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چرا فرمانده کل سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد؟
به گزارش میالدالرستان به
نقل از تسنیم ،سرلشکر حسین
سالمی فرمانده کل سپاه به همراه
فرماندهان نیروهای زمینی و
هوافضای سپاه به جمع نمایندگان
مجلس رفت تا پشت پردههای
جنجالهای تبلیغاتی چند روز
اخیر رسانههای خارجی و برخی
رسانههای داخلی در رابطه با اعزام
ناو هواپیمابر به خلیج فارس را برای
نمایندگان ملت تشریح کند.
از سال  ۱۳۸۶به این سو بر اساس های خلیج فارس و هرمز هم در
تقسیم کاری که بین ارتش و سپاه اختیار این نیرو است.
صورت گرفت ،مسئولیت برقراری بر اساس اظهارات نمایندگان سردار
امنیت در خلیج فارس و تنگه سالمی ،به درخواست خود و برای
هرمز بر عهده سپاه گذاشته شده روشنگری درباره پشتپرده تحرکات
است و اگر قرار باشد نیرویی درباره و عملیات روانی دشمن در منطقه به
تحرکات آمریکا در خلیج فارس جلسه غیرعلنی مجلس رفته است تا
و توان دفاعی کشور برای مقابله تحلیل درستی از تحرکات دشمن
احتمالی با آمریکا توضیحی دهد در منطقه و همچنین توان دفاعی
سپاه را به نمایندگان ارائه کند.
فرماندهان سپاه پاسداران هستند.
حضور فرماندهان نیروهای زمینی طی هفته اخیر ،آمریکاییها جنجال
و هوا فضا در این جلسه نیز می تبلیغاتی فراوانی را پیرامون اعزام
تواند به این دلیل باشد که هر دو ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و
این نیروها در دفاع از خلیج فارس بمبافکنهای بی  ۵۲به خلیج
فارس به راه انداختهاند و در این
نقش دارند.
نیروی زمینی در دفاع از سواحل بین برخی رسانههای داخلی هم
خلیج فارس نقش ایفا میکند ،در همراهی با رسانههای خارجی
نیروی هوافضای سپاه نیز وظیفه به دنبال آن هستند تا این تحرکات
پدافند هوایی از آسمان این منطقه نظامی آمریکا را آرایش جنگ دولت
را برعهده داشته و موشک های دونالد ترامپ برای حمله به ایران
بالستیک ضد کشتی مانند موشک تلقی کنند.

نمایندگان مجلس میگویند،
سرلشگر سالمی در این جلسه
غیرعلنی به صورت مشروح و با
دالیل مستدل تاکید کرد که تمام
این تحرکات جنبه روانی دارد و
آمریکا نه میتواند و نه میخواهد
جنگ جدیدی را آغاز کند.
بر اساس اظهارات نمایندگان
مجلس ،سرلکشر سالمی در این
جلسه حضور ناوگان آمریکا در
خلیج فارس را امر عادی طی
سالیان گذشته تلقی کرده و اعالم
کردند اعزام ناو جدید آمریکایی بر
اساس برنامهریزی قبلی بوده و چیز
جدیدی نیست.
سردار سالمی ،در این جلسه
همچنین تاکید کرده است که
سپاه و سایر نیروهای مسلح از
اشراف باالی اطالعاتی بر نیروهای
آمریکایی در منطقه برخوردار
هستند و هرگونه تحرک و اقدام

نیروهای آمریکایی از دید نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی مخفی
نیست.
عالوه بر این ،فرمانده سپاه اعالم
کرده است آسیب پذیری باالی
ناوهای هواپیمابر آمریکا مانع از
آن میشود که آمریکاییها چنین
ریسکی انجام و اقدام نظامی علیه
ایران انجام دهند.
اما بررسی اقدامات و اظهارات
مقامات آمریکایی به خوبی نشان
میدهد که هدف آنها از اعزام ناو به
خلیج فارس چیزی جز یک جنگ
تبلغاتی و جنگ روانی و رو آوردن
به حربه قدیمی ایجاد دوگانه جنگ
و صلح نیست.
اقدامات اخیر آمریکاییها از
دوجنبه نظامی و سیاسی قابل
بررسی است .از جنبه نظامی باید
گفت که آمریکاییها حداقل طی
یک دهه اخیر به جز مواردی معدود
همواره ناو هواپیمابر در خلیج
فارس داشتهاند و اعزام دوباره ناو
آبراهام لینکلن به این منطقه چیز
عجیبی نیست.از سوی دیگر اگر
آمریکاییها بخواهند آرایش جنگی
در مقابل ایران بگیرند باید ناوگان
و نیروهای مستقر در پایگاههای
منطقهای شان را از برد موشکهای
ایران خارج کنند که تا کنون
هیچ یک از این اقدامات از سوی
آمریکاییها صورت نگرفته است.

ل نشینان فارس
توزیع  500آبگرمکن خورشیدی در بین جنگ 
به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی منابع طبیعی و
آبخیزداری فارس ،مهرزاد بوستانی
اظهار داشت :در راستای حفاظت
از ذخایر ژنتیکی و جنگلی استان
فارس تاکنون تعداد  500آبگرمکن
خورشیدی در بین روستاییان ساکن در
مناطق جنگلی استان توزیع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
فارس ،گفت :در راستای نهادینه کردن
فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی
و صیانت از جنگلها در بین مردم ،طرح
جایگزینی سوختهای نفتی و گازی به جای
هیزم جنگلی و نیز آبگرمکنهای خورشیدی در
مناطق جنگلی استان که از سال  90تاکنون
اجرا شده همچنان ادامه دارد.
وی گفت :اعتبارات اختصاص یافته برای تهیه
این تعداد آبگرمکن خورشیدی از محل اعتبارات
ملی و صندوق توسعه ملی هزینه شده است.
بوستانی هدف از این اقدام را ارتقاء ضریب
حفاظتی عرصههای جنگلی استان با مشارکت
جوامع محلی عنوان کرد و افزود :از ابتدای
توزیع آبگرمکنهای خورشیدی در استان تا

کنون تعداد  500آبگرمکن در اختیار روستاییان
حاشیه عرصههای جنگلی قرار گرفته است که
از این تعداد  142دستگاه با همکاری سازمان
جنگلها و توسط وزارت دفاع در شهرستانها
و تعداد  102دستگاه نیز با همکاری اداره کل
منابع طبیعی استان در منطقه مشایخ از توابع
روستای ممسنی توزیع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس ،در ادامه
یاد آور شد :تعداد  256دستگاه آبگرمکن دیگر نیز
طی هفت سال اخیر در شهرستانهای شیراز (کوه
مره سرخی) ،کازرون ،مرودشت ،سپیدان ،ممسنی،
رستم ،خرامه ،خرمبید ،فیروزآباد ،ارسنجان،
جهرم ،سروستان ،بوانات ،اقلید و پاسارگاد نصب

و راهاندازی شده است.
وی هزینه خرید و نصب آبگرمکنهای
توزیع شده را حدود سه میلیون و
 800هزار تومان عنوان کرد و گفت:
از این مبلغ تنها  500هزار تومان را
جنگل نشینان جهت نصب ،لولهکشی
و راهاندازی پرداخت کردهاند.
وی افزود :این اقدام با هدف ترویج
فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به
عموم مردم به خصوص بهرهبرداران
عرصههای منابع طبیعی ،مرتعداران
و دامداران جنگلنشین و نیز با همکاری و
حمایت سازمان جنگلها و وزارت دفاع و با هدف
جلوگیری از قطع و بوته کنی بیرویه درختان و
جنگلهای منطقه و پوشش گیاهی در ارتفاعات
و محدوده های مرتعی درغالب طرح صیانت از
جنگلهای زاگرس انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی فارس اظهار داشت :برای
اجرای کامل توزیع آبگرمکنهای خورشیدی در
دیگر مناطق جنگلی استان نیاز به بیش از 5
هزار دستگاه آبگرمکن خورشیدی است تا همه
روستاهای جنگلی استان به این سیستم پاک و
بدون آالینده مجهز شوند.

کسب رتبه عالی کمیته امداد الرستان در طرح اکرام و محسنین
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی کمیته امداد امام
خمینی(ره) الرستان ،هوشنگ
دالور با بیان اینکه سال گذشته
حامیان نیکوکار الرستان مبلغ
 ۴۲۳میلیارد و  ۲۰۹میلیون و
 ۹۳۲هزار ریال به صورت نقدی و
غیرنقدی به فرزندان معنوی خود
و ایتام و محسنین کمک کردند،
اظهار داشت :همین امر باعث
کسب رتبه عالی طرح اکرام ایتام
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

الرستان در استان فارس شد.
مدیر کمیته امداد الرستان ،با اشاره
به اینکه در حال حاضر دو هزار و
 ۵۱۰حامی نیکوکار در الرستان از
 ۳۳۶کودک یتیم و  ۴۳۷کودک
طرح محسنین الرستانی حمایت
می کنند ،تصریح کرد :حمایت
های حامیان باعث رفع مشکالت
عدیده ای از جمله ساخت مسکن،
هزینه تحصیل ،جهیزیه ،درمان و...
ایتام شده است.

آقای محمدصالح حقيقت فرزند
سعادتاله به شرح درخواستي كه
به این شورا ثبت گرديده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
سعادتاله حقيقت فرزند محمدصالح به
شناسنامه  37صادره از الرستان در
تاریخ  1398/01/11در اقامتگاه دائمی
خود خنج بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1محمدصالح حقيقت فرزند سعادتاله
ش ش  6720018515صادره از الرستان
(پسر متوفي)
-2طوبي كفاشي فرزند كريم ش ش
 2511663181صادره از الرستان همسر
متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
مهرداد خسروي  -قاضي شوراي حل
اختالف شعبه دوم خنج
م/الف289/

این مسئول ،با بیان اینکه در
سال  ۹۷تعداد  ۶۳۰نفر از
شهروندان گرامی حامی ایتام و
محسنین شدند ،ادامه داد :هر
حامی حداقل با پرداخت مبلغ
 ۳۰۰هزار ریال به صورت ماهیانه
به حساب فرزند معنوی خود
واریز می کند.

وی اضافه کرد :افرادی که
مایلند حامی طرح اکرام
شوند با مراجعه حضوری
آگهي مزايده

در کمیته امداد یا با شماره
 ۰۷۱۵۲۳۴۱۰۰۴تماس حاصل
کنند .

در خصوص اجرائيه واصله نيابت از دادگستري شهرستان الرستان به شماره 1398012000204337
صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري الرستان محكوم عليه بهرام هنرور فرزند محمدعلي
محكوم است به پرداخت  19عدد اشرفي يك مثقالي عيار  21بابت اصل خواسته و مبلغ  586500ريال
بابت هزينه دادرسي و مبلغ  5000000بابت حقالوكاله وكيل در حق محكوم ٌ له خانم جميله جمالي
و مبلغ 10050000ريال بابت حقاالجراء در حق صندوق دولت با توجه به اين كه اجرائيه به محكوم
عليه ابالغ گرديده است در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست
محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرائيه يك باب منزل مسكوني به شماره پالك ثبتي
 915/36به مساحت  452/26متر مربع واقع در روستاي بيدشهر ميباشد ملك فوق سند رسمي دارد
ملك محصور ميباشد و اعيان مسكوني به مساحت تقريبي  220متر مربع ميباشد شامل پذيرايي
و نشيمن ،چهارخوابه ،آشپزخانه كف و ديوار سراميك ،داراي كابينت زميني و ديواري ،حمام و يك
سرويس بهداشتي در حياط اصلي و سرويس بهداشتي در حياط خلوت ميباشد داراي اسكلت بنايي
با قدمت حدود  15سال ،فاقد محوطهسازي و نماي تركيب سيمان سفيد و سراميك ،ديوار حياط آجر
و در مرحله نازككاري ،سيستم گرمايشي بخاري نفتي و سيستم سرمايشي كولر (اسپليت) ميباشد
كنتور برق تك فاز  32آمپر و داراي كنتور آب  1/2اينچ ميباشد جهت مزايده توقيف شده است كه
ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده  75قانون اجراي احكام مدني به قيمت پايه
2430000000ريال ارزيابي شده است .ملك مورد مزايده به تاريخ شنبه  98/3/18ساعت  10صبح در
محل اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي بخش جويم از طريق مزايده به فروش ميرسد .مزايده مجدد
از قيمت پايه شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته
خواهد شد  %10وجه مزايده فيالمجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي
ظرف يك ماه از وي وصول ميشود و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك ،مورد مزايده به
نام خريدار منتقل خواهد شد .درصورتي كه در مهلت مقرر خريدار بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد،
سپرده وي پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد ميگردد .در راستاي ماده 142
قانون اجراي احكام در صورت وصول اعتراض از ناحيه طرفين ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به
نحوه مزايده تا رسيدگي اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد .متقاضيان
ميتوانند ظرف  5روز قبل از مزايده با اطالع از اين اجرا از ملك مورد مزايده بازديد نمايند.
رئيس اجراي احكام دادگاه عمومي بخش جويم  -امين حشمتي م  /الف 198 /

ارسال  ۱۱۰میلیون ریال کمک روستاهای الرستان
برای سیل زدگان لرستان
جانشین حوزه
مقاومت بسیج
شهید
سردار
شعبانعلی عفیفه،
از ارسال ۱۱۰
ریال
میلیون
کمک های مردم
روستاهای بخش
مرکزی الرستان
برای سیل زدگان لرستان خبر داد.
ابوالفضل اقتصادی فرد ،با بیان اینکه کمک
رسانی به رنج کشیدگان استانهای سیل زده
همواره دغدغه نیروهای بسیجی است ،اظهار
داشت :در تالش هستیم به حد توان ،بخشی
هرچند کوچک از نیازهای این دردمندان را
تسکین بخشیم.
وی با اشاره به اینکه از همان روزهای بروز
حادثه سیل ،همزمان با سایر نهادها فراخوان
جمع آوری کمک ها اعالم شد ،افزود:
خوشبختانه با یک برنامه ریزی و هم افزایی
گروه های مختلف ،موفق به جمع آوری کمک
های نقدی و غیرنقدی برای هموطنان سیل
زده شدیم.
جانشین حوزه مقاومت بسیج سردار شهید
شعبانعلی عفیفه ،تصریح کرد :طی این مدت،
 ۱۱تخته پتو ۷ ،کیسه برنج ۸ ،بسته آب
معدنی ۱۰ ،جعبه پودر لباسشویی ۵ ،بسته
قند ۱۰ ،سرویس ظروف آشپزخانه ۲ ،بسته
روغن  ۵کیلویی ۱۵ ،دست لباس به ارزش
 ۳میلیون و  ۷۰۰هزار تومان جمع آوری شد.

اقتصادی فرد،
با بیان اینکه
عالوه بر جمع
کمک
آوری
های غیرنقدی
توسط بسیجیان
شهید
حوزه
عفیفه ،بیش از
 ۷۰میلیون ریال
نیز کمک های نقدی با کمک افراد و گروه
های مختلف جمع آوری شده است ،ادامه
داد :بسیجیان پایگاه مقاومت شهید نژادپور
کورده مبلغ  ۲میلیون و  ۳۳۳هزار تومان،
پایگاه بسیج خواهران شهید طاهری روستای
بریز مبلغ  ۱۰۰هزار تومان ،پایگاه بسیج
خواهران حسین بن علی(ع) روستای هرمود
 ۵۱۵هزار تومان ،پایگاه بسیج اهل تسنن امام
حسن مجتبی(ع) روستای کرمستج  ۶۰۰هزار
تومان ،کانون های قرآن صدیقه کبری(س)
و فرهنگی هنری ثاراهلل روستای کورده ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ،فرهنگسرای نهاد
رهبری دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)
الرستان  ۴۸۰هزار تومان ،حوزه بسیج شهید
عفیفه  ۵۰۰هزار تومان کمک های نقدی خود
را به حوزه بسیج روستایی رسانده اند.
وی اضافه کرد :این کمک ها در قالب
تفاهمنامه ای که بین سپاه پاسداران و
بهزیستی به امضا رسیده است ،برای ارسال به
مناطق سیل زده استان لرستان ،تحویل اداره
بهزیستی الرستان شد.
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اختصاص یک دستگاه
تانکر آبرسان به اداره امور
عشایر شهرستان خنج

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،حسن عراض پور مسئول
امور عشایری خنج ،اظهار کرد :با خریداری یک
دستگاه تانکر آبرسان مدرن با ظرفیت  ۱۶هزار
لیتر ،ناوگان حمل و نقل و آبرسانی به عشایر
کوچرو این شهرستان تقویت شد.
وی ادامه داد :با احتساب این تانکر ،تعداد
تانکرهای آبرسان اداره امور عشایر شهرستان
خنج به  ۶دستگاه رسید.
حسن عراض پور ،اضافه کرد :شهرستان خنج با
برخورداری از  ۸۰۰هزار هکتار مرتع و  ۳هزار
و  ۷۰۰خانوار عشایر کوچرو با  ۵۰۰هزار راس
دام ،بزرگترین منطقه قشالقی جنوب استان
فارس است.

پزشکان مکلف به
استفاده از دستگاه
کارتخوان شدند

گندم رقم «برات» مناسب با اقلیم الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،نگهدار اوالد حسین مسئول
مرکز جهاد کشاورزی جویم ،با اشاره به
سازگاری رقم برات با اقلیم الرستان ،اظهار
کرد :این رقم در طرح پی وی اس اقلیم گرم
و خشک جنوب در سال زراعی ۱۳۹۵ - ۹۶
و سال زراعی گذشته به صورت آزمایشی در
بخش جویم الرستان کشت شد و توسط
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد :بر اساس نتایج به دست
آمده ،این رقم دارای پایداری عملکرد دانه و
پتانسیل عملکرد باال است.
نگهدار اوالد حسین ،تحمل نسبتاً خوب رقم
برات به گرمای آخر فصل ،زودرسی نسبت به
ارقام مرسوم و مقاومت به ریزش دانه را از
دیگر ویژگیهای بارز این رقم برشمرد.
این مقام مسئول ،گفت :در سال زراعی اخیر

با کشت  ۶هکتار گندم رقم برات در منطقه
بنارویه میزان قابل توجهی بذر برای توسعه و
ترویج رقم جدید گندم نان در اقلیم گرم و
خشک جنوب فارس فراهم شد.
وی تصریح کرد :این رقم برای کشت در
نظامهای زراعی مناطق گرم جنوب بخصوص
مناطقی که بیماریهای غالت بویژه زنگ زرد
عامل محدود کننده است ،محسوب میشود.

خسارت  1470میلیارد تومانی سرما
به کشاورزی فارس

گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از روابط
عمومی سازمان
جهاد کشاورزی
فارس ،محمد
مهدی قاسمی،
رئیس سازمان
جهاد کشاورزی
فارس ،اظهار داشت :سرمای بهاره در روزهای
چهارم و پنجم اردیبهشتماه به باغها و مزارع
این استان خسارتی بالغ بر یک هزار و 470
میلیارد تومان وارد کرد.
وی با بیان اینکه  96هزار و  179هکتار از
باغها و مزارع استان فارس از سرما خسارت
دیدند ،افزود :این میزان خسارت چهار برابر
خسارت سیل در فروردینماه بود.
قاسمی ادامه داد :خسارت سرمازدگی اخیر

در سطح 51
هزار و 341
هکتار از باغها و
 44هزار و 838
هکتار از مزارع
مشاهده شد.
وی ،بیشترین
مزارع خسارت
از
دیده
سرمازدگی را گندم ،جو ،کلزا ،یونجه و
چغندر قند بهاره برشمرد و گفت :درختان
پسته ،انگور ،گردو و درختان میوه هستهدار
و دانهدار نیز از این سرما آسیب دیدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ،با
اشاره به اینکه سرمازدگی در  14شهرستان
استان فارس اتفاق افتاد ،تاکید کرد:
بیشترین خسارت در شهرستان سپیدان
برآورد شد.

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری دادگستران عدل گراش

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری دادگستران عدل گراش در تاریخ  1397/06/31به شماره ثبت  39به شناسه
ملی  14007847347ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع  :انجام کلیه امور داوری از قبیل قبول حکمیت و داوری های داخلی و بین المللی راجب اشخاص حقیقی
یا حقوقی بر مبنا و معیار ارزش های دینی ،اجتماعی و قانونی در راستای حق طلبی و کشف واقع و احیای حقوق
طرفین و دستیابی به راهکارهای شرعی و قانونی با توجه به قوانین موضوعه ،تالش در جهت ایجاد صلح و سازش
بین متداعیین و انجام هرگونه اقدامی که الزمه رسیدگی به اختالفات مراجعین و تحقق حقوق منظوره می باشد
و انجام مطالعات فنی علمی پژوهشی مربوط به داوری ،تهیه و تنظیم قراردادها و اساسنامه جهت شرکتها و
تشویق افراد جامعه به حل و فصل مشکالت از طریق داوری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی بدون حق دخالت
موسسه در ارائه مشاوره حقوقی و وکالت.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط به موجب
نامه شماره 1/620/1525/9019مورخ  1397/06/22معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان فارس  -شهرستان گراش  -بخش مرکزی  -شهر گراش-محله شهرک  80هکتاری-میدان
ش بهشتی -کوچه ((زیارتی))-بلوار سپاه پاسداران-پالک -0طبقه دوم-واحد  1کدپستی 7441967946
سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا  :آقای احمد عظیمی به شماره ملی  2299065008دارنده  500,000ریال
سهم الشرکه آقای حیدر حجازی به شماره ملی  2500157271دارنده  500,000ریال سهم الشرکه
اولین مدیران  :آقای احمد عظیمی به شماره ملی  2299065008و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حیدر حجازی به شماره ملی  2500157271و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور  ،شرکت از قبیل چک  -سفته  -بروات  -قراردادها
عقود اسالمی باامضاء مدیر عامل و نایب رییس ،همراه با مهر موسسه معتبر و مکاتبات اداری با امضای مدیر
عامل و نایب رییس هیئت مدیره مجتمعا ،با مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گراش
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
شناسه آگهی 463467 :

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،مدیر کل امورمالیاتی فارس
گفت :همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی،
پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی که مجوز
فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ایران و
یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی
ایران صادر میشود ،مکلف به استفاده از پایانه
فروشگاهی شدند.

بهره برداری از بزرگراه
شیراز  -جهرم
تا پایان امسال

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،مدیرکل راه و شهرسازی استان
فارس گفت :احداث بزرگراه شیراز  -جهرم به
عنوان یکی از محورهای شریانی و ارتباطی
استان فارس با استان هرمزگان به طول ۱۶۰
کیلومتر است.
فیروز تکاور ،با بیان اینکه تاکنون  ۱۳۰کیلومتر
از این طرح به طور کامل به اتمام رسیده و در
حال بهره برداری است ،افزود ۱۵ :کیلومتر آن با
یک الیه آسفالت در حال بهره برداری بوده و ۱۵
کیلومتر باقیمانده نیز با پیشرفت فیزیکی باالیی
در حال اجرا است.
وی تصریح کرد :پیش بینی می شود با تامین اعتبار
الزم و بموقع تا پایان سال جاری عملیات اجرائی
 ۳۰کیلومتر مسیر در دست اجرا که در محدوده
شهر خفر و خاوران قرار دارد به اتمام برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ،گفت :در
مسیر فوق دو دستگاه تقاطع غیر همسطح برای
ایمنی در تردد تعریف شده است که تقاطع غیر
همسطح قطب آباد به اتمام رسیده و در حال
بهره برداری بوده و تقاطع غیر همسطح ورودی
مجتمع فوالد پاسارگاد نیز در حال اجرا است.
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ورزش در ماه مبارک رمضان
ورزش در ماه رمضان ،از تجمع چربی در بدن
جلوگیری و عمل سوخت و ساز را تسهیل
میکند .همچنین ورزش عالوه بر تاثیر مثبت
بر تواناییهای جسمانی ،سهم زیادی در افزایش
قدرت یادگیری و تواناییهای ذهنی انسان دارد.
پیاده روی
از آنجا که امسال نیز ماه مبارک رمضان با
تابستان همزمان شده است ،روزهداران باید
قدری بیشتر مراقب حفظ سالمت خود باشند.
چراکه ممکن است عالوه بر روزهداری ،گرمای
هوا نیز انجام فعالیتهای جسمی روزانه از جمله
ورزش را با مشکل مواجه کند .اما اگر شما هم
به ورزشی منظم و مرتب عادت داشتهاید  ،شاید
نخواهید که یکباره تمام فعالیتهای خود را
متوقف کنید.
ورزش در ماه رمضان ،از تجمع چربی در بدن
جلوگیری و عمل سوخت و ساز را تسهیل
میکند .همچنین ورزش عالوه بر تاثیر مثبت
بر تواناییهای جسمانی ،سهم زیادی در افزایش
قدرت یادگیری و تواناییهای ذهنی انسان دارد.
تداوم ورزش ،راهی مناسب برای سالمت و لذت
بردن بیشتر از این ماه است .اگر فرد اصول
تغذیهای صحیح را رعایت کند ،میتواند در کنار
روزهداری به ورزشی منظم و مالیم نیز بپردازد
و اینگونه سالمت جسمی خود را تامین نماید.
در ضمن این نکته مهم را در نظر داشته باشید
که قطع تمامی فعالیتها به مدت یک ماه،
ممکن است قدرت و استقامت قلبی ـ عروقی
شما را با مشکل مواجهسازد.
 -1شدت ورزش خود را کاهش دهید
برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی در ماه

رمضان ،باید از انجام حرکات سنگین ورزشی
اجتناب کرد .فعالیت زیاد فرد روزه دار در ماه
رمضان ،به صرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق
طی ساعات روز منجر می شود که میتواند
موجب عطش فراوان و افت فشارخون فرد شود.
با کاهش شدت برنامه ورزشی ،میتوانید فعال
بمانید و در عین حال انرژی خود را از دست
ندهید .به عنوان مثال اگر همیشه میدویدید
 ،آن را به پیادهروی سریع تبدیل کنید ،یا اگر
همیشه به مدت یک ساعت ورزش میکردید،
زمان آن را (بسته به قدرت جسمانی خود) به
 30تا  45دقیقه کاهش دهید.
 -2تداوم در فعالیتهای بدنی مهم است
نکته مهم آن است که در این ماه به ورزش
ادامه دهید .ثبات و تداوم فعالیت بدنی ،عنصری
کلیدی برای حفظ سالمت و تناسب اندام است
که نباید فراموش شود.
با اینکه شاید در ماه مبارک رمضان ،فرصت
زیادی برای ورزش و انجام تمرینات بدنی نباشد،
اما همین  20دقیقه فعالیت هم کمک زیادی به
حفظ سالمت و وزن مناسب میکند و این گونه
پس از ماه رمضان برگشتن به برنامه ورزشی
عادی سادهتر خواهد بود.
الزم نیست که یک ساعت تمام و به همان شدت
سابق ورزش کنید ،فقط همانقدر که میتوانید
تالش کنید تا در طول این ماه نیز تداوم برنامه
ورزشی را حفظ کرده باشید.
 -3زمان مناسبی را برای ورزش انتخاب کنید
به جای اینکه هر زمان راحت بودید ورزش
کنید ،زمانی را انتخاب کنید که بیشترین میزان
انرژی را دارید و ورزش لطمهای به روزه شما
نمیزند.

شاید راحتتر باشید اگر  20دقیقه زودتر از
خواب بلند شوید و قبل از خوردن سحری
ورزش کنید؛ گروهی نیز ممکن است ترجیح
بدهند پس از وعده افطار ورزش کنند .اما به
یاد داشته باشید که بالفاصله بعد از مصرف غذا
نباید ورزش کرد.
پس به میزان انرژی خود در طی روز دقت کرده
و زمان مناسب را پیدا کنید.
هر زمان از شبانهروز که شما بتوانید بدون
لطمه به روزه و احساس خستگی ورزش کنید،
همان زمان مناسب خواهد بود.
 -4ورزش مناسبی را انتخاب کنید
بهترین ورزش در طول ماه رمضان ،شنا و پیاده
روی و ورزشهای هوازی پس از صرف افطار
است ،چرا که از گرفتگی عضالت پیشگیری
میکند.
ورزشهای تفریحی ،مالیم و با نشاط (به
ویژه تمرینات هوازی) موجب تسریع گردش
خون میشوند .بدین ترتیب خون و در نتیجه
اکسیژن بیشتری به مغز میرسد و شادابی و
نشاط را در ورزشکاران روزهدار به دنبال دارد
و ذهن را برای یادگیری و تمرین ،خالق تر
میکند.
این امر تنها منحصر به نوجوانان و جوانان
نمیشود ،بلکه در بزرگساالن نیز صادق است.
به انواع ورزشهایی که به طور مستمر و
طوالنی مدت (بیش از  2دقیقه) طول میکشند
و ضربان قلب در هنگام تمرین ،کمتر از 70
درصد حداکثر ضربان قلب است تمرینات
هوازی گفته میشود.
پیاده روی ،دوی نرم ،دوی استقامت ،شنا و
دوچرخه سواری ،استفاده از تردمیل و دوچرخه
ثابت جزء ورزش های هوازی هستند.

بازی تنیس را بیاموزید
تنیس ،به عنوان یکی از جذاب
ترین ورزش های دنیا ،از بدو شروع
تکخال های زیادی را دیده است.
از بوریس بکر تا پیت سامپراس ،از
آغاسی تا نادال ،و از مارتینا ناوراتیلوا
تا استفی گراف تا خواهران ویلیامز
و ماریا شاراپوا ،تاریخ تنیس شاهد
بازی بازیکنان حیرت انگیزی بوده
است .نیاز به گفتن نیست که
بسیاری از بازیکنان دیگر در آینده
خود را نشان خواهند داد .از آنجا
که این ورزش بسیار محبوب است،
تعجبی ندارد که بسیاری از جوانان
مشتاقند که استاد تنیس باشند و
می خواهند این ورزش را بیاموزند.
چگونه تنیس بازی کنیم؟
بازیکن مشتاق تنیس یک شبه
نمی تواند تنیس بازی کردن
بیاموزد بلکه به سال ها تمرین
و زحمت فراوان نیاز دارد .تنیس
باید با پوست و خون حس شود.
برای اینکه یک بازیکن تنیس
تکخال بشوید باید بسیاری از
اصول اولیه را به خوبی بیاموزید.
ما نکات محوری و مهم بازی
تنیس برای مبتدیان را در اختیار
شما می گذاریم.
الو ۱
کارشناسان معتقدند اولین چیزی
که در تنیس باید بیاموزید فورهند
شرقی ابتدایی است .وقتی می

خواهید فورهند بازی تنیس را یاد
بگیرید ،دست چپ باید در بخش
باالیی دسته قرار بگیرد و پاها به
سمت تور باشند .دست راست باید
زیر دست چپ باشد .وقتی نفر به
نفر تمرین می کنید ،یاد گرفتن
فورهند آسان و راحت و ساده می
باشد .شما مجبورید با بازیکنی بهتر
از خودتان تمرین کنید تا ضربات
والی را به درستی دریافت کنید.
الو ۲
گریپ بک هند ،یک دست برای رد
کردن چرخش مالیم ضربه ،مناسب
است .برای این نوع از گرفتن راکت،
باید دست چپ را روی گلوی راکت
گذاشته و هر دو پا هم به سوی تور
قرار بگیرند.
الو ۳
یکی از اصلی ترین گریپ ها ،
گریپ بک هند دو دست است.
وقتی می خواهید تنیس را به روش
آسان یاد بگیرید این گریپ کمک
کننده است .یادگرفتن این ضربه
آسان تر است و بازیکنان برای رد
کردن چرخش اندکی که ضربات
خواهند داشت از آن استفاده می
کنند .دست چپ روی گلوی راکت
و دست راست زیر دست چپ و پاها
در جهت تور قرار می گیرند .این
یکی از نکات مقدماتی تنیس می
باشد پاها در جهت تور.

الو ۴
یکی از ضربات تنیس که شما را
به چالشی واقعی می کشاند ،سرو
زدن تنیس است .باید مراقب باشید
که پای چپ کم و بیش در جهت
تیرک راست تور باشد.
پای راستتان موازی با خط انتهای
زمین باشد.
توپ مابین انگشتان نگه داشته
شود.
سرو زدن به هماهنگی زیادی نیاز
دارد پس باید عزم خود را جزم
کنید .به عالوه ،موضوع فقط ضربه
زدن به توپ نیست ،بازیکن باید به
عوامل زیادی توجه کند .از آنجا که
شما برای تمرین به بازیکن نیازی
ندارید و می توانید به تنهایی این
کار را انجام دهید ،تمرین سرو زدن
از همه چیز آسان تر است.
به عالوه ،برای یادگیری تنیس،
شما نیاز خواهید داشت که
آبشار مقدماتی ،والی فورهند
مقدماتی ،و والی بک هند
مقدماتی را بیاموزید .وقتی در این
ها پیشرفت کردید ،نیاز به دانستن
مقررات امتیازدهی خواهید داشت.
چهارپوینت برای برنده شدن
بازیکن الزم است و امتیاز دهی
شبیه به این است  ۱۵مساوی،
 ،۱۵ -۳۰سپس  ۳۰مساوی و بعد
.۳۰ -۴۰
در این پوینت ،بازیکنی که پوینت

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری
در مجتمع تفریحی و تجاری نگین (نوبت دوم)
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  97/ 5/29 -654شوراي اسالمي شهر
الر نسبت به فروش واحد تجاری شماره  13با مساحت  14/40مترمربع به آدرس الر شهر
جديد -بلوار امام رضا مجتمع تفريحی تجاری نگين از طريق مزايده به شرح زير طبق آئين
نامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد لذا كليه متقاضيان مي توانند پس از واريز وجه
سپرده شركت در مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري
تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  100/800/000ريال مي باشد كه مي بايست
فيش مخصوص واحد -درآمد اخذ و به حساب شماره  100790329766بانك شهر و يا ارائه
ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد -2 .حداقل قيمت پايه خريد واحد تجاری
موردنظر به ازاي هرمترمربع  140/000/000ريال جمعاً به مبلغ  2/016/000/000ريال مي
باشد -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 پيشنهادات مجاز و مختار است و به
پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد -5 .كليه هزينه هاي
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  98/03/08و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه
 98/030/09ميباشد.
نوبت چاپ دوم98/02/30 :
نوبت چاپ اول98/02/23 :
محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر
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 ۴۰را دارد در صورتی که یک
پوینت دیگر بگیرد ،برنده است.
ممکن است بازیکنی که پوینت
 ۳۰دارد ،یک پوینت دیگر کسب
کند که به این حالت دیوس گفته
می شود .به همین شکل ،مقررات
مقدماتی بیشتری برای بازی
تنیس وجود دارند که باید آنها را
مطالعه کنید.
اگر مایل هستید بازی تنیس را به
صورت آنالین بیاموزید ،صدها وب
سایت در دسترس شما خواهد بود.
می توانید کتاب های الکترونیکی
بی شماری دربارۀ یادگرفتن
بازی تنیس بخوانید یا این که از
ویدئوهایی که به آموزش تنیس
می پردازند ،استفاده کنید .با این
حال ،مطمئنا این همان مسابقه
ای نیست که شما به طور واقعی
انجام داده و در آن از یک مربی
می آموزید .اما وقتی این منابع
با یادگرفتن به کمک یک مربی
ترکیب می شوند قطعا بسیار
مفید خواهند بود.
افزون بر این ،مربی می تواند
عم ً
ال مطالب زیادی دربارۀ
تأثیرات زمین خاکی و چمن به
شما بیاموزد و بالفاصله ایرادات
شما را رفع کرده و قوانین و
مقررات ظریف تنیس را توضیح
دهد که وقتی به صورت آن الین
بازی تنیس را یاد می گیرید
امکان پذیر نیست.

معرفی هیئت «تنیس» الرستان
به عنوان هیئت برتر استان
به گزارش میالد
الرستان به نقل از
روابط عمومی هیئت
تنیس استان فارس،
پس از بررسی های
انجام شده از فعالیت
هیئت های تنیس
های
شهرستان
استان فارس و با توجه به عملکرد ساالنه ،برنامه
ریزی و توسعه زیر ساخت ها و نیز گسترش
ورزش تنیس در سطح شهرستان ،با نظر کمیته
های مربوطه و ریاست هیئت تنیس استان،
هیئت تنیس شهرستان الرستان به عنوان

رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان:
بانوان الرستانی پتانسیل باالیی برای موفقیت در
رشته کاراته دارند

گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از روابط
عمومی اداره ورزش
و جوانان الرستان،
محمدحسن طیبی
در نشست با رئیس
و اعضای هیأت
کاراته الرستان که به منظور بررسی مسائل و
مشکالت این هیأت برگزار شد ،اظهار داشت:
کاراته الرستان با تالش شبانهروزی و اجماع
همه بزرگان و اهالی این رشته و همچنین
برنامهریزی کارشناسی شده می تواند به
توسعهای پایدار و جایگاهی شاخص در سطح
بینالمللی دست پیدا کند.
وی در ادامه به کسب مقام های جهانی و بین
المللی توسط بانوان کاراته کار الرستانی اشاره
کرد و افزود :بانوان کاراته کار الرستانی در
چند سال گذشته در میادین بزرگ بین المللی
افتخارآفرینی کرده اند و انتظار داریم کاراته
الرستان در بخش مردان هم به شرایط مطلوب
تری برسد.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان ،با تاکید
بر اینکه هیأت کاراته باید میزبانی مسابقات
قهرمانی استان فارس و برگزاری دوره های

آموزشی را در تقویم
ورزشی سال 98
داشته باشد ،تصریح
کرد :توجه ویژه به
بخش های تابعه و
کاراته بانوان نیز از
وظایف اصلی هیأت
کاراته الرستان است
و این هیأت باید با برنامه ریزی دقیق ،گامی موثر
در پیشرفت این دو امر مهم بردارد.
طیبی نظارت بر عملکرد مربیان توسط هیأت
کارته الرستان را ضروری دانست و یادآور شد:
مربیان کاراته الرستان در همه امور باید با هیأت
کاراته هماهنگ باشند و این هیأت بایستی با
برگزاری دوره های مربی گری و دانش افزایی
در این شهرستان نسبت به ارتقای سطح علمی
و عملی مربیان اقدام کند.
وی با بیان اینکه برنامه های راهبردی برای هیأتهای
ورزشی در نظر داریم ،تاکید کرد :به همین منظور
تا حد امکان به هیأتهای ورزشی کمک می کنیم اما
در قبال این حمایت ،انتظار تالش همراه با نتیجه را
از روسای هیأت ها خواهیم داشت.
در پایان این نشست ،اعضای هیأت کاراته
الرستان و مربیان حاضر در جلسه به ارائه
نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

پیشرفت فیزیکی  75درصدی
ورزشگاه شش هزار نفری شیراز

گزارش
به
میالدالرستان به
نقل از خبرگزاری
تسنیم  ،محمود
معاون
رضایی،
امور
هماهنگی
عمرانی استانداری
فارس ،در حاشیه
بازدید از ورزشگاه
در دست ساخت شش هزار نفری شیراز ،با
بیان اینکه تاکید استاندار فارس بر اجرا و
بهرهبرداری پروژه در موعد مقرر است ،اظهار
داشت :طبق برنامه اعالم شده این پروژه باید
در هفته دولت امسال افتتاح و به بهرهبرداری
برسد.
وی پیشرفت فیزیکی ورزشگاه شش هزار
نفری شیراز را خوب ارزیابی کرد و گفت :برای
به سرانجام رسیدن این پروژه در زمان اعالم
شده ،برخی همکاریهای میان دستگاهی
نظیر هماهنگی شهرداری جهت تسطیح و
خاکبرداری محوطه الزم است ،که شخصاً این
موضوع را پیگیری میکنم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
فارس ،مجموعه ورزشی شش هزار نفری شیراز
را یک پروژه بزرگ ورزشی دانست و افزود :با

آگهي مزايده
شهرداري لطيفي در اجرای بند  4صورتجلسه شماره  32مورخ  1397/12/11شورای محترم
اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد  1400کیلو آهن آالت اسقاطی به قیمت کارشناسی هرکیلو
 17/000ریال  ،از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.
 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده مي بايست به مبلغ  1/200/00ریال به شماره حساب
 252404309418133001به نام شهرداري لطيفي نزد بانک انصار شعبه الر واريز و فيش
آن را ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد -2 .هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده
مزايده خواهد بود.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است -4 .قبول پيشنهادات از تاريخ درج
آگهي نوبت دوم به مدت  10روز مي باشد كه پيشنهادهاي خارج از موعد ،تحويل گرفته نخواهد
شد -5 .به پیشنهادهای مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر
ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد -6 .سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول
مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود.
لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت در
مزايده به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.
نوبت اول چاپ  98/02/23نوبت دوم چاپ 98/02/30
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 98/03/08

تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 98/03/11

مهدي حيدري-شهردار لطيفي

برترین و فعال ترین
هیئت تنیس استان
در سال ۱۳۹۷
معرفی شد.
هیئت تنیس استان
کسب
فارس،
این عنوان را به
تمام ورزشکاران
و اعضای هیئت تنیس شهرستان بخصوص
حسین شریفی الری ریاست هیئت تبریک
گفته و ابراز امیدواری کرد که تمامی
تنیسورهای استان برای ارتقا و پیشرفت تنیس
در استان فارس قدم بردارند.
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احداث و به بهره
برداری رسیدن
مجموعه،
این
ظرفیتهای استان
فارس برای میزبانی
از رقابت های
بزرگ بین المللی
افزایش مییابد.
رضایی ،با تاکید بر
اینکه تمام ظرفیت های استان جهت به بهره
برداری رسیدن این پروژه در موعد مقرر به
کارگرفته میشود ،تصریح کرد :مراحل اتصال
انشعابات این ورزشگاه از طریق سازمان
مدیریت و برنامهریزی توسط دستگاههای
خدمترسان پیگیری میشود.
این پروژه ورزشی که از مصوبات سفر مقام
معظم رهبری در سال  87به شیراز است ،هم
اکنون  75درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار
است پس از تکمیل در هفته دولت سال جاری
به بهرهبرداری برسد.
این پروژه ورزشی یکی از پروژه های بزرگ
ورزشی در سطح کشور است که پس از بهره
برداری قابلیت برگزاری رقابتهای بین المللی
و ملی را در رشتههای مختلف ورزشی سالنی
را دارد.

حسین طارمی زاده،
رئیس گروه فوتبال حبابی
فارس شد

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان الرستان ،رئیس
کمیته ورزش های تفریحی و مهارت های
فردی و نمایشی هیأت ورزش های همگانی
فارس ،در حکمی حسین طارمی زاده
پیشکسوت فوتبال الرستان را به عنوان رئیس
گروه فوتبال حبابی استان منصوب کرد.
حسین طارمی زاده در حال حاضر رئیس
هیأت فوتبال الرستان و از قهرمانان پیشین
این رشته ورزشی است که سابقه سرپرستی،
مدیریت و مربی گری تیم ها و باشگاه های
فوتبال استان را دارد.
پیش از این ،احسان غالمحسین پور عضو
تیم ملی فوتبال هفت نفره کشور به عنوان
رئیس گروه فوتبال حبابی فارس فعالیت
داشته است.
فوتبال حبابی ،ورزشی تیمی و در واقع
ترکیبی از فوتبال ،زوربینگ و کشتی سومو
است که در آن بازیکنان به وسیله یک
پوشش حبابی شبیه ورزش زوربینگ که
از هوا پرشده و باالتنه آنها را می پوشاند،
طی قوانین مشخصی برای وارد کردن توپ
(استاندارد فوتبال) با پا به سمت دروازه تیم
حریف حمله می کنند.
در جلسه ای که با حضور سیروس پاک
فطرت ،رئیس هیأت ورزش های همگانی
استان فارس ،علی رضا غالمیان رئیس کمیته
ورزشهای تفریحی و مهارت های فردی و
نمایشی و حسین طارمی زاده رئیس گروه
فوتبال حبابی فارس برگزار شد ،پاک فطرت
بر راه اندازی این رشته ورزشی در اکثر
شهرستان ها و حضور بازیکنان فوتبال حبابی
استان در مسابقات و اردوهای تیم ملی تاکید
کرد.
غالمیان ،نیز با تشریح اقدامات و فعالیت های
انجام گرفته کمیته ورزش های تفریحی و
مهارت های فردی و نمایشی فارس در سال
 ۹۷و همچنین راه اندازی تمامی رشته های
تحت پوشش این کمیته ،خواستار حمایت
همه جانبه هیأت ورزش های همگانی شد
و عنوان کرد که باید از ظرفیت باالی استان
در جهت برگزاری جشنواره ها و مسابقات
ورزشی و دوره های آموزشی استفاده شود.
همچنین در این نشست در خصوص ترویج و
حمایت از رشته فوتبال حبابی بحث و تبادل
نظر شد.
در پایان ،سیروس پاک فطرت ضمن قدردانی
از اقدامات انجام شده در کمیته ورزش های
تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی
استان ،حسین طارمی زاده را با اهدای حکم
انتصاب رسماً به سمت رئیس گروه فوتبال
حبابی استان فارس منصوب کرد.

آگهی مزایده فروش
واحد تجاری بازار جنب شهرك بوستان(نوبت دوم)
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/12/18-1756شوراي اسالمي شهر
الر نسبت به فروش واحد تجاري شماره  6به مساحت 28مترمربع به آدرس الر شهرقديم
 بازار جنب شهرك بوستان از طريق مزايده به شرح زير طبق آئين نامه مالي شهرداري وشرايط زير اقدام نمايد .لذا كليه متقاضيان مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در
مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  125/000/000ريال مي باشد كه مي
بايست فيش مخصوص واحددرآمد اخذ و به حساب شماره  100790329766بانك شهر
و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد -2 .حداقل قيمت پايه واحد
تجاري مورد نظر مبلغ  2/500/000/000ريال مي باشد -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 پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد
مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد-5 .كليه هزينه هاي 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  98/03/08و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه  98/03/09ميباشد.
نوبت چاپ اول98/02/23 :
محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

نوبت چاپ دوم98/02/30 :
م/الف2051/
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گردهمایی الرستانی ها وچند نکته

فراهم کردند ،این گردهمایی با برنامه
ریزی جوان های دانشگاهی انجام شده
بود  .هماهنگ کردن چنین برنامه هایی
بسیار سخت است .برای اینکه خوانندگان
این سطور بهتر در جریان آنچه گذشت
قرار گیرند ،گزارشی اجمالی می دهم تا
ذهن خوانندگان آمادگی بیشتری برای
آنچه طرح می شود داشته باشد .طبیعتا
این دیدگاه نگارنده است و خوانندگان در
پذیرش یا عدم پذیرش آن مختار اند.
* ساعت  4بعد از ظهر روزجمعه به سمت
چهارراه حافظیه حرکت کردیم ،سالن
حافظ محل تجمع الرستانی ها بود تا از
برنامه ها و پیشنهادهایی که ارائه می شود
بهره مند شوند .
*آنچه که در ابتدا جلب توجه می کرد
تبلیغات نه چندان کافی برای برگزاری
این همایش بود .درمحوطه بیرونی سالن
با تمهیداتی چند مکان برای معرفی برنامه
های همایش پیش بینی شده بود .برخی
خود را آماده پختن حلوای مسقطی می

غالمرضا حامدپور
نهمین گردهمایی الرستانی های مقیم
شیراز میزبان الرستانی های عالقه مند
بود.
تاالر حافظ شیراز میزبان همایشی بود
که الرستانی های مقیم شیراز و مهمان
هایی که از گوشه وکنار آمده بودند را در
خود جای داده بود .خیل عالقه مندان
خصوصا الرستانی های جوان و نیز مو
سفیدهایی که سال هاست ترک وطن
نموده و در شیراز سکونت گزیده اند.نقطه
اشتراکی بود که همه را گرد خود جمع
کرده بود.
قبل از هرچیز باید به دست اندرکاران این
گردهمایی خدا قوت گفت که با زحمات
طاقت فرسا زمینه چنین همایشی را

آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي
مشهور به بست تغل گز سي من بذرافكن با جميع منضمات و متعلقات و جداول
و مجاري آب شور و شيرين واقع در آن تحت پالک  8436واقع در قطعه 3
بخش  18فارس صحراي لطيفي ملكي آقاي كرمعلي يزدانپناه و شركا كه به
علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید شود و برحسب تقاضای مالک
که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود
مورخه  98/3/8تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و
به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً
به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از
تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود
را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/2/23 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف197/
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کردند ،در گوشه ای دیگر کمیته امداد
امام (ره) در حال جمع آوری کمک
های مردمی بود و چند جای دیگر برای
معرفی صنایع دستی منطقه و پختن نان
های محلی آماده شده بود.
*در قسمت ورودی سالن ،جوان ها با
خوشرویی از مدعوین استقبال و با
توزیع شیرینی های محلی (حلوا ،چولو
 ،قتلمه و حتی تفتان ) کام مهمانان را
شیرین می کردند و نمایه ( بروشور ) های
تبلیغاتی برای معرفی بهتر منطقه در اختیار
عالقه مندان قرار می گرفت.
*در سالن ،تقریبا بیشتر صندلی ها از
مهمانان پر شده بود و فقط در قسمت
فوقانی سالن جای خالی وجود داشت و
استقبال خوبی از این همایش شده بود .در
ردیف های جلو مهمانان و مسووالن فعلی و
اسبق الرستان حضور داشتند.
حضور چهره های شناخته شده
الرستانی از جمله پزشکان ،مهندسان ،
مدیران فعلی و سابق استان و الرستان
و چند چهره سیاسی از استانداری از
نقاط قوت برنامه ها بود که جای تقدیر و
تشکر دارد ( .از ذکر نام آنها خودداری می
کنم مبادا نامی از قلم بیفتد) .
*برنامه با تالوت آیاتی از کالم وحی شروع
شد و آقای مقیمی به عنوان مجری برنامه
دقایقی را با مهمانان صحبت کرد و از برنامه
های این همایش برای حضار سخن گفت .
* برنامه هایی چون اجرای سرود گروه
مصباح الهدی  ،اجرای یک خاطره با زبان
الری توسط آقای سبحانی ،نمایش طنز ب
ب یعقوب ،اجرای سرود و گروه موسیقی
سنتی و اجرای دو قطعه هنری توسط
یکی از خوانندگان اوزی (آقای خواجوی
)  ،قرائت شعر توسط آقای دکتر امامی (از
سروده های آقای پدرام) و نکاتی را که به
حضار متذکر شد و ..دقایق شادی را برای
مردم فراهم کردند و حاضرین از آن لذت
بردند.
*در البالی این برنامه ها مجری محترم
برنامه از هنرمندان تشکر می کرد و
دقایقی از زمان برنامه ها میکروفن را
در اختیار آنان قرار می داد که به معرفی
خود و گروه بپردازند عموما انتظاراتی
از مسووالن شهرستان داشتند از جمله
اختصاص مکان برای فعالیت های هنری
 ،حمایت از فعالیت های گروه های
هنری با توجه به عالقه مندان مستعد
رشته های هنری در منطقه و. ...
*سخنرانی آقای نامدار ،دبیر اجرایی
همایش ،دقایقی از وقت مراسم را به خود
اختصاص داده بود  .مشارالیه به همکاری
فعالیت های گروه ها پرداخت و مشارکت
مردمی را در برگزاری این همایش قابل
توجه می دانست .
*پخش مستند (راز یک رویا ) که کار
مشترک چند تن از جوانان الرستانی(گروه

شاهکارآلفونس
کار

کشته در راه
خدا

کبود

سخنگو

هنری رخداد) بود  ،مورد توجه حاضرین
قرار گرفت .این کلیپ با معرفی صنعت
سفال گری و نمایش تصویری از بعضی
اماکن تاریخی منطقه همراه بود .
* یکی از نمایندگان فعلی شیراز (آقای
اکبری ) در مجلس شورای اسالمی
دقایقی را به سخنرانی پرداخت و از مردم
منطقه به نیکی یاد کرد .
*حسن ختام برنامه ها تقدیر از تعدادی
از فعاالن منطقه بود که با حضور جمعی از
مسووالن فعلی و اسبق الرستان انجام شد.
*حضور الرستانی هایی که اینک مقیم
شیراز هستند (اعم از فرماندار و مسووالن
اسبق ادارات الر و )...از ویژگی های این
همایش بود در کنار آن حضور برخی
از مسئوالن فعلی الرستان( شهردار ،
اعضای شورای شهر و ..برخی از معتمدین
الرستانی (از بخش های تابعه ) نیز قابل
توجه بود.
با تاکید بر جنبه های مثبت این همایش،
اما نمی توان از کاستی های آن گذشت.
نکاتی را متذکر می شوم تا مجریان و
برنامه ریزان در سال های آینده ،برنامه
های خود را به نحوی طراحی نمایند که
خروجی بهتر و بیشتری داشته باشد.
سخنران در سطح کشوری :اگر به دنبال
معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های منطقه
الرستان هستیم باید هزینه کنیم و با
دعوت از سخنرانان برجسته بر وزن و اعتبار
اینگونه همایش ها بیفزاییم .شخصیت های
سیاسی برجسته می توانند معرف قوی برای
شهرستان باشند و انعکاس آن در نشریات
و صدا و سیما بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
حضور مسووالن ارشد شهرستان چون
نماینده مجلس ،فرماندار  ،امام جمعه:
برگزاری چنین همایش هایی با حضور
مدیران یک شهرستان از اهمیت زیادی
برخوردار است ،وقتی تعدادی جوان عالقه
مند ،خود را برای این همایش مهیا می
کنند حضور مسووالن  ،نیروی مضاعفی به
مجریان می دهد تا در سال های آینده با
انگیزه های بهتری فعالیت کنند.
حضور نخبگان علمی منطقه :هرچند در
بین مجریان برنامه ،دانشجویانی که در رشته
های برجسته علمی ( پزشکی  ،مهندسی،
ادبی و )...تحصیل می کنند حضور داشتند
اما اگر به نحوی به معرفی آنها پرداخته می
شد ظرفیت این همایش نیز فراتر می رفت.
حضور فعاالن اقتصادی و صنعتگران
و کشاورزان منطقه الرستان بزرگ:
یکی از اهداف چنین همایش هایی معرفی
ظرفیت های اقتصادی  ،فرهنگی ،هنری
و ..منطقه برای توسعه است به ویژه اگر
به دست اندکاران صنعت و اقتصاد فرصتی
برای بیان مشکالت و کاستی ها داده میشد
و از مسئولین استانی درخواست راه حل
های کارساز می شد .حضور این فعاالن می
توانست انگیزه عالقه مندان را باال ببرد تا

َر َم ُضو اُندِه مهم ُونیش ُکنید

ُگ ُّوو و گوسالَه ُقربونیش ُکنید

چشمه ای در
بهشت

رهن

دربند

اسب سرکش

یا رب َر َم ُضو
فکر و تدبیر
اندازه

صومعه

گروه ورزشی

طراح  :هادی شاکرپور
برکت برنج

کافی

ماه ضیافت
خدا

حرکتی در
شطرنج

آب منجمد

شهری در
ازبکستان

مادر عرب

شهر فارس

امواج
رادیویی

از سازها

نُنُر و بی مزه

حادثه ناگوار
اضافه شده

از مزه ها

سوره پنجم
قرآن

جریمه
اقیانوس
ساکت

میدیدی به
زبان الری

وطن
کرکس

راز و نیاز با
خدا

طمع

خیس
آینده

دور

از میوه ها

اشاره به
نزدیک

پول ژاپن

آزاد

گوسفند
قربانی

پارچه فروش

به دنیا
آوردن

ماه قمری
ضربه ای در
فوتبال

سالح مار
حرف آخر
التین
بلندی

تکیه کالم
ساقی

آتشدان
حمام

پروردگار
مروارید

ستاره و
کوکب

ساختمان
فروریخته
نوعی نان
الری

کشور
خوردنی

سوم شخص
مفرد

مشهور بوده و پاک دستی ،ویژگی برجسته
تجار الرستانی بوده است و امروز با تغییر
شرایط کسب و کار باید این میراث ارزشمند
تبلیغ شود .حضور و معرفی چند تن از تجار
خوش نام بسیار ضروری بود .
خروجی همایش :یقینا متولیان امر برای
خود اهدافی را تعریف کرده اند تا خروجی
این همایش مطلوب باشد اما در پایان مراسم
یکی از سوال های مدعوین این بود که چه
بهتر اگر این همایش با یک خروجی مطلوب
همراه بود که مثال به مدت یک سال چه
اقداماتی که مورد بررسی قرار گرفته محقق
گردد ،تا الرستانی ها انگیزه مضاعفی برای
سال های آینده داشته باشند.
با تشکر مجدد از تالش های برگزارکنندگان،
امید است در سال های آتی شاهد
همایشی باشیم که نه تنها برای
الرستانی ها بلکه در سطح استان نیز
انعکاس مطلوبی داشته باشد .

مالک های انتخاب همسر

آی َر َم ُضو یا رب
پسندیده

در توسعه مناطق مختلف الرستان مشارکت
داشته باشند .اصوال چنین همایش هایی می
تواند سکوی پرتابی برای توسعه یک منطقه
باشد .
تبلیغات در سطح منطقه :هرچند از
ماه ها قبل در فضای مجازی وعده چنین
گردهمایی داه شده بود اما در داخل شهر
آن طور که انتظار می رفت برجسته نبود،
مزیت اینگونه تبلیغات از جنبه های مختلف
قابل بررسی است .
معرفی شخصیت های منطقه :در معرفی
شخصیت های تاثیر گذار منطقه فقط از
مرحوم دکتر اقتداری نام برده شد که این
اقدام بجا و قابل تقدیر است ،اما آیا دیگر
مناطق و بخش ها افراد برجسته نداشتند
که در قالب یک مجموعه به حاضرین معرفی
شود؟
دعوت از تجار و بازرگانان الرستان :از
دیر باز الرستان با تجار و بازرگانان خود
نه تنها در ایران که در اقصی نقاط عالم نیز

حه
ف
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با اینکه معیارهای هر فردی برای گزینش همسر
مناسب ،متفاوت از دیگران است؛ ا ّما برخی
معیارها نقش برجسته تری دارند که شرح و
تفصیل آنها عبارت است از:
الف .مالک ها و معیارهای الزم و مطلقی که رکن
و اساس یک زندگی سعادتمندانه هستند و نباید
تحت هیچ شرایطی از آنها چشم پوشی کرد.
ب .آنهایی که شرط کمال هستند و بنابر سلیقه و
موقعیت افراد برای بهتر و کاملتر شدن زندگی اند.
الف .مالک های اساسی و کلیدی
ایمان و دینداری :ایمان و باورهای صحیح
مهمترین ویژگی همسر مناسب است؛ زیرا
انسانی که دین ندارد هیچ ندارد و در حقیقت
مرده متحرکی است که هیچ تضمینی وجود ندارد
پایبند به رعایت حقوق همسر و زندگی مشترک
باشد ،درحالیکه همسر دینمدار هرگز به بی عفّتی،
بی حجابی ،خیانت ،ناسپاسی و ...روی نمی آورد.
رسول خدا(ص) نیز در مشورت با شخصی درباره
انتخاب همسر فرمود« :ازدواج کن ولی بر تو باد
که با زن دین دار ازدواج کنی».
همچنین فرمودند :هر گاه کسی با بانویی به
خاطر ثروتش ازدواج کند ،خداوند او را به همان
ثروت واگذارد (از بهره های دیگر محروم سازد) و
کسی که با زنی برای جمالش ازدواج کند ،امور
ناپسندی از او ببیند ،و هر کس به خاطر دینش با
او ازدواج کند ،خدا او را محروم نکند»
در حقیقت ایمان و باورهای دینی به عنوان نگرش
اصلی و محوری ،به طور مستقیم و غیرمستقیم بر
تمام ابعاد شخصیت زوجین نظیر هدف زندگی،
ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و دیدگاه آنها
در مورد تفریحات ،عالیق و ...تأثیرگذار است؛
بنابراین اگر فردی در این زمینه از حد مناسبی
برخوردار نباشد ،فاقد شرایط محسوب میشود،
هرچند شرایط دیگر را در حد مناسب داشته
باشد.
اخالق نیک :منظور از اخالق نیک ،رفتارها و
تعامالت مناسب در زندگی ،سازگاری و مدارا با
افراد است که شامل خوش زبانی ،عفّت ،لجباز
نبودن ،حق پذیری ،راستگویی ،حسن ظن،
وفاداری ،عدم خساست و  . . .میباشد .حسن
خلق بدین معنا شرط الزم و مالکی مطلق برای
همسری است؛ بنابراین اگر فردی از لحاظ حسن

خلق در حد مناسبی نباشد ،فاقد شرایط الزم
برای همسری محسوب میگردد؛ زیرا زندگی
مشترک زناشویی ،دارای فراز و نشیبهایی است
که برخورد صحیح با آن نیاز به روحیه ای قوی
و اخالقی پسندیده جهت تفاهم و همکاری دارد.
از آنجا که اصالح صفات ناپسند (در صورت
ریشه دار بودن) نیاز به تالش طاقت فرسا
و زمانی طوالنی دارد ،شایسته است از همان
توجه کرد تا در
ابتدا به صفات اخالقی همسر ّ
سایه انتخاب همسری خوش اخالق ،زندگی
سعادتمندانه ای پی ریزی گردد وگرنه چنانچه
هر یک از طرفین از اخالقی نیکو و رفتاری
شایسته برخوردار نباشد ،طرف دیگر هر چند
خوش اخالق هم باشد ،زندگی به کامش تلخ
خواهد شد.
یکی از شیعیان به نام حسین بن بشار واسطی
میگوید :به امام أبی الحسن الرضا(علیه السالم)
طی نامه ای نوشتم که یکی از بستگان من
دختر مرا خواستگاری کرده و کمی تندخو است.
حضرت در جواب فرمود :اگر اخالقش بد است
دخترت را به ازدواج او در نیاور».
سالمت جسمانی و روانی :این شرط نیز جزء
شرایط الزم یک همسر مناسب است؛ بنابراین
چنانچه فرد مقابل به بیماری جسمی العالج
یا بیماری شدید روانی دچار باشد ،ممکن است
انتخاب او به عنوان همسر ،تأمین کارکردها و
اهداف مورد نظر ازدواج را با مشکل مواجه سازد؛
به همین دلیل فقها در مواردی نقصان جسمانی
و روانی را موجب فسخ ازدواج میدانند.
البتّه جا دارد به این نکته اشاره گردد که گرچه
نعمت تندرستی بزرگترین نعمت و امتیاز است؛
ا ّما چه بسا خانواده های خوشبختی که در آن
یکی از همسران تندرست نیستند .موضوع مهم
این است که قبل از ازدواج دو نفر به نواقص
یکدیگر آگاه گردند تا در صورت توافق اقدام به
ازدواج نمایند.

محمدرضا فاریابی
ّ
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آنچه باید درباره رمزهای یکبار مصرف بدانیم
متن بخشنامه استفاده از رمزهای یکبار مصرف
به شرح زیر است:
.1برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز
تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض،
بانکها میتوانند با قبول مسئولیت هرگونه
سوء استفاده از مسائل امنیتی و جبران
خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان،
برای تراکنشهای کمتر از  5میلیون ریال در
روز و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن
دستگاههای عمومی  -نظیر صادرکنندگان
قبض  -باشند ،استفاده از رمزهای ایستا را مجاز
تلقی کنند.
 .2از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان
نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت
بر عهده بانکها بوده و هرگونه مسئولیت
سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل
آسیبپذیریهای امنیتی در سرویسهای
بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این
موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت
مشتریان کفایت میکند.
.3جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای
دوم ایستا به عنوان یکی از برنامههای ارتقای
سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه
به این که «امنیت» ،بخش الینفک هر خدمتی
است ،نباید هیچ هزینهای از دارندگان کارت و
مشتریان بانکی اخذ شود.
.4در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن
دیگری را ،که با تایید بانک مرکزی متضمن

اگر ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯼ
تو قابل تحمل نیست
و تو را ناراحت
میکند ،سه گزینه
پیش پای توست:

خود را از آن وضعیت بیرون بکش ،
دگرگونش کن  ،و یا آن را کامال بپذیر.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::............................

اگر می
مسئولیت
خود را بپذیری ،باید
یکی از این سه گزینه
را انتخاب کنی:

خواهی

زندگی منفی گرایی را کنار بگذار ،روح خود را
تطهیر کن ،فضای دورن خود را پاک نگه دار.

ریتم زندگیتان را
کندتر کنید

شتاب زدگی و عجله ،شما را از تماشای
زندگی باز میدارد و لذت درک اکنون
را از دست میدهید.
آهسته و آگاه راه بروید .آهسته و
شمرده صحبت کنید .آهسته و نظاره
گر غذا بخورید.
هر لقمه باید جویده شود و طعمش
چشیده شود.نسیم و گل و آفتاب را
حس کنید ،لمس کنید ،بو کنید.
به ماه نگاه کنید و همچون برکهای ساکت،
نظاره گر باشید .آنگاه ماه با زیبایی بسیار
در شما منعکس خواهد شد.
در گذران زندگی همیشه نظارهگر
بمانید.

راه هایی برای افزایش
اعتماد ب ه نفس

به خودتان عشق بورزید.خود را تشویق و ستایش کنید.احساس گناه بزرگترین مانع است.تفکر مثبت داشته باشید.در پی کسب موفقیت ،هر چند کوچک،باشید.
همیشه تبسم بر لب داشته باشید.حالت افراد موفق را به خود بگیرید.ارتباط با خدا و نیروی توکل را دستکم نگیرید.
خود را به دیگران وابسته نکنید.-کمک به دیگران را فراموش نکنید.

عواملی که مانع کتابخوانی میشود ،را بشناسید

همیشه وقت شناس باشید ،مهم است که به وقت دیگران
احترام بگذارید.
سـر مـوقـع در جـلسات ،قـرار مـالقـات هـا ،موقعیت
های شغلی و اجتماعی حضور یابید .هـمچـنـین یک
فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترک
کند.

نکاتی برای موفقیت در امتحانات
تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از
حساب مشتری باشد ،اجرایی کند ،میتواند
از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا
استفاده کند.
.5هرگونه فرایند تامین امنیت پرداختهای
بدون حضور کارت باید با انجام هزینههای
مطابق قیمت تمام شده
منطقی و معقول و
ِ
فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت
دایمی صورت گرفته و صرفه و صالح بانک
به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد.
.6به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان
ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به
استفاده از برنامههای کاربردی گوشیهای
هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر
ابزارها نظیر پیامک ،پیام رسانهای داخلی
مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز
حسب تشخیص بانک فعال شود.

 -1حتما قبل از شروع به پاسخگویی ،تمام
سواالت را یکبار با دقت مطالعه کنید و زمان
مورد نیاز برای پاسخ دادن به هر سوال را
تخمین بزنید .از شروع کردن با عجله پرهیز
کنید ،مدیریت زمان در امتحان بسیار مهم است
و می تواند بازدهی شما را بسیار دگرگون کند.
 -2آزمون را با ساده ترین سوال آغاز کنید.
پاسخ دادن به سوالی که از جواب آن اطمینان
دارید باعث افزایش اعتماد به نفس در شما می
شود و ذهن شما برای پاسخ دادن به سواالتی
که ممکن است فراموش کرده باشید آماده
خواهد شد .به خاطر داشته باشید که سواالتی
که جواب نداده اید را با عالمت مشخص کنید.
 -3بعضی وقت ها ممکن است حین امتحان
مطلبی را که می دانید ،فراموش کنید و به
اصطالح هنگ کنید! در این مواقع بهترین کار
نوشتن است .هرچیزی که می دانید بنویسید
و یا سعی کنید موضوعات مشابه را به خاطر
آورید .با کمی نوشتن مغز از نو فعالیتش را آغاز
میکند و احتمال زیادی برای یادآوردن مطلب
وجود دارد.
 -4بیش از حد برای یک سوال یا مساله وقت

تلف نکنید .اگر پاسخ دادن به یک سوال بیش
از حدی که برای آن در نظر گرفته اید طول
کشید ،آن را رها کنید .ابتدا سواالتی که زمان
کمتری برای پاسخگویی نیاز دارند بنویسید.
 -5همیشه به طور کامل از زمان آزمون استفاده
کنید .اگر زودتر از موعد مقرر به سواالت
پاسخ دادید حتما و حتما یکبار دیگر سواالت
را بررسی کنید و پاسخ خود را مطالعه کنید.
مجددا مسائل را حساب کنید و از پاسخ درست
مطمئن شوید.
 -6تحت هر شرایط خونسردی خود را حفظ
کنید .شما قبل از شروع امتحان تالش خود را
کرده اید و تکالیف مربوطه را انجام داده اید.
پس به خودتان آرامش دهید و اجازه دهید فکر
شما به درستی کار کند و از چیزی نترسید .اگر
امتحان سخت باشد ،شرایط برای سایر دوستان
شما نیز یکسان است
نتیجه گیری:
باید بدانید که موفقیت بدون تالش و کوشش
بدست نخواهد آمد .باید خوب مطالعه کنید تا
بتوانید موفق شوید.

ایده های تلنبار شده بر دوش ذهن سنگینی میکند !

بخشی از خستگی ما از ایدههایی است که در
ذهن داریم ولی اجرا نکردهایم .
هر ایده اجرا نشده یک کار ناتمام است در ذهن،
که آن را رها نمیکند و بر روی دوش ذهن
سنگینی میکند .
دو کار می توان کرد :

 با خود خلوت کرد و قاطعانه برخی از ایده هارا حذف یا از اولویت خارج کرد .
 ایده ها را به عمل گره زد:هر گاه ایدهتان را با یک عمل حتی محدود گره
بزنید و وارد فضای عمل شوید  ،در این صورت
انرژی ناشی از آزادسازی ذهن به شما باز میگردد .

نحوه تشویق کودکان به حجاب
در روزگاری که هجمه هجوم دشمن در تهاجم فرهنگی به کار
گرفته شده است و عده ای با راه اندازی اعتراضات در زمینه
داشتن حجاب سعی در رسیدن به خواسته هایشان دارند اینگونه
مسائل اسباب نگرانی پدر و مادرهایی را فراهم کرده است که
سعی در تربیت اصولی فرزندانشان دارند .حال سوال این است
که با توجه موضع گیری های مختلفی که در رابطه با حجاب
وجود دارد ما چگونه باید کودکانمان را با حجاب آشنا کنیم
و آنان را عالقه مند به حجاب کنیم؟خانواده ها و مدارس چه
نقشی در عالقه مند کردن کودکان به حجاب دارند؟ آیا آشنا
کردن کودکان به حجاب باید از سن خاصی شروع شود ؟
حجاب یکی از مولف هایی است که در هویت ما نقش دارد
 .وضعیت ارتباطی ما ،پوشش ما ،هنجارهای ارتباطی ما در
خانواده و در محیط جامعه قسمتی از آن چیزی است که ما به
عنوان هویت در خود شکل می دهیم ،لذا الزم است که ما نسبت
به هویتی که به فرزندانمان انتقال می دهیم حساس باشیم .در
اصل کودکان از همان دوران کودکی به صورت ضمنی با مشاهده
کردن و تعامل با خانواده ،رسانه و محیط اطرافشان هویت خاصی
را در خودشان درونی می کنند که این هویت به شکل های
مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد.
در جامعه امروز ما در سطح جهانی ،هویت در زمینه حجاب ،در
دست رسانه ها افتاده است و مولفه هایی که در خانواده وجود
دارد معموال به حاشیه رفته است لذا ما باید در دوره کودکی
فعاالنه در زمینه حجاب وارد عمل شویم .متاسفانه جریان هایی
به صورت شبه علمی ویا به صورت شبه آزاد اندیشی سعی دارند
که جامعه بشری را از تربیت خودش دور کنند .باتوجه به
ترویج برهنگی و بی تفاوتی در هنجارهای رابطه ای موجود در
جامعه باید متذکر شویم که هرچند که الگوی اصلی کودکان،
بزرگساالن هستند اما زمانی که مادری ،خواهری ،معلمی و
حتی یک فرد جامعه ای تحت تاثیر بدحجابی قرار می گیرد
ناخودآگاه کودکانی که با این افراد در ارتباط هستند هم تحت
تاثیر این افراد قرار می گیرند لذا اینکه کودکان ما نیاز به حجاب
و عفاف دارند کامال بدیهی است و ما باید این مسله را جدی
بگیریم اما چگونه ؟!
با توجه به اینکه ،به نقش الگو بودن والدین در زمینه حجاب
اشاره کردیم الزم است بگوییم که این الگوها در بستر ارتباط

هستند به این معنا که خانواده هایی که می خواهند حجاب و
عفاف را برای فرزندانشان ترویج دهند می بایست رابطه مناسب
و خوشایندی را بین خودشان و فرزندانشان و همچنین در
مدارس بین معلم و دانش آموز گسترش بدهند و در اصل رابطه
بنیاد همه چیز است.
در ابتدا باید بگوییم که اجبار کردن به داشتن حجاب نتیجه
خوبی نخواهد داشت ولی اینکه در فضای خانواده حجاب نوعی
ارزش محسوب شود این کمک خواهد کرد که کودک آن را
انتخاب کند.کودکان از همان ابتدا که بازی می کنند خود به
خود گرایش دارند که با حجاب آشنا شوند و مانند بزرگترها
رفتار کنند لذا از نظر ما سن خاص برای آشنایی کودکان با
حجاب ،سنی است که بچه ها با آن مواجهه شوند و در اصل بچه
ها از  4- 3سالگی با این مساله مواجهه میشوند .
نکته دیگر این است که متاسفانه برخی فکر می کنند که هرچند
حجاب ارزشمند است و موجب آرامش و تحکیم خانواده می
شود اما اعتقاد دارند که باید بعد از رسیدن به سن تکلیف خود
کودک حجابش را انتخاب کند و یا تازه بعد از رسیدن به سن
تکلیف تصمیم میگیرند که کودک را با حجاب آشنا کنند در
حالی که دیگر دیر شده است چرا که دختری که تا قبل از این
سن آزادانه هر لباسی را می پوشید با رسیدن به این سن قطعا
نخواهد توانست حجاب را در معنای مطلوبش رعایت کند.
آیا ما برای مدرسه رفتن هم همین کار را می کنیم ؟! ما می
بینیم که والدین قبل از اینکه کودک به مدرسه رود برایش دفتر
و قلم و وسایل نقاشی تهیه می کنند و انها را تشویق به این
کار می کنند ولی همین کار را برای حجاب که می خواهند
انجام دهند می گویند زود است و کودک هنوز به سن تکلیف
نرسیده است .
از آنجا که از حدود  3سالگی به بعد تعامل کودک با حجاب و
عفاف شروع می شود ما باید از همین سن زمینه تشویق را برای
کودک فراهم کنیم  .مثال مادر با خریدن روسری زیبا کودک را
تشویق به داشتن حجاب کند و همچنین حتی اگر دختر بچه ای
را دیدید که حجاب دارد او را مورد مهرورزی قرار دهید و تشویق
به حجاب کنید .حتی گاهی خانواده باید پیش دستی کند و اگر
قرار است به مهمانی بروید به میزبان بسپارید که دخترتان اولین
روزهایی است که حجاب را رعایت می کند و چادر و روسری سر
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سرانه مطالعه در کشور ما به میانگین  ۲دقیقه
در طول روز میرسد .حال این میانگین کمتر
مربوط به مطالعه عادی و بیشتر مربوط که
کتابخوانی کودکان و بزرگساالن است.
دالیلی که مانع کتابخوانی می شود:
دلیل اول :افراد حس میکنند در خواندن
مطلب درباره کتاب و کتابخوانی سرعت بسیار
پایینی دارند و هرچه بیشتر مطالعه میکنند
پیشرفت خوبی نداشتهاند.
دقت داشته باشید همیشه تند خواندن مزیت
به شمار نمیآید و گاهی باید کتاب را مانند
آب جرعه جرعه نوشید .تند خوانی فقط
هنگام مطالعه روزنامه یا خبر مزیت محسوب
میشود ولی اگر میخواهید کتب آموزشی
مطالعه کنید یا کتب عرفانی بخوانید باید
به آرامی و با حوصله آن را مطالعه کنید.
ضمن آنکه کالسهای مخصوص تندخوانی در
سراسر جهان برگزار میشود.
 تبحر خاصی در آغاز مطالعه کتابداریم ولی معمو ً
ال آن را نصفه و نیمه
رها کرده و به پایان نمیرسانیم.
همیشه به این نکته دقت کنید که کمالگرایی
برای همیشه جذاب نیست .ممکن است کتابی
که نصفه و نیمه رها میکنید کتابی نباشد که
شما را جذب خود کرده باشد و رها کردن
کتاب قبل از پایان اص ً
ال مشکلی ندارد .پس
روحیه خود را از دست ندهید .زمانی که در
کتابخوانی تبحر پیدا کنید در هنگام معرفی
کتاب برای شروع کتابخوانی میتوانید حدس
بزنید با عالقه شما و روحیات شما سازگار
است یا خیر و سپس آن را انتخاب کنید.
 نمیتوانیم در هنگام مطالعه به شکلجامع و مناسب ،تمرکز خود را حفظ
کنیم.
توصیه ما به شما این است پیش از شروع
مطالعه هر چیزی که باعث میشود حواس
شما پرت شود را از خود دور نگهدارید .به
طور مثال ایمیلهای خود را پیش ازمطالعه
چک کنید و تماسهای ضروری خود را قبل
ازشروع مطالعه انجام دهید .اگر از روش

کتابخوانی آنالین استفاده میکنید اعالنهای
برنامههای اجتماعی خود را قطع کرده و گوشی
را در حالت پرواز قرار دهید.
البته مطالعات ثابت کرده است که هنگام
مطالعه آنالین معموالً درصد حواس پرتی افراد
بسیار بیشتر از زمانی است که فرد مطلبی را از
روی کاغذ مطالعه میکند.
 کتاب خواندن برایمان یک کارخستهکننده و کسلکننده است.
شما به راحتی میتوانید کتابخوانی را برای
خود فعالیتی جذاب بشمارید .پیش از شروع
مطالعه حتماً خوراکی مورد نظر خود را کنار
دستتان قرار دهید .هنگام مطالعه کتاب در
یک محیط لذت بخش بنشینید .با انجام این
کارها لذت کتاب خواندن را برای خود چند
برابر کنید.
 متن کتاب بسیار طوالنی است و دیگرحوصله خواندن متن طوالنی را نداریم.
به خاطر داشته باشید متنهای کوتاه شاید
الهامات را در کمترین زمان به شما برسانند اما
اثری که متن طوالنی در دارند هرگز متنهای
کوتاه ندارند .استفاده از فیس بوک ،اینستاگرام،
تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی باعث شده
است ما بیشتر تمایل به مطالعه متنهای کوتاه
داشته باشید و متنهای بلند حوصله ما را سر
ببرد اما سعی کنید از فضای مینیمال دوری
گزینید.
 بسیار پیش میآید کتابهایی را بخوانیمکه به «توصیه» یا «تحمیل» دیگران تعیین
شده است و برای ما لذت بخش نیست.
بسیار طبیعی است که اگر کتابی از نظر
شما بسیار جذاب باشد برای بنده کام ً
ال فاقد
جذابیت باشد .زیرا انسانها در سلیقه با یکدیگر
بسیار متفاوت هستند .تفاوت سلیقه نیز در
نوع محتوای کتاب نیز تأثیر خود را همیشه
میگذارد.
 هنگامی که تصمیم میگیریم کتابخواندن را شروع کنیم ،نام کتاب
مناسبی در ذهنمان نیست.
آگهی تحدید حدود اختصاصي

حقیقت این است که در
این دنیا ،همیشه کسی
هست که با کمال میل،
بخواهد جایش را با شما
عوض کند ،بخواهد مثل
شما نفس بکشد ،مثل شما
راه برود ،در جایی که شما
زندگی می کنید ،زندگی
کند.
آیا اخیرا خداوند را به خاطر
خانواده ،دوستان ،سالمتی
و فرصت هایی که به شما
داده است ،شکر کرده اید؟

جول اوستین

می کند حتما او را مورد تشویق قرار دهند  .لذا بهترین روش
برای عالقه مند کردن کودکان به حجاب در ابتدا الگو بودن
اطرافیان و بعد تشویق و ترغیب به صورت غیر مستقیم است.
در مدارس هم یکی از اصول تشویق کودک به داشتن حجاب،
معلم است که الزم است که معلمان بانشاط و با حجابی وجود
داشته باشند که کودکان آنان را الگوی خود قرار دهند اما اگر
معلمی در عین داشتن حجاب فردی عصبانی و خشن و بد دهنی
باشد این شیوه ،کودک را بدتر از حجاب زده خواهد کرد.
در نتیجه الزم است که روی فلسفه حجاب بیشتر کار کنیم که
حتی اگر فردی حجاب را انتخاب کرد به داشتن حجابش افتخار
کند و حتی در تعامل با دیگران از آن دفاع کند و برای آشنا شدن
با فلسفه حجاب نیازمند کتاب کودکان ،کتاب نوجوانان ،فیلم ،
کلیپ و  ...خواهیم بود .باید به دخترانتان بگویید که با داشتن
حجاب می توانند زیبا ،باوقار و جذاب باشند .با بستن شیوه های
مختلف شال و روسری ،رغبت کودکان را به داشتن حجاب صد
چندان کنید و فراموش نکنید که در عین اینکه از همان کودکی
باید فرزندتان را با حجاب آشنا کنید اما تا قبل از رسیدن به سن
تکلیف از سخت گیری های بی جا خودداری کنید.

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي معروف به
جعفربيگي تحت پالک  8671/1واقع در قطعه
 3بخش  18فارس الر ملكي آقاي نادر داداللهي
كه به علت عدم حضور مالك باید تجدید
شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده
وقت تحدید حدود مورخه  98/03/22تعیین
و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و
كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به
مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض
حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم
اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت
كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت
ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر
مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/2/23 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و
امالک الرستان
م/الف195/
آگهی تغییرات موسسه پرتو پزشکی انصاری
الرستان

آگهی تغییرات موسسه پرتو پزشکی انصاری
الرستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت
 236و شناسه ملی  14007445204به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
مورخ  1397/02/17و تاییدیه شماره
 2560/14/97/514/11مورخ 1397/04/27
از پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان
الرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای منصور اسماعیلی باکدملی2511185008به
عنوان بازرس اصلی و آقای عطااله عطایی با
کدملی  2510093436به عنوان بازرس علی
البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند - .تراز
مالی منتهی به اسفند  1396مورد تصویب قرار
گرفت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الرستان
شناسه آگهی 463475 :

سال بیست و هفتم -اردیبهشت ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/02/23-1338

دیابت و روزه داری

من بيماري قند دارم و در حال حاضر براي پايين آوردن
قند خونم از قرص قند استفاده ميكنم ،آيا ميتوانم امسال
روزه بگيرم؟

در صورتي كه شما به بيماري مزمن ديگري كه پزشك
مربوطه شما را از گرفتن روزه به علت آن منع كرده است)
مبتال نيستيد و در حال حاضر قند خونتان در حد قابل
قبولي (در حالت ناشتا زير  )160است و اخيرا ً دچار افت قند
خون نشدهايد ،به احتمال زياد ميتوانيد روزه بگيريد.
آيا دخترم كه ديابتي است و انسولين تزريق ميكند هم
ميتواند روزه بگيرد؟

آيا رفتن به مهمانيهاي افطار را صالح ميدانيد؟

در صورتي كه قند خونتان كمتر از  50باشد .حتماً روزه خود
را افطار كنيد .اگر گلوكومتر نداريد ،با پيدايش عاليم كاهش
قند خون ،سريعاً روزه خود را افطار نماييد و با مصرف شربت
يا شيريني مختصر از عوارض بعدي پيشگيري كنيد.
آيا روزه گرفتن رژيم محسوب ميشود يا اينكه طي ماه
رمضان هم بايد رژيم خاصي را رعايت كنم؟

رعايت رژيم ديابتي براي شما الزامي است .شما طي ماه
رمضان بين افطار تا اذان صبح مواد غذايي مصرف ميكنيد
لذا بايد نكاتي را رعايت نماييد كه قندخون شما در اين فاصله
بيش از حد باال نرود.

بعيد به نظر ميرسد كه ايشان بتوانند روزهداري را تحمل
كنند .البته اگر اصرار برروزه داشتن دارد ،در صورتي كه
انسولين زيادي مصرف نميكند و طي روز دچار افت قند
خون نميشود ،با احتياط كامل(زير نظر پزشك خود جهت
تنظيم رزيم غذايي وانسولين) و رعايت نكاتي كه بيان خواهد
شد ممكن است بتواند دوره روزهداري را بدون خطر پشت
سر بگذارد(.حتما با پزشك خود مشورت كند)

آيا ميزان كل مواد غذايي مصرفيام در ماه رمضان بايد مانند
رژيم قبلي باشد؟

خطرناكترين عارضه روزهداري ،كاهش بيش از حد قند خون
است .شما طي روزهداري بيش از هر چيز بايد مراقب باشيد
كه قند خونتان زياد افت نكند.

وعدههاي غذايی بايد به چه صورت باشد؟

اگر من روزه بگيرم ،ممكن است دچار عوارض بشوم؟

چگونه ميتوانم بفهمم كه قند خونم پايين آمده است؟

افت قند خون با عالمت هايي مانند ضعف و بيحالي شديد،
عرق سرد فراوان ،تپش قلب ،سرگيجه ،دوبینی ،گرسنگي
شديد و لرزش بدن و در نهايت بيهوش شدن مشخص
ميگردد.
اگر وسط روز دچار افت قند خون شدم ،چه كنم؟

در صورتي كه شما گلوكومتر (دستگاه اندازهگيري كننده
قند خون) در اختيار داريد فورا ً قند خونتان را اندازه بگيريد.

بله حتماً ،شما نبايد كالري دريافتي خود را در ماه رمضان
نسبت به قبل افزايش دهيد .به ويژه مصرف مواد قندي
شيرين از جمله زولبيا و باميه را محدود كنيد .در صورت
تمايل شديد به مواد شيرين ميتوانيد از مربا يا نوشابههاي
رژيمي استفاده نماييد و يا هنگام افطار دو عدد خرما همراه
با نوشيدني مانند چاي مصرف كنيد.

بهتر اين است كه با يك افطار ساده (مث ً
ال مشابه صبحانه)
آغاز كنيد و شام را بالفاصله  1 - 2ساعت بعد صرف نماييد.
قبل از خوابيدن هم ميتوانيد غذاي مختصري (مشابه
عصرانه) بخوريد .سحري را هم حتماً ميل كنيد.
اگر براي خوردن سحري نتوانستم بيدار شوم چه كنم؟

بهتر است از روزه گرفتن در آن روز منصرف شويد.

نوشيدن آب و مايعات غيرقندي تا چه اندازه مجاز است؟

بهتر اين است كه آب كافي بنوشيد تا طي روز دچار كمبود
آب بدن نشويد .توصيه ميشود بعد از خوردن سحري و قبل
از شروع روزه ،حداقل  1 - 2ليوان آب بنوشيد.

ظلم هایی که در حق گوش هایتان می کنید
شما از گوش هایتان بسیار کم مراقبت
میکنید ،حتی ممکن است هرگز آن ها
را تمیز نکنید .در این مطلب تعدادی از
اشتباهاتی را که در مورد گوش هایتان
مرتکب می شوید ،بیان می کنیم.
*)فرو کردن گوش پاک کن به داخل گوش

از گوش پاک کن برای جمع آوری جرم های
بیرونی گوش تان استفاده کنید و آن را در
داخل گوش تان فرو نبرید و همه موم موجود
در گوش تان را جمع نکنید .به یاد داشته
باشید که موم ،خواص ضدباکتری دارد و از
عفونت گوش جلوگیری می کند.
مردم فکر می کنند که علت خارش گوش
هایشان جمع شدن زیاد موم است ،در حالی
که علت آن کم شدن موم موجود در گوش
و خشک شدن کانال گوش است.
*)استفاده از گوش پاک کن های شمعی

محققان اثربخشی این شمع ها را در بیرون
کشیدن جرم گوش بررسی کرده اند ،اما برای
این قضیه هیچ مدرک ثابتی نیافته اند.
از طرف دیگر این شمع ها قطعا می تواند
آسیب هایی نظیر سوختگی و آسیب به پرده
گوش را همراه داشته باشد.

*)انفجار موسیقی از طریق هدفون تان

کشور آمریکا از جمله کشورهایی است که
تقریبا  ۱۵درصد افراد بین  ۲۰تا  ۶۹سال در
معرض صدای بلند و از دست دادن شنوایی
شان هستند .گوش دادن به موسیقی از
طریق گوشی می تواند علت عمده ی آن
باشد.
یک قانون کلی می گوید اگر صدای موسیقی
شما را افراد اطراف تان بشنوند ،یعنی میزان
صدای موسیقی شما باالست.

مسلماً شركت در جمع خانواده و دوستان از نظر روحي بسيار
برايتان مناسب است اما چه در ماه رمضان و چه در غير آن،
هيچگاه در مهمانيها فراموش نكنيد كه ديابتي هستيد تا
سالها با سالمت كامل به زندگي ادامه بدهيد.
اگر بعد از افطار احساس كردم قند خونم باالست چه كنم؟

در صورت امكان قند خونتان را اندازهگيري كنيد اگر باالي
 250بود بايد شب بعد از رژيم غذايي خود كم كنيد(20در
صد از مواد غذايي كه ميل مي كنيد كم كنيد) وتا زماني كه
قند خونتان همچننان باال است رزيم غذاييتان را بهتر كنترل
كنيد مي توانيد از مشاور تغذيه خود يا پزشكتان كمك
بگيريد تا دچار مشكل نشويد به هر حال متوجه باشيد كه
اگر قند خونتان هنگام شب باال باشد ،نتايج مثبت روزهداري
عايد شما نخواهد شد.
اگر هنگام سحر احساس كردم قند خونم باالست چه كنم؟

در اين صورت هم اگر قند خونتان باالي  200باشد بايد از
مواد غذايي سحري خود  20درصد كم كنيد ،اما اگر قند
خونتان باالي  350بود ،توصيه ميشود كه اص ً
ال روزه نگيريد
و حتما با پزشكتان مشورت كنيد).

اگر طي روز استراحت كنم بهتر است يا ميتوان فعاليت بدني
نيز داشته باشم؟

فعاليت بدني شما بايد در حد معمول باشد و استراحت زياد
به نفع شما نيست .اموري كه به فعاليت جسمي شديد نياز
دارد را بهتر است بعد از ظهرها انجام ندهيد تا از افت شديد
قند خون پيشگيري نماييد.
چگونه ورزش كنم؟

ورزش سبك  10 - 15دقيقهاي هنگام صبح احتماالً برايتان
مناسب است اما ورزش هنگام بعد از ظهر و قبل از افطار ميتواند
مشكلساز باشد .بايد در صورت امكان طي شبها چند ساعت
بعد از بعد از افطار زماني را به ورزش اختصاص دهيد.
اگر فراموش كردم قرصم را مصرف كنم چه بايد بكنم؟

از آنجا كه عدم مصرف مايعات طي روز ميتواند به غليظ
شدن خون و باالتر رفتن قند خون و عوارض ديگر منجر شود.
لذا توصيه ميشود حتماً قرص خود را به موقع مصرف كنيد
و اگر فراموش كرديد ،خصوصاً در صورتي كه معموالً قند
خونتان باالست ،بهتر است آن روز را روزه نگيريد.
بهترين زمان براي آزمايش قند خون در ماه رمضان كدام است؟

مسلماً ايدهآل است كه هر بيمار ديابتي كه روزه ميگيرد
گلوكومتر در اختيار داشته باشد و قبل از افطار ،دو ساعت بعد
از افطار و پيش از سحري ،قند خون خود را اندازهگيري نمايد.
اما در صورتي كه گلوكومتر در دسترس نداريد ،بهتر است
آزمايشهاي خود را تحت نظارت پزشك و در زمان تعيين شده
انجام دهيد در ماه رمضان بررسي قند خون ناشتا بايد قبل از
افطار صورت گيرد كه اين بسيار كمك كننده است.
آيا با روزه گرفتن چربي خون هم کاهش پیدا می کند؟

اگر رژيم خود را رعايت كنيد ،ميتوانيد منتظر كاهش
كلسترول و تريگليسريد خونتان باشيد .اين مسأله در
پيشگيري از بيماريهاي قلبي  -عروقي هم به شما كمك
ميکند .طي ماه رمضان رژيم غذايي در بسياري از خانوادههاي
حاوي مواد قندي و نشاستهاي فراوان است كه ضمن اثر
نامطلوب بر قند خون ،تري گليسريد خون را هم باال ميبرد.
آيا افراد ديابتي كه به نحوي دچار عوارض مزمن ديابت بر

راه های جلوگیری از بروز سنگ کلیه

«سنگ کلیه» رسوبات سختی است که در
کلیه تشکیل و موجب بروز درد در ناحیه کمر
و پهلو میشود و بسته به نوع سنگ متفاوت
است.
ــ از میوه و سبزیجات حاوی اسید سیتریک
بهرهمند شوید؛ لیموترش و لیموشیرین
بهترین نمونه هستند که این ماده با کلسیم
ترکیب میشود و از تشکیل سنگ های
اگزاالت کلسیم جلوگیری میکند.
ــ از مصرف دوز باالی مکمل ویتامین Cکه
افزایش ریسک تشکیل سنگ های مرتبط
را میدهد اجتناب کنید.
مصرف مواد طبیعی حاوی این
ویتامین مثل لیموترش خطر
افزایش تشکیل سنگ را
ندارد.
ــ سعی کنید میزان
مناسب کلسیم را از طریق
مواد غذایی دریافت کنید
چون باعث ترکیب با
اگزاالت مواد غذایی شده
و جذب این ضد مغذی را
جلوگیری میکند.
ــ منیزیم از تشکیل سنگ

کلیه اگزاالت کلسیم جلوگیری میکند؛
این ماده جذب اگزاالت در روده را کاهش
میدهد.
ــ کاهش مصرف نمک را جدی بگیرید؛ باال
بودن میزان دریافتی سدیم موجود در نمک
دفع کلسیم از طریق ادرار را افزایش میدهد
و ریسک ابتال به سنگ کلیه را باعث میشود.
ــ مصرف پروتئین حیوانی را کاهش دهید؛
مصرف لبنیات و ماهی و گوشت ،دفع کلسیم
را افزایش میدهد و نهایتاً مقدار زیادی پورین
را به اسید اوریک تبدیل میکند و احتمال
تشکیل سنگ را افزایش میدهد.
سعی کنید روزانه  ۱۲لیوان آببنوشید ،نوشیدن زیاد مایعات به
شستن مواد موجود در ادرار و
جلوگیری از رسوب آنها کمک
میکند؛ به عالوه میتوان
از آب لیمو یا آب میوه نیز
استفاده کرد ،اما آب از همه
بهتر است؛ سعی کنید مصرف
چای و قهوه خود را حداقل تا
 ۲فنجان در روز کاهش دهید،
زیرا کافئین به تشکیل سنگ
کمک میکند.

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 ساختما نهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139660311011000784مورخه  97/8/8هيأت 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 محمدرسول سلماني فرزند عبداله به
شماره شناسنامه  19صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  545/62متر مربع
پالك  5فرعي از  7145اصلي مفروز و مجزا شده از  7145اصلي قطعه  3واقع در بخش 18
فارس الر خور محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك  7145تاكنون به عمل
نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده

ممكن است برخي از اين افراد با روزه گرفتن دچار مشكل
حادي نشوند ولي براي پيشگيري از پيشرفت عوارض مزمن،
بهتر است روزه نگيرند و يا با متخصص مربوطه مشورت كنند.
اسامی افرادی که با انجمن دیابت الرستان همکاری افتخاری
می نمایند:

دکتر کریمی رییس دانشکده علوم پزشکی الرستان
دکترعلی اکبر اعتمادی
دکتر رحمت اهلل زمانی
دکتر ناصرحق پرست
دکتر تقی قنبری
دکتر علی اصغر کامرانفرد
دکترعلی علیزاده
دکتر حسن اعتصامی
دکتر فرزانه بنی زمانی
دکتر علی اصغر زاهدی نژاد(آزمایشگاه زاهدی نژاد)
دکتر ابوطالب مدرسی(آزمایشگاه مدرسی)
عبدالخالق اسدی(آزمایشگاه پاستور)
قدرت اله فائضی (درمانگاه رهگذر)
داریوش غالمی(درمانگاه شادروان علی اکبرزمانی)

میزان ایدهآل مصرف روزانه میوه

اگر رژیم غذاییتان سالم و متشکل از
منابع غذایی مفید مختلف باشد ،دیگر
مصرف بیش از اندازه یا کمتر خوردن
میوه چندان حائز اهمیت نخواهد بود.
با وجود این ،همانند هر
دیگری،
خوراکی
حالت ایدهآل ،مصرفِ
بهاندازه آن است.
توصیههای
طبق
متخصص ها ی
بهتر
تغذیه،
است میزان میوه
و سبزیجات مصرفی
در طول روز ،حداقل به
چهارصد گرم یا سه میانوعده
هشتاد گرمی برسد .میانوعده هشتاد
گرمی ،تقریبا میوهای به اندازه توپ تنیس
خواهد بود .اگر هم بتوان میوه یا سبزی را
در فنجان قرار داد ،این میانوعده معادل با
یک فنجان خواهد بود.
این توصیه ریشه در این حقیقت دارد
که مصرف پنج میانوعده بهطور روزانه
میتواند خطر ابتال به بیماریهایی چون

وقتی ماه رمضان با گرمای تابستان همراه
میشود ،تشنگی و کم آبی بدن بیشتر از
گرسنگی اهمیت مییابد و بههمین دلیل الزم
است نکاتی را در این زمینه به خاطر بسپاریم
تا روزهای گرم و طوالنی ماه رمضان هر چه
راحتتر سپری شود و مشکلی نیز برای ما
ایجاد نشود.

توصیه های مصرف دارو در ماه مبارک رمضان

)1در خصوص اقدام به روزه داری و همچنین نحوه مصرف
داروها ،باید با پزشک و داروساز مشورت نمایید.
)2روزه دار عزیز! چنانچه مبتال به بیماری خاصی هستید که
مجبور به مصرف دارو در ایام مبارک رمضان می باشید ،قبل از
هر چیز با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
)3در زمان روزه داری هیچگاه وعده های دارو را خودسرانه
حذف یا به زمان دیگری موکول ننمایید .این عمل موجب
اختالل در روند درمان می گردد .مصرف بسیاری از داروها را
می توان پس از مشورت با پزشک یا داروساز به زمان سحری
یا افطار منتقل نمود.
)4روزه دار عزیز! چنانچه مبتال به بیماری مزمن مانند فشار
خون ،دیابت ،بیماری های گوارشی ،اعصاب و روان ،قلبی
عروقی ،تنفسی ،اختالالت کلیوی و تیروئیدی می باشید ،در
این خصوص که آیا روزه داری برای شما بدون اشکال است یا
خیر و همچنین در صورت بی خطری ،در مورد نحوه مصرف
دارو و رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان ،با پزشک و
داروساز مشورت نمایید.
)5چنانچه در دوران بارداری یا شیردهی هستید پیش از اقدام
به روزه داری با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
)6اثربخشی بسیاری از داروها ارتباط
مستقیمی با مصرف به موقع آنها
در زمان معین دارد .در ایام روزه
داری خودسرانه نوبت داروی
خود را قطع ننمایید.
ناگهانی
)7قطع
برخی از داروها به
واسطه روزه داری بسیار
خطرناک است  .درباره قطع داروهای خود و
نحوه استفاده آنها در ماه مبارک رمضان،با پزشک یا داروساز
خود مشورت نمایید.

كليه ،چشم ،قلب و  ...شدهاند ،ميتوانند روزه بگيرند؟

نارسایی قلبی ،سکته
مغزی و سرطان را
کاهش بدهد.
مطالعات
طی
صورتگرفته بر روی
تحقیق
شانزده
انجامشده در این
مصرف
رابطه،
میوه ،بیش از
توصیه
میزان
مزیت
شده،
بخصوص دیگری
برای سالمتی نخواهد
داشت .البته مطالعات
دیگری  ،پایینترین خطر
ابتال به بیماری برای کسانی بود که روزانه
معادل هشتصد گرم میوه ،یا ده میان وعده
مصرف میکردند .البته در نظر داشته باشید
که در این مطالعات و تحقیقات ،تأثیر میوه
و سبزیجات در کنار هم مورد بررسی قرار
گرفتهاند .به این معنا که مصرف روزانه ۲
تا  ۵میانوعده از میوه برای بهره بردن از
مزایای آن کافی است.

روزه داری و بیماریهای گوارشی و کبدی

مصرف دارو ضمن روزه داری

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،افرادی که به
دلیل ابتال به بیماری دارو مصرف می نمایند ،همیشه
با این سوال مواجه اند که نحوه صحیح مصرف
داروها در این ایام به چه شکل است و آیا جابجایی
زمان مصرف داروها به زمان های قبل از سحر یا بعد
از افطار درست است یا خیر .نکته قابل اهمیت که
باید مورد توجه قرار گیرد حفظ سالمتی بیمار است
لذا بیماران نباید بدون مشورت با دکتر داوساز یا
پزشک معالج خود اقدام به قطع دارو،تغییر یا
کاهش دوز مصرفی و یا تغییر زمان مصرف نمایند.
رعایت نکردن این اصول می تواند منجر به عدم
اثربخشی دارو،عدم دستیابی به اثرات درمانی ،بروز
اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.
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دستگاه گوارشی

)8بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه رمضان تحت بررسی
پزشکی قرار گیرند .بیماران باید از نظر سطح قند خون ،فشار
خون ،چربی خون ،انعقاد خون ،و بررسی های کلی وضعیت
بیوشیمی خون بررسی گردند و بر این اساس رژیم غذایی
و دارویی مختص هر بیمار قبل از شروع ماه مبارک تعیین
گردد .بیمار و خانواده آنها باید در رابطه با خطرات احتمالی
تهدید کننده بیمار در ایام روزه داری مورد مشاوره قرار گیرند.
همچنین در مورد عالئم افزایش و کاهش قند خون ،اندازه
گیری قند خون ،تنظیم وعده های غذایی ،فعالیت بدنی و
مصرف داروها آموزش الزم را دریافت کنند .عالوه براین ،روش
درمان و اقدامات الزم در صورت بروز مشکل باید به همراه
بیمار آموزش داده شود.
)9استفاده خودسرانه از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند
 LDدر بانوان جهت قطع خونریزی دوران قاعدگی به منظور
کامل کردن روزه در ماه رمضان ،عالوه بر مختل کردن چرخه
هورمونی مصرف کننده تبعات خطرناکی مانند اختالالت
انعقادی و ایجاد لخته در اندام های تحتانی و حتی عروق
مغزی در پی خواهد داشت که با کاهش میزان مصرف مایعات
نیز تشدید می شود.
دکتر فاطمه سیفایی فرد
مدیریت تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو

وقت تحدید حدود روز سهشنبه مورخه  98/3/21تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح
در محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به
مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/2/23 :
م/الف196/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان

بسیاری از افراد تصور میکنند نخوردن غذا
در طی روزه داری ،موجب بروز بیماری های
مختلف شده و سالمت دستگاه گوارش را به
خطر میاندازد ،در حالیکه متخصصان تاکید
میکنند کم آبی بدن مسالهای است که باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
م آبی موجب تشدید
در مواردی که ک 
بیماریهای گوارشی میشود ،فرد باید با
مشورت پزشک معالج روزه بگیرد.
به عنوان نمونه هنگام ابتال به اسهال شدید یا
در بیماریهای کبدی پیشرفته مانند سیروز و
بخصوص برای افرادی که از داروهای ادرارآور
(دیورتیک) استفاده میکنند ،حتما باید قبل
از روزهداری با پزشک مشورت کرد.
روزه داری موجب تشدید بیماریهای
دستگاه گوارش مانند رفالکس (برگشت
اسید معده به مری) و سندرم روده
تحریکپذیر نمیشود و حتی در مواردی
ممکن است این بیماریها طی این ماه
بهبود یابد.
کولیت التهابی روده نیز یکی از مشکالت
شایع گوارشی است که اگر بیماری فعال
نباشد ،روزه گرفتن بالمانع است ،ولی در
صورتی که بیمار دچار عالئم فعال بیماری
مانند خونریزی یا اسهال باشد ،توصیه
میشود از روزهداری خودداری کند.
اگر سنگ کیسه صفرا بدون عالمت باشد نیز
روزهداری موجب تشدید یا بزرگشدن آن
نمیشود .به همین دلیل روزه گرفتن برای
افرادی که سنگ کیسه صفرا بدون عالمت
دارند ،منعی ندارد .کمآبی بدن بسیاری از
بیماران گوارشی را با مشکل روبهرو خواهد
کرد ،بخصوص کسانی که دچار یبوست
هستند باید این مورد را در نظر داشته باشند

با کمآبی بدن مقابله کنید

وقتی ماه رمضان با گرمای تابستان همراه
میشود ،تشنگی و کم آبی بدن بیشتر از
گرسنگی اهمیت مییابد و به همین دلیل الزم
است نکاتی را در این زمینه به خاطر بسپاریم
تا روزهای گرم و طوالنی ماه رمضان هر چه
راحتتر سپری شود و مشکلی نیز برای ما
ایجاد نشود.
بهتر است با یک لیوان آب ولرم یا چای
کمرنگ همراه با عسل یا خرما افطار کنید.
همچنین خوردن یک کاسه سوپ ساده
سبزیها نیز انتخاب مناسبی است تا امالحی
که طی روزهداری از دست رفته اند ،جبران
شود .بهتر است میان افطار و شام یک ساعت
فاصله باشد و شام نیز مانند روزهای معمول
گذشته تهیه و صرف شود .بنابراین میتوان
برای شام از برنج یا نان ،گوشت یا حبوبات و
ساالد همراه با روغن زیتون استفاده کرد.
در ضمن ،یادتان باشد در فاصله شام تا سحر
از میوههای آبدار و مایعات نیز به اندازه کافی
استفاده کنید .کمآبی بدن یکی از موضوعاتی
است که بسیاری از بیماران گوارشی را با
مشکل روبهرو خواهد کرد و بخصوص کسانی
که دچار یبوست هستند باید این مورد را در
نظر داشته باشند.
بیماریهای کبدی و روزهداری

زمانی که فرد به بیماری کبدی مبتالست،
بر اساس مشکلش باید در مورد روزهداری
او تصمیم گرفته شود؛ به عنوان مثال اگر
فردی با هپاتیت حاد روبهروست ،با توجه
به شرایطش بهتر است روزه نگیرد ،ولی در
مورد هپاتیتهای مزمن معموال منعی برای
روزهداری وجود ندارد ،مگر اینکه بیمار از
داروهای خاصی استفاده کند که باید با نظر
پزشک معالج در این مورد تصمیم گرفته شود.
به بیماری مزمن کبدی ،سیروز گفته میشود.
اگر با سیروز کنترل شده روبهرو باشیم ،فرد با
نظر پزشک معالج میتواند روزه بگیرد ،ولی اگر
فرد به سیروز کنترل نشده یا بیماری پیشرفته
کبدی مبتال باشد ،ممکن است روزهداری
موجب بروز مشکالتی شده و در نتیجه
شاید طبق نظر پزشک معالج توصیه شود از
روزهداری خودداری کند.

حه
صف
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اینستاگرام پلتفرمی جذاب برای بسیاری از کاربران
است .اما این منبع عکس و ویدیو ،در حال بلعیدن بخش
قابلتوجهی از وقت ،تمرکز و انگیزهی ماست و شاید
وقتش رسیده که آن را تحت کنترل خود درآوریم.
اینستاگرام به عنوان بستری برای انتشار عکس و ویدیو،
همانقدر که جذاب است ،میتواند خطرناک باشد .این
شبکهی اجتماعی شاید بیشتر از هر نمونهای در این
حوزه ،ما را به تغییر سبک زندگی شخصی و حرفهای
مان ترغیب میکند؛ تغییری که در واقع میتوان آن
را تقلیدی کورکورانه از زندگی دیگران بهحساب آورد.
البته حس خواستن تمام یا بخشی از زندگی دیگران،
برای ما انسانها چیز تازهای نیست .این حسی غریزی
است که بشر از قرنها پیش داشته .شاید دلیل جذابیت
مطالب نشریات زرد هم همین باشد؛ عالقه به آگاهی از
جزییترین بخشهای زندگی خصوصی و حرفهای افراد
مشهور تقریبا در همهی ما وجود دارد .دانستن اینکه
آنها چطور زندگی میکنند ،چطور از زندگیشان لذت
میبرند ،چطور با اتفاقات خوب و بد برخورد میکنند و

نهایتا نسبت به بقیه چقدر بهتر یا بدتر عمل میکنند،
برای اغلب ما جالب و برای برخی مهم است .حاال پس
از ظهور شبکههای اجتماعی ،همین مساله باعث شده
تودههای عظیمی از افراد ،به دنبالکنندههای ستارههای
سینما ،فوتبالیستها ،تاجران مشهور یا چهرههای شاخص
تبدیل شوند .واقعیت این است که تودههایی که مشغول
دنبال کردن این افراد مشهور یا موفق در اینستاگرام
هستند ،روزانه خود را تحت فشاری ناخودآگاه برای
بودن ،پوشیدن ،خوردن ،لذتبردن ،کار کردن ،تالش
کردن و موفق بودن و مثل آنها میگذارند .افراد موفق
هم بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با نمایش جلوههای
زندگیشان از طریق پنجرهی اینستاگرام ،تودههای
بیشتری را مشغول خود میکنند و همه میدانیم که
بهندرت پیش میآید که کسی ،نقاط منفی زندگیاش را
هم در اینستاگرام بازتاب دهد.
عموم افراد در فانتزیِ داشتن یک زندگی رویایی و
دستنیافتنی ،خود و تواناییهایشان را از یاد میبرند؛
خود واقعیای که شاید واقعا بتواند بدون تحمل فشارهای
یاد شده ،این فانتزیها را به واقعیت تبدیل کند ،در
تصویرهای جذابی که روزانه چندین ساعت وقت برای
تماشایشان میگذارد ،فراموش میشود .درحالیکه
اگر این افراد واقعا خود را در مسیر موفقیت قرار دهند،

یک وعده اینستاگرام
کافیست

قابلیت تشخیص گفتار،
از حریم شخصی شما محافظت میکند

ایسنا نوشت :قابلیت تشخیص گفتار «اندروید
کیو» گوگل از این پس قادر خواهد بود در
زمان واقعی ویدئوها را عنوانگذاری کند.
گوگل در کنفرانس سالیانه گوگل (Google
 )۲۰۱۹ I/Oاز ویژگی جدید «اندروید
کیو»( )Android Qرونمایی کرد که میتواند
بدون نیاز به اینترنت ،ویدئوهای خانگی را در
لحظه عنوانگذاری کند .این قابلیت امکانپذیر
است زیرا نرمافزار «بازشناسی گفتار» گوگل
به قدرت پردازش کمتری نیاز دارد.
پس این ویژگی میتواند در گوشی و یا رایانه
کاربران اجرا شود.
این ویژگی از حریم
شخصی باالیی هم

برخوردار است و به این معناست که نرم افزار
یادگیری ماشین «گوگل» کارآمدتر شده و
یکی از مزایای آن افزایش حریم شخصی
کاربران بوده است.
نرمافزار یادگیری ماشینی باید میزان زیادی
از اطالعات را تجزیه و تحلیل کند که
دستگاههای اندروید هم این کار را انجام
میدهند.
مث ً
ال فایلهای صوتی آنالین را به متن یا
ایمیل تبدیل میکند.
به این ترتیب در این ویژگی جدید کاربر با
استفاده از قابلیت تشخیص گفتار ،ویدئوها را
عنوانگذاری میکند ولی اطالعات کاربر را از
سیستم رایانش ابری خود پاک میکند.

فانتزی داشتن یک زندگی رویایی و دستنیافتنی ،خود و تواناییهایشان را از یاد میبرند؛ خود
عموم افراد در
ِ
واقعیای که شاید واقعا بتواند بدون تحمل فشارهای یاد شده ،این فانتزیها را به واقعیت تبدیل کند ،در تصویرهای
جذابی که روزانه چندین ساعت وقت برای تماشایشان میگذارد ،فراموش میشود.
روزها و هفتهها را با تماشای تصاویر اینستاگرامی
نمیگذرانند .اگر شما هم یکی از این افراد هستید ،بدانید
که اینستاگرامگردی با این نگاه ،جایگاه واقعی شما
را هم برای خودتان در زندگی بیارزش میکند.
مقایسهی هر روزهی زندگی شما با زندگی
سایر افراد و خصوصا کسانی که موفقیت،
ثروت و دستاوردهای بیشتری در مقایسه
با شما دارند ،میتواند شکافی عمیق
در زندگیتان ایجاد کند .برای اینکه
از خودتان متنفر شوید ،هیچ راهی
بهتر از این نیست که توجهتان
را به [زندگی] کسی جلب کنید
که آن را حتی کمی بیشتر از
[زندگی] خود دوست دارید .این
اتفاقی خودآگاه نیست ،اما واقعیت
این است که بسیاری از ما مشغول
انجامش هستیم .اگر نسبت به
تصاویر کسی که بدن خوشفرم یا
زندگی به ظاهر جذابتری دارد یا
شادتر ،باحالتر ،پولدارتر و خوشپوشتر
از شماست ،غبطه میخورید ،در واقع در
ناخودآگاه خود ،از خودتان بیشتر و بیشتر
متنفر میشوید و این اتفاق هر روز و هر ساعت
میافتد .با این روش ،اعتمادبهنفس ،مسوولیتپذیری،
خودباوری و بخش عمدهی وقت خود را از بین میبرید.
با وجود تمام این مباحث ،اینستاگرام میتواند مفید هم

باشد .اگر در استفاده از آن زیادهروی نکنید ،میتواند
برای شما منبعی از هنر و خالقیت و مرجعی برای الهام
و ایدههای نو باشد؛ میتواند به لب شما خنده بیاورد و
حتی در شما انگیزهای قوی برای انجام یک کار مهم
ایجاد کند .اما این اتفاقات بدون استفادهی منطقی
و بدون افراط تقریبا ناممکن است .تصمیم با
شماست .هیچ روش یا راهکار خاصی وجود
ندارد که بتواند راهنمای شما در استفادهی
معقوالنه از اینستاگرام باشد .هیچ شخص
یا گروهی هم نمیتواند شما را مجبور
به اجرای این محدودیت کند .بحث بر
سر ایجاد محدودیتی خودخواسته از
سوی شما است .شرایط ،درست شبیه
اوقاتی است که میخواهید یک عادت
بد مانند سیگار کشیدن ،پرخوری یا
دیر از خواب برخاستن را ترک کرده
یا تغییر دهید .هیچ روش جادوییای
برای اعمال این تغییر وجود ندارد و ترک
چنین عادتی هم آسان نیست .اگر موفق
به ترک افراط در استفاده از اینستاگرام
شوید ،شرایط به طرز محسوسی برای شما
تغییر میکند .روند امور بهسرعت در جهت بهبود
تغییر میکند .بهواسطهی وقت بیشتری که دارید،
کارهای مفید بیشتری انجام میدهید و بهخاطر انجام
کارهای مفید بیشتر ،احساس رضایت بیشتری خواهید
داشت.

رازهای تماس انگشت شما با تلفن هوشمندتان!
شما
وقتی
انگشتتان را بر
روی نمایشگر
شی
گو
میکشید تا
آگهی را کنار
بزنید یا بازی
را اجرا کنید،
یا ویدئویی را
مشاهده کنید
یا برنامهای خاص را اجرا نمائید ،عم ً
ال در
حال ارسال جزئیات مفصلی از اطالعات
در مورد سالیق ،عالیق و عادات خود به
مدیران شبکههای اجتماعی ،وب سایت
یا اپلیکیشنی هستید که از آن استفاده
میکنید.همانطور که مرورگرهای اینترنتی
سابقه مراجعه کاربران به سایتهای مختلف
را جمع آوری میکنند ،اپلیکیشن هایمختلف
موبایلی هم دادههای کاربری مربوط به نحوه
لمس نمایشگر برای استفاده از هر برنامه
را برای طراحان خود ارسال میکنند و این
اطالعات حس و حال ،شخصیت و حتی
برخی ویژگیهای روانشناختی افراد را برمال

میسازد.
برخی متخصصان
حوزه فناوری
در آمریکا در
گفتگو با شبکه
ای بی سی نیوز
اذعان کردهاند
که شبکههای
اجتماعی مختلف
به جمع آوری
این نوع اطالعات عالقه شایانی دارند
و دادههای هر نوع تعامل کاربر با یک
اپلیکیشن از طریق لمس نمایشگر و کشیدن
انگشت بر روی سطح آن را جمع آوری
میکنند.
به گفته دالتون کمبز عصب شناس
آمریکایی ،نگهداشتن صفحهای خاص یا
بخشی خاص از یک اپلیکیشن با انگشت
نشان دهنده عالقه کاربر به محتوای آن
است .برخی شرکتهای فناوری هم در
تالش برای استفاده از هوش مصنوعی برای
تسهیل جمع آوری اطالعات در این زمینه
هستند.

تلفن هوشمند و اپلیکیشنهای آن زندگی همه ما را متحول کرده است.
تابهحال کمتر محصولی توانسته در این ابعاد ،شیوه زندگی ساکنین زمین را
تغییر و این حجم از زمان زندگی افراد را به خود اختصاص بدهد.
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اپلیکیشن هایی برای
یک ایرانی مدرن!
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اپلیکیشن پرواز و هتل
احتماال بهخاطر دارید که برای پرسیدن قیمت پرواز یا هتل یا هر موردی که به یک سفر
مربوط بود باید با یک آژانس توریسم یا یک مرکز خدمات مسافرتی تماس میگرفتید.
اکنون بهتر است چند اپلیکیشن مرتبط را در گوشی خود داشته باشید تا با چند کلیک از
بهترین قیمتها در زمینهی هتل و پرواز مطلع شوید.
از اپلیکیشنهای فارسی برای رزرو هتل هم میتوان به پینتاپین اشاره کرد که میتوانید
برای جستوجوی قیمت و رزرو هتلهای داخلی از آن استفاده کنید و از اپلیکیشن
فالیتیو نیز برای جستوجوی پروازها.

پیام رسان
حتما شما از یکی از اپلیکیشنهای تلگرام ،واتساپ ،اسکایپ یا بسیاری دیگر از اپلیکیشنهای
پیامرسان استفاده کردهاید .این اپلیکیشنها واقعا در نحوهی زندگی روزانهی ما تأثیر عمیقی
گذاشتهاند و زندگی بدون آنها تقریبا غیرممکن شده است .همچنین اگر فامیل یا دوستی
خارج از کشور داشته باشید استفاده از ابزارهایی مانند اسکایپ یک دنیا ارتباط بین شما را
آسانتر کرده است و دیگر مانند گذشته نگران هزینه یا کیفیت ارتباط نیستید و با استفاده از
 whatsappحتی میتوانید ارتباط ویدئویی با دوستان و فامیل خود داشته باشید.

واتس اپ که چندی پیش تأیید کرده بود
تا پایان سال جاری میالدی به پشتیبانی از
سیستم عامل ویندوز فون خاتمه میدهد،
حاال به تازگی اعالم کرده که از اول فوریه
سال  ۲۰۲۰میالدی نیز پشتیبانی از
نسخههای قدیمی سیستم عاملهای موبایلی
همچون اندروید  ۲.۳.۷و همچنین  ۷ iosو
نسخههای قبل از آن را متوقف خواهد کرد.
علت قطع پشتیبانی واتس آپ از ویندوز فون
به این دلیل بود که مایکروسافت به عنوان
توسعهدهنده سیستم عامل موبایلی ویندوز
فون سال گذشته اعالم کرد که این نسخه
در رسیدن به اهداف مالی و تجاری خود
به شکست خورده است و به همین دلیل
پشتیبانی از آن را به طور کامل کنار گذاشت.
عدم پشتیبانی واتساپ از نسخههای
قدیمی سیستمعامل موبایلی بدان معناست
که نسخههای به روز رسانی شده جدید
برای موبایلهایی با این سیستم عاملهای
قدیمی دیگر در دسترس قرار نخواهد
گرفت و کاربران آنها نیز قادر نخواهند بود

از قابلیتهای جدید این نسخهها بهره مند
شوند.
بنابراین کارشناسان فعال در حوزه فناوری
به تمامی کاربران سیستم عامل موبایلهای
قدیمی توصیه کردند که پیش از به اتمام
رسیدن مهلت پشتیبانی واتساپ سیستم
عامل دستگاههای خود را به روز رسانی
کرده تا بتوانند از خدمات و قابلیتهای
جدید این پیامرسان و سایر اپلیکیشنهای
کاربردی بهرهمند شوند.

برنامهریزی و یادداشتبرداری

مسیریابی و خدمات برپایهی مکان
اپلیکیشنهایی مانند گوگلمپس یا  wazeهمگی در خدمت شما هستند تا بهترین مسیر را
انتخاب کنید و با کمترین ترافیک ممکن برخورد کنید .حتما یکی از این اپلیکیشنها را در
گوشی خود داشته باشید و قبل از سفر به مقصد ،مسیر مناسب را بیابید .میان اپلیکیشنهایی
ایرانی کیکجاست اشاره کرد که به
که خدمات برپایه مکان ارائه میدهند ،میتوان به اپلیکیشن
ِ
شما کمک میکند در شهرهای مختلف خدمات و رویدادهای موردنظر خود را بهتر بشناسید و
بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید .شاید هر روز از این اپلیکیشنها استفاده نکنید اما یک ایرانی
مدرن از آنجایی که خیلی عالقهای به پرسیدن سؤال از دیگران ندارد بهتر است چند مورد از این
اپلیکیشنها را برای بهحداقل رساندن ارتباط با غریبهها ،در گوشی خود داشته باشد.

قطع پشتیبانی واتساپ
از اندرویدهای قدیمی و ویندوزفون
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کتاب صوتی
اپلیکیشنهای کتاب صوتی ابزاری ساده هستند که به شما کمک می کنند تا از
زمان خود در این دنیای پرمشغله و مدرن استفاده کنید .زمانهای مردهای را که
در ماشین ،مترو ،صف یا هر جای دیگری دارید میتوانید با گوش دادن به یک
کتاب ارزشمند پربار کنید و در پایان روز بهخاطر استفادهی مفید از وقتتان،
احساس رضایت کنید.

تلفن هوشمند شما یک ابزار ایدهآل برای یادداشت برداری و برنامهریزی روزانه است ،چرا که
قابلیتهای نامحدودی دارد و همیشه همراه شماست .اپلیکیشنهای بزرگی مانند Evernote
میتوانند به شما کمک کنند تا مدیریت جامعی بر روی برنامهی روزانه ،ایدهها ،لینکهای جالب
یا هر نکتهی مهم روزانهداشته باشید.
کردن کارهای روزانه
مورد مهم بعدی اپلیکیشنهایی هستند که فقط به جنبه فهرست
ِ
( )to-do listمیپردازند و تمرکزشان بر روی همین موضوع است .یکی از بهترین اپلیکیشنهایی
که در این زمینه وجود دارد  Microsoft To-Doاست که نهتنها یک ابزار ساده و زیبا برای
یادداشت کردن کارهای مهم روزانه است،بلکه میتواند بر اساس معیارهای مختلف کار بعدی را به
شما پیشنهاد بدهد و شما را راهنمایی کند.

اپلیکیشن یادگیری زبان
برای یک ایرانی مدرن ،یادگیری زبان انگلیسی یا زبانهای رایج دنیا بسیار کلیدی است.
دستیابی به آخرین اطالعات جهان تنها با دانستن این زبانها امکانپذیر است چون درصد
زیادی از دانش و اطالعات روز دنیا در منابعی با این زبانها قرار داده شده است.
اپلیکیشنهایی مانند  Duolingoو  Memriseتوانستهاند دنیای آموزش زبان را متحول
کنند .این اپلیکیشنها نمونهی بارز استفاده از تکنولوژی برای تسهیل یک کار دشوار مانند
یادگیری زبان هستند.

اپلیکیشن پرداختهای مالی
در دههی گذشته اقدامات بسیاری صورت گرفته تا شهروندان ایرانی بتوانند پرداختهای
مختلف خودشان را خیلی سادهتر انجام بدهند .از پرداخت قبض از طریق تلفنبانک
و اینترنتبانک گرفته تا گرفتن شارژ از طریق ارسال یک کد مخصوص به یک شمارهی
مخصوصتر .اما شما می توانید خیلی راحت مانند یک شهروند مدرن یک اپلیکیشن پرداخت
مالی مثل آسانپرداخت یا خدمات معروف دیگر را در گوشی خود نصب کنید ،اطالعات کارت
خود را وارد کنید و خیلی راحت هرکدام از خدمات پرداخت را تنها با وارد کردن رمز دوم و
 CVV2انجام بدهید.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و چهارم

4:39

6:05

12:49

19:34

19:52

بيست و پنجم

4:38

6:04

12:49

19:34

19:52

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:
روزه سپر آتش (جهنم) است« .یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان
از آتش جهنم در امان خواهد بود».

حم
زبان عاقل پشت دل اوست و دل ا ق پشت زبانش .

معرفی مسئوالن کمیت ه های ستاد انتخابات استان فارس

به گزارش میالدالرستان به نقل
از خبرگزاری تسنیم ،عنایتاهلل
رحیمی ،در نخستین جلسه ستاد
انتخابات استان فارس که در آستانه
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی و همچنین
انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان
رهبری برگزار و با معرفی اعضای ستاد
انتخابات همراه بود ،با تاکید بر اینکه
همه اقدامات این ستاد باید بر اساس
برنامهریزی انجام شود ،ایجاد بستر
و فضای مناسب به منظور تقویت
مشارکت مردمی در انتخابات را حائز
اهمیت دانست و به نقش احزاب و
تشکل های سیاسی در ایجاد این
بسترها اشاره کرد.
رحیمی ،با تاکید بر اینکه قانون مداری و
رفتار بر مبنای مر قانون سر لوحه فعالیت
ستاد انتخابات استان است ،از اعضای این
ستاد خواست با تحلیل آنچه در دورههای
پیشینانتخاباتانجامشدهاستنقاطضعف
را شناسایی و در اسرع وقت برطرف کنند.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت آموزش
دست اندرکاران برگزاری انتخابات ،
عنوان کرد :پس از برگزاری دوره های
آموزشی الزم باید سنجش مناسب و
عملیاتی از این افراد انجام شود.
رحیمی بر لزوم رعایت همه جوانب
قانونی از سوی کارگزاران وزارت کشور
تاکید کرد و افزود :در صورتی که هر
یک از فرمانداران و بخشداران شائبه
حمایت از کاندیدایی را ایجاد کرده و یا
از قانون عبور کنند به طور قطع و در
اسرع وقت عزل میشوند.
وی با بیان اینکه مجموعه سیاسی
استان باید فضای مناسب را برای
فعالیت قانونی این گروه ها و احزاب
فراهم کنند ،خاطرنشان کرد :استفاده
از هر گونه امکانات دولتی در جهت
تبلیغات انتخاباتی تخلف بوده و با
خاطیان برخورد میشود.
نماینده عالی دولت در استان فارس ،با
تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و همدلی
جامعه و جلوگیری از ایجاد فضای

ناامیدی و یاس ،بیان کرد :بعضی افراد
با استفاده از فضای انتخاباتی جامعه
تالش می کنند با تخریب و سیاه
نمایی علیه دولت برای خود جایگاه و
موقعیتی کسب کنند که این که موارد
باید به دقت رصد و پاسخ های به موقع
و مناسبی به این تخریبها داده شود.
براساس این گزارش ،بررسی و رصد
فضای انتخاباتی به منظور شناسایی
آسیب ها و محسنات آن ،رسد فعالیت
های زود هنگام کاندیداهای احتمالی،
توجه به تامین نیروها و تجهیزات
مورد نیاز  ،رصد فضای مجازی ،توجه
به تهدیدها و بهره گیری از فرصت
های آن ،تفیکیک قانون و در دسترس
بودن وظایف قانونی برای هر یک از
دست اندرکاران برگزاری انتخابات و
تعیین تکلیف استعفای کاندیداهایی
که در بخش های دولتی مشغول به
کار هستند از دیگر مواردی بود که
استاندار فارس در نخستین جلسه
ستاد انتخابات استان به آنها پرداخت.

برگزاري كارگاه آموزشي سامانه پژوهش يار
در دانشگاه آزاد اسالمي

به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبرگزاری
آنا ،با حضور معاون آموزشي و مديران گروه
هاي آموزشي ،كارگاه آموزشي سامانه پژوهش
يار در دانشگاه آزاد اسالمي الرستان برگزار

شد.
امامي مدير پژوهشي واحد  ،گفت :سامانه
پژوهش يار يكي از برنامه هاي موفق و كاربردي
است و تمامي استادان و دانشجوياني كه با پايان
نامه و رساله ها در ارتباط هستند از اين به بعد
با ثبت نام در اين سامانه تمامي مراحل كار را
پيگيري كرده و نياز به حضور فیزيكي دانشجو
نميباشد.
برگزاری دوره آموزشی  End Noteویژه استادان
و مدیران دانشگاهي ،دوره آموزشی پایگاه های
اطالعاتی (نمایه های استنادی و تخصصی
بین المللی) به منظور استفاده از پايگاه هاي
اطالعاتي مرجع و دسترسي به منابع مطالعاتي
و امور پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاهيان انجام
شده است .

دعای روزهشتم ماه مبارک رمضان
رحیمی ،همچنین در این جلسه احکام
رئیس و مسئوالن کمیتههای ستاد
انتخابات استان را ابالغ کرد.
بر اساس این احکام سید احمد احمدی
زاده ،معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس به عنوان رئیس ستاد
انتخابات استان فارس ،ابراهیم استوار
میمندی ،مدیرکل دفتر سیاسی و
انتخابات استانداری فارس به عنوان
دبیر ستاد انتخابات استان ،عبدالرضا
قاسم پور ،معاون توسعه مدیریت و
منابع استانداری فارس به عنوان رئیس
کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات
استان ،نصراهلل حقانی ،مدیرکل حراست
استانداری فارس به عنوان رئیس کمیته

حراست و استعالمات ستاد انتخابات
استان ،دارا کیانی ،مدیرکل دفتر
بازرسی  ،مدیریت عملکرد و امور
حقوقی استانداری فارس به عنوان
رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات
 ،عباس باباخانی ،مدیرکل روابط
عمومی و امور بین الملل استانداری
فارس به عنوان رئیس کمیته اطالع
رسانی ستاد انتخابات استان ،اسماعیل
امیری ،به عنوان رئیس کمیته فناوری
اطالعات ستاد انتخابات استان و
علیرضا انصاری مدیرکل ثبت احوال
استان نیز به عنوان عضو این ستاد
معرفی و کمیته امنیت انتخابات نیز
تشکیل شد.

کشف  10میلیارد ریال لوازم یدکی احتکار شده
در شیراز

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری فارس  ،به نقل از اداره  ،علی
مبشری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان
فارس در خصوص جزئیات پرونده اظهار
داشت :گشت مشترک تعزیرات حکومتی
استان با همکاری سربازان گمنام امام
زمان(عج) و مامورین نیروی انتظامی موفق
به کشف انبار بزرگ لوازم یدکی احتکار
شده در حومه شیراز شد.
وی ادامه داد :بررسیهای اولیه حاکی از
احتکار لوازم یدکی ایرانی به ارزش تقریبی
10میلیارد ریال در این انبار بود که با توجه
به اینکه انبار مذکور بدون هرگونه کد
شناسایی بود این محل پلمپ و مالک انبار
بازداشت شد.

مبشری با اشاره به تشکیل پرونده در این
رابطه و ارسال به شعبه ویژه تخلفات احتکار
تعزیرات حکومتی استان افزود :در حال حاضر
قرار وثیقهای به ارزش  15میلیارد ریال برای
متهم صادر شده و شعبه رسیدگی کننده نیز
در حال بررسی و تحقیقات بیشتر پیرامون
موضوع بوده و انشاهلل حکم پرونده به زودی
صادر و به اطالع شهروندان خواهد رسید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه
تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین و
اخاللگران اقتصادی هیچگونه اغماضی نخواهد
کرد از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده
کاالی احتکار شده مراتب را به سامانه 135
تعزیرات گزارش تا بالفاصله نسبت به بررسی
موضوع اقدام شود.

کشف دانشمند ژاپنی :روزهداری ،باعث از بین رفتن سلولهای معیوب و سرطانی
به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنیم،
دبیر فیزیولوژی و پزشکی کمیته نوبل
میگوید :کمیته نوبل در انستیتو کارولینسکا
تصمیم گرفت تا نوبل فیزیولوژی و پزشکی
سال  ۲۰۱۶را به یوشینوری اُسومی برای
کشف مکانیسم اتوفاژ عطا کند.
«مکانیسم اتوفاژی» یا خودخواری سلولی،
تخریب و بازیافت اجزاء سلول توسط خود سلول
است که به دلیل کمک به شناخت و درمان
بیماریهایی همچون سرطان ،دیابت ،پارکینسون
و بیماری های سلسله اعصاب بسیار مهم است.
مکانیسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی،
زمانی روی میدهد که اجزای سلول با مرکز
بازیافت سلول یا الیزوزوم در هم میآمیزد تا
آنزیمهای الیزوم بتوانند مواد حملهکننده یا

مخرب را از بین ببرند.
این اتفاق روند سمزدایی سلول و خوددرمانی و در
واقع مکانیسم دفاعی سلول است؛ زمانی که مواد
غذایی به اندازه کافی به سلول نمیرسد یا اینکه
سلول وظیفه از بین بردن مهاجمی مثل باکتری
و ویروس را دارد ،اتوفاژی برای زدودن مواد زائد
و کم کردن مصرف سلول به کمک آن می آید و
سلول مواد زائدی را که تولید کرده یا سلولهایی
را که پیر شدهاند را تخریب کرده و از مواد اولیه
آنها برای تولید اجزا و مواد جدید استفاده میکند!
ماریا ماسوچی ،استاد ویروسشناسی موسسه
زیست شناسی سلولی دانشکده کارولینسکا
در این باره میگوید :اتوفاژ ،یعنی حذف
پروتئینهای آسیبدیده از طریق اندامک ها و
بازسازی سلول؛ کشف ارتباط میان اتوفاژی و

انفجار در دونفتکش سعودی و چند نکته تأمل برانگیز

تحلیل:
 ارائه اظهاراتی اینچنینی و همچنین تاخیرعربستان در اعالم ادعای انجام عملیات خرابکارانه
علیه دو کشتی متعلق به این کشور قابل تامل
است ،اما مسئله ای که تعجب و تامل برانگیز تر
به نظر می آید این ادعای سعودی هاست که دو
کشتی مزبور در حال عبور از خلیج فارس بودند
که مورد حمله خرابکارانه قرار گرفتند حال آنکه
بندر الفجیره از لحاظ جعرافیایی خارج از خلیج
فارس است.
 مسئله قابل توجه دیگر عدم انتشار تصاویر ومستنداتی از سوی عربستان و امارات درخصوص

ادعای «عملیات خرابکارانه بزرگ و خطرناک علیه
نفتکش ها» است.
 نکته دیگری که باید به آن توجه داشت ادعایعربستان در تاکید بر این است که یکی از نفت
کشهای مورد حمله قرار گرفته در حال سفر
به آمریکا بود و این نشان دهنده آن است که
عربستان قصد دارد ادعای حمله به نفت کشها
در آب های خلیج فارس را به منافع آمریکا ارتباط
داده و پای واشنگتن را به این ماجرا باز کند.
 وزیر انرژی عربستان در ادامه اظهارات خود برلزوم آزادی عبور و مرور دریایی در خلیج فارس
و کمک های نفتی به مصرف کنندگان آن تاکید
کرد ،اما فراموش کرد که بگوید این آزادی در
عبور و مرور دریایی باید شامل همه شود نه فقط
کشورهایی که آمریکا آنها را انتخاب کرده است.

خداى در اين ماه مهرورزى
به ايتام ،و خواندن طعام،
و آشكار كردن سالم ،و
همنشينى با اهل كرامت را
نصبم فرما ،به عطايت اى
پناهگاه آرزومندان.

ارسال سومین محموله کمک های مردمی الرستان
به مناطق سیل زده

به گزارش ميالد الرستان به نقل از
روابط عمومی سپاه ناحیه الرستان،
سومین محموله کمک های غیرنقدی
مردم الرستان شامل مواد خوراکی و آب
معدنی ،پتو و انواع پوشاک و البسه ،وسایل
بهداشتی ،چادر مسافرتی و لوازم خانگی
جمعاً به ارزش 100میلیون تومان توسط
بسیج سازندگی سپاه ناحیه الرستان به
مناطق سیل زده استان خوزستان ارسال

شد تا در اختیار نیازمندان و حادثه دیدگان
سیل اخیر قرار گیرد.

برگزاری جشن پایانی مهدالرضا الرستان

هنگام “روزه گرفتن” و گرسنگی طوالنی رخ میدهد.
در واقع زمانی که انسان بیش از مثال  ۸ساعت
گرسنگی را تحمل کند ،سلولهای سالم برای
کسب انرژی و جبران کمبود غذا از سلولهای
معیوب و تودههای مستعد سرطان تغذیه
میکنند! و به نوعی اتوفاژی عاملی در راستای
پیشگیری از ابتال به بسیاری از بیماریها و
سرطانها است.

 ۲۷درصد مرگ و میر در حوادث ترافیکی فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،کامران باقری لنکرانی در نشست خبری با
بیان اینکه در کل کشور  24درصد مرگ و میرها
مربوط به موتورسواران است ،اظهار داشت :بر
اساس آمار از  30هزار کشته در تصادفات در سال
 ،84امروز این عدد به  16هزار نفر در سال کاهش
یافته که در استان فارس نیز میزان تصادفات 8/2
دهم درصد کاهش یافته است.
وی افزود :با این حال استان فارس همچنان به
لحاظ تعداد با بیش از  1350فوتی تلفات جادهای
قبل از استان تهران به عنوان استان اول در تعداد
کشتههای تصادفات جادهای معرفی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،گفت :براساس آمارها در
کشور بیش از  3هزار نقطه حادثهخیز جادهای
وجود دارد و ساالنه  16هزار نفر در تصادفات
جادهای جان می دهند که بیشتر علت تصادفات
وجود نقاط حادثه خیز است.
وزیر اسبق بهداشت ،با بیان اینکه بیشترین مرگ
ناشی از حوادث ترافیکی در سنین  20تا  40سال
رخ میدهد ،گفت :در حوادث ترافیکی افزایش
مرگ و میر عابران در کالنشهرها را شاهد هستیم
و این یعنی کالنشهرها برای عابران امن نیست.
وی با تصریح بر اینکه هماینک تنها  15درصد موتور
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َ
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(ع)

متعلق به موتورسواران است

خبر :

«خالد الفالح» وزیر
سعودی
انرژی
اعالم کرد که دو
نفتکش عربستانی
که یکی از آنها در
حال سفر به آمریکا
بود در نزدیکی
الفجیره
بندر
امارات مورد حمله
قرار
خرابکارانه
گرفته است ،وی
این عملیات را نقض آزادی عبور و مرور
دریایی دانست و آن را محکوم کرد

سلولهای پیر و ارتباط این مکانیسم در شناخت
بیماریهای سالخوردگان نظیر آلزایمر و دیابت
نوع دو بسیار مهم است؛ در نهایت شناخت
عوارض اتوفاژ بیش از اندازه بر روی سلولها به
طور مثال در مورد سرطانها نیز اهمیت بسزایی
دارد؛ اتوفاژ بیش از اندازه میتواند منجر به
مقاومت در برابر داروهای ضد سرطان شود.
پروفسور یوشینوری اُسومی  ۷۱ساله در دهه
 ۹۰میالدی ،گروهی از ژنها را شناسایی کرد
که باعث اتوفاژی در مخمر نان می شدند؛ او با
استفاده از این یافته به کشف مکانیسم اتوفاژ در
سلولهای انسان روی میدهد.
در رابطه با این یافته دانشمند ژاپنی میتوان گفت
مکانیسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی ،تخریب و
بازیافت اجزا سلول توسط خود سلول است که در
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سواران از کاله ایمنی استفاده میکنند ،بیان کرد:
رفتارهای پرخطر رانندگی در کشور باید اصالح شود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،عنوان کرد :در سال
گذشته  24درصد مرگومیر حوادث ترافیکی را
موتورسواران تشکیل دادند که این عدد در استان
فارس به  27درصد میرسد.
لنکرانی ،به حوادث ناشی از سیالب در جادههای
کشور که به دنبال آن کاهش سفرهای نوروزی
رقم خورد هم اشاره و بیان کرد :بیش از  860نفر
امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست
دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال
گذشته 33درصد کاهش داشته است.

به گزارش میالدالرستان ،جشن پایانی
نوآموزان مهدالرضا (ع)الرستان زیر نظر
آستان قدس رضوی در سالن رویش
کودکان کانون عدالت الر برگزار گردید.
در این جشن که آکنده از فضای زیبای
کودکانه با رایحه رضوی بود پس از قرائت
قرآن و اجرای صلوات خاصه توسط کودکان
مهد الرضا (ع) جشن جذاب و شادابی اعم
از اجرای سرود ،نمایش میوه ها و فصل ها،
انواع مسابقات برگزار گردیده و در پایان
کمک هزینه سفر مشهد مقدس به قید
قرعه به  ۵نفر از نوآموزان توسط هادی
جهانگیری مدیر دفتر آستان قدس رضوی
الرستان اهدا گردید.
بر اساس این گزارش سیستم آموزشی
مهد الرضا(ع) با رویکرد آموزشی و تربیت
صحیح و ترویج رفتار حسنه اجتماعی
باهزینه مناسب برای کودکان طراحی

شده است .نوآموزان مهدالرضا(ع) پس از
پایان دوره ساالنه تحصیلی میتوانند قرآن را
به راحتی بخوانند .نوع نگاه در مهدالرضا(ع)
که تحت نظارت آستان قدس رضوی می
باشد ،توجه به زمینه های رشدی و تربیتی
کودکان از نظرگاه قرآنی می باشد .بر همین
اساس مهد الرضا(ع) الرستان بااهداف
متعالی مذکور درسال  ۱۳۹۷با  ۵۴نفر از
کودکان الری راه اندازی گردید.
در سال  ۱۳۹۸نیز مجموعه تربیتی
آموزشی شکوفه های رضوی به صورت
یکپارچه برای کودکان  ۴تا  ۶ساله و
با برنامه ریزی دقیق علمی آموزشی و
تربیتی همراه با مهدالرضا(ع) فعالیت
خود را در الر به انجام خواهد رسانید.
این مجموعه به صورت تمام وقت در
دو نوبت صبح و بعد از ظهر به فعالیت
خواهد پرداخت.

تجاریسازی داروی ضد سرطان کبد
به گزارش خبرگزاری فارس ،علیرضا
راسخی ،مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :داروی ضد سرطان کبد
سال گذشته به صورت آزمایشی به
بیماری در شهر شیراز تزریق شد.
وی افزود :این دارو که ایتریوم 90
نام دارد بعد از گذشت  16ماه نتیجه
موفقیتآمیزی داشت و تجاریسازی
شده است.
راسخی ادامه داد :تا پیش از این ساخت

دارو فقط در اختیار کشور استرالیا بود و حاال
ایران به عنوان دومین کشور در دنیا صاحب
این تکنولوژی بسیار مهم شده است.
مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،گفت :بیماری سرطان
کبد تا پیش از این درمانی نداشت و فقط
برای جلوگیری از پیشروی از آن ،از
شیمیدرمانی استفاده میشوند.
راسخی افزود :نتیجه اولیه تزریق این دارو
نشان داده تا کنون  20بیمار بهبودی
کامل یافتهاند.

