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انجام عمل جراحی «دیسک کمر»
با لیزر برای اولین بار در الرستان
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کسب رتبه چهارم رقابت های جهانی
المپیاد کامپیوتر توسط دانش آموزان ایرانی

حرمت نان و اعتقادات مربوط به آن در فرهنگ
عامة الرستان

رهبر معظم انقالب اسالمی:

گفت و گو با
رتبه های برتر
کنکور 99

 هدف جنگافروزان ،در همکوبیدن نظام اسالمی بود.
 دفاع مقدس ،یکی ازعقالنیترین حرکات ملت
ایران بود.
 دفاع مق ّدس برای کشورسرمایهسازی کرد و
سرمایههای ارزشمندی را
برای کشور به وجود آورد.
آوردههای دفاع مق ّدس
خیلی زیاد است.

«دکتر رضایی» ،از
بیمارستان الر رفت

همین صفحه

کرد .البته بحث جنگ با بحث اقتصاد متفاوت
است ولی صاحبان فکر میتوانند در بررسیها و
پژوهشهای خود ،این مدل را بهعنوان ابزار اقتدار
ملی در نظر بگیرند.

ن فارس
استا 
به دو قسمت
تقسیم می شود؟!
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دریافت تسهیالت ارزی
 21میلیون یورویی توسط
شرکت سیمان الرستان جهت طرح توسعه

حضرت آیتاهلل خامنهای نقشآفرینی مردم و گروههای
مختلف در پشت جبهه را بخش دیگری از این مدل
عظیم مردمی دانستند و گفتند :کمک های مالی مردمی،
آذوقهرسانی به جبههها ،رسیدگی به مجروحان ،بدرقه
و تشییع باشکوه شهیدان در شهرها ،حمایتهای فرهنگی
تبلیغاتی و مقابله با عملیات روانی دشمن ،پذیرایی و
اسکان جنگزدگان در شهرها ،و مقاومت مردم در
شهرهایی که آماج حمالت موشکی رژیم بعث بودند،

رهبر انقالب همچنین با ابراز تأسف شدید از جان باختن
روزانه حدود  ۱۵۰نفر بر اثر کرونا ،مردم را به رعایت
کامل و مستمر دستورالعملهای بهداشتی فراخواندند.

ایشان در این زمینه ،رهبری و فرماندهی امام خمینی
(رحمهاهلل) را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس و
شگفتانگیز برشمردند و افزودند :امام از همان آغاز ،ابعاد
و حجم واقعی کارزار را شناخت و با درایتی اعجابانگیز
اعالم کرد که این جنگ ،نبرد دو کشور همسایه نیست
بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت صدام
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توان دانشبنیانها
به نیازهای صنعت
دریایی پاسخ داد

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با
مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس
و مقاومت ،با اشاره به پیروزی درخشان و واضح
ملت ایران در دفاع مقدس ،گفتند :این واقعیت،
نتیجهی رهبری و فرماندهی شگفتانگیز امام
خمینی ،حضور همهجانبهی قشرهای مختلف
مردم و اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و
انقالب در این حماسهی تاریخی بود که باید مراقب
تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از
هویت برجستهی ایرانیان باشیم.

ایشان صدام جاهطلب را تنها ابزاری در دست
قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا برشمردند و افزودند:
طرفهای اصلی نبرد با ملت ایران یعنی «آمریکای
ضربهخورده از انقالب اسالمی ،قدرتهای نگران از
ظهور یک هویت جدید اسالمی-ایرانی در منطقه،
ناتو و کشورهای اروپای غربی و شرقی» ،صدام را
به حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب اسالمی را
در هم بکوبند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به انتشار اسناد
توافق های آمریکا و صدام قبل از آغاز جنگ،
افزودند :در طول سال های جنگ نیز کمک های
نظامی ،اطالعاتی و مالی غرب و شرق به رژیم بعثی
از طریق امارات ،کویت ،عربستان و دیگر مسیرها
ادامه داشت.
رهبر انقالب ،عالوه بر تحریک دشمنان ،اوضاع
داخلی ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله ،مؤثر
دانستند و افزودند :وضع نامناسب ارتش از لحاظ
امکانات و فرماندهی در سال آغاز جنگ ،نوپدید
بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی ،واقعیاتی
بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل
نیز آن را به آغاز جنگ ،بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای پس از تشریح چگونگی
آغاز جنگ تحمیلی هشتساله به بررسی مستند
عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانهی
ملت ایران در مقابل دشمنان پرداختند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی :دفاع مقدس ،یکی از عقالنیترین حرکات ملت ایران بود

عظمت کار این عزیزان و همرزمان شهیدشان باید
عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی این
قطعهی مهم از تاریخ ایران را بخوبی درک و فهم کرد.

انجام  ۵۵۰۰مأموریت اورژانسی در شش ماه
توسط اورژانس الرستان

قالیباف :برای برخی
خانوارها کاالهای
اساسی هم دست
نیافتنی شده است

دست تحریف،در کمین دفاع مقدس است

فرمانده کل قوا ،تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و
حتمی ملی و
رزمندگان دفاع مقدس را وظیفهی
ِ
توصیهی مؤکد اسالم خواندند و افزودند :برای درک
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نمونههایی از این نقشآفرینیها هستند.
در مقابل نظام اسالمی صفآرایی کردهاند.

رهبر انقالب ،آوردن ملت به صحنهی دفاع مقدس
را تشخیص حیاتی امام راحل عظیمالشأن دانستند و
افزودند :امام با درک عمیق خود ،مانند اصل انقالب ،ملت
را به وسط میدان کارزار همهجانبه آورد ،چرا که فهمید
صِ رف حضور نیروهای مسلح نمیتواند مسئله را حل کند.

ت بینظیر ،نفوذ معنوی ،صداقت و
ایشان ،شخصی 
معصومیت در بیان حقایق و واقعیات و نگاه تیزبین را از
دیگر ویژگیهای فرماندهی امام در هشت سال دفاع
مقدس برشمردند و افزودند :امام با قاطعیتی فوقالعاده
و بینظیر ،فرمان میداد و کارها را بهپیش میبرد ،که
تأکید بر شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و
سوسنگرد از نمونههای این قاطعیت عجیب است.

ایشان موضعگیریهای هوشمندانه به اقتضای
شرایط مختلف جنگ را از دیگر ویژگیهای امام
خواندند و با ذکر نمونههایی افزودند :دادن روحیه

به ملت و تحقیر دشمن در هنگام الزم ،جلوگیری از
مخرب غرور در پیروزیها و دلگرمی دادن و
آفت
ّ
تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز ،از جمله روشهایی
بود که این پدر مهربان و مدیر معنوی ،آگاه و مسلط بر
میدان ،بهکار میگرفت و دفاع مقدس را هدایت میکرد.

رهبر انقالب ،با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشتهها
و مباحث مربوط به دفاع مقدس دربارهی نقش امام
خمینی وجود دارد ،افزودند :باید در این زمینه کار
جدی و گسترده انجام شود.
ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن
برای تحریف واقعیات دفاع مقدس ،به بیان نکاتی
دربارهی ابعاد شگرف و عظیم این پدیده پرداختند.
«پیروزی درخشان و روشن ملت ایران در جنگ
تحمیلی» نخستین نکتهای بود که حضرت آیتاهلل
خامنهای به آن اشاره کردند و گفتند :هدف دشمن
از بهراه انداختن جنگ ،ساقط کردن نظام اسالمی،
سلطهی مجدد بر ایران و تجزیهی کشور بود اما یک
وجب از خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک
قدم هم نتوانستند جمهوری اسالمی و ملت ایران را
به عقب برانند.

ایشان با اشاره به شکست های مداوم ایران در

جنگ های یکی دو قرن اخیر در دورهی قاجار و در
دورهی پهلوی و تحقیر سران ایران در آن دوران،
افزودند :ملت ایران در دفاع مقدس توانست در مقابل

قدرتهای شرق و غرب و کشورهای وابسته به آنها بِایستد
و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس ،این دفاع
پیروزمندانه ،بخشی از هویت ملی ایران است.
رهبر انقالب اسالمی در نکتهی بعدی ،دفاع مقدس را از
ابتدا تا انتها یکی از «عقالنیترین و مدبرانهترین حرکات
ملت ایران» برشمردند و گفتند :برخیها تالش دارند تا
با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته،
دفاع مقدس را به بیتدبیری متهم کنند ،درحالیکه
این دفاع از همان شروع کار یعنی همکاری ارتش و
سپاه و انتخاب تاکتیکهای مبتکرانه و شجاعانه و انجام
اقدامات بزرگ و شگفتآور در عملیاتها تا پایان جنگ
و قبول قطعنامه ،همه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود.
«شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی
و بروز استعدادها در دفاع مقدس» سومین نکتهای
بود که حضرت آیتاهلل خامنهای به آن اشاره
کردند و افزودند :این مدل بینظیر و بیسابقه در
جهان بهگونهای بود که هر فردی اعم از رزمندهی
چهاردهساله تا پیرمرد هفتادساله یا دختر دانشآموز
دبستانی و بانوان محترم در پشت جبهه یا پزشک و
جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و انواع
قشرها و صنوف مختلف ،هریک جایگاه خود را در این
شبکهی عظیم مردمی پیدا میکردند و مشغول دفاع و
خدمت میشدند.

ایشان خاطرنشان کردند :در این مدل گستردهی
حضور مردمی ،استعدادهای مهمی ظهور مییافت
و بهعنوان مثال یک جوان روستایی از کرمان
تبدیل به حاج قاسم سلیمانی شد ،یا یک افسر
جوان تبدیل به فرماندهای مجرب و توانا همچون
شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،و یا از
یک روزنامهنگار داوطلب در کوران حوادث جبهه،
نابغهی اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امروز هم اگر
همت شود و نگاه صحیح به مسائل و مردم وجود
داشته باشد ،میتوان از این مدل بینظیر استفاده

ایشان بروز عالیترین فضایل اخالقی و معنوی و
تعالی روحی در میان رزمندگان را یکی از فصلهای
درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و
افزودند :شرححالهایی که از برخی رزمندگان
نوشته شده ،وصیتنامهی شهدا ،فضایل اخالقی
همچون صدق و صفا ،اخالص ،تواضع ،خدمت به
دیگران ،ایثار ،فداکاری ،سحرخیزیها و عبادتهای
عارفانه ،بیاعتنایی به زیورهای دنیوی و رفتارها
و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به جبهه و
استقبال از فرزندان شهیدشان ،همه به برکت اسالم
و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع مقدس
تجلی و بروز یافت.

«سرمایهسازی دفاع مقدس برای کشور» نکتهی بعدی
بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و
گفتند :یکی از این سرمایهسازیهای ارزشمند «امنیت»
است که به برکت دفاع مقدس بهدست آمده زیرا
دفاع ملت ایران نشان داد که هزینهی تعرض و تجاوز
به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده
مواجه میشود ،بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل
خواهد کرد و آن را بهصرفه نخواهد دانست.
ایشان «روحیهی خودباوری» و «حرکت به سمت
نوآوریهای فنی و علمی» را یکی دیگر از سرمایههای
دوران دفاع مقدس دانستند و افزودند :در همان دوران
و هنگامی که شهرهای ایران هدف موشکهای دشمن بود
و هیچ کشوری به ما موشک و تجهیزات نمیداد ،شهید
طهرانیمقدم و دوستان وی ،صنایع موشکی را پایهگذاری
کردند و توانایی کنونی موشکی ،نتیجهی همان روحیهی
خودباوری و حرکت علمی آن زمان است.

رهبر انقالب اسالمی ،جرئت انجام کارهای بظاهر
نشدنی و ارتقای سرمایهی انسانی کشور را از
جمله سرمایههای دوران دفاع مقدس برشمردند و
گفتند :یک نمونه از سرمایههای انسانی دوران دفاع
مقدس ،شهید سلیمانی بود که در عرصهی منطقه
و دیپلماسی ،اقدامات شگفتآوری انجام میداد و
هنوز ملت ایران از گسترهی فعالیتهای این شهید
عزیز اطالع کافی ندارد.
ادامه در صفحه 8

به گزارش میالد الرستان و
براساس اطالعیه منتشره در
سامانه کدال ،شرکت سیمان
الرستان تسهیالت ارزی به مبلغ
٢١میلیون یورو ازمحل صندوق
ذخیره ارزی به عاملیت بانک
صادرات ایران جهت خرید ماشین
آالت خط تولید طرح توسعه
دریافت کرده است.

براساس این گزارش ،جهت تسویه
تسهیالت فوق الذکر با استفاده از
مزایای ماده ٢٠قانون رفع موانع
تولید و با توافق با بانک صادرات
ایران از طریق سهامدار عمده
(شرکت سیمان کارون) تامین
مالی شده و بصورت یکجا مبلغ
 ٧٩٨۵٧٠میلیون ریال پرداخت
شده است.

کسب دو مقام کشوری توسط دانش آموز
الرستانی در «جشنواره ملی رسانش»

یک دانش آموز الرستانی دو مقام
برتر کشور در «جشنواره ملی
رسانش» را کسب کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی آموزش و پرورش
الرستان ،دانش آموز امیرحسین
جمالی ،عضو انجمن های مجری
گری ،مهدویت و رسانه و فضای

مجازی «کانون فرهنگی تربیتی شهداء
الرستان» و عضو انجمن اسالمی دانش
آموزان الرستان  ،دو مقام برتر کشور در
«جشنواره ملی رسانش» را کسب کرد.
این دانش آموز الرستانی توانست مقام
اول پسران در بخش نماهنگ ،مقام
اول پسران در بخش پادکست صوتی
کسب کند.
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اظهارات وقیحانه
دیکتاتور بحرین

دیکتاتور بحرین با توجیه خیانت بزرگ
خود به مسئله فلسطین از طریق عادی
سازی روابط با رژیم صهیونیستی ،آن را
به زعم خود دستاوردی تاریخی برای رژیم
نامشروع و سرکوبگر خود توصیف کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الجزیره،
حمد بن عیسی آل خلیفه  ،از توافق ننگین
سازش با رژیم صهیونیستی و زیر پا گذاشتن
حقوق مشروع و بر حق ملت فلسطین دفاع
کرد و مدعی شد این توافق یک دستاورد
تاریخی است که به پیشبرد روند صلح و
ثبات در منطقه خاورمیانه کمک می کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی بحرین،
اظهارات حمد بن عیسی در جریان نشست
کابینه این کشور برگزار شد که ریاست
آن را برعهده داشت .شیخ حمد در این
جلسه مدعی شد امضای اعالن تایید صلح
(توافق ننگین عادی سازی روابط با رژیم
صهیونیستی) یک دستاورد مهم تاریخی در
راه تحقق صلح فراگیر در منطقه خاورمیانه
و برآورده شدن خواسته های ملتها از
پیروان ادیان مختلف مبنی بر امنیت ،ثبات
و رفاه و توسعه به شمار می رود.
دیکتاتور بحرین که اقدام ننگینش در
توافق سازش با رژیم صهیونیستی موجی از
خشم و نفرت و محکومیت در میان ملتهای
اسالمی و کشورهای عربی به ویژه در میان
اکثریت مردم بحرین با وجود خفقان و
سرکوبگری حاکم بر آنها به وجود آورده
است ،ادعا کرد که توافق صلح که اخیرا در
واشنگتن امضا شد ،ناشی از دیدگاه بحرین
درباره صلح فراگیر و قلمداد کردن آن به
عنوان یک گزینه راهبردی برای پیشبرد
روند صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه بوده
است.
وی مدعی شد از جمله اهدافی که ما برای
تحقق آن از طریق این توافق تالش کردیم،
این بود که جهان این نکته را بداند که پیام
و گزینه استراتژیک ما ،صلح است و یکی از
ویژگی های هویت اصیل بحرین ،همزیستی
و تسامح است.
پادشاه بحرین با وجود این خیانت بزرگ
به ملت فلسطین مدعی شد که موضع
کشورش در قبال مسئله فلسطین ثابت و
دائمی است .وی اعالم کرد به تحقق راه
حل دو دولت که دربرگیرنده تشکیل دولت
مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی
باشد بر اساس طرح صلح عربی پایبند است.
سه شنبه  25شهریور رژیمهای بحرین و
امارات توافق خفت بار سازش را با رژیم
صهیونیستی در کاخ سفید با نظارت دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کردند و
حالت خشم و نفرت از این اقدام در محافل
مردمی عربی را نادیده گرفتند.
گروههای سیاسی و سازمانهای مختلف
عربی مخالفت قاطع خود را با توافق
سازش رژیمهای امارات و بحرین با رژیم
صهیونیستی مورد تاکید قرار دادند و گروه
های فلسطینی هم این اقدام را خنجری در
پشت مسئله فلسطین توصیف کردند.

2

انجام  ۵۵۰۰مأموریت اورژانسی در شش ماه توسط اورژانس الرستان
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی
الرستان ،گفت :پرسنل تالشگر
بیمارستانی
پیش
اورژانس
الرستان در  ۶ماهه نخست سال
جاری  5470مأموریت امدادی
انجام دادهاند.
مسعود حاجی رجبی در گفتوگو
با خبرنگار میالد الرستان با بیان
اینکه این آمار بر اساس فعالیت
امدادگران اورژانس الرستان،
در۶ماهه نخست امسال به ثبت
رسیده است ،اظهار کرد :در همین
بازه زمانی از مجموع مأموریتهای
انجامشده کارشناسان واحد
ارتباطات این مرکز پاسخگوی
 ۲هزار و  ۵۶۲تماس در زمینه
بیماری کرونا بودهاند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد
 ۵۷۱مورد توسط آمبوالنسهای
بیمارستانی
پیش
اورژانس
الرستان ،به بیمارستان اعزام
شدهاند ،افزود 1977 :مورد
مشاوره توسط کارشناسان اورژانس
الرستان انجام شد.رئیس اورژانس

پیش بیمارستانی الرستان ،با بیان
اینکه از مجموع  5470مأموریت،
 ۶۴۴مورد آن مربوط به حوادث
ترافیکی بوده است ،خاطر نشان
کرد :بخش عمده این تصادفات
مربوط به راکبان موتورسوار است.
این مسوول آمار افرادی که در

سوانح به کمک کارکنان اورژانس
خدمات درمانی دریافت کردهاند را
 ۷۵۲مصدوم اعالم کرد و یادآور
شد :تیم اورژانس هوایی الرستان
در طول شش ماهه گذشته۱۷ ،
پرواز داشته و  ۱۷مصدوم به کمک
این خدمت ،نجات یافتهاند.حاجی
رجبی ،اضافه کرد :مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی
الرستان در  ۶ماه نخست سال
 ،۹۹تعداد  ۱۲دوره غیرحضوری
آموزش تخصصی برای پرسنل،
تهیه کلیپ در زمینه آموزش
همگانی ،فراخوان همیار اورژانس
و اورژانس یار و شروع آموزش
برای افراد ثبتنام شده برگزار
کرده است.

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید دفاع مقدس در فسا
پیکر مطهر شهید سعید رحیمی از شهدای دوران
دفاع مقدس که پس از  ۳۲سال شناسایی شد و
به وطن بازگشت ،پس از تشییع در گلزار شهدای
فسا در کنار سایر همرزمانش به خاک سپرده شد.
در آیین تشییع و خاکسپاری این شهید بزرگوار
که همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس
برگزار شد ،خانواده شهید ،جمعی از مسووالن
لشکری و کشوری و همچنین گروههای مختلف
مردم حضور داشتند.

شهید سعید رحیمی ،سال ۱۳۶۴به عنوان
سرباز عازم جبهههای نبرد شد و پس از پایان
خدمت سربازی به بسیج پیوست و  ۶ماه به
عنوان بسیجی در مقابل دشمن بعثی جنگید
و سرانجام در سن  ۲۰سالگی در عملیات
بیتالمقدس هفت در منطقه شلمچه به شهادت
رسید.پیکر پاک این شهید پس از  ۳۲سال
انتظار ( ،سیام شهریورماه  )۹۹با استقبال
اقشار مختلف مردم وارد شیراز شد.

مجاهدت مسئولین فارس ،برطرف کردن مظلومیت سومین حرم اهل بیت(ع) است
نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز،
گفت :مجاهدت مسئولین استان فارس برطرف
کردن مظلومت احمد ابن موسی شاهچراغ
(ع) است .به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرنگار مهر ،آیتاهلل لطفاهلل دژکام در آئین
نکوداشت و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس
استان فارس بیان کرد :یکی از وظایفی که
مسئولین در استان فارس بر عهده دارند
مجاهدت در راستای برطرف کردن مظلومیت
حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع)است.
امام جمعه شیراز ،اضافه کرد :انسان در طول
زندگی خود بارها مورد امتحان الهی قرار

میگیرد و امتحان الهی تعطیل پذیر نیست از
این رو تا مادامی که انسان نفس میکشد باید
در حضور خداوند مورد امتحان واقع شود.
وی ادامه داد :برخی افراد در میانه راه
امتحانهای الهی از مسیر تعالی و طریقت حق
فاصله گرفته و دیگر در مسیر امتحان الهی
نیستند مصداق این کالم را میتوان به سران
کشورهای بحرین و امارات نسبت داد که روزی
حافظ منافع مردم مظلوم فلسطین بودند و
امروز تغییر موضع میدهند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس ،با تاکید بر
مجاهدت در راه خداوند اظهار کرد :با توجه به

محدودیتهایی که دشمنان در راستای توقف
توسعه کشور اسالمی ایران ایجاد کردهاند اکنون
بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار جهادی در
تمامی عرصههای انقالب هستیم
آیتاهلل دژکام ،در بخش دیگری از سخنان خود
با تاکید بر لزوم تداوم مساوات و کمکهای
همدالنه ،بیان کرد :در دهه آخر صفر مجددا ً
مساوات استان فارسیها به همگان ثابت شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس ،گفت :در
دهه آخر صفر با محوریت قرارگاه مواسات حرم
احمد بن موسی (ع) کار مناسبی برای خدمت
به مردم شکل خواهد گرفت.

قالیباف :برای برخی خانوارها کاالهای اساسی هم دست نیافتنی شده است
رئیس مجلس شورای اسالمی ،با
اشاره به این که برای برخی خانوارها
کاالهای اساسی هم دست نیافتنی
شده است بر حفظ و افزایش قدرت
خرید کاالهای ضروری و سبد غذایی
توسط مردم تاکید کرد.محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در نشست با روسای کمیسیونهای
اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس
که با موضوع بررسی طرح حمایت
معیشتی از مردم تشکیل شد بود،
گفت :مجلس در این موضوع به یک
فوریت طرحی رای داده که اکنون در
حال جمع بندی نهایی در کمیسیون
بودجه است .مجموعه مجلس و دولت
درباره طرح حمایت معیشتی از مردم
باید هماهنگ عمل کنند .جلساتی
در کمیسیون برنامه و بودجه در
این خصوص با حضور نمایندگان
دستگاه های اجرایی ،برگزار شده ان
شاءاهلل بزودی پیرامون نحوه تامین
اعتبارات و اجرای این طرح ،مجلس
به جمع بندی می رسد.وی ضمن
تاکید بر ضرورت تصویب این طرح
در شرایط کنونی گفت :متاسفانه
این روزها افزایش قیمت ها و تورم
کاالها بر اقشار کم درآمد ،حقوق بگیر
ومتوسط جامعه فشار آورده است.به
نحوی که حتی برای برخی خانوارها
دسترسی به کاالهای اساسی هم به
سختی امکان پذیر است و یا حتی
دست نیافتنی شده است .البته که

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000466هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمدرضا استوار فرزند
علي اكبر بشماره ملي  6560029530صادره از الرستان در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  450مترم ربع
پالك فرعي  12773از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك
 1669فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گ راش خريداري معالواسطه از مالك رسمي محمدعلي
عبدالهي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم م راتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي داشته باشند مي
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از م راجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
م/الف466/

این وظیفه ما مسئوالن است که برای
این وضعیت چاره اندیشی کنیم.
نماینده تهران در مجلس ،با بیان
این که متاسفانه ارز  4200تومانی
تخصیصی به کاالهای اساسی
نتوانسته مسیر درستی را طی کند
و نتیجه مطلوبی داشته باشد و به
اجماع همه کارشناسان هدررفت آن
بیش از مزیتش بوده است تاکید کرد:
ارز یارانهای تخصیصی برای تامین
کاالهای اساسی باید به درستی در
اختیار جامعه هدف قرار بگیرد تا
بتوانیم به بهترین نحو از داشتههای
خود استفاده کنیم.رئیس مجلس،
با اشاره به تامین منابع مالی برای
اجرای طرح حمایت معیشتی از
مردم از محل مناسب اظهار کرد:
برای تامین منابع مالی طرح نباید
از منابع تورم زا و افزایش پایه پولی
استفاده کرد بلکه باید با بهره گیری

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000465هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد عسكري فرزند حسين علي
بشماره ملي  6569881361صادره از گ راش در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  332/20مترم ربع پالك فرعي  12772از
اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك  8345فرعي از10827
اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گ راش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي جعفر اسدي الري محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعت راضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعت راض،
دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از
م راجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
م/الف467/

از منابع موجود بودجه و صرفه جویی
دولت این اتفاق بیفتد .به هرحال
باید به مردم اطمینان داد که سبد
غذایی و ضروری آنها کوچک نمی
شود.قالیباف ،خاطرنشان کرد :این
گرانی افسارگیسخته کار را بر زندگی
مردم بشدت سخت کرده است بگونه
ای که بخشی از مردم دغدغه تامین
نیازهای ضروری معیشتی زندگی
شان هستند .اصل کار این است که
اقتصاد کشور رونق بگیرد و مسائل
اقتصادی بصورت ریشه ای حل شود
اما در شرایط فعلی ما باید دغدغه
اولیه زندگی مردم را برطرف کنیم
لذا مردم برای تامین کاالی اساسی
و ضروری شان باید تضمین داشته
باشند.قالیباف با بیان اینکه بر روی
تامین کاالهای اساسی با استفاده از
کارت الکترونیکی و به صورت موقت
بحثی وجود ندارد ،افزود :تعداد

دفعات پرداختی به جامعه هدف تا
پایان سال  99برای خرید کاالهای
اساسی باید تعیین شود و در صورت
ادامه اجرای آن هم در سال آینده
باید مکانیزم الزم پیشبینی شود.
ما معتقدیم باید در فواصل منظم
تا پایان سال اقالم اساسی مورد نیاز
خانوارها را مانند گوشت و روغن و
برنج و دیگر کاالهای اساسی را با
قیمت ارزان در اختیار خانوارهای
مشمول قرار داد.وی ضمن تاکید
براینکه در شرایط کنونی باید قدرت
خرید مردم برای تامین اقالم اساسی
حفظ شود ،گفت :ما نباید اجازه
دهیم سبد غذایی و ضروری مردم
کوچک شود بنابراین موضوع تامین
کاالهای اساسی در اولویت کاری ما
قرار دارد و بعد از جمع بندی نهایی،
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
طرح را برای بررسی در صحن علنی
آماده می کند.رئیس مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :همکاران من در
مجلس هم از بعد نظارتی و هم قانون
گذاری تالش می کنند تا بتوانیم
راهکارهایی را پیش بینی کنیم و
دولت را در پیگیری و اجرای این
راهکارها همراهی کنیم و در مواردی
که الزم است ،قاطعانه و با جدیت
احقاق حقوق مردم را مطالبته کنیم.
ما عهد بستیم که بر سر حقوق مردم
ایستادگی کنیم و کوتاه نیاییم.

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000460هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين آتشي فرزند مهدي با واليت
قهري مهدي آتشي بشماره ملي  6560133796صادره از گ راش در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 643/10
مترم ربع پالك فرعي  12774از اصلي 10827مفروز و مجزي شده
از پالك  1267فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گ راش خريداري معالواسطه از مالك رسمي ورثه مرحوم
حاج قهرمان حسين محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم
م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از م راجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
م/الف461/

کشف سه نفر شتر قاچاق
در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف  ۳نفر شتر
قاچاق به ارزش  ۴۵۰میلیون ریال در این
شهرستان خبر داد.سرهنگ داود امجدی
فرمانده انتظامی الرستان درباره کشف شتر
قاچاق در الرستان ،بیان کرد :مأموران پاسگاه
انتظامی چهاربرکه این شهرستان هنگام کنترل
محورهای مواصالتی ،به یک دستگاه پراید بار
مشکوک و آن را توقیف کردند.سرهنگ امجدی
تصریح کرد :پس از بررسی انجام شده مشخص
شد این خودرو حامل  ۳نفر شتر قاچاق و فاقد
مجوز دامپزشکی است که از بندرعباس بارگیری
شده است.فرمانده انتظامی شهرستان الرستان
با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر
شد ،افزود :ارزش ریالی احشام قاچاق مکشوفه
برابر نظر کارشناسان ۴۵۰ ،میلیون ریال برآورد
شده است.
***

مهار آتشسوزی
در کوههای َکر و سور جهرم

بنا به گفته دو مسوول شهرستان جهرم،
آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی کوه َکر
و همچنین پوشش گیاهی کوه سور در بخش
سیمکان این شهرستان ،با کمک بسیجیان و
نیروهای محلی مهار شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان جهرم ،در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشت :آتشسوزی در ارتفاعات کوه َکر در
بخش سیمکان این شهرستان از بیست و پنجم
شهریورماه  ۹۹شروع و عملیات مهار این
حریق در همان ساعات اولیه با حضور نیروهای
منابع طبیعی ،اهالی روستای مانیان این بخش
و سایر نیروهای امدادی آغاز شد.
مسعود طاهری قیری ،افزود :برای مهار این
آتش ،جا به جایی تجهیزات و وسایل الزم برای
مهار آتش به وسیله بالگرد انجام و این آتش
مهار شد.
وی بیان کرد :در نیمه شمالی کوه کر در
بخشی از صخرهها ،آتش مشاهده شد اما با
توجه به دور از دسترس بودن بودن ،خاموش
کردن آن حتی از طریق بالگرد هم امکانپذیر
نبود ،ولی به دلیل صخرهای بودن منطقه
آتش سوزی ،امکان پیشروی نداشت و به
همین سبب تعدادی از نیروهای سپاه ،بسیج،
نیروهای مردمی و منابع طبیعی برای پایش
منطقه در محل همچنان مستقر هستند.
حدود  ۴۰۰هکتار از جنگلهای کوه سور جهرم
طعمه حریق شد
مسوول روابط عمومی سپاه شهرستان جهرم،
نیز گفت :آتشسوزی کوه سور بخش سیمکان
که از ساعت  ۱۲ظهر روز سیام شهریورماه
آغاز شد در ساعت  ۲۲همان شب به طور کامل
مهار شد.
مهدی زارعی ،با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000461هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا آتشي فرزند مهدي با واليت
قهري مهدي آتشي بشماره ملي  6560199932صادره از گ راش در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 643/10
مترم ربع پالك فرعي  12774از اصلي 10827مفروز و مجزي شده
از پالك  1267فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گ راش خريداري معالواسطه از مالك رسمي ورثه مرحوم
حاج قهرمان حسين محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم
م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از م راجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
م/الف462/

هکتار از جنگلهای کوه سور طعمه حریق شد،
اظهار داشت :مهار این آتشسوزی در حالی
انجام شد که مسووالن درگیر مهار آتشسوزی
کوه کر سیمکان بودند اما با حضور اهالی محلی
و بسیجیان ،این آتشسوزی فرونشانده شد.
به گفته وی ۲۵ ،نفر از بسیجیان پایگاه امام
صادق(ع) شهر دوزه و هشت نفر از بسیجیان
روستای بهجان به همراه مردم منطقه در
عملیات اطفای این حریق مشارکت داشتند.
***

رهایی نوجوان رودانی از چنگال
آدم ربایان در شهرستان کهنوج

فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی اعضای
باند آدم ربایی و رهایی نوجوان  ۱۶ساله ربوده
شده در کمتر از  ۴۸ساعت در شهرستان کهنوج
خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری ،فرمانده انتظامی
هرمزگان ،گفت:در پی دریافت گزارش میدانی
مبنی بر ربایش فردی  ۱۶ساله توسط افراد
ناشناس در شهرستان رودان و مخفی شدن
آدم ربایان در شهرستان کهنوج استان کرمان،
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار
ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
سردار جعفری افزود :کارآگاهان با انجام اقدامات
اطالعاتی و بهره گیری از شیوههای نوین پلیسی
موفق شدند که محل اختفای اعضای باند آدم
ربایی و نگهداری گروگان را در مناطق حاشیهای
شهرستان کهنوج شناسایی کنند.
او گفت :ماموران با اخذ نیابت قضایی از دادگاه
عمومی و انقالب بندرعباس به شهرستان کهنوج
اعزام و با همکاری پلیس کهنوج موفق شدند که
مخفیگاه آدم ربایان و محل نگهداری فرد ربوده
شده را محاصره کنند.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود :دو نفر از آدم
ربایان با توجه به حضور و اشرافیت تکاوران
پلیس و میانجی گری ریش سفیدان محلی خود
را تسلیم و نوجوان ربوده شده را نیز صحیح و
سالم آزاد کردند.
***

توقیف محموله  ۱۵میلیارد ریالی
الستیک قاچاق در بندرعباس

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف  ۱۰۰حلقه
الستیک قاچاق خودروهای سنگین و کشاورزی
به ارزش  ۱۵میلیارد ریال در شهرستان
بندرعباس خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری ،فرمانده انتظامی
هرمزگان گفت:در اجرای طرح مبارزه با قاچاق
کاال و در پی دریافت خبری مبنی بر وجود
مقادیر زیادی کاالی قاچاق در یک انبار،
پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس
امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
سردار جعفری افزود :ماموران پس از اقدامات
اطالعاتی و گشت زنیهای نامحسوس ،انبار
مورد نظر را در ابتدای محور ایسین  -باباغالم
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در
بازرسی از آن  ۱۰۰حلقه الستیک خودروهای
سنگین و کشاورزی را کشف کردند.
وی گفت :ارزش الستیکهای قاچاق کشف
شده  ۱۵میلیارد ریال است.

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000463هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حاجي شيخي فرزند حسين
بشماره ملي  6569802445صادره از الرستان در ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  400مترم ربع پالك فرعي  12775از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  8331فرعي از 10827اصلي واقع
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گ راش خريداري معالواسطه از
مالك رسمي رحمتاله اسدي الري محرز گرديده است.لذا به منظور
اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعت راضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعت راض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود
را به م راجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از م راجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
م/الف459/
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گفت و گو با « امیرعرفان تیموری »
رتبه  162کنکور ریاضی 99

کنکور  ۹۹جدال علم ها نبود بلکه جدال شخصیت ها بود
اما حذف نکردم .من حتی شب کنکور هم
اینستاگرام را چک کردم البته فکر میکنم این
کار اشتباهی بود ولی برای دوری از استرس
ناچار به این کار شدم  .تفریحات من بیشتر
تلویزیون ،بیرون رفتن با دوستان و فضای
مجازی بود.

گفت و گو با «زهرا شاکری » رتبه 55کنکور انسانی 99

مطالعه گروهی ،راهی برای ترغیب به درس خواندن/از کنکور غول نسازید
 در ابتدا خودتان رامختصر ًا معرفی نموده و
رتبه خود را در کنکور بیان
نمایید؟(در صورت امکان
درصدهای خود را هم بگویید)؟

زهرا شاکری هستم رتبه  ۵۵انسانی کنکور ۹۹

چگونه از رتبه خود مطلع شدید احساس شما
چه بود؟

برخالف بقیه همکالسی هایم شب را خوابیدم
 ،صبح رتبه ام از سایت نگاه کردم و توقعش
را نیز داشتم.
چه شد به نتیجه رسیدید که به رشته انسانی بروید؟

عالقه من به درس ها و همچنین آینده شغلی
این رشته
 نحوه مطالعه شما در سال کنکور چگونه بودو از چه زمانی بصورت جدی مطالعه را شروع
نمودید؟(در کجا درس میخواندید و نظر شما

جهت مطالعه گروهی چیست؟)

از تابستان سال آخر شروع کردم  ،بعد از
امتحانات نوبت اول با جدیت بیشتری شروع
به مطالعه کردم .من  ۵۰درصد در خانه و ۵۰
درصد باقی را در مدرسه درس می خواندم .
مطالعه گروهی خوب است در صورتی که با
دانش آموز های جدی درس خوانده شود .من
و دوستانم گاهی با هم به مدرسه می رفتیم و
این امر باعث می شد حتی اگر حوصله درس
خواندن را هم نداشتیم با دیدن بقیه شروع به
درس خواندن نماییم.
تفریح و استفاده از فضای مجازی در سال منتهی
به کنکور را چگونه مدیریت کردید؟ چه تفریحاتی
داشتید؟

غالب استفاده من از فضای مجازی روز های
جمعه بعد از آزمون بود .من سال کنکور خودم
را محدود نکردم و تفریحات خودم را نیز از
بین نبردم  .یکبار هم برای تجدید روحیه به

مسافرت رفتم.
 -مهمترین عوامل موفقیت خود را بیان نمایبد؟

از نظر من بچه ها نباید از کنکور برای خود
غول بسازند .من عامل موفقیت خود را در
این می دانم که از کنکور برای خود غول
نساختم و به همان روشی درس خواندم که
قبال میخواندم و البته در این مسیر تند خوان
بودنم خیلی کمک کرد.
سطح معلمان و امکانات الرستان جهت رسیدن به
رتبه های برتر را چگونه ارزیابی می کنید؟ راه
افزایش کیفیت؟

من از معلمان و کادر مدرسه واقعا راضی بودم
 ،حقیقتا مدرسه از هیچ تالشی برای موفقیت
ما دریغ نکرد امیدوارم باقی مدارس هم بتوانند
در سال های آتی این امکانات را برای دانش
آموزان فراهم کنند.
آیا از کتب آموزشی و کالس های تقویتی هم
استفاده کردید؟ تاثیر آن را چگونه ارزیابی میکنید؟

کالس هایی مدرسه برای ما ترتیب داده بود و
کتاب های کمک آموزشی هم برای بعضی درس
ها تهیه کردم .البته پشیمان هستم از اینکه در
کالس ها شرکت کردم واقعا تاثیری ندارند.
 -چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد؟

به رشته روانشناسی عالقه دارم.

 آیا برای انتخاب شغل در آینده به الر بازمیگردید؟

حتما .باعث افتخارم است که به همشهری
های خودم خدمت کنم.
 -توصیه شما به کنکوری های آینده چیست؟

اینکه بچه ها از کنکور نترسند و همان راه
همیشگی را پیش ببرند .همیشه تالش+توکل=
موفقیت بوده و خواهد بود.
میالد الرستان :کالم پایانی؟

و در اخر برای همه بچه ها آرزوی موفقیت دارم

گفت و گو با « احسان ناطقی » رتبه  99کنکور تجربی 99

«اگر بازگشت به الر ،سدی برای پیشرفت نباشد باز خواهم گشت»
جدی مطالعه را شروع نمودید؟(در
کجا درس میخواندید و نظر شما جهت
مطالعه گروهی چیست؟)

 در ابتدا خودتان را مختصر ًا معرفینموده و رتبه خود را در کنکور بیان
نمایید؟(در صورت امکان درصدهای
خود را هم بگویید)؟

احسان ناطقی متولد سال ۱۳۸۱
دانش آموز رشته علوم تجربی
مدرسه تیزهوشان الر هستم .من
رتبه  ۹۹منطقه دو در رشته علوم
تجربی کسب نمودم.
 چگونه از رتبه خود مطلع شدیداحساس شما چه بود؟

بعضی از دوستانم اطالع دادند که
نتیجه کنکور آمده است و همان
موقع رفتم و رتبه خود را نگاه
کردم .طبیعتاً از رتبه خود احساس
خوشحالی نموده ام.

چه شد به نتیجه رسیدید که به رشتهانسانی بروید؟

بخاطر عالقه و وجود چشم انداز
وسیع در رشته تجربی این رشته را
انتخاب کردم.

 نحوه مطالعه شما در سال کنکورچگونه بود و از چه زمانی بصورت

من از ابتدای سال یازدهم بصورت
جدی تا عید دوازدهم شروع به
مطالعه کردم  .دو سه ماه آخر
متناسب با نزدیک شدن به کنکور
مقداری خواندنم از لحاظ نحوه و
ساعت خواندن و تعداد تست زدن
تغییر کرد .من در خانه خودمان
درس میخواندم و معتقد هستم
مطالعه گروهی بستگی به شخصیت
افراد دارد و افرادی هستند که با این
موضوع مشکلی ندارند .

تفریح و استفاده از فضای مجازی درسال منتهی به کنکور را چگونه مدیریت
کردید؟ چه تفریحاتی داشتید؟

عمدتا تفریح من بیرون رفتن با
دوستان بود که البته بیماری کرونا
آن را محدود کرد .در سال آخر کال
گوشی خود را خاموش کرده بودم یا
اینکه اگر روشن بود فضای مجازی
نداشتم .

 مهمترین عوامل موفقیت خود را بیاننمایبد؟

تحمل سختی ،اعتماد به نفس،
استمرار و البته داشتن دو مشاور
کار بلد عوامل موفقیت من در
کسب نتیجه خوب بوده است.
همچنین خانواده نیز در جهت

ایجاد محیطی مناسب برای درس
خواندن نقش مهمی ایفا نموده اند.
 سطح معلمان و امکانات الرستانجهت رسیدن به رتبه های برتر را
چگونه ارزیابی میکنید؟؟ راه افزایش
کیفیت؟

اخیرا کنکور به آن جهت سوق پیدا
کرده که واقعا تدریس دبیران در
آن ساعات محدودی که در مدرسه
به آن اختصاص داده شده است
نمیتواند کنکور را پوشش دهد و
موفقیت در کنکور کامال مستلزم
داشتن کتاب کمک درسی و تالش
خود دانش آموز است .اما ما در
تعدادی از دروس دارای معلمانی
هستیم که در همان وقت محدود
توضیحاتی می دهند که خواندن
ما راحت تر شود .واقعا در برخی
از دروس کمبود دبیر حس می
شود .به شخصه معتقدم دی وی
دی های آموزشی و کالس های
آموزشی آنقدرها هم الزامی نیست
و خودم زیاد از آنها استفاده نکردم
و فقط دوره کوتاهی فیزیک شرکت
کردم .معتقدم کتاب درسی و کتاب
های کمک درسی کمک کننده
خواهند بود .

آیا از کتب آموزشی و کالس هایتقویتی هم استفاده نمودید؟ تاثیر آن
را چگونه ارزیابی میکنید؟

کالس های تقویتی برای یک گروه از
دانش آموزان مفید هست اما الزامی
نیست .دانش آموز میتواند با کتاب
های درسی خود و کتاب های کمک
درسی که الزامی به حساب می آیند
در کنکور موفق شوند .اما باز تکرار
میکنم که کالس های تقویتی می
تواند برای گروهی از دانش آموزان
مفید باشد اما هم کالس به تنهایی
کافی نیست و هم اینکه برخی دانش
آموزان بدون کالس هم می توانند
نتیجه مطلوب را بگیرند .

این تفریحات وجود داشته باشد تا
سالمت روان و روح به خطر نیفتد.
دوم همانطور که کم خواندن ضرر
دارد زیاد خواندن هم ضرر دارد.
کسی نمی تواند روزی  ۱۲ساعت
هر روز در دوره کنکور درس بخواند.
پس نه زیاده روی کنید و نه کم
خواندن.
سوم اینکه کنکور را چیز عجیبی
نبینند کنکور مانند همین آزمون
های آزمایشی است و وقتی که به
آن برسید می فهمید که غولی که
در ذهن ساخته اید نیست .چهارم
اینکه کیفیت مطالعه خیلی مهم تر
از کمیت مطالعه است  .من در دوران
کنکورم با گوشت و پوست خود حس
کردم کسی که کمتر درس میخواند
اما خوب مدت زمانی را که میخواند
یاد میگیرد از کسی که زیادتر درس
میخواند اما کیفیت ندارد جلوتر است.
در آخر بدانید که نتیجه نهایی همواره
با خداست و خدا عالوه بر اینکه به
دانسته های شما نگاه میکند به تالش
های شما هم نگاه خواهد کرد.

 توصیه شما به کنکوری های آیندهچیست؟

 -کالم پایانی؟

چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد؟چرا؟

هنوز مشخص نکردم که چه رشته
ای میخواهم بروم و االن برنامه
دارم در مورد رشته ها و دانشگاه ها
تحقیقاتی را صورت دهم.
 آیا برای انتخاب شغل در آینده بهالر باز میگردید؟

در صورتی که بازگشت به الر سدی
در برابر یک زندگی خوب و پیشرف 
ت
کردن نباشد به الر باز خواهم گشت.

اول اینکه تفریحات معقول داشته
باشند یعنی هم نوع تفریح و هم
مدت زمان آن معقول باشد اما باید
تا روزها و یا هفته های پایانی کنکور

بچه ها باید درست زندگی کردن
را یاد بگیرند .وقتی که بلد باشند
درست زندگی کنند میفهمند که
در هر برهه از زندگی از جمله کنکور
باید چگونه عمل کنند.

گذراندن  ۳سال دبیرستان و آماده شدن برای کنکور از
ترس قبول نشدن در رشته پزشکی دچار مشکالت روحی
و روانی می شوند و چند سال از عمر با ارزش خود را
وقف تست زنی و برآورده کردن آرزوهای خانواده خود
می کنند و به این صورت با آرزویهای خود برای همیشه
خداحافظی میکنند و شاید هیچ وقت برای تحصیل در
این رشته نمره قبولی را کسب نکنند و تنها گذر عمر بی
ثمر ببینند.
اوضاع اشتغال به حدی نابسامان است که دانشجویان
یا فارغ التحصیالن را به سمت و سوی کارآفرینی سوق
میدهد و حتی برای این کار هم در برنامه ششم توسعه
سهمی ویژه در نظرگرفته شده است.
علوم انسانی ،شاخصترین رشته در مسیر توسعه اقتصادی کشور

نتایج کنکور اعالم شده است و داوطلبان باید انتخاب
رشته کنند و درآمد و بازار کار یکی از مهمترین علل
تاثیرگذار در انتخاب است.
امروزه «پول» به عنوان یکی از مهمترین دالیل رفتن به
دانشگاه شناخته شده است ،از طرفی دکتر یا مهندس
شدن آرزوی افراد بسیاری است ،اما بیشتر خانوادهها با
نادیده گرفتن تواناییهای فرزندان شان آنها را مجبور
به تحصیل در رشتههای سخت و طاقت فرسا میکنند.
به عقیده عموم مردم تنها رشتههای حقوق ،پزشکی و
مهندسی از بازار کار خوبی برخوردار هستند و آینده افراد
را میسازند ،در واقع با بروز یا افزایش مشکالت اقتصادی
در کشور که امروزه شاهد آن هستیم تمایل به رشتههای
پرمخاطب و سخت هم بیشتر شده است ،اما رشته های
دیگری هم وجود دارند که از بازار کار خوبی برخوردار
هستند و می توان در آن ها ادامه تحصیل داد.
رشتههای مدیریت ،علوم ارتباطات ،علوم کامپیوتر،
طراحی و گرافیک ،مهندسی نفت و مهندسی مکانیک
از رشتههای پردرآمد هستند که متقاضیان آنها زیاد

است .رشتههای پزشکی یا پیرا پزشکی در مقایسه با سایر
رشتهها شرایط بهتری از نظر اشتغال دارند ،اما به علت
رقابت زیاد پذیرش داوطلب در آنان با سختی و دشواری
همراه است.
طبق آمارهای به دست آمده در سالهای اخیر ،رشتههای
مهندسی بازار کار خوبی ندارند و فارغ التحصیالن این
رشته در کارهای ساده یا کارگری فعالیت میکنند اما
برای اشتغال در بازیهای اندرویدی ،اپلیکیشن ها ،نرم
افزارهای مختلف آموزشی و ...نیاز به مهندسان کامپیوتر
و در راس آنها برنامه نویسان حرفهای است.
از همان آغاز انتخاب رشته در مدارس برخی خانوادهها با
دخالت نا به جا همانند یک برده فرزندان شان را تحت
سلطه خود در می آورند و آنان را وادار میکنند تا برای
تحصیل در یک رشته حتما مطابق نظراتشان تصمیم
گیری یا عمل کنند.
برای مثال تجربی یکی از رشتههایی است که خانوادهها
بدون در نظر گرفتن استعدادهای فرزندانشان را مجبور
به تحصیل در این رشته میکنند و دانشجویان بعد از

 -مهمترین عوامل موفقیت خود را بیان نمایبد؟

در سطح جهان به علوم انسانی به عنوان یک رشته
شاخص و قوی نگاه میشود و کشورها برای پیش بردن و
توسعه اقتصاد کشور خود از فارغ التحصیالن این رشتهها
بهره میگیرند و برای آنان بسیار حائز اهمیت است که
مدیران شرکت ها حتما در رشته انسانی تحصیل کرده
باشند تا بتوانند با سیاستهای مناسب اقتصاد کشور را
در مسیر درست راهنمایی کنند.
با این حال برخی از افراد به دنبال رشتههای به اصطالح
دهن پر کن هستند ،اما بعد از ورود به آن به نا توانایی
خود پی می برند و برای قبولی در امتحانات با ترس و لرز
حاضر میشوند.
اولین معیار در انتخاب رشته محک زدن استعدادها و
توانایی ارتباط با آن رشته است تا بتوان بعد از قبولی در
دانشگاه به راحتی دروس را پاس کرد و برای مقاطع باالتر
تحصیلی آماده شد.
باید دانست انتخاب رشته واقعبینانه دانشآموزان و
دانشجویان به منظور فعالیت در مشاغل مطمئن حائز
اهمیت است و متاسفانه امروزه افراد سراغ رشتههای
پرزرق و برقی میروند که در شرایط کنونی نمیتوان
آیندهای روشن برای آنان تصور کرد و بسیاری از
داوطلبان با خیال طبیب شدن چند سال از عمر خود را

 در ابتدا خودتان را مختصر ًا معرفی نموده و رتبهخود را در کنکور بیان نمایید؟(در صورت امکان
درصدهای خود را هم بگویید)؟

امیرعرفان تیموری ،رتبه  ۱۶۲کنکور سراسری
 ۹۹در رشته ریاضی هستم.

 چگونه از رتبه خود مطلع شدید احساس شماچه بود؟

شبی که نتایج آمد بیدار بودم تا اینکه یکی از
دوستانم پیام داد که نتایج اعالم شده است .اول
فکر میکردم که با من شوخی میکنند یا آنها
اشتباه میکنند تا اینکه رفتم نتیجه ام را نگاه
کردم .واقعا تا زمانی که نتیجه خودم را دیدم
استرس زیادی تحمل کردم ولی خدا را شکر
نتیجه خوبی داشت و از خداوند متشکر هستم .

 چه شد به نتیجه رسیدید که به رشته ریاضیبروید؟

چند نفر از دوستان من به رشته ریاضی عالقه
داشتند اما بخاطر اصرار خانواده و فکر بازار کار
بهتر به رشته تجربی روی آوردند  .اما من از
خودم از اول به رشته ریاضی عالقه داشتم و
دلیل انتخاب من هم همین عالقه بود و االن
پشیمان نیستم  .واقعیت این است که بازار کار
برای من اولویت نبوده و عالقه مهم تر بوده است.

 نحوه مطالعه شما در سال کنکور چگونه بودو از چه زمانی بصورت جدی مطالعه را شروع
نمودید؟(در کجا درس میخواندید و نظر شما
جهت مطالعه گروهی چیست؟)

از سال دهم ،البته نه بصورت جدی برای کنکور
درس خواندن را شروع کردم  .سال دهم بصورت
میانگین و مفید حدود دو ساعت برای کنکور
مطالعه میکردم  .چون زود شروع کرده بودم در
سال کنکور مشکل خاصی جهت دروس پایه
نداشتم و بیشتر به مرور آن دروس میپرداختم
 .از مهر ماه سال دوازدهم بصورت جدی کار
مطالعه کنکور را شروع کردم .البته بدلیل کرونا
و اتفاقات پیش بینی نشده موفق نشدم تمام
برنامه ام را به اتمام برسانم  ،اما باز چون از
سال دهم شروع کرده بودم مشکل خاصی
جهت مطالعه دروسم نداشتم .مطالعه من در
خانه بود البته مطالعه در کتابخانه را ترجیح
میدهم اما متاسفانه در الر کتابخانه مجهزی
در حد شیراز و تهران نداریم که امکانات کاملی
داشته باشد .قطعا اگر در الر هم مکانی باشد
که در آن امکانات رفاهی و آرامش کامل برای
درس خواندن وجود داشته باشد واقعا میتواند
بسیار بر روی نتایج کنکور الر تاثیرگذار باشد.

 تفریح و استفاده از فضای مجازی در سال منتهیبه کنکور را چگونه مدیریت کردید؟ چه تفریحاتی
داشتید؟

تفریح اول من در سال کنکور با توجه به وجود
کرونا فضای مجازی بود .معموال پس از آزمون
های آزمایشی به بیرون از خانه میرفتم  .البته
استفاده از فضای مجازی را محدود کردم

پشت درهای دانشگاه می گذرانند.
رشته های پردرآمد را بشناسید
رشته کامپیوتر:

افزایش استفاده از کامپیوتر ،لپ تاپ ،تبلت و  ...باعث
روی آوردن بیشتر افراد به رشته کامپیوتر شده است و
از آن جایی که امروزه اکثر افراد در منزل خود کامپیوتر
دارند؛ بنابراین جهانی شدن اطالعات و ارتباطات باعث
شده است تا بازار کار خوبی برای این رشته در قالب
شرکت های تولید کننده قطعات ،شرکت های تولیدی
و خدماتی ،شرکت های تولید کننده نرم افزار و  ...وجود
داشته باشد و فارغ التحصیالن آن به خصوص جنس
مذکر از این غافله عقب نمانند.
رشته مدیریت :MBA

رشته مدیریت  MBAبه عنوان یکی از پرطرفدارترین و
پرسودترین رشته های دانشگاهی شناخته شده است و
در تمام شرکت ها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی بازار
کار خوبی دارد و می توان در زمینه مدیریت بازاریابی و
مارکتینگ ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی،
تجارت و کارآفرینی نیروهای خوبی تربیت کرد و در این
زمینه به فعالیت مشغول شد.
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه:

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه یکی از مهمترین
رشتههایی است که فارغ التحصیالن آن به جهت دارا
بودن اطالعات وسیع در حوزه بازرگانی و بازاریابی ،روابط
انسانی ،امور مالی ،اقتصادی و بیمه ،میتوانند فعالیت
خوبی به عنوان مدیران اجرایی و مشاوران بیمهای در
شرکتهای بیمه داشته باشند.
رشته داروسازی:

خدمات دارویی ،مشاوره دارویی ،بررسی روشهای
داروسازی و ضعفهای احتمالی موجود در رژیمهای
دارو درمانی از وظایف داروسازان است که بعد از فارغ
التحصیلی میتوانند به عنوان نیروی متخصص فعالیت
داشته باشند .در حال حاضر از میان فارغ التحصیالن

عامل شکست یا موفقیت هر فرد خود فرد است
 .اگر من رتبه ام خراب میشد نباید دیگران
را سرزنش کنم ،اما واقعا زحماتی که پدر و
مادر خصوصا مادرم برای من کشیدند فراموش
نمیکنم و تا ابد مدیون آنها هستم  .میتوانم
بگویم که این موفقیت را بیشتر از خودم به
پدر و مادرم مدیون هستم پس از آنها مشاور
دلسوزم و همچنین تعدادی از معلمین دلسوز
و وظیفه شناسم در مدرسه مرا کمک کردند و
از آنها تشکر میکنم.

 سطح معلمان و امکانات الرستان جهت رسیدنبه رتبه های برتر را چگونه ارزیابی میکنید؟؟ راه
افزایش کیفیت؟

تعدادی از معلمین الر در درس ریاضی و
فیزیک و زبان و ادبیات خوب هستند اما برخی
دروس دیگر معلمین حرفی برای گفتن ندارند
و بیشتر در حد کتاب درس می دهند در حالی
که هدف ما کنکور است  .باید معلمین بیشتر
بصورت تستی کار کنند .البته زمانی که معلم
دارای تعهدی نباشد و آموزش و پرورش بابت
کار آنها برای کنکور حقوق بیشتری ندهد آنها
هم احساس وظیفه نمیکنند .بنظر من آموزش
و پرورش باید به معلمینی که بهتر درس می
دهند و قبولی ها و نمرات بهتری را پرورش
میدهند حقوق بیشتری پرداخت کند .

 آیا از کتب آموزشی و کالس های تقویتیهم استفاده کردید؟ تاثیر آن را چگونه ارزیابی
میکنید؟

کالس تقویتی ریاضی و فیزیک مدرسه رفتم و
در کنار آن از کتب آموزشی کنکوری هم بهره
میبردم .البته بنظر من کنکور بگونه ای است
که چاره ای جز استفاده از کمک های کمک
درسی وجود ندارد .بنظرم تاثیر کتاب از کالس
بیشتر است.
 -چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد؟

بین رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر
شک دارم و بخاطر عالقه یکی از این ها را
انتخاب خواهم کرد .
 آیا برای انتخاب شغل در آینده به الر بازمی گردید؟

باید دید خدا چه میخواهد و معتقدم آینده را
نمیتوان پیش بینی کرد.
 -توصیه شما به کنکوری های آینده چیست؟

با توجه به بیماری کرونا فکر میکنم کنکور
آینده ،کنکور سختی خواهد بود .البته بنظر
با توجه به خانه نشینی فرصت بیشتری
برای درس خواندن وجود دارد ولی این خود
استرس باالیی را به دنبال خواهد شد .کنکور
 ۹۹جدال علم ها نبود بلکه جدال شخصیت
ها بود هر که شخصیت بهتری داشت موفق
تر عمل کرد.شاید من شخصیت علمی باالیی
داشتم اما اگر شخصیت مواجهه با تعویق ،کرونا
 ،لو رفتن سواالت یا تقلب سواالت را نداشتم
نمیتوانستم این رتبه را کسب کنم.
 -کالم پایانی؟

امیدوارم همه موفق باشند و یک روز کنکور
اینقدر استرس زا نباشد و راه های دیگری برای
موفقیت جوانان ایجاد شود .

رشته داروسازی ۸۰ ،درصد جذب داروخانهها و بقیه
جذب صنایع داروسازی ،آرایشی و کارهای اجرایی وزارت
بهداشت و درمان می شوند و از نظر دریافت حقوق جز
پردرآمدترین افراد جامعه هستند.

رشته دندان پزشکی:

امروزه فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی به اندازهای
زیاد است که در هر خیابان یا ساختمان چند نفری به
این شغل مشغول هستند و درآمد باالیی از آن به دست
میآورند چرا که کشورهای جهان سوم همواره به این
شغل احتیاج دارند.
پیراپزشکی:

پیش بینی شده است که رشته پیراپزشکی تا سال ۲۰۲۲
در لیست رشتههای پردرآمد قرار خواهد گرفت و این
رشته به هیچ عنوان محدودیتهای پزشکی مانند هزینه
کردن در دانشکدههای پزشکی ،شرکت در طرحهای
پزشکی و پرداخت هزینه بیمه تخلفات پزشکی احتمالی
را نخواهد داشت.
رشته پزشکی:

رشته پزشکی یکی از مهمترین و پر سودترین رشته
در سطح جهان است که افراد بعد از کسب مهارت و
افزایش و آگاهی خود میتوانند در زمان فارغ التحصیلی
به عنوان پزشک عمومی مطب بزنند یا در درمانگاه و
بیمارستانهای دولتی یا خصوصی مشغول به کار شوند.
با توجه به اعالم نتایج کنکور سراسری و بعد از آن انتخاب
رشته ،الزم است تا کنکوری ها حتما در انتخاب شغل
تمام استعدادهای خود را در نظر بگیرند و جذب مشاغلی
شوند که از بازار کار خوبی برخوردار هستند ،نه اینکه
فقط با قبولی در آن بخواهند خود را برتر نشان دهند.
توصیه می کنیم قبل از زمان انتخاب رشته تمام جوانب
کار را در نظر بگیرید و سپس برای آینده خود تصمیم
گیری کنید تا با جذب رشتههای پرطرفدار و سخت
نشوید و رشته ای را انتخاب کنید که بازار کاری خوبی
داشته و با استعدادهای شما هم خوانی داشته باشد.
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در بحران ها باید والدین با کودکان صحبت
کنند تا بر ترس خود غلبه کنند.
این روزها به دلیل اخبار نگران کننده و همه
گیری کرونا ،بسیاری از کودکان نیز مانند
بزرگساالن نگران و مضطرب هستند ،کودکان
نیز تحت تأثیر بحران قرار میگیرند ولی ممکن
است نتوانند در مورد آن صحبت کنند.
وقتی اخبار بدی در جریان است سن کودک را در
نظر بگیرید و ببینید چقدر ممکن است اگر شما
صحبت نکنید اخبار را از جای دیگری بشنود.
مسائلی همانند تعطیلی مدارس ،سرکار نرفتن
پدر و مادر ،ندیدن اقوام و نزدیکان و یا حتی
تفریح و خرید نرفتن درگیریهای ذهنی
متعددی را در ذهن کودکان ایجاد خواهد کرد،
بنابراین باید اطالعات درست و متناسب با سن

کودک را در اختیار کودکان و نوجوانانمان قرار
دهیم.
این باور که فکر کنیم چون بچه کوچک است
خیلی مسائل را متوجه نمیشود ،باوری غلط
و اشتباه است ،حتی برای بچههای کوچک نیز
تغییر روند زندگی محسوس است.
ممکن است کودکان در اثر استرس و یا نگرانی
بیش از حد دچار عالئمی مثل حالت تهوع،
استفراغ ،اسهال ،گریه ،بی قراری ،پرخاشگری،
شب ادراری ،کاهش اشتها و یا اختالل خواب
شوند ،این عالئم چنانچه ناشی از استرس باشد
طبیعی است و با کاهش استرس این نشانهها
هم کم میشود ولی در صورت تکرار و طوالنی
شدن این عالئم حتماً با پزشک مشورت کنید.
گفتگو با کودکان در بحرانها ضرورت دارد،

چند روش برای ارتباط
کالمی موفق در خانواده

کودکان را تشویق کنید که نگرانیهایشان را با
شما در میان بگذارند ،به آنان روشهای درست
رعایت بهداشت فردی را آموزش دهید و در
صورتی که استرس زیادی داشتند از پزشک،
روانپزشک یا روانشناس کمک بگیرید.
در ارتباط با کودکان و نوجوانان خصوصاً در
روزهای سخت قرنطینه صبر و تحمل خود را باال
ببرند و در این شرایط کمی سطح انتظارات خود
را نسبت انجام به موقع تکالیف درسی ،حضور
در مدرسه تعدیل کنند و بهتر است تا حد امکان
در مورد کمیت و کیفیت عملکرد کودکان و
دانش آموزان آسان بگیرید .برای مثال اگر در
فصل امتحانات هستند و نگران نتیجه هستند،
به آنها اطمینان بدهند که اولیا مدرسه حتماً
خودشان برای این شرایط فکری خواهند کرد و
یا فرصت جبران خواهند داد.
وقتی که کودکان و نوجوانان از سوی والدین
درک شوند دیگر پدر و مادر از دست کودک
خود عصبانی نمیشوند و سعی میکنند با
روشی منطقی موضوع را حل کنند.
تالش کنید که نظم برنامههای روزمره کودک مانند
خواب و غذا و بازی را تا حد ممکن حفظ کنید.
به کودکان خود بگویید ممکن است خیلیها
به کرونا مبتال شوند ولی خیلی زود هم خوب
میشوند و اگر هم خیلی بیماری شدید باشد
بیمارستانها و پرستارانی هستند که قطعاً به
ما کمک میکنند و اص ً
ال جای نگرانی نیست.
باید خودمان الگوی خوبی برای بچهها باشیم،
سعی کنیم مدام اخبار را پیگیری نکنیم و درباره
وضعیت و مشکالت مالی ،بدهیها و آمار مرگ و
میر در حضور بچهها صحبتی نکنیم.

راهکارهای

جلوگیری از

خود منفی بافی
از اطرافیانتان کمک بگیرید
وقت کافی بگذارید
بعضی خانواده ها زمان شام خوردن را برای گفت وگو
درباره لحظات خوشایند روزشان انتخاب می کنند .بعضی
خانواده ها هم وقت دیگری را به صورت «شب خانواده»
یا «شورای خانواده» انتخاب می کنند و اعضای خانواده
اتفاقات لذت بخش ،مشکالت و دغدغه های خود را با
یکدیگر در میان می گذارند .این خانواده ها مشکالت و
سختی ها را نیز بیان می کنند زیرا اعتقاد دارند جنبه
مثبت زندگی در این گفت وگوها نمایان می شود.به این
ترتیب خانواده های موفق تمام وقت خود را صرف بیان
مشکالت و نگرانی های خود نمی کنند و وقت کافی
اختصاص می دهند تا همه اعضای خانواده درباره عالیق
خود هم ،چه مهم ،چه پیش پا افتاده ،صحبت کنند.
گوش بدهید
اعضای خانواده های موفق درک می کنند که ارتباط
کالمی درست دو وجه دارد؛ حرف زدن و شنیدن .آنها
از افتادن در دام تمرکز بر حرف زدن پرهیز می کنند.
گوش دادن به صحبت های همدیگر رابطه بین افراد را
مستحکم تر می کند چون توجه و احترام را می رساند.
خانواده های موفق شنونده های خوب و فعالی هستند و به
این ترتیب درک آنها از یکدیگر عمیق تر می شود .شنونده
فعال باید به حالت چهره ،وضعیت بدن و لحن صدا به
اندازه کلماتی که می شنود توجه داشته باشد .باید با سر
تایید کند یا چیزی بگوید که نشان دهنده توجه او باشد.
به دنیای اعضای خانواده نفوذ کنید
هر یک از ما در دنیای منحصر به فرد خود زندگی می کنیم.
هیچ کس زندگی را دقیقاً آن طور که ما می بینیم نمی بیند.
دیدگاه شما نسبت به یک مساله معین به تجارب گذشته شما
درباره آن مساله ،ارزش هایی که به آن باور دارید و ویژگی
های شخصیتی تان بستگی دارد .یعنی هنگامی که دو نفر
روی موضوعی توافق ندارند همیشه به این معنی نیست که
یکی از آنها حق است و دیگری باطل .علت فقط این است که
دو نفر از دو دنیای متفاوت و با دو دیدگاه متفاوت مساله را
بررسی می کنند.

گاهی در مواجهه با افراد سمی نیاز به کمک
دیگران داریم .کمک گرفتن از دیگران برای
شناخت رفتارها و واکنشهای ما از
طریق یک نفر سوم بسیار نتیجه بخش
است .کسی که ما را از بیرون می
بیند و می تواند نقطه ضعفهایمان
را در برخورد با افراد سمی
شناسایی کند.

نفس کشیدن

یکی از بزرگترین دالیلی که باعث خود سرکوبی
میشود بیش از حد فکرکردن به یک مسئله است.
شکست خوردن وترس فلج کننده بدنبال آن
میآیند .پس در این مواقع بهترین کار مکث
کردن و کشیدن یک نفس عمیق است .با
این کار ضربان قلب شما کم شده و نگاه
شما خوشبینانهتر میشود .اگرتوسط
افکار منفی محاصره شدهاید و احساس
خشم و اضطراب میکنید ،توقف کنید
و نفس بکشید.

یک برنامه مرتب و منظم داشته باشید
اگر یک برنامه روتین و تکراری درست کنید ،هم
کمترمنفی بافی میکنیدوهم در زمان وانرژی
صرفه جویی میکنید .برای روزتان برنامه ریزی
داشته باشید .اگرهرروزسروقت بیدارشوید،
صبحانه بخورید وبهموقع سرکار بروید،
دیگربا خودتان درگیری ذهنی نخواهید
داشت .حتی اگرمیترسید و یا هنوز
به خودتان شک دارید ،با داشتن یک
برنامه روزانه وتکراری و مرتب با
افکار منفی خداحافظی کنید.
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روز شنبه مورخه  99/08/03تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل
به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً
به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/07/02 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف612/

تشويش و اضطراب؛ مقابله يا پذيرش؟
محمدرضا فاریابی
:::::::::::::::::::::::::
بخشي از واكنش «جنگ و گريز» در انسان،
اضطراب ناگهاني است كه بخش مهمي از
سيستم دفاعي بدن محسوب ميشود.
اما گاهي اين واكنش بيشتر جدي شده
و به صورت ترسهاي غيرمنطقي و حمله
اضطرابهاي ناگهاني خود را نشان مي دهد.
بيشتر ما گاهي حتي در برابر يك مورد خوب
و خوشحال كننده ،دچار اضطراب و وحشت
ناگهاني مي شويم .براي مثال ،وقتي در جاده
با روشن شدن چراغ سبز ،شروع به حركت
ميكنيم و يك ماشين ،بدون اينكه نشانهاي
از امكان ترمزكردن در برخورد غافلگيرانه آن
مشهود باشد خيلي سريع به ما نزديك ميشود؛
ي آورد
اضطراب و ترس ناگهاني در ما بوجود م 

علت منفی بافی را ریشهیابی کنید

انتقادپذیر باشید
یاد بگیرید که وقتی متوجه میشوید در حالت
بحرانی هستید،خودتان متوقفش کنید .فکر
کردن به چیزهای منفی در مورد خود
هم ممکن است مانند مشاهدات ،دقیق
احساس شود و شما آن را جدی بگیرید
و باورتان شود که برای شما مخرب
است.

به اندازه بخوابید
خواب کافی سبب افزایش هوش هیجانی و مدیریت
احساسات و عواطف می شود .با استراحت کافی
استرس را از خود دور می کنید و وقتی
بیدار می شوید ،شادابتر و هوشیارتر
خواهید بود و قدرت خودکنترلی ،توجه
و حافظهی شما نیز بهبود می یابد.
همچنین خواب کافی سبب می شود
خالقتر و مثبتتر بمانید.

کارسختی است .صداها و افکار منفی همیشه
درگوش ما زمزمه میکنند و ما را وسوسه
میکنند تافرصت حرف زدن پیدا کنند ،اما
انتخاب کنیدکه با آنها مواجه شوید .یک
حرکت متداول درذهن خودبسازید.
اگرتردید دارید وتوان حرکت
ندارید ،نفس بکشید ،خودتان را غرق
افکارمثبت کنید و پیشرفتهایی که
هر روز داشتید را به خاطر بیاورید.

با مثبت اندیشی افکارخود را پر کنيد
افکارتان را با چیزهایی که به شما انرژی و
انگیزه میدهند ،پرکنید .یک موسیقی یا یک
فیلم آموزشی از نویسنده یا سخنرانی که
به شما انگیزه میدهد .صحبت کردن با یک
دوست یا عضو خانواده ،کسی که میداند
در لحظات حساس و یا اوقات بد چه
بگوید .افکار شما خارج از کنترل
شما نیستند.کافی است وقتی که
در خدمت شما نیستند ،بدانیدچه
کارهایی برای تغییر آنها باید
انجام دهید.

برابر رأي شماره  5946مورخه  88/9/10هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
محمدولي جماليان فرزند بهزاد بشماره شناسنامه  1582صادره از الر در
ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت  4877/46متر مربع پالك
 5فرعي از  5601اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  5601اصلي قطعه
 2واقع در بخش  18فارس الر شهرجديد محرز گرديده با عنايت به اين كه
تحديد حدود پالك  5601تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که
درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود
روز پنجشنبه مورخه  99/07/24تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در
محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون
ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد
كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/07/02 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف613/

افکار منفی در بیشتر مواقع فقط در
ذهن شما شکل میگیرد .اگر شکست
خوردهاید ،به خودتان بگویید هر کسی
شکست میخورد و دوباره شروع
کنید .فقط با تمرکز بر علتها و
ریشههای افکار منفی میتوانید بر
آنها غلبه کنید.

آگاهانه برخورد کردن
وقتی متوجه شدید که افکارمنفی دست به کار
شدهاند ،آنهارا تأیید کنید .قرار نیست این
افکارنادیده گرفته شوند .پس قبل از مقابله،
آنها را تأیید کنید .اعتراف به شکست یا
ترس یا شک به خودتان ،آسان نیست،
اما با آگاهانه برخورد کردن میتوانید
مانع عمیقتر شدن و معنی دار شدن
آنها شوید.

با خودتان مهربانتر باشید

انتخابهای آگاهانه

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

كه عادي و طبيعي است.
اما اگر يك تجربه و اتفاق بيضرر ،هر روز
همين واكنش را در ما به وجود آورد ،مسئله
فرق ميكند .يا بدتر از آن ،اگر شما تشويش و
اضطراب را براي يك مورد غيرمشخص با عاليم
كامال غيرآگاهانه و نامفهوم ،تجربه كنيد؛ اين
واكنش خيلي غيرطبيعي است.
در ضمن ،برخي افراد از اينكه دچار اضطراب
ميشوند لذت مي برند  .فكر ميكنند همان
هيجانات ترن هوايي هاي تفريحي»با همان پيچ
و خمها و شيب هاي تند» را تجربه مي كنند.
اين مسئله كامال با اين موضوع كه چرا ما اين
گونه از اضطراب لذت ميبريم يا چه زماني مي
توانيم آن را متوقف كنيم ،متفاوت است.
تشويشهاي عمومي
امكان دارد هرچيزي براي ما تشويش ايجاد كند،
اما اين نوع موارد مضطرب كننده ،عمومي است:
 درمانهاي دندان  -پرواز  -خون  -تشويش هاياجتماعي  -ترس از مكان هاي شلوغ و پرازدحام

گاهی در برخورد با افراد سمی ،احساس تنفر و
نفرت شدیدی به شما دست می دهد .شاید از
این احساسات شرمنده شوید و تقصیر را بر
گردن خود بیاندازید .باید با خود مهربان
باشید .اینکه فردی سمی شما را ناراحت و
عصبانی می کند ،به رفتار او مربوط است.
او با منفی بافی و افکار اشتباه خود ،باعث
ناراحتیتان شده است .باید قبول کنید
هیچ تقصیری ندارید و همه چیز ریشه
در رفتار او دارد.

کمالگرا نباشید
اگر تازه شروع کردهاید از خودتان انتظار زیادی
نداشته باشید  .اگر بعد از یک شکست بزرگ شروع به
کار کردهاید یا به خودتان شک دارید با خود بگویید
شکست برای هر کسی اتفاق میافتد .وقتی کسی
حرفهای نیست پس انتظار حرفهای بودن از
خودتان نداشته باشید .کمبودها وشکستها
بخشی از زندگی است ،و هنگامی که شما
آنها را درآغوش گرفته و حرکت میکنید
اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنید .اگر
اشتباه کردید اشتباه خودراقبول کرده به
عقب برگشته و راه را ادامه دهید.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان ذبيح زارعي فرزند غالمرضا به شرح دادخواست به کالسه پيوست از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بمان
پوالدسنج فرزند آهن به شناسنامه شماره  35صادره از گراش در تاریخ 96/9/23
در شيراز بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1عبدالرضا زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  14صادره از گراش
-2عليرضا زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  67صادره از گراش
-3ذبيح زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  10149صادره از گراش
-4هاجر زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  6145صادره از گراش
-5جواهر زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  593صادره از الرستان
-6صغري زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  7771صادره از گراش
-7كبري زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  9223صادره از گراش
-8سكينه زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  229صادره از گراش
-9عذري زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  11167صادره از گراش
-10معصومه زارعي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  178صادره از گراش
فرزندان متوفيه
 -11غالمرضا زارعي فرزند حسين به شماره شناسنامه  56صادره از گراش
همسر متوفيه والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي
از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال
گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش  -صميمي
م/الف478/

حه
ف
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عاليم تشويش و نگراني زياد
 ضربان تند و كوبنده قلب  -احساس داشتنصندوقچه اي از درد و رنج
 به طور ناگهاني به هيجانآمدن و عرق كردن-احساس بيماري -لرزش
 گيجي  -خشكي دهان  -احساس نياز بهدستشويي -احساس ضعف
احساس تشويش و اضطراب ميتواند به آن اندازه
قوي باشد كه فرد احساس كند دچار بيماري
و حمله قلبي نيز هست  .در اين صورت ،اين
مشكل نيز بر احساس نگراني او اضافه ميشود.
برخي افراد كم كم احساس مي كنند كه اين
تشويش بينهايت جدي است و امكان كنترل
آن وجود ندارد و آنها ،تنها ميتوانند يك
مشاهدهكننده و ناظر ساده اين مشكل باشند.
چگونه ميتوانيم به خودمان كمك كنيم
اولين قدم ،شكستن سيكل تخديركننده و
فاسدكننده اين واكنش هاست.روشهاي تمركز
و تمدد اعصاب راه خوبي براي انجام اين كار
محسوب ميشود .بدن شما به طور غريزي و
غيرارادي ،عصبي و هيجانزده است -اين
واكنش ها ،چيزي نيست كه ما ياد گرفته باشيم
و آگاهانه آنها را بروز دهيم -تمركز و تمدد
اعصاب همچنين بايد آگاهانه و با توجه به نقش
آن در حل اين مشكل ،فرا گرفته شود.
دو نوع روش تمركز و تمدد اعصاب وجود دارد:
«راهنمايي هاي ذهني» و « كشش عضالني».
تمركز و تمدد اعصاب ،روشي نيست كه فورا ً به
مشكل ما جواب دهد بلكه مثل ديگر مهارتها،
تنها با تكرار و تمرين مداوم ،نتيجه مناسب
دربرخواهد داشت.

مخرب
عوامل
ّ
تصمیم گیری
 .1هیجانات می توانند شانس درست بودن
تصمیمات تان را کم کنند.
زمانی که هیجان زده هستید و یا بیش از حد احساس
خوشحالی می کنید ریسک پذیری شما به حد افراطی
باال رفته و دیگر خطرات احتمالی را در نظر نمی گیرید.
هیجانات ،شما را سرحال و امیدوار می کنند اما همین
عوامل می توانند شما را از یک تصمیم گیری عاقالنه
دور کنند.
 .2اضطراب بیش از حد در خصوص یک موضوع
خاص
اگر شما نگران یک موضوع خاص باشید و این نگرانی از
حد خود فراتر برود ممکن است در تصمیم گیری شما
اثر سو بگذارد .اگر نگران سالمت دیگران هستید و یا
اینکه در خصوص نتیجه ی یک کار مدام اضطراب دارید
ممکن است دیگر تصمیم گیری های شما تحت تاثیر
قرار گرفته و نتوانید تصمیمات درستی داشته باشید.
 .3احساس غم و اندوه
بسیاری از افراد زمانی که ناراحتند یا احساس غم و
اندوه می کنند دیگر تمایلی به رسیدن به اهداف شان و
موفقیت هایی که منتظرش بودند ندارند .به عالوه آن ها
چیزهای کمتری برای خود می خواهند .انتظارات پایین
باعث می شود که دیگر نتوانید تمام پتانسیل تان را برای
رسیدن به اهداف تان به کار بگیرید.
 .4خشم و خجالت می توانند باعث عجله در
تصمیم گیری باشند
احساسات شدید می توانند باعث شوند که تصمیمات
عجوالنه تری بگیرید .احساس خشم یا خجالت یا
احساساتی مانند ترس از خطر یا نگرانی های شدید
می تواند باعث شود انتخاب های غلطی داشته باشید
و نتوانید روی شرایط درست تمرکز کنید .شما زمانی
که به شدت در احساسات خود غرق هستید نمی توانید
از مهارت های تصمیم گیری خود به درستی استفاده
کنید .بهتر است صبر کنید تا این احساسات فرو بشینند
و سپس یک تصمیم درست داشته باشید.
تعادل احساس و منطق
احساسات خود نقش مهمی در تصمیم گیری شما
دارند .اضطراب می تواند باعث شود از بی گدار به آب
زدن اجتناب کنید و خوشحالی می تواند انرژی شما
را برای گرفتن تصمیمات بهتر باال ببرد .اما از طرفی
ایجاد تعادل بین منطق و احساستان شما را در تصمیم
گیری مناسب کمک می کند .گاهی باید به مغز و قلب
تان اجازه دهید که به خوبی با هم کنار بیایند و سپس
بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید.
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000467هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي خانم صغري جعفري فرزند غالمعباس بشماره ملي
 6569862456صادره از الرستان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  450مترمربع پالك فرعي  12773از اصلي 10827مفروز
و مجزي شده از پالك  1669فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش
18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي محمدعلي
عبدالهي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف463/
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حرمت نان و اعتقادات مربوط به آن در فرهنگ عامة الرستان

ريشه ضربالمثل

چه كشكی چه پشمی؟

چوپانی گله را به صحرا برد و به درخت گردوی
تنومندی رسید .از آن باال رفت و به چیدن گردو
مشغول شد كه ناگهان گردباد سختی در گرفت.
خواست فرود آید ،ترسید .باد شاخهای را كه
چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف
میبرد.
دید نزدیك است كه بیفتد و دست و پایش
بشكند .مستاصل شد و صورتش را رو به باال
کرد و گفت« :ای خدا گلهام نذر تو برای اینکه از
درخت سالم پایین بیایم»
قدری باد ساكت شد و چوپان به شاخه قویتری
دست زد و جای پایی پیدا كرد و خود را محكم

مح
ب
دیار ت

گرفت.
گفت« :ای خدا راضی نمیشوی كه زن و بچه
من بیچاره از تنگی و خواری بمیرند و تو همه
گله را صاحب شوی .نصف گله را به تو میدهم
و نصفی هم برای خودم».
قدری پایینتر آمد .وقتی كه نزدیك تنه درخت
رسید گفت« :ای خدا نصف گله را چطور
نگهداری میكنی؟ آنها را خودم نگهداری
میكنم در عوض كشك و پشم نصف گله را
به تو میدهم».
وقتی كمی پایینتر آمد گفت« :باالخره چوپان
هم كه بیمزد نمیشود .كشكش مال تو ،پشمش
مال من به عنوان دستمزد».
وقتی باقی تنه را ُسرخورد و پایش به زمین رسید
نگاهی به آسمان کرد و گفت« :چه كشكی چه
پشمی؟ ما از هول خودمان یك غلطی كردیم.
غلط زیادی كه جریمه ندارد».

بهادر دوست کامی

ِ
ِ
ِ
میالد ْم
گرگین
دیار
ََم از کُ هن

نان در خطة الرستان از جايگاه و ارزش خاصي
برخوردار است؛ و معتقدند كه بي احترامي و
اسراف در مصرف آن رزق و روزي را كم مي
كند و با خود فقر مي آورد.
آن ها به اين داستان اكتفا مي كنند كه در زمان
هاي گذشته شخص بسيار ثروتمندي زندگي
مي كرد  .روزي از پير فرزانه اي پرسيد  :چه
چيزي مال و ثروت مرا از بين مي برد؟ پير به
او پاسخ داد كه مقداري نان نازك بپز و همين
طور كه از كوچه مي گذري آن ها را بخور و
خرده هايش را بر زمين بريز .از آن به بعد ،مرد
ثروتمند دستمالي بر گردن خود بست تا هنگام
خوردن نان ،خرده هايش روي زمين نريزد.
سپس در پاسخ كساني كه از او علت اين كار را
مي پرسيدند ،پاسخ مي داد :خدا براي من رزق
و روزي زياد خواسته است پس من چرا بخواهم
آن را كم كنم؟!
مردم الر اگر در ميان كوچه خرده هاي نان را
ببينند آن را برداشته ،مي بوسند و كنار ديوار
مي گذارند تا عابران بر آن پاي نگذارند زيرا
معتقدند اگر كسي بر نان پا نهد ديد چشمانش
كم مي شود و به اصطالح خودشان كور خواهد
شد .آن ها حتي از بريدن و تكه كردن نان با
چاقو پرهيز مي كنند و آن را معصيت مي دانند.
گويند روزي پيامبر در حالي كه سوار بر اسب
بود  ،نان مي خورد  .ناگهان تكه اي از نان از
دستش افتاد ،پس پيامبر از اسب پياده شد و آن
نان را برداشت.
يكي از اعتقادات مردم الر بر اين است كه اگر
هنگام پخت نان ،شخصي كه نان را مي پزد
تشنه شود و آب بخورد ،بايد مقداري هم در
تنور بريزد چون تنور هم تشنه است .آن ها
معموالً اولين ناني را كه در تنور مي پزند به

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

برابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000458هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي حسيني فرزند مرتضي بشماره ملي  6569968939صادره از گراش در
ششدانگ يك باب خانه  2طبقه به مساحت  325/40مترمربع پالك فرعي  253از اصلي 10827واقع
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي ورثه عبداله صادقفرد
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
م/الف464/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000464هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي خانم صغري نظامي فرزند اسد بشماره ملي  6569846752صادره از الرستان در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  408/45مترمربع پالك فرعي  12771از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك
 1671فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك
رسمي محمدعلي بيگزاده خرم محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
م/الف465/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

ها به افراد مستحق و مستمند مي دهند و به
هلهله و شادي مي پردازند  .از اين آيين در خطة
الرستان با عنوان نان گرفتن ياد مي شود و در
روستاهاي دشتي ،فيشور و ...رايج است.
مردم منطقة گراش ،براي عالج بيماران صعب
العالج بزرگسال از حرمت نان براي شفا كمك مي
گرفتند .در خيابان آبياري اين منطقه ،چند نخل
و آب انباري و جود داشت كه به باغ شفا معروف
شده بود و بيماراني كه تقريباً العالج تشخيص داده
مي شدند به محل مذكور آورده مي شدند .
به اين ترتيب كه مريض را در راونده(تابوت)مي
خواباندند و افراد پشت سر مريض به شيون و
زاري مي پرداختند تا به محل باغ شفا مي
رسيدند .آنگاه بيمار را مي خواباندند و مقداري
نان محلي فلزي و يك سيني خرما نيز كنار
بيمار مي گذاشتند و دوباره اطرافيان به شيون و
زاري خود ادامه مي دادند تا اينكه مردم محتاج
و نيازمند مي آمدند و نان و خرما را مي خوردند
و براي عافيت و سالمتي مريض دعا مي كردند
تا اينكه به اذن خدا مريض شفا يابد.
در خطة الرستان اگر در سفرة كسي نان ونمك
و خرما گذاشته شده باشد ،بايد به قدر ذره
اي هم كه شده از آن تناول شود تا به آن ها
بي احترامي نكرده باشد سپس به تناول ساير
خوردني ها مبادرت ورزد.
در باور مردم اين خطه ،لوازم پخت نان جزو
جهيزية حضرت فاطمه بوده پس آن ها را خوش
يمن مي دانند و سعي مي كنند تعدادي از اين
لوازم را در جهيزية دختران خود جاي دهند تا
آن ها نيز سعادتمند گردند .زنان الرستاني از
ديرباز تهية نان را جزو وظايف خود در خانه
مي دانسته و با گندم كاشت شده به دست
همسرانشان آرد تهيه مي كردند و نان خانه را
مهيا مي نمودند و كمتر كسي نان روزانة خود را
از بيرون تهيه مي كرده است.

باورهائ عاميانه در الرستان  -ساره شهپر

طرز تهيه مجبوس

داستان الری
َیک َن َفرند اَ خونَه کاسبی َشکِهَ .یک ُپسی اُ َشن َخیلی تَن َبلَندَ ،یک مشترینی
یکوقه نَخود َموی! بوآ َ
ش ُپ ُسش ُگت برو سنگ َو ّقه بیا.
اوند ،اُش ُگت َ
یک گربه ای شواَند تا گربه اُشگت میوک اُش ُگت ببه َکلَش یک َو ّقه
اِسی .بوآ چو خوش سنگو شاو ،مشتری اُش ُگت یک متر پارچه هم
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عنوان صدقه كنار مي گذارند زيرا معتقدند كه
ممكن است قبل از آن ها ،شيطان از تنور استفاده
كرده و بركت آن را از بين برده باشد  .حتي
معتقدند كسي كه براي نخستين بار نان مي پزد،
اولين نان دست پخت او دارويي براي زناني است
كه كمردرد دارند .همچنين كسي كه از خمير
شيرين همسايه براي پخت نان استفاده مي كند
بايد در عوض آن ،به او آرد بدهد وگرنه بديمن
است .اگر نان در تنور پف كند ،مهمان گرسنه اي
از راه مي رسد يا خورندة آن بسيار گرسنه است.
اگر تكه اي از خمير نان بر زمين بيفتد ،گويند
فردا دوباره نان خواهيم پخت .اگر هنگام پخت،
نان بسوزد ،گويند دل دشمنم بسوزد.
درواقع اعتقاداتي كه در ميان مردم اين خطه
در مورد نان رواج دارد ،بسيار گسترده است و
اين نشان مي دهد كه براي نان ارزش بسياري
قائل اند پس از هدر دادن آن پرهيز كرده و آن
را موجب بركت خانه مي دانند .آن ها حتي در

صدقه دادن و شكر پروردگار از روزي هاي كه
به آن ها داده اين نعمت را از ياد نمي برند و از
آن بهره مي گيرند.
درگذشته رسم بر اين بوده است هنگامي كه در
شب زفاف ،عروس را راهي خانه داماد مي كردند
مقداري نان خانگي و پنير در پارچه اي پيچيده
و بر كمر او مي بستند تا از رزق خانة پدري
به خانة همسر ببرد و باعث بركت خانة شوي
خويش گردد  .همچنين هنگامي كه خانواده
اي بعد از نذرونيازهاي بسيار صاحب فرزندي
شده و يا فرزندشان از بيماري مهلكي جان
سالم به در برده و يا از شر آل و اهريمن پس
از چهل روز رهيده باشد ،به پاس شكرگزاري از
خداوند ،همه افراد طايفه را در امامزاده اي كه
او را واسطة برآورده شدن حاجتشان كرده اند،
جمع كرده و شروع به پخت نان مي كنند و
سرتاپاي كودك را نان گرفته و به دعا و عبادت
مي پردازند و سپس به عنوان تبرك از آن نان
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ماده ،بوآ اُش گت برو َگز واسی ب ِدا تا پارچه اَ َگز ُب ُکنَم .گربه دومرتبه
میوک اُشکهُ ،پسو اُش ُگت ُد ُمش نیم َگزه ،بوآش چو خوش َگزو شاعو،

َیک َد َفعه ای در دالو ُشزَت ،بوآ اُش گت برو در دالو خو واز بکن ُپسو
اُش ُگت دوکار َمم که ببه ،ا ِ یک کارو ُخت ُب ُکن دِ َگ.
این شیرینی سرد شکالتی به سادگی و
بدون نیاز به فر و مایکروفر تهیه میشود
مواد الزم:
بیسکویت پتیبور  ۱۰۰گرم
تخممرغ یک عدد
گردوی خردشده یکدوم پیمانه
شکر یکدوم پیمانه
پودر کاکائو یکچهارم پیمانه
طرز تهیه:
کره و پودر کاکائو را روی حرارت بگذارید تا
کره آب شود .تخممرغ و شکر را اضافه کرده
و سریع هم بزنید تا شکر خوب حل شود.
بعد از اضافه کردن تخممرغ و شکر مواد
را خوب هم بزنید و زود خاموش کنید،
در غیر این صورت سفیده تخممرغ زود
میبندد و شیرینی شما خراب میشود.
مواد را از روی حرارت بردارید و پودر
بیسکویت و گردو را به آن اضافه کنید و
به هم زدن ادامه دهید.
این ترکیب را داخل یک کاغذ روغنی یا
کیسه فریزر باز شده بریزید و رول کنید .آن
را به مدت دو ساعت داخل یخچال بگذارید
و بعد از آماده شدن برش بزنید و سرو کنید.

آب انبار دهان شیر از بناهای قدیمی و زیبای الر
است که در شرق ورودی بازار قرار دارد در الرستان
 ۴دهن شیر بزرگ وجود داشته که در حال حاضر
دو تای آن ،یکی دهن شیر بازار ودیگری دهن شیر
حاج غالمرضا معتمد پا برجاست.
قدمت آب انبار دهان شیر الر نیز به دوران
صفویه باز می گردد و به دلیل این که در
زبان الری به لوله کشی آب وشیر آب نصب
شده برآن به اختصار شیر می گویند به دهن
شیر معروف شده است  .وجه تسمیه این آب
انبار به دهن شیر بدان جهت است که این آب
انبار دارای لوله ای سنگی به شکل سر شیر
بوده که از دهان آن آب خارج می شده است.
بنای دهن شیر یکی از بناهای زیبا و قدیمی
الر است که در سمت شرقی ورودی بازار و
در مجاورت پیر پنهان ساخته شده است.این
بنا  ،پیش اتاقک کوچکی دارد که پله های
سراشیبی ،آن را با عرض  ۲۰/۳متر به طرف
پایین کشانده است.
راه پله که  ۸۰/۱۲متر طول دارد  ،دارای برش
های رو به باالست.دهن شیر به جایی اطالق

حصیربافی یکی از صنایعدستی و هنرهای
زیبایی میباشد که از زمانهای دور تا به
امروز در ایران رایج است .این هنر به صورت
فعالیت خانگی در بسیاری از مناطق کشور از
جمله مناطق جنوبی و شمالی ایران رایج است
که زنان و مردان برای پر کردن اوقات فراغت
و تامین مخارج زندگی محصوالت حصیری
کاربردی زیبایی مانند ،سبد ،زنبیل ،پرده و غیره
به شیوههای مختلف تولید میکنند.
حصیر بافی چیست؟
زیر و رو کردن ،بافتن و پیچاندن رشتههای گیاهی
در شکلهای مختلف ،به صورت ساده و نقشدار
به کمک دست و پا را حصیربافی میگویند.
از حصیربافی برای ساخت ظروف (سبد ،زنبیل
و غیره) ،کاله ،فرش ،پرده و غیره بهره میگیرند
که هرکدام کاربرد ویژهای دارند .تولید و استفاده
از این محصوالت در مناطق شمالی و جنوبی
کشور به دلیل دسترس بودن مواد اولیه و غیره
بهره میگیرند که هرکدام کاربرد ویژهای دارند.
امروز بخشی از این محصوالت به عنوان اشیای
کاربردی و تزئینی در زندگی شهری مورد
استفاده قرار میگیرد.
ابزار و وسایل هنر حصیربافی
از مهمترین ابزار و وسایل حصیربافی؛ قیچی،
انواع چاقو ،درفش ،سوزن و ظرف آب (برای
خیساندن رشتهها) میباشد .برگ درختانی

مانند نخل ،برگ و ساقهی انواع نی ،ترکه و
شاخههای نازک درختانی مانند بید ،ساقهی
گندم ،برنج و امثال آن ،نخ و انواع رنگزاها ،مواد
و مصالح اين هنر زيباست.
روش تولید حصیربافی چگونه است؟
اساس شیوهی حصیربافی ،مبتنی بر در هم
بافتن رشتههای تهیه شده از برگ ،ساقه و
شاخههای نازک برخی از گیاهان است .تار و پود
تشکیل دهندهی آثار بافتنی همان رشتههایی
هستند که هنگام بافت انعطافپذیر بوده و به
راحتی بافته میشوند.
آثار هنری حصیربافی به دو روش بافته میشوند
که عبارتاند از :مشبک و پیچشی .در شیوهی

اين غذا عربي است.
مواد الزم:
ماهي  1كيلو
برنج  1/5كيلو
سيبزميني متوسط  2عدد
گوجه فرنگي  4عدد
پياز بزرگ  1عدد
سير  6حبه
روغن به ميزان الزم
نمك ،فلفل و ادويه به ميزان الزم

آب انبار دهان شیر الر

می شود که در زمان های گذشته در کنار
بعضی از برکه های بزرگ به صورت زیر زمینی
با پله های زیاد به ته برکه نزدیک می شد و
معموال آب قسمت پایین برکه خنکتر بود و
مردم در تابستان از این آب استفاده می کردند.
بزرگترین دهن شیر الرستان مربوط به دهن
شیر قنبربیگی بود .دهن شیر دیگر در کنار
برکه مسجد شاهزاده واقع در کوی نو بود
که این دهن شیر نیز ویران گردید .آب انبار
دهن شیر  ۱۹مرداد  ۸۴به شماره  ۱۲۷۰۳در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بافتنی مشبک هنگام بافتن رشتهها شبکه
و روزنههایی به نسبت منظم و هندسی در
محصول ایجاد میشود (مانند انواع حصیر و
بامبو)؛ اما در روش پیچشی یا مارپیچ ،ابتدا
رشتههایی به شکل طناب یا نوار بافته شده و
سپس آنها را به صورت مارپیچ کنار یکدیگر
پیچیده و به هم متصل میکنند تا شیء نهایی
حاصل شود.
نکته :در تولید یکی از انواع حصیرها که بیشتر
برای پرده استفاده میشود ،تعدادی نیهای
باریک نازک مرداب را یک اندازه کرده و در کنار
یکدیگر به صورت موازی قرار میدهند سپس به
وسیلهی نخ در فواصل زمانی مشخص آنها را به

طرز تهيه:
ابتدا سيبزميني را به قطعات كوچك
خرد كرده ،آن را سرخ ميكنيم .در قابلمه
پيازداغ و سير داغ ميگيريم .ماهي و ادويه
را اضافه ميكنيم .سيبزميني را به آن
ميافزاييم ،سپس گوجه فرنگي را حلقه
حلقه ميكنيم و روي مواد ميريزيم ،آب
آن كه تمام شد ،به ميزان  1/5برابر برنج،
آب اضافه ميكنيم ،آب كه جوش آمد برنج
را روي مواد ميريزيم و اجازه ميدهيم
برنج دم بكشد.
هنر آشپزي الرستان  -سهيال كاظمي الري
یکدیگر متصل میکنند .کنارههای این حصیرها
را معموال با پارچهای نخی به صورت حاشیهای
 3تا  5سانتیمتری پوشانده و میدوزند.
الف) مراحل تولید حصیربافی به روش بافت
مشبک
مواد اولیه شامل برگ نخل ،ساقهی نی،
ساقههای گندم و برنج یا ترکههای نازک بید
را تهیه میکنند.در صورتی که از ساقههای نی
استفاده شود ،ساقهها را پس از خیساند بریده و
به صورت نوارهای باریکی در میآورند.
رشتهها را مانند تار و پود از زیر و روی یکدیگر
به شیوههای مختلف میگذرانند تا شیء مورد
نظر با طرحها و نقشهای مشبک ایجاد شود.
ب) مراحل تولید حصیربافی به روش بافت
پیچشی (مارپیچی)
مواد اولیه شامل برگ نخل ،ساقهی نی ،گندم
و برنج و ترکههای نازک بید را تهیه میکنند.
چند رشته را به صورت نوار بافته یا به دور
یکدیگر مانند طناب میپیچند.طناب یا نوار
حاصل را متناسب با شکل ظاهری شیء مورد
نظر از مرکز دایره به صورت مارپیچ کنار یکدیگر
متصل میکنند.در صورتی که برخی از رشتهها
را رنگآمیزی کنند میتوان آثار رنگارنگ نیز به
وجود آورد .همچنین گاهی با دوختن برخی از
آرایهها از جمله نخهای رنگی بر اینگونه آثار،
آنها را تزئین میکنند.
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خوراکی هاي افزای شدهنده قد

گنجاندن برخی از مواد خوراکی در رژیم غذایی میتواند
با حفظ سالمتی و افزایش استحکام استخوانها به شما
در حفظ قد کمک کنند.
لوبیا:لوبیا مادهای مغذی و سرشار
از پروتیین است .پروتئین موجود
در آن باعث افزایش فاکتور رشد
 ،۱-IGFدر بدن میشود که این
فاکتور رشد کودکان را تنظیم
میکند .لوبیا همچنین سرشار از
گروه  Bاست
آهن و ویتامینهای

که میتواند به محافظت در برابر کم خونی کمک کند.
آهن نه تنها برای رشد بافت مورد نیاز است ،بلکه کم
خونی در اثر فقر آهن نیز ممکن است باعث تأخیر در
رشد کودکان شود .همچنین این ماده مقوی سرشار از
فیبر ،مس ،منیزیم ،منگنز و روی است.
مرغ:مرغ سرشار از ویتامین  B۱۲است که یک ویتامین
محلول در آب بوده و برای افزایش قد بسیار مهم
است .همچنین اسید آمینه تورین موجود در آن باعث
رشد استخوانها میشود .مرغ منبع خوبی از نیاسین،
سلنیوم ،فسفر و ویتامین  B۶محسوب میشود.
بادام:بادام مملو از بسیاری از ویتامینها و مواد معدنی
الزم برای بلندتر شدن قد است .همچنین ویتامین E
موجود در بادام یک ویتامین محلول در چربی است که
به عنوان آنتی اکسیدان قوی عمل میکند .کمبود این
ویتامین مهم میتواند عوارض جانبی جدی از جمله
توقف رشد در کودکان را به همراه داشته باشد.
ماست:ماست منبع خوبی از چندین ماده مغذی اصلی
است که برای رشد قد مهم هستند .انواع خاصی از
ماستها حاوی پروبیوتیک هستند ،نوعی باکتری مفید
که میتواند به سالمت روده کمک کند .پروبیوتیکها
عالوه بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش
التهاب میتوانند به افزایش رشد قد در کودکان نیز
کمک کنند .همچنین ماست منبع خوبی از کلسیم،
منیزیم ،فسفر و پتاسیم است.
شیر:شیر اغلب یکی از اجزای اصلی یک رژیم غذایی
سالم محسوب میشود که میتواند با تأمین مواد مغذی
متعددی که برای سالمت استخوان مهم
هستند به رشد قد افراد کمک کند.
تخم مرغ:استفادهی روزانه از تخم
مرغ باعث رشد و تندرستی
هرچه بیشتر در کودکان
میشود.

به دفعات بیشتری برای خرید این
قطره ها نیاز دارید .اگر خشکی چشم
شما خفیف است  ،یک بار استفاده از
این قطره ها کافی می باشد اما گاهی
اوقات در موارد شدیدتر ،پزشک به شما
توصیه می کند که  4بار در روز از آن
استفاده کنید.
خطرات مربوط به اشک های مصنوعی
 -نگهدارنده ها

برخی از افراد که اقدام به استفاده
خودسرانه اشک مصنوعی می کنند
بهتر است بدانند که عوارض جانبی
استفاده خودسرانه از قطره های
چشمی یا اشک مصنوعی خطرناک
می باشد.
اگر از خشکی چشم رنج می برید،
می توانید از قطره های چشم استفاده
کنید .استفاده کردن از قطره های
چشم به دفعات در طول روز می
تواند چشم شما را نرم تر کند .این
قطره های چشم برای از بین بردن
قرمزی چشم ،خارش ،سوزش و در
کل احساس ناخوشایند به صورت
خودسرانه توسط خود افراد استفاده
می شود که همین قطره های ساده
چشم می تواند عوارضی را نیز به همراه
داشته باشد.
بعضی از این قطره ها حاوی مواد
شیمیایی هستند که چشم شما نباید
در طوالنی مدت در معرض آن ها قرار
بگیرد .به همین دلیل باید مراقبت
کافی در مورد آن ها داشته باشید و
حتماً از انواع مشخصی از آن ها استفاده

کنید و هر نوع قطره چشمی را بدون
اجازه پزشک به چشم خود اعمال
نکنید.
انواع اشک مصنوعی یا قطره های چشم

قطره چشم با نگهدارنده
قطره چشم بدون نگهدارنده
اشک های مصنوعی که حاوی
نگهدارنده هستند ،مدت زمان بیشتری
دوام می آورند .این نگهدارنده ها مواد
شیمیایی هستند که از ورود باکتری و
رشد آن ها جلوگیری می کنند .این
قطره ها معموالً در یک بطری قطره
چشم  ،می توانند به مدت طوالنی
سالم بمانند .اگرچه نگهدارنده های
موجود در این اشک های مصنوعی
باعث ایجاد خارش می شود .به
همین دلیل متخصصان چشم معموالً
پیشنهاد می کنند که از این نوع قطره
ها نباید بیشتر از  4بار در روز استفاده
کنید.اشک مصنوعی فاقد نگهدارنده
معموالً با خطر کم تری همراه است اما
یکبار مصرف می باشد .زمانی که این
قطره ها را داخل چشم خود ریختید
 ،باید سریعا آن را دور بریزید .معموالً

نگهدارنده های موجود در اشک
مصنوعی  ،طول عمر قطره چشم را
باال می برد اما باعث حساسیت چشم
می شود و در نتیجه استفاده بیش از
 4بار در روز از این قطره ها ممنوع
می باشد .اگر خشکی چشم شما
شدید است و بیشتر از  4بار استفاده
در روز به آن نیاز دارید  ،حتماً باید
از قطره های فاقد نگهدارنده استفاده
کنید .همیشه برچسب های روی این
اشک های مصنوعی را از لحاظ دارا
بودن نگهدارنده با دقت بررسی کنید.
 -آلودگی

ممکن است که نوک بطری قطره
چشم شما دچار آلودگی شود .برخورد
نوک این بطری به علت این آلودگی
 ،اشک های مصنوعی با سطح چشم
می باشد .برخورد آن با سطوح دیگر
نیز این آلودگی را افزایش می دهد و
در نتیجه در نگهداری از این اشک های
مصنوعی باید دقت باالیی داشته باشید.
به مقدار نیاز از این قطره ها خریداری
کنید و سریع آن ها را دور بریزید و
لمس نکنید .مراقب باشید که نوک این
قطره ها به چشم شما نخورد .حتماً از
دستورالعمل ها و هشدار های روی
قطره ها پیروی کنید.

رژیم غذایی رنگارنگ
پختهشده قویترین سطح لیکوپن را ارائه
میدهد .سیب قرمز نیز منبع عالی کوئرستین
است ،آنتی اکسیدانی که رادیکالهای آزاد
سلولهای آسیب دیده را سرکوب میکند و
میتواند مانع از پیری زودرس ،بیماری قلبی
و سرطان شود .تربچه ،گیالس ،کلم قرمز،
توتفرنگی ،زغال اخته و انگور قرمز حاوی
آنتوسیانین ،یکی دیگر از آنتیاکسیدانهای
ضد سرطان است که همچنین میتواند به
بهبود گردش خون ،کاهش فشار خون و
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند.
غذاهای آبی و بنفش

غذاهای پررنگ میتوانند تاثیر خیرهکنندهای
بر سالمتی افراد بگذارند .رژیم رنگارنگ
میتواند خطر ابتال به کرونا یا بیماریهای
مزمن را نیز تاحدودی کاهش دهد.

غذاهای قرمز

غذاهای قرمز خاصیت آنتیاکسیدانی بسیار
محافظی دارند .فیتوشیمیایی آنها میتواند
تومورها را در بدن ما مهار کند .گوجهفرنگی،
هندوانه ،گریپفروت و موارد مشابه با لیکوپن
موجود در خود با آنتیاکسیدان علیه سرطان
مبارزه میکنند .با این حال ،گوجهفرنگی

میوهها و سبزیجات آبی و بنفش پر از
آنتیاکسیدانها ،بهخصوص آنتوسیانین است.
این خواص در انواع توتها فراوان است .آلو،
زغال اخته ،توت سیاه و آب میوههای توت
سرشار از مزایای ضد تومور هستند .آنتوسیانین
به محافظت از پوست در برابر آفتاب ،کاهش
خطر سکته مغزی ،بهبود حافظه و محافظت از
سیستم قلبی عروقی در برابر پالک و آسیب
کلسترول  LDLکمک میکند .انگور بنفش
بهترین منبع رسوراترول ،یک ترکیب طبیعی
گیاهی است که با بیماریهای مربوط به سن
مقابله میکند.
غذاهای نارنجی و زرد

برای مصرف ویتامین  Cو  ،Aمیوهها و
سبزیجات نارنجی و زردرنگ را در بشقاب

حه
ف
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فشار خون باال هزار و یک درد و بیماری را به همراه دارد اما تحقیقات نشان میدهد اگر با استفاده
از داروها فشارخون باالی خود را کنترل کنید ریسک ابتال به زوال عقل و اختالالت شناختی را تا
 ۷درصد در خود کاهش دادهاید .کاهش فشارخون ریسک سکته و بیماری قلبی را کاهش میدهد.
حال مشخص شده پیشگیری از زوال عقل هم از فواید درمان فشارخون باال است.
اهمیت کنترل فشارخون برای حفظ سالمت مغز همراه با سبک زندگی سالم میسر است.

 -مهر و موم بودن اشک های مصنوعی

بعضی از بطری های اشک های
مصنوعی موجود هستند که سرشان
شل شده است .هرگز نباید از این
اشک های مصنوعی استفاده کنید و
از طرفی باید به برندهای جهانی و
معتبر آن ها دقت داشته باشید .حلقه
موجود روی بطری قطره چشم هرگز
نباید جدا و یا شل شده باشد.
عوارض جانبی استفاده از قطره های
چشمی

یکی از مهم ترین عوارض استفاده
خودسرانه از قطره های چشمی،
سرکوب کردن عالئم بیماری و تشدید
علل آن می باشد.
گاهی اوقات اشک های مصنوعی
باعث ایجاد عوارض جانبی می شوند.
مث ً
ال تار شدن بینایی ممکن است که
در کوتاه مدت بعد از استفاده از قطره
چشم به وجود بیاید و در نتیجه چند
دقیقه بعد از استفاده از قطره چشم
حتما باید مراقب باشید و کارهایی
مثل رانندگی را انجام ندهید.
گاهی اوقات نیز واکنش های آلرژیک
در فرد به وجود می آید 10 .درصد

خود قرار دهید .فلفل دلمهای زرد ،پاپایا و
مرکبات مانند پرتقال ،لیمو و گریپفروت
سرشار از ویتامین  Cو تقویتکننده ایمنی
بدن هستند .سیبزمینی شیرین ،هویج و کدو
تنبل با آنتیاکسیدان بتاکاروتن« ،پیشرو در
تامین ویتامین  »Aهستند .بدن ما بتاکاروتن
را به ویتامین  Aتبدیل میکند .این به سالم
ماندن پوست ما کمک میکند و عملکرد
سیستم ایمنی را تقویت میکند و خطر ابتال
به بیماریهای چشمی مانند آب مروارید را
کاهش میدهد.
غذاهای سبز

سبزیجات سبز تیره مانند کلم بروکلی،
اسفناج ،کلم بروکسل حاوی آنتیاکسیدان
محافظ چشم است .سبزیجات حاوی مقادیر
زیادی از ویتامینها و مواد معدنی
هستند .با این حال،
اسفناج ،کلم بروکلی

واکنش های دارویی ،آلرژیک هستند
كه شامل کهیر ،گرگرفتگی ،ورم ،وزوز
کردن گوش و سرگیجه است .اگر هر
کدام از این عالئم را مشاهده کردید،
از مصرف این قطره ها خودداری کنید
و سریعاً به پزشک مشورت کنید.

بدن در جریان سوخت و ساز خود ،همواره با
دفع سموم و مواد مضر درگیر است .بخشی
از این سموم از طریق گردش خون وارد مغز
میشوند.اما مطالعات نشان میدهند که مغز
در حین خواب خودش را از سمومی که به آن
وارد شده ،پاک میکند و با این کار سطح ایمنی
خودش را در مقابل بیماریهایی مانند آلزایمر
باالتر میبرد.
دانشمندان مشاهده کردند که در هنگام خواب

عمیق مایع مغزی ـ نخاعی مغز را شستوشو
میدهد و از این طریق سموم را پاک میکند .در
فرآیند خواب ،سلولهای مغزی فعالیت خود را
کاهش داده و امواج الکتریکی مغز به پایینترین
سطح میرسد .در نتیجه نیاز به اکسیژن کم
شده و میزان خونی که باید وارد مغز شود به
حداقل میرسد .در این زمان ،مایع مغزی ـ
نخاعی در نقش یک شستوشو دهنده عملکرد
سمزدایی را آغاز میکند.

سایر نکات مهم درباره اشک مصنوعی

 قبل از استفاده از قطره های چشمی ،خودتان را از آلودگی و گرد و غبار
دور نگهدارید و در صورت عدم رفع
خشکی چشم  ،چنین اقدامی را انجام
دهید.
 اگر خشکی چشم شما خفیف است ،می توانید از این قطره ها و اشک
های مصنوعی استفاده کنید اما حتما
برچسب روی آن ها را مطالعه کنید و
از دستورالعمل های موجود روی آن
آگاه شوید.
 اگر قطره چشم شما دارای نگهدارندهاست  ،هرگز بیش از حد از آن استفاده
نکنید .سریعا بعد از استفاده ،بطری را
دور بریزید .هر گونه عوارض جانبی را
سریعاً به پزشک اطالع دهید.
 بهداشت اطراف قطره چشم را بهخوبی رعایت کنید.

و کلم حاوی مقدار زیادی کلسیم ،آهن و
ویتامینهای گروه  Bهستند .فوالت ،یکی از
مهمترین ویتامینهای گروه  Bبرای زنان در
سن باروری است که میتواند به کاهش خطر
ابتال به مشکالت در نوزادان کمک کند .فوالت
همچنین در آووکادو و مارچوبه یافت میشود
که از بیماریهای قلبی و افسردگی جلوگیری
میکند.

غذاهای سفید

سبزیجات سفید مانند قارچ باعث تقویت
سیستم ایمنی بدن میشوند در حالی که سیر
و پیاز حاوی مقادیر زیادی آلیسین هستند
(آنتیاکسیدانی است که باکتریها و عفونتها
مبارزه میکند و خطر ابتال به برخی سرطانها
را کاهش میدهد) .همچنین میتوانید از گل
کلم مقدار زیادی فیبر ،ویتامین C
و فوالت دریافت کنید.

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

ب رابر راي شماره  99/06/03 -139960311235000457هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گ راش تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي خليل شيخي فرزند حاجي بشماره ملي  6569833219صادره از گ راش در ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  199/15مترم ربع پالك فرعي  12776از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك 8330
فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گ راش خريداري معالواسطه از مالك رسمي
رحمتاله اسدي الري محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند
مالکیت مانع از م راجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
م/الف460/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گ راش
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توان دانشبنیانها به نیازهای صنعت دریایی پاسخ داد
ظرفیت آبی یکی از اولویتهای اصلی کشور
است که با توان دانشبنیانها تقویت شده
و نیازهایش را با اتکا به جوانان ایرانی تامین
میکند.از صنعت دریایی همیشه به عنوان یکی
از صنایع بزرگ و راهبردی در کشورها یاد
میشود .صنعتی که در حوزه نظامی و تجاری
پرکاربرد است و توسعه آن یکی از اولویتهای
هر کشوری است .ایران هم کشوری با مرزهای
آبی طوالنی است که چارهای جز توسعه این
صنعت ندارد ،این کار هم از مسیر دانشبنیانها
میگذرد.
شرکت دانشبنیان صنعتی دریایی ایران که
روزهای ابتدایی فعالیتش را با هدف تعمیر و
ساخت انواع شناورهای دریایی آغاز کرده بود
پس از انقالب با توجه به بروز نیازهای روز
افزون و تقاضای حاکم در بازار خلیج فارس
و دریای خزر به حوزه صنایع فراساحل ورود
کرد .این شرکت در حال حاضر مجهز به
جامعترین و کاملترین امکانات برای طراحی،
مهندسی ،ساخت ،حمل و نصب انواع سازهها
و شناورها است.
این مجموعه دانشبنیان در بوشهر و مازندران
فعالیت میکند و گواهینامههای مختلف
بینالمللی هم دریافت کرده است.
محسن صمدی مروزنی مدیر عامل این شرکت

دانشبنیان میگوید :این مجموعه خدماتی
مانند مهندسی ساخت برای انواع کشتیها،
تاسیسات فراساحلی نفت و گاز ،بنـدرسازی
و پروژههای زیربنایی را به کمک سیستمهای
مدرن سختافزاری و نرمافزاری انجام میدهد.
وی همچنین بیان کرد :ساخت و نصب سکوهای
ثابت دریایی استخراج و فرآورش نفت و گاز،
نصب خطوط لوله ،کابل زیردریاییی و احداث
تاسیسات فرآورشی و پاالیشگاهی و خطوط
لوله نفت و گاز و تاسیسات پتروشیمی از جمله
فعالیتهای شرکت در حوزه فراساحل است.

مدیر عامل این شرکت دانشبنیان ،در ادامه
گفت :در حوزه خشکی و زیربنایی هم خدماتی
مانند اسکله و بندرسازی ،کارگاههای ساخت
شناور و صنایع وابسته ،پایانههای نفتی،
پلهای فوالدی و بتنی ،مجتمعهای صنعتی،
بازیابی زمین از دریا و الیروبی ،آبگیر برای
پاالیشگاههای گاز و پتروشیمی و نیروگاهها و
انواع سازههای بتنی در دریا و زیر بستر دریا را
ارائه میکنیم.
این فعال فناور ،افزود :فعالیتهای گوناگون
بخش کشتیسازی شامل ساخت سکوهای

کسب رتبه چهارم رقابت های جهانی

متحرک حفاری دریایی و همچنین ساخت
و تعمیر انواع شناورها از جمله کشتیهای
نفتکش ،حمل کاال و ماهیگیری ،یدککش و
لندینگ کرافت هم در مجموعه ما ارائه میشود.
وی ادامه داد :در حوزه حمل و نصب هم توسط
متخصصان توانمند ما خدماتی ،چون مدیریت
و مهندسی حمل و نصب دریایی ،حمل و
نصب سازههای قابل نصب در نزدیک ساحل،
نصب و تعمیر خط لوله و کابلگذاری زیر
دریایی ،باالبردن و بلند کردن احجام سنگین
در بندرگاه و بخشهای فراساحلی ،بارگیری،
مهاربندی و خدمات حملونقل دریایی ،نصب
را ارائه میکنند.
صمدی ،با اشاره به دیگر خدمات حوزه حمل
و نصب ،گفت :تعمیر و نگهداری گوی شناور
( ،)PLEM/SPMانبار کردن کلیه ضایعات
( )Salvageدر ساحل و فراساحل ،عملیات
کشش لوله از ساحل (،)Shore Pulling
خدمات حفاری فراساحلی ،تعمیر ،بازسازی و
نگهداری سازههای فراساحلی ،عملیات الیروبی
و پاکسازی ،نقشهبرداری فراساحلی ،خدمات
بستر دریا ،تامین تجهیزات و ناوگان دریایی و
عملیات مهار و اجرای سیستم ایستایی بر روی
شناورها و تجهیزات شناور روی آب از جمله این
خدمات است.

بوم یسازی روشی نوین در ریخت هگری
یک شرکت دانشبنیان موفق شد تا با
بومیسازی یک روش نوین ریختهگری ،نه
تنها کشور را در این زمینه از واردات بی نیاز
کند ،بلکه سی درصد از محصوالت تولیدی
شرکت را نیز به خارج از کشور صادر کند.
عبدالرحمن ارشدی صوفیانی مدیر عامل
شرکت دانشبنیان ریختهگری تراکتورسازی
ایران گفت :این شرکت سالها در زمینه
ریختهگری تجربه دارد و بر این اساس موفق
شد تا یک فناوری نوظهور در جهان که
کشورهای محدودی از آن برخوردار هستند
را بومیسازی کند .این روش دانشبنیان و
جدید ریختهگری ،ریختهگری به روش «فوم
نابود شونده» (الستفوم) نام دارد.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان در ادامه
گفت :در این روش برخالف روش سنتی،
قطعه تولید شده با کیفیت بسیار بیشتری
تولید میشود و مصرف مواد اولیه نیز کاهش
مییابد .عالوه بر افزایش کیفیت کار ،هزینه
تمام شده نیز کاهش مییابد که این موضوع
استفاده از این روش را مقرون به صرفه

میکند.
ارشدی صوفیانی ،با اشاره به تحققیات
صورت گرفته در این شرکت ،گفت :در
روش قدیمی ماسه ریخته شده در قالب
دور ریخته میشود ،اما در روش جدید
این ماده اولیه مجدد استفاده میشود و
این موضوع یک مزیت برای روش جدید
ایجاد کرده است.
ارشدی صوفیانی افزود :در روش قبلی در
قسمتهای که میخواستیم خالی بماند از
ترکیبی از ماسه ،رزین و دیگر مواد استفاده
میشد ،در روش جدید ،اما استفاده از این
مواد حذف شده است .شرکت ما ساالنه ۳۰
تا  ۴۰هزار تن قطعات برای تراکتورسازی
تولید میکند .اما این میزان  ۶۰درصد از
فروش شرکت است.
او با اشاره به این موضوع که این شرکت
موفق شده است در سال گذشته در سطح
کشور به عنوان صادرکننده نمونه ملی
معرفی شود گفت ۳۰ :درصد از کل تولیدات
این شرکت صادر میشود .قطعاتی مانند

سامانه آزمون ساز شاد با افزایش
ظرفیتها در نسخه جدید شبکه
آموزشی دانشآموز ،قابلیت برگزاری
آزمونهای تشریحی و تستی را در
شبکه شاد فراهم کرد.
در شرایط کرونایی و ضرورت
رعایت پروتکلهای بهداشتی و
بهمنظور پیشگیری از ایجاد وقفه
در فرآیند آموزش دانش آموزان،
در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز
سال تحصیلی از نسخه جدید شاد
رونمایی شد.
سامانه آنالین آزمون ساز شاد ،با

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

ب رابر رأي شماره  139960311011000848مورخه  99/6/10هيأت اول/
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل خوشلقا فرزند رحمت بشماره
شناسنامه  15159صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 464/70متر م ربع پالك  24فرعي از  8663اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك  8663اصلي قطعه  3واقع در بخش  18فارس خريداري از مالك
رسمي آقايان محمدحسن دادالهي و حاج علي طويل محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
م يشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعت راضي داشته باشند م يتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعت راض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعت راض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف553/

المپیاد کامپیوتر توسط دانش آموزان ایرانی

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان،
از کسب چهار مدال ارزشمند توسط تیم چهار
نفره دانش آموزی المپیاد علمی کامپیوتر در
سیودومین المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۲۰
سنگاپور و کسب رتبه چهارم جهانی خبر داد.
المپیاد جهانی کامپیوتر ،مسابقه برنامهنویسی
رقابتی است که ساالنه برای دانش آموزان
دبیرستانی برگزار میشود .همچنین اولین
دوره این المپیاد در پراوتس بلغارستان در سال
 ۱۹۸۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سمپاد ،تیم چهار نفره
شرکت کننده در سی و دومین المپیاد علمی
جهانی کامپیوتر که به میزبانی سنگاپور برگزار
شد ،با کسب چهار مدال ارزشمند جهانی شامل

سه مدال طال و یک مدال نقره بر افتخارات
علمی کشورمان افزود.
در این دوره المپیاد جهانی که به دلیل شیوع
بیماری ناشی از ویروس کووید  ۱۹به صورت
مجازی برگزار شد ،مدال های زیر توسط تیم
ملی جمهوری اسالمی ایران به دست آمد:

شایان پردیس:مدال جهانی طال
علی صفری:مدال جهانی طال
کسری مظاهری:مدال جهانی طال
ابوالفضل سلطانی:مدال جهانی نقره

در رده بندی مسابقات ،تیم ایران رتبه چهارم
جهانی را به دست آورد.بر اساس این گزارش
تیم های چین ،آمریکا و کره جنوبی به ترتیب
اول تا سوم شدند.

پلی پاد و چشم انداز آینده صنعت گیم در ایران

سیلندرهای خودرو و تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت و گاز نیز در این واحد صنعتی
تولید میشود.
ارشدی صوفیانی ،ضمن اشاره به دیگر
فعالیتهای نوآورانه این شرکت ،گفت :روش
نوین ریخته گری بر اساس ریختهگری فوم
نابود شوند (الستفوم) در کشورهای مانند
هلند ،فرانسه و چین کاربرد دارد .در صورت
عدم بومیسازی این روش ،ممکن بود
شرکتهای داخلی به دلیل کیفیت پایین

محصوالت ،نتوانند محصوالت خود را با
تحوالت جهانی همگام سازند.
ارشدی صوفیانی ضمن توضیح فعالیتهای
واحد تحقیقات شرکت گفت :با توجه به
زحمات جوانان متخصص کشور و واحد
 R&Dشرکت ،در نظر داریم تا روشهای
دانشبنیان و جدید ریختهگری مانند
ریختهگری دقیق را نیز بومیسازی کنیم.
این مسئله میتواند از خروج مبلغ قابل
توجهی ارز جلوگیری کند.

قابلیت برگزاری آزمونهای تشریحی و تستی در شبکه شاد فراهم شد

رویکرد ارایه سرویسهای جامع
تعریف آزمون برای معلمان و
کاربرپسندترین حالت دریافت آن
برای دانشآموزان ،توسعه یافته
است .آزمون ساز شاد قابلیت
برگزاری آزمونهای تشریحی و
تستی را دارد .هدف از ارائه این
سرویس برگزاری آزمون بهصورت
آنالین برای سنجش دانش و
یادگیری دانشآموزان و یافتن
نقاط ضعف و قوت هر دانشآموز
در مباحث مختلف است .معلم با
طرح سؤاالت در قالب امتحانهای

حه
ف
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ترم یا مبحث و یا فصل میتواند
سؤاالت را آپلود و پاسخنامه را از
دانشآموز دریافت کند.معلم امکان
ایجاد سؤاالت بهصورت نگارش متن
یا آپلود فایل را دارد .او با درج
مشخصات آزمون شامل نام درس،
نام یا شماره آزمون ،تاریخ ،ساعت
شروع و پایان ،مدت زمان آزمون،
تعداد سواالت ،بارم کلی ،بارم هر
سوال میتواند آزمون مخصوص به
خود را تعریف کند .امکان مشاهده
سواالت آزمون های در جریان،
آزمونهای به اتمام رسیده و
پاسخنامه دانش آموز پس از ارسال
نیز برای هر دو نوع کاربر وجود دارد.
دانش آموز پس از تکمیل آزمون (
با کلیک روی دکمه پایان آزمون)
یک اعالن برای معلم میفرستد که
آزمون خود را به پایان رسانده است.
در صورتی که دانش آموز پس از
پایان یافتن زمان آزمون موفق به
ثبت آزمون نشود تا هرجایی که
به سواالت پاسخ دهد همان پایان
آزمون وی محسوب شده و برای
معلم ارسال میشود.

معلم میتواند نتایج آزمون کاربران
خود را مشاهده و نمره آزمون را
ثبت کند و در زمان ثبت نهایی
نمره در صورت نیاز میتواند نمره
را کمتر و یا بیشتر درج کند .او
میتواند گزارشهای امتحان را با
دقت بررسی کند که در کدام سوال
افراد بیشتری دچار مشکل شدهاند
تا بر اساس آن مطالب آموزشی خود
را اصالح کند .معلم بسته به نوع
آزمون (ترم ،ماهانه و )...میتواند
نمره آزمون را عالوه بر این قسمت

هياتموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتثبتياراضيوساختمانهايفاقد
سندرسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئي ننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ب رابر رأي شماره  139960311011000432مورخه  99/4/8هيأت اول/
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد پي شبين فرزند حسن بشماره
شناسنامه  2511287439صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  349/87متر م ربع تحت پالك  20فرعي از  4526اصلي مفروز
و مجزا شده از پالك شماره  4526اصلي قطعه  2واقع در بخش 18
فارس الر خريداري از خانم سلطان ميرزانيا محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي م يشود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي
داشته باشند م يتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف555/

در سرویس کارنامه ( از سرویسهای
آتی شاد) اعالم کند.
حفظ محیط زیست با کاهش
مصرف کاغذ ،بی نیازی به فضای
فیزیکی ،سهولت دسترسی کاربران،
توصیفی یا عددی بودن نمره ،امکان
برگزاری مجدد یک آزمون و ارسال
آن برای سایر مدارس و کالسهای
معلم ،برگزاری آزمونهای هماهنگ
کشوری و نمایش مدت زمان باقی
مانده آزمون از دیگر مزایای این
سرویس است.

پلی پاد با ارائه فناوری کالدگیمینگ امکان
انجام بازی های روز را فقط با داشتن اینترنت
پرسرعت بر روی تمام دستگاه های هوشمند
فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا ،بنابراعالم پلی پاد ،کالد
گیمینگ  Cloud gamingفناوری جدید ارائه
بازی است که امکان بازی کردن بازی های روز
 ،با گرافیک باال را فراهم می کند.

فناوری کالد گیمینگ

کاربر در این فناوری قادر است بدون نیاز به
سخت افزارهای گران قیمت و قدرتمند بازی،
و حتی به وسیله ساده ترین دستگاه های
هوشمند نظیر گوشی همراه ،تلویزیون ،تبلت و
یا لپ تاپ؛ صرفا از طریق دسترسی به اینترنت
پر سرعت بازی های پرطرفدار روز را بازی کند.
در فناوری ابر بازی ،بازی ها در سمت سرورها
اجرا و تحت فناوری استریم به سمت کاربر
ارسال و مورد استفاده قرار میگیرد.
تفاوت اصلی فناوری ابری با سرویس های پخش
ویدئو در نوع ارتباط کاربر می باشد به نحوی که
در سرویس ابری بازی ارتباط کاربر به صورت
تعاملی و دوطرفه است؛ به عبارت دیگر در این
سرویس ،کاربر فرمان هدایت و اجرای بازی را به
سرور ارسال می نماید.
سرورهای مسئول پردازش بازی ،سرورهایی
مدرن با سخت افزارهای قوی هستند که
به صورت ابری به یکدیگر متصل بوده و کار
پردازش ،اجرا و مدیریت درخواست های درون
بازی را ساماندهی میکنند.
کالد گیمینگ در ایران

فناوری کالد گیمینگ برای نخستین بار در سال
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئي ننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ب رابر رأي شماره  139960311011000431مورخه  99/4/8هيأت اول/
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسيح ميرزانيا فرزند مصطفي بشماره
شناسنامه  2500088881صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  350متر م ربع پالك  64فرعي از  4533اصلي مفروز و مجزا
شده از پالك شماره  4533اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر
خريداري از خانم سلطان ميرزانيا محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم م راتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي م يشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعت راضي داشته
باشند م يتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعت راض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/06/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/07/02 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف556/

 ۱۳۹۷توسط پلی پاد و پس از دو سال بهینه
سازی و توسعه پلتفرم مربوطه در دسترس
عموم قرار گرفت.پلی پاد با ویژگی ها و امکانات
منحصر به فرد امکان دسترسی کاربر به بازی
های محبوب و پرطرفدار را فراهم کرده است.
اینترنت پر سرعت

نیاز اصلی برای استفاده از سرویس های بازی
تحت فناوری کالد گیمینگ ،اینترنت پر سرعت
است .به عنوان نمونه در پلی پاد برای داشتن
کیفیت مناسب بازی ،اینترنتی با سرعت  ۱۰تا
 Mps ۱۲مورد نیاز می باشد.
دسته بازی خود را به گوشی موبایلتان وصل کنید!!!

برای کنترل آسان تر و لذت بیشتر از بازی ها
می توان دسته های بازی خود را به گوشی
موبایل ،کامپیوتر ،تلویزیون هوشمند و یا حتی
اندروید باکس متصل کرد .به عالوه پلی پاد از
دسته های بازی  PS۴و  Xboxو نیز دسته های
بازی گیم پد پشتیبانی می کند.
پلی پاد با حمایت بانک پاسارگاد اکنون در شبکه
زیرساخت فناپ بخش مستقر و میزبانی میشود
و سرویس دهی به کاربران خود را میدهد.
اجرای بازی های با گرافیک باال

GPU

فناوری شبکه ابری پردازش گرافیکی
 Farmکه به ارائه پردازش گرافیکی مورد
نیاز بازی های پلی پاد می پردازد یک مرکز
پردازشی پیشرفته است که منابع گرافیکی را
برای مصارف مختلف به اشتراک می گذارد.
در حال حاضر استفاده از پلی پاد رایگان بوده
و هر کاربر عالقمند به بازی های ویدیویی می
تواند نسل آینده گیم در ایران را تجربه کند.

ژاپن یها ،اولین بازوی رباتیک فضایی
بخش خصوصی را ساختند

یک استارت اپ ژاپنی از تولید اولین بازوی
رباتیک برای استفاده در مأموریتهای فضایی
خبر داده است .این اولین بار است که شرکتی در
بخش خصوصی رباتی با این هدف تولید میکند.
تولید این ربات با همکاری آژانس اکتشافات
هوافضای ژاپن صورت گرفته و هدف از تولید
آن خودکارسازی برخی فرایندهای روزمره در
ایستگاه فضایی بینالمللی است.
تولید ربات برای استفاده در مأموریتهای
فضایی اولین بار در سال  ۱۹۶۱و در جریان
انجام مأموریت وستوک توسط اتحاد جماهیر
شوروی رخ داد .اما در شش دهه اخیر هرگز
بخش خصوصی در تولید چنین محصوالتی
مشارکت نکرده بود.
این ربات خودران که شباهت زیادی به
ربات ماژوالر ژاپنی کیبو دارد ،دارای بازوی
پیشرفتهای است که به یکی از ماژول های
ایستگاه فضایی بینالمللی متصل شده و

قادر به مدیریت سوئیچ های مختلف ،اتصال
و جداسازی انواع کابلها ،مونتاژ پنلهای
مختلف و غیره است.
انتظار میرود این موفقیت زمینه را برای
تولید رباتهای پیشرفتهتری فراهم کند که
در جریان اعزام فضانوردان به ماه و مریخ
نیز بسیاری از امور روزمره را انجام دهند.
رباتهای یادشده میتوانند در حوزههایی
مانند پزشکی از راه دور ،امداد و نجات و غیره
نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

اذان صبح

روز
سوم

4:26

طلوع آفتاب اذان ظهر
11:45

5:42

غروبآفتاب اذان مغرب
17:47

18:03

امام صادق(ع) فرمودند:

کر بهِ ؛
یتم ال َعبدَ ُمت ُفقَّداً ل ُِذ ِ
اِذا رأَ ُ
نوب النّاس ناسیا لِذنوبه َفاع ُلمو اَنَّهُ ُم َ

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند
و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب
شیطان را خورده است

«دکتر رضایی» ،از بیمارستان الر رفت

امام حسين (ع) فرمود:

ِ
ش َو َغ ّل َو َد َغ ٍل».
هم ِم ْن ُك ّل ِغ ّ
يع َت َنا َم ْن َسلِ َم ْت ُق ُل ُ
وب ْ
«إِ ّن ش َ

«شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه
خيانت و نيرنگ و مكرى پاك است».

استاد خرد

رهبر معظم انقالب اسالمی:

دفاع مقدس ،یکی از عقالن یترین حرکات ملت ایران بود
ادامه از صفحه اول

طی مراسمی از زحمات و خدمات
دکتر هوشنگ جعفرپور و دکتر بهزاد
رضایی از سوی رئیس دانشکده علوم
پزشکی الرستان تجلیل شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،در جلسه هیات رییسه
دانشکده علوم پزشکی الرستان با
حضور کریمی،رییس دانشکده ،
شمسایی ،معاون درمان و اسعدیان،
معاون غذا و دارو ،از تالش ها و

خدمات ارزنده هوشنگ جعفرپور،
در زمان تصدی معاونت غذا و دارو
و همچنین بهزاد رضایی در زمان
تصدی ریاست مرکز آموزشی درمانی
امام رضا (ع) الر تجلیل شد.
بنا بر این گزارش و اعالم روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،این اقدام در پی نائل آمدن
دکتر جعفرپور به کسوت بازنشستگی
و قبولی دکتر رضایی در فلوشیپ
الپاروسکوپی صورت گرفته است.

انجام عمل جراحی «دیسک کمر»
با لیزر برای اولین بار در الرستان

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام
رضا(ع) الرستان ،از انجام عمل
جراحی دیسک کمر بدون برش و
بیهوشی در این مرکز خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی الرستان،
دکتر بهزاد رضایی با اعالم این خبر
اظهارداشت :عمل جراحی انجام شده
با استفاده از تکنولوژی لیزر و برای
اولین بار در الرستان بر روی بیمار
آقای میانسال در این مرکز انجام
شد که وضعیت فعلی بیمار بعد از
یک هفته رضایت بخش ارزیابی شده
است .وی افزود :این بیمار با مشکل
دردهای شدید ناحیه کمر ،لگن و
پاها به این مرکز مراجعه کرده بود که
پس از بررسی های انجام شده به اتاق
عمل اعزام و زیر نظر تیم متخصص
متشکل از جراح مغز و اعصاب آقای
دکتر نیک منظر  ،متخصص بیهوشی
خانم دکتر محبی و تکنسین های
اتاق عمل و بیهوشی ،جراحی شد.
دکتر رضایی ،با اشاره به حساسیت

عمل انجام شده تصریح کرد :این
عمل جراحی در دنیا به عنوان عمل
 PLDDیا همان جراحی کاهش
فشار دیسک به کمک لیزر از طریق
پوست ،شناخته می شود و به دلیل
عدم برش و بیهوشی همچنین کاهش
عوارض عمل های باز دیسک ،مورد
استقبال واقع شده است  .از سوی
دیگر ترخیص یک ساعته بیمار
پس از عمل موجب شده تا اقبال
عمومی برای انجام این جراحی بر
روی دیسک های کوچک و کاهش
سنگینی بر روی آنها را موجب شود.
وی خاطرنشان کرد :تا کنون این
عمل های جراحی در مراکز استانها و
شهرهای بزرگ کشور انجام می شده
که عالوه بر هزینه های مالی هنگفتی
که بر دوش بیماران و خانواده هایشان
می گذاشته ،فشار و استرس روانی
ناشی از حضور در غربت نیز گاها
مسئله ساز می شد که به حمداهلل به
همت فرزندان این آب و خاک موفق
به کاهش آالم بیماران و مردم منطقه
شده ایم.

حضرت آیتاهلل خامنهای «آشنایی بیشتر ملت
ایران با ذات و واقعیت تمدن غرب» را از
دیگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند و
افزودند :در تاریخ معاصر ایران ،عناد و خباثت
دولتهای غربی در حق ملت ایران چندبار
آشکار شده اما این دولتها با حمایت کامل از
حکومت فاسد ،ضدبشری و دیکتاتوری صدام،
ادعاهای حقوق بشری و انسانی خود را عم ً
ال
لگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند،
که این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در
همهی تصمیمات ما نقش داشته باشد.
ایشان «بروز تواناییها و ظرفیتهای ملت ایران
برای جهانیان» را از دیگر نکات تأملبرانگیز
دفاع مقدس برشمردند و افزودند :دفاع مقدس
در اوج حمالت رسانهای دشمنان ایران ،خود به
یک «رسانهی رسا و صدای بلند» تبدیل شد و با
نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت و مقاومت
ملی ایرانیان ،برای این ملت در جهان ارزش و
وجهه درست کرد.

رهبر انقالب اسالمی ،دفاع مقدس را تابلویی
عظیم و درخشان در پیش روی ملت ایران
خواندند و افزودند :جنگ پدیدهای سهمگین
و خشن است اما با وجود همهی مشکالت و
ضایعات آن ،دفاع مقدس برای ملت ایران
برکات ،بشارتها ،پیشرفتها و طراوتهایی به
ارمغان آورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات جهاد
در قرآن را بشارتآمیز و در نفی ترس و
اندوه دانستند و گفتند :نظیر همین ادبیات
دربارهی مقاومت وجود دارد و قرآن تأکید
میکند اگر استقامت کنید ،ترس و اندوه که
دو آفت بزرگ برای یک ملت است ،از شما
برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجامشده در خصوص
دفاع مقدس را باارزش اما کم دانستند و
خاطرنشان کردند :هرچه از زمان دفاع
مقدس دورتر میشویم باید به معرفت آن

رب رد مدرهس علم گذر باید کرد

جان فرسوده هب

نزدیکتر شویم ،چرا که دستهای تحریفگر در
کمین هستند.

رهبر انقالب اسالمی ،ادبیات دفاع مقدس
را به سرچشمهای جوشان تشبیه کردند و
با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی بهعنوان
منابع غنی برای خلق آثار هنری و همچنین
لزوم شخصیتپردازی از شهیدان و
رزمندگان جنگ ،گفتند :موضوع یادوارههای
دفاع مقدس نیز مسئلهی مهم دیگری است که
از ایجاد فاصلهی نسلی در مقولهی جهاد و
مقاومت جلوگیری میکند.

حضرت آیتاهلل خامنهای ،مدافعان حرم
را نمونهای درخشان از تداوم برکات دفاع
مقدس و استمرار روحیهی جهاد در نسل
جدید برشمردند و افزودند :حضور همزمان
ِ
مختلف ایرانی ،سوری،
رزمندگانی از م ّلیتهای
عراقی ،لبنانی و افغانستانی در صف واحد از
حقایق و پدیدههای حیرتانگیز زمان ما است.

رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی
سخنانشان با تقدیر از تالش های فداکارانه
و دائمی کادر درمان و مسئوالن در مقابله
با کرونا ،از فوت روزانه  ۱۵۰تا  ۱۷۰نفر از
هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و
افزودند :عالج این واقعهی تأسفبار به دست
خود مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی
مثل فاصلهگذاری ،استفاده از ماسک و شستن

دستها است.

حضرت آیتاهلل خامنهای در خصوص
مسئلهی اربعین نیز گفتند :ملت ایران عاشق

امام حسین و زیارت اربعین هستند اما قضیهی
راهپیمایی اربعین صرف ًا متوقف به صالحدید
مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که
تاکنون با انجام آن مخالفت کردهاند ،بنابراین
همه باید تابع و تسلیم باشند.

ایشان با انتقاد از حضور برخی افراد در
مرزها برای اظهار ارادت به امام حسین
(علیهالسالم) ،گفتند :اظهار ارادت باید از
منازل انجام شود همچنانکه در روز اربعین
چند زیارت وارد است و مردم میتوانند با
خواندن آنها ،به پیشگاه حضرت سیدالشهدا
(علیهالسالم) شکوه کنند که ما آرزوی
حضور داشتیم اما با این وضع مقدور نشد؛
تا انشاءاهلل آن حضرت عنایت و کمکی
بفرمایند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،سرلشکر
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان
گزارشی از برنامهها و فعالیتهای انجامشده
در زمینهی حفظ و ترویج فرهنگ ،آثار و
ارزشهای دفاع مقدس گفت :وظیفهی ما
است که آن دوران زرین و نقطهی نورانی
در کشور را زنده نگه داریم و با پاسداری از
آن اجازه ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع
مقدس ،تحریف و بهفراموشی سپرده شود.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ همزمان با نخستین روز از هفته دفاع
مقدس ،از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت
الرستان تجلیل شد .این مراسم با حضور
امام جمعه الرستان ،معاون استاندار فارس
و فرماندار ویژه الرستان ،فرمانده سپاه ناحیه
الرستان ،فرمانده انتظامی الرستان ،مسئولین
ادارات ،بسیجیان و اقشار مختلف مردم در
محل تاالر وحدت شهر الر برگزار شد .در این
مراسم ،سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی
که از طریق ویدئو کنفرانس و بصورت زنده
پخش شد .در پایان این ویژه برنامه ،از تمامی
رزمندگان الرستانی عرصه جهاد و شهادت در
دوران هشت سال دفاع مقدس با اهدا لوح
سپاس به رسم یادبود تجلیل شد.

اخبار کوتاه از دفتر امام جمعه الرستان

برگزاری جلسه کمیته همکاری
حوزه های علمیه و آموزش و پرورش
در دفتر امام جمعه الرستان

در آستانه اول مهر ،جلسه همکاری حوزه های
علمیه با حضور حجت االسالم والمسلمین
موسوی خرم امام جمعه ،روسا و معاونین
حوزههای علمیه برادران علی بن ابی طالب
(ع) و خواهران زهرای اطهر سالم اهلل علیها و

ل معارف ردیاب

ورهن رد سارغ دل خون جگر باید کرد

رد پي معرفت و علم و صناعي بشتاب

تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در الرستان

مسوالن آموزش و پرورش در دفتر امام جمعه
بر گزار شد.
در این جلسه امام جمعه الر در سخنانی به
تبیین بخشی از فرمایشات و مطالبات رهبر
معظم انقالب در دیدار با مسئوالن آموزش و
پرورش پرداخت و توجه به پرورش ،مهد کودک
ها،ارتقا کیفی مدارس دولتی را از اهم مطالبات
معظم به برشمرد.ابتدای جلسه حجت االسالم

تحصی

شیپ استاد خرد کسب هنر باید کرد

رمضانی مدیر حوزه علمیه برادران و سرکار خانم
اکبری مدیر حوزه علمیه خواهران و مسوالن
آموزش و پرورش در سخنانی به بیان دیدگاه ها
و نظرات و توقعات خود در مورد فعالیت های
فرهنگی در آموزش و پرورش پرداخت.
***
برگزاری مراسم استقبال از طالب
جدید الورود حوزه علمیه خواهران
زهرای اطهر سالم اهلل علیها
مراسم استقبال از طالب جدید الورود حوزه
علمیه خواهران زهرای اطهر سالم اهلل علیها با
حضور امام جمعه الرستان ،خانواده های طالب
و مسوالن حوزه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین موسوی خرم در
سخنانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس
به تبیین جایگاه علم و علم نافع از نگاه دینی
پرداخت و خطاب به خانوادههای طالب جدید
الورود گفت :فرزند صالح از مصادیق صدقات
جاریه بوده و الزم است در این مسیر طلبگی از
سوی خانواده ها مورد توجه و حمایت باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت شأن
عالم در نگاه دینی خدمت رسانی به مردم توام
با تواضع و پرهیز از تکبر است.
امام جمعه شهر الر فرمایش حضرت امام و
رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه ما خادم
مردم هستیم را بر گرفته از منابع دینی
برشمرد و بر تربیت طالب با این ویژگی تاکید
کرد .در ابتدای جلسه مدیر و معاون مدرسه
علمیه زهرای اطهر گزارشی از روند جذب و
برنامه های آتی ارایه نمودند .الزم بذکر است

این حوزه در سال جدید تحصیلی موفق جذب
نهایی  ۳۰طلبه خواهر در دو مقطع سیکل و
دیپلم شد که یکی از باالترین آمار جذب در
استان فارس است.
***
دیدار امام جمعه الرستان
با خانواده شهید جمال زاده
در آستانه هفته دفاع مقدس حجت االسالم
والمسلمین موسوی خرم به همراهی محمدی
رییس بنیاد شهید الرستان و جمعی از
محترمین با حضور در منزل پدر شهید حسین
جمال زاده ضمن تسلیت درگذشت مادر شهید
بزرگوار با خانواده ایشان دیدار کرد.
***
دیدار جمعی از فعاالن و معتمدین
شهر الر با امام جمعه الرستان
در این جلسه حجتاالسالم والمسلمین موسوی
خرم ،برگزاری جلساتی با ماهیت پیگیری
موضوعات و مطالبات شهرستانی را امر مبارکی
دانسته و بر حمایت و همکاری با این کارگروه
تاکید کرد.
در ابتدای جلسه تعدادی از حاضران به بیان
نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
***
نشست صمیمانه پیشکسوتان هشت سال
دفاع مقدس شهر الر با امام جمعه
در این نشست صمیمی که در اولین شب از
هفته دفاع مقدس برگزار شد مفتوحی ،فوالدی،
هاشمی زاده ،شریفی ،قنادی ،یزدی و قائمی
نژاد به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و

بش
مرد عامی هب حقوق ری پی نبرد

ح
ل ره نكته هب تأديي نظر بايد كرد

خویش را با خبر از نفع و ضرر باید کرد
ره هک رد حفظ وطن کوشش مرداهن نکرد
آبش از سر رود و خاک هب سر باید کرد
ص
رههك از دولت و ل تو جدا ماند شبي
آه و فرياد و فغان ات هب سحر بايد كرد
روي جاانهن اگر جلوه كند زري نقاب
شم
مش
خنده رب تري و س و قمر بايد كرد
اي هك انگشت فرازي هب سر زلف ن گار
زآه زاهد هب شب اتر حذر بايد كرد

حکیم زاهد ابوالمعارف

ن فارس به دو قسمت تقسیم می شود؟!
استا 

نماینده مردم نجفآباد در مجلس
شورای اسالمی ،گفت :طرح تشکیل
استانها در مجلس مطرح شده است
و به شورای نگهبان ارسال میشود.
به گزارش میالد الرستان ،ابوالفضل
ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
تسنیم ،با اشاره به اعالم وصول
طرح استان گلساران از سوی هیئت
رئیسه قوه مقننه ،اظهار داشت:
تقسیم استانها در راستای تمرکز
زدایی و کاهش بوروکراسی اداری
مطرح شده است.
وی در همین راستا ،افزود :در زمان
حاضر  ۵استان کشور باید تقسیم
بندی شود و زمانی که کار با هزینه
خوبی به سرانجام برسد ،اخطار اصل
 ۷۵قانون اساسی برطرف میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس،
بیان داشت :در راستای تمرکز
زدایی و کاهش بوروکراسی اداری و
همچنین حل مشکالت مردم ،باید
استانهای اصفهان ،کرمان ،فارس
به دو قسمت و استان سیستان و

شعر خوانی با مضامین دفاع مقدس پرداختند.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین موسوی
خرم در سخنانی ضمن تقدیر از حاضران
بخرطر قبول دعوت امام جمعه ،در سخنانی رمز
پیروزی و فتوحات لشکر اسالم در هشت سال
دفاع مقدس الهی بودن قیام مجاهدان برشمرد.
وی با استناد منابع دینی و فرمایشات حضرت
امام ره و رهبر معظم انقالب نبرد بین حق و
باطل را همیشگی دانست و گفت :جبهه نبرد
تغییر میکند اما تقابل تا روز قیامت باقی است
،روزی جبهه نبرد نظامی بود امروز جبهه نبرد
با استکبار جهانی اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
که ضمن حفظ هوشیاری و بصیرت با حفظ
وحدت باید در صحنه حضور داشت .در پایان به
پاس گرامیداشت مجاهدت رزمندگان با اهدای
شاخه گل از آنان تقدیر بعمل آمد.
***
برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع
مقدس در اولین روز از این هفته
در تاالر وحدت شهر الر
در این جلسه که با حضور امام جمعه ،فرماندار،
فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی ،مسوالن
برخی ادارات و پیشکسوتان دفاع مقدس
الرستان برگزار شد ،امام جمعه الرستان در
سخنانی به تبیین جنگ و دفاع مقدس از منظر
امامین انقالب پرداخت .
حجتاالسالم والمسلمین موسوی خرم درباره
علت اهمیت و ضرورت پاسداشت چهل سالگی
دفاع مقدس گفت -۱ :مشابهت شرایط تحمیلی
امروز با زمان دفاع مقدس و قرار دادن نظام در
دو راهی مقاومت یا سازش.
-۲بهره گیری از تجربیات،درسها و عبرت های

بلوچستان به سه قسمت تقسیم
شوند.
ابوترابی ،تصریح کرد :نظر مسئوالن
استانها ،مالک تقسیم این مناطق
نیست .طرح تشکیل استانها در
مجلس مطرح شده است و به شورای
نگهبان ارسال میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس با
اشاره به طرح استان گلساران ،بیان
داشت :طرح تشکیل استان گلساران،
به نفع استان اصفهان است و باعث
میشود بودجه برخی شهرستانهای
اصفهان از تهران تأمین شود.
سید محسن دهنوی ،عضو هیئت
رئیسه مجلس  ،طرح ایجاد استان
گلساران را اعالم وصول کرد.

دفاع مقدس و کاربست آن در شرایط فعلی.
-۳جلوگیری از تحریف دفاع مقدس .
-۴انتقال تجربه دفاع مقدس به نسل جوان و
ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت در جامعه
-۵پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران از
جمله علل پاسداشت هفته دفاع مقدس است.
در پایان با اهدای لوح از پیشکسوتان دفاع
مقدس تقدیر بعمل آمد.
***
برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی
مدارس علمیه برادران و خواهران
الرستان()۱۴۰۰-۱۳۹۹

مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه برادران
و خواهران الرستان( )۱۴۰۰-۱۳۹۹و بزرگداشت
هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه علی بن ابی
طالب علیه السالم شهر الر برگزار شد.
امام جمعه الرستان در سخنانی به تبیین جنگ و
دفاع مقدس از منظر امامین انقالب پرداخت .وی
در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر روایتی
گفت :شأن عالم بنا بر آنچه از منابع دینی استفاده
میشود خدمت گذاری و تواضع در مقابل مردم
است و چشمه های حکمت زمانی بر دلها جاری
میشود که صفت تواضع در ما ایجاد شده باشد و
همانطور که گندم در کوه رشد نمی کند حکمت
در قلب انسان متکبر رشد نخواهد کرد.در ابتدای
جلسه که با حضور اساتید و طالب مدارس علمیه
برادران و خواهران و جمعی از معتمدین و بیت
مرحوم آیت آیت اللهی همراه بود حجتاالسالم
والمسلمین رمضانی مدیر مدرسه علمیه علی بن
ابی طالب (ع) در سخنانی به تشریح اهداف و
برنامه در سال جدید تحصیلی پرداخت .

