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افزایش تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم
پزشکي الرستان به  27نفر

معاون آموزشي دانشکده علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني الرستان از
افزايش تعداد اعضاء هيأت علمي دانشکده
علوم پزشکي الرستان به  27نفر خبر داد.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از روابط
عمومي دانشکده علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني الرستان  ،شوراي
آموزشي دانشکده علوم پزشکي ،با حضور
معاون آموزشي  ،تحقيقات  ،فرهنگي
دانشجويي برگزار شد .
در اين جلسه ،کليه مديران حوزه معاونت
آموزشي ،تحقيقات و فرهنگي دانشجويي
و اعضاي شوراي آموزشي علوم پزشکي
الرستان در سالن کنفراس دانشکده علوم
پزشکي الرستان حضور داشتند.
در ابتداي جلسه کشتکاران ،با استناد
به تاکيد وزارت متبوع درباره تروريسم
اقتصادي به عنوان گذار جمهوري اسالمي
ايران از شديدترين تحريم هاي تاريخ
جهان ،مطالبي بيان نمود و از تقويت اميد
به آينده براي رمز کاميابي ايرانيان به ويژه
دانشجويان و اساتيد ياد کرد.
وي افزود :دستيابي به اين کاميابي و
هدف سرنوشت ساز در سايه برنامه ريزي

کارشناسي براي خدمت رساني به مردم
و افزايش رضايت آنان ميسر مي گردد.
در ادامه جلسه ،در خصوص برگزاري
فرآيند ثبت نام دانشجويان جديد الورود
سال تحصيلي  98-99و اجراي هر چه
باشکوه تر آيين طرح رويش تاکيد شد
و اهم برنامه هاي اجرايي مورد بحث و
تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
کشتکاران ،معاون آموزشي این واحد،
از اضافه شدن دو نيروي هيات علمي
پرستاري به دانشکده علوم پزشکي الرستان
از شهريور ماه  98خبر داد و گفت :با اضافه
شدن اين دو نفر ،تعداد اعضاي هيات
علمي به دانشکده علوم پزشکي الرستان به
27نفررسيده که در آينده نزديک نيز اين
تعداد افزايش خواهد يافت.
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تمرکز بر علوم جديد ،موجب توسعه منطقه الرستان مي شود

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان گفت :تمرکز بر
فعاليت هاي علمي پژوهشي ،آيندهاي روشن را براي کشور
رقم خواهد زد و تمرکز بر علوم جديد ميتواند موجب توسعه
و پيشرفت منطقه الرستان بزرگ شود.

به گزارش ميالد الرستان به
نقل از خبرگزاري آنا ،مسئوالن
مرکز آموزش خلباني و هوانوردي
الرستان ،با حضور در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد الرستان با رئيس اين
واحد ديدار و گفتگو کردند.
مهدي زارع رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي واحد الرستان ،با قدرداني از
فعاليت هاي علمي و آموزشي مرکز
آموزش خلباني و هوانوردي الرستان
اظهار کرد :تمرکز بر فعاليت هاي
علمي پژوهشي ،آينده اي روشن را به
طور عام براي کشور رقم خواهد زد

و تمرکز بر علوم جديد به طور خاص
مي تواند موجب توسعه و پيشرفت
منطقه الرستان بزرگ شود.
وي با بيان اين موضوع که تعليم و
پرورش خلبانان جوان در شهرستان
الرستان ،موجب افتخاري بزرگ
براي مردم و نخبگان اين منطقه
است ،بيان کرد :با توجه به اينکه
اين آموزش تخصصي تنها در مرکز
استان و شهرستان الرستان انجام
مي شود؛ مايه مسرت است که
بتوانيم با انعقاد تفاهمنامه هاي
کاربردي و کارشناسي شده در

راستاي توسعه الرستان و ارتقاي
اين مرکز علمي ،نقش مؤثري
داشته باشيم و ظرفيت هاي خود
را طبق مقررات قانوني در خدمت
ارتقاي اين آموزش مهم قرار دهيم.
زارع ادامه داد :دانشگاه آزاد اسالمي
واحد الرستان با داشتن امکانات
مناسب و فضاي مطلوب آموزشي
ميتواند در راستاي همکاري هاي
دوجانبه با اين مرکز علمي گام
هاي مؤثرتري بردارد.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الرستان ،با بيان اين نکته که
تعامالت بين اين مرکز علمي با
دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
ميتواند در تقويت آن مجموعه
علمي و آشنايي دانشجويان ما
با اين فن جذاب ،مؤثر باشد،
افزود :درخواسته اي مرکز علمي

هوانوردي الرستان با نگاه مساعد
مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد
گرفت و متعاقباً با اخذ مجوزهاي
الزم از استان و کمسيون هاي
مربوط ،در آينده اي نزديک شاهد
همکاري هاي بيشتر با اين مرکز
آموزشي و حضور استادان خلباني و
هوانوردي در دانشگاه آزاد اسالمي
الرستان خواهيم بود.
در اين جلسه ،مسئوالن مرکز
آموزشي خلباني و هوانوردي
الرستان ،با ارائه گزارشي از فعاليت
ها و نقش سازنده اين مرکز علمي
و آموزشي در تربيت خلبانان
جوان و شناسايي استعدادهاي
مستعد منطقه ،خواستار همياري
هرچه بيشتر دانشگاه آزاد اسالمي
الرستان با اين مرکز آموزشي
تخصصي شدند.

نگارخانه «تیتخ» خنج به زودی به بهره برداری می رسد

نگارخانه خیرساز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خنج ،به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
به گزارش میالد الرستان،محمدصادق میری،
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خنج گفت:
در پروژه بازسازی این نگارخانه تالش شده از
معماری بومی و محلی استفاده گردد و معماری
آن همانند سر در برکه های جنوب باشد که در

زبان خنجی به آن تیتخ می گویند و نام این
نگارخانه هم برگرفته از همین معماری تیتخ
نامگذاری گردیده است.
وی همچنین ضمن تشکر و قدردانی از این خیر
گفت :این نگارخانه به همت خیر هنرمند ،دکتر

قدرت اله نورسته و با مبلغ  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
نوسازی و بازسازی شده است و دارای  ۱۶۰متر
زیربنا می باشد .وی همچنین از افشین فخرایی
هنرمندی که به جد مراحل ساخت این نگارخانه
را پیگیری کرد ،قدردانی نمود.

بهسازي و آسفالت  11هزار متر مربع از معابر بيدشهر

پروژه بهسازي روستاي بيدشهر اوز الرستان ،طي مراسمي با
حضور مهندس جليل حسني معاون استاندار و فرماندار ويژه
الرستان و مديران محلي به بهره برداري رسيد .

به گزارش ميالد الرستان به نقل
از روابط عمومي بنياد مسکن
استان فارس  ،فرماندار الرستان در
حاشيه بهره برداري از اين طرح بر
لزوم استفاده از ظرفيت هاي قانوني
براي توسعه و محروميت زدايي
درالرستان تاکيد کرد .
حسني معاون استاندار و فرماندار
ويژه الرستان ،همچنين از افتتاح
و آغاز ساخت  86طرح عمراني
با اعتباري بالغ بر  268ميليارد
تومان در الرستان خبر داد و اظهار
داشت :در منطقه الرستان بزرگ،
بيش از  86طرح عمراني ،زيربنايي
و خدماتي با اعتباري بالغ بر 268

ميليارد تومان از محل اعتبارات
دولتي ،خيرين و بخش خصوصي
افتتاح و يا ساخت آنها آغاز شد.
مدير بنياد مسکن شهرستان
الرستان ،نيز با بيان مشخصات اين
طرح ابراز داشت :پروژه بهسازي
روستاي بيدشهر اوز الرستان با
اعتباري بالغ بر  6ميليارد ريال از
محل اعتبارات نفت و گاز و توازن
منطقه اي اجرا شده است .
ناصر زائري افزود :اين طرح شامل
 11هزار متر مربع آسفالت و
بهسازي معابر است و  5هزار نفر از
جمعيت اهالي اين روستا از خدمات
ان بهره مي برند .

هشدار پلیس فتای استان فارس درباره کالهبرداری در پوشش ماه محرم
رئیس پلیس فتا استان با توجه به ایام سوگواری
سید و ساالر شهیدان ،درباره شیوه جدید
کالهبرداران در فضای مجازی با عنوان فروش
اقالم و اجناس به شهروندان هشدار داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
استان فارس سرهنگ حبیباله رجبلی ،اظهار
داشت :در شبکه های اجتماعی شاهد روشهای
جدیدی از کالهبرداری با عنوان فروش اقالم
و اجناس مخصوص ایام محرم هستیم که در

این شگرد مجرمانه ،با ایجاد صفحات درگاه بانک
جعلی (فیشینگ) به دنبال سرقت اطالعات
کاربران هستند.
وی گفت :در این روش مجرمان با درج آگهیهای
دروغین در شبکههای اجتماعی از قبیل فروش
اجناس و اقالم این دهه با کمترین قیمت  ،کاربران
را به درگاههای جعلی بانکی هدایت و درنهایت
به اطالعات بانکی هموطنان دسترسی و شروع به
برداشت میکنند.
این مقام انتظامی افزود :هموطنان میبایست دقت

داشته باشند در صورتی که قصد خرید اجناس
دارند می بایست از طریق سایتهای معتبر که
دارای نماد اعتماد الکترونی است اقدام کنند ،و
هرگز فریب آگهیهای اغواکننده را نخورند.

وی در پایان خاطر نشان کرد :از هموطنان
میخواهیم ،در صورت اطالع از هرگونه فعالیت
مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق
نشانی پلیس فتا به آدرس
 www.Cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی
گزارش کنند.

فعالیت  167بهورز در الرستان و خنج

معاون بهداشتي دانشکده علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني الرستان ،گفت167 :
بهورز در الرستان و خنج
مشغول فعاليت هستند.
به گزارش ميالد الرستان ،دکتر
وحيد يگانه در گفت و گو با روابط
عمومي اين دانشکده ،با گرامي
داشت  12شهريور-روز بهورز-
اظهار داشت :در چنين روزي در
سال  1363وزارت بهداشت وقت
با هدف کمک رساني هرچه بيشتر
به بيماران روستايي و همچنين
در تحقق يکي از هداف مقدس
انقالب اسالمي مبني بر فقرزدايي از
روستاها ،دست به تاسيس خانه هاي
بهداشت زد و براي کادر متخصص
آن خانه ها به تربيت افرادي همت
گمارد که بهورز نام گرفتند.
وي با اشاره کلي به مهمترين
فعاليت های بهورزان تصريح
کرد :کاهش ميزان مرگ و مير
در روستاها ،جلوگيري از عوارض

حاملگي هاي متعدد ،واکسيناسيون
کودکان ،آموزش مادران و ...از جمله
مهمترين فعاليت هاي بهورزان است.
معاون بهداشتي دانشکده علوم
پزشکي الرستان ،خاطرنشان کرد:
بهورزان در حد فاصل سال هاي
 63تا  70توانستند در ارتباطي
صميمي با مادران روستايي و
تالشي گسترده ميزان مرگ و مير
مادران را به علت عوارض حاملگي
و زايمان از  149مورد در  100هزار
تولد زنده به  54مورد در  100هزار
تولد زنده کاهش دهند که اين عدد
به معناي نجات جان  1720مادر
در سال است.
وي افزود :همچنين مرگ و مير
کودکان زير پنج سال نيز از 200
نفر در هر  1000نفر به  25نفر در
هر  1000نفر کاهش يافته است.
يگانه ،با بيان اينکه محيطي ترين
واحد بهداشت شهرستان «خانه
بهداشت» است ،گفت :خانه
بهداشت در واقع واحدي مستقر
در يک روستا است که غالبا چند
روستاي ديگر(اقماري) را تحت
پوشش قرار مي دهد.
وي افزود :تالش شده در هر خانه
بهداشت به داليل فرهنگي يک
بهورز مرد و يک بهورز زن حضور
داشته باشد و هر خانه بهداشت
بطور ميانگين  1500نفر را تحت
پوشش قرار مي دهد که حضور

بهورز بومي در اولويت قرار دارد.
معاون بهداشتي دانشکده علوم
پزشکي الرستان ،به ارائه آماري از
تعداد بهورزان و خانه هاي بهداشت
زيرمجموعه دانشکده تصريح کرد:
در حال حاضر  167بهورز در
شهرستان هاي الرستان و خنج
مشغول فعاليتند که از اين بين 30
نفر در خنج و  137نفر درالرستان
خدمت مي کنند.
وي افزود :در الرستان و خنج
مجموعا  73خانه بهداشت فعال
واقع شده که از اين بين  58خانه
بهداشت در الرستان و  15خانه
بهداشت در خنج مستقر است.
يگانه ،با اشاره به خانه هاي بهداشت
جديد خاطرنشان کرد :تا پايان
سال  98سه خانه بهداشت ديگر
در مناطق چاه گزي ،جهادآباد و
گاوبست فعال مي شود.
معاون بهداشتي دانشکده علوم
پزشکي الرستان ،تصريح کرد :در
سال  94سيزده خانه بهداشت
ساخته و افتتاح شده و طي تفاهم
نامه اي در سال  95بيست خانه
بهداشت جديد و جايگزين جهت
ساخت مصوب شد که از اين بين
 18خانه بهداشت تاکنون شاخته و
تکميل شده است.
وي با بيان نحوه جذب بهورزان،
گفت :با توجه به اعالم نياز و پست
هاي مصوب خانه هاي بهداشت،

معاونت هاي بهداشتي و توسعه
با وزارت در خصوص جذب بهورز
مکاتبه کرده و مجوز الزم را اخذ
مي کنند تا با اطالع رساني عمومي
خانه هاي بهداشت ،شوراي روستا
و دهياري و اطالع رساني به عموم
مردم از متقاضيان ثبت نام شود و
از بين واجدين شرايط بهورزان را
به کار گيرند.
معاون بهداشتي دانشکده علوم
پزشکي الرستان ،با بيان اينکه
کميته پذيرش بهورز متشکل
از مديريت نيروي انساني،
مديريت توسعه شبکه و ارتقا
سالمت ،معاون بهداشتي ،مدير
بهورزي و نماينده گزينش يا
حراست مسئول برگزاري آزمون
هستند گفت :بهورزان پس از
قبولي در مقاطع ديپلم و فوق
ديپلم دوره هاي مهارت آموزي
را گذرانده و بصورت پيماني،
قراردادي و يا حتي شرکتي به
کار گرفته مي شوند.
يگانه خاطرنشان کرد :هم اکنون
 20دانشجو در مرکز آموزش
بهورزي الرستان حضور دارند
که  5نفر از آنان در مقطع فوق
ديپلم هستند و تا هفته آينده فارغ
التحصيل مي شوند و  15نفر ديگر
نيز در مقطع ديپلم بوده و تا پايان
سال دوره آموزشي خود را به پايان
مي رسانند.

جهرم ،قیروکارزین و الرستان
تولیدکنندگان عمده لیموترش در استان فارس

کارشناس توليدات گياهي سازمان
جهادکشاورزي استان فارس ،گفت :اين
استان با سطح زير کشت بالغ بر  13هزار
هکتار و توليد بيش از  340هزارتن رتبه
اول کشور دارد.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبرنگار
ايانا ،غالمرضا جباري اظهار داشت :غالب
ليموترش استان فارس واريته ليموي آب” ،
مکزيکين اليم” است که در سال جاري ازنيمه
دوم مردادماه برداشت آغاز و پيش بيني مي

شود تا اواخرآبان ماه ادامه داشته باشد.
به گفته وي ديگر ارقام ليموترش در استان
فارس شامل رقم ليموليسبون (خارکي) ،ليمو
پرشين اليم و ليمو چهار فصل است.
جباري ،تصريح کرد :افزون بر  80درصد
ليموترش توليدي استان فارس به ساير
نقاط مختلف کشور و نيز به کشورهاي حوزه
خليج فارس و آسياي ميانه صادر ميشود و
اين محصول عالوه بر مصرف تازه خوري در
کارخانجات استان فارس به صورت فرآوري و
درصنايع تبديلي کاربرد دارد.
وي افزود :باتوجه به مقاوم بودن اين درخت
نسبت به ساير گونه هاي مرکبات به شرايط
اقليمي در چند سال گذشته در مناطق جنوبي
استان گسترش و توسعه زيادي داشته است.
به گفته جباري اشتغال پايدار در اين محصول
در استان فارس  13هزار و  825نفر و اشتغال
موقت  195هزار و  100نفر است.
عمده شهرستانهاي توليد کننده ليموترش در
استان فارس به ترتيب جهرم ،قيروکارزين و
الرستان است.

اهدا نوشتار افزار
به دانش آموزان نيازمند گراش

 350بسته نوشتار افزار توسط خيرگراشي به
دانش آموزان نيازمند اهدا شد .
به گزارش ميالد الرستان به نقل از
خبرگزاري صدا و سيما ،مسئول جمع آوري
نذورات کميته امداد امام خميني شهرستان
گراش ،گفت :در آستانه سال تحصيلي
جديد ،يکي از خيرين گراشي  350بسته
نوشتار افزار و کيف در اختيار کميته امداد
امام خميني گراش قرار داد.
نوبهار افزود :اين اقالم به ارزش سي و پنچ
ميليون تومان ،بين دانش آموزان نيازمند در

روستاهاي فداغ ،خليلي ،لباشکن ،حسين
آباد ،حيدرآباد ،کنگ و ريشه ،محمدزينا،
بشيرآباد و چک چک توزيع مي شود .

تحصيل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
الرستان در بستر تحقيقاتي

معاون علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الرستان ،گفت :فرآيند آموزش موفق و
تحصيل دانشجويان در بستري تحقيقاتي در
دستور كار حوزه علمي اين دانشگاه قرار دارد.
به گزارش ميالد الرستان ،سيروس فارسي
در حاشيه دفاع از پايان نامه دانشجويان
كارشناسي ارشد در گفتگو با خبرگزاري آنا
در الرستان اظهار كرد :طی سه روز24 ،
جلسه دفاع از پايان نامه هاي دانشجويان در
اين واحد دانشگاهي انجام شده است و غالب
عزيزان با موفقيت اين مرحله را پشت سر
گذاشته و از رساله هاي خود دفاع كرده اند.
وي ادامه داد :با برنامه ريزي هاي انجام شده
و به منظور افزايش سطح كيفي پايان نامه
ها و رساله هاي دانشجويان و با رويكرد حل
مشكالت و معضالت جامعه ،سعي شده است
با ايجاد يك كارگروه در حوزه آموزشي اين
روند تصريح شده و دانشجويان در يك فرآيند
تحقيقاتي ،خود را براي جلسه دفاع آماده كنند.
فارسي ،به ظرفيت هاي علمي پژوهشي اين
واحد در حل مشكالت جامعه اشاره و بيان
كرد :بيش از  1500رساله و پايان نامه
دانشجويي در رشته هاي حقوق ،كامپيوتر،

عمران ،معماري ،مديريت و تربيت بدني در
اين واحد دانشگاهي وجود دارد كه به عنوان
گنجينه اي علمي مي تواند راهگشاي بسياري
از مشكالت جامعه در اين باره باشد.
معاون علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
الرستان يادآوري كرد :دانشگاه آزاد اسالمي
الرستان آماده است تا انديشه هاي علمي
همكاران خود را در قالب كالس هاي آموزشي
براي مديران شهرستان عملياتي كند و با
استفاده از استادان مبرز و يا استفاده از منابع،
زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط علمي ميان
دانشگاه و جامعه برقرار کند.
وي به موفق بودن تشكيل كارگروه آموزشي
و برگزاري جلسات متعدد در اين باره اشاره
کرد و افزود :فرآيند آموزش موفق و تحصيل
دانشجويان در بستري تحقيقاتي در دستور
كار حوزه علمي قرار داشته و سعي شده است
تا در مهر ماه ،برنامه مدوني درباره حضور
دانشجويان در فعاليت هاي تحقيقاتي متناسب
با دروس تخصصي فراهم شود تا دانشجويان از
بدو تحصيل با اين روش آشنا شده و در مقاطع
كارشناسي ارشد و دكتري ،پژوهش نگري و
انديشه ورزي معيار فعاليت هاي آنان باشد.
وي در پايان سطح علمي پايان نامه ها و رساله
هاي دانشجويي را بسيار خوب ارزيابي كرد و
متذكر شد :براي رسيدن به آن سطح آرماني
كه مورد نظر ماست ،هنوز فاصله داريم و در
اين راستا روند تحقيقاتي و كاربردي شدن
يعني كيفي نگري و توجه داوران به امر
مهم ،در دستور كار حوزه پژوهش قرار دارد
و اميدواريم اين پيشرفت ها تا دستيابي به
دانشجوياني محقق و متخصص ادامه يابد.

آگهي مزايده (نوبت اول)

شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقالب الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه
 951091الف ك ،شش دانگ يك باب خانه حياطدار تحت پالك  1075فرعي از  10866به مشخصات ذيل
متعلق به عبداله يعقوبي فرزند يعقوب را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به
شركت در مزايده ميباشد در تاريخ يكشنبه  1398/07/07ساعت  10:00تا  11:00صبح در محل اجراي
احكام كيفري دادسراي عمومي و انقالب الرستان حضور يابد.
ششدانگ يك باب خانه حياطدار تحت پالك  1075فرعي از  10866واقع در بخش  18فارس به سند تك
برگ شماره  250009الف  91/ثبت شده در دفتر امالك به شماره  321صفحه  496و شماره ثبت 48066
متعلق به عبداله يعقوبي فرزند يعقوب به نشاني :الرستان  -بخش اوز  -روستاي فيشور  -جنب مسجد
ايزدپناهي كد پستي  7415135486ميباشد و مساحت عرصه مندرج در سند  622/99متر مربع و اعيان
ساخته شده در آن به مساحت در حدود  600متر مربع بوده كه به صورت دو طبقه و داراي اسكلت بتني و
سقف دال بتني ،نماي داخلي حياط و ساختمان ابزار سيمان (نماي رومي) ميباشد و اغلب اتاقها پوشش كف
موزاييك و بدنه داراي پالك و مابقي بدنه و سقف سفيدكاري و رنگآميزي ميباشد در ضمن پالك ثبتي
مذكور به مبلغ  8500000000ريال معادل هشتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد شده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام كيفري شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات بيشتر به
دايره اجراي احكام كيفري شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز از
تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ مذكور (ده
درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
داديار شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان الرستان  -سبحان رضائي
م/الف415/
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جذابیت نظام
تعرفهای برای قاچاق
ش های مجلس در گزارشی
مرکز پژوه 
درباره اقدامات ضروری برای مبارزه
با قاچاق کاال ،اعالم کرده که باید از
نگاه درآمدی به تعرفهها اجتناب کرد.

در آمارهای داخلی حجم قاچاق کشور
رقمی بین  ۱۲تا  ۲۲میلیارد دالر تخمین
زده میشود .مطالعات نشان میدهد
واردات هر یک میلیارد دالر کاالی قاچاق،
 ۱۰۰هزار فرصت شغلی را از بین میبرد.
ش های مجلس با نگاهی
مرکز پژوه 
آسیب شناسانه به بخش تولیدی کشور،
یکی از موانع این بخش را قاچاق گسترده
کاال دانسته و بر همین اساس ،لیستی از
اقدامات مقابلهای برای کاهش آن ارائه
کرده است.
بر اساس این گزارش ،در بحث قاچاق
کاال عالوه بر اینکه در امر مبارزه باید
بهطور جدی نهادهای نظارتی و متولی،
این موضوع را دنبال کنند ،باید انگیزه
مبادرت به قاچاق کاال در کشور کاهش
یابد .ساماندهی نظام تعرفهای و تسهیل
تشریفات ورود کاال از راههای رسمی از
جمله اقداماتی است که الزم است در
دستور کار وزارت صمت قرار گیرد .نظام
تعرفهای و کاهش تعداد طبقات تعرفهای
و نرخ تعرفهها یکی از عوامل کاهش انگیزه
مبادرت به قاچاق کاالست.
به عبارت دیگر ،حمایتگرایی باید مبتنی
بر یک برنامه توسعه صنعتی و حمایت
از صنایع مزیتدار باشد و باید از نگاه
درآمدی به نرخ تعرفهها اجتناب کرد.
همچنین مواردی از جمله مبارزه با تأمین
مالی و عرضه کاالی قاچاق در سطح
کشور و اقدامات مناسب فرهنگی جهت
حذف کاالی قاچاق از سبد مصرفی افراد
جامعه ،در کنار افزایش کیفیت و کاهش
قیمت تولیدات داخلی ،کاهش هزینه و
زمان واردات رسمی مواد اولیه و کاالی
واسطهای و مصرفی ،باید در تصویت و
اجرای قوانین و مقررات مد نظر قرار گیرد.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به موارد
ذکر شده ،اقدامات زیر را برای جلوگیری
از قاچاق توصیه میکند:
الف -اصالح عملکرد بازارچههای مرزی
و ساماندهی معافیتها بهمنظور کاهش
زمینه سوءاستفاده از آن و کنترل تمامی
مبادی ورود کاال توسط گمرک.
ب -استفاده از ظرفیت سامانههای کنترل
تولید و تجارت و رصد تمامی فعالیتها
از طریق سازوکارهای مالیاتی و کنترل
تراکنشها میتواند تا حدود زیادی صرفه
ورود و توزیع کاالی قاچاق در کشور را
کاهش دهد.
ج -کنترل ارز منتقل شده در مبادالت
خارجی با کاالی تجارتی.
قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق

در همین راستا ،تکمیل سامانههای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،باید در اولویت قرار
گیرد .توضیح آنکه بر اساس ماده  ۵قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ،۱۳۹۲
دولت مکلف به ایجاد و راهاندازی سامانههای
الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرآیند
واردات ،صادرات ،حملونقل ،نگهداری و
مبادله کاال و ارز شده است.

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز موظف است از طریق وزارت
اطالعات و با همکاری وزارت صنعت،
معدن و تجارت و همینطور وزارت امور
اقتصادی و دارایی سامانه شناسایی و
مبارزه با کاالی قاچاق را اجرایی کند.
همچنین بر اساس مواد  ۱۳و  ۶این قانون،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف
است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،گمرک و دستگاههای
مربوطه تهیه ،اجرا و بهرهبرداری از سامانه
جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند
تجارت و سامانه شناسایی کاالی قاچاق را
ممکن سازد .متأسفانه اجرای سامانههای
موضوع قانون و تبادل اطالعات بین
دستگاههای زیرمجموعه بهطور کامل
محقق نشده و این مسئله سبب شده که
سامانهها بهصورت جداگانه عمل کنند و
هدف قانونگذار محقق نشود.

ص

هشدار سفارت ایران در لندن

درباره اقدامات مخاطرهآمیز آمریکا علیه نفتکش آدریان دریا

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،
«حمید بعیدی نژاد» سفیر جمهوری اسالمی
ایران در لندن اعالم کرد سفارت ایران در لندن
به سازمان بینالمللی دریانوردی و اعضای آن در
خصوص اقدامات آمریکا علیه نفتکش «آدریان
دریا  »1هشدار داده است.
بعیدی نژاد طی پیامی توئیتری در این رابطه
اظهار داشت« :سفارت کشورمان در لندن به
سازمان بین المللی دریانوردی و اعضای آن
هشدار داد که آمریکا با تهدید کشتی حامل
نفت ایران ،ناخدا و خدمه ی کشتی و همچنین
تهدید کشورها به عدم ارائه خدمات بندری
به آن کشتی ،معاهدات دریانوردی را نقض

و امنیت و ایمنی دریانوردی بین المللی را
بمخاطره انداخته است».
نفتکش آدریان دریا (گریس )1-حدود دو
ماه قبل به بهانه بیاساس «نقض تحریمهای
اتحادیه اروپا علیه سوریه» توسط شناورهای
نیروی دریای انگلیس در تنگه جبلالطارق
توقیف شد.
دادگاه عالی جبلالطارق ابتدا در روز جمعه 14
تیر حکم توقیف این نفتکش حامل نفت ایران را
به مدت  14روز تمدید کرد و پس از پایان این
دوره بار دیگر حکم به تمدید  30روزه توقیف
نفتکش گریســ 1داد.
سرانجام پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ،دادگاه

عالی جبلالطارق با بیاعتنایی به فشارها و
درخواست رسمی آمریکا برای تمدید توقیف
نفتکش گریس( 1-آدریان دریا) حکم آزادی آن
را صادر کرد و بامداد روز دوشنبه  28مردادماه
این نفتکش به سمت مقصد خود به راه افتاد.
نفتکش آدریان دریا پس از آزادی از جبل
الطارق در هجدهم اوت بارها مقصد خود را
تغییر داده است .هفته گذشته علی ربیعی
سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم
کرد محموله این نفتکش که  130میلیون دالر
ارزش دارد به یک خریدار ناشناس فروخته
شده و خریدار محموله ،مقصد جدید نفتکش
را تعیین خواهد کرد.

رئیس جمهور فرمان اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام را صادر کرد
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی در نشست
خبری بعد از جلسه سران قوا فرمان
اجرای گام سوم کاهش تعهدات
برجام از روز جمعه  15شهریور ماه
را صادر کرد.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از
تداوم برگزاری جلسات سران قوا
افزود :در این جلسه راجع به مسایل
اقتصادی کشور ،مبارزه با فساد
و حاکم کردن یک فضای اعتماد و
اطمینان در کشور و مسایل منطقه و
بویژه راجع به مسایل هستهای و گام
سومی که جمهوری اسالمی ایران
میخواهد بردارد ،بحث و گفت و
گو شد.
روحانی ،با قدردانی از ایستادگی و
مقاومت ملت طی  16ماه گذشته
در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان
 ،تصریح کرد :سران قوا تاکید داشتند
که باید فضای مناسبتری را برای
مردم بوجود بیاوریم و این فضای
مناسب از یک طرف باید فضای
تولید و فعالیت اقتصادی باشد و از
طرف دیگر فضایی باشد که در آن
مردم بدانند از طرف نظام و همه
قوا  ،با انحراف ،فساد و به یغما بردن
بیتالمال مسلمانها  ،برخورد قاطع
میشود.
رئیس جمهور ،گفت :راجع به هر دو
مسأله اقتصادی و مبارزه با فساد ،
درباره هماهنگیهایی که الزم است
بین سه قوه انجام گیرد ،بحث شد.
ما هم در اصول و هم در فروع نظرات
واحد داشتیم و تاکید شد که باید
در این زمینه همکاری و هماهنگی
بیشتری داشته باشیم.
روحانی ،ادامه داد :خوشبختانه
منطقه ما مسیر صلح و آرامش بهتری
را تجربه میکند و مردم مسلمان
و مقاوم در کشورهای مختلف
پیروزیهای فراوانی را در این ایام
به دست آوردند و انشاء اهلل موفقیت
نهایی از آن آنهاست.
وی گفت :نمونه این پیروزیها را
در این ایام ،در یمن و در لبنان با
ایستادگی و مقاومت حزباهلل لبنان و
پاسخ قاطع آن به رژیم صهیونیستی،
شاهد بودیم.
رئیس جمهور با اشاره به بحث
مذاکرات هسته ای ،گفت :آمریکاییها
از  16ماه پیش سه هدف را دنبال
میکردند .هدف مهم و اولیه آنها
تغییر نظام بود و هدف بعدی این
بود که اگر نتوانستند به هدف نخست
دست یابند  ،نظام را تضعیف کنند
و سومین هدف آنها نیز این بود که
مذاکرهای را به نحوی که خودشان
بخواهند بر ما تحمیل کنند؛
مذاکرهای که توأم با تحریم شدید
بر ایران باشد تا به این ترتیب قدرت
چانه زنی آنها افزایش یابد.
روحانی تصریح کرد :تردیدی نیست
که آمریکا در سیاستهای تغییر،
تضعیف و تحمیل مذاکره  ،دچار

لغو محدودیتهای تحقیق و توسعه

شکست شده و خواهند شد و راهی
برای آنها وجود نداردجز اینکه به
قانون ،تعهدات و مقررات بینالمللی
برگردند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :به
دلیل اینکه بعد از خروج آمریکا4+1 ،
نتوانسته بودند به تعهدات خودشان
عمل کنند ،راهی را که از  4ماه پیش
از طرف جمهوری اسالمی ایران در
زمینه برجام ،انتخاب کردیم ،کاهش
تعهدات بود که اعالم شد.
روحانی اضافه کرد :مرحله اول
کاهش تعهدات را انجام دادیم بعد
 2ماه به  4+1فرصت دادیم ،مرحله
دوم را هم عمل کردیم و باز  2ماه
دیگر به آنها فرصت دادیم ،البته در
هر  2ماه ،مذاکراتی با کشورهای 4+1
و از جمله اتحادیه اروپا و مخصوصاً
 3کشور اروپایی داشتیم اما چون
به نتیجه مطلوب خودمان نرسیدیم،
انشاء اهلل گام سوم از پس فردا
برداشته میشود.
روحانی خاطرنشان کرد :البته
میدانیم که این کار ،گام بسیار بلندی
است که جمهوری اسالمی ایران
برمیدارد برای اینکه مردم مطلع
باشند ،بخش عمده مذاکرات با 5+1
و با  6قدرت بزرگ برای زمانبندی
تحقیق و توسعه بود که زمانبندی
تحقیق و توسعه طی سالهای
گوناگون چگونه باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد :تمام این
زمانبندیهایی که در برجام مورد
تعهد ما  ،برای تحقیق و توسعه بود
 ،از روز جمعه به طور کامل برداشته
میشود و هر آنچه که ما از لحاظ
فنی و از لحاظ پیشرفت در زمینه
تکنولوژی و فناوری هستهای مورد
نیاز است ،با نظارت آژانس و در
چارچوب حرکت صلحآمیز انجام
خواهیم داد و در عین حال  2ماه هم
به کشورهای  4+1فرصت میدهیم

که اگر توانستیم به توافق برسیم ،در
شرایط توافق ممکن است به تعهدات
برجامی برگردیم.
روحانی خطاب به مردم شریف ایران
اسالمی گفت :مردم عزیز اطمینان
داشته باشند که دولت جمهوری
اسالمی ایران و قوای سهگانه در
زمینه منافع آنها با حساسیت عمل
خواهد کرد تا انشاء اهلل مشکالتی که
پیش پای مردم است ،با همکاری و
هماهنگی سه قوه برداشته شود و یا
کاهش پیدا کند و مردم هم بتوانند با
درسآموزی از کربال و عاشورا ،روحیه
مقاومت ،اراده و ایستادگی خودشان
را حفظ کنند.
رئیس جمهور همچنین با تسلیت
محرم الحرام و ایام عزای حسینی
به همه ملت ایران و همه مسلمانان
 ،خاطرنشان کرد :در این مقطع
حساس تاریخی که ملت ایران در
برابر یک جنگ تحمیلی اقتصادی
ایستادگی و مقاومت میکند  ،درس
عزت و آزادگی و مردانگی امام
حسین(ع) میتواند نشاط روحی
به همه ملت بدهد و اراده و اعتماد
مردم را در مسیر حق و آرمانهایشان
مضاعف کند.
اجرای کدام تعهدات هستهای
ذیل برجام متوقف میشود؟
با توجه اظهارات رئیسجمهور حسن
روحانی مبنی بر اینکه ایران از این پس
تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و
توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار
خواهد گذاشت و تحقیق و توسعه
در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید
و هر آنچه کشور برای غنیسازی
نیاز دارد بدون محدویدت از سوی
سازمان انرژی اتمی دنبال خواهد
شد ،میتوان نتیجه گرفت که ایران
از این پس اجرای بندهای 42 ،41
و  43از ضمیمه  1برجام را متوقف

در گام سوم سازمان انرژی اتمی موظف است در
زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است
،بالفاصله شروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق
و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار بگذارد و شاهد
گسترش در حوزه تحقیق و توسعه در زمینه انواع
سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه که برای غنیسازی
نیاز داریم را سازمان انرژی انجام دهد و شاهد سرعت
عمل در این زمینه باشیم.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي عباس سلطاني داراي شماره شناسنامه  272متولد
 1346/4/17به شرح دادخواست به شماره بايگاني 980291
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حميدرضا سلطاني به شناسنامه شماره
 2440173487در تاریخ  98/5/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود
گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1آذرمندخت عسكري ش ش  560ت ت  49/6/7ك.م
 2450252134صادره از حوزه فيروزآباد مادر متوفي
-2عباس سلطاني ش ش  272ت ت  1346/4/17ك.م
 2450324747صادره از حوزه فيروزآباد پدر متوفي و ال 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/الف99/

خواهد کرد .مفاد این بندها به شرح
ذیل است:
بند  -41به منظور منطبق سازی
پایلوت نطنز با برنامه غنی سازی و
تحقیق و توسعه غنی سازی ،ایران
تمام ماشینهای سانتریفیوژ به جز
آنهایی که در آزمایشات گفته شده
در بندهای فوق مورد نیاز هستند و
نیز به جز ماشینهای سانتریفیوژ-IR
1در سکوی شماره  1این موسسه
آنطوری که در ذیل توضیح داده می
شود ،را از آنجا خارج می کند .برای
زنجیره کامل( 1-IRسکوی شماره
 ،)6ایران زیرساختهای مربوطه را
با خارج کردن لوله های انتقال گاز
 UF6شامل خطوط فرعی ،شیر
آالت ،فشارسنج ها در سطح زنجیره
و مبدل های فرکانس اصالح می
کند .ماشینهای سانتریفیوژ 1-IR
در سکوی شماره  1حفظ شده ولی
به گونه ای که توسط آژانس صحه
گذاری شود ،از طریق در آوردن
روتور از داخل آنها و تزریق رزین
اپوکسی داخل لوله های فرعی،
لوله های خوراک دهی و محصول و
پسماند و خارج کردن سیستم های
کنترل و الکتریکی برای تاسیسات
برق ،خال و آب خنک کننده ،غیر
قابل کار می شوند .فضای تحقیقاتی
در سکوی شماره  ،6تا زمانی که
ایران برای برای استفاده در برنامه
تحقیق و توسعه خود نیاز داشته
باشد ،خالی می ماند.
بند  -42منطبق با فعالیت های
منعکس شده در برنامه غنی سازی
و تحقیق و توسعه غنی سازی ،
ایران تمام زیر ساختهای زنجیره
ها برای تست تک ماشین و زنجیره
های کوچک و میانی در دو سکوی
شماره  2و3را حفظ خواهد کرد و
زیر ساخت دو سکوی دیگر (شماره
 4و  )5را شبیه آنچه در خطوط 2و3
هستند منطبق خواهد کرد تا بتوان
در آن ها فعالیتهای مشخص شده در
برجام را انجام داد .این منطبق سازی
شامل اصالح تمام لوله های UF6
(شامل جمع آوری تمام لوله های
فرعی) و ابزار دقیق مرتبط با آن به
گون ه ای که با استفاده از ماشین
های منفرد و زنجیره های کوچک
و میانی به جای تست زنجیره کامل،
مطابقت داشته باشد.
بند  -43مطابق با برنامه خود و
بهترین رویه های بنا شده بین
المللی ،ایران تمایل دارد که تحقیق
و توسعه روی سانتریفیوژهای
نسل جدید را از طریق مدلسازی
کامپیوتری و شبیه سازی از جمله
در دانشگاهها ،ادامه دهد .در دوره
 10ساله ،برای هر پروژه ای که
به مرحله نمونه سازی برای تست
مکانیکی رسید ،ارایه کامل و تصویب
کمیسیون مشترک الزم است.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای محمدعلي قائدي فرزند ماشاءاله به شرح درخواستي كه به این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم ماشاءاله فرزند محمدعلي به شناسنامه  105صادره از الرستان در تاریخ
 1398/04/21در اقامتگاه دائمی خود در خنج بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1محمدعلي قائدي فرزند ماشاءاله ش م  6720025104صادره از گراش
-2عبداله قائدي فرزند ماشاءاله ش م  6720035495صادره از خنج
-3جواهر قائدي فرزند ماشاءاله ش م  6720069713صادره از الرستان
-4مهرسا قائدي فرزند ماشاءاله ش م  6720184245صادره از خنج فرزندان
متوفي
-5فرشته شفيعي فرزند عبدالرحيم ش م  2511685981صادره از الرستان همسر
متوفي
-6فاطمه نساء انفرادي فرزند ماندني ش م  2510678851صادره از الرستان
مادر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف317/
مهرداد خسروي  -قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم خنج

تشدید تحریمهای آمریکا
تنها چند ساعت قبل از اجرای کاهش
تعهدات هسته ای ایران

خبر:
در حالی که منابع مطلع از نهایی شدن
تصمیم های ایران برای اعالم و عملیاتی شدن
مرحله سوم از کاهش تعهدات هسته ای خبر
میدهند دولت آمریکا از بخش دیگری از
تحریمهای ضد ایرانیش رونمایی کرد.
تحلیل:
 در تحریم های اعالم شده یک شبکه انتقالنفت ایران شامل  16شرکت و  10فرد و 11
نفتکش قرارداده شده اند .شکی نیست که این
فشار مضاعف از سوی دولت آمریکا با هدف
منصرف کردن ایران از اعالم کاهش تعهدات
هسته ای اش که بناست ظرف چند ساعت
آینده صورت پذیرد شکل گرفته است .این
درحالی است که تالش اروپاییان و بهویژه
فرانسه در به تاخیر انداختن این مساله بجایی
نرسیده است.
 در حالی که نتیجه تالش آمریکا برای بهصفر رساندن صادرات نفت ایران آنچنانکه
واشنگتن انتظار داشت و محاسبه کرده
بود مطلوب ترامپ ارزیابی نمیشود ،اقدام
چهارشنبه شب دولت آمریکا حاوی این پیام
است که درصورت عقب نشینی نکردن ایران

از مواضعش آمریکا مصر به ادامه سناریوی ضد
ایرانی به صفر رساندن نفت است .ارسال این
پیام بیش از هرچیز گونه ای اعالم حمایت از
مواضع فرانسه بر اصرار به متقاعد کردن ایران
برای نزدیکی به آمریکا وحضور بر سر میز
مذاکرات با آمریکاست.
 در مقابل پیشنهاد فرانسه ایران کماکانمعتقد است 15میلیارد دالر پیشنهادی
بایستی در قالب خرید نفت ایران و البته
بمیزان قبل از تحریمها باشد که چنانکه
تحقق یابد در واقع اسیبی جدی خواهد بود بر
تالشهای اعالمی و اعمالی آمریکا در تحریم
نفتی ایران و ثبت توفیقی دیگر در کارنامه 40
ساله مواجهه ایران و آمریکا
 بنظر میرسد با توجه به ثبات بازار داخلیایران و کم اثر شدن «تکانه های تحریمی»
آمریکا از یکسو و اصرار ایران برمواضع
اصولیش ،از این پس مقامات آمریکایی باید
بفکر سناریویی جایگزین برای بتسلیم وا
داشتن ایرانیان باشند .شاید پیشنهاد 15
میلیاردی فرانسویها وداستانهای حاشیه ای
آن در واقع تستی امریکایی بوده باشد تا میزان
«تاب اوری ایرانیان »را آزمایش کند.

هولوکاست در مرزهای جنوبی یمن

کوکان مدافع تاج و تخت شکم بارگان سعودی

از زمان شروع تجاوز ائتالف سعودی -اماراتی
 آمریکایی و صهیونیستی علیه ملت یمن،اختاپوس رسانه ای این ائتالف ،همچنان مدعی
هستند که انصاراهلل ،کودکان را برای جنگ به
کار می گیرد .در این حال ،یک سازمان معتبر
بین المللی ،با آمار و ارقام ،عربستان سعودی
را که یمنی ها از جمله کودکان یمنی را با پول
برای دفاع از مرزهای جنوبی خود به خدمت
می گیرد ،رسوا کرده است.
سازمان حقوق و آزادی ها «سام» که مقر آن
در ژنو است ،چند روز پیش در گزارشی تحت
عنوان «هولوکاست مرزها» اعالم کرد «هزاران
یمنی از جمله کودکان ،مجبور شدند تحت
فشار اوضاع دشوار انسانی به جنگ بروند که
درجنگ ،کشته و یا مجروح شوند و عربستان
با آن ها به گونه ای رفتار کرد گویی که آنان
اصال وجود خارجی ندارند».
این سازمان افزود :با وجود اینکه عربستان ،به
این نیروها به عنوان سرباز کد می داد و به
برخی از آنان درجه های نظامی می دهد ،آنان
در واقع ،آن ها را سربازان فرضی توصیف کرده
و بعد از کشته شدن در جنگ ،هیچ حق و
حقوقی ندارند.
برخی از این نیروها از گذرگاه الودیعه و با
مجوز سفر اضطراری که از طرف کنسولگری
یمن به آن ها داده می شود ،وارد اراضی
عربستان می شوند و این قربانیان در مرزهای
جنوبی عربستان سعودی می جنگند و به
شکل نامنظم حقوق دریافت می کنند.
بر اساس این گزارش ،این افراد هر بار که

حقوق می گیرند ،حقوق فرضی نیز می
گیرند و بر اساس آن  ،حقوق هایشان درجه
بندی می شود و طبق آن ،در مراحل بعدی،
ممکن است که درجه باالتر یا کمتر بگیرند و
وقتی که می خواهند مرخصی بگیرند ،با آن
ها در گذرگاه عربستان به عنوان افرادی که
غیرقانونی می خواهند وارد خاک این کشور
شوند ،رفتار می شود ،مقامات سعودی اثر
انگشت الکترونیکی از آنان می گیرند ،سپس
از ورود آنان به خاک عربستان حتی درصورت
داشتن گذرنامه رسمی جلوگیری می کنند.
این نوع رفتار با کودکان یمن ،رفتاری
جنایتکارانه و غیرانسانی است که دولت
عبدربه منصور هادی هم در آن مشارکت دارد،
این مساله نشان دهنده خفت و پستی این
دولت است که خود را « مشروع» به حساب
می آورد ،زیرا کودکان عریان و پابرهنه یمنی،
را به دفاع از شاهزادگان شکم گنده سعودی و
افسران ارتش سعودی وا می دارد.
در نهایت ،اگر این طور فرض کنیم که اگر
گزارش های رسانه های سعودی و سعودی
گرا درباره حضور کودکان در میان نیروهای
انصاراهلل درست باشد که قطعاً این گونه نیست،
مردم یمن در حالت دفاع از سرزمین و شرافت
خود هستند ،و چاره ای نیست که هر کسی
که می تواند برای دفاع از خود ،سالح به دست
بگیرد و این افتخار برای کودکان یمنی کافی
است که پوزه نیروهای سعودی و اماراتی
را طی این پنج سال به خاک مالیده اند و
همچنان دارند این کار را انجام می دهند.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای اصغر خيرآذر فرزند اكبر به شرح درخواستي كه به این شورا ثبت گرديده درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم اكبر خيرآذر فرزند عسكر به
شناسنامه  248صادره از الرستان در تاریخ  1398/03/30در اقامتگاه دائمی خود روستاي گرمشت
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1اصغر خيرآذر فرزند اكبر ش ش  34صادره از الرستان
-2عمران خيرآذر فرزند اكبر ش ش  2500062244صادره از خنج
-3محمدجواد خيرآذر فرزند اكبر ش ش  6720011316صادره از الرستان
-4فاطمه خيرآذر فرزند اكبر ش ش  8صادره از خنج
-5الهام خيرآذر فرزند اكبر ش ش  2500191044صادره از خنج
-6صديقه خيرآذر فرزند اكبر ش ش  17صادره از الرستان فرزندان متوفي
-7زينب نادري فرزند نادر ش ش  57صادره از الرستان همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف318/
مهرداد خسروي  -قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم خنج

حه
ف
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آمریکا چگونه تشویق شد
قول و قرار در پاریس
را برهم بزند؟!

علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با طرف
فرانسوی را باید در برخی مواضع ،نابجای
رئیسجمهور و برخی اطرافیان وی
جستوجو کرد.
آقای روحانی ،با پیشبینی این که طی
روزهای آینده توافقی با فرانسویها انجام
نمیشود ،از برداشتن گام سوم کاهش
تعهدات برجام خبر داد.
طبق برجام اروپاییها متعهد بودند همه
تحریمهای مالی و بانکی را بردارند یا با آنها
مقابله کنند .اما در جریان سفرهای ظریف
و عراقچی به پاریس ،این تعهدات یازدهگانه،
به امکان فروش محدود نفت ( 700هزار
بشکه) تنازل یافت!
چنانکه ظریف در مصاحبههایی گفت« :تنها
چیزی که میخواهیم ،فروش نفت و دریافت
پول آن است» و «اروپا خود را به یازده
نکته متعهد کرده؛ شامل سرمایهگذاریها،
هواپیمایی غیرنظامی ،حملونقل و بازگشت
شرکتهای اروپایی .ما هیچ یک از اینها
را بهعنوان پیششرطی برای اجرای کامل
تعهدات خود درخواست نمیکنیم .تنها
میخواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم».
این اظهارات و آنچه در بهبود مذاکرات با
فرانسه (واسطه آمریکا) رد و بدل شد ،هم
فرانسویها و هم آمریکاییها را گستاختر
کرد .براساس اخبار موجود ،روحانی و
ظریف ،با پیشنهاد گرفتن مجوز فروش 700
هزار بشکه نفت برای  5ماه و گشایش اعتبار
 15میلیارد دالری در قالب اینستکس (در
ازای اجرای کامل برجام) ،کنار آمده بودند
اما هم طرف فرانسوی و هم طرف آمریکایی
زیر هر دو پیشنهاد خود زدهاند! فرانسه
مدعی شد بدون پذیرش  ،FATFامکان
اجرایی شدن اینستکس نیست .اما از آنها
بدتر آمریکاییها بودند که گفتهاند نه مجوز
فروش محدود نفت را میدهند و نه اجازه
اختصاص اعتبار  15میلیارد دالری از سوی
اروپاییها را ،جالب اینکه آمریکا و فرانسه،
در مقابل این وعدههای نسیه و پسگرفتن
آنها ،انتظار ابدیکردن مفاد برجام ،و مذاکره
بر سر توانمندی موشکی و نفوذ منطقهای
ایران را دادند.
اما راز طلبکارتر شدن فرانسه و آمریکا و
زدن زیر میز مذاکرات جدید چیست؟ غیر
از اظهارات منفعل ظریف که به بخشی از
آنها اشاره شد ،رفتار زیگزاگی رئیس جمهور
و سخنگوی دولت درباره امکان مالقات با
ترامپ هم در گستاخ شدن ترامپ و تعلل
بعدی او برای امتیازگیری بیشتر موثر بوده
است.
آقای روحانی همین هفته مدعی شد آماده
است برای منافع و آبادانی ایران با هرکس
الزم باشد ،مالقات کند .اما یک روز بعد که
ادبیات موهن و طلبکارانه ترامپ و ماکرون
را شنید ،تصریح کرد :دنبال عکس یادگاری
نیست ،بلکه باید ابتدا همه تعهدات خود
در برجام را اجرا کنند و همه تحریمها را
بردارند ،بعد از آن میشود مذاکره کرد.
اما همین موضع اصالح شده ،یک روز بعد
مجددا توسط ربیعی سخنگوی دولت نقض
شد که گفت« :روحانی مصر است برای
منافع ملی ،مالقاتی با شخص خاصی داشته
باشد»!! این انفعال و هیجانزدگی برای گرم
نگهداشتن بحث مالقات با ترامپ ،طبعا
پالس منفی به آمریکا فرستاد و آمریکا را
ترغیب میکرد کمی بیشتر تعلل کند و
امتیاز بیشتری بخواهد.
آنچه به این مطلب باید افزود ،گرفتن
ضرب و شوک از اقدام متقابل در توقف
تعهدات برجامی است .آقای روحانی
هنگام تهدید آمریکا به خروج از برجام،
بهدرستی تهدید کرد که اگر آمریکا خارج
شود ،ما هم از برجام خارج میشویم ،اما
پس از خروج ترامپ ،روحانی گفت :شر
یک مزاحم از سر برجام کم شد(!) او همان
زمان (اردیبهشت )97فقط چند هفته به
اروپا مهلت داد ،اما دولت و وزارت خارجه
و سازمان انرژی اتمی تا  12ماه بعد هیچ
کاری نکردند و تازه از اردیبهشت امسال،
شروع به کاهش تدریجی تعهدات آن هم
با مهلتهای دو ماهه کردند؛ به نحوی که
اکنون  16ماه پس از ابطال برجام از سوی
آمریکا ،دولت وعده اجرای سومین گام را
میدهد و ضمنا میگوید گام چهارم نیز در
میان است .این کار نقض غرض ضرباالجل،
در شوک دادن به طرف مقابل است .با این
حال دولت باید اقدامات متقابل را سرعت و
شدت بخشد و ادبیات تنازلی را که حتی
حداقلهای برجام را هم مطالبه نمیکند،
کنار بگذارند.
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حس
امام ین

(ع)

کس
باگذشترتینمردم یاستهکهن گامقدرتردمیگذرد.

بحاراألنوار ،ج  ،71ص.400

این سیل ،سیل اشک عزادارهای توست

بانویی از حرم
قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا سرلوحه بسیاری از
نیكی ها ،فضایل و افتخارات است.حادثه عظیم کربال در
طول تاریخ در جهات و ساحت های مختلف مورد مطالعه
واقع شده و مواجه با ابهامات و پرسش هایی از سوی
مورخین و اهل نظر بوده است.

حس می کنی زمین و زمان گرهی میکنند
جم
وقتی هک ع سینهزانن گرهی م یکنند
این سوی داغ اکبر و آن سو غم حبیب
رد ماتم تو پیر و جوان گرهی میکنند

سی سی
این ل ،ل اکش زعاداراهی توست

چون ارب با تمام توان گرهی میکنند

کیس
تو تی هک رد غم از دست دادنت

مردان ما شبیه زانن گرهی میکنند

با یاد آن نماز جماعت هک خواندهای

گلدستهاه اذان هب اذان گرهی میکنند
عج
رد ماتم اسارت زینب یب نیست
سراه اگر هب روی سنان گرهی میکنند

امیر تیموری

رسول خدا فرمود:
اي فاطمه زنان امت من ميگريند
بر زن هاي اهل بيت من و مردان امت
من ميگريند بر مردان اهل بيت من و
عزاي فرزند مرا هر سال طايفه اي
بعد از طايفه اي تازه ميکنند .پس چون
روز قيامت شود تو شفاعت زنان را
ميکني و من شفيع ميشوم مردان را ،و
هر کس بر حسين گريسته دست او را
ميگيريم و در بهشت در ميآوريم.اي
فاطمه همه چشم ها در قيامت گريان
است مگر چشمي که بر حسين گريسته
باشد .او خندان و شادمان به نعيم
بهشت خواهد بود.
«بحار االنوار ،ج،44
ص ، 292ح»3

بود یا نبود رقیه سالم اهلل علیها
یکی از مواردی که همواره ذهن پژوهشگران را معطوف به
خود کرده شخصیت بانویی از حرم به نام رقیه می باشد و
پرسش هایی که حول شخصیت ایشان وجود دارد.
درمورد وجود و حضور کودکی به این نام و با این سن
و سال در کاروان کربال ،که دختر اباعبداهلل است نظرات
متفاوتی وجود دارد:
گروهی که ادله تاریخی را بر
اثبات این مطلب کافی دانسته
و آن را قطعی میدانند؛ و از
طرفی کسانی که در اصل
وجود این قضیه تشکیک کرده
و بعضاً آن را نپذیرفتهاند.
آیت اهلل مکارمشیرازی در
استفتائی در این رابطه می
فرمایند« :شکی نیست که
دختر کوچکی از امام حسین
در شام از دنیا رفت و در
آنجا دفن شد و حرم فعلی
منسوب به همان دختر است،
اما اینکه نام آن دختر رقیه
بوده یا نام دیگری داشته ،در
بین دانشمندان اسالمی اختالفنظر وجود دارد؛ هر چند
معروف این است که نامش رقیه است».
در این رابطه به بررسی اجمالی این پرسش و پاسخهای مطرح
شده توسط تاریخ پژوهان و مقتل نویسان اشاره می کنیم:
مبهم بودن برخی از زوایای حوادثی که در تاریخ شیعه
اتفاق افتاده عوامل متعددی دارد ازجمله اینکه شیعه
گروهى است كه در طول تاریخ  ،بارها و بارها هدف
هجوم و تجاوزهاى وحشیانه قرار گرفته  ،پیشوایان دین
و رجال شاخصش شهید گشته  ،و آثار علمى و تاریخیش
سوزانده شده است .
شیعه در گذر از این تاریخ پردرد و رنج  ،اوال :مجال ثبت
بسیارى از حوادث تاریخى را نداشته و ثانیا :بخشى قابل
مالحظه از آثار و مآخذ تاریخى خویش را كه حاكى از
پیشینه مظلومیت كم نظیر شیعه و قساوت و مظالم حكومت
هاى جور مى باشد از دست داده است و آنچه برایش مانده ،
تنها بخشى از آن آثار مكتوب  ،همراه با اطالعاتى است كه به
گونه شفاهى ،سینه به سینه نقل شده است .
اسناد تاریخی
 :1یکی از قدیمیترین منابعی که در رابطه با سیدالشهدا
و وقایع کربال موجود می باشد و از دختری به نام رقیه
(علیهاالسالم) نام میبرد ،قصیده جناب سیف بن َعمیره
،از اصحاب امام صادق (علیه السالم) است.
آرامش از سکینه جدا شد چون که او از امام خود جدا
گردید ...رقیه کسی بود که حسودان برای ضعف و

ناتوانیش دل سوزاندند .این عده فردای قیامت مجبور
به عذرخواهی از او میشوند هرچند که هیچ عذری برای
آنها وجود ندارد ...ام کلثوم نیز هر لحظه صورت اشک
آلودش را با پارچهای پاک میکند ...من هیچگاهام کلثوم
و سکینه و رقیه را فراموش نمیکنم که برای امام حسین
با آه و ناله حسرت گریه میکردند..
 :2یکی از منابع دیگری كه در آن  ،ضمن شرح جریانات
رقیه علیهاالسالم به میان آمده ،
عاشورا ،نامى از حضرت ّ
كتاب مشهور لهوف نوشته محدث و مورخ جلیل القدر،
مرحوم سیدبن طاووس است .
سیدالشهداء علیه السالم زمانى
سید مى نویسد :حضرت ّ
كه اشعار معروف (یا دهر ا ُ ّف لك من خلیل)  ...را ایراد
فرمود و زینب و اهل حرم فریاد به گریه و ناله برداشتند،
حضرت آنان را امر به صبر كرده و فرمود :خواهرم ام
رقیه  ،و تو اى فاطمه
كلثوم  ،و تو اى زینب  ،و تو اى ّ
 ،و تو اى رباب  ،زمانى كه من به قتل رسیدم در مرگم
گریبان چاك نزنید و روى
نخراشید و كالمى ناروا (كه با
رضا به قضاى الهى ناسازگار
است) بر زبان نرانید.
مطابق این نقل  ،نام حضرت
رقیه بر زبان امام حسین
ّ
علیه السالم در كربال جارى
شده است.
مورخ خبیر و ناقد بصیر،
ّ :3
عمادالدین حسن بن على
محمد طبرى  ،معاصر
بن
ّ
خواجه نصیرالدین طوسى
 ،در كتاب پر ارج كامل
بهائى شرح ماجرای شهادت
دختری در میان اسرا که نیمه شب از خواب بیدار می
شود وبهانه پدر را می گیرد ،نقل مى كند که بعد از
آوردن سر پدر نزد او جان به حق تسلیم كرد.
محدث بزرگوار مرحوم شیخ عباس قمى در منتهى
االمال ،عین عبارات كامل بهائى را نقل كرده است و
اشعارى را هم كه در كامل است ،بیان می کنند.
نظر شهید مطهری
تصور برخی ها این است که استاد بزرگوراد شهید
مطهری(رحمه اهلل) ،وجود حضرت رقیه را منکر است .لذا
برخی ها از سر ناآگاهی نسبت به مسائل شهید مطهری
را مذمت می کنند.
ایشان در جلد دوم کتاب حماسه حسینی ،که مربوط به
یادداشت های ایشان است می نویسد« :داستان طفلى از
َّ
عبدالل که در شام از دنیا رفت و بهانه پدر مىگرفت
ابى
و سر پدر را آوردند و همان جا وفات کرد( .رجوع شود به
نفس المهموم)».
در واقع این عبارت در یادداشت های استاد است و نه در
سخنرانی های استاد یا در متن کتاب .یعنی اینکه این
جزء یادداشت های شخصی استاد بوده و نمی توان این
عبارت را به عنوان نظر نهائی و قطعی استاد تلقی کرد.
شاید این جزء مسائلی بوده که استاد آن را در یادداشت
هایش نوشته که بعدا برود در مورد آن تحقیق کند.
مخصوصا آنکه در متن کتاب نیز شهید مطهری در باب
حضرت رقیه بحثی نمی کند.

درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرى این است که
در دنیا اصول ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که
تغییرناپذیرند و هم چنین می رساند که هر گاه کسى براى این
صفات مقاومت کند و بشر در راه آن پافشارى نماید ،آن اصول
همیشه در دنیا باقى و پایدار خواهد ماند.
فردریک جمس

شب وصال
امشب شب وصال است روز فراق فرداست
در پرده حجازي شور عراق فرداست
امشب قرآن سعد است در اختران خرگاه
يا آنكه ليلة البدر روز محاق فرداست
امشب ز الله رويان فرخنده الله زاري است
رخساره هاي چون شمع در احتراق فرداست
امشب نواي تسبيح از شش جهت بلند است
فرياد واحسينا تا نه رواق فرداست
امشب به نور توحيد خرگاه شاه روشن
در خيمه ،آتش كفر دود نفاق فرداست
امشب ز روي اكبر قرص قمر هويداست
آسيب انشقاق از تيغ شقاق فرداست
امشب شكفته اصغر چون گل به روي مادر
پيكان و آن گلو را بوس و عناق فرداست
امشب خوش است و خرم شمشاد قد قاسم
رفتن به حجله گور با طمطراق فرداست
امشب نهاده بيمار سر روي بالش ناز
گردن به حلقه ي غل پا در وثاق فرداست
امشب به روي ساقي آزادگان گشاده
بند گران دشمن بر دست و ساق فرداست
امشب نشسته موال بر رفرف عبادت
پيمودن ره عشق روي براق فرداست
امشب شب عروج است تا بزم قاب و قوسين
هنگام رزم و پيكار يوم السباق فرداست
امشب شه شهيدان آماده ي رحيل است
ديدار روي جانان يوم التالق فرداست
امشب بگو به بانو يك ساعتي بيارام
هنگامه بالخيز مااليطاق فرداست
امشب قرين ياري از چيست بي قراري
دل گر شود ز طاقت يكباره طاق فرداست

آیت اهلل غروی اصفهانی

حضرت على عليه السالم
روزى گذرش از كربال افتاد
و فرمود:

اينجا قربانگاه عاشقان
و مشهد شهيدان است.
شهيدانى كه نه شهداى
گذشته و نه شهداى
آينده به پاى آنها
نمىرسند.
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نوع اول :مرد خودخواه و متعصب افراطی

این نوع مرد ممکن است برای زن چهار مشکل
بزرگ ایجاد کند  :اختالف عقیده ی دایمی ،
نزاع همیشگی  ،عصبی بودن و سختی معاشرت
!

مردهای ممنوعه برای ازدواج

وقت  ،خواه در لباس و غذا و یا هر چیز دیگر،
شما را از زندگی بیزار میکند.
نوع هفتم  :مردانی متعلق به خویشاوندان
خود!

شوهری که فقط به اقوام و خویشان خودش
تعلق دارد نیز از جمله شوهرانی است که ابدا ً
به درد شما نمی خورد .چون این گونه مردان
اص ً
ال به شما متعلق نیستند و از آن دردانه
های عزیز کرده ی پدر و مادر خود هستند که
می خواهند همیشه کنار آنها باشند  .پس چه
وقت میتواند به شما رسیدگی کند ،چه وقت
فرصت حرف زدن با شما را دارد؟ زندگی با
این نوع مردان ،همواره اختالف در منزل به
وجود می آورد و حرفهای بی مورد و بی ارزش
همیشه در منزل شما منعکس میشود که به
دنبال خود دعوا مرافعه خوهد آورد.

نوع دوم :مرد عصبی مزاج

این نوع مرد  ،در واقع یکی از انواع مردانی است
که سخن گفتن با آنها نیز برای دختران خطرناک
است .چنین مردانی که روحی عصبی دارند
با همسر خود سر کوچک ترین مسأله نزاع و
مشاجره ی سختی می کنند و یک زندگی شیرین
و مفرح را به کام همسر بدبخت و بچه های بیگناه
و حتی آشنایان دور و نزدیک تلخ می سازند!
نوع سوم  :شوهر سختگیر و بی گذشت در
امور مالی

شوهری که در امور مالی زن بسیار سختگیری
میکند و سر سوزنی گذشت ندارد  ،به درد زندگی
نمی خورد .البته مقصود این نیست که باید زن
بی اجازه ی شوهر هر چه میخواهد خرج کند ،
بیشتر مشاجراتی که در خانه روی می دهد فقط
بر سر پول است .حال آنکه در اصل نباید چنین
باشد  ،خیلی از زن و شوهرها چندان که به پول
اهمیت می دهند ،هرگز برای تربیت بچه ها ارزش
قایل نیستند ،البته زن و شوهر به واسطه ی پول
مشاجره نمی کنند ،بلکه در اکثر اوقات طریقه ی
خرج کردن آن است که موجب سر و صدا و نزاع
ایشان میگردد .پس زنی که به خوبی مدیریت
خانه را انجام میدهد ،پول را با حساب و کتاب و
مناسب خرج میکند و یک شاهی را هم حرام نمی
کند و باز مورد شماتت و سختگیری شوهر قرار
می گیرد ،حق دارد گالیه مند باشد.

نوعچهارم:مردیکهسریعوآساندروغمیگوید!

شوهرانی که برای پیشرفت مقاصد خود  ،دروغ
های کوچکی می گویند و یا گاه این کار را برای
تمسخر همسر خود انجام میدهند .باالخره یک
روز کارشان به دادگاه خانواده می کشد .این گروه
مردان همواره در دنیایی از وهم و خیال در پروازند
و معموالً فراموشکار هم میشوند و تمام دروغ هایی
را که گفته اند از یاد می برند چون از قدیم گفته اند
که «دروغگو همیشه فراموشکار است! »
نوع پنجم  :مردان فراری از میدان مبارزه!

پنجمین گروه مردانی هستند که از موانع و

پیشنهادهایی برای کم کردن اضطراب

برای درمان اضطراب باید ابتدا علل به وجود
آورنده آن را بدانید؛ اما بهطور خالصه میتوان
راهکارهایی را ارائه داد.
 .1توجه نکردن
سعی کنید با خاطرات گذشته زندگی نکنید و به
آن چیزی که میتوانید تغییر دهید ،فکر کنید
و مابقی را در مسیرش به حال خود رها کنید.
فکر کردن به مسائلی که کنترل آن در دست
شما نیست تنها انرژی شما را به هدر میدهد.
تکنیک رها کردن یکی از بهترین راههای کاهش
اضطراب شماست.

 .2شکستن چرخه اضطراب
وقتیکه احساس اضطراب دارید ،تند و سریع
راه نروید یا سریع صحبت نکنید یا به دنبال
یک سرگرمی باشید.شاید بروز اضطراب ،باعث
کسالت و بیحوصلگی و رخوت بوده و این
تمرینات برای شما سخت باشد اما به این
صورت چرخه اضطرابتان شکسته میشود.
 .3صحبت کردن با دیگران
مشکالت خود را با دوستانتان در میان بگذارید
یا با کسی که باعث ایجاد ژرفشدگی در شما
میشود مشورت بکنید .تخلیه روانی عامل

کارهایی که باید در آخرین روز کاری خود
انجام دهید
مثبت و شاد باشید
آخرین تصویری که از افراد به جا میماند به
همان اندازه اولین ،اهمیت دارد .چه اخراج
شده باشید یا خودتان استعفا داده باشید و یا
بازنشسته شده باشید ،سعی کنید خوشبینی
و نگرش مثبت خود را در روز آخر کاری
حفظ کنید .از گفتن حرفهای اهانتآمیز یا
بیاعتبارکننده شرکت ،رئیس ،همکاران و ...
بپرهیزید ،سخنان منفی روابط را خراب میکند
و شما را بد جلوه میدهد .حتما دوست دارید
به عنوان کسی که اثر مثبتی در محل کار ایجاد
کرده است ،در خاطرهها بمانید ،کسی که شاد و
مثبت بوده و نقش مهمی در گروه ایفا میکرد.
از همکاران خود جداگانه و به طور شخصی
خداحافظی کنید
اگر توانسته باشید روابط خوبی با همکاران خود
بسازید ،این مرحله برای شما آسانتر خواهد بود.
خداحافظی شخصی با کسانی که با شما کار
میکردند ،نشان میدهد رابطه خوب تمام شده
اگر قرار باشد پس از این رابطهای با همکاران
خود نداشته باشید .حتی از آن بهتر سعی کنید
به همکاران خود بگویید چقدر کار کردن با آنها
خوب بوده و از آنها تعریف کنید.
صحبت خصوصی با رئیس خود داشته
باشید و از او تشکر کنید
حتی اگر فرصتی برای جلسه داشتن با رئیس
خود پیدا نکردید ،میتوانید پیش از خروج از
شرکت از رئیس خود قدردانی به عمل آورید.
شما نمیدانید پس از آن چه خواهد شد ،پس
سعی کنید در گفتگوی آخر خود با رئیس
سخنان خوبی بیان کنید .سعی کنید دید
خوشبینانه در آخرین گفتگوی شما حفظ شود.
احتماال این گفتگو با هیئت رئیسه که ممکن
است همکاری خود را بخواهید با آنها ادامه
دهید ،به اشتراک گذاشته شود.
کارهای نیمهتمام را تمام کنید
حتی اگر همه پروژههای کاری را به اتمام
رسانده باشید ،بایستی در نخستین ساعات
آخرین روز کاری همه را چک کنید ،حتی اگر

راه های مؤثر برای افزایش ضریب هوشی کودکان
هوش یک فرایند پویا است و مغز کودکان با
تجربه رشد میکند؛ کارهایی که والدین بهطور
طبیعی انجام میدهند از جمله ارتباط چشمی،
صحبت کردن ،پاسخگویی به نیازهای کودک
و ...اولین تجربه یادگیری اساسی برای کودکان
است .روابط نزدیک و محبت برای رشد فکری
فرزند شما مهم است و کودکانی که احساس
امنیت میکنند ،مشتاق اکتشافات هستند اما
این موارد تنها جوابگوی رشد طبیعی حافظه
کودکان است و برای افزایش ضریب هوشی
کودکان راههای اساسی دیگری وجود دارد:

نوع هشتم  :مردان راحت طلب!

احساس خوبی به شما نمیدهد .سعی کنید تا
آخرین دقایق نیز حرفهای بمانید .تمرکز خود را
بر پروژهای که در دست دارید بگذارید و کاری
را معلق رها نکنید.
شماره تماسها را جمعآوری کنید
این که محیط کاری خود را ترک میکنید ،لزوما
به معنای ترک همه روابط کاری نیست .سعی
کنید روابط خود را با همکاران و رئیس خود در
شبکههای اجتماعی حفظ کنید .از این که به
آنها درخواست دوستی در شبکههای اجتماعی
بدهید ،نترسید .حتی میتوانید شماره تماسها
را در فایل اکسل نگه دارید.
فضای کار و میز کار خود را تمیز کنید
شاید اهمیتی ندهید اما تمیز نگه داشتن میز کار
اهمیت بسیاری دارد .همه آیتمهای فضای کار
شما باقی میماند مگر آنها که با هزینه شخصی
خریداری کرده باشید یا هدیه بوده باشند .فایلها،
سختافزارها و نرمافزارها و اثاثیه شرکت متعلق
به شرکت هستند و باید در شرکت بمانند .سعی
کنید به محض اعالم خروج شما از سوی رئیس،
وسایل خود را بستهبندی کنید .روز آخر کاری
تنها بستههای خود را بردارید.
اطالعات شخصی خود را از کامپیوتر
شرکت پاک کنید
فایل شخصی شما در کامپیوتر باید به طور
کامل حذف شود .پیش از پاک کردن اطالعات
کامپیوتر ،ابتدا مطمئن شوید که اسناد مهمی
کاری را برای خودتان ایمیل کرده و جایی ذخیره
کردهاید زیرا در آینده ممکن است الزم شود.
سطل آشغال کامپیوتر را خالی کنید ،تاریخچه
جستجوی اینترنتی را پاک کنید و همه مراحل را
برای پاک کردن کامپیوتر اجرا کنید.
نوشتهها و اسناد انتقالی را برای تیم
بعدی آماده کنید
اگر میخواهید حرفهای عمل کنید و حسن نیت
خود را نشان دهید ،نوشتهای برای گروهی که
قرار است پس از شما بر پروژه کار کند نوشته و
اسناد الزم را به آنها انتقال دهید.
منبع :کاویاب

مشکالت فراری هستند و به جای اینکه از
مشکالت زندگی استقبال کرده و در رفع آن کوشا
باشند  ،فرار را بر قرار ترجیح می دهند .طبیعی
است مردانی که حاضر نیستند به جنگ موانع
و مسایل زندگی بروند و همواره میدان مبارزه
را ترک می گویند ،در زندگی زناشویی هم برای
همسر خود تکیه گاه مناسبی نخواهند بود.
نوع ششم  :مردان نامنظم و بی ادب در
نزاکت!

ازدواج با مردان نامنظم و به دور از ادب و نزاکت
نیز به صالح نیست .بی نظمی خواه در تعیین

بسیار مهمی برای کاهش احساسات منفی و
سبک شدن است .در این صورت مطمئن باشید
اضطراب کمتری را تجربه خواهید کرد و از
سالمت روانی بیشتری بهرهمند خواهید شد.
 .4به ذهن خود استراحت بدهید
تجسم یک منظرهی زیبا میتواند ذهن شما را
از یک موقعیت استرسزا دور کند .هرگاه فرصت
کردید ،چشمهای خود را ببندید و مکانی آرام
و زیبا را در ذهن خود مجسم کنید .سعی کنید
تمام جزئیات آن مکان را احساس کنید( .نوای
دلنشین ،منظرهی زیبا ،عطر دلانگیز و )...
همچنین میتوانید با خواندن یک کتاب و یا
گوش کردن به یک موسیقی آرام و دلنشین،
اضطراب را از خود برانید.
 .5سرگرمی موردعالق ه خود را پیدا کنید
ورزش ،کارهای هنری ،رسیدگی به گلها
و باغچه و ...در زمانی که مضطرب هستید
میتواند شما را آرام کند و انرژی بیشتری به
شما بدهد .به خاطر داشته باشید که جسم و
روح جداییناپذیرند.
 .6در لحظه باشید
بهطور مثال بهتر است که هنگام صرف شام
با خانواده بهجای نگرانی برای قرار مالقات
روز آینده با پزشکتان ،به غذا ،جمع خانواده
و صحبتتان فکر نمایید .برای انجام هر کاری،

شوهر راحت طلب ،از جمله خطرناکترین
مردان جهان خلقت است  .مردی که بی هدف
و بیهوده پشت شیشه رستورانی نشسته ،از
پنجره بیرون را تماشا می کند و پک به
سیگارش می زند و وقت کشی می کند ،یا
مردی که در خیابان بدون برنامه مشغول قدم
زدن است و یا با اتوبوس به اول خط و آخر
خط می رود و مردم را تماشا می کند و با
آسودگی خاطر وقت خود را بی سبب تلف می
کند ،موجودی است که خوشبختی در کنار او
امکان ندارد ،بلکه اساساً زندگی با چنین مرد
راحت طلب و بی درد و سهل گذرانی به....
هیچ وجه صالح نیست....
زمان مشخصی را اختصاص دهید .زمانی که با
تلفن صحبت میکنید ،بهجای انجام همزمان
کارها ،بهتر است بهراحتی بنشینید و به
مکالمه خود تمرکز کنید و نیز زمانی که با
کامپیوتر کار میکنید به کار یا پروژه دیگری
نپردازید .بهتر است که ابتدا کار نخست را به
اتمام برسانید سپس به کار دیگری بپردازید.
 .7کمک کردن به دیگران
کمک کردن به دیگران باعث میشود تا
بسیاری از مشکالت خودتان هم برایتان حل
شود و در ضمن باعث ارتباط اجتماعی بیشتر
نیز میگردد .از آنجاییکه افراد شاد بیشتر از
دیگران مایل به کمک دیگران کمک هستند،
هم یاری با دیگران ،شادی و رضایت فرد را
افزایش میدهد .کمک داوطلبانه باعث افزایش
شادی ،رضایت از زندگی ،عزتنفس ،تسلط
بیشتر به زندگی ،سالمت بدنی و کاهش
اضطراب میشود.

انجام بازیهای فکریبازی کار کودک است .کودکان با بازی،
مهارتهای اجتماعی  -شناختی و کاوش در
دنیای خود را یاد میگیرند .در بازی ،کودکان
از لحاظ جسمی ،کالمی یا ذهنی با محیط خود
و سایر افراد درگیر میشوند.
بازی و اسباببازیهایی وجود دارند که باعث
تقویت هوش کودکان میشوند ،به چند نمونه از
آنها اشاره میکنیم:
معماها ،بلوکها و بازهای فکری قدرتیادگیری کودکان را باال میبرد .محققان ادعا
میکنند که بلوک سازی ،مهارتهای مکانی،
ریاضی و حل مسئله را بهبود میبخشد چراکه
در این بازی کودکان مدام در حال فکر کردن و
تصمیمگیری برای چینش بلوکها هستند.

 بازی جنگا نه تنها برای کودکان بلکه برایبزرگساالن هم سرگرمکننده و مفید است .این

راهکارهایی برای جدا کردن محل خواب کودک
میهمانهای کوچک در اتاق خواب پدر و مادر

نباید فراموش کرد که جدا کردن جای خواب
کودک مرحله حساسی است ،بنابراین باید
با احتیاط و حساب شده در این مسیر قدم
برداشت .این کار ممکن است هفتهها طول
بکشد و گاهاً والدین با شکست روبرو شوند.
ناامید نشوید و با یک برنامه صحیح پیش
بروید .ممکن است در ابتدا با گریه ،بدخلقی
و مقاومت کودک مواجه شوید ،اما بدانید اگر
مرحله جداخوابی در زمان مناسب ،همراه با
روند منطقی و راهکارهای صحیحی اتفاق
بیفتد ،نه تنها مشکالتی برای کودک نداشته،
بلکه میتواند از او یک فرد مستقل و قوی بسازد.
حجتاالسالم سیدعلیرضا تراشیون ،کارشناس
تربیتی حوزه کودک و نوجوان ارتباط محبت
و جداخوابی کودک را اینگونه بیان میکند:
«اگرچه محبت از نیازهای انسان است اما در
زمانی که فرد میخوابد بعضی از نیازها ساقط
میشود .اگر والدین محبت را به اندازه و در حد
ظرفیت فرزندان در طول روز نثار آنها کنند،
با جداخوابی نه تنها مشکلی پیش نمیآید،
بلکه کودکان استقالل و اعتماد به نفس خوبی
کسب میکنند».
بهترین زمان برای جداخوابی
خیلی اوقات دلهره و ترس پدر و مادرها
اجازه نمیدهد جای خواب کودک خود را
جدا کنند .اما باید یادآور شویم که وقت را
از دست نداده و هرچه زودتر شروع کنید.
تراشیون بهترین زمان برای جداخوابی کودک
را بین یک تا دو سال دانسته و فرزندان را را
در این مدت میهمان اتاق والدین معرفی کرده
و ادامه میدهد« :قبل از دوسالگی ترسهای
ماورایی در بچهها وجود ندارد .مفهموم هیوال و
لولو را درک نمیکنند .با وجود این میهمانان
کوچک ،والدین باید در روابط خود یک سری
دقتهایی داشته باشند و اصل را بر ندانستن
کودک قرار ندهند؛ زیرا در این سن کودک
شاید نتواند دیدهها و دریافتهای ذهنی خود
را برای دیگران بیان کند ،اما از محیط اطراف
خود دادههای زیادی را دریافت میکند که در
آینده و شکلگیری شخصیت وی نقش بسیار
مهمی دارد».

والدین توجیه باشند
اولین چیزی كه برای جدا كردن اتاق كودك از
والدین نیاز است ،همراهی والدین بهویژه مادر
خانواده است .بعضی والدین هنوز خودشان توجیه
نیستند که این جداخوابی فرزند چقدر میتواند
اهمیت داشته باشد .از اینرو شاهد هستیم بعضی
از مادران از روی تنبلی اقدام به این كار نکرده و به
جای مقابله با واكنشهای كودك به این جدایی،
صورتمسئله را پاك میكنند.
 3دلیل مهم برای جداخوابی کودک و توجیه
والدین بر این امر
 بچهها وقتی در اتاق خواب پدر ومادرمیخوابند ،بهمرور دچار آسیبهای اخالقی
خواهند شد
 بچههایی که جدا میخوابند ،خودیاری و اعتمادبه نفس بیشتری داشته و به عکس بچههایی که
با والدین میخوابند ،ترسشان بیشتر ،اعتماد به
نفس ،خودیاری و دیگر یاریشان کمتر است.
ن و شوهری که بچهها طوالنی مدت در کنار
ز آنها میخوابند ،روابطشان سرد میشود.
دروغ نگویید
یکی از اشتباهات بسیار بدی که برخی والدین
انجام میدهند این است که گاهی آنها به دروغ
به کودک میگویند« :تا صبح کنار تو خواهیم
ماند» ،اما وقتی کودک میخوابد او را ترک
میکنند .در چنین شرایطی اگر کودک بین شب
بیدار شود و پدر و یا مادرش را نبیند ،به آنها
بیاعتماد میشود.

بازی که با  54بلوک چوبی انجام میشود ،به
تمرین بدنی و توجه باالیی نیاز دارد و به همین
منظور عملکرد مغز کودکان را بهبود میبخشد.
 اگرچه افراط در بازیهای رایانهای میتوانندتأثیرات مخربی بر روی مغر بگذارد اما
استفاده کنترلشده از این بازیها میتواند
باعث تقویت مغز کودکان شود .در بازیهای
یارانهای هماهنگی اعضای بدن کودک مانند
چشم و دست افزایش پیدا میکند و کودک
بهتر میتواند حرکات را کنترل کند .همچنین
بازیهای کامپیوتری به کودکان کمک میکند

شرکت در کالسهای ورزشفعالیت بدنی و جنبوجوش ،رشد مغز و عملکرد
شناختی کودک را تقویت میکند .در واقع
هرگونه فعالیت بدنی ،ترشح اندورفین در مغز را
افزایش داده و اندورفینها باعث تقویت عملکرد
و خروجی مغز میشوند.

راههای کنترل اضطراب در ایام امتحانات

 با مصلحت پزشک از مکمل های ویتامینیگروه  Bاستفاده کنید( B6و .)B1
 هر روز ده دقیقه بدوید. برنامه ورزشی منظم و مستمر داشته باشید. در حالت اضطرابی باقی نمانید و ذهن را بهموضوع دیگر معطوف کنید.
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از جدول ستارهدار استفاده کنید
در مورد کودکان سه سال به باال خیلی خوب است
که از جدول ستاره استفاده شود .به این معنی که هر
روز صبح که کودک بلند میشود و در رختخوابش
بوده ،یک برچسب جایزه بگیرد و به ازای مث ً
ال هر
پنج برچسب یک جایزه به او داده شود.
ترسهای کودک را بپذیرید
ترس یکی از ویژگیهای طبیعی در افراد
مخصوصاً کودکان است« .آمارها نشان میدهد
کودک تا  14سالگی بین  1تا  12نوع دچار
ترس میشود .این جمله غلط است که به فرزند
خود بگوییم «این ترس ندارد» ،نمیگوییم
هم که این ترس دارد .والدین باید با جمالت
آرامشبخش کودک خود را همراهی کنند.
اگر کودک میگوید از اینکه به تنهایی بخوابد،
میترسد ،تا حدتوان عوامل ایجاد ترس را برای
او رفع کرده و به او اطمینان خاطر دهید تا وقتی
خوابش ببرد در کنار او هستید».
مراقب خواب ،خوراک و فعالیتبدنی
کودک باشید
بچهها باید خسته باشند تا مقاومتشان برای
خوابیدن کمتر شود .زمانی که میخواهید شروع
به جداخوابی بچهها کنید ،حداالمکان او را ظهر
نخوابانید .بین خواب عصر و شب باید حداقل7
تا  8ساعت فاصله باشد .بهترین زمان خواب روز
بچه بین  1تا  3بعد از ظهر است.
از طرف دیگر مراقب باشید تا بچهها از دو ساعت
قبل از خواب فعالیتهای بدنی زیاد و تماشای

تا قدرت استدالل و حل مسئلهشان افزایش یابد.
 بازیهای ریاضی از جمله بازیهایتقویتکننده مغز هستند .مثال :من  5تا تیله
بازی دارم .اگر  2تا از اینها را به شما بدهم،
چند تیله دارم؟ یا بیست آبنبات از فروشگاه
خریدم و  3تا از آنها را خوردم .چند آبنبات
مانده است؟ بهتر است از فرزندتان بخواهید
که از نظر رشد ذهنی از انگشتان دست خود
استفاده نکند.
تنفس عمیق از راه بینیمحققان دانشگاه نورث وسترن میگویند تنفس
عمیق از راه بینی مغز را تقویت میکند .بنابراین
هر روز صبح زود یا قبل از رفتن به خواب -10
 15دقیقه ،این کار را با کودکتان تمرین کنید و
شاهد تفاوت عملکرد ذهنی کودک خود باشید.
به چالش کشیدن ذهنحافظه فرزندتان را به چالش بکشید .مث ً
ال پس از
خواندن كتاب ،از کودکتان بخواهید كه داستان
را به زبان خودش بازگو كند یا با استفاده از
حلقههای میوه یا مهرههای رنگی ،الگوهایی
ایجاد کنید ،سپس آنها را به هم بریزید و ببینید
که آیا کودکتان میتواند آنها را از نو بسازد .این
فعالیتها باعث قویتر شدن حافظه کالمی و
بصری فرزند شما میشوند.
برنامههای پرهیجان نداشته باشند ،چراکه هیجان
مانع خواب کودک میشود .نکته دیگر اینکه
بچهها باید در زمان هوشیاری شام خوب خورده
باشند و حتما سیر بخوابند .زمان مناسب بین
خوردن شام و خواب شب  1ساعت و نیم است.
از قصهگویی استفاده کنید
با استفاده از قصهگویی ،جداخوابی را برای
کودکان جذاب کنید .قصه یک روز کودکی را
برای بچه ترسیم کنید .شخصیت اصلی قصه را
جوری بیان کنید که بچه با او ارتباط برقرار
کرده و همزادپنداری کند .آخر داستان را به
این جا برسانید که این کودک داستان مسواک
میزند ،شببخیر گفته و در اتاقش میخوابد.
ویژگیهای اتاق خواب کودک
مورد دیگری که باید به آن توجه داشته و آن را مهیا
و آماده کرد ،اتاق و فضایی است که بچه قرار است
آنجا بخوابد .توجه داشته باشید که این اتاق و فضا:
 نباید خیلی دور از اتاق والدین باشد. اتاق کودک هرگز نباید تاریک و بدون نور باشد. برای عالقمند کردن کودک ،سعی کنید همراهخود او اتاق را آماده کنید ،در چیدمان و انتخاب
رنگ اتاق از آنها کمک بگیرید .در مباحث
روانشناسی ،رنگها از جایگاه مهمی برخوردار
هستند .رنگها به دو دسته گرم مثل زرد،
قرمز ،نارنجی که نشانگر شور و هیجان بوده
و رنگهای سرد مثل سبز؛ آرامش مطلق ،آبی؛
آرامش همراه با تفکر و بنفش که کمی ناامیدی
به همراه دارد ،تقسیم میشوند .رنگ مناسب
برای پوشش و محل خواب کودک ترکیبی از
رنگهای سرد و گرم است بهطوریکه در عین
آرامشبخشی ،شور و هیجانی هم داشته باشد
مث ً
ال رنگ سبزی که در آن موجی از نارنجی
داشته باشد ،میتواند مورد مناسبی باشد.
 وسایل و اسباببازیهایی را که او دوست دارددر اتاق او قرار دهید ،ساعاتی در روز به همراه
کودک در آن اتاق بنشینید و با او بازی کنید.
 اتاق را بررسی کنید و عوامل آزاردهندهیکودک را بشناسید .اگر پنجره رو به خیابان دارد
و احتمال ایجاد سر و صدا و افتادن سایه روی
دیوار و موارد این چنینی وجود دارد ،آنها را
برطرف کنید.
 اگر کمد تاریک و ترسناکی در داخل اتاقاست که کودک از آن میترسد ،به بهانههای
مختلف سر کمد بروید تا کودک ببیند که عامل
ترسناکی در آن وجود ندارد.
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اگر ورزش می کنید ،بخوانید !

در طول روز مقدار زیادی مایعات بنوشید

از آنجــا کــه فعالیــت هــای بــا شــدت بــاال
بــدن شــما را بــه ســمت عــرق کــردن مــی
کشــاند ممکــن اســت باعــث کــم آبــی بــدن
شــود .بنابرایــن  ،شــما بهتــر اســت در طــول
روز مقــدار زیــادی آب و همچنیــن نوشــیدنی
هــای ورزشــی بنوشــید .تنهــا درهنــگام
تشــنگی نبایــد نوشــیدنی بخوریــد همچنیــن
پــس از فعالیتهــای بدنــی بــه علت افــت آب،
بــدن شــما دچــار کمبــود آب مــی شــود

پروتئین بیشتری مصرف کنید

بــا وجــود اینکــه پروتئیــن قــادر بــه دادن
انــرژی ضــروری بــه بــدن شــما نیســت ،
امــا مــی توانــد باعــث ایجــاد تــوده عضالنــی
شــود.
بدنهــای فعــال بــرای حمایــت از رشــد و
ترمیــم عضــات بــه پروتئیــن نیــاز دارنــد.
بنابرایــن  ،یــک نکتــه مهــم رژیــم غذایــی
بــرای افــرادی کــه تمرینــات خــود را در
ســطح باالیــی انجــام مــی دهنــد  ،برنامــه
ریــزی در تقســیم کــردن غذاهــای پروتئینــی

باکیفیت
بدون
ماننــد ماهــی  ،گوشــت
چربــی  ،تخــم مــرغ و آجیــل در طــول روز
اســت .بــا ایــن وجــود  ،شــما نبایــد بیــش از
حــد بخوریــد زیــرا پروتئیــن بیــش از حــد
مــی توانــد فشــاربه کلیــه هــای شــما ایجــاد
کنــد .بهتریــن نکتــه اســتفاده از  20تــا 30
گــرم پروتئیــن بــدون چربــی بــه عنــوان
مکمــل وعــده غذایــی شماســت.

ـذی را
ـواد مغـ
ـرای مـ
ـب بـ
ـدی مناسـ
ـان بنـ
زمـ
ـد
ـال کنیـ
اعمـ

اگــر در اوایــل روز یــک وعــده غذایــی
بــزرگ دریافــت کنیــد  ،سیســتم عصبــی
پاراســمپاتیک شــما فعــال مــی شــود .ایــن
حالــت فقــط بــرای اســتراحت طراحــی شــده
اســت تــا کل انــرژی شــما بتوانــد هضــم را
پشــتیبانی کنــد .بنابرایــن  ،اگــر مــی خواهیــد
در طــول روز تمرکــز داشــته باشــید و مثمــر
ثمــر باشــید  ،بهتــر اســت از ایــن حــس
گرســنگی و مزایــای آن اســتفاده کــرده و
مکمــل هــای خــود را تقویــت کنیــد.
انواع میوه و سبزیجات میل کنید

بــه عنــوان یــک ورزشــکار بــا کارایــی بــاال ،
شــما بهتــر اســت حداقــل  5وعــده در روز
میــوه و ســبزیجات مختلــف بخوریــد .یــک
وعــده تقریبــاً بــه انــدازه یــک تــوپ بیــس
بــال اســت.
میــوه هــا و ســبزیجات حــاوی مــواد مغــذی
و انــرژی الزم هســتند کــه هــم بــرای تمریــن

و هــم بــرای بهبــودی مفیــد
هســتند.
عــاوه بــر ایــن  ،آنهــا
غذاهــای سرشــار از آنتــی
هســتند
اکســیدان
شــما در
کــه بــه
بیماری
مبــارزه بــا
آنفوالنــزا یــا
هایــی ماننــد
کمــک مــی کننــد.
سرماخوردگی
به ایمنی مواد غذایی توجه کنید

داشــتن حالــت تهــوع  ،گرفتگــی معــده
 ،اســتفراغ و اســهال یــا هــر نــوع عالئــم
مســمومیت غذایــی دیگــر بعــد از خــوردن
غذاهــا مطمئنــاً بــدن شــما را کنــد خواهــد
کــرد.
بنابرایــن  ،بــرای جلوگیــری از خــراب شــدن
 ،بایــد میــان وعــده هــا را در دمــای مناســب
نگهــداری کنیــد .ماســت  ،پنیــر  ،گوشــت ،
ســاالدهای حــاوی مایونــز و تخــم مــرغ را در
یخچــال نگــه داریــد.
مــواد پایــدار در قفســه ماننــد میــوه هــای
گرانولــو  ،آجیــل و میــوه هــای کامــل مــی
تواننــد بــدون داشــتن مشــکلی در بســته
بنــدی هــای مناســب نگهــداری شــوند.
شیر اضافی بنوشید

گذشــته از آب ســاده  ،افــرادی کــه بیــش از
یــک ســاعت بــه جلســات تمرینــی مــی رونــد
بایــد شــیر کــم چربــی و بــدون چربــی بنوشــند.
ایــن یــک روش هوشــمندانه بــرای ســالم نگــه
داشــتن بــدن و آبرســانی بــدن اســت .یــک
فنجــان شــیر حــاوی  24-15درصــد پروتئیــن

یکــی از نــکات تغذیــه ای قدرتمنــد بــرای
ورزشــکاران بــا عملکــرد بــاال  ،خــوردن
آب زغــال اختــه بیشــتر بــرای تســریع در
بهبــود اســت .براســاس یــک تحقیــق  ،ایــن
یــک روش اثبــات شــده بــرای کاهــش درد
عضــات اســت.
هنگامــی کــه در طــول تمرینــات خــود
زغــال اختــه مصــرف مــی کنیــد  ،پاســخ
هــای ایمنــی و التهابــی بهتــری خواهیــد
داشــت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه
شــما بهبــود بهتــری را تجربــه خواهیــد
کــرد و شــانس ابتــا بــه بیمــاری را نیــز
کمتــر خواهیــد داشــت .بــرای مهاربیمــاری
وبهــره منــدی از فوایــد زغــال اختــه بــرای
بهبــودی  ،بایــد روزانــه  1تــا  2فنجــان
زغــال اختــه میــل کنیــد.
سطح قند خون خود را بهینه کنید

ضــروری اســت کــه ورزشــکاران بــرای
عملکــرد بهترخــود ؛ ســطح قنــد خــون
را بهینــه کننــد .توجــه بیشــتری بــه
نحــوه ترکیــب وعــده هــای غذایــی خــود
داشــته باشــید تــا بتوانیــد عملکــرد خــود
و همچنیــن کیفیــت خــواب را بــه حداکثــر
برســانید.
نکتــه ای کــه بــرای ترکیــب منابــع چربــی
 ،پروتئیــن و فیبــر در هــر تغذیــه وجــود
دارد .بــه بــدن شــما کمــک مــی کنــد تــا از
چربــی بــه عنــوان انــرژی اساســی اســتفاده
کنــد و مجموعــه بــزرگ کربوهیــدرات را
حفــظ کنــد.
از طــرف دیگــر  ،بــه دلیــل اینکــه کیفیــت
خــواب شــما بهبــود یافتــه اســت  ،در دوره
هــای ســخت رقابــت و تمریــن ؛ مــی توانیــد
ســریعتر بهبــود یابیــد.

عالئم

تاری چشم :قبل از هر چیز شما باید برای
مراقبت از چشم خود قدمهایی بردارید تا به
قول معروف بتوانید به شعار پیشگیری بهتر از
درمان است دست یابید .به طور کلی راههای
بسیاری وجود دارد که میتواند در تقویت
بینایی شما تاثیرگذار باشد.
عالئم آب مروارید میتواند گریبانگیر تاری
نقطهای چشم و یا حتی کاهش عمومی
بینایی شود .در هر صورت ،اختالل در بینایی

به هر شکلی که باشد اولین نشانه وجود آب
مروارید خواهد بود .متخصصان و چشم پزشکان
معتقدند که تاری دید میتواند ناشی از عوامل
بسیار متعددی باشد که قطعاً یکی از آنها وجود
آب مروارید است .ویژگی بارز آب مروارید در این
زمینه این است که به مرور زمان ،تاری دید را
افزایش داده و آن را تشدید میکند.
کاهش ادراک رنگی :از آنجایی که آب مروارید،
الیهای از روی چشم را میپوشاند ،فرد میتواند
بر اثر گذر زمان کمکم رنگها را با کمی ضعف
مشاهده کند ،این یعنی فرد مبتال به آب مروارید
دچار کاهش ادراک رنگی میشود .معموالً
رنگهایی مانند سفید برای این افراد کمی زردتر
به نظر میرسند.
از آنجایی که فرآیند کاهش ادراک رنگی در
افراد مبتال به آب مروارید بسیار کند و تدریجی
رخ میدهد ،اکثر این افراد تا زمانی که آب
مروارید خود را برطرف نکنند ،متوجه وجود
آن نخواهند شد ،بنابراین باید اعتراف کرد که
یکی از مهمترین نتایج بهبود آب مروارید ،درک
درست رنگهای موجود در محیط است.
حساسیت به نور و تابش مستقیم آفتاب :یکی

دیگر از عالئم وجود آب مروارید حساسیت به
نور مستقیم است .ممکن است فرد احساس کند
که پیش از این زمانی که در معرض نور مستقیم
قرار میگرفت ،کمتر اذیت میشد ،اما حاال اص ً
ال
نمیتواند آن را تحمل کند! معموالً نوری که
از چراغها و یا هر منبع نوری دیگری میآید
در چشمان افراد مبتال به آب مروارید به شکل
هالهای ظهور میکند .متخصصان معتقدند که آب
مروارید سبب پراکندگی نور در چشم فرد میشود
و به همین دلیل هم حساسیت به نور یکی از
شایعترین عالئم آن به شمار خواهد رفت.
رانندگی دشوار در شب :از آنجایی که آب
مروارید تعادل بین تاریکی و چراغهای روشن
در ترافیک را سخت میکند ،اغلب افراد مبتال به
آن نمیتوانند به راحتی در طول شب رانندگی
کنند .بسیاری از مبتالیان به آب مروارید با نور
ماشینهای روبهرو در طول شب و همینطور
خواندن عالئم راهنمایی و رانندگی دچار مشکل

مزایا و معایب مصرف غالت

غالت تصفیه شده مانند غالت طبیعی می باشد با
این تفاوت که تمام مواد مفید موجود در آن از بین
رفته است.
مواد بسیاری در آن وجود ندارد تنها مقدار زیادی
کربوهیدرات ،کالری اندوسپرم ،مقدار زیادی نشاسته
و مقدار بسیار کمی پروتئین.
فیبر و مواد مغذی از آن خارج می شود و غالت تصفیه
شده عمال هیچ ماده مفیدی در آن باقی نخواهد ماند
به جز مقدار زیادی کالری.
به دلیل جدا شدن کربوهیدرات ها از فیبر ،شاید تبدیل
شدن به آرد ،هضم آن ها توسط آنزیم ها برای بدن
راحت تر خواهد بود.
به همین دلیل ،آن ها به راحتی شکسته می شوند و
بعد از مصرف شدن موجب افزایش سطح قند خون
می گردند.
هرگاه غذاهایی مصرف می کنید که حاوی کربوهیدرات

کربوهیدرات های پیچیده حاوی دو نوع ماده
به نام های بتاگلوتان ،و اینولین هستند که
برای رسیدن به هدف کاهش وزن شما را
کمک خواهند کرد.
مصرف این نوع کربوهیدرات ها باعث تولید
بیشتر هورمون کنترل اشتها شده و به فرد
احساس سیری طوالنی مدت می دهد.
همچنین مصرف این کربوهیدرات ها به
سطوح پایین تر چربی های مضر و چربی
احشایی کمک می کند؛ چربی هایی که با
خطر ابتال به دیابت ،بیماری های قلبی و
برخی از انواع سرطان ها مرتبط هستند:
مارچوبه :برخی غذاها در فرایند هضم تاثیر
فراوانی دارند و مارچوبه یکی از این غذاها
است .این گیاه منبع اینولین؛ فیبر ویژه ای
است که به افزایش باکتری های خوب روده
کمک می کند و باعث هضم موثرتر غذاها
می شود .مارچوبه باعث افزایش متابولیسم
بدن شده و به عنوان یک چربی سوز ،به
الغری شما کمک می کند .هر  100گرم
مارچوبه فقط  20کیلوکالری انرژی دارد و
بدین ترتیب یک جایگزین بسیار عالی برای
میان وعده های پر کالری است.
موز :مصرف این میوه سرشار از پتاسیم و
ویتامین ب  ،6باعث افزایش تولید سروتونین
در مغز می شود .به طوری که مصرف آن
با کاهش استرس و اضطراب رابطه دارد.
اگرچه موز میزان کربوهیدرات یا قند باالیی
دارد ،اثر چندانی بر سطح قندخون بدن نمی
گذارد.
پیاز :مصرف پیاز یک راه طبیعی برای کاهش

وزن و چربی اضافی بدن است .پیاز حاوی
اسانس های مختلف و مواد معدنی است،
که به سرعت سوخت و ساز بدن را باال برده
و منجر به کاهش وزن طبیعی می شود.
پیاز دارای آنتی اکسیدان ها و خواص ضد
التهابی است که یکی از سالح های عالی در
برابر افزایش وزن است.
جو :این را بدانید که تنها دو وعده روزانه
مصرف جو ،کلسترول ال دی ال یا مضر را
تا بیش از  5درصد در عرض شش هفته
کاهش می دهد .بتاگلوتان موجود در جو
باعث دفع ال دی ال از بدن می شود.
کنگر فرنگی :آرتيشو يا کنگر فرنگي داروي
الغري است و کساني که ميخواهند وزن
کم کنند و الغر شوند مي توانند هر روز
آرتيشو بخورند .از تمام نقاط اين گياه
مي توان براي تهيه انواع ساالدها و غذاها
استفاده کرد ،گياه تازه را پس از تميز کردن
ميتوان منجمد کرد تا در فصول مختلف از
آن استفاده شود.
قارچ :مصرف قارچ به جنگ با چربی های
بدن می رود .البته مصرف قارچ سرخ شده
از سوی متخصصان توصیه نمیشود .قارچ
بخارپز یا کبابی شده در فر انتخاب مناسب
تری است .توصیه می شود که در این رژیم
وعده ناهار یا شام را به قارچ اختصاص
دهید ،البته می توانید صبحانه هم یک
غذای ترکیبی مثال املت قارچ بخورید.
قارچ حاوی بتا گلوکان است که برای
تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت
بدن در برابر بیماری ها مهم و الزم است.

فواید فوق العاده عدس در طب سنتی

عالئم خاموش آبمروارید
آب مروارید یکی از شایعترین اختالالت
چشمی است که معموالً در سنین باالی ۴۰
سال رخ میدهد .آب مروارید در واقع یک
الیه مات بر روی لنز کریستالی چشم است
که بر اثر مرور زمان شکل میگیرد .علیرغم
شایع بودن این اختالل ،معموالً آب مرواریدها
تا زمانی که بسیار پیشرفت نکنند فرد را
خیلی اذیت نخواهند کرد ،اما در نمونههای
پیشرفتهتر ،این اختالل میتواند مشکلساز
شود .ناگفته نماند که آب مروارید میتواند
برای یک و یا هر دو چشم رخ دهد.

مواد غذایی برای جلوگیری از اشتهای زیاد

از مزایــای انــواع تــوت هــا اســتفاده
کنیــد

کربوهیدرات بیشتری مصرف کنید

اگــر یــک ورزشــکار بــا کارایــی بــاال
هســتید  ،کربوهیــدرات بــه شــما کمــک مــی
کنــد تــا انــرژی بیشــتری را بــرای بیــش از
یــک ســاعت بــه بــدن شــما برســاند .مصــرف
کربوهیــدرات هــا در هــر دو جلســه تمریــن
باعــث مــی شــود بــدن شــما بــه بهتریــن
وجــه عملکــرد خــود را حفــظ کنــد.
مصــرف کربوهیــدرات بــه ایــن معنــی نیســت
کــه شــما بایــد مقــدار زیــادی ماکارونــی یــا
نــان بخوریــد .درعــوض  ،همیشــه مــی توانیــد
کربوهیــدرات هــای ســالم ماننــد میــوه و
ســبزیجات ،غــات کامــل و آجیــل میــل کنید.
بــا ایــن حــال  ،شــما بهتــر اســت مصــرف
دانــه هــای تصفیــه شــده یــا قندهایــی ماننــد
غــات  ،شــیرینی و نــان هــای ســفید را
محــدود کنیــد.
شــما مــی توانیــد مزایــای بیشــتری از
محصــوالت ســبوس دار بــه دســت آوریــد.
خــوردن برخــی از کربوهیــدرات هــا بعــد
از جلســه تمرینــی باعــث تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن و ســرعت بخشــیدن بــه
بهبــودی شــما نیــز مــی شــود  ،بنابرایــن
شــما بــه درســتی بــرای تمریــن آینــده خــود
آمــاده خواهیــد شــد.

اســت کــه روزانــه ؛ ورزشــکاران بــا عملکــرد
بــاال بــه آن نیــاز دارنــد.
عــاوه بــر ایــن  ،شــیر مــاده مغــذی بســیار
مهمــی ماننــد کلســیم را فراهــم مــی کنــد
 ،کــه بــرای ســاختن اســتخوان هــای قــوی
 ،حمایــت از انقبــاض عضــات و انتقــال
تکانــه هــای عصبــی و پتاســیم کــه بــرای
تعــادل مایعــات بســیار ضــروری اســت ،
حائــز اهمیــت اســت.
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تصفیه شده می باشد ،سطح قند خون به سرعت باال
خواهد رفت و دوباره سریع کاهش خواهد یافت.
زمانی که سطح قند خون کاهش می یابد فرد به شدت
احساس گرسنگی می کند.
تعدادی از تحقیقات نشان داده اند که خوردن این نوع از
غذاها موجب پرخوری و در نتیجه افزایش وزن و چاقی
خواهد شد.
غالت تصفیه شده موجب بیماری های متابولیکی می
شوند همچنین بیماری هایی نظیر دیابت نوع دوم و
بیماری های قلبی را سبب می شوند.با خارج کردن مواد
مغذی از غالت ،دیگر مزیتی در آن باقی نخواهد ماند.
غالت تصفیه شده دارای مقدار کمی مواد مغذی ،چاق
کننده و مضر می باشد و برخی از مردم عادت به مصرف
بسیار زیاد این مواد غذایی دارند.
متاسفانه ،اکثر مردم غالت مورد نیاز خود را از غالت
تصفیه شده دریافت می کنند.

هستند ،بنابراین اگر چنین نشانههایی را در
خود مشاهده میکنید ،حتماً به سراغ پزشک
متخصص بروید و از سالمت چشمهایتان
اطمینان خاطر حاصل کنید.
مشکل در خواندن نوشتههای چاپی :لنزهایی که
به طور طبیعی در چشمهای ما وجود دارند
باعث میشوند که نور بر روی شبکیه چشم
ما متمرکز شود و در نتیجه بتوانیم همه چیز
را به وضوح دور یا نزدیک مشاهده کنیم .آب
مروارید میتواند در این فرآیند اختالالتی
ایجاد کند و مشکالتی در تشخیص چیزهای
جزئی و کوچک فراهم آورد ،به همین دلیل
است که بسیاری از افراد مبتال به آب مروارید
نمیتوانند نوشتههای ریز چاپشده را به
خوبی تشخیص داده و مطالعه نمایند .در واقع
وضوح این نوشتهها در چشم این افراد کاهش
مییابد و آنها را صرفاً صفحهای نامشخص
تشخیص میدهند.

غالت طبیعی دارای مزیت های برای بدن می باشد:
غذاهای طبیعی همیشه نسبت به غذاهای فرآوری شده
ارجحیت دارند و غالت از این قاعده مستثنی نیستند.
غالت طبیعی دارای مقدار زیادی فیبر و مواد مغذی
متنوعی می باشد و تاثیری که بر متابولیک بدن می
گذراند همانند غالت تصفیه شده نمی باشد.
صدها تحقیق نشان داده اند مصرف غالت کامل مزایای
بسیاری برای سالمتی افراد دارند.
طول عمر بیشتر:
افرادی که از غالت کامل استفاده می کنند  9درصد کمتر
از افرادی که غالت مصرف نمی کنند دچار مرگ خواهند
شد .همچنین مرگ ناشی از بیماری های قلبی را 15
درصد کاهش می دهد.
چاقی:
افرادی که مقدار بیشتری غالت کامل می خورند ریسک
چاق شدن آن ها کمتر خواهد بود چربی کمتری دور
شکمشان تجمع خواهد کرد.
دیابت نوع دوم:
افرادی که مقدار بیشتری غالت طبیعی می خورند ریسک
ابتال به دیابت نوع دوم در آن ها کمتر است.
بیماری های قلبی:
افرادی که غالت طبیعی مصرف می کنند تا  30درصد
ریسک بیماری های قلبی در آن ها کاهش خواهد یافت.
مرگ ناشی از بیماری های قلبی بیشترین آمار در جهان
را دارد.
سرطان روده:
مصرف  3بار در روز غالت طبیعی تا  17درصد ریسک
ابتال به سرطان روده را کاهش می دهد.
این نکته را در نظر داشته باشید که تمام این نتیاج از
طریق تحقیقات آزمایشگاهی بدست آمده اند .برای اثبات
آن ها نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.

عدس در طب سنتی دارای خواص زیر است :
 زیاد کننده ترشحات شیر برای مادران شیرده برطرف کننده التهاب غرغره آب عدس درمان کننده زخم هایدهان و گلو و دیفتری
 مصرف عدس پخته همراه سرکه تقویت کنندهمعده و برطرف کردن گاز معده
 بهترین غذا برای دوران نقاهت پماد عدس با سرکه برای ترک دست و پا مسهل و درمان کننده ناراحتی های روده مرهم برای زخم -رفع تشنگی با آرد عدس بوداده

برخی از غالت حاوی گلوتن می باشند که هضم آن
برای گروهی از افراد سخت می باشد:
گلوتن نوعی پروتئین می باشد که در غالت از جمله
گندم ،ارزن ،جو وجود دارد.
برخی از افراد توانایی هضم گلوتن را ندارند .این افراد
مبتال به بیماری سلیاک می باشند .سلیاک نوعی
بیماری خود ایمنی می باشد که شدت آن همانند
بیماری حساسیت به گلوتن می باشد.
به طور کلی ،کمتر از  10درصد افراد نسبت به گلوتن
حساس می باشند .تنها میلیون ها نفر در امریکا دچار
این بیماری هستند.
غالت دارای مقدار زیادی کربوهیدرات می باشد:
غالت دارای مقدار زیادی کربوهیدرات می باشد.به
همین دلیل ،به همین دلیل می تواند برای افرادی که
قادر به هضم کربوهیدرات نمی باشند مشکل ساز باشد.
به ویژه این گفته در مورد بیماری دیابت صحیح است.

 مقوی معده تقویت عضله قلب تقویت عضالت و رشد و نمو کودکان افزایش فعالیت سلولهای مغز و هوش وحافظه.
 درمان کم خونی یک غذای خوب برای سالمندان رفع جوش صورت تحلیل خنازیر و ورم روشن کننده پوست دفع زردی رخسار نرم کننده سینه درمان چاک گوشه لب بهبود ورم لوزه درمان دیفتری سفید کننده دندان مقوی در قبل از بارداری و در دوران بارداری تب بر و کاهش دهنده حرارت بدن برطرف شدن زخمهای عمیق از بین بردن ترک پاشنه پا و سرخی پوست درمان ورم پستان -درمان خارش و کهیر

افراد دیابتی باید از رژیم کم کربوهیدرات استفاده کنند.
وقتی افراد دیابتی مقدار زیادی کربوهیدرات مصرف
می کنند ،میزان قند خون آن ها افزایش خواهد یافت
مگر در زمانی که از دارو استفاده می کنند.
افرادی که دچار بیماری دیابت هستند باید از خوردن
غالت خودداری کنند به ویژه غالت تصفیه شده.
با این وجود ،تمام غالت دارای مقدار برابری کربوهیدرات
نمی باشند و برخی از آن ها از جمله جو دو سر ممکن
است که مفید تر باشد.
مصرف روزانه جو دو سر می تواند به کاهش قند خون
کمک کند و نیاز به انسولین را تا  40درصد کاهش
خواهد داد.
اگرچه دوری از مصرف غالت برای افراد دیابتی مفید
است ،غالت طبیعی خطر کمتری نسبت به غالت
تصفیه شده برای آن دارد.
منبع الو دکتر
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روش رنگ کردن لباس و شلوار جین

بیشتر لباس رنگ شده استفاده کنید.
نکات رنگ کردن لباس
رنگ کردن لباس به مهارت و تجربهفراوانی نیاز دارد.
رنگ کردن لباس به جنس آن بستگیدارد.
برای رنگ نگرفتن سایر لباس هایتانالزم است لباس های رنگ شده را با آن
ها نشویید.

روشی برای تثبیت رنگ جین

همه ما برخی از لباس هایمان را بیشتر از
بقیه دوست داریم اما لباس ها به مرور زمان
کهنه می شوند و رنگشان می رود .آیا راهی
است که بتوانیم دوباره از این لباس های
قدیمی خود استفاده کنیم ؟
روش های رنگ کردن لباس

ابتدا برای رنگ کردن لباس  ،مقداریرنگ الیاف از عطاری بخرید(.برای یک
شلوار مردانه  15گرم رنگ کافی است)
رنگ الیاف را در آبجوش می ریزیم تاحل شود.
به ظرفی که آب و رنگ ریخته ایم لباسرا اضافه می کنیم.
به ازای هر لیتر آب یک قاشق چایخوری نمک ( 10گرم ) به محلول آب و
رنگ اضافه می نماییم.
لباس باید  30تا  40دقیقه با محلول آبو رنگ بجوشد.
در حین آنکه لباس در حال جوش استآن را زیر و رو نمایید تا همه جایش رنگ
بگیرد.
پس از جذب کامل رنگ توسط لباسظرف را خالی کنید.
پس از رنگ آمیزی لباس را در مخلوطیک ظرف آبگرم و یک استکان سرکه
حدود  1ساعت بخیسانید .و سپس آبکشی
نمایید.
لباس را با آب سرد بشویید تا وقتی کهآب رنگ نگیرد.
-از آبسرد و شامپو برای شستشو دوام

برای تثبیت شدن رنگ لباس جین پساز رنگ کردن  ،آن را درون مخلوط آب و
سه فنجان سرکه قرار دهید.
برای اینکه لباس جینتان دیگر رنگندهد  15 ،دقیقه آن را در سرکه
بخیسانید.
لباس های جین رنگ شده را پشت و رونمایید و سپس بشویید.
برای شستشوی لباس های جین رنگشده از پودر یا مایع مخصوص ماشین
لباسشوئی استفاده کنید و به چرخه
شستشو برای جلوگیری از رنگ ندادن
لباس مقداری سرکه اضافه نمایید.
برای خشک شدن لباس های جین آنها را به دور از نورمستقیم خورشید پهن
کنید.
برای خشک کردن لباس های جین زیاداز خشک کن لباسشویی استفاده نکنید.

عمر کفش هایتان را زیاد کنید
-۱اولین نکته مراقبتی از کفشها از همان مغازه
شروع میشود که ابتدا باید به جنس و همچنین
نوع دوخت کفش دقت بسیار زیادی داشته
باشید؛ کفشهایی که از جنسهای نامرغوب
ساخته شدهاند خیلی زود پاره میشوند و
همچنین دوخت نامناسب نیز میتواند جداشدن
زود هنگام کفش را به دنبال داشته باشد.
-۲نکته دیگری که در هنگام خرید کفش باید
رعایت کنید اندازه آن است؛ هیچگاه کفش را
بزرگتر و یا کوچکتر از پا تهیه نکنید؛ در صورتی
که در اندازه کفش دقت نداشته باشید عمر آن
به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.
-۳کفشهای مجلسی و غیر اسپرت خودتان
را همیشه دور از گرد و خاک نگهداری کنید؛
بهترین گزینه برای این کار این است که همیشه
کفشها را درون جعبهها مخصوصش قرار دهید
و در صورت لزوم آنها را خارج کنید.
-۴کفشهای ورزشی نیاز به کفی دارند چراکه
از آنها بیشتر استفاده میکنید و همچنین فشار
بیشتری نیز به کف پای شما وارد میشود؛
کفیهایی طبی بهترین گزینه برای کفشها
هستند که میتوانید از داروخانهها خریداری
کنید؛ کفیهای متفرقه که قیمت کمی دارند

بیشتر به پای شما آسیب میزنند.
-۵در مورد کفشهای بندی همیشه دقت داشته
باشید که بندهای آن را کام ً
ال باز یا میبندید؛
گاهی از روی تنبلی تنها یکبار بندها را نه
چندان سفت میبندید تا دیگر نیازی به بستن
یا باز کردن آن نباشد؛ یا اینکار نیاز شما به فشار
آوردن به کفش برای درآوردن یا به پا کردن
بیشتر میشود و عمر کفش شما کاهش مییابد.
-۶واکس زدن میتواند عمر کفش شما را
بیشتر کند همچنین به ظاهر و زیبایی آن نیز
کمک میکند؛ برای کفشهای چرمی همچنین
میتوانید از روغنهای مخصوصی برای براق
شدن و نرمی بیشتر کفش استفاده کنید.
-۷پاشنهها از جمله قسمتهای کفش هستند
که خیلی زود آسیب میبینند؛ از همین رو بهتر
است تا هنگام خرید پاشنههای اضافه نیز هم
مدل کفشتان بخرید تا در صورت خرابی آنها را
سریعاً عوض کنید.
-۸کفشهای اسپرت را سعی کنید هر دو هفته
بشویید؛ این کار از بو گرفتن آن جلوگیری
میکند و همچنین تا حدی به طول عمر آن
نیز کمک میکند و باعث میشود تا کفش شما
حالت نو به خود بگیرد.

جوراب همیشه جفت بودنش برای ما مالک
است و هیچ کدام از ما لنگه جورابی را که
لنگه دیگر آن سوراخ یا گم شده را داخل
کشوی جورابها نگهداری نمیکنیم اما
نظر ما چیز دیگری است و توصیه میکنیم
از همین یک لنگه جوراب به بهترین نحو
استفاده ببرید.
کاربردهای یک لنگه جوراب:

 -۱جواهرات و زیورآالت را در هنگام سفر داخل
لنگه جوراب قرار دهید تا عالوه بر آنکه جای
کمتری نسبت به جعبه جواهرات میگیرد ،
جواهرات را در خود به خوبی جای دهد.
 -۲در باغچه از یک لنگه جوراب استفاده
کنید .به این روش که سری جوراب را برش
زده و با قسمت صاف آن گیاههای نسبتا
ضعیف را به چوبی که قرار است آن را قائم
نگاه دارد ببندید.
 -۳اکثر اوقات در حین نقاشی کردن
دیوارهای خانه قطره رنگهایی که روی
کفش شما ریخته میشوند به سختی پاک
میشوند برای جلوگیری از کثیف شدن
کفشها لنگه جورابهایی که تک ماندهاند
را روی کفشها بکشید تا لک رنگ روی آنها
ننشیند.
 -۴لنگه جورابها میتوانند صدای جیر جیر
تخت خواب شما را قطع کنند به این روش
که با قرار دادن لنگه جوراب در چارچوب
و کنجهای تخت بدون مشکل صدای جیر
جیر به خواب بروید.
 -۵درجریان اسباب کشی یا
جابهجاییها پایههای مبلمان اکثرا
دچار ضربه و رنگ پریدگی
میشوند .با پوشاندن
لنگه جورابهای بدون
استفاده از این
خر ا شید گی ها

جورابهایتان را دور نیاندازید

با کاربردهای یک لنگه جوراب آشنا شوید
جلوگیری میشود.
 -۶دستههای راکت تنیس یا گلف
را برای آنکه دچار خراش و کندگی
نشوند با لنگه جوراب نرم و پنبهای
بپوشانید تا عالوه بر سالمت پوست
دستتان عمر دسته راکت بیشتر شود.
-۷توپهای اضافی تنیس و بدمینتون را
داخل یک لنگه جوراب بریزید تا همیشه در
دسترس باشند و با پراکنده
شدن در اتاق ایجاد
شلختگی نکنند.
 -۸در هوای سرد زمستان
و هنگام بارندگی به خصوص
در هوای برفی سر برف
پاک کنها لنگه جورابها
را بپوشانید تا بهتر شیشه
اتومبیل را تمیز کند.
 -۹در روزهای گرم تابستان
میتوانید با یک لنگه جوراب
لولهی آب یا دستههای
صندلی استیل داخل حیاط
را بپوشانید تا حدی از گرم
شدن آن جلوگیری کند.
 -۱۰وقتی بعد از پیاده روی در یک
روز بارانی به اتومبیل خود میرسید چترتان
را جمع کرده و برای آنکه داخل ماشین خیس
نشود آن را داخل لنگه جوراب ضخیم قرار
دهید.
 -۱۱زمانی که جایی از بدن شما ضرب میبیند
برای آنکه کبود نشود سریعا مقداری یخ روی آن
قرار میدهید اما تحمل آن کمی سخت است
در این هنگام باز هم یک لنگه جوراب میتواند
کاربرد داشته باشد.
که
کیسهای
یخ را در آن
قرار دادهاید
داخل
را
لنگه جوراب
بپیچید سپس
روی محل ضرب

دیده قرار دهید تا تحمل آن راحتتر باشد.
 -۱۲افرادی که ساعات طوالنی
از کامپیوتر و به طبع موس
کامپیوتر استفاده میکنند
گاهی دردهایی در
مچ دستانشان
ا حسا س
می کنند .
برای این افراد
یک
میتوان
لنگه جوراب را با
الیاف و یا پنبه پر
کرد تا با بستن دور
مچ دست ،آن را
استراحت داد.
 -۱۳باز کردن در
قوطیهای مربا و
سس که اصوال
به سادگی انجام
نمیشود را با
لنگه جورابی که به دست کردهاید
ساده کنید.
 -۱۴چسبندگی و
لکههایی که به واسطه
قرار گرفتن شیشه
مربا و بطری سرکه
یا آبلیمو در طبقات
یخچال ایجاد میشوند
باعث کثیفی فضای داخلی پخچال و فریزر
خواهند شد .برای رفع این مشکل میتوانید
لنگه جورابهای زیبایی به قسمت پایین شیشه
و بطری بپوشانید.
-۱۵لنگه جورابها محل مناسبی برای قرار
دادن عینک هستند.
-۱۶بهترین جنس پارچه برای برق انداخت
کفشهای شما بدون استفاده از واکس لنگه
جورابهایی نخی هستند که به نظرتان بال
استفاده میآیند.
 -۱۷برای گندزدایی یا همان میکروب زدایی
کفشهایتان و در حقیقت حفظ سالمت و
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بهداشت پاها مقداری جوش شیرین داخل
لنگه جوراب ریخته و داخل کفش قرار دهید.
شب تا صبح لنگه جوراب باید داخل کفش
بماند تا به خوبی میکروبهای داخل کفش
از بین بروند.
 -۱۸اکثرا کودکان هنگام استفاده از صابون
در حمام به مشکل بر میخورند و بعد از
خیس و لیز شدن آن دیگر نمیتوانند صابون
را در دستانشان کنترل کنند .برای جلوگیری
از این مشکل و به دنبال آن حادثه سر
خوردن کودکان در حمام میتوانید صابون را
داخل یک لنگه جوراب قرار داده با یک کش
پالستیکی آن را ثابت کنید.
 -۱۹اگر بعد از مدتی استفاده کفش شما
حالت و فرم اولیه خود را از دست داده
میتوانید داخل آن را با لنگه جورابهای
اضافی پرکنید تا حالت آن حفظ شود.
 -۲۰کفشهای زمستانی یا همان پوتینهای
ساق دار هم همینطور بعد از مدتی استفاده
حالت اولیه خود را از دست میدهند برای
همین لنگه جورابها را با روزنامه پر کنید و
داخل آن قرار دهید تا به این روش کفشها
مدت طوالنی تری به حالت اصلی خود باقی
بمانند.
 -۲۱اگر جنس دسته قابلمه یا ماهیتابه
آشپزخانه شما هم از جنس فلز است و هیچ
پوششی برای محافظت از دست در حین
پخت و پز ندارد پس با یک لنگه جوراب
بدون آنکه دست شما دچار سوختگی شود
از آن استفاده کنید.
 -۲۲برای خوشبو شدن فضای داخل کمد
لباس و معطر ماندن لباسهایتان یک عطر
را به صورت در باز یا مقداری گل خشک را
داخل لنگه جوراب قرار داده و در گوشهای از
کمد نصب کنید تا به مرور رایحه آن پخش
شود.
 -۲۳وقتی دستانتان یخ میکند بهترین
کاربرد جوراب میتواند این باشد که آن را
به دستانتان کنید و در حالی که انگشتانتون
بی حس شده آتش روشن کنید .پوشیدن
جوراب مثل دستکش از یخ زدگی جلوگیری
میکند و مهارت حرکت دادن دستهایتان را
در یخ زدگی باز میگرداند.

هدیه هایتان را خاص کادو کنید

برای هدیه دادن نیازی به خرید کادویی
گرانقیمت ندارید؛ گاهی بسته بندی هدایا
آنقدر جذاب و دوست داشتنی هستند که
لذت داشتن آن هدیه را برای ما دوچندان
میکنند.
-بهار را در هدایای خود دخیل کنید

گلها از گذشته بهترین گزینه برای قرار
گرفتن در کنار هدیهها بودهاند .با کمی
خالقیت از فصل بهار ایده بگیرید .کافی
است کمی متفاوتتر به هدایا نگاه کرده
و هدیه بینظیری برای عزیزان خود
بستهبندی کرده و آنها را شگفتزده کنید.

-ازچسبهای رنگی استفاده کنید

چسبهای رنگی عالوه بر نوستالژیک بودن
بهترین گزینه برای بستهبندی هدایای شما
محسوب میشوند که به خوبی میتوانید به
روشهای مختلف از آنها استفاده کنید .در
انتخاب طرح چسبها دقت کنید ،طرحهای
زیاد شلوغ زیبایی هدیهتان را از بین میبرند.
 -رنگها را به خاطر بسپارید

وقتی صحبت از هدایا و اوقات خوش میشود،
پس خالی از لطف نیست که رنگها را در
بستهبندی هدایای خود جای دهید .کامواها
و نخهای رنگی بهترین گزینه برای این
منظور هستند .در استفاده از آنها خالقیتتان
را دخیل کرده و هدایایی متنوع و خاص
بستهبندی کنید.
 -خالقیت را فراموش نکنید

برای بستهبندی یک هدیه منحصر به فرد نیاز
به صرف وقت و هزینههای زیاد نیست؛ گاهی
بهسادگی و با کمی خالقیت میتوانید یک
هدیه منحصر به فرد و مقرون بهصرفه را برای
عزیزان خود تدارک ببینید .ایده بستهبندی با
پارچهها را برای دوستان نزدیکتان امتحان

کنید؛ حتما این هدیه برایشان خاطرهانگیز
خواهد شد.
 -نوستالژیک هدیه دهید

کاغذهای الگو یا ورقهای کاهی یکی از آن
عناصری است که حس و حال نوستالژیکتری
به هدیه شما میبخشد .هدیه خود را
بستهبندی کنید و برای تزیین آن از یک
کاغذ معمولی که اسم محبوبتان یا حتی
یک جمله زیبا روی آن نوشته شده و این
دو را با یک روبان با رنگ متفاوت و شاد به
هم چسباندهاید ،استفاده کنید .میتوانید از

رنگ مورد عالقه عزیزتان برای روبان کمک
بگیرید که در این صورت مطمئن باشید
بیش از بیش از شما سپاسگزار خواهد بود.
-سرگرمی بسازید

وقتی به بچههای کوچک هدیه میدهید،
توجه داشته باشید بستهبندی هدیه به خوبی
میتواند وسیلهای برای سرگرمیشان باشد.
برای این منظور نقاشی کردن بهترین گزینه
است! با این ایده بستهبندی هدایا میتوانید
در نهایت نقاشی آنها را به یادگار برای خود
نگه دارید!

استفاده از کنف در چیدمان منزل

داشته باشید نیز میتوانید آنها را درست کنید .میتوانید یک
جاشمعی ساده را با پیچاندن طناب کنفی به شکل مورد
نظرتان درآورید .اگر جاشمعی ندارید ،از لیوان یا ظروف
دیگر برای این کار استفاده کنید .در صورتی که جاشمعیتان
شفاف و شیشهای است ،میتوانید طناب را داخل آن پیچانده
و بدون چسباندن رها کنید.
سبد کنفی

اگر به دنبال این هستید که هزینه کمتری برای
چیدمان منزل متحمل شوید ،میتوانید به سادگی
برای ساختن وسایل کنفی یا تزیین وسایل فعلی خود
با کنف اقدام کنید .به کار بردن کنف برای تغییر شکل
مبلمان و لوازم دکوری منزل به قدری ساده است که
همه شما از پس آن برخواهید آمد .میتوانید الگوهای
موجود در میان ژورنالها را مد نظر قرار داده و با توجه
به آنها چیدمان کنفی خود را تعریف کنید.
آباژور کنفی

یکی از وسایلی که تقریبا در چیدمان همه منازل وجود

دارد ،آباژور است .آباژور کنفی میتواند گزینه جالبی برای
دکوراسیون منزلتان باشد .کالهک یا پایه آباژور میتواند
کنفی باشد .شما میتوانید آباژور سابق خود را نیز با پیچیدن
یک طناب کنفی به دور پایه آن تزیین کنید.همچنین
میتوانید با یک پارچه کنفی ،روکش جدیدی برای کالهک
قبلی آباژورتان درست کنید .اگر از دو روش با هم استفاده
کنید ،ست جالبتری خواهید داشت.
پوف کنفی

مبل پوف یا همان مبل کوسنی که به اتومن هم معروف
است ،این روزها خیلی به کار میآید .اگر چیدمان راحت و
خودمانی را ترجیح میدهید و به طرحهای کنفی هم عالقه
مند هستید ،میتوانید یک پوف کنفی تهیه کنید .تبدیل
کردن مبل کوسنی قدیمیتان به یک مبل کنفی هم چندان
سخت نیست .میتوانید از پارچه یا طناب کمک بگیرید ،اما از
آن جا که دوخت روکش جدید کمی سخت است ،بهتر است
یک طناب را با استفاده از چسب مخصوص و به فرم حلزونی
روی سطح پوف بچسبانید.
جاشمعی کنفی از انواع وسایل کنفی

جاشمعیهای کنفی هم میتوانند برای چیدمان منزل زیبا
و برازنده باشند .این جاشمعیها را در مدلها و طرحهای
مختلف میتوان تهیه کرد ،اما اگر خودتان وسایل الزم را

شاید در گوشه و کنار منزل شما هم سطل و سبد وجود
داشته باشد .این وسایل در مواقعی به کار میآیند که
میخواهید برخی از لوازم خود را که جای خاصی برای قرار
دادنشان ندارید ،نظم و ترتیب دهید .حال اگر چند سبد
کنفی داشته باشید ،میتوانید ست زیبایی با دیگر قسمتها
ایجاد کنید .میتوانید این سبدها را خریداری کرده یا
سطلهای قدیمیتان را با استفاده از همان روش چسباندن
طناب روی سطح آنها به فرم کنفی تغییر شکل دهید.
ظروف کنفی از انواع وسایل کنفی

ظروف تزیینی و دکوری شما نیز میتوانند با ایدههای کنفی
زیبا تغییر شکل پیدا کنند .حتی میتوان یک ظرف ساده
و غیر دکوراتیو را نیز با استفاده از تزیینات کنفی به یک
وسیله دکوری زیبا تبدیل کرد .اگر هنرمند باشید ،میتوانید
با پیچاندن نخهای کنفی باریک به دور ظروف شیشهای بدون
استفاده خود گلدانها و ظروف دکوری بسیار زیبایی درست
کنید .همچنین میتوانید پس از اتمام مراحل چسباندن،
برخی از قسمتهای سطح نخها را با رنگ مورد عالقهتان
تزیین کرده و کار را زیباتر کنید.
فرش کنفی

فرشهای کنفی هم این روزها خیلی پرطرفدار شدهاند و
کسانی که دکوراسیون ساده را ترجیح میدهند ،به استفاده
از آنها عالقه مند هستند .این فرشها قیمت زیادی ندارند
و خیلی بیش تر از آن چیزی که برایشان هزینه میکنید،
عمر خواهند کرد .فرشهای کنفی ،عموما ضخیم هستند

و میتوانند فضای مورد نظرتان را نیز گرم کنند .البته
میتوان با استفاده از طنابهای کنفی دارای ضخامت زیاد
قالیچههای کوچک کنفی را در منزل نیز درست کرد.
این فرشها و قالیچهها تقریبا با هر وسیلهای در چیدمان
منزلتان ست میشوند.

کوسن کنفی

یکی دیگر از مواردی که میتوان با کنف درست کرد،
کوسن است .کوسنها فقط در نقش عملکردی به کار
نمیآیند .اگر کوسنهای زیبا و خاص انتخاب کنید،
میتوانید دکوراسیون منزل خود را تحت تاثیر قرار دهید.
شما میتوانید با خرید پارچه کنفی ،کوسنهای قبلی خود
را به شکل کنفی درآورید .کافی است پارچه را با توجه
به ابعاد کوسن عالمت زده و بدوزید .همچنین میتوانید
از تزیینات مختلف برای کامل کردن سطح روکش کوسن
خود استفاده کنید و ظاهر زیباتری به آن ببخشید.
گلدان کنفی از انواع وسایل کنفی

کنف میتواند در تزیین گلدانها و فضای سبز منزل شما
نیز به کار بیاید .از دیگر کارهایی که میتوان با طنابهای
جالب کنفی انجام داد ،تزیین گلدان هاست .اگر گلدانهای
سادهای دارید که از ظاهرشان خسته شدهاید ،کافی است
مقداری طناب کنفی تهیه کنید و سطح آن را به هر شکل
که دوست دارید ،تزیین نمایید .میتوانید قسمتی از
گلدان را بدون تزیین رها کنید .همچنین میتوانید طناب
را با الگوی خاصی روی سطح گلدان بچسبانید و یک بافت
برجسته ایجاد کنید .همه اینها به ذوق و سلیقه خودتان
بستگی دارد.
لوستر کنفی

کنف را میتوان برای تزیین لوسترها نیز به کار گرفت.
البته اگر مایل باشید ،میتوانید نمونه حبابهای کنفی
را در فروشگاههای لوازم منزل ،وسایل دکوری و انواع
وسایل کنفی پیدا کنید ،اما راه دیگر نیز همان است که

پیشتر گفته شد .با استفاده از طناب یا نخ کنفی میتوان
ظاهر یک حباب قدیمی و از مد افتاده را کامال عوض کرد.
میتوانید به سادگی و با استفاده از چسب ،طنابها را
روی سطح حباب لوستر قدیمیتان بچسبانید .برای این
که نتیجه کار زیباتر شود ،یک طناب نیز به دور بند آویز
لوستر بپیچید تا کارتان یکدست و کامل شود.
موکت کنفی

همان قدر که فرشهای کنفی دوام و زیبایی دارند،
موکتهایی از این جنس نیز برای داشتن یک دکوراسیون
متفاوت زیبا هستند و مقاومت زیادی نیز در برابر سایش
از خود نشان میدهند .اگر از موکتهای قدیمیتان خسته
و دلزده شدهاید و به دنبال یک تغییر درست و حسابی
هستید ،میتوانید موکتهای کنفی را امتحان کنید .این
موکتها فضای منزلتان را گرم میکنند و با توجه به
رنگی که دارند با اکثر وسایل منزل ست میشوند.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

هفدهم

5:16

6:34

12:50

غروبآفتاب اذان مغرب
19:06

19:22

هيجدهم

5:17

6:34

12:50

19:04

19:21

نوزدهم

5:17

6:35

12:49

19:03

19:20

بيستم

5:18

6:35

12:49

19:02

19:20

امام حسین ( ع) فرمودند:
ال یأمن یوم القیامة إال من خاف اهلل فی الدنیا.
هیچ کس روز قیامت در امان نیست  ،مگر آن که در دنیا خدا

افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت
روستایی براک

گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از روابط
عمومی مجمع
خیرین سالمت
ال ر ستا ن ،
حضور نماینده
مردم الرستان،
خنج و گراش
مجلس
در
شورای اسالمی ،امام جمعه و رییس
شورای خیرین ،رییس هیات مدیره
و مدیرعامل مجمع خیرین سالمت،
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان
 ،فرماندار ویژه الرستان و تنی چند
از مسئولین شهرستان ،خیرین و
معتمدین ،مرکز خدمات جامع سالمت

روستایی براک افتتاح شد.
این مرکز با زیربنای  ۵۰۰متر مربع
و اعتبار بالغ بر هفت میلیارد ریال که
چهار میلیارد ریال آن توسط خیرین
همین روستا تهیه شده و مابقی آن از
طرف دانشکده علوم پزشکی الرستان
هزینه شده و به بهره برداری رسید.

بهسازي اپرون فرودگاه الرستان در گام آخر

با اجراي عمليات مارکينگ  ،در روزهاي
آتي از پارکينگ جديد هواپيما در فرودگاه
الرستان بهره برداري خواهد شد  .با اتمام
پروژه توسعه و بهسازي اپرون پارکينگ
هواپيما فرودگاه الرستان عمليات خط
کشي (مارکينگ ) آن در حال انجام است .
به گزارش ميالدالرستان به نقل از روابط
عمومي اداره كل فرودگاه بين المللي
الرستان ،صولتي مديرکل فرودگاه ضمن

اعالم اين خبر افزود :خط کشي اپرون
اين فرودگاه به متراژ  1500مترمربع بر
اساس استانداردهاي جهاني در راستاي
افزايش سطح ايمني و تسهيل در
پارک هواپيما در موقعيت هاي مناسب
انجام مي شود و با اتمام عمليات انجام
مارکينگ  ،در روزهاي آتي اپرون جديد
مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .

ترس باشد.

کس
ی هک کار آخرتش را اصالح کند خدا وند کار دنیای او را اصالح
می کند و آن کس هک هب نفس خود اندرز بدهد  خدا وند ربای حفظ او
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محافظ می امگرد .

اگر کاله نیست ،پس چیست؟!

به این خبر پیش از این هم پرداخته بودیم
و علیرغم آدرس و سند خبر که ضمیمه
آن بود ،درباره آن سکوت شد! امروز که
آخرین مهلت برای عملیاتی کردن گام
سوم اولتیماتوم دولت به اروپاست ،برخی
از شواهد حاکی از آن است که ماجرای
قبلی در حال تکرار است .خبر این بود:
فرداي آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء
رسيد -يکشنبه  3آذرماه  24 / 92نوامبر
« -2013فرد کاپلن» روزنامهنگار مشهور
آمريکايي و ستوننويس روزنامههاي
نيويورکتايمز و نيويورکر و مؤلف چند
کتاب در زمينههاي نظامي و جنگ
هستهاي ،طي مقالهاي با ابراز تعجب
نوشت« :چند هفته پيش يک مقام
رسمي ارشد کاخ سفيد از من و چند
روزنامهنگار ديگر دعوت کرد تا نظر ما
را درباره پيشنويس توافقنامهاي که قرار
بود اوباما در مذاکره  ۵+۱با ايران به طرف
ايرانی پيشنهاد کند جويا شود .وقتي
متن پيشنويس توافقنامه را ديديم ،آن
را کام ً
ال يکسويه ارزيابي کرديم و همه ما
بر اين باور بوديم که ايرانيها هرگز اين
متن را نخواهند پذيرفت و به شرايطي
که در آن آمده است تننخواهند داد...
اما امروز که متن توافقنامه يکشنبه ژنو
منتشر شد با کمال تعجب ديدم همان
پيشنويسي است که چند هفته قبل
ديده بودم و اکنون تيم هستهاي ايران،
برخالف انتظار ما ،بدون کمترين تغييري
در متن پيشنويس به آن تن داده و
پذيرفته است!».
این روزها مذاکرات فشرده و رفت و
آمدهای بیوقفهای میان مسئوالن محترم
کشورمان با طرفهای اروپایی در جریان
است ،اروپا خواستار توقف روند کاهش
تعهدات ایران در برجام است که امروز

موعد اجرای گام سوم آن است و ایران،
توقف گام سوم را مشروط به بازگشت
اروپا به برجام و انجام تعهداتی دانسته
که در برجام بر عهده گرفته و تاکنون از
انجام آن سر باز زده است .اینکه فرمول
یاد شده تا چهاندازه تامینکننده منافع
ماست ،موضوع دیگری است و بر این
باوریم که اساسا برجامی باقی نمانده که
در آن بمانیم! ولی در همین نقطه نیز
اروپاییها با هماهنگی آمریکا (اعتراف
صریح ماکرون) کاله جدید دیگری برای
سرمان تدارک دیدهاند.
بخوانید!
آقای عباس عراقچی معاون محترم وزیر
خارجه کشورمان میفرمایند« :بازگشت
به اجرای کامل برجام مشروط به دریافت
 ۱۵میلیارد دالر برای یک دوره چهار ماهه
است و در غیر این صورت روند کاهش
تعهدات ایران ادامه خواهد یافت»! حتما
تصور میکنید که این پیشنهاد -هرچند
که بسیار فاجعهبار است -از سوی وزارت
خارجه کشورمان به اروپا داده شده و در
آن اروپا را تهدید کردهاند که اگر به آن
عمل نکند ،گام سوم را اجرا خواهیم کرد!
این تصور اما ،اشتباه محض است ،چرا
که پیشنهاد گشایش خط اعتباری ۱۵
میلیارد دالری از سوی اروپا ارائه شده
است و با کمال تعجب و البته تاسف،
وزارت خارجه کشورمان خواسته اعالم
شده اروپا را به عنوان پیشنهاد ایران
به اروپا مطرح میکند! مانند آنکه طرف
مقابل یک دعوا که میلیاردها تومان به
شما بدهکار است بگوید ،دو میلیون بگیر
و از حق خود صرفنظر کن! و شما در
حالی که وانمود میکنید این معامله را
خسارتبار میدانید و درخواستی بسیار
فراتر از آن دارید ،با عصبانیت بگویید؛

اگر دو میلیون ندهی از شکایتم صرفنظر
نمیکنم! یعنی خواسته اعالم شده حریف
را به عنوان خواسته خودتان مطرح کنید!
در توافق ژنو نیز همین ماجرا به شکل
دیگری تکرار شده بود و تیم کشورمان
پیشنویس از قبل تهیه شده آمریکا را
به عنوان توافقی که طرفین در خالل
مذاکره به آن رسیدهاند ،امضاء کرده بود!
گفتنی است که این  ۱۵میلیارد دالر اوالً؛
نقد نیست بلکه فقط یک خط اعتباری
است ،ثانیاً؛ درحالی وزارت خارجه
کشورمان از آن با عنوان «پیش فروش
نفت» یاد میکند که در آن تضمینی
برای فروش نفت نیست بلکه سخن از
تبادل نفت در مقابل دارو و غذاست!
ثالثاً؛ بر فرض که نفتمان را بفروشیم،
هیچ تضمینی برای بازگشت پول آن
وجود ندارد! رابعاً؛ این فرمول دقیقاً همان
فرمول ذلتبار و تحقیرآمیز «اینستکس»
است که به شکل تازهای آن را بزک
کردهاند! و خامساً؛ به قول برادر عزیزم
آقای یاسر جبرائیلی ،بعید نیست برای
بازگرداندن پول نفتی که فروختهایم ،به
دور جدیدی از مذاکره دعوتمان کنند!
و باالخره تیم محترم مذاکرهکننده
کشورمان باید توجه کافی داشته باشند
که آنچه اروپا در پی آن است یک
کالهبرداری جدید است.

از ديرباز ،برخي اشعار نغز كه به امام علي(ع) منسوب بوده
توسط نويسندگان و ادب شناسان جمعآوري و به زيور طبع
مز ّين نموده اند .بعضي نيز شعرهاي تازي را به فارسي ترجمه
و پارهاي نيز آن را به نظم درآوردهاند و جمعي بر ديوان
آن حضرت ،شرح نوشتهاند كه شرح «قاضي ميرحسين فرزند
معينالدين ميبدي شافعي» مشهور است و در دوره صفويه
اعتبار ويژهاي داشته است ،اما ترجمه منظوم پارسي هرچند
در گذشته وجود داشته که اکنون در دسترس نميباشد .لذا
پاره اي از اشعار تازي منسوب به امام(ع) از روي نسخه ديوان
امام علي تأليف «بيهقي نيشابوري كيدري» از ادبای قرن ششم
هجري كه توسط دكتر ابوالقاسم امامي تصحيح و ترجمه شده
به نظم درآورده و به خوانندگان تقديم ميشود.
از خداوند تعالي آرزومنديم توفيق را رفيق فرمايد تا در حد
توان از اين كتاب نفيس بهرهمند شويم و آن حضرت با فضل و
كرم خدادادي خويش نظر لطفي افكنده و اين بنده عاصي را
مورد محبت والئي خويش قرار دهد و از شفاعت بهرهمند سازد.

حسین شریعتمداری

مدیر دفتر ایرنا فارس:

الرستان جزء مراکز پیشتاز در حوزه خبر و اطالع رسانی است
به گزارش ميالد الرستان ،نشست
مسئولين روابط عمومي ها و اصحاب
رسانه الرستان بزرگ با رئيس خبرگزاري
ايرنا در استان فارس ،در سالن اجتماعات
شهيد امامي فرمانداري ويژه الرستان
برگزار شد.
جليل حسني در این نشست ،طی
سخناني با بيان اينکه فعاليت رسانه ها
و روابط عمومي ها مکمل يکديگر است،
اظهار داشت :اين گروه از جامعه تأثير
مهمي در فرهنگ سازي ،سبک زندگي،
تغيير الگوي رفتاري و اخالقي بر فرد
و خانواده ،اقتصاد و اشتغال ،سياست و
حتي بر سبک زندگي اعتقادي تأثيرگذار
هستند.
وي با تأکيد بر اينکه رسانه ها در هر
شرايطي بايد مورد احترام قرار گرفته و
مسئوالن پاسخگوي سواالت و درخواست
هاي آنان باشند ،افزود :وقتي يک مسئول
به مطالبه يک رسانه پاسخ نمي دهد،
نشان دهنده آن است که براي تحقق آن
اقدامي صورت نگرفته و ضعف خود را به
نوعي به جامعه القا مي کند.

وي با برشمردن برخي از تفاوت هاي
رسانه ها با روابط عمومي ها ،خاطر
نشان کرد :هر روابط عمومي نماينده نهاد
مربوطه بوده و زبان گويا و چشم بيناي
يک دستگاه اداري است و به نوعي تلطيف
کننده ارتباط يک دستگاه حاکميتي با
بدنه جامعه است و بايد بازخورد اقدامات
جامعه را براي مدير تشريح کند.
نماينده عالي دولت در الرستان ،با ابراز
تأسف از وجود برخي کمبودها و ايجاد
محدوديت هاي زماني براي رسانه ها جهت
شرکت در تمامي برنامه ها ،گفت :در صورت
حضور نمايندگان رسانه ها در برنامه هاي
مختلف ،جامعه امکان بهره بردن از زواياي
گوناگون خبري را پيدا مي کند.
حسني ،با ابراز خرسندي از حضور
مسئول خبرگزاري «ايرنا» در استان

فارس به شهرستان الرستان ،بيان کرد:
خوشبختانه مديرمسئول خبرگزاري ايرنا
در استان فارس از ظرفيت ها ،پتانسيل
ها ،روابط هاي اجتماعي ،پيوستگي
فرهنگي ،تاريخچه درخشان الرستان
اشرافيت و اطالع کافي دارند.
مجيد حجتي،سرپرست اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،با اشاره به تفاوت تيراژ
مطبوعات ايران به نسبت ديگر کشورها
اظهار داشت :تيراژ مطبوعات در ايران
نسبت به تعداد خانواده ها بيشتر از 23
برابر است.

مجيد حجتي با ابراز نگرانی از وضعيت رو
به افول بودن چاپ مطبوعات در الرستان
و در کشور افزود :سايت ها و کانال هاي
خبري در فضاي مجازي در الرستان به
شکل محسوسي گسترش يافته بطوري
که مجموع آنها در الرستان روزانه بيش
از  20هزار بازديدکننده دارند.
وي در پايان از تاسيس نمايندگي
خبرگزاري ايرنا در الرستان ابراز
خرسندي کرد و ادامه داد :اين امر مي
تواند در اطالع رساني بهتر اخبار و مطالب
موثر باشد.
در ادامه مدير مسئول ميالد الرستان در
سخناني با اشاره به تاريخچه سياسي،
اجتماعي و فرهنگي الرستان با بيان اينکه
از سال  1316يعني از حدود  82سال
قبل الرستان به عنوان مرکز شهرستان
بوده است ،اظهار داشت :تعداد رسانه هاي
مکتوب الرستان در حال حاضر نسبت به
سال  1330که البته فضاي مجازي وجود
نداشته ،کمتر است.
ابوالحسن مؤيدي با ابراز خرسندي از
وجود فعال رسانه هاي مجازي در سطح
الرستان ،افزود :يکي از دالئل کاهش
فعاليت رسانه هاي مکتوب مي تواند
مربوط به بحران کاغذ و چاپ باشد.
مدير مسئول ميالد الرستان،با بیان
اینکه تعداد نشريات در ايران به نسبت

جمعيت بسيار کمتر است ،تصريح کرد:
خوشبختانه در روستاها و شهرهاي
الرستان نيز حضور نشريات و فضاي
مجازي بسيار محسوس است.

اين پيشکسوت رسانه در الرستان با بيان
اينکه اگر مشکالت و مطالبات مردمي به
شکلي مطلوب رصد شود و مسئوالن هم
با مطبوعات و خبرنگاران همراه شوند
بسياري از معضالت حل خواهد شد،
خطاب به مسئوالن ادامه داد :ما گاهي
آمپول هاي بدي به خودمان مي زنيم
و دائما مي گوييم بودجه نداريم ،اعتبار
نداريم و وضعيت مناسب نيست درصورتي
که اگر وضع بد است بايد همه جا بد باشد
و اين وضعيت مردم را دلسرد مي کند.
مديرمسئول سايت «آفتاب الرستان» نيز
در اين نشست بابيان مقدمه اي از سوابق
مطبوعاتي الرستان همچنين تعداد اخبار
توليدي رسانه ها و روابط عمومي هاي
ادارات و سازمان هاي اين شهرستان
گفت :مجموع رسانه هاي الرستان به
طور متوسط روزانه بيشتر از  25خبر و
مطلب توليد مي کنند که آماري قابل
توجه است.
حميد منشي در اين باره افزود :همچنين
فعاليت نزديک به  40عکاس و خبرنگار
فعال در منطقه ،برگزاري دوره هاي
متعدد آموزش خبرنگاري ،ميزباني
جشنواره مطبوعات فارس و ...همگي
قابليت هاي الرستان در موضوع رسانه را
مشخص مي کند.
وي سپس با اشاره به فعاليت گسترده
رسانه هاي معاند و تالش آنها براي نااميد
کردن مردم به ضرورت تقويت و کيفيت
افزايي رسانه ها همچنين واحدهاي روابط
عمومي تاکيد کرد.
منشي به برخي کمبودهاي بخش روابط
عمومي نيز پرداخت و گفت :غالب ادارات و
سازمان ها که واحد روابط عمومي ندارند،
تعدادي از ادارات نيز به يکي از کارکنان

طَبيعه ُ الفَقر

خود اين مسئوليت را واگذار کرده که هم
سمت اصلي ديگري در آن اداره دارند و
هم توانمندي خاصي در اين بخش ندارند
و غالب محتواي توليدي آنها غيراستاندارد
است و فقط انگشت شماري ادارات در
الرستان هستند که اين مسئوليت را به
نحو شايسته اي انجام مي دهند.

منشي ،در پايان ضمن استقبال از راه
اندازي دفتر ايرنا در الرستان انتصاب
فردي شايسته ،توانمند و واجد سواد رسانه
اي را به عنوان مدير آن ضروري دانست.
مدير خبرگزاري ايرنا در استان فارس به
عنوان مهمان ويژه اين نشست با اشاره
به تاريخچه اي از از فعاليت اين رسانه
در ايران اظهار کرد :خبرگزاري ايرنا سعي
کرده است در زمينه هاي مختلفي از
قبيل نقش زنان در جامعه ،بيان معضالت
اجتماعي ،توسعه گردشگري فارس،
تأکيد بر بحث وحدت و همدلي ،انعکاس
اخبار ورزشي ،پرونده هاي ويژه خبري و
غيره مطالب گوناگوني را منتشر مي کند.
سيداحمد نجفي ،با بيان اينکه خبرگزاري
ايرنا عالوه بر پوشش خبر ،عکس و فيلم
در حوزه پژوهش و تهيه بولتن هاي
تخصصي هم فعاليت دارد ،تصريح کرد:
خبرگزاري ايرنا خود را رسانه دولت -
ملت مي داند و خود را مکلف به پيگيري
مطالبات مردم مي داند.
وي با اشاره به اينکه عالوه بر انعکاس
مطالبات مردمي ،خبرگزاري ايرنا تالش
هاي مسئوالن و دلتمردان را نيز تبيين
مي کند ،ادامه داد :برگزاري ميزگردهاي

تخصصي با دعوت از مسئوالن و
کارشناسان با موضوع خاص در دفتر
ايرناي فارس يکي از اقدامات منحصربفرد
اين رسانه است.
مدير دفتر ايرنا در فارس ،با اذعان به اينکه
استان فارس با  29شهرستان يک ظرفيت
مهمي در زمينه رسانه نداشته و الرستان
به واسطه تاريخچه اي غني و همچنين
ارتباط موثر با کشورهاي خارجي حوزه
خليج فارس داراي ظرفيت مناسبي براي
استقرار دفتر ايرنا است ،بيان کرد :اميد
مي رود با حمايت فرمانداري الرستان اين
دفتر راه اندازي شود.

اين فعال رسانه اي در استان فارس با
اشاره به اينکه پس از لغو مجوز يکي
از دفاتر ايرنا و تصميم سازمان اداري
و استخدامي فعاليت اين رسانه در
الرستان تثبيت شد ،تصريح کرد :اين
سفر نويدبخش تحقق اين مهم باشد و
اميد مي رود با همکاري مسئوالن و اهالي
رسانه نتيجه مطلوب حاصل شود.
نجفي با ابراز خرسندي از حضور فعاالن رسانه
در الرستان ،گفت :الرستان جزء مراکز پيشتاز
در حوزه خبر و اطالع رساني در استان فارس
محسوب مي شود و در بحث آموزش خبر
فعال بوده که ايرنا نيز براي همکاري در اين
زمينه اعالم آمادگي مي کند.
وي با تأکيد بر عزم و اراده جدي براي راه
اندازي دفتر نمايندگي ايرنا در الرستان،
افزود :الرستان پس از شيراز نخستين
شهرستان در استان فارس خواهد بود که
فعاليت ايرنا در آن راه اندازي مي شود.

ت كُل َّ شَديدَ ٍة فَغ َلَبتُها
غالَب ْ ُ
وَالف َقر ُ غالَبَني فَأَصبَح َ غالِبي
إِن أ ُ ِبد ِه يَف َضح ْ وَإِن لَم أ ُ ِبد ِه
ِ
صاح ِب
يَقتُل فَقُبِّح َ وَجهُه ُ مِ ن
نهاد نداري

با هر سختي كه در افتادم بر او پيروز شدم .نداري با من در
افتاد و بر من چيره آمد.
گر آشكار كنمش رسوايي آرد و گر نهانش دارم ،مي ُ
كشد.
زشت باد روي چنو ياري.
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گشتم
بشد پيروز رب من چهر فقر و ي تنها

گرش پنهان نمايم ميكُشد ،ور آش كار آرم

هب رسوائي كشاند ،زشت بادا چهر بيرپوا!

