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سید ریحان کشفی ،مدال برنز مسابقات شطرنج
پیشکسوتان فارس را کسب کرد

قابل توجه مسئولين ادارات
الرستان

برخ ــي ادارات ب ـراي تأس ــيس ،ترمي ــم و يــا تكميل
پروژههــاي عم ران ــي ،سالهاســت در صــف مانــده و
بــه بهانــه وضعي ــت بــد اقتصــادي كشــور ،هي ــچ
گام ــي ب رنداشــتهاند .اوالً اگ ــر وضعي ــت اقتصــادي
ناهنجــار اســت بايــد ب ـراي همــه جا چنين باشــد
و اگ ــر سس ــتي و كاهل ــي از مس ــئولين اســت بايد
در دني ــا و آخ ــرت پاســخگوي م ــردم ،خــون شــهدا
و ايثارگ ـران و ...باشــند .زي ـرا يــك بــام و دو ه ــوا در
هي چجــا پذيرفتن ــي نيس ــت.
برخ ــي ادارات ،اســكلتي را ه ــوا ك ــرده و دنبالــه كار
را رهــا نمودهانــد بعض ــي تابلوي ــي نصــب ك ــرده و
منتظ ــر بــاد صب ــا ماندهانــد و بعض ــي ديگ ــر هــم...
حتمـاً بايــد نمونــه بياوريــم كــه فــان شهرســتان
بعــد از شــما ش ــروع ك ــرده و فــان درصــد توســعه
كار داشــته تــا شــما باورتــان شــود؟
فرمانــداري بــه عنــوان يــك واحــد ســتادي از
ايــن گونــه ادارات چــه بازخواســتي نمــوده و چــه
پاســخي شــنيده اســت چ ـرا خواهــان پيگي ــري
نشــده چــرا مكاتبــات تــا رســيدن بــه نتيجــه
انجــام نم يدهنــد؟ زمــان بــه ســرعت م يگــذرد
اگــر از فرصتهــا اســتفاده نكرديــم و نيازهــاي
جامعــه را م رتفــع ننموديــم در ب رابــر خداونــد و
مــردم جــز شــرمندگي ،چــه پاســخي داريــم؟
س ـزاوار اســت بــا توجــه بــه مــدت زمــان محــدود
خدمــت بــا تــاش مضاعــف در رفــع مشــكالت
جامعــه اق ـدام نمــوده و نيكوي ــي عاقب ــت را ب ـراي
خويشــتن رقــم بزني ــم.

ظرفیت های توریسم هنری در الرستان مورد
توجه قرار گیرد

کشف راز  30فقره سرقت در الرستان

اختصاص  ۱۱۴میلیارد تومان برای فعالیتهای
آبخیزداری فارس

قابل توجه اداره ثبت احوال الرستان

استقالل لطیفی قهرمان
مسابقات فوتسال

تأسيس ساختمان اداره ثبت احوال الرستان به كجا انجاميد؟
* تنها نصب يك
تابلو  50×70و يك
حصاركشي آجري كه
از ساليان دور مانده،
چه گام جديدي جهت
ساختمان
تأسيس
برداشته شده است؟!
* تا كي بايد ثبت احوال
الرستان در يك منزل
مسكوني مستقر باشد؟!

توان ۲برابری سامانه موشکی ۱۵خرداد نسبت به نمونههای قبلی

اولین تحویل به نیروی پدافند هوایی ارتش

به گزارش میالد الرستان و به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،سامانه پدافند هوایی 15
خرداد با حضور وزیر دفاع رونمایی و به نیروی
پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
تحویل شد.
این اولین سامانههای تحویلی به ارتش پس از
تشکیل «نیروی پدافند هوایی» است.
هفتم خرداد ماه سال جاری با پیشنهاد
مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه
مرکزی خاتم االنبیا(ص) «پدافند هوایی»
بهعنوان چهارمین نیروی ارتش تشکیل و با
حکم فرمانده کل قوا امیر صباحی فرد نیز
بهعنوان فرمانده این نیرو منصوب شد.
سامانه پدافند هوایی  15خرداد از موشکهای
جدید صیاد 3بهره میبرد که خط تولید آن
در مرداد سال  1396رونمایی شد.
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اهدافی مانند جنگند ه و پهپاد را در فاصله
150کیلومتری کشف و در فاصله 120
کیلومتر آنها را ردگیری کند.

مراسم رونمایی از موشک صیادــ3
در سال 96

بهکارگیری موشکهای صیادــ 2و
صیادــ 3در سامانه  15خرداد

سامانه پدافند هوایی « 15خرداد» قادر است
تعداد  6هدف را بهطور همزمان شناسایی و
ردگیری کرده و علیه هر  6هدف عملیات
شلیک و انهدام را انجام دهد .از دیگر
ویژگیهای این سامانه ،میتوان به قابلیت
تحرکپذیری آن اشاره کرد ،بهگونهای که
زمان حاضر به جنگ و عملیاتی شدن آن
کمتر از  5دقیقه است.
عالوه بر این ،سامانه  15خرداد میتواند

کشف انواع اهداف پنهانکار در فاصله
85کیلومتری و ردگیری آنها در فاصله
45کیلومتری از دیگر خصوصیات اعالمشده
این سامانه پدافندی است.
نکته قابل توجه دیگر در سامانه  15خرداد،
افزایش توان کشف و انهدام اهداف و
همچنین برد عملیاتی موشکهای صیادــ3
است که نسبت به نمونههای قبلی افزایش
بهمراتب بیشتری داشته است.
سامانههای تالش نیروی پدافند هوایی ارتش

و صیادــ 2سپاه توانایی کشف و درگیری
همزمان با  3هدف را داشتند که در سامانه
 15خرداد این توانایی به کشف و درگیری
همزمان با  6هدف ارتقا یافته است ،همچنین
موشک صیاد 2توانایی انهدام اهداف در برد
 50کیلومتر را داشت که این قابلیت نیز در
موشک صیاد 3به  75کیلومتر رسیده است.

شلیک موشک صیادــ 2از سامانه
تالش در رزمایش ارتش
همچنین تاکنون سامانه تالش نیروی پدافند
هوایی که قابلیت لینک شدن با سامانه
اســ 200را نیز داشت ،از پرتابگرهای
2فروندی بهره میبُرد که سامانه  15خرداد
با بهرهگیری از پرتابگرهای 4فروندی توان
مضاعفی را در اختیار آن قرار میدهد.

رواج سرقت های
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میلیاردی ارزهای
دیجیتال توسط هک
اطالعات سیم کارت

حضور سه بانوی
والیبالیست فارس در
اردوی تیم ملی

حسنی :ادارات برنامه
عملیاتی ایجاد اشتغال
ارائه دهند  /صنایع
راکد به چرخه تولید

نوبرانه انگور یاقوتی در
گراش
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برجستهسازی میانجیگری ژاپن درباره ایران و آمریکا
با کدام عقل سازگار است؟

به گزارش میالد الرستان و به نقل
خبرگزاری تسنیم ــ عبداهلل
از
عبداللهی«:شینزو آبه» یا آنطور که
خود ژاپنیها دوست دارند تلفظ شود،
«آبه شینزو» ،چهارشنبه  22خرداد قرار
است به تهران بیاید .از چند هفته قبل
برخی رسانهها تمرکز عجیبی بهروی این
مسئله ایجاد کرده و بهصورت ویژه به آن
میپردازند؛
موضوع بهنوعی برای افکار عمومی
بازنمایی شده است که قرار است بعد از
دیدار نخستوزیر ژاپن با مقامات ایرانی،
عم ً
ال تاریخ مناقشات ایران و آمریکا بهویژه
طی چند سال اخیر به
دو بخش تقسیم شود؛
قبل از آمدن آبه و بعد
از آمدن او!
صورتِ آنچه مدام
تکرار میشود هم چیز
نیست؛
پیچیدهای
«شینزو آبه نخستوزیر
ژاپن برای میانجیگری
میان ایران و آمریکا به
تهران میآید» .مسئله
پیشرو بررسی
متن
ِ
این گزاره است که؛
آیا تمرکز رسانهای بهروی این موضوع و
تبدیل کردن آن به یک خط خبری مهم
و تأثیرگذار در کشور با «عقل سیاسی» و
بهطور کل هرنوع عقلی سازگار هست یا
خیر؟
مفهوم میانجیگری مشخص است؛ توضیح
خیلی ابتداییاش این است که نخستوزیر
ژاپن به ایران میآید و هدفش این است که به
ایران بگوید «شما قدری کوتاه بیایید ،ما هم از
آمریکا خواهش خواهیم کرد که مقداری کوتاه
بیایند تا این منازعات فیصله یابد».
برای پاسخ به سؤال اصلی این متن ،یعنی
ِ
نسبت تمرکز و تبلیغ بهروی این موضوع با
عقل سیاسی ،کافی است همه حالتها را
در نظر بگیریم ،بهنوعی که «حصر عقلی»
هم داشته باشد یعنی خارج از این حالتها،
وضعیت دیگری متصور نباشد .پس از طرح
این میانجیگری ،یا ایران آن را قبول خواهد
کرد و یا آن را پس میزند و از این دو حال
خارج نیست .فرض کنیم پس از شرطی

شدن افکار عمومی در جریان میانجیگری،
ایران پیشنهاد ژاپن را نپذیرد؛ اتفاقی که
میافتد آن است که افکار عمومی در ایران
و حتی در جهان میتواند به این نتیجه
برسد که جمهوری اسالمی مخالف عادی
شدن اوضاع و پایان مناقشات اخیر است،
لذا خودبهخود محکوم میشود.
اما فرض کنیم ایران پیشنهاد میانجیگری
را بپذیرد؛ حال سؤال این است که؛
ایران باید اساساً از کدام موضعش کوتاه
بیاید تا میانجیگری اتفاق بیفتد؟ مواضع
آمریکاییها علیه ایران واضح است ،آنها
میگویند ایران عم ً
ال دست از فناوری

هستهای صلحآمیز بردارد ،درباره منطقه به
سیاستهای آمریکا تن بدهد و در زمینه
موشکی هم از توان دفاعیاش چشمپوشی
کند تا هرگاه آمریکا اراده کرد هر بالیی
خواست سرش درآورد ،خب ،حاال ایران از
کدام یک از این موضوعات و تا چهاندازه
باید کوتاه بیاید؟ و بهعوض آمریکا از کدام
موضع عقبنشینی کند؟ ایران به هر اندازه
از هرکدام از موضوعات کوتاه بیاید عم ً
ال
امتیازی به آمریکا واگذار کرده که آمریکا
در تمام این سالها با هر گزینهای مانند
تحریم و تهدید نظامی نتوانسته بود عملی
کند و نهایتاً نیز از بسیاری از مواضعش
در پی مقاومت ایران عقبنشینی کرد.
اما آمریکا احتماالً خواهد گفت که دیگر
به ایران حمله نخواهد کرد (چیزی که
اساساً از همان ابتدا هم عملیات روانی
بود و واقعیتی نداشت) و در بهترین حالت
برخی تحریمهای جدید را بهمیزان بسیار
کمی تخفیف خواهد داد تا ایران بر سر

میز مذاکره بنشیند! یا احیاناً با تداوم
میانجیگریها باز هم ایران امتیاز بدهد.
نتیجه چه میشود؟ عم ً
ال آنچه آمریکا از
ابتدا با راهبرد فشار و مذاکره بهدنبال
آن بوده تحقق مییابد؛ یعنی ایران از
مواضعش ،به هر میزانی ،کوتاه میآید و
امتیازاتی به آمریکا میدهد و البته آمریکا
احتماالً باز هم به نقطه شروع منازعه اخیر
برنمیگردد.
«میدان بازی» یا «زمین نبرد» مهمترین
فاکتور در تعیین پیروز و مغلوب یک
منازعه است و آن طرفی که زمین بازی
را تعیین میکند میتواند از پیش خود
را پیروز یا مغلوب هم
بداند .در بازی فشار
ــ مذاکره ــ میانجی،
ال بازی کام ً
عم ً
ال در
اختیار آمریکاست و
در هر حالتی این ایران
است که امتیازاتی
واگذار کرده و از
پیش بازنده محسوب
میشود ،در حالی که
اساساً زمین بازی چیز
دیگری است و بازی
کردن در این زمین با
هیچ عقل سیاسی همخوانی ندارد.
میدان بازی اصلی آن است که علیرغم
اینکه ایران به تمام تعهدات سنگینش
در برجام عمل کرده ،اما آمریکا نهتنها به
هیچ تعهدی متعهد نبوده بلکه از برجام
هم خارج شده و تحریمهای جدید اعمال
کرده و اروپا هم نهتنها آن را جبران نکرده
بلکه در عمل به تحریمهای آمریکا پیوسته
است! لذا دعوای اصلی بر سر این است
که آمریکا باید نهتنها اقداماتش را جبران
کند و تحریمها را بردارد بلکه بهدلیل
تمام این جنایتها از ناحیه بینالملل
تنبیه هم بشود؛ حال ترک این بازی ــ
که ذیل استراتژی مقاومت کام ً
ال توجیه
عقالنی دارد و در عمل نیز کارآمدتر از
گزینههای دیگر بوده ــ و تغییر میدان به
مسئله فشار ــ مذاکره ــ میانجی عم ً
ال با
چه عقل سیاسی سازگار است و در واقع
کدام پازل را تکمیل میکند؟ پازل ترامپ
یا ایران؟
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روزی برای محیط زیست

دست در دست هم برای کاهش آلودگی هوا
به گزارش خبرگزاری فارس ،آلودگی هوا،
ریختن زباله در حاشیه جادههای شهری و
حتی کوچه و خیابان همگی اقداماتی است
که محیط زیست و زندگی ما را آلوده و
آلودهتر میکند .به عالوه شکارهای غیر
قانونی ،آتشسوزی در مراتع و  ...نمونه دیگر
صدمه زدن به محیط زیست است.
شکست آلودگی
عضو یک انجمن فعال زیست محیطی در
فارس با اشاره به شعار امسال روز جهانی
محیط زیست ،گفت« :آلودگی هوا را شکست
دهید» به عنوان شعار امسال این روز انتخاب
شده است.
لیال نصیری ادامه داد :آلودگی هوا موضوع
جدی است که برای کاهش آن نیاز به
مشارکت تمامی افراد جامعه است و باید باور
کنیم که هر کدام از ما میتوانیم سهمی در
کاهش آن داشته باشیم.
وی افزود :همه ما با اعمال تغییراتی در
زندگی روزمره خود به کاهش میزان آلودگی
هوا کمک میکنیم که تبعات مطلوبی
همچون کاهش دمای زمین و افزایش سطح
سالمت خودمان را نیز در پی دارد.
نصیری آلودگی هوا را قاتلی خاموش دانست
و بیان کرد :بسیاری از بیماریهای تنفسی
و قلبی در اثر استشمام هوای آلوده به وجود
میآید که مخاطرات این هوای آلوده برای
کودکان و سالمندان به مراتب بیشتر است.
مشارکت و فرهنگ سازی
یک فعال محیط زیست دیگر نیز با تاکید
بر فرهنگسازی توجه و نگرانی برای محیط
زیست عنوان کرد :خوشبختانه با فعالیت
سمنها و انجمنهای مردمنهاد محیط
زیستی در سالهای اخیر شاهد ایجاد موج
خوبی میان شهروندان در این زمینه بودهایم.
حسین ورزیده افزود :شرکت در طرحهای
رونوشت آگهي حصر وراثت

جمعآوری زباله از جادههای درون و برون
شهری از مصادیق این مشارکت موثر است که
نشان از مسوولیتپذیری مردم در قبال محیط
زیست خود است.
وی اضافه کرد :باید در حوزه ترویج راههای
کاهش آلودگی هوا بیش از پیش فعالیت کنیم
تا شاهد اعمال روشهای ساده اما کارآمد در
این حوزه نیز باشیم.
حمل و نقل به شرط عمومی

یک شهروند شیرازی با اشاره به تردد
خودروهای تکسرنشین در شهر اظهار
میکند :هنوز در ترویج فرهنگ استفاده از
وسایل نقلیه عمومی دچار کمبود هستیم.
با وجود تاکسی ،مترو و خطوط اتوبوس در
نقاط مختلف شهر نباید شاهد این حجم از
تردد خودروهای شخصی و تکسرنشین
باشیم .حذف هر خودروی شخصی مساوی

آقاي اسداله اسدي داراي شماره شناسنامه  591متولد  1345به شرح
دادخواست به شمار ه بايگاني  980098از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشاد اسدي به
شناسنامه شماره  2440195189در تاریخ  1398/2/17در اقامتگاه
دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند
از:
 -1زهر ا هرمزي ش ش  10632ت ت  1353ك.م 2450106480
صادره از حوزه فيروزآباد مادر متوفي
-2اسداله اسدي ش ش  591ت ت  1345ك.م 2450548963
صادره از حوزه فيروزآباد پدر متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد
الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی
دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء
مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه ايل قشقايي شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف44/

با تاثیر مطلوب در کاهش آلودگی هوا و
کاهش گازهای سمی است که وارد هوای
پاک میشود.
محیط زیست شهری
یک پاکبان نیز با ابراز گالیه از وضعیت
گذاشتن زبالهها در شهر میگوید :اولین
محیط برای زیست ،خانه و محله خودمان
است که با گذاشتن بیموقع زبالهها آلوده
میشود .با وجود اینکه برنامه زمانبندی
در اختیار شهروندان گذاشته شده است اما
در جلو آپارتمانها شاهد گذاشتن بیموقع
زبالهها هستیم که احتمال شیوع بیماری در
فصل گرم را افزایش میدهد.
شهروندان باید محله خود را نیز مانند خانه
خود بدانند و با ریختن زبالههای تر در
کیسههای نامناسب زمینه بیرون ریختن این
زبالهها را در ساعات طوالنی فراهم نکنند.

گزارش از مریم شمالیان

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي محمدرضا نوروزي چگيني داراي شماره شناسنامه  274متولد 1346/3/20
به شرح دادخواست به شمار ه بايگاني 98از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعله حيدري به شناسنامه شماره
 2در تاریخ  1398/1/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
صادره از
 -1ابوالفضل نوروزي چگيني ت ت  1389ك.م 2285593686
حوزه شيراز
صادره از
-2محمد رضا نوروزي چگيني ت ت  1346ك.م 2293038483
حوزه هفت روستايي شيراز
صادره از حوزه
-3روشن حيدري ت ت  1334ك.م 2451597194
فيروزآباد وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از
متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم
نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه ايل قشقايي شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف43/

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان الرستان
تاريخ انتشار98/3/20 :
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان در ساعت  9روز
شنبه مورخ  98/04/01در محل دفتر تعاوني مسكن شبكه بهداشت برگزار ميگردد.
از عموم اعضاء شركت دعوت ميشود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور يابند .در صورتي كه حضور
عضو به عللي ميسر نباشد ميتواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر و يا به نماينده تاماالختيار خود
واگذار نمايد.
بديهي است هيچ عضوي نميتواند عالوه بر رأي خويش بيش از سه رأي با وكالتنامه داشته باشد.
دستور جلسه-1 :انحالل شركت
هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان الرستان

بمبهای فوق پیشرفته آمریکا در
عربستان
اما در حالی که دولت عربستان به گردن
زدن شهروندان شیعه مشغول است آمریکا
همچنان به فروش انواع سالحها به ریاض
ادامه میدهد .روزنامه نیویورک تایمز در
مطلبی نوشت ،با موافقت دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا ،کمپانی تسلیحات
سازی ریتون با تبادل اطالعات و فناوری
که با عربستان میکند به ریاض این امکان
را میدهد تا بمبهای هدایت شونده لیزری
بسازد .قطعاتی که عربستان اجازه دارد با
همکاری کمپانی ریتون بسازد ،سیستمهای
کنترل و قطعات الکترونیکی اصلی برای
بمبهای هدایت شونده دقیق سری است .به
نوشته این روزنامه این خط تولید بخشی از
بسته تسلیحاتی یک میلیارد و  800میلون
دالری آمریکا برای عربستان ،امارات متحده
عربی و اردن است که حدود دو هفته پیش
اعالم شد .دولت ترامپ بدون تایید کنگره این
معامله را انجام داده و آن را بسته اضطراری
خواند.

جمع آوری  ٢٢ميليون ریال فطریه توسط کمیته
امداد در بيرم
به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد
الرستان از بیرم ،مردم مومن و متدین بیرم،
فطریه خود را به کمیته امداد امام خمینی(ره)
این شهر تحویل دادند.
مبالغ جمع آوري شده در روز عيد سعيد فطر
در شهر بیرم عبارتند از  ۹۱۸هزار تومان فطره

قو

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان الرستان

م سن و سالترین زندانی سیاسی در
ک
عربستان به جرم حضور در راهپیمایی منطقه
شیعهنشین العوامیه در شرق عربستان در
انتظار اجرای حکم اعدام است .او وقتی 10
ساله بود اولین تظاهرات را با دعوت از سایر
کودکان برای راهپیمایی با دوچرخه برگزار
کرده بود.
آلسعود با خیالی آسوده از سوی آمریکا و
کشورهای غربی ،فشارها بر شیعیان این
کشور را افزایش داده است .اخیرا  33شیعه
با شمشیر گردن زده شدند و اکنون قرار است
که کوچکترین زندانی سیاسی این رژیم نیز
که از شیعیان عربستان است گردن زده شود.
به گزارش فارس ،روزنامه فرامنطقهای «القدس
العربی» به نقل از شبکه خبری «سیانان»
نوشته« :مرتجی القریریص» ،شهروند  18ساله
اهل منطقه العوامیه عربستان ،پس از گذشت
چهار سال از بازداشتش به اتهام شرکت در
تظاهرات العوامیه در شرق عربستان با حکم
اعدام مواجه است .بر اساس لیست اتهامهای
وارده بر «القریریص» ،او اولین جرمش را در
 10سالگی مرتکب شده هنگامی که جمعی
 30نفره از کودکان منطقه العوامیه را به
برپایی تظاهرات با دوچرخه دعوت کرده است.
این اتفاق مربوط به اوایل وقوع اعتراضات
کشورهای عربی در سال  ۲۰۱۱بود که منطقه
العوامیه هم شاهد اعتراضات مردمی شده بود.
به گزارش شبکه تلویزیونی آمریکایی ،سه
سال پس از تظاهرات کودکان دوچرخهسوار
العوامیه ،مقامات سعودی «مرتجی» را
هنگامی که به همراه خانواده خود قصد سفر
به بحرین را داشت ،در گذرگاه مرزی زمینی
 ،ملک فهد :دستگیر کردند .به گفته وکال و
فعاالن حقوقی ،مرتجی کمسن و سالترین
زندانی سیاسی در عربستان است .پس از
گذشت چهار سال از بازداشت مرتجی حاال که
او  18ساله شده در دادگاه جرایم تروریستی!
به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی تندرو

و اتهامهای دیگری محاکمه میشود .برخی از
اتهاماتی که علیه او مطرح شدهاند عبارتند از:
«نشستن ترک موتور برادرش هنگامی که او
کوکتل مولوتوف به سمت مرکز پلیس العوامیه
پرتاب کرده بود ،ارتکاب خشونت در جریان
اعتراضات ،کمک به ساخت کوکتل مولوتوف،
تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و شرکت
در تشییع جنازه برادرش در سال  ۲۰۱۱که
به ضرب گلوله نیروهای امنیتی سعودی کشته
شده بود ».در ادامه گزارش سی ان ان آمده:
«سازمان اروپایی -سعودی حقوق بشر پیشتر
گفته بود که مرتجی پس از بازداشت ،به مدت
یک ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و
مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بود تا
مجبور شود به اتهامهایی که به او وارد شده
است ،اعتراف کند».

عام ۲۱۰ ،هزار تومان فطره سادات ۱۱۵ ،هزار
تومان کفاره غیرعمد و  ۱۲هزار تومان کفاره
عمد بوده است.
گفتنی است؛ مبلغ  ۱میلیون تومان نیز خمس
جمع آوری و تحویل نماینده مراجع عظام می
شود.

مجوز حمل سالح ساچمه زنی ته پر مدل نیمه
خودکار كاليبر 12ساخت روسیه به شماره سالح
 n4871و شماره مجوز  1642790بنام آزاده
آزادی فرزند محمد صدیق به شماره شناسنامه
 25متولد  1363/01/14مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

ده

تاريخ انتشار98/3/20 :
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان در ساعت
 10روزشنبه مورخ  98/04/01در محل دفتر تعاوني مسكن شبكه بهداشت برگزار ميگردد.
از عموم اعضاء شركت دعوت ميشود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند در صورتي كه حضور
عضو به عللي ميسر نباشد ميتواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر و يا به نماينده تاماالختيار خود
واگذار نمايد.
بديهي است هيچ عضوي نميتواند عالوه بر رأي خويش بيش از سه رأي با وكالت داشته باشد.
ضمن ًا داوطلبان بازرسي و عضويت هيئت مديره ظرف يك هفته پس از انتشار آگهي دعوت جهت تكميل فرم ثبتنام به
دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند.
دستور جلسه:
-1گزارش هيئت مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب تراز مالي سال 1397
-3طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء در صورت عدم توافق به انحالل شركت
-4انتخاب عضو اصلي هيئت مديره به دليل انصراف عضو قبل و دو نفر عضو عليالبدل درصورت عدم توافق به
انحالل شركت
-5انتخاب بازرسان به دليل اتمام مأموريت در صورت عدم توافق به انحالل شركت
-6طرح و تصويب فروش اموال منقول و غير منقول شركت

که در فیلم
چون
هایی
علی(ع)
امام
حضرت
و
محمد ( ص )
دیده ایم ،وجود
چهار
اقلیم
وجود
فصل،
زیرساخت هایی
چون فرودگاه بین المللی ،نزدیکی به بنادر
خلیج فارس و..جهت تردد و اقامت هنرمندان،
وجود کافی شاپ ها و رستوران های مخصوص
صحنه های رمانتیک و غیره قابلیت تبدیل به
شهرک سینمایی را دارد.
در دفعات بعد این پیشنهاد بسط داده خواهد
شد.
نگارنده :دکتر علی نخبه الفقهایی

کم سن و سالترین منتقد عربستانی
در انتظار اعدام با شمشیر

دش

شركت تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان

به گزارش گروه
شهروند خبرنگار
میالد الرستان،
ظرفیت های
توریست هنری
اقامت
باعث
هنرمندان و به
تبع آن جذب
و
گردشگر
معرفی الرستان بزرگ می شود.
الرستان ،به دالیل وجود بافت تاریخی در
نقاط مختلف الرستان بزرگ جهت فیلم های
تاریخی ،وجود شهر بدون کوچه ایران جهت
فیلمبرداری و ایجاد صحنه های پلیسی و
اکشن ،وجود طبیعت بکر مانند نخلستان ها،
کوهستان ها و صحراه ها مخصوص ساختن
فیلم های تاریخی و دینی مانند آنچیزی

مف

آگهي دعوت مجمع عمومي نوبت اول

ظرفیت های توریسم هنری در الرستان
مورد توجه قرار گیرد

آگهی تحدید حدود عمومی امالك
واقع دربخش  20فارس جویم

برابر مقررات ماده  12قانون ثبت تحدید
حدود قسمتی از پالکهای واقع در حوزه ثبتی
بخش  20فارس جویم با ذکر شماره پالک،
نام و نام خانوادگی ومحل و نوع ملک به شرح
زیر آگهی در روز تعیین شده ساعت  9صبح
تحدیدی حدود بعمل خواهد آمد .
قطعه  4بخش  20فارس اسالم آباد
پالک  -1935آقای نعمت اله محمدی فرزند
محمد و آقایان محمد واحمد وعبدالکریم و
ابراهیم و عبدالرحیم همگی محمدی فرزندان
عبداله نسبت به ششدانگ یکقطعه نخلستان
وزمین زراعتی و چاه مخروبه ( هریک نسبت
به سهام معین) به مساحت  15.3هکتار واقع

در قطعه  4بخش  20فارس اسالم آباد
تاريخ تحديد حدود 1398/4/19
بدینوسیله باطالع عموم می رساند بموجب
ماده  14قانون ثبت از صاحبان امالک
ومجاورین به وسیله این آگهی دعوت می
شود که در وقت مقرر در محل حضور بهم
رسانند  .واخواهی مجاورین نسبت به حدود
و حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورتمجلس تا سی روز پذیرفته
خواهد شد ./.
تاریخ انتشار1398/3/20 :
اسحاق رزاقی نیا -کفیل ثبت اسناد و امالک
م  /الف 250 /
جویم

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

مار عظیم ،الجثه
در دام آتش نشانان

به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال
خبری آتش نشانی الر ،مار افعی عظیم
الجثه و بسیار سمی در یکی از باغ های
شخصی نارنجستان واقع در منطقه نیمه
الرستان به دام افتاد.
افراد حاضر در محل با مشاهده یک مار
بزرگ در قفس توری کبوتر با مرکز آتش
نشانی تماس گرفتند و آتش نشانان بالفاصله
به محل حادثه اعزام و مار را به دام انداختند.
آتش نشانی الر به مردم توصیه نمود با توجه
به گرم شدن هوا و احتمال رویت مار منازل
مسکونی ،پارکها و ...ضمن حفظ خونسردی
با شماره  ۱۲۵تماس حاصل نمایند.
***

 ۱۰کشته و زخمی
در تصادف جاده خنج به قیر

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس پلیس راه
خنج گفت :برخورد تیبا با یک راس دام
در جاده خنج به قیر باعث انحراف خودرو
و تصادف با خودرو پژو  ۴۰۵و مرگ هر دو
راننده شد .
سرگرد هومان پناهی افزود :در این تصادف
 ۸سر نشین دو خودرو نیز مجروح شده و
به بیمارستان نبی اکرم خنج انتقال یافتند .
***

کشف راز  ۳۰فقره سرقت
در الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،سرهنگ داود امجدی فرمانده
انتظامی شهرستان الرستان ،اظهار کرد :به
دنبال وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی
در بعضی از نقاط شهر ،موضوع با تشکیل تیم
ویژهای در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پلیس آگاهی این
شهرستان پس از یکسری اقدامات اطالعاتی
و پلیسی ،سه سارق را در یک عملیات
پلیسی شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان اظهار
کرد :در بازجوییهای صورت گرفته ،متهمان
به  ۳۰فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی
تحویل مرجع قضائی شدند.
سرهنگ امجدی ،استفاده از قفلهای ضد
سرقت ،نگهداری نکردن اشیاء و اموال
قیمتی درمنزل و توجه به هشدارهای
انتظامی را از مهمترین راههای پیشگیری از
سرقت دانست.

انتصاب دهیار روستای
کهنه مرکزی الرستان
با حکم بخشدار مرکزی الرستان دهیار روستای
کهنه مرکزی منصوب شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
بخشداری مرکزی الرستان ،با حکم بخشدار
مرکزی ،محمد جنگجو به عنوان دهیار روستای
کهنه مرکزی الرستان منصوب و طی مراسمی
با حضور پیروز بخشدار مرکزی و اعضای شورای
کهنه ،به صورت رسمی معرفی شد.
همچنین از زحمات هدایت حیدری دهیار
سابق تقدیر و تشکر شد.
روستای کهنه مرکزی در  ۴۵کیلومتری
شهرستان الر قرار دارد.
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم طاهره مودب داراي شماره شناسنامه 3
متولد  1341به شرح دادخواست به شمار ه
بايگاني  95-452از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان فاطمه فيروزآبادي به شناسنامه
شماره  806در تاریخ  1393/9/13در اقامتگاه
دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1طاهره مودب ش ش  3ت ت  1341ك.م
 2451452511صادره از حوزه فيروزآباد
ش ش  141ت ت
-2صفيه مودب
صادره
 1392/6/1ك.م 2451432233
از حوزه فيروزآباد
-3محمدحسين مودب ش ش  95ت ت
صادره
 1326/8/29ك.م 2451427426
از حوزه فيروزآباد
 -4محمدحسن مودب ش ش  144ت ت
صادره از
 1348/9/4ك.م 2451466308
حوزه فيروزآباد
ش ش  164ت ت
 -5طيبه مودب
 1344/11/4ك.م  2451459298صادره از
حوزه فيروزآباد فرزندان متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي
اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد
آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم
خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف
م/الف46/
شهرستان فيروزآباد

ص

 ::::::::.......گزارش ویژه جام رمضان .......::::::::
مسابقات تنیس با معرفی نفرات برتر
به پایان رسید
رقابت های تنیس جام رمضان
الرستان با معرفی برترین
تنیسورها به پایان رسید.
در این دوره از پیکارها ،احسان
شریف زاده با غلبه بر تمامی
رقبای خود عنوان نخست را از
آن خود کرد.معین ناصریان دوم

شد و علی بهارستانی در جایگاه
سوم قرار گرفت.
همچنین از وحید زندآسا به
عنوان بازیکن اخالق و مومن
معتمد به عنوان نونهال شرکت
کننده این دوره تقدیر شد.
اولین دوره مسابقات تنیس جام

به گزارش میالد الرستان به
نقل از اوز امروز ،مسابقات
فوتسال جام رمضان بخش اوز
که با شرکت  ۱۸تیم آغاز شده
بود ،با قهرمانی تیم اوزجوان به
پایان رسید و پس از سال ها
جام قهرمانی فوتسال به اوز
بازگشت.
در مسابقه فینال ،دو تیم اوز
جوان و وحدت کوره در حضور
جمع کثیری از عالقه مندان
به مصاف هم رفتند .در پایان
این بازی اوز جوان توانست با
نتیجه  ۳بر  ۲تیم وحدت کوره
را شکست دهد به مقام قهرمانی
دست یابد.

رقابت های
تنیس روی
جام
میز
رمضان اوز،
با انجام 90
بازی برگزار
شد و نفرات
برتر معرفی
شدند.
در این دوره از پیکارها ،محمدحسن
سبزواری از گراش بر سکوی
قهرمانی ایستاد.عرفان شیردل از الر
دوم شد و مهدی عسکری زاده از
الر و هومهر مجیدی از بندرعباس
به صورت مشترک عنوان سوم را

معرفی تیم های برتر
مسابقات هندبال دختران

به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
الرستان ،رئیس هیأت هندبال
الرستان گفت :پیکارهای هندبال
دختران خردسال جام رمضان
الرستان با شعار مادر ورزشکار؛
فرزندان سالم و شاداب برگزار شد
و تیم های برتر معرفی شدند.
علیرضا زائر با اعالم این خبر
افزود :در این دوره از رقابت ها،
دختران باشگاه باب الحوائج عنوان
نخست را از آن خود کردند و تیم
های شهید چمران «الف» و «ب»
به ترتیب در جایگاه دوم و سوم
قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه تیم هندبال
بانوان شهید چمران الرستان نیز
مقام قهرمانی رده سنی آزاد را
کسب کرد ،ادامه داد :شش تیم از
باشگاه های باب الحوائج و شهید

چمران الرستان در این دوره با
هم رقابت کردند.
رئیس هیأت هندبال الرستان ،با
بیان اینکه مسابقات هندبال جام
رمضان امسال به منظور رشد و
ایجاد انگیزه در بین هندبالیست
های خردسال این شهرستان و
همچنین آمادگی بازیکنان برای
حضور در رقابت های استانی
برگزار شد ،تصریح کرد :در پایان
این پیکارها به تمامی بازیکنان و
کادر برگزاری جوایزی اهدا شد.

ورزشی الرستان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان الرستان
خبرهای ورزشی این شهرستان را به شرح
زیر اعالم کرد.

رمضان الرستان با حضور ۱۶
تنیسور و برگزاری  ۴۰بازی در

معرفی برترین های

مسابقات بیلیارد

از آن خود
کردند.
در پایان به
نفرات برتر
این مسابقات
سوی
از
هیأت تنیس
میز
روی
بخش اوز لوح قهرمانی و هدایای
نقدی اعطا شد.
اولین دوره رقابت های تنیس روی
میز جام رمضان اوز ،در رده سنی
نوجوانان با حضور تیم های الر،
گراش ،بندرعباس و اوز در سالن
اختصاصی پینگ پنگ اوز برگزار شد.

مسابقات بیلیارد جام رمضان
الرستان به میزبانی باشگاه
آریان خور برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ،جالل
عبدالرحیم زاده عنوان نخست
را کسب کرد.محمد حسینی در
جایگاه دوم قرار گرفت و یوسف
راهپیما سوم شد.
اسالم جابری و محسن دلشاد به
عنوان داور و ناظر این مسابقات
حضور داشتند.
مسابقات بیلیارد جام رمضان
الرستان با شرکت  ۲۰شرکت
کننده و با حضور مسووالن
ورزش این شهرستان برگزار
شد.

معرفی تیم های برتر مسابقات والیبال
به گزارش میالد الرستان به نقل
از دبیر هیئت والیبال الرستان،
تیم والیبال امید خور از گروه
(لیگ یک ) و تیم اداره کل راه و
شهرسازی الر از گروه ( لیگ برتر
) قهرمان مسابقات جام رمضان
 ۹۸الرستان شدند.
این دوره از مسابقات یادواره
زنده یاد فاضل راستی الری
(پایابی) از  ۱۹اردیبهشت ماه
 ۹۸در سالن شهداء اداره ورزش
و جوانان الرستان با حضور ۹
تیم در قالب لیگ برتر (رسمی)
و لیگ یک (محالت) برگزار شد.
در گروه لیگ برتر تیم های
سایپا یدک استوار الر ،شهید
علی مختار الر ،هفت برکه
گراش ،اداره کل راه و شهرسازی
الرستان شرکت داشتند.
همچنین در گروه لیگ یک
( محالت ) تیم های آینده

بائن و مجتمع
عالی
آموزش
الرستان رسید.
های
رقابت
جام
فوتسال
رمضان الرستان
داشت
گرامی
مرحوم حاج رضا
بهادر با شرکت
 ۱۴تیم و با انجام
 ۴۸بازی در سالن مرحوم رزمیوش مجموعه
ورزشی تختی الر برگزار شد.
گفتنی است در پیکارهای فوتسال جام
رمضان اوز نیز تیم های اوز جوان ،کوره اوز
و کهنه اوز به ترتیب مقام های اول تا سوم را

گروه ایراهستان

مجموعه ورزشی شهید دانشیار
الر به کار خود پایان داد.

سازان ،اداره کل راه و شهرسازی
الرستان ،خلوص جوان ،مهاجران
افغان ،وحدت پروان افغان
شرکت داشتند که هر دو گروه به
صورت دوره ای با هم به رقابت
پرداختند و از هر گروه دو تیم به
فینال راه پیدا کردند.
در پایان این مسابقات ،تیم والیبال
اداره کل راه و شهرسازی الرستان،
سایپا یدک استوار و هفت برکه
گراش از گروه لیگ برتر به ترتیب
مقام های نخست تا سوم گروه
لیگ برتر را از آن خود کردند و
در گروه محالت نیز تیم های امید
خور ،اداره کل راه و شهرسازی
الرستان و آینده سازان الر مقام
های برتر را از آن خود کردند.
در پایان بازیکنان تیم ها،
بازیکنان برتر و داوران جایزه
خود را بصورت مدال و جام
دریافت کردند.

استقالل لطیفی قهرمان مسابقات فوتسال
پیکا ر ها ی
فوتسال جام
رمضان الرستان
با قهرمانی تیم
استقالل لطیفی
به پایان رسید.
در فینال این
دوره از پیکارها،
تیم استقالل
لطیفی با حساب
سه بر دو از سد امواج براک گذشت و عنوان
نخست را کسب کرد و تیم های ساپیا استوار
و شهید چمران الرستان به صورت مشترک
سوم شدند.
کاپ اخالق این مسابقات نیز به تیم های نبرد

اخبار کوتاه از رویدادهای

فتح قله های مرتفع
کشور توسط کوهنوردان

معرفی نفرات برتر
مسابقات تنیس روی میز

اوزجوان ،قهرمان
مسابقات فوتسال

حضور سه بانوی والیبالیست فارس
در اردوی تیم ملی

حه
ف
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به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا،
سه بانوی والیبالیست استان فارس از
سوی سرپرست تیم ملی به هشتمین
مرحله اردوی این تیم دعوت شدند.
رئیس هیات والیبال استان فارس ،اظهار
داشت :الهام فالح ،نگار کیانی و پوران
زارع والیبالیست های دعوت شده از
فارس هستند.
قاسم مقیمی ،ادامه داد :این اردو در
کمپ شهید چمران تهران آغاز شده و

تا بیست و هشتم خرداد ماه ادامه دارد.
والیبالیست های دعوت شده از فارس
شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی را
دارند.
نگار کیانی ،چندین سال است که عضو
تیم ملی بانوان ایران است و پوران زارع
هم سابقه حضور در تیم ملی را دارد.
تیم ملی والیبال بانوان ایران خود را برای
رقابت های آسیایی در سال  ۹۸آماده می
کند.

حذف کاراته کای شیرازی
از گردونه رقابتهای کاراته وان چین
احمد مبارکی ،رییس هیات کاراته استان
فارس اظهار کرد :شیما آل سعدی از
رقابتهای کاراته وان چین حذف شد.
وی با بیان اینکه این پیکارها با شرکت ۵۷۴
کاراتهکا از  ۷۶کشور در چین آغاز شد ،ادامه
داد :آل سعدی در وزن منفی  ۶۱کیلوگرم
در نخستین دیدار  ۶بر  ۳مقابل جوانا رکویچ
از صربستان مغلوب شد و به جدول شانس
مجدد رفت.
ریبس هیات کاراته استان فارس تصریح کرد:
این کاراته کا شیرازی ،در این گروه ابتدا ۱۰
بر یک ژوناشی گابالرو از مکزیک را برد و
در دومین دیدار  ۴بر  ۲نتیجه را به آیامی

سید ریحان کشفی ،مدال
برنز مسابقات شطرنج
پیشکسوتان فارس را
کسب کرد

موریگوچی ژاپنی واگذار کرد.
احمد مبارکی اضافه کرد :آل سعدی یکی از
امیدهای کسب مدال بود.

معرفی نفرات برتر پیکار های شطرنج استان فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا،
رقابت های شطرنج استان فارس برگزار شد
و نفرات برتر آن در رشته سریع معرفی
شدند.
در این رقابتها که در سالن خانه شطرنج
شیراز برگزار شد ،شرکت کنندگان در ۹
دور و به روش سوئیسی با هم پیکار کردند.
در پایان این پیکارها ،بهتاش سلیمی فرد
عنوان نخست را کسب کرد ،حمیدرضا
طهماسبی و شاهین زنگنه هم به ترتیب در
جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند ،همچنین
فرشاد زندی و احمد حسام پور به عنوان

برترینها در رده بندی شناخته شدند .به
نفرات برتر این رقابتها جوایزی اهدا شد.

استانداردهای کفش ورزشی

از آن خود کردند.
همچنین تیم های امید جویم ،فرشته جان
و صاحب الزمان به ترتیب موفق به کسب
عنوان نخست تا سوم مسابقات فوتسال جام
رمضان بخش جویم الرستان شدند و تیم های
پرسپولیس و اتحاد در رقابت های فوتسال
جام رمضان بخش بنارویه نیز مقام قهرمانی
و نائب قهرمانی را کسب کردند.

آگهی مزایده دانشگاه آزاد اسالمی الرستان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان در نظر دارد امالک ذیل را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط اجاره دهد :
 .1اجاره بوفه خوابگاه خواهران با قیمت پایه ماهیانه 3/000/000ریال (مزایده نوبت دوم)
.2اجاره یک واحد ساختمان دو طبقه (ساختمان علیزاده)با کاربری مسکونی واقع در روبروی بیمارستان امام رضا(ع)با
قیمت پایه (12/000/000ریال) و مبلغ رهن30/000/000ریال (مزایده نوبت اول)
.3اجاره  2دستگاه واحد آپارتمانی 3خوابه واحدهاي(5و )6با کاربری رفاهی (با امکانات)واقع در روبروی بیمارستان امام
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روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

کفشهای ورزشی لژدار چند وقتی است وارد
بازار شده و طرفداران خاص خود را هم دارد.
برخی افراد گزارش کردهاند که با این کفشها
میتوانند راحتتر راه بروند و حتی بدوند اما
مطالعات انجام شده در انگلیس روی این
کفشها نشان می دهد با این که این گروه
از کفشها به عنوان کفشهای ورزشی به
فروش می رسد اما درواقع نباید برای ورزش
و به ویژه دویدن از آن ها استفاده شود.
اولین مشکلی که این گروه از کفشها دارد،
وزن زیاد است .در برخی مدلها ،یک جفت
از این کفشها ،باالی نیم کیلوگرم وزن دارد.
بررسیها نشان میدهد این سنگین بودن
میتواند فشار بیشتری را به عضالت جلوی
ساق پا وارد کند و عالوه بر خستگی بیشتر،
باعث کشیدگی و درد در این عضالت شود.
مشکل دوم این کفشها ،در شکل کف آن
هاست .در غالب این کفشها به واسطه شکل
کفی آن ،قوس کف پا به درستی توسط کفش
حمایت نمی شود و این خود به فشار بیشتر
به این بخش منجر میشود.
متخصصان معتقدند این مشکالت در زمان
استفاده روزانه و پیادهرویهای کوتاه ،آن قدر
آسیبزننده نیست اما پوشیدن این کفشها
در زمان فعالیت ورزشی و به ویژه دویدن
میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را برای
ورزشکاران به دنبال داشته باشد.
بایدها و نبایدهای کفش های ورزشی
فصل تابستان که نزدیک می شود خانواده
ها به فکر این می افتند که فرزندانشان را در
کالس های ورزشی ثبت نام کنند و شرکت
در کالس های ورزشی هم الزامات خاص
خودش را دارد از جمله تهیه کفش مناسب.
پاشنه کفش ورزشی باید مناسب و نه خیلی
بلند و نه خیلی کوتاه باشد .اندازه پاشنه به
طور متعادل باید حدود  1/5تا  4سانتی متر

کوهنوردان گروه ایراهستان الرستان موفق
شدند سه قله مرتفع کشور در استان های
مرکزی ،همدان و فارس را فتح کنند.
 ۱۳کوهنورد گروه ایراهستان الرستان در یک
برنامه از پیش تعیین شده به قله سه هزار و
 ۵۰۰متری دومیر استان مرکزی صعود کردند.
این گروه پس از فتح قله دومیر در استان
مرکزی با پیمودن مسیر  ۴۰۰کیلومتری وارد
شهر همدان شدند و فله سه هزار و ۵۸۰
متری این استان را نیز فتح کردند.
قله سه هزار و  ۹۶۵متری بل اقلید که
بزرگترین قله استان فارس به شمار می آید
مقصد بعدی کوهنوردان گروه ایراهستان بود
که کوهنوردان الرستانی با موفقیت این قله
مرتفع را پیمودند و صعود کردند.
مهدی مطهرنیا به عنوان سرپرست در این
برنامه حضور داشت و کاظم یادگاری فرد
مسوول فنی این گروه بود.
گفتنی است صعود به این سه قله مرتفع
کشور در راستای اجرای طرح سیمرغ ( صعود
به  ۳۱قله  ۳۱استان کشور ) برگزار شد.
***

باشد.
یقه کفش ،جایی است که اطراف مچ پا را می
گیرد و زبانی کفش تکه ای است که در زیر
بندهای کفش قرار می گیرد .این قسمت های
کفش باید حاوی پد ها و بالشتک های نرمی
باشد تا فشار کمتری به پوست وارد کند.
آستر کفش ورزشی باید بدون هر گونه
برآمدگی دوخته شده باشد و خیلی نرم یا
خیلی سفت نباشد.
انگشتان پا باید بتواند به راحتی در کفش
حرکت کند  .کفش نه خیلی تنگ و نه خیلی
گشاد باشد  .چند قدم راه بروید تا از اندازه
کفش اطمینان حاصل کنید .
به این فکر نکنید که کفش کتانی بعد از
مدتی جا باز می کند .منافذ کفش باید به
گونه ای باشد که پاها عرق نکند و هوا در آن
جریان داشته باشد .
کفش های ورزشی به آسانی شکل خود را
از دست نمی دهند بنابراین وقتی آن را در
دست می گیرید و قسمت کنار پاشنه را از
دوطرف به داخل فشار می دهید ،نباید به
راحتی فرم آن تغییر کند.
کفش ورزشی را انتخاب کنید که قوس کف
پا را حفظ کند.
کفش ورزشی تان را با توجه به نوع فعالیتی
که قرار است انجام دهید ،انتخاب کنید و باید
کفش پیاده روی با کفش ورزش در باشگاه
متفاوت باشد.
اولویت اول ،کیفیت و استاندارد کفش و
اولویت بعدی زیبایی است .کفش های ورزشی
را در جای خشک و خنک نگه داری کنید .
اگر دیابت دارید و قرار است کفش ورزشی
انتخاب کنید بهتر است کفش فشار زیادی
به پاهایتان وارد نکند و کفی منعطفی داشته
باشد .بهترین زمان برای خرید کفش بعد از
ظهر است.

سید ریحان کشفی از الرستان موفق شد
عنوان سوم رقابت های شطرنج پیشکسوتان
استان فارس را از آن خود کند.
در این دوره از مسابقات ،سید ریحان کشفی
با کسب سه امتیاز پس از محمدباقر مومن
زاده و ساسان ربیعی هر دو از شیراز بر سکوی
سوم قرار گرفت.
نفرات برتر این دوره از رقابت ها جواز حضور
در مسابقات شطرنج قهرمانی پیشکسوتان
کشور که روزهای بیستم تا بیست و چهارم
خردادماه  ۹۸در شیراز برگزار می شود را
کسب کردند.
***

تکواندوکار الرستانی
جواز حضور در مسابقات
لیگ برتر کشور
را بدست آورد

تکواندوکار الرستانی با کسب مدال برنز در
پیکارهای انتخابی لیگ نوجوانان فارس ،جواز
حضور در لیگ برتر کشور را کسب کرد.

رضا شریفی تکواندوکار الرستانی در این
دوره از پیکارها موفق شد با دو پیروزی
و یک شکست برابر نمایندگان شیراز بر
سکوی سوم قرار گیرد و با نظر کمیته فنی
جواز حضور در لیگ برتر نوجوانان کشور را
از آن خود کند.
این تکواندوکار الرستانی از روز نوزدهم
خردادماه  ۹۸در اردوی آمادگی تیم
نوجوانان استان فارس که برای شرکت در
لیگ برتر کشور برگزار می شود ،حضور
پیدا می کند.
رضا شریفی چندین سال است که زیر نظر رضا
تقوی فرد مربی رسمی فدراسیون تکواندو از
الرستان تمرینات خود را دنبال می کند.
***

حضور ورزشکاران الرستانی
در دوره دانش افزایی
دره نوردی

چهار نفر از دره نوردان گروه کوهنوردی
پردیس و انجمن غارشناسی الرستان در
هشتمین دوره دانش افزایی دره نوردی
که به مدت سه روز در دره سیمک استان
کرمان برگزار شد ،شرکت کردند.
سیمک نام تنگه ای بسیار زیبا و کم نظیر
است که عرض آن بین سه تا پنج متر و
دیواره های بسیار بلند دو طرف آن را
پوشانده است.
آبشارهای سیمک کرمان در رشته کوه
های زاگرس و در  ۳۵کیلومتری شمال این
استان واقع شده است.
 ۱۳آبشار منطقه سیمک نیازمند فرودهای
فنی و بیشتر مورد توجه دره نوردان است.
علمدار شفیعی ،رسول الهی ،عاطفه شفیعی
و زهرا خرمی چهار دره نورد الرستانی
بودند که در این دوره دانش افزایی حضور
داشتند.

ص

4

حه
ف

سال بیست و هفتم -خرداد ماه -1398شوال - 1440شماره 98/03/20-1348

داشتن پوست خشک می تواند مشکالت
بسیار جدی را برای سالمتی به افراد هشدار
دهد ،به طور مثال بیماری دیابت با خشکی
پوست در ارتباط است.
خشکی پوست نشانه چه بیماری است؟

همه ما کارهای بسیاری را برای داشتن پوستی
درخشان و سالم انجام می دهیم  ،گاهی از
محصوالت طبیعی و گاه از لوازم و محصوالت
آرایشی استفاده می کنیم و هرگز چنین
موضوعی را انکار نمی کنیم .معموال تولید
کنندگان آنها ادعا می کنند که این محصوالت
باعث جوانسازی و سالم ماندن پوستتان خواهد
شد .بله! همه ما میدانیم که داشتن یک پوست
خوب به معنی بهتر یا زیبا به نظر رسیدن می
باشد .دالیل متعددی برای خشکی پوست
وجود دارد که برخی از آنها مربوط به بیماری
های پوستی است و برخی مربوط به بیماری
های جدی تر دیگر مانند سرطان و دیابت و
موارد دیگر که به آنها پرداخته شده است.
مشکالت سالمتی جدی که با داشتن پوست

ارتباط خشکی پوست با بیماری های مزمن
خشک به شما هشدار داده می شود:
آیا تا به حال میدانستید که پوست شما نیز
نشان میدهد آیا فیزیک یا سالمت مناسبی
دارید یا خیر .این ممکن است کمی عجیب به
نظر برسد ،اما کامال درست است .این که شما
پوست خشکی داشته باشید و با استفاده از
لوسیون ها ،روغن ها و کرم ها تغذیه و مرطوب
شود ،کامال نرمال و طبیعی است ،اما اگر بعد
از استفاده از این محصوالت ،همچنان پوست
خشک بماند چیزی غلط است و باید مورد
بررسی قرار بگیرد.
بیماری دیابت و خشکی پوست:

ما همه درباره دیابت چیز های زیادی
میشنویم ،اما بدانید که این بیماری با پوست
خشک نیز در ارتباط است .هنگامی که افزایش
سطح قند وجود داشته باشد ،بدن به سرعت
مایعی را که باعث هیدراته نگهداشتن پوست
میشود ،تخلیه میکند.

دالیل ترک سیگار خود را بدانید

برای ترک سیگار ،باید دارای انگیزه قوی
باشید .ممکن است شما بخواهید خانواده
خود را از دود سیگار محافظت کنید.
ممکن است به خاطر سرطان سینه از سیگار
کشیدن پرهیز کنید ،و یا حتی ممکن است
برای اینکه جوانتر به نظر برسید ،سیگار را
ترک کنید.
بهترین دلیل را انتخاب کنید و به خاطر
دلیل خود با سیگار کشیدن مبارزه کنید و
بدانید که شما موفقترین فرد در ترک سیگار
هستید.
شکست نخورید

 95درصد افراد سیگاری خواهان ترک
سیگار ،بدون درمان و یا مدیتیشن شکست
میخورند .دلیل این امر این است که
نیکوتین موجود در سیگار یک ماده اعتیادآور
است .به طور کلی ،مغز عادت کرده که هر
روز مقداری نیکوتین را وارد بدن کند .در
اثر فقدان نیکوتین ،عالئم کمبود آن ظاهر
میشود.

ماده جایگزین برای نیکوتین پیدا کنید

هنگامی که تصمیم به ترک سیگار میگیرید،
بدن به کمبود نیکوتین پاسخ میدهد .عالئم
کمبود نیکوتین شامل افسردگی ،زودرنجی،
ناامیدی و بی قراری میباشد .ماده جایگزین
نیکوتین ،این عالئم را کاهش میدهد.
تحقیقات نشان میدهد که آدامس و
قرصهای دارای نیکوتین میتوانند شانس
ترک سیگار را تا دو برابر افزایش دهند.

قرصهای نیکوتیندار را بدون تجویز پزشک
استفاده نکنید

قرصهایی وجود دارند که با تاثیر
موادشیمیایی بر مغز ،به کاهش سیگارکشیدن
کمک میکنند .آنها همچنین باعث کاهش
رضایتمندی از سیگار کشیدن میشوند.
دیگر داروها ،ممکن است به کاهش عالئم
ناشی از ترک سیگار کمک کنند .ولی تمامی
این داروها را باید تحتنظر پزشک مصرف
کنید ،نه به طور خودسرانه.
به تنهایی ترک نکنید

به دوستان ،اقوام و همکاران خود بگویید که
میخواهید سیگار را ترک کنید .دلگرمی و
تشویق اطرافیان برای ترک سیگار مهم است.
ممکن است نیاز داشته باشید که به یک
گروه ترککنندگان سیگار بپیوندید و یا با
روانشناس صحبت کنید.

رفتار درمانی یکی از بهترین درمانها برای ترک
سیگار میباشد

شما میتوانید برای ترک موفقیتآمیز سیگار،
رفتاردرمانی و مواد جایگزین نیکوتین و روش
های آرامش دهنده را با هم به کار برید.

استرس خود را کنترل کنید

یکی از دالیلی که افراد به سمت سیگار
میروند ،این است که نیکوتین آنها را
آرام میکند.
سیگار را ترک کردید،
هنگا میکه
راه برای مقابله با
باید یک
بیابید .استفاده از ماساژ و
ا ستر س
روشهای

آرامش دهنده مثل
یوگا میتواند در این
مورد کمک کنند .بهتر است در چند
ترک سیگار،
هفتهی اول
موقعیتهای استرسزا دوری کنید

ارتباط تیروئید کم کار با خشکی پوست:

هورمون هایی که توسط غده تیروئید ترشح
می شوند باعث تحریک فعالیت های بدن شما
خواهند شد ،زمانی که تحریک کند شود ،باعث
می شود دیگر فعالیت های بدن نیز کاهش
پیدا کند که باعث می شود که شما احساس
سرمای بیشتر ،خستگی و یا حتی افسردگی
داشته باشید.
همانطور که این هورمون ها توسط پوست

همچنین ممکن است که مشکالت خشکی
پوست به دلیل بیماری های کلیوی می باشد.
بر اساس برخی از مطالعات ثابت شده است که
داشتن پوستی خشک حتی پس از مصرف دارو
ها ،میتواند نشان دهنده بیماری های کلیوی
باشد.
زمانی که کلیه شما قادر به حفظ تعادل بین
مواد معدنی و مواد مغذی مورد نیاز برای حفظ
زندگی و رشد در خون شما نیست و این اتفاق

اگر چه کمی ترسناک است ،اما پوست خشک
یکی از عالئم مرتبط با سرطان پوست می
باشد .اگر شما زمختی ،قرمزی ،خشکی،
خارش و خونریزی با هرگونه خراشیدگی را در
پوستتان تجربه کردید ،به احتمال زیاد سرطان
فلسی سلولی دارید و  SCCیکی دیگر از شایع
ترین سرطان های پوست است و دومین
سرطان شایع پوست است.
این تومور از الیه سطحی نشات میگیرد و

خشکی پوست به دلیل بیماری های کلیوی:

سرطان پوست:

نکات کلی درباره سالمت پوست و رفع خشکی:

به اندازه کافی ورزش کنید ،تا بدن سالم ومتناسبی داشته باشید ،ورزش کردن باعث
بهبود و افزایش گردش خون شما خواهد شد
که در نهایت پوستی شاداب و درخشان را می
دهد.
 از مصرف لوازم آرایشی که مواد تشکیلدهنده آن شیمیایی و مضر است ،اجتناب
کنید و تا حد ممکن از لوازم آرایشی استفاده
کنید که پایه گیاهی و محصوالت طبیعی
داشته باشد.
 به اندازه کافی آب بنوشید تا به هیدراتهماندن پوست تان کمک کند.
می توانید آب میوه را نیز به رژیم غذاییروزانه خود اضافه کنید که نقش مهمی را در
سالمت شما ایفا می کند.

عوارض سی تی اسکن های مکرر

از

خانه را تمیز کنید

بعد از کشیدن آخرین سیگار ،بعد از آن تمام
کبریتها ،فندکها و جاسیگاریها را دور
بیاندازید.
تمام لباسها ،فرشها و اثاثیه منزل را که
بوی سیگار گرفتهاند ،بشویید .از تهویه هوا در
منزل استفاده کنید تا از شر بوی بد سیگار
خالص شوید.
در کل هر چیزی را که باعث میشود یاد
سیگار کشیدن بیفتید ،از خودتان دور کنید.
سعی و تالش کنید

بسیاری از افراد سیگاری ،چندین بار سعی
میکنند تا سیگار را ترک کنند و باالخره
موفق میشوند.
احساسات و شرایط ترک سیگار را باید خود
فرد بررسی کند .باید خود فرد به خودش قول
دهد که سیگار را ترک کند و پایبند قولی که
داده ،بماند.
هرکس را میتوان بر اساس قولش سنجید.
پس ،شمایی که درصدد ترک سیگار هستید
به خودتان قول دهید تا مردم به قول
شما اعتماد کنند و در زندگی اجتماعی و
خانوادگی خود موفق باشید.
راه بروید

فعالیت ورزشی به کاهش اعتیاد به نیکوتین و
کاهش عالئم ترک آن کمک میکند.
هنگامیکه میخواهید به سمت سیگار بروید،
ورزش کنید .حتی ورزشهای مالیم (از قبیل
پیاده روی) نیز کمک کننده میباشند.
کالری زیادی که در اثر ورزش کردن از دست
میدهید ،جلوی افزایش وزن بعد از ترک
سیگار را خواهد گرفت.
میوه و سبزی بخورید

در طول ترک سیگار ،رژیم الغری نگیرید.
سعی کنید بیشتر ،میوهها و سبزیجات و
محصوالت لبنی کمچرب را مصرف کنید.
تحقیقات نشان داده است که مصرف کردن
این غذاها باعت عدم تمایل به کشیدن سیگار
میشوند.
برای سالمتی ،سیگار را ترک کنید

ترک کردن سیگار باعث میشود که در عرض
 20دقیقه ،فشار خونتان پایین بیاید و سرعت
ضربان قلبتان آرامتر شود.
در عرض یک روز ،مقدار مونوکسید کربن
خون به مقدار طبیعی خود برمی گردد.
در عرض  2هفته تا  3ماه ،خطر حمله قلبی
کم میشود و عملکرد ریهها بهتر میشود.
فواید درازمدت ترک سیگار عبارت است از:
کاهش بیماریهای عروق کرونر قلب ،سکته
مغزی ،سرطان ریه و سرطانهای دیگر.
ترک سیگار پاداش دارد

ترک سیگار عالوه بر مزایای فوق العاده برای
سالمتی بدن ،پول شما را به هدر نمیدهد و
میتوانید پول خود را ذخیره کنید.

آگهي تحرير تركه

دیابت همچنین روند تغذیه رسانی بدن را
تحت تاثیر قرار میدهد ،اگر پوست شما به
شدت خشک و آسیب دیده باشد ،باکتری
های که روی گلوکز زنده میشوند افزایش پیدا
میکنند و منجر به ریسک باالی آلودگی قرار
خواهند گرفت.
اگر چنین عالئمی را مشاهده کردید به پزشک
متخصص مراجعه کنید تا با گرفتن آزمایش
متوجه بیماری خود شوید.

جذب می شوند و نقش مهمی در ترمیم سلول
ها ایفا میکند و نتیجه آنها خشکی بیش از
حد پوست خواهد شد .در چنین شرایطی نیاز
است که به پزشک مراجعه کنید و دارو های
تجویزی را مصرف کنید و برای سالم ماندن
سبک زندگی تان تالش کنید و همچنین
نوعی از ورزش درست را در برنامه روزانه تان
بگنجانید.

موجب التهاب و خشکی پوست میشود.
افراد مبتال به بیماری های کلیوی این عالئم
را بیشتر در چندی پس از بروز بیماریشان
مشاهده میکنند ،زمانی که عملکرد کلیه رو به
متوقف شدن است یا مقدار زیادی از پروتئین
از طریق ادرار دفع میشود .بنابراین تاکید
می شود که در مراحل اولیه حتما به پزشک
مراجعه کنید.

ممکن است در هر قسمتی از بدن ایجاد شود،
برای مدتی در سطح پوست می ماند ولی در
نهایت و در صورت درمان نشدن ،به الیه های
زیرین نفوذ میکنند.

بدينوسيله اعالم ميشود خانم جهانتاب محمودي فرزند محمد علي دادخواستي به خواسته
تحرير تركه به طرفيت خاور ميرزائي ابراهيم آبادي ،آفتاب محمودي ،منصور محمودي،
عبدالعلي محمودي ،عبدالمجيد محمودي ،گلي محمودي ،بيبيناز محمودي ،جواد محمودي و
جالل محمودي تقديم شوراي حل اختالف فيروزآباد نموده كه به كالسه  980068ثبت و وقت
رسيدگي براي روز  1398/4/25ساعت  16تعيين شده ،لذا مراتب با يك نوبت آگهي از كليه
وراث يا نماينده قانوني آنها ،بستانكاران و مديونين به متوفي (مرحوم محمدعلي محمودي)
و هر كس به طريقي حقي بر تركه دارد دعوت به عمل ميآيد.در غير اينصورت وفق مقررات
قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف فيروزآباد  -ابراهيمي
م/الف41/

یک سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری ( ،)CTترکیبی از
یک سری تصاویر اشعه ایکس گرفته شده از زوایای مختلف
بدن انسان است و با استفاده از پردازش های کامپیوتری
تصاویر مقطعی (با برش عرضی)از استخوان ها ،رگ های
خونی و بافت نرم داخل بدن تهیه میشود.
تصاویر سی تی اسکن اطالعاتی دقیق تر از اشعه  Xرا ارائه
می دهند .سی تی اسکن دارای کارایی و کاربردهای بسیاری
است ،خصوصا برای افرادی که از حوادث اتومبیل یا سایر انواع
آسیب های ناشی از آن دچار آسیب های داخلی شده باشند،
مناسب است.
سی تی اسکن تقریبا برای تمام قسمت های بدن مورد
استفاده قرار گیرد و برای تشخیص بیماری یا جراحی و برنامه
ریزی های پزشکی ،یا درمان های تابشی استفاده می شود.
چه زمانی ممکن است که یک پزشک ،سی تی اسکن را برای
کمک به شما تجویز کند:
تشخیص مشکالت ماهیچه ای و استخوان ها ،مانند تومورهای
استخوانی و شکستگی
مشخص کردن محل یک تومور ،عفونت و یا لخته شدن خون
راهنمای روش هایی مانند ؛ جراحی ،بیوپسی و اشعه درمانی
تشخیص و نظارت بر بیماری ها و شرایطی مانند؛ سرطان،
بیماری های قلبی ،گره های ریه و توده های کبدی
نظارت بر اثربخشی درمان های خاصی مانند؛ درمان سرطان
تشخیص آسیب های داخلی و خونریزی های داخلی

کم خوابی به سالمت ،فعالیت و
ایمنی بدن شما آسیب میرساند ،تا
جایی که متخصصان یکی از دالیل
سرطان را در برخی موارد نداشتن
خواب کافی عنوان میکنند.
کم خوابی و بی خوابی به هر دلیلی
که باشد ،به طرز فوق العادهای به
سالمتی ،فعالیت ،ایمنی شما آسیب
میرساند ،متخصصان نداشتن خواب
کافی را در برخی موارد یکی از دالیل
سرطان را عنوان میکنند.

افزایش وزن یکی از عوارض کم
خوابی

به نظر می رسد افرادی که کم
خواب هستند عدم تعادل هورمون
دارند ،که با افزایش اشتها ،گرایش
بیشتر به غذاهای کالری باال ،پاسخ
بیشتر به رفتارهای افراطی و عدم
توانایی کاهش کنترل انگیزه ها،
خود ترکیبی بسیار خطرناک مرتبط
با اضافه وزن است .درست است که
وقتی بیدار شدید کالری بیشتری
مصرف می کنید اما تقریبا برای
از بین بردن بسیاری از کالریهای
اضافی که در هنگام خستگی جذب
میکنید ،کافی نیست.

خطرات و عوارض سی تی اسکن:

قرار گرفتن در معرض تابش در طول یک سی تی اسکن،
باعث میشود که در معرض تابش یونیزه قرار گیرید.
شما زمان زیادی را در طول اشعه ایکس قرار میگرید ،تا سی
تی اسکن اطالعات بیشتری را جمع آوری کند .دوزهای کم
تابش مورد استفاده در سی تی اسکن اثبات شده است که
باعث آسیب در دراز مدت می شود،
اگر چه در دوزهای بسیار باالتر
ممکن است  ،شما را در خطر
بالقوه سرطان قرار دهد.
سی تی اسکن نسبت به خطرات
کمی که دارد ،مزایای فراوانی دارد .پزشکان از کمترین دوز
تابش برای دستیابی به اطالعات پزشکی مورد نیاز استفاده
می کنند .همچنین ،ماشین آالت جدید و سریعتر،
پرتوهای کمتری نسبت به آنچه قبال استفاده می
شده اند ،نیاز دارند.حتما با پزشک خود درباره مزایا و
خطرات سی تی اسکن صحبت و مشورت کنید.
آسیب به نوزادان متولد نشده:
اگر باردار هستید با پزشکتان درمیان بگذارید ،زیرا ممکن است
تابش سی تی اسکن به کودک شما آسیب برساند .ممکن است
پزشک راه دیگری را مانند سونوگرافی یا  MRIبرای پیشگیری
از تابش دادن به نوزاد امتحان کند.
در کل ،در دوزهای کم تابش مورد استفاده در سی تی
تصویربرداری ،هیچ اثر منفی در انسان تا به حال ،دیده نشده است.

عوارض جانبی رایج:

به طور ناگهانی سرخ شدن -جوش -خارش -آبریزش بینی-
سرفه -سرگیجه -گرفتگی زیر شکمی -یبوست -حالت تهوع-
استفراغ
تنگی نفس ،متورم شدن صورت ،تپش سریع قلب ،گرفتگی
شکمی و احساس عذاب قریب الوقوع باشد ،که اگر بالفاصله
درمان نشود ،ممکن است منجر به تشنج ،کم کاری بدن،
شوک و حتی مرگ شود.

تاثیرات بیخوابی بر سالمتی
اثرات مخرب کم خوابی بر بدن

قوی پیدا کردند.

زمانی که بدن شما می خواهد شما را
به خواب با اختالالت متابولیسم خود
دعوت کند ،به نوبه خود افزایش خطر
را برای مقاومت به انسولین (اغلب به
نام «پیش از دیابت») و دیابت نوع
 2افزایش می دهد؛ یک مطالعه در
نوجوانان ،نتیجه گیری کرد»:تالش
برای افزایش مدت خواب ،ممکن
است خطر ابتال به دیابت را کاهش
دهد ».و چهار تحقیق بزرگ در میان
بزرگساالن ،اگر چه نه یک رابطه علت
و معلولی بین از دست دادن خواب
منظم و خطر ابتال به دیابت ،بلکه
پس از کنترل عادات دیگر که ممکن
است مرتبط باشند نیز ،یک رابطه

مطالعات نشان داده است که یک
شب بی خوابی ،موجب افزایش 20
تا  32درصدی تعداد اشتباهات انجام
شده توسط جراحان شده است،
همچنین افرادی که ورزشکار هستند
و نیاز به تیراندازی دقیق ،قایقرانی،
دوچرخه سواری و غیره دارند،
اشتباهاتی بیشتر را پس از
مدت طوالنی بیداری،
مرتکب می شوند.

دیابت

برای تسکین میگرنتان آب انگور بنوشید

اگر دچار میگرن هستید و به دنبال راهکار
طبیعی برای تسکین دردتان میگردید ،آب
انگور جواب شماست .میگرن اساساً از عدم
تعادل در هورمونهای مغز ناشی میشود.
آب انگور به عنوان ضد درد عمل نمیکند،
بلکه به عنوان پیشگیری وارد عمل میشود.
به محض اینکه احساس کردید در آستانهی
شروع حملهی میگرن هستید ،مقداری آب
انگور بنوشید.
آب انگور سرشار از ویتامین  ،Cویتامین
 ،Aو ویتامین  B2است که میتواند از بروز
میگرن پیشگیری کند .ویتامین  B2که به نام
ریبوفالوین نیز معروف است عاملی برای درمان
میگرن محسوب میشود ،به تعدیل هورمونهای
مغز کمک میکند و به عنوان خنثی کنندهای
برای کاهش سطح آهن در خون عمل میکند
که میتواند علت میگرن باشد.
برای کمک به رشد موهای سالم و درخشان،
سالمون بخورید

موهای سالم و درخشان چیزی است که همهی
ما آرزویش را داریم .موضوع این است که فقط
محصوالتی که برای موهایتان استفاده میکنید
مهم نیستند ،بلکه چیزی که میخورید نیز
اهمیت دارد .ماهی سالمون سرشار از ویتامین

ناتوانی

مشکالت حافظه

ا ختال ال ت
خو ا ب

در سالمندان ،می تواند منجر به
تغییرات ساختاری در مغز شود
،اختالالتی که با اختالل حافظه در
دراز مدت مرتبط و کم خوابی در
افراد بزرگسال نیز ،مشاهده شده
است محققان دریافته اند افرادی
که بیشتر می خوابند ،کمتر فراموش
می کنند ،خواب ضعیف و کمبود آن
به سطوحی باالتر از -βآمیلوئید ،نیز
یک نشانگر زیستی برای آلزایمر،
مرتبط است.
چه مقدار خواب برایمان کافی است؟
محققان به صورت تخصصی روی
مسئله میزان خواب کافی کار
به
و
کردهاند
صو ر ت

چند عادت سالم برای احساس سالمت بیشتر

 Dو امگا  3است که برای هیدراته نگه داشتن
موها و پوست سر ضروریاند.
ضمناً امگا  ،3پوست سر را به اندازهی کافی
چرب میکند و فولیکولهای مو را تمیز و سالم
نگه میدارد .کمبود امگا  3جلوی رشد نرمال
موها را میگیرد .بنابراین هر چه بیشتر سالمون
بخورید ،موهایتان سالمتر خواهید بود .ضمناً به
دلیل خاصیت مرطوبکنندگی امگا  ،3التهاب
پوست سرتان کاهش مییابد ،شورهی سرتان
برطرف میشود و خشکی پوست سرتان کاهش
پیدا میکند.
با خمیر دندان ،ناخنهایتان را درخشان کنید

طبیعی است که اطراف ناخنهایتان کدر یا زرد
شوند؛ اما واقعاً از نظر ظاهری خوشایند نیست.
بنابراین اگر میخواهید آنها را سفید و درخشان
کنید ،خمیر دندان برای این کار مناسب است.
خمیر دندان نه تنها دندانها را سفید میکند بلکه
همین اثر را روی ناخنها نیز دارد زیرا هر دوی
آنها کراتین دارند .کافی است با یک مسواک
تمیز و مقداری خمیر دندان روی ناخنهایتان
را به آرامی بسابید و بگذارید یک دقیقه بماند،
سپس دستها را مانند معمول بشویید.

سرم تقویتکنندهی رشد مو بسازید
خودتان ُ

همانطور که گفتیم رژیم غذایی کلید موهای
سرم مو نیز آنها را
سالم است؛ اما میتوانید با ُ
تقویت کنید.
اولین چیزی که نیاز دارید روغن کرچک است.
روغن کرچک حاوی مواد مغذی مهمی مانند
ویتامین  ،Eامگا  9و امگا  6است که به پوست
سر نفوذ کرده و آن را مرطوب میکنند.
دومین مورد روغن آووکادو است که غنی از
ویتامینها و مواد معدنی مانند اولئیک اسید
است و موها را تغذیه کرده و از شکنندگی
آنها جلوگیری میکند .این روغن تنها روغنی
است که میتواند به ساقهی مو نفوذ کرده و آن
را مرطوب و نرم کند ،بنابراین ظاهر چرب به
موهایتان نمیدهد.
و در آخر به روغن نارگیل نیاز دارید که پادشاه
تمام روغنهاست .روغن نارگیل سرشار از امگا
 3و امگا  6و امگا  9است و از ساقهی مو در برابر
آسیبهای محیطی محافظت میکند.
یک سوم ظرف کوچکی را با روغن کرچک،
یک سوم دیگر را با روغن آووکادو و یک سوم
آخر را با روغن نارگیل پُر کنید .ظرف را خوب
تکان دهید و مخلوط حاصل را به پوست سر و
موهایتان بزنید و  10تا  15دقیقه ماساژ بدهید.

تفکیک شده به ما می گویند که در
هر سنی چه مقدار خواب برایمان
کافی است .نوزادان و کودکانی که
تازه راه رفتن را شروع کردهاند به
بیشترین مقدار خواب نیاز دارند
( تقریبا  12تا  17ساعت در طول
روز ) و افراد بالغ بین سنین  18تا
 65سالگی حدودا هر شب به  7تا
 9ساعت خواب نیاز دارند.خواب
مانند تنفس کردن ،نیاز بنیادین
انسان است .انسان نمیتواند بدون
خواب مدت زیادی زنده بماند زیرا
بیخوابیها و کم خوابیهای مزمن
میتواند منجر به بیش از  700تغییر
ژنتیکی در بدن فرد شده و تاثیر واقعا
نابود کنندهای بر سالمتی میگذارد.
آنهایی که به اندازه کافی نخوابیده و
استراحت نمیکنند نسبت به افرادی
که به طور منظم خواب کافی دارند،
آمار مرگ و میرشان بیشتر است.
مطالعهای در سال  2007نشان داد
هم کم خوابی و هم زیاد خوابیدن
میتواند موجب افزایش احتمال مرگ
شود ،زیرا بر سالمت قلبی و عروقی
و  ...اثر میگذارد .پس اگر آرزو
دارید عمر طوالنی داشته باشید به
خوابتان اهمیت بدهید.

بگذارید  30دقیقه تا یک ساعت بماند و سپس
دوش بگیرید و مقداری از این روغن را به نوک
موهایتان در حالی که هنوز مرطوب هستند
بمالید .این کار را هفتهای سه بار انجام دهید.
در عرض  30دقیقه بعد از بیدار شدن از
خواب صبحانه بخورید

بعد از اینکه از خواب بیدار شدید فورا ً
آبلیمو و نمک بخورید و در عرض  30دقیقه
صبحانهتان را میل کنید .حتی اگر گرسنه
نیستید باز هم صبحانه بخورید .صبحانه
نخوردن اشتباه بسیار بزرگی است؛ مخصوصاً
زمانی که تصمیم به حفظ و یا کاهش وزن
دارید .طبق گزارش ملی کنترل وزن ،در
یک مطالعه مشخص شد بیش از  70درصد
از افرادی که در رژیم غذایی موفق بودند،
صبحانهشان را در نیم ساعت اول بعد از
بیدار شدنشان میخوردند .دلیل آن هم این
است که متابولیسم شما وقتی از خواب بیدار
میشوید نسبتاً پایین است و یک ساعت طول
میکشد تا به سرعت نرمال برگردد؛ بنابراین
خوردن صبحانه قبل از اینکه متابولیسمتان
بهطور کامل بیدار شود ،شما را برای یک
مدت طوالنیتر سیر نگه میدارد و از خوردن
صبحانه سنگینتر و یا یک وعده غذایی
بزرگتر در ناهار یا شام جلوگیری میکند.
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مدیرکل ایمنی شبکه اپراتور اول با اشاره به
بهکارگیری ماژول سختافزاری امنیتی بومی
برای نخستین بار در کشور ،گفت :فرآیند تولید
کلید ،انتقال و ورود آن به سیمکارت و تجهیزات
شبکه ارتباطی ،باید بهصورت امن انجام شود که
با تولید  HSMبومی ،این مهم تحقق یافته است.
محمد طالبی ،درباره نحوهی فعالیت ماژول
 HSMاظهار کرد :وظیفه اصلی  HSMیا ماژول
سختافزاری امن ،ذخیرهسازی کلیدهایی
رمزنگاری بهصورت ایمن است که این موضوع
در تولید سیمکارت ،از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است و با افشای کلیدهای یاد
شده ،امکان شنود اطالعات و نشت دادههای
سیمکارت وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد :با توجه به پیچیدگی بسیار باالی
فناوری و توسعه این مؤلفه ،تولید آن تنها در
تعدادی از کشورها انجام میپذیرفت که اکنون
بهصورت بومی تولید و در همراه اول به کار
گرفته شده است.
کار این ماژول این است که این کلیدها را

تامین امنیت سیمکارتها با روش بومی
مدیریت و بهصورت امن توزیع کند و اجازه
هر نوع دستکاری و سرقت اطالعات را از روی
سیمکارت که یک مؤلفه بسیار مهم در موبایل
است ،نمیدهد و از لو رفتن کلید جلوگیری
میکند.

جلوگیری از دستیابی به اطالعات داخلی در
صورت حمله

مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول ،با اشاره
به ویژگیهای امنیتی ماژول سختافزاری
امنیتی بیان کرد :در صورت اجرای حمالت

سختافزاری و نرمافزاری به منظور دسترسی
به اطالعات داخلی  ،HSMاین قابلیت در آن
وجود دارد که دادههای خود را از بین برده
و اطالعات داخلش را بهصورت کامل حذف
کرده و همچنین احتمال هر نوع دستیابی به
کلیدهای داخل ماژول را هم تقریباً غیرممکن
میکند.
طالبی ،با بیان اینکه همراه اول از این پس برای
حفظ دادههای امنیت سیمکارت ،از یک ماژول
بومی و فرآیند خودکار انتقال کلید استفاده

میکند ،افزود :ضروری است تولید ،انتقال و
ورود کلید روی سیمکارت و تجهیزات بهصورت
امن انجام پذیرد که به همین دلیل همراه اول
تا قبل از این ،این کار را بهصورت دستی انجام
میداد.
وی ادامه داد :نشت این کلیدها که پیشتر
برای برخی از اپراتورها اتفاق افتاد ،میتواند
حریم خصوصی مشترکین را به مخاطره انداخته
و منجر به دسترسی به بخشی از دادههای
مشترک و اطالعات مکالمه آنها شود.

روتر شما به دنیا فریاد میزند که:
“من اینجام! اسم من Cisco04022
است! اگه صدای من رو میشنوی،
میتونی با استفاده از اسمم بهم
وصل بشی!” به همین ترتیب برای
مثال گوشی شما از تمام شبکههای
وایفایی که در اطراف شما هستند،
اطالع پیدا میکند.
حاال شاید شما با خودتان فکر کنید
که اگر بتوانید جلوی روتر را بگیرید
که اطالعات خود را به دیگران جار
نزند ،حتما میتوانید آن را نامرئی
کنید .اگر یک روتر حضور خود
را اعالم نکند ،پس دستگاهها از
وجود آن اطالع پیدا نخواهند کرد
و درنتیجه نخواهند توانست به آن
متصل شوند.
اما باید بگوییم که این موضوع کامال
درست نیست! اما چرا؟!
محدودیت مخفی کردن  SSIDشبکه

سیگنالهای وایفای همه شبیه
به هم هستند :آن ها از یک منبع
آغاز میشوند (روتر شما) و در تمام
مسیرها حرکت میکنند (مانند یک
کره همیشه در حال گسترش).
هیچ راهی برای “هدف” قرار دادن
انتقال وایفای از یک پرتو از روتر
شما به یک دستگاه خاص وجود
ندارد و حتی اگر بتوانید ،امکان
متوقف کردن سیگنال پس از رسیدن
به دستگاه ،وجود ندارد.
فرض کنید که شبکه بیسیم شما،
 SSIDخود را پخش نمیکند .بنابراین
هیچکس بهغیر از شما از وجود آن
خبر نخواهد داشت .شما به شبکه
متصل میشوید و بهطور نرمال از
وایفای استفاده میکنید.
لحظهای که شما هر کاری مانند

بومیسازی  HSMدر یک پروژهی پنج ساله

مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول ،با اشاره
به تولید  HSMبومی در یک پروژه پنج

ماژول امنیتی سختافزاری (به انگلیسی Hardware Security Module :به اختصار  )HSMنوعی از پردازنده رمزی
امنی است که مدیریت کلیدهای دیجیتال و شتاب پردازندههای رمزنگاری را از لحاظ خریدهای دیجیتال /
ثانویه به منظور تأمین قوی اعتبار برای دسترسی به کلیدهای حیاتی برای برنامههای کاربردی سرور را هدف قرار
دادهاست .آنها دستگاههای فیزیکی هستند که بهطور مرسوم در قالب یک کارت پالگین یا دستگاههای امنیتی
تیسیپی/آیپی خارجی آمدهاست که میتواند مستقیم ًا به سرور یا کامپیوتر هدف کلی متصل شده باشد.

رواج سرقت های میلیاردی ارزهای دیجیتال توسط هک اطالعات سیم کارت

این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده
بسیار داغ شده است ،وبسایتها ،حسابهای کاربری و
پلتفرمهای بسیاری برای استخراج بیتکوین یا بیتکوین
ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به
خرید و فروش و مبادالت تجاری کالن اقدام کنند .از طرفی
دیگر ،استقبال بینظیر کاربران جهانی از ارزهای رمزپایه
فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده
است تا بتوانند با هک حسابهای کاربری آنها و نفوذ به
پلتفرم صرافیهای ارزهای دیجیتالی ،از طریق حمالت

از این رو این شرکت تولید کلیدهای حیاتی
سیمکارت بهصورت خودکار ،انتقال امن آنها به
مجموعههای تولید سیمکارت داخلی و نگهداری
آن توسط پیمانه سختافزاری امن بومی را در
اولویت قرار داده و در حال حاضر نگهداری
کلیه کلیدها در  HSMبومی این مهم را تحقق
بخشیده است.

سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
حاال تازهترین اخبار و گزارشهای منتشر شده در وب سایت
زد دی نت نشان میدهد که هکرها و مجرمان سایبری با
بهرهگیری از یک روش جدید تحت عنوان SIM swapping
یا  SIM jackingدست به یک حمله سایبری جدیدی در
ایاالت متحده آمریکا زدهاند که با انتقال تمامی اطالعات سیم
کارتهای قربانیان و کاربران موردنظر به سیم کارتهای
مورداستفاده خودشان  ،قادر خواهند بود به راحتی وارد
حساب کاربری آنها شده و تمامی مبالغ موجود مبتنی بر
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون بیت کوین را به
سرقت ببرند.
سرقت اطالعات سیم کارت و انتقال دادههای آن به سیم
کارت مورداستفاده خود یکی از جدیدترین راههایی است که
به نظر میرسد مورد استفاده و استقبال هکرها و مجرمان
سایبری قرار گرفته است تا بتوانند به حسابهای کاربری
کاربران برای استخراج رمزارز همچون بیت کوین نفوذ پیدا
کرده و مبالغ موجود در اکانتهای آنها را به سرقت ببرند.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه ،هنوز
معلوم و مشخص نشده است که هکرها با این روش به چه
مقدار پول دست یافته و چند حساب کاربری را هک کرده و
رمزارزهای آنها را به سرقت بردهاند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده
بسیاری همچون بیت کوین ،مونرو و ریپل از محبوبیت و

استقبال بینظیری برخوردار شدند ،همین امر موجب شده
است کاربران و هکرهای بسیاری به کسب درآمد و پول
در فضای مجازی روی آورند که این خود دلیل محکمی
بود برای آنکه تعداد زیادی از اپلیکیشنها و وبسایتهایی
که پلت فرم و بستر مناسبی برای استخراج این ارزهای
دیجیتالی فراهم میکردند ،مانند قارچ در فضای اینترنت
رشد کنند.
آمار حمالت سایبری و هک در سال گذشته  ۲۰۱۷میالدی،
به اوج خود رسیده است و با توجه به افزایش روزافزون
حمالت سایبری از سوی هکرها ،کشورها و شرکتهای
کوچک و بزرگ بسیاری در سراسر جهان ،هدف اینگونه
حمالت قرار گرفته و آسیبها و خسارات جبرانناپذیری را
متحمل شدهاند.
با اینکه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده طرفداران بسیاری
در سراسر جهان پیدا کردهاند ،بسیاری از کشورها ازجمله
کشورهای اروپایی در تالشند تا این پول بی افسار را کنترل
کرده و معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند ،چراکه
بر این باورند بیتکوین به تجارتهای غیرقانونی و غیرمجاز
همچون تجارت اسلحه ،تجهیزات تروریستی ،قاچاق دارو و
مواد مخدر دامنزده و به علت آنکه مقامات قضائی و پلیس
نمیتوانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند،
باعث سهولت آن میشود.

ی فای
نحوه مخفی کردن شبکه وا 
بنابر استاندارد  ،802.11 IEEEهر شبکه بیسیم باید یک شناسه داشته باشد تا دستگاهها با استفاده از
آن به شبکه وصل شوند .این شناسه همان نام شبک ه وایفای ( )SSIDاست .هر  ۱۰۰میلیثانیه یک بار،
روترها چیزی را به نام یک فریم بیکن ( )Beacon Frameپخش میکنند .این فریم یک مخابره شامل
اطالعات مربوط به شبکه از جمله  SSIDاست که هدف آن اعالم وجود شبکه است.
بازدید از یک وبسایت را انجام
دهید ،روتر شما سیگنالهایی را با
دادههای این وبسایت پخش میکند
و کامپیوتر شما آن سیگنال را حین
عبور ،دریافت میکند .آیا متوجه
مشکل شدید؟ این سیگنال وایفای
باید از طریق هوای آزاد به رایانه شما
منتقل شود ،یعنی هر کسی که در
شعاع آن قرار داشته باشد ،میتواند
آن را دریافت کند.
به بیان دیگر حتی اگر شبکه شما،
 SSIDخود را منتشر نکند ،هکرها
و کاربران مخرب میتوانند آن را با
استراقسمع  )۱انتقاالت دستگاه شما
به روتر و  )۲انتقاالت روتر شما به
دستگاه ،شناسایی کنند.
نحوه مخفی کردن شبکه وایفای

ابتدا وارد پنل ادمین روتر خود شوید.
ما با وارد کردن ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱در نوار
جستجو مرورگر توانستیم به پنل
ادمین برویم .اما ممکن است دسترسی
به این پنل برای شما متفاوت باشد.
برای مثال بیشتر کاربران  Netgearبا
رفتن به  routerlogin.netمیتوانند
به پنل ادمین دسترسی پیدا کنند.
توجه داشته باشید که
برای الگین با
مرورگر ممکن
است به اتصال
کابلی  LANبه
روتر نیاز داشته
در
باشید.

هرصورت اگر نمیدانید که چگونه
میتوانید به پنل ادمین دسترسی
پیدا کنید شاید بهتر باشد به دفترچه
راهنمای روتر خود مراجعه نمایید.
پس از دسترسی به پنل ادمین در
نوار منوی کنار صفحه به دنبال
بخش  Wirelessبگردید .میتوانید
در زیرمنوها بهدنبال چیزی شبیه
به Wireless Settings, Wireless
Basic

>

Wireless

Options,

 Settingsو  ...بگردید.
شما باید بتوانید در این صفحه
SSID ،channel ،channel mode
و  channel widthرا تنظیم
نمایید؛ اما مهم این است که
گزینه
Enable SSID Broadcast

را پیدا و غیرفعال کنید.
بسته به مدل روتر شما
این گزینه میتواند با نام

Visibility Status ،Enable
 Hidden Wirelessو یا SSID
 Broadcastمشخص شود.

به همین سادگی! تنظیمات را ذخیره
نمایید ،ممکن است برای ذخیره

ایجاد مشاغل جدید

تنظیمات به ریاستارت کردن
روتر نیاز داشته باشید .درنهایت
روتر شما برای دستگاههای دیگر
“ ”undetectableو یا غیرقابل
شناسایی خواهد شد.
چگونه شبکه وایفای را ایمن کنیم؟

همانطور که پیشتر گفتیم ،مخفی
کردن نام شبکه وایفای راه مناسبی
برای ایمن نمودن شبکه نیست .در
بهترین حالت این کار تنها مانع از
دیده شدن شبکه شما توسط افراد
غیرحرفهای میشود .به هرحال کسی
که قصد هک کردن شبکه شما را
باشد ،راهحلهای
د ا شته
دیگری دارد.
واقعا
اگر
می خو ا هید
شبکه وایفای
را
خود
کنید،
ایمن
توصیههای زیر را
دنبال نمایید:
 .۱نامکاربری و پسورد
پیشفرض ادمین را تغییر
دهید :یک جستجوی ساده
در اینترنت میتواند
و
نامکاربری
پسو ر د ها ی
مد ل ها ی
مختلف روترها
را برای همه

مزایای فناوری اطالعات

یکی از بزرگترین مزایای فناوری اطالعات ایجاد
فرصتهای شغلی جدید برای افراد ماهر در یک حوزهی
کام ً
ال جدید میباشد .طراحان نرم افزار و سخت افزار ،برنامه
نویسان کامپیوتر ،طراحان وب ،و تحلیلگران سیستم از
جمله افرادی هستند که در حوزه فناوری اطالعات مشغول
به کارند .فناوری اطالعات همچنین دلیل عمدهی خیز
اقتصادی برخی کشورهای جهان سوم عنوان شده است.
کارهایی که زمانی به صورت دستی و با استفاده از دست
انجام میگرفتند اکنون به کمک فناوریهای کامپیوتری
به شکل آسانتر و سریعتر انجام میگیرند .امروزه دنیای

ما به کمک فناوری اطالعات به میزان گسترده ای دچار
تغییر شده است ،زیرا این فناوری تقریباً در همهی ابعاد
زندگی روزمره و جامعهی ما از ابعاد رفاهی گرفته تا ابعاد
تجاری ریشه دوانیده است .فناوری اطالعات به بخشی
از زندگی روزمرهی ما در قالب استفاده از کامپیوتر،
اینترنت ،تلفن همراه ،فکس ،و بسیاری از ابزارهای بی
شمار دیگر تبدیل گردیده است .امید است که پیش
رفتهای جدیدتر در حوزه فناوری اطالعات همان طور
که به ما منفعت رسانیدهاند برای نسلهای آینده نیز
مفید و سودمند باشند.

ساله در همراه اول تصریح کرد :به محض
اتمام تولید پیمانه سختافزاری امن ،اولین
سری سیمکارتها با استفاده از این مؤلفه و
امنیت حاصل از آن تولید و کلیدهای جدید
سیمکارت نیز منتقل شد.
در همین راستا تاییدیه واحد بازاریابی نیز
دریافت شد که این کار به لحاظ کام ً
ال
اتوماتیک انجام پذیرفته و همچنین تولید
داخل است.
در حال حاضر در فرآیند اجرای سفارش
 ۸۰هزارتایی با این پیمانه سختافزاری امن
هستیم و پس از آن کلیه اطالعات به مؤلفه
جدید منتقل و محصوالت غیر بومی از
چرخه تولید سیمکارتهای اپراتور اول حذف
خواهد شد.با توجه به سرمایهگذاری همراه
اول بهمنظور تولید و حفظ حریم خصوصی
مشترکین ،این آمادگی برای این شرکت وجود
دارد که دیگر اپراتورها و شرکتهای نیازمند
فرآیند تولید کارت هوشمند نیز از این مؤلفه
بومیشده استفاده کنند.

تست سالمت باتری موبایل
ما به دنبال این هستیم که گوشی های
اندروید باتری خوبی داشته باشد و برای
انجام کار ،روی سالم بودن باتری گوشی
حساس هستیم تا در مواقعی که کارهای
بسیار ضروری داریم گوشی ما شارژ کافی
برای استفاده داشته باشد
تست سالمت گوشی سامسونگ

اگر گوشی شما سامسونگ می باشد می
توانید با این کد از سالمت باتری گوشی
خود اطالع پیدا کنید:
*#0*#

بعد از وارد کردن این کد برای شما صفحه
ای بوجود می آید که شما می توانید با زدن
این کد ها اطالعات دیگر از گوشی خود
بدانید:
 : *#1234#این کد برای اطالعات
 Versionگوشی شماست .
 : *#06#کد شماره سریال گوشی شما
 : *#0011#این کد برای بدست آوردن

راهبرد معاصر

افشا نماید .در قدم اول اگر نامکاربری
و پسورد روتر خود را تغییر ندهید،
بقیه اقدامات امنیتی فایدهای نخواهد
داشت .بنابراین این کار باید اولین
قدم شما در تنظیمات امنیتی هر
روتری باشد.
 .۲رمزگذاری با استفاده از WPA2
و  :AESبهخاطر داشته باشید که
روتر شما همیشه درحال فرستادن
سیگنال در تمام جهات است .اما شما
میتوانید این سیگنالها را بهوسیله
رمزگذاری غیرقابل دریافت کنید.
با این کار هر سیگنالی که برای
کامپیوتر شما فرستاده میشود تنها
برای کامپیوتر شما قابل خواندن
خواهد بود.
 .۳ویژگیهای  WPSو UPnP
را غیرفعال کنید :این ویژگیها
آسیبپذیریهای امنیتی بزرگی
دارند ،توانایی دور زدن سایر
ویژگیهای امنیتی (مانند فایروالها)
ازجمله این آسیبپذیریهای امنیتی
هستند .بنابراین ما توصیه میکنیم
هرچه زودتر این ویژگیها را خاموش
کنید .هنگام انتخاب پسورد برای
شبکه ،از قوی بودن آن اطمینان
حاصل نمایید .هر دو پسوردهای
ادمین و اتصال وایفای باید به اندازه
کافی قوی باشند.
اگر در بخشهایی از خانه مشکل
اتصال وایفای دارید و یا بهطور
کلی اتصال وایفای ضعیفی دارید،
ممکن است بتوانید با استفاده از
توسعهدهنده وایفای ،اسپلیتر و یا
آداپتور پاورالین سیگنال وایفای
خود را تقویت نمایید.
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اطالعات  Service Modeبوده و دارای دو
بخش وسیع است.
 : *#0228#این کد برای تست باتری
گوشی سامسونگ شما است .
نرمافزار : GSam Monitor
روش های دیگر برای تست سالمتی باتری
گوشی شما استفاده از نرمافزار GSam
 Monitorمی باشد.شما می توانید با کمک
این نرم افزار از سالمت گوشی اندروید خود
اطالع داشته باشید.شما با استفاده از این
برنامه می توانید نکات کلیدی که شارژ
گوشی شما چگونه و بر اثر استفاده از کدام
برنامه زودتر شارژ خالی می میکند اطالعاتی
بدست اورید.
تست سالمت باتری در آیفون :
اما تست باتری گوشی های ایفون بسیار
اسان و بدون استفاده از نرم افزار می
باشد.شما می توانید به بخش تنظیمات یا
“ ”Settingsگوشی بروید و سپس گزینه
“ ”Batteryرا انتخاب کنید.
حال برای شما صفحه
ای بوجود می اید که در
صفحه باز شده روی گزینه
“ ”Battery Healthلمس
کنید.
حال بدانید که اگر مقدار
 %100در جلوی عبارت
“”Maximum Capacity
قرار گرفته بود ،به معنی این
است که عمر باتری هنوز به
سر نیامده و باتری در سالمت
کامل است.اما اگر عدد بین
 50تا  60بود ,باتری گوشی
شما ضعیف شده است و
بصورت کامل سالم نمی باشد
و به اندازه  50درصد شارژی
عمر خواهد کرد که روز اول
بصورت نو خریداری کرده
بودید.

چرا بسته های اینترنت زود تمام می شود؟
بعد از اینکه کاربران زیادی نارضایتی از
زود تمام شدن بسته های اینترنتی و حجم
اینترنت خود داشته اند ،محققان به این
نتیجه رسیدن که احتماالً گرفتار یک بدافزار
جدید شده اند.
می دانید که این روزها هکر ها و ویروس
های زیادی در رسانه ها معرفی می شود
که در محیط اینترنت و گوشیهای هوشمند
برای تخریب و سرقت اطالعات کاربران سو
استفاده می کنند.
فعالین حوزه امنیت سایبری در این تالش
هستند که با تالش های خود بتوانند سخت
افزار و نرم افزارهای گوناگون بوجود بیاورند
که آسیب پذیری و ضعفهای امنیتی را از
بین ببرند و کاربران در فضای مجازی امینت
بیشتر داشته باشند.
اما تازه ترین تحقیق محققان این می باشد
که زود تمام شدن حجم اینترنت بستههای
اینترنت همراه (دیتا) در گوشی های ما به
دلیل بدافزار جدیدی که «»DrainerBot

نام دارد ،صورت میگیرد.پس دقت کنید که
گوشی همراه شما شامل این بد افزار های
نباشد تا از حجم اینترنت شما کم نشود بی
دلیل .این بد افزار ها با واسطه ی فروشگاههای
آنالین و اینترنت همچون گوگل پلی استور
و اپ استور اپل توسط اپلیکیشن هایی که
دانلود میکنیم در گوشی همراه ما فعال می
شود و باعث دانلود ویدئوهای تبلیغاتی تا
حجم  ۱۰گیگابایت در ماه می شود که حجم
بسته های اینترنتی ما را از بین می برد.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي محمدرضا ديانت داراي شماره شناسنامه  5403متولد  67/6/28به شرح دادخواست به
کالسه  139803132از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان خانم رقيه كشاورز به شناسنامه شماره  5525در تاریخ  96/7/16در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1سكينه قاسمي به شماره شناسنامه  74صادره از حوزه الرستان مادر متوفيه
-2يونس ديانت به شماره شناسنامه  714صادره از حوزه الرستان همسر متوفيه
-3محمدرضا ديانت به شماره شناسنامه  5403صادره از حوزه الرستان
-4محمدمهدي ديانت به شماره ملي  2500284360صادره از حوزه الرستان
 -5عليرضا ديانت به شماره ملي  6560044416صادره از حوزه الرستان فرزندان متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی
می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زبردست
م/الف41/

سال بیست و هفتم -خرداد ماه -1398شوال - 1440شماره 98/03/20-1348

تفاوت رک بودن و بی ادبی

راهکارهایی در برابر دعواهای خانوادگی و نزاعهای خیابانی

تماشاچی هستید یا کمک میکنید؟

بعید میدانم روزی بگذرد و شما در
طول آن شاهد خشونت و تندخویی
در جامعه نباشید .خشونتهایی که
در موقعیتها و قالبهای مختلف
کالمی و دعوای فیزیکی اتفاق
میافتند؛ از دعوای بین رانندگان
تاکسی با یکدیگر گرفته تا مشاجره
مسافران با آنها و اختالفات
خانوادگی که سکوت ساختمانها
را بر هم ریخته است .مشاجراتی
که بین هر قشر و طبقهای از
مردم جامعه قابلمشاهده است؛
از یک آدم کتوشلوارپوشی که
ظاهرش نشان نمیدهد اهل دعوا و
مشاجره باشد و یا استاد دانشگاهی
که در بهترین دانشگاههای دنیا
درسخوانده و بین اهالی علم یک
نخبه علمی شناختهشده است .نتایج
ناخوشایندی که وجه مشترک عمده
آنها را میتوان کنترل نکردن خشم
دانست که نتیجهای جز پشیمانی به
همراه ندارد و امان از وقتیکه این
پشیمانیها دیگر هیچ سودی ندارد
و مشکالت را چندین برابر میکند.

بنابراین در برابر معضل خشم و
خشونت و مبارزه با این رفتار چند
نکته وجود دارد که یکی از آنها
مهارت کنترل خشم است .كنترل
خشم و تندخویی از ضروریترین
نیازها برای رسیدن به آرامش است.
کنترل خشم یک مهارت است
مهارت کنترل خشم اگرچه بسیار
مهم و کلیدی است اما کار یک
روز و دو روزهای نیست و نیاز به
آموزش و تمرین دارد بهطوریکه
از همان کودکی باید کار شود تا
افراد مهارتهای كنترل خشم را
بیاموزند و یاد بگیرند كه در مورد هر
مسئلهای زود رنجیدهخاطر نشوند،
به هر چیزی حساس نباشند و در
زندگی گذشت داشته باشند .باید
برای افراد نهادینه شود که گذشت
نهتنها نشانه ضعف نیست ،بلكه قوت
و قدرت افراد را نشان میدهد .و
همین عدم وجود گذشت موجب
بروز خشم و خشونت در جامعه
خواهد بود.
ریشه بسیاری از جنایات و قتلها

«غضب و خشم» است .چنانچه
امام خمینی در کتاب «چهل
حدیث» یک دقیقه غضب و خشم
را ریشه هالکت انسان معرفی کرده
سب انبیاء و
تا بدان جا که موجب ّ
مقدسات ،هتک حرمتها و قتل
مظلوم و در یککالم تباهی دنیا و
آخرت میشود .امام نکته کلیدی را
در ادامه بیان میکند و آن اینکه
انسان در حال سالمت نفس ،زمانی
که خشمی در وجودش شعله نگرفته
باید از غضب خود بترسد و برای
چنین حالتی راه عالج و درمانی
پیدا کند.
مادران باردار مراقب باشند
یکی از مهمترین ریشههای خشونت
افراد را میتوان به دوران جنینی
آنها مرتبط دانست .چراکه جنین
در درون رحم مادر باردار همه
احساسات مادر را دریافت کرده و در
او تأثیر میگذارد.
رشد معنویت ،خشونت را کم میکند
در مطالعهای كه در بوسنی و
هرزگوین بر روی  360نفر انجام

گام هایی برای
کنترل ذهن و رسیدن
به موفقیت
مرحله اول

قبل از شروع تمرینات ،در اولین گام باید فضایی را برای خودتان فراهم کنید که بتوانید
بهآرامی ،فارغ از هرگونه استرس ،به هدفی که در سر دارید ،فکر کنید .بهتر است به یکی
از آرامترین اتاقهای خانه ،یا کافه دنجی که اغلب برای رفع خستگی به آنجا میروید،
کتابخانه یا گلخانه موردعالقهتان یا هر فضایی که به شما آرامش میدهد ،بروید .یک
کاغذ و قلم همراه داشته باشید که آنچه را به ذهنتان میرسد ،یادداشت کنید .برای این
کار از نت تلفن همراهتان برای یادداشتبرداری استفاده نکنید ،چون نوشتن روی کاغذ
آرامشی دارد که سیستم عامل تلفن همراهتان نمیتواند آن را برایتان فراهم کند .برای
خودتان یک لیوان چای یا دمنوش موردعالقهتان را بریزید .اگر مایلید به یک موسیقی
آرام (ترجیحا بیکالم؛ صداهای ضبطشده از طبیعت در این موارد خیلی کمک میکند)
گوش کنید .اما صدای موسیقی را کم کنید که همه هوش و حواستان را به خود
اختصاص ندهد .لباس راحت بپوشید .در واقع در این مرحله الزم است برای فراهمکردن
فضایی آرام تمام تالشتان را بکنید.

مرحله دوم تماشای کتاب ،مجله،عکس و فیلم با موضوع موفقیت
در این مرحله ۵ ،دقیقه فرصت دارید که متنهای مثبت و انگیزشی بخوانید .به عنوان مثال اگر
هدفتان رسیدن به قهرمانی فالن رشته ورزشی است ۵ ،دقیقه سرگذشت قهرمانان رشته مورد
مورد عالقهتان را بخوانید .فیلم و عکسهای مسابقات قهرمانیاش را تماشا کنید .اگر میخواهید
نویسنده شوید ،کافی است راز موفقیت نویسندگان بزرگ را بخوانید یا از زبان خودشان بشنوید.
در واقع ،در این  ۵دقیقه شما فقط درباره افرادی فکر میکنید که آرزو دارید مثل آنها باشید و
راهشان را ادامه دهید .این مرحله بهمرور زمان به ذهنتان کمک میکند تا موفقیت شما را در
این زمینه باور کند.
با آغاز فصل تابستان تامین اوقات
فراغت مناسب برای فرزندان از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است،
چراکه غنیسازی و استفاده بهینه از
این ایام خود میتواند عاملی برای
پویایی نشاط و شادابی جوانان و یا
نوجوانان شود.
گفتنی است داشتن اوقات فراغت زیاد
و همچنین نداشتن برنامه مناسب
برای پرکردن این ایام خود میتواند
عاملی برای گرایش افراد به برخی از
آسیبهای اجتماعی شود ،از این رو
جامع ه شناسان بر این باور هستند
که تامین مناسب اوقات فراغت خود
میتواند تاثیر بسزایی در کاهش
آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
تاثیر اوقات فراغت مناسب در
سالمت جامعه
باید در نظر داشت که بسیاری از
رفتارشناسان بر این باور هستند که
یکی از روشهای داشتن جامعهای
سالم ارائه برنامهریزی مناسب برای
اوقات فراغت کودکان ،نوجوانان
و جوانان میباشد ،چراکه این
قشر از جامعه آیندهسازان کشور
هستند ،از این رو میتوان با ارائه
برنامهریزیهای مناسب تا حد زیادی
مانع بروز آسیبهای اجتماعی و یا
مشکالت اجتماعی شود .به عبارت
سادهتر استفاده بهینه و برنامهریزی
درست برای اوقات فراغت میتواند
ارتباط نزدیکی با بهداشت روانی،
بروز خالقیت و جلوگیری از انحرافات
اخالقی واجتماعی داشته باشد .از
سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که
ارائه برنامهریزی مناسب برای اوقات
فراغت خود میتواند عاملی برای هرز
رفتن نیروها و استعدادها در زمان
تعطیالت و بیکاری شود ،همچنین

شد ،رابطه بین مذهب بر سالمت
روان اینگونه سنجیده شده است:
«شركت در مراسم مذهبی ،رفتار
پرخطر پرخاشگری ،افسردگی و
تعارضات روحی را كاهش میدهد.
در مقابل ،در گروهی از افراد كه در
مراسم مذهبی شركت نمیكردند،
ترس ،اعتمادبهنفس پایین ،اضطراب،
ناپایداری عاطفی و انرژی جسمی
اندك و خشم به میزان باالیی
مشاهده شد ».همچنین در تحقیقی
که بر روی گروهی از ورزشكاران
دانشجو در آمریکا انجام شد ،به
این نتیجه رسیدند كه «ورزشكارانی
كه بهطور منظم و هفتگی به كلیسا
رفتهاند رفتارهای پرخاشگرانه
كمتری را در طی مسابقات ورزشی
از خود بروز دادهاند».
از طریق شماره  123با اورژانس

اجتماعی تماس بگیرید .آنان تیم
مشاورهای دارند که بهتناسب مشکل
پیشآمده اقدام به حل آن میکنند
اگر از کسانی هستید که صدای
دعوا و مشاجره غیرطبیعی از
همسایگانتان میشنوید ،چند کار را
به شما پیشنهاد میکنیم:
ابتدا اینکه نسبت به این صداها و
دعواها بیتفاوت نباشید و سعی
کنید با اقدام بهموقع و مدیریتشده
در رفع آن سهمی داشته باشید.
اگر در میان سروصدا عبارت
تهدیدآمیزی از طرفین دعوا شنیدید،
سعی کنید تا خدایی ناکرده اتفاق
ناگواری نیفتاده ،کمکرسانی خود را
سریعتر انجام دهید.
اگر حل مشکل پیشآمده را خارج از
توانایی خود میدانید به پلیس 110
زنگ بزند.

تهیه لیستی از مواردی که بهخاطر داشتنشان
شکرگزار هستید

نیاز به فضایی آرام برای انجام تمرینات دارید

مرحله سوم

قلم بردارید و هرچیزی را که بهخاطر داشتن آن شکرگزار و قدردان هستید ،روی کاغذ بنویسید.
اصال کار سختی نیست .کافیست کمی حواستان را جمع کنید و با خودتان روراست باشید.
سالمتی ،تحصیالت ،خانواده ،روابط دوستانه ،شغل ،مهارتها ،تواناییها و بسیاری دیگر از این
قبیل موارد میتوانند در این مرحله ذکر شوند .منظورمان همه چیزهای مثبتی است که به شما
احساس رضایت میدهد و خودتان را به خاطر داشتن آن تحسین میکنید .حتی داشتن دستخط
خوب یا خاطره سفری بهیادماندنی و حتی مهارت تایپ کردن سریع و بدون اشتباه و ...میتواند در
این مرحله یاریتان کند .این مرحله در روزهای اول کمی سخت به نظر میرسد ،اما در روزهای
بعدی با تکرار تمرینات آسانتر و لذتبخش خواهد شد .در ضمن ،این مرحله برای برقراری ارتباط
مثبت با کائنات و امیدواری به افزایش موفقیتها ،منجر به قدردانی میشود.

لیستی را که نوشتهاید ،با صدای بلند بخوانید

مرحله چهارم

برای بیدار شدن ضمیر ناخودآگاه الزم است لیستی را که در مرحله قبل نوشتهاید ،با صدای بلند
برای خودتان بخوانید .در ابتدا ممکن است این کار خندهدار بهنظر برسد ،اما در بلندمدت تکرار
این کار روی ضمیر ناخودآگاهتان تأثیر میگذارد .حس مثبت شور و شعفی که در دلتان متبلور
میشود فوقالعاده است .حتما شنیدهاید که میگویند« :شکر نعمت ،نعمتات افزون کند».

خودتان را در لحظهای تصور کنید که به هدف رسیدهاید

مرحله پنجم

در این مرحله چشمهایتان را ببندید و بهمدت  ۵دقیقه خودتان را در حالتی تصور کنید که به
موفقیت رسیدهاید .همه جزئیات را بهخاطر بیاورید .خوشحالیتان را تصور کنید .ببینید که در آن
لحظه چه احساسی دارید .در آن لحظه به چه چیزی فکر میکنید .ببینید که چه کسی کنارتان
است و حال خوبتان را با چه کسی شریک میشوید .ببینید که این موفقیت بیشتر شما ،چه
کسی یا چه کسانی را خوشحال میکند .حتی به لباسی که برای پوشیدن در آن روز در نظر
گرفتهاید هم فکر کنید و ببینید که آن لباس در آن روز چقدر برازنده شما است و . ...در واقع،
در این  ۵دقیقه باید بکوشید تا حصول موفقیت را برای خودتان عینی کنید .بدون هیچ شک
و تردیدی خودتان را الیق موفقیت بدانید و باور کنید که نرسیدن به نتیجهای که خواستارش
هستید ،محال است .خودتان را پیروز میدان تصور کنید.
تکرار این مرحله بهمرور زمان ذهن را به این باور میرساند که امکان ندارد شما چیزی را بخواهید
و به آن نرسید؛ این یعنی همان آمادگی و باور ذهنی.

اوقات فراغت؛ دغدغهای مغفول تا یک سرکاری مقطعی
امروزه برای ثبتنام در کالس و یا
باشگاه به منظور پر کردن اوقات
فراغت مستلزم صرف هزینههای به
نسبت باال میباشد که این مهم شاید
در شرایط امروز جامعه برای بسیاری
از خانوادهها میسر نباشد که این
خود میتواند تبعات منفی بسیاری
را بهدنبال داشته باشد ،چراکه
باید به خاطر داشت هرگاه اوقات
فراغت از سوی دولت پیشبینی
میشود بنابراین باید مسئوالن امر
راهکارهای مناسبی را نیز برای
پرکردن اوقات فراغت ارائه دهند ،در
غیراینصورت اوقات فراغت میتواند
زمینهساز بروز مشکالت عدیده شود.
به عبارت بهتر در اوقات فراغت
بیبرنامه یا بیمارگونه فرصتها
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در اینجا باید یادآور شد که داشتن
اوقات فراغت مناسب خود میتواند
عاملی برای افزایش سنوات افراد نیز
باشد ،چراکه داشتن تحرک مانعی
اما و اگرهای فراغت انفعالی
برای ابتال به بسیاری از بیماریها
باید در نظر داشت که فراغت انفعالی
است بنابراین با توجه به اینکه
فراغتی است که فرد در آن بدون
امروزه زندگی شهرنشینی گسترش
چون و چرا پذیرنده محض میباشد
یافته است و افراد فعالیتهای بدنی
بدین معنا که فرد تنها رادیو گوش
مناسبی نیز دارند از این رو داشتن
میکند و یا تلویزیون میبیند و یا
اوقات فراغت مناسب خود میتواند
اینکه به بازیهای اینترنتی مشغول
عاملی برای انجام فعالیتهای بدنی
میشود در این حالت فرد خواسته
مناسب باشد.آنچه مسلم است یکی
یا ناخواسته به یکسری اطالعات
از دالیل اهمیت اوقات فراغت در
دسترسی پیدا میکند که در برخی
عصر حاضر گذر جامعه از عصر
از موارد این اطالعات میتواند
سنتی میباشد ،چراکه در دوران
چندان برای او مناسب نباشد عظیم
سنتی نیاز چندانی به اوقات فراغت
و بسیاری از رفتارشناسان بر این
دیده نمیشد و مردم روابط خود
باور هستند که
را حفظ میکردند
انفعالی
فراغت
اما امروزه بهدلیل
خود میتواند برای
زندگی شهرنشینی
فرد مناسب نباشد،
و زندگی ماشینی
چراکه استعدادها
مردم
ارتباطات
و قوه خالقیت
کاهش یافته است و
انسان را به
مردم زمان چندانی
مخاطره میاندازد.
اختصاص
برای
های
ه
برنام
به
دادن
اوقات فراغت
شخصی خود ندارند عالقه روزافزون به ارتباطات مجازی که جایگزین نامناسبی برای تخلیه بیبرنامه
بنابراین
اوقات هیجان و وقتگذرانی است ،نوجوانان و جوانان را از دنیای واقعی به متاسفانه یکی از
افراد
برای
فراغت
دنیای مجازی و غیرواقعی کشانده است ،چراکه فرد در دنیای واقعی معضالت اصلی
انجام
مثابه
به
جامعه
جایی برای تخلیه هیجانات خود پیدا نمیکند.به همان اندازه که جامعه فعلی ما
مدنظر
های
برنامه
افراد زمانی را برای روابط مجازی سپری میکنند از تعامالت آنها با این است که
دارد.
را
آنها
برخی از جوانان و
کشته میشوند و به یک ناهنجاری
نیز تبدیل خواهند شد که این خود
میتواند بسیار مشکلزا باشد.

دیگران در محیط کار و خانواده کم میشود .متاسفانه روابط مجازی و

صرف هزینه های فاصلهدار باعث افزایش آسیبپذیری فرد در برابر انحرافات میشود .نوجوانان از فضای
مسلم ًا وقتی ارتباط تعاملی بهصورت مستقیم باشد ،آسیبهای اجتماعی برنامههای مفید
باال
غیردرسی فاصله
شایان ذکر است که هم کمتر میشود.

گرفتهاند و با آن بیگانهاند و پس
از اینکه پایه تحصیلی شان به
اتمام میرسد ً
کال فضای آموزشی را
فراموش میکنند.
جوانان همه نیازها از جمله؛ نیازهای
زیستی اولیه ،نیازهای ثانویهای مانند
احتیاج به محبت ،نیاز به معناجویی
برای زندگی ،نیاز به تعلق خاطر به
گروه جمع متجانس با خود ،نیاز به
امنیت ،نیاز به احساس ارزشمندی
و موفقیت ،نیاز به نوآوری ،نیاز به
همدلی و همدردی ،نیاز به احساس
کمال و تعالی و پیشرفت ،نیاز به
پذیرفته شدن توسط گروه همسن
و سال و نیاز به شناخت ارزشهای
اخالقی دارند که در مجموع ،آنها
را در شرایط خاص روانی ،رفتاری،
فکری ،تصوری و عاطفی قرار
میدهد .برنامههایی مانند تقویت
تصویرسازی مثبت از خویش،
بیدارکردن وجدانهای آگاه و نشان
دادن راههای صحیح برای رسیدن به
هدف قابل دستیابی باید برای تقویت
روحیه جوانان انجام شود.
از سوی دیگر باید عوامل ساختاری
بیرونی را مورد توجه قرار دهیم،
پیوستگی جوانان با مدرسه ،خانواده
و جامعه را باال ببریم و فرصتها
را برای ارتقای اجتماعی جوانان
گسترش دهیم .در پایان باید خاطر
نشان کرد ارائه برنامهریزی مناسب
برای پر کردن اوقات فراغت خود
میتواند تاثیر بسزایی در داشتن
جامعهای سالم داشته باشد ،بنابراین
نمیتوان از کنار این مهم به راحتی
گذشت چراکه نادیده گرفتن این
موضوع خود میتواند زمینهساز
بروز بسیاری از مشکالت اجتماعی
و فرهنگی در جامعه شود.

بیشتر افراد رک بودن را یک صفت پسندیده
میدانند و افرادی که چنین ویژگی رفتاری
دارند به داشتن این نوع از رفتار افتخار
میکنند ،اما مسئله بسیار مهمی که وجود
دارد و باید به آن توجه کرد این است که
بسیاری از افراد مفهوم درست رک صحبت
کردن را نمیدانند .این افراد به اشتباه و یا
به بهانه داشتن این صفت رفتاری ،هر چه به
ذهنشان میرسد را بیان کرده و بی پرده به
قضاوت دیگران میپردازند و در نتیجه باعث
رنجیدگی اطرافیان میشوند .این رفتار در واقع
بی ادبی به حساب آمده و الزم است که افراد
بتوانند مرز بین رک بودن و بی ادبی را روشن
و مشخص کنند.
مرز ُرک بودن با بی ادبی
برای آن که بین رک بودن و بی ادبی تمایز
قائل شویم و هرگونه سخن بی پرده را که
باعث ناراحتی و رنجش در دیگری میشود را
به پای ُرک بودن نگذاریم ،باید درک بهتری از
مرز بین رک بودن و بی ادبی داشته باشیم:
 فرد رک گو تنها در مورد مسائل خود نظرمیدهد و در مورد مسائل دیگران اظهار نظری
نمیکند.
 فرد رک گو در صورتی درباره مسائل دیگراناظهارنظر میکند که نظر او را خواسته باشند
و این اظهارنظر در کمال ادب و احترام است.
 بی پرده و با صراحت صحبت کردن در موردمسائل دیگران و استفاده از لغات توهین آمیز و
وقیحانه از نشانههای ُرک بودن نیست.
 فرد رک گو قبل از هر صحبتی به پیامدهایحرفش بر روی دیگران فکر میکند.
تفاوت ُرک بودن با بیشعوری چیست؟
برخی افراد همیشه در حال مسخره کردن
دیگران هستند و در زمان گفتگو و معاشرت
از کلمات رکیک و ناسزا استفاده میکنند؛ این
افراد آداب و رسوم تربیت را فراموش کرده و
رفتارشان را با عنوان راحتی در ارتباط توجیه
میکنند .بی شعوری نام دیگری است که بر
روی این نوع رفتار بی ادبانه میتوان گذاشت.
فرد بی شعور کسی است که آگاهانه و برای
تفریح دیگران را آزار میدهد و از آن لذت
میبرد .چنین فردی باعث میشود به این باور
و احساس برسیم که وجودمان هیچ ارزشی
ندارد .بیشتر مردم تصور میکنند کلمه
«بیشعور» به معنای فحش و ناسزاست ،اما
بهتر است این کلمه را در دسته کلمات توهین
آمیز قرار ندهیم و آن را اصطالحی برای بیان
مجموعهای از خصوصیات اخالقی و رفتاری
ناپسند فرد بدانیم؛ حتی در بعضی مواقع هم
میتوان بی شعوری را یک بیماری روحی و
روانی در نظر گرفت.
شاید تاکنون نام کتاب «بی شعوری» اثر
خاویر کرمنت را شنیده باشید ،خاویر کرمنت
بی شعوری را مانند یک ماده مخدر اعتیاد آور
میداند که افراد بی شعور به آن مبتال هستند
و باید تحت درمان و ترک این اعتیاد قرار
بگیرند .البته کرمنت تاکید دارد که بیماری
بیشعوری درمان پذیر است و همه میتوانند
آن را ترک کنند.
ُرک بودن بیش از حد چه نتیجهای دارد؟
همانطور که زیاده روی در هر کاری باعث

بروز مشکالتی برای فرد میشود ،زیادی رک
بودن نیز باعث به وجود آمدن مشکالتی
در روابط شخص شده و اثرات مثبت آن را
از بین میبرد و کم کم رک بودن از حالت
جسارت کردن در بیان حقیقت به توهین
کردن تغییر ماهیت میدهد .باید توجه داشت
که برای صریح سخن گفتن الزم است شرایط
و موقعیت به خوبی سنجیده شود ،چون اگر
یک سخن صریح در شرایط مناسب مطرح
نشود به جای تأثیر مثبت و گرفتن یک نتیجه
مطلوب باعث به وجود آمدن ناراحتی ،کدورت
و سوتفاهم در اطرافیان خواهد شد.
اگر شخص ُرک گو قصد رنجاندن دیگران را
داشته باشد و از روی قصد با صراحت صحبت
کرده و در این کار زیاده روی کند در حقیقت
به مخاطب خود یک آسیب روانی وارد میکند.
برخی افراد زمانی که به طرف مقابل حسادت
کرده یا میخواهند از مخاطب خود انتقام
بگیرند ،احساسات درونی خود را در قالب بی
پرده گویی و صراحت کالم افراطی به مخاطب
نشان میدهند.
فواید ُرک بودن چیست؟
فرد ُرک گو مواضع و چارچوب روشنی
در مقابل دیگران دارد و روشن کردن این
چارچوب و مواضع باعث میشود دیگران به
نظر ،حریم و سلیقه او احترام بگذارند و آگاهانه
یا ناآگاهانه قصد شکستن این چارچوبها و
حریمها را نداشته باشند .رک بودن باعث
میشود:
 از تحمیل شدن مسائل و کارها بر ماجلوگیری شود.
 تصویر روشنی از ما به دیگران نشان میدهدبه همین علت دیگران متوجه میشوند با ما
چگونه رفتار کنند و ما به چه چیزهایی عالقه
داریم.
 رک بودن باعث میشود در بیان خواستههایخود راحت باشیم و منظور خود را بدون به
وجود آمدن هیچ گونه سو تفاهمی به اطرافیان
برسانیم.
پیامدهای عدم ُرک گویی چیست؟
از مشکالتی که وقتی نمیتوانیم با صراحت
صحبت کنیم با آن رو به رو میشویم ،میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
 رک نبودن از عدم اعتماد به نفس وارزشمند ندانستن خود سرچشمه میگیرد.
افرادی که رک گو نیستند در بیان نیازها و
خواستههایشان که از حقوق اولیه هر انسانی
است دچار مشکل میشوند ،به همین خاطر
احساس ناکامی کرده و همین احساس
برآورده نشدن نیاز باعث بروز افسردگی در
فرد میشود.
 فردی که نتواند رک گو باشد قادر نخواهدبود نظر خود را با صراحت بیان کند در نتیجه
مجبور است مطابق میل دیگران رفتار کرده
و این امر باعث میشود از خودش رضایت
نداشته باشد.
 وقتی فرد به طور دائم مطابق میل دیگرانرفتار کند باعث میشود از دیگران هم همین
انتظار را داشته باشد .این فرد انتظار دارد بدون
آن که با صراحت خواستههای خود را بیان
کند دیگران خواستههای او را متوجه شوند.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي شيرزاد روستا داراي شماره شناسنامه  400متولد  1333به شرح دادخواست به شمار ه بايگاني
 980181از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
گوهر زارع به شناسنامه شماره  169در تاریخ  1398/2/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1شيرزاد روستا ش ش  400ت ت  33/6/1ك.م  2450309837صادره از حوزه فيروزآباد
-2عباس روستا ش ش  401ت ت  35/6/5ك.م  2450309845صادره از حوزه فيروزآباد
-3خيراله روستا ش ش  416ت ت  38/1/1ك.م  2450309993صادره از حوزه فيروزآباد
-4منور روستا ش ش  1ت ت  27/4/1ك.م  2451579811صادره از حوزه فيروزآباد
-5گلعنبر روستا ش ش  1ت ت  29/7/2ك.م  2451584254صادره از حوزه فيروزآباد
-6زهرا روستا ش ش  8ت ت  41/1/2ك.م  2451610931صادره از حوزه فيروزآباد
صادره از حوزه فيروزآباد
 -7فاطمه روستا ش ش  506ت ت  48/9/15ك.م 2450310894
فرزندان متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف40/
آگهي احضار متهم

بدينوسيله به خدايار جوكار فرزند خداداد فع ً
ال مجهولالمكان كه با اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي
موضوع شكايت اقدس عسكري فرزند ذوالفقار در پرونده كالسه انتظامي97/7622/030109/18/120
شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهرستان فيروزآباد فارس تحت تعقيب ميباشد اعالم ميگردد
ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
داديار شعبه دوم دادياري دادسراي فيروزآباد  -عارف انصاري
م/الف45/

صابون مایع و جامد

با این کار ،کار خود را سریع تر و ساده تر می کنید .البته
به جای این موضوع ،بهتر است به میزان مصرف بسیار کمتر
فوم دستشویی اشاره کنیم؛ معموال حتی اگر تمام کوشش
خودتان را هم به کار گیرید ،فوم دستشویی تمام نمی گردد.
کاربردهای مایع دستشویی
صابون مایع هر چند یک ماده طبیعی نیست اما قدرت پاک
کنندگی آن مالیم است که نه به دست آسیب می رساند و
نه به وسایل خانه شما .صابون مایع مثل خیلی از پاک کننده
های صابونی توانایی از بین بردن دوده و بسیاری از لکه ها را
دارد .ویژگی خاص آن این است که از پاک کننده های دیگر
مهربان تر عمل می کند پس شما می توانید از صابون مایع
برای تمیز کردن اینگونه موارد استفاده کنید:

از قدیم صابون را برای شستشو استفاده می کردیم .اما اینکه
قبل از ما فردی با آن صابون دست خودش را شسته یک مقداری
ذهن ما را در گیر می کند.
می دانستید شست و شو با صابون -منظورمان از نوع خشک و
جامد آن است-چندان هم که تصور می کنید پاک و تمیز نیست؟
البته از نظر علمی نمی گوییم ،چون تصور نمی کنیم آن باکتری
روی سطح صابون بتواند آسیبی به ما بزند ،بلکه از نظر روانی می
گوییم .به همین دلیل هم سال هاست که افراد بیشتر به استفاده
از صابون مایع یا همان مایع دستشویی روی آورده اند.
برخالف صابون ،دست کسی پیش از شما به مایع دستشویی
نخورده است و می توانیم مطمئن باشیم که حداقل با شوینده
تمیزتری طرف هستیم .صابون های مایع انواع مختلفی دارند و
امروزه می توانیم انواعی را پیدا کنیم که آنتی باکتریال یا آنتی
چربی هستند .اینکه مایع های دستشویی هم چنین رایحه های
بیشتر و متنوع تری از صابون دارند به کنار ،شاید موضوع به
صرف بودن استفاده از صابون مایع مهم ترین عامل در خرید
آن ها باشد.
صابون های مایع بسیار دیرتر از صابون خشک و جامد
تمام می شود.

صابون مایع هم چنین یک نوع جدیدتر به اسم فوم دستشویی
دارد که از ظرفش به جای مایع ،کف بیرون می زند .اساسا

اتومبیل
یک سطل را تا نزدیک لبه پر
از آب گرم کنید و یک چهارم
فنجان مایع دستشویی به
آن اضافه کنید .آنها را با هم
مخلوط کرده و روی تمام بخش
های بیرونی اتومبیل ،شیشه
ها ،آینه های بغل و قالپاق ها
بریزید .سپس یک اسفنج بزرگ بردارید و تمام بخش های
ماشین را با آب و مایع دستشویی آغشته کنید .بعد می توانید
با یکی ،دو سطل آب ،کف ها را بشویید و از تمیزی اتومبیل
تان لذت ببرید.
کف ها
صابون برای تمیز کردن هر
جنسی از کف خانه به شرط
آنکه لکه سخت و عجیبی روی
آن نباشد مناسب است .چوب،
سنگ ،سرامیک و لمینیت به
راحتی با مایع دستشویی تمیز

کپک زدن رب گوجه فرنگی

یکی از مشکالتی که خانم های خانه دار با آن
روبرو هستند کپک زدن برخی از مواد غذایی
مانند رب  ،ترشی و آبغوره است.
کپک ها نوعی ضایعه غذایی هستند که
بیشتر با رنگ های سفید یا آبی روی انواع
مواد خوراکی مانند رب  ،ترشی و آبغوره دیده
می شوند  .کپک ها اگرچه بیماری خطرناکی
ایجاد نمی کنند ،اما گاهی موجب ضعف
سیستم ایمنی بدن می شوند .عاملی که باعث
گسترش و افزایش کپک می شود ،مقدار بیش
از حد رطوبت است  ،اما همان طور که شاید
خیلی از شما تجربه کرده باشید ،نمی توان از
شر کپک در محیط خنکی مثل یخچال هم
در امان ماند .
زدن کپک بر روی مواد غذایی یکی از
مشکالتی است که اغلب خانم های خانه دار با
آن مواجه هستند  .یکی از مواد غذایی که همه
ما به طور رایج با کپک زدگی آن مواجه می
شویم رب گوجه فرنگی است.
بسیاری از ما برای ماندگاری باالتر و جلوگیری
از کپک زدگی ،رب گوجه فرنگی را داخل
فریزر نگه داری می کنیم که این کار اصال
صحیح نمی باشد.
برای پیشگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگی
الزم است قوطی های کوچک آن را خریداری
نماییم و قوطی را قبل از باز کردن بجوشانیم تا
میزان آلودگی سطح قوطی کمتر شود.
اگر رب گوجه فرنگی را به مقدار زیاد تهیه
کردید ،آن را داخل ظرف های کوچک بریزید
و سپس پوششی مناسبی روی آن قرار دهید
تا قارچ ها نتوانند روی سطح رب رشد کنند.
در گذشته خانم های خانه دار روی رب
روغن می ریختند  ،این کار سبب می شد که
اکسیژن رسانی به رب متوقف شود و رب دیگر
کپک نزند.
*)آیا می توان رب کپک زده را مصرف کرد
از اصلی ترین عواملی که سبب کپک رب می
شود رطوبت است بنابر این برای برداشتن رب از
داخل قوطی از یک قاشق خیس استفاده نکنید.
اگر چه بهترین روش نگهداری رب گذاشتن
آن داخل یخچال است اما گذاشتن رب داخل

یخچال سبب کپک نزدن آن نمی شود بلکه
تنها رشد باکتری ها و قارچ ها در دمای
یخچال فقط کند می شود.
بسیاری از خانم ها در صورت کپک زدن رب
فقط با قاشق روی رب و قسمت کپک زده را
بر می دارند و باقی رب را مصرف می کنند اما
باید بدانید اگر رب تان کپک زد دیگر آن را
مصرف نکنید زیرا سم هایی که به وسیله کپک
زدن در رب تولید می شود كه برای سالمتی
خطرناک است.
*)آیا کپک آبغوره خطرناک است
یکی از مواد غذایی که خیلی زود دچار کپک
زدگی می گردد آبلیمو و آب غوره است  .اگر
آبغوره و آبلیمو کپک بزند غیر قابل استفاده
می گردد و برای سالمت بدن مضر می باشد.
برای پیشگیری از کپک زدن آبلیمو وآب غوره
الزم است نکات مهم زیر را رعایت کنید.
بهتر است برای نگهداری آبلیمو وآب غوره از
بطری های شیشه ای با رنگ تیره که نور را از
خود عبور نمی دهند استفاده کنید زیرا بطری
های پالستیکی به علت فعل و انفعاالت آبلیمو
وآب غوره با دیواره پالستیکی مواد سمی و
سرطان زا تولید می کنند.
بهتر است آب لیمو یا آب غوره را داخل شیشه
تمیز بریزید و به مقدار خیلی کم لبه شیشه
را خالی بگذارید و سپس درپوشی روی آن
بگذارید تا اکسیژن به داخل آن راه نیابد و
کپک ها امکان رشد نداشته باشند .
*)کپک ترشی را چه کنیم؟
ترشی یکی دیگر از مواد غذایی است که به
سرعت کپک می زند  .کپک ترشی از میلیون
ها میسلیوم کپک تشکیل شده که برخی از آن
ها بی خطر و برخی دیگر بیماری زا هستند .
بنابراین بهتر است ترشی های کپک زده را
نخورید
برخی از کپک ها هم باعث بروز مشکالت
تنفسی و واکنش های آلرژیک می شوند.
برخی کپک ها هم مفید بوده و در صنایع لبنی
کاربرد دارند .

می شوند .کافی است یک چهارم فنجان مایع دستشویی
را در  ۲لیتر آب گرم حل کنید .و آن را با یک دستمال
روی کف خانه بکشید .سپس با دستمال خشک کف را
پاک کنید و از درخشندگی و بوی خوب کف خانه تان
لذت ببرید.
حمام
مایع دستشویی برای پاک
کردن و برق انداختن
شیرآالت ،سینک ،وان و
حتی کاشی های حمام
مناسب است .شما می توانید
با مخلوط کردن یک قاشق
غذاخوری صابون مایع و یک
سوم فنجان جوش شیرین یک تمیز کننده قوی خانگی
درست کنید که حتی زه کشی های بین کاشی ها را
هم سفید خواهد کرد .با این پاک کننده می توانید
شیرآالت استیل را مثل روز اول برق بیندازید و جرم
های مانده کف را از سینک دستشویی و وان حمام
پاک کنید.
هود
چربی هایی که در اثر تبخیر
روغن غذا روی هود می نشیند
به مرور زمان سخت می شوند
و پاک کردن آنها به راحتی
امکان پذیر نیست .برای نرم
کردن این چربی ها می توانید
از صابون مایع استفاده کنید .چند قطره صابون مایع را با
دستمال به هود بکشید و بعد یک قابلمه آب را روی گاز
به جوش آورید وقتی بخار آب داغ روی صابون ها نشست،
چربی ها نرم خواهند شد و بعد از آن می توانید با یک
دستمال به راحتی هود را پاک کنید.

بهترین روش ها برای تمیز کردن لکه و جرم اتو

اتو را باید به صورت مرتب جرم گیری کرد
و بهتر است مخزنش را با آب مقطر پر کنید
و بعد از هر بار استفاده و تمیز کردن اتو ،آب
اضافی آن را نیز خالی کنید تا رسوبات در آن
جمع نشوند.
گاهی اوقات این کثیفی و جرم ها به پارچه ها
می چسبند و دیگر لباس ها همانند قبال نو و
تازه نخواهند بود پس ضروری است که بدانید
چطور برای لباس هایتان ،اتو را باید تمیز نگه
دارید  ،آنچه که برای این فرایند مورد نیاز است
در آشپزخانه ها وجود دارد.
این روش های اساسی را برای جلوگیری از
مشکالت بزرگتر و داشتن طوالنی مدت اتو
انجام دهید.
 .1هر چند روز ،اتوی خود را با محلول سرکه و
نمک با نسبت های مساوی ،با استفاده از یک
پارچه پاک کنید این کار از چسبیدنش بر روی
هر نوع پارچه دیگر جلوگیری می کند.
 .2شما همچنین می توانید جوش شیرین را
به این مخلوط اضافه کنید تا بتوان مخلوطی
موثرتر تهیه کرد.
 .3برای رسوب بخارش ،از پنبه استفاده کنید و
آن را در یک محلول پاک کننده بزنید و روی
تمام دریچه های بخار بر روی سطح اتو بکشید
این کار مانع از ایجاد هرگونه رسوبی توسط آب
سخت می شود.
 .4ضروری است که پس از اتو کردن آب اضافی
در مخزن اتو را خارج کنید،
 .5سعی کنید از آب مقطر برای جلوگیری از
رسوب مواد معدنی در بخار استفاده کنید.
 .6با یک پارچه مرطوب بیرونش را تمیز کنید ؛
شما می توانید از صابون مالیم برای تمیز کردن
بیرون اتو از لکه های مقاوم استفاده کنید که
این امر از جمع شدن کثیفی بر روی سطحش
جلوگیری می کند که می تواند در هنگام اتو
کردن بر روی پارچه منتقل شود.
تمیز کردن اتو از پارچه های چسبیده سوخته شده :
در حالی که اتو هنوز داغ است ،آن را از برق
دربیاورید و بالفاصله اسفنج مرطوبی را روی اتو

قرار دهید.
پارچه به دلیل تغییر ناگهانی دما ،از اتو جدا
می شود.
برای برداشتن باقی مانده اش از یک پد پاک
کننده خفیف استفاده کنید ،اگر از پد خشن
استفاده کنید ،اتو را خراشیده خواهد کرد.
اگر ناکارآمد بود ،از کمی جوش شیرین
استفاده کنید و آنها را بر روی سطح اتو بپاشید
و با یک اسفنج بشورید.
این یک روش سریع و موثر است .این نه تنها
به کنده پارچه های سوخته شده کمک می
کند ،بلکه همچنین هر رسوب چرب یا نشاسته
ای را که در سطح اتو وجود دارد را پاک می
کند .متوجه خواهید شد که دفعه بعد که
لباس هایتان را اتو می کنید ،از قبلشان شفاف
تر می شوند.
تمیز کردن اتویی که موجب لکه هایی روی
لباس و پارچه می شود :
شما لباس های سفید مورد عالقه خود را اتو
می کنید و متوجه می شوید که لکه های
کوچکی در سرتاسر آن وجود دارد که بسیار
ناراحت کننده است این ممکن است به علت
زنگ زدگی باشد که در داخل حفره های بخار
وجود دارد یا به دلیل برخی از کثیفی های
سطح اتو .برای حل این مشکل ،شما ممکن
است این روش را دنبال کنید:
قبل از شروع ،اطمینان حاصل شود که اتو سرد
است.
یک محلول صابونی با مواد شوینده خفیف
تهیه کنید و با استفاده از یک پارچه یا اسفنج،
سطح اتو را پاک کنید.
با تمیز کردن پارچه ای که در آب تمیز خیس
شده است ،ادامه دهید.
مخزن را با نسبت های مساوی از آب و سرکه
پر کنید.
اتو را روشن کنید و بگذارید تا کل این محلول
تمام و بخار شود.
این کار را مجدد با آب تنها انجام دهید تا کل
بخارات سرکه و رسوبات آب از بین برود.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم سميه برهاني داراي شماره شناسنامه  17متولد  1361به شرح دادخواست به شمار ه بايگاني
 ...از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسين
روستا به شناسنامه شماره  8در تاریخ  1398/2/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1محمدرضا روستا ش ش ت ت  1379ك.م  2440552569صادره از حوزه فيروزآباد
-2محمدمهدي روستا ش ش ت ت  1393ك.م  2440988520صادره از حوزه فيروزآباد
صادره از حوزه
-3فاطمه روستا ش ش  2440752721ت ت  1386ك.م 2440752721
فيروزآباد فرزندان متوفي
صادره از حوزه فيروزآباد همسر
-4سميه برهاني ش ش  17ت ت  1361ك.م 2451662433
متوفي
-5گلافشان احمدي فرد ش ش  406ت ت  1335ك.م  2450250591صادره از حوزه فيروزآباد
مادر متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف42/
رئيس شعبه ايل قشقايي شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
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کاربردهای آرد ذرت در خانه داری

شاید تعجب کنید اگر بدانید که چه استفاده
های مفیدی را می توانید از آرد ذرت در
منزل داشته باشید .این ماده غذایی عالوه
برخاصیت خوراکی بودن در از بین بردن لکه
ها و تمیزی شیشه ها به شما کمک می کند.
آرد ذرت یکی از کاالهای اساسی است که
در پخت و پز بسیار کاربرد دارد .در دنیای
آشپزی ،آرد ذرت به عنوان عامل مورد
استفاده در پودینگ ها و دستور العمل ها
استفاده می شود .معموال به عنوان غلیظ
کننده در سوپ مورد استفاده قرار می گیرد .
کاهش جیر جیر سطح چوبی :
تنها مقداری از آرد ذرت را روی سطوح چوبی
که صدای جیر جیر دارند بریزید بگذارید وارد
ترک ها شوند .اینکار باعث کاهش صدای جیر
جیر می شود.
تمیز کردن شیشه و پنجره :
برای تمیز کردن پنجره های خود  2فنجان
آمونیاک 2 ،فنجان سرکه سفید و  2قاشق غذا
خوری آرد ذرت به یک سطل آب گرم اضافه
کنید  .محلول را به پنجره ها بمالید و با یک
پارچه تمیز ،و یا روزنامه های قدیمی پنجره
را پاک کنید.
حساسیت پوست :
برای آفتاب سوختگی و گزش پشه ،از 3
قاشق غذا خوری ذرت و آب سرد ،استفاده

کنید این کار باعث تسکین پوست می شود.
باز کردن گره ها :
با آرد زدن به گره های کور می توان آنها
را راحتتر باز کرد نیازی به شکستن ناخن
نیست.
از بین بردن لکه های خونی :
برای از بین بردن لکه های خون ،آرد ذرت و
آب سرد را ترکیب کنید .آن را روی لکه ها
بمالید و اجازه دهید در برابر خورشید خشک
شود .سپس آرد ذرت را بردارید .اگر لکه هنوز
وجود داشته باشد ،روند را تکرار کنید.
پاک کردن چربی از روی فرش :
پاک کردن چربی از فرش ها با پاشیدن آرد
ذرت روی لکه ها و باقی ماندن آن به مدت
 20دقیقه .آرد ذرت چربی را جذب می کند و
همزمان فرش را تمیز می کند.
جال دادن نقره جات :
با استفاده از مخلوط آرد ذرت و آب ،می توان
نقره را جال داد.
تالک :
با استفاده از یک فنجان آرد ذرت و سه قطره
روغن گیاهی تالک آب معطر بسازید .ترکیب
را تکان دهید و سپس استفاده کنید.
از بین بردن بوی کتاب ها :
بوی گرد و خاک کتاب های قدیمی را با آرد
ذرت از بین ببرید.

دانستنی های جالب و کوتاه از یخچال
یخچال و فریزر از لوازم ضروری هر زندگی به
شمار می روند که موجب جلوگیری از فساد
زود هنگام مواد غذایی می شود .
*)قراردادن چیزهای گرم در یخچال
غذاهای گرم را داخل یخچال نگذارید ،زیرا
سبب گرم کردن فضای یخچال وکم کردن اثر
سرما می شود و به همین علت ذرات برفک
و یخ آب شده و به همراه آلودگی داخل غذا
می چکند و سبب آلوده شدن غذا می شوند.
*)هوای سرد و گرم در یخچال
یخچال هایی که باالی آنها یخدان نیست ،
طبقات پایین سرمای بیشتری از طبقات باال
دارد زیرا هوای سرد به علت سنگینی پایین
تر از هوای گرم قرار می گیرد پس طبقات باال
سرمای کمتری دارند .همچنین وسایلی که
در قسمت در یخچال گذاشته می شود چون
در مجاورت هوای بیرون هنگام باز و بسته
شدن قرار می گیرد ،از سرمای کمتری نسبت
به قسمت های دیگر یخچال برخوردار است.
*)راهنمای چراغ های آگاهی دهنده یخچال
معموالً سه چراغ سبز ،قرمز و زرد چراغ های
آگاهی دهنده ی فریزرها هستند .چراغ سبز
نشان دهنده برقراری جریان برق ورودی
به فریزر است .چراغ قرمز که همیشه باید
خاموش باشد نشان دهنده این است که عمل
سرماسازی خوب انجام نمی شود که علت آن
ممکن است خرابی ترموستات باشد .برای
چراغ زرد کلیدی وجود دارد که اتصاالت را
به صورت مستقیم در می آورد تا سرما به
حد کافی برسد و چراغ قرمز خاموش شود .با
ّ
خاموش کردن این کلید در این هنگام  ،چراغ
زرد هم خاموش می شود.
*)محل قرار گرفتن یخچال
یخچال یا فریزر خود را کنار وسایل گرما زا
مانند اجاق گاز ،آب گرمکن ،شوفاژ نگذارید
و از قرار دادن آن زیر نور مستقیم خورشید
اجتناب کنید .حداقل باید بیست سانتی متر
بین فریزر یا یخچال  ،با دیوار فاصله باشد
 .توجه داشته باشید اگر فریزر یا یخچال بر
روی یک سطح تراز قرار نداشته باشد  ،در آن
کامل بسته نخواهد شد.
*)تنظیم ترموستات یخچال
دمای داخل یخچال باید سه درجه باالی صفر
و دمای داخل فریزر باید سه تا چهار درجه
زیر صفر باشد .تنظیم نادرست ترموستات
سبب فساد و یخ زدن مواد غذایی می شود
 ،همچنین مصرف انرژی را نیز افزایش می
دهد.
*)جابه جایی یخچال
دو تا سه ساعت بعد از جابه جایی  ،یخچال را
به برق متصل نمایید.
در همه فصول مخصوصا تابستان هیچ وقت
طوالنی مدت در یخچال یا فریرز را باز
نگذارید و از باز و بسته کردن زیاد آن اجتناب
کنید.
اگر برودت یخچال خوب باشد اما چراغ فریزر
روشن شود  ،ممکن است سیم های چراغ
اتصالی پیدا کرده باشند.
هنگام قطع طوالنی مدت برق  ،تا حد المقدور
از باز و بسته کردن در یخچال بپرهیزید و
برای حفظ سرمای داخل یخچال روی آن
را با لحاف یا پتو بپوشانید .به هر بار باز و

بسته کرد در یخچال در فصل تابستان  ،درجه
حرارت داخل یخچال سریعا باال می رود ،پس
باید درجه ی سرما را بیشتر نمود تا سرمای
الزم زودتر در داخل یخچال تولید شود.
*)انبار کردن مواد غذایی در یخچال
مواد غذایی زیادی را در یخچال بر روی هم
قرار ندهید ،زیرا سرما کمتر داخل همه آنها
نفوذ می کند و زودتر خراب می شوند  .مثال
اگر می خواهید مقدار زیادی سبزی را در
یخچال نگه دارید  ،مقدار قابل مصرفتان را
پاک کنید و سپس بشویید و درون پارچه ای
نازک بریزید و داخل یخچال بگذارید و مقدار
اضافی سبزی را پاک کنید و به صورت نشسته
داخل کیسه بریزید و در یخچال نگه دارید و
اینگونه از گندیدن سبزی ها جلوگیری نمایید
در ضمن هیچ گاه مقدار زیادی سبزی را به
صورت دسته در یخچال نگذارید زیرا بعد از
گذشت دو روز خراب می شوند.
یخچال را به طورمرتب برفک زدایی کنید؛ چرا
که افزایش قشر برفک ،مصرف انرژی باال می
برد .لوله های پشت یخچال یا فریزر را نیز
سالی دوبار گردگیری نمایید.
*)سوت کشیدن فریزر
در صورت سوت کشیدن فریزر و میزان کم
برودت آن باید با یک چکش پالستیکی
ضرباتی آرام به فیلتر و نقاط مختلف لوله های
رابط به خصوص ابتدای اوپراتیورها(لوله هایی
از جنس آلومینیوم برای انتقال سریع و خوب
سرما) وارد کنید و در صورتی که عیب رفع
نشد لوله هارا بشویید .
*)زیاد شدن برفک فریزر
اگر الستیک های دور در یخچال خراب شوند ،
برفک درون فریزر زیاد می شود و در اینصورت
باید الستیک ها را تعویض کرد.
*)ریپ زدن فریزر
علت ریپ زدن فریزر قبل از روشن کردن  ،کار
زیاد آن و کثیف شدن پالتین های رله است
که برای رفع این مشکل باید رله را تمیز و یا
عوض کنید.
*)رفع بوی یخچال
در برخی مواقع یخچال بوی مواد غذایی را
به خود می گیرد و باعث می شود هر آنچه
داخل آن قرار می دهیم بو بدهد  ،در این
هنگام برای رفع بوی یخچال مقداری زغال را
نیم کوب کنید و در پارچه نازکی بریزید و
سپس طبقه باالی یخچال قرار دهید  .برای باز
یافتن بوگیری دوباره زغال  ،هر چند وقت یک
بار کیسه زغال را در آفتاب بگذارید تا خشک
شود .برای رفع بوی یخچال مهم است که
جدار داخل یخچال را با محلول جوش شیرین
و آب تمیز کنید.
*)مناسب ترین درجه فریزر
برای سالم ماندن مواد غذایی و از بین نرفتن
ویتامین ها و خواص آنها مناسب ترین درجه
ی سرمای درون فریزر باید  -تا  -20درجه
سانتی گراد باشد.
*)برودت بد فریزر
در صورتی که میزان برودت در طبقه باال و
پایین متفاوت باشد یعنی در طبقه باال خوب
و در طبقه پایین نامطلوب باشد  ،ممکن است
گاز فریزر تمام شده باشد بنابراین باید علت
تخلیه ی گاز بررسی شود.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و يكم

4:26

5:57

12:52

19:48

20:07

بيست و دوم

4:26

5:57

12:53

19:49

20:07

حضرت امام صادق(ع):
آن کسى که نفسش را محاسبه کند ،سود برده است و آن کسى
که از محاسبه نفس غافل بماند ،زیان دیده است.

مرتبه و قدرت مرد  ،هب اندا زه ی همت اوست و صدا قت ره مرد هب
اندا زه ی مروت او می باشد و شجاعتش هب اندا زه ی تنفرش از کاراهی
انپسند است و عفت ره مرد هب اندا زه ی غیرت اوست .

اختصاص  ۱۱۴میلیارد تومان برای فعالیتهای

حسنی :ادارات برنامه عملیاتی ایجاد اشتغال ارائه دهند

آبخیزداری فارس

صنایع راکد به چرخه تولید بازگردد

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری
ویژه الرستان؛ جلیل حسنی در جلسه
کارگروه رونق تولید و سرمایه گذاری
شهرستان در سخنانی به تعامل ،همدلی
و هماهنگی بین ادارات شهرستان در
راستای رونق تولید و اشتغال تاکید کرد
و اظهار داشت :ادارات ذیربط در زمینه
تولید و اشتغال بایستی بصورت مستمر
جلسات تخصصی خود را برگزار نمایند.
وی به سال رونق تولید اشاره کرد
و افزود :همه می دانیم که دشمنان
یک جنگ اقتصادی را به راه انداخته
اند ،لذا بایستی تالشمان اعم از مردم
و مسئولین این باشد که توان داخلی
تولید خود را باال ببریم و مثل دوران
دفاع مقدس در مقابل دشمنان بایستیم.
فرماندار ویژه الرستان ،با بیان اینکه
شهرستان الرستان دارای ظرفیت ها
و پتانسیل های خوبی است تاکید
کرد :همه مسئولین ،سرمایهگذاران را
برای ایجاد اشتغال در منطقه تشویق
و ترغیب نمایند.

وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی
یک وضعیت عادی نیست ،اظهار کرد:
همه باید بسیج شویم و از درون خود را
توانمند کنیم و با فکر ،اندیشه و مشورت
در راستای بحث اشتغال زایی و رونق
تولید قدم برداریم که یقینا خروجی
های خوبی را در پی خواهد داشت.
حسنی ادامه داد :ادارات صنعت ،معدن
و تجارت ،جهاد کشاورزی ،تعاون کار و
رفاه اجتماعی ،میراث فرهنگی و غیره
و تمامی دستگاههای اجرایی متولی امر
تولید و اشتغال ،با هم افزایی داشته
باشند و برنامههای راهبردی و عملیاتی
خود را در راستای ایجاد اشتغال و
رونق تولید ارائه نمایند.
معاون استاندار فارس ،با تاکید بر
اینکه بعضی از افراد هستند که تمایل
به سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای
تولیدی و خدماتی دارند ،ولی نمی
دانند در چه موضوعی اشتغالزایی کنند؛
تصریح کرد :این ما هستیم که آن
سرمایهگذار را راهنمایی می کنیم و با
دادن ایده و طرح سرمایه گذاری ،رونق

تولید را در شهرستان ارتقا می دهیم.
وی با بیان اینکه با فکر ،اندیشه و
مشورت می شود یک حرکت تعاملی
و هم افزایی را در پیش گرفت،
خاطرنشان کرد :بانک ها نیز در جهت
اعطاء تسهیالت اشتغالزایی همت کنند
حسنی ،با اشاره به اینکه اولویت اول
کاری تمامی دستگاه های اجرایی رونق
تولید و اشتغال می باشد ،تاکید کرد:
جوان بیکار مورد تهدید و خطر است،
لذا ما هر چه در توان داریم باید برای
اشتغال جوانان کار کنیم و سیاست
های کالن کشوری و استانی را در
شهرستان بومی سازی نماییم.
نماینده عالی دولت در الرستان،
ادامه داد :با توجه به پتانسیل منطقه
و شرایط خاص جغرافیایی طرح
های مناسب همچون احداث نیروگاه
خورشیدی در منطقه الرستان بسیار
جواب می دهد یا حتی کشت های
گلخانه ای که به آب کمتری نیاز
دارد هم در شهرستان بایستی رونق
بخشیده شود.

امدادرسانی به  172حادثه دیده
در تعطیالت عید فطر

نوبرانه انگور یاقوتی در گراش

جوکار ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش،
اظهار کرد :برداشت انگور یاقوتی از  ۳۵هکتار
باغات شهرستان گراش آغاز شد.
وی ادامه داد :برداشت انگور یاقوتی تا پایان
خردادماه ادامه دارد و پیش بینی میشود

امسال بیش از  ۱۰۰تن انگور از باغات گراش
برداشت شود.
جوکار گفت :به دلیل مصرف کم آب ،این
محصول میتواند جایگزین خوبی برای
مرکبات باشد.

وی با بیان اینکه منطقه الرستان
بزرگ ظرفیت پذیرش سرمایهگذار
خارجی نیز دارد ،تاکید کرد :با توجه
به اینکه الرستانی های زیادی در
کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول
به کار و فعالیت هستند بایستی برخی
از آنها را تشویق و ترغیب کرد تا در
زادگاه خودشان سرمایه گذاری نمایند.
این مقام مسئول ،در ادامه اذعان کرد:
واحدهای تولیدی فعال در شهرستان
تقویت ،و تالش کنیم واحدهای نیمه
فعال و راکد به چرخه تولید باز گردند
و تا میتوانیم مسائل و مشکالت
واحدهای تولیدی را حل ،تا به
تولیدکنندگان فشار نیاید.
حسنی ،خطاب به رئیس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :تسهیالتی

که جهت اشتغال زایی به منطقه
الرستان اختصاص یافته است بایستی
در راستای اشتغالزایی و رونق تولید
در شهرستان هزینه شود و انحرافی از
طرح ها نداشته باشیم.
فرماندار الرستان ،در پایان سخنانش
همچنین از بانک های شهرستان
خواست تا نسبت به تعامل و همکاری با
ادارات مبنی بر جذب کامل تسهیالت
تالش کنند.
پیش از این نیز احسان طاهری معاون
برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه
الرستان و جمعی از روسای ادارات
شهرستان نیز پیشنهادها و راهکارهای
خود را در خصوص رونق تولید و سرمایه
گذاری در شهرستان ارائه کردند.

مهدی خوبیار ،معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر فارس ،با بیان اینکه در روزهای
تعطیالت اخیر در بازه زمانی ( 14تا 17
خردادماه) 28 ،مورد حادثه به این مرکز
گزارش شد که شامل حوادث جاده ای،
آتشسوزی ،شهری ،کوهستان و هوایی بود،
اظهار داشت :در این مدت به  172حادثه دیده
امدادرسانی شد.
وی با بیان اینکه این حوادث  163آسیب دیده
را به دنبال داشت که از این تعداد  20نفر
توسط امدادگران نجات یافتند ،ادامه داد14 :
نفر از آسیب دیدگان به مراکز درمانی منتقل

و  6تن بصورت سرپایی در محل حادثه درمان
شدند.
خوبیار افزود :همچنین تعداد  7مورد عملیات
رهاسازی خودروها از طریق پایگاههای جادهای
و کوهستانی گزارش شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
م های عملیاتی اعزام
فارس ،مجموع کل تی 
شده به حوادثها را  35تیم اعالم کرد و
گفت 121 :نفر از نیروهای عملیاتی هالل
احمر فارس کار امدادرسانی را با استفاده از
 24دستگاه خودوری آمبوالنس و خودروهای
کمکدار سبک انجام دادند.

گزارش کیهان از مواضع متناقض و مضحک آمریکاییها

برایان هوک :موشکهای ایران فتوشاپی است!
برایان هوک ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
در اظهاراتی مضحک مدعی شد دستاوردهای
کشورمان در عرصه موشکی و نظامی جعلی و
فتوشاپ است .او در سخنان خود با تالش برای
کماهمیت جلوه دادن دستاوردهای کشورمان در
عرصه دفاعی ادعا کرد ایران همواره در تالش است
تا دیدگاههایی غیرواقعی و فریبکارانه را درخصوص
دستاوردها و تالشهای خود ایجاد کند.
به گزارش ایسنا ،این مقام آمریکایی دراینباره
گفت :بگذارید مثال را برای شما بیاورم .این
مثال مربوط به اقدام پیشین آنها (ایران) در
دستکاری تصاویر و محتوا است .ایران اقدام به
فتوشاپ تصاویری از پرتاب موشکها کرده است
تا بدین ترتیب تالش کند نشان دهد توانایی
موشکی این کشور افزایش یافته است.
هوک در ادامه اظهارات مضحک خود افزود:
آنها (ایرانیها) همچنین اقدام به فتوشاپ
هواپیماهای قدیمی کرده و تالش کردهاند این
تصاویر را بهعنوان تصاویر هواپیماهای جنگنده
رادارگریز قالب کنند.
به گزارش آنا،اشاره هوک به گزارش روزنامه
نیویورکتایمز در سال  ۲۰۰۸است که در آن ،به
بررسی تصویر آزمایش موشکی ایران پرداخته بود.
البته چند روز پیش بود که مهر هم با انتشار
ویدئویی گزارش داد ،رسانه نیروهای مسلح
بهتازگی فیلمی از آمادهسازی و پرتاب موشک
بالستیک قیام از پایگاه زیرزمینی موشکی سپاه
منتشر کرده که قدرت موشکی سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی را نشان میدهد.
مسبوق به سابقه بودن ادعاهای مضحک
دشمنان
شایانذکر است ،تالش آمریکاییها و
پیادهنظامهای آنها در منطقه برای تحقیر
دستاوردهای روزافزون جمهوری اسالمی در
صنایع نظامی که مبتنی بر سیاست تهاجمی
علیه ملت و نظام اسالمی و استراتژی ایجاد
محدودیت در توان موشکی و دفاعی جمهوری
اسالمی است ،مسبوق به سابق بوده و چیز
تازهای نیست.
سال گذشته بود که در پی آزمایش موشکی
ایران رسانههای خارجی با هدف سیاهنمایی و
فرافکنی به فضاسازی رسانهای علیه کشورمان
پرداختند و مدعی شدند جمهوری اسالمی برای

بزرگنمایی تواناییهای نظامی خود از فتوشاپ
استفاده کرده است.
همچنین چند سال پیش بود که نشریه آتالنتیک
گزارش داد تصویر هواپیمای بدون سرنشینی که
ایران اواسط مهرماه  91اعالم کرده بود موفق به
ساخت آن شده ،با فتوشاپ ساخته شده است.
قدرت نظامی ایران از زبان دشمنان
و اینهمه در حالی بوده است که همواره
کارشناسان نظامی خارجی به پیشرفتهای
روزافزون صنایع نظامی جمهوری اسالمی
اعتراف کرده و حتی از «تهدیدآمیز بودن» آنها
سخن گفتهاند.
سال ( 93و نه سال  )98بود که مرکز مطالعات
استراتژیک و بینالملل آمریکا در گزارشی
درباره توانمندی نظامی ایران نوشته بود« :برد
موشکهای ایران تهدیدآمیز است ...توانمندی
نظامی ایران در بخشهای دریایی ،هوایی و
موشکی بهطور پیوسته در حال افزایش است
و این مسئله تهدیدهای بالقوه ایران در سطح
خلیجفارس و خارج از آن افزایش داده است».
همچنین سال  96بود که اندیشکده آمریکایی
آتالنتیک ضمن اعتراف به قدرت نظامی ایران،
یکی از دالیل ناتوانی واشنگتن در مهار کردن
ایران را «توان نظامی و بهطور خاص ظرفیتهای
موشکی» برشمرد.
همچنین سال « 96مؤسسه بینالمللی
مطالعات استراتژیک» ایران را در آستانه
رهایی از تحریمهای تسلیحاتی و دستیابی به
فناوریهای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی
و «یورش فوجی» توصیف و عنوان کرد:
کارشناسان آمریکایی اعتراف میکنند که قدرت
نظامی و نفوذ منطقهای ایران روندی رو بهرشد
را نشان میدهد و این مسئله موجب نگرانی
مقامات کاخ سفید بوده و هست.
بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران در
بهمنماه  96منتشر کرده بود ،چاک هیگل
وزیر دفاع سابق آمریکا در گفتوگو با یک
خبرنگار گفته بود« :امروز ایرانیها تواناییهای
موشکی بسیار پیشرفتهای دارند که بههیچعنوان
نمیشود آنها را نادیده گرفت».
همچنین وینست استوآرت ،رئیسآژانس
اطالعات دفاعی آمریکا با اشاره به قدرت

موشکی ایران با وجود تحریمها گفته بود:
«برنامه موشکی ایران یکی از کانونهای دفاع
از کشورشان است ،آنها توانایی قوی موشکی
ایجاد کردند ،هرچند که بیش از  30سال تحریم
بودهاند».
گزارشگر شبکه العربیه نیز در تحلیل خود
گفته بود« :نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران
مجهز به قایقهای تندرو برای حمالت سریع
است .قایقهایی که به مسلسلهای قدرتمند
و نیروهایی مجهز هستند که از تاکتیکهای
چریکی استفاده میکنند».
عالوهبر آن ،مجله آمریکایی نشنال اینترست در
مقالهای از توانمندی باالی نیروی دریایی جمهوری
اسالمی ایران نوشته بود« :ایران در حال ساخت
زیردریایی با اژدرهایی است که نیروی دریایی
آمریکا نمیتواند با آن رقابت کند ،رویارویی با
زیردریایی پیشرفتهای که ایران با نام غدیر میسازد
میتواند برای هر دشمنی مرگبار باشد».
همچنین سایت تخصصی ناوال تکنولوژی
درخصوص توانمندیهای نظامی ایران در دریا
نوشته بود« :ایران یک قایق تندروی بدون
سرنشین به نام یامهدی ساخته است که
رادارگریز است ،شماری از کارشناسان میگویند
استفاده از این شناورها برای حمله به کشتیهای
چند میلیارد دالری فاجعهبار است».
دوگانهگویی هوک

ادعای مضحک برایان هوک در حالی مطرح
میشود که وی سال گذشته نسبت به «تهدید
رو به افزایش ایران» و خطر پیش روی جهان از
این بابت هشدار داده بود.
اساساً جای آن دارد بپرسیم اگر قدرت
نظامی جمهوری اسالمی ایران فتوشاپی و
ساختگی است چرا جبهه غرب به دنبال ایجاد
محدودیتهای موشکی است؟ چرا دستاوردهای

نظامی جمهوری اسالمی حساسیت آنها را
برانگیخته و هرازگاهی با تهدید نظامی از
لزوم توقف در برنامههای موشکی ایران سخن
میگویند؟ همین پنجشنبه گذشته ( 13خرداد)
بود که رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه عنوان
کرده بودند که باید برای برنامه موشکهای
بالستیک ایران راهحلی یافت!
این ناسازگاری در برآورد کردن توانمندیهای
نظامی سؤاالت زیادی را متبادر اذهان رسانهها
و کارشناسان سیاسی و البته کاربران شبکههای
اجتماعی کرده است به حدی که رسانههای
داخلی و خارجی این اظهارات وی را «مضحک»
و «متناقض» خواندند.
واقعیت اقتدار نظامی جمهوری اسالمی
در گزارشی که میزان در سال  94منتشر کرد،
گوشهای از پیشرفتهای نظامی کشورمان در
حوزههای دریایی ،هوایی و زمینی از سال 2001
تا  2015مورد بررسی قرار گرفته و آمده بود:
«در این سالها سالحها و تجهیزات جدیدی
ازجمله ناوشکن جماران ،هواناو یونس ،رادار برد
بلند مطلع الفجر ،2تانک ذوالفقار ،سالح زاویه
زن ،ناوچه موشکانداز ذوالفقار ،زیردریاییهای
غدیر ،السابحات و بعثت ،سالح ملی خیبر ،سالح
ملی زعاف (کلت کمری) ،تندر  9میلی متری
سبک ،بمب هوشمند  200پوندی قاصد ،پدافند
هوایی  8لول ،اژدرهای حوت ،کوسه و یاسین،
موشک کروز دریایی ،موشکهای عماد ،زلزال 1
و  ،2شهاب  1و  2و  ،3قاصد ،والفجر ،سجیل،
فاتح و نازعات ،هواپیماهای جنگنده صاعقه 1
و  ،2شفق ،آذرخش و قاهر ،از جمله ادوات و
تجهیزاتی است که از سال  2001به این سمت
در اختیار نیروهای مسلح ایرانی اعم از نیروی
زمینی ،هوایی و دریایی قرار گرفته است».

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
فارس ،شهرام منتصری ،مدیرکل منابع
طبیعی استان فارس ،با اشاره به تایید اولیه
اعتبارات امسال طرحهای صندوق توسعه
ملی برای اجرای طرحهای منابع طبیعی
از افزایش سه برابری اعتبارات پروژههای
آبخیزداری و آبخوانداری فارس و طرح بوم
سازگان زاگرس از محل صندوق توسعه
ملی خبر داد.
وی گفت :با توجه به اهمیت اجرای
فعالیتهای آبخیزداری در سال جاری
اعتباری نزدیک به  114میلیارد تومان از
محل اعتبارات این صندوق جهت استان
فارس مصوب شد که در صورت تخصیص
اعتبارات صرف ساخت و احداث پروژههای
مذکور میشود.
منتصری افزود :این میزان اعتبار در قالب
پروژههای مکانیکی و طرحهای احیاء و
توسعه جنگلها ،اصالح و احیاء مراتع،
پروژههای گشت و مراقبت ،کاداستر
اراضی ملی ،تغییر الگوی مصرف سوخت،
مستندسازی پروژهها ،آموزش و ترویج و
احداث کمربند حفاظتی تصویب و تعیین
شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
فارس ،اعتبارات تخصیص یافته از محل
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای
آبخیزداری فارس در سال گذشته را بالغ
بر  38میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار
داشت :از این میزان اعتبار نزدیک به 28
میلیارد تومان برای انجام فعالیتهای
سازهای آبخیزداری در قالب  34پروژه در
 33حوزه آبخیز و در سطح  23شهرستان
هزینه شده است.
وی افزود :با حمایتهای همه جانبه

دستگاههای اجرایی و مشارکت حداکثری
مردم در اجرای پروژههای آبخیزداری شاهد
نتایج مثبت و تاثیرگذار اجرای این پروژهها
در سطح عرصههای منابع طبیعی استان در
سال گذشته بودیم.
منتصری ،اجرای طرحهای بند خاکی
پارسل خسویه داراب،کنترل سیالب و
آبخوانداری جورگ سپیدان ،حفاظت خاک
و آبخیزداری دشت برم کازرون،کنترل
سیالب و آبخوانداری بن دشت شهرستان
زرین دشت را از مهمترین طرحهای اجرایی
استان در حوزه آبخیزداری فارس در سال
گذشته عنوان کرد و گفت :آبگیری و ذخیره
 16میلیون و  890هزار متر مکعبی روان
آب سالیانه از محل اجرای این طرحها از
مهمترین اقدامات تاثیرگذار این طرحها
بوده است.
وی با اشاره به اثر بخشی این طرحها
خاطرنشان کرد :از ابتدای اجرای پروژههای
آبخیزداری تاکنون بالغ بر  840میلیون متر
مکعب از سیالبهای مخرب و روان آبهای
سطحی ناشی از بارندگیها به طور سالیانه
مهار و این مسئله عالوه بر تغذیه آبخوانها
و چاهها موجب کنترل سیالب و تزریق
تدریجی آن به حوزههای آبخیز و نیز به
حداقل رسانیدن خسارات و خطرات سیالب
در مناطق زیر دست شده است.
منتصری ،مشارکت مردم در اجرای
طرحهای آبخیزداری را از اولویتهای مهم
عنوان و اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی و
پیگیریهای انجام شده در راستای تکمیل و
اجرای پروژههای آبخیزداری در سال جاری
شاهد تحوالت مثبت و درخشان حوزههای
آبخیزداری استان باشیم.

شاعر مرواریدهای غلتان درگذشت
ناصر امامی نویسنده و شاعر شیرازی
متخلص به فریاد ،دیده از جهان فروبست
و خاموش شد.
ناصر امامی که برای درمان دیسک کمر در
بیمارستان بستری بود ،پس از جراحی به
هوش نیامد و چشم از جهان فرو بست.
امامی ،متولد  ٣١فروردین  ١٣١٧در شیراز
و دارای شخصیتی لطیف با ذوق ادبی بود.
او به عنوان شاعر ،نویسنده و روزنامه نگار
فارسی توانست جایگاه ویژهای در بین اهالی
فرهنگ ،ادب و هنر فارس کسب کند.
تازهترین اثر این شاعر شیرازی با عنوان
مجموعه شعر «باران خاطرات؛ زیر چتر
 ۷۵سالگی» در برگیرنده گفتگوهای
شاعرانه و مناظره منظوم با  ٥٤شاعر
بلندآوازه کشور است که در اصطالح ادبی
«اخوانیات» نامیده میشود و از دیگر
کتب منتشر شده او میتوان به صدای
پای مهتاب ،یک دریا مروارید ،به سوی
فردایی بهتر ،یکسال شور و عشق و دانایی،

مرواریدهای غلطان که با خط بریل جهت
نابینایان منتشر شد ،اشاره کرد.
در پیشینه استاد ناصر امامی ،دبیر انجمن
ادبی صائب ،مؤسس کانون ادب و هنر پارس،
مدیر روابط عمومی شهرداری شیراز ،مشاور
امور اجتماعی استانداری ،فارس ،معاونت
فرهنگی بنیاد قلب فارس و عضو هیئت
رئیسه کانون دانش فارس قرار دارد.

افتتاح  113پایگاه سیار کنترل فشار خون
در استان فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی
بهادر ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز  ،در حاشیه افتتاح همزمان 113
پایگاه سیار کنترل فشار خون باال در
فارس اظهار داشت :تالش داریم با راه
اندازی این تعداد ایستگاه ،شهروندان
بیشتری را از فشار خون باالی خود
مطلع و نسبت به مراقبت و کنترل
فشار خون آنان اقدام کنیم و این طرح
از  17خرداد تا  15تیرماه در سراسر
استان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه امروز بیماری فشار
خون به عنوان مرگ خاموش در دنیا
قلمداد میشود و ساالنه بسیاری از
افراد را به کام مرگ فرو میبرد ،افزود:
با انجام این امر تمام افراد باالی 30
سال باید برای گرفتن فشار خون خود
به مراکز درمانی و ایستگاههای کنترل
فشار خون مراجعه کنند.
بهادر تاکید کرد که تالش میشود تا
در طرح ملی کنترل فشارخون ،بیش
از یک میلیون نفر که مبتال به بیماری
فشارخون هستند ،شناسایی و آنان را
از فشار خون خود مطلع کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با
بیان اینکه در کشور حدود  16میلیون

بیمار با فشارخون باال وجود دارد که تنها
 60درصد از آنها از این بیماری اطالع
دارند و  30درصد از آنها از فشارخون
باال رنج میبرند ،گفت :در فارس به طور
میانگین ساالنه  600نفر دیالیز میشوند
که از این تعداد  200نفر به بیماری
فشارخون باال مبتال هستند.
بهادر گفت :از آنجایی که فشارخون
باال هیچ نشانه مشخصی ندارد ،ضروری
است به طور منظم فشار خود را اندازه
بگیرند ،زیرا بسیاری از بیماران دیالیزی
به بیماری فشارخون باال مبتال هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با
اشاره به اینکه بر اساس آمارها در استان
فارس ،از هر چهار فرد باالی  30سال
یک نفر به بیماری پر فشاری خون
مبتالست ،افزود :در کشور نیز از هر
سه نفر ،یکی به بیماری فشارخون باال
مبتالست.
وی بیان کرد :هر چه سن افراد باال
میرود ،بیشتر در معرض خطر ابتال
به فشار خون باال هستند و قبل از 65
سالگی مردها بیشتر از بانوان مبتال به
بیماری فشارخون میشوند و پس از 65
سالگی بانوان بیشتر از مردها به بیماری
فشارخون مبتال میشوند.

