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فرودگاه الرستان ،میزبان هواپیمای
پهن پیکر ایرباس ۳۰۰-۶۰۰
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تجلیل از  ۱۳پژوهشگر برتر الرستان

تاریخی جوانان
بررسی اهمیت «بصیرت
ِ
ِ
انقالبی» در بیانات رهبر انقالب

طرح اقدام ملی مسکن در الرستان وارد فاز اجرایی شد
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جهش ویروس کرونا طبیعی است؛
مردم وحشتزده نشوند!

رونمایی از چهار

2

خدمت الکترونیکی
تامین اجتماعی فارس

تالش نخبه جوان

2

شیرازی برای رفع

تحریمها؛ تولید الکل
از پساب لبنیات

4
ُم ُرک ُچدو
(مطلب انتقادی)

مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان:

_ یکی از قطعات که  ۱۶۹واحد مسکونی را شامل می شود فرایند
طراحی نقشه ها  ،تسطیح زمین و حتی تا مرحله صدور پروانه به
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متقاضیان پیش رفته است و در این قطعه نیز تجهیز کارگاه انجام
شده و حدود  ۹۰میلیارد ریال نیز آهن آالت و میلگرد برای

قول مساعد مدیرکل
ورزش فارس در تکمیل
و تجهیز مجموعه
ورزشی شهر خور

شروع عملیات اجرایی واحدها خریداری شده است.

_ تاکنون  1058نفر در این شهرستان واریز وجه کرده اند و
میزان مبلغ پرداختی این افراد رقمی افزون بر  ۵۲۰میلیارد

8

ریال است.

_ هم اکنون  ۶قطعه زمین به مساحت حدود پنج هکتار از سوی

فراهم شدن امکان انجام

اداره کل راه و شهرسازی الرستان تحویل بنیاد مسکن انقالب

 MRIبرای کودکان در

اسالمی این شهرستان شده است.

همین صفحه

بیمارستان الر

طرح اقدام ملی مسکن در الرستان وارد فاز اجرایی شد

طرح اقدام ملی مسکن در الرستان در
حالی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده که
به گفته مسئوالن امر بیش از  ۵۰درصد
کل متقاضیان این طرح در استان فارس
مربوط به این شهرستان است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا،
مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان
گفته که تاکنون هزارو  ۵۸نفر در این
شهرستان واریز وجه کرده اند که میزان
مبلغ پرداختی این افراد رقمی افزون بر
 ۵۲۰میلیارد ریال است.
امیر برومند اظهار داشت :مجموع کل
افرادی که برای خانه دار شدن در قالب
این طرح نام نویسی کرده اند در شهرستان
الرستان  ۲هزار و  ۵۵۴نفر هستند.
وی بیان کرد که تاکنون  ۶قطعه زمین به
مساحت حدود پنج هکتار از سوی اداره
کل راه و شهرسازی الرستان تحویل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی این شهرستان شده
است.
برومند اضافه کرد :یکی از قطعات که ۱۶۹
واحد مسکونی را شامل می شود فرایند
طراحی نقشه ها  ،تسطیح زمین و حتی
تا مرحله صدور پروانه به متقاضیان پیش
رفته است.
او می افزاید :حتی در این قطعه نیز تجهیز
کارگاه انجام شده و حدود  ۹۰میلیارد
ریال نیز آهن آالت و میلگرد برای شروع
عملیات اجرایی واحدها خریداری شده
است.
برومند این نکته را نیز یادآور شد که به
همان میزان که مردم ومتقاضیان همکاری
و همراهی کردند ،مجموعه دولت اعم از
اداره کل راه و شهرسازی که بخش عمده

ای از فرآیند کار و زیربنای اصلی یعنی
تامین زمین بر عهده این نهاد بود ،بانک
های عامل  ،فرمانداری  ،نظام مهندسی
و همه نهادهای مربوطه با این طرح در
سطح استان و شهرستان با جدیت پای کار
آمده اند.
به گفته برومند طرح اقدام ملی مسکن در
این شهرستان از کل فرآیند آن یعنی نام
نویسی از متقاضیان ،تامین ،نقشه برداری و
حتی تسطیح و آماده سازی زمین و پایش
و شناسایی متقاضیان واقعی به خوبی پیش
رفته است و پیش بینی می شود که تا
نیمه اول سال آینده حتی فاز نخست این
طرح که شامل حدود  ۲۰۰واحد می شود
تا مرحه اسکلت و دیوارکشی ساختمان نیز
پیش برود.
وی عنوان کرد  :بر اساس اعالم وزارت
راه و شهرسازی فرصت متقاضیان مسکن
ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا
ساعت  ۲۴جمعه  ۵دی ماه  ۹۹تمدید شد.
۱۶هزارو  ۶۶۶متقاضی در استان فارس در
طرح اقدام ملی مسکن نام نویسی کردهاند
که از این تعداد ۶ ،هزار و  ۵۱۱نفر از
استعالم سه گانه اول عبور کردهاند.
در مجموع در  ۱۶شهر این استان برای ۲
هزار و  ۲۰۹واحد در بانک مسکن افتتاح
حساب انجام شده و یک هزار و  ۹۸۹نفر
نیز آورده اولیه خود را معادل حداقل ۴۰۰
میلیون ریال ارائه کردهاند ،در مجموع نیز
واریزی کل استان فارس هم اکنون معادل
 ۹۵۰میلیارد ریال است.
دولت طرح اقدام ملی تولید و عرضه
مسکن را زمستان سال  ۹۷رونمایی و پیرو
آن وزارت راه و شهرسازی شهریور سال

گذشته ثبتنام از متقاضیان را در کرمان
بعنوان نخستین استان آغاز کرد.
اجرای طرح اقدام ملی مسکن در حالی بر
مدار توسعه قرار گرفته و دربسیاری مناطق
از جمله الرستان در استان فارس وارد
فاز عملیاتی شده که برخی کارشناسان
با وجود تجربه تلخی که عمده صاحبان
مسکن مهر به آن گرفتار شده اند و تورم
و گرانی های حاصل از افزایش نرخ ارز و
بازار داغ واسطه گری و دالل بازی در حوزه
مسکن  ،معتقد بودند که دولت توان اجرای
موفق این طرح را ندارد.
اما مجموعه دولت از جمله وزارت راه و
شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
نیز امیدوار به حل رفع چالش های موجود
و اجرای موفق این طرح هستند.
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،طرح اقدام ملی مسکن از
سوی دولت را بهترین نسخه ضد تورمی
و مناسبترین راهکار برای پاسخ به یکی
از نیازهای مبرم مردم و جوانان در شریط
موجود اقتصادی دانست.
جواد حق شناس ،در سفری که مهرماه ۹۹
به الرستان داشت گفت که رویکرد دولت
برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بدون
تحمل هزینههای اضافی بر دوش مردم
وحتی دستگاههای دولتی و اجرایی است.
وی معتقد است :یکی از شاخصهای مهم
در اجرای این طرح ،نامنویسی از متقاضیان
و افرادی است که دارای تمکن مالی
هستند و دولت اعالم کرده که هر کسی
توانایی مالی تا این میزان یعنی سهم آورده
ابتدایی مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال را دارد در
این زمینه اقدام کند.
حق شناس اضافه کرد :همچنین از دیگر
شاخصهای اساسی اجرای این طرح مهم
ملی ،تامین زمین با ساختارها و مشوقهای
الزم و تمهیدات اندیشیده از سوی دولت
است که حتی برخی مشوقها از جمله
صدور مجوزهای قانونی ،پروانه ساختمانی
و گرفتن استعالم ها نیز با همکاری و
ایجاد شرایط مناسب و تسهیلگری از
سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی در
کوتاهترین زمان ممکن در حال انجام است.
وی بیان داشت :همچنین مدیریت صحیح
و هدفمند منابع مالی ،پولی و تمرکز فرد
متقاضی برای هدایت این منابع به سمت
ساخت مسکن نیز از دیگر مزیتهای
مناسب این طرح ملی است.
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

کشف موتورسیکلت قاچاق
 ۲۵۰سیسی در اوز
فرمانده انتظامی اوز ،از کشف یک دستگاه
موتورسیکلت قاچاق  ۲۵۰سی سی به ارزش
 ۳میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،سرهنگ هادی محمدیان
بیان کرد :ماموران انتظامی شهرستان اوز با
اقدامات فنی و تخصصی از وجود یک دستگاه
موتورسیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی
مطلع شدند .ماموران پس از هماهنگی قضائی
سریعا به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند
یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق  ۲۵۰سی
سی را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اوز با بیان اینکه
ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده برابر
نظر کارشناسان ۳ ،میلیارد ریال برآورد شده
است ،گفت :در این خصوص یک نفر دستگیر
و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع
قضائی شد.
***

توقیف  ۲۲دستگاه
موتورسیکلت متخلف
و  ۱۲متهم متواری

فرمانده انتظامی الرستان از اجرای طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان
خبرداد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،سرهنگ داود امجدی
گفت :مأموران انتظامی این شهرستان طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی را با قدرت و جدیت
اجرایی کردند.
وی گفت :در نتیجه اجرای این طرح۱۹ ،
کیلو و  ۲۵۰گرم تریاک و  ۱۳رأس احشام
قاچاق کشف شد.
توقیف  ۲۲دستگاه موتورسیکلت متخلف،
پلمپ  ۴واحد صنفی ،کشف  ۳۴۸عدد
اقالم بهداشتی غیرمجاز ،کشف تعداد زیادی
داروی غیر مجاز و دستگیری  ۱۲متهم و
محکوم متواری از دیگر نتایج مهم اجرای
این طرح بود که فرمانده انتظامی شهرستان
الرستان به آن اشاره کرد.
سرهنگ امجدی ،با تقدیر از تعامل و همراهی
مردم در اجرای طرحهای انتظامی ،بیان کرد:
موفقیت پلیس در اجرای طرحهای ارتقاء
امنیت اجتماعی حاصل همکاری صمیمانه
مردم با پلیس است و با این تعامل سازنده در
آینده شاهد پاک شدن همه محلههای جرم
خیز از وجود افراد هنجارشکن خواهیم بود.

رونمایی از چهار خدمت الکترونیکی تامین اجتماعی فارس

چهار خدمت الکترونیکی دیگر تامین اجتماعی در
راستای کاهش حضور مراجعان به شعب تامین
اجتماعی فارس رونمایی شد.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اشاره به
خدمات جدید الکترونیکی تامین اجتماعی ،گفت:
اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و
ابالغ مفاصاحساب برای پیمانکاران و واگذارندگان

کار ،ارتقای سامانه دریافت لیست حق بیمه و
فراهم شدن امکانات کنترلی برای کارفرمایان به
منظور اصالح لیست قبل از ارسال ،انعقاد قرارداد
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ودرخواست
غیرحضوری کمیسیون پزشکی ،از جمله خدماتی
هستند که در هفته هفتم طرح  ۳۰۷۰مورد بهره
برداری قرار گرفتند.
ابراهیم کشاورز ،با معرفی خدمت الکترونیکی
انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل
آزاد ،بیان داشت :برای تمامی افراد شاغل بدون
رابطه مزدبگیر با اعالم شغلی که به آن اشتغال
به کار دارند (به صورت خوداظهاری) و همچنین
زنان خانه دار ،دختران مجرد و دانشجویانی که
در تاریخ انعقاد قرارداد بیمه ،سن آنان  ۵۰سال
تمام و یا کمتر باشد و برای متقاضیانی که سن
آنها بیش از  ۵۰سال تمام باشد ،در صورت دارا
بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد
سن  ۵۰سال ،امکان انعقاد قرارداد بیمه ،میسر

خواهد بود.
وی همچنین در خصوص درخواست غیر حضوری
کمسیون پزشکی ،گفت :بیمه شده اصلی که به
علت ابتالء به بیماری عادی و یا به علت عوارض
حاصل از حادثه ناشی از کار طبق گواهی پزشک
معالج ،عارضه آن غیرقابل عالج تشخیص داده
شده است ،فرزندان و یا پدر و مادر بیمه شده
اصلی که بر اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی
پزشک معالج ،قادر به کار نباشند ،شوهر بیمه
شده اصلی که طبق گواهی پزشک معالج ،مبتال
به بیماری غیرقابل عالج بوده و معاش وی توسط
بیمه شده زن تامین شود ،مخاطبان این خدمت
هستند.گفتنی است سازمان تامین اجتماعی برای
رضایتمندی بیشتر بیمه شدگان و مخاطبان خود،
طرح  ۳۰۷۰را با هدف کاهش  ۷۰میلیون بار
مراجعه به شعب در حال اجرا دارد که با اجرای
آن ۳۰ ،خدمت الکترونیکی جایگزین  ۳۰خدمت
حضوری شعبه میشود.

دانشجويان پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
در بين پژوهشگران برتر شهرستان

آيين تجليل از پژوهشگران برتر شهرستان
الرستان در سالن شهيد امامي فرمانداري ويژه
این شهرستان برگزار شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاري
آنا ،در اين مراسم كه با حضور معاون استاندار
و فرماندار ويژه الرستان ،معاون سیاسی
امنیتی فرمانداری ،رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي شهرستان ،رئيس حوزه علميه و امام
جمعه موقت شهرستان ،مسئول دفتر نماينده
مردم الر،گراش،خنج و اوز در مجلس شوراي
اسالمي و روساي مراكز آموزشي و دانشگاهي و
پژوهشي شهرستان الرستان برگزار شد ،مهدي
زارع ضمن تشكر از ابتکار عمل معاون استاندار
و تمامي دست اندركاران اين برنامه اظهار كرد:
تقدير از پژوهش و پژوهشگران ،عامل مهمي
جهت پيشرفت جوامع و توسعه ارزش هاي
انساني خواهد بود.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي الرستان ،ضمن
اشاره به پژوهش هاي موثري كه در زمينه هاي
مختلف در این واحد دانشگاهی بزرگ انجام شده
است ،گفت :پژوهشگران اين واحد دانشگاهي در
عرصه هاي مختلف فني مهندسي،علوم انساني و
دیگر شاخه های علوم،تحقيقات فراواني داشته
اند و سعي شده است پژوهش هاي اثربخشي را
به منظور ارتباط دانشگاه با صنعت ارائه دهند.
زارع ،ضمن تاكيد اهمیت ارتباط دانش با
صنعت عنوان كرد:با توجه به اين موضوع كه
بسياري از طرح ها،پايان نامه های كارشناسي
ارشد و رساله های دكترای دانشجويان ما به
موضوعات و مشكالت شهرستان اشاره داشته

و به ریشه یابی معضالت فرهنگي و اجتماعي
پرداخته است،از فرمانداری ویژه و ساير ارگان
ذی ربط درخواست کرد از اين تحقيقات علمي
و دانشگاهي استفاده كنند.
وي ابراز كرد :در صورتي كه ارگان ها و ادارات
شهرستان از این تحقيقات دانشگاهي استفاده
كنند ،بدون ترديد این امر ،عامل مهمي در برون
رفت اين شهرستان از مشكالت جاري خواهد بود.
زارع ،در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان
كرد :با توجه به اينكه بسياری از استادان پژوهشگر
دانشگاه آزاد اسالمي الرستان از پژوهشگران برتر
استاني بوده و در سطوح مختلف استاني مورد
تقدير قرار گرفته اند؛ امسال تصميم گرفته شد
که جهت ارتقا جایگاه پژوهش بین دانشجویان
پژوهشگر ،خالق ،پرتوان و ممتاز تحصیالت
تکمیلی این واحد دانشگاهی ،تمركز ما بر تقدير

از این عزیزان قرار گیرد.
زارع ،با بيان اين موضوع كه برخي از پژوهشگران
ما در تراز انديشمندان و پژوهشگران برتر
كشوري مي باشند اظهار كرد :انتخاب دو نفر
از دانشجویان پژوهشگر ما به نام های شکوفه
زارع و پیمان پیروز به عنوان پژوهشگران برتر
شهرستان الرستان توسط فرمانداری ویژه
الرستان ،نشان دهنده اوج ظرفيت و توان علمي
اين واحد دانشگاهي و توانایی های دانشجویان
و دانش آموختگان آن است .
وي در خاتمه ،ابراز اميدواري كرد با استمرار
چنين برنامه هايي ضمن تشويق پژوهشگران و
دانشجويان محقق و ورود آنها به عرصه هاي
تحقيق و توسعه ،گام هاي موثري در رشد و
شكوفايي شهرستان و منطقه جنوب کشور
برداشته شود.

تالش نخبه جوان شیرازی برای رفع تحریمها؛ تولید الکل از پساب لبنیات

جوان نخبه شیرازی با اختراع خود نه تنها
میتواند کشور را در تولید الکل بهداشتی و
دارویی خودکفا کند بلکه میتواند در صنایع
پاالیش بنزین نیز به رفع تحریمها کمک کند.
«جوان نخبه ،پاره تن ایران است» این جملهای
است که مقام معظم رهبری در مهرماه 98
در دیدار با نخبگان جوان مطرح کردند و از
مسئوالن دانشگاهها و وزارتخانهها درخواست
کردند که مقابل جریانی که به دنبال مایوس
کردن جوانان است بگیرند.
در مقابل هم به جوانان نخبه توصیه کردند که
بدون توجه به این امور حرکت علمی خود را با
شوق ادامه دهند .ایشان فرمودند« :شما جوانان
عزیز به حرکت پر شوق ،مضاعف و بدون وقفه
خود ادامه دهید».
همین چند جمله کافی است که بدانیم جایگاه
نخبگان و دانشمندان جوان در کشور در نزد
رهبر معظم انقالب تا چه اندازه است اما باز هم

عدهای سنگ و مانع بر سر راه جوانان نخبه این
سرزمین قرار میدهند.
جوانانی که با تائید اختراعاتشان نه تنها
میتوانند کشور را به خودکفایی برسانند بلکه
میتوانند زمینههای رشد و ارزآوری را نیز به
همراه داشته باشند .همه ما به خاطر داریم
که اوایل شیوع بیماری کرونا مواد ضدعفونی و
بهداشتی به ویژه الکل در بازار نایاب شده بود یا
با قیمت گزاف به فروش میرسید.
این موضوع عالوه بر اینکه کارخانهها و
واحدهای تولیدی کافی نبودند از مشکل
بزرگتری به نام مواد اولیه رنج میبرد .مواد
اولیه تولید الکل منابع قندی به ویژه مالت
چغندر قند و نیشکر و غیره است .در همین
استان فارس کار به جایی رسید که مسئوالن
سازمان صمت به رایزنی با استان خوزستان
برای تامین مواد اولیه روی آوردند.
اما یک جوان نخبه شیرازی با همکاری
غالمحسین یوسفی عضو هیئت علمی دانشکده
داروسازی شیراز موفق به تولید الکل از آب پنیر
شدند .این موضوع اگر در چرخه تولید قرار
گیرد و به کل کشور تسری یابد نه تنها میتواند
نیاز داخل کشور به الکل را برطرف کند بلکه
میتوان به کشورهای اطراف نیز صادر شود.
«مژگان حاجیزمانی» جوان نخبه شیرازی و
مبدع این روش ،چنین میگوید :برای تولید
الکل روش مرسوم فعلی در کشور استفاده از
منابع قندی است اینها یک محصول کشاورزی
است و نیمی از سال باید کشت شود پس از
آن قندش استحصال شود سپس تفال هاش از

کارخانه قند عودت داده شود به کارخانه الکل
تا از مقدار کربوهیدارتی که درونش است ،برای
تولید الکل استفاده شود.
به گفته وی این روش عالوه بر زمان بر بودن
رسیدن به تولید الکل یک منبع محدود نیز
است ولی ما توانستیم از منبعی الکل تهیه کنیم
که حداقل روزانه  150تا  200تن تولیدی هر
استانی است.
این نخبه جوان میگوید :از  30کیلوگرم آب
پنیر یک لیتر الکل  96درصد میتوانیم تولید
کنیم در حالی که یک کارخانه تولید لبنیات در
استان فارس روزانه  70 - 60تن آب پنیر تولید
میکند که با توجه به فعالیت تعداد کارخانجات
این میزان نیز افزایش پیدا میکند.به گفته
وی این الکل اگر وارد بازار شود چون قابلیت
بهداشتی دارد و هم دارویی میتواند حجم الکل
موجود در بازار را بیشتر کند و قیمتها هم
شکسته شود و همه مردم میتوانند از این مواد
برای ضدعفونی بیشتر استفاده کنند.
این موضوع و این اختراع یک کار هیجانانگیز
و سودده است اما این جوان برای تولید انبوه با
مشکالتی مواجه است .به گفته حاجی زمانی
با وجود تالشهایی که تاکنون انجام شده اما
به تولید انبوه نرسیدیم اما در جشنواره تهرانی
مقدم بسیج دانشجویی مقام اول را کسب
کردیم .وی در پاسخ به چرایی این مسئله
میگوید :با وجود اینکه برخی از نمایندگان
شیراز حمایت کردند و صنعت و معدن قول داد
که کارخانجات لبنیات را راضی کند که این آب
پنیر را برای تولید الکل در اختیار ما قرار دهند
اما هنوز کارخانجات لبنیات راضی نشدند.به
گفته این نخبه جوان مسئوالن حمایت کردند
اما کارخانجات لبنیات همکاری الزم را نکردند.
وی درباره سود ده بودن این محصول نیز چنین
توضیح میدهد :کارخانجات لبنیات یک لیتر
شیر را  9تا  12تومان به فروش میرسانند در
حالی که از یک لیتر الکل تولید شده از پساب
لبنیات میتوانند  30تا  35هزار تومان و حتی
بیشتر کسب درآمد کنند که سود خیلی خوبی
دارد.به گفته وی اکنون آب پنیر را به صورت
پودر در میآورند که از هر  21کیلو آب پنیر یک
کیلو پودر پرمیت تولید میشود که کیلویی 8
هزار تومان میفروشند و در پفک و بیسکوییت
و غیره استفاده میکنند اما اگر این آب پنیر

تبدیل به الکل شود هم از نظر اقتصادی سود
بیشتری دارد و هم با توجه به شرایط کنونی
جامعه و نامشخص بودن وضعیت بیماری کرونا
میتواند کارایی بیشتری داشته باشد.
حاجی زمانی معتقد است که نقطه سر به سر
این طرح  6ماه است یعنی اگر فردی برای
سرمایهگذاری در این طرح اقدام کند پس از 6
ماه به سوددهی میرسد و با وجود اینکه بیزینس
پلن طرح هم نوشته شده اما کارخانجات لبنیات
استان فارس همکاری ندارند.
همین امر سبب شده که این نخبه شیرازی
دست به دامن کارخانجات لبنی خارج از
استان شود که البته هنوز نیز به توافق با دیگر
کارخانهها و استانها نرسیده است.
وی معتقد است که اگر این موضوع در کل
کشور تسری پیدا کند نه تنها به خودکفایی
میرسیم بلکه امکان صادرات هم فراهم
میشود در حالی که در حال حاضر بخشی از
الکل دارویی ایران از کشورهایی اروپایی وارد
میشود.محصول تولیدی این نخبه شیرازی
در پاالیش بنزین و تولید بنزین سوپر نیز
کاربرد دارد .وی در این باره میگوید :برای
اینکه عدد اکتان بنزین به  110و  120برسد
که یک فرایند کاتالیستی بسیار گران قیمت
است و اکنون برای این فرایند دو روز در ماه
پاالیشگاه بنزین باید خاموش شود اما اگر این
الکل در این صنعت نیز به کار گرفته شود و
هزینه گزاف پاالیش بنزین حذف میشود و
میتوان روزانه بنزین سوپر وارد بازار کرد نه
اکنون که به صورت ماهیانه تقسیم میشود.
حاجی زمانی همچنین میگوید :این محصول
در صنایع داروسازی هم میتواند مورد استفاده
قرار بگیرد یا حتی در صنایع الستیکسازی
استفاده شود بدون اینکه ارز از کشور خارج
شود میتوان با این محصول نیازهای داخلی را
تامین کرد.
وقتی رهبر معظم انقالب میفرمایند با تکیه
به نیروی داخل کشور و استفاده از جوانان
میتوان تحریم را بیاثر کرد؛ خشت خامی
است که در آیینه میبینند .نظر رهبر انقالب به
جوانانی شبیه به مژگان حاجیزمانی است که
اگر حمایت شوند و محصولشان به تولید انبوه
برسد میتوانند سد محکمی در مقابل تحریم و
زورگویی دشمن باشند.

حه
ف
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تیم هندبال الرستان ،از صعود به دور بعد
رقابتهای هندبال کشور بازماند

تیم هندبال آقایان بزرگساالن الرستان با کسب
جایگاه چهارم در گروه «ج» لیگ دسته یک
هندبال باشگاههای کشور از صعود به دور بعد
جاماند .به گزارش میالد الرستان ،تیم هندبال
الرستان به مصاف تیم صدرنشین رعد پدافند
تهران رفت و توانست این تیم قدرتمند را که
پیش از این صعود خود به مرحله بعد این
رقابتها مسجل کرده بود ،با نتیجه  ۲۴بر ۲۴
متوقف کند.با کسب این نتیجه ،تیم تهرانی با
 ۹امتیاز راهی دور بعد شد و تیم الرستان نیز با
کسب  ۲برد ۲ ،باخت و یک تساوی با  ۵امتیاز
در رده چهارم جدول ردهبندی ایستاد و از صعود
به دور بعد بازماند.
در سایر دیدارها شهرکرد با نتیجه پرگل  ۴۶بر
 ١٩با اقتدار برابر تیم یزد به برتری دست یافت
و تیم خرمآباد با حساب  ٣۴بر  ٢٢تیم میناب
را مغلوب کرد.
با این تفاسیر ،از گروه سوم رقابتهای لیگ برتر
هندبال دسته یک کشور ،تیمهای رعد پدافند
تهران و آروین مهر شهرکرد بهعنوان تیم های
صدرنشین و دوم به دور بعد صعود کردند.

تیمهای خرمآباد و الرستان نیز سهمیه لیگ
دستهیک خود را حفظ و تیمهای میناب و یزد
نیز به لیگ دستهدو سقوط کردند.
تیم الرستان پس از وقفهای  ۱۰ساله با حمایت
نماینده مردم و همچنین رئیس دفتر وی در
الرستان و اداره ورزش و جوانان الرستان پای
به این رقابتها گذاشت و امید می رود با یک
برنامه ریزی منسجم با تشکیل یک تیم قدرتمند
و منسجم بتوان در سال بعد نتایج مطلوبتری
را کسب کرد.
این مسابقات در گروه سوم از  ٢٨آذرماه با
حضور  ۶تیم در سالن مرحوم رزمیوش مجموعه
تختی الرستان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و بدون حضور تماشاگران برگزارشد.
جدول ردهبندی به شرح زیر است:
رعد پدافند تهران  ٩امتیاز
آروینمهر شهرکرد  ٧امتیاز
خرمآباد  ٧امتیاز
هیأت هندبال الرستان  ۵امتیاز
میناب  ٢امتیاز
دانشگاه آزاد حاتم یزد بدون امتیاز

ارتقای دهستان «شمیل» بندرعباس به بخش
به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،فریدون همتی ،استاندار
هرمزگان گفت :وزیر کشور مصوبه هیات وزیران
در خصوص ایجاد بخش شمیل در شهرستان
بندرعباس و سایر تغییرات در واحدهای
تقسیماتی شهرستانهای بندرعباس ،رودان و
میناب را به طور رسمی ابالغ کرد.
همتی با بیان اینکه دهستان شمیل بندرعباس
به بخش ارتقا یافته است ،افزود :بخش شمیل
از ترکیب دهستان شمیل و حسن لنگی ایجاد
شده و مرکز این بخش ،روستای شمیل تعیین
شده است.وی گفت :براساس دیگر تغییرات
انجام شده در واحدهای تقسیماتی شهرستان
بندرعباس ،دهستان جالبی در بخش تخت و
دهستان حسن لنگی در بخش شمیل ایجاد
شده است.استاندار هرمزگان به ایجاد تغییرات
در واحدهای تقسیماتی شهرستان رودان نیز
اشاره کرد و افزود :براساس مصوبه هیات وزیران،
دهستان برنطین از بخش بیکاه جدا و به بخش
مرکزی شهرستان رودان پیوست.
همتی گفت :همچنین سه روستای (نزک،
وزیری و کهنشوئیه) از دهستان برنطین جدا و
به دهستان بیکاه در بخش بیکاه ملحق شدند و

روستای کهنشوئیه به عنوان مرکز این دهستان
تعیین شد .دهستان اسالم آباد به عنوان تابع
بخش بیکاه از ترکیب روستاهای اسالم آباد،
سرکهنان ،زردگردیال ،سورکی ،مازغ و زنگیان
به مرکزیت روستای اسالم آباد ایجاد شد.
استاندار هرمزگان به برخی تغییرات ایجاد شده
در واحدهای تقسیماتی شهرستان میناب نیز
اشاره کرد و گفت:روستاهای جعفرآباد ،سرنی،
سراتک ،پابنان ،هالئون ،برنزکی ،قلمان عبداهلل،
گچک دادعلی ،قلمان مشهدی چراغ ،قالت
رستم ،باغک ،تهتان و هنیرک از دهستان
کریان بخش مرکزی شهرستان میناب جدا و
به دهستان توکهور بخش توکهور و هشتبندی
ملحق شدند.

آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك  91/154واقع در قطعه  6بخش  25فارس بيرم

آقاي سيداحمد اشرفي با تسليم يك برگ استشهاديه كه در دفترخانهي اسناد رسمي شماره  142بيرم تنظيم
گرديده است مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه تحت پالك  91/154واقع در
قطعه  6بخش  25فارس بيرم به شماره چاپي  938184سري الف سال  94و شماره دفتر امالك الكترونيك
 139520311037000049به نام وي ثبت ،صادر و تسليم گرديده و برابر سند رهني شمارهي -131853
 1395/10/01دفترخانه اسناد رسمي  132تهران ششدانگ مذكور از تاريخ  1395/10/01به مدت 10سال
تمام در رهن بانك كشاورزي تهران قرار گرفته و به علت سهلانگاري مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي
صدور سند المثني نموده است  ،لذا مراتب طبق ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي ميشود كه
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز
پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله،
تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار1399/10/06 :
م/الف691/
علي رنجبر  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرم
آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/04/23 -139960311235000363هيأت اول  -موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي عبدالعزيز فيروزي فرزند غالمعلي بشماره ملي  6569906275در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  229/35مترمربع پالك  12741فرعي از  10827اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 10827/1669اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه
تحديد حدود پالك  10827/12741تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز يكشنبه مورخه  99/11/5تعیین و عملیات
تحدید از ساعت  8صبح در محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود
و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته
خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/10/06 :
م/الف567/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

مفقود شده

مجوز حمل سالح يك لول ساچمه زني ته پر
كاليبر  12مدل چخماقي ساخت اسپانيا به شماره
سالح  40473و شماره مجوز 013217442322
بنام نورسته كشاورزي فرزند احمد به شماره ملي
 2510259113متولد  1333/01/02مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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ابراز امیدواری حریری
برای تشکیل دولت قبل
از پایان سال
سعد حریری پس از نشست با میشل عون ابراز
امیدواری کرد که پرونده تشکیل دولت در این
کشور قبل از آغاز سال نو میالدی به نتیجه
برسد.پس از پایان نشست میان «میشل عون»
رئیس جمهوری لبنان و «سعد حریری» نخست
وزیر مکلف این کشور که بهمنظور ازسرگیری
رایزنیها در راستای رسیدن به یک نتیجه
مطلوب جهت حل پرونده تشکیل دولت برگزار
شده بود ،حریری اظهار داشت که فضای این
جلسه مثبت بود.حریری افزود که در این نشست
توافق برای برگزاری یک جلسه دیگر با رئیس
جمهور حاصل شد که بنا به دالیل امنیتی تاریخ
آن اعالم نشده است.نخست وزیر مأمور تشکیل
لبنان گفت :قرار است نشستهای پیدرپی با
رئیس جمهور برگزار شود تا در نهایت درباره
یک فرمول برای تشکیل دولت قبل از آغاز سال
نو میالدی به توافق برسیم.

در همین زمینه منابع ریاست جمهوری لبنان
گزارش دادند که نشست میان میشل عون و
سعد حریری فضای مثبتی داشت و متفاوت از
 12جلسه قبلی بود .در این نشست دو طرف
توافق کردند که رویکرد جدیدی برای تشکیل
دولت در پیش بگیرند که بر این اساس درباره
ساختار نهایی کابینه با  18وزیر توافق کردند.
رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف لبنان
همچنین درباره توزیع پستهای حاکمیتی
توافق کردند که وزارت دادگستری در اختیار
تیم رئیس جمهور و در مقابل وزارت کشور
به تیم حریری واگذار شد .اطالعات نشان
میدهد گزینه تصدی این پست نیز مشخص
شده است.بهگفته منابع با وجود اینهمه،
تشکیل دولت در یک روز امکانپذیر نیست
و نشست مذکور در واقع فضایی مثبت و
محتاطانه داشت که عمدتاً ناشی از وعدههایی
بود که هریک از طرفین برای تسهیل پرونده
تشکیل دولت داده بودند.

جهش ویروس کرونا طبیعی است؛ مردم وحشتزده نشوند!

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،با بیان اینکه جهش ویروس
کرونا فع ً
ال روی عالئم بیماری تأثیری نداشته
است ،گفت :مردم نباید وحشتزده شوند،
زیرا در اپیدمیهای پیشرونده ،این جهشها
به طور مستمر و مداوم رخ میدهد.به گزارش
میالدالرستان به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا؛
رسانهها اخیرا ً از بروز جهشی جدید در ویروس
کرونا با منشأ انگلستان خبر دادند؛ این جهش
باعث افزایش محدودیتها و لغو پروازهای
بسیاری از کشورها از مبدأ انگلیس شده و
نگرانیهایی برای کشورهای جهان ایجاد کرده
است .دکتر حمید سوری  ،درباره جهش جدید
ویروس کرونا اظهار کرد :اعالم خبر ایجاد جهش
در ویروس کرونا اخیرا ً باعث بروز نگرانیهایی
در جامعه شده است اما این نگرانیها خیلی
پشتوانه علمی ندارد زیرا ویروس به طور کلی
در طول زمان دچار جهش میشود و این
نخستین و آخرین بار نیست که ویروس کرونا
دچار جهش میشود اما بسیاری از جهشهای
ویروسی یا تشخیص داده نمیشود یا آنقدر
پیشپا افتاده و خفیف هستند که تغییری در
وضعیت بیماریزایی ایجاد نمیکنند.
وی افزود :آنچه درباره جهش جدید در ویروس
کرونا گفته شده این است که این جهش ،سرعت
انتشار بیماری کرونا را افزایش داده اما فع ً
ال روی
الگوی بالینی بیماری و عالئم و نشانههای کرونا
تأثیری نداشته است.سوری ادامه داد :این

ویروس جهش یافته در سطح بریتانیا و برخی
کشورهای اروپایی شیوع یافته است اما به نظر
گومیر ناشی از کووید19
میرسد که الگوی مر 
در انگلستان طی چند روز اخیر تغییری نکرده
است یعنی انگلستان صرفنظر از نوسانات
جزئی که در آمار فوتیها داشته است ،تغییرات
چشمگیری در آمار فوتیهای خود نداشته
است که بر این اساس به نظر میرسد جهش
ویروس بر افزایش فوتیها تأثیری نداشته است.
وی گفت :انگلیس تا اواخر تابستان توانسته بود
اپیدمی کووید 19را کنترل کند یعنی از ابتدای
رخداد اپیدمی یک پیک داشت و این خیز
بیماری تا خرداد ماه ادامه یافته بود اما در اواخر
تابستان موارد مرگومیر انگلیس کاهش یافت و
روند رو به رشد مرگها در انگلستان در اوایل
پاییز شروع شده است که شاید بتوان به نوعی
اینگونه تعبیر کرد که ویروس جهش یافته در
همان اوایل پاییز اشاعه پیدا کرده و با تأخیر
گزارش شده است!استاد اپیدمیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،با بیان اینکه باید
اقدامات مناسبی برای کنترل کرونا در کشورها
صورت بگیرد ،تصریح کرد :بخشی از این
اقدامات به سیاستگذاران و بخش دیگر به مردم
مربوط است؛ سیاستگذاران باید در جهت ایجاد
ممنوعیت در تردد و سفرهایی که از کشورهای
مظنون به ویروس جهشیافته به ایران صورت
میگیرد سیاستگذاری کنند و عالوه بر پروازهای
مستقیم از این کشورها ،سفرهای غیرمستقیم

(مث ً
ال از انگلستان به کشورهای همسایه و سپس
به ایران) را مورد بررسی قرار دهند .وی ادامه
داد :مردم نیز باید با اقدامات مراقبتی بیشتر
مانند استفاده از ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی
و بهداشت فردی و پرهیز از حضور در تجمعات
و مهمانیها به کنترل اپیدمی کمک کنند.
سوری با بیان اینکه ظاهرا ً تا به حال از ورود
ویروس جهش یافته به کشور ما گزارشی ارائه
نشده است ،متذکر شد :در صورتی که مواردی
از ابتال به ویروس جهشیافته در ایران گزارش
شود بیماران باید مورد مراقبتهای شدیدتر
و جدیتری قرار بگیرند.این اپیدمیولوژیست
در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر جهشهای
ویروسی بر فرآیند ساخت واکسن کرونا تصریح
کرد :االن برای قضاوت کردن درباره تأثیر
جهش ویروس کرونا بر فرآیند ساخت واکسن
زود است و باید اثرات این جهشها در یک
بستر علمی بررسی شود اما بر اساس آنچه از
شواهد اولیه برمیآید ،جهشهای ویروس کرونا
عمدتاً در نواحی از ویروس کرونا صورت گرفته
است که تداخلی با اثربخشی واکسنهای مورد
آزمایش ندارد و به نظر نمیرسد تأثیری جدی
بر روند تولید واکسن کرونا داشته باشد اما به
هرحال نیاز است که مطالعات دقیقی روی این
جهش صورت بگیرد.استاد اپیدمیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد :مردم
نباید وحشتزده شوند زیرا در اپیدمیهای
پیشرونده ،این جهشها به طور مستمر و
مداوم رخ میدهد؛ با توجه به اینکه تاریخ
انقضای اپیدمی کرونا مشخص نیست ،تغییر در
شیوه زندگی مردم برای مقابله با ویروس بسیار
مهم است.
وی با اشاره به روند کاهشی کرونا در ایران گفت:
دو دلیل عمده را میتوان علت کاهش آمار کرونا
دانست؛ یکی از این دالیل ،اعمال محدودیتها
و دیگری اجرای طرح شهید سلیمانی بوده
است و نباید در ادامه مسیر خود مأیوس شویم
و ذهنمان را درگیر جهشهای ویروس کرونا
کنیم بلکه باید با قوت بیشتری پروتکلها را
رعایت کنیم.

حه
ف
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ت وزیر سابق ژاپن
بازجویی از شینزو آبه نخس 
به اتهام تخلف مالی

نخستوزیر سابق ژاپن که به پرداخت هزینه
مهمانیهای سیاسی از بودجه دولت متهم
شده ،مورد بازجویی دادستانهای توکیو قرار
گرفت«.شینزو آبه» ،نخستوزیر سابق ژاپن ،به
خاطر بیماریاش در سپتامبر ( ۲۰۲۰شهریور-
مهر) از سمتش کنارهگیری کرد.
دفتر او متهم شده که هزینههای ضیافتهای
شام برای حامیان حزبِ «آبه» را به صورت
غیر قانونی پرداخت کرده است .از این رو
«آبه» مدتهاست که مورد انتقاد شدید است.
این مسئله احتماالً همان نقض قوانین تأمین
مالی محسوب میشود که شینزو آبه سال
گذشته میالدی (زمانی که نخستوزیر بود)
از پاسخگویی به آن در پارلمان طفره رفت.
دادستانهای توکیو پروندهای را هم علیه
منشی آبه بابت تامین مالی گزارش نشده به
ارزش  ۴۰میلیون ین (معادل حدودا َ  ۳۸۶هزار
دالر) تنظیم کردهاند و از نخستوزیر سابق
خواستهاند تا به صورت داوطلبانه درباره این
پرونده مورد بازجویی قرار گیرد.
دادستانهای توکیو میگویند ،آنها درباره این
تحقیقات اظهارنظر نمیکنند .به گزارش ایسنا،
دفتر «آبه» نیز در این باری اظهارنظری نکرده

است.این مسئله همچنین برای «یوشیهیده
سوگا» ،نخستوزیر کنونی ژاپن نیز دردسر
ساز شده است؛ چرا که در زمان نخستوزیری
آبه ،سوگا دست راست وی بود و در پارلمان از
آبه دفاع کرد .همچنین میزان رضایتمندی از
سوگا که چند ماهی است رهبری دولت را به
دست دارد بابت عملکرد دولتش در مواجهه با
همهگیریِ کووید ۱۹-کاهش داشته است.
وی همچنین با وجود درخواست از شهروندان
ژاپنی برای اجتناب از مراسمهای مربوط به آخر
سال در بحبوحه افزایش موارد ابتال به کرونا به
دلیل شرکت در یک گردهمآیی آخر سالی مورد
انتقاد قرار گرفت.

تحریم  103شرکت روسی و چینی

از سوی وزارت خزانهداری آمریکا

واکاوی اصالحات قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
به جای اصالح ابرو ،چشم قانون را کور نکنیم!

اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
یازدهم در شرایطی در حال تصویب است که هنوز
بررسی آن به پایان نرسیده ،واکنشهای بسیاری
را از سوی فعاالن سیاسی ،رسانهها و شبکههای
اجتماعی برانگیخته ،به گونه ای که بسیاری
معتقدند این طرح بیش از اصالح قانون ،اهداف
سیاسی و جناحی را دنبال میکند .به گزارش
ایرناپالس ،در حالی که دولت ماههاست الیحه
اصالح قانون ریاست جمهوری را پس از مدتها
کار کارشناسی تقدیم مجلس کرده بود ،نمایندگان
دوره یازدهم بدون توجه به این الیحه ،طرح اصالح
قانون انتخابات ریاستجمهوری را به صورت
فوریتی در دستور کار قرار داده و یازدهم آبانماه
کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند .از
دوازدهم آذرماه نیز رسیدگی به جزییات این طرح
در مجلس آغاز شده است.از آن زمان تاکنون،
مجلس در چند جلسه ،بخشهایی از این طرح
را همراه با بررسی پیشنهادهای متنوع نمایندگان
تصویب کرده است .مجلس تاکید دارد هدفش
از تصویب این طرح ،ضابطهمند کردن ثبتنام
داوطلبان و کاستن از بار شورای نگهبان برای
بررسی صالحیتهاست ،اما نگاهی دقیق به طرح
مجلس نشان میدهد بار فعالیت شورای نگهبان
نه تنها کم نمیشود بلکه در صورت تصویب نهایی
آن ،حجم کار این شورا در زمینه های مختلف
افزایش نیز خواهد یافت.
آنها که نباید نامزد شوند!

تعیین محدوده سنی ،ممنوعیت نامزدی دارندگان
دارای سابقه اقامت یا گرین کارت در «کشورهای
بیگانه» ،برخورداری از سوابق مدیریتی خاص،
شرط جدید مدرک تحصیلی ،الزام به ارائه برنامه
و شرایط مدیر و مدبر بودن داوطلب از مهمترین
تغییرات و اصالحات طرح مجلس یازدهم نسبت
به قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری است.
مدافعان این طرح امیدوارند با تصویب سریع
آن ،بتوانند انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری که قرار است خردادماه آینده در کشور
برگزار شود ،را مطابق با این قانون برگزار کنند و با
توجه به آغاز مراحل اجرایی آن از بهمنماه امسال،
در عمل فرصت زیادی برای بررسی و اجرای چنین
مصوبهای فراهم نیست.
با این حال ،به نظر میرسد اصالحات ایجاد
شده در عمل به محدودتر کردن دامنه افراد
واجد صالحیت و در نتیجه ،کاهش حق انتخاب
مردم منجر شود .به طور نمونه ،سن داوطلبان
انتخابات ریاست جمهوری فقط بین  ۴۰تا ۷۰
سال تعیین شده و در عمل بسیاری از افراد با
صالحیت که جوانتر هستند یا افراد باتجربهای
که از توان جسمی و روحی الزم برای فعالیت
پس از  ۷۰سال برخوردارند ،از دایره انتخاب
مردم حذف شدهاند .این در حالی است که در
بسیاری کشورهای پیشرو ،نامزدهای موفق و
باتجربهای رئیسجمهوری شده اند که یا زیر ۴۰
سال سن دارند و یا آنکه حتی باالی  ۷۰سال
سن داشتهاند .به عنوان نمونه« ،امانوئل مکرون»
رئیسجمهوری فرانسه در سن  ۳۹سالگی و «جو
بایدن» رئیسجمهوری آمریکا در  ۷۸سالگی این
مسئولیت را برعهده گرفتهاند.
در صورت تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان،
کشور نه تنها از خیل عظیم مدیران فعال جوان

اساسی بدانند.

شرط مدرک تحصیلی و ارائه برنامه

که زیر  ۴۰سال سن دارند (مانند محمدجواد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات) محروم میشود،
بلکه بسیاری از افراد باتجربه نیز از گردونه انتخاب
مردم حذف خواهند شد و در نتیجه ،دایره مدیران
ارشد نظام تنگترو فقط محدود به افراد یک بازه
زمانی  ۳۰ساله خواهد شد.
موضوع مهم دیگر ،افزودن بندی به عنوان
سابقه تصدی مشاغل خاص ابتدا حداقل ۸
سال و با تصمیم اخیر به  ۶سال است که دامنه
انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان را به شدت
محدود میکند؛ در صورت تایید نهایی این بند،
فقط افرادی همچون معاونان رئیسان قوای
سهگانه ،استانداران و شهرداران شهرهای باالی ۲
میلیون جمعیت ،برخی مقامهای عالیرتبه نظامی
و معدود افراد دیگر حق کاندیداتوری را خواهند
داشت.به این ترتیب حتی اگر معاون اول یکی از
قوا و یا رئیس کل بانک مرکزی  ۵سال و  ۱۱ماه
در پست خود یا چند پست معدود دیگر سابقه
داشته باشند ،حق نامزدی ریاست جمهوری را
ندارند! همچنین نمایندگان ،داشتن گرینکارت و
یا کارت اقامت دیگر کشورها را برای نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کردند که به
دلیل نوع خاص نگاه به اقامت ،بسیاری از افراد از
گردونه رقابت حذف خواهند شد.
برخی ناظران بر این باورند که گنجاندن شرط
عدم اقامت نه تنها بسیاری از نامزدهای بالقوه
جناح رقیب را حذف خواهد کرد بلکه مشخصا
برای جلوگیری از کاندیدا شدن افرادی مانند
محمدجواد ظریف است که سالها در آمریکا
دانشجو بوده و چندسال نیز در نمایندگی ایران
در نیویورک فعالیت کرده است و اساسا مشخص
نیست کارت سبز دارد یا خیر.
بویژه که ابراهیم عزیزی یکی از موافقان طرح
در دفاع از این بند گفته بود «تابعیت به تنهایی
کفایت نمیکند و داوطلبان باید سابقه اقامت در
دیگر کشورها را هم «نداشته» باشند!»
این مصوبههای مجلس با واکنشهای مختلفی
در رسانهها و شبکههای اجتماعی همراه شده از
جمله اینکه« ،با این قانون ،شهید چمران (که
سابقه اقامت و تحصیل در آمریکا را داشت)
اساسا نمیتوانست نامزد ریاست جمهوری شود!
نمایندگان مجلس یازدهم ،حواسشان نبوده
حداقل در ظاهر ،قانون را به گونهای اصالح یا
تقریر کنند که از آن تعبیر به دوختن لباس قانون
بر قامت یک شخص خاص نشود!»
پرسش مهم این است که اگر ایرانیانی مانند

فرزندان دیپلماتها یا دانشجویان یا دیگر شاغالن
و نمایندگان دولت در خارج از کشور متولد شده
باشند و طبق قانون همان کشور ،مشمول تابعیت
شده ،آیا دیگر نمیتوانند در انتخابات ایران کاندیدا
شود؟ یا اگر فردی پیش از این به هر دلیلی اقامت
گرفته و حتی از آن استفاده نکرده باشد ،باید از
حق قانونی کاندیداتوری در وطن خود محروم شود؟
همچنین در مصوبه یاد شده باید مشخص شود
منظور از اقامت در زمان ثبت نام کاندیداست یا همه
دوران قبلی زندگی فرد را دربر میگیرد؟
در جلسه یکشنبه  ۳۰آذرماه اگرچه نمایندگان
مصوب کردند همه اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی امکان
ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری را داشته
باشند ،اما ایرادها به طرح قبلی هنوز پابرجاست و
منتقدان معتقدند طبق قانون اساسی نباید چنین
محدودیتهایی برای انتخابشوندگان وضع شود.
کار به جایی رسید که در جلسه یکشنبه این هفته،
زیر فشار انتقادها ،رئیس مجلس که طبق مصوبه
نمایندگان میتواند همزمان با ریاست قوه مقننه،
نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم شود ،سرانجام
واکنش نشان داد و گفت «نباید فضا را محدود و
تنگ کرد»!
سرانجام حضور نظامیان

البته یکی دیگر از موارد مهم «طرح اصالح موادی
از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که بحثهای
زیادی درباره آن مطرح شده ،مخالفت مجلس با
منع ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری
است .طبق مصوبه مجلس ،فرماندهان عالی
نظامی به شرط  ۶سال سابقه میتوانند کاندیدای
انتخاباتی شوند .طبق بند ب ماده یک این طرح،
 ۶سال سابقه فرماندهی عالی نیروهای مسلح با
جایگاه سرلشکری و باالتر را از جمله شروط برای
ورود داوطلبان تعیین شد.
محمدباقر قالیباف در زمان بحث موافقان و
مخالفان این موضوع ،نقش مهمی در مخالفت
با ممنوعیت کاندیداتوری نظامیان در انتخابات
داشت و در صحن علنی گفت« :قانون اساسی
اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا
بتوانند ثبتنام و در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کنند».
این واکنش رئیس مجلس به دلیل پیشنهاد
غالمرضا نوری قزلجه ،نماینده بستانآباد برای
حذف این بند بود که سبب شد نمایندگان مخالف،
مقررات محدودکننده برای گروهی از داوطلبان را
«سلب آزادی فردی» و نقض اصل  ۲۰قانون

یک تغییر چالش برانگیز دیگر که نمایندگان
مجلس مصوب کردند ،شرط داشتن مدرک
تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن
مورد تأیید وزارت علوم یا بهداشت و یا مرکز
مدیریت حوزههای علمیه است که بازهم دایره
انتخاب مردم را تنگ تر و محدودتر میکند.
ارائه برنامه داوطلبان نیز از نکات تامل برانگیز دیگر
این طرح است که با بررسی برنامههای سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همه کاندیداها
بهگونهای که قابل ارزیابی کیفی و کمی باشد،
عالوه بر افزودن به بار وزارت کشور و شورای
نگهبان ،ممکن است تحت تاثیر سلیقه جناحی یا
سیاسی نهاد بررسی کننده قرار گیرد.
با این حال هنوز چالش برانگیزترین بخش طرح
موسوم به اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،شرایطی است
که ذیل عناوین و معیارهای رجال مذهبی و
مدیر و مدبر بودن آمده است؛ عناوین کلی و قابل
تفسیر ،چگونه قابل سنجش و ارزیابی است که
تضییعکننده حق هیچ کاندیدایی نباشد؟ منطق
قانونگذاری همواره باید این باشد که معیارهای
مصداقی مشخص و روشن باشد تا تفسیرهای
متنوع از آن ناممکن شود .بحث درباره ایرادهای
این طرح محدود به همین موارد نیست و بررسی
موشکافانه آن نیازمند نوشتاری طوالنی و مفصل
است؛ ظاهرا نمایندگانی که هدف خود را کاستن
از بار شورای نگهبان و حضور بیضابطه افراد
برای ثبتنام میدانند فراموش کردهاند که اوال
در کشورهایی که سابقه اداره موفق کشور به
روش ریاستی و انتخاباتی را دارند ،وظیفه معرفی
کاندیداها را برعهده احزاب و جریانهای سیاسی
گذاشتهاند تا تشکلهای سیاسی خود راسا اقدام
به انتخاب اولیه و معرفی نهایی آن به مردم کنند.
در دموکراسیهای پیشرو ،معرفی نامزد با
احزاب است و مردم از میان آنها فرد دلخواه را
برمیگزینند ،یا افراد خواهان نامزدی ،موظفند
تعداد مشخصی امضا برای ثبتنام جمع کنند
تا نهاد ثبتنامکننده (وزارت کشور یا داخله) در
روزهای انتخابات به صحنه تئاتر کمدی تبدیل
نشود و هر فردی بدون «محدودیت منطقی»،
برای ثبتنام مراجعه نکند.
شکی نیست که اقدامات نمایندگان مجلس
در ایجاد محدودیت و تعیین شروط برای
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،راهی برای
استانداردسازی و جلوگیری از افزایش مشکالت
در زمان ثبتنام است زیرا روال گذشته سبب
شده بود افراد زیادی برای گرفتن عکس در برابر
دوربینهای رسانههای داخلی و خارجی ،خود را
به وزارت کشور برسانند ،اما آنچه باید به آن اشاره
کرد اینکه ،تنگتر کردن دایره حلقه نامزدها سبب
شود از این دایره ،فقط افرادی خاصی انتخاب
شوند .چنین رویکردی به شدت شائبه سیاسی و
جناحی بودن را ترسیم میکند که نه راهگشای
اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است نه نسبتی
با شعارهای مجلس انقالبی دارد؛ بلکه بیشتر
متبادرکننده ضربالمثل اصالح ابرو و کورکردن
چشم است!
محمدرضا رئیسی

وزارت بازرگانی آمریکا در ادامه جنگ سر ِد
خود با رقبایش 103 ،شرکت و مؤسسه چینی
و روسی را به بهانه همکاری با ارتش دو کشور
در فهرست تحریمها قرارداد.
دو سال است که یک رویارویی جدید و جدیِ
اقتصادی ،سیاسی ،دیپلماتیک ،امنیتی و حتی
نظامی بین آمریکا و چین در جریان است که
آن را جنگ سرد آمریکا و چین میخوانند.
روز خبری جدید از تهدید و اقدامات خصمانه
یکی از طرفها به جهان مخابره میشود ،به
ویژه از طرف آمریکایی که در واپسین روزهای
حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید اقدامات
ضدچینیاش سرعت گرفته و گسترده شده
است .گاهی نیز این جنگ سرد را میتوان
وسیعتر تعریف کرد به صورت جنگ سر ِد غرب
و شرق.مؤسسات و شرکتهایی که در فهرست
تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند ،اجازه
خرید شماری از کاالها و فناوریهای آمریکا
را نخواهند داشت .طبق این گزارش۵۸ ،
شرکت چینی و  ۴۵شرکت روس در فهرست
تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند که در میان
آنها شرکت کشتیسازی ادمیرالتی (بخشی
از شرکت کشتیسازی روسی جیاسسی
یونایتد) ،شرکت هواپیمایی یونایتد ،واحد
پرواز ویژه شرکت بودجه ایالتی فدرال ،شرکت
ایرکوت ،شرکت فناوری روسی اوبورونپروم،
روستک ،بالگردهای روسی ،هواپیمای مدنی
سوخو ،توپولوف جیاسسی ،مرکز موشکی و

فضایی جیاسسی و شرکت انرژی هستهای
دولتی روس اتم به چشم میخورند.
به گزارش فارس ،فهرست اولیه بازرگانی
آمریکا شامل  ۱۰۳شرکت میشود و احتمال
میرود پس از بررسیهای بیشتر ،شرکتهایی
از این فهرست حذف شده یا به آن اضافه شود.
دستکم برخی از شرکتها و مؤسساتی که در
لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند ،پیش
از این نیز تحت تحریمها و محدودیتهای
آمریکا از جمله واردات برخی اقالم آمریکایی
قرار گرفتهاند.
نیکی هیلی :مقابل چین باید بیدار بود

خبر جدید از این جنگ سرد اینکه ،به
گزارش ایسنا« ،نیکی هیلی» ،سفیر سابق
آمریکا در سازمان ملل از آمریکاییها
خواسته در مواجهه با «تهدید تبدیل شدن
چین به قدرت برتر جهان در حالی که این
کشور ممکن است از همهگیری کووید۱۹-
برای گسترش نفوذش در میان کشورهای
جهان استفاده کند» ،بیدار شوند.مقامهای
دولت ترامپ اغلب چین را متهم به داشتن
برنامههایی برای سرنگون کردن جایگاه آمریکا
در عرصه جهانی میکنند .تنشها بین دو
کشور در چند سال گذشته وجود داشتهاند،
اما با همهگیری ویروس کووید ۱۹-همچنانکه
دونالد ترامپ مدعی مسئول بودن چین در
شیوع آن شده ،به میزان چشمگیری افزایش
پیدا کردهاند.

آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/03/31 -139960311235000240هيأت اول  -موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرسول كريمي گراشي فرزند عبدالحسين بشماره ملي  6569965700در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  584/3مترمربع پالك  12714فرعي از  10827اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  10827/2625اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به
اين كه تحديد حدود پالك  10827/12714تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز سهشنبه مورخه  99/10/30تعیین و
عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 14
قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/10/06 :
م/الف569/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  98/12/12 -139860311235000907هيأت اول  -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 زينبخاتون عبدليان پور فرزند عبدل بشماره ملي  6569903199در ششدانگ
يك باب خانه به مساحت  289/40مترمربع پالك  12652فرعي از  10827اصلي مفروز و مجزي شده از
پالك  10827/1128اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين
كه تحديد حدود پالك  10827/12652تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز دوشنبه مورخه  99/11/06تعیین و عملیات
تحدید از ساعت  8صبح در محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود
و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته
خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/10/06 :
م/الف568/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
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چدو (مطلب انتقادی)
ُم ُرک ُ

«چد»
« ُم ُرک» با ضم «م» و «ر»  ،یعنی گرهُ ،
با ضم «چ» و سکون «د» به معنای جهود یا
به عبارتی ،یهود است و یهود کسی است که
خصلت خاصی دارد ،مثال در کارش ،حساب و
کتاب دقیق وجود داشته و به جز خودش کس
دیگری را قبول ندارد و در عقیده اش سخت
و محکم است ،حتی اگر نادرست باشد .وقتی
میگویند ُم ُرک ُچدو یعنی گره ای که به سختی
قابل گشایش است و این ،خود نوعی ضرب
المثل است.
مثال های زیادی را می توان از این ُم ُرک ها
و گره ها به خصوص در شهرستان خودمان
من نویسنده
الرستان بزرگ عنوان کرد هر چند ِ
بنایی ندارم که از همه آنها و یا قسمتی پرده
بردارم .مثال نمی توانم بگویم که آن اداره کل و
ادارات کل دیگر که قرار بود بدهند ،چرا ندادند؟!
و یا منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک ،کجا
رفت؟! من نخواهم گفت جاده مهم الر -جهرم
شیراز و الر -بندرعباس که خود می تواند ازمهمترین راه های ارتباطی کشور باشد و اتفاقا
در حال حاضر از خطرناک ترین جاده های
کشور به شمار می آید ،باتوجه به اینکه نام اداره
کل راه و شهر سازی را یدک می کشیم ،چرا به
انجام نرسیده است؟! و نخواهید که بگویم چرا
اختصاص بودجه های مختلف برای شهرستان
ما همیشه با چالش روبرو است و صدها مورد
دیگر . ...ببخشید یادم رفت بگویم که از وضعیت
بی سرپرستی یا بی رئیسی یا بی مسئولیتی اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان بزرگمان ،که
دیگرنمیتوانم حرفی به میان آورم  .گره ای بس
چدو که ظاهرا حتی با دندان شیر هم قابل باز

شدن نیست! اجازه بدهید درباره این اداره مهم
که نقش اصلی آن ترویج فرهنگ و هنر است
هیچ اظهار نظری نکنم و نگویم چه سالهایی
است که داغ یک رئیس بر دل این اداره نشسته
و صندلی اش گردوغبار گرفته؛ هرچند که صبح
تا صبح ،این صندلی توسط کارکنان خدوم این
اداره مورد گردگیری قرار میگیرد .به هر صورت
من هیچ نمیگویم تا مبادا از من شنیده باشید
که این اداره همچنان در تب و تاب و کشمکش
تعیین رئیس مانده و هر از چند گاهی زمزمه
ای برای تصاحب این کرسی فرهنگی شنیده
میشود و چطور میتوانم بگویم مدیران اداره کل
فارس خدای ناکرده تعللی میکنند و یا از آن
بیشتر پیش بروم و زبانم الل بگویم بعضی ها
که شماهم میشناسید ،بله از همین خودی های
خودمان برگشته و میگوید ما در مساله اداره
ارشاد الر دخالت نمیکنیم هر چند که میتوانند
بسیار ورود کنند .بماند...
در کلحرفی ندارم و نمیتوانم چیزهایی که در باال
عرض شد را به زبان بیاورم ،فقط میخواستم چند
خطی درباره مرک چدو و این دو کلمه حساس
کمی صحبت کنم و برای بچه های این دوروزمانه
که میروند فرهنگ و زبانشان را فراموش کنند،
روشن سازم که مرک چدو چیست!
انشااهلل که همه چیز درست شود!

حمید رضا پریدار

حوزه بندی حکومت الرستان در سال 1316

تاریخی جوانان انقالبی» در بیانات رهبر انقالب
بررسی اهمیت «بصیرت
ِ
ِ
از این موضوع رنج میبرم...

این جمالت رهبر انقالب را با دقت بخوانید:
«یکی از راههای فریب و اغواگری ،تحریف تاریخ
است که امروز متأسفانه این کار بهوفور صورت
میگیرد ... .من از اینکه میبینم جوانان ما از این
قضایا بی ّ
اطالعند ،رنج میبرم۸۰/۸/۲۰ ».
«یکی از چیزهایی که بنده نگران آن هستم،
جوان بالندهی ما که
این است که این نسل
ِ
بحمداهلل ،هم آگاه و با بصیرت است ،هم دارای
انگیزه است ،آماده بهکار است ،وسط میدان
است ،انقالبی است ،بتدریج این حوادث مهم را،
این عبرتهای بزرگ دوران معاصر را از یاد ببرد».
1394/6/18
این عبارات حضرت آیتاهلل خامنهای یک
نگرانی مهم ایشان را پیشروی ما قرار میدهد:
ِ
ناآگاهی از تاریخ و درس و عبرتهای آن .رهبر
انقالبی
انقالب یکی از مهمترین نیازهای حرکت
ِ
کسب «آگاهی و بصیرت
صحیح و عمیق را
ِ
تاریخی» میدانند .اما این دغدغهی ایشان از
کجا نشأت گرفته و ضرورت این مسئله چیست؟
برای دستیابی به این بصیرت تاریخی ،حضرت
آیتاهلل خامنهای چه راهکارهایی را خصوصا
برای «جوانان انقالبی» مطرح کردهاند؟
شرح حال ما ،در صحنهای دیگر

فهم تاریخی از موضوعات
در نگاه رهبر انقالب ِ
و پدیدهها یک امر بُنیادین و کلیدی است« :ما
درباره هر پدیدهای که سخن میگوییم و قضاوت
میکنیم ،باید به تاریخ آن پدیده نگاه کنیم».
1375/۲/۱۳
چراکه فهم تاریخی «درسها و عبرتها» را
در اختیارمان قرار میدهد« :میخواهیم از
راه شناختن تاریخ خود ،گذشتهی خود و
برجستگان این تاریخ ،خود را درست بشناسیم؛
امروزمان را درست بفهمیم و راه فردامان را
تشخیص بدهیم و باز کنیم ...گذشته برای ما
یک وسیله و آئینهای است؛ مایهی عبرتی است
تا راه آیندهمان را هموار کنیم۸۷/۲/۱۹ ».
با این نگاه «تاریخ یعنی شرح حال ما ،در
صحنهای دیگر ...تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی
همینهایی که امروز اینجا هستیم .پس ،اگر ما
شرح تاریخ را میگوییم ،هر کداممان باید نگاه
ِ
ِ
قسمت داستان قرار
کنیم و ببینیم در کدام
گرفتهایم .بعد ببینیم کسی که مثل ما در این
قسمت قرار گرفته بود ،آن روز چگونه عمل کرد
که ضربه خورد؟ مواظب باشیم آنطور عمل
نکنیم۷۵/۳/۲۰ ».
اگر با نگا ِه درسآموزی و عبرتگیری از تاریخ به

طراح:هادی شاکرپور
رمز جدول
هماتوم
اپی دورال

کلمه
سخن
موزون

ش

تقسیمات کشوری در الرستان و جدا شدن
جهرم ،بستک ،لنگه ،اشکنان ،المرد ،خنج،
گراش و اوز از الرستان و تأسیس شهرستان
های جدید از موضوعات مهم تاریخی منطقه
جنوب در قرن چهاردهم شمسی می باشد
که پیامدهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی بسیاری برجای گذاشته است .متن
پیش رو که در آن بلوک ،دهات و قراء تابعه
الرستان مشخص گردیده ،چکیده صورت
جلسه کمیسیونی مرکب از فرمانده گردان
 25الرستان ،کفیل اداره نظمیه ،کفیل اداره
ثبت احوال الرستان ،آقای محمدرضا بنی
عباسی بستکی و دکتر حبیب اهلل رضاپور می
باشد که طبق دستور مسئولین ایالت فارس
و به منظور تعیین حوزه حکومتی الرستان
در تاریخ 1316/01/30برگزار شده است.
اهمیت این نوشتار در آن است که اطالعات
با ارزشی درباره وسعت الرستان و همچنین
اسامی بلوکات و دهات این شهرستان در
عصر پهلوی اول در اختیار پژوهشگران
قرار می دهد .ذکر این نکته ضروری است
که حوزه بندی حکومت الرستان در اوایل
سال  1316چند ماه قبل از اولین تقسیمات
کشوری ایران در دوره معاصر صورت گرفته
است .صورت دهات بلوک و قراء تابعه حوزه
مرکزی الرستان به شرح ذیل بود:
حومه :خور،لطیفی ،براک ،بائن،گراش،
اوز ،کرمستج ،اناخ ،دنگ ( دنگز ) ،کورده،
دهکویه ،بریز ،چاهو ،علی آباد کهنه ،هرمود (
مرخواند) ،کهنه
بلوک جویم :قریه جویم ،منصورآباد ،کالن،
فرشته جان ،ده دامچه ،بنیان ،دهفیش ،قطب
آباد ،حسن آباد
بلوک بنارویه :بنارویه ،شرفویه ،بختیاری ،فتح
آباد ،حسن آباد ،دهنو ،دهرا ،مارمه،
بلوک بیدشهر :قریه بیدشهر ،کهنه مربوط،
گوده ،هود ،قالت ،گالر ( جالر ) ،هیرم
بلوک هرم و کاریان :قریه هرم ،کاریان،
الغران ،بلغان ،احمد محمودی ،چغان ،سرگاه،
جالل آباد
بلوک خنج :قریه خنج ،حسین آباد ،فیشور،
بیغرد ،جهله ،دهنو ،سده ،بیخو ،شهرستان
حمامی ،چاه زال ،خورو ،چهر کوکو ،مکویه،

الغرویه ،سیف آباد ،چاه طال ،چاه ماری،
تخته ،کهنویه ،پشت بند ،دشتک سیاه،
شیرداش ،آب شیرین ،قره قاچ ،گزیزد،
هنکویه ،پتستایه ،باغان ،افتابان ( هفتوان )،
حسین آباد ،پدویه ،گرمشت ،کورده ،زنگویه،
محمله ،قره کنار ،شنایز ،لگاره ،خان احمدی،
آشنا ،مز ،چاه رستم ،چاه طوس ،کریم آباد،
چاه خور،
بلوک صحرای باغ :هرمود ( اعلم ) ،زرقان،
خلور ،دشتی ،دهمیان ،قریه باغ ،بنو ،عمادده،
دیده بان
بلوک ارد و فداغ :قریه ارد ،اغصه ،گزدان،
فداغ ،استاس لر ،گاوبست ،طایفه نفر،
بلوک بیخه بیرم :قریه بیرم ،فهیم ،چاه چاه
وردی ،محمدقاسمی ،خواجه عالی ،چاه ورد،
دوان ،باالده ،آبگنه ،جوزقدان ،ئهنو نعیم
بلوک اشکنان :قریه اشکنان ،خشت ،زین
الدینی ،کشکویه ،پنکرو ،الور ،کندر عبدالرضا،
کندر محمدی ،سه تنبگ ،اهل ،کال ،بریو،
کوهی ،پاقالت ،بس بند ،رکن آباد ،کندر کاله
بند ،کندر شیخی،
بلوک درز و سایبان :قریه درز ،سایه بان ،شاه غیب
صورت تعداد بلوک و قراء تابعه حوزه بستک
تابع الرستان به شرح ذیل بود:
حومه :کوهج ،فاریاب ،کتاو ،خلوص ،جناح،
هرنگ ،کوخرد ،پوژند ،آسو ،برباد ،باد،
بلوک فرامرزان :پای تاده ،گزدو ،دهنو خواجه،
هنگویه ،علی احمدان ،کنار سیاه ،کمشک،
گچویه ،دارکوه ،چاله ،کهتویه،
بلوک رویدر:گدمران ،لشی ،گوبین ،قریه
رویدر ،انجیره ،گودیر ،روداد ،نیکان ،گشو،
گیوه ،پرکان،
بلوک دژگان :قریه دژگان ،گاوبندی ،کنج،
سایه خوش ،گنائی ،محیائی،
بلوک لمزان :قریه لمزان ،پدل ،زبرو ،آدا،
سکو ،انجیره
بلوک گوده :راس ،انوه ،فاریاب ،چله ،فتویه،
شیخ منصور ،مردنو ،گودگز ،گلویه ،پس قالت،

رسول احمدلو

حه
ف

شنبه - 1399/10/06یازدهم جمادی االول  - 1442سال بیست و هشتم  -شماره 1630

د

جزیره ای
در ژاپن

و

ا

ژ

ه

موفق

ع

ر

واحد سطح

ا

ی

گ

ساز کلیسا

باران
زودگذر

ر

پلمپ
شرکتی
وحدت

درخت
زبان
گنجشک

س

ک
ک

ا

م

ی

ا

ب

پشت
درانداز
چوبی

ک

ل

و

ن

ی

از نزوالت
آسمانی

ت

گ

ر

گ

خوراکی از
تخم مرغ

ا

دست
نخورده

شیشه باالی
خودرو
از ورزش ها

اثری از

خاطره ها

ن

ا

گ

ی

خ
و

پارچه
ارتجاعی

ش

ک

ب

ا

ف

پیامبر
کشتی
ساز

ن

صدا و نوا

ا

و

و

مجبور
کردن

ا

د

ا

ر

پیکر خیالی

ن
ر

ح

ی

م

د

ی

چراغ
دریایی

ف

ا

نگاه خیره

ز

ل

ی

ا

ن

م

ب

ا

ل

ت

غ

ی

ر

ا

ت

ساخت و
پاخت

هادی

ر
دربه در
شهر شمالی

ر

دعا کردن

ک

ه

ن

حرفه

ف

ن

اثر پیتر
فرانکوپن

موجود
خیالی

مروارید

دشت
گراش

کرم حشرات

پیری
دیررس

لوطی

مستراح

م

ا

آشکار و
روشن

ا

و

ا

ر

ه

از سازها

س

ن

ت

و

ر

جهان و
عالم

ت

ش

ک

آتشدان
حمام

ت

و

چرک
سر نوزاد
الری
حقه زدن

باور

ی

ق

ی

ن

جدا
بر عکس

ا

د

ج

از آثار

تاریخی
خنج

جانشینی

لکه های

پرحرفی

الری

لباس

اول
شخص
جمع
کوبنده
مطبخ

کشور
عربی

مدینه

اگر
خودمانی
پایتخت
سنگال

قلک الری

برتری

از درختان

در بدری

شهر بی
قانون

پیمودن راه

تکبر
گله
گوسفند

پرده
محافظ
بدن

آوا و صدا

خودکار
فرنگی

مثل فرشته

آشفته

کوزه

جذام

دره و
شکاف
الری

خاندان

سالح مار

ن

از
پیامبران

بی سواد
جد و آبا
طعم فلفل

ن

ی

ا

روحانی
بودایی

ش

م

اشاره به دور
نوعی

ا

زیرانداز

ن

مایع
زندگانی

ا

ز

د

و

ب

ن

د

کبوتر
چاهی

ی

م

ا

م

ی

ن

حیوانات
وحشی

د

د

ا

ن

ظرف
روغنی

د

ب

ه

مادر عرب
لباس بلند
مردانه

داالن
چه موقع؟

حرف آخر

سالح
کاشتنی

مذهب

با حل این جدول
و رمزیابی آن ،به
اطالعات عمومی خود
از نظر پزشکی اضافه
کنید ،از بیماری های
نادر که شخص رشد
کمتری نسبت به افراد
دیگر دارد و جوان می
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و مرض قند نمی شود.
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اگر چنانچه این بصیرت تاریخی را کسب و نهادینه
کنیم آنگاه با بهکارگیری «درسها و عبرتها» و
«تجربیات تاریخی» صحیحترین برخورد و بهترین
انتخاب و تصمیمگیری را در پدیدهها و مسائل
خواهیم داشت و خطاها تکرار نمیشوند.
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«تاریخ استعمار و نفوذ»
 -۳مطالعه
ِ

تاریخ استعمار ،نفوذ و دخالتهای
مطالعهی
ِ
قدرتهای مستکبر نیز یکی دیگر از توصیههای
کلیدی رهبر انقالب است« :تاریخ دورهی
استعمار را بخوانید ...نه اینکه [غربیها] فقط
آدمها را ُبکشند؛ در دور نگهداشتن ملتهای
تحت استعما ِر خودشان از عرصهی پیشرفت و
امکان پیشرفت در همهی زمینهها هم تالش
زیادی کردند۹۰/۵/۱۹ ».
ایشان در این زمینه بهصورت مشخص «مطالعهی
اسناد النهی جاسوسی» را پیشنهاد کردهاند« :من
نمیدانم شما جوانها این کتابهای اسناد النهی

ا

درجه ی
باالتر

و

پادشاه

«تشخیص وظیفه»
جوانان انقالبی و
ِ

کالم آخر اینکه اگر چنانچه به چنین بصیرتی
دست پیدا کنیم نقش و وظیفهی خود نسبت
به مسائل و رخدادها را نیز کامال درک خواهیم
کرد .بهعنوان مثال ،امروز یکی از مسائل جدی
کشور «عدم اعتماد به دشمن» است .موضوعی
که رهبر انقالب در دیدار اخیر خطاب به
مسئولین کشور به آن اشاره کردند« :به دشمن
اعتماد نکنید ...دشمنیها را از یاد نبرید.
دشمنی کردند .دیدید که آمریکای ترامپ و
آمریکای اوباما با شما چه کرد۹۹/۹/۲۶ ».

بسیار سرخ

ط

مهربان

«تاریخ انقالبهای دنیا»
 -۲مطالعه
ِ

کنایه

تیره و تار

ماه سرد

جاسوسی را خواندهاید ،میخوانید یا نه؛ خواندنی
است ،خواندنی است۸۷/۸/۸ ».
البته نکتهی بسیار مهم در مطالعهی تاریخ این
است که باید تاریخ را از مجرایِ منابع مطمئن
و سالم و صحیح خواند؛ چراکه جریانات منحرف
اصل حرکت دینی و انقالبی در
و آنان که با
ِ
این کشور دشمنی داشتهاند نیز در عرصهی
تاریخنگاری بسیار فعال بوده و هستند.

در کنار این موارد ،مطالعهی «تاریخ انقالبهای
دنیا» و مقایسهی تطبیقی این انقالبها با
انقالب اسالمی یکی دیگر از توصیههای حضرت
«متأسفانه ،اغلب جوانان
آیتاهلل خامنهای است:
ّ
ما ،اص ً
ال از انقالبهای دیگر خبر ندارند .من
غصه میخورم .اص ً
ال
گاهی از این بابت ،واقعاً ّ
نمیدانند انقالب سوسیالیستی شوروی سابق که
بزرگترین انقالب زمان معاصر تا قبل از انقالب
اسالمی بود و این همه هیاهو در دنیا داشت ،در
مقایسه با انقالب ما ،از چه ظواهر ناخوشایندی
برخوردار بود۷۳/۴/۲۲ ».

نوعی
چراغ

وابسته

م

بسیار مهم است که «جوان مومن انقالبی»
بداند امروز در چه نقطهای از تاریخ ایستاده
است و ُکنش و واکنشهای او در کدام چارچوبِ
کالن معنا مییابد« :تا ندانیم چگونه بودهایم،
نخواهیم دانست که امروز چه در اختیار داریم».
۷۳/۳/۱۱
انقالب اسالمی پدیدهای برخوردار از یک
عقبهی تاریخی است .فهم این ُعمق تاریخی
بهخصوص برای جوانان انقالبی واجب است .با
این نگاه ،حضرت آیتاهلل خامنهای بر مطالعهی
تاریخ «دویست سال اخیر ایران» تأکید ویژهای
دارند« :من همه دغدغهام این است که جوان
انقالبی امروز ،نداند ما بعد از چه دورانی،
امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی
هستیم .تاریخچه این صدوپنجاه ،دویست سال
اخیر  -از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ از
دوران جنگهای ایران و روس به این طرف  -را
بخوانید۷۱/۵/۲۱ ».
ایشان بهصورت مشخص جوانان را به مطالعهی
«نهضت مشروطیت» و «تاریخ دوران پهلوی»
توصیه کردهاند« :نسل امروز باید از تاریخ
کشورش ّ
اطالع داشته باشد؛ بخصوص از زمان
مشروطیت به این طرف را بداند ...باید بدانید که
کشور شما در چه موقعیتی قرار داشته و دارد.
شما باید بخصوص تاریخ رژیم گذشته را بدانید.
نسل امروز ما درست نمیداند که انقالب اسالمی
چگونه این کشور را از چنگال آن رژیم خالص
کرده است ...شما باید تاریخ کودتای رضاخان
در اسفند  ،۱۲۹۹بعد رسیدنش به سلطنت در
 ،۱۳۰۳بعد جانشین شدن محمدرضا را بدانید».
۷۹/۱۲/۲۲
توصیهی کلیدی ایشان به جوانان این است که
«تجربهی انقالب را ،یعنی عینیت این نظریه
را در طول این سالها بدانید؛ تاریخ انقالب را
بدانید۹۲/۳/۶ ».
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چند پیشنهاد کاربردی برای مطالعات تاریخی
«تاریخ دویست سال اخیر ایران»
 -۱مطالعه
ِ

پاسخ جدول شماره 1624
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سراغ آن برویم آنگاه به فهم جبههبندیها نیز
دست مییابیم« :از تاریخ بسیار درسها میشود
آموخت و بسیار تجربهها میشود به دست آورد...
روشهای زندگی عوض میشود؛ اما پایههای
اصلی زندگی بشر و جبههبندیهای اصلی بشر،
تغییری پیدا نمیکند۷۹/۲/۱ ».
چنین نگاهی در منظومهی فکری رهبر انقالب
ریشه در یک «آموزهی قرآنی» دارد« :قرآن که
صادق مص ّ ِدق است ،ما را به عبرت گرفتن از
تاریخ دعوت میکند۷۵/۳/۲۰ ».
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با سالمندان چگونه رفتار کنیم؟

در هر صورت انسانیت حکم می کند با دیگران
به نیکی رفتار کنیم .با نیکی کردن به سالمندان
و تحمل اخالق و رفتار بدشان می توانیم حسن
خلق را تمرین کرده و صبور و مقاوم شویم.
نیکی کردن به کسی که به ما بدی کرده می
تواند موجب احساس فرح درونی و سالمت روحی
ما گردد .هیچ گاه گمان نکنید کسانی که این
مشکالت را ندارند خوشبختی هایی دارند که
شما ندارید .چه بسا گرفتاری هایی که به خاطر
این نیکی از شما سلب شده باشد .عالوه بر این،

حضور سالمندان در خانواده می تواند فرصتی
طالیی برای آموزش رفتارها و اخالق های نیک به
فرزندان را به وجود آورد.
اصالح رفتار سالمندان

اگر بداخالقی سالمندان عارضه پیری باشد مثال
در اثر بیماری های این دوران یا معلول احساس
بی کفایتی به خاطر از دست دادن کار و همکاران
یا به خاطر احساس مزاحمت و سربار بودن و از
این قبیل باشد ،با فراهم آوردن شرایط بهتر و با
تلقین مفید بودن و رحمت بودنشان در خانواده

می توانید بدخلقی هایشان را چاره کنید .اما اگر
بد خلقی جزء رفتارشان بوده و هست ،توجه
داشته باشید :
ما مامور به تربیت سالمندان نیستیم .هر چند اگر
هم بودیم چندان موفقیتی به دست نمی آوردیم.
دوران پیری دوران تثبیت خلقیات و ملکه شدن
عادات است .تغییر اخالق و رفتار کسی در دوران
پیری تقریبا بعید است .تنها کاری که می توانیم
بکنیم این است که از ایجاد تنش جلوگیری
کنیم .با مدارا و حفظ آرامش می توانیم به راحتی
با آنها کنار بیاییم .اصرار نداشته باشید تا چیزی
را به ایشان اثبات کنید .اگر مهربان باشید و
حسن نیت تان را نشان بدهید به خاطر ضعف
و رقت قلبی دوران سالخوردگی خیلی زود به
شما وابسته می شوند .اگر خوش بین باشید و
با باورهای منفی کار را برای خود سخت نکنید با
سالمندان بداخالق هم می توانيد دوست شوید و
فضای خوبی را در خانواده ایجاد کنید.
ما معلم اخالق فرزندانمان هستیم

فرزندان ما رفتارهای ما را الگو برداری می کنند.
آنها با ما همانطوری رفتار خواهند کرد که امروز
ما با والدینمان رفتار می کنیم .توضیحات ما

مشکلی را حل نمی کند زیرا یک واقعیت و اصل
مسلم در تربیت می گوید«:فرزندان ما همان
چیزی می شوند که ما هستیم نه آن چیزی که
ما می خواهیم بشوند( ».دکتر عبدالعظیم کریمی،
چهل نکته تربیتی)

هم خواهند داشت .این که به آنها
بگویید بچههای خوب یا کسی که
بزرگ شده عصبانی نمیشود ،خسته
نمیشود یا مضطرب نمیشود واقعاً
دروغ است .همچنین باعث میشود
بچهها احساساتشان را سرکوب
کنند و مانع جریانات احساسات شان
به شیوهای سالم شوند .خودتان هم
میدانید حرفتان اشتباه است و وقتی
کودک خودش یک بار عصبانیت شما
یا یک نفر دیگر را ببینید این حرف
شما برایش بیاعتبار میشود و این
شما هستید که جلوی فرزندتان
دروغگو نشان داده میشوید.

به عنوان والدین یکی از وظایفی که
در برابر فرزندانمان داریم این است که
با کنترل احساسات خودمان در برابر
عصبانیتها ،اساس و شالوده فراگیری
این مهارت مهم را برای فرزندانمان
بنا کنیم .کودک هم مثل ما حق دارد
که ناراحت ،عصبانی و پرخاشگر شود،
اما ادامه این روند دست شما است.
اینکه موقع عصبانیت او از چه ترفندی
استفاده کنید که این رفتارش تکرار
شود یا این رفتار با حالت بهتر و
خودش عصبانیتر شود و نه شما را و با هم طبق یک هدف پیش میروید.
معقولتری خودش را نشان دهد کامال
در واقع با بیان این جمله هم به
دلخور میکند.
به شما بستگی دارد .این بار که با نگویید :بچههای خوب این کار را
احساسات او ارزش دادهاید و هم با او
نگویید :جرأت نداری بزنی!
کجخلقیها و بهانهگیریهای کودک نمیکنند!
بگویید :اشکالی ندارد که عصبانی همدلی کرده اید.
نوپای خود و یا شانه باال انداختن بگویید :بچههای خوب و حتی نگویید :عصبانی نشو!
فرزند نوجوانتان روبرو شدید با به کار بزرگترها هم گاهی عصبانی میشوند ،بگویید :من هم گاهی عصبانی باشی ،اما به تو اجازه نمیدهم به نگویید :باید در اتاقت تنها باشی!
بردن یکی از عبارات زیر ،بهترین قدم اشکالی ندارد ،این عصبانیت هم میشوم .بیا شعار جنگیمان را فریاد کسی آسیب بزنی .ما باید امنیت بگویید :بیا از هم دور باشیم تا هر دو
خواهد گذشت .بگذارید روراست بزنیم تا خشممان مهار شود .تحقیقی همدیگر را حفظ کنیم .این عبارت ،آرام شویم .این عبارت« ،تنها ماندن»
را به جلو بردارید:
باشیم .بچههای شما هر چقدر بزرگتر جدید نشان میدهد وقتی جسممان این پیام جدی را میرساند که بروز را به «با هم بودن» بر میگرداند و
نگویید :اینقدر همه چیز را پرت نکن!
بگویید :وقتی اسباب بازیهایت را شوند ،با مشکالت بزرگتری هم مواجه آسیبی میبیند و درد داریم ،فریاد عصبانیت ایرادی ندارد ،اما واکنش اجازه میدهد به جای تنها ماندن،
پرت میکنی ،من فکر میکنم دوست خواهند شد و احساسات شدیدتری زدن واقعاً میتواند در رساندن پیام فیزیکی ممنوع است .جدا کردن این ارتباط دوبارهای برقرار شود.
درد به مغز اختالل ایجاد کند؛ یعنی دو به کودکتان کمک میکند تا یاد نگویید :همین حاال دندانهایت را
دردمان کمتر شود .شاید فرزندتان بگیرد به همین شیوه رفتار کند و از مسواک بزن!
بگویید :میخواهی اول دندانهای
هنگام عصبانیت دردی نداشته باشد آسیبهای فیزیکی جلوگیری کند.
اما داد و فریاد زدن میتواند انرژی نگویید :تو خیلی بدقلق و سرسخت عروسکت را مسواک بزنیم یا
دندانهای تو را؟ برای بچههای نوپا،
خشم را به شیوهای بازیگونه رها شدهای!
کند .با فرزندتان یک شعار جنگی بگویید :این موضوع خیلی سخت و کجخلقی و بهانهگیری شیوهای برای
انتخاب کنید تا در چنین شرایطی ناخوشایند است ،میدانم؛ با هم حلش کنترل کردن محیطشان است .شما با
با صدای بلند از آن استفاده کنید ،میکنیم .وقتی بچهها سرسختی این عبارت به او حق انتخاب میدهید
مثال :آزاااادی! یا «دست نگه دااااار» میکنند و کوتاه نمیآیند ،خیلی و در نتیجه احساس میکند تا
این شیوه خیلی سازنده است .کودک مهم است که دلیلش را بفهمیم .این حدودی کنترل دست او است و همین
هم خشم خودش را تخلیه میکند ،عبارت ،این ایده را تقویت میکند که که کودک این را بفهمد آرام آرام نرم
هم به گونهای برخورد میکند که نه شما هم درکنار او هستید نه مقابل او ،میشود و کار درست را انجام میدهد.

نشانگان(سندرم) فرسودگی شغلی

چرا شور کارکردن ،نشست میکند؟

آشفتگی روحی ،خستگی ،استرس،
بیانرژیبودن ،افسردگی و چیزی که امروز
به اینها افزوده شده :همانا احساس ناخوشی
پایدار ،دست به دست هم میدهند تا نتوانیم به
کار روزانه خود آنگونه که باید برسیم .برآوردها
نشان میدهد بهبودیافتگان از ویروس ،تا نود
روز از پیامدهایش مانند خستگی رهایی ندارند
یا چهبسا بخشی از کارایی پردازشی مغز خود
تا مدتی از دست بدهند.
دوستنداشتن کار ،چیز نویی نیست البته؛ در
سالهای گذشته نیز دوستنداشتن شغل در
برخی کسان وجود داشت و پاسخ روانشناسان
هم روشن و آشکار بود :به کاری که عشق
نمیورزید ،ادامه ندهید.
چرایی و چیستی فرسودگی

فرسودگی ،سبب دگردیسی در روند زندگی
میشود و به دردهایی میانجامد که شاید
چندان بستگیای به آن نداشته باشد ،مانند
کمردرد ،سردرد.
به کاری که انجام میدهیم باید مهر بورزیم؛ اگر
چنین احساسی نداریم شاید دچار فرسودگی
در مهرورزی شدهایم .همانگونه که گفته شد
بسآمد این درد میان روح و جسم به دردهای
روانتنی میانجامد و شاید کسی مگر خودمان
در به وجود آوردنش گناهکار نیستیم .
در کار تمرکز نداریم ،ذهن کامپیوتری ما
مانند گذشته کار نمیکند؛ جسممان مانند

پارسال یاریمان نمیدهد ،بیاین که بخواهیم
چالشهای خانهمان ،کشانکشان خود را به
دفتر کار ما میرساند و چالشهای دفتر کار به
درون خانهمان راه مییابد.
در برابر خود کسانی را میبینیم که از بس
شور کار در آنان زنده است برخی از کارها را
که در دفتر به سرانجام نرساندهاند با خود به
خانه میبرند که انجام دهند؛ در محیط کار
نیز از انجام کارها رنج نمیبرند و برای کاهش
مشکالت همکاران نیز راهنمایی خردمندانه
میفرمایند؛ در پایانهفتهها در خانه آسایش
دارند و با انرژی بهتری در روزهای کاری در
دفتر یا شرکت حاضر میشوند و آن هم با
لبخندی بر لب.
خانه که پیشتر ذخیرهگاه خوبی برای کسب
انرژی بود ،اینک خود انرژیبر شده است.
وضعیت در هر دو جا سرخ است و هنگامی
رو به سیاهی بیشتر میرود که چالشهای
مالی نیز توانفرسا شود و ارتباطات خانوادگی
را دچار چالش کند.
سیگار آرامبخش؟

نه ،سیگار نه آرامبخش است و نه یک راهکار
خوب .به جایش  ۸ساعت خواب در شب
معجزه میکند .زنگزدن به دوست ،بهتنهایی
زیر نورخورشید و در بوستان راهرفتن ،غذا
را مانند دارو خوردن ،خودبنیادی یا اعتماد
به نفس ،تغییر ورزشاز تک به چند ورزش
همزمان که میپسندیم مانند دو و دمبل؛
و انجام کارهایی که دوست داریم؛ اینها
میتواند تا اندازهای کمکمان کند .موسیقی
آرام حتی زمانی که کار فکری انجام میدهیم
بر سامانه پارا-سمپاتیک مینشیند و سبب
آرامشمان میشود
آسیبهای ناشناس

 آسیبهای برآمده از کار و شغل ممکن است
موجب فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت

زندگی شود .توجه به راهکارهای برخورد
با این پدیده بسیار متفاوت است .بیگمان
ورزش توان تن را در برابر بیماری روانتنی
و تنشهای روحی باال میبرد .اینکدرمانهای
فوری و کوتاهزمان ،یک رویکرد درمانی
پستمدرن در قلمرو چالشهای خانوادگیست
و ورزش هوازی یکی از آنهاست.
تاکنون پیامدهای گوناگونی در رابطه با
استرس شغلی شناسایی شده است که
مهمترینش افزایش اختالالت جسمی و
روانتنیها ،افزایش فرسودگی ،چیرگی دایمی
خستگی ،رفتار پرخاشگرانه ،کاهش بهرهوری،
نگرش شغلی تیره و کاهش رفتار خوشایند
است.استرس شغلی مانند فرسودگی هیجانی
میتواند پیامدهای گوناگونی مانند بروز
چالشهای روانتنی همچو سرماخوردگی،
مشکالت رودهایگوارشی ،سردرد و آشفتگی
در خواب ،تمایل به ترک خدمت ،تیرگی
نگرشهای شغلی مانند ناخوشنودی ،افزایش
رفتارهای کاری ضد تولید و کاهش بهرهوری
داشته باشد .پژوهشها نشان داده استرس
شغلی با فرسودگی هیجانی تنگاتنگ است.
بازی تغذیه

در برخی پژوهشها ارتباط معناداری میان
سرب موجود خون با فرسودگی شغلی
کارکنان یافت شدهاست .در محیطهای کاری
که کارکنان در آستانه آلودهشدن به فلزهای
سنگین یا سرب قرار دارند ،میزان استرس
شغلی نیز در تراز باالیی قرار دارد؛ که اگر
کنترل و مدیریتی بر آنها نباشد ،آلودگی در
مدت زمان نه چندان زیاد میتواند منجر به
فرسودگی شغلی شود.
آلودهشدن مدام دست با روزنامهها و دوری
از بهداشت میتواند بیماری سربی به دنبال
داشته باشد؛ برای همین یکزمانی پیچیدن
نان در روزنامه قدغن شده بود.

در آموزش آنالین چطور تمرکز کودک را باال ببریم؟

فرزندت را به من بنما تا بگویم که تو کیستی

فرزندان شما شبانه روز شاهد رفتار شما با
سالمندان هستند .آنها هم در شرایط فعلی شما
قرار خواهند گرفت .دوست دارید چه رفتاری
با شما داشته باشند؟احتماال هیچ گاه تاکنون
به چنین چیزهایی فکر نکرده اید .زیرا با میل
طبیعی انسان مخالف است .بشر در رویاهای خود
همواره چیزهایی را که مطلوب او هستند در نظر
می گیرد و آینده خود را آن طور که دوست دارد
مجسم می نماید .به عبارتی نفس ما ،ما را فریب
می دهد .البته اگر هم به چنین روزهایی فکر
کنیم خودمان را از هر عیب و نقصی مبرا فرض
می کنیم حال آنکه این چنین نیست .پس واقع
بینانه وقتی به سالمندان می نگرید خودتان را
جای آنها در نظر بگیرید و با رحم کردن در حق
ایشان به خودتان لطف کنید که دنیا دار مکافات
است.

با کودک پرخاشگر و عصبی چطور صحبت کنیم؟
نداری با آنها بازی کنی .آیا این طور
است؟ این تکنیک گویندهرشنونده،
برای کمک به ارتباط دهی احساسات
به شیوهای غیر رودررویی است .این
شیوه نه تنها مسیرهای گفتگو را باز
نگه میدارد بلکه شما الگویی میشوید
برای این که نشان دهید موقعیت
پیش آمده از نگاه شما چگونه است،
در نتیجه کودک شما فرصت این را
پیدا میکند تا حادثه پیش آمده را
مجددا ً از نگاه خودش و با زاویهای
دیگر بازبینی کند.

حه
ف
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مدت زیادی است که کرونا جزیی از زندگی ما
شده و سبک زندگی ما از مهمانی و سفرها تا
آموزش کودکانمان را تحت شعاع خودش قرار
داده است .نزدیک به دو ماه از شروع آموزش
دانشآموزان میگذرد و آنها امسال شرایط جدید
و پیچیدهای را تجربه میکنند .نشستن سر درس
و مشقی که به وجود اینترنت وابسته است ،باعث
میشود دانشآموز هزاران محرک اطرافش باشد
و به آسانی حواسش پرت شود .از طرفی بیشتر
بچهها کنجکاو و پرانرژی هستند و همین موضوع
باعث میشود ذهن آنها عملکرد متفاوتی داشته
باشد و در نتیجه نتوانند برای بعضی از کارها مثل
درس خواندن تمرکز داشته باشند .نداشتن تمرکز
و حواس پرتی ،در زمان درس خواندن مهمترین
دغدغه والدین است به خصوص در این روزها
که دیگر نه کالس درسی هست و نه مدرسهای
و بچهها باید در خانه درس بخوانند .پس سؤالی
که االن مطرح میشود این است که ما چگونه
میتوانیم تمرکز بچهها را افزایش دهیم؟
بازی را در برنامه کودکتان بگذارید

بازی کردن نهتنها وقت کودکان را نمیگیرد ،بلکه
در افزایش تمرکز آنها نقش مهم و موثری دارد.
بچهها در حین بازی نکات زیادی یاد میگیرند،
بنابراین بهتر است اجازه بدهید در طول روز
برای خودشان بازی کنند .همچنین آنها با بازی
کردن مقدار زیادی از انرژیهای کاذب خود را
تخلیه میکنند .البته تلفن هوشمند ،تبلت و
رایانه را از آنها دور نگاه دارید و از آنها بخواهید با
اسباببازیهای معمولی بازی کنند .اگر بتوانید
خودتان هم در بازی آنها شریک شوید و به نوعی
باهم بازی کنید ،خیلی بهتر است .محققان
معتقدند لپتاپ ،تبلت و تلفنهای هوشمند
میتوانند مدتزمان تمرکز کودکان را کاهش
دهند .بازیهایی که به فکرکردن ،برنامهریزی و
استفاده از حافظه نیاز دارند به افزایش تمرکز
کودک کمک میکنند .مثل جدول کلمات،
ی با کارت .بازیهای فکری منجر
جورچین و باز 
به تقویت چرخههای تفکر در ذهن میشوند .در
نتیجه به مرور عملکرد ذهن بهبود مییابد.
قانونی مشخص داشته باشید

یک زمان مشخص برای انجام تکلیف مدرسه
در نظر بگیرید .از فرزندتان بخواهید تا پایان
انجام تکالیفش نمیتواند ،فیلم و کارتون ببیند
یا بازی کند .تلفن همراه و بازیهای رایانهای
را هم از جلوی چشمش دور کنید .با تصویب
این کار ناخودآگاه برای کودک تشویق یا تنبیه
گذاشتهاید .به این صورت که اگر او زودتر از وقت
موعد تکالیفش را انجام دهد وقت بیشتری برای
بازی کردن دارد و اگر در انجام تکالیف تنبلی
کند و دیرتر تمامشان کند ،از آن طرف وقت
کمتری برای بازی دارد .بنابراین و در این صورت

کودک تمام توانش را میگذارد برای اینکه
تکالیفش را در اسرع وقت انجام دهد.
حواسپرتی را بد ندانید

اجازه بدهید کودکتان حواسش پرت شود .اینکه
دائم تقال کنید او حواسپرتی نکند ،نتیجه
معکوس خواهد داشت .بیشتر بچهها پرانرژی و
بازیگوش هستند .پس وقتی زمان آنها برای انجام
کاری به پایان رسید ،به آنها زمان بدهید تا انرژی
خود را تخلیه کنند .بهتر است در این زمان کار
متفاوتی انجام دهند .ترکیبکردن یک فعالیت
ذهنی و یک فعالیت فیزیکی خیلی مؤثر است.
مثال وسط درس خواندن دلش میخواهد کمی
بدود .به او اجازه بدهید چون دوباره با تمرکز
بیشتر میتواند درس بخواند و تکالیفش را انجام
بدهد .دائم نخواهید او را کنترل کنید و انتظار
نداشته باشید کودکی بتواند طی زمانی طوالنی
تکالیفش را انجام دهد.
مشورت با پزشک

بعضی از والدین بدون مشورت با پزشک و
خودسرانه از دارو برای باال بردن تمرکز فرزندشان
استفاده میکنند .کودکان در سنین حساسی
هستند و مصرف داروهای اشتباهی میتواند با
عوارض خطرناکی بر ذهن و روند رشدی آنها
همراه باشد .دارویی مثل ریتالین اگر خودسرانه
و بدون مشورت با پزشک متخصص مصرف شود،
اثرات بسیار مخربی به همراه دارد.
حواستان به اختالالت باشد

بعضی از کودکان اختالل یادگیری دارند و یکی
از صدها دلیل برای حواسپرتی یک کودک این
است که او دچار اختالل یادگیری است .یعنی
این افراد با وجودی که هوش طبیعی دارند،
آموزشهای درسی را به خوبی درک نمیکنند
و نمیتوانند روی تکالیف تمرکز کنند و در
نتیجه عملکرد مناسبی در مدرسه ندارند .این
کودکان نمیتوانند به راحتی مطلبی را بخوانند،
در مشق نوشتن ،دیکته و هجی کردن مشکل
دارند و دیکتههای آنها پر غلط و قابل تصحیح
نیست و ...بهتر است قبل از انگ زدن به کودک با
روانپزشک کودک و نوجوان مشورت کنید .چون
روانپزشک در درمان جامعتر و سریعتر کودک
نقش مهمی دارد.
زمان یادگیری کودکتان را بشناسید

بهتر است زمان مناسب را برای فرزندتان پیدا
کنید .کارشناسان معتقدند برخی افراد صبحها
تمرکز بهتری دارند ،برخی دیگر در بعدازظهر.
بعضی از آنها قدرت تمرکز بر چند کار متفاوت
را دارند مثال میتوانند در یک زمان هم درس
بخوانند و هم به موسیقی گوش بدهند اما بعضی از
آنها تا محیط آرام نباشد نمیتوانند درس بخوانند.
پس فرزندتان را بشناسید و براساس توانایی که
دارد محیط را برای او فراهم کنید.

تغییراتی ساده با اثراتی بزرگ!
برای اینکه کیفیت زندگیتان را بهبود
ببخشید نیازی نیست کارهای خاص و بزرگی
انجام دهید؛ در واقع این کار بسیار سادهتر از
آن چیزی است که شما فکر میکنید و تنها
نیاز به ایجاد و یا تغییر چند عادت کوچک
دارد.

زندگیتان است مهم نیست این کار چقدر
بزرگ یا کوچک است .این کار جزو عادتهای
ثابت شما خواهد شد.اگر میخواهید اثری
را در زندگی ببینید که هیچگاه مشابهش را
ندیدید پس کارهایی را بکنید که هرگز مثل
آنها را انجام ندادهاید.

مهم نیست چطور کتابی را میپسندید.
میلیونها کتاب وجود دارند که میتوانید از
بین آنها انتخاب کنید.
اگر میخواهید رشد کنید ،یاد بگیرید ،یا
آگاهی خود را افزایش دهید کتاب خواندن
یکی از راههای متعدد برای رسیدن به این
اهداف است و ماهیانه یک کتاب خواندن
بهترین قدم برای شروع.

زمان تنها چیزی است در این دنیا که
نمیتوان آن را به عقب برگرداند و این بدان
معناست که باارزشترین دارایی شما است .با
این حال ما خیلی راحت آن را میگذرانیم؛ آن
را به کسانی اختصاص میدهیم که شایستگی
آن را ندارند یا دستهای دیگر آن را در فضای
مجازی هدر میدهند.ارزشگذاری برای
زمانتان را مهمترین اصل خود قرار دهید .با
این کار به طور طبیعی به سمت کارهایی
جذب میشوید که در راستای هدفتان هستند
و شما را به آنجایی که میخواهید خواهند
رساند.

 -۱هر ماه یک کتاب جدید بخوانید

 -۲یاد گرفتن را یک سرگرمی بدانید

یکی از بزرگترین موهبتهای الهی توانایی
یاد گرفتن چیزهای جدید است .ما در
کودکی دائماً در حال یادگیری هستیم ،دنیا
را میگردیم و مجذوب پدیدههای جدید
اطرافمان میشویم .ولی وقتی بزرگسال
میشویم عطشمان برای یادگیری فروکش
میکند .یکی از راههای بهبود بخشیدن
به زندگیتان حفظ کردن همین عطش
است!انتخابهای شما برای یادگیری بیپایان
است؛ اما مهمترین چیز باقی ماندن بر آن و
رها نکردنش است.
 -۳از منطقهی امن ذهن خود بیرون بیایید

بیرون آمدن از منطقهی امن ذهنتان را مثل
یک تفریح بدانید و کارهایی انجام دهید که
در روتین عادی زندگیتان هیچوقت به سراغ
آنها نرفتهاید .مث ً
ال از مسیرهای مختلفی برای
رفتن به خانه استفاده کنید ،با همسایهتان
بیرون بروید ،اندکی بدوید و یا هر کاری که به
آن عالقه دارید.
منطقهی امن ذهن افراد متفاوت است؛
کارهایی کنید که خارج از حباب فکری

 -۴برای زمانتان ارزش قائل باشید

 -۵به طور دقیق اهدافتان را مشخص کنید

افراد موفق دقیقاً میدانند میخواهند به چه
چیزی دست یابند .دقت کنید که عنوان شد
به چه چیزی دست یابند نه اینکه چطور به آن
چیز برسند زیرا چگونگی آن اهمیتی ندارد.
آنها میدانند چه میخواهند و راههایی را به
آن هدفهایشان میسازند تا مطمئن شوند
که به آن میرسند فارغ از اینکه چقدر این
راهها طاقتفرسا و طوالنی باشند.
این یک حقیقت است که شما باید بدانید چه
میخواهید قبل از اینکه به آن برسید.
این یک قاعدهی کلی و مهم در قانون جاذبه
است .بنشینید و سنگهایتان را با خودتان
وا بکنید! چه میخواهید؟ چه نمیخواهید؟ و
به هدفهایتان توجه کنید تا هنگامی که به
بیراهه رفتید شما را به راه درست برگردانند.
 -۶به خودتان اهمیت بدهید

اینکه خودتان را دوست داشته باشید و به

خودتان اهمیت بدهید برای سالمتی فکری
شما بسیار مفید است.
باید قبل از کمک به دیگران از سالمت
خودتان مطمئن باشید زیرا شما نمیتوانید
قبل از اینکه بهترین خودتان باشید سودی به
دیگری برسانید.برای خودتان وقت بگذارید و
راههای مختلف برای رسیدگی به خودتان را
امتحان کنید و آن را جزو برنامهی ثابت خود
قرار دهید و اثر آن را بهوضوح احساس کنید؛
هم فیزیکی و هم بهصورت ذهنی.
 -۷خودآگاهی و مدیتیشن را امتحان کنید

مدیتیشن تنها زمانی است که سرتان پر
از فکرهای مختلف نیست و خب هدف ما
همین است .مدیتیشن به شما یاد میدهد
که چگونه افکارتان را ببینید به جای اینکه
به آنها واکنش نشان دهید تا بتوانید بیشتر
در «اآلن» حضور داشته باشید .زیرا مهمترین
لحظهها در زندگی همین حاال هستند.
هر روز  ۵دقیقه را به مدیتیشن اختصاص
دهید و رؤیاها و آرزوهای خود را در
زندگیتان تجسم کنید.
 -۸شکرگزار باشید

هر روز شکرگزاری کنید تا با آدمها ،مکانها
و حتی اشیای خوب مواجه شوید .شکرگزاری
باعث میشود شما به انسان شادتری تبدیل
شوید .تمرین شکرگزاری ساده است .برای هر
چیزی که دارید متشکر باشید .حتی برای
هوایی که آن را تنفس میکنید.

ص
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شعربدوننقطهدرفراق
همدیموعود

(عج)

حی دادار
گلی گم کردهام ای ّ
که دارد عطر روی آلاطهار(ع)
هوای وصل او دارم همه عمر
دم گورم ،الهی همرهم دار
ره وصل گل روی مرادم
که راه ِ مرگ ما را کرده هموار
در آورده ِ
دمار عمر ما را
کهوصل روی او را دارم اصرار
سرآمد عمرم اَر آوارهگیها
ولی دارم هوای کوی دلدار
أال ای مصــــــل ِح اوال ِد آدم
رسی ِکی دا ِد دلهای هوادار
گرامی گوهری گم کرده دارم
که او هم با دلم دارد سروکار
دوصد سال اَر دهد عمرم همه درد
رود در سـر مرا همـواره مسمار
مکرر
هوای کوی او دارم ّ
مگر در راه او گردم در آوار
رها کردی مرا آواره گردم
که گردد کم همی آمار و طومار
که عمری سائل کوی مرادم
ِ
مرادمِ ،کی دهی سردار اَحرار
گره دارد امور اهل عالم
که سرها میرود محروم در دار
رسد ِکی دادرس ،دا ِد د ِل ما
عدو همواره میگردد طمع کار
الهی عالم ًا در را ِه اسالم
همه آماده ،امّا کو علمدار
نویسنده  :عطیه کمال

حال بیاییم سراغ همان عبادتی که برای بهشت
یا از ترس جهنم است .آیا واقعا این عبادت ،بی
ارزش است؟ آیا این همان طور که گفته اند
یک شکم پرستی بزرگ است؟ یک دامن پرستی
بزرگ است؟ یک طمع بزرگ است؟ و صد درجه
از دنیا پرستی بدتر است؟ نه ،کوبیدن آن به این
شکل درست نیست .
شک ندارد که عبادت برای بهشت و عبادت از
ترس جهنم ،ارزش آن عبادتهایی را که گفتیم
عده
ندارد ،ولی بی ارزش هم نیست و برای یک ّ
مردم ،یک درجه عالی است .چون فرق است
میان این که یک کاری را انسان بکند مستقیم
برای یک طمعی[ ،و این که در انجام آن کار،
خدا را واسطه قرار دهد] .مثل این که انسان یک
وقت مستقیم می رود دنبال پول؛ این ،صددرصد
پول پرستی است؛ و یک وقت پول می خواهد اما
همین پول را از خدا می خواهد ،می رود پیش
خدا و این پول را از او طلب می کند .این خیلی
فرق می کند که یک کسی اص ً
ال رابطه اش را با
خدا قطع می کند ،مستقیم می رود دنبال پول؛

و یک کس دیگر راهش را این طور انتخاب می
کند ،می گوید خدای ما یک دستورهایی دارد،
من مطابق دستور او عمل می کنم و از او می
خواهم که به من پول بدهد .باز این خودش یک
درجه پرستش خداست ،رفتن پیش خداست،
ولو رفتن پیش خدا برای پول؛ ولی با نرفتن
پیش خدا تفاوت می کند .رفتن پیش خدا برای
خدا البته ارزش بسیار عالی دارد .رفتن پیش
خدا برای یک چیزی ،و چیزی از او خواستن،
باز هم رفتن پیش اوست ،باز هم تا حدی قلب
انسان روشن می شود  ،انسان صفایی پیدا می
کند ،از غیر خدا غفلت می کند و متوجه او می
شود؛ این قطعا خودش یک درجه ای از پرستش
است ولو درجه ضعیفی باشد.
بنابراین ،این عبادتها را هم صددرصد نمی شود
نفی کرد ،و بلکه چون همه مردم در درجه باال
نیستند ،اکثر مردم را اگر ما بخواهیم تربیت
بکنیم به طوری که نظام زندگی دنیاشان
درست شود و به خدا هم نزدیک شده باشند،
از همین راه باید وارد شویم ،و یا الاقل افراد را

در ابتدا از این راه باید وارد کرد ،و بعد باالتر
برد .و علت این که در قرآن به امور مادی
زیاد عنایت شده است همین است .البته در
وان م َِن ّ
الل ا َ ْک َب ُر»هم هست .وقتی
قرآن « ِرضْ ٌ
«ج ّناتٍ ت َْجری م ِْن ت َْحتِها
که ذکر می کندَ :
ْهار» بهشتها و باغهایی که در پایین آن
االَن ُ
باغها نهرها جاری است  ،بعد می گوید« :و
وان م َِن ّ
الل ا َ ْک َب ُر» و کمی خشنودی خدا،
ِرضْ ٌ
از همه این ها باالتر و بزرگتر است .یعنی
آن کسی که می خواهد خدا را به خاطر
خشنودیش عبادت کند ،او چیز دیگری
است .ولی مشتری «رضوان من ّ
الل اکبر »
طبعا همه مردم نیستند ،یک اقلیت مترقی
مشتری آن هستند .برای اکثریّت مردم ،راه
عملی همین است که از بهشتهایی که در آنها
[لذات] جسمانی است سخن به میان آید.
البته قرآن که این را گفته ،نه فقط برای این
است که مردم تربیت شوند؛ قرآن خودش می
گوید هرگز در کالم ما باطل و دروغ ولو دروغ
مصلحتی نیامده العیاذ ّ
بالل کسی خیال کند
که قرآن که این ها را گفته ،خواسته مردم
را وادار به کار نیک کند ،هدف خوب دارد و
برای هدف خوب هرگونه حرفی را می شود
زد  -ال یَ ْأتی ِه الْباط ُ
ین یَ َدیْ ِه  -محال
ِل مِن ب َ ِ
است در سخن خدا یک دروغ و یک باطل
بیاید ولو آنکه خیال کنید آن دروغ و باطل
برای یک مصلحت اجتماعی است .نه[ ،سخن
قرآن درباره ّ
لذات جسمانی بهشت] حقیقتی
است .اص ً
جسمانیت و
حد
ال اکثر مردم از این ّ
ّ
شهوات جسمانی باالتر نمی روند وبه همین
جهت ،نشئه شان چنین نشئه ای است.
آنهایی که باالتر می روند ،می روند در نشئه
باالتر از بهشت جسمانی.
منبع :طهارت روح  -شهيد مطهري

ویژگیهای منتظران و منکران ظهور
امام زمان (عج) از منظر امام جواد

(ع)

امام جواد علیه السالم فرمود:
ُ
َّ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْلخ ُ َ َ ُ ْ
ُ ُْ ُ َ
ک ُره ال ْرتابن.
ن
ِان له غیبة یکث ایاما ،ویطول امدها یت ِظر خروجه ا ِلصون و ی ِ

غی
حضرت داراى بتى است هک روزاهیش زیاد و مدتش طوالنى است
م
پس افراد خلص منتظر ظهور او هستند و افراد ش کاک منکر او هستند.

َ -69و َق َ
ن َما ُت ِريدُ ،
ال (علیه السالم)ِ :إ َذا لَ ْم َي ُك ْ

َف َل ُت َب ْل َ
[ك ْي َ
ْت.
ف] َما ُكن َ

[و فرمود عليهالسالم] :اگر آنچه خواستي نشد

پس هرگونه باشي اهميتي ندارد (هرگونه
باشي اعتنا نكن) و «نگران مباش»

رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان زهرا جهانسوزي به وكالت آقاي صادقيان فرزند ابوالحسن به شرح دادخواست به کالسه پيوستي از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسين حسيني فرزند
ميرمحمد علي به شناسنامه شماره  628صادره از گراش در تاریخ  98/4/21در اقامتگاه دائمي خود در گراش
بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1منصور حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569910447صادره از گراش
-2رضوان حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569895958صادره از گراش
-3مرضيه حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569829777صادره از گراش
-4رضوان حسيني فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه  28صادره از گراش فرزندان متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف692/
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش  -صميمي

عبارت باال از سوي شارحان به گونه مختلف و
متنوع تفسير شده است.
اگر خواستههاي انساني را به دو دسته مادي و
معنوي تقسيم نماييم خواستههاي مادي زودگذ
ر و بيارزش است و اجر و خواسته هاي معنوي
با خداوند است  .در نتيجه در برابر خواستههاي
مادي بياعتنا باش و اجر خواستههاي معنوي
از خداوند دريافت نما پس نگران مباش .زيرا
نگراني جز يأس آفريني چيزي به ارمغان
نميآورد و يأس آفريني حركت ،تعالي و رشد
را از انسان سلب مينمايد صاحب پيام امام
اميرالمومنين(ع) واژه َ ُ
«ل َتب ْل» را به معني
اهميت دادن به چيزي ذكر كرده است .و ضمن

بيان  3نظريه از شارحان و مفسران نظريه
چهارمي را بيان مينمايد كه اگر به مقصود
نرسيدي به هر صورت باشي تفاوتي نميكند ...و
ميافزايدكه «اين شبيه چيزي است كه مرحوم
«عالمه شوشتري» در شرح نهجالبالغه خود
آورده كه زني تنها يك پسر داشت و از دنيا
رفت .آن مادر گفت :من ميخواستم اين فرزند
من زنده بماند حال كه از دنيا رفت هركس
ديگري ميخواهد بعد از او زنده بماند يا نماند.
محدث قمي ضمن توضيح جمله باال مينويسد
«تأسف خوردن بر نامرادي ،خود موجب اندوه
و درد ديگري است و اين ضرري است كه با
دست و اختيار خود به وجود آمده است كه
هيچ فايدهاي هم ندارد .پس اين غصه خوردن
حماقت است .اين سخن همانند سخن امام
(ع) است كه فرمود :بر آنچه از دست ميدهي
تأسف مخورهمان طور كه خداوند ميفرمايد:
«بر آنچه از دست ميدهيد اندوهگين مباشيد»

داستان جالب چشمه و غرور

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عبدالرضا حقاني فرزند محمدسعيد به شرح درخواستي كه به کالسه  99/362این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمدسعيد حقاني
فرزند عبدالكريم به شناسنامه  2759صادره از ح  -الرستان  -اوز در تاریخ  1385/3/15در اقامتگاه
دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1فاطمه خانم جعفري فرزند احمد ش ش  2376ت ت  1304صادره از ح روستايي الرستان  -اوز(همسر متوفي)
-2فاطمه گل حقاني فرزند محمدسعيد ش ش  70ت ت  1329صادره از ح  2الرستان  -اوز
-3مريم حقاني فرزند محمدسعيد ش ش  62ت ت  1333صادره از ح  2الرستان  -اوز
-4محمدرضا حقاني فرزند محمدسعيد ش ش  117ت ت  1341صادره از ح الرستان  -اوز
-5عبدالرضا حقاني فرزند محمدسعيد ش ش  118ت ت  1341صادره از ح  2الرستان  -اوز فرزندان
متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف694/
رئيس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز  -محمود محبي

خلقیات ویژه زنان و مردان در بيان رهبري

مرد و زن ،هر کدام طبیعت ،اخالق ،روحیات و غرایزی دارند که ویژه خودشان
ُ
است؛ اگر از خلقیات ویژه خود بهطور صحیح استفاده کنند ،در خاوناده ،زوجی اکمل
و مهاهنگ و مساعد تشکیل یمدهند .اگر مرد زیادهروی رکد ،تعادل به مه یمخورد.

اگر زن مه زیادهروی رکد ،تعادل به مه یمخورد.

در باغی چشمهایبود و دیوارهای بلند گرداگرد
آن باغ ،تشنهای دردمند باالی دیوار با حسرت
به آب نگاه میکرد .ناگهان خشتی از دیوار کند
و در چشمه افکند .صدای آب مثل صدای یار
شیرین و زیبا به گوشش آمد .مرد آنقدر از
صدای آب لذت میبرد که تند تند خشتها را
میکند و در آب میافکند.
آب فریاد زد :های ،چرا خشت میزنی؟ از این
خشت زدن بر من چه فایدهای میبری؟…
تشنه گفت :ای آب شیرین! در این کار دو فایده
است .اول اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه
مثل شنیدن صدای موسیقی ُرباب است .نوای
آن حیات بخش است ،مرده را زنده میکند.
مثل صدای رعد و برق بهاری برای باغ سبزه و
سنبل میآورد .صدای آب مثل هدیه برای فقیر
است .پیام آزادی برای زندانی است ،بوی یوسف

پیراهن یوسف به پدرش
لطیف و زیباست که از
ِ
یعقوب میرسید .
فایده دوم اینکه :من هر خشتی که برکنم به آب
شیرین نزدیکتر میشوم ،دیوار کوتاهتر میشود.
خم شدن و سجده در برابر خدا ،مثل کندن
خشت است .هر بار که خشتی از غرور خود
بکنی ،دیوار غرور تو کوتاهتر میشود و به آب
حیات و حقیقت نزدیکتر میشوی .هر که تشنهتر
باشد تندتر خشتها را میکند .هر که آواز آب
را عاشقتر باشد .خشتهای بزرگتری برمیدارد.
غرور چيست؟
واژه غرور در لغت به معنای فریب خوردن و
فریفته شدن و گول خوردن میباشد .و در
اصطالح عبارت است از «اعتماد و تکیه کردن
نفس به آنچه که مطابق هوی و هوس باشد و

منبع :مشرق

هزینه تحصیل فرزند
سؤال :۸آیا هزینۀ تحصیل فرزند واجب النفقه،
بر عهدۀ پدر است؟
حدی که
جواب :اگر فرزند توانایی مالی ندارد ،در ّ
عرفاً از نیازهای الزم زندگی محسوب می شود،
مانند تحصیالت مقدماتی ،بر عهدۀ پدر است.
***
کسب درآمد از طریق سبدگردانی
سؤال :۹اگر فردی که در معامالت بورس اوراق
بهادار تخصص ندارد ،سرمایه اش را در اختیار
اینجانب قرار دهد که برای او سهام شرکت های
بورسی را خرید و فروش کنم و مقداری از سود
حاصل از معامالت را به او بدهم؛ آیا درآمد
حاصل از این نوع معامالت ،که اصطالحاً به آن
سبدگردانی گفته می شود ،اشکال دارد؟
جواب :اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد
با سرمایه اش در معامالت بورس درآمد کسب
کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه
را بابت حق الزحمۀ خود بردارید ،اشکال ندارد،
البته اگر قانونی در این مورد وجود دارد ،باید
رعایت شود.
***
میزان نفقه
سؤال :۱۰
 )۱نفقۀ زن که بر شوهر واجب است ،چه مقدار
است؟
 )۲آیا نفقه ای که زن از شوهر دریافت می کند،
در صورتی که تا پایان سال خمسی باقی بماند،
خمس دارد؟
جواب:
 )۱نفقۀ واجب زن عبارت است از هر آنچه زن
به طور متعارف به آن احتیاج دارد ،مانند غذا
و وسایل مورد نیاز آن ،لباس ،مسکن ،هزینۀ
درمان بیماری های متعارف و نظافت و  ...به
مقدار و کیفیتی که برای امثال او متعارف است.
 )۲نفقه خمس ندارد ،هر چند احتیاط مستحب
است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید ،خمس
آن پرداخت شود.
***
استخاره برای ازدواج
سؤال :۱۱برخی والدین پیش از خواستگاری
استخاره می کنند و بر اساس آن عمل می
کنند ،آیا در این موارد استخاره الزم است؟
جواب :به طور کلی استخاره برای رفع حیرت

و تردید در انجام کارهای مباح است ،اعم
از اینکه تردید در اصل عمل باشد یا در
خصوصیات آن ،بنابر این اگر در کار خیر،
حیرت وجود ندارد ،استخاره الزم نیست،
توجه داشته باشید عمل به استخاره شرعا
واجب نیست ،ولی بهتر است بر خالف آن
عمل نشود.
***
بازدید از سایت های کلیکی و
زیرمجموعه سازی
سؤال :۱۲برخی از سایت های ایرانی و
خارجی هستند که درون سایت خود تبلیغاتی
قرار می دهند که اگر از آن تبلیغات دیدن
کنیم و بر روی آنها کلیک کنیم به ازای هر
کلیک مبلغی (ناچیز) به ما پرداخت می کنند.
و اگر در این سایتها افرادی را زیر مجموعه
خود قرار دهیم به ازای بازدید و کلیک آنها از
سایت نیز مبلغی به حساب ما واریز می شود.
آیا این پول حالل است ؟
جواب :اگر خالف قوانین و مقررات نباشد و
بازدید از سایت های تبلیغاتی ،موجب ترویج
فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه مطالب باطل
نباشد ،بازدید از سایت ها و دریافت مبلغ
مذکور اشکال ندارد.
***
لمس آیات قرآن در تلفن همراه
سؤال :۱۳آیا لمس صفحه متن قرآن که بر روی
گوشی نصب شده برای کسی که وضو ندارد و
یا زنی که در عادت ماهانه است ،جایز است؟
جواب :در فرض سؤال که در واقع شیشه
موبایل ،لمس می شود نه آیات قرآن ،اشکال
ندارد.
***
عمل زيبايي زنان
سوال :آیا انجام عمل زیبایی برای زنان مجاز
است؟
جواب :اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد،
فینفسه اشکال ندارد؛ ولی توجه داشته باشید
عمل جراحی زیبایی ،درمان بیماری محسوب
لمس پزشک
نمیشود و در ضمن آن ،نگاه و
ِ
نامحرم جایز نیست ،مگر در مواردی  -مانند
سوختگی و حوادث دیگر  -که برای معالجه
باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت
داشته باشد.

طبع انسان به خاطر شبههافکنی و فریب شیطان
به آن گرایش یابد .پس هر کس بر اساس شبهه
فاسدی معتقد شود که در دنیا یا آخرت به خیر
و سعادت رسیده مغرور است».

شایسته نیست که به آنچه در حقیقت از دیگری
است فخر بفروشد و مباهات نماید ،خصوصاً اگر
مایه افتخار خود را در معرض فنا و نابودی ببیند.
عقده حقارت :یکی دیگر از ریشههای غرور،
عقده حقارت و نوعی پستی و ذلت است که
شخص مغرور در باطن خویش احساس میکند
و با ابزار بزرگی و دست زدن به کارهایی که
شایسته او نیست میکوشد تا حقارت درونی
خویش را از مردم پنهان کرده و شکست و
واماندگی خود را از قافله رهپویان طریق کمال و
سعادت جبران نماید
 .امام صادق علیه السالم میفرمایند« :هیچ کس
الف بزرگی نمیزند مگر به خاطر ذلتی که در
خود احساس مینماید».
روانشناسان و دانشمندان امور تربیتی بر این
نکته تأکید دارند که هر نوع انگیزه برتری خواهی
و کبر و غرور ریشه در احساس عدم امنیت روحی
داشته و از عقده حقارت نشأت میگیرد.

غرور یکی از مرض های قلبی است
غرور یکی از مرض های قلبی است که انسان را از
درون تهی میکند و اعمال و رفتار انسان را نابود
میکند و در حقیقت به جای این که پروردگار
بیهمتا را پرستش کند از نفس ،مال ،مقام و
علمش بتی ساخته و آنها را عبادت میکند.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان زهرا جهانسوزي به وكالت آقاي صادقيان فرزند ابوالحسن به شرح دادخواست به کالسه پيوستي از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امي خانم محمدزاده گراشي
فرزند جعفر به شناسنامه شماره  3152صادره از گراش در تاریخ  95/9/23در اقامتگاه دائمي خود در گراش
بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1منصور حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569910447صادره از گراش
-2رضوان حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569895958صادره از گراش
-3مرضيه حسيني فرزند عبدالحسين به شماره ملي  6569829777صادره از گراش
-4رضوان حسيني فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه  28صادره از گراش فرزندان متوفيه
 -5عبدالحسين حسيني فرزند ميرمحمدعلي به شماره ملي  6569756291صادره از گراش همسر متوفيه والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف693/
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش  -صميمي
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ف
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ریشههای غرور
جهل و نادانی :انسان سراسر ضعف و عجز و
ناتوانی است ،هزاران نقص و نیاز وجودش را
فراگرفته و در اثر ناآگاهی از حقیقت خویش،
امتیازات و کماالتی را در خود توهم کرده به
غرور مبتال میگردد و به سبب عالقه شدید به
خویشتن ،دیگران را پایینتر و فاقد کماالت به
حساب میآورد و به خاطر غرور ،دیگر نمیتواند
حقیقت را تشخیص دهد و پیوسته در مسیر
گمراهی گام برمیدارد.
کمبود ظرفیت :انسانها از نظر استعدادهای
درونی یکسان نبوده و دارای قابلیتها و
ظرفیتهای متفاوت میباشند .برخی با مشاهده
کمترین امتیاز مادی یا مقام و مرتبه معنوی
خود را گم کرده ،آنچنان مست غرور و تکبر
میشوند که گویی قلّههای کمال و مدارج بلند
علم و معرفت را فتح کردهاند :ولی اگر به دید
انصاف نظر شود اوالً معلوم نیست که برتریها و
فضیلتهای شخص مغرور دارای ارزشی حقیقی
باشد ثانیاً بر فرض دارابودن ارزش حقیقی اصوالً
از ما نیست ،بلکه در حقیقت ،امانت و عاریهای
است که در اختیار ما قرار گرفته و صاحب اصلی
آن آفریننده آسمانها و زمین است و خردمند را

کسانی که در آنها زمینه غرور است
کافران :گروهی از کافران را زندگی دنیا فریفته
است و گروه دیگر را شیطان فریب میدهد.
آنان ،دنیای زودگذر را برای خودشان اصل و
هدف انتخاب کردهاند و به خاطر همین تا آنجا
که بتوانند تاخت و تاز کرده تا مرحله فرعون
و نمرود و معاویه و یزید شدن پیش میروند؛
آنان برابر حق قرار گرفتهاند و خدا آنان را به
حال خودشان رها کرده و به سبب نعمت های
ظاهری دنیا فکر میکنند که از عذاب ایمن
هستند در حالی که این گونه نیست
 .قرآن کریم در اینباره میفرماید« :این ها
همان کسانی هستند که آخرت را به زندگی
دنیا فروختهاند ،لذا مجازات آنها تخفیفی داده
نمیشود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد».
منبع :عصر ایران و دانشنامه اسالمی اهل بیت
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آیا نوشیدن قهوه فوری،
مانند قهوه های معمولی
مفید است؟

قهوه فوری از طریق دانه های قهوه آسیاب
شده به دست می آید .پس از آسیاب دانه
های قهوه آنها را دم کرده و سپس از طریق
یک فرایند آن را تبدیل به پودری می کنند
که در آب حل شده و به شما یک قهوه با
کیفیت تحویل می دهد.
البته این نوع قهوه با قهوه های فرآوری شده
مانند برخی از نسکافه های حاوی شکر تفاوت
داشته و برخالف آنها می تواند برای سالمتی
بسیار مفید باشد.
این نوع قهوه نسبت به انواع معمولی قهوه
از کافئین باالتری برخوردار بوده اما بسیاری
از آنتی اکسیدان های موجود در حالت های
معمول قهوه را دارا می باشد که برای بدن
انسان بسیار مفید می باشد.
شما می توانید بر روی این نوع از قهوه در
شرایط مختلف مانند مسافرت حساب کرده
و مطمئن باشید که همچنان خواص بسیار
زیادی به بدن شما خواهد رسید.

خواص شگفت انگیز ماهی برای بدنسازان

یکی از اصلی ترین مکمل های غذایی که
بی اغراق هر مربی بدنسازی برای ورزشکار
خود استفاده از آن را توصیه می کند ،مکمل
روغن ماهی (  )Fish Oilاست که حاوی
مقادیر بسیار زیادی اُمگا  ۳و دیگر اسیدهای
چرب چند اشباعی می باشد که متاسفانه بر
خالف توانمندی بدن ما انسان ها ،این نوع از
اسیدهای چرب در فرآیندهای داخلی بدنی
ما تولید نشده و بایستی از طریق انتخاب
درست منابع غذایی خود به آن دست پیدا
نماییم.
حتما تاکنون متوجه این قضیه شده اید
که یکی از رایج ترین مکمل های بدنسازی
و همچنین منابع مقوی غذایی که همه
ورزشکاران و ورزش دوستان زن و مرد از آن
استفاده می کنند ،روغن ماهی است که تاثیر
شگفت انگیزي دارد از جمله:

کمک به سالمت قلبی
اولین تاثیر شگفت انگیز روغن ماهی در
بدنسازی ،تضمین سالمت قلب شما ورزشکاران
سختکوش و مستعد است .استفاده از مکمل
روغن ماهی سبب می شود تا عضله قلب در
بدن شما تقویت پیدا کند و شما را از خطراتی
نظیر :نارسایی قلبی ،حمالت قلبی و همچنین
سکته قلبی که نهایتا می تواند شما را از پای
درآورد ،مصون نگه دارد.
راحتی بیشتر پس از اتمام تمرینات بدنسازی
یکی دیگر از تاثیر شگفت انگیز روغن ماهی در
بدنسازی ،کاهش التهاب و خستگی و درد ناشی
از انجام تمرینات سنگین بدنسازی برای شما
ورزشکاران است که سبب می شود با راحتی
بیشتری در زمان به پایان رسیدن برنامه تمرینی
خود همراه شوید و بتوانید از وضعیت سرحال
خود برای انجام دیگر کارهای روزمرگی تان

استفاده نمایید.
تقویت سیستم عصبی بدن
مغز سلطان بدن و مرکز سیستم عصبی
موجود در آن است که شما می توانید با
بهره گیری از روغن ماهی و یا مکمل آن که
حاوی مقادیر سرشاری از امگا  ۳در خود می
باشد ،سبب بهبود قدرت فرماندهی و تجزیه
و تحلیل نمودن آن در بازه زمانی به مراتب
کمتری شود و در حقیقت بتوانید با آمادگی
بهتری به انجام حرکات عصب  -عضله که
ارتباط مستقیمی با پردازش مغز و قدرت
تصمیم گیری آن دارد ،بپردازید.
کاهش وزن
ورزش کردن بطور کلی از دو هدف بزرگ
برای ما برخوردار است که یکی افزایش سطح
سالمت و دیگری کاهش وزن است .استفاده
از مکمل روغن ماهی می تواند به شما برای
هرچه سریعتر رسیدن به هر دوی این اهداف
کمک نماید؛ در حقیقت باید گفت در روغن
ماهی همانطور که می دانید اسیدهای چرب
اشباع شده فراوانی وجود دارند که سبب
کاهش اشتها و در نتیجه تجزیه چربی های
اضافی بدن در سیستم متابولیسم (سوخت و
ساز) خواهد شد و نهایتا کاهش وزن و رسیدن
به تناسب اندام مورد نظرتان را میسر می کند.
بهترین ماهی برای بدنسازان کدام است؟
بهترین ماهی برای بدنسازان ماهی ای است
که هم پروتئین و هم محتوای چربی مفید
باالیی داشته باشد.ماهی تن(هوور) باالترین
پروتئین در بین ماهی ها را داراست و
محتوای چربی آن نیز خوب است .هر ۱۰۰
گرم از این ماهی نزدیک به  ۳۰گرم پروتئین
و  ۲گرم چربی دارد .عالوه بر آن ماهی شیر
و انواع میگو نیز برای مصرف بدنسازان گزینه
ی خوبی هستند.

ضرر های این آبمیوه بیش از خواص آن است آیا ماسک زدن تنفستان را سختتر میکند؟

آب سیب یکی از آبمیوه های بسیار خوشمزه
بوده و افراد بسیاری از نوشیدن آن لذت می
برند .آب سیب می تواند خواص زیادی به
همراه داشته باشد اما در کنار آن ضرر های
بسیار زیادی نیز دارد.
میوه سیب یک غذای فوق العاده سالم بوده و
از مزایا و خواص متعددی برخوردار است .اما
آب میوه آن برخالف خود میوه در کنار خواص
خود ضرر هایی را نیز شامل می شود.
مزایای آب سیب :
 .1به تامین آب بدن کمک می کند.

 .2حاوی ترکیبات گیاهی مفید می باشد.
 .3از سالمت قلب پشتیبانی می کند.
 .4از پیری مغز در برابر باال رفتن سن محافظت
می کند.
و اما معایب آن:
 .1می تواند باعث افزایش وزن شود.
 .2نسبت به سیب مواد معدنی و ویتامین پایین
تری دارد.
 .3فیبر بسیار پایینی داشته و سرشار از شکر است.
 .4باعث پوسیدگی دندان می شود.
 .5می تواند به سموم دفع آفات آلوده باشد.

به این  ۵دلیل به پهلوی چپ بخوابید

 )۱خبری از سوزش سر دل نخواهد بود...

تحقیقات متعددی نشان میدهد که خوابیدن
به پهلوی چپ میتواند تا حد زیادی عالئم و
مشکالت ناشی از سوزش سر دل که گاها در
اثر خوردن یک وعده غذایی تند و یا بازگشت یا
ریفالکس اسید معده رخ میدهد را کاهش دهد.
این در حالیست که خوابیدن به پهلوی راست
این وضعیت را بدتر میکند.
 )۲از شر خروپف راحت میشوید...

خوابیدن به پهلو تا حد زیادی وضعیت را بهبود
میبخشد .این حالت خوابیدن بخصوص برای افرادی
که از انسداد تنفسی رنج میبرند توصیه میشود.

 )۳به سالمت سیستم گوارشی کمک میکند...

یکی دیگر از مهمترین فواید خوابیدن به پهلوی
چپ میتواند کمک موثر آن در بهبود سالمت
سیستم گوارشی و هضم راحتتر مواد غذایی
موجود در روده باشد.
طبق پژوهشهای صورت گرفته ،خوابیدن به
سمت چپ بدن ،و کمک آن به نیروی گرانش
موادی که باید مسیر خود را از روده کوچک به
سمت روده بزرگ طی کنند باعث هضم سریعتر
و راختتر آنها میشود.
 )۴گردش خون بهتری خواهید داشت...

یکی دیگر از مزایای این حالت از خوابیدن بهبود
جریان خون در بدن شما است .طبق گزارشات
افرادی که دچار واریس هستند در صورتی که
به سمت چپ بدن بخوابند گردش خون بهتری
خواهند داشت .بزرگترین سیاهرگ بدن (Vena

 )Cavaکه حجم زیادی از خون را به سمت
قلب میبرد در سمت راست بدن قرار دارد و
خوابیدن به سمت راست فشار مضاعفی را به
آن وارد میکند.
)۵سالمت قلب و سیستم لنفاوی شما تضمین
میشود...

قلب مهمترین ارگان در بدن ماست؛ و جالب
است بدانید که موقعیت شما هنگام خواب
نقش بسزایی میتواند در سالمت عمومی قلب
شما ایفا کند.
سرتاسر بدن ما از رگها و گرههای لنفاوی
پوشیده شده است .این ارگانهای ایمنی
اصلیترین نقش را در مبارزه با پاتوژنها و
میکروبهایی که به بدن راه پیدا کرده اند بازی
میکند .گرههای لنفاوی جایی است که این
مواد بیگانه شناسایی میشوند و رویکرد ایمنی
بدن در مقابل آنها شکل میگیرد.
این تشکیالت لنفاوی در سراسر بدن و بصورت
غالب در سمت چپ بدن تمرکز پیدا کرده اند و
خوابیدن به سمت چپ میتواند به آنها فرصت
بیشتری برای فیلتراسیون و از بین بردن مواد
بیگانه بدهد و سیستم ایمنی شما را در حالت
آماده باش نگاه دارد.
خوابیدن به سمت چپ بدن گردش سیستم
مایع لنفاوی به سمت قلب را تسهیل میکند و
بار سنگینی را از روی دوش قلب هنگامی که
شما خواب هستید بر میدارد!
منبع  :فرارو

ماسک زدن به خصوص هنگام ورزش گاهی
باعث میشود افراد احساس مشکل در نفس
کشیدن و تنگی نفس کنند.
عبور دادن هوا از میان ماسک که مقداری
مقاومت نسبت به جریان هوا دارد ،و وارد
کردن آن به ریهها باعث میشود اندکی تالش
تنفسی بیشتر شود و ممکن است شما متوجه
این تالش بیشتر شوید و احساس ناراحتی
کنید.
بهترین شیوه برای حل این مشکل این است
که با سرعت آهستهتری نفس بکشید تا
مقاومت ماسک در برابر هوا کمتر شود .تالش
کنید هوای بازدمی از با لبهای غنچهشده
بیرون دهید .یا اگر در حال راه رفتن هستید،
سرعت حرکتتان را کاهش دهید تا فشار کار
ریههایتان کمتر شود.
سوالی که پیش میآید این است که بهتر
نیست برای حل این مشکل به کلی ماسک
زدن را کنار گذاشت و به جای آن از طلقهای
از گذشته تا امروز درمان بسیاری از بیماریها ،با
گیاهان دارویی انجام شده است .یکی از این بیماریها
که اغلب پزشکان از درمان کامل آن قطع امید
کردهاند ،دیابت است .دیابت یکی از خطرناکترین
بیماریهای شناخته شده در دنیاست که امروزه
شیوع بسیاری دارد .هم اکنون داروهای متعددی
جهت کاهش میزان قند خون ارائه شده است ،ولی
به دلیل عدم بهبودی کامل این بیماری با مصرف
داروهای موجود ،تمایل به استفاده از درمانهای
جایگزین و سنتی افزایش یافته است .نقش گیاهان
دارویی با خواص کاهش دهنده قند خون در درمان
بیماران دیابتی را نمیتوان نادیده گرفت..

محافظ صورت یا شیلد استفاده کرد؟
پاسخ این است که طلق محافظ نمیتواند
جایگزین ماسکهای پارچهای شود.
اگر دچار عفونت کروناویروس باشید ،ماسک
پارچهای میتواند مانع انتشار ویروس از
شما به دیگران شود .ماسک پارچهای
ممکن است تا حدی باعث خود فردی که
ماسک میزند هم از ویروسهای موجود
در ترشحات تنفسی دیگران شود ،اما با
توجه به انواع زیاد ماسکهای پارچهای
بررسیهای بیشتری در این باره الزم است.
اگر واقعا زدن ماسک برای شما ناممکن
است ،پیش از آنکه به طلق محافظ روی
بیاورید با پزشکتان مشورت کنید .اگر تنها
گزینه باقیمانده برای شما استفاده از شیلد
یا طلق محافظ است ،از شیلدی استفاده
کنید که تا دو طرف صورت و پایین چانهتان
کشیده شود و فاصله جسمیتان با دیگران
را حفظ کنید.

مطالعات گوناگون نشان داده است که که
با عجله و تند غذا خوردن می تواند منجر به
اضافه وزن و دیابت نوع  2شود ،همچنین تند
غذا خوردن عوارض بسیار جدی دیگری نیز به
همراه دارد.
این عادت دارای مضراتی است که عالوه بر کم
کردن لذت یک وعده غذایی خوب ،ممکن است
صدمات شدیدی را به سالمتی مان وارد کند.مانند:
 -1اضافه وزن
غذا خوردن سریع با افزایش خطر اضافه وزن یا
چاقی همراه است بنابراین در صورتی که تند
غذا بخورید و کمتر آن را بجوید ،جای تعجب
نیست که به مغز فرصت داده نمی شود تا متوجه
سیری شود؛ در نتیجه باعث می شود غذای
بیشتری بخورید و کالری بیشتری مصرف کنید.
سریع غذا خوردن ممکن است هورمون های
روده را مختل کند که وظیفه آن ها کمک به
تنظیم اشتها بوده و به شما زمان سیری را اعالم
می کند .براساس یک مطالعه ،غذا خوردن با
سرعت باال اثر ترمیک غذا را کاهش می دهد و
میزان سوخت و ساز را بعد از خوردن باال خواهد
برد.
 -2دیابت
تند غذا خوردن به خودی خود باعث دیابت نوع
 2نمی شود اما به یکباره قورت دادن غذا از روی
عادت ممکن است در مسیر هضم غذا سختی
و مشکلی را ایجاد کند.تند غذا خوردن می
تواند منجر به جهش ناگهانی قند خون شود که
مقاومت به انسولین را همراه دارد و همین اتفاق
معموال دیابت نامیده می شود .البته ،تند خوردن
غذا به چاقی مربوط می شود و چاقی دلیل اصلی
مقاومت به انسولین است.
 -3سندروم متابولیک
مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی با سندروم
متابولیک ( مجموعه ای از عوامل که نه تنها
خطر ابتال به دیابت ،بلکه بیماری های قلبی و
سکته را نیز افزایش می دهد ) دارد .افرادی که
تند غذا می خورند بیش از کسانی که آرام غذا
می خورند دچار سندروم متابولیک می شوند.
افرادی که تند غذا می خورند ،مستعد ابتال به
سطح پایین کلسترول خوب نیز هستند .این دو
عامل باعث سندروم متابولیک می شود و اغلب
بیماری های قلبی را به همراه خواهد داشت.
 -4گاستریت ( ورم معده )
تند غذا خوردن با التهاب گاستریت فرسایشی
معده ( التهابی که باعث از بین رفتن غشای
مخاطی معده می شود و زخم های سطحی یا
عمیق معده را به همراه دارد ) نیز مرتبط است.

با این گیاهان دارویی دیابت را ضربه فنی کنید

 .۱کاسنی

گیاه کاسنی از جمله گیاهان دارویی است که
هم به صورت خودرو یا وحشی و هم به روش
کشت ،در ایران قابل تهیه است .از برگ تازه گیاه
کاسنی و عصاره یا عرق گیاه استفاده میشود.
ریشه ،ساقه ،گل و برگ گیاه کاسنی خوردنی
است .جالب است بدانید که برخی از افراد مبتال
به دیابت ،با خوردن غذاهایی که طبیعت گرم
دارند ،میزان قندخون آنها افزایش مییابد.
گیاه کاسنی طبیعتی سرد و تر دارد که برای
کاهش قند خون موثر است .گیاه کاسنی برای
تنظیم فعالیتهای کبد بسیار مفید است،
سالمتی کبد با تنظیم قند خون و ترشح انسولین
مرتبط است .نوشیدن یک لیوان عرق کاسنی (به
صورت نیمه لیوان عرق کاسنی و نصف آب) قبل

عوارض بسیار جدی تند غذا خوردن

()1

از صبحانه تاثیر بیشتری خواهد داشت .کاسنی
آرامش بخش است ،در نتیجه افرادی که با
استرس ،میزان قند خون آنها افزایش مییابد،
حتما از عرق کاسنی استفاده کنند.
 .۲بذر شنبلیله

دانههای شنبلیله دارای اثر ضددیابتی قابل
مالحظهای هستند .متخصصان طب سنتی
معتقدند که فیبر گیاهی موجود در دانه که
محلول در آب است ،باعث کاهش میزان قند
خون میشود .همچنین ترکیبات متعدد دیگر،
مانند اسیدهایآمینه موجود در پودر دانه،
موجب تحریک تولید انسولین میشوند .تجویز
پودر دانه شنبلیله عالوه بر کاهش قند خون،
در کاهش غلظت کلسترول و تریگلیسرید خون
نیز موثر است .مقدار دوز روزانه برای بیماران
دیابتی  ۱۵الی  ۵۰گرم دانه چربی گرفته است.
شنبلیله طبعی گرم و خشک دارد.

حه
ف
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 .۳بوقناق
گیاه بوقناق در زمره گیاهان خارداری است که
در فارسی به نام باباخازن از آن یاد میشود .این
گیاه رویش بیابانی و وحشی دارد .بوقناق از نظر
طبع در طب سنتی ،گرم و خشک است.
به گفته متخصصان طب سنتی ،بوقناق برای
پاکسازی کبد و فعالیتهای آنزیمی کبد بسیار
مفید است .تجربه ثابت کرده است که عرق
بوقناق برای کنترل و تنظیم قندخون در افراد
دیابتی به خصوص دیابت نوع دو ،موثر میباشد؛
اما هنوز به صورت علمی ثابت نشده است.

 .۴بامیه
طی یک آزمایش معتبر ،آب بامیه موجب
کاهش و کنترل قند خون موشهایی شد که
مبتال به دیابت بودند .تجربه ثابت کرده است که
بامیه و دانههای آن نیز تاثیر مثبتی در کاهش
قند خون دارد .طبع بامیه سرد وتر است.

افرادی که غذای خود را قورت می دهند
احتمال پرخوری دارند .از طرفی پرخوری نیز به
نوبه خود باعث می شود که غذا مدت بیشتری
در معده بماند بنابراین پوشش معده بیشتر در
معرض اسید معده قرار خواهد گرفت.
 -5خفگی
آیا می دانید تند غذا خوردن باعث می شود
نفس کم بیاورید؟ ما به بچه ها یاد می دهیم
که به آرامی غذا بخورند و برای پیشگیری از
خفگی ،غذای خود را به دقت بجوند .بزرگساالن
نیز باید همین را رعایت کنند.
 -6هضم ضعیف
افرادی که تند غذا می خورند معموال غذای
بیشتری نیز مصرف می کنند و بدون جویدن
صحیح ،آن را می بلعند .حتی بعضی اوقات ،از
آب یا سایر نوشیدنی های گازدار نیز استفاده
می کنند که تمامی این موارد هضم مناسب غذا
را متوقف کرده و منجر به نفخ و سوء هاضمه
خواهد شد.
چگونه آرام غذا بخوریم تا چاق نشویم؟
 زمان کافی بگذارید:وعده های غذایی خود را در اولویت برنامه تان
قرار دهید وحداقل  20دقیقه را برای هر یک از
این وعده ها اختصاص دهید .ممکن است مدت
طوالنی زمان ببرد تا بدن شما سیگنال های
مربوط به سیری را به مغز تان ارسال کند.
 تمام حواس خود را به کار بگیرید :هنگامی که می خواهید شروع به غذا خوردن
کنید ،چند لحظه ای زمان بگذارید تا متوجه
عطر ،طعم ،تردی ،بافت و سایر خواص حسی
غذا شوید و سپس آن را میل کنید.
لقمه های کوچکی را بردارید و آن را کامال
بجوید .خوب جویدن عالوه بر کند کردن
سرعت غذا ،هضم آن را آسان تر می کند
که باعث افزایش جذب مواد مغذی خواهد
شد.
 قاشق و چنگال را پایین بگذارید:گذاشتن قاشق و چنگال روی میز بین هر بار
جویدن غذا به پیشگیری از این اتفاق کمک می
کند و باعث می شود که هم از غذا خوردن لذت
ببرید و هم به هضم بهتر آن کمک خواهد کرد.
 پشت میز یا سر سفره با اعضای خانوادهکمتر صحبت کنید :
بهترین راه خوردن وعده غذایی ،افزایش تعداد
جویدن هاست ،بنابراین زمان زیادی از وقتی که
سر سفره هستید را به جویدن اختصاص دهید
نه صحبت کردن تا به هضم بهتر غذا کمک
کرده باشید.
 .5خارمریم
گیاه خار مریم با نام علمی Silybum
 ،marianumیکی از گیاهان دارویی پرکاربرد در
طب سنتی است .تجویز این دارو به افراد مبتال به
بیماری کبدی موجب افزایش حساسیت سلولی
به انسولین و در نتیجه کاهش میزان قند خون
شده است .یک مطالعه در سال  ۲۰۰۶نشان داد
که مصرف خار مریم (بذر یا عرق گل) به مدت
چهار ماه ،میزان قند خون ناشتا و سطح انسولین
افراد مبتال به دیابت نوع دو را کاهش میدهد.
طبع گیاه خار مریم گرم است.
 .6کارال

کارال (خیار یا خربزه تلخ) از خانواده کدوئیان،
یکی از سبزیجات معروف آسیای جنوبی است.
میوه کارال سرشار از موادی مانند charactin
و  momordicinاست .این دو ماده موجود در
میوه کارال میتواند در کنترل فشار خون و
همچنین مبارزه با مشکالت بیماران دیابتی
بسیار موثر واقع شود .یک نکته بسیار جالب
درباره کارال این است که دانههای میوه کارال
حاوی انسولین گیاهی ،به نام پلی پپتید است
که مانند انسولین در پانکراس بدن ما عمل
میکند .شما با مصرف دانههای میوه کارال
میتوانید سطح قند خون خود را کاهش
دهید .نوشیدن آب میوه کارال برای کاهش
اثرات دیابت به ویژه دیابت نوع یک بسیار
توصیه میشود.

روز
هفتم

اذان صبح
5:20

طلوع آفتاب اذان ظهر
6:42

11:54

غروبآفتاب اذان مغرب
17:06

17:24

قابل توجه شرکت برق منطقه ای الرستان

ورودی شهرک بوستان الر ،بدون
روشنایی است و تا کنون با وجود
پیگیری ها اقدامی در این خصوص

صورت نگرفته است .از مسئوالن
مربوطه تقاضا می شود اقدامات الزم
را انجام دهند.

دریافت تقدیرنامه «سرآمدان آموزش

الکترونیکی» توسط آموزشکده فنی الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه
ای الرستان ،آموزشکده فنی الرستان
یکی از چهار دانشکده /آموزشکده در
استان فارس می باشد که مفتخر به
دریافت تقدیرنامه سرآمدان آموزش
الکترونیکی از طرف معاون آموزشی
سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه
ای شده است.
به همین مناسبت یادگاری فرد
این موفقیت را به تمامی اساتید
آموزشکده و دانشجویان گرامی
تبریک گفت و اعالم کرد موفقیت
حاصل شده نتیجه همراهی ،همکاری
و مشارکت دلسوزانه و متعهدانه
یکایک دوستان بزرگوار و بازتاب پر
برکت یک کار تیمی موفق است.

قیم
مقدا ری هک رب دانش و ادبت افزوده شود قدر و تت افزایش می یابد.

تجلیل از  ۱۳پژوهشگر برتر الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری
ویژه الرستان؛ در مراسمی بمناسبت هفته
پژوهش؛ با حضور جلیل حسنی معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان ،حضرت
حجت االسالم و المسلمین محمد رمضانی
امام جمعه موقت و مدیریت حوزه علمیه
الرستان ،مصیب علیشیر رییس دفتر
نماینده مردم شهرستان های الرستان,
خنج ،گراش و اوز ،علی طاهری رئیس
مجتمع آموزش عالی و دبیر ستاد هفته
پژوهش شهرستان و روسای دانشگاهها ،از
 ۱۳پژوهشگر برتر منطقه الرستان بزرگ
تجلیل شد.
در این مراسم فرماندار ویژه الرستان ،با
بیان اینکه پژوهشگران می توانند طرح
هایی نوآورانه ،اثر بخش و در راستای تحقق
رونق تولید و اشتغال ارائه دهند؛ خاطر
نشان کرد :پژوهش های علمی بایستی
اثربخش و کاربردی باشد و آن هدف و ایده
ای که در تحقیقات و پژوهش ایجاد شده
است باید در عرصه عمل و تکنولوژی ،و با
صنعت و تولید پیوند داده شود.
جلیل حسنی ،تصریح کرد :امروزه ما در
سطح کشور ایدهها ،نظرات و تصمیمات
کالن کم نداریم و پژوهشهایی که امروز
ما شاهد آن هستیم بسیار با ارزش و دارای
محتوای خوب و عالی است ،لذا باید در
این خصوص زمینهای فراهم شود که این
پژوهش ها و این تحقیقات تبدیل به عمل
شود و اگر این مهم اتفاق افتاد ،یقیناً
جامعه ما جامعه ای با فرهنگ غنی ،علم
محور ،پرتحرک و پویا خواهد شد.
نماینده عالی دولت در الرستان ،با تاکید
بر اینکه تولیدات علمی باید کاربردی
باشد و نیازهای روز مردم جامعه را
برطرف سازد ،اظهار امیدواری کرد :با
اثربخش کردن پژوهشها و تحقیقات

قابل ذکر است در این خصوص از
شکفته معاون آموزش  ،شبانی و
حسین زاده کارشناسان آموزش با اهدا
لوح سپاس تقدیر و تشکر بعمل آمد .

و تجهیز مجموعه ورزشی شهر خور

کار مجموعه فرهنگی ورزشی شادروان
حاج ماشااهلل کاروانی که به همت خیر
گرانقدر به چمن مصنوعی مجهز شده
است ،با نماینده خیر ،رئیس و تنی
چند از اعضای شورای ورزشی دیدار و
گفتگو کردند و مطالبات جامعه ورزش
این شهر را بمنظور پیگیری های الزم
مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس ،در
این دیدار با قدردانی از همت خیرین
خور و تالش مسئولین شورای ورزشی
در جهت احداث مجموعه زیبا و
خیرساز خور قول مساعد و همکاری
خود را در راستای تخصیص بودجه از
محل اعتبارات دولتی جهت تکمیل و
تجهیز ساختمان اداری و رختکن نیمه
کاره و مجموعه فرهنگی ورزشی زنده
یاد حاج ماشااهلل کاروانی به سیستم
روشنایی اعالم کرد.
شایان ذکر است مدیرکل ورزش و
جوانان فارس پیش از این نیز در
مردادماه  ۹۹از ورزشگاه شهر خور
بازدید کرده بود.

مدتي است برخي افراد بدبيني هاي خود درباره
واکسن کرونا را در شبکه هاي مجازي و رسانه
ها مطرح ميکنند و همين سبب شده تزريق
واکسن کرونا به دغدغه جديد مردم تبديل شود.
اما آيا واقعا بايد نگران واکسن کرونا بود و اين
اظهارنظرها طبيعي است؟
در هفته هاي اخير موجي از اظهارنظرهاي
غيرعلمي و غيرتخصصي درباره واکسن کرونا در
رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي به راه افتاده
است .موضوعي که سبب ايجاد نوعي بدبيني
به واکسن کرونا شده و البته در اين ميان
اخباري درباره تزريق واکسن کرونا به برخي
افراد در کشورهاي ديگر ،به اين ماجرا دامن
زده است .چهارمورد ابتال به فلج صورت بين
دريافت کنندگان واکسن کروناي شرکت فايزر
و همچنين بروز واکنش آلرژيک در  2دريافت
کننده ديگر نمونه هايي از اين اخبار است.
تزريق اين واکسن در شيکاگو نيز باعث بروز
حساسيت شديد در چند نفر شده است.
اگرچه چنين اظهار نظرهايي به دليل نوپديد
بودن ويروس کرونا تا حدي طبيعي به نظر
ميرسد اما پافشاري برخي از افراد بر خطرناک
بودن واکسن کرونا و اينکه عوارض بسيار شديد
و حتي وجود دست هاي پشت پرده و توطئه
در توليد واکسن اوضاع را بيش از نگران کرده
و سبب شده است کساني که از ابتداي شروع
همه گيري منتظر ساخت واکسن اين بيماري
بودند حاال به ديده شک و ترديد به آن بنگرند.
البته در اين ميان هستند کساني که همچنان
تهيه و تزريق هرچه سريعتر واکسن کرونا را
يک مطالبه عمومي ميدانند و معتقدند هرچه
زودتر اين واکسن به دست مردم برسد ،خسارت
کمتري را متحمل خواهيم شد و زودتر از اين
بحران خارج ميشويم.
انسان در طول تاريخ چنين تجربه هايي را با
ظهور بيماري هاي جديد پشت سر گذاشته است
و هر بار با توسعه علم ،سرانجام به راه حل درست
رسيده است اما اينکه در دوره کنوني تاريخ که
علم پزشکي پيشرفت هاي چشمگيري داشته،
بازهم به دستاوردهاي علمي بدبيني وجود دارد،
پرسشي است که بايد به آن پاسخ داد.
دکتر خليل علي محمدزاده پزشک و استاد
دانشگاه و رئيس مرکز تحقيقات سياست
گذاري اقتصاد سالمت  ،يکي از الزامات زندگي
در عصر امروز را برخورداري از سواد رسانه اي
دانست و افزود :اينکه چه اطالعاتي را از کجا
بگيريم ،بسيار مهم است زيرا رسانه ها ،افراد،
شرکتها و حتي کشورهاي مختلف ممکن است
در رابطه با کوويد ،19-اطالعات متفاوت و
گاهي نه چندان درست را مطرح کنند .به طور
نمونه در رابطه با استراتژيهاي مبارزه با ويروس
کرونا و داروهاي مرتبط با آن در يکسال اخير،
مطالب فراواني گفته شده و بخشي از آنها با
توجه به تحقيقات انجام شده ،اشتباه از آب
درآمده است.

پاي درس امام بيان

جمالتی زیبا از حضرت علی

(ع)

.1مردم را با لقب صدا نکنید.

.2روزانهازخدامعذرتخواهیکنید.

.3خدا را همیشه ناظر خود ببینید.

.4لذت گناه را فانی و رنج آن را طوالنی بدانید.

.5بدون تحقیق قضاوت نکنید.

.6اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.
علمی و کاربردی کردن تحقیقات علمی که
پژوهشگران انجام میدهند بتوان این حلقه
مفقوده را برطرف کرد و زمینهای فراهم شود
که اکثریت پژوهشها در عرصه عمل خود را
نشان دهد و یقیناً انگیزه و پشتوانه ای که در
دانشآموزان ،دانشجویان ،نخبگان ،اساتید،
اعضا هیات علمی ،پژوهشگران و دانشمندان
جوان ایرانی ما وجود دارد و با آن اهداف
بلندی که در سر دارند ،انشاءاهلل ایده ها به
عمل تبدیل شود.
در ادامه این مراسم ،همچنین علی طاهری
رئیس مجتمع آموزش عالی و دبیر ستاد
هفته پژوهش شهرستان ،حجت االسالم و
المسلمین محمد رمضانی امام جمعه موقت
و مدیریت حوزه علمیه الرستان ،مصیب
علیشیر رییس دفتر نماینده مردم شهرستان
های الرستان ،خنج ،گراش و اوز روسای
دانشگاهها ،مرکز رشد واحدهای فن آور و
آموزش و پرورش شهرستان نیز در اهمیت
پژوهش به ایراد سخن پرداختند.
در پایان نیز از  ۱۳پژوهشگر برتر شهرستان
الرستان به شرح زیر(به ترتیب امتیازات)
تقدیر شد.
 .۱حامد دالم (دانشکده علوم پزشکی
الرستان)-دانشجو

 .۲محمد رفیع بذرافشان (دانشکده علوم
پزشکی الرستان)-هیات علمی
 .۳مجید آرزومند (مجتمع آموزش عالی
الرستان )-هیات علمی
 .۴رضا یزدانپناه(مجتمع آموزش عالی
الرستان)-هیات علمی
 .۵پیمان پیروز ( دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان)-دانشجو
 .۶علی طاهری(مجتمع آموزش عالی
الرستان)-هیات علمی
 .۷ساسان امانت (دانشکده علوم پزشکی
الرستان)-هیات علمی
 .۸علی طالع زاده ( علمی-کاربردی
الرستان)-هیات علمی
 .۹رحمت اهلل صبوری(مرکز رشد واحدهای
فن آور الرستان)-پژوهشگر پسادکتری
دانشگاه شیراز
 .۱۰احسان طالبی (آموزش و پرورش
الرستان)
 .۱۱حجت االسالم والمسلمین محمد
رمضانی(مدیر حوزه علمیه الرستان)
 .۱۲شکوفه زارع(دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان)-دانشجو
 .۱۳محمد آهسته(آموزشکده فنی و حرفه
ای پسران الرستان)

جريانسازي از بدبيني به تزريق واکسن کرونا طبيعي است؟

قول مساعد مدیرکل ورزش فارس در تکمیل

مدیرکل ورزش و جوانان فارس،
در بازدید از مجموعه ورزشی شهر
خور الرستان ،در راستای تخصیص
بودجه از محل اعتبارات دولتی
جهت تکمیل و تجهیز ساختمان
اداری و رختکن نیمه کاره و
مجموعه فرهنگی ورزشی زنده یاد
حاج ماشااهلل کاروانی به سیستم
روشنایی قول مساعد داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از اداره ورزش و جوانان الرستان،
مطالبات جامعه ورزش توسط ریاست
شورای ورزشی در بازدید مدیر کل
ورزش و جوانان استان فارس از
استادیوم ورزشی شهر خور مطرح شد.
در این بازدید ،مدیرکل ورزش و
جوانان فارس با همراهی مصیب
علیشیر مدیر دفتر نماینده مردم در
مجلس یازدهم ،رئیس اداره ورزش
و جوانان الرستان در سفر یک
روزه خود به الرستان ،با حضور در
استادیوم ورزشی فتحعلی آل خواجه
خور ،ضمن بازدید از روند پیشرفت

امام صادق(ع) فرمودند:
الناس َعق ً
أحس ُن ُهم ُخلق ًا؛
أکم ُل
َ
ِ
ال َ
عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست.

تحصی
علم و ادب ارزش وجود تو است  .رد ل علم کوشش نما  ،هچ هب ره

.7صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.

.8شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.

.9سعیکنیدبعدازخود،نامنیکبجایبگذارید.
.10دین را زیاد سخت نگیرید.

.11باعلماودانشمندانباعملارتباطبرقرارکنید.
.12انتقادپذیر باشید.

.13مکار و حیله گر نباشید.
.14حامی مستضعفان باشید.

.15اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد،از

او تقاضا نکنید.

.16نیکوکار بمیرید.

.17خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.
.18فحاش و بذله گو نباشید.
ّ

.19بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.

.20رحم دل باشید.

.21با قرآن آشنا شوید.

.22تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید.

فرودگاه الرستان ،میزبان هواپیمای
پهن پیکر ایرباس ۳۰۰-۶۰۰

آيا اظهارنظرهاي بدبينانه طبيعي است؟
محمدزاده ادامه داد :در اين روزها ،گفته هاي
ضد و نقيضي درباره واکسن کرونا به گوش
ميرسد که شايد در ماه هاي آينده بر حجم
آنها اضافه شود .البته تا حدي اين اظهارنظرها
ميتواند طبيعي باشد زيرا کوويد 19-يک
بيماري نوپديد است و همچنان در بين مردم
نوعي از شک و ترديد نسبت به اصل قضيه
وجود دارد .از سوي ديگر خو ِد بحث واکسن نيز
جديد است و به همين دليل احتمال دارد بعد
از انجام تست و تائيد و در جريان آن ،عوارضي
را نشان دهد .زيرا الزم است واکسن در تعداد
بسيار باال امتحان شود.
بر همين اساس ضعف اطمينان تا حدودي پذيرفته
است و بايد در همه فرايندها ،کار با تکنيکهاي
دقيق علمي و با تامل و تحمل پيش برود.
متخصصان نظرات خود را فضاي علمي
مطرح کنند
محمدزاده پيشنهاد داد ،متخصصان و صاحب
نظراني که در اين زمينه ها اطالعات ،نقدها و
ديدگاه هايي دارند ،نظرهايشان را با مديران
گروه ها و انجمن هاي علمي و تخصصي و
مديران ارشد وزارت بهداشت در ميان بگذارند
و از اين طريق به تصميم سازي ها کمک کنند.
زيرا طرح مطالب متفاوت از توليت سالمت در
بين عموم ،مردم را دچار ترديد و تضاد کرده و
بر مشکالت اضافه ميکند.
البته به اعتقاد وي ،مسئوالن مربوطه هم بايد
از اين نظرات استقبال و تشکر کنند زيرا گاهي
چنين اشتياقي به شنيدن احساس نميشود.
ديگر اينکه پاسخ تند به برخي پرسش ها ،عادت
ناروايي است که گاهي در سيستم هاي تصميم
گيري کشور ديده ميشود.
محمدزاده ،افزود :در رابطه با توليد دارو و واکسن
در کشورها ،قوانين و مجوزهايي در مراحل و
فرايندهاي مختلف وجود دارد که يکي پس از
ديگري طي ميشود و اکنون کار توليد واکسن
در چند کشور فعال در اين زمينه به مرحله
کارآزمايي انساني رسيده است .بنابراين کارآيي
و اثربخشي هر دارو و واکسن براي گرفتن مجوز
مصرف همگاني ،ميزان استانداردي را ميطلبد
که به طور قطع در همه کشورها مورد دقت و

توجه قرار ميگيرد.
به گفته وي ،درباره کوويد 19-دشمني ها و
گاهي تشکيک هايي وجود دارد .اما به طور حتم
مسئوالن کشور ،واکسن تائيد نشده و در مرحله
آزمايش کشورهاي ديگر را در ايران روي مردم
تست نخواهند کرد .در اين ميان خوشبختانه
ايران جزو کشورهاي سازنده واکسن است که
به مرحله کارآزمايي انساني نيز رسيده و اميد
ميرود پس از انجام تست و طي مراحل موفقيت
به توليد ،توزيع و دسترسي عمومي هم برسد.
محمدزاده افزود :وزارت بهداشت بايد به شبهه
ها و پرسش هاي که در بين مردم درباره واکسن
و ساير موارد ايجاد شده ،به موقع و به زبان ساده
و منطقي جواب دهد .به طور نمونه ،اينکه گفته
شده نمونه آماري واکسن در دست تهيه ايران
عليه کرونا در مرحله کارآزمايي انساني فقط
شامل  56نفر است ،نياز به توضيح بيشتر دارد.
در رابطه با واکسن خريداري شده از کشورهاي
ديگر نيز بايد در وقت مناسب خود ،مسئوالن
تشريح کنند که از کجا و بر چه اساسي و چه
مقدار دوز واکسن گرفته اند و از همه مهمتر در
استفاده از آن بايد بهره وري و ايمني واکسن را
کارشناسان تضمين کنند.
به گفته وي يکي از نشانه هاي تضمين ،شايد
اين باشد که مسئوالن امر هم جزو گيرندگان
واکسن باشند.
براي مردم دغدغه جديد ايجاد نکنيم
محمدزاده ادامه داد :براي مهار يک همه گيري
ويروسي ،بعد از رعايت پروتکلهاي بهداشتي
و مراقبتي ،تالش براي کشف واکسن و داروي
اختصاصي امري ضروري است و در استفاده
اوليه از واکسن و دارو نيز چنين قيل وقال هايي
طبيعي است .اما نکته اي که بايد به آن توجه
کرد اينکه بهتر است اين بحث ها در هيات هاي
انديشه ورز و دانشگاهي مطرح شود زيرا طرح
نظرات گوناگون در رسانه هاي عمومي و ايجاد
دغدغه براي مردم ،بدون تبيين ابعاد همه جانبه
آن ،به حل مشکل کمکي نميکند .در اين ميان
الزم است وزارت بهداشت در تدوين پروتکلهاي
بهداشتي و درماني ،نهايت دقت را به عمل آورد
تا نتايج تحقيقات قطعي و پايدار در آنها گنجانده
شود که اغلب چنين امري معمول است.

به گزارش میالد الرستان به
نقل از روابط عمومی اداره کل
فرودگاه الرستان ،پس از گذشت
شش سال فرودگاه الرستان،
میزبان هواپیمای تایپ -۶۰۰
 ۳۰۰مربوط به شرکت هواپیمایی
ایران ایر است.
این پرواز از مسیر تهران به الر
وارد و مقصد دوحه(قطر) پرواز
کرد و سپس این هواپیما به
صورت بالعکس مسافران را
جابجا می کند.
این هواپیمای غول پیکر ،پیش
از این فقط در بهمن ماه  ۹۳به
منظور انجام پروازهای حج عمره

به فرودگاه الرستان پرواز داشته
است.
هواپیمای پهن پیکر ۶۰۰-۳۰۰
از خانواده «ایرباس» محسوب می
شود و ظرفیت جابجایی حدود
 ۳۰۰مسافر را دارد.

فراهم شدن امکان انجام  MRIبرای
کودکان در بیمارستان الر

به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی دانشکده علوم
پزشکی الرستان از مرکز آموزشی
درمانی امام رضا (ع) ،با تجهیز
بخش ام آر آی به دستگاه پایش
اکسیژن خون ،برخی از خدمات
این بخش با بیهوشی انجام
میشود.
دکتر امین والی پور سرپرست
مرکز آموزشی درمانی الر ،در
تشریح لزوم خریداری این دستگاه
اظهار داشت :برای ثبت تصاویر
دقیق و با کیفیت مخصوصا در ام
ار ای خردساالن ،کودک باید در
آرامش کامل بوده و بتواند در حین
تصویربرداری ،از دستورالعملهای
مربوط به نفسکشیدن پیروی
کند .اگر احساس ترس ،اضطراب
و یا درد شدید (به علت سانحهای
که منجر به تصویربرداری شده
است) وجود داشته باشد ،ممکن
است منجر به ایجاد مشکل در
تصویربرداری ام آر آی برای
کودکان شود.
وی افزود :همانطور که همراه
داشتن اشیاء فلزی میتواند منجر
به انحراف نتایج ام ار ای شود،
تکانخوردن و حرکت کودکان و

نوزادان هم میتواند همین اختالل
را به همراه داشته باشد .بنابراین
مهمترین دلیل  MRIهمراه با
بیهوشی برای نوزادان نیز همین بوده
که حفظ آرامش و دوری از اضطراب
برای کودک بسیار مهم است.
دکتر والی پور با اشاره به تعرفه
دولتی خدمات  MRIبا بیهوشی برای
کودکان در بیمارستان الر ،خاطر
نشان کرد :این دستگاه با همکاری
و همت بانوی بزرگوار حاجیه خانم
فاطمه رضاپور به یاد مرحوم حاج
قدرت اهلل رضاپور با هزینه ای بالغ
بر یک میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال
خریداری ،نصب و راه اندازی گردید.

