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با گذشت چند ماه، تعیین مسئولیت
 جهاد دانشگاهی الرستان به کجا انجامید؟

تعلل بیش از این شایسته این مرز و بوم نیست

تفكیك بانك ملي بیرم و اتصال آن 
به المرد مقدمه کدام بازي است؟

ــم  ــگاه كني ــأله ن ــه مس ــه ب ــدي خوش بينان ــا دي ــر ب اگ
بــه  بي توجــه  و  ناآگاهانــه  برخــي  بگوييــم  بايــد 
عواقــب مســأله، تصميماتــي نســنجيده مي گيرنــد و 
افــكار عمومــي را بــه چيزهــاي بــي ارزش مشــغول 
مي كننــد و بيــن شــهرها، شهرســتان ها و بخش هــا 
اختالف آفرينــي  مي نماينــد و بعضــاً هــم از آب ِگل 
ــد.  ــتفاده مي كنن ــوء اس ــد و س ــي مي گيرن ــود ماه آل
ــم  ــگاه كني ــأله ن ــه مس ــر  ب ــدي ديگ ــا دي ــر ب ــا اگ ام
براســاس آنچــه  مي گوينــد كــه فاصلــه بيــرم تــا 
ــت  ــد گف ــت و... باي ــا الر اس ــرم ت ــر از بي ــرد كمت الم
ــر از عالمرودشــت  ــج كمت ــا خن ــه عالمرودشــت ت فاصل
ــد  ــالك اســت بيايي ــا م ــر فاصله ه ــرد اســت اگ ــا الم ت
ــه  ــرات را ب ــوده و تغيي ــي نم ــق را بررس ــه مناط هم
ــه  ــد فاصل ــن باش ــر چني ــد اگ ــال كني ــي اِعم ــور كل ط
ــا شــيراز اســت.  ــا عســلويه كمتــر از المــرد ت المــرد ت
ــن  ــد. اول اي ــل كني ــلويه وص ــه عس ــم ب ــرد را ه الم
تغييــرات را اِعمــال نماييــد تــا بتــوان بــه مــردم 

ــد. ــت مي گوين ــا راس ــه اينه ــت ك گف
بــه نظــر مي رســد ايــن قضيــه توجيــه عوامانــه و 
ــه هــر ترتيــب تفكيــك  ــه اســت. ب ــاع ســاده لوحان اقن
بانــك ملــي  بيــرم از الرســتان و اتصــال آن بــه المــرد  
هــم بــراي بيــرم و هــم بــراي الرســتان مضــر اســت و 

ــود.  ــراي المــرد مفيــد خواهــد ب ب
متأســفانه مســئولين الرســتان  كبك گونــه ســر در 
ندارنــد  مناســب  و عكس العمــل  بــرده  فــرو  بــرف 
ــه حســاب شــده   ــا برنام ــران ب ــه ديگ ــن ك ــل از اي غاف

و براســاس منافــع خويــش گام برمي دارنــد.
شــدن  پخــش  از  پيــش  مســئولين  دارد  ضــرورت 
و  گشــته  واقــف  مســأله  از  اطالعــات،  اين گونــه 
جلوگيــري الزم بــه عمــل آورنــد  و مفســده را در 

نطفــه خفــه كننــد.
ــه  ــه نســبت ب ــرم، آگاهان ــردم بي در اينجــا الزم اســت م
قضيــه عكس العمــل نشــان دهنــد و اجــازه ندهنــد بيــرم 
وجه المصالحــه المــرد واقــع شــود و مســئولين الرســتان 
بويــژه مســئول بانــك ملــي، فرمانــدار، نماينــده مــردم در 
مجلــس شــوراي اســالمي، امــام جمعــه محتــرم و عمــوم 
ــند  ــأله باش ــر مس ــداري پيگي ــياري و بي ــا هوش ــردم ب م
ــتان  ــف شهرس ــه ضع ــر ب ــه منج ــي ك ــازه تغييرات و اج

شــود، ندهنــد و ســخت مقاومــت كننــد.

عكس : آرشیو

به گزارش ميالد الرستان، تصميم پُرحاشيه 
مسئوالن بانك ملی در الحاق بانك ملی بيرم 
الرستان به المرد منجر به حاشيه سازی شده 
است كه برای تجديدنظر اين مسئوالن ذكر 

چند نكته مهم الزم است.
علت انجام اين الحاق چيست؟

شعب  سرپرست  كه  بود  آمده  خبرها  در 
جدايی  فارس  استان  جنوب  ملی  بانك 
الحاق  از الرستان و  بيرم  بانك ملی  شعبه 
آن به حوزه شهرستان المرد را يك تصميم 
استانی مطرح كرده و ابراز داشته است اين 
كار به منظور خدمات دهی بيشتر به جهت 

فاصله كمتر صورت گرفته است.
شايد بر روی حرف و كاغذ اين مهم صدق كند 
اما بايد اين سؤال را مطرح كرد آيا طی چند 
دهه اخير نقص و كمبودی در ارائه خدمات 
به مردم بيرم وجود داشته است؟ طی ساليان 
متمادی آيا اين دوری مسير و وجود مشكالت 
منجر به ايجاد مشكل نشده بود؟ چرا اكنون 

اين تصميم حاشيه ساز مطرح شده است؟
پول  انتقال  آمد،  رفت  و  خدمات،  ارائه 
و  می شود  انجام  كه  هاست  سال  غيره  و 
و  ضعف  وجود  بر  مبنی  اخباری  تاكنون 

و تصادف هم  ناامنی  ناكرده  مشكل و خدای 
كه  است  چگونه  اين  اما  است  نشده  مخابره 
بهانه های ارائه خدمات بهتر منجر به تصميم 

جدايی شعبه بيرم از الرستان شده است؟
موضوع مهم ديگر كه می بايست اشاره داشت 
اين است كه حوزه سرپرستی بانك های ملی 
جنوب فارس در الرستان مستقر بوده و تمامی 
دارد.  پوشش  تحت  را  مناطق  اين  بانك های 
به  الرستان  بانك  شعب  كه  دارد  معنی  چه 
عنوان مركزيت، به زيرمجموعه تبديل شوند؟

بانك ملی بجای  بهتر است مسئوالن محترم 
و  منابع  از  حاشيه ساز،  تصميمات  اتخاذ 
سپرده های كالن مردم منطقه الرستان كه در 
استفاده  آبادانی  و  توسعه  برای  دارند  اختيار 
پروژه های كالن  در  با سرمايه گذاری  و  كنند 
پيش  از  بيش  دلگرمی  موجب  خطه  اين  در 
مردم برای سرمايه گذاری در اين بانك شوند.

مسئوالن  اقدام  بر  مبنی  اخباری  چند  هر 
های  نگاری  نامه  نظير  الرستان  بلندپايه 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماينده 
پيگيری  درخصوص  ملی  بانك  مديرعامل 
گوش  به  الرستان  مردم  عمومی  اعتراض 
به  الرستان  ارشد  مسئوالن  از  اما  می رسد 

ويژه نماينده محترم مردم در مجلس شورای 
ويژه  فرمانداره  و  استاندار  معاون  اسالمی، 
الرستان، امام جمعه الرستان، اعضای شورای 
اسالمی و غيره همچنان به شكل مجدانه تقاضا 
پيگيری  به  نسبت  نتيجه  حصول  تا  می شود 
لغو تصميم الحاق بانك بيرم الرستان به المرد 
اقدام كنند تا در آينده شاهد تصميمات مشابه 

اين چنين نباشيم.

حاشیه سازی در پی تصمیم پُرحاشیه مسئوالن بانك ملی برای الرستان!
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به گزارش ميالد الرستان، ورزش 
هيجان  پر  ورزش  يك  پاراگاليدر 
عالقمندان  برای  آميز  مخاطره  و 
بزودی  كه  است  رشته  اين  به 
اين  عالقمندان  آموزش  جهت 
زير  الرستان  در  پروازی  رشته 
را  خود  كار  مجرب  مربيان  نظر 

كند. آغاز می 
و  ورزش  اداره  رئيس  طيبی، 

و  فناورانه  همكاری  نامه  تفاهم 
صنعتی با حضور مديرعامل سازمان 
صنايع هوايی وزارت دفاع و استاندار 

فارس به امضاء طرفين رسيد.
نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
امير  دفاع،   وزارت  عمومی  روابط  از 
سازمان  عامل  مدير  خواجه  فرد 
اين  در  دفاع  وزارت  هوايی  صنايع 
مراسم كه با حضور ابراهيم عزيزی و 
جعفر قادری نمايندگان شهر شيراز 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از فعاالن اقتصادی استان فارس  در 
محل  شركت پشتيبانی و نوسازی 
صورت  )پنها(  ايران  بالگردهای 
را  همكاری ها  اين  گسترش  گرفت 
فرصت مناسبی برای توسعه صنعت 
در حوزه های  ويژه  به  هوايی كشور 

بالگردی در استان فارس دانست.
طرفين  تفاهمنامه،  اين  براساس 
توافق كردند جهت راه  اندازی مركز 

روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشكده  عمومی 

بررسی  نشست  در  بنياد مسكن الرستان  مدير 
بنارويه  شهری  سند  صدور  مشكالت  و  مسايل 
و  بنارويه  بخش  دادگستری  رييس   حضور  با 
جويم  بخش  امالك  و  ثبت  اسناد  اداره  رييس 
ورييس شورای شهر بنارويه مشكالت اين حوزه 
های  ظرفيت  همه  از  گفت:  و  كرد  بررسی  را 
قانونی برای صدور اسناد مالكيت و گره گشايی 
گيری  بهره  منطقه  اين  در  ملكی  معامالت  در 

خواهد شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
عمومی بنياد مسكن استان فارس، امير برومند 
در اين نشست با بيان اينكه  تا كنون هيچ گونه 
است،  نشده  صادر  شهر  اين  در  مالكيت  سند 
همراهی  با  و  دستگاهی  بين  تعامل  با  افزود: 
نزديك  آينده  در  است  اميد  مسوول  نهادهای 
شاهد گشايش های خوبی در روند اعطای اسناد 

مراحل  كرد:  اميدواری  ابراز  وی 
سايت  اين  زيرسازی  و  بازسازی 
استفاده  جهت  سريعتر  چه  هر 

آماده شود. همشهريان عالقمند 
گفتنی است؛ در پايان اين بازديد، 
رشته  اين  ورزشكاران  از  تعدادی 
را  خويش  مهيج  و  زيبا  حركات 
اجرا  به  كورده  روستای  فراز  بر 

گذاشتند.

فضای  تخصيص  درخصوص  نيز 
فيزيكی و امكانات سرمايه گذاری در 
منطقه ويژه اقتصادی مساعدت الزم 

را به انجام خواهد رساند.
تفاهمنامه  اين  امضاء  مراسم 
نوسازی  و  پشتيبانی  شركت  در 
صورت  )پنها(  ايران  بالگردهای 
هيات  و  فارس  استاندار  و  گرفت 

از  ساعته  دو  بازديد  در  همراه 
قطعه سازی  توليد،  مختلف  مراكز 
بالگردهای  اساسی  تعميرات  و 
جريان  در  نزديك  از  پنها  شركت 
تعميرات  و  ساخت  توانمندی های 

بالگردهای كشور قرار گرفتند.
عزيزی  ابراهيم  مراسم،  اين  در 
اظهار  سخنانی  در  شيراز  نماينده 
داشت: استان فارس در دفاع مقدس 
اشتر،  مالك  صنعتی  دانشگاه  با 
حرفهای بسياری برای گفتن داشت 
مختلف  عرصه های  در  نيز  امروز  و 
حمل و نقل ريلی، هوايی و زمينی 

می تواند اثر گذار باشد.
عزيزی تصريح كرد: اگر ظرفيت های 
استان  قابليت های  با  دفاع  وزارت 
استان  اين  شود،  تركيب  فارس 
در  هوايی  صنعت  قطب  تواند  می 
جنوب كشور باشد و اين مهم قابل 

دستيابی است.

خاطی  های  فروشگاه  گذاری،  فاصله  رعايت 
پلمپ شده و تا دو هفته حق بازگشايی ندارد.

يگانه افزود: اين موضوع در خصوص نانوايی ها 
متراكم  های  صف  چنانچه  و  كرده  صدق  نيز 
با آن واحد  نانوايی مشاهده شود  نان در  خريد 

صنفی نيز برخورد می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشكده علوم پزشكی 
الرستان، طی هفته های گذشته تصاوير و فيلم 
های زيادی از صف های متراكم مقابل فروشگاه 
های زنجيره ای برای توزيع اقالمی از جمله برنج 
پليس  ادمين  برای  مخاطبان  طرف  از  روغن  و 
دهنده  نشان  كه  شده  ارسال  سالمت  مردمی 

نگرانی عموم مردم از اين اوضاع است.

مهم  در الرستان  كه  شامل بخش بنارويه و ۱۳ 
روستای تابعه آن شده گازرسانی به اين منطقه 
است گفت: قطعا اين فعاليت های عمرانی تاثير 
خواهد  منطقه  كار  و  كسب  رونق  در  بسزايی 
داشت ، برخی از روستاهای تابعه بخش بنارويه 
كه در آينده ای نزديك از گاز طبيعی برخوردار 
در  برابر  های  فرصت  از  بايد  نيز  شد  خواهند 
روستاهای    ، باشند  مند  بهره  روستايی  توسعه 
مارمه،  آباد  حسن  مارمه،  شرفويه،  بختيارويه، 
گالر،  قالت،  آباد،  اسالم  هود،  كوره،  هيرم، 
جمله  از  بيدشهر  و  اوز  كهنه  توحيد،  شهرك 
مناطقی است كه استعدادهای شگرف در توسعه 
روستايی دارند.وی افزود: اگر در گذشته بعضی 
مديران و سياست گذاران امر توسعه را صرفاً بر 
توسعه كشاورزی  متمركز می كردند امروز اين 
ديدگاه وجود دارد كه در حوزه مسكن و توسعه 
توسعه  از  ابعاد ديگری  به  ميتوان  نيز  روستايی 
دست يافت  و صدور اسناد مالكيت در اين حوزه 
الرستان  شهرستان  مسكن  بنياد  است.مدير 
توسعه  كه  است  داده  نشان  نتايج  امروز  افزود: 
كشاورزی  توسعه  طريق   از    صرفاً  روستايی 
جامعه ای  شهرها  و  روستاها  نمی شود.  محقق 
و  است  مختلف  اجتماعی  ابعاد  دارای  كه  است 

نيازمند توسعه همه جانبه  است .
انديشی  هم  نشستی  در  همچنين  برومند، 
مسايل  پيرامون  بنارويه  بخش  بخشدار  با 
ومشكالت بخش بنارويه در بخشداری رايزنی و 

تبادل نظر كرد.

از  بازديدی  طی  الرستان،  جوانان 
از  كورده  روستای  پروازی  سايت 
به  الرستان  مركزی  بخش  توابع 
اين  عالقمند  ورزشكاران  همراه 
با  كرد:  اعالم  است،  داشته  رشته 
توجه به موقعيت خوب اين سايت 
مكان خوب  و  متر   ۹۵۰ ارتفاع  به 
و امن جهت راه اندازی اين رشته 

ورزشی حمايت خواهيم كرد.

تعميرات بالگردی و ساخت قطعات 
امكانات  فارس،  استان  در  بالگردی 
و توانمندی های خود را به اشتراك 
بگذارند كه برای تحقق اين منظور، 
توانمندی ها  سازمان صنايع هوايی، 
نيروی  و  فناورانه  ظرفيت های  و 
اختيار  در  را  نياز  مورد  انسانی 
استانداری فارس  خواهد گذاشت و 

معاون  يگانه  وحيد  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
بهداشتی دانشكده با اشاره به عدم رعايت فاصله 
گذاری در برخی صفوف توزيع كاال اظهارداشت: 
از  بسياری  موارد  اين مدت شاهد  در  متاسفانه 
صفوف توزيع كاال مقابل فروشگاه های زنجيره 
ای بوده ايم كه غالب آن ها بدون رعايت فاصله 

گذاری بوده است.
وی تصريح كرد: تاكنون بخاطر اوضاع اقتصادی 
و رعايت شرايط معيشتی مردم با فروشگاه های 
مايحتاج  و  اقالم  كننده  تامين  كه  ای  زنجيره 
و  نشده  جدی  برخورد  هستند  مردم  ضروری 
تنها به تذكری در مواردی اكتفا شده اما از اين 
پس  در صورت مشاهده صفوف توزيع كاال بدون 

مالكيت در بنارويه باشيم.
در جلسه  اينكه همه حاضرين  بر  تاكيد  با  وی 
را  مسكن  بنياد  با  همكاری  جهت  مساعد  قول 
اعالم نمودند گفت: قطعا  در آينده نزديك اولين 
سند مالكيت در شهر بنارويه صادر می شود كه 
ميتواند آغازی بر قانونمند شدن معامالت ، رونق 
معيشت  تامين  و  درآمد  ايجاد  و  كار  و  كسب 

برای شهروندان باشد.
برومند، با يادآوری اينكه اعطای اسناد مالكيت 
راهكاری برای جلوگيری از سفته بازی و پرهيز 
از زمين خواری است افزود: فقدان سند مالكيت 
مانع بزرگی برای انجام قانومند معامالت ملكی 
مالكيت  سند  اعطای  موضوع  جا  هر   ، است 
به  نيز  را  كار  و  كسب  رونق  است  شده  مطرح 
همراه داشته است.مدير بنياد مسكن شهرستان 
از طرح های  يكی  اينكه  آوری  ياد  با  الرستان، 

راه اندازی ورزش پاراگالیدر در الرستان

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و استانداری فارس

پلمپ دو هفته ای
در انتظار فروشگاه هایی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند

گشایش های تازه برای صدور اسناد مالكیت در بنارویه 

پلنگ گرسنه در 
کازرون، هشت راس 

گوسفند را از پا درآورد
كازرون  زيست  محيط  حفاظت  اداره  رئيس 
فارس اعالم كرد: هشت راس گوسفند در حمله 
اين  اين دام های سبك در  به گله  پلنگ  يك 
شهرستان تلف شدند.جمال خداپرست از حمله 
شهرستان  در  گوسفند  راس  هشت  به  پلنگ 
كازرون خبر داد و گفت: اين حمله پلنگ، در 
كوه های مشرف بر روستای قلعه سيد كازرون 
رخ داد.وی ادامه داد: شكار بی روبه طعمه های 
كردن  تنگ  همچنين  و  حيوان  اين  طبيعی 
عرصه طبيعت بر آن ها از عوامل حمله پلنگ 

به گله گوسفند در اين منطقه است.
خداپرست با اشاره به اينكه چوپان همراه گله 
اين حادثه طی  گوسفند آسيبی نديده گفت: 
محيط  حفظ  كل  اداره  به  جلسه ای  صورت 

زيست فارس ارسال شد. 
***

کشف 1۰ تن روغن 
خوراکی احتکار شده

در بندرعباس
تن   ۱۰ كشف  از  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
 ۴۴ و  الستيك  حلقه   ۲۵۵ خوراكی،  روغن 
در  شده  احتكار  خودرو  يدكی  لوازم  قطعه 

شهرستان بندرعباس خبر داد.
غالمرضا  سردار  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
جعفری بيان كرد: پس از دريافت گزارش های 
مردمی مبنی بر احتكار مقادير زيادی كاالهای 
اساسی در شهر بندرعباس بررسی موضوع در 
دستور كار مأموران انتظامی اين شهرستان قرار 
گرفت.وی افزود: مأموران در بازرسی از سه انبار 
به كشف ۱۰ تن روغن خوراكی، ۲۵۵  موفق 
حلقه الستيك و ۴۴ قطعه لوازم يدكی خودرو 
 ۵۰۰ و  ميليارد   ۱۵ ارزش  به  شده  احتكار 
ميليون ريال شدند.فرمانده انتظامی هرمزگان 
متهم  رابطه ۲  اين  در  كرد:  تصريح  پايان  در 
دستگير شدند و تالش برای دستگيری ساير 

متهمان ادامه دارد.
***

نجات جان سه صیاد جزیره 
کیش در خلیج فارس

هرمزگان  دريانوردی  و  بنادر  دريايی  معاون 
گفت: پس از ۹ ساعت پايش دريايی يك فروند 
قايق صيادی مفقودی در۴۵مايلی جنوب كيش 
پيدا شد و همه سرنشينان آن به آغوش خانواده 

بازگشتند.
اسماعيل مكی زاده در خصوص جزئيات عمليات 
جستجو و نجات دريايی سه صياد مفقود شده 
اظهار  هرمزگان  استان  غرب  آبی  گستره  در 
داشت: طی تماس از سوی مسئولين شيالت 
يك  مفقود شدن  بر  مبنی  گزارش  بندركنگ 
مركز  به  سرنشينان  با  صيادی  قايق  فروند 

جستجو نجات دريايی استان اعالم شد.
وی افزود: پس از وصول اين گزارش بالفاصله 
مركز جستجو و نجات دريايی استان وارد عمل 
موقعيت  يك  وجود  عدم  به  توجه  با  و  شده 
ناجی ۱۹،  شناور  شدگان،  مفقود  از  مشخص 
های  ارگان  و  ناجی  هميار  متعدد  های  تيم 
منطقه از جمله دريابانی و ندسا بر اساس زون 
بندی و طرح جستجوی ابالغی به محل های 

احتمالی اعزام شدند.
نه  تالشی  از  پس  اينكه  بيان  با  زاده،  مكی 
قايق  اعزامی  های  تيم  همه  توسط  ساعته 
شد  شناسايی  خوشبختانه  مفقودی  صيادی 
تصريح كرد: اين قايق كه به دليل نقص فنی 
از  دورتر  ها  مايل  به  آب  جريان  و  موتور  در 
ناجی ۱۹ در  بود توسط  رانده شده  صيد گاه 
۴۵ مايلی جنوب جزيره كيش پيدا شد و سه 
سرنشين آن در صحت و سالمت كامل به اين 
اداره كل  جزيره منتقل شدند. معاون دريايی 
در  عدم  هرمزگان  استان  دريانوردی  و  بنادر 
تاريكی  دو صياد،  تلفن همراه  بودن  دسترس 
شب، عدم آگاهی از موقعيت شناور و همچنين 
جابجايی جريان آب را از جمله عواملی برشمرد 
كه اين عمليات جستجو و نجات دريايی را در 
روبرو  دشواری  با  مشابه  باعملياتی  همسنجی 

كرده بود.

رئيس  و  مجلس  در  مردم  نماينده  حمايت  با 
آقايان  هندبال  تيم  الرستان،  در  وی  دفتر 
كشور  يك  دسته  ليگ  مسابقات  در  الرستان 

شركت می كند. 
به گزارش ميالد الرستان، تيم هندبال الرستان 
مسابقات  عرصه  در  توقف  سال   ۱۰ از  پس 
كشوری، اين بار با حمايت همه جانبه حسين 
زاده نماينده مردم و عليشير رئيس دفتر وی در 
فدراسيون هندبال كشور  با  رايزنی  و  الرستان 
را  كشور  يك  دسته  مسابقات   به  ورود  جواز 

كسب كرد.

عوارض خروج مسافر از مرزهای كشور در سال 
آينده مشخص شد.

به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبرآنالين، 
در  گرفته  صورت  های  بينی  پيش  اساس  بر 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ عوارض خروج برای 
هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آينده خواهد 
حج  زائرين  خروج  عوارض  اساس  اين  بر  بود. 
تومان  هزار   ۱۳۲ با  برابر  عمره  حج  و  تمتع 

تعيين شده است.

از  فارس  استان  غيرنفتی  صادرات  ميزان 
گمرك های اين استان در هشت ماه امسال در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال با وجود تحريم ها 
درصدی   ۳۰ افزايش  كرونا  ويروس  شيوع  و 
ارزش  فارس،  گمرك  است.مديركل  داشته 
ابتدای  از  فارس  استان  از  كاالهای صادر شده 
 ۹۵ و  ميليون   ۱۰۴ را  آبانماه  پايان  تا  امسال 
هزار و ۴۳۸ دالر برشمرد و افزود: طی اين مدت 
۲۶۷ هزار و ۳۱۳ تن كاال به ۴۸ كشور جهان 
صادر شده است. خداداد رحيمی ادامه داد: اين 
افزايش صادرات در حالی است كه شرايط ورود 
كرونايی  از محدوديت های  متاثر  كاال  و خروج 
تصريح  است.وی  بازنگشته  قبل  روال  به  هنوز 
كرد: در كنار افزايش ۳۰ درصدی ارزش ارزی 
به مدت مشابه سال  نسبت  كاالهای صادراتی 
درصد   ۶۰ نيز  وزنی  نظر  از  كاالها  اين  قبل، 

افزايش وزن داشته اند.
به  عمدتا  كاالها  اين  داشت:  اظهار  رحيمی، 

انتظار می رود بتوان مانند گذشته ارزش ها و 
افتخارات هندبال آقايان الرستان را در كشور به 

نمايش گذاشت.
اين  هندبال  فدراسيون  بخشنامه  به  توجه  با 
برگزار  دوره   ۲ در  مجتمعی  بصورت  مسابقات 
می شود و در نهايت ۲ تيم به ليگ كشور صعود 
هندبال  تيم  است  ذكر  به  الزم  كرد.  خواهند 
و  جوانان  و  ورزش  اداره  حمايت  با  الرستان 
تا  كرده  آغاز  را  خود  تمرينات  هندبال  هيئت 
جهت حضور در مسابقات دسته يك كشور در 

آذر ماه برگزار خواهد شد شركت كند.

اربعين  زائران  عاليات  عتبات  زائران  خروج 
از  كه  قانون  اين  در  تعيين شده  تاريخ  مطابق 
مرزهای زمينی به مقصد كشور عراق از كشور 
خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف 
است اما در ساير ايام سال عوارض خروج هوايی 
عوارض  تومان،  هزار  عاليات ۴۵  عتبات  زائران 
هزار   ۱۵ با  برابر  آنها  دريايی  و  زمينی  خروج 

تومان تعيين شده است.
در  گرفته  صورت  بينی های  پيش  اساس  بر 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در صورت تصويب 
نفر  برای خروج هر  تعيين شده  ارقام  مجلس، 
از كشور برای سفر دوم به ميزان ۵۰ درصد و 
درصد   ۱۰۰ ميزان  به  بيشتر  و  سوم  سفرهای 

افزايش خواهد يافت.
عمره  و  تمتع  حج  زائران  برای  افزايش  اين   
نيز برای سفر های دوم به بعد در نظر گرفته 

شده است.
به اين ترتيب عوارض خروج از كشور برای سفر 
و  سوم  سفرهای  برای  و  هزارتومان   ۳۹۶ دوم 
بيشتر از آن ۵۲۸ هزارتومان تعيين شده است.

پاكستان،  تركيه،  افغانستان،  عراق،  كشورهای 
كويت، آلمان، امارات، قطر، ويتنام و هند صادر 

شده اند.
به گفته وی، اوره، محصوالت لبنی، آلومينيوم، 
رب گوجه فرنگی، شيره و عصاره شيرين بيان، 
دستگاه های  شده،  اصالح  آلكيد  رزين های 
بيشترين حجم  انجير  و  ماهی  حرارتی،  مبدل 
محصوالت صادراتی فارس را به خود اختصاص 

داده اند.
در  همچنين  گفت:  فارس،  گمرك  كل  مدير 
ارزش  به  كاال  تن  و ۳۰۶  هزار  اين مدت، ۲۳ 
۹۷ ميليون و ۵۳۱ هزار و ۲۴۹ دالر از طريق 
به  جهان  كشور   ۳۱ از  استان  اين  گمركات 

كشورمان وارد شده است.
تا  كه  است  حالی  در  اين  كرد:  اضافه  رحيمی 
پايان آذرماه پارسال ۱۲ هزار و ۱۸ تن كاال به 
ارزش ۸۷ ميليون و ۴۶۵ هزار و ۶۲۶ دالر از 

طريق گمركات استان فارس وارد كشور شد.

تیم هندبال آقایان الرستان، 
در مسابقات لیگ دسته یک کشور حضور می باید

عوارض خروج از کشور در سال ۱4۰۰ اعالم شد

افزایش 3۰ درصدی واردات کاال
از گمرک های فارس

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۶۵ مورخه ۹۹/۰۶/۳۰ هيأت اول/ موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
متقاضي خانم  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ثبت ملك الرستان  ثبتي حوزه  واحد 
از  صادره   ۶۷۸ شناسنامه  بشماره  غالمرضا    فرزند  اوزي  عسكري زاده  بي بي شاه 
بندرعباس در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۳۰۱/۱۲ متر مربع تحت پالك 
۳۲ فرعي از ۹۸۶۲ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالك شماره ۹۸۶۲  اصلي  قطعه ۴ 
واقع در بخش ۱۸ فارس اوز خريداري از آقاي محمدشريف حق شناس محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

 شمسعلي اسكندري -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان 
م/الف/۵۶۶

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  هيأت   ۹۸/۱۲/۱۹ شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۹۲۹-  راي  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حليمه خواجه پور 
فرزند محمد  بشماره ملي ۶۵۶۹۸۶۰۷۹۸ صادره از گراش در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت ۲۳۲/۸۰ مترمربع پالك فرعي ۱۲۸۵۹ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي 
شده از پالك ۱۹۲۱ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان 
گراش خريداري مع الواسطه از مالك رسمي عبداله پژمان و ورثه حسين فوالدي محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك گراش         م/الف/۵۳۸

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  هيأت  شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۹۳۲- ۹۸/۱۲/۱۹  راي  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حكيمه خورشيدي  
فرزند مال  بشماره ملي ۶۵۶۹۸۳۸۸۱۴ صادره از گراش در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت ۲۰۶/۲۰ مترمربع پالك فرعي ۱۲۸۵۸ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي شده 
از پالك ۱۹۲۱ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش 
محرز  فوالدي  ورثه حسين  و  پژمان  عبداله  رسمي  مالك  از  مع الواسطه  خريداري 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك گراش               م/الف/۵۳۹

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۱۹ مورخه ۹۹/۰۶/۲۲ هيأت اول/ موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  الرستان  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
سيدرضا راست خديو فرزند سيدعبدالرسول بشماره شناسنامه ۲۵۰۰۱۴۱۲۴۱ صادره 
از الرستان  در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۳۱۸/۶۱ متر مربع تحت پالك 
۴ فرعي از ۴۴۶۳ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالك ۴۴۶۳  اصلي  قطعه ۲ واقع 
در بخش ۱۸ فارس الر خريداري از ورثه ارغوان  محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

 شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان         م/الف/۵۹۰
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آگهی مزایده فروش قطعات زمین
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 195-99/3/13 شوراي اسالمي شهر الر قطعه زمین هایي مندرج در جدول ذیل با کاربري مسکوني به متراژهاي مندرج در جدول ذیل طبق 
آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر به فروش رساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل مي آید پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند 6 آگهي، پیشنهاد مبلغ خود را به همراه 

فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
با  مطابق  مزایده  در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -1
صورت  به  بایستي  که  میباشد  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ 
شهر  بانک   1۰۰79۰3۲9766 شماره  حساب  به  واریزي  فیش 
شهرداري الر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ 
واریز گردد. - ۲- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازاي  
 -3 است.-  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ  با  مطابق  متر  هر 
تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته  سپرده نفرات اول 
نفع  به  ترتیب  به  نگردند  معامله  انجام  به  حاضر  و  اند  شده 
قبول  یا  رد  در  شهرداري   -4 شد.-  خواهد  ضبط  شهرداري 

یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 5- کلیه هزینه هاي آگهي، کارشناسي و غیره که در اثر مزایده حادث 
گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- 6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري 99/1۰/۰1 و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه 99/1۰/۰۲ است.

انتشار نوبت اول : 99/۰9/۱6                     انتشار نوبت دوم : 99/۰9/22                                      محمد رضا قنبرنژاد - شهردار الر           شناسه آگهی :  1۰54878     م الف :  8798
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شماره پالك ثبتي/ر
شماره قطعه

مساحت قطعه کاربري
مترمربع

قیمت هر متر مربع 
)ریال(

قیمت هر قطعه 
)ریال(

سپرده واریزي 
)ریال(

محل ملك

شهر قدیم بلوار امام حسین۲56/87۲7/۰۰۰/۰۰۰6/935/49۰/۰۰۰346/774/5۰۰مسکونی1874۰/46

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰6/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰31۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی۲874۰/47

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰6/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰31۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی3874۰/48

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰6/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰31۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی4874۰/49

بيماری  يك  ديابت  الرستان،  میالد  گزارش  به 
افراد  از  بسياری  كه  است  خطرناك  و  شايع 
اين  و  می شوند  آن  قربانی  جهان  سراسر  در 
پيشرفت  سريع  بسيار  آن  عوارض  و  بيماری 

می كند.
را نشان  بسياری خود  با عالئم  بيماری  اين 
را  نشانه ها  اين  افراد  بيشتر  اما  می دهد 
در  بيمار  نتيجه  در  كه  می گيرند  ناديده 
ديگری  جسمی  مشكالت  با  ديابت  كنار 

شد. خواهد  مواجه 
از  حاضر  عصر  در  كه  نيز  كرونا  ويروس 
می شود،  شناخته  بيماری ها  شايع ترين 
بيماران  به  را  صدمات  و  اثرات  بيشترين 
دارای بيماری زمينه ای از قبيل افراد ديابتی 
مردم  را  زيادی  جمع  جان  حتی  و  گذاشته 

جهان را از همين طريق گرفته است.
يا  ديابت  بيماری  بيشتر  شناخت  منظور  به  

قند خبرنگار میالد الرستان گفت وگويی را با 
با  مبارزه  گروه  مدیر  شرفی  سجاد 
علوم  دانشکده  غیرواگیر  بیماری های 
پزشکی الرستان ترتيب داده است كه در زير 

مهم  نقش  به  اشاره  با  كودكان  روانشناس  يك 
گفت:  ذهنی،  معلوالن  پذيرش  در  جامعه  رفتار 
بايد شرايط زندگی استاندارد و مناسب برای اين 

دسته از معلوالن ايجاد شود.
كه  می شود  مختلفی  طيف های  شامل  معلوليت 
عدم رسيدگی به نيازها و مشكالت آنها می تواند 
اين راستا  را دچار محدوديت هايی كند. در  فرد 
هستند  توانخواهانی  ازجمله  ذهنی  معلوالن 
بررسی  برای  علمی  نگاه  نوع  يك  با  بايد  كه 

مشكالتشان قدم برداشته شود.
هادی رخشان، مدرس و روانشناس كودكان كم 
توان ذهنی، با بيان اينكه نگهداری و توجه به كم 
افزود:  دارد  بيشتری  توجه  به  نياز  ذهنی  توانان 
و  شكننده  روحيه ای  ذهنی  توان  كم  كودكان 
آسيب پذير دارند و در اين ميان با آموزش اصولی 

می توان مهارت های مختلفی به آنان آموخت.
خصوص  در  كه  واژه هايی  به  اشاره  با  رخشان 
اين كودكان به كار برده می شود گفت: واژه های 
مختلفی همانند مدد جو، كودكان با نياز ويژه و يا 
كم توان ذهنی همه وهمه واژه هايی است كه بايد 

در خصوص آن به اشتراك برسيم.
وی با اشاره به بار معنايی مددجو گفت: اين كلمه 
همواره  كه كسی  دارد،  منفی  معنايی  بار  گويی 
نياز  نيازمند مدد و كمك است در حالی كه ما 
به واژه ای داريم كه مسئولين به دنبال آنها و رفع 

مشكالتشان باشند.
رخشان با يادآوری اينكه اين كودكان توانايی ويژه 
ای دارند، افزود: بايد بستر و شرايط استاندارد و 
مناسب سازی برای رشد و بهبود شرايط معلوالن 

عملی و اجرا شود.
وی با مقايسه شرايط معلوالن در ساير كشورها 
در  معلول  فرد  يك  آلمان  در  كرد:  نشان  خاطر 
قرار  عادی  از سطح  باالتر  حتی  شرايط  بهترين 
دارد و محيط برای اشتغال و فعاليت های متناسب 

با توانايی او مهيا است.
ما  كشور  در  معلوالن  افزود:  ادامه  در  رخشان 
خصوصاً معلوالن ذهنی و خانواده ايشان نيازمند 
امكانات و حمايت های ويژه ای هستند، همانند 
از  كه  حرفه ای  روانشناس  يك  به  دسترسی 
از  را  آنها  تا  باشد  خانواده ها  كنار  در  تولد  بدو 
سردرگمی ها رها كند و قدرت پذيرش و سازگاری 

خانواده را باال ببرد.
كودكان  اين  والدين  مشكالت  به  اشاره  با  وی 
گفت: بايد برای خانواده اين كودكان مسير امنی 
ايجاد شود تا در هر رده سنی وهمزمان با رشد 
كودك شأن يك حس توأم با حمايت و آرامش 

می خوانيم:
برای  دیابت  بیماری  خصوص  در  به اختصار  لطفًا 

مخاطبان توضیح دهید:
ديابت يا بيماری قند، به قند خون باالی ۱۲۶ 
ميلی گرم در »دسی ليتر« گفته می شود. در اين 
بيماری توانايی توليد هورمون انسولين در بدن 
مقاوم  انسولين  برابر  در  بدن  يا  می رود  بين  از 
نمی تواند  توليدی  انسولين  بنابراين  و  شده 
نقش  دهد.  انجام  را  خود  طبيعی  عملكرد 
توسط  خون  قند  آوردن  پايين  انسولين  اصلی 

سازوكارهای مختلف است.
به  طور كلی دو نوع بيماری قند يا ديابت وجود 
انسولين  نمی تواند  بدن  يك،  نوع  در  كه  دارد 
توليد  كند.  فقط ۱۰تا ۵ درصد ديابت ها از نوع 
يك هستند و بيشتر در كودكان ديده می شود. 
تزريق  انسولين  روزانه  بايد  بيمار  نوع،  اين  در 
انسولين  بدن   آن  در  كه   ۲ نوع  ديابت  كند. 
پاسخ  انسولين  به  سلول ها  ولی  می كند  توليد 
از  ديابت  درصد   ۹۰-۹۵ حدود  در  نمی دهند. 
افراد  در  بيشتر  ديابت  نوع  اين  هستند.   ۲ نوع 

باالی ۳۰ سال ديده می شود.

داشته باشند.
رخشان با يادآوری اينكه برخی از اين خانواده ها 
آنقدر در مشكالت غرق می شوند كه خودشان را 
فراموش می كنند، افزود: وقتی حمايت در اطراف 
آنها كم می شود و حتی زمانی برای رسيدگی به 
گفتگو  برای  فرصتی  حتی  و  خودشان  نيازهای 
ديگری  شكل  به  مشكالت  ناچار  نمی ماند  باقی 
جدايی  به  منجر  حتی  و  می آورد  فشار  آنها  به 
می شود. اين روانشناس افزود: اين موارد به طبقه 
مرفه يا متوسط و... ربطی ندارد و در همه موارد 

قابل مشاهده است
رخشان با بيان اينكه در سالهای اخير شاهد رشد 
توانبخشی هستيم  و  آموزشی  مراكز  توجه  قابل 
توجه  مفقوده  حلقه  متأسفانه  كرد:  نشان  خاطر 
كه  هاست  خانواده  مالی  و  فرهنگی  مسائل  به 

مشكالت بسياری را در پی داشته است.
معلوالن  فعالیت  برای  مناسب  بستری  آموزی  حرفه 

است
رخشان با يادآوری فعاليت معلوالن ذهنی و كم 
توان در اين مركز در زمينه های مختلف فرهنگی 
افزود: شايد برای بسياری جای تعجب  و هنری 
داشت كه اين بچه ها بتوانند در فعاليتی همانند 
با  اما چندين دوره  فيلم مشاركت كنند  و  تئاتر 
ذهنی  توانان  كم  از  متشكل  گروه  يك  حضور 
نمايش های مختلفی را به روی صحنه برديم كه 
در جشنواره های ملی و بين المللی معلوالن هم 

مورد استقبال و توجه و حتی كسب مقام شدند.
اين  آموزی  مهارت  فعاليت های  به  اشاره  با  وی 
كودكان در اين مركز گفت: فعاليت هايی همانند 
گبه بافی، ساخت پاكت های هديه و فعاليت های 

علت ابتال به بیماری دیابت چیست و چگونه می توان 
از آن پیشگیری کرد؟

نژاد،  خانوادگی،  سابقه  اساس  بر  ديابت  علل 
هيچ  است.  متفاوت  محيطی  عوامل  و  سالمتی 
وجود  ديابت  برای  قطعی  مشخص  شده  علت 
ندارد .در واقع، علل ديابت نوع ۱ و نوع ۲ بسيار 
بيماری  نوع  يك   ۱ نوع  ديابت  است.  متفاوت 
خود ايمنی است كه در آن، پانكراس نمی تواند 
انسولين ترشح كند، درحالی كه در ديابت نوع ۲، 

مقاومت به انسولين وجود دارد.

 بیشتر چه سنینی درگیر بیماری دیابت می شوند؟
سن ابتال به ديابت نوع ۲ بيشتر در افراد باالی 
درصد   ۶۰ تا   ۵۰ همچنين  است.   سال   ۳۰

ديابتی های نوع۲ از بيماری  خود اطالع ندارند.

دیابت  بیماری  دچار  الرستان  جمعیت  از  نفر  چند 
هستند؟

ديابتی  بيمار  هزار   ۸ حدود  الرستان  در 
دارد.كه  وجود  مراقبت  تحت  شناخته شده 
به صورت ماهانه توسط بهورز و مراقب سالمت و 

سه ماهه توسط پزشك مراقبت می شوند.

با توجه به عوارض ناسازگار ویروس کرونا و بیماری 
دیابت، چه توصیه هایی به بیماران دیابت دارید؟

بيماران مبتال به ديابت، بيشتر دچار عفونت های 
می شوند  تنفسی  عفونت های  جمله  از  مختلف 
بيشتر  آن ها  در  عفونت  بودن  شديد  امكان  و 
كنترل  وضعيت  چه  هر  شرايط،  اين  در  است. 
قند خون برای بيمار ديابتی بهتر باشد، بدن او 
ايجادشده، مقابله كند.  با عفونت  بهتر می تواند 
وجود بيماری های مزمن ديگر مانند فشارخون 
باال و بيماری قلبی و ريوی نيز خطر ابتال به ديابت 

آموزشی از جمله فعاليت اين بچه هاست.
كم  مهارتی  فعاليت های  خصوص  در  رخشان 
افزود: بطور مثال پاكت های هديه  توانان ذهنی 
كه بچه ها توليد می كنند با ضايعات كاغذ ديواری 
نيازمند  فعاليت  بهبود  برای  كه  می شود  انجام 
با  بازار  اين  كه  هستيم  محور  توليد  جامعه ای 
اگر  و  برسد.  ثبات  يك  به  مناسب  سازی  بستر 
اين مسير و رابطه دو سويه تقويت شود عالوه بر 
رونق كسب و كار كارفرما در زمينه كسب درآمد، 
استقالل مالی و اشتغال معلوالن هم گامی مؤثر 

خواهد بود.
عدم  و  بيكاری  معضل  به  اشاره  با  مدرس  اين 
و  شركت ها  بايد  گفت:  معلوالن  در  اشتغال 
كارخانجات بزرگی همانند خودرو سازان با برون 
سپاری برخی كارها به معلولين از آنها در زمينه 

فعاليت های دستی حمايت كنند.
رخشان با اشاره به آموزش های مهارت اجتماعی 
اين بچه ها آموزش داده می شود  به  گفت: آنچه 
اين است كه بتوانند بصورت مستقل در جامعه 
با  مردم  كه  است  آن  نيازمند  كه  كنند  فعاليت 
نگاهی بدون ترحم و با شكلی كاماًل عادی با آنها 
آنها  به  و  كنند  راهنمايی  را  آنها  كنند،  برخورد 

احترام بگذارند.
رخشان با گاليه از بی توجهی به آموزش معلوالن 
گفت: در همين دوران كرونا بدون دسترسی به 
برنامه شاد و يا شبكه ای آموزشی در صدا و سيما، 
گروه های  طريق  از  توانبخشی  مراكز  و  مربيان 
و  هستند  خانواده ها  كنار  در  مجازی  اجتماعی 
آموزش  همچنين  و  آموزشی  محتوای  توليد  با 

آنالين بچه ها را حمايت می كنند.

مناسب  شوی  و  شست  نكته،  مهم ترين  كنيم؛ 
با  آنها  با آب و صابون و خشك  كردن  دست ها 
دستمال كاغذی است. اعضای خانواده ما نيز با 
دقت بيشتری اصول بهداشت فردی و اجتماعی 
را رعايت كنند و در صورت داشتن عالئم بيماری 
توصيه  ضمن  نفس،  تنگی  و  سرفه  تب،  مانند 
عمومی  دستورالعمل های  مطابق  پيگيری  به 
پيشگيری و درمان، با احترام از آن ها دوری كنيم.

 آیا ابتال به بیماری دیابت دارای نشانه هایی است؟
ديابت )Diabetes( نوع يك را اغلب می توان در 
عرض چند روز يا چند هفته تشخيص داد چون 
از؛  عالئم آن شديد هستند. اين عالئم عبارتند 
تكرر ادرار كه در آن حجم ادرار زياد شده است. 
بيمار هر بار كه ادرار می كند مقادير زيادی ادرار 
دفع می كند، خشكی دهان و تشنگی بيش ازحد، 
بدون  وزن  كاهش  ناگهانی خستگی،   احساس 

دليل  و تاری ديد اشاره كرد.
عالئم  و  شده  ايجاد  آهستگی  به   ۲ نوع  ديابت 
هنگام  معموالً  می كند.  ايجاد  نيز  كمتری 
تشخيص ديابت نوع ۲، به طور متوسط ۵ سال از 

با  و  كنونی  شرايط  در  پس  می دهد،  افزايش  را 
توجه به شيوع ويروس كوويد ۱۹ يا همان كرونا، 
به عنوان يك فرد مبتال به ديابت، بايد تالش كنيم 
به تمام اصول ايمنی توصيه شده عمل كنيم تا به 
اين ويروس مبتال نشويم يا اگر هم مبتال شديم، 

به راحتی بيماری را پشت سر بگذاريم.

بیماران دیابتی که به ویروس کرونا مبتال می شوند 
چه اصولی را باید رعایت کنند؟

بيشتر  ورزش  و  فعاليت  غذايی،  رژيم  رعايت  با 
و  ديابت  داروهای  منظم  مصرف  و  منزل  در 
در  خون  قند  كنترل  كنيم  سعی  فشارخون، 
بهترين وضعيت باشد. تا جايی كه ممكن است 
برای ويزيت های دوره ای  از منزل خارج نشويم. 
و تجديد نسخه های دارويی با گرفتن نوبت قبلی 
و با وسايل حفاظت شخصی به مطب پزشك يا 
درمانگاه مراجعه كند. برای سؤاالت و مشكالت 
طريق  از  امكان،  حد  در  پزشكی،  غيراورژانس 
تماس تلفنی طبق هماهنگی با پزشك معالج يا 
اقدام كنيم.  فعاًل در ميهمانی شركت  درمانگاه 
نكنيم و به سفر نرويم. در صورت خروج از منزل، 
شلوغ  محل های  در  است،  ممكن  كه  جايی  تا 
حاضر نشويم. با ديگران دست ندهيم و روبوسی 
نكنيم. ماسك بزنيم و بهداشت فردی را رعايت 

نقش جامعه در پذیرش معلوالن / وظیفه اجتماعی 
ما چیست؟

در  پرورش  و  آموزش  نقش  به  اشاره  با  رخشان 
بهبود شرايط زندگی كودكان معلول و كم توان 
ذهنی گفت: بهترين حالت اين است كه بچه های 
عادی با اين بچه ها بتوانند در شرايط مشتركی 
همكاری داشته باشند حداقل يك روز در هفته 
آشنا  و  بگذرانند  وقت  مشترك  كالس  يك  در 
گردش های  و  اردوها  اينكه  بيان  با  وی  شوند. 
نگاه  تغيير  برای  فرصت  بهترين  جمعی  دست 
كم  كودكان  شناخت  و  زندگی  به  جديد  نسل 
بهره  با  بچه هايی  اينكه  افزود:  است  توان ذهنی 
هوشی عادی بتوانند در مراكز توانبخشی حضور 
پيدا كنند و در طی يك تعامل سازنده به شناخت 
را در  بهتری  شرايط  يابند مسلماً  متقابل دست 
برگزاری  با  مثال  بطور  كرد.  ايجاد خواهد  اينده 
توان  كم  كودكان  سازنده  تعامل  يك  در  اردو 
گبه  و  دهند  ارائه  را  قابليت های خود  می توانند 
بافی را به بچه های ديگر نشان دهند و كودكان 
عادی هم می توانند مهارت های ساده ای همانند 
نقاشی يا ساختن كاردستی را در كنار اين بچه ها 

تجربه كنند.
وی با اشاره به اينكه تغيير را بايد از امروز آغاز 
كرد افزود: تغيير نگرش نسل قبلی بسيار دشوار 
است و بايد به فكر تعامل و درك متقابل ميان 

كودكان امروز با شرايط ذهنی متفاوت باشيم.
رخشان با اشاره به اينكه جامعه ما نگرش مناسبی 
نسبت به اين بچه ها ندارد، افزود: چرا مديران ما 
دارند  ذهنی  معلولی  خود  خانواده  در  اگر  حتی 
آن را عنوان نمی كنند و تصور می كنند نياز اين 
مراكز و بچه ها تنها در حمايت مالی و يا ترحم و 

دلسوزی خالصه می شود؟
عدم  ما  مشكل  بزرگترين  اينكه  بيان  با  وی 
شناخت و درك مناسب است افزود: برای بهبود 
اين شرايط به عزمی همگانی نياز داريم تا به جای 
توجه به تفاوت ها با تعامل و خالقيت فاصله ميان 
در كودكی  را  معلول جامعه  غير  و  معلول  افراد 
بهتر  پويايی  شاهد  هم  آينده  در  تا  كنيم  كم 
در  كودكی  از  اگر  امروز  كودكان  باشيم .  جامعه 
كنار كودكان دارای معلوليت زندگی كنند، با آنها 
تعامل داشته باشند و شناخت و درك كافی بين 
اين  هم  بزرگسالی  در  مسلماً  بيايد  بوجود  آنها 
اتفاقات  شاهد  و  می شود  حفظ  سازنده  ارتباط 

مثبتی خواهيم بود.

خبرگزاری مهر

ابتال به اين بيماری می گذرد. در شروع، عالئم 
شبيه ديابت نوع ۱ است ولی چون به آهستگی 
به خود  را  بيمار  توجه  معموالً  می شود  ايجاد 
 ۲ نوع  ديابت  عالئم  ساير  نمی كند.  جلب 
عبارت اند از؛ احساس سوزش و مورمور شدن 
و  التيام زخم ها  در  تأخير  پاها،  و  در دست ها 
بريدگی ها، عفونت های ادراری،  ناتوانی جنسی 
و غيره است. چون تشخيص عالئم ديابت نوع 
۲  خيلی مشكل است، معموالً اين بيماری در 

آزمايش قند خون قابل تشخيص است.

افراد چگونه می توانند در خصوص ابتالی خود به 
بیماری دیابت اطالع پیدا کنند؟

همه افراد باالی ۳۰ سال جهت بررسی وضعيت 
و  غيرواگير  بيماری های  نظر  از  خود  سالمت 
علی الخصوص ديابت می توانند به نزديك ترين 
مركز خدمات جامع سالمت يا خانه بهداشت 
به صورت  و  مراجعه  خانواده خود  پزشك  يا  و 
رايگان اين خدمات را دريافت كنند. اميد است 
با مراقبت از خود و خانواده خود نقشی مؤثر در 

پيشگيری از ديابت داشته باشيم.

گفت و گو با سجاد شرفی، مدیر گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر دانشکده علوم پزشکی الرستان

شناسایی 8۰۰۰ بیمار دیابتی در الرستان 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول/  هيأت   ۹۸/۱۱/۲۰ مورخه   ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۴۳۲ شماره  رأي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله منظري فرزند منوچهر بشماره شناسنامه ۲۵۰۰ صادره 
از الر  در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲۷۸/۸۶ متر مربع تحت پالك ۳ فرعي از ۴۵۲۸ اصلي 
مفروز  و مجزا شده از پالك ۴۵۲۸  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الرستان خريداري از ورثه 
ارغوان و شركا  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

 شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان               م/الف/۵۸۹

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۹۳۱- ۹۸/۱۲/۱۹ هيأت 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 نرگس  خورشيدي  فرزند مال  بشماره ملي ۶۵۶۹۹۶۲۴۸۵ صادره از گراش در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۲۱۹/۱۰ مترمربع پالك فرعي ۱۲۸۶۰ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي 
خريداري  گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از۱۰۸۲۷  فرعي   ۱۹۲۱ پالك  از  شده 
مع الواسطه از مالك رسمي عبداله پژمان و ورثه حسين فوالدي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱                            تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك گراش           م/الف/۵۴۰

نقش جامعه در پذیرش معلوالن ذهنی/ شرایط زندگی استاندارد فراهم شود

آن روزها سيد علی كوچك بود و حاج احمد 
ايوان  مقابل  ای  نرده  كه  بودند  خواسته  آقا 
كه  نكند  تهديد  را  بچه  خطر  تا  كنند  نصب 
از  شيطان  نفوذ  درباره  مهمی  نكته  امام 
يادآور  ايشان  به  را  كوچك  كارهای  همين 
اشاره  آن  به  زير  خاطره  در  كه  بودند  شده 

شده است:
برادران  از  روزی  گفت،  می  آقا  احمد  حاج 
كردم    درخواست  امام  بيت  در  مستقر  سپاه 
 جلوی ايوان بيت را يك نرده ای نصب كنند. 
امام  شدند  كار  اين  مشغول  برادران  وقتی 
می  كار  چه  »احمد،  فرمودند:  وارد    شده، 
كنی؟« عرض كردم برای حفاظت جان علی 
پرت  پايين  به  نكرده  خدای  )فرزندم(  كه 

از برادران خواسته ام نرده ای جلوی  نشود، 
ايوان نصب    كنند و اين كار مرسومی در همۀ 

هاست. خانه 
حضرت امام فرمودند: »شيطان از همين جا   
گويد  می  انسان  به  اول  آيد،  می  آدم   سراغ 
می  بعد  دارد،  نرده  به  احتياج  شما  منزل 
اين  گويد    رنگ می خواهد، سپس می گويد 
و  نيست  شما  در شأن  و  است  كوچك  خانه 
انسان  آرام  آرام  و  خواهيد  می  خانۀ    بزرگتر 

در دام شيطان می افتد.
امام  سیره  از  هایی  برداشت  کتاب  از  برشی 
خمینی)س(؛ ج 1، ص؛ چاپ هشتم )139۲(؛ ناشر: 
موسسه چاپ و نشر عروج؛ خاطره به نقل از حجت 

االسالم محمد علی انصاری.

تذکر امام خمینی )ره( به حاج احمدآقا درباره شیطان
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گروهی  دارد.  وجود  روزانه  برنامه ريزی  برای  بسياری  روش های 
از مردم آن چه نياز دارند در يك روز انجام دهند را روی كاغذ 
روزانه شان  برنامه  می دهند  ترجيح  برخی  می كنند،  يادداشت 
از  استفاده  كه  هستند  هم  اقليتی  و  بنويسند  تابلو  روی  را 
آن  واقعيت  دارند.  دوست  را  روزانه  برنامه ريزی  اپليكيشن های 
است كه دوران يادداشت آن چه هر روز انجام می دهيد احتماال 
به پايان رسيده و حاال برنامه ريزی شكل و شمايل جديدی پيدا 
كرده است. حاال نيازی نيست زمان زيادی را برای برنامه ريزی 
روزانه صرف كنيد و تنها كافی است به اپليكيشن های برتر اين 
حوزه اعتماد كنيد. اپليكيشن هايی كه زيباترين زاويه فناوری را 

به نمايش می گذارند.
در ادامه می توانيد با بهترين اپليكيشن ها برای برنامه ريزی روزانه 
آشنا شويد. اين نرم افزارها كه برای هر دو سيستم عامل اندرويد 
و آی اواس عرضه شده اند، توانايی آن را دارند تا زندگی شما را 

منظم تر كنند.
Trello اپلیكیشن

به  و  دارد  نياز  بيشتری  به همكاری  برنامه ريزی ها  اوقات  گاهی 
اپليكيشن  كار گروهی منتهی می شود. در چنين شرايطی  يك 
افزار  انتخاب بسيار منطقی باشد. اين نرم  Trello می تواند يك 
برای كارهای گروهی، دانشگاهی و انجام وظايف اداری و كاری 
نياز  گروهی  كار  يك  مديريت  به  اگر  بنابراين  است.  فوق العاده 
داريد، اين اپليكيشن انتخاب بسيار درستی به نظر می رسد. روی 
از كاربران  تا تعدادی  Trello شرايط آن فراهم شده  اپليكيشن 
داشته  دسترسی  برنامه ريزی  صفحه  يك  به  مشترك  به صورت 
افزودن  و  برنامه ها  اولويت بندی  امكان  صفحات  اين  در  باشند. 
لينك، فايل، تصوير و نوشته به آن ها وجود دارد. اگر در محيط 
كاری خود به اپليكيشنی نياز داريد كه گزارش كار همه اعضا را 
 Trello اپليكيشن  به دقيق ترين شكل ممكن مشخص می كند، 

بهترين گزينه ممكن است.
اپليكيشن Trello با حجم ۴۸ مگابايت برای هر دو سيستم عامل 
اندرويد و آی او اس عرضه شده و كامال رايگان است. اين سرويس 

روی مرورگر هم در دسترس قرار دارد.
Notion اپلیكیشن

كاملترين، بهترين و دقيق ترين اپليكيشن برای برنامه ريزی روزانه 
 Notion و ايجاد يك نقشه كاری و شخصی می تواند اپليكيشن
لقب بگيرد. تنظيمات و امكاناتی كه در اين اپليكيشن وجود دارد 
در هيچكدام از نمونه  های رقيب ديده نمی شود. شايد به همين 
دليل بايد اپليكيشن Notion را انتخاب كنيد. اگر با رابط كاربری 
نسبتا پيچيده وامكانات گسترده اين نرم افزار كنار آمديد احتماال 
تاثير آن در برنامه ريزی و نظم زندگی روزمره تان را می بينيد. در 
بزرگترين برگ برنده اين نرم افزار در مقايسه با رقبا، اپليكيشن 
از  كدام  هر  برای  تا  می دهد  كاربر  به  را  اجازه  اين   Notion

زمينه های كاری و شخصی اش صفحات جداگانه تبيين كند.
اپليكيشن Notion با حجم ۱۰ مگابايت روی سيستم عامل های 

اندرويد و آی اواس به صورت كامال رايگان عرضه شده است.
TickTick اپلیكیشن

اگر به يك اپليكيشن ساده اما جذاب و كاربردی در برنامه ريزی 
روزانه نياز داريد احتماال اپليكيشن TickTick  بهترين انتخاب 
ساده اش  كاربری  رابط  وجود  با  اپليكيشن  اين  باشد.  ممكن 
آن كمك می كند  به  كه  كاربردی شده  از جذابيت های  سرشار 
هر كاربری را به بهترين برنامه ممكن نزديك كرده و زندگی او 
 TickTick را برای هميشه دگرگون می كند. با كمك اپليكيشن
به  و  ابری ذخيره كنيد  را روی فضای  اطالعات خود  می توانيد 
دستگاه  هر  روی  روزانه تان  برنامه  به  دسترسی  دليل  همين 
ديگری هم ممكن به نظر می رسد. اين اپليكيشن به يك ويجت 
قدرتمند هم مجهز شده كه با قرارگرفتن روی صفحه اصلی تلفن 

هوشمندتان به يك اپليكيشن بی نظير تبديل می شود.
اپليكيشن TickTick با حجم ۵۰ مگابايت برای هر دو سيستم 

عامل اندرويد و آی اواس عرضه شده و كامال رايگان است.
Any.do اپلیكیشن

برای  پيچيده  اندكی  و  مجهز  و  قدرتمند  اپليكيشن  يك  به  آيا 
همه  دقيقا   Any.do اپليكيشن   داريد؟  نياز  روزانه  برنامه ريزی 
نيازهای شما را برآورده می كند. با كمك اين نرم افزار می توانيد 
دهيد،  انجام  داريد  نياز  كه  فعاليت هايی  از  متفاوتی  ليست های 
برای  حتی  كنيد.  اولويت بندی  را  آن ها  و سپس  دهيد  تشكيل 
تقويم  از  كه  دارد  وجود  هم  امكان  اين  دقيق تر  برنامه ريزی 
داخل اپليكيشن  Any.do استفاده كنيد. بنابراين اين اپليكيشن 
حتی يك تقويم جامع هم تدارك ديده كه امتياز ويژه آن لقب 
قابليت  از   Any.do  اپليكيشن كه  كنيد  فراموش  نبايد  می گيرد. 
بنابراين  می كند.  پشتيبانی  هم  ابری  فضای  روی  ذخيره سازی 
مختلف  دستگاه  چند  روی  نرم افزار  اين  اطالعات  به  دسترسی 

ممكن شده است.
گوگل  و  آمازون  دستيار صوتی  با  كامال  كه   Any.do  اپليكيشن
آی اواس  و  اندرويد  عامل  سيستم  دو  هر  برای  است  هماهنگ 
عرضه شده با حجمی حدود ۷۰ مگابايت به صورت كامال رايگان 

در دسترس قرار دارد.
Todoist اپلیكیشن

گروهی از كاربران نياز دارند برنامه روزانه كاری و شخصی خود 
از  دسته  اين  برای  كنند.  بررسی  گوناگون  پلتفرم های  روی  را 
مناسب   Todoist اپليكيشن  اندازه  به  نرم افزاری  هيچ  كاربران 
اين  پلی  گوگل  فروشگاه  اپليكيشن های  برترين  از  يكی  نيست. 
قابليت را در اختيار كاربران قرار داده تا كارها و وظايف روزانه 
اپليكيشن  ويژگی  شايد جذاب ترين  كنند.  اولويت بندی  را  خود 

Todoist آن است كه به كاربران كمك می كند آمار و داده های 
جذابی از فعاليت روزانه خود به دست آورده و برنامه ريزی خود 

را كنترل كنند.
اپليكيشن Todoist با حجمی حدود ۳۰ مگابايت روی سيستم 
عامل های اندرويد، آی  او اس، ويندوز، مكينتاش و لينوكس در 
برای مرورگر كروم هم عرضه  افزونه آن  دسترس است و حتی 

شده است.

بهترین اپلیکیشن ها برای برنامه ریزی روزانه

را  اجتماعی  شبكه های  نوشته  نا  قواعد  آيا 
می دانيد؟ كارشناسان با توجه به تجربياتی كه 
شبكه های  استفاده  و  رصد  از  سال ها  اين  در 
قواعد  با  را  شما  آوردند  دست  به  اجتماعی 
آشنا  مجازی  ارتباطی  شبكه های  نوشته  نا 

می كنند.
را  ما  ارتباطات  دايره  اجتماعی  شبكه های 
خانواده  از  غير  كسانی  با  و  داند  گسترش 
ابتدا  در  كردند.  آشنا  نزديكمان  دوستان  و 
از  حجم  اين  درباره  نديدن  آموزش  علت  به 
كرد.  گيج  را  ما  كمی  غريبه  افراد  با  ارتباطات 
خواهيم  ادامه  در  كه  اشتباهاتی  است  ممكن 
هم  ما  خود  كه  باشند  مواردی  جمله  از  گفت 
را  موارد  اين  است  بهتر  داديم.  انجام  را  آنها 
مرور كنيم و به نوجوانان خود بياموزيم تا آنها 
اين اشتباهات را تكرار نكنند. به خصوص حاال 
زير  به  مجازی  شبكه های  از  استفاده  سن  كه 

۱۰ سال رسيده است.
۱. اطالعات شخصی

آداب  و  پروتكل  دانشكده  مدير  منسل،  وندی 
بسيار  بوك  فيس  در  »مردم  می گويد:  كانادا 
هستند.«  خود  واقعی  زندگی  از  جسورتر 
و  بگيرد  را  ما  جلو  خيابان  در  يكی  اگر  شايد 
ديگری  اطالعات  يا  شخصی  عكس های  ما  از 
به  ولی  كنيم؛  خبر  را  پليس  فوری  بخواهد  را 
را  شده  گفته  اطالعات  از  بيشتر  حتی  راحتی 

بار  اولين  برای  آيووا  دانشگاه  دانشمندان 
را  الكترون  ماهيت  با  كيهانی  تشعشات 
امواج ضربه ای شتاب  توسط  ثبت كردند كه 
قبال  كه  پديده  اين  كشف  بودند.  گرفته 
ابزار های موجود  از  استفاده  با  بود  ناشناخته 

دانشمندان دانشگاه راتگرز اعالم كردند كه اگر 
در مريخ امكان زندگی وجود داشته باشد، اين 
امكان با توجه به منابع گرم در عمق اين سياره 
مأموريت  شدن  نزديك  است.با  پذير  امكان 
دانشمندان  مريخ،  به  ناسا  نورد  مريخ  ارسال 
اين  در  زندگی  درباره  بيشتری  نظريه های 
كره خاكی ارائه می كنند. آن ها برای محاسبه 
شروع  سرخ  سياره  در  زندگی  امكان  احتمال 
به شبيه سازی كامپيوتری كردند. نويسندگان 
اين تحقيق معتقدند حتی اگر جو اوليه مريخ 
با دی اكسيدكاربن و بخار آب پر شود، سطح 
است. سرد  زندگی  برای  همچنان  سياره  اين 

سال  ميليارد  چهار  كردند  اشاره  دانشمندان 
باعث  كه  است  بوده  گرم  سرخ  سياره  پيش، 
باعث  است  ممكن  و  شده  يخ ها  شدن  ذوب 
شده  سياره  سطح  زير  در  زندگی  شكوفايی 
سال  ميليارد  چهار  آفتاب  است،  باشد.گفتنی 
امروز  به  نسبت  نور  كمتر  درصد   ۲۵ پيش 
اين بدان معنی است كه آب و هوای  داشت، 

عضو هيئت علمی و مدير مركز نوآوری دانشگاه 
برای  زيادی  فرصت های  گفت:  بهشتی  شهيد 
بچه ها وجود دارد كه می توانند كار خود را از 

سنين كم شروع كنند.
و  علمی  هيئت  عضو  سعدآبادی،  اصغر  علی 
بهشتی،  شهيد  دانشگاه  نوآوری  مركز  مدير 
شدن  عملياتی  با  كه  ايده  هايی  خصوص  در 
توانيم  می  نوجوانان  و  كودكان  توسط  آنها 
كرد:  اظهار  باشيم،  داشته  كوچك  كارآفرينان 
شود.  شروع  زودهنگام  می تواند  كارآفرينی 
فرصت های زيادی برای بچه ها وجود دارد كه 
می توانند كار خود را از سنين كم شروع كنند 
آينده  در  می آورند  دست  به  كه  تجاربی  با  و 
داشت  موفقيت خواهند  برای  بيشتری  شانس 
البته در اكثر موارد به خصوص در شروع كار 
بايد با كمك يا نظارت بزرگساالن كار خود را 

انجام دهند.
نويسندگی  استعداد  كودكتان  اگر  افزود:  وی 
دارد می توانيد دست نوشته های آن ها را جمع 
آوری كنيد و پس از ويرايش ناشری پيدا كنيد 
يا حتی كتاب را به صورت آنالين منتشر كنيد. 
اين فرصت برای بچه ها وجود دارد كه می توانند 
حتی  يا  و  كودكان  كتاب های  نويسندگان  به 
مشتری های شخصی خدمات تصويرگری ارائه 

دهند.
سعدآبادی بيان كرد: آن ها همچنين می توانند 
زمينه  بچه های كوچكتر كه در مدرسه در  به 
موضوعات خاصی نياز به كمك دارند، خدمات 

تدريس خصوصی ارائه دهند.
بهشتی  شهيد  دانشگاه  نوآوری  مركز  مدير 
گفت: با كمك يك فرد بزرگسال و مجوز های 
اين  كار هايی  می توانند  حتی  بچه ها  مناسب، 
كردن  درست  مانند  كنند،  شروع  را  چنينی 
آبنبات، ژله و دسر های متنوع كه اين ايده را 
می توانند به خصوص در زمان مدارس می توانند 
با هماهنگی مدرسه در آنجا به فروش برسانند.

فرزندان  كه  مشاغلی  از  يكی  كرد:  بيان  وی 
احتياج  و  كنند  پيدا  ورود  آن  به  می توانند  ما 
ساخت  ندارد،  خاصی  خيلی  آموزش های  به 
بدليجاتی مانند دستبند، گردنبند و... است كه 
پس از ساخت می توانند آن را در بين دوستان، 
به  اجتماعی  شبكه های  در  حتی  و  اطرافيان 

فروش برسانند.
سعدآبادی، گفت: اگر فرزند شما به مد عالقه 
خود  برای  شخصی  لباس های  می تواند  دارد، 

اشتراك  به  اجتماعی  شبكه های  صفحه ی  در 
هم  سوءاستفاده گر  افراد  نگران  و  می گذاريم 
كمی  اين باره  در  اگر  كه  حالی  در  نيستيم 
از  برخی  هيچ گاه  كنيم،  عمل  محتاطانه تر 

اطالعات شخصی مان را پست نمی كنيم.
2. بدون آگاهی کمپین ها را حمایت نكنید

در دوره های زمانی خاص يا در حاشيه اتفاقاتی 
تشكيل  كمپين هايی  افتد  می  دنيا  در  كه 
و  حمايت  به  تشويش  را  شما  كه  می شود 
تبليغ از كمپين خاصی می كنند. اگر بخواهيم 
سفيدی  و  سياه  ديد  با  نبايد  باشيم  واقع نگر 
می خواهيم  اگر  بنگيريم.  موضوعات  اين  به 
كمپين  كردن  دنبال  و  حمايت  آيا  كه  بدانيم 
مورد نظر درست است يا خير، بايد به اليه های 

عميق تری توجه كنيم:
چه  و  است  كمپين  اين  رهبر  كسی  چه  الف( 

سابقه مرتبطی با اهداف كمپين دارد؟
ب(سرمايه گذار يا سرمايه گذاران كمپين چه 

كسانی هستند؟
چيست؟)دقت  كمپين  گذار  سرمايه  هدف  ج( 
به  ماديات،  به  مربوط  هدف  گاهی  كه  كنيد 
منزله كسب سرمايه بيشتر است و گاهی هدف 
است.  قدرت  و  اطالعات  آوردن  بدست  برای 
افراد  دست  بازيچه ی  نبايد  صورت  دو  هر  در 

سودجو شويد(
د( آيا كمپين با موازين اخالقی تناقض دارد؟

وارد  كه   ۲ ويجر  و   ۱ ويجر  كاوشگر های  در 
فضای بين ستاره ای شدند، انجام شد.

سرعت  با  تقريباً  الكترون ها  كه  شد  معلوم 
 ۶۷۰ حدود  يعنی  می كنند،  حركت  نور 
ابتدا  در  كه  ضربه ای  امواج  از  سريعتر  برابر 
از  بعد  روز  چند  بودند.  داده  شتاب  را  آن ها 
در  موجود  ابزار های  الكترونی،  انفجار های 
از  ناشی  پالسما  امواج  نوسانات  كاوشگر 
كردند.  ثبت  را  كمتر  انرژی  با  الكترون های 
به  سرانجام يك ماه بعد، خود موج ضربه ای 

رسيد. فضايی  كاوشگر های 
تاجی  توده  انفجار  از  ناشی  ضربه ای  امواج 
انرژی  و  داغ  گاز های  انتشار  باعث  و  است 
ميليون  يك  از  بيش  سرعت  با  كه  می شود 
حركت  خورشيد  از  ساعت  در  كيلومتر 

می كند.

امروز  به  نسبت  بايد  زمان  آن  در  اوليه  مريخ 
را  نوردی  مريخ  ناسا  است  قرار  باشد.  سردتر 
دارای  كه  بفرستد  مريخ  به   ۲۰۲۱ سال  در 
ابزار های برای جمع آوری نمونه های خاك اين 
سياره در عمق حداكثر ۱۰ متر است.از سوی 
تسال  كمپانی های  رئيس  ماسك  ايالن  ديگر، 
ارسال  ايكس، گفته است كه قصد  و اسپيس 
سفينه فضايی بدون سرنشين در طی دو سال 

به مريخ را دارد.

طراحی كند و با همكاری با خياط آن را توليد 
كرده و پس از سفارش گيری برای افراد ديگر 
نيز اين كار را انجام دهد. امروزه افرادی هستند 
لباس خوب تصوير  برای روی  كه می خواهند 
خاصی چاپ كنند، فرزند شما هم می تواند با 
همكاری با چاپخانه هايی كه اين كار را انجام 
می دهند وارد اين فضای كاری شود. بچه های 
كشيدن  يا  نقاشی  با  می توانند  حتی  هنرمند 
آن  مستقيم  فروش  و سپس  هنری خود  آثار 
به مشتری، تجارت هنری خود را شروع كنند. 
به  تمايل  كه    نوجوانانی  و  كودكان  حتی 
نواختن موسيقی  با  دارند، می توانيد  موسيقی 

در رويداد ها، شغلشان را شروع كنند.
اين عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی 
بيان كرد: وبالگ نويسی می تواند يك فرصت 
باشد.  افراد در هر سنی  برای  تجاری مناسب 
بچه  ها می توانند با كمك يك بزرگسال سايت 
می توانند  سپس  و  كنند  اندازی  راه  را  خود 
بگذارند؛  اشتراك  به  و  ايجاد  را  محتوای خود 
اين كار می توانند برای كودكان هم سن و  با 
يا كوچكتر از خود توليد محتوا داشته باشند. 
فرصت های  از  ديگر  يكی  می تواند  پادكست 
به  فقط  باشد.  بچه ها  برای  مناسب  تجاری 
از  نياز داريد كه در برخی  بزرگسال  يك فرد 

جنبه های فنی كمك كند.
فروش كارت های  و  سعدآبادی گفت: طراحی 
تبريك می توانند ساده باشند. بچه ها می توانند 
چاپ  يا  بسازند  را  خود  خاص  طرح های 

حرفه ای داشته باشند.
از  يكی  طبيعی  صابون  كرد:  بيان  وی 
خاصی  طرفداران  اخيرا  كه  است  محصوالتی 
برای  است  است.كافی  كرده  پيدا  خود  برای 
را جستجو  اينترنت  در  ساخت  شيوه  آموزش 

كنند.
اين عضو هيت علمی دانشگاه شهيد بهشتی، 
دارد،  فنی  دانش  شما  فرزند  اگر  كرد:  بيان 
می تواند به كسانی در اين زمينه مشكل دارند 
كمك كند و در قبال آن حق الزحمه دريافت 
برنامه های  نصب  ويندوز،  نصب  مانند  كند، 
نام های  ثبت  قبوض،  پرداخت  مختلف، 

اينترنتی.
مركز  مدير  و  علمی  هيئت  عضو  سعدآبادی 
يادآوری  بهشتی  شهيد  دانشگاه  نوآوری 
كرد:كارآفرينی يك سبك زندگی است كه از 

دوران كودكی بايد آموخته و تمرين شود.

فرهنگی  و  سياسی  كمپين های  مورد  در 
آگاهانه  و  دهيد  خرج  به  را  بيشتری  وسواس 
عمل كنيد؛ زيرا تنايج آنها بر همه افراد جامعه 

اثرگذار خواهد بود.
۳. خیلی صمیمی نشوید

می شناسيد  كم  يا  نمی شناسيد  كه  افرادی  با 
حريم  از  ندهيد  اجازه  و  نشويد  صميمی 
خصوصی شما سوء استفاده كنند. گاهی اوقات 
نداريم صحبت  افرادی كه شناخت كافی  با  ما 
اگر  ولی  نمی افتد؛  هم  بدی  اتفاق  و  می كنيم 
پشيمان می شويم.  قطعا  خيلی صميمی شويم 
دقت كنيد كه صحفه پروفايل هر كسی همان 
چيزی است كه او می خواهد شما ببينيد پس 
اعتماد  او  به  شخصی  هيچ  پروفايل   حسب  بر 

نكنيد.
اجتماعی  شبكه های  در  خود  دوستان  از  هرگز   .4

نكنید انتقاد 
شدن  بهتر  برای  ما  به  صحيح  انتقادی  اساس 
كمك كند. انتقاد بايد به شيوه ای صحيح بدون 
عزت  كردن  لكه دار  و  غرور  كردن  جريحه دار 
نفس افراد، اشتباهات  را گوش زد كند. بنابراين 
انتقاد از كسی را در جمع صحيح نيست؛ زيرا 
نقش مخرب خواهد داشت نه سازنده. هيچ گاه 
از دوستان خود در پست يا استوری  شبكه های 
اجتماعی انتقاد نكنيد؛ چون اين راه هيچ فرقی 

با سرزنش كردن آنها جلوی جمع ندارد.

۵. برای کالهبرداران صید آسان نباشید
آنالين  فروشگاه های  از  كه  باشد  قرار  اگر 
خريد  اينستاگرام  پيج های  مانند  رسمی  غير 
اعتماد  آوردن  به دست   برای  بايد  آنها  كنيد، 
از  آنالين  راه خريد  بهترين  شما تالش كنند. 
اين دسته فروشگاه ها »پرداخت درب منزل« 
اطمينان  شرايطی  چنين  در  خريد  است. 
به  را  كاال  موقع  به  رسيدن  و  كيفيت  درباره 
وجود می آورد. در غير اين صورت ممكن است 
را  الزم  كيفيت  يا  نرسد  شما  دست  به  كاال 

نداشته باشد.
6. برای »توجه« التماس نكنید

در  كه  ديديم  را  عكس هايی  و  فيلم  ما  همه 
ديگران  از  توجه  التماس  كاربر  به وضوح،  آن 
واكنش ها  توع  اين  اوقات  گاهی  می كند.  را 
اعالم  مانند  می شوند  هوشمندانه تر  كمی 
وضعيت تجرد. دقت كنيد كه اغلب افرادی كه 
رنج های خود را در شبكه های اجتماعی فرياد 
نمايش  اجرای يك  نوعی در حال  به  می زنند 
به  محتواها  از  دسته  اين  هستند.  شما  برای 
با  كسی  اگر  زيرا  نيستند.  واقعی  وجه  هيچ 
نرم  پنجه  و  دست  حال  در  حقيقی  مشكلی 
گذاشتن  اشتراك  به  برای  وقتی  باشد،  كردن 
آن با ديگران ندارد. در واقع همه تمركز خود 
را بر حل آن مشكل می گذارد نه برای اليك و 

پاسخ به كامنت ها.

قواعد نانوشته شبكه های اجتماعی
کشف تشعشعات کیهانی جدید در فضای بین ستاره ای

امكان زندگی در سطح مریخ 

ایده های کارآفرینی برای کودکان و نوجوانان

هوا فضا و نجوم::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
===========================

آگهي فقدان سند مالكیت بخش ۱8 فارس الر
خانم فرحناز يحيي پور با تسليم  دو برگ استشهاديه كه در دفتر 
اسناد رسمي شماره ۳۴ الر تنظيم گرديده است مدعي است كه 
تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به نه سهم مشاع از چهارصد 
سهم عرصه و اعيان اراضي ملي پالك ۱۴۰۲۷/۲۷ واقع در بخش 
۱۸ فارس كرمستج كه ذيل ثبت ۵۶۷۵۶     صفحه ۲۱۷ دفتر 
۳۶۵ امالك بنام - ثبت و سند مالكيت به شماره  چاپي ۲۵۹۵۲۴ 
بندرعباس   ۸ دفتر  سند  ۹۳/۸/۵-۱۵۰۶۰۳  موجب  به  و  صادر 
مع الواسطه به نامبرده منتقل شده و به علت سهل انگاري مفقود 
گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. 
آگهي  ثبت   قانون  آئين نامه  اصالحي   ۱۲۰ ماده  طبق  مراتب 
مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده 
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس 
اعتراض خود را ضمن  به ثبت محل مراجعه و  انتشار آگهي   از 
ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله، تسليم نمايد و اگر ظرف 
اعتراض اصل سند  يا در صورت  و  نرسيده  اعتراضي  مدت مقرر 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار:۹۹/۹/۱۶

شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف/۶۷۹

آگهي فقدان سند مالكیت بخش ۱8 فارس 
فاطمه خانم سميعي با تسليم  دو برگ استشهاديه كه در دفتر 
اسناد رسمي شماره ۳۴ الر تنظيم گرديده است مدعي است كه 
تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به نه سهم مشاع از هشتصد 
سهم عرصه و اعيان اراضي ملي پالك ۱۴۰۲۷/۲۷ واقع در بخش 
۱۸ فارس كرمستج كه ذيل ثبت ۵۶۷۵۵     صفحه ۲۱۴ دفتر 
 ۲۵۹۵۲۳ چاپي  شماره   به  مالكيت  سند  و  ثبت  امالك   ۳۶۵
بندرعباس   ۸ دفتر  سند  ۹۳/۸/۵-۱۵۰۶۰۳  موجب  به  و  صادر 
مع الواسطه به نامبرده منتقل شده و به علت سهل انگاري مفقود 
گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. 
آگهي  ثبت   قانون  آئين نامه  اصالحي   ۱۲۰ ماده  طبق  مراتب 
مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده 
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس 
اعتراض خود را ضمن  به ثبت محل مراجعه و  انتشار آگهي   از 
ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله، تسليم نمايد و اگر ظرف 
اعتراض اصل سند  يا در صورت  و  نرسيده  اعتراضي  مدت مقرر 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار:۹۹/۹/۱۶

شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف/۶۸۰

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۱۶ مورخه ۹۹/۰۶/۲۰ هيأت اول/ موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جمشيد صف شكن فرزند عزت اله  بشماره شناسنامه ۴۵۵ صادره از الر  در قسمتي 
از ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۱۸۴/۳۵ متر مربع پالك ۱۰ فرعي از ۴۵۲۴ 
اصلي مفروز  و مجزي شده از پالك ۴۵۲۴  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس 
الر خريداري از مالك رسمي  ورثه محبي و شركا محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

 شمسعلي اسكندري - رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف/۵۹۲
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صف

آدمی  ناكامی های  و  نااميدی  دليل  بزرگترين 
اين  است.  ديگران  از  زياد  توقعات  و  انتظارات 
مساله در روابط عاطفی و كاری جدی تر است.  

اينكه بتوانيد توقعات خود از ديگران را تنظيم 
دچار  رابطه  در  كمتر  می شود  باعث  كنيد 
نكته  اين  نكشيد.  عذاب  و  شويد  اصطكاك 
اهميت  نيز  رابطه  ديگر  طرف  برای  همچنين 
دارد. كاهش توقعات باعث می شود در رابطه به 
چيزهايی توجه كنيد كه اهميت بيشتری دارند. 

توقع نداشته باشید همه با شما موافق باشند
زندگی  در  كه  است  آن  شايسته  آدمی  هر 
خوشحال و راضی باشد. شما بايد همان چيزی 
بياوريد.  دست  به  را  می خواهيد  زندگی  از  كه 
ديگران  باورهای  و  عقايد  ندهيد  اجازه  بنابراين 
روی اين مساله تاثير بگذارد. هدف شما از اين 
زندگی برآوردن نيازها و توقعات ديگران نيست. 
ديگران هم  باشيد  داشته  انتظار  همينطورنبايد 
تابع توقع و انتظار شما باشند. اگر ياد بگيريد در 
زندگی مطابق با انتظارهای شخصی و تصميمات 
خود زندگی كنيد كمتر از ديگران توقع خواهيد 

داشت. 
هيچ وقت خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد و 

او شما را نمی خواهد. فراموش نكنيد كه شما به 
عنوان يك انسان برای بسياری از افراد نزديك و 

دوستانتان ارزشمند هستيد.
بگذرانيد  وقت  كسانی  با  كنيد  سعی  بنابراين 
قايل  ارزش  برايتان  و  دارند  دوست  را  كه شما 
دارد  امكان  كه  بپذيريد  را  مساله  اين  هستند. 
برای  بدون شك  اما  نباشيد  همه  مطلوب  شما 

برخی عزيز و محترم هستيد. 
شما  خواسته های  شبیه  دیگران  باشید  نداشته  توقع 

باشند
عشق و احترام به ديگران به معنای آن است كه 
از  اگر  باشند.  آنها شبيه خودشان  اجازه بدهيد 
ديگران انتظار نداشته باشيد شبيه توقعات شما 

باشند، به آنها احترام گذاشته ايد. 
برای رابطه ارزش قايل باشيد، وقت بگذاريد و به 
ديگران بخاطر آنچه كه هستند احترام بگذاريد. 
ما حتی نيمی از آنچه كه هستند را نمی شناسيم 
در  بزرگی  سهم  شخص  هر  واقعی  شناخت  و 
شكوفايی آنها دارد. هر انسانی خاص و متفاوت 
است فقط بايد اين نكته را دريابيد. هرچه قدر 
بيشتر برای شناخت ديگران وقت بگذاريد بيشتر 

با وجود او آشنا می شويد. 
از دیگران توقع ذهن خوانی نداشته باشید

تا وقتی با ديگران حرف نزنيد ديگران نمی توانند 

هيچ وقت بخاطر آنكه ديگران در زندگی موفق 
هستند از خودتان نااميد نشويد. مسير خودتان 
را طی كنيد و بر اساس ارزش های فردی زندگی 
كنيد. موفقيت، داشتن يك زندگی شاد بر اساس 

خواسته های خود است. 
انتظار نداشته باشید بیشتر از خودتان به شما احترام 

بگذارند
توان روحی مهمتر از توان جسمی است. اين به 
معنی آن است كه شما به خودتان اعتماد كنيد 
و بر اساس آن دست به عمل بزنيد. نگاهی در 
آينه بيندازيد و به خودتان عشق بورزيد. تصميم 
خاطر  تعلق  خودتان  به  امروز  همين  از  بگيريد 
بيشتری پيدا كنيد. اين مهم است كه با ديگران 
خوب باشيد اما مهمتر از آن عشق ورزی به خود 

است. 
باشيد.  داشته  دوست  را  خود  كه  كنيد  تمرين 
اين كار باعث احساس رضايت و شادی می شود. 
فرزند،  همسر،  دوست،  خوشحال،  و  راضی  آدم 

همكار و همراه بهتری است.  
کنار  را  دیگران  داشتن  دوست  به  نیاز  و  انتظار 

بگذارید
شايد گمان كنيد برای يك فرد ارزش نداريد و يا 

احساسات شما را بشناسند. ديگران ذهن خوان 
نيستند. انتظار نداشته باشيد رئيس تان متوجه 

انتظارات شما باشد بدون اينكه به او بگوييد. 
در زندگی مجبور هستيد با ديگران در رابطه ای 
موثر قرار بگيريد. در بسياری از اوقات بايد آنچه 
خيلی  كنيد.  بيان  را  می كنيد  احساس  و  فكر 
وقت ها الزم است شما شروع كننده يك گفتگو 
توقع  و  بگوييد  را  داريد  سر  در  آنچه  باشيد. 

نداشته باشيد ديگران آن را كشف كنند. 
توقع نداشته باشید دیگران تغییر کنند

گمان  و  است  مهم  برايتان  خاصی  رفتار  اگر 
می كنيد به مرور زمان از بين می رود،اين توقع 
در  چيزی  داريد  انتظار  اگر  است.  جايی  بی 
صادق  مقابل  طرف  با  بايد  كند  تغيير  ديگری 
چه  دقيقا  كه  بداند  بايد  مقابل  فرد  باشيد. 
هستيد.  احساسی  چه  درگير  و  داريد  انتظاری 
داشته  انتظار  نمی توانيد  شما  مواقع  بيشتر  در 
باشيد ديگران تغيير كنند، بنابراين يا بايد آنها 
را بپذيريد و يا بايد روابط خود را محدود كنيد.

توقع نداشته باشید که همیشه خوب به نظر برسید
باشيم  مهربان  حد  از  بيش  آنكه  برای  تالش 
آدم ها  كه  باشد  يادتان  ماست.  روزه  هر  كارزار 
مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها هستند. چيزی 
كه ارزشمند است، غلبه بر ناامنی ها و مشكالت 

زندگی است نه اجتناب از آنها. حمايت، همراهی 
هديه های  بهترين  از  يكی  ديگران،  همياری  و 

زندگی است.
اما اين حمايت ها بايد كامال طبيعی باشند نه از 
روی اجبار و تالش زياد. همه ما آرزوها، نيازها 
مساله  اين  به  اگر  داريم.  مشتركی  مشكالت  و 
را جای راحت تری  باشيد جهان  اعتقاد داشته 
باشيد.  خواهيد كرد. الزم نيست هميشه خوب 

اما خوب بودن بايد بخشی از شما باشد. 
اساس  بر  ديگران  كه  می افتد  اتفاق  كمتر 

خواسته ها و توقعات شما رفتار كنند. برای يك 
از  كمتر  بگيريد  ياد  بايد  راحت  و  شاد  زندگی 
ديگران توقع داشته باشيد. خوشحالی و رضايت 
داشته  مثبتی  رويكرد  كه  می شود  فراهم  وقتی 

باشيد.
حتی اگر يك رابطه يا وضعيتی مطابق خواست 
شما  است  بهتر  هم  باز  نمی رود،  پيش  شما 
اين  اين صورت  در  بدهيد.  تغيير  را  رويكردتان 
شانس را خواهيد داشت كه چيزهای بيشتری را 

درك كنيد و بشناسيد. 

نهی اسالم از عزوبت
است.  پليدی  چيز  تجرد  و  مقدس  كاری  ازدواج  اسالم،  نظر  از 
و  آيين  اين  كه  كس  آن  فرمودند:  آله  و  عليه  ا...  صلی  پيامبر 
مذهب همگام با فطرت مرا دوست دارد بايد نسبت به سنت من 

پای بند باشد، يكی از سنت های من ازدواج است. 
در اسالم، سر باز زدن از ازدواج مساوی با تخلف از سنت پيامبر 
صلی ا... عليه و آله و حتی از موازين اسالمی است. چنانچه پيامبر 
صلی ا... عليه و آله فرمودند: هر كس زمينه و امكانی برای ازدواج 

داشته باشد و در عين حال، از آن سر باز زند از ما نيست.
تنها  نه  را  ماندن  مجرد  دنيا،  تاركان  و  رهبانان  برخالف  اسالم 
فضيلت نمی داند، بلكه آن را محكوم كرده و شديدا از آن نهی 
فرموده است. زنی به حضور امام صادق عليه السالم رسيد و گفت: 
من قصد ندارم شوهر كنم تا مرا نزد خدا فضلی باشد و اجر و 

ثوابی به من تعلق گيرد.
امام صادق عليه السالم فرمودند: اين سخن را رها كن، اگر تنها 
زيستن فضيلتی بود فاطمه عليها السالم، دختر پيامبر صلی ا... 

عليه و آله، بر اين فضل سزاوارتر بود. 
بزرگان اسالم عزب ماندن را در صورت فراهم بودن وسايل ازدواج، 
ناروا و حرام دانسته و زناشويی را محبوب و مقدس شمرده اند. 
اسالم نيز تجرد را زشت می شمارد و می گويد: »شراركم عزابكم 
«،  بدترين شما كسانی هستند كه در حال عزوبت اند. احاديثی 
كه ازعزوبت نهی می كنند بسيارند، ازجمله روايات ذيل از پيامبر 

اسالم صلی ا... عليه و آله:
- ازدواج كن و گرنه از گنه كاران محسوب خواهی شد، »تزوج و 

اال فانت من المذنبين.« 
- بيش تر دوزخيان عزب ها هستند، »اكثر اهل النار العزاب«

- ازدواج كن، وگرنه از برادران شيطان خواهی بود، »تزوج و اال 
فانت من اخوان الشياطين.« 

- بدترين افراد امت من عزب ها هستند، »شرار امتی عزابها.« 
-خودداری از ازدواج عوارضی دارداز جمله:

۱- خودداری از ازدواج زمينه را برای روابط جنسی نامشروع و 
غير قانونی فراهم می كند كه نمونه های آن را در كشورهايی كه 
برای خود آمار و حسابی دارند، می بينيم. بديهی است كودكی 
كه به دور از عشق و بدون خواسته والدين يا در اثر يك ازدواج 
تنفر  موجب  هم  و  است  مرد  غم  مايه  هم  آيد  پديد  اجباری 
به  شد،  خواهد  چه  كودكانی  چنين  آينده  كه  اين  و  اجتماعی 

خوبی معلوم است.
بيماری های وخيمی هم چون  ازدواج موجب  از  ۲- خودداری 
امراض تناسلی، ورم مفاصل و مانند آن می گردد و اين مساله 

مورد تاييد پزشكان امروزی است.
نشاط  و  گرمی  دادن  دست  از  موجب  ازدواج  از  خودداری   -۳
زندگی است. هر كس در دوران جوانی به ازدواج تن ندهد، در 

دوران پيری با رنج تنهايی مواجه خواهد شد.
۴- خودداری از ازدواج موجب توسعه و گسترش فساد می گردد. 
افراد به سوی فساد اخالقی سوق پيدا می كنند و درهای حيات 
باری گشوده می شود. وجود  و  بند  بی  و  به دروغ، فحشا  آنان 
غريزه در آدمی خود دليلی بر ضرورت ازدواج و خودداری از آن، 
استقبال از خطرات خودآفرين و زمينه ای برای هجوم غم ها و 

نابسامانی هاست.
»تهذیب نفس «  فلسفه بزرگ ازدواج

زن و مرد الزم است در پرتو كانون گرم خانواده به تكامل دست 
يازند و همديگر را با برخورداری از »صبر« و »شكر«، كه دو ركن 
ايمان است، ياری كنند. شرع مقدس اسالم در تشكيل خانواده 
تنها به ارضای غريزه جنسی نظر ندارد، اگرچه اين نكته مهم نيز 
جزئی از فلسفه ازدواج است و اسالم برای حفظ عفت عمومی در 
جوامع بشری، به دختران و پسران بالغی كه نياز به ازدواج دارند 

امر به پيوند و تشكيل خانواده كرده است، بلكه نكته مهم تری كه 
اسالم از ازدواج و تشكيل خانواده دنبال می كند عبارت است از: 
»تهذيب نفس «، زيرا محيط خانه و كانون گرم خانواده را بهترين 
مكتب برای خودسازی و كسب كماالت می داند. حال اگر از اين 
مكتب ارزنده و حيات بخش و انسان ساز درست استفاده نكنيم و 
يا آن را از هم بپاشيم، تقصير از شارع مقدس اسالم نيست، بلكه 
خودمان مقصر هستيم كه با عوامل گوناگون باعث سردی كانون 

خانواده يا از هم پاشيدگی آن شده ايم.

۷ راه برای کاهش انتظار از دیگران

فلسفه ازدواج در اسالم )4(

راه  در  دومی  فرزند  كه  می شويد  متوجه  وقتی 
است، عالوه بر استرس های طبيعی كه به دلتان 
راه پيدا می كند، چيز ديگری كه بايد به آن توجه 
كنيد، چگونه خبر دادن اين موضوع به كودكتان 
است. پس در كنار تمام وظايف و اقداماتی كه 
بايد درجهت آماده شدن برای پذيرايی از فرزند 
بر  هم  ديگری  مهم  وظيفه  دهيد،  انجام  جديد 
دوش تان قرار دارد: آماده  كردن فرزند اول برای 
فرزند دوم. اول از همه بايد انتظار اين را داشته 
باشيد كه فرزندتان هر واكنشی از خود بروز دهد: 
شايد خشم، شايد شادی و شايد هم بی تفاوتی. 
تمام اين واكنش ها كاماًل طبيعی هستند. البته 
اين را هم به خاطر داشته باشيد كه سن كودك 
هم در نوع بروز واكنش هايش اثرگذار است؛ مثاًل 
كودكان سه ساله به اندازه پنج ساله ها از تغييرات 
خانواده سر درنمی آورند؛ اما درهرحال، شناخت 

حتی  بدون  زندگی  خم های  و  پيچ  از  گذر 
مفهوم  و  معنا  درباره  درنگ  و  مكث  لحظه ای 
اما زندگی كردن  آن، كار بسيار آسانی است، 
بدون درك معنای ويژه آن نبايد جايگاهی در 

ذهن خانواده ها داشته باشد.
حال، بايد از خود بپرسيم چگونه يك زندگی 
باكيفيت و پرمعنا داشته باشيم؟ آيا كاری كه 
همه  از  و  دارد؟  اهميتی  می دهم  انجام  من 

مهم تر، آيا آن كار برای خودم ارزشی دارد؟
هدفی  و  معنا  شما  فعاليت  كه  اين  احساس 
حائز  بسيار  زندگی  در  باشد،  داشته  واقعی 
در  عظيم  تحولی  می تواند  و  است  اهميت 
كه  اندازه ای  به  آورد؛  وجود  به  شما  روحيه 
به  تبديل  شما  برای  سحرگاهی  شدن  بيدار 
آغاز  برای  اما  شود،  می  كار  هيجان انگيزترين 
از  و  نكنيد  صبر  زندگی  مفهوم  و  معنا  يافتن 
طرفی، تالش برای مجبور كردن خود به انجام 
كارهای سخت را هم كنار بگذاريد و در عوض 
برای  خاص  معنايی  چگونه  بپرسيد،  خود  از 

زندگی خود داشته باشم؟
شناختن چیزهایی که برای شما اهمیت ویژه ای دارند

را  گزينه هايی  از  مورد   ۵ دفترچه،  يك  در 
جوهر  خودتان،  اعتقاد  به  كه  كنيد  يادداشت 
اصلی زندگی شما هستند و اين موارد می توانند 
آواز  هرروز  خانواده،  با  گذراندن  وقت  شامل 
مفهوم های  افرادی،  برای  حتی  يا  و  خواندن 

پيچيده تری مانند صداقت يا سادگی باشند.
عالیق خود را دنبال کنید

خود  عالقه  دنبال  به  زندگی  در  بايد  همه 
باشند. چرا كه دنبال كردن عاليق به زندگی 
ارزش بيشتری می دهد و می تواند معنا و هدف 

واقعی آن را مشخص كند.
كه  ديد  خواهيد  كار  اين  دادن  انجام  با  شما 
هيچ كاری مانند فعاليت مورد عالقه تان، باعث 
نمی  شما  روحيه  در  شادی  آوردن  وجود  به 
شود. چرا كه راهی برای استفاده از احساسات 
آن،  پاسخ  در  كه  می كند  ايجاد  شما  در  را 

معنای نهايی زندگی را درمی يابيد.
مورد  كارهای  كه  نشويد  موفق  است  ممكن 
عالقه تان را دنبال كنيد و يا حتی برای انجام 
آن ها آمادگی نداريد كه در اين خصوص بايد 
بايد  زيرا  هستيد.  اشتباه  در  سخت  كه  گفت 
بگذاريد.  وقت  آن  برای  هرروز  و  كنيد  تالش 
عاليقتان  روی  كردن  كار  با  كه  دليل  اين  به 
برای  توانيد  می  آن ها،  در  شدن  متخصص  و 
خودتان فرصت كسب درآمد هم ايجاد كنيد؛ 
پس، برای استفاده از اين فرصت آماده باشيد.

هدف زندگیتان را پیدا کنید
خود  كردن  زندگی  برای  دليلی  بخواهيد  اگر 
حاضريد  بود؟  خواهد  چه  دليل  آن  بياوريد، 
ايستادگی  زندگيتان  در  چيزی  چه  برای 
كنيد؟ حاضريد چه اصولی را برای خودتان در 
اولويت قرار دهيد؟ آيا هدف زندگيتان، كمك 
كارهنری  از طريق  است؟ هدفتان  ديگران  به 
شما بهتر به ديگران الهام می بخشد يا از طريق 
ممكن  زندگی  هدف  كردن  كلماتتان؟پيدا 
است كاری دلهره آور باشد و وقتی برای اولين 
آغاز  كجا  از  ندانيد  كنيد،  تالش  آن  برای  بار 
كنيد، اما بايد بدانيد كه برای روش های كشف 
و  كنيد  مطالعه  زياد  بايد  خود،  زندگی  هدف 
دنبال  به  انگيزشی،  كتاب های  و  مقاله ها  در 

بهترين روش ها باشيد.
خودآگاه باشید

از خود و اعمالتان آگاه باشيد، هميشه كارهای 

و  آنها  رشد  شكل گيری،  حال  در  احساساِت 
واكنش هايی كه درمورد احساسات خود دارند، 
بنابراين  آنهاست.  از رشد عاطفی  بخش مهمی 
اول  فرزند  كردن  آماده   فكر  در  كه  است  بهتر 

برای فرزند دوم باشيد. 
گام اول: دادن خبر مهم به او

به  اينكه  و  كودكتان  به  بارداری تان  خبر  برای 
هيچ  دارد،  راه  در  برادری  يا  خواهر  بگوييد  او 
روش مشخص و قطعی وجود ندارد. می توانيد با 
خواندن يك كتاب، يا البه الی بازی كردن به او 
بگوييد. بستگی دارد كه در چه شرايطی باشيد 
و مدل رابطه شما و كودكتان چطور باشد. اين 
نكته را بدانيد كه كودكان زير پنج سال، معموال 
آنها  به  بايد  ندارند؛ پس  زمان  مفهوم  از  دركی 
بگوييد كه خواهر يا برادر كوچكش در عيدنوروز 
يا زمانی كه برف می بارد يا هر زمان ديگری )بنا 

به زمان زايمان( به  دنيا خواهد آمد. 

خود را آگاهانه انجام دهيد و اطمينان حاصل 
كنيد كه زندگی خود را مطابق با اصول، هدف 
اصلی و كارهای مورد عالقه خود پيش می بريد 
و برای خودآگاه شدن، هرروز كارهايی كه در 
در  و  كنيد  مرور  را  داده ايد  انجام  روز  طول 
اهداف  از  را  مسيرتان  كه  افرادی  از  زندگی، 
شما دورتر می كنند، دوری كنيد و در نهايت، 
ناگواری های  و  حادثه  هرگونه  اصالح  برای 

زندگی تالش كنيد.
انجام دادن تمرين های مديتيشن، راهی برای 
به دست آوردن خودآگاهی است. چرا كه اين 
ورزش ذهنی می تواند به ما كمك كند تا در 

طول روز نسبت به اعمال خود آگاه تر شويم.
تمرکز کنید

به جای اينكه سه يا چهار هدف را در زندگی 
خود دنبال كنيد و پيشرفت خيلی كمی داشته 
هدف  يك  صرف  را  خود  انرژی  تمام  باشيد، 
ويژه كنيد. چرا كه نه تنها استرس های انجام 
كاهش  را  خودتان  همزمان  كار  چند  دادن 
می دهيد، بلكه بسيار موفق تر هم خواهيد بود.

از  سرشار  كه  جهانی  در  چگونه  كه  بياموزيد 
متمركز  هدفتان  روی  حواس پرتی هاست، 
باشيد و پس از تمركز، تالش كنيد و با چيزی 
كه به آن عالقه داريد، همسو شويد تا انگيزه 
همچنين  و  سخت  كارهای  انجام  برای  ذاتی 

خير را در وجود خود پرورش دهيد.
عالقه  مورد  و  مهم  افراد  برای  را  خود  پول  بیشتر 

تان خرج کنید
همه ما اغلب، تمايل به خريدن كاالهای مادی 
در  را  هنگام خريد، همه چيز  بايد  اما  داريم، 
نظر بگيريم و در مورد صرف هزينه خود برای 
كسب تجربه های جديد با دوستان و خانواده، 
بيشتر فكر كنيم. زيرا تمركز روی روابط و نه 
صرفا ثروت مادی، نه تنها معنای عميق تری به 
زندگی ما می بخشد، بلكه خوشبختی بيشتری 

به ذهنمان القا می كند.
دلسوز باشید 

برای باال بردن كيفيت زندگی خود و ديگران، 
ترحم و دلسوزی را سرلوحه كارهای خود قرار 
هدف  برخی،  برای  دلسوزی  كه  چرا  دهيد. 
واالی زندگی است و به عنوان عنصری كه به 
خوشبختی  به  منجر  می بخشد،  معنا  زندگی 

می شود.
به دنبال راهی برای بازگرداندن باشید

هميشه به ياد داشته باشيد به كاری بپردازيد 
كه هم اعتقادات و هم عالقه شما را ارج می نهد 
و در عين حال، چيزی را به دنيا بازمی گردانيد.

دنيا،  اين  به  چيزی  بازگرداندن  با  ما  همه 
می كنيم  پيدا  را  خود  اصلی  هدف  عمل،  در 
خيرخواهانه،  فعاليت های  بيشتر  پرورش  با  و 
و  خواهيم فهميد كه در پِس زندگيمان معنا 

هدفی واقعی وجود دارد.
زندگی را ساده بگیرید

با ساده گرفتن زندگی، وقت بيشتری خواهيد 
و  كنيد  برطرف  را  زندگيتان  نياز  تا  داشت 
معنای  زندگی  به  كه  دهيد  انجام  را  كاری 
واقعی ببخشد كه در نتيجه، اين كار به كاهش 
و مديريت زندگی كمك می كند و به بهره وری 

شما نيز  بهبود می بخشد.
اگر مسائل را در زندگی خود ساده نگرفته ايد، 
بايد برای يك بار هم شده آن را تجربه كنيد و 
اين آگاهی را داشته باشيد كه اين كار می تواند 

به شما احساس شادابی دهد.

جانب  از  بهانه گیری  و  بدخلقی  انتظار  دوم:  گام 
کودك اول

كه  اتفاقی  درباره  اول  كه كودك  است  طبيعی 
از  در پيش است، احساساتی متناقص و متغير 
تغييرات حتی می توانند  اين  بدهد.  نشان  خود 
در  يك جورهايی  باشند.  هم  ساعت به ساعت 
می كند.  پيدا  متغيری  خلق  كودك  برهه  اين 
با نزديك شدن زمان زايمان، آغوش مادر كمی 
مدام  نمی تواند  ديگر  و  می شود  تحول  دچار 
كودك اول را بغل كند و در آغوشش جای بدهد. 
عصبانيت  باعث  اول  كودك  برای  اينها  همه 
خوشايند  دوره ای  پايان  و  تغيير  از  وحشت  و 
كردن  آماده  اهميت  كه  اينجاست  می شوند. 
فرزند اول برای فرزند دوم بسيار مهم می شود. 
مهم نيست كه ميزان واكنش های منفی كودك 
به اين تغييرات چيست؛ درهرحال، اگر چندان 
صبور  بايد  نيست،  خانواده  تازه  عضو  پذيرای 
او  به  بدی  احساس  كه  نكنيد  كاری  و  باشيد 

دست بدهد. 
گام سوم: مشورت گرفتن از او

گاهی الزم است كه  نظر كودك اول را در مورد 
برخی از تغييرات بپرسيد. مثاًل او را در نام گذاری 
نظرش  پرسيدن  يا  كنيد.  كودك جديد دخيل 
رختخواب،  مانند خريد  ديگر  موضوعات  درباره 
اسباب بازی و لباس نوزاد ايده خوبی است. حتی 
برادرش  يا  خواهر  برای  خريد  پروسه  در  را  او 
شركت دهيد. اين كار باعث می شود كه او حس 
خوبی نسبت به فرزند جديد پيدا كند و از طرفی 

فكر نكند كه فراموش شده است. 

یا  گام چهارم: حرف زدن درمورد اهمیت خواهر 
برادر بزرگ بودن

كودكان زير سن مدرسه معموال خودمحورند. دنيا 
را از دريچه نگاه خودشان می بينند. علت اين است 

كه هنوز در حال شناخت و كشف دنيا هستند.
با گفتگو درباره اهميت برادر يا خواهر بزرگ تر و 
مهربان  بودن، می توانيد به تقويت اين احساس 
باعث  كمی  و  كنيد  كمك  او  خودمحوربودن 
خوش حالی اش بشويد. به او بگوييد كه خواهر 
يا برادری فوق العاده خواهد شد و چقدر خانواده 

برای كمك و حضورش ارزش قائل است. 
گام پنجم: به کودك اول فشاری وارد نكنید

از  را  او  بايد  كه  است  برهه ای  در  اگر كودك 
او  به  را  خوابيدن  تنهايی  يا  بگيريد  پوشك 
موقعيت  اين  شويد.  بيخيال  دهيد،  آموزش 

زمان مناسبی برای اين كارها نيست. 
هريك از اين تغييرات می تواند فشار بزرگی به 
فرزند اول وارد كند؛ مثاًل اگر به او اصرار كنيد 
كه ديگر تنها بخوابد و از تخت نوزادی به تختی 
بزرگ تر نقل مكان كند، احتماال اين احساس را 
خواهد داشت كه در حال تصاحب جای قبلی او 

برای تقديم به نوزاد تازه وارد هستيد. 
بارداری  سوم  سه ماهه  وارد  مادر  كه  زمانی 
می شود، وقت آن می رسد كه درباره تغييرات 
فرزند  با  كمی  خانوادگی،  زندگی  روی  پيش 
در  كه  بگوييد  او  به  مثاًل  شود؛  صحبت  اول 
گهواره  در  يا  مادر  كنار  نوزاد  اول،  هفته های 
می خوابد و بعد از آن، به تخت نوزادی منتقل 

خواهد شد. 

آماده کردن بچه ها برای تولد فرزند جدید

ناهماهنگی پدر و مادر در تربیت 
ناهماهنگی و دو حرف بودن پدر و مادر در مقابل  از اشتباه های رايج در تربيت كودك،  يكی 
می شود،  مواجه  والدين  از  يكی  تنبيه  با  و  شده  مرتكب  اشتباهی  كودك  وقتی  است.  كودك 
ديگر  والد  مقابل  در  يا  دهد  تسكين  را  او  و  وارد شده  ناجی كودك  نقش  در  نبايد  ديگر  والد 
و  متحد  فرزندان  مقابل  در  كه  می شود  واقع  موثر  وقتی  والدين  تربيتی  روش های  گيرد.  قرار 
هم نظر باشيد. در اين صورت كودك ياد می گيرد كه قانون واحد است و بايد به آن عمل كند. 
دو حرف بودن شما در مقابل كودك همچنين باعث تضعيف جايگاه يكی از والدين در مقابل 
كودك شده و سركشی بيشتر او در مقابل شما را در پی دارد. وقتی اختالف نظری ميان شما 
و  برسيد  توافق  به  زمان  كوتاه ترين  در  كنيد  دارد، سعی  وجود  كودك  تربيت  در  همسرتان  و 
ياد می گيرند  اين صورت بچه ها  بعد موكول كنيد. در غير  به  تفاوت عقيده تان  را درباره   بحث 

شما را در مقابل يكديگر قرار دهند . 
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آيت ا... مصباح: واژة سبك زندگی از نظر لغوی 
و موارد كاربرد، گسترة وسيعی را در بر می گيرد؛ 
برای  فردی  هر  كه  خاصی  رفتارهای  از  يعنی 
زندگی خود بر می  گزيند تا رفتارهای خانوادگی، 
فاميلی، محلی، شهری، كشوری و بين الملل قابل 
اطالق است. از اين منظر، می توان سبك زندگی 

را ويژگی های رفتاری انسان تعريف كرد .
سبك زندگی ما بايد به گونه ای باشد كه ما در 
مسير عبوديت و بندگی قرار دهد. خدای رحمان 
در هر زمانی راه كمال و سعادت را برای انسانها 
با  توانند  می  افراد  همه  لذا  است.  كرده  فراهم 
قرب  به  خود  ظرفيتهای  و  فرصتها  از  استفاده 

الهی برسند.
برای  افراد  های  زمينه  و  شرايط  است  ممكن 
خدايی شدن، متفاوت باشد. در شرايط فعلی، كه 
حقيقتا زمينه های گناه به راحتی در دسترس 
بنابراين  است.  بزرگی  هنر  نكردن  گناه  است، 
هر كس به هر ميزان كه در جهت ترك گناه و 
رضای پروردگار تالش كند به همان ميزان اجر 
خواهد داشت. سختی های مسير سير و سلوك 
بی حساب و كتاب نيست، خدای رحمان ذره ای 
از اين سختی ها را ناديده نمی گيرد.»ان ا... ال 

يظلم مثقال ذره(.
 مواردی كه كمك می كند كه در مسير بندگی 
قرار گرفته و روش و سبك زندگی ما بر اساس 

خدامحوری تنظيم شود عبارتند از.
و  نفس  با  مبارزه ی  ۱. تفكر : مهمترين شرط 
قدم اول در راه بندگی، تفكر است. امام خمينی 
»بدان   : فرمايند  می  عليه(  تعالی  ا...  )رضوان 
به  با نفس و حركت  اول شرط مجاهده ی  كه 
جانب حق تعالی تفكراست ...تفكر، در اين مقام 
شب  هر  در  الاقل  انسان  آنكه،  از  است  عبارت 
و روزی مقداری ولو كم هم باشد فكر كند در 
آورده  دنيا  اين  در  را  او  كه  او  آيا موالی  اينكه 
او  برای  از  را  راحتی  و  آسايش  اسباب  تمام  و 
فراهم كرده و بدن سالم به او عنايت كرده، اين 
همه بسط بساط نعمت و رحمت كرده، از طرفی 
اين همه انبيا فرستاده و كتاب ها نازل كرده و 
راهنمايی ها نموده و دعوت ها كرده، آيا وظيفه 
ی ما با اين موالی مالك الملوك چيست ؟... با 
خود خطاب كند: ای نفس شقی كه سال های 
دراز و در پی شهوات، عمر خود را صرف كردی 
و چيزی جز حسرت نصيبت نشد، خوب است 
قدری به حال خود رحم كنی، از مالك الملوك 

هميشه رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد اما 
همه صفات خدا عين هم هستند و صفت انتقام او 
عين بخشش اوست و ما اگر صفتی از خدا را انكار 
برمی گردد، صفت منتقم  انكار خود خدا  به  كنيم 
بودن خدا نيز كمال او است و بد نيست و خدايی 
كه از ظالمين انتقام نكشد خدا نيست شما پدری 
را در نظر بگيريد كه هيچ برخوردی با فرزندی كه 
دائما فرزندان ديگر را آزار می دهد انجام نمی دهد 

قطعا نمی تواند پدر خوبی باشد .
خداوند بلند مرتبه را ما با اين زمزمه ها “مهربانتر 
مهربان  و  “خدای خوب  مادر”و  از  مهربانتر  بابا  از 
داده به ما گوش و زبان…” شناختيم دانستيم كه 
می  چشم  ما  گناهان  از  است  الرحمين  ارحم  او 
پوشد و دوستمان دارد ،بهترين رازدار است و عيب 
ما را به كسی نمی گويد و هزار و يك وصف ديگر 

كه دل ما را گرم می كند .
بعد ها گفتند بايد از كسی كه مهربانترين است بر 
ما عاشق است و با همه كاستی ها دوستمان دارد 

ترسيد و اين ترس ستوده است .
چون او آتشی دارد سخت سوزاننده و خشمش چيره 
می شود و وای بر كسانی كه بر آنان خشم گرفته شود .

ما  ايم  ديده  خوبی  فقط  خوبمان  خدای  از  ما 
 ، نه  را  خشمش  ولی  ايم  كرده  باور  را  رحمتش 
مهربانترين  همان  داريم  دوستش  ما  كه  خدايی 
از  را  ما  ترسيد چرا  او  از  بايد  چرا  است  مهربانان 

خدا ميترسانند؟
در كتاب های اخالقی علمای ما بسيار آمده است كه 

حيا كنی و قدری در راه مقصود اصلی قدم زنی 
كه آن موجب حيات هميشگی و سعادت دائمی 
است و سعادت هميشگی را مفروش به شهوات 
چند روزه ی فانی نكنی. )چهل حديث حضرت 

امام خمينی )رضوان ا... تعالی ( /ص ۶(
می  السالم(  )عليه  رضا  امام  خدا:  شناخت   .2
مرتبه  اولين  معرفته؛  ا...  عبادة  »اول  فرمايند: 
عبادت خدا، معرفت و شناخت خدا می باشد.« 
خدا،  باره  در  بايد  اول  مسلمان  يك  بنابراين 

شناخت پيدا كند. 
اين  لوازم  از  ديگر  خدا:  دستورات  شناخت   .۳
است. كسی  الهی  و حرام  با حالل  آشنايی  راه، 
بر  بايست  كه طالب رضايت محبوب است, می 
اساس قوانينی كه محبوب وضع می كند, زندگی 
كند. لذا الزم است كه با احكام اخالقی و عملی 
دين از طريق مطالعه و تحصيل كتب اخالقی و 
رساله های علميه آشنا باشيد و راه عملی اطاعت 
نبايدهای  و  بايدها  از  و  بدانيد  را  متعال  خدای 
اين مسير اطالع كافی داشته باشيد. به خصوص 
و  دنيوی  سوء  آمدهای  پی  و  گناهان  شناختن 
در  ای  سازنده  بسيار  تأثير  و  نقش  آن،  اخروی 
حصول تقوی و تحكيم آن در انسان مؤمن دارد.

افراد  از  بسياری  خدا:  دستورات  به  عمل   .4
بوده  آشنا  كامال  الهی  با دستورات  است  ممكن 
به  ولی  باشند  مطلع  الهی  حالل  و  حرام  از  و 
هنگام بروز خواهش های نفسانی و وسوسه های 

بايد از خدا ترسيد و اين خوف از خدا يعنی شناختن 
شاهديم  هم  ديگر  از طرف  و  عظمتش  درك  و  او 
باعث  متعال  از خداوند  مردم  نترسيدن  همين  كه 
گستاخی انسان ها شده و سر به طغيان برداشته اند .

از خدا  ما حتی در خيالمان هم ترس  از  بسياری 
نمی گنجد و به همين خاطر گاه حضور با عظمتش 
برحذرمان  آنچه  به  باكانه  بی  و  گرفته  ناديده  را 

داشته دست ميزنيم .
 واقعا چرا باید از خداوند ترسید و چگونه؟

هميشه رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد اما 
همه صفات خدا عين هم هستند و صفت انتقام او 
عين بخشش اوست و ما اگر صفتی از خدا را انكار 
منتقم  برمی گردد،صفت  خدا  خود  انكار  به  كنيم 
بودن خدا نيز كمال او است و بد نيست و خدايی 
كه از ظالمين انتقام نكشد خدا نيست شما پدری 
را در نظر بگيريد كه هيچ برخوردی با فرزندی كه 
دائما فرزندان ديگر را آزار می دهد انجام نمی دهد 

قطعا نمی تواند پدر خوبی باشد .
خواهد  كند،  نگاه  اطرافش  و  خود  به  اگر  آدمی 
فهميد كه غرق در نعمت ها و الطاف خداوند است. 
او با مهربانی تمام و با كمال بذل و بخشش و جود 
و كرم و در عين حال با چشم پوشی از بسياری از 
امور  انسان، مشغول تدبير  ناسپاسی های  بدی ها و 
كاری  اگر  است.  او  زندگی  شؤون  تمامی  اداره  و 
كنيم كه از خواب غفلت بيدار شويم، خود را غرق 
ديد.  خواهيم  او  اوليای  و  خداوند  محبت های  در 
آن  كننده  اعطا  به  قلبا  احسان  اين  ديدن  از  بعد 

شيطان از فرامين الهی سرپيچی نمايند. اما افراد 
خدا محور دستورات خدا را بر دستورات نفس و 
شيطان، در عمل ترجيح می دهند . امام سجاد 
)عليه السالم( می فرمايند:» من عمل بما افترض 
الناس؛ هر كس به آنچه  ا... عليه فهو من اعبد 
عابدترين  از  كند  عمل  كرده  واجب  او  بر  خدا 
مردم می باشد.« بنابراين انجام واجبات و ترك 
محرمات بر هر چيزی ترجيح دارد و از ويژگی 

های برجسته يك مسلمان حقيقی می باشد .
مسير  در  بندگی:  مسیر  در  استقامت   .۵
بسا  دارد. چه  كليدی  نقش  استقامت  عبوديت، 
شوند  بسيج  لشكريانش  و  شيطان  راه،  ابتدای 
اما  دارند  باز  تعالی  حق  بندگی  از  را  انسان  تا 
خورده  ببينند شكست  را  بنده  استقامت  وقتی 
و مغلوب می گردند. حصول هر مهارتی نياز به 
دارد.  ايستادگی  و  مداومت  ممارست،  تمرين، 
برای طالب تقوی نيز الزم است كه در اين مسير 
عادت  تدريج  به  است  از هر طريقی كه ممكن 
های بد خود را ترك و آنها را تبديل به عادت 
های مثبت نمايد. تمرين عملی و عادت نمودن 
به ترك گناهان و انجام واجبات الهی به تدريج 
زمينه جلب رضای الهی را در نفس آدمی فراهم 
پيامبر  به  تعالی  و  تبارك  آورد. خداوند  خواهد 
اكرم )صلی ا... عليه و اله( در قرآن چنين خطاب 
می كند: »فاعبده واصطبر لعبادته؛ او را عبادت 
مريم،  باش«،)  او شكيبا  پرستش  راه  در  و  كن 

ديد  خواهيم  او  مديون  را  خود  و  شده  عالقه مند 
و عالقه و محبتمان نسبت به او افزون خواهد شد 
معبود  به  عشق  زمان  با گذشت  و  اندك  اندك  و 
پيدا خواهيم كرد. پس راه عاشق خدا شدن درك 
محبت ها و خوبی ها و زيبايی های او است كه جز با 

رفع حجاب های درونی ميّسر نمی گردد .
اما در مورد ترس از خدا بايد ابتدا آن را معنا كنيم 
نه.  يا  است  از خدا خوب  ترس  آيا  معلوم شود  تا 
و  قدرت  و  كمال  منبع  بزرگترين  متعال  خدای 
از  ترس  است،  انسان  و سعادت  آرامش  و  رحمت 
كه  است  مسؤوليت هايی  از  ترس  معنای  به  خدا 
ادای  در  كه  اين  از  ترس  دارد.  او  برابر  در  انسان 
رسالت و وظيفه خويش كوتاهی كند و به خوبی 
از  ترس  عبارتی،  به  و  ندهد؛  انجام  را  وظيفه اش 
السالم(  علی)عليه  حضرت  است.  خود  گناهان 
االذنبه؛  يخافن  ال  »و  می فرمايد:  زمينه  اين  در 
گناه  از  مگر  باشد  نداشته  ترس  از شما  هيچ يك 

خويش.«)نهج البالغه، كلمه قصار۸۲( 
َمقاَم  خاَف  َمْن  أَمَّا  »َو  می فرمايد:  كريم  قرآن 
ِهَی  الَْجنََّۀ  َفإِنَّ  الَْهوی  َعِن  النَّْفَس  نََهی  َو  ِِّه  َرب
مقام  از  كه  كس  آن  و  ۴۰و۴۱(   الَْمْأوی «)نازعات 
پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد، 

قطعاً بهشت جايگاه اوست!
امام صادق عليه السالم: اَرج ا... َرجاَء اليجّرئك َعلی 

می يابند.)خوف  خوف  حالت  می دوزند،  نظر  خود 
الذين  زمينه می فرمايد:  اين  در  از قصور( خداوند 
اذا ذكر ا... وجلت قلوبهم آن ها كسانی هستند كه 
از  مملو  دل هايشان  می شود  برده  خدا  نام  وقتی 

خوف پروردگار می گردد.
بين خداترسی و آگاهی ارتباط تنگاتنگ حكمفرما 
است. به علت اين كه خداترسی نتيجه هدايت به 
سوی خدا است، هر قدر معرفت انسان به خدا از 
عمق بيش تری برخوردار باشد، به آن اندازه ترسش 

هم عمق پيدا می كند.
نكته اول: امور پسنديده ای وجود دارد كه موجب 
به  اينجا  در  كه  گردد  می  مومنين  ترس  و  خوف 

برخی از آنها اشاره می نمائيم:
۱- ترس از مردن پيش از توبه يا شكستن توبه يا 

از تقصير در وفا به حقوق پروردگار
۲- ترس از غلبه نفس اّماره و شيطان

۳- ترس از فريب خوردن از دنيا
و  مردمان،  حقوق  به  ذمه  اشتغال  از  ترس   -۴

كشيدن بار حقوق ايشان
۵- ترس از سوء عاقبت . بيشترين ترسی كه بر دل 

نيكان و مّتقين غلبه دارد ترس سوء عاقبت است
۶- ترس از سكرات مرگ و شّدت آن

۷- ترس از شدت نكير و منكر و درشتی و خشونت 
ايشان

۸- ترس از عذاب قبر و تنهائی و وحدت آن
۹- ترس از هول عرصه قيامت و وحشت آن

۱۰- ترس از تصّور ايستادن در نزد پروردگار و هيبت 

آيه ۶۵(. 
مذهبی:  محافل  و  مجالس  در  شرکت   .6
ربانی،  عالمان  با  همنشينی  مؤمنان،  همراهی 
معصوم(عليهم  رهبران  عملی  سيره  مطالعه 
تقوا  های  اسوه  و  هدايت  امامان  السالم( 
عملی  سيره  و  زندگی  مطالعه  همچنين  و 
و سلوك، همچنين  تقوی  اهل  وارسته،  عالمان 
از  منحرفان  سرانجام  و  گناهكاران  سرگذشت 
راه خدا و تقوی همگی راه هايی هستند كه به 

تقويت بعد معنوی انسان خواهد انجاميد.
7. شیطان شناسی: شناختن شيطان، حيله ها 
و وسوسه هايی كه برای اهل تقوی دارد و دام 
ضرورتی  است،  گسترده  خدا  راه  در  كه  هايی 

است كه نبايد از آن غافل ماند.
هر  به مقصود:  برای رسیدن  و تالش  8. همت 
قدر هدف انسان بزرگ باشد، همت و تالش او 
از  وبرتر  باالتر  باشد! چه هدفی  بيشتر  بايد  نيز 
حاصل  سعادت  اين  كه  ابدی؟  سعادت  كسب 
نمی شود، اال در مبارزه ی با نفس اماره و پيروز 

وغالب شدن بر تمايالت و خواهش های او.
راه  در  زده،  باال  را  همت  آستين  بايد  بنابراين 
نهراسيده  راه  های  از خطر  مقصود,  به  رسيدن 
تا موانع راه را  و تصميم بگيريم و تالش كنيم 

كنار بزنيم.
9. جایگزینی لذت های مشروع به جای لذت 
جوانان  از  بسياری  وحرام:  شرع  خالف  های 
درامر  انداختن  تأخير  و  بودن  مجرد  دليل  به 
نيازهای  با  درارتباط  كه  گناهانی  به  ازدواج، 
همين  و  شوند  می  گرفتار  است،  جنسی 
لذا  گردد.  می  بسيار  گناهان  منشأ  گناهان, 
با نفس و گناهانی كه  از راه های مبارزه  يكی 
از طريق نياز جنسی انجام می گيرد، ازدواج و 
برطرف كردن اين نياز، از طريق مشروع است؛ 
نباشد،  ممكن  ازدواج  دليل,  هر  به  اگر  ولی 
و  كنترلی  های  روش  از  استفاده  جز  ای  چاره 
از  كنترل  های  )روش  نيست.  معنويت  تقويت 
نديدن صحنه های  يعنی  قبيل: كنترل چشم، 
محرك، عدم تردد در مكان های تحريك آميز، 
روش  و......  ومؤمن،  متعهد  دوستان  انتخاب 
های تقويت معنويت ازقبيل: روزه گرفتن، نماز 
)عليهم  عصمت  بيت  اهل  به  توسل  خواندن، 
اينها  و..(  مذهبی  جلسات  در  شركت  السالم(، 
پاره ای از خصوصيات مهمی است كه با عمل 
دقيق به آن می توان يك مسلمان واقعی شد.

َرحمته؛  ِمن  يؤيُسك  ال  خوفاً  ا...  َخف  و  َمعصيِته 
به خداوند اميدوار باش، اميدی كه تو را بر انجام 
داشته  بيم  خداوند  از  و  نبخشد  جرات  معصيتش 

باش بيمی كه تو را از رحمتش نااميد نگرداند.
مقام  است  باعث خوف  آنچه  مالحظه می كنيد كه 
خداست نه خود خدا لذا اشكالی ندارد كه به لحاظ 
خدايی خدا عاشقش باشيم وبه لحاظ مقامش بترسيم. 
ديگری  ثمرات  آن  معنای صحيح  به  از خدا  ترس 
نيز دارد از جمله امام جواد عليه السالم می فرمايند: 
التحفظ علی قدر الخوف؛ خود را پاييدن به اندازه 
 ) االنوار ج ۷۵ ص۳۶۵  )بحار  واهمه داشتن است 
زيرا اين شخص خداوند را حاضر و ناظر بر رفتار و 
كردار خود می داند. و اين محافظت را به تمام شئون 
زندگی خود تعميم می دهد. هر كس بيشتر بترسد، 

از خود مراقبت و مواظبت بيشتری خواهد كرد .
ترس از خدا سرچشمه های مختلفی دارد. شماری 

از آن ها عبارت است از:
ترس  سبب  آلوده  افكار  و  ناپاك  اعمال  الف( 

می گردد.
پاكش،  ذات  به  قرب  خاطر  به  مقربان،  در  ب( 
كم ترين ترك اولی و غفلت مايه وحشت می شود.

)اين دو مورد را خوف از تقصير گويند(.
و  نامحدود  ذات  آن  كه  هنگامی  مقربان  گاه  ج( 
بی پايان را تصور می كنند و در مقابل به قصور ذاتی 

آن و شمردن گناهان و حيا و خجالت آن و ...
ممدوح  ترس  درجه  عالی ترين  ترس  از  نوع  اين 
است كه از درجات بلند عرفانی محسوب می گردد 
وجودش  زيرا   )  ۱۸۳ : : ۲ ص  ج  )معراج السعادة 
كمال  نقطه  كه  مطمئنه  نفس  به  وصول  باعث 
است  آن  ترس مذموم  و  است، خواهد شد  انسان 
كه انسان را از اطمينان بياندازد و دچار نگرانی و 

اضطراب سازد.
اين  از خدا صرف  بازتاب عملی ترس   : نكته دوم 
نيست كه انسان چشم خود را بمالد و گريه كند 
بلكه بايد از عاقبت آنچه می ترسد دوری كند. لذا 
خائف واقعی همت خود را به دقت كردن در عاقبت 

احوال خود مصروف می نمايد . 
نكته سوم : برخی عواملی كه موجب می شود تا انسان 

ها از خوف الهی غافل شوند به شرح ذيل می باشد
بی خبری انسان ها از عظمت و جالل خدا، و جهل 
و  اعتقاد،  سستی  و  جزا،  روز  عقاب  و  مؤاخذه  به 
ضعف يقين در اين ها غفلت و فراموشی از محاسبه 
روز قيامت، و بی التفاتی به »اهوال« و عذابهای آن 
روز پر وحشت اطمينان و خاطر جمعی به رحمت 
پروردگار، يا مغرور شدن به طاعات و اعمال خود.) 

معراج السعادة ج : ۲ ص :۱۹۰ (
به  خدا  از  ترس  بين  منافاتی  هيچ  اينكه  نتيجه 
معانی ای كه بيان شد و عبادت عاشقانه خدا وجود 
ندارد و إن شاء ا... همه ما توفيق اين گونه عبادت 
را پيدا نماييم. و هميشه بكوشيم برمعرفت صحيح 

خويش نسبت به خدای متعال بيافزاييم .

اميرالمومنين )ع( نسبت داده اند. و سيد ر ضي 
را  آن  زمان خويش...  فرهنگ  تأثير   تحت  هم 

گزارش كرده است.«
واژه  و  كرده  ذكر  عبده  آنچه  اگر  حال  هر  به 
»لبسه« با كسر به معني معاشرت آ ورده نه با فتح 
به معني گزيدن شايد بهتر بتوان براي آن توضيح 

داد هرچند اين صورت هم خالي از ايراد نيست.
***

6۲-َو َقاَل )علیه السالم(: ِإَذا ُحیِّیَت بَِتِحیٍَّة َفَحيِّ 
بَِأْحَسَن ِمْنَها، َو ِإَذا ُأْسِدَیْت ِإلَْیَک َیٌد َفَکاِفْئَها بَِما 

ُیْربِي َعَلْیَها، َو الَْفْضُل َمَع َذلَِک لِلَْباِدِئ.
گفتند،  درود  ترا  علیه السالم[:چون  فرمود  ]و 
تو درودي بهتر گوي، و چون احسانت نمایند 
و  برتري  گرچه  ده،  پاداش  را  آن  فزون تر 

فضیلت از آن آغاز گر است.

جواب: اگر صيغه نذر را به نحو صحيح بر زبان 
جاری نكرده است تغيير آن مانع ندارد.

 عمل نکردن به نذر به جهت کرونا
برای دهه محرم سيصد پرس  فردی  سوال۱۰: 
غذا نذر كرده و صيغه نذر را هم خوانده است، 
دارد  قصد  كرونا  فعلی  شرايط  به  توجه  با  ولی 

نذری ندهد، آيا تكليفی بر عهده دارد؟
جواب: تا زمانی كه امكان عمل به نذر با رعايت 
بهداشتی، وجود  توصيه های  و  قوانين مربوطه 
ترك  را  نذر  به  عمل  تواند  نمی  باشد،  داشته 

كرده و يا آن را تغيير دهد.

 تغییر کیفیت ادای نذر
توان  می  آيا  كرونا  فعلی  شرايط  در  سوال۱۱: 
به جای نذر هر ساله در ايام محرم، پول آن را 

محاسبه و به موسسات خيريّه اهدا كرد؟
جواب: اگر صيغه نذر را به نحو صحيح بر زبان 

جاری نكرده است، تغيير آن مانع ندارد.

اطعام عزاداران در ایام کرونا
لزوم  و  كرونايی  شرايط  به  توجه  با  سوال۱۲: 

تقسيم  بخش  سه  به  را  نوراني  كالم  اين  اگر 
كنيم، بخش اول آيه ۸۵ سوره نساء دو بخش 
ُحيِّيُت  إَِذا   « فراز  است  )ع(  امام  كالم  ديگر 
بَِتِحيَّۀ...َفَحيِّ بَِأْحَسَن ِمْنَها « چون به شما درود 
درود  آن  از  بهتر  ]صورتي[  به  شما  شد  گفته 

گوييد، برگرفته از كالم خداست.
حكمت باال يكي از اصول مهم اخالقي در اسالم  
است كه عمل به آن باعث گسترش صميميت 
و محبت در جامعه مي شود. در برابر تحيت يا 
محبت يا هر كار خوبي بهتر و تكميل تر از آن 
پاسخ دهيد اين كار خواه مادي و خواه معنوي 
داده  پاسخ  وضع  بهترين  به  است  سزاوار  باشد 
شود. اگر عادت كنيم هيچ محبتي را بدون پاسخ 
نگذاريم و هيچ عمل شايسته اي را بدون جواب 
و  صميميت  جامعه  انساني،  جامعه  نكنيم  رها 

مهرباني خواهد شد.
كردن   دراز  عقل:  وزن  بر  سدو  أُْسديَْت:  واژه 
اُْسديَْت إليك يٌَد: دستي با احسان به سوي تو 
دراز شد   كافئها: كفو: مثل و برابري   كافئها: 

برابري كن آن را
نمونه هاي متعدد و مصداق بارز احسان افزون تر 
در  است  نقل شده  پيامبر خدا  و  ائمه هدي  از 
پايان حكمت فوق مي فرمايد: برتري و  فضيلت 
هيچ  بدون  معموالً  كه  است  آغازگر  آن  از 
پاسخ  كه  كسي  اما  كرده  محبت  چشمداشتي 
مي دهد خدمتي براي او انجام شده و او جبران 
به  خالصانه  كه  انساني  مثل  مي نمايد.  خدمت 
مي گويد  پاسخ  ديگري   و  مي كند  كسي سالم 
به  را  حسنه   ۶۹ حسنه  هفتاد  از  كننده  سالم 
شامل  دهنده  پاسخ  و  مي دهد  اختصاص  خود 

يك حسنه مي شود.

رعايت شيوه نامه های بهداشتی، عده ای تصميم 
دارند تا گوشت گوسفندی را كه هر سال در ايام 
به صورت  غذا طبخ می شد،  به همراه  عاشورا 
گوشت خام به دست عزاداران برسانند، آيا اين 

امكان از لحاظ شرعی وجود دارد؟
جواب: انجام اين كار با رعايت قوانين مربوطه و 

توصيه های بهداشتی اشكال ندارد.

وضو با انگشتر
سؤال۱۳: آيا وضو گرفتن در حالی كه انگشتر در 

دست باشد، صحيح است؟
جواب: اگر آب به تمام قسمت های زير انگشتر 
)گرچه با چرخاندن آن( برسد، وضو صحيح است.

 نماز خواندن روی فرش نجس
و  شود  نجس  فرش  از  قسمتی  اگر  سؤال۱۴: 
نماز  است،  نجس  قسمت  كدام  دانيم  نمی  ما 

خواندن روی اين فرش صحيح است؟
جواب: اشكال ندارد.

 عمل نکردن به استخاره یا تکرار استخاره
سؤال۱۵: درباره موضوعی استخاره كرده ام جواب 
استخاره  نبود، خالف  بنده  نظر  موافق  زياد  آن 

عمل كردن يا استخاره مجدد جايز است؟
می  كه  اموری  در  انسان  است  شايسته  جواب: 
خواهد دربارة آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت 
كند يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت 
نشد،  برطرف  ترديدش  كه  صورتی  در  و  كند 
استخاره كند. در هر صورت در عمل به استخاره، 
الزام شرعی وجود ندارد ولی اگر برای انجام كاری 
استخاره كرديد، بهتر است بر خالف آن عمل نشود 
و تا زمانی كه موضوع و شرايط آن تغيير نكرده 

است، دليلی برای استخاره مجدد وجود ندارد.

61-َو َقاَل )علیه السالم(: الَْمْرأَُة َعْقَرٌب، ُحلَْوُة اللَّْسَبِة.
که  است  کژدمي  زن  علیه السالم[:  فرمود  ]و 

گزیدنش شیرین است.
يك  هيچ  در  نهج البالغه  در  جز  به  باال  عبارت 
از منابعي كه سخنان  امام)ع( را قبل يا بعد از 
شريف رضي ثبت و ضبط كرده اند نيامده است 
صاحب  مي نويسد.  را  همين  نهج البالغه  مصادر 
پيام امام اميرالمومنين مي نويسد: در كتاب تمام 
شمرده  »وسيله«  خطبه  جزء  را  آ ن  نهج البالغه 
با مراجعه به تحف العقول و كافي كه  است ولي 
خطبه وسيله را نقل كرده اند، اين جمله پيدا نشد.

ترجمه  در هامش  نهج البالغه  از  پرتوي  صاحب 
مي توان   ...« مي نويسد:  توضيح  از  پس  خويش 
از  بازمانده  است  بوده  ضرب المثلي   كه  گفت 
به  قبيلگي كه در منبعي  روزگاران مردساالري 

خمیازه کشیدن در نماز
سوال۷: آيا خميازه يا آه كشيدن در نماز اشكال دارد؟

جواب: صداهايی كه بر اثر سرفه و عطسه و صاف 
كردن حنجره از انسان صادر می شود، حتی اگر 

حرف از آن توليد شود، نماز را باطل نمی كند.

 نقص مبیع در فروش اینترنتی
سؤال۸: در فروش اينترنتی كاالهای دست ساز، 
خريدار فقط عكس جنس را می بيند و سفارش 
می دهد، آيا در صورت وجود اشكاالت جزئی در 

كاال، معامله و درآمد حاصل از آن حالل است؟
جواب: چنانچه عرفاً معيوب محسوب نشود و 
مصداق غش* در معامله نباشد، اشكال ندارد.

 *غش يعنی فريب دادن ديگران، از راه بهتر 
يا بيشتر وانمود كردن كاال.

 تغییر نذر به جهت ویروس کرونا
و  بيماری_كرونا  شيوع  به  توجه  با  سوال۹: 
ماه  ايام  در  اگر كسی  تجمعات،  از  جلوگيری 
محرم در هيئات و تكايا، غذا نذر كرده باشد، 

آيا تغيير اين نذر امكان پذير است؟

آیا هر مسلمانی، مومن 
است یا آنکه میان اسالم 

و ایمان تفاوت است؟
در قرآن، يكجا می خوانيم كه مردم وارد دين 
افواجا)وره  ا...  دين  فی  يدخلون  می شوند: 

نصر،آيه ۲. (
و در جای ديگر به كسانی كه شعار دينداری 
وارد  ايمان  هنوز  می شود:  گفته  می دادند 
دلهای شما نشده است: و لما يدخل االيمان 
فی قلوبكم)سوره حجرات،آيه ۱۴.( يعنی دين 

بايد وارد مردم شود.
گرم  مرحله  دارد:  مراحلی  دينداری  آری، 
شدن، مرحله داغ شدن و مرحله پخته شدن. 
هيچ  ولی  می شود  سرد  داغی،  و  گرم  هر 

پخته ای خام نمی شود.
كس  هر  است؛  آسان  دين  در  مردم  ورود 
بگويد: اشهدان ال اله اال ا... و اشهدان محمدا 

رسول ا... مسلمان است.
اما باالتر از گرم  اين مرحله گرم شدن است. 
با  پيامبر  اصحاب  است.  شدن  داغ  شدن، 
احساس و هيجان داغی به جبهه ها می رفتند و 
حاضر بودند در كنار پيامبر جان فشانی كنند. 
داريد،  دين  اگر  می گويد  آنها  به  قرآن  ولی 
انما  اعلموا  و  بدهيد:  را  غنائم جنگی  خمس 
غنمتم من شی فان هلل خمسه و للرسول... ان 

كنتم آمنتم با...)سوره انفال،آيه ۴۱. (
آری، كسانی كه شهادتين می گويند و حتی 
ممكن  می جنگند،  پيامبر  كنار  جبهه ها  در 
كه  باشند  آسيب پذير  مالی  مسايل  در  است 
قرآن می فرمايد: در كنار شهادتين و جبهه و 
نماز، حق خدا و رسول و فقرا را نيز بپردازيد. 
قلب  وارد  ايمان  كه  است  مرحله  اين  در 
می شود. قرآن فقط به گروه خاصی می فرمايد: 
 .۴ انفال،آيه  حقا)سوره  المومنون  هم  اولئك 
ولی  هستند،  خاصی  گروه  واقعی  (مومنون 
ايمان  اظهار  منافقانه  كه  گروهی  به  نسبت 
دارند، می فرمايد: اينها مومن واقعی نيستند:و 
من الناس من يقول آمنا با... و باليوم االخر و 

هم بمومنين)سوره بقره،آيه ۸.(
منبع: پرسش های مهم پاسخ های کوتاه  

- حاج شیخ محسن قرائتی

سبك زندگی دانشجوی مسلمان

عشق به خداوند یا هراس از او

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
به  محمداسمعيل  فرزند  صالح   صالحه  خانم 
اين      ۹۹/۳۲۱ كالسه  به  كه  درخواستي  شرح 
شورا  ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر 
شادروان   كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
مرحوم محمداسمعيل صالح فرزند حاجي عبدا... به 
شناسنامه ۱۸۳۵  صادره از ح – الرستان - اوز   در 
تاريخ  ۱۳۵۸/۷/۱  در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به

 ۱۲۸۱ ش   ش  مالحسن   فرزند  پرهام  ۱-هاجر 
اوز)همسر  از ح  الرستان -  ت ت ۱۳۰۳  صادره 

متوفي(
۲-فاطمه صالح فرزند محمداسمعيل  ش ش ۱۰۶  

ت ت ۱۳۲۳  صادره از ح الرستان - اوز
۳-طيبه صالح فرزند محمداسمعيل  ش ش ۴۴  ت 

ت ۱۳۲۷  صادره از ح الرستان - اوز
۴-صالحه صالح فرزند محمداسمعيل  ش ش ۵۶  

ت ت ۱۳۳۰  صادره از ح الرستان - اوز
۵-رابعه صالح فرزند محمداسمعيل  ش ش ۱۲۰  

ت ت ۱۳۳۲  صادره از ح ۲ الرستان - اوز
۶-خامسه صالح فرزند محمداسمعيل  ش ش ۱۶۶  
ت ت ۱۳۴۱  صادره از ح الرستان – اوز فرزندان 

متوفي والغير...
مقدماتی  تشريفات  انجام  از  پس  شورا  اينك 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ انتشار اگهی ظرف يك ماه به 
اين شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئيس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان 
اوز – محمود محبي            م/الف/۶۸۱

جایگاه سكوت 
در کالم امام حسن )ع(

فی  مُت  الصَّ الَعوُن  نِعَم 
َمواِطَن کثیَرهٍ  و إن ُکنَت 

َفِصیحا.
جاها  بسیاری  در 
نیکو  یاوری  خاموشی، 
سخنور  هرچند  است؛ 

باشی.
معانی األخبار
ص4۰1، ح6۲
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صف

برگ های  و  است  نعناعيان  خانواده  از  آويشن 
ريزی دارد كه برای درمان انواع عفونت ها به كار 
می رود. آويشن حاوی ويتامين سی، آ، كلسيم، 
اكسيدان های  آنتی  است.  پتاسيم  و  منيزيم 
لوتئين و تيمونين اين گياه را به سپری مقاوم در 
برابر بيماری ها تبديل كرده است. دو تركيب مهم 
آويشن به نام های تيمول و كارواكرول خاصيت 
ضد باكتری و ضد قارچ قوی دارد. خواص زيادی 

برای آويشن بر شمرده می شود از جمله:
می كند  كمك  مو  فوليكول  تقويت  به  آويشن 
آن  روغن  دارد.  كاربرد  سر  شوره  رفع  برای  و 
باكتری  می كند.  كمك  پوست  آكنه  بهبود  به 
پروپيونی كه باعث مشكالت پوستی می شود با 

آويشن از بين می رود.

روغن آویشن
استفاده از روغن های گياهی و آروماتراپی بسيار 
 ۵۰ تا   ۲۰ شامل  آويشن  روغن  دارد.  اهميت 
آويشن(  در  موجود  مفيد  )ماده  تيمول  درصد 

كلينيك  محمدی،رئيس  سلطان  فريده 
مريلند،اياالت  دانشگاه  عفونی  بيماريهای 

متحده آمريكا:
۱-ممكن است ماه ها يا سال ها با ويروس كرونا 
زندگی كنيم. بياييد آن را انكار يا وحشت نكنيم. 
بياييد زندگی خود را بی فايده نكنيم. بياييد ياد 

بگيريم كه با اين واقعيت زندگی كنيم.
۲-شما نمی توانيد ويروس های كرونا را كه به 
كنيد  نابود  كرده اند،  نفوذ  سلولی  ديواره های 
بيشتر  بنوشيد، فقط  را  و گالن های آب گرم 

اوقات به حمام می رويد.
۳-شستن دست ها و حفظ

برای  روش  بهترين  متری  دو  فيزيكی  فاصله 
محافظت از شما است.

ديگر  نداريد،  خانه  در  كرونايی  بيمار  ۴-اگر 
نيازی به ضدعفونی سطوح خانه نداريد.

آويشن درد های عضالنی را نيز بهبود می بخشد. 
برای تهيه حمام آويشن بايد نصف ليوان عصاره 
آويشن را درون وان حمام بريزيد و حدود يك 
ساعت در آن دراز بكشيد. اگر عصاره آويشن 
گرم   ۵۰ حدود  می توانيد  نيست  دسترس  در 
آويشن را با آب بجوشانيد و سپس آن را صاف 

و به آب درون وان اضافه كنيد.

مضرات آویشن
سری  يك  هايش،  خاصيت  كنار  در  آويشن 
عوارض جانبی هم دارد. آويشن دارای دو تركيب 
كه  است  »كارواكرول«  و  »تيمول«  ارزشمند 
موجب ايجاد آلرژی در برخی از افراد می شود 
و ممكن است غشا های مخاطی آن ها را تحريك 
كند. آويشن روی غده هيپوفيز كه ترشح كننده 
هورمون تيروئيد است تأثير می گذارد؛ بنابراين 
افرادی كه دچار مشكالت تيروئيدی هستند از 

مصرف آويشن اجتناب كنند.
دارند  پايين  فشارخون  كه  افرادی  برای 
استفاده از آويشن مطلوب است، چون سطح 
افرادی  اما  می دهد،  افزايش  را  خون  فشار 
از مصرف  بهتر است  باال دارند  كه فشارخون 
تشديد  موجب  چون  كنند،  اجتناب  آويشن 

فشارخون آن ها می شود.
زنانه  هورمون های  روی  آويشن  زياد  مصرف 
تأثير می گذارد پس بهتر است بانوان از مصرف 
آن در دوره های خاص مانند قاعدگی، بارداری 
برای  تمايل  صورت  در  يا  پرهيز  شيردهی  و 

مصرف با پزشك خود مشورت كنند.
منبع: خراسان

يك عفونت قطره تنفسی است كه نياز به تماس 
نزديك دارد.

۱۰-استفاده از صابون معمولی در برابر ويروس 
كرونا، نه صابون ضد باكتريايی كافی است. اين 

يك ويروس است، نه يك باكتری.
خود  غذايی  سفارشات  نگران  نيست  ۱۱-الزم 
باشيد. اما در صورت تمايل می توانيد آن را در 

مايكروويو گرم كنيد.
با  منزل  به  كرونا  ويروس  آوردن  ۱۲-شانس 
كفش های شما مثل اين است كه در روز دو بار 
با رعد و برق برخورد كنيد! من ۲۰ سال است 

كه عليه ويروس ها كار می كنم.
زنجبيل  و  نيشكر  آب  سركه،  گرفتن  ۱۳-با 
نمی توانيد از ويروس در امان باشيد! اين ها برای 

مصونيت است نه يك درمان.
در  طوالنی  مدت  برای  ماسك  ۱۴-پوشيدن 
ايجاد  اختالل  شما  اكسيژن  ميزان  و  تنفس 

می كند. فقط آن را در جمعيت بپوشيد.
است؛  بدی  ايده  نيز  دستكش  ۱۵-پوشيدن 
و  شود  جمع  دستكش  در  می تواند  ويروس 
انتقال  راحتی  به  صورت   لمِس  صورت  در 
را  مرتباً دستان خود  است كه  بهتر  فقط  يابد. 

بشوييد.
محيط  يك  در  هميشه  ماندن  با  ۱۶-ايمنی 
غذاهای  اگر  حتی  می شود.  تضعيف  استريل 
مصونيت  می خوريد،  را  ايمنی  كننده  تقويت 
پاتوژنها  معرض  در  گرفتن  قرار  با  بدن 
و  خانه  در  نشستن  با  نه  می يابد،  افزايش 
و  قندی  تند،  شده،  سرخ  غذاهای  مصرف 
ويروس  با  كه  بگيريم  ياد  بايد  ما  نوشيدنی ها 

كنيم. زندگی  كرونا 

است. روغن آويشن به عنوان يكی از روغن های 
سالمت  مشكالت  درمان  برای  پرفايده  گياهی 
روماتيسم های  درد،  معده  سرفه،  آسم،  مانند 
مفصلی، عفونت های ادراری، بيماری های قلبی، 
ميگرن و سردرد مؤثر است. طريقه مصرف روغن 
آويشن با توجه به نوع مشكل شما متفاوت است. 
چند  می توانيد  پوستی  مشكالت  درمان  برای 
قطره از روغن را روی پوست خود بماليد و برای 
بيماری هايی مانند گلو درد يا سوزش معده آن 

را به يك ليوان آب بيفزاييد و ميل كنيد.

 حمام آویشن
است  درمانی  حمام  انواع  از  يكی  آويشن  حمام 
كه برای مشكالت تنفسی كاربرد دارد. استحمام 
ابتال  از  و  ريه می شود  تقويت  باعث  گياه  اين  با 
پيشگيری  مزمن  سرفه های  و  نفس  تنگی  به 
می كند. برخی خانم ها هم برای شفافيت پوست 
آويشن  پوستی حمام  آكنه های  و  رفع جوش  و 
را به عنوان يك روش درمانی انتخاب می كنند. 

غيره،  و  سوپری  خريدهای  ۵-بسته بندی 
و  خريد  دست های  چرخ  بنزين،  پمپ های 
عفونت  ايجاد  باعث  خودپرداز  دستگاه های 
نمی شوند. دستان خود را بشوييد و طبق معمول 

زندگی كنيد.
۶-ويروس كرونا يك عفونت غذايی نيست. اين 
بيماری با قطره های عفونت مانند آنفوالنزا همراه 
است. هيچ خطر مشخصی مبنی بر انتقال كرونا 

با سفارش غذا وجود ندارد.
عفونت های  و  حساسيت ها  از  بسياری  ۷-با 
ويروسی می توانيد حس بويايی خود را از دست 
غيراختصاصی  عالمت  يك  فقط  اين  دهيد. 

ويروس كرونا است.
نيست  الزم  هستيد،  خانه  در  كه  ۸-هنگامی 

لباس خود را فوراً عوض كنيد و دوش بگيريد!
اين  نمی شود.  آويزان  هوا  در  كرونا  ۹-ويروس 

يك رژيم غذايی مغذی و متعادل می تواند فوايد 
سالمت مختلفی را ارائه كند. در مقابل، يك رژيم 
بروز  فاقد مواد مغذی ممكن است موجب  غذايی 

عالئم ناخوشايند مختلفی شود.
A عالئم کمبود ویتامین

خشکی چشم
می  آشكار  ها  چشم  در  اغلب   A ويتامين  كمبود 
شود و اين منطقی به نظر می رسد زيرا مصرف بتا 
كاروتن - پيشسازی برای ويتامين A- اغلب برای 

سالمت مطلوب چشم توصيه شده است.
كمبود ويتامينA  اغلب در افرادی كه از خشكی 
خشكی  شود.  می  مشاهده  برند،  می  رنج  چشم 
ملتحمه اغلب يكی از عالئم كمبود شديد ويتامين 

A است.
شب کوری

به گفته سازمان بهداشت جهانی، كمبود ويتامين 
A دليل اصلی نابينايی قابل پيشگيری بين جوانان 
به ويژه در كشورهای در حال توسعه است. بنا بر 
برآورد اين سازمان، ساالنه حدود ۵۰۰ هزار كودك 
بينايی خود را به واسطه كمبود ويتامينA از دست 

می دهند.
و اين تنها افراد جوان نيستند كه در معرض خطر 
نكته  اين  به  جهانی  بهداشت  سازمان  دارند.  قرار 
اشاره داشته است كه زنان باردار، به ويژه آنهايی 
ندارند،  دسترسی  مناسب  درمانی  خدمات  به  كه 
در سه ماه سوم بارداری به همان اندازه نسبت به 

كمبود ويتامين A آسيبپذير هستند.
کم خونی

اگر ابتال به كم خونی يا آنمی - كمبود گلبول های 
قرمز خون -  در شما تشخيص داده شده است و 
درباره دليل اصلی آن مطمئن نيستيد بايد سطوح 
افرادی كه  را كنترل كنيد.  بدن خود   A ويتامين 
با كمبود اين ويتامين مواجه هستند ممكن است 
دارای سطوح آهن كم باشند كه می تواند به كم 

خونی منجر شود.

B عالئم کمبود ویتامین
زخم های دهان

بروز زخم های دهان يكی از نشانه های قابل توجه 
ای  مطالعه  است.  بدن  در   B۱۲ ويتامين  كمبود 
در سال ۲۰۰۹ نشان داد كه مصرف اين ويتامين 
از بروز آفت های دهان  تواند  به ميزان كافی می 

پيشگيری كند.
سرگیجه

 B۱۲ ويتامين  به كمبود  مبتال  ازبيماران  بسياری 
دليل  به  اين  كنند.  می  تجربه  نيز  را  سرگيجه 

اغلب  ماده مغذی  اين  باشند. كمبود  پنهان شده 
می تواند خود را در دهان و به واسطه لثه هايی 
لثه  اگر  دهد.  نشان  تحريك شده  و  قرمز  متورم، 
های شما بيش از حد حساس شده اند و از دليل 
بروز اين شرايط مطمئن نيستيد می توانيد كمبود 
ويتامين C را به عنوان يكی از داليل احتمالی مد 

نظر قرار دهيد.  

D عالئم کمبود ویتامین
مشکالت خواب

كمبود ويتامين D می تواند با تغييرات بسياری در 
شرايط خواب مانند ساعات خواب كمتر و كيفيت 
پايينتر خواب مرتبط باشد. همچنين، اين شرايط 
با افزايش التهاب بينی و لوزه پيوند خورده است 
خواب  در  اختالل  و  خواب  آپنه  به  تواند  می  كه 

منجر شود. 
ریزش مو

ريزش مو می تواند يكی از نشانه های قابل توجه 
برای  مغذی  ماده  اين  باشد.   D ويتامين  كمبود 
سنتز كراتين، پروتئينی كه در شكلگيری مو نقش 

دارد، نياز است.
تغییرات خلقی

بر  جسمانی،  سالمت  بر  افزون   D ويتامين 
اگر  است.  تاثيرگذار  نيز  انسان  روانی  سالمت 
ممكن  باشيد،  مواجه  مغذی  ماده  اين  كمبود  با 
كلی  خلقی  شرايط  در  تغييراتی  متوجه  است 
نشانه  تجربه  يا  خستگی  احساس  مانند  خود 
و  خلق  بين  پيوند  باشيد.  شده  افسردگی  های 
خو و سطوح ويتامين D با سروتونين كه به نام 
مرتبط  شود،  می  شناخته  نيز  شادی  هورمون 

است. 
کندي بهبودی زخم ها

اگر زمان زيادی طول می كشد تا زخم ها و ديگر 
می  اين  يابند،  بهبود  شما  پوستی  های  آسيب 
تواند عالمتی از كمبود ويتامين D باشد. اين ماده 
دارد  نقش  بدن  فرآيندهای  از  بسياری  مغذی در 
و زمانی كه با يك آسيب ديدگی مواجه هستيد، 
مقادير باالتری از ويتامين D برای بهبودی مناسب 
تاثيرگذار  سلولی  رشد  بر   D ويتامين  است.  نياز 
است و آن را تنظيم می كند، در نتيجه، سطوح 
پوست  تشكيل  برای  مغذی  ماده  اين  از  كافی 

جديد نياز است.

كارشناسان معتقدند، ديابت هر سال سبب مرگ 
بيش از ۵ ميليون نفر در جهان می شود و هزينه 
درمان ديابت و عوارض آن بيش از ۵۵۰ ميليارد 
بيشترين  كه  است  شده  برآورده  سال  در  دالر 
بيماری های  عوارض  درمان  هزينه ها صرف  اين 
امراض قلبی ـ عروقی، چشم، كليه و پا می شود، 
حال آن كه اين عوارض با تشخيص به موقع و 

درمان مناسب ديابت، قابل پيشگيری است. 
بروز  جديد  تحقيقات  براساس  می گويند،  آنان 
يك  از  كمتر  ديابت،  عوارض  از  ناشی  نابينايی 
زندگی  »ترويج شيوه  با  اينرو  از  و  است  درصد 
سالم« می توان بيش از ۷۰ درصد موارد ابتال به 

ديابت را پيشگيری كرد. 
پیشگیری از دیابت  

دكتر اسدا... رجب ـ رئيس انجمن ديابت ايران 
ابتالء  از  نفر  ديابتی يك  نفر  از هر ۲  می گويد: 
خودش به اين بيماری بی خبر است. به طوری 
خبر  بی  خودشان  ديابت  از  نفر  ميليون ها  كه 
اين  به  مبتاليان  آمار  دليل  همين  به  هستند 
مشكالت  از  يكی  است.  افزايش  روبه  بيماری 
عمده ای كه وجود دارد اين است كه از هر ۴ نفر 
ديابتی در كل دنيا ۳ نفر از آنان در كشور های 
در  يعنی  می كنند.  زندگی  توسعه  حال  هر  در 
بيشتر  ديابت  شيوع  توسعه  حال  در  كشور های 

است. 
اين پرسش كه چرا در زمينه  به  پاسخ  وی در 

كمبود   ،A ويتامين  كمبود  همانند  كه  است  آن 
ويتامين B می تواند به كم خونی منجر شود كه 
به معنای تعداد كم گلبول های قرمز سالم در بدن 
است و می تواند در جريان اكسيژن به مغز اختالل 

ايجاد كند.
تپش قلب

شما  قلب  كه  كنيد  می  احساس  اوقات  گاهی  آيا 
می خواهد از سينه بيرون بزند؟ كم خونی ناشی از 
كمبود ويتامين B۱۲ می تواند موجب اين عالمت 
شود. در صورت عدم درمان، كم خونی می تواند به 
برخی عوارضی جدی منجر شود كه تپش قلب يكی 
از آنها است. دريافت ويتامين B به ميزان كافی می 

تواند به بهبود اين شرايط كمك كند.
التهاب پوست

نيز  ريبوفالوين  نام  به  كه   B۲ ويتامين  كمبود 
شناخته می شود می تواند به روش های مختلفی 
يكی  پوست  التهاب  كمبود  دهد.  نشان  را  خود 
اگر  است.  مغذی  ماده  اين  كمبود  های  نشانه  از 
يك رژيم غذايی سخت و محدود كننده را دنبال 
بيماری  مانند  گوارشی،  مشكالت  به  يا  كنيد  می 
اين  به  ای  ويژه  توجه  بايد  سلياك، مبتال هستيد 

عالمت داشته باشيد.

C عالئم کمبود ویتامین
چین و چروک پوست

از  سطوح بسيار كم ويتامين C نشانه های پيری 
داد.  افزايش خواهد  را  بروز چين و چروك  جمله 
توليد  در   C ويتامين  كه  است  آن  دليل  به  اين 
و  پذيری  انعطاف  مسئول  كه  پروتئينی  كالژن، 
افزايش  با  دارد.  نقش  است،  پوست  جوانی  حفظ 
 C مصرف ميوه ها و سبزيجات سرشار از ويتامين
می توانيد به ميزان قابل توجهی از بروز نشانه های 

پيری پوست پيشگيری كنيد.
شکستگی رگ های خونی در پوست

 C بروز چين و چروك تنها نشانه كمبود ويتامين
تواند  ماده مغذی می  اين  نيست. كمبود  بدن  در 
به شكستگی رگ های خونی در پوست نيز منجر 
دليل   C ويتامين  كمبود  كنيد  فكر می  اگر  شود. 
اميد وجود دارد  اين  بروز مشكالت پوستی است، 
برطرف  از مدتی  نيز پس  با درمان آن، عالئم  كه 

شوند.
تورم لثه

عالئم كمبود ويتامين C می توانند در دهان شما 

E عالئم کمبود ویتامین
دشواری در حفظ تعادل

شرايط  اين  است،  نادر   E ويتامين  كمبود  اگرچه 
كيستيك  فيبروز  به  مبتال  افراد  در  اوقات  گاهی 
بيماری سلياك ديده می شود. مشكالت حفظ  يا 
اين شرايط است.  از نشانه های شايع  تعادل يكی 
به طور خالصه، اگر به طور مكرر زمين می خوريد 
 E و می دانيد كه در معرض خطر كمبود ويتامين
قرار داريد، مراجعه به پزشك و بررسی سطوح اين 

ماده مغذی بهترين اقدام است.
درد عصبی

درد عصبی كه كلينيك كليولند آن را در قالب احساس 
سوزش، چاقو خوردن يا تير خوردن تعريف می كند 

می تواند به واسطه كمبود ويتامين E شكل بگيرد. 
درد عضالنی

متوجه  بسياری  افراد  كه  است  شرايطی  در  اين 
تواند  اين مساله نيستند كه دردهای عضالنی می 
نشانه ای از كمبود ويتامين E باشد. البته، احساس 
درد پس از انجام ورزش دليلی برای نگرانی نيست 
در  درد  و  احساس ضعف  با  مداوم  به طور  اگر  اما 
عضالت خود مواجه هستيد و زندگی كم تحركی 
داريد بايد به اين شرايط توجه داشته و برای بررسی 

دقيق تر به پزشك مراجعه كنيد.

K عالئم کمبود ویتامین
مشکالت لخته شدن خون

ويتامين K نقش مهمی در هموستاز يا لخته شدن 
مواد  جذب  مشكالت  به  مبتال  افراد  دارد.  خون 
سلياك،  بيماری  كيستيك،  فيبروز  مانند  مغذی 
توجه  بايد  كوتاه  روده  سندرم  و  اولسراتيو  كوليت 
ويژه ای به شرايط لخته شدن خون داشته باشند 
زيرا در معرض خطر بيشتری برای كمبود ويتامين 

K قرار دارند.
کبودی مکرر

برخوردی كبود  با هر  و  به راحتی  آيا پوست شما 
 K ويتامين  كمبود  است،  گونه  اين  اگر  می شود؟ 
را می توانيد به عنوان يكی از داليل احتمالی مد 

نظر قرار دهيد.
خون در مدفوع

مشاهده خون در مدفوع تقريبا هميشه دليلی برای 
تواند  می  شرايط  اين  شود.  می  محسوب  نگرانی 
يكی از نشانه های كمبود ويتامين K باشد. بدون 
در نظر گرفتن دليل وجود خون در مدفوع، مراجعه 
شناسايی  و  شرايط  دقيق  بررسی  برای  پزشك  به 

دليل آن اهميت ويژه ای دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

نشان  خاطر  نمی شود  انجام  كاری  پيشگيری 
زيرا  باشد  پيشگيری  بايد  همه  نگرش  می كند: 
كه پيشگيری كم هزينه و بی ضررتر است. ولی 
سمت  به  بيشتر  نگرش  ما  كشور  در  متأسفانه 
می توانيم  پيشگيری  با  ما  است.  درمانی  دارو 
ديابت  نوع  شايعترين  كه  را   ۲ نوع  ديابت 
در  را  ديابتی ها  از  درصد   ۹۰ از  بيش  و  است 
است  حالی  در  اين  كنيم.  كنترل  می گيرد،  بر 
كه نمی توانيم از ديابت نوع ۱ پيشگيری كنيم. 
ما اگر بتوانيم مانند كشورهای پيشرفته دنيا از 
ديابت نوع ۲ پيشگيری كنيم می توانيم هزينه ای 
كه بابت عوارض متحمل می شويم را اختصاص 
به ديابتی های نوع ۱ دهيم كه مقصر نيستند و 

از طريق ژنتيك به اين بيماری مبتال شده اند. 
اهمیت آموزش

مطلب  اين  بيان  با  ايران  ديابت  انجمن  رئيس 
كه آموزش دادن به افراد ديابتی اهميت زيادی 
به  پيشرفته  كشورهای  در  می كند:  تأكيد  دارد 
و  داده اند  را  الزم  آموزش های  ديابتی  بيماران 
بيماران به اهميت درمانشان پی برده اند از اينرو 
موفق شده اند. متأسفانه ما به اين مسأله توجه 
پزشك  به  بيمار  اينكه  محض  به  و  نمی كنيم 
در  می نويسد  دارو  برايش  فورا  می كند  مراجعه 
حالی كه مديريت كنترل ديابت در منزل دست 
درمان  شريك  ديابتی  فرد  و  است  بيمار  خود 
است. در غير اين صورت بيماران داروها را هم 

به طور صحيح استفاده نمی كنند و دچار عوارض 
زيادی می شوند. فرد ديابتی كه مراجعه می كند 
ابزاری كه در  پزشك بايد ببيند كه اين فرد از 
مناسب تر  برايش  كداميك  داده  قرار  اختيارش 
اگر  كند.  كنترل  را  قندش  بتواند  بهتر  تا  است 
پزشك برای همه بيمارانش يك نوع دارو بنويسد 

طبيعتاً كمبود ها خودش را نشان می دهد.  
درمان ديابت ۶ پايه دارد كه عبارتند از: آموزش، 
تغذيه،  اجتماعی،  روانشناختی  حمايت های 
فعاليت جسمی و دارو  و در ديابت نوع ۲ آخرين 
تحت  اول  اصل   ۳ متأسفانه  است.  دارو  مرحله 
پوشش بيمه نيستند و بيمه هزينه ای بابت آنها 
را  دارو  هزينه  فقط  بيمه ها  و  نمی كند  پرداخت 

می كند و يا اين كه مردم سبزی و ميوه به ميزان 
كافی مصرف نمی كنند. 

افراد در معرض خطر
تمامی افراد باالی ۴۰ سال در معرض خطر ابتال 
به ديابت نوع۲ هستند و بايد هر ۳ سال يك  بار 

تحت آزمايش قند خون قرار بگيرند. 
فشار  و  چاقی  وزن،  اضافه  دچار  كه  هم  افرادی 
خون هستند، در معرض ابتال به ديابت نوع۲ قرار 
دارند و انجام آزمايش های مكرر قند خون در آ نان 
بايد در سنين زير ۴۰ سال يا با فواصل كوتاه تر، 

يعنی هر ۱ تا ۲ سال يك بار انجام شود. 
در  ديابت  به  ابتال  سابقه  وجود  ديگر  سوی  از 
ابتالی فرد به ديابت  بستگان درجه اول، سابقه 
به  ابتال  سابقه  ديابت(،  از  پيش  پنهان)مرحله 
بيشتر  با وزن  نوزاد  تولد  ديابت حاملگی، سابقه 
ناهنجاری های  با  نوزاد  تولد  يا  كيلوگرم   ۴ از 
)فشارخون  فشارخون  بودن  باال  مادرزادی، 
ماكزيمم بيشتر از ۱۴۰ و يا مينيمم بيشتر از ۹۰ 
اختالالت چربی خون؛  وجود  ميلی  متر جيوه(، 
يعنی تری  گليسيريد باالتر از ۲۵۰ و يا كلسترول 
در دسی  ميلی  گرم  از ۳۵  كمتر   ) HDL  ( خوب 
 ليتر، سابقه ابتال به كيست های متعدد تخمدان 
و يا بيماری های قلبی ـ عروقی )تنگی رگ های 
انفاركتوس قلبی يا سكته مغزی( از ديگر  قلب، 

عوامل ابتال به ديابت محسوب می شوند. 
رئيس انجمن ديابت ايران با اشاره به اين مطلب 

روز  داريم كه در  بيمارانی  ما  پرداخت می كنند. 
۲۵۰ واحد انسولين تزريق می كنند كه در سال 
چيزی حدود ۱۴ ميليون تومان می شود. در حالی 
كه اين اشتباه است در ابتدا بايد به فرد آموزش 
داده شود تا فرد وزنش را پايين بياورد. زيرا هرچه 

كه انسولين بزند قندش كنترل نمی شود. 
آموزش زمانی مفيد است كه به يك رفتار تبديل 
سوی  از  بارها  اخير  سال های  طول  در  شود، 
غذاهای  مصرف  مضرات  درخصوص  رسانه ها 
آماده )فست فود( اطالع رسانی شده است و اغلب 
مردم می دانند منظور از تغذيه مناسب چيست، 
اما متأسفانه باز هم مشاهده می كنيم كه تعداد 
پيدا  افزايش  روز  هر  فودها  فست  عرضه  مراكز 

كسانی كه می خواهند از ديابت پيشگيری كنند، 
بايد تحرك كافی داشته باشند و از مصرف غذای 
چرب خودداری كنند می گويد: سازمان بهداشت 
كه  می كرد  توصيه  گذشته  سال های  در  جهانی 
مردم ۱۰ درصد از كالری روزانه خود را از قند های 
ساده تأمين كنند، در حالی كه امسال تأكيدش 
و  است  قند های ساده  از  استفاده ۵ درصدی  بر 
بيشتر بايد از مواد غذايی كربو هيدرات دار، ميوه ها 
و سبزی ها مصرف شود وهر فرد حداقل بايد ۱۵۰ 

دقيقه در هفته فعاليت جسمی داشته باشد.   
جراحی،  به  می  توان  نيز  ديابت  متفرقه  علل  از 
مصرف داروهايی مثل كورتيكواستروئيدها، سوء 

تغذيه و عفونت اشاره كرد. 
عوارض دیابت

عوارض ديررس ديابت عبارتند از  عارضه چشمی 
شود،  ختم  كامل  نابينايی  به  است  ممكن  كه 
نفروپاتی)بيماری كليه( كه ممكن است باعث از 
كارافتادگی كامل كليه ها شود، نوروپاتی)آسيب 
با  شدن  همراه  صورت  در  اعصاب(  ديدگی 
مشكالت گردش خون ممكن است موجب ايجاد 
زخم در پاها و نيز قانقاريا شود كه در نهايت به 
قطع عضو می انجامد، بيماری های قلبی ـ عروقی 
كه بر روی قلب و رگ های خونی اثر می گذارد 
به  )منجر  قلبی  به سكته های  است  يا ممكن  و 
حملۀ قلبی( و سكتۀ مغزی )يكی از علل اساسی 

ناتوانی و مرگ در افراد ديابتی( منجر شود. 

چگونه با وجود کرونا زندگي کنیم؟!خواص اعجاب انگیز آویشن برای درمان بیماری ها

ویتامینها و 2۰ نشانه برای کمبودشان در بدن!

تغییر دنیای دیابت با شیوه زندگی سالم 

درمان گیاهی عرق 
کردن کف دست و پا

به دستانتان حنا بزنید
تركيبات  مانند  سنتی  روش های  از  گذشته 
هم  اسطوخودوس  يا  سدر  از  حنا،  گياه 

مي توانيد كمك بگيريد.
جوش شیرین

يك كاسه بزرگ را پر از آب كنيد و دو فنجان 
به  روز  هر  بريزيد.  آن  در  را  شيرين  جوش 
مدت نيم ساعت دست و پای خود را در آن 

قرار دهيد.
استفاده از آب گوجه 

آب  سطل  يك  در  را  گوجه  آب  ليوان  چند 
ولرم بريزيد. به مدت نيم ساعت، دست و پای 

خود را درون آن بگذاريد و بشوييد.
استفاده از پودر بچه 

اگر شدت عرق دست و پای شما زياد نيست، 
از پودر بچه استفاده كنيد.

چای را امتحان کنید
تانن است كه يك ضد عرق  از  چای سرشار 
يك  در  را  كيسه ای  چای   ۵ است.  طبيعی 
سرد  آب  بگذاريد  بريزيد.  جوش  آب  ليوان 
به مدت  را  پای خود  و  شود و سپس دست 
نيم ساعت در آن قرار دهيد. اين كار پس از 

چند روز تعريق را كاهش می دهد.
چای مریم گلی بنوشید

با معده خالی چای مريم گلی  هر روز صبح 
اين  نوشيدن  در  روی  زياده  البته  بنوشيد. 
دارای  چای  می شود.  سردرد  موجب  چای، 
را  اضافی  روغن  كه  است  قابضی  خاصيت 

خشك می كند و مانع از تعريق می شود.
اگر عالقه ای به نوشيدن چای مريم گلی نداريد، 
چای سبز بنوشيد. چای سبز خواص ديگری 
نيز دارد كه شامل خنثی كردن سم هايی است 

كه موجب بوی بد عرق می شوند.
از  از خوردن غذا های چرب خودداری كنيد. 
سير،  سفيد،  پياز  مارچوبه،  بروكلی،  خوردن 
سبزيجات  از  كنيد.  خودداری  قهوه  و  كاری 

برگ دار استفاده كنيد. از الكل دوری كنيد.
كاهش  را  خود  اضطراب  ميزان  ورزش،  با 
دهيد. اين راه بسيار مناسبی برای كاهش 

تشويش است.

خوردنی های پاییزِی مفید
برای تقویت سیستم ایمنی بدن

انتخاب گزينه های غذايی فصلی نه تنها راهی برای 
بهبود عملكرد سيستم ايمنی بدن به منظور مقابله 
با بيماری هاست بلكه برای محيط زيست نيز مزايايی 

از جمله كاهش سطح انتشار كربن به همراه دارد.
به گزارش ايسنا، در حالی كه هوا به تدريج رو به 
سردی می رود توجه به مواد غذايی مفيد و سالم 
در فصل پاييز بيشتر می شود. از اين رو متخصصان 
پاييز مصرف  در فصل  توصيه می كنند كه  تغذيه 
سيب را فراموش نكنيد. اين ميوه سرشار از مواد 
و  پتاسيم   ،K ويتامين  جمله  از  حياتی  مغذی 
ويتامين C برای تقويت سيستم ايمنی بدن است. 
شما همچنين مقدار زيادی فيبر غذايی )پكتين( 
از پوست و گوشت اين ميوه دريافت می كنيد. اين 
نوع فيبِر محلول به بهبود كنترل قند خون، هضم 
سيب،  می كند.  كمك  كلسترول  مديريت  و  غذا 

طعم و بافت مطلوبی در ماه های پاييز دارد.
است.  كم كالری  غذايی  ماده  يك  نيز  بادمجان 
از  مملو  و  فيبر  از  خوبی  منبع  غذايی  ماده  اين 
ويژه  به  معدنی  مواد  و  ويتامين ها  بتاكاروتن، 
پتاسيم و ويتامين ب ۶، ويتامين C و منگنز است.

 كدو تنبل هم حاوی بتاكاروتن، پتاسيم، ويتامين 
 A و منگنز است. بتاكاروتن پيش ساز ويتامين C
است كه برای سالمت چشم مهم است. بتاكاروتن 
يك پروتئين بسيار بااهميت برای بدن انسان است 
كه كمبود آن باعث ابتال به انواع سرطان ها مانند 

سرطان روده و ريه می شود.
 تره فرنگی هم از خوراكی های مفيد در اين فصل 
و  بوده  مغذی  مواد  از  سرشار  سبزی  اين  است. 
از  سرشار  تره فرنگی  دارد.  پايينی  بسيار  كالری 
جمله  از  گوگردی  تركيبات  و  آنتی اكسيدان ها 
كامفرول و آليسين است كه از بيماری های قلبی 

و انواع خاصی از سرطان ها محافظت می كند.
و اما جوانه های بروكسل كه از سبزيجات چليپايی و 
حاوی پتاسيم، آهن و ويتامين های گروه B از جمله 
ب ۶ و تيامين هستند. جوانه های بروكسل حاوی 
پری بيوتيك هستند كه پروبيوتيك ها از آن تغذيه 
پروبيوتيك ها  با  پری بيوتيك ها  تركيب  می كنند. 

باعث بهبود عملكرد دستگاه گوارش می شود.
است.  مفيد  غذايی  مواد  اين  گروه  از  هم  انار   
دانه های اين ميوه شيرين و ترش، آنتی اكسيدان ها 
غذاهای  و  نوشيدنی ها  به  را  بی نظيری  طعم  و 
انار  آب  می كند.  اضافه  شما  عالقه  مورد  پاييزی 
آنتی اكسيدانی  ظرفيت  دارای  متوسط  طور  به 

بيشتری نسبت به انگور يا چای سبز است.



امام صادق)ع( فرمودند:

ما من عبٍد ُمومن ااّل َو فی َقلبِه نُوراِن نوُر خیَفٍة و نُوُر َرجاء؛

هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود 

دارد: نور بیم و نور امید.

فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و ماهی ی

 تهییج وجد و نشاط است.
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شهرسازی  و  راه  مديركل  بازديد  در 
از محور الر - جهرم و حضور  الرستان 
وضعيت  آخرين  پيمانكاران،  كارگاه  در 
عملكردی در اين محور مورد بررسی قرار 
گرفته و دستور آغاز به كار در تمام جبهه 

های كاری به پيمانكاران ابالغ گرديد.
از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی 
شبانی،  حسن  بازديد  در  الرستان، 
كاری  های  جبهه  تمامی  شروع  فرمان 
مديركل  توسط  جهرم   - الر  محور  در 
راه و شهرسازی الرستان به پيمانكاران 
و مشاوران حاضر در قطعه ها داده شد 
تا با رويكرد بازدهی در بخش هايی كه 
برخوردار  بيشتری  فيزيكی  پيشرفت  از 
تكميلی  اقدمات  سريعتر  چه  هر  است 

انجام و در دسترس عمومی قرار گيرد.
در  الرستان،  شهرسازی  و  راه  مديركل 
بخش  در  يكپارچگی  لزوم  بازديد  اين 
برای  ساماندهی  جهت  به  كاری  های 
بازگشايی مسير را از اولويت ها دانست 
و تاكيد كرد: علی رغم اطالع از مطالبات 
انباشته پيمانكاران از سال های گذشته 
با توكل بر خدا و پيگيری های صورت 
محترم  نماينده  های  رايزنی  و  گرفته 
الرستان،  های  شهرستان  شريف  مردم 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 

پروژه  اين  به  اعتبار  تامين  برای  اسالمی 
در آينده ی نزديك انتظار می رود سرعت 
در  نيز  پيمانكاران  فعاليت  در  بخشی 
دستور كار شركت های حاضر قرار گيرد .

روند  در  تسريع  به  توجه  با  افزود:  وی 
الزامات  از  نيز  كيفی  اصول  رعايت  كاری 
ماست كه با حساسيت موارد فنی از سوی 
مديريت ساخت و توسعه راه های اين اداره 
كل رصد خواهد شد و توزيع منابع ريالی 

نيز بر اين اساس صورت خواهد گرفت.
در  پيمانكاری  شركت  چهار  اكنون  هم 
قالب پنج قطعه مشخص شده تحت پيمان 

اند و همگی در حال فعاليت اند.
زرين  راهی  سه  حدفاصل  اول  قطعه 
دشت- تونل وحدت  به طول ۷ كيلومتر ، 

شركت پيمانكاری زيدون كوش
قطعه دوم، تونل وحدت و دسترسی های 
شركت   ، كيلومتر   ۲ طول  به  آن  طرفين 

پيمانكاری زيدون كوش
قطعه سوم به طول ۲۴ كيلومتر حدفاصل 
سه راهی منصور آباد به سه راهی آب باريك 

، شركت پيمانكاری جهاد نصر فارس
به  بريز  گردنه  محدوده  چهارم  قطعه 
راه  پيمانكاری  كيلومتر، شركت  طول ۱۰ 

كوهپايه بوير
تقاطع  از  دو مقطع،  شامل  پنجم  قطعه 
ابتدای گردنه بريز به طول ۱۸  تا  بنارويه 
كيلومتر و از روستای بريز تا گردنه دارابی 
پيمانكاری  شركت  كيلومتر،   ۱۳ طول  به 

آب و خاك

هوشمند  تخته  دستگاه  دو  تعداد 
به  خيرين  )Smart board(توسط 
مجتمع علوم دينی دانشگاه آزاد اسالمی 

مركز اوز اهداء شد.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از پيام 
دانش اوز، يك نيكوكار دو دستگاه تخته 
دانشگاه  به    )smartbord( هوشمند  

آزاد و مجتمع علوم دينی اوز اهدا كرد.
نيكوكاری  مساعدت  با  دستگاه  دو  اين 
های   هزينه  كليه  پرداخت  در  ديگر 

اكرم)ص(  نبی  بيمارستان  سرپرست 
ميليون   ۲۳۰ اعتبار  اختصاص  از  خنج 
ريالی از سوی دكتر الهام نيك پندار از 
پزشكان جوان شاغل در اين مركز جهت 
بخش  دو  نياز  مورد  تجهيزات  تامين 

اطفال و اتاق عمل خبر داد.
به گزارش ميالد الرستان به نقل از روابط 
عمومی دانشكده علوم پزشكی و خدمات 
صفری  علی  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
متخصص  نيك پندار،  الهام  داشت:  اظهار 
اطفال كه به تازگی به تيم درمان بيمارستان 
پيوسته و عالوه بر طبابت در حوزه تخصص 
بخش  علمی  مديريت  مسئوليت  خود، 
اورژانس را نيز برعهده دارد، از نزديك شاهد 
كاستی ها و كمبود يك سری تجهيزات در 

بخش های متعدد بيمارستان بود.
نزديك  و  موثر  ارتباط  افزود:  صفری، 
متعدد  های  بخش  با  پندار  نيك  دكتر 

مديركل  كشفی نژاد،  محمدصادق 
اعالم كرد: در  فارس،   استان  بهزيستی 
فارس ۲۱۱۱ نفر دارای معلوليت نخاعی 
از  درصد   ۵۵ كه  است  شده  شناسايی 
دچار  نقليه  وسيله  با  تصادف  براثر  آنان 

معلوليت شدند.
با  فارس  استان  در  كرد:  اضافه  وی 
بيش  نفر،  ميليون   ۵ حدود  جمعيتی 
مختلف  نقاط  در  معلول  هزار   ۱۳۸ از 
و  شده  شناسايی  بهزيستی  سوی  از 
تحت پوشش اين سازمان حمايتی قرار 

گرفته اند.
معلولين  اينكه  بيان  با  كشفی نژاد، 
بيشتر  نفر  هزار   ۵۵ حدود  با  جسمی 
داراست،  معلوليت ها  در  آمار  فراوانی 
با ۲۸ هزار ۲۳۵  گفت: معلوليت ذهنی 
هزار   ۲۰ شنوايی  كم  و  ناشنوايی  نفر، 
۹۳۶ نفر، بينايی و كم بينايی ۱۹ هزار 
 ۲۷۶ و  هزار   ۸ روان  و  اعصاب  و   ۹۳۷
نفر و ۵ هزار ۸۳۰ نفر صوت و گفتار به 
ترتيب در آمار معلولين فارس قرار دارند.

و  هزار  ديگر ۳۱  عبارت  به  افزود:  وی، 
۶۵۶ نفر از اين معلوالن دارای معلوليت 
معلوليت  شدت  دارای   ۴۴۹۵ خفيف، 
دارای  نفر   ۸۲۱ و  هزار   ۴۵ متوسط، 
نفر   ۴۵۵ و  هزار   ۱۶ شديد،  معلوليت 

دارای معلوليت خيلی شديد هستند.
فارس،  بهزيستی  مديركل  گفته  به 
از  نفر   ۱۷۷ و  هزار   ۷۷ حاضر  حال  در 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار ميالد 
الرستان، طی اقدامی از سوی بسيجيان 
تمثال  مرادزاده،  شهيد  مقاومت  پايگاه 
شهدای  از  گرانقدر  شهيد   ۱۳ مبارك 
مقدس  دفاع  دوران  در  گاله،  كوی 
محله  اين  ورودی  تابلوی  بر  و  طراحی 

سازمان  اقتصادی  امور  و  ريزی  برنامه  معاون 
زراعی  سال  در  گفت:  فارس،  كشاورزی  جهاد 
استراتژيك  محصوالت  بيمه  از  استقبال  جاری 
به  نسبت  پاييزه  چغندرقند  و  كلزا  جو،  گندم، 
داشته  رشد  درصد   ۱۵ زمان  اين  در  پارسال 

است.
باشگاه  از   نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
گفت:  پور  صبوری  جعفر   ، جوان  خبرنگاران 
هزار   ۹ از  بيش  تاكنون  جاری  زراعی  سال  در 
هكتار از اين محصوالت تحت پوشش قرار دارد 
از  هكتار   ۷۸۰۰ حدود  تاريخ  اين  تا  پارسال  و 

اين محصوالت بيمه شده بود.
از  كشاورزی  محصوالت  بيمه  او؛  گفته  به 
كشاورزی  بخش  از  دولت  حمايت  اهرم های 
انتقال  و  كاهش  و  اطمينان  ايجاد  به  كه  است 
بروز  بهره برداران در زمان  از  ريسك و خسارت 

عوامل خطر كمك می كند.

امين گرفته  علی  نعمت اهلل دگلی،  اعاليی، 
و يونس فتحی قرار داده شده است.

پايگاه  بسيجيان  پيگيری  با  اقدام  اين 
مقاومت شهيد مرادزاده و با همكاری بنياد 
ايثارگران فارس و الرستان  امور  شهيد و 

صورت گرفته است.

و بهره برداران بخش كشاورزی پرداخت می شود.
بيمه محصوالت كشاورزی  اينكه  به  اشاره  با  وی 
بخش  خسارت های  از  دولت  حمايت  راه  تنها 
با  نيز  بيمه  اظهار كرد: صندوق  است،  كشاورزی 

جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
،از  لطيفی  شهردار  و  الرستان 
چمن  زمين  پروژه  احداث  عمليات 
مصنوعی و پارك چرخاب اين شهر 

بازديد كردند.
از  نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
لطيفی،  شهرداری  عمومی  روابط 
اداره  رئيس  طيبی  حسين  محمد 
ورزش و جوانان الرستان و حيدری 
شهردار لطيفی ضمن بازديد از روند 
پيشرفت عمليات احداث زمين چمن 
اداری،  مجتمع  در  واقع  مصنوعی 
فرهنگی و ورزشی شهرداری لطيفی و 
عمليات اجرايی فاز ۲ پارك چرخاب، 
های  زيرساخت  توسعه  خصوص  در 
يكديگر  با  لطيفی  شهر  در  ورزشی 

ديدار و گفتگو كردند.
با  ديدار  اين  در  لطيفی،  شهردار 
الزم  بسترهای  ايجاد  اينكه  بيان 
دوستان  ورزش  و  ورزشكاران  برای 
با هدف تشويق و ترغيب شهروندان 
اولويت  از  همگانی  های  ورزش  به 
لطيفی  شهرداری  اصلی  های 
است،  بوده  اخير  سال  چند  در 
توسعه  راستای  در  داشت:  اظهار 

آن  از  و پس  يافت  انتقال  اوز  به  حمل 
تحويل شيخ محمد صالح  يك دستگاه 
انصاری رييس مجتمع علوم دينی داده 
شد و ديگری در دانشگاه آزاد آماده بهره 

برداری شد.
ارزش هر دستگاه معادل ۵۰ هزار درهم 
و با نرخ  درهم هفت هزار تومان معادل 
)۳۵۰ ميليون تومان( می باشد و حدود 
۲۰ ميليون تومان برای انتقال آن هزينه 

شده است.

كمبود  تاثير  مركز،  اين  متخصصان  و 
نمود،  محرز  برايشان  را  تجهيزاتی 
بنابراين با اختصاص مبلغ ۲۳۰ ميليون 
مركز  پزشكی  تجهيزات  بخش  به  ريال 
يك  خريد  به  موفق  ايشان،  سوی  از 
به مبلغ ۵۵ ميليون  CPR اطفال  تخت 
ريال و يك دستگاه هداليت برای عمل 
های گوش و حلق و بينی به مبلغ ۱۷۵ 

ميليون ريال شديم.
وی ضمن ابراز خرسندی از حسن نيت 
و همت پزشك جوان مجموعه، تصريح 
عنوان  به  كرد: خيرين شهرستان خنج 
مهمترين بازوی همراه و ياور هميشگی 
در  الرستان  پزشكی  علوم  مجموعه 
و  روحيه وحدت طلب  بوده كه  منطقه 
انديش شان را می توان در  افكار نيك 
اقشار مختلف و گروه های سنی متعدد 

آنان مشاهده كرد.

كل  اداره  مستمر  خدمات  از  افراد  اين 
كرده  استفاده  )مستمری(  بهزيستی 
مستمری  دريافت  اولويت  در  مابقی  و 
نيز  معلول  هزار   ۳۲ طرفی  از  هستند. 
در نوبت بهره مندی از خدمات بهزيستی 

قرار دارند.
 ۱۳۹ حاضر  حال  در  گفت:  كشفی نژاد، 
روزی،  شبانه  مراكز  عناوين  تحت  مركز 
پناهگاهی،  خانه های  منزل،  در  ويزيت 
مراكز روزانه آموزشی توانبخشی و حرفه 
آموزی و كارگاه های توليدی حمايتی به ۶ 
هزار نفر از معلولين خدمات ارائه می دهند.

اضافه  فارس،  بهزيستی  مديركل 
مقاطع  آموز  دانش  از  نفر   ۵۴۲۹ كرد: 
دانشجوی   ۱۴۸ تحصيلی،  مختلف 
نفر   ۵۰۰ و  هزار  يك  و  دولتی  مراكز 
دانشجوی دانشگاه آزاد و غير دولتی، با 
پوشش  تحت  در  مختلف  معلوليت های 

بهزيستی فارس هستند.

ابعاد ۱۰  تابلو كه در  اين  نقش بست.در 
اسفند  شهيدان؛  تصاوير  است،   ۱/۵ در 
رايگان،  حبيب اهلل  دينی،  جالل  دواری، 
ضربی،  عبدالرسول  چربدست،  نظرعلی 
مرادزاده،  نوازاهلل  نجيب زاده،  رحمت اهلل 
رضا  نوبخت،  سيروس  دلداده،  حمزه 

 ۷۰ راستا  اين  در  اينكه  بيان  با  پور،  صبوری 
صندوق  به  دولت  توسط  بيمه  تعرفه  درصد 
ابراز  می شود،  پرداخت  كشاورزی  بيمه  صندوق 
توسط كشاورزان  از طرح  كرد: صرفاً ۳۰ درصد 

فرايند  كردن  مكانيزه  تعرفه ها  به  بخشی  تنوع 
از  عمده ای  بخش  شدن  استانی  و  پذير  بيمه 
غرامت ها در راستای حمايت از بهره برداری اقدام 

كرده است.
بهره برداران  می طلبد  كرد:  تاكيد  پور،  صبوری 
بيمه  از  استقبال  ضمن  كشاورزی  بخش 
انتقال آن به  محصوالت، زمينه كاهش ريسك و 
پوشش بيمه ای را فراهم و در صورت بروز خسارت 
از غرامت های پرداختی و در صورت عدم بروز از 

تخفيف های سال های بعد بهره مند شوند.
اقتصادی  امور  و  ريزی  برنامه  معاون  گفته  به 
سازمان جهاد كشاورزی استان فارس، با توسعه 
بيمه محصوالت كشاورزی و استقبال كشاورزان 
ضريب  حمايتی،  صندوق  اين  از  شهرستان  هر 
نرخ  و  يافته  كاهش  شهرستان  آن  ريسك 
تعرفه های بيمه ای در سال بعد همان شهرستان 
از حمايت های بيشتر دولت بهره مند خواهد شد.

و  شهر  ورزشی  های  زيرساخت 
در  ورزشی  های  سرانه  افزايش 
ورزشی  سالن  گذشته  های  سال 
اداری،  مجتمع  مجهز  و  استاندارد 
شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی 

لطيفی به بهره برداری رسيد.
با  و  راستا  داد:در همين  ادامه  وی 
گرفته،  صورت  های  ريزی  برنامه 
عمليات احداث زمين فوتبال چمن 
مصنوعی در مجتمع شهرداری آغاز 
شده است و در فاز های بعدی اين 
پيست  احداث  عمليات  نيز  پروژه 
در  روی  پياده  و  سواری  دوچرخه 

دستور كار قرار می گيرد.
ايجاد  پايان  در  همچنين  حيدری، 
و  سواری  دوچرخه  ويژه  مسير 
را  چرخاب  پارك  در  روی  پياده 
شهرداری  اهداف  از  ديگر  يكی 
و  تشويق  راستای  در  لطيفی 
های  ورزش  به  شهروندان  ترغيب 
خاطرنشان  و  شمرد  بر  همگانی 
اين  تجهيز  و  تكميل  كرد:عمليات 
در  خوبی  بسيار  پيشرفت  با  پارك 
حال انجام است و به زودی به بهره 

برداری می رسد.

اهداء تخته هوشمند به دانشگاه آزاد 
و مجتمع علوم دینی اوز

اقدام پزشك نیك اندیش در تأمین تجهیزات 
پزشكی بیمارستان خنج

۵۵ درصد از معلولیت های جسمی در فارس 
ناشی از تصادف است

مزین شدن ورودی »کوی گاله« شهر الر به تمثال مبارك شهدا

افزایش 15 درصدی بیمه محصوالت کشاورزی در فارس

بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان 
الرستان از عملیات احداث زمین چمن 

مصنوعی و پارک چرخاب لطیفی

ابالغ فرمان شروع مجدد فعالیت به چهار پیمانكار
 در پنج حوزه محور الر-جهرم

درخواست های حسين زاده، در ديدار با 
رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنايع معدنی ايران)ايميدرو( بررسی 

شد.
از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
در  مردم؛  نماينده  اطالع رسانی  پايگاه 
نماينده مردم شريف  ديدار حسين زاده 
الرستان، خنج، گراش و اوز با غريب پور 
رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن 
ايران)ايميدرو(،  معدنی  صنايع  و 
در  موجود  ظرفيت های  درخصوص 
ايجاد صنايع و معادن در حوزه انتخابيه 

بحث و تبادل نظر شد.
مردم  نماينده  درخواست های  جمله  از 
الرستان، خنج، گراش و اوز كه در اين 
نشست مورد بررسی قرار گرفت می توان 

به موارد زير اشاره كرد:
۱.اعزام تيم كارشناسی به حوزه انتخابيه 
در جهت تهيه اطلس معدنی منطقه و 
شناسايی پهنه ها و رخساره های معدنی 

حوزه  در  سرمايه گذاری  ظرفيت های  و 
انتخابيه

۲. ايجاد شهرك صنعتی سنگ با توجه به 
وجود سنگ های تزئينی در جويم

بنارويه،  در  معدنی  طرح های  ايجاد   .۳
كهنه اوز و ارد باتوجه به وجود گوگرد

پيگيری رفع موانع و مشكالت معادن   .۴
راكد يا نيمه راكد

به  كم  سود  با  تسهيالت  ارائه  بررسی   .۵
معدن كاران

۶. سرمايه گذاری در زمينه های معدنی پس 
از مشخص شدن امكان سنجی ظرفيت های 

معدنی منطقه با توجه به نياز كشور
ايجاد زيرساخت های الزم منطقه ويژه   .۷
ايميدرو  توسط  خشك  بندر  و  اقتصادی 

پس از اخذ مجوز الزم

درخواست های مهم حسین زاده در دیدار
 با رئیس سازمان »ایمیدرو«

              خدا هـزینه ي دنیای شما را عهــده دار
               گــردیده؛ و شـما را به سپاس  گفتــن
                 خود  وادار فرموده؛ و ذکر خــود را
                بـر زبانهایتــان واجــب داشتــه؛ و به

نهایت  را  وآن  کرده؛  سفارشتان  پرهیزگاری 
خشنودی خود و خواستش از بندگان قرار داده ؛ 
پس بترسید از خدایی که بر کارهای  شما بیناست؛ 
و بر شما چیره و تواناست، و در آنچه  کنید قدرت 
می  را  ؛آن  پوشاندید  را  اگر چیزی  پیداست.  او 
و  گرداند؛  می  ثبت  کردید  آشکار  اگر  و  داند 
و  نگاهبان  است؛  گمارده  فرشتگانی  کار  بدین 
نانوشته نگذارند و چیزی را  ارجمند که حقی را 

بیجا ثبت نکنند.     
منبع: نهج البالغه؛ الخطبه ١٨٣

پای ردس امام بيان


