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صفحه 8

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری
در مجتمع تفریحی و تجاری نگین (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش
واحد تجاری بازار جنب شهرك بوستان(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

م/الف2052/

موزه مردم شناسی اوز
در جمع برترین های
کشور

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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فرماندار ویژه الرستان:

زیرساخت مورد نیاز تاسیس دفتر ایرنا را فراهم می کنیم
به گزارش میالد الرستان به نقل
از ایرنا ،جلیل حسنی در بازدید
از خبرگزاری جمهوری اسالمی
استان فارس در شیراز ،از اهتمام
این خبرگزاری ملی برای راه اندازی
دفتر خبری در الرستان قدردانی
کرد و اخذ مجوز سازمان امور اداری
و استخدامی در شرایط محدودیت
توسعه تشکیالت دولت را حائز
اهمیت بسیار دانست.
وی گفت :بر این باور هستیم که
تاسیس نمایندگی ایرنا در الرستان،
ارتباط مردم و مسئوالن را تقویت
خواهد کرد و با تحلیل و بیان
کارشناسی مسائل منطقه ،زمینه
ساز شتاب بخشی به توسعه جنوب
فارس خواهد شد .وی با بیان اینکه
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)
باسابقه ترین رسانه معتبر کشور است،
گفت :امکانات و زیرساختهای مورد

نیاز فعالیت دفتر ایرنا در الرستان را
فراهم می کنیم.
حسنی ،در ادامه به ظرفیت ها و
توانمندی های شهرستان الرستان
اشاره کرد و گفت :با وجود منفک
شدن برخی مناطق از الرستان و
تشکبل شهرستان های جدید طی
دهه های گذشته ،این شهرستان
با در برگیری  ۶بخش و  ۹شهر
همچنان وسیع ترین شهرستان
استان است.

فرماندار ویژه الرستان ،با بیان اینکه
هم زیستی مسالمت آمیز اهل
تسنن و شیعیان این شهرستان،
کم نظیر و مثال زدنی است،
اظهار داشت :این شهرستان به
واسطه فعالیت علمای برجسته ،از
خاستگاه های شکل گیری حکومت
اسالمی در ایران محسوب می شود.
حسنی ،در ادامه فرهنگ نیک
اندیشی مردم الرستان را ستود
و گفت :سطح باالی مشارکت

اجتماعی مردم این منطقه در
فعالیت ها و اهتمام به امور عام
المنفعه از ویژگی های ممتاز
الرستان تلقی می شود.
فرماندار ویژه الرستان ،همچنین
با اشاره به موقعیت خاص این
شهرستان در زمینه دسترسی به
زیرساخت های حمل ونقل هوایی
و دریایی و مجاورت با منابع انرژی،
گفت :با این وجود ،اقتصاد الرستان
انسان محور است و همت واالی مردم
عامل رشد و توسعه منطقه بوده است.
پیش از این ،دکتر سید ضیاء
هاشمی مدیرعامل سازمان
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)
در بازدید از مرکز شیراز با اشاره به
ظرفیت ها و توانمندی های استان
فارس بر ضرورت راه اندازی دفاتر
خبری ایرنا در این استان تاکید
کرده بود.

 ۲۲۰۰پروژه مرمتی آثار تاریخی خارج از میراث فرهنگی در حال انجام است
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم  ،محمدحسن طالبیان ،معاون میراث
فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،در مراسم
افتتاحیه دومین فستیوال معمار شیراز با
گرامیداشت هفته میراث فرهنگی به موضوع
فستیوال امسال که هویت گمشده در معماری
است ،اشاره کرد و اظهار داشت :این موضوع در
معماری بسیار مهم است و شعار امسال روز
جهانی موزه نیز «موزه ها در جایگاه کانونهای
فرهنگی ،آینده سنت» انتخاب شده است.
وی با تاکید بر اهمیت آینده سنت گفت:
سنتهای فرهنگی پویا و با خالقیت هستند
و در طول تاریخ با شکلهای مختلف اما روح
یکسان ادامه داشته اند و دارند و دلیل آن این
است که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارند.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
با اشاره به اینکه باید از این فرهنگ و سنت
در خالقیتهای جدید بهره برد ،افزود :سنتها
آینده پایدار را میسازد منوط به اینکه به
فرهنگها و سنتها متصل باشیم.

طالبیان ،با اشاره به استفاده برخی از معماران و
شهرسازان از تاریخ در بناهای جدید بیان کرد:
این موضوع سبب میشود که احساس کنیم این
بنا یک بنای ماندگار است و باید توجه داشت که
موضوع اصلی بحث خالقیت در بستر تاریخ است
نه کپی صرف از تاریخ.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  2200پروژه
مرمتی خارج از میراث فرهنگی از سوی بخش
خصوصی و نهادها در حال انجام است ،عنوان
کرد :نگاهی به شهر یزد و جهانی شدن آن به
ما ثابت کرد که اگر در شیراز و مشهد نیز زودتر
اقدام شده بود امروز سرنوشت این  2شهر در
زمینه بافت تاریخی بهتر بود.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
با بیان اینکه در  3- 2سال اخیر در شهر یزد
تخریب بناهای تاریخی وجود نداشته است،
تصریح کرد :اگر دست به دست دهیم در شیراز
نیز این اتفاق میافتد و میتوان برای جهانی
شدن آن نیز اقدام کرد.
وی به ارزش اقتصادی بناهای تاریخی نیز اشاره

و بیان کرد :این بناهای تاریخی ثروت بیبدیل
برای جامعه است که اگر حفظ نشود دچار
خسران میشویم.
طالبیان ،با اشاره به اینکه محتوای این بناها
که تبدیل به سنت شدند از کالبد مهمتر است،
گفت :این سنتها باید ادامه یابد و از زوایای
گوناگون توسط جوانان و دانشجویان کشف و
حفظ شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  23اثر از ایران
در فهرست جهانی ثبت شده است ،افزود :در
حال حاضر رتبه ایران در این زمینه در سطح
جهانی  11است و اگر جنگ تحمیلی و شرایط
پس از آن نبود تعداد آثار ثبت شده ایران کمتر
از ایتالیا و چین نبود.
طالبیان ،با اشاره به اینکه ثبت محور ساسانی
در استان فارس از منظر باستانشناسی برای
نخستین بار اتفاق افتاد و ابداع ایران بود،
بیان کرد :پرونده هنوز باز است و به شرط
کاوش درست میتوانیم به این مجموعه
اضافه کنیم.

استاندار فارس :بهترین حمایت از مددجویان کمیته امداد ،توانمندسازی آنهاست
به گزارش میالدالرستان به نقل
از پایگاه اطالع رسانی استانداری
فارس ،آیین جشن رمضان با
حضور عنایت اهلل رحیمی و
مددجویان کمیته امداد در شیراز
برگزار شد.
در این مراسم ،استاندار فارس
بیان کرد :بی شک با حمایت
و کمک به مددجویان و ارایه
آموزش به آنها با هدف توانمند
سازیشان ،آنان خواهند توانست
با انجام فعالیت های تولیدی،
نیازها و معیشت خود را تامین
کنند.
وی ،ادامه داد :قشری از جمعیت
استان فارس به دالیل مختلفی
همچون از دست دادن سرپرست
و یا قرار گرفتن در شرایط
نامناسب اقتصادی و اجتماعی
با مشکالت و محرومیت هایی
مواجه هستند که به حمایت و
توانمند سازی نیاز دارند.
وی اظهار داشت :توجه به این
قشر آسیب پذیر ،حمایت و
توانمند سازی آنها وظیفه همه

آحاد جامعه است.
استاندار فارس ،بیان کرد :کمیته
امداد امام خمینی (ره) ،بهزیستی
و خیران این استان همواره حامی
این افراد بوده و اقدامات موثری
در زمینه توانمندسازی آنها انجام
داده اند.
رحیمی ،اضافه کرد :کمیته امداد
استان فارس ،مجموعه اقداماتی
از جمله توانمندسازی ،گسترش
اشتغال و خود اشتغالی ،ایجاد
زنجیره های تولید و قرار دادن
فناوری و سرمایه در اختیار
مددجویان ،تامین بازار فروش
تولیدات مددجویان و تامین
مسکن را در دستور کار خود قرار

داده است.
استاندار فارس گفت :این کمیته
همچنین در زمینه ایجاد اشتغال
و تنوع شغلی به ویژه در مناطق
روستایی نیز فعالیت های خوبی
داشته و دولت هم در حد
مقدورات ،کمک هایی در حوزه
زیربنایی ،تامین زمین و سایر
تسهیالت انجام داده است.
رحیمی بیان کرد :با توجه به
اینکه در جامعه مددجویان
کمیته امداد همواره نخبگان
و افراد توانمندی وجود دارند،
مجموعه مدیریت استان با
هدف حمایت از آنها زمینه را
برای تامین امکانات و معرفی به

مراکز آموزشی برای شکوفا شدن
استعدادهایشان فراهم خواهد
کرد.
وی ،در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار داشت :دولت وظیفه
فراهم کردن شرایط برای
هرگونه رشد و حرکت رو به جلو
را بر عهده دارد و ایجاد اشتغال
و تامین مسکن نیز به عنوان
نیازمندی های رفاهی مردم،
مستلزم زیرساخت هایی است
که دولت نسبت به ایجاد آنها
اقدام می کند.
وی اظهار داشت :اگر آزاد راه،
پاالیشگاه ،نیروگاه یا سدی
احداث یا افتتاح می شود به این
معناست که زمینه برای زندگی
بهتر و ایجاد رفاه و آسایش مردم
فراهم شده است.
استاندار فارس اضافه کرد :بدون
شک همه آنچه در شان مردم و
مطلوب آنهاست محقق نشده اما
همچنان در مسیر ایجاد آسایش
بیشتر و رفاه بهتر مردم گام
برداشته و تالش می کنیم.

برگزاری نمایشگاه گروهی «بِ َ
رک» در الر
نمایشگاه گروهی ب ِرک ،که از فروردین
ماه  ۹۸فراخوان خود را جهت ثبت نام و
نام نویسی در بخش های عکس ،پوستر،
نقاشی ،ویدیوآرت اعالم کرده بود ،سرانجام
در تاریخ  ۲۴اردیبهشت ماه درنگارخانه
سبزالرستان برپا شد و تا  ۲۷اردیبهشت
ماه ادامه داشت.
ویژه برنامه این مراسم ،شب شعر و مقاله
خوانی با موضوع برکه و الرستان بود که در
شب سوم و با فضایی گرم و صمیمی برگزار شد.
دراین مراسم ،سهراب سبحانی هنرمند و

طنزپرداز الرستانی به اجرای شعر برکه و
همچنین خاطراتی از زمان قدیم پرداخت.

در ادامه ،تیدا آهوپای یکی از نویسندگان
نسل جوان الر ،مقاله خود و همچنین به
نمایندگی از پروین رحمانی از صحرا باغ،
متن ایشان را هم قرائت کرد.
حمیدرضا دلبخش ،دبیر اجرایی
نمایشگاه ب ِرک ،با ارایه گزارش کاری
از چگونگی و چرایی برگزاری این
نمایشگاه ،ویژه برنامه شب شعر را خاتمه
بخشیدند.
مجری این ویژه برنامه آریا جعفرزاده یکی از
شرکت کنندگان نمایشگاه ب ِرک بود.

کشف  151تن برنج احتکار شده در شیراز
علی مبشری ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی فارس ،در گفتوگو با
خبرنگار فارس  ،اظهار داشت:
با دریافت گزارشات واصله مبنی
بر دپوی مقادیر زیادی برنج در
انباری واقع در شهر شیراز ،گشت
مشترک تعزیرات حکومتی استان
به همراه پلیس امنیت اقتصادی و
بازرسین سازمان صمت به محل
مورد نظر مراجعه کردند.

وی ادامه داد :با ورود به این انبار
 151تن برنج خارجی کشف شد
که بررسیهای اولیه حاکی از ثبت
نشدن این انبار در سامانه جامع
انبارها و تخلف مالک آن بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس
اضافه کرد :در این راستا پروندهای
تحت عنوان احتکار تشکیل و
جهت رسیدگی به شعبه ویژه
تخلفات احتکار تعزیرات حکومتی

استان ارسال شده است.
مبشری با اشاره به بازداشت
متهم پرونده و صدور قرار وثیقه
برای وی ،افزود :دستور فروش
برنجهای مکشوفه به قیمت عادله
در فروشگاههای سطح شهر و با
نظارت سازمان صمت صادر و
رای پرونده نیز بزودی صادر و به
اطالع عموم میرسد.

معافیت واحدهای کسب ،پیشه و تجارت
از پرداخت عوارض تابلو

به گزارش ایسنا
منطقه فارس
به نقل از روابط
اتاق
عمومی
بازرگانی فارس،
بر اساس مصوبه
بیستمین شورای
گفتگوی دولت و
بخش خصوصی استان فارس در تاریخ دوم
خردادماه سال 97؛ موضوع مطالبه عوارض
از تابلوهای واحدهای تولیدی استانی بر سر
در فروشگاه ها ،واحدهای کسب  ،پیشه و
تجارت توسط شهرداری شیراز لغو شد .
همچنین با عنایت به ابطال بندهایی از
مصوبات راجع به عوارض نصب تابلو سردر
فروشگاه ها و واحدهای کسب و پیشه
توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیچگونه وجهی در این خصوص مطالبه
نمی شود و تنها مازاد بر تابلوهای منصوبه
که از آن فضا بیشتر باشد؛ همانند سایر
مقررات شورای شهر به قوت خود باقی
است و شهرداری مجاز به دریافت وجه
آنها است.
پیش از این نیز جمال رازقی ،رئیس اتاق
بازرگانی فارس در دیدار با شهردار و اعضای
شورای شهر شیراز گفته بود :شهرداری و
شورای شهر باید یاری گر تولید باشد و تا

جایی که امکان
دارد واحدهای
تولیدی استان
را از پرداخت
های
عوارض
مختلف معاف کند
تا زمینه حفظ و
رونق واحدهای

تولیدی استان رشد کند .
وی با بیان اینکه در شرایط امروز اقتصاد
کشور ،تولید نیاز به حمایت همه بخش ها
دارد تا سرپا بماند ،اضافه کرده بود :انتظار
بخش خصوصی از شهرداری و شورای شهر
شیراز کمک به توسعه اقتصادی استان
است که تحقق این مهم ،منافع همه مردم
را به دنبال دارد .
رازقی تاکید کرده بود :در گذشته موضوع
تولید مورد بی توجهی قرار گرفته و همواره
ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است در
حالی که تولید پایدار ،اشتغال پایدار را
به دنبال دارد و در صورت توجه به بخش
صنعت و تولید استان شاهد مشکالت
کمتری بودیم .
رئیس اتاق بازرگانی فارس ،خاطرنشان کرده
بود که تعامل اتاق بازرگانی با شهرداری
و شورای شهر شیراز می تواند زمینه ساز
توسعه اقتصادی استان و شیراز شود .

آغاز برداشت گیاه «گلرنگ» در جویم
به گزارش شهروند خبرنگار میالدالرستان،
مسئول جهاد کشاورزی بخش جویم ،اظهار
داشت :گلرنگ ،گیاهی مقاوم به خشکی
است که با خصوصیات مطلوب زراعی نظیر
مقاومت به شوری خاک و خشکی هوا
در سالهای اخیر با توجه به توسعه کشت
محصوالت با نیاز کمتر به آب در بخش
جویم رایج گردیده است.
نگهدار اوالد حسین ،افزود :عالوه بر مصرف
به عنوان علوفه از گیاه اصلی گلرنگ ،دانه
آن نیز بعنوان محصول اصلی جهت روغن
کشی استفاده شده و «گل» آن نیز بعنوان
محصول جانبی در صنعت رنگرزی استفاده
می شود.
خاطرنشان می سازد در مزرعه گلرنگ
کشاورز جویمی(عزیزاله اتحادی) رقم

گلمهر بدون خار کشت گردیده که گلهای
قرمز آن در حال برداشت و به جهت مصارف
دارویی و آشپزی نیز قابل استفاده می باشد.
عملکرد تولید گل از هر هکتار  ۱۱۰کیلو
گرم پیش بینی و پس از خشک شدن جهت
مصرف روانه بازار می گردد.
خبرنگار-آرزو جهان پیما
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گردش شغلي ،جایگزینی

مناسب و آموزش كاركنان

در دستور كار واحد الرستان

به گزارش ميالد الرستان به نقل از يزداني
خبرنگار آنا ،معاون اداري مالي دانشگاه
آزاد اسالمي الرستان ،گفت :با توجه به
بازنشستگي تعدادي از كاركنان واحد ،الزم
است افرادي كه براي احراز پست هاي
مشخص در نظر گرفته مي شوند ،آموزش
ببينند .
نجیب زاده  ،بازسازي و تجهيز نمازخانه ،
نصب دوربين هاي مدار بسته در ورودی
دانشگاه ،تهيه يك مهمانسرا با امكانات
مناسب ،اجراي به موقع آيين نامه ها و
بخشنامه هاي سازماني ،پرداخت حقوق
و مزاياي كاركنان ،ارسال به موقع تراز
مالي پایان سال  ۹۷و پيگيري مطالبات
از سازمان را از جمله كارهاي انجام شده
قلمداد كرد.
وي درپايان گفت :با رايزني هاي انجام شده
با حوزه پژوهشي واحد ،بستر مناسب براي
آموزش علمي مديران شهرستان فراهم
شده است.

برقراری مجدد پرواز
الر-دبی با کیش ایر

هجوم ملخ های صحرايی
به روستای «علی آباد اوكشی» بيرم

گزارش
به
گروه شهروند
خبرنگار میالد
از
الرستان
بیرم ،با توجه به
الودگي شديد
منطقه به پوره
های سن  ٣و ٤
ملخ صحرايی ،مساحت نزديك به  ۲۰هزار
هتكار از شهرستانهاي گراش و الرستان
(شامل روستاهاي خليلي ،لب اشكن،
حسين اباد گراش ،طبله ،علي اباد اوكشي)

در محاصره اين
ملخ ها قرار
دارند.
بنا به اعالم
جهادکشاورزی
با
بیرم،
هماهنگي هاي
شده
انجام
با شهرستان و استان و همچنین تقاضاي
هواپيمای سمپاش ،عمليات مقابله با ملخ ها
آغاز مي شود و باند خاکی فرودگاهي دهستان
فداغ برای این مهم انتخاب شده است.

خبر ورزشی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

کسب رتبه نخست استان توسط هیأت هندبال الرستان
به گزارش میالد الرستان ،محمدحسن
طیبی در گفت و گو با روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان الرستان ،اظهار داشت:
هیأت هندبال فارس براساس ارزیابی
عملکرد ساالنه ،هیأت هندبال الرستان را
به عنوان برترین هیأت استان در سال ۹۷
معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه هیأت هندبال الرستان
با کسب باالترین امتیاز در جایگاه نخست
استان قرار گرفت ،تصریح کرد :هیأت
هندبال الرستان در بخش بانوان با کسب
 ۹۹۷امتیاز اول شد و در بخش آقایان نیز
با کسب  ۶۶/۴۰۰عنوان پنجم را بدست
آورد و در مجموع امتیازات برترین هیأت
فارس شناخته شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان ،با بیان
اینکه پسران خردسال و نونهال الرستانی در
سال  ۹۷عنوان نایب قهرمانی و قهرمانی را
در مسابقات استانی و منطقه هشت کشور
به خود اختصاص دادند ،افزود :مردان

هندبالیست الرستانی از گذشته در لیگ برتر
کشور و اردوهای تیم ملی حضور فعال داشته
اند و این هیأت بایستی با برنامه ریزی منظم،
زمینه های الزم برای پیشرفت هندبال آقایان
در سطح کشور را نیز فراهم کند.
طیبی ،در ادامه از زحمات علیرضا زائر رئیس
هیأت هندبال الرستان و اعضای این هیأت
قدردانی کرد و افزود :هیأت هندبال الرستان
همه ساله عملکرد قابل قبولی داشته است و
امیدواریم این روند هم چنان ادامه داشته باشد.

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی
الرستان ،با پیگیریهای بعمل آمده و بنا بر
اعالم شرکت هواپیمایی کیش ایر ایستگاه
الرستان ،پروازهای این شرکت هواپیمایی از
فرودگاه الرستان به مقصد دبی که به دلیل
تعمیرات فرودگاه دبی باطل شده بود  ،مجددا
از تاریخ  98/03/10روزهای دوشنبه و جمعه
هر هفته در مسیر دبی الر دبی برقرار میشود.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم رابعه اكبري فرزند عبدالرحمن
به شرح درخواستي كه به کالسه
این شورا ثبت گرديده
98 /28
درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم نبيل كمال فرزند عبدالعزيز به
شناسنامه  152صادره از ح كنسولي
شهر دبي در تاریخ  1397 /6 /10در
شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم منحصر است به
-1عبدالعزيز كمال فرزند محمدرسول
ش ش  23ت ت  1325صادره از ح
شهري الرستان  -اوز(پدر متوفي)
-2فاطمه گل كاوياني فرزند محمد ش
ش  171ت ت  1329صادره از ح
الرستان  -اوز (مادر متوفي)
-3رابعه اكبري فرزند عبدالرحمان
ش ش  12ت ت  1348صادره از ح
الرستان  -خنج  -كهنه (همسر متوفي)
-4ميترا كمال فرزند نبيل ش ش
 6492375009ت ت  1376صادره
از ح الرستان  -اوز
-5عبدالعزيز كمال فرزند نبيل ش ش
 6490084880ت ت  1385صادره از
ح الرستان  -اوز
-6فاطمه كمال فرزند نبيل ش ش
 6490120151ت ت  1391صادره
از ح الرستان  -اوز فرزندان متوفي
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري
اوز  -مصطفي روزگار
م/الف206 /

ص

حه
ف

3

سال بیست و هفتم -اردیبهشت ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/02/30-1341

ایران حرفش را زد ،یا همه نفت صادر میکنند یا هیچکس
اندیشکده آمریکایی «موسسه واشنگتن برای
سیاست خاور نزدیک» گزارش داد :حمالت
به نفتکشها در نزدیکی تنگه هرمز و یک
خط لوله نفت عربستان سعودی میتواند
موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود .ایران
بدینترتیب آسیبپذیری امارات و عربستان
را یادآور شد.
این اندیشکده آمریکایی با اشاره به حمالت
پهپادی از مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن
نوشت :برخی مقامات به سرعت اظهار داشتند
که ایران هماهنگکننده این رویداد بوده است.
همچنین احتماال ایران در حمالت به چهار
تانکر در نزدیکی بندر فجیره در دریای عمان
نقش داشته است.
این حمالت که از لحاظ تاکتیکی ساده ولی
از لحاظ راهبردی مهم بودند ،پاسخ تهران به
اعزام ناوگان و بمبافکنهای بی 52-و سایر

آمادگی کامل برای
پاسخ به هرگونه تجاوز

نیروها به منطقه به شمار میرود.
ایران از قبل گفته که اگر نتواند از مسیر تنگه
هرمز نفت صادر کند هیچ کشور دیگری هم
اجازه این کار را نخواهد داشت.
انتخاب هدفها ظاهرا به نوعی یادآوری تهران
به ریاض و ابوظبی درباره آسیبپذیر بودن

آنها با وجود چتر امنیتی آمریکا بوده است.
تهران به نوبه خود به نظر میرسد که این
سیگنال را میدهد که حرف خودش را زده
است یا ممکن است با این حمالت قابل انکار
اتحاد آمریکا با متحدانش را مخدوش سازد.
کیهان

ترامپ :من کسی نیستم که وارد جنگ با ایران شود
به گزارش میالدالرستان به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان،
رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با
شبکه فاکسنیوز با تکرار ادعاهای
قبلی خود درباره برجام بار دیگر
مدعی شد توافقی که باراک اوباما
با ایران امضا کرد وحشتناک بود و
میلیاردها دالر پول نقد در اختیار
ایران گذاشت.
این نخستین باری نیست که
دونالد ترامپ برای انتقاد از
دموکراتها و منتفع نشان دادن
ایران از برجام مدعی میشود که
این توافق میلیاردها دالر پول در
اختیار ایران قرار داد .او تاکنون
دستکم بیش از  ۳۰بار این ادعا
را در مناسبتهای مختلف تکرار
کرده است.
وی ادامه داد« :اگر من بخواهم با
ایران وارد جنگ شوم ،آن جنگ
اقتصادی خواهد بود .من تنها
میخواهم که آنها سالح اتمی
نداشته باشند تا نتوانند تهدیدی
برای ما باشند .جنگ به اقتصاد و
مردم آسیب میرساند».
رئیسجمهور آمریکا ،در ادامهی
مصاحبه خود با فاکسنیوز بار دیگر
به انتقاد از برجام پرداخت و طبق

انفجار در منطقه سبز عراق ،چرا؟

نُ َجباء :تا پایان اشغالگری
با آمریکا میجنگیم

معمول مدعی شد که «به موجب
این توافق 1/8 ،میلیارد دالر پول
نقد به ایران پرداخت شد ».اقدامی
که از نظر او «فاجعهبار» بود .جالب
آنکه  1/8میلیارد دالر (یعنی
همان پولی که ترامپ میگوید
با هواپیما به ایران فرستاده شد)
مربوط به بدهی قدیمی آمریکا به
ایران است که از زمان شاه مخلوع
بابت یک معامله تسلیحاتی ناتمام
در آمریکا بلوکه شده بود و آمریکا
پس از پیروزی انقالب اسالمی تا
زمان امضای برجام از پس دادن آن
امتناع میکرد.
ترامپ همچنین در حالیکه
هیچ کشوری با نشان دادن
زیرساختها و تاسیسات نظامی
خود به دیگران موافقت نمیکند،

در بخش دیگری از مصاحبه خود
تلویحا از اینکه برجام امکان
بازرسی از تاسیسات نظامی ایران
را فراهم نکرده است ،انتقاد کرد
و گفت« :ما حق بازرسی نداریم.
ما از حق بازرسی خوب محروم
بودیم .ما از اینکه برای بازرسی
از برخی سایتهای مهم همچون
سایتهای نظامی اجازه داده
نمیشود ،نگران هستیم».
رئیسجمهور آمریکا در حالی این
اظهارات را بیان کرد که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از زمان
امضای برجام در چهارده گزارش
فصلی خود پایبندی ایران به
برجام را تایید کرده و اذعان کرده
است که بازرسان این سازمان
در این مدت به تمامی سایتها

و اماکنی که نیازمند بازرسی
بودهاند دسترسی داشتهاند.
ترامپ در مصاحبههای اخیر خود
با رسانهها سعی در کاهش تنش
با ایران داشته است .وی هفته
گذشته از رسانهها به خاطر دامن
زدن به تنشها انتقاد کرد و اخبار
آنها درباره ایران از جمله «اعزام
 ۱۲۰هزار نیروی آمریکایی به
خاورمیانه» را جعلی خواند.
نیویورکتایمز نیز هفته گذشته
به نقل از برخی منابع آگاه
گزارش داد که ترامپ در جلسهای
که اخیرا در «اتاق وضعیت» کاخ
سفید برای بررسی موضوع ایران
تشکیل شده در پاسخ به اظهارات
مشاوران و مقامات ارشد نظامی
دولت خود «قاطعانه» تاکید کرده
که خواهان رویارویی نظامی با
ایران نیست.
به نوشته این روزنامه ،یافتههای
دستگاههای اطالعاتی آمریکا درباره
تحرکات نظامی اخیر ایران و استقرار
موشک برروی قایقهای تندروی
این کشور ،ترس زیادی را نسبت به
واکنش نظامی احتمالی ایران علیه
منافع آمریکا و متحدانش در منطقه
ایجاد کرده است.

تحلیل روز /تغییر محاسبات سیاسی سوریه در سایه پیروزیهای نظامی
ارتش سوریه وارد مرحله جدیدی از روند گرفته تا روستاهای «سهل الغاب»  -به نوعی شماری از مزارع این منطقه را آزاد کرد .با
مبارزه با ترریسم شده است .سوریه در ایمن سازی کرد و بزرگترین کمربند امنیتی آزادسازی این مناطق راه پیشروی ارتش به
این مرحله ،با ترکیب محاسبات میدانی با را در اطراف شهرها و روستاهای آزادشده را سمت شهرک های حومه ادلب باز شد .کما
سیاست ،شکست استراتژیکی را برای گروه ایجاد کرد .حال آنکه این مناطق پیش از این اینکه مناطقی را که در کفر زیتا و اللطمانه در
حومه شمالی حماه همچنان در اشغال گروه
های تروریستی و متحدان آمریکایی شان هر روز زیر آتش تروریست ها بودند.
و برخی کشورهای منطقه رقم زد .این بار عملیات نظامی ارتش سوریه ،با تکیه بر های تروریستی هستند ،در محاصره کامل
میدان کارزار در منطقه ای بسیار دورتر از رزمایش های تهاجمی و دفاعی ،تبدیل به قرار داده و امکان هرگونه تحرک نظامی و
حومه شمالی و شمال غربی حماه است و چالش جدیدی برای سرکرده های گروه های قدرت مانور را از آنها گرفته است تا به این
دامنگیر برخی کشورهای منطقه و کشورهایی تروریستی شده است؛ به طوری که دیگر ترتیب مقدمات آزادسازی آنها را در گام
بسیار دورتر از محدوده جغرافیایی منطقه نتوانستند خطوط دفاعی مستحکم خود را که بعدی فراهم کند.
از سال ها پیش در مناطقی مثل «کفرنبوده» گذشته از اینها ،پیشروی ارتش در محورهای
شده است.
جنگ حومه حماه ،جایگاه ویژه ای در گمانه یا «قلعه المضیق» ایجاد کرده بودند ،حفظ یادشده ،کمربند جغرافیایی را در اطراف
مناطق آزادشده در مقابل حمله های خمپاره
زنی های سیاسی پیدا کرده است؛ زیرا با کند.
ای و موشکی تروریست
تحلیل بردن قوای سیاسی
ها – که همواره شهرک
ترکیه در شمال سوریه ،این
های ایمن شده مثل
کشور را مجبور به پذیرش
سلحب،
السقیلبیه،
رویکردهای محور مبارزه با
محرده و دیگر روستاهای
تروریسم کرده است .این
سهل الغاب را هدف قرار
جنگ با در هم کوبیدن سریع
قرار می دادند  -ایجاد
و برق آسای توان سیاسی،
می کند.
نظامی و تجسسی ترکیه در
نظامی
دستاوردهای
حومه حماه ،ادلب و الذقیه،
ارتش سوریه در کنار
این کشور را مجبور کرده است
پیروزی های سیاسی،
پس از مدت ها سرگردانی و
در عمل پس از آن آغاز
ناتوانی از تصمیم گیری درباره
شد که ترکیه و گروه
گروه های تروریستی در
منطقه ،گزینه های سیاسی پس از این دیگر قدرت ما امتحان نکنید و هرگز فکر نکنید که ما های تروریستی شمال
خود را در جهات پیشبرد استراتژی جایگزین نداریم؛ جام سوریه هنوز جا دارد و اکنون سوریه را به جوالنگاه
خود تبدیل کرده بودند
توافق سوچی و توافق های اوج قدرت ما را ببینید
و همین امر ارتش
آستانه اصالح کند.
سوریه را بر آن داشت تا
همزمان با آغاز عملیات
ارتش سوریه ،فرماندهان نظامی این کشور تاکتیک جدید ارتش ،با تکیه بر قدرت آتشباری مدتها صبر ،با آغاز دور جدیدی از مبارزه با
عوامل ذاتی و عینی این عملیات را تبدیل یگان های پشتیبانی و درگیر کردن گروه های تروریسم به عربده جویی های ترکیه و آمریکا
به نقاط قوت جدیدی کرده و بر اساس آن ،تروریستی در جبهه های متعدد ،توان آنها را در این بخش از خاک سوریه ،پایان دهند
موازنه جدیدی را در حومه ادلب برقرار کردند .در استفاده از آتش پر حجم و قدرت مانور و رهبران سیاسی این کشور ،قدرت باالی
ارتش با ایجاد موازنه جدید ،مقدمات سیطره باال از بین برد و خطوط امدادرسانی شان را ارتش خود در آزادسازی حومه های حماه
کامل نظامی را فراهم کرده و خود ،سرنوشت از کنترل خارج کرد و در نتیجه با در دست و ادلب و حلب و الذقیه روی میز مذاکره
جنگ های بعدی به خصوص در حومه حماه ،گرفتن کنترل اوضاع ،به سرعت تا عمق  20قرار دهند.
کیلومتری محور شرقی سهل الغاب و  15سیاستمداران و نظامیان سوریه امروز در کنار
ادلب و حلب را به دست گرفتند .این قاعده
کیلومتری محور «جبل شحشبو» پیش رفت؛ هم یکصدا اعالم می کنند« :پس از این دیگر
حتی نیروهای مستقر در اطراف فرودگاه
همچنین شمار قابل توجهی از روستاها و قدرت ما امتحان نکنید و هرگز فکر نکنید که
نظامی ابوضهور را هم تحت تأثیر قرار داد
شهرک ها از جمله کفرنبوده ،البانه ،التوینه ،ما استراتژی جایگزین نداریم؛ جام سوریه هنوز
به طوری که با تشکیل دفاعی جدید ،تمام
قلعه المضیق ،الکرکات ،الشریعه ،تل هواش ،جا دارد و اکنون اوج قدرت ما را ببینید».
مناطقی را که ارتش سوریه آزاد کرده بود  -از
منطقه « ُم َح َرده» و حومه شمال شرقی الذقیه باب الطاقه ،فرودگاه الشراعی و الحویز و حسین مرتضی -العالم

خبر:

پس از اصابت یک فروند موشک
کاتیوشا به منطقه سبز بغداد
ترامپ در توئیتی خطاب به
ایران نوشت آمریکا را بار دیگر
تهدید نکنید.
تحلیل:

 این اقدام شتابزده ترامپ در متهم کردنایران در ماجرای حمله موشکی به منطقه
سبز بغداد در واقع نوعی پیشدستی است
که بمنظور فرار از پاسخگویی به افکار
عمومی نسبت به حضوربیش از 10000
آمریکایی در عراق صورت میپذیرد.
 در خبرها آمده است که این روزها آمریکابشکلی جدی در تالش است تا عشایر اهل
سنت عراق را با خود همسو کند .این مساله
در کنار دستور اخیر ترامپ نسبت به کاهش
تعداد نیروهای غیر ضروری آمریکایی در
عراق بدین معناست که شخص رئیس
جمهور آمریکا نسبت به موقعیت و جایگاه

شکننده کشورش در نزد افکار عمومی
عراق بخوبی آگاهی دارد اما در عین حال
میکوشد تا ضمن بازی با افکار عمومی
بجای آنکه در مقابل این عدم رضایت تسلیم
شود آن را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
در خصوص این حمله نیز ترامپ با متهم
کردن ایران کوشید تا این واقعیت را از مسیر
اصلی منحرف کند.
 برخی تحلیلگران بر این باورند کهماجرای منطقه سبز بغداد ،در راستای
سیاستهای آمریکا جهت استمرار حضور
نظامیان آمریکایی در عراق و بخشی از این
سناریوست .این دست از تحلیلگران ماجرای
خروج کارکنان «اکسان موبیل» از عراق را
درهمین راستا تحلیل میکنند.
 صرف نظر از اینکه حمله موشکی به منطقهسبز بغداد کار چهکسی است ،مهم تایید این
مساله و تاکید بر این نکته است که دو مقوله
«امنیت در عراق «و «حضور نظامی آمریکا»
در این کشور دو امر متضادی هستند که با
یکدیگر قابل جمع نیستند.

وزیر نفت عربستان :هیچکس دقیق ًا نمیداند
ایران چقدر نفت صادر میکند

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
تسنیم ،معاون دبیرکل مقاومت اسالمی
ن َُجباء از آمادگی این جنبش برای
پاسخگویی به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا
خبر داد.
«نصر الشمری» در گفتگو با «بغداد الیوم»
اظهار داشت :نبرد ما با آمریکا تا زمان
پایان اشغالگری آنها و همچنین نابودی
رژیم غاصب [اسرائیل] در منطقه ادامه
خواهد داشت.
وی با اشاره به تنشهای اخیر بین آمریکا
و جمهوری اسالمی ایران ،خاطرنشان کرد:
دولت عراق نباید فراموش کند که در
دشوارترین مقطع ،وقتی اکثر کشورها ــ
و جلوتر از همه آنها آمریکا ــ در جنگ
با داعش تنهایمان گذاشتند ،ایران به یاری
ما شتافت.
رئیس شورای اجرایی ن َُجباء همچنین در
مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ،سیاستهای
تنشآفرین آمریکا را محکوم کرد و گفت:
واشنگتن امروز به دنبال بهانهجویی برای
ایجاد ناآرامی در منطقه و عراق است.

میزبانی رژیم آل خلیفه
از معامله قرن

بحرینی ها نمی گذارند
خاک کشورشان

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
تسنیم به نقل از اسپوتنیک« ،خالد فالح»
وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار داشت
که تقاضا برای خرید نفت ایران همانطور
که انتظار میرفت ،دیگر باال نیست.
بهگفته فالح ،امروزه هیچ کس دقیقاً
نمیداند که ایران چهمقدار نفت استخراج
و صادر میکند ،زیرا که بخش عمدهای
از نفت ایران در بازار بهصورت ثبتنشده
است.
وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانس
مطبوعاتی پس از نشست کمیته نظارت
بر اوپک پالس گفت« :هیچ کس نمیداند
ایران دقیقاً چقدر (نفت) تولید و صادر
میکند ،من فکر میکنم درباره این
اطالعات بسیار گمانهزنی شده است اما
در عین حال ،با وجود تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،نفت بازار همچنان بهخوبی
تأمین میشود.
افزایش بهای جهانی نفت
پس از آن که خالد الفالح  --وزیر انرژی
عربستان  --تلویحاً از توافق اوپک و
کشورهای مهم غیر عضو برای ادامه

کاهش سطح تولیدات خبر داد ،بهای
جهانی نفت  1درصد افزایش یافت.
بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای
شمال با  77سنت افزایش (معادل 1/1
درصد) به  72دالر و  98سنت رسید.
بهای نفت برنت روز جمعه (آخرین روز
معامالت هفته گذشته)  0/6درصد کاهش
یافته بود .همچنین هر بشکه نفت خام
وست تگزاس اینترمیدیت (پایه آمریکا) با
 63سنت افزایش (معادل  1درصد)63 ،
دالر و  39سنت معامله شد.
اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی
درباره واکنش مناسب اوپک به نیازهای
بازار و احتمال حفظ سطح کنونی کاهش
تولید روز یکشنبه مطرح شده بود.
اوپک ،روسیه و سایر کشورهای غیر عضو،
ائتالف موسوم به اوپک ، +توافق کردند از
آغاز سال میالدی جاری (اواسط دیماه
سال  )97به مدت  6ماه تولیدات خود
را روزانه  1/2میلیون بشکه کاهش دهند.
این تصمیم برای جلوگیری از افزایش
ذخایر نفت و کاهش بهای جهانی طالی
سیاه اتخاذ شده است.

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

م/الف2032/

آلوده خیانت شود

جمعیت ملی اسالمی الوفاق بحرین
با صدور بیانیه ای اعالم کرد معامله
فروش قدس و فلسطین خیانتی بزرگ
است و تالش رژیم بحرین برای میزبانی
این معامله خروج از تمامی اصول ملی،
اسالمی ،انسانی و استحاله ای کامل
است.
چراکه آمریکا اعالم کرده است کاخ
سفید ،مرحله اول آنچه معامله قرن
نامیده می شود و شامل چیزی است که
آمریکایی ها آن را کارگروهی اقتصادی
برای جذب سرمایه گذاری در كرانه
باختری ،غزه و منطقه می نامند در ماه
ژوئن در بحرین انجام خواهد داد.
الوفاق بر مخالفت کامل و مطلق تمامی
اقشار و طوایف ملت بحرین با آلوده
شدن خاک کشور و تبدیل شدن آن به
جایگاهی برای امضای نسخه جدیدی از
معاهده «بالفور» تحت عناوین مختلف
و پروژه های جنایتکارانه با اهداف
تروریستی و اشغالگرانه برای سلطه بر
قبله اول مسلمانان و آواره سازی ملت
های عرب به مصلحت رژیم صهیونیستی
غاصب تاکید کرد.
الوفاق در پایان از تمامی ملتها و
حکومت های آزاده ،امت مسلمان،
احزاب ،جمعیت ها و تمامی افراد خواست
تا برای مخالفت با این اقدام خطیر ،توقف
آن و مواخذه اقدام کنندگان و حامیان
آن حرکتی ضروری و جدی نمایند.
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تبعات یک هوس زودگذر

«گل» همان ماریجوانای تغییر یافته است که
از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه به دست
می آید .ماریجوانا که امروزه با نام های گوناگون
شناخته می شود ،نوع طبی آن با نام «گل»
وارد بازار ایران شده است .این گیاه با دارا بودن
حداقل ۲۴درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول
و موادشیمیایی دارای اثر اعتیاد آور برای مصرف
کننده است .آزمایش های به عمل آمده نشان
می دهد که ماده موثر توهم زای «گل» ۱۰۰
برابر قوی تر از حشیش است .هرچند گل در
باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و
ماری جوانا معرفی شده است و می تواند آن
قدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف ،فرد
معتاد شود ،چرا که به طور مستقیم بخش های
مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و
خود جایگزین آن می شود .بنابراین با مصرف
نکردن «گل» ،فرد دچار اضطراب شدید ،بی
قراری ،وحشت زدگی ،تپش قلب شدید و...
می شود ،وقتی یک نفر تحت تاثیر این ماده به
شکل دیوانه وار رانندگی یا پرخاشگری می کند،
ممکن است دست به هر کاری بزند ،کارهایی که
باعث مرگ خودش با نزدیکانش شود .
بعضی از شایع ترین عوارض ماده مخدر گل
عبارت است از :حرص و ولع مصرف ،کاهش
اشتها ،مشکالت خواب ،از دست دادن وزن،
پرخاشگری و عصبانیت ،تحریک پذیری ،بی
فراری ،کابوس های شبانه ،توهم ذهنی ،تغییر
در درک رنگ و صدا ،سرخی چشم ها ،گیجی
و بی توجهی به اطراف ،تند شدن ضربان قلب و
افزایش اضطراب ،احساس تشنگی ،خشک شدن
و کف کردن بزاق دهان ،آسیب حافظه بلند
مدت و حافظه کوتاه مدت.
البته آنچه در باال قید شده است شامل عوارض
کوتاه مدت مصرف این ماده مخدر است .مصرف
بلندمدت این ماده مخدر عوارض دیگری نیز
به همراه دارد که می توان به از دست رفتن
حافظه ،اختالالت یادگیری ،نوسانات اخالقی و
کاهش میل جنسی اشاره کرد.
علت این که بسیاری از جوانان به سمت ماده
توهم زای «گل» گرایش پیدا می کنند باور
غلطی است که در مورد کم خطر بودن و عدم
اعتیاد آوری آن دارند و همین باور موجب شده
بسیاری از نوجوانان این ماده را مصرف کنند و
آسیب جدی ببینند.
گستردگی «گل» در شبکه های اجتماعی مانند
تلگرام ،فیس بوک و ترغیب جوانان به استفاده
از این ماده برای به دست آوردن نشاط بیشتر از
دالیل دیگر مصرف این ماده مخدر است .به طور
مثال دیدن تصاویر و فیلم های مربوط به خارج

از ایران که تبلیغ مصرف گل روی لیوان ،کاله
و لباس را نشان می دهد موجب کنجکاوی
نوجوانان و جوانان شده و می تواند زمینه ساز
مصرف در آنها شود .متاسفانه این تبلیغات
فقط به جنبه های نشاط زود گذر «گل» اشاره
کرده و از پرداختن به عوارض جدی و گاه
جبران ناپذیر آن غفلت می کنند.
گروه دوستان مصرف کننده ،نیز می تواند
زمینه ساز استفاده از این ماده برای نوجوانان
سالم باشد ،وقتی نوجوان با جوانی از این ماده
استفاده کرده و به حالت سرخوشی کاذب
ولذت زودگذر می رسد به دیگر دوستانش هم
پیشنهاد میکند که از آن استفاده کنند.
 ترغیب دوستان و همنوایی با آنها به عنوانمهم ترین عامل موثر بر گرایش جوانان و
نوجوانان به ماده مخدر گل است - .سبک
و شیوه زندگی جوانانه و مرفه- .کارکرد
تسهیل کننده نهادهای اجتماعی در رواج
اعتیاد- .نیاز جامعه به سر خوشی -.اختالل
در فرایند جامعه پذیری -.ضعف کنترل و
نظارت های غیررسمی -.نداشتن ابزار مناسب
جهت گذراندن اوقات فراغت -.نگاه و جهان
بینی مصرف کننده به مواد مخدر و زندگی-.
استعداد اعتیادپروری برخی -.ضعف کنترل و
نظارت های رسمی-.پیش پنداشته های اشتباه
درباره مصرف موادمخدر-.ضعف در قدرت ابراز
وجود و تصمیم گیری فردی -.اعتیاد دیگر
اعضای خانواده -.کنجکاوی -.بی اطالعی
عمومی از عوارض سوء مصرف موادمخدر-.
رهایی از فشارهای اجتماعی.
عالئم مصرف گل در نوجوانان و جوانان

خنده های بی مورد و قرمز شدن چشم عالمت
مشخه مصرف «گل» در بین نوجوانان و جوانان
است .همین علت بیشتر مصرف کنندگان با
خود قطره نفازلین همراه دارند تا این قرمزی را
پنهان کنند .پرخاشگری ،عصبی شدن ،افزایش
اشتها ،پایین آمدن حافظه و افت عملکرد
شغلی و تحصیلی از این عالئم است.
والدین چگونه مانع شوند؟

والدین بهتر است ابتدا اطالعات شان را
درخصوص شناخت مواد اعتیاد آور از جمله
«گل» ،بیشتر کرده و عالئم مصرف ماده مخدر
«گل» را از نظر فیزیکی ،روانی و رفتاری
بشناسند .آنها باید بر رفتار فرزندانشان و رفت
و آمد آنها نظارت داشته باشند .تغییرات خلقی
و رفتاری نوجوانان را جدی بگیرند و در خانه با
فرزندانشان در خصوص عوارض موادمخدر و به
خصوص ماده گل صحبت کنند و به آنها آگاهی
الزم را ارائه بدهند .والدین باید در خصوص
تبلیغات فریبنده ای که در فضای مجازی و
اینترنت در مورد عدم اعتیاد آوری گل انجام
می شود ،فرزندان شان را آگاه کنند .درمان
افراد معتاد به این ماده فقط زمانی صورت می
گیرد که زیرنظر روان پزشک متبحر باشند،
چون این ماده مستقیما روی مغز تاثیر می
گذارد ،برای ترک چنین موادی بهتر است
فرد در کنار رفتن به کمپ ،حتما از خدمات
پزشکی و روان پزشکی هم کمک بگیرد.

وقتی بخاری را خاموش کرد...
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برابر رأي شماره 139760311011001566مورخه  97/12/2هيأت 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 محسن افروشه فرزند يوسف به شماره شناسنامه  254صادره از
الر در ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي و اشجار گز به مساحت  3557/55متر مربع تحت پالك 4232
اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك 4232
تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي
نموده وقت تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه  98/3/29تعیین 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 98/2/30 :
م/الف254/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

جامعه وارد میشود ،قیمت گوشیهای تحریمی در بازار به دلیل
هجوم برای خرید ،باالتر میرود و تحریمکننده در رسیدن به
هدف خود ،موفقتر میشود .این حس روانی را میتوان «درد»
نامید .ریچار نفیو از مدیران پیشین وزارت خزانهداری آمریکا و
مشهور به معمار تحریمهای ایران ،در کتاب جالب خود با عنوان
«هنر تحریمها» به طور مفصل به این مفهوم پرداخته است.
نفیو ،کل ماجرای پیچیده تحریم را در دو مفهوم درد و مقاومت
خالصه میکند .درد ،اثر ناشی از اعمال فشار تحریمکننده است
و مقاومت ،عکسالعمل تحریم شده به درد تحمیلی .موازنه این
دو مفهوم ،نتیجه جنگ تحریمی را روشن میکند.
به اعتقاد نفیو ،دردناک بودن تحریمها شرط الزم برای کارآمدی
آنهاست اما شرط کافی نیست بلکه شرط کافی پایین بودن
میزان استقامت طرف مقابل نسبت به قدرت تحریمهاست .او
معتقد است که اگر طرف مقابل در برابر تحریمها از خود مقاومت
نشان دهد ،نظام تحریمها پس از مدتی فرومیریزد و کارآمدی
خود را از دست میدهد.
کشوری که به آفت تجملگرایی و زندگی اشرافی دچار شد،
اولین اثر آن کاهش مقاومت و استقامت در برابر فشار دشمن
خواهد بود .در ذهنی که به تجملگرایی گرایش دارد ،جایی برای
ایستادگی و مقاومت نیست و چنین فرد و جامعهای شکننده و
آسیبپذیر خواهد بود .نکته جالب و بسیار ظریف اینجاست که
آمریکا طی این همه سال که انواع و اقسام تحریمهای مختلف را
به ایران تحمیل کرده است ،هرگز کاالهای لوکس را در فهرست
تحریم نگذاشته است و این کاالها با سهولت هرچه تمام تر
وارد کشور شده و به دست مصرفکنندگان میرسد! این موضوع
در واقع یک تیر و دو نشان است .از یک سو تجملگرایی و
اشرافیگری در جامعه رواج مییابد و از سوی دیگر ارز کشور که
با هزار و یک مشکالت بهدست آمده و باید خرج نیازهای واقعی
شود ،صرف غذای سگ و گربه ،لوازم آرایشی ،لوازم شخصی و
برقی تجمالتی ،پوشاک خارجی و  ...میشود.
آفت تجمل در مسئوالن ،مصیبتی دوچندان است .از مسئولی
که به چرب و شیرین دنیا گرفتار شده و خانه چندصدمتری و
ویالی چند هزار متری و ماشین چند میلیاردی و ...دارد ،چگونه
میتوان انتظار داشت که مقابل فشار دشمن و تحریمها بایستد
و مردم را نیز دعوت به ایستادگی کند؟ اص ً
ال مردم توصیههای
چنین شخصیتی را چقدر جدی میگیرند و به آن عمل میکنند؟
کافی است تاملی گذرا در بیانات رهبر معظم انقالب کنید.
ایشان به کرات و بهشدت نسبت به این آفت ،مردم و به خصوص
مسئولین را هشدار دادهاند .آخرین بار هفته گذشته در دیدار
تجمالتی
مسئوالن و کارگزاران نظام درباره «میل به زندگی ّ
اشرافیت» و حکمرانی در همان ساختمانهایی که طاغوت
و
ّ
حکمرانی میکرد ،هشدار دادند .و یا سوم خرداد سال گذشته در

«کشتیم که کشتیم ،دیهاش را میدهیم!» این جمله تکاندهنده
و عجیب ،پاسخ یکی از پورشهسواران کورس شبانه و مرگبار
در اصفهان است که منجر به فوت جوانی پرایدسوار شد .این
ماجرای تاریک نشان داد ،نوکیسههای اشرافی فقط سفره مردم
را غارت نمیکنند و در وقاحت و رذالت به جایی میرسند
که حتی جان مردم نیز برای آنان فاقد اهمیت است .حساب
بانکیشان آنقدر صفر دارد که بتوانند با خیال راحت کسی را
بکشند و بر سر پلیس هم فریاد بکشند و طلبکار باشند .ماجرای
اصفهان ،تازهترین مولود اختاپوس اشرافیت است .اشرافیتی که
نشانهها و عوارض آن هرازگاهی به کریهترین شکل ممکن خود
را بروز میدهد و بوی تعفن آن شامه انسانیت را آزار میدهد.
این روزها از تحریم زیاد گفته و شنیده میشود .تحریمهای
اقتصادی که دشمن با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی
و اجرا کرده است .اما آیا مشکالتی که امروز جامعه با آن دست
و پنجه نرم میکند ،همگی ناشی از تحریم و فشار دشمن است؟
بدون شک پاسخ منفی است و عوامل متعددی در این وضعیت
سهیم هستند .از ضعفهای مدیریتی گرفته تا دردهای مزمن
اقتصادی و  ...اما سهم عوامل فرهنگی در این میدان کجاست و
چقدر به آن فکر کردهایم؟
بگذارید سوال را واضحتر مطرح کنیم؛ تحریم آسیب بیشتری
به جامعه وارد میکند یا خوی اشرافیگری؟ شاید مخاطب در
ابتدای مواجه شدن با این پرسش لبخندی بر لب آورده و بگوید
جامعهای که درگیر مشکالت اقتصادی و قیمت سرسامآور اقالم
خوراکی است ،چه نسبتی با تجملگرایی و اشرافیت دارد؟!
اما واقعیت آن است که پدیده شوم تجملگرایی ،پیچیدهتر و
مخربتر از آن است که در ظاهر دیده می شود.
سرطان تجملگرایی فقط طبقات باال و ثروتمند جامعه را درگیر
نمیکند .اگرچه آغاز و سرمنشا این معضل از این طبقات است
اما به آنها محدود نمیماند و به طبقات پایین اجتماع نیز سرریز
میکند .ثروتمند گرفتار تجمل ،بهشکلی دچار مشکل میشود و
طبقه متوسط و محروم به شکلی دیگر .در طبقات پایین چهبسا
تجملگرایی و میل به اشرافیگری ،تبعات خطرناکتری نیز
دارد .این طبقه که توان اقتصادیاش در حد یک زندگی معمولی
است ،خود را به آب و آتش میزند تا ظاهر زندگی خود را لوکس
نشان دهد .خانهاش  50متر است و حتی ممکن است مستاجر
باشد اما یخچالش باید سایدبایساید باشد و تلویزیونش بیش از
 50اینچ! و گوشی تلفن همراهی که در دست دارد از جدیدترین
و گرانترین مدلهای روز دنیا تا از قافله تجمل عقب نماند!
تحریم اگرچه ظاهری اقتصادی دارد اما باطن و نرمافزار آن روانی
و از جنس ادراکی است .فرض کنید ورود گوشیهای تلفن همراه
پیشرفته و خارجی به کشور مورد تحریم واقع شود (کاری که
هرگز نخواهد شد چون اصلیترین ابزار دشمن برای عملیات
روانی در جامعه است!) ،تاثیر این تحریم ،بستگی به نگرش
جامعه به این موضوع دارد .اگر جامعه با گوشیهای سادهتر
نیز کنار بیاید و به آن گوشیهای تجمالتی وابستگی ذهنی
نداشته باشد ،آن تحریم کارایی نخواهد داشت .اما هرچقدر این
وابستگی و احساس نیاز بیشتر باشد ،فشار روانی بیشتری به
شاهکار
آلفونسکار
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شهر فارس

گوسفند
قربانی
ماه قمری

حادثه ناگوار

قرآن

در اجراي نيابت واصله از دادگستري شهرستان خنج به شماره  1397012001606523صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري خنج محكوم عليه حيدر دهكاني فرزند علي محكوم
است به پرداخت  1400000000ريال بابت ضبط وجهالوثاقه در حق محكوم له بانك ملت شعبه فيشور ،با توجه به اين كه قرار وجهالوثاقه به محكوم عليه ابالغ گرديده است در مهلت مقرر نسبت
به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست وكيل محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرائيه يك باب منزل مسكوني به شماره پالك ثبتي  246/68به مساحت 598/79
متر مربع واقع در روستاي دامچه ميباشد ملك فوق سند رسمي تك برگ به شماره سريال 10622سري ب  95و در مالكيت آقاي حيدر دهكاني فرزند علي به آدرس روستاي دامچه ميباشد
و داراي اعياني مسكوني به مساحت تقريبي  180متر مربع شامل پذيرايي و نشيمن ،سه خوابه و آشپزخانه و كف سراميك و قسمتي از بدنه سراميك و نورگير فاقد كمد زميني و ديواري حمام
و يك سرويس بهداشتي در حياط ميباشد و داراي اسكلت بنايي با قدمت  15سال فاقد پروانه ساخت ،بدون محوطهسازي و نماي سيمان سياه ،ديوارحياط بلوكي و در قسمتهايي آجر و در
مرحله نازككاري و سيستم گرمايشي بخاري نفتي و سيستم سرمايشي كولر آبي ميباشد .كنتور برق تكفاز  25آمپر 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 به مبلغ  1100000000ريال ارزيابي شده است .ملك مورد مزايده به تاريخ شنبه
مورخه  1398/03/28ساعت  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  142قانون 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.
م/الف208/
رئيس اجراي احكام دادگاه عمومي بخش جويم  -امين حشمتي

بی کس

مهم دیگری که
دیدار نمایندگان مجلس فرمودند؛ «یک مسئله ّ
فقط مسئله شما نیست ،و مسئله کشور است ،مسئله اشرافیگری
است؛ بالی اشرافیگری ،بالی بزرگی است .برای بنده تصویر
یک ساختمانی را که با پول بیتالمال در یک نقطهای ساخته
شده است آوردند ،من حیرت کردم واقعاً که چطور جرئت شده
است ،چطور دست و دل کسی به او اجازه داده است که پول
بیتالمال را صرف یکچنین چیزی بکند .مسئله اشرافیگری
اگر چنانچه رایج شد ،جزو سبک زندگی ما شد ،آثار و تبعات
آن و ریزشهایی که به وجود میآید ،دیگر انتهایی ندارد ،خیلی
مشکل است ،خیلی کار را مشکل خواهد کرد؛ این را بایست [در
نظر] داشته باشید».
راز روحیه پوالدین امام راحل و مقام معظم رهبری در چنین
روحیهای نهفته است .اگر امام و رهبر انقالب از سادهزیستی
میگویند و نسبت به اشرافیگری زنهار میدهند ،خود پیش
و بیش از همگان نسبت به آن عامل هستند .مرحوم خانم دباغ
در یکی از خاطرات خود از همراهی با امام در فرانسه میگوید:
در کوران انقالب اسالمی به دلیل اعتصابهای عمومی ،مواد
سوختی از جمله نفت در شهرها و روستاهای ایران کمیاب بود و
مردم برخی شهرها با سرمای شدید مواجه بودند که امام فرمودند
تمامی بخاریها را خاموش کنیم و با همه ایرانیان همراه شویم.
و یا ماجرایی که چندی پیش از قول آیتاهلل شبزندهدار نقل
شد که؛ شبی شام خدمت رهبر انقالب بودیم و وقتی ظرف
خورشت را جلوی ایشان گذاشتند ،گفتند این را ببرید .علت را
از ایشان جویا شدند و در پاسخ گفتند :گوشت کیلویی صدهزار
تومان شده است و من نمیتوانم از آن بخورم.
خالی از لطف نیست که این نوشتار را با چند بیتی از محمدکاظم
کاظمی ،شاعر انقالبی و متعهد اهل افغانستان به پایان بریم؛
تجمل
خدایا اگر دستبند ّ
نمیبست دست کمانگیر ما را
کسی تا قیامت نمیکرد پیدا
از آن گوشه کهکشان تیر ما را
ولی خسته بودیم و یاران همدل
به نانی گرفتند شمشیر ما را
ولی خسته بودیم و میبرد توفان
تمام شکوه اساطیر ما را
طال را که مس کرد ،دیگر ندانم
چه خاصیتی بود اکسیر ما را
محمد صرفی
منبع :کیهان

زندگی خالصه ایست از:
ناخواسته به دنبا آمدن  ،ناگهان
بزرگ شدن ،مخفیانه گریستن
 ،دیوانه وار عشق ورزیدن و
عاقبت در حسرت آنچه دل می
خواهد و منطق نمی پذیرد مردن...
برتراند راسل

جوش صورت

نادان

اختراع فیسک

اذیت

به اندازه

پاکیزه
دهنه اسب

طراح  :هادی شاکرپور
از دل کشند

از ورزش ها

برکت سفره

مروارید

طول عمر

از وسایل
ارایشی

همدم

حرف
خوردنی

گردن آویز
قهرمان

زبان زرگر
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شیرینی و ّ
لذت و معنویت خانواده رهین تفاهم
است .اگر تفاهم باشد استحکام و تثبیت نظام
خانواده حتمی است« .احمد حنبل» یکی از
پیشوایان اهل سنت ،در کتاب معروف خود
« ُمسند» از قول عایشه چنین گوید« :روزی رسول
خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم در خانة من بودند
«صفیه» یکی از زنان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
و آله و سلم  ،از غذایی که پخته بود برای حضرت
فرستاد .چون کنیزک حامل غذا را دیدم ،لزره بر
اندامم افتاد و از خود بیخود شدم ،ناگاه ظرف
غذا را از دست او گرفتم و دور انداختم .سپس
چشمهای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم را
دیدم که به من خیره شده بود ،آثار خشم و نفرت
از رفتار خویش را در سیمایش به خوبی مشاهده
کردم ،از خشم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و
سلم به حضرتش پناه بردم و گفتم امید وارم که
مرا نفرین نکنی».
پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمودند :عایشه
توبه کن.
عایشه گفت :چگونه این عملم را جبران کنم.
حضرت فرمودند :غذایی مانند غذای صفیه و ظرفی
مثل ظرف او تهیه کن و برایش بفرست [.مسند احمد بن حنبل،
ج  ،6ص]272
در این مورد و نمونه های دیگر نیز پیامبر خدا صلی اهلل علیه و
آله وسلم با بزرگواری و سعه صدر همواره سعی می کردند که با
برخوردی عاطفی و معقول مشکالت را بر طرف کنند و با تکیه به
فرمودة قرآن همواره آنان را نصیحت می کردند.
ما نیز در پیروی از پیامبر عالیقدر خود هنگام دیدن اشتباهات،
لغرشها را نادیده بگیریم و در صورت لزوم کام ً
ال مؤدبانه و با لحنی
که نشان دهندة موعظه و دلسوزی است تذکر بدهیم و اختالف
و اشتباه را با داد و فریاد و کتک کاری و بد زبانی چاره جویی
تمسک به روایات و سیرة اهل بیت عصمت و طهارت
نکنیم .با ّ
علیهم السالم همدیگر را موعظه کنیم ،از زندگی سراسر پند آن

حق ندارند کانون گرم خانواده ،اولین مدرسة تعلیم
و تربیت فرزندان ،را سرد کنند .در تاریخ اسالم می
خوانیم یکی از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و
آله وسلم از دنیا رفت ،حضرت در مراسم تدفین او
شرکت کردند و به دست حضرتش به خاک سپرده
شد ،مادرش با جسد می گفت :برای تو گریه نمی
کنم ،چرا گریه کنم؟ در حالی که به دست پیامبر
صلی اهلل علیه و آله وسلم بخاک سپرده شدی و
حتماً سعادتمندی .وقتی مادر او از سر قبر رفت،
پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم رو به اصحاب
کردند و فرمودند :قبر چنان فشاری به او داد که
استخوانهای سینه اش در هم شکست .اصحاب
عرض کردند :یا رسول اهلل او که آدم خوبی بود؟
حضرت فرمودند :آری ،ا ّما در خانه بد اخالق بود.
اگر انسان بر اعصابش تسلط داشته باشد و خشم
خود را فرو پوشد و سعه صدر داشته باشد ،هم
مشکالت خانوادگی او برطرف می شود و هم در
شب اول قبر راحتی دارد و خداوند تبارک و تعالی
روز قیامت از او خواهد گذشت.
بزرگواران درس بگیریم و سخنان گهربار آنان را بازگو کنیم.
معصوم علیه السالم می فرمایند« :بهترین زنان شما زنی است
که هر گاه همسرش را خشمناک کرد و مورد غضب وی قرار
گرفت و یا این که هرگاه بر همسرش غضبی کرد ،به او بگوید:
دست من در دست توست و تسلیم محض تو هستم » ؛ و باز
فرموده اند« :اگر زنی بخوابد در حالی که شوهرش از دست او
راضی نباشد ،مالئکة خدا تا صبح او را لعن می کنند»[ بحار
االنوار ،ج  ،103باب اصناف النساء].
اگر مرد بتواند این گونه روایات را با تبسم و تسلّط بر اعصاب و
طمأنینه و آرامش برای همسر خود بخواند بسیار اثر بخش است.
خوش خلقی

اگر مرد در بروز اختالفات و مشکالت مقصر هم نباشد اما حق
ندارد که با همسر خود با زشتی و تندی برخورد کند .مرد و زن

اگر در جمع زمین خوردی...
در حال قدم زدن در یک مرکز خرید بزرگ
هستی ،به آرامی به ویترین ها نگاه می کنی
و کیف سنگینی پر از دفتر و کتاب روی شانه
هایت است .از دور چشمت به پله برقی می افتد.
همیشه دوست داری به جای باال و پایین رفتن
از پله های معمولی ،از پله برقی استفاده کنی.
دیگر چیزی نمانده که به پایین برسی ولی
ویترین یکی از مغازه ها توجهت را جلب می
کند :یک طوطی جیغ جیغو در یک قفس پشت
ویترین در حال جیغ کشیدن است...
حواست می رود به طوطی ،اما یک دفعه...
بله ،تو بدجوری زمین خوردی و تمام کسانی که
در حال قدم زدن بودند دارند با تعجب و نگرانی
نگاهت می کنند.
کیف و کتابت در اطراف پخش و پال شده اند
و چند نفر دورت را گرفته اند تا کمک کنند.
خجالت ،اولین چیزی است که در وجودت
احساس می کنی؛ اما شرم و خجالت را فعال
بی خیال شو:

 .1اول سر و وضعت را مرتب کن.
 .2روی بدنت تمرکز کن و مطمئن شو که
آسیب جدی ای ندیده ای.
 .3سعی نکن بالفاصله بلند شوی تا به دیگران
ثابت کنی که چیز مهمی نبوده! آرامشت را
حفظ کن.
 .4از افرادی که دورت جمع شده اند تا کمک
کنند ،تشکر کن .به آنها اطمینان بده که
سالمی و مشکل خاصی پیش نیامده.
 .5وسایلت را با آرامش جمع وجور کن .سعی
نکن این کار را با عجله انجام بدهی .اگر یک
بار جلوی همه زمین خورده ای ،نباید دست
پاچگی باعث شود تا برای بار دوم وسایل
یا دفتر و کتابت را این طرف و آن طرف
بیندازی؛ چون کمی خنده دار خواهد بود!
 .6وقتی جمع کردن وسایلت تمام شد نگاهی
به اطراف بینداز و چند جمله کوتاه و خنده
دار به کسانی که هنوز نگاهت می کنند ،بگو.

مثل یکی از اینها:
 اگر می خواهید یادتان بدهم که چطور زمینبخورید ،نمی توانم ،چون خودم هم نفهمیدم
چطور شد!
 خب ،مثل این که امروز ،روز خوش شانسیمنه ،نه؟
 همین االن فهمیدمتوپ ها چه احساسی
دارند!
 دفعه بعد سوارآسانسور می شوم!
با گفتن این جمله ها احساس

بهتری پیدا می کنی و اعتماد به نفست را دوباره
به دست می آوری .حاال وقتش است که دوباره
روی پاهایت بایستی و خیلی آرام از آن جا دور
شوی! ولی...
مواظب باش و این دفعه خوب جلوی پایت را
این اتفاق ها برای
نگاه کن ،و یادت باشد
همه می افتد.

هر روز با هم کتاب بخوانید

این کار را از وقتی که هنوز نوزاد است آغاز کنید ،بچههای
عاشق گوش دادن به صدای والدین خود هستند .وقتی
کوچک
ِ
او را در آغوش گرفتهاید ،خواندن کتاب برای وی ،تجربهی
پیونددهندهای را شکل میدهد و او را برای یک عمر کتاب
خواندن تربیت میکند.
هر روز زمانی مخصوص برای او داشته باشید

به کودکتان اجازه دهید هر روز فعالیتی را انتخاب کند تا به
مدت  ۱۰تا  ۱۵دقیقه در کنار هم آن را انجام دهید .راه بهتری
برای اینکه عشق خود را به او نشان دهید وجود ندارد.
وقت گذراندن با پدر را ترغیب کنید

یکی از عالیترین منابع برای باال بردن کیفیت زندگی کودکان
که شاید تا بهحال بهرهی کمی از آن بردهایم ،اوقاتی است که
بچهها باید با پدرانشان بگذرانند .این ارتباط باید از ابتدای تولد
کودک و به دفعات وجود داشته باشد .بچههایی که پدرانشان با
آنها وقت میگذرانند در مدرسه عملکرد بهتری دارند ،با موفقیت
بیشتری مسائل خود را حل میکنند و به طور کلی با مسائلی که
در طول زندگی با آن مواجه خواهند بود ،بهتر روبهرو میشوند.
اوقاتی شیرین با فرزندانتان خلق کنید

مأموریت فرزند نوپای شما در زندگی این است که به موجودی
مستقل تبدیل شود .پس زمانی که از لحاظ رشدی به مرحلهای
رسید که توانست اسباببازیهایش را سر جای خود قرار دهد،
بشقابش را از روی میز غذا بردارد و ببرد و خودش لباس بپوشد،
بگذارید این کارها را خودش انجام دهد .سپردن مسئولیت به
بچهها برای عزتنفس آنها (و سالمت روانی شما) الزم است.

الگویی شایسته برای فرزندانتان باشید

یافتن راهحل را به صورت انفرادی به فرزندتان بدهید.
فرصت
ِ
ِ
کوچک کودکتان را با عشق تصدیق میکنید
ناکامی
زمانی که
ِ
بدون اینکه بالفاصله وارد عمل شوید تا نجاتش بدهید ،به او
سرسخت بودن و اتکای به خود را میآموزید.

وقتی مرتکب خطایی شدید به آن اعتراف کنید

اعمال محدودیتها و قوانین در حقیقت به معنای آموزش
کودک دربارهی نحوهی رفتار در دنیا و کمک به او است تا
انسانی شایسته و بامالحظه باشد و به خودکنترلی دست پیدا
کند.

در روش زندگیتان کمی بیشتر مراقب
محیط زیست باشید

سعی نکنید همه چیز را درست کنید

به خاطر داشته باشید که تربیت معادل با تنبیه نیست

انرژی خود را صرف مسائل مهم کنید

کودکان نمیتوانند تعداد زیادی قاعده و قانون را هضم کنند
و در مواجهه با قوانین بیشمار ،بیعالقه و بیتوجه میشوند.
پیش پاافتادهای مثل انتخاب لباسشان یا
بحث دربارهی مسائل ِ
ف بدی که در موقعیت خاصی از دهانشان بیرون آمده است
حر 
را فراموش کنید .تمرکز خود را بر قانونهای واقعا مهمی مثل
ممنوعیت برخورد فیزیکی با دیگران ،گفتار گستاخانه یا دروغ

خودتان را آرام کنید:

از خوراکیهایی که خاصیت آرامش بخشی
دارند استفاده کنید مثال چای بابونه بخورید.
اما از مواد مهیج و هیجان انگیز مانند کافئین
و سیگار که ضربان قلبتان را باال میبرد پرهیز
کنید .شما هرگز نمیدانید بدنتان در مقابل
این مواد چه واکنشی نشان میدهد .پس چرا
ریسک کنید؟
تنشها را از خودتان دور کنید:

معموال وقتی که تنش و نگرانی به سراغمان

فراموش کردن گذشته ،یعنی اینکه قبول
کنید در گذشته در مواجهه با مشکلتان
بهترین عکس العمل را داشته اید و اگر به
عقب نیز برگردید همان واکنش را از خود
نشان خواهید داد.
ارتباطات جدید برقرار کنید:

برای فراموش کردن گذشته دوستان جدیدی
پیدا کنید  ،این دوستان می توانند از بین
همکاران و همسایه های شما باشند  .شما می
توانید برای کنار آمدن با گذشته تان در مورد
آن با دوستان خود صحبت کنید.

در مکالماتتان به دنبال تعادل باشید:

برای فراموش کردن گذشته هنگامی که با
دوستتان صحبت می کنید فقط از مشکالت
گذشته خود حرف نزنید و بگذارید او نیز برای
شما از زندگی اش صحبت کند.
کارهای جدید و تازه را تجربه کنید:

خودتان را ببخشید:

بگذارید آنها انتخابکنندهی نوع بازی باشند و دربارهی قوانین
وسواس به خرج ندهید ،شما هم با جریان پیش بروید و لذت
ببرید ،این معنای بازی است.

پر پرواز کودکتان را نچینید

آماده شوید:

اکثر ما ،وقتی هنوز کامال آمادگی کاری را
نداریم نگران و عصبی میشویم .اگر سخنرانی
دارید ،یک شب قبل از آن تمرین کنید و
یادداشت بردارید یا زمان بیشتری را صرف
تمرین روی متن سخنرانی تان بکنید طوری
که به زمان حضورتان لطمهای نخورد و سر
موقع در جمع مهمانان حاضر شوید .زیرا
هرچه دیرتر به محل برسید دستپاچگی
شما بیشتر میشود و تمرکزتان را از دست
میدهید .همچنین قبل از سخنرانی کامال
استراحت کنید تا بدون استرس بتوانید یک
سخنرانی خوبی را ارائه دهید.

مهم ترین عملی که باید برای فراموش کردن

گفتن بگذارید.

کنترل امور را بهدست بگیرید

اگر مصاحبهای دارید تشویش و نگرانی تان
کامال طبیعی است .اگرچه برای از بین بردن
نگرانی و استرس راهکار قطعیای وجود ندارد،
اما راههایی برای آرام کردن خود وجود دارد:

برای فراموش کردن گذشته کارهایی جدید
انجام دهید مثال شروع به یادگیری یک هنر
جدید کنید و یا یک سرگرمی جدید برای
خود ایجاد کنید.

با کودکانتان بازی کنید

مشتاق حد و مرزهایی هستند که به آنها کمک
کودکان،
ِ
میکند دنیایی را که اغلب باعث سردرگمیشان میشود ،درک
و مدیریت کنند .حدود و مرزهایی را تعیین کنید که در آن
محدوده فرزندتان بتواند با خیال راحت به کشف عالیقش
بپردازد ،با این کار عشق خود را به او نشان میدهید.

خونسرد باش

کودکان احتماال چیزهایی که به آنها میگویید را فراموش
میکنند ،اما سنتهای تکرارشوندهی خانوادگی را به خاطر
خواهند داشت ،کارهایی مثل اینکه چگونه برای خواب آماده
میشدهاید یا چطور شبها دستهجمعی بازی میکردید.
کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها میآموزند.
اینکه الگوی رفتار مناسب ،محترمانه و خوب باشید
خیلی بهتر جواب میدهد تا اینکه بخواهید آنها را
با حرفهایتان تربیت کنید.
این روش بهترین راهی است که به بچهها
نشان میدهد چطور و چهوقت باید
عذرخواهی کنند.
به بچهها نشان دهید که چقدر آسان
میتوان رفتار بهتری در قبال محیط زیست
داشت .کمتر زباله تولید کنید ،مواد را برای
بازیافت جدا کنید ،از وسایل دور ریختنی
به نحو تازه استفاده کنید ،در مقابل
حیوانات و گیاهان اطراف خود مسئولیت
نشان دهید .حتی میتوانید زبالههای بهجا

میآید ،ماهیچه هایمان به هم گره میخورد
که درنتیجه گردش خونمان کم میشود و
امکان ریلکس شدن و آرامش داشتن سخت
تر میشود .برای اینکه از این اتفاق جلوگیری
کنید ،ماهیچههای پایتان را منقبض کنید ،تا
 ۵بشمارید و ماهیچهها را آزاد کنید .به همین
روش انقباض ماهیچههای نقاط دیگر بدنتان
را ادامه دهید ،و وقتی ماهیچههای شانهها و
گردنتان را منقبض کردید ،متوقف کنید.
هوا را به داخل فرو ببرید:

اگر نفس عمیق میکشید ،هوا را از طریق
بینی تان از شکمتان (نه از قفسه سینه تان)
به داخل بکشید .این کار ،آرامشی را برای
شما به ارمغان میآورد.
با پزشک مشورت کنید:

مصرف بعضی داروها باعث عصبی شدن و
تشویش و نگرانی میشود .اما انجام دادن یوگا
به صورت مرتب تاثیر بسزایی در از بین بردن
تنشها و نگرانیها دارد همچنین یوگا یک راه
طوالنی مدت برای کنترل اعصاب میباشد.

راهکارهایی برای فراموش کردن خاطرات بد

محمدرضا فاريابي

نکاتی برای تربیت فرزندان

دادنامه

پرونده كالسه  9709988880500823شعبه
پنجم (ويژه راهنمايي و رانندگي) شوراي حل
اختالف شهرستان فيروزآباد تصميم نهايي
شماره 9809978880500056
خواهان :خانم سميه رهوارپور فرزند بلوتعلي
به نشاني استان فارس  -شهرستان فيروزآباد -
فيروزآباد روستاي مورج شهرك
خوانده :آقاي حسنعلي شرفي فرزند سبزعلي
به نشاني استان لرستان  -شهرستان خرمآباد -
خرم آباد  -زير پل انقالب كوچه گلريز  3پالك
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خواستهها -1 :مطالبه خسارت تأخير تأديه -2
مطالبه خسارت دادرسي -3مطالبه وجه چك
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته
فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و
اجراي تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده  /مقرر
شعبه به تصدي امضاكننده ذيل تشكيل است و
با توجه به محتويات پرونده و پس از اخذ نظريه
اعضاي شورا ختم رسيدگي اعالم و به شرح زير
مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي قاضي شورا
در خصوص دعوي خانم سميه رهوارپور فرزند
بلوتعلي به طرفيت آقاي حسنعلي شرفي فرزند
سبزعلي به خواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون و
پانصد هزار تومان بابت يك فقره چك به شماره
 52079596مورخ 97/8/29
عهده بانك انصار به انضمام خسارت تأخير تأديه
با عنايت به شرح دادخواست خواهان ،رونوشت
چك و گواهي عدم پرداخت مر بوطه و اين كه
خواهان با وصف ابالغ در شورا حاضر نشده و در
قبال دعوي خواهان دفاعي به عمل نياورده لذا
اشتغال ذمه خوانده به خواهان محرز ميباشد
و دعوي خواهان وارد تشخيص و مستندا به
مواد  522 - 519- 198قانون آئين دادرسي
مدني ومواد  310و  313قانون تجارت و تبصره
الحاقي به ماده  2قانون صدور چك حكم بر
محكوميت خوانده به پرداخت چهار ميليون و
پانصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ
شصت و پنج هزار و دويست و پنجاه تومان به
عنوان هزينه دادرسي و مبلغ بيست و سه هزار
و دويست و سي تومان به عنوان هزينه خدمات
قضايي در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد.
رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس
از ابالغ به خوانده قابل واخواهي در شورا و سپس
ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي
از سوي طرفين در محاكم حقوقي فيروزآباد
ميباشد.
قاضي شعبه پنجم شوراي حل اختالف فيروزآباد
 حافظ محمديم/الف33/

حسن نیت داشتن

مسئلة قابل اهمیت دیگر این است که انسان در
جامعه و در خانواده نباید منفی باف باشد .باید با حسن نیت
مسایل را بنگرد .زیرا ،منفی بافی برای انسان ایجاد عقده ،خود
خوری ،غیبت و شایعه پراکنی می کند .آدمهای منفی باف روز
قیامت به شکل مگس وارد صف محشر می شوند ،چون در دنیا
بسان مگسان در پی آلودگی و عیب و نقص و اشتباهند .از این
رو ،همیشه خوبی های دوستان و همکاران ،مخصوصاً خانوادة
خود را باید در نظر داشته باشیم و از نقاط ضعف چشم بپوشیم.

5

مانده از دیگران در طبیعت را به کمک فرزندتان جمع کنید.
محبت خود را به همسرتان در مقابل کودکان نشان دهید

همسرتان را در آغوش بگیرید و با الفاظ محبتآمیز یکدیگر
را صدا کنید .ازدواج شما یگانه الگوی فرزندتان برای درک
عمیق احساسی است .اینکه چنین
چگونگی یک رابطهی
ِ
رابطهای چگونه باید باشد ،چه احساسی در آن جریان دارد و
چه معنایی میدهد .پس این وظیفهی شما است که استانداردی
عالی در ذهن کودکتان خلق کنید.

به تفاوتهای خود و همسرتان در روشهای فرزندپروری
احترام بگذارید

از اصولی که همسرتان برای تربیت فرزند به آنها اعتقاد دارد
حمایت کنید ،مگر اینکه از استانداردهای فرزندپروری بسیار
ثوجدل بر سر استانداردهای متفاوت
دور باشند .انتقاد و بح 
در میان همسران ،به سالمت ازدواج و احساس امنیت فرزندان
بیشتر آسیب وارد میکند تا اینکه استانداردهای متفاوت
شریک زندگیتان را بپذیرید .در هر صورت بهتر است هر دو
نفر از شیوهی یکسان تربیتی بهره ببرند زیرا وجود تضاد در این
رویه بیش از راهکارهای کمی غلط یکی از والدین به کودک
آسیب وارد میکند.
تمجید خود را دقیق بیان کنید

به جای اینکه عبارت کلی «تو عالی هستی» را به کار ببرید،
در این مورد صحبت کنید که او دقیقا چه کاری انجام داده که
شایستهی بازخورد مثبت شما شده است« .آفرین که صبر کردی
مامان صحبتش با تلفن تموم بشه بعد ازم شیرینی بخوای ،کار
سختی بود ،اینکه صبر کردی رو خیلی دوست داشتم».
رضایت خود را از کارهای خوب فرزندتان به او نشان دهید

وقتی متوجهی کار مثبت یا سودمند فرزندتان شدید ،به او
بفهمانید که چه احساسی دارید .بیان احساس خوبتان به او
راهی عالی برای تقویت رفتارهای خوب است و احتمال اینکه آن
کارها را تکرار کند ،باال میبرد.

گذشته به کار ببرید بخشیدن خود است  .اگر
در گذشته خطایی کرده اید باید خودتان را
ببخشید و دیگر به آن فکر نکنید زیرا فکر کردن
دردی را دوا نمی کند.
افکارتان را مدیریت کنید:

برای فراموش کردن گذشته افکارتان را مدیریت
کنید و عادت فکر کردن به گذشته را ترک کنید
 .شما باید هنگام فکر کردن به گذشته افکارتان
را به زمان حال بازگردانید .
به گذشت زمان اعتماد کنید:

برای فراموش کردن گذشته شما بیش از هر
چیز به گذشت زمان نیاز دارید  .زمان حالل
مشکالت شماست و به تدریج با گذشت زمان
زخم های گذشته التیام پیدا می کند و رد کم
رنگی از آن باقی می ماند.
برای فراموش کردن گذشته  ،به خاطراتتان
احترام بگذارید  ،آن ها را بنویسید  ،نقاشی
بکشید و درموردشان صحبت کنید.
برای فراموش کردن گذشته ،احساسات و
عواطف مربوط به خاطرات بدتان را دور بریزید
برای فراموش کردن گذشته  ،با کسانی که در
خاطرات گذشته با شما همراه بودند  ،صحبت
کنید.
آگهي مزايده

در اجراي نيابت واصله از دادگستري شهرستان
خنج به شماره 1397012001636571
صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني
دادگستري خنج محكوم عليه فضلاله پرندوش
فرزند جهانبخش محكوم است به پرداخت
 750000000ريال بابت ضبط وجهالوثاقه در
حق محكوم له بانك ملت شعبه فيشور ،با توجه
به اين كه قرار وجهالوثاقه به محكوم عليه ابالغ
گرديده است در مهلت مقرر نسبت به اجراي
حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست وكيل
محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و
هزينه اجرائيه يك باب منزل مسكوني به شماره
پالك ثبتي  246/121به مساحت  496/42متر
مربع واقع در روستاي دامچه ميباشد ملك
فوق سند رسمي تك برگ به شماره سريال
 215826الف  91و در مالكيت آقاي فضلاله
پرندوش فرزند جهانبخش به آدرس روستاي
دامچه كد پستي  7416118394ميباشد و
داراي اعياني به صورت آجري با سقف طاق
ضربي به مساحت تقريبي  157متر مربع كف
حياط موزائيك  ،نماي ساختمان نرمه سيمان،
سالن بدنه پالك سراميك و الباقي سفيدكاري
گچ و كف موزائيك ،آشپزخانه بدنه كاشي و كف
موزائيك ملك داراي يك انشعاب آب نيم اينچ
و يك انشعاب برق ميباشد جهت مزايده توقيف
شده است كه ملك فوق توسط كارشناس رسمي
دادگستري با رعايت ماده  75قانون اجراي
احكام مدني به قيمت پايه  669500000ريال
ارزيابي شده است .ملك مورد مزايده به تاريخ
شنبه مورخه  1398/03/28ساعت  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  142قانون 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
م/الف209/
 -امين حشمتي
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روزه در ادیان الهی

ون
یا أَيُّ َها ال َّذِ َ
ِب َع َلى ال َّذِ َ
ين مِن َقبل ُِكم ل َ َع َّل ُكم تَ َّت ُق َ
ِب َع َلي ُك ُم ِّ
الص َي ُ
ين َءا َمنُوا ْ ُكت َ
ام َك َما ُكت َ
(بقره)١٨٣/
ای کسانی که ایمان آورده اید واجب شد بر شما روزه چنان که واجب شده بود بر کسانی
که پیش از شما بودند(امت های گذشته) ،باشدکه به تقوا گرایید.
همه ادیان الهی ،روزه را در متن شرایع خود
آورده اند .روزه نخست به عنوان امساک
طبی میان اقوام معمول بوده ،سپس به عنوان
عبادت تلقی شده است ؛ به موجب نقوشی که
از حفریات مصر و بابل به دست آمده مردم
این دو مملکت به عنوان کفاره گناه مردگان،
مدت محدودی از خوردن تمام یا بعضی اغذیه
خودداری می کردند.
صابئین نخستین ملتی بودند که برای تهذیب
نفس هر سال سی روز روزه می گرفتند.
تعنیت(روزه) در آیین یهود به معنای رنج دادن
جان است که در آیات تورات به آن فرمان داده
شده است:
«برای شما قانون ابدی باشد که در دهمین
روز از ماه هفتم (عبری) جان های خود را رنج
دهید( روزه بگیرید) زیرا در این روز برای شما
طلب عفو می شود ( .و در صورت توبه) از تمام
خطاهایی که نسبت به خداوند مرتکب شده اید،
مبرا می شوید ) تورات ،سفر الویان ،فصل،۱۶
آیات ۲۹تا (۳۱
گر چه در تورات به وجوب روزه و حدود آن
تصریحی نشده ،ولی روزه داران را ستوده است.
می گویند حضرت موسی (ع) پیش از دریافت
وحی چهل روز روزه گرفت .حضرت الیاس نبی
نیز چهل روز بدون خوراک به راهپیمایی می
پردازد و با این روزه داری طویل به کوه حورب
می رود.
یهودی ها دو نوع روزه دارند ،روزه های واجب و
روزه های مستحب.
 -۱روزه های واجب که عبارت است از:
 -١یوم کیپور یا روزه توبه ،روزه بزرگ یهودیان
بوده که  ۲۵ساعته است.
در احترام و بزرگی این روزه کافی است بگویم،

اولین بار تعنیت برای این روز از طرف خداوند
دستور داده شده است.
گدلیا
 -۲روزه ی َ
 -۳روزه ی دهم طبت
 -۴روزه ی هفدهم تموز
 -۵روزه ی نهم آو
تمامی این روزه ها به یاد ویرانی معابد اول و
دوم بیت المقدس گرفته می شود.
 -۶روزه ی استر ،این روزه به یادبود واقعه پوریم
و قتل عام یهودیان به دست خشایارشا ،گرفته
می شود.
 -۷روزه ی آدینه پسح ،که به پسران و مردان
اوالد زاده ی خانواده واجب است.
-۲روزه های مستحب عبارت است از:
 -١فریسی ها در هفته دو روز را که ایام دوشنبه
و پنجشنبه بود -آن را صعود و نزول موسی به
کوه سینا توجیه می کردند -روزه می گرفتند.
 -٢روزهای آدینه ماه نو عبری رسم است که
برخی روزه می گیرند.
 -۳عروس و داماد به مناسبت شروع زندگی
جدید در صورت امکان روزه می گیرند.
 -۴کسی که خواب آشفته ای دیده است و یا برای
کفاره ی گناهان و رفع مصیبت روزه می گیرد.
 -۵در سال روز درگذشت والدین و یا علمای
بزرگ دینی و یا وقوع بالیای طبیعی و اتفاقات
ناراحت کننده معموالً به دستور مرجع دینی،
روزه های جماعتی گرفته می شود.
(در اناجیل نیز مانند تورات به وجوب روزه
تصریح نشده اما روزه داران را ستوده و از ریا
بر حذر داشته است).
یکی از روزه های مشهور مسیحیان پیش از عید
فصح( ف َِصح یا پ ِ َسح پانزدهمین روز از ماه نیسان

هر انتظاری پایان دارد

ض َو ُک ُّل ُم َت َو َّق ٍع ٍ
آت.
امام علی علیه السالم فرمودندُ :ک ُّل َم ْع ُدو ٍد ُم ْن َق ٍ
هر چیز که شمردنی است پایان می پذیرد و هر چه را که انتظار
می کشیدی خواهی رسید.
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مصادف با روز خروج بنی اسرائیل از مصر
که مسیحیان آن روز را روز رستاخیز عیسی
علیه السالم می دانند ).است.
مسیحیان روزه دیگری دارند که گوشت
نمی خورند.
بت پرستان هم روزه را عبادتی مأنوس
دانسته اند.
مث ً
ال مصری ها در دوران بت پرستی خود
روزه می گرفتند و این عبادت از طریق آنان
به یونان و روم انتقال یافت.
در دین مانی روزه گرفتن و نماز خواندن
برای خورشید و ماه ،منبع نور ،معمول بود.
در آیین برهمن برای رسیدن و هویدا شدن
به حقیقت باطنی ،شخص می بایست دو
هفته روزه بگیرد و فقط می تواند آب بنوشد.
در دین زرتشت روزه معمول نیست و شاید
هم از اول معمول نبوده باشد ،در عین حال
سنت زرتشتی بر این است که زرتشتیان در
ماه دست کم چهار روز گوشت نمی خورند،
بعضی هم اساساً سبزی خوارند.
بت پرستان هندی هنوز هم روزه می گیرند.
بنابر این ،تقریباً می توان گفت روزه امری
است فطری که به بشر این اجازه را نمی دهد
تا در سطح حیوانات پایین آمده و یکسره
محکوم تمایالت و شهوت های حیوانی
گردد ،لذا روزه را وسیله و سپری برای
مقاومت در برابر این گونه تمایالت شناخته
تا خود را برتر آرد و قهرمانی نماید .پس
روزه یک حکم بیگانه و نامأنوس نیست که
خداوند آن را بر امت های پیشین به ویژه
امت اسالمی واجب گرداند.
به طور کلی هدف اصلی و فلسفه وجوب
روزه و همچنین عبادات دیگر در اسالم این
است که انسان به درجه تقوا برسد.
«والسالم علی من اتبع الهدی»

سید محمد هاشمی

شرح حدیث:
بیان امام (ع) اشاره به فناپذیری دنیاست .اوال اعداد و ارقام
در هر زمینه محدود و ناقص است و بی نهایت نیست چون
نامحدود و بی نهایت فقط ذات و صفات خداوندی است و ثانیا
دنیا و آنچه مربوط به آن می شود فانی شدنی است و آنچه را
که انتظارش را می کشیم یعنی رفتن از این دنیا و آمدن مرگ
حتمی است و در این مرحله هیچ کس استثناء نیست.
منبع :حدیث زندگی :شرح حکمت های نهج البالغه

سیره رفتاری امام حسن(ع) در ارتباط با دیگران

 .1صبر و بردباری
بسیاری از مشکالت ما نشات گرفته از این است
که صبر و حلم از زندگی ما رخت بسته و زود
از کوره در میرویم و میخواهیم همه چیز را بر
هم بزنیم .اولین قدم برای بهتر شدن در زندگی
این است که صبر خودمان را مانند الگوی
خودمان امام حسن(ع) به درجه باال برسانیم.
امام (ع) آن گونه صبور بودند که صبوری وی
زبانزد عام و خاص شد و ضرب المثل «حلم
الحسنیة » درباره وی رواج یافت.
 .2جواب بدی را با خوبی بدهید
ما دوست داریم که رفتارهای بد دیگران را
همیشه در ذهن خودمان مرور کنیم و خودمان
را برنجانیم و برای رهایی از این رنجش دوست
داریم کاری انجام دهیم تا طرف مقابل هم
برنجد و احساسی همانند ما داشته باشد و دائم
در رنج باشد .اما شیوه رفتاری امام حسن(ع)
این بود که جواب کار بد را با خوبی میدادند
و گذشت میکردند.
چون ائمه معصومین،
تربیت یافته مکتب
الهی هستند .خداوند
در قرآن کریم می
فرماید ...« :ادفع
بالتی هی احسن
فاذا الذی بینک و
بینه عداوه کانه ولی
حمیم ناپسندی را با
نیکی دفع کن ،که ناگاه خواهی د ید
همان کس که میان تو و او دشمنی است ،گویی
دوستی گرم و صمیمی است ».
 .3احترام کردن
کلید حل بسیار از گرفتاری ها این است که
احترام هم را حفظ کنیم و کاری نکنیم که
سبب خدشه دار شدن آن گردد.
زندگی مشترک :خانواده کانونی است که انسان
میسازد و تحویل جامعه میدهد اگر در این
مکان احترام ها حفظ نشود و عزت ها از بین
برود ،زندگی از بین خواهد رفت .همان کاری
که فرهنگ غرب دارد انجام میدهد.
احترام به رفیق :آن رفاقتی پایدار خواهد ماند
که حرمت ها حفظ شود ،شما اگر با کسی رفیق
باشید که دائما شما را با زبان خودش نیش بزند و
با حرف هایش شما را آزار دهد آیا آن رفتارها را
تحمل می کنید و پایبند به آن رفاقت میمانید؟
احترام به فرزند :فرزند اگر در خانواده ای
رشد کند که کارهای کوچک او را هم به شکل
ارزشمندی ببینند و برای هر عملی که از او
صادر میشود ،عکس العمل مثبت نشان دهند

و به او احترام بگذارند آن بچه دارای شخصیت
ارزشمندی میشود و اعتماد به نفس باالی پیدا
خواهد کرد .احترام به فرزند را باید در سیره
ائمه جستجو کنیم و الگو قرار دهیم.

 .4بخشنده باشید
افرادی را سراغ داریم که برای جمع آوری مال
و مال اندوزی بیشتر ،از خانواده ،دوستان و
آشنایان خودشان گذشتند و اگر دست نیازی
به سمت او دراز کردند او دست آنها را خالی
بازگرداند و امیدی به بخشش مالی و رفتاری
او ندارند.
زندگی مشترک :شوهر ،یک فرد خسیس
است و دل کندن از مالش برای او سخت
تر از جان دادنش است و همین صفت
باعث میشود تا زندگی آنها
رنگ کینه و نفرت بگیرد.
در امر

رفاقت :برای
هر انسانی احتمال
اینکه مشکلی بوجود
بیاید و او نیاز به
کمک مالی دوستان خودش داشته باشد
هست .رفیقی که نتواند در روزهای سخت
دستگیر انسان باشد و مال خودش را بر رفاقت
ترجیح دهد آن رفاقت از بین خواهد رفت.
برای اینکه روح شما سبک باشد و قلب آکنده از
مهر و عطوفت داشته باشید ،باید توانایی این را
داشته باشید که بتوانید از مال خودتان بخشش
کنید مانند الگوی خودمان امام حسن مجتبی (ع) .
امام مجتبی (ع) در جود و کرم از همگان سبقت
گرفته بود؛ آن چنان که با بذل و بخشش های
خداپسندانه ،دست از دارایی های خویش می
کشید و همه را در راه خشنودی خدا تقدیم
می کرد .این ،در واقع بیانگر بی اعتنایی آن
حضرت به مظاهر فریبنده دنیا بود .در همین
مورد نوشته اند«:امام مجتبی (ع) در طول عمر
خود ،دوبار تما ِم اموال و دارایی خود را در راه
خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم
تقسیم کرد و نصف آن را برای خود نگهداشت و
نصف دیگر را در راه خدا بخشید.

 .5مشورت کردن
خود رای بودن سبب میشود تا فقط نظر
خودتان مهم باشد و حرف دیگران اهمیتی برای
شما نداشته باشد و همین نوعی غرور است که
مخرب است برای داشتن یک رابطه سالم .امام
حسن (علیه السالم) در بیان اهمیت مشورت مى
فرماید« :هیچ گروهى مشورت نکرد ،مگر اینکه
به این وسیله به سوی رشد و کمال هدایت شد.
زندگی مشترک :وقتی شما برای انجام دادن
کارهایتان با همسرتان مشورت می کنید در
او این حس بوجود میآید که فرد مهمی در
زندگی شما است و باعث میشود تا پیوند شما
محکم تر از قبل شود .اما اگر در کارهایتان خود
رای باشید همسرتان دلسرد خواهد شد.
فرزند :شیوه رفتاری درست این است که به
فرزندتان اهمیت دهید و نظر او را درباره
کارها بپرسید و به او شخصیت دهید.
یکی از شیوه های شخصیت دادن
به فرزندان ،مشورت کردن با
آن هاست .امام مجتبی(ع)
توصیه به این کار پسندیده،
با فرزندان خویش در موارد
مختلف مشورت می
کرد و بدین وسیله
شخصیت آنان را
پرورش داده و در
آن ها عزت نفس
ایجاد می نمود.
روزی معاویه بن خدیج
به عنوان خواستگار به
منزل آن حضرت آمد ،حضرت
مجتبی علیه السالم به او فرمود« :
انا قوم ال نزوج نساءنا حتی نستا مرهن ما قومی
هستیم که دختران خود را بدون نظرخواهی و
مشورت با خودشان ،شوهر نمی دهیم.
نکته :همچنان که استخراج عسل ناب از کندو
پرفایده است ،نتیجه مشورت نیز ،رسیدن به
بهترین راهکار و ناب ترین طرح در یک امر است.
 .6شاد بودن
زندگی به همراه خودش پستی ها و بلندی
های زیادی دارد اگر در مقابل آنها کمر خم
کنیم و زانوی غم را بغل کنیم ،مشکالت بر ما
غلبه خواهد کرد .یکی از خصوصیات فرد فرد
مومن این است که در برابر مشکالت شاد باشد
و با تفکر مشکالتش را حل کند .امام حسن
مجتبى(ع) در کالمى ،ویژگى انسان مؤمن را
چنین بیان مى فرمایند« :از ویژگى هاى انسان
هاى با ایمان این است که در مسیر هدایت
پرنشاط و شاد هستند و در عین حال ،از پیروى
شهوات نفسانی خودداری مى کنند».
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دقایقی با قرآن بر اساس تفسیر نور
توجه به نعمت های الهی ،عامل عشق به خدا
ّ .1
و دوری از غفلت است« .قد انزلنا علیکم ...لعلّهم
ّ
یذ ّکرون»
 .2لباس ،زمانی نعمت الهی است که بدن را
بپوشاند« .یواری َس ْواتکم»
تهیه ی لباس ،عالوه بر عوامل
 .3گرچه در ّ
طبیعی انسان ها نیز تالش می کنند ،ولی همه
ی اینها به دست خداست« .انزلنا علیکم لباساً»
 .4پوشش و پوشاندن کار خداست« ،انزلنا علیکم
لباساً یواری» ،ولی برهنگی و برهنه کردن کار
شیطان است« .فوسوس ...لیبدی لهما ما وری
عنهما من س ْواتهما»
 .5لباس ،نعمت الهی است« ،لباساً یواری»
«فلما ذاقا
و برهنگی و خلع لباس ،کیفر گناه.
ّ
الشجره بدت لهما َس ْواتهما»
 .6پوشش و آراستگی با پوشاک و لباس های
زیبا ،مطلوب و محبوب خداوند است« .قد انزلنا
علیکم لباساً ...و ریشاً» آراستن و زینت و بهره

لباس در قرآن

ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فرو
فرستادیم تا هم زشتی (برهنگی) شما را
بپوشاند و هم زیوری باشد ،و(لی) لباس تقوا
همانا بهتر است .آن ،از نشانه های خداست،
باشد که آنان پند گیرند (و متذ ّکر شوند).
(اعراف)26 ،
با کمی دقت و تأمل می توان نکته ها و پیام
هایی را استفاده نمود ،از جمله:
امیرالمؤمنین(ع) در تعریف امام
زمان (عج) فرمود :آستانهاش از
همه شما گشادهتر و دانشش از
همه شما بیشتر و به خویشان
از همه شما پیوندآمیزتر است.
سپس میفرمایدَ :وه که چقدر
مشتاق دیدارش هستم!
با دست مبارک خود به سینه
اشاره کردند و آهی سرد
کشیدند و فرمودند :از نظر
سخاوت کسی به امام زمان(عج)
نمی سد .وسیعترین دستها
را در سخاوت دارد .در قضاوت
و حکومت ،افراد به حضرت
مراجعه میکنند.
اگر کسی تقاضای کمک کند،
آنقدر به او میدهند که نتواند
حمل کند.
از نظر علم ،دو حرف از علم
آمده است.

بردن از لباس های زیبا تا آنجا که به اسراف
کشیده نشود ،مانعی ندارد.
 .7معنویّت در کنار ما ّدیت ،تقوا در کنار زینت
الزم است« .ریشاً و لباس التّقوی» ،و گرنه
تکبر ،فساد،
لباس می تواند وسیله ی اسرافّ ،
خودنمایی ،مدپرستی ،شهوترانی ،فخرفروشی و
امثال آن شود.
 .8آن گونه که در لباس مادی ،پوشش عیوب،
حفاظت از سرما و گرما و زیبایی مطرح است،
تقوا هم عامل پوشش عیوب است ،هم نگهدارنده
از گناه و هم مایه ی زیبایی معنوی انسان می
باشد« .لباس التّقوی»
 .9از خاک ،پنبه می روید ،از علف که خوراک
حیوان است پشم تولید می شود و از آب دهان
کرم ،ابریشم ،اینها همه از آیات الهی است که
می تواند مایه ی تذ ّکر و بیداری انسان باشد.
«ذلک من آیات ّ
الل لعلّهم ّ
یذ ّکرون»
حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

برای ظهور آقایمان «عمل» کنیم

بیستوپنج حرفش در زمان امام
حجت (عج) میآید .از همهی شما
صلهرحم را عالیتر و بهتر انجام
میدهد .آه؛ چقدر مشتاق دیدار
او هستم.
چقدر زیبا است امامالمنتظر(عج)
که پیامبر رحمت(ص) دربارهاش

فرمودند :بر گونهی راستش،
خالی است که مانند ستاره
درخشان میدرخشد.
حضرت مهدی(عج) طاووس اهل
بهشت است
از زیبایی همه به دور وجودش
جمع و محو در جمال دلربای

اویند.
عالم به فدای موالی غریبی که
امام صادق(ع) در شوق و سرور
ظهورش فرمودند :مهدی(عج)
وارد کوفه میشود و سخنرانی
میکند ،مردم آنقدر از شدت
شوق اشک میریزند که
نمیفهمند حضرت چه میگوید.
کاش بیشتر به یاد موالیمان
باشیم و عهدی کنیم با امام
زمانمان که خود فرمود :هیچ چیز
ما را در حبس قرار نداده (و از
مردم غایب نساخته) ،جز آنچه که
ناخوشایند است و به ما میرسد و
از آنان نمیپسندیم.

نگارنده :محمد
صابری زاد

وفای به عهد از منظر قرآن
دین مبین اسالم تاکید فراوانی به فضیلت
اخالقی وفای به عهد و پیمان دارد چنان
ِ
که واجب بودن آن در آیات زیادی از قرآن
کریم آمده است از جمله آیهَ « :و أفوا ب ِال َعه ِد
کان مسئوالً ؛ به عهد و پیمان خود
إن ال َع َ
هد َ
ّ
وفا کنید که درباره عهد و پیمان (از شما) باز
خواست خواهد شد( ».اسراء )34 /
وفای به عهد آن قدر اهمیت دارد که حتی در
برابر مشرکان و دشمنان اسالم نیز واجب است.
امیرالمؤمنین (ع) در نامه خود به مالک اشتر
مینویسد« :اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد
گردید ...به عهد خویش وفادار باش و جان
خود را سپر پیمان خود گردان زیرا هیچ یک
از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست».
(نهج البالغه ،نامه  ،53ترجمه محمد دشتی)
اما باید توجه داشت که وجوب مراعات
کردن پیمان ،دو طرفه است نه اینکه فقط
مسلمانان پایبند باشند و طرف دیگر نه ،قرآن

ّ
«...إل الّذین عا َهدتم
کریم در این باره میفرماید :
َ
عند المسجد الحرام َفما استقاموا لکم فاستقیموا
المتّقین؛ مگر آنها که در کنار
لَهم ّ
إن اهلل یُ ُّ
حب ُ
مسجدالحرام با آنان پیمان بسته بودید که مادام
که (بر عهد خود) با شما پایدار بمانند شما نیز
(بر عهدتان) با آنان پایدار بمانید و (بدانید که)
خدا پرهیزگاران را دوست میدارد ( ».توبه ) 7 /
پس مطابق این آیه یکی از شروط اصلی وفای به
عهد این است که طرف مقابل نیز بر پیمان خود
پایدار و وفادار بماند.
اما اگر طرف مقابل پیمان را بشکند و نقض عهد
کند ،آن وقت مسلمانان نیز باید آن پیمان را رها
کنند چرا که اص ً
ال پیمانی باقی نمانده است « :و
اگر آنها پيمانهای خود را پس از عهد خويش
بشكنند و آئين شما را مورد طعن قرار دهند با
پيشوايان كفر پيكار كنيد چرا كه آنها پيمانی
ندارند ،شايد دست بردارند( »...توبه)12 /
البته شرایط دیگری نیز برای پایبندی به عهد

وجود دارد مانند اینکه طرف مقابل به تمام
شروط عهدنامه پایبند باشد و چیزی از آن را
فرو نکاهد و دشمنان اسالم را بر علیه مسلمانان
یاری نکنند « :با آن دسته از مشرکان که با آنها
پیمان بسته بودید و آنها از هیچ (شرطی که
با شما داشتند) چیزی فرو گذار نکردهاند و بر
ضد شما از کسی پشتیبانی ننمودهاند ،پس عهد
آنان را تا پایان مدتشان به سر آورید».
مجتبی مصلحی

رسم دعا کردن از نگاه آیت اهلل مجتهدی تهرانی
دعا ،کلید ارتباط با خداست و
این واالترین و باالترین قدر و
قیمتی است که برایش متصور
است؛ گرچه این کلید ،گشاینده قفل
های زندگی انسان و برآورنده نیازهای
معنوی و مادی اوست؛ اما این همه ،جز
در پهنه رابطه با ذات حضرت حق و در زیر
چتر رحمت و عنایت او قابل توصیف و
تعریف نیست.
چونکه صد آمد ،نود هم پیش
ماست ...
بی تردید همانطور که هر رسمی،
آیینی دارد و هر حرکتی جهتی؛ و
همانطور که هر ادبی آدابی دارد و
هر قدمی ،راهی؛ پس دعا هم آیین
و راه و منش خاص خود را داراست
که اگر در مجرای آن جاری شود و
در پهنای آن ساری ،بهتر و بیشتر
و قطعی تر به هدف می رسد و به
ثمر می نشیند.
دعا در زمان های متعینی ،سریعتر
به آسمان می رسد و در مواقع
مشخصی ،بهتر راه بنده را به
سمت ملکوت ،می گشاید.
درست مثل باران سحرگاهی و رنگین
کمان عصرانه؛ که می طلبد تا در پس
قطره های رحمت ،نمادی شود از زیبایی
منتشر در فضای معطر آسمان.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تتازه براتم دادند
بسیار دعا بخوانید
دعا را قدر بدانید ،دعا کنید همواره از خدا
بخواهید و خدا را بخوانید ،اگر انس با دعا و
مناجات داشته باشید صوت و صدای شما

برای مالئکه آشناست ،ولی کسی که صدایش
معروف و آشنا نیست؛ وقتی دعا میکند مالئکه
به او می گویند که تا امروز کجا بودی ،صدای تو
برای مالئکه نا آشناست؟
استجابت دعا در چهار وقت:
در چهار زمان دعا مستجاب است
اول در نماز وتر که یک رکعت نماز شب است.
نماز شب را بخوانید و هر آنچه می خواهید در
آن یک رکعت دیگر بخواهید .دوم بعداز طلوع
فجر وقتی که اذان صبح را گفتند دعا مستجاب

است.
سوم و چهارم بعداز ظهر و بعد
از مغرب است که دعا مستجاب
است و اگر حاجتی داشته باشی ،به
جاجت خود می رسی.
قرآن زیاد بخوانید
قرآن زیاد بخوانید و در حدیث آمده که
چرا در شبانه روز حداقل  50آیه قرآن
نمیخوانید؟
یک روز در مسجد گوهر شاد بودم،
جوانی که نورانی هم بود ،از من
پرسید ،گاهی آهن زنگ می زند
و یا پارچه ای کثیف و روغنی
میشود .با وسیله ای زنگار و
کثیفی آنها را از بین میبرند،آیا
شما وسیله ای دارید که زنگار
دل را از بین ببرد؟
من از شنیدن این سوال لذت
بردم! این جوانی که این سوال
را می کند از پیر دومردان نیز با
ارزش تر است.
به او گفتم :دو تا دوا به یاد دارم،
که در روایات ذکر شده است .یکی
خواندن قرآن در هنگام سحر ،خواندن
قرآن را هنگام سحر فراموش نکنید .وقتی
نماز شب را خواندید قدری قرآن بخوانید.
دوم استغفار در هنگام سحر است که در رفع
زنگار دل بسیار موثر است.
البته مورد سومی نیز وجود دارد که موجب
میشود زنگار دل از بین برود و آن دست
کشیدن بر سر یتیم است ،البته نباید دست
خشک و خالی باشد ،اگر وضع مالی شما
خوب است به امور زندگی او برسد و وسایل
مدرسه،کیف ،لباس ،و  ...او را فراهم کنید .نیاز
های زندگی او را برطرف کنید که در پاک
کردن زنگار دل بسیار موثر است.

حه
صف
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چرا نباید کودکتان در فضای مجازی باشد؟

درست مانند زندگی واقعی ،در فضای مجازی
نیز افراد سالم و بیمار در کنار هم فعالیت
میکنند و گاهی حتی به راحتی از هم تشخیص
داده نمیشوند.
جهت کاهش خطراتی که در فضای مجازی متوجه
افراد کم سن و سال است ،شبکههای ارتباطی نیز
محدودیت خاصی اعمال کردهاند .برای ایجاد
حساب کاربری در فیسبوک ،توئیتر ،اینستاگرام،
پینترست و اسنپ چت ،فرد باید حداقل  ۱۳سال
سن داشته باشد .این عدد برای واین  ۱۷و برای
استفاده از یوتیوب  ۱۸است.اما چرا برای کودکان
محدودیت سنی اعمال میشود؟
 .۱اطالعات شخصی کودکان در خطر است
اطالعاتی که عموماً برای عضویت در شبکههای
مجازی مختلف از اینستاگرام گرفته تا یوتیوب
از کاربر دریافت میشود ،شامل نام ،تاریخ تولد،
ایمیل ،تلفن و آدرس و یا حتی پست هایی که
شخص در صفحه کاربری خود منتشر میکند،
میتواند توسط افراد حرفهای حک شده و
کودکان را در معرض خطر قرار دهد .حتی
ممکن است اطالعات شخصی فرد راهی برای
سوءاستفاده افراد بیمار باشد.
 .۲کودکان در سنین پایین توانایی
تصمیمگیری صحیح در فضای مجازی را ندارند

این که امروزه کودکان در سنین پایینتری
نسبت به تکنولوژی و فضای مجازی کنجکاوی
نشان میدهند ،نمیتواند دلیل کافی برای رها
بهزودی فعالیت اپلیکیشن
اختصاصی اینستاگرام برای
ارسال پیامهای خصوصی دایرکت
غیرفعال خواهد شد.
اجتماعی
شبکهی
ظاهرا
اشتراکگذاری عکس اینستاگرام
قصد دارد در ماه آینده ،پشتیبانی
از اپلیکیشن اختصاصی دایرکت
را پایان دهد .البته باید توجه
کنید که با پایان کار اپلیکیشن
یادشده ،تمامی پیامهایی که در
بخش دایرکت ارسال کردهاید،
همچنان باقی میمانند و ازطریق
اپلیکیشن اختصاصی اینستاگرام
دردسترس خواهند بود.
این خبر را مت نوارا ،یکی از
مفسران صنعت رسان ه های
اجتماعی و تعدادی از کاربران
ویژهی این شبکهی اجتماعی در
فروشگاه پلیاستور بیان کردهاند.
درحالحاضر ،کاربرانی که از این
اپلیکیشن برای ارسال پیامهای

کردنشان در فضای اینترنت باشد .تمام برنامهها
و حتی بازی هایی که فرزندتان با آن ارتباط
برقرار کرده یا از آن استفاده میکند ،شخصیت
ت الشعاع
و امنیت جسمی و روحی او را تح 
قرار میدهد .شاید عقیده داشته باشید عالقه
کودکتان به تکنولوژی نشانهی هوش اوست و
ممکن است این عقیده درست هم باشد .اما
تصمیمگیری صحیح در فضای مجازی نیازمند
تجربه است و مسلماً کودکی که تازه وارد این
محیط میشود قادر نیست رفتار صحیح را به
موقع تشخیص دهد.
 .۳دروغگویی برای ایجاد حساب کاربری
اتفاقی که با وجود محدودیت سنی ممکن است
پیش بیاید این است که فرزندتان به دروغ،
تاریخ تولدی را وارد کند و سنش را باالتر ببرد
تا فعالیتش در فضای مجازی محدودیتی نداشته
باشد .اینجاست که میزان صداقت بین والدین و
فرزندان اهمیت پیدا میکند .در صورتی که به
اندازه کافی فرزندتان را از مشکالت و خطراتی
که در این فضا تهدیدش میکند آگاه کرده باشید
و بتوانید روابط دوستانهتری با او برقرار کنید تا
درصورت بروز مشکل به شما اطالع دهد ،احتمال
چنین خطایی به مراتب پایینتر خواهد بود.
محدودیتهایی که والدین نمیبینند
متاسفانه علیرغم محدودیتهایی که سازندگان
شبکههای اجتماعی برای گروههای سنی اعمال
کردهاند ،برخی از والدین با استفاده از عکس و

فیلمهای کودکان خردسالشان قصد دارند
در فضای مجازی مطرح شوند در نتیجه
فرزندشان را در معرض دید این افراد بیمار
قرار میدهند و مسلماً تعیین حریم خصوصی
توسط چنین والدینی برای کودکشان بسیار
سخت خواهد بود.
این که برای جذب دنبالکننده و به اصطالح
باال بردن پیج اینستاگرامتان از کودکتان
عکس منتشر کنید ،یعنی او را در معرض
دید افراد زیادی ،از جمله پدوفیلها(نوعی
انحراف جنسی که فرد مبتال به کودکان میل
جنسی دارد) قرار دادهاید.
بر همین اساس توصیههای کلی برای
والدین ارائه میدهیم:
تقریبا هیچ جایگزینی برای نظارت والدین وجود
ندارد .بهتر است حواستان باشد که فرزندتان در
فضا مجازی چه فعالیتهایی میکند.
افراد زیادی از جمله کودکان و نوجوانان
فکر میکنند که در فضای مجازی میتوانند
همیشه ناشناخته باقی بمانند .در صورتی
که دنبال کردن رد پای افراد در این محیط
برای یک فرد حرفهای ابدا ً کار سختی
نیست .به فرزندتان بیاموزید ،با هربار بازدید
یک سایت ،ایجاد یک پست در وبالگ یا
به اشتراک گذاشتن اطالعات ،به تعداد رد
پاهایشان اضافه میکنند.
به فرزندتان یاد بدهید ،نمیتوان به هرکسی
به عنوان دوست مجازی اعتماد کرد .افراد
زیادی هستند که به دنبال اهداف جنسی ،در
فضای مجازی به کودکان نزدیک میشوند.
حتما به آن ها گوشزد کنید که اطالعات
شخصیشان را در فضای مجازی به اشتراک
نگذارند .فرزندتان نباید اطالعاتی مانند نام
کامل ،سن ،آدرس ،ایمیل و شماره تلفنش را
با کسانی که نمیشناسد به اشتراک بگذارد.
در صورت امکان و با توجه به برنامهای که
فرزندتان استفاده میکند ،صفحه شخصی او
را در حالت «خصوصی» قرار دهید.
اگر فرزندتان مورد سوءاستفاده قرار گرفت،
بهترین و سریعترین راه پیگیری موضوع از
طریق پلیس است.

اینستاگرام به فعالیت اپلیکیشن
دایرکت خاتمه میدهد

دایرکت استفاده میکنند ،با این پیغام
مواجه میشوند که این اپ بهزودی
بهکار خود پایان خواهد داد .نوارا در
توییتی بر این خبر صحه گذاشته است:
تأیید شد :بهزودی اینستاگرام
اپلیکیشن اختصاصی دایرکت را
غیرفعال خواهد کرد.
اپلیکیشن مذکور ابتدا در
۷دسامبر ۲۰۱۷منتشر شد و پسازآن،
اینستاگرام سعی کرد از شباهت آن
به اسنپچت بکاهد .نسخ ه آزمایشی

اپلیکیشن اختصاصی دایرکت
اینستاگرام در ابتدا برای کاربران
برخی از کشورهای جهان ازجمله
شیلی ،ایتالیا ،پرتغال ،ترکیه و اروگوئه
دردسترس قرار گرفت و پسازآن ،در
سایر نواحی جهان نیز منتشر شد.
در زمان معرفی این اپلیکیشن،
یکی از سخنگویان اینستاگرام
اعالم کرد در چهار سال گذشته،
کاربران از قابلیت دایرکت در این
شبکهی اجتماعی بسیار استفاده

کردهاند؛ اما میتوان با ارائهی
اپلیکیشن اختصاصی برای ارسال
پیامهای دایرکت استفاده از این
ویژگی را بهبود بخشید.
حال بهنظر میرسد دوران
اپلیکیشن مخصوص دایرکت
قبل از استفادهی کامل و فراگیر
کاربران بهپایان رسیده است .در
هر صورت ،دلیل اتخاذ این تصمیم
هنوز مشخص نیست .ظاهرا
اپلیکیشن دایرکت اینستاگرام
قرار بود مسیر اپلیکیشن مسنجر
فیسبوک را برود که در آن ،دچار
مشکل شد .گفتنی است فیسبوک،
شرکت مادر اینستاگرام ،اپلیکیشن
اختصاصی مسنجر خود را در سال
 ۲۰۱۴منتشر کرد.
برخی از منابع خبری دربارهی این
تصمیمگیری از اینستاگرام توضیح
خواستهاند؛ اما تاکنون پاسخی
رسمی از جانب این شبکهی
اجتماعی ارائه نشده است.

به مناسبت روز جهانی ارتباطات

رونمایی از چهار طرح مهم ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات
جهانی
روز
ا ر تبا طا ت ،
امسال با شعار
«رونق تولید
گسترش
و
خد ما ت
د یجیتا ل »
شد
برگزار
که به همین
مناسبت وزیر
ا ر تبا طا ت
نمایشگاه
از
د ستا و ر د ها ی
جوانان ایرانی
و
بازدید
از
همچنین
طرح
چهار
مهم ارتباطی
رونمایی کرد.
طرح دژفا (سپر امنیتی شبکه ملی
اطالعات) طرحی است که همراه با توسعه
فناوری از حریم شخصی افراد محافظت می
کند و هدف آن مقابله با حمالت سایبری،
حمایت از تداوم خدمات دیجیتال،
جلوگیری از کالهبرداری ،نشت اطالعات
و شناسایی بدافزارهاست.
البته این طرح اکنون دربرگیرنده  10زیر
پروژه است که شامل:
سامانه تله افزار :شناسایی و جمع آوری
بدافزارها.
سامانه بومی کاوشگر :پویش فایل های
مشکوک با ضد بدافزار.
سامانه بومی سمات :مقابله با از کاراندازی
توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر

حمالت DDOS.
سامانه بومی بینا :جمع آوری متمرکز بات
ها و آسیب پذیری ها در فضای  IPکشور.
سامانه بومی چکاپ :سنجش امنیت گواهی
 SSLسرور  DNSو مودم اینترنت.
سامانه بومی سایمان :آموزش و شبیه
سازی تست نفوذ سامانه وب.
سامانه بومی دانا :پویش اطالعات کل
فضای  IPکشور.
سامانه بومی سینا :ارایه سرویس ارزیابی
امنیتی خودکار بر بستر وب.
سامانه بومی سدید :تشخیص نفوذ در
شبکه های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
سامانه چتر امن :ارایه سروی DNSبا
حذف رکوردهای شبکه های بات.
طرح سروا ،طرح دیگری است که شامل
مرکز تبادل اطالعات دولت با بخش

صی
خصو
با هدف به
اشتراک گذاشتن
اطالعات دولتی
برای استارتاپ
ها محسوب می
شود .در این طرح
کسب و کارها
می توانند از
داده های دولتی
استفاده کنند.
این طرح بر پایه
ا ستا ند ا ر د ها یی
برای حفظ حریم
است.
شخصی
سروا شبکه ملی
اطالعات را از
نظر زیرساختی
رشد می دهد و امکان رونق را برای کسب
و کارهای ایرانی فراهم می کند .برای این
پروژه ۲۶میلیارد ریال هزینه شده است.
اتصال بیش از  7200روستا به پهن باند
شبکه ملی اطالعات از دیگر طرح های
رونمایی شده در این مراسم بود که هدف
از اجرای آن تامین زیرساختهای مورد نیاز
برای توسعه و دسترسی بدون تبعیض
آحاد مردم و تحقق اهداف برنامه ششم
توسعه در حوزه ارتباطات است.
همچنین طرح توسعه زیرساخت های
مخابراتی با استفاده از تجهیزات کامال
بومی در  4استان کشور توسط شرکت
مخابرات ایران ،با سرمایه گذاری ۳۱۶
میلیارد تومانی و با استفاده از تجهیزات
تولید داخل ،افتتاح شد.

ثبت اعتیاد به بازیهای رایانهای به عنوان یک بیماری رسمی
برخی پزشکان از این اختالل با عنوان یک
ی چونو چرا یاد میکنند
اعتیاد رفتاری ب 
ش از اندازه با رایانه بهطوریکه
که با بازی بی 
بر زندگی روزانه فرد اثر بگذارد ،همراه است.
از میان نگرانی های بیشمار والدینی که
فرزندانشان به بازیهای رایانهای اعتیاد
دارند میتوان به در خطر افتادن امنیت
آنها و بروز خشونت ،پرخاشگری و سوء
رفتار در آنان اشاره کرد.
اگرچه گروه کوچکی از افراد به اختالل بازی
دچارند اما پیامدهای این اختالل برای مبتالیان

میتواند فاجعهبار باشد.
نمیتوان بهطور قطع گفت که این اختالل در اثر

خود بازی کردن به وجود میآید و یا اثر و
نتیجه دیگر اختاللهاست.
محققان دانشگاه روچستر با بررسی انگیزه
گیمرها برای بازی کردن دریافتند که
محرک افراد برای این کار چیزی بیشتر
از سرگرم شدن است.
به گفته ریچارد رایان محقق ارشد این تیم
تحقیقاتی ،بسیاری از بازیهای رایانهای
نیازهای اولیه روانی افراد را تأمین میکنند و
گیمرهاعمدتاًبرایدستیابیپاداشها،آزادی
و ارتباط با دیگر بازیکنان ،به بازی ادامه میدهند.

نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر
شاید برای شما نیز پیش آمده که دردسرهای
زیادی را به دنبال ویروسی شدن کامپیوتر خود
کشیده اید و بسیاری از برنامه ها و فایل های مورد
نظرتان نیز در پی این مسئله از دست رفته است.
با این نشانه ها مطمئن شوید چنین مسئله ای
برای کامپیوتر شما پیش آمده است و برای حل
آن اقدام نمایید.
.1مرورگر وب شما به درستی کار نمی کند

تقریبا یک دهه ی پیش این مسئله وجود داشت
که بسیاری از مرورگرها در حین باز شدن سریعا
کاربر را به صفحات پاپ آپ انتقال می دادند
و عالوه بر عدم فعالیت صحیح کامپیوتر ،کاربر
را نیز عصبی می کرد ،ولی امروزه بسیاری از
این صفحات پاپ آپ توسط خود مرورگر بالک
می شوند .اما اگر پس از بستن مرورگر خود نیز
همچنان صفحات پاپ آپ را دریافت کردید،
نشان از این دارد که دستگاه شما به ویروس
آلوده شده است.
بسیاری از صفحاتی که مشاهده می کنید از
زبان یک آنتی ویروس صحبت می کنند ولی
خودشان عامل بروز ویروس می باشند .تنها
عامل نشان دهنده ی ویروس صفحات پاپ
گزارشهای زیادی منتشر شده
که نشان میدهد گوگل برای
مدتی طوالنی به اطالعات و
تاریخچه خریدهای اینترنتی
کاربران دسترسی داشته است.
به گزارش ایسنا ،از آنجایی که
در سالهای اخیر شبکههای
اجتماعی و غولهای تکنولوژی
در جهان به علت نقض حریم
خصوصی کاربران تحت فشار
نهادهای سیاسی و غیر سیاسی
قرار گرفتهاند ،کارشناسان و
محققان فعال در حوزه فناوری
و امنیت سایبری سعی دارند
با تحقیقات و بررسیهای
خود دریابند که شرکتهای
بزرگ تکنولوژی همچون
گوگل ،آمازون ،اپل و غیره تا
چه حد به اطالعات خصوصی
کاربرانشان دسترسی دارند و
در همین خصوص هر از گاهی
با پژوهش های جدید خود

آپ نیستند و از دیگر نشانه های ویروسی
شدن اضافه شدن ابزارهای مختلف به نوار ابزار
مرورگرتان نیز می باشد که حتما به نوار ابزار
مرورگر خود نیز توجه نمایید.
.2آنتی ویروس غیر فعال می شود
اگر یک دزد بخواهد وارد منزل شما شود قطعا
اولین کاری که می کند سیستم امنیتی منزل
شما را غیر فعال می کند ،این امر مصداق بارز
همین ویروس ها می باشد که سبب می گردد
سیستم آنتی ویروس شما به طور کلی مختل
شود و دیگر امکان بروزرسانی نداشته باشد تا
به راحتی بتوانند به سیستم شما تسلط کامل
را داشته باشند .اگر خودتان بروزرسانی را غیر
فعال نکرده اید قطعا سیستم شما ویروسی
شده است.
.3کند شدن سرعت کامپیوتر
کاهش سرعت کامپیوتر می تواند دالیل متفاوتی
داشته باشد و تنها وجود بد افزارها نمی تواند
سبب کاهش سرعت گردد .قبل از اینکه فکر
کنید کامپیوتر شما ویروسی شده است باید
سیستم های سخت افزاری خود را بررسی کرده

و سپس به ویروسی شدن دستگاه خود فکر کنید.
اگر دالیلی برای کاهش سرعت کامپیوتر خود
پیدا نکردید به راحتی می توانید بگویید کامپیوتر
یا لپ تاپ شما ویروسی شده است.
یکی از نشانه های ورود یک بد افزار این است
که به محض ورود به یک سیستم بسیاری از نرم
افزارها را در پس زمینه ی کامپیوتر شما فعال
می کند که سبب آسیب رسیدن به بخش های
اصلی کامپیوترتان می گردد.

گوگل میداند شما چه چیزی میخرید!

گزارشهای جدیدی نیز منتشر
میکنند که معموالً جنجال و سر
و صدای زیادی در فضای مجازی
به راه میاندازد.
حاال نتایج یکی از این بررسیهای
جدید کارشناسان نشان میدهد
که گوگل تاریخچه تمامی پرداخت
آنالین و خریدهای اینترنتی
کاربران خود تحت تعقیب داشته
و به تمامی دادههای مربوط به آن
دسترسی داشته است.

آنها بر این باورند که گوگل
از طریق حسابهای کاربری
جیمیل اکانت کاربران توانسته به
اطالعات مربوط به پرداختهای
آنالین و خریدهای اینترنتی
کاربرانش دسترسی داشته باشد
که البته هنوز مشخص نیست
این دسترسی برای چه مدت
زمانی وجود داشته است.
گوگل در واکنش به جنجالهای
برانگیخته شده بعد از انتشار این

اخبار در بیانیهای عنوان کرده
است که به منظور پیگیری
پرداخت های اینترنتی و آنالین
کاربران این قابلیت در اختیار
کاربران سرویسهای گوگل
قرار داده شده است و آنها هر
زمان که بخواهند میتوانند این
اطالعات را حذف کنند.
گوگل ،در ادامه این بیانیه
همچنین تاکید کرده است که
این اطالعات تنها برای خود
کاربران قابل مشاهده و پیگیری
است و توسط هیچ کار برای
دیگری حتی گوگل قابل مشاهده
و استفاده نخواهد بود.
همچنین گوگل خاطرنشان
کرده است که هیچ یک
از اطالعات مربوطه توسط
گوگل برای نمایش تبلیغات
و سایتهای تبلیغاتی به
کاربران استفاده نشده و
نخواهد شد.

ارتقای امنیت فضای مجازی با رویکرد پیشگیری از جرم
به گزارش خبرگزاری صدا و
سیما به نقل از پایگاه خبری
پلیس ،سردار محمد شرفی
در جلسه هم اندیشی با
نخبگان فرهنگی و اجتماعی
در خصوص استفاده مناسب
اقشار مختلف جامعه از فضای
اینترنت ،گفت :دشمنان نظام
در این فضا به دنبال تضعیف
باورهای دینی و اعتقادی
در جامعه هستند و ضروری
است که دستگاه های متولی
با برنامه ریزی و آموزشهای
مدون به خانواده ها ،اطالع
رسانی به موقع و پویا با
استفاده از تمامی ظرفیتهای
رسانهای اعم از صداوسیما،
مطبوعات ،سایتهای خبری،
بستر اینترنت و فضای مجازی
نسبت به آگاهسازی و ارتقای
مهارت رسانهای هم میهنان در
موضوعات روز دنیا اقدام کنند.
وی افزود :دشمنان قسم
خورده انقالب اسالمی به
واسطه پشتیبانی نظام سلطه
رسانه ای با مدیریت بستر

اینترنت و شبکه های مجازی
نسبت به تولید و انتشار اخبار
جعلی و کذب ،مظلوم نمایی،
القای شبهات و شایعه پراکنی،
افکار و نظرات مردم را در مسیر
نادرست جهت دهی میکنند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا،
راهکارهای مقابله با تهدیدات
و آسیبهای اجتماعی استفاده
غیر مجاز از اینترنت را ،فرهنگ
سازی ،آموزش عمومی و نظارت
مستمر دانست و گفت :باید با
همکاری دستگاههای فرهنگی،
سازمانهای دولتی و غیر
دولتی و خانوادهها گامی موثر
در راستای آگاه سازی عمومی

برداشته شود.

سردار شرفی ،افزود :خانواده ها
مسئولیت بیشتری در افزایش
مهارت رسانه ای خود و فرزندان
دارند و الزم است خود را در
معرض آموزشهای مناسب با
این فضا که از طریق دستگاههای
مسئول ارائه میشود ،قرار دهند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به
ماموریت انکارناپذیر پیشگیری از
جرم توسط پلیس اشاره کرد و
گفت :به واسطه رفتارهای مجرمانه
مجرمان در فضای مجازی ،پلیس
با شدت نسبت به رصد این فضا
اقدام و با شناسایی و برخورد با
مجرمان فعال در این فضای امنیت

آگهی تحدید حدود اختصاصي

این بستر را تامین میکند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری
از جرم در فضای مجازی ،افزود:
پلیس برای تامین امنیت پایدار و
حفظ آرامش شهروندان در فضای
مجازی ضمن ارائه آموزش در بستر
اینترنت نسبت به کاهش آسیبهای
مربوط به این فضا در راستای حفظ
بنیان خانواده ،گسترش فرهنگ و
ارزشهای اسالمی و حفظ حریم
خصوصی کاربران کمک قابل
توجهای میکند.

سردار شرفی ،فضای اینترنت و
شبکههای اجتماعی را به تعبیر
مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) بهترین فرصت برای
شناخت ارزشهای انقالب،
باورهای دینی و معرفی این
ارزشها و باورها به دنیا دانست
و گفت :پلیس به منظور ارتقای
امنیت فضای مجازی با رویکرد
پیشگیری از جرم به شدت با
اخاللگران و ناامن کنندگان
فضای مجازی برخورد و آنان را
به مراجع قضائی معرفی خواهد
کرد.

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه نخلستان متصل به هم مشتمل بر  64اصله و اشجار گز و پزآب زمين زراعتي و حقالشرب از رودخانه
واقع در آن تحت پالک  5226واقع در قطعه  2بخش  18فارس صحراي خور ملكي فرحناز قطبا و شركا به علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي
شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه  98/3/27تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8
صبح 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 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 98/02/30 :
م/الف207/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

سي و يكم

4:34

6:01

12:49

19:38

19:56

اول

4:33

6:01

12:49

19:38

19:57

امام على علیه السالم فرمود:
روزه پرهیز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و
نوشیدنى پرهیز مىكند.

تجهیز فرودگاه الرستان به دستگاه پوش بک

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی
الرستان ،در راستای تکمیل تجهیزات شرکت
(هندلینگ)خدمات هوایی سامان بمنظور
جابجایی هواپیما در مواقع نیاز یکدستگاه
پوش بک به فرودگاه الرستان اختصاص یافت.

پوش بک (  )Pushbackدر هوانوردی ،عملیاتی
فرودگاهی است که هواپیما به عقب هل داده
شده و توسط نیرویی خارجی از گیت فرودگاهی
دور میشود .پوش بک توسط وسیله نقلیهای کم
ارتفاع و مخصوص که پوش بک تراکتور یا tug
نامیده میشود انجام میگیرد.

و اما اجر و پاداش رد زبان است با گفتار  ،و رد دستها و پااه می باشد با کردار ،
و خدا وند بندگان پاک طینت را هک دارای نیت صاداقهن هستند اگر بخواهد
رد بهشت جا می دهد.

نمایشگاه قرآنی ویژه ماه رمضان در پایانههای
مترو شیراز برگزار میشود

احمدرضا نداف در گفتوگو با خبرنگار تسنیم
در شیراز ،درباره برنامههای قرآنی ویژه ماه
مبارک رمضان اظهار داشت :هر سال برنامههای
قرآنی به صورت نمایشگاه عروه الوثقی در یک
مکان برگزار میشد اما امسال بناست که
نمایشگاههای متعددی در نقاط مختلف برگزار
شود.
وی با بیان اینکه پایانههای مترو یکی از
مکانهای برپایی نمایشگاههای قرآنی است،
گفت :این نمایشگاه که شامل کتاب ،نرم افزار،
نغمات قرآنی ،آثار هنری و خوشنویسی میشود
در  2پایانه متروی شیراز برگزار میشود.
مدیر گروه قرآن و عترت ارشاد اسالمی استان
فارس درباره زمان برپایی این نمایشگاهها افزود:
نمایشگاههایی که در پایانههای مترو برگزار
میشود تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

نداف با اشاره به دیگر برنامههای قرآنی ماه مبارک
بیان کرد :برپایی محافل قرآنی در شبهای قدر
و شبهای پایانی ماه مبارک از دیگر برنامههایی
است که از سوی ارشاد اسالمی فارس پیگیری
میشود.
وی برگزاری بداهه نویسی خوشنویسی را از
دیگر برنامههای این ماه عنوان کرد و گفت :این
برنامه براساس روال هر ساله با همکاری انجمن
خوشنویسی استان فارس برگزار میشود که
امسال در یکی از شبهای  19یا  21ماه رمضان
در حرم علی بنحمزه برگزار میشود.
مدیر گروه قرآن و عترت ارشاد استان فارس
تصریح کرد :برنامه جشن میالد امام حسن
مجتبی(ع) و تجلیل از قرآن آموزان و موسسات
قرآنی شهر شیراز نیز از برنامههای برگزار شده
است.

هزاران نامه و طومار بی جواب مردم الرستان به مسئوالن!!
هزاران نامه و طومار و ده ها نماینده در
مجلس فریاد کشیدند و صدها بازرس ویژه
و وزرا و مدیران کل و ...از این شهرستان
بازدید نمودند و گزارش مفصلی به مقامات
تهران و مرکز استان ارائه نمودند ولی
متاسفانه اقدام جدی و بایسته از سوی
مسئولین انجام نشده است.
مردم الرستان از بدقولی مسئولین خسته
شده اند .مگر دو محور ارتباط زمینی الر

به جهرم و الر به بندرعباس در حال حاضر به
عنوان دو محور مواصالتی استراتژیک و بسیار
با اهمیت در دسترسی سریع به خلیج فارس
در کشور مطرح نمی باشد و از لحاظ نظامی
به عنوان خط پشتیبانی خلیج فارس قلمداد
نمی شود پس چرا این پروژه با تعلل وکندی و
بی رغبتی مسئولین همراه می باشد و بصورت
قاطع و جدی عملیات اجرایی نمی گردد؟!
همه می دانیم که سرجمع تمام پاسخ های

بهسازی دو تقاطع و روکش آسفالت در بخش جويم
گزارش
به
ميالد الرستان
به نقل از
روابط عمومی
اداره کل راه
و شهر سا ز ی
،
الرستان
عبداهلل قهرمانی
پیر سالمی رییس اداره راه و شهرسازی
جویم در خصوص ایمنی و نگهداری راههای
مواصالتی اظهار داشت  :طراحی میدان  ،بیس
 ،آسفالت و نصب تابلو عالئم تقاطع دامچه
و روکش آسفالت به طول  17کیلومترو

عرض  8متر در
محور دامچه به
هیرم در حال
انجام است كه
دسترسی بخش
های جویم و
بنارویه به اوز و
الر و گراش را

تسهیل می کند.
وی افزود  :در سال گذشته در بخش بنارویه نیز
دو پروژه ی ساماندهی تقاطع بختیارویه و نصب
برج نوری به ارتفاع  12متر و  14پرژکتور نیز در
این تقاطع انجام شد.

مسئولین هر ساله بطور مکرر کمبود اعتبار
اختصاصی از سوی سازمان برنامه و بودجه
کشور و استان است و با این اعتبار قطره
چکانی این پروژه تمام شدنی نیست و تا ده
ها سال دیگر این پروژه سر و سامانی نخواهد
گرفت.
این پروژه اگر یک پروژه ملی و الزم و با اهمیت
برای کشور می باشد حداقل می بایست ۳۰۰
میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۳۹۸جهت آن

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل
از روابط عمومی کتابخانههای عمومی
استان فارس ،حشمتاهلل حیاتالغیب
با اشاره به استقبال مددجویان از
جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار
داشت :برنامهریزی الزم جهت اجرای
نهمین دوره جشنواره مسابقات
رضوی در بین مددجویان ،خانوادهها،
کارمندان و کارکنان وظیفه زندان
انجام شده است.

وی عنوان کرد :در دورههای گذشته
جشنواره کتابخوانی رضوی ،اداره
کل زندانها مشارکت گستردهای
را در این جشنواره داشته است .در
هشتمین دوره این جشنواره که سال
گذشته برگزار شد بیش از  2100نفر
از مجموعه زندان در جشنواره شرکت
کردند که عمدتاً زندانیان بودهاند و
عالوه بر هدایای نقدی ،از تسهیالت
قضایی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ،علی گودرزی،
معاون بازآفرینی و مسکن راه و شهرسازی فارس،
اظهار داشت :در روند اخذ وام سعی شده تا با تکیه
بر قابلیتهای دولت الکترونیک از مراجعه حضوری
متقاضیان جهت ثبتنام و پیگیری کاسته شود.
وی افزود :در این راستا متقاضیان وام پس از اخذ
پروانه ساختمانی ملک خود از شهرداری که در آن
وقوع ملک در محدوده بافت فرسوده قیدشده با سند
مالکیت و اسناد شناسایی خود را در سامانه http/
 facility.udrc.irو لینکهای مرتبط با عنوان
وامهای بافت فرسوده در وبسایت اداره کل راه و
شهرسازی فارس و شرکت بازآفرینی شهری ایران
بارگذاری کرده و کد رهگیری دریافت میکنند.

حیاتالغیب ،با تصریح اینکه
برنامهریزیهای الزم از طریق اداره
فرهنگی و تربیتی و تبلیغات برای
حضور حداکثری زندانیان در این
دوره از جشنواره انجام شده است،
گفت :در راستای ارتقای انگیزه
زندانیان برای مطالعه بیشتر و شرکت
در جشنواره همانند سالهای گذشته
تسهیالت قضایی و رفاهی همچون
مرخصی ،اشتغال به صورت رأی باز،

معاون بازآفرینی و مسکن راه و شهرسازی فارس،
گفت :ناظر استانی سامانه مدارک را رصد و چک
میکند و در صورت تکمیل بودن مدارک به
متقاضی اعالم میشود که برای اخذ نامه معرفی
به بانک به اداره راه و شهرسازی مراجعه کند.
گودرزی ،تصریح کرد :جهت تسهیل کار برای
متقاضیان خارج از شیراز نیز این مکان فراهمشده
که نامه معرفی به بانک از طریق کارپوشه ادارات
راه و شهرسازی شهرستان مربوطه ارجاع شده و
نیاز حضوری به شیراز نباشد.
وی ادامه داد :در خصوص مبلغ وام نیز در سطح
شهر شیراز  50میلیون تومان و در سایر شهرهای
استان  40میلیون تومان به ازای هر واحد است.

آزادی مشروط و غیره با نظر مراجع
قضایی ،به افراد شرکت کننده تعلق
میگیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین
استراتژیهای سازمان زندانها در
راستای اصالح و تربیت ،کاهش
آسیب و کاهش نرخ بازگشت به
زندان ،مطالعه کتاب و اجرای
برنامههای کتابخوانی در زندانهاست،
خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
اوقات فراغت زندانیان زیاد است
پرداختن به مطالعه هم از استرس و
فشارهای روحی و روانی آنان میکاهد
و هم سبب افزایش اطالعات و سطح

آگاهی عمومی آنان میشود و
مسابقات کتابخوانی رضوی جایگاه
ویژهای در این زمینه دارد.
به گفته حیاتالغیب شناخت سیره
رضوی گام مهمی است در جهت
تغییر افکار ،رفتار و گفتار زندانیان و
طی نظرسنجیهای انجام شده در بین
زندانیان ،برگزاری این مسابقات تأثیر به
سزایی در پرنمودن اوقات فراغت زندانیان
و کمک به بازگشت سعادتمندانه آنان به
جامعه داشته است.
الزم به ذکر است در حال حاضر
 15کتابخانه مشارکتی در مجموعه
زندانهای فارس وجود دارد.

مزارع و باغات خسارتی ندیدند

به گزارش میالد الرستان و به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،روزهای پایانی فروردین
ماه امسال بود که خبر هجوم ملخهای صحرایی
یا دریایی منتشر شد و وزارت جهاد کشاورزی
مبارزه با این ملخها را آغاز کرد و همچنان
ادامه دارد .ملخهای صحرایی خطرناکترین
نوع ملخ هستند که از شبه جزیره عربستان
وارد ایران شدند.
نخستین هشدارها از وجود ملخهای صحرایی
محمدرضا درگاهی ،رئیس سازمان حفظ
نباتات کشور درباره حضور این ملخها گفته
است :اول بهمن ماه سال گذشته نخستین
هشدار و اخطار از سازمان فائو مبنی بر
احتمال حمله ملخ صحرایی به کشور داده
شد و بدین منظور اطالعرسانی به استانهای
مورد تهدید و تشکیل ستاد بحران مورد توجه
قرار گرفت.
به گفته درگاهی با توجه به حرکت دستهجات
زیاد ملخ صحرایی از باالی دریای سرخ تاکنون
 147ریزش به کشور داشتیم که هشت استان
را درگیر کردند.
استان فارس نیز از هجوم این ملخها در امان
نبوده است البته سابقه حضور این ملخها در

ملخهای صحرایی در فارس

وی از آمادگی جهاد کشاورزی فارس برای مقابله
با این آفت و استقرار  2هواپیمای سمپاش سخن
گفته بود .براساس اظهارات قاسمی گروههای
رصد در مزارع و اراضی زیرکشت شهرستانهای
جنوبی فارس قرار گرفتند و پایش این
شهرستانها انجام میشود.
هجوم ملخهای صحرایی بار دیگر در فروردین
ماه امسال رخ داد که حجم وسیعی از مبارزه
علیه این آفت به ویژه در شهرهای الرستان،
داراب و گراش صورت گرفت.
پس از آن به نظر میرسید که این آفت در
فارس کنترل شده است اما بار دیگر در تاریخ
 16اردیبهشت ماه امسال خبری دریاره هجوم
دوباره ملخها به این استان منتشر شد که مدیر
حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان فارس هجوم
دوباره را رد کرد و آنها را پورههای ملخ (ملخهای
تازه متولد شده) دانست.

َو ال تَ ْج َع ْلنِي ِفي ِه َغ َرض ًا ل ِ ْل َباليَا َو
ْال َف ِ
ين
ات بِ ِع َّزتِ َك يَا ِع َّز الْ ُم ْسلِ ِم َ
خدايا مرا در اين ماه بر
لغزش ها سرزنش مكن،
و از خطاها و افتادن در
گناهان دور بدار ،و هدف
بالها و آفات قرار مده ،به
ع ّزتت اى ع ّزت مسلمانان.

نگارنده :عبدالرضا علیزاده

درگیری  ۷شهرستان فارس با ملخهای صحرایی؛
استانهای جنوبی به ویژه فارس به بهمن ماه
 97باز میگردد .به گفته محمد مهدی قاسمی،
مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس در تاریخ
 13بهمن ماه  97این آفت تنها در شهرستان ُمهر
در سطحی نزدیک به  2هکتار مشاهده شده است.
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ثبتنام الکترونیکی تسهیالت بافت فرسوده در فارس

زندانیان شرکتکننده در جشنواره کتابخوانی رضوی
تسهیالت قضایی دریافت میکنند

منظور نمایند تا اداره کل راه و شهرسازی
الرستان بتواند تا پایان سال جاری کامال جمع
و جور نماید در غیر اینصورت مردم الرستان
باید سال های دیگر شاهد جان دادن عزیزان
خود در این جاده مرگ و وحشت باشند.

دعای روزچهاردهم ماه مبارک رمضان

شایسته است اینگونه به جان فضای سبز افتادن ؟!
مسئولیت برخورد با قانون شکنی ها به عهده کیست؟

تولید شیشههای ضدگلوله در استان فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از گروه
استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،
رضازاده ،مدیرعامل یک شرکت شیشه
سازی در شیراز ،اظهار کرد :این شرکت با
راه اندازی خط تولیدشیشههای ضدگلوله
سالیانه  ۳۰۰هزار مترمکعب از این نوع
شیشه تولید و روانه بازار میکند.
وی ادامه داد :این شیشهها در بانک ها،
صرافی ها ،طالفروشیها و ساختمانهای
امنیتی کاربرد دارند و در برابر انواع گلوله
و ضربه مقاوم هستند.
رضازاده تصریح کرد :گلوله اسلحه
کالشینکف و اسلحههای کمری که از
فاصله سه متری شلیک میشوند از
شیشههای ضدگلوله تولیدی این شرکت
عبور نمیکند.
مدیرعامل شرکت شیشه سازی در شیراز
افزود :به زودی خط تولید شیشههای
ضدگلوله برای خودروها هم راه اندازی
میشود.

وی بیان کرد :در این شرکت همچنین
ساالنه  ۹۰۰هزار مترمربع انواع شیشه
ساختمانی دو و چند جداره نشکن ،لمینت
و سکوریت با فناوری روز دنیا تولید میشود.
رضازاده تصریح کرد :بیش از  ۳۰میلیارد
تومان برای ساخت و راه اندازی این شرکت
هزینه شده است و حدود  ۱۵۰به صورت
مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت
مشغول به کار شده اند.

موزه مردم شناسی اوز در جمع برترین های کشور
 7شهرستان فارس درگیر با ملخ صحرایی

حمید دبیری امروز در گفتوگو با تسنیم
آخرین وضعیت مبارزه با ملخها در استان فارس
را تشریح کرد .به گفته وی در حال حاضر 7
شهرستان استان شدیدا با آفت ملخهای صحرایی
درگیر هستند و تاکنون در  4500هکتار از
اراضی فارس با این آفت مبارزه شده است.
دبیری با اعالم این خبر که در چند روز اخیر
تراکم ملخ در برخی از نقاط زیاد شده است،
علت این امر را ورود ملخ از استانهای بوشهر و
کهگیلویه و بویراحمد به نقاط هم مرز با فارس
اعالم کرد.
وی درباره میزان سمپاشی در شهرستانهای
درگیر میگوید :در شهرستان الرستان 1260
هکتار ،در شهرستان داراب  1238هکتار ،در
زرین دشت حدود  800هکتار ،در خنج حدود
 300هکتار ،در گراش حدود  700هکتار ،در
ممسنی  150هکتار و در قیروکارزین 240

هکتار سمپاشی شده است.

مردم در سمپاشی همکاری کنند

به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس
در برخی از شهرستانها مانند داراب سمپاشی
به صورت زمینی و هوایی و در برخی دیگر تنها
زمینی بوده است.
دبیری از ادامه مبارزه با آفت ملخهای صحرایی
خبر داد و از مردم به ویژه کشاورزان درخواست
کرد با توجه به اینکه سم به رایگان در اختیار
افراد قرار میگیرد در صورت در اختیار داشتن
تجهیزاتی مانند سمپاش به نیروهای جهاد
کشاورزی کمک کنند و بخشی از سمپاشی را
خود انجام دهند.
با این وجود مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی
استان فارس این اطمینان را به مردم داد که
تاکنون هیچ مزرعه و باغی از هجوم ملخها
خسارت ندیده است و ابراز امیدواری کرد با
همکاری مردم این آفت کنترل شود.

به گزارش میالد الرستان به نقل از
اوز امروز ،در مراسمی که به مناسبت
روز جهانی موزه ۲۸ ،اردیبهشت در
فرهنگستان هنر تهران شد ،موزه موزه
مردم شناسی اوز برای دومین سال پیاپی
به عنوان موزه برتر شناخته شد.
در این مراسم ،شریف بازرگانی موسس
موزه مردم شناسی اوز و دکتر اسماعیلی
رئیس فرهنگستان هنر در مورد اشیا
قدیمی و باستانی و آثار هنری ایرانیان
که در مجارستان و لهستان نگهداری می
شودسخنرانی کردند.
در پایان این مراسم ،موزه های برتر بخش
خصوصی و موزه های دولتی بزرگ و

موزه های دولتی کوچک معرفی و به آنان
لوح تقدیر داده شد موزه مردم شناسی
اوز امسال هم برای دومین سال پیاپی در
شاخص “ روز جهانی موزه “ یکی از  ۷موزه
برتر خصوصی در کل ایران شناخته شد .

