از روز ،خود را براى شبزندهدارى آماده مى
کرد و میفرمود :محروم است کسى است که از خیر این
شب بى بهره بماند.

عوامل افزایش رزق و روزی

در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان
افزایش روزی شمرده شده است که اگر کسی
آنها را انجام دهد ،روزی او افزایش مییابد .از
سوی دیگر یک سلسله عوامل نیز هستند که
به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار آمدهاند.
در روایتی به خطرات فقر تصریح شده است.
یکون
ان
َ
پیامبر اسالم (ص) فرمود« :کا َد ال َفق ُْر ْ
کفراً»
«نزدیک است که فقر به کفر انجامد».
از این جهت که پدیده فقر مالی ،آزار دهنده
روح آدمی و زمینه ساز سقوط او از مسیر
فطری است ،پیامبر اسالم از کفر و فقر مالی
به خدا پناه میبرد و میگوید« :بارخدایا ،من
از کفر و فقر به تو پناه میبرم .مردی عرض
کرد :آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود :آری».
در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان
افزایش روزی شمرده شده است که اگر کسی
آنها را انجام دهد ،روزی او افزایش مییابد،
از سوی دیگر یک سلسله عوامل نیز هستند
که به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار
میآمدهاند.
آنچه باید بدان توجه داشت این است که این
عوامل افزایش روزی علت تامه برای وسعت
رزق نیستند ،بلکه مقتضی هستند ،یعنی خود
به خود و به تنهایی موجب افزایش روزی
نمیشوند ،بلکه باید عالوه بر انجام دادن
مقتضی و فراهم شدن شرایط الزم ،از مرتکب
شدن اسباب کاهش رزق بر حذر بود تا بعد از
وجود مقتضی و فقدان مانع ،افزایش روزی بر
آن عمل مترتب شود ،چه بسا شخصی عوامل
افزایش روزی را به جا میآورد ،ولی از سویی
دیگر از اسباب کاهش رزق خود را برحذر
نمیدارد ،طبیعی است که این فرد به نتیجه
نخواهد رسید.

تقوا؛ معتبرترین راه برای پولدار شدن

ان ا ْه َل الْقُری ا َم ُنوا َواتَّ َق ْوا ل َ َفت َْحنا َعلَ ْی ِه ْم
« َول َ ْو َّ
لکن َّ
کذبُوا َفاخَ ْذنا ُه ْم
االر ِ
ض َو ْ
ب َ َرکاتٍ م َِن َّ
السما ِء َو ْ
ون» (سوره اعراف :آیه )96
ب ِما کان ُوا یَکسِ ُب َ
اگر اهالی شهرها و قریهها همگی با هم ایمان
آورند و تقوا داشته باشند درهای رحمت و برکت
را از آسمان و زمین به رویشان میگشاییم .ا ّما
آنان حقایق را تکذیب کردند ،ما نیز آنها را به
کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
و نیز فرموده استَ ...« :و َم ْن یَ َت ِّق اللّ یَ ْج َع ْل ل َ ُه
َمخْ َرجا َو یَ ْر ُز ُق ُه م ِْن َح ْی ُث ال یَ ْح َتسِ ُب( »...سوره
طالق»
انسان با اعتقاد و با تقوا نگران روزی و معیشت
خود نیست ،چون خداوند متعال راههایی را فرا
روی او قرار میدهد تا مشکالتش را برطرف سازد
و وقتی در تنگنا و بن بست قرار گرفت خداوند
راه نجاتی برایش قرار میدهد و روزیاش را از
راهی که گمان نمیبرد میرساند.
شکرگزار باشیم

شکر و سپاس در هر شکلی از قلب تا زبان تا
عمل و رفتار ،کار پسندیدهای است .البته شکر
واقعی نسبت به نعمتهای الهی ،استفاده درست
از آن نعمتها برای دست یابی به کمال است.
به این معنا که اگر نعمت الهی چون نعمت
وجود ،عافیت ،سالمتی ،پول و ثروت ،قدرت و
جوانی و شادابی و مانند آنها را به درستی به کار
بریم و برای ارتقای خود و دیگران و تقرب به
خدا مصرف کنیم ،این همان شکر واقعی نعمت
است که در برابر آن کفران نعمت است.
یکی از اثراتی که این شکر گزار بودن دارد
این است که رزق و روزی انسان افزایش پیدا
میکند ...چنانچه میفرمایند:
َّکم َولَئ ِْن کف َْرت ُْم إ ِ َّن َع َذاب ِی
کرت ُْم أل ِز َ
یدن ْ
(لَئِن شَ ْ

لَشَ دِید) (ابراهیم )7/
«اگر شکرگزاری کنید (نعمت خود را) شما
خواهم افزود ،و اگر ناسپاسی کنید ،مجازاتم
شدید است».
از صدقه دادن و انفاق کوتاهی نکنیم

مطابق آیات کریمه کسی که انفاق میکند
عوضش را از خدا دریافت میکند و بلکه فزونتر
از آنچه که در راه خدا داده است پس میگیرد.
( َو َما أَن ْ َف ْقت ُْم م ِْن شَ ْی ٍء َف ُه َو یُخْ ل ِ ُف ُه َو ُه َو خَ ْی ُر
الرا ِزقِین) (سبأ )39/
َّ
«و هر چیزی را (در راه خدا) انفاق کنید ،عوض
آن را میدهد ،و او بهترین روزی دهندگان
است».
َّ
ُ
کم َم ْغف َِر ًة ِم ْن ُه
ِد
ع
ی
الل
و
(
فرمود:
همچنین
و
ُ
َ
َ
ْ
َو َفضْ ال َو َّ ُ
الل َواسِ ٌع َعل ِیم) (بقره)268/
«خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما میدهد و
خداوند با قدرت وسیعش ،به هر چیز داناست».
در تفسیر مجمع البیان از امام صادق (ع) نقل
شده است که هنگام انفاق دو چیز از طرف
خداست و دو چیز از ناحیه شیطان است.
آنچه از جانب خداست ،یکی آمرزش گناهان و
دیگری وسعت و فزونی اموال است .و آنچه از
طرف شیطان است یکی وعده فقر و تهیدستی و
دیگر امر به فحشاء است».
با اهل خانه همدل باشیم

امام صادق علیه السالم در این زمینه فرمودهاند:
«به هر خانوادهای که سهم آنان از رفق [و

همدلی] هدیه شده باشد [و با یکدیگر با
مدارا و مالیمت رفتار کنند] ،خداوند حتماً
رزق آنان را افزایش خواهد داد .در تقدیر
معیشت [همدلی و] مدارا بهتر از ثروت زیاد
است .با رفق [در زندگی] هیچ کمبودی
وجود ندارد و با ولخرجی ،هیچ چیزی باقی
نمیماند .خداوند عزیز و با جالل اهل رفق [و
مدارا] است و رفق را دوست دارد».
صله رحم را دست کم نگیریم

ارتباط با بستگان و مشارکت در غم و شادی
آنان و ّ
مطلع شدن از احوال و روزگارشان،
ثمرات و برکات ما ّدی و معنوی فراوانی در
پی دارد که از جمله برکات ما ّدی آن ،افزایش
رزق و روزی است .امام صادق علیه السالم
میفرمایند« :ارتباط با خویشاوندان باعث
نیکی اخالق ،مبارک شدن دست ،پاکیزگی
روح ،افزایش رزق و تأخیر در مرگ آدمی
میشود».
امام باقر علیه السالم نیز برکات ارتباط با
خویشان و بستگان را پاکیزه شدن اعمال،
دفع بال ،ازدیاد ثروت ،طول عمر ،وسعت رزق
و محبوبیت در بین خانواده معرفی کردند.
ایشان میفرمایند« :صله رحم اعمال را پاکیزه
میگرداند ،بال را دفع میکند ،اموال را افزایش
میدهد ،عمر انسان را طوالنی میکند ،رزق
او را توسعه میبخشد ،و [او را] در خانوادهاش
محبوب میگرداند؛ پس انسان باید تقوای
الهی پیشه کرده و صلح رحم کند».

ص

ناشتاییهای ممنوعه

بهترین و بدترین غذاها برای شام

گوشت قرمز و دیگر پروتئینها

کربوهیدراتها

غذاهای تند

ادویهها شاید دوای طیف وسیعی از بیماریها
باشد ،اما وقتی آخر شب هوس خوردن غذایی
به سرتان میزند ،از سس و غذاهای تند دوری
کنید.غذاهای تند میتوانند باعث ناراحتی
معده میشوند ،و مواد شیمیایی موجود در
غذاهای تند میتوانند باعث تحریک حواس
شوند ،و به خواب رفتن را سخت کنند.
نکته مهم

شاید خوردن غذایی شیرین قبل از خواب

مانند غذاهای چرب ،خوردن گوشت قرمز در
آخر شب باعث می شود معده سخت مشغول
هضم شود و به خواب رفتن برایتان دشوار شود.
الزم نیست همه پروتئینها را کنار بگذارید،
فقط مطمئن شوید از پروتئین بدون چربی و
در اندازه کم استفاده میکنید ،مانند یک لیوان
ماست یا شیر.

به یاد داشته باشید ،محرومیت از خواب باعث
تغییر ساختار ژنتیکی شما شده و بر شاخص
توده بدنیتان تاثیر میگذارد .بنابراین افزایش
وزن را تحتتاثیر قرار میدهد .مطالعات
همچنین نشان دادهاند که اجتناب از مصرف
شام به کاهش وزن کمک نکرده و باعث
میشود بدن شما بهجای چربی بیشتر عضله
را بسوزاند.

ویتامین  ،Aنقشی مهم را در تقویت رشد
استخوانها ،تکثیر سلولهای بدن ،تقویت
سیستم ایمنی بدن و کمک به بینایی ،در
بدن ایفا میکند .همچنین یکی از مواد
تشکیلدهنده در برخی هورمونها است و
وجود آن به تنظیم هورمونها توسط بدن
کمک میکند.برای مثال چشمهای شما برای
تبدیل نور به سیگنالهای مغزی به ویتامین A
نیاز دارند؛ و همین سیگنالهای مغزی هستند
که عمل دریافت و درک تصویر در مغز شما
را منجر میشوند .عالوه بر این ،ویتامین A
با کمک به رشد بیشتر گلبولهای سفید در
بدن ،بهصورت غیرمستقیم از شما در برابر
عوامل بیماریزا حفاظت میکند و همچنین
تضمینکننده سالمت پوست نیز هست .به
عالوه ویتامین  Aبا سرعت بخشیدن به عمل
تقسیم سلولی ،باعث تبدیل آنها به سلولهای
مورد نیاز بدن و بهکارگیریشان بهعنوان
سلولهای خونی ،سلولهای ریه ،سلولهای
مغزی و  ...میشود.
ضرر دریافت بیرویه

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011001549مورخه  97/11/25هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم بدريه صائم فرزند رضا بشماره شناسنامه  29صادره از الر در قسمتي از سه
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  50متر مربع تحت پالك  105فرعي از  4073اصلي مفروز
و مجزا شده از پالك  55فرعي از  4073اصلي كه با پالك  4027/227تشكيل ششدانگ داده قطعه  2واقع
در بخش  18فارس الرستان خريداري از 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 دوم1398/02/14 :
تاريخ انتشار نوبت اول1398/01/29 :
م/الف155/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
آگهي فقدان سند مالكيت

خانم سحر جاويد با تسليم دو برگ استشهاديه مدعي است يك جلد سند مالكيت پالك  14027/27واقع در
بخش  18فارس قطعه  7كه ذيل ثبت  56731صفحه  365دفتر  142بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده و
به علت سهلانگاري مفقود گرديده .لذا برابر تبصره يك ماده  120آئيننامه اصالحي قانون ثبت مراتب فقدان
سند مالكيت يك نوبت در نشريه ميالد الرستان منتشر ميگردد .هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي
انجام داده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر آگهي به ثبت
اسناد الرستان مراجعه و واخواهي خويش را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد .در
غير اين صورت پس از سپري شدن مدت مذكور و عدم مراجعه و يا ارسال سند مالكيت برابر مقررات نسبت
به تنظيم و صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار98/2/14:
م/الف185/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان

خوردن انواع فلفل با معده خالی میتواند دردسرساز شود ،چون به مخاط
معده آسیبزده و آن را ملتهب میکند .ضمنا مصرف فلفل با معده
خالی ،ترشح اسید معده را افزایش میدهد.همچنین ممکن است دچار
اختالالت گوارشی هم بشوید .توصیه میکنیم در طول روز نیز زیاد فلفل
نخورید تا سیستم گوارشتان سالم بماند.

نوشابههای گازدار پُر از قند و شیرینکنندههای مصنوعیاند که مضر
هستند ،بهخصوص اگر با معده خالی مصرفشان کنید .این نوشابهها،
اسیدهای گازدار زیادی دارند که در ترکیب با اسید معده مشکالتی
مانند تهوع و سوزش معده ایجاد میکنند .نوشابههای گازدار اگر با معده
خالی مصرف شوند میتوانند به غشای مخاطی آسیب وارد کنند و فرایند
گوارش را ُکند کنند.

مرکبات

فلفلها

گوجهفرنگی

نوشابههای گازدار

نوشابههای گازدار از جمله پر مصرفترین نوشیدنیها در جهان
هستند .اما این نوشیدنیهای پر طرفدار چندان به سود سالمت
انسان عمل نمیکنند.به هر دلیلی که قصد داشته باشید مصرف
نوشابههای گازدار را کاهش دهید یا آنها را از رژیم غذایی خود
کنار بگذارید در مسیری درست حرکت خواهید کرد زیرا سالمت
کلی خود را بهبود میبخشید.
محرومیت از مواد مغذی ضروری

افرادی که به جای نوشیدنیهای سالمی مانند شیر کم چرب و
آب میوههای طبیعی به مصرف نوشابههای گازدار تمایل دارند،
احتمال کمتری دارد به میزان کافی مواد مغذی مانند ویتامین
 ،Aکلسیم و منیزیم دریافت کنند .افزون بر این ،نوشابههای
گا ز د ا ر حاوی اسید فسفریک هستند که از بین رفتن
و منیزیم را
کلسیم
مو جب
میشود .کلسیم
و منیزیم به عملکرد بهینه سیستم ایمنی بدن کمک
میکنند.

و کافئین موجود در آنها میتواند به کم آبی بدن منجر شود.
بسیاری از مردم به همراه وعدههای غذایی خود به جای آب،
نوشابههای گازدار مصرف میکنند و تامین آب مورد نیاز روزانه
بدن را فراموش میکنند.

افزایش احتمال ابتال به بیماری دیابت

نوشابههای گازدار حاوی شربت ذرت فروکتوز باال و همچنین
سطوح باالی رادیکالهای آزاد هستند که با آسیب بافتی ،ابتال
به دیابت ،و عوارض دیابتی پیوند خوردهاند.
شیرین کنندههای مصنوعی

نوشابههای رژیمی حاوی آسپارتام هستند که جای شکر را پر
میکنند و این ماده میتواند برای بدن مضرتر از قند باشد.
گزارشها نشان داده اند که آسپارتام میتواند به شکل گیری
تشنج ،تومورهای مغزی ،بیماری اماس ،دیابت ،اختالالت
عاطفی ،و بسیاری مشکالت سالمت دیگر منجر شود.

محتوای اسید فسفریک

اسید فسفریک توانایی بدن برای جذب کلسیم بهطور طبیعی را
مختل میکند .عدم دریافت کلسیم به میزان کافی میتواند به
نرمی استخوان ،پوکی استخوان و پوسیدگی دندان منجر شود.
همچنین ،اسید فسفریک میانه خوبی با اسید معده ندارد ،جذب
مواد مغذی را مسدود میکند و گوارش را کند میسازد.
آسیب دندان ها

هنگامی که بهطور مرتب نوشابه گازدار مینوشید با تشکیل
پالک روی دندانهای خود مواجه خواهید شد که میتواند
پوسیدگی دندان و بیماری لثه را به همراه داشته باشد.
همچنین ،زمانی که باکتریهای موجود در دهان با محتوای
قند نوشابه تغذیه میشوند به تولید اسید اقدام میکنند .اسید
میتواند به پوسیدگی دندان منجر شود.
کمآبی بدن

مصرف نوشابههای گازدار به دلیل محتوای باالی قند ،سدیم،

روز جهانی ماما
آنگاه که دردمندی سالمت خود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر
به آسمان بلند شود ،مالئک تو را می ستایند.
پنجم ماه میمصادف با  15اردیبهشت ،روز
جهانی ماما نامگذاری شده است .برای اولین
بار در سال  1980این روز به عنوان روز
جهانی ماما پیشنهاد گردید و سپس از سال
 1992به صورت رسمیاعالم شد .هدف از
بزرگداشت روز جهانی ماما افزایش آگاهی
و تبادل اطالعات ما بین ایشان در راستای
سالمتی مادر و نوزاد است.
روز جهانی ماما فرصت مناسبی است برای
جلب توجه هر چه بیشتر مردم و مسووالن
نسبت به جایگاه و اهمیت حرفه مامایی در
ارتقای سالمت خانواده و تامین سالمت
جامعه و از آن رهگذر ،ساختن بستری
مطمئن برای ترسیم آیندهای روشن.
«امروز بیش از هر زمانی جهان به ماما نیاز
دارد ».این شعار مبین این است که ماما
وظیفه مهمیدر مشاوره و آموزش بهداشت
نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و
جامعه دارد.
کار ماما باید شامل آموزش دوران بارداری،
آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف
پدری و مادری بوده و به تنظیم خانواده
و مراقبتهای کودک و بعضی از موارد
بیماریهای زنان گسترش یابد .او میتواند
در بیمارستانها ،درمانگاهها ،واحدهای
بهداشتی ،منازل و هر شکل دیگری از ارائه
خدمات مامایی کار کند.
اما طبق نظر عموم ،ماما مترادف با کلمه
زایمان و مراقبت دوران بارداری است،
در حالی که حیطه خدمات مامایی بسیار

وسیعتر و از ابتدای تولد تا انتهای عمر است
و ابعاد مختلف بهداشتی در زمینه بهداشت
باروری ،مشاوره ،آموزش و آگاهی در دوران
بلوغ ،ازدواج ،بارداری و یائسگی را شامل
میشود.
این آموزشها ضامن سالمت خانواده است.
این اهداف با کمیتوجه و سرمایهگذاری قابل
دستیابی است.
مامایی رشته کهنی است که از آغاز تولد بشر
مفهوم پیدا کرد ،اما امروز به یک حرفه و
تالش و حرکتی عالمانه ،همراه با دانش امروز
تبدیل شده است.
ارائه مراقبتهای مامایی با کیفیت باال و تالش
در بهبود مستمر آن ،عامل مهمیدر کاهش
مرگ و میر مادران است.
متاسفانه این حرفه علی رغم تاکید سازمان
جهانی بهداشت هر روز در کشور ما کمرنگ
تر میشود .روز جهانی ماما فرصت مناسبی
است تا نگاهی دوباره به جایگاه مامایی در
نظام سالمت کشور انداخته شود.
زایمان که یک تجربه حساس و مهیج برای
هر خانمی است و با هیچ فرآیند دیگری
قابل مقایسه نیست ،در بعضی از خانمها
یک جریان طبیعی و آسان و در بعضیها با
مشکل انجام خواهد شد ،اما در هر دو مورد
نیاز به مراقبتهای خاصی است .مادر باید
قبل از بارداری ،در طول دوران بارداری،
هنگام زایمان و پس از زایمان زیر نظر ماما
یا متخصص زنان و زایمان باشد.
همه این مراقبتها برای تولدی سالم و طبیعی

افزایش وزن

مصرف نوشابههای گازدار رژیمی در واقع به افزایش وزن کمک
میکنند! مطالعهای که با حضور  1,550نفر انجام شد ،نشان داد
افرادی که نوشابه رژیمی مصرف میکردند با خطر افزایش یافته
41درصدی ابتال به اضافه وزن یا چاقی برای هر بطری نوشابه
در روز مواجه بودند .مشخص شده است که هر مزه شیرین
به سلولهای بدن سیگنال ذخیره چربی و کربوهیدارتها را
ارسال میکند که باعث گرسنگی بیشتر فرد میشود .مزههای
شیرین ترشح انسولین را نیز افزایش میدهند که توانایی بدن
برای چربی سوزی را مختل میکند .تاکنون هیچمطالعه منتشر
شدهای ثابت نکرده است که نوشابههای رژیمی به کاهش وزن
کمک خواهند کرد.
بطریهای آسیب رسان

بطریهای پالستیکی نوشابههای گازدار و آب حاوی ماده
شمیایی سمی به نام بیسفنول  )A ) BPAهستند که میتوانند
از بطری به نوشیدنی و در نهایت بدن انسان نفوذ کنند .شواهد
روزافزون بیسفنول  Aرا با بیماریهای بیشمار از جمله افت
عملکرد سیستم ایمنی بدن پیوند دادهاند .کارشناسان سالمت
توصیه میکنند که کودکان را در برابر محصوالت حاوی بیسفنول
 ،Aبه ویژه آنهایی که مصرف میشوند یا استفاده روزانه دارند،
محافظت کنید.
فاقد مواد مغذی

نوشابههای گازدار فاقد هرگونه ارزش غذایی است .هیچاثر
مثبتی به استثنای مزه خوب از مصرف نوشابههای گازدار نصیب
شما نخواهد شد.
قند بیش از اندازه

یک قوطی نوشابه گازدار حاوی  10قاشق چایخوری شکر است که
میزان قابل توجهی محسوب میشود .تغذیه بدن با این میزان قند
که در حالت مایع قرار دارد ،قند خون را بهشدت افزایش میدهد
و موجب یک واکنش انسولینی در بدن میشود .مصرف نوشابه
گازدار بهطور منظم میتواند در نهایت به افزایش وزن ،بیماری
دیابت ،مقاومت به انسولین ،و دیگر مشکالت سالمت منجر شود.

شگ ر
ن وا ز
تو

ضررهای کمبود

از اولین نشانههای کمبود ویتامین  Aدر بدن،

بهترین منابع

مواد غذایی با منشأ حیوانی مانند جگر،
تخممرغ ،شیر و  ...از منابع اصلی ویتامین A
هستند .همچنین در غالت و گوشت ماهی نیز
مقادیر کافی از ویتامین  Aوجود دارد .عالوه
بر این ،سبزیجات سبز و برگدار و همچنین
سبزیجات و میوههایی به رنگ نارنجی (مانند
هویج یا زردک) ،منابعی سرشار از ویتامین
 Aهستند که در قالب کاروتن وارد بدن
میشود .میتوانید برای تامین ویتامین  Aدر
کنار کاهش نگرانی از اضافه وزن ،هر هفته
حداقل دو لیوان آب هویج یا سایر سبزیجات
نارنجی رنگ را در کنار دو تا سه لیوان عصاره
سبزیجات برگ دار را بنوشید.

مرکبات بی نهایت مفیدند اما باید در زمان درست مصرفشان کنید.
مرکبات سرشار از اسیدهای میوهای هستند و خوردن آنها با معده خالی
میتواند ترشح اسید معده را افزایش بدهد و منجر به سوزش معده شده
و حتی زخم معده ایجاد کند .توصیه میکنیم صبح اول وقت مرکبات
مصرف نکنید بهخصوص پرتقال.

گوجهفرنگی یکی از مضرترین خوراکیها برای معده خالی است.
گوجهفرنگی حاوی مقدار زیادی اسید تانیک است که با اسیدهای
گوارشی در معده ترکیب شده و ژل غیرمحلولی تشکیل میدهد که
میتواند منجر به تودههای سنگ سانی در معده شود که به آنها سنگ
معده نیز میگویند.

موز

انجام میشود و همه تالشها برای
سالمت مادر هنگام زایمان و سالمت
نوزاد هنگام تولد است و مسوولیت این
دو ،یعنی سالمت مادر و نوزاد به عهده
ماماست که شاید الزم باشد
برای کمک به مادر یک
شب تا صبح بیدار بماند و
چشم بر هم نگذارد تا مادر
طبیعی زایمان کند.
مامایی در ایران
قدمت رشته مامایی
در ایران به شکل
آموزش عالی پس
تحصیالت
از
به
دبیرستان،
 80سال قبل
برمیگردد.
اولین آموزشگاه مامایی
به نام «مدرسه قابلگی» با 10
نفر شاگرد سال  1298در بیمارستان بانوان
(زنان) سابق شهر تهران تاسیس شد .پس
از گذشت  10سال ،اولین آموزشگاه عالی
مامایی سال  1308و با اعطای مدرک معادل
لیسانس به عنوان یکی از شعب مدرسه طب
آغاز به کار کرد.
در سال  1313دانشگاه تهران تاسیس شد و
سپس دانشکده پزشکی آن نیز افتتاح شد.
چند سال بعد در سال  1319بیمارستان
زنان به دانشکده پزشکی ملحق شد .از این
آموزشگاه تا سال  1331در مجموع  462نفر
فارغالتحصیل شدند .از سال  1335تا 1358
برنامه آموزشی آموزشگاه به برنامه یک و نیم
ساله پرستاری و مامایی برای لیسانسیه های

ل دبه ش ت ی رب رف
موو
ش

هر چند که وجود مقادیر زیاد ویتامین  Aبرای
بدن سم نیست ،اما این مساله میتواند منجر
به بروز تاثیرات ناخواستهای مانند زردی پوست
شود .البته ضررهای ،اشباع ویتامین  Aکه به
شکل کاروتن وارد بدن شود کم و موقتی است.
اما تاثیر دریافت مقادیر زیادی از ویتامین  Aکه از
طریق منابع حیوانی و یا داروهای مکمل در بدن
انباشته میشوند ،میتواند بهصورت کوتاهمدت
و حتی مزمن به جای بماند .اثرات کوتاهمدت
خود را به شکل حالت تهوع ،استفراغ ،سردرد،
سرگیجه و تاربینی نشان میدهند .در مقابل،
اثرات دراز مدت ناشی از افزایش سطح ویتامین
Aدر بدن میتوانند به شکل خشکی و خارش
پوست ،کم اشتهایی ،سردرد ،مشکالت کبدی،
اختالل در سیستم عصبی و درد در مفاصل و
استخوانها ظاهر شوند .عالوه بر این ،الزم است
بدانید دریافت بیش از حد ویتامین Aمیتواند
منجر به کاهش تراکم استخوانها و افزایش
احتمال بروز بیماریهای استخوانی شود.

سطح مورد نیاز

ویتامینی که از منابع حیوانی دریافت میکنید،
رفتاری متفاوت در بدن دارد .این ویتامین،
برای ویتامینهایی که از منابع گیاهی و به
شکل بتاکاروتن دریافت میکنیم ،ویتامینی
مکمل محسوب میشود .به منظور تمیزدهی
این دو ویتامین  Aاز هم واحد اندازهگیریای
بهنام  RAEکه مخفف Retinol Activity
 EquivAlentاست ،ایجاد شده است .در این
واحد هر  ۱۲میکروگرم ویتامین  Aکه به
شکل بتاکاروتن در بدن وجوددارد ،برابر با یک
میکروگرم ویتامین  Aبا منبع حیوانی است.
با این توضیح میزان پیشنهادی ویتامین A
در مردان  ۱۰۰۰میکروگرم و در زنان ۸۰۰
میکروگرم از  REAدر روز است.

موز غنی از آنتیاکسیدانها و سایر مواد مغذی است و فواید زیادی برای
سالمتی دارد ،اما یکی از خوراکیهایی است که نباید با معده خالی
مصرف شود .خوردن موز با معده خالی ،مقدار منیزیم را در بدن افزایش
میدهد و از این رو موجب بههم خوردن تعادل سطح منیزیم و کلسیم
در خون میشود که میتواند عملکرد مناسب قلب را مختل کند.

دالیلی برای حذف همیشگی نوشابههای گازدار

نکاتی در مورد ویتامین A

شب کوری موقت و کاهش قدرت دید در نور
کم است .البته شب کوری عارضهای قابل
درمان است ،اما در صورتی که مورد بیتوجهی
قرار گیرد میتواند مشکالت بیشتری همچون
کاهش قدرت بینایی و حتی کوری کامل را
در پی داشته باشد .اما این تنها نتیجه منفی
کمبود ویتامین  Aدر بدن نیست .کاهش سطح
ویتامین  Aمنجر به کاهش سطح ایمنی در
بدن نیز میشود .پوست خشک و ناهموار ،بروز
مشکل در فرآیند تقسیم سلولی در بدن و
توقف رشد و ترمیم استخوانها از سایر عوامل
شایع هستند.البته از آنجا که ویتامین  Aدر
چربی بدن حل میشود ،میتواند در بدن
ذخیره شود .همین مساله در بزرگساالنی که
برای مدتی از مصرف برخی منابع ویتامین A
دست میکشند ،باعث میشود حتی تا چندین
ماه نشانههایی از کمبود ویتامین  Aدر آنها
مشاهده نشود.

صبحانه ،بخش مهمی از روزمرگیهای شماست .اگر روزتان را با یک
صبحانه کامل شروع کنید در تمام طول روز احساس انرژی خواهید
داشت .اول صبح معدهتان خالی است و باید خیلی مراقب باشید چه
میخورید .برخی از غذاها را بهتر است با معده خالی بخورید؛ اما
برخی دیگر با معده خالی ضرر دارند.اگر یکی از چیزهایی که برای
صبحانه میخورید مناسب معده خالی نباشد ممکن است تمام روز
باعث ناراحتی معدهتان شود .پس وقتی میخواهید انتخاب کنید
برای صبحانه چه بخورید حتما چیزهایی را انتخاب کنید که به نفع
گوارشتان باشند.یک صبحانه سالم باعث میشود مواد مغذی بهتر
جذب بدنتان شوند .شاید نسبت به خیلی از غذاهایی که میتوانید
با معده خالی بخورید آگاه باشید اما آیا این را هم میدانید که چه
غذاهایی برای معده خالی شما ضرر دارند؟

ت و ثب ت
م
ان
/

یک وعده غذایی سنگین در شب میتواند
بر سیستم گوارش شما تاثیر بگذارد و خواب
را مختل کند .عالوه بر این ،ممکن است به
افزایش وزن نیز کمک کند .زیرا بدن شما
نمیتواند ب ه راحتی کالری زیادی که در
هنگام خواب مصرف کرده اید را بسوزاند.
بهجای اینکه نزدیک ترین و خوشمزه ترین
چیزی که در یخچال پیدا میکنید بخورید،
بهتر است ابتدا کمی فکر کنید.اگر شب ها
چ اشکالی
احساس گرسنگی می کنید هی 
ندارد که برای خود یک میان وعده در نظر
بگیرید .اما وقتی بحث ،دیروقت غذا خوردن
است باید انتخابی هوشمندانه داشته باشید.

دقیقا چیزی باشد که قبل از خواب میخواهید،
اما اگر یک تکه بزرگ از کیک شکالتی بخورید،
باال رفتن سطح قند خون باعث باال رفتن انرژی
و در نتیجه بهم خوردن خوابتان میشود.از
خوردن کیک ،کوکی ،و میان وعده های حاوی
کربوهیدرات مانند کراکرها ،چیپس ،و نان سفید
پرهیز کنید.

حه
ف
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پرستاری تغییر یافت.
پس از آن بهدنبال  3سال تعطیلی انقالب
فرهنگی از آغاز سال  1362با نام مدرسه
عالی مامایی شروع به کار کرد و مجدد از
ورودی دیپلم به تربیت کاردان و کارشناس
مامایی اختصاص یافت .در سال 1365
پس از انتقال آموزش گروههای پزشکی
از آموزش عالی به وزارت بهداشت،
دانشکدههای پرستاری و مامایی تاسیس
گردید که در بهمن  68مصوب شد و
هماکنون در تربیت دانشجویان کارشناسی
و کارشناسی ارشد مامایی ارائه خدمت
میکنند.

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

پانزدهم

4:47

6:11

غروبآفتاب اذان مغرب

12:49

19:29

) امام علی علیه السالم فرمودند:

اَل َع ُ
قرَ ،و ُّ
کر زِینَهُ ال ِغنَی؛
فاف زِینَهُ ال َف ِ
الش ُ

19:46

شانزدهم

4:46

6:10

12:49

19:29

19:47

خویشتن داری ،زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و

هفدهم

4:45

6:09

12:49

19:30

19:48

توانگری.
(تحف العقول ص )75

برگزاری نشست تخصصی مسئولین شهرستانی
بیمه سالمت استان فارس در الرستان
به گزارش میالد
به
الرستان
نقل از روابط
عمومی معاونت
ا ستا ند ا ر ی
فرمانداری
و
ویژه الرستان؛
نشست تخصصی
لین
مسئو
ستادی و شهرستانی بیمه سالمت استان
فارس با حضور معاون استاندار و فرماندار
ویژه الرستان ،معاون سیاسی و اجتماعی
فرمانداری ،دکتر فرهاد لطفی مدیر کل
بیمه سالمت استان فارس ،رضا احمدی
رییس اداره بیمه سالمت الرستان و تمامی
مسئولین ستادی و شهرستانی بیمه سالمت
استان فارس در محل اداره بیمه سالمت
شهرستان الرستان برگزار شد.
در این جلسه فرماندار ویژه الرستان در
سخنانی از اقدامات و تالش های ارزنده
اداره کل بیمه سالمت استان فارس و
شهرستان الرستان تشکر و بر ارتقای
سطح سالمت جامعه و تمامی بیمه
شدگان تاکید کرد.
حسنی ،با بیان اینکه یکی از ضروریت های
اصلی امروز جامعه ما ارتقاء سطح سالمت
است؛ افزود :از نیازهای ما به خصوص اقشار
آسیب پذیر جامعه ،بیمه سالمت و ضمانت
درمان و پایداری سالمت خانواده ها و

کسانی که چرخ
های اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی
و امنیتی این
جامعه به حرکت
در می آورند،
است.
وی ادامه داد:
سالمت
اگر
افراد جامعه از نظر بیمه تضمین نباشد
و مردم نسبت به روند درمان خود اعتماد
نداشته باشند و نگرانی ها و دغدغه هایی
دراذهانشان ایجاد شود ،تمامی ابعاد فعالیت
های اجتماعی شان هم تحت تاثیر منفی قرار
خواهد داد.
معاون استاندار فارس ،با اشاره به اینکه در
کنار مقوله امنیت ،سالمتی نیز از موضوعات
مهم است؛ تاکید کرد :سالمتی موضوعی
است که تا موقعی که انسان دچار آسیبی
نشده باشد ،به آن توجهی ندارد و ارزش
آن را نمی داند.
حسنی ،در پایان سخنانش اظهار امیدواری
کرد که بیمه سالمت توجه بیشتری به اقشار
آسیب پذیر جامعه داشته باشد.
پیش از این نیز دکتر فرهاد لطفی مدیر کل
بیمه سالمت استان فارس ،رضا احمدی رئیس
اداره بیمه شهرستان الرستان و تعدادی از
مسئولین ستادی و شهرستانی بیمه سالمت
استان فارس نیز به ایراد سخن پرداختند.

کسب مقام اول استانی دست ساخته های فیزیک
توسط یک دبیر الری
به گزارش میالد الرستان ،مسابقه طرح
دست ساخته های فیزیک از طرف
پژوهشکده فارس برگزار شد و اعظم
امینیان از الرستان توانست با ارائه طرح «
جریان همرفتی در گازها با استفاده از مواد
دور ریختنی در منزل» از بین تمام طرح
ها مقام اول را به خود اختصاص داده و به
مرحله کشوری راه یابد.

امام جمعه الر:

خواست مردم الرستان از آموزش و پرورش،
تربیت نیروی انسانی کارآمد باشد

به گزارش میالد الرستان ،حجت
االسالم و المسلمین سیدمختار
موسوی خرم در آیئن عبادی
سیاسی نماز جمعه این هفته
شهر الر با اشاره به دیدار هفته
گذشته معلمان و مسئوالن وزارت
آموزش و پرورش با مقام معظم
رهبری ،اظهار داشت :باید بیانات
و مطالبات رهبر معظم انقالب
به یک گفتمان اجتماعی تبدیل
کنند.
وی مهمترین موضوع تمدنی را
تعلیم و تربیت دانست و افزود:
در تشکیل یک تمدن ،از همه
شاخص ها مهمتر ،سرمایه
انسانی است.
امام جمعه الر ،علت خرید سالح
های گوناگون توسط کشورهای
مختلف به ویژه عربستان را ناشی
از ضعف انها برشمرد و تصریح
کرد :کشورهایی نظیر عربستان
متصور هستند که سالح می
تواند انها را نگه دارد اما آنچه
باعث پیشرفت و ماندگاری می
شود ،نیروی انسانی است.
این استاد حوزه و دانشگاه علت
تاراج منابع نفتی در پیش از
نقالب اسالمی توسط بیگانگان را
نتیجه عدم بهره مندی از نیروی
انسان کارامد و آگاه دانست و
ادامه داد :آموزش و پرورش باید
تربیت کننده انسانهای دانا ،توانا،
پرهیزکار ،مبتکر ،شجاع و اهل
اقدام باشد.
وی با تأکید بر اینکه می بایست
در آموزش و پرورش از بازی های
سیاسی اجتناب داشت ،عنوان
کرد :خواست مردم از آموزش
و پرورش برای الرستان فردا،
تربیت نیروی انسانی کارآمد و

مراقب پیامکهای جعلی کارت سوخت باشید
به گزارش میالدالرستان به نقل از فارس ،معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به پیامکهای جعلی ثبتنام کارت
سوخت هشدار داد.
جواد جاویدنیا ،گفت :اخیرا ً پیامکهایی جعلی مبنی بر ضرورت ثبتنام کارت سوخت با دعوت به مراجعه به سایتهای جعلی
جهت تکمیل مدارک ،برای مردم ارسال شده است که اطالعات کارت بانکی مردم را سرقت میکند لذا مردم هوشیار باشند.

تجلیل از معلمین نمونه اوز
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری و
فرمانداری ویژه الرستان ،در مراسمی با
حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان و نماینده مردم شهرستانهای
الرستان خنج و گراش در مجلس
شورای اسالمی از معلمین نمونه اوز
تجلیل شد.
جلیل حسنی ،در این مراسم ضمن
تبریک هفته معلم به تمامی معلمین
و فرهنگیان و اساتید منطقه الرستان
بزرگ در سخنانی اظهار داشت :در
دین مبین اسالم و در فرهنگ ما ارزش
دین از همان دوران معرفت و آگاهی
و از همان زمان بعثت پیامبر(ص)
جایگاه خاص خود را برای جامعه و
مردم تبیین کرد ،تا امروز که الحمداهلل
در همه زمان ما و در همه شئونات
زندگی و به خصوص در نظام مقدس
جمهوری اسالمی میبینیم که همه
جهتگیریها به طرف علم و دانش و
معرفت است.
وی با بیان اینکه در حقیقت امروز همه
فعالیت های اجتماعی ما مبتنی بر دانایی،
دانش بنیان بودن و مبتنی بر آگاهی
همراه با تعهد است؛ افزود :اگر امروز از
معلم تجلیل میکنیم یقیناً کرامت انسانی
و ارزشهای انسانی و ارزش علم و معرفت
را مورد تکریم قرار داده ایم.
حسنی تصریح کرد :اگر دانشآموزان
در مدرسه هم از نظر تخصصی و هم
از نظر تعهد نسبت به شرایط جامعه
ما به نقطه ای از وضعیت مطلوب
برسند ،یقیناً تمامی جنبه های زندگی
اجتماعی ما نیز بهینه خواهد شد ،چون
محوریت فعالیت ها ،انسان است و بقیه
موضوعات تابعی از حرکت و دانش

انسان است.
فرماندار ویژه الرستان ،خاطر نشان کرد:
در بعضی از کشورهای آسیای شرقی به
دلیل انسان محور بودن موضوعاتشان و
به دلیل توانایی که بر ابعاد مختلف جامعه
بشری حاکم کرده اند و به دلیل نوع
آموزشی که از ابتدا یاد گرفته اند و بخاطر
آن تعهدی که نسبت به جامعه خود
دارند ،می بینیم که انسان های توانمندی
را به بار آورده اند و نتیجه آن این می
شود که در بحث اقتصاد و مسائل اقتصاد
حرف اول را میزنند.
وی ادامه داد :وقتی تعهد نسبت به مملکت
ایجاد شود که ریشه درآموزش دارد و در
کنارش تخصص ایجاد گردد ،یقینا انسان
هایی ساخته میشوند که کشور را آباد
خواهند کرد .به دلیل آن بافت فرهنگی و
تعهدی که از دوران آموزش در وجودشان
نسبت به کشورشان ایجاد شده است و
تا پای جان میمانند و در راستای غنی
سازی وضعیت اقتصادی مردم و جامعه از
خودشان تالش می کنند.
نماینده عالی دولت در الرستان ،تاکید
کرد :موفقیت جامعه ،ریشه در نوع
آموزش ما دارد و یقین داریم که این
آموزش بیش از آن که تاثیرپذیر از والدین
باشد ،از معلم است چرا که دانش آموز
از معلم خویش بیشتر حساب می برد تا

معبودا ،بخشایندگیات بساط امید و آرزویم گسترد و
گذشت تو از کردارم برتر آمد.
معبودا ،روزی که در میان مردم داوری کنی ،مرا به
دیدارت شاد گردان.

والدین خود.
حسنی ،با اشاره به اینکه نقش معلم در
تربیت فرزندان ما نقشی مهم و اساسی
و تاثیرگذاری است ،اضافه کرد :نقش
معلم و تاثیرگذاری معلم از کسانی که
دانش آموزان را دارند تربیت می کنند
بیشتر است ،بنابراین این نقش مهم و
این جایگاه محوری نبایستی نادیده
گرفته شود.
معاون استاندار فارس ،بیان کرد :اگر
فرزندان جامعه ما امروز خوب تربیت
شوند ،یقیناً آینده کشور ما در همه
ابعاد تخصصی و در همه موضوعاتی که
در جامعه وجود دارد ،مطلوب و بهینه
خواهد شد و آینده درخشان نیز در
انتظار جامعه ما خواهد بود.
پیش از این نیز دکتر جمشید
جعفرپور نماینده مردم شهرستانهای
الرستان خنج و گراش در مجلس
شورای اسالمی و رضایی رئیس اداره
آموزش و پرورش اوز نیز به ایراد سخن
پرداختند.
در پایان نیز از معلمین و مدیران نمونه
بخش اوز الرستان با لوح سپاس و
هدایایی تجلیل شد.
پخش کلیپ ،اجرای سرود ،گلستان
خوانی و قرائت شعر و مقاله از دیگر
برنامه های این مراسم بود.

مبتنی بر فرمایشات رهبری باشد.
حجت االسالم موسوی ،با اشاره
به اینکه معلمان سازنده فرهنگ
و هویت سازی هستند ،بیان کرد:
تمدن مبتنی بر فرهنگ است و
اگر فرهنگ قوی و غنی نباشد،
تمدن با هویت تشکیل نمی شود
و در این زمینه است که اهمیت
سند  ۲۰۳۰معلوم می شود چراکه
چکیده این سند ان است که
نظام اموزشی کشور ما باید سبک
زندگی و فلسفه حیات را براساس
مبانی غربی به کودکان بیاموزد.
وی با هشدار نسبت به اینکه یکی
از اهداف سند  ۲۰۳۰تربیت سرباز
برای غربی هاست ،تصریح کرد :در
این سند می خواهند روحیه ذلت
پذیری را در جامعه ایران گسترش
دهند و اساس زندگی نسل آینده
کشورمان را سبک زندگی غربی
قرار دهند.
امام جمعه الر ،با بیان اینکه باید
مواظب بود تا با پرورش یافتگان
فرهنگ غربی از اجرایی کردن
سند  ۲۰۳۰جلوگیری کرد ،افزود:
در این سند برای تمام رده های
سنی از کودکان تا مدارج عالی
علمی براساس افکار غربی برنامه
ریزی صورت گرفته است.

این مسئول ،با تأکید بر اینکه
خانواده ها باید نسبت به نحوه
تربیت فرزندان خود اهمیت قائل
باشند و از غفلت اجتناب کنند،
گفت :سند تحول در آموزش و
پرورش به فرموده مقام معظم
رهبری یک ریل گذاری است و
نباید این سند تحول در مرحله
ابالغ باقی بماند و باید این مهم
به مرحله اجرایی برسد که نیاز
به پیگیری دارد و می تواند کشور
را از نیاز به اسنادی مانند ۲۰۳۰
بی نیاز کند.
وی با تأکید بر ترویج فرهنگ
روحیه انقالبیگری در جامعه،
تصریح کرد :در مقابل آرایش
جنگی دشمن ،ملت هم باید
آرایش جنگی بگیرند و مهمترین
کار وحدت کلمه است و نباید به
خاطر اختالفات کوچک در برابر
هم قرار گرفت.
حجت االسالم موسوی ،با بیان
اینکه باید تکیه بر اشتراکات ،در
مقابل دشمن آرایش گرفت و با
هماهنگی یکدیگر بر مستکبرین
غلبه کرد ،افزود :جناح های
سیاسی نیز باید وحدت بخش
ملت باشند.

رئیس دفتر امیرقطر:
آماده سرمایه گذاری در منطقه الرستان هستیم
به گزارش میالد
به
الرستان
نقل از روابط
عمومی معاونت
استانداری و
فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل
حسنی در دیدار
با رییس دفتر
امیر قطر و سرمایه گذار قطری در محل
فرمانداری با تاکید بر این که تمام مدیران
دستگاه های اجرایی شهرستان موظف به
کمک و همکاری با سرمایه گذاران خارجی
و داخلی هستند ،اظهار داشت :در تمامی
حوزه هایی که رونق تولید و اشتغال پایدار
و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در پی
داشته باشد با سرمایه گذاران خارجی
همکاری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دو ملت ایران و قطر
برادرانه همواره در کنار هم بوده اند و با
همکاری یکدیگر مشکالت را از پیش روی
خود برداشته اند ،به سوابق روابط سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی میان ایران و قطر ،
اشاره کرد و گفت که پیوندهای عمیق دو
کشور سابقه ای طوالنی دارد.
فرماندار ویژه الرستان ،با تاکید بر اینکه

دولت پشتیبان
سرمایه گذاران
تصریح
است،
کرد :با توجه
به همسایگی و
شرایط
تشابه
اقلیمی اقتصادی،
و
فرهنگی
اجتماعی کشور
قطر با جنوب ایران ،حس قرابت میان
الرستان و قطر ریشه دار و استوارتر از همیشه
خواهد بود.
حسنی ،همچنین ظرفیت ها و پتانسیل های
این شهرستان را برقراری خطوط هوایی میان
فرودگاه الرستان و قطر ،وجود نمایندگی
وزارت خارجه در این شهرستان ،وجود
گمرک تجاری و غیره را بر شمرد و خواستار
حضور سرمایه گذاران قطری و استفاده از
این ظرفیت ها شد.
در این دیدار “شیخ راشد الدوسری” رییس
دفتر امیر قطر هم در سخنانی ،الرستان
را شهری زیبا با قابلیت های بالقوه و
استعدادهای فراوان توصیف کرد و گفت :این
آمادگی وجود دارد تا در این منطقه در حوزه
های مختلف سرمایه گذاری انجام شود.

ارسال دومین محموله کمک های مردمی
الرستان به سیل زدگان
دومین محموله کمک های مردمی
الرستان جهت سیل زدگان لرستان و
پلدختر با همت مردم شریف الرستان،
بسیج سازندگی الرستان و کانون اردوهای
جهادی و کانون خادمیاران رضوی الرستان
به مناطق سیل زده ارسال شد.
این کمک ها شامل  ۵۰عدد اجاق گاز،
 ۴۸عدد یخچال۳۰ ،عدد فرش۲۰ ،
سری وسایل ۵تکه آشپزخانه ،پتو ،لباس
و مواد خوراکی جمعا به ارزش دومیلیارد
و چهارصد میلیون ریال کمک های غیر
نقدی و همچنین مبلغ چهارصد میلیون

ریال کمک های نقدی بوده که طبق آمار
گیری و سرشماری از نیازمندان و سیل
زدگان جامعه مخاطب در مناطق سیل زده
ارسال و توزیع می گردد.

گفت و گو با محبوبه وحیدیان ،معلم نمونه الرستانی

معلم،معمار دانایی است

لطف َا خود را معرفی کنید و خالصه ای از
فعالیت هایتان را بگوئید:
محبوبه وحیدیان هستم کارشناس ارشد زبان و
ادبیات فارسی ۱۸ ،سال سابقه کار دارم ۱۰ ،سال
در آموزش و پرورش هرمزگان و  ۸سال در آموزش
و پرورش الرستان مشغول به تدریس می باشم.
چرا شغل معلمی را انتخاب کردید؟
من از بچگی عاشق معلمی بودم و غالبا در بازی هایم
با همسن و سال ها نقش معلم را بازی می کردم و از
دوستانم می خواستم دانش آموزانم باشند .یکی از
عوامل مهمی که انگیزه ام را دو چندان نمود دبیر
ادبیات دوران دبیرستانم بود که مرا شیفته معلمی
کرد و انگیزه ادامه تحصیل در رشته ادبیات فارسی
را در من تقویت نمود.
از نظر شما انسان نمونه چه کسی است؟
انسانی که با خود و دیگران رو راست ،مسئولیت
پذیر و پاسخگو باشد .دارای ثبات فکری و اخالق
نیکو باشد که حتی مخالفانش نیز اخالق او را
تحسین کنند.
شما چه فعالیت هایی داشتید که به عنوان
معلم نمونه انتخاب شدید؟
عالقه زیادی به کارهای علمی ،پژوهشی و تحقیقی
دارم و همواره سعی من بر این بوده که دانش
آموزانم را نیز به این سمت و سو متمایل کنم.
موفقیت هایی نیز در این زمینه کسب نموده ام که
در معلم نمونه شدنم موثر بود .استفاده از روش های
نوین تدریس متناسب با امکانات مدرسه و تبدیل
کالس از روش تک محوری به فراگیر محوری از
عوامل مهم موفقیتم بود.
معلمی از دیدگاه شما چگونه است؟
معلم معمار دانایی است و می تواند افق پیش
روی دانش آموزان را به خوبی ترسیم کند و مهم
ترین عامل ایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری
و یاددهی است و با روح و روان دانش آموز سر و
کار دارد.
خالقیت چه ارتباطی با شغل معلمی دارد؟
گاهی روش های تدریس تکراری و سنتی کارآیی
الزم را ندارد و باید جریان یادگیری را خالق نمود.

تدریس خالق ،نیازمند معلم خالق و جسور است که
با جدیدترین روش های آموزشی آشنا باشند .در این
روش ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز و درک
متقابل جایگاه ویژه ای دارد.
شیرین ترین و تلخ ترین خاطرات دوران
معلمی خود را بیان بفرمایید.
از آن جایی که درس ادبیات جزو دروس عمومی تمام
رشته ها محسوب می شود؛ بنابراین این امکان برای
یک دبیر ادبیات فراهم می شود تا با همه رشته ها و
همه نوع دانش آموز سر و کار داشته باشد.
چند سال پیش برای عیادت یکی از بستگان به
بیمارستان رفتم و بعد از چند لحظه دختر جوان و
سفیدپوشی را دیدم که با رویی گشاده به استقبالم
می آید .وقتی دقت کردم متوجه شدم دانش آموز چند
سال پیشم بوده است .بعد از این اتفاق خیلی خوشحال
شدم و روحیه گرفتم که دانش آموز دیروز من ،پزشک
امروز شده بود.
تلخ ترین خاطره از دست دادن دانش آموزم در جریان
یک تصادف خانوادگی بود که واقعا برایم تلخ و دردآور بود.
مدرسه ایده آل از دیدگاه شما ،چه مدرسه ای
است؟
مدرسه ایده آل می تواند نمونه کوچکی از جامعه باشد
که در آن مدیر ،معلم و دانش آموز ،بهترین تعامل را
با هم دارند و با توجه به تفاوت فردی دانش آموزان به
بهترین شکل ممکن اداره می گردد .مدرسه ایده آل
جایی است که استعداد دانش آموزان را کشف کند و
شادی را برای آنها به ارمغان بیاورد چون مدرسه شاد،
زمینه را برای بروز بهتر و ظهور استعداد بیشتر دانش
آموزان فراهم می کند.
دانش آموزان دیروز و امروزرا چگونه ارزیابی
می کنید؟
یقینا دانش آموزان دیروز و امروز تفاوت های زیادی از
جهات مختلف با هم دارند.
یکی از این تفاوت ها پیشرفت ابزار آموزشی و اطالعات
زیاد دانش آموزان امروز است.
یکی دیگر از تفاوت ها تخصصی تر شدن مسائل
آموزشی در حوزه های مختلف می باشد.
ولی در کل ،مشغولیت ذهنی نسل امروز خیلی بیشتر
از نسل دیروز است؛ مشغولیت هایی مثل تلفن همراه،
اینترنت و...

نحوه ایجاد تعامل
با دانش آموزان
متفاوت ،چگونه
باید باشد؟
معلمان به خوبی از این حقیقت آگاه هستند که کالس
درس پر از دانش آموزانی است که با یکدیگر متفاوت
هستند .این خیلی مهم است که معلم تفاوت های
فردی میان دانش آموزان را جدی بگیرد .آگاهی از
تئوری های هوش چندگانه به معلمان کمک می کند
تا روش های متفاوتی را برای کمک به همه دانش
آموزان بیابد.
با این کلمات ،جمله تکمیلی بگویید.
پدر :حقیقتی که زود تمام شد
مادر :خسته اما صبور و مهربان که تا ابد خوبی هایش
را می ستایم.
مدرسه :خانه دومی که همیشه آن را دوست داشته ام
دانش آموز :آینده ساز فردای ایران اسالمی
همکار :فردی قابل احترام با دغدغه های آموزشی
مشترک
تخته سیاه :یک پای ثابت کالس درس
تشویق :بهترین و موثرترین روش در یادگیری و تغییر
رفتار در دانش آموز
تنبیه :خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار
در دانش آموز
کالم پایانی:
روز معلم را که بزرگداشت استاد شهید مرتضی
مطهری می باشد خدمت همه معلمان ایران زمین
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
در پایان ذکر این نکته را الزم می دانم؛ رسیدن به موفقیت
امروزم مرهون همه کسانی است که همواره همراهم بوده
اند از خانواده صبور و مهربانم گرفته تا همکاران فرهیخته
و دانش آموزان تالشگرم و همه کسانی که سهمی هر چند
کوچک در موفقیتم داشته اند.
جا دارد یادی کنم از تمام معلمانی که نور دانش را به
من هدیه دادند چه معلمانی که اکنون در قید حیات
هستند چه آنان که روی در نقاب خاک کشیده اند.
این بیت شعر را به رسم ادب به معلمانم تقدیم می نمایم:
قدر استاد ،نکو دانستن
حیف استاد به من یاد نداد

