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معرفی فرمانده جدید سپاه ناحیه الرستان
و با اقدمات جهادی خود توانست خدمات
متنوعی برای مردم و الرستان داشته باشد.
گفتتی است؛ سرهنگ «عیسی افسری»

فرمانده جدید سپاه الرستان پیش از این
در سمت فرماندهی سپاه عشایری استان
فارس بوده است.

به گزارش میالد الرستان ،طی آئینی
با حضور سردار بوعلی فرمانده سپاه
فجر استان فارس و مقامات نظامی،
مسووالن محلی ،بسیجیان و جمعی از
اقشار مختلف مردم ،فرماندهان ناحیه
مقاومت بسیج سپاه الرستان تودیع و
معارفه شدند.
سرهنگ امیر جاهدی ،از  ۶سال گذشته
بر مسند فرماندهی سپاه الرستان نشست

اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا

برای فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا
با حضور وزیر بهداشت ،معاون علمی
ریاست جمهوری ،رییس ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) و تیم تحقیقاتی
این واکسن روز سه شنبه  29دی ماه
انجام شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،سعید نمکی وزیر
بهداشت در حاشیه آغاز تست انسانی
واکسن کرونای ایرانی ،گفت :امروز یکی
از روزهای بسیار امیدوارکننده برای
ملت ایران است و روزی است که ما بعد
از مدتها تالش و پیگیری همکاران و
دانشمندان برجسته کشور در حوزه

تکنولوژی و داروهای بایوتک ،واکسن
کووید 19-را بعد از طی مراحل مختلفی
اعم از مطالعات و مدلهای حیوانی و...
تولید کردند و خوشبختانه توانستیم اولین
تزریق را بر روی انسان انجام دهیم.
وی افزود :این انسانی که اولین تزریق
واکسن کووید 19-بر رویش انجام شد،
کسی نبود جز دختر دکتر مخبر-رییس
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) .این
پیامی بود به ملت ایران که چیزی را که

(ره)

قرار است به ملت ایران تزریق کنیم،
خودمان باورش داریم و قبولش داریم و
اگر عارضه ای داشته باشد ما و خانواده
هایمان برای اولین بار با جان و دل
خریداریم .خون هیچ کدام مان را سرخ
تر از خون ملت ایران نمی دانیم و جان
افراد خانواده مان را عزیزتر از فقیرترین و
زحمت کش ترین فرد در دورترین نقاط
محروم این کور نمی دانیم .این اقدام با
تکیه بر توان و غرور ملی آغاز شد.
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کمک مستقیم به «کودکان کار» آسیبزاست

مدیرکل بهزیستی فارس ،با اشاره به آثار
حمایتهای مستقیم مردم به کودکان کار ،گفت:
حمایت از کودکان کار و خیابانی تشویق کسانی
است که از آنها بهره کشی اقتصادی میکنند.
محمدصادق کشفینژاد ،خواستار همراهی همه

گروهها و افراد و خصوصا رسانهها برای بسترسازی
سوق دادن کمکهای خرد و کالن مردم به
کودکان کار و خیابانی ،به سمت موسسات و
نهادهای متولی این امور شد.
وی افزود :با آموزش و فرهنگ سازی از

مشاور امنیت ملی بایدن ،سعودی را تهدید کرد

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری منتخب
آمریکا با محکوم کردن حکم صادره علیه
یک فعال حقوق بشر عربستانی ،گفت :دولت
بایدن -هریس در برابر نقض حقوق بشر
میایستند.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در واکنش به

محکومیت لجین الهذلول فعال حقوق بشری
عربستانی این مطلب را در صفحه توئیتری
خود نوشت.
وی افزود :صدور احکام عربستان سعودی برای
لُجین الهذلول به دلیل صرف استفاده از حق
جهانی خود ،ناعادالنه و نگران کننده است.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری منتخب
آمریکا ادامه داد :همانطور که گفتیم  ،دولت
بایدن-هریس در برابر نقض حقوق بشر در هر
کجا که رخ دهد ،ایستادگی خواهد کرد.
الهذلول فعال برجسته حقوق زنان در عربستان
سعودی است که در صف مبارزات لغو
ممنوعیت رانندگی زنان بود.
وی در سال  ۲۰۱۸بازداشت شد و بر اساس
قانون ضد تروریسم به  ۶سال زندان محکوم
شده است و  ۵سال ممنوعیت سفر دارد.

سفیر ایران :عراق را محل تسویه حساب قرار ندادیم

در آستانه سالروز شهادت فرمانده فقید
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد
تأکید کرد که تهران ،عراق را محلی برای
تسویه حسابها قرار نداده است.
«ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسالمی
ایران در بغداد ،در گفتوگویی در برنامه
«سیاسی االبعاد» به مسئله ترور سردار
سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری «العهد» ،ایرج
مسجدی اظهار داشت« :روابط ما با دولت
الکاظمی در تمام زمینهها سازنده و مثبت
است .الکاظمی از دوستان قدیمی ایران است
و روابط ما با او خوب است».
مسجدی افزود« :مطالبات مردم همواره بر
حق است و ما اینگونه به تظاهرات عراق
مینگریم .ایران به نخستوزیری که با
رأی پارلمان به این سمت میرسد ،احترام
میگذارد».وی ادامه داد« :اگر منظور از نفوذ
ایران محبت زیاد عراقیها به ما باشد ،ما خود
با این موضوع موافق هستیم .ملت ایران نیز
مردم عراق را دوست دارند و این متقابل و
مشترک است».
سفیر جمهوری اسالمی ایران همچنین گفت:
«ما عراق را محلی برای تسویه حساب قرار
ندادهایم».ایرج مسجدی ادامه داد« :پاسخ

به ترور شهید سلیمانی مستقیما علیه پایگاه
آمریکا بود .پس از واکنش ما به ترور سردار
سلیمانی تنش میان ایران و آمریکا متوقف
شد».سفیر جمهوری اسالمی ایران همچنین
گفت« :مسئولیت اقدام ما در موشکباران
کردن پایگاه آمریکا در عراق برعهده واشنگتن
است».ایرج مسجدی در ادامه تأکید کرد« :ما
در امور عراق دخالت نخواهیم کرد و هیچگاه
سیاستهای خود را تحمیل نکردهایم»
مسجدی ادامه داد« :به آتش کشیدن
کنسولگریهای ایران در تظاهرات ،تأسف بار
است .کنسولگریها خدمات ارائه میکنند و
باید از مصونیت ویژهای برخوردار باشند».
سفیر جمهوری اسالمی ایران همچنین تأکید
کرد« :ایران ابدا در هدف قرار دادن سفارت
آمریکا دست نداشته است .نمیدانیم چه
کسی سفارت آمریکا را هدف قرار میدهد.
ما چنین اقدامی را هیچگاه نمیپذیریم .ما از
هیچ طرفی در هدف قرار دادن سفارت آمریکا
حمایت نمیکنیم .نمیخواهیم که عراق
میدانی برای جنگ با آمریکا باشد».
ایرج مسجدی در بخشی از اظهاراتش
همچنین تأکید کرد که ترور شهید سردار
سلیمانی و شهید «ابومهدس المهندس»
معاون سابق رئیس سازمان الحشد الشعبی
عراق «جنایتی تاریخی» است و ایران حق
پاسخ و انتقام از آمریکاییها را محفوظ
میدارد.

آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/07/13 -139960311235000570هيأت 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
حسن وقارفرد فرزند علي آقا بشماره ملي  6569795171در ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  447/20مترمربع پالك  12831فرعي از  10827اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  10827/1138اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان
گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك 10827/12831
تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید
حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز دوشنبه مورخه  99/11/13تعیین
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 99/10/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف571/

طریق رسانههای جمعی به منظور سوق دادن
کمکهای مردمی به موسسات مرتبط به جای
پرداخت مستقیم به کودکان خیابانی و تعیین
تکلیف کودکان مهاجر غیر قانونی و الزام به
رعایت قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران
توسط مهاجرین قانونی و دارای کارت اقامت و
همچنین تامین نیروی متخصص و اعتبارات الزم
به منظور ساماندهی و اشتغال خانواده کودکان
کار و خیابانی میتوان هر چه بیشتر به این چالش
بزرگ سراسری رسیدگی کرد.
مدیرکل بهزیستی فارس ،افزود :کمک مستقیم
مالی یا خرید کاال اعم از خوراکی یا دیگر اقالم
برای کودکان کار یا خیابانی ،در حقیقت کمک
به حضور هر چه بیشتر آنها در خیابان است
که میتواند بستر آسیبهای خیلی جدیتر باشد.
کشفینژاد ،همچنین بازماندن کودکان خیابانی و
کار از تحصیل و دیگر نیازهای اساسی نظیر بازی

و تفریح را یکی از نتایج غیرمستقیم کمکهای
مستقیم نقدی یا غیرنقدی مردم به این افراد
دانست.
وی ادامه داد :حمایت مستقیم مردم از کودکان
کار و خیابانی نه تنها موجب کمک به آنها
نمیشود ،بلکه تشویق کسانی که از این کودکان
بهره کشی اقتصادی میکنند را به همراه دارد.
مدیرکل بهزیستی فارس ،حضور و فعالیت
کودکان خیابانی را عامل گسترش بیشتر کرونا
ویروس دانست و شدیدا خواستار ارجاع این
کودکان به مراکز روزانه و شبانه روزی خدمت
رسانی به کودکان کار و خیابانی سازمان
بهزیستی شد.
کشفینژاد همچنین نحوه ارجاع این کودکان را
از طریق اورژانس اجتماعی ،سامانههای مربوطه،
شناسایی توسط تیم مددکاری یا به صورت خود
معرف دانست.

حزباهلل ،به آتش کشیده شدن

اردوگاه آوارگان سوری در لبنان را محکوم کرد

حزباهلل لبنان ،با صدور بیانیهای اقدام برخی
افراد در به آتش کشیدن چادرهای اردوگاه
آوارگان سوری در شهرک «المنیه» واقع در
شهرستان «عکار در شمال لبنان را محکوم
کرد.
حزباهلل در این بیانیه گفت« :آنچه اتفاق افتاد،
جنایت علیه شهروندان بیگناه سوریه است و
از مقامات ذیصالح خواسته میشود تا با
پیگرد عامالن و مجازاتهای سخت برای آنها،
از وقوع مجدد این حوادث دردناک جلوگیری
کنند».
حزباهلل همچنین بر «لزوم حفظ روحیه
همکاری و برادری موجود بین مردم لبنان و
برادران سوریشان» تأکید کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) پیشتر گزارش
داده بود ،چند شهروند لبنانی یکشنبهشب
اردوگاه آوارگان سوری در شهرک المنیه را به
آتش کشیدند .به آتش کشیدن این اردوگاه که
حدود  100چادر را در خود جای داده ،باعث
آواره شدن صدها نفر از ساکنان آن شده است.

بحران لیبی ،بستری برای رقابت آنکارا و قاهره
یا تعامل و همکاری؟

پرونده لیبی به خاطر تغییر رویکردهای برخی
از طرف های ذینفع منطقه ای شاهد تحوالتی
عمیق است ،شماری از کارشناسان معتقدند
امکان دارد این تحوالت ،باعث تفاهمهای
وسیعتر منطقه ای شود اما شماری دیگر آن
را عامل گسترش بحران این کشور می دانند.
طرابلس در دو روز گذشته میزبان هیات های
مصر و ترکیه بود که با یکدیگر اختالف بسیار
شدیدی درباره موضوع لیبی دارند اما هر دو می
کوشند رابطه خود با لیبی را گسترش دهند.
از یک سو ترکیه می خواهد دفتر مشترک
امنیتی دفاعی در لیبی ایجاد کرده و یگان
موسوم به «نیروی واکنش سریع» را از نیروهای
لیبیایی تشکیل دهد و از سوی دیگر مصر برای
احیای روابط دیپلماتیک با لیبی و بازگشایی
سفارتش در طرابلس می کوشد.
مصطفی البرق پژوهشگر لیبیایی امور بین الملل
معتقد است که به رغم تهدیدات ترکیه علیه
ژنرال حفتر ،همزمانی سفر این دو هیات به
طرابلس نشانه امکان نزدیکی مصر و ترکیه در
پرونده لیبی است و لیبی نیز خواستار مشارکت
این دو در بازسازی این کشور است.
وی افزود :همزمان ،هیات مصری به وزارت
کشور لیبی پیشنهاد کرده که آماده آموزش
نیروهای امنیتی لیبی و همکاری با این کشور
در زمینه مبارزه با تروریسم است که لیبی از
آن استقبال کرده است.البرق ،تاکید کرد که
سفر وزیر دفاع ترکیه به لیبی نشان دهنده بروز
اختالف در دولت الوفاق است که تحت حمایت
آنکارا قرار دارد لذا این سفر انجام شد که حضور
ترکیه در لیبی تقویت شود ،همچنین اوضاع
متشنج مدیترانه به گونه ای است که لیبی را بر
آن داشته تا با استقبال از هیات مصری ،اندکی
از فشارهای ترکیه بر خود رها شود و بتواند
آزادی عمل بیشتری در صحنه دیپلماتیک و
تصمیم گیری های سیاسی خارجی داشته باشد.
وی گفت که حفتر قدرت شروع مجدد یک جنگ
جدید را به ویژه پس از تهدیدات ترکیه ندارد

آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و به همین دلیل نزدیکی ترکیه و مصر درباره
لیبی ،باعث تسریع در تحقق توافق سیاسی برای
حل بحران لیبی خواهد شد.اما خلیفه الحداد
استاد علوم سیاسی دانشگاه های لیبی با این
نظر موافق نیست و معتقد است که سفر این
دو هیات به طرابلس در واقع نشانه وجود رقابت
میان قاهره و آنکارا است چرا که ترکیه می
خواهد لیبی را به عنوان برگ برنده در پرونده
مدیترانه در اختیار داشته باشد و همزمان ،مصر
می کوشد نوعی حضور موازی با حضور ترکیه
در لیبی داشته باشد.وی در گفت وگو با العربی
الجدید افزود :ترکیه می داند که قاهره هنوز بر
حفتر سیطره دارد به ویژه که حفتر خطری برای
طرابلس و شهرهای غرب لیبی مانند مصراته
است به همین علت لیبی از هیات مصری
استقبال کرد تا از حفتر بخواهد حمله جدیدی
انجام ندهد.الحداد حمایت امارات و روسیه از
حفتر را ناکارآمد خواند و گفت :مسکو و ابوظبی
می دانند که لیبی برای امنیت ملی مصر بسیار
مهم است پس قاهره با هیچ اقدامی که به نفع
مصالحش نباشد ،موافقت نمی کند لذا نزدیکی
مصر و لیبی در واقع اقدامی برای جلوگیری از
تکروی ترکیه در غرب لیبی است و از سوی
دیگر مصر سطح همکاری خود با وزارت کشور
دولت الوفاق را برای آموزش نیروهای پلیس
و امنیتی در طرابلس و اطراف آن در آینده
افزایش خواهد داد.

برابر راي شماره 99/07/13 -139960311235000576-139960311235000577
هيأت 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 محمدجواد فتاحي فرزند محمدحسن بشماره ملي  6569822632و خانم مهناز
درويشي فرزند محمدحسن بشماره ملي  6569817965در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  135/50مترمربع پالك  12834فرعي از  10827اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  2319و  10827/2320اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك  10827/12834تاكنون 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 99/10/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف577/
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شیر برنزی در راه بازگشت به هرمزگان!

به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،رضا برومند ،مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هرمزگان گفت :دستور بازگرداندن مجسمه
شیر برنزی فارغان از استان کرمان به
هرمزگان پس از گذشت  ۳۷سال از سوی
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی کشور صادر شد .برومند افزود:
مجسمه شیر برنزی سال ۱۳۶۲در زمینهای
کشاورزی روستای بسته از توابع بخش

فارغان شهرستان حاجیآباد کشف و به علت
نبود امکانات نگهداری در آن زمان به موزه
استان کرمان ارسال شد.وی با اشاره به اینکه
نامهنگاریهای انتقال این گنجینه با ارزش
انجامشده است ،افزود :منتظر همکاری اداره
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان کرمان برای انتقال این اثر تاریخی به
استان هرمزگان هستیم.مجسمه شیر برنزی
فارغان با  ۶۲کیلو وزن و ارتفاع  ۴۲سانتی متر
مربوط به دوره هخامنشی است.

حفاظت از تنها نقش برجسته دوران اشکانیان در فارس
محمدجعفر ابراهیمی مسئول اداره
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرستان قیر و کارزین ،گفت :با
پیگیریهای انجامشده اعتبار مورد نیاز برای
حصارکشی نقش برجسته سرباز پارتی در
شهرستان قیروزکارزین از سوی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان فارس تخصیص یافته است.
وی افزود :برای حفاظت از این اثر تاریخی
حصاری به طول  ۴۴متر اطراف نقش برجسته
سرباز پارتی ایجاد خواهد شد.
ابراهیمی ،بیان کرد :نقش برجسته سرباز
پارتی تنها نقش برجسته بهجامانده از دوران
اشکانیان در استان فارس است که در کیلومتر
پنج جاده قیر به سمت فیروزآباد قرار دارد و

حجاری یک سرباز اشکانی در حال تیراندازی
باکمان با تیر دانی بر پشت را بر سنگ نشان
میدهد.نقش برجسته سرباز پارتی در سال
 ۱۳۵۴و با شماره  ۹۳۹در فهرست آثار ملی به
ثبت رسیده است.

تولید بادمجان سفید برای نخستین بار
در هرمزگان

کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی هرمزگان از تولید بادمجان سفید
برای نخستین بار در شهرستان میناب خبر
داد .حامد حسن زاده ،کارشناس مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی هرمزگان با
اشاره به تولید بادمجان سفید در شهرستان
میناب گفت :برای تولید این نوع بادمجان در
استان هرمزگان  ۴سال کار تحقیقاتی انجام
شده و این محصول برای نخستین بار در
شهرستان میناب تولید شده است.
حسن زاده ،افزود :از مهمترین مزایای
بادمجان سفید نسبت به بادمجانهای
معمولی سیاه و بنفش میتوان به وجود
نداشتن مواد حساسیتزا در بافت آن
اشاره کرد.

وی گفت :با تولید انبوه این محصول کشور
از واردات بذر هیبرید بادمجان سفید بینیاز
و از خروج ارز نیز جلوگیری میشود.

خواستگار سابق در فسا،
اینستاگرام را برای مزاحمت برگزید
سرخوردگی خواستگاران در پی
شنیدن جواب رد ،گاهی سر از فضای
مجازی درمیآورد و این افراد عصبانی
شده،شبکههای اجتماعی را دستاویزی برای
انتقام و مزاحمت قرار میدهند؛ همان روشی
که در شهرستان فسا اجرا اما مرتکبش
دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا از توابع
فارس در این زمینه گفت :عامل تهدید و
ایجاد مزاحمت از طریق اینستاگرام را پلیس
فتای این شهرستان شناسایی و دستگیر
کرد .سرهنگ محمدهاشم قسام سه شنبه به
ایرنا اظهار داشت :با ارجاع یک فقره پرونده
قضایی با موضوع ایجاد مزاحمت و تهدید از
طریق اینستاگرام ،رسیدگی به موضوع در
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برابر راي شماره  99/02/22 -139960311235000104هيأت 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
اميرحسين هوشمند فرزند عبداله بشماره ملي  6560038157در ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  262/04مترمربع پالك  12677فرعي از  10827اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  10827/2743واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان
گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك 10827/12677
تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید
حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز يكشنبه مورخه 99/11/05
تعیین 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 99/10/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف509/

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام انتظامی این را هم گفت که هر
چند اکانت(مشخصات کاربری) صفحه
مذکور حذف شده بود ،کارشناسان پلیس
فتا موفق شدند عامل ایجاد مزاحمت را که
خواستگار سابق دختر شاکی بود در کمترین
زمان شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی فسا با اشاره به اینکه متهم
انگیزه خود را انتقام جویی بیان کرده است،
ادامه داد :برخی از کاربران با این تصور که
هویتشان در فضای مجازی پنهان می ماند،
این محیط را دستاویزی برای تسویه حساب
شخصی انتخاب کردهانداما کارشناسان
پلیس فتا با این گونه ناامنی ها برخورد
قانونی خواهند کرد.
رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان عبدالوحيد غالمي فرزند محمد به شرح دادخواست به کالسه
 9900340از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد غالمي فرزند رضا به شناسنامه شماره 98
صادره از گراش در تاریخ  99/8/27در شيراز بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم – مرحومه عبارتند از:
-1عبدالوحيد غالمي فرزند محمد به شماره ملي  6569981064صادره
از الر
-2حميدرضا غالمي فرزند محمد به شماره ملي  6569956620صادره از الر
-3سميه غالمي فرزند محمد به شماره ملي  2500146545صادره از گراش
فرزندان متوفي
-4رضا غالمي فرزند غالم به شماره ملي  6569789041صادره از گراش
پدر متوفي
 -5فاطمه محمودي فرزند غالم به شماره شناسنامه  93صادره از حوزه گراش
همسر دائمي متوفي والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا
وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زبردست
م/الف580/
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آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان
برابر مقررات ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک  ،تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در قطعات مختلف بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان با ذکر
شماره پالک و نام و نام خانوادگی مالک و نوع و مقدار و محل وقوع ملک به شرح زیر آگهی و همه روزه از ساعت  9عملیات تحدید حدود به عمل
خواهد آمد./..
ردیف

قطعه یک بخش  18فارس الرستان

1

205/11

2

804

3

1483

سید عبدالحسین متقی
فرزند علی
محمد باقر زینل نژاد
فرزند رمضان

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1032متر م ربع واقع در قطعه یک بخش  18فارس -الر
ششدانگ یک باب خانه واقع در قطعه یک بخش  18فارس الر شهر قدیم

38

6833

خلیل زمانپور فرزند ماشااله و
سایر شرکاء به سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  11646متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

39

6881

جلیلبیگلریفرزندبیگلر

ششدانگ یک قطعه نخلستان غیر محصور مشهور به  31اصله آفتابی واقع در قطعه  2بخش 18
فارس الر صحرای خواجه ایوبی

40

6882

جلیل بیگلری فرزند بیگلر

ششدانگ چاه آب مخروبه مشهور به خواجه ایوبی واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر صحرای
خواجه ایوبی

تحدید حدود پالکهای فوق چهار شنبه مورخ1399/11/8
41

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 165/17متر مربع واقع در قطعه یک
بخش  18فارس الر شهر

6896/3

سید جالل الدین کشفی
فرزند جمال الدین

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  20032متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

42

4

15876

علیرضاشهپرفرزندمحمدعلیبه ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 55/30متر مربع واقع در قطعه یک
تولیت از آشپزخانه امام حسین بخش  18فارس الر شهر قدیم

6903

جمشید صالح پور فرزند
ابراهیم و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین و اشجار گز مشهور به  25منی پاتوئی مبذر تقریبی  25من بذرافکن
واقع در قطعه  2بخش  18فارس صحرای الر

43

5

15877

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  404/09متر مربع واقع در قطعه یک بخش
 18فارس -الر-شهر قدیم

15894

اداره اوقاف و امور خیریه
الرستان

-ششدانگ یک باب خانه به مساحت  466/8متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس -الر

44

6

15884

نجمه ذبیحی فرزند علی اصغر ششدانگ یک باب خانه به مساحت  179/08متر مربع واقع در قطعه یک بخش  18فارس
الر شهر

15888

شهریار حمیده فرزند غالم

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به تنگ خور به مساحت  58244/35متر مربع واقع
در قطعه  2بخش  18فارس -الر -خور

7

15886

یوسف زحمتی فرزند ماشاءاله ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه به مساحت  17/97متر مربع واقع در قطعه یک بخش
 18فارس شهر الر

45

7052/6

فوزیه احمدی فرزند عبداهلل

8

15887

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  4989/05متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  250/63متر مربع مجزا شده از پالک7052
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

46

7053/28

یعقوب اسکندری فرزند
اسکندر

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  558/33متر مربع مجزا شده از پالک  7053واقع در قطعه
 3بخش  18فارس الر خور

47

7053/30

علی جمالیان فرزند بهزاد

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  263/01مترمربع مجزا شده از پالک  7053واقع در قطعه
 3بخش  18فارس الر خور

11

3929

عزیز ایرانی فرزند شیخ محمد ششدانگ یک قطعه نخلستان تحت پالک  3929واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر پوله
گوچی

12

3954

حاج حسن راستی فرزند شیخ ششدانگ یک قطعه نخلستان تحت پالک  3929واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر پوله گوچی
محمد

حامد خرمی فرزند جمشید

عبدالکریم فرصت فرزند
محمد حسین

مرتضی ثمری فرزند علی

تحدید حدود پالکهای فوق شنبه مورخ1399/11/4
قطعه  2بخش  18فارس الرستان

13

4256/1

محمد طاهرجوکار و سایر
شرکاءبه سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  11213متر مربع واقع در قطعه  2بخش
 18-فارس -الر

14

4310/1

عطا اله جاوید فرزند احمد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  2264/50متر مربع واقع در قطعه  2بخش
 18فارس -الر -خور

15

4323/54

16

4407/1

موسسه خیریه غیر انتفاعی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  2618متر مربع مجزا شده از پالک  4323واقع در
غیر تجاری فجر نور الرستان قطعه  2بخش  18فارس الر شهر قدیم
علی اکبر شهاب زاده فرزند
محمد علی

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250متر واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر -شهر قدیم

تحدید حدود پالکهای فوق یکشنبه مورخ1399/11/5
17

4511/10

سلمان کرم پور فرزند اکبر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  750متر مربع واقع در قطعه  2بخش
 18فارس -الر-شهرک بوستان

18

4529/7

محمد رضا حزنی فرزند احمد

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  215/75متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس
-الر -شهرک بوستان

19

4694/6

جابر قاضی پور فرزند محمد

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  377/82مترمربع مجزا شده از پالک  4694واقع در قطعه
 2بخش  18فارس خور

قطعه  3بخش  18فارس الرستان

تحدید حدود پالکهای فوق پنج شنبه مورخ1399/11/09
سامیه احمدی فرزند
عبدالحمید

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  425/23متر مربع مجزا شده از پالک  7058واقع در قطعه
 3بخش  18فارس الر خور

48

7058/22

49

7146/2

احمد احمدی فرزند مصطفی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  361/83متر مربع مجزا شده از پالک 7146
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

50

7146/3

احمد احمدی فرزند مصطفی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  432/68متر مربع مجزا شده از پالک 7146
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

51

7146/4

رائد احمدی فرزند احمد

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  342/64متر مربع مجزا شده از پالک 7146
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

52

7147

سیما اسکندری
فرزند نور اهلل و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی واقع در قطعه  3بخش  18فارس خور

53

7202

سیما اسکندری
فرزند نوراهلل و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی واقع در قطعه  3بخش  18فارس خور

54

7367

غالم میر خوری فرزند
عبدالعزیز و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به ده منی خود برکه شکسته و جمالی تحت پالک
 7367واقع در قطعه  3بخش  18فارس صحرای خور

55

7463/1

شکوفه کشتکار
فرزند حسین و سایر شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  2121/22متر مربع مجزا شده از پالک 7463
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

تحدید حدود پالکهای فوق شنبه مورخ1399/11/11

20

4709/13

شفیقه عزیز پور فرزند عبداله ششدانگ یک باب خانه به مساحت189/7متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس
-الر -خور

56

7463/3

آسیه کشتکار فرزند حسین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  3708/47متر مربع مجزا شده از پالک 7463
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

21

4736/16

عبداله کوه گرد فرزند باران

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  320/6متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس
-الر -خور

57

7574/1

محمد ولی جمالیان فرزند
بهزاد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  8257/30مترمربع مجزا شده از پالک 7574
واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر خور

22

4783/1

فاطمه فریدونی مهدی آبادی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  782/54متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس
الر -خورفرزند علی و سایر شرکاء
سهام معین

58

7580

محمود جمال پور فرزند
احمد و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به شیخ مبذر چهار من بذرافکن تحت پالک 7580
واقع در قطعه  3بخش  18فارس خور صحرای پدز

59

7580/1

محمود جمال پور فرزند
احمد و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مبذر چهار من بذرافکن واقع در قطعه  3بخش  18فارس
خور صحرای پدز

60

8303/2

اصغر هژبری فرزند مختار

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  8174/37متر مربع واقع در قطعه  3بخش
 18فارس-لطیفی

61

8407

منصور رهروان فرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به بیست منی برکه سفید صحرای لطیفی واقع در قطعه
 3بخش  18فارس صحرای لطیفی

23

4916

امیر ارسالن رازقی فرزند
عبدالخالق

ششدانگ یکباب خانه تحت پالک  4916واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر خور

24

5145/6

حبیب اله مهر آوران فرزند
عبداله

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  653/36متر مربع واقع در قطعه  2بخش
 18فارس -الر-خور

تحدید حدود پالکهای فوق دو شنبه مورخ1399/11/6
25

5149/83

راضیه حیدرنیا فرزند احمد
علی وشرکا به سهام معین

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  247/15متر مربع مجزا شده از پالک  5149واقع در قطعه
 2بخش  18فارس خور

26

5149/84

رضا حیدر نیا
فرزند احمد علی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  247/15متر مربع مجزا شده از پالک  5149واقع در قطعه
 2بخش  18فارس خور

27

5204/4

اسماعیل داودی فرزند عزیز

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  314/92متر مربع مجزا شده از پالک  5204واقع در قطعه
 2بخش  18فارس خور

28

5434/6

ارسالن زینلی فرزند احمد

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  198متر مربع مجزا شده از پالک  5434واقع در قطعه
 2بخش  18فارس خور

29

5449/5

منصور فوالد چنگ فرزند
غالمحسین

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  298/4متر مربع مجزا شده از پالک  5449واقع
در قطعه  2بخش  18فارس خور

30

5452/7

ارسالن زینلی فرزند احمد

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  202متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
فارس -الر-خور

31

5463/3

عبداهلل جمالیان فرزند بهزاد

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  289/33متر مربع از پالک  5643واقع در
قطعه  2بخش  18فارس خور

32

5577/1

33

5601/4

ناصر وثوقی فرد فرزند علی رضا ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت  1904/29متر مربع مجزا شده از پالک  5577واقع در
قطعه  2بخش  18فارس الر
تحدید حدود پالکهای فوق سه شنبه مورخ1399/11/7
محمد ولی جمالیان فرزند
بهزاد

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  970/83متر مربع مجزا شده از پالک 5601
واقع در قطعه  2بخش  18فارس خور

34

6686

خلیل زمانپور فرزند ماشااله و
سایر شرکاء به سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  6224/5متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

62

15879

63

15880

مرجان کشتکار فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  4239/64متر مربع واقع در قطعه  3بخش
 18فارس الر خور
آسیه کشتکارفرزند حسین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  4946متر مربع واقع در قطعه  3بخش 18
فارس الر خور

تحدید حدود پالکهای فوق یک شنبه مورخ1399/11/12

قطعه  4بخش  18فارس الرستان

64

8789/1

طوبی فخرائی فرزند غالمرضا
و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین دیمی کار معروف مشهور به گچستون قطعه  4بخش  18فارس صحرای
گچستون الر

65

8910/25

اداره اوقاف و امور خیریه اوز

ششدانگ عرصه یک باب مغازه به مساحت  68/35متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس
-شهر اوز

66

8910/26

اداره اوقاف و امور خیریه اوز

ششدانگ عرصه یک باب مغازه به مساحت  56متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

67

8910/27

اداره اوقاف و امور خیریه اوز

ششدانگ عرصه یک باب مغازه به مساحت  19/6متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

68

8910/28

اداره اوقاف و امور خیریه اوز

ششدانگ عرصه یک باب مغازه به مساحت  82/1متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

69

9158/3

عسل بلوکی فرزند فرزاد

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  241متر مربع مجزا شده از پالک  9158واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز

70

9213/4

طیب پاکروان فرزند ابراهیم

ششدانگ یک باب خانه بمساحت  245/87مترمربع مجزا شده از پالک  9213واقع در قطعه 4
بخش  18فارس اوز

71

9242/8

طیبه خضری فرزند عبداله

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  396/14متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

تحدید حدود پالکهای فوق دوشنبه مورخ1399/11/13

35

6716

خلیل زمانپور فرزند ماشااله و
سایر شرکاء به سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  1913/61متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

72

9295

36

6769/1

حسین باقر پورفرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  6675متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
-فارس -الر

محمد رسول محبی فرزند
ابراهیم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده جای خانه قدیمی بمساحت  242/78متر مربع مجزا شده
از پالک  9295واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

73

9546/1

37

6769

علی محمدی فرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  13113متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر

نسرین نجمی فرزند محمد
شریف

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  323/2متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز
ادامه در صفحه 4

ص

4

ادامه ازصفحه 3

74

9676/1

احمد هیهات فرزند محمد

ششدانگ یکباب خانه بمساحت  304/47متر م ربع مجزا شده از پالک  9676واقع در قطعه 4
بخش  18فارس اوز

75

9794/2

حمید آگاه فرزند علی اکبر

ششدانگ یک باب خانه به هم راه  3باب مغازه به مساحت  483/34متر م ربع واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز

76

9861/114

103

14713/132

104

14586

احمد رحیمی فرزند حاجی

حه
ف

چهارشنبه - 1399/10/10پانزدهم جمادی االول  - 1442سال بیست و هشتم  -شماره 1634

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  276/2متر مربع مجزا شده از پالک  14713واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز

تحدید حدود پالکهای فوق شنبه مورخ1399/11/18

یعقوب نیک پور
فرزند محمد شریف

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  588/25متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

محمد اسماعیل حالجی فرزند ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  415/5متر مربع مجزا شده از پالک  9861واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز
علی اکبر

105

77

9864/25

اداره اوقاف و امور خیریه اوز به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  143متر مربع مجزا شده از پالک  9864واقع در قطعه
شماره ملی  4 14000576416بخش  18فارس اوز

14713/133

جمشید عسکر پور فرزند
محمد رسول

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  278/98متر مربع واقع در قطعه 4
بخش  18فارس -اوز

106

78

9864/26

اداره اوقاف و امور خیریه اوز به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  326/5متر مربع مجزا شده از پالک  9864واقع در
شماره ملی  14000576416قطعه  4بخش  18فارس اوز

14713/134

جمشید عسکر پور فرزند
محمد رسول

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  250متر مربع واقع در قطعه  4بخش
 18فارس -اوز

107

79

9864/27

ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت  220/06متر مربع مجزا شده از پالک  9864واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز

14713/135

شهرداری اوز

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  6884/83متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
فارس -اوز

108

15891

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  12156/47متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد به سهام معین فارس -اوز

80

9864/28

محمد امیدواری فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه به مساحت  362/80متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

109

15892

81

9872/91

ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت بمساحت  1777/66متر مربع مجزا شده از پالک
 9872واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 8548/74متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد به سهام معین فارس -اوز

82

9872/92

هدایت اله هنری فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 500متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

83

9931/18

احمد ابراهیمی
فرزند محمد رفیع

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  201/5متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

84

9935/5

مرتضی خوش بخت فرزند
محمد

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  468متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
فارس -اوز

85

9935/6

مرتضی خوش بخت فرزند
محمد

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  468متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
فارس -اوز

86

9935/7

قوام الدین خوشبخت فرزند
محمد

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  547/98متر مربع واقع در قطعه  4بخش
 18فارس -اوز

87

10106/4

عبدالرزاق بناز فرزند
عبدالرحمن

ششدانگ یکباب خانه بمساحت  395/2متر مربع مجزا شده از پالک  10106واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز به
شماره ملی 14000576416

تحدید حدود پالکهای فوق سه شنبه مورخ1399/11/14

محمد امین زمین پیما
فرزند یوسف

قطعه  5بخش  18فارس الرستان

88

10157/27

نصر اله معصومی فرزند
محمود

89

10157/28

بهرور نورانی فرزند غالمشاه

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  268/2متر مربع واقع در قطعه 4بخش  18فارس
-اوز

90

10158/32

عبدالرحمن حسینی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  320متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

91

10159/3

داریوش مبصر فرزند محمد

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 424/75متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

92

10160/18

غالمرضا جنگجو و شرکا

ششدانگ یک باب قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  873متر مربع واقع در قطعه 4
بخش  18فارس -اوز

93

10229

111

10866/3037

112

10866/3042

امان اله نعمتی فرزند فتح اله

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  68606متر مربع واقع در قطعه  5بخش 18
فارس -الر -فیشور

113

10866/3043

امان اله نعمتی فرزند فتح اله
و سایر شرکاء

سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  486170متر مربع واقع در قطعه  5بخش
 18فارس فیشور

114

10866/3044

منصور راستی فرزند عزالدین
وشرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  44634متر مربع واقع در قطعه 5بخش 18
فارس -فیشور

115

10866/3046

منصور راستی فرزند عزالدین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  10773متر مربع واقع در قطعه  5بخش 18
فارس -فیشور

116

10866/3047

منصور راستی فرزند عزالدین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  71556متر مربع واقع در قطعه  5بخش 18
فارس -فیشور

117

10866/3048

منصور راستی فرزند عزالدین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  10225متر مربع واقع در قطعه  5بخش  18فارس
-فیشور

118

10866/3049

امان اله نعمتی فرزند فتح اله

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2000متر مربع واقع در قطعه  5بخش  18فارس
-فیشور

تحدید حدود پالکهای فوق دوشنبه مورخ1399/11/20
قطعه  12بخش  18فارس الرستان

عبدالمجید محبی و شرکاء
به سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  113657متر مربع واقع در قطعه  4بخش
 18فارس  -اوز

119

10896/3037

94

10231/10

محمد ابراهیم ثریا نژاد
فرزند احمد

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  14585متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس
-اوز

95

10234/1

عبداله نوروزی فرزند حاجی
محمد و سام صیادی فرزند
محمد رسول به سهام معین

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  145000متر مربع واقع در قطعه  4بخش
 18فارس -اوز

96

10243/18

97

10805

98

14713/130

فرید کرامتی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  400متر مربع مجزا شده از پالک  14713واقع در قطعه
 4.بخش  18فارس اوز

99

10810/63

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  2922/30متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
شهرداری اوز به شماره
شناسه ملی  14002088994فارس -اوز

100

10810/65

طیب شمسی فرزند عبدالغفور ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 450متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
فارس -اوز

101

10813/47

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  288/42متر مربع واقع در قطعه  4بخش  18فارس -اوز

102

14713/131

کریم مقدم فرزند گرگعلی و
شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین دیمی کار معروف به کشه گاوی مجزا شده از پالک  10896واقع
در قطعه  8بخش  18فارس

120

1198

احمد مرادیان و شرکا

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  40263/25متر مربع واقع در قطعه  8بخش
 18فارس

121

1199

احمد مرادیان و شرکا

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  3680/5متر مربع واقع در قطعه  8بخش 18
فارس

122

4/34

محمود جابری فرزند ناصر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  317243متر مربع واقع در قطعه  12بخش
 18فارس -درز منطقه رمیجان

123

4/35

محمود جابری فرزند ناصر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  82122متر مربع واقع در قطعه  12بخش 18
فارس -درز منطقه رمیجان

124

4/36

محمود جابری فرزند ناصر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  82111متر مربع واقع در قطعه  12بخش 18
فارس -درز منطقه رمیجان

تحدید حدود پالکهای فوق پنج شنبه مورخ1399/11/16
بهرام خوشابی فرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به انضمام چاه آب با تمامی متعلقات و منضمات به مساحت
 49038/35متر مربع مجزا شده از پالک  10243واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز بارزجان

عبدالعزیز فریدی فرزند
عبداهلل و شرکاء

ششدانگ یک قطعه زمین دیمی کار معروف به زمین کنار سبز قطعه  4بخش  18فارس اوز

یوسف حالجی فرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  275متر مربع مجزا شده از پالک  14713واقع در قطعه
شهرداری اوز به شماره
شناسه ملی  4 14002088994بخش  18فارس اوز
دادنامه

پرونده كالسه  9909987188300124شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان
گراش تصميم نهايي شماره 9909977188301015
خواهان :خانم هايده رحماني فرزند عبدالمنان به نشاني شهرستان گراش -
خيابان درمانگاه باغ موسي 09338049322
خوانده :آقاي حنيف اخترزاده فرزند اقا مالء به نشاني مجهولالمكان
خواستهها-1 :ثبت واقعه ازدواج -2طالق به درخواست زوجه -3اعسار از
پرداخت هزينه دادرسي
بتاريخ  1399/07/30در وقت فوقالعاده پرونده كالسه  9900278تحت
نظر است جلسه رسيدگي شعبه اول دادگستري شهرستان گراش به تصدي
اينجانب امضاكننده ذيل تشكيل شده است .دادگاه با عنايت به معد بودن
پرونده جهت اتخاذ تصميم ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند
متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد
رأي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان سركار خانم هايده رحماني فرزند عبدالمنان (تبعه
افغانستان )ساكن گراش خيابان درمانگاه باغ موسي به طرفيت خوانده آقاي
حنيف اخترزاده فرزند آقا مالء (تبعه افغانستان) مجهولالمكان به خواسته
اثبات رابطه زوجيت و ثبت نكاح دائم فيمابين طرفين با مهريه شش ميليون
تومان وجه رايج ايران و مبلغ دو ميليون افغاني و پنجاه اصله تاك و يك خانه
و ظرف آن و سپس صدور حكم طالق دادگاه با عنايت به جميع اوراق و
مندرجات پرونده از جمله دادخواست تنظيمي خواهان ،رونوشت سند نكاحيه
عادي في مابين طرفين با اين توضيح كه خواهان اذعان داشته كه طبق سند

منصور راستی فرزند عزالدین

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  127200متر مربع مجزا شده از پالک  10866واقع در
قطعه  5بخش  18فارس فیشور

تحدید حدود پالکهای فوق یک شنبه مورخ1399/11/19

تحدید حدود پالکهای فوق چهار شنبه مورخ1399/11/15
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  405/67متر مربع واقع در قطعه  4بخش 18
فارس-اوز

110

10866/549

حشمت اله سلیمانی و شرکاء ششدانگ یک قطعه زمین دیم کار معروف به  70منی واقع در قطعه  5بخش  18فارس
روستای فیشور

تحدید حدود پالکهای فوق شنبه مورخ1399/11/21

بدینوسیله مراتب جهت اطالع صاحبان امالک و مجاورین اعالم میدارد چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی واخواهی دارند
میتوانند واخواهی خود را طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی تا  30روز کتبا و مستقیما به اداره ثبت اسناد
و امالک الرستان تسلیم نماید و همچنین معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره ثبت بایستی دادخواست خود
را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت ارائه نماید .در غیر این صورت مالک یا قائم مقام قانونی
ثبت با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم دادخواست از طرف معترض میتواند نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام نماید .
تاریخ انتشار1399/10/10 :
شمسعلی اسکندری
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف 10035
شناسه آگهی1069873

نكاحيه عادي در مورخ  1396/6/10با مهريه مبلغ شش ميليون تومان وجه
رايج ايران و مبلغ دو ميليون افغاني و پنجاه اصله تاك و يك خانه و ظرف آن،
عقد و ازدواج نموده و مدت دو سال ميباشد كه زوج ترك زندگي مشترك
نموده و بازنگشته است و تقاضاي اثبات رابطه زوجيت و سپس صدور حكم
طالق نموده است .لذا اين شعبه نظر به اينكه اول :خواهان كپي از سند نكاحيه
غير رسمي مورخ  1396/06/10كه به امضاي شهود و عاقد واقع شده را
پيوست دادخواست نموده دوم :ميزان مهريه تعيين شده ميان زوجين براساس
سند فوق و اظهارات طرفين مبلغ شش ميليون تومان وجه رايج ايران و مبلغ
دو ميليون افغاني و پنجاه اصله تاك و يك خانه و ظرف آن كه موجل و تماماً
برذمه زوج ميباشد .سوم :خوانده با ابالغ وقت دادرسي از طريق نشر آگهي در
جلسه رسيدگي شركت ننموده و دفاعي نيز معمول نداشته .چهارم :هيچ دليل
شرعي يا قانوني كه داللت بر موانع نكاح باشد از طرفين و حتي ثالث ارائه نشده
است .لذا با عنايت به مراتب فوق دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص
داده و مستند به ماده  1259و  1275و  1231قانون مدني وجود علقه دائم
زوجيت بين طرفين را محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده  21از قانون
ثبت احوال و مفاد ماده  30قانون حمايت خانواده مصوب سال  1392حكم به
اثبات رابطه زوجيت و ثبت نكاح دائم في مابين طرفين صادر و اعالم ميدارد
و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم طالق دادگاه نظر به
مستندات فوق و اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه خواهان كه با اتيان سوگند
شهادت دادهاند كه خوانده بيش از دو سال است كه خواهان را رها كرده و به
كشور افغانستان مراجعه نموده و هيچ گونه نفقهاي به مشاراليها نميدهد و
زوجه در عسر و حرج شديد قرار دارد و اين كه سعي و تالش و مساعي داوران

طرفين در اجراي مفاد ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق و آيين نامه
اجرائي آن جهت اصالح ذات البين موثر واقع نگرديده لذا اين مرجع مستندا به
مواد  1130 ، 1142و  1148از قانون مدني و مواد 35،32،29،28،27،26،24
از قانون حمايت خانواده خوانده را به مطلقه نمودن خواهان از نوع رجعي نوبت
اول محكوم مينمايد كه عده طالق سه ظهر ميباشد .طرفين ميتوانند ظرف
مهلت شش ماه از تاريخ ابالغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي
به يكي از دفاتر اسناد رسمي ثبت طالق مراجعه و پس از وقوع طالق واقعه
مزبور را رسماً به ثبت برسانند .خواهان در اين پرونده مدعي مطالبه هيچ
نوع حق و حقوق مالي خود نشده و تمامي حق و حقوق مالي خويش اعم
از مهريه ،نفقه و اجرتالمثل را در قبال طالق به زوج بذل نموده است .لذا
دادگاه از اين حيث مواجه با تكليف نيست .زوجه حسب نامه پزشكي قانوني
شماره  1399243001821483مورخ  1399/06/29غير حامل ميباشد.
ضمناً زوجين فرزند مشتركي ندارند بديهي است چنانچه خوانده داوطلبانه به
دفتر ثبت طالق جهت اجراي حكم مراجعه ننمايدبه اين امر ملزم خواهد شد
و اگر الزام او ممكن نگردد طالق با تصميم دادگاه و به نحو يك طرفه صورت
خواهد گرفت .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل
واخواهي در همين شعبه وسپس ظرف مهلت بيست روز از انقضاي مهلت
واخواهي قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان
فارس و سپس ظرف مهلت بيست روز از تاريخ اتمام مهلت تجديدنظر خواهي
قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور ميباشد.
سيدرحيم روانبين  -رئيس شعبه اول دادگستري شهرستان گراش
م/الف581/

ص

چگونه میتوانیم در اصالح فرهنگ جامعه نقش داشته باشیم؟
 .۱اگر کسی به خانه شما آمد و چیزی آورد،
در حد معمول از او تشکر کنید و سپس
هدیه او را از دید او خارج کنید؛ گذاشتن
آن در دید نوعی بیارزش قلمداد کردن آن
است.
 .۲به دیگران چه در جمع و چه خصوصی،
موارد بیماری یا مشکالت جسمانی آنها را
گوشزد نکنید؛ فالنی تو که چربی خون
داری چرا این خوراکی را میخوری یا مگر
نمیدانی این خوراکی برای تو خوب نیست.
 .3از سرزده رفتن و بدون هماهنگی قبلی
به خانه دیگران ،حتی نزدیکترین افراد
خودداری کنید .موضوع آمادگی برای
پذیرایی نیست .بلکه ممکن است آنان در
حالت ناخوشایند روحی یا جسمی باشند.
 .4اگر فردی حتی از اعضاء درجه یک
خانواده ،گوشی موبایل را جهت مشاهده
یک مورد به شما داد ،از برگزدن صفحات
موبایل او جدا خودداری فرمایید.
 .5حریم شخصی دیگران را حفظ کنید.

حاكم غافل

کمد شخصی ،موبایل ،کیف ،جیب لباس و ...
همه حریم شخصی و خصوصی افراد هستند
که نباید شکسته شوند.
 .6اگر فردی با شما درددل کرد ،از گفتن
بدبختی بیشتر خود و دیگران برای تسکین
وی هرگز استفاده نکنید .او را نصیحت نکنید.
راهکار برای او تعیین نکنید .مشکالت او را
بیارزش یا کم اهمیت جلوه ندهید .فقط و
فقط به حرفهایش گوش داده و با او همدردی
نمایید.
 .7چنانچه شخصی از اعضاء خانواده خودش
نزد شما شکایت و درددل کرد ،با او در گفتن
ایرادات آن شخص شریک نشوید.
 .8وقتی والدین یکی از دوستان شما در
بیمارستان بستری است یا فوت کرده است،
از او نپرسید «چند سالش است/بود؟» والدین
در هر سنی ،عزیز فرزندانند .فقط با او ابراز
همدردی کنید و به او بگویید «در حد توانتان
برای هر کمکی به او حاضرید».
 .9همهی انسانها دوست دارند به شرایط

بهتری در کار و زندگی برسند ،نیازی نیست
ما از آنها دالیل عدم تعویض وسایل،ماشین،
خانه ،موقعیت شغلی و  ...را بپرسیم ،مگر
اینکه حاضر باشیم به آنها کمک کنیم.
 .۱0چنانچه قصد برگزاری مهمانی با حضور
چند خانواده را دارید ،حتما مهمانان را از
دعوت سایر افراد مطلع فرمائید یا او را از کم
و کیف تعداد مهمانان مطلع کنید.
 .۱1هرگز دو فرد یا خانواده را که در قهر
و دعوا و بحث و جدل بهسر میبرند ،برای
آشتیدادن ،بهطور سرزده و بدون هماهنگی
قبلی ،وارد یک محیط نکنید.
 .۱2اگر هنگام پرسیدن سؤال از کسی ،از
پاسخ دادن طفره رفت یا خواهان تعویض
گفتگو شد ،اصرار بر رسیدن به جواب یا
ادامه گفتگو در آن زمینه نباشید.
 .۱3از گفتن خاطرات گذشته ی افراد که
بار منفی دارند مثل یادآوری لکنت زبان،
شب ادراری ،خرابکاری و  ...او در کودکی
شدیدا ً پرهیز نمایید.

مسجدهای معاصر جهان

مساجد از دیرباز به دلیل اهمیت باالیی که در
جوامع اسالمی دارند همواره مورد توجه بسیار
زیادی در زمینه معماری قرار داشتند .وجود
برترین سازههای جهان از لحاظ معماری را در
مسجدهای شناخته شدهای چون مسجدالنبی،
مسجد شیخ لطف اهلل و… گواه این مدعاست.
مسجد امیر شکیب ارسالن ،لبنان
معماران  L.E.F.Tساختمان موجود در شهر
مختاره لبنان را با سنگهای سفید سنتی و
قابهای هندسی از جنس فوالد برای ساخت

پشت چراغقرمز

روزی کریم خان زند در دیوان مظالم نشسته
بود ،شخصی فریاد بر آورد و طلب انصاف کرد.
کریم خان از او پرسید کیستی؟
آن شخص گفت مردی تاجر پیشه ام و آن چه
داشتم از من دزدیدند.
کریم خان گفت وقتی مالت را دزدیدند تو چه
می کردی؟
تاجر گفت خوابیده بودم .کریم خان گفت:
چرا خوابیده بودی؟
تاجر گفت »:چنین پنداشتم که تو بیداری»...
گنجینه لطایف

 -اشتباه دوم؛ گاز دادن درجا قبل از قرار

امروز کسی باش که واقعا
آرزو داری
مهربان و باگذشت
ساده و شفاف .پاک وخالص
بامحبت و عاشق
رنج و نگرانی را کنار بگذار
به لحظات زندگی چنان ارزش
بده که آرزو داری
به خاطر بسپارتا همیشه بدانی
زیباترین منش آدمی
مهر و محبت اوست
پس محبت کن
چه به دوست ،چه به دشمن

مهمترین نکتهای که باید به خاطر داشته باشید
این است که دادن وکالت بالعزل به معنی فروش
ملک یا چیز دیگری نیست .پس حواستان باشد
به دام کالهبرداران نیفتید.
مردم هنگام خرید و فروش مثال ملک یا ماشین،
وکالتنامه بالعزل رد و بدل میکنند .به این
معنی که وقتی فروشنده پول را کامل دریافت
کرد ،به خریدار این اجازه را میدهد که به جای
او کارهای اداری مثل انتقال سند را انجام دهد.
اما توجه داشته باشید که این وکالتنامه
قراردادی است که میتواند ریسکها و خطراتی
برای طرفین به خصوص خریدار در پی داشته
باشد .سوء استفادهها و کالهبرداریهای زیادی
میتواند در این نوع وکالت اتفاق بیفتد .بنابراین
بهتر است قبل از بستن این نوع قرارداد در مورد
شرایط و ضوابط حقوقی و قانونی این نوع وکالت
بیشتر بدانیم.
وکالت بالعزل چیست؟
وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است ،چیزی
که در قانون از آن به عنوان نیابت یاد شده و
بر پایه اعتماد داده میشود .فردی که امور به
او واگذار میشود وکیل و کسی که به شخص
دیگری وکالت میدهد ،موکل نام دارد.
وکالت بالعزل وکالتی است که در آن موکل به
تنهایی نمیتواند وکیل را عزل کند .یعنی در
وکالتنامه وکالت وکیل یا عد م عزل وکیل در
ضمن عقد ،شرط شده باشد .در این حالت موکل
دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

 .1قانون هدفمندی
از خود بپرسید« ،در زندگی میخواهید به کجا
برسید؟» رشد فردی خودبهخود اتفاق نمیافتد.
باید کاری کنید که اتفاق بیفتد و روش پیشرفت،
بدون منتظر ماندن برای زمان و انگیزه مناسب
را یاد بگیرد .همین امروز خودتان را به عمل
تشویق کنید .هرگز نگران اشتباه کردن نباشید.
رشد آسان نیست .هر چیز ارزشمندی قیمتی
دارد .برای پرداخت آن قیمت آماده باشید ،اما
همیشه به یاد داشته باشید که ایمان ترس را
مغلوب میکند .همواره باور داشته باشید که
رشد خواهید کرد و فرایند تغییرتان را بر پایه
اهداف مستحکم قرار دهید .وقتی مسئولیت
زندگیتان را بر عهده میگیرید ،انتخابهای
صحیحی برای خودتان انجام دهید.
 .۲قانون آگاهی
آیا میدانید که هستید؟ اگر خودتان را نشناسید
و ندانید میخواهید چه کار کنید یا به چه چیزی
دست یابید ،نمیتوانید رشد فردی را تجربه کنید.
این کار مستلزم کنکاش درونی است.
 .۳قانون آیینه
در تالش برای ارتقای خود باید عمیقاً باور

داشته باشید که شایسته این تالش هستید.
اغلب افرادی که خودباوری ندارند ،برای رشد
هیچ تالشی نمیکنند.
اگر کمبود خودباوری برای شما هم مسئله است،
پیش از تالش برای ارتقای خود در سایر حوزهها،
بر این موضوع کار کنید .بدانید که هر انسانی
ارزشی ذاتی دارد؛ آن ارزش را در خودتان پیدا
کنید .برای ارتقای تصویری که از خود دارید ،با
لحنی مثبت با خودتان سخن بگویید .خودتان را
تشویق کنید ،هیچوقت خودتان را دلسرد نکنید.
 .۴قانون تامل
زمانی را به تأمل درباره آنچه از تجربیاتتان
آموختهاید ،اختصاص دهید .مروری اندیشمندانه بر
درسهایی که آموختهاید ،کمک میکند تا اطمینان
حاصل کنید که در مسیر درستی گام برمیدارید.
توقف و تأمل برای دستیابی به رویاها ضروری
است .این قانون در مورد هر فرد بزرگی که به
موفقیتهای برجسته دستیافته ،صادق است.
همه به زمانی برای تأمل نیاز دارند.
 .۵قانون ثبات
اگر منظم و منضبط نباشید ،همه انگیزههای
دنیا نیز نمیتوانند برای رشد به شما کمک

پند روز

یکی از زیباترین مسجدهای معاصر بازسازی کردند.
معماری مسجد امیر شکیب ارسالن ترکیبی از
معماری سنتی و مدرن بوده و ساختاری فوالدی
سفید و زاویهدار دارد.
اسکلتهای فلزی سفید رنگ یک میدان
عمومی با یک آبنما در مسجد ایجاد کرده
است که سایه ایجاد شده توسط این اسکلتها
در کنار آبنما ،همچون ساحل دریا است .بر
روی مناره و قوس فلزی مسجد نیز کلمات اهلل و
انسان نمایان است.

نگراني مادر

 -اشتباه پنجم؛ قرار دادن دنده در حالت P

قبل از توقف کامل

 -اشتباه اول؛ تغییر وضعیت دنده به حالت N

بسیاری از افراد به منظور کاهش مصرف سوخت
و جلوگیری استهالک گیربکسهای اتوماتیک
در توقفهای کوتاه مانند توقف پشت چراغقرمز
دنده را در حالت  ،Nیا همان خالص ،قرار
میدهند ولی در واقع بهترین کار این است
که دنده در وضعیت  Dباقی بماند و پایتان را
روی ترمز قرار دهید .بهطورکلی در توقفهای
کوتاه بهتر است دنده را خالص نکنید .در این
حالت استهالک گیربکس بهمراتب کمتر است.
در بسیاری از موارد تغییر زیاد دنده از حالت
 Dبه  Nموجب استهالک بیشتر گیربکسهای
اتوماتیک میشود.

()1

باعث تغییر وضعیت سریع قطعات گیربکس
میشود که به مرور باعث خراب شدن آنها
میشود .جهت توقف و تغییر حالت باید همیشه
ابتدا پدال ترمز را فشار دهید و بعد دنده را
تغییر دهید .تغییر دنده در حال حرکت شدیدا
به گیربکس آسیب میزند .البته منظور تغییر
در حالتهای درایو ،پارک و خالص است .در
حالت تیپترونیک که بدیهی است تعویض بین
دندهها عادی است.

اختراع گیربکس اتوماتیک یکی از بزرگترین
دستاوردها در صنعت خودرو به حساب میآید.
رانندگی با خودرو دنده اتوماتیک بسیار راحت و
ایمن است ولی نیاز به نگهداری و توجه ویژهای
در مقایسه با گیربکسهای دستی دارد زیرا در
صورت خراب شدن باید هزینه بیشتری برای
تعمیر آن پرداخت کنید .برای جلوگیری از
آسیبهای احتمالی گیربکسهای اتوماتیک،
کارهایی وجود دارد که حین رانندگی هرگز
نباید انجام دهید تا متحمل هزینههای سنگین
برای تعمیر خودرو نشوید.

حه
ف
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 ۶اشتباه رایج که خودروهای اتوماتیک را خراب میکند
دادن دنده در حالت D

اکثر ما این کار را به دفعات با خودروهای دندهای
انجام دادهایم ولی باید بدانید انجام دادن این کار
با خودروهای دنده اتوماتیک اصال کار درستی
نیست و موجب اصطکاک بیشتر قطعات و در
درازمدت موجب خرابی گیربکس میشود.
 -اشتباه سوم؛ خالص کردن دنده در سرازیری

عدهای این کار را برای کاهش مصرف سوخت و
کاهش اصطکاک گیربکس انجام میدهند ولی
نمیدانند که این کار نتیجه عکس میدهد و

شرایط وکالت بالعزل در خرید و فروش ملک
گاهی به دالیلی مانند زمانبر بودن نقل و انتقال
ملک ،هزینهبر بودن نقل و انتقال ،در دسترس
نبودن سند یا عجلهای که فروشنده دارد ،سند
به نام خریدار زده نمیشود و مابین خریدار و
فروشنده قرارداد وکالت بالعزل بسته میشود و
فروشنده ،خریدار را برای انجام امور مربوط به
سند مانند گرفتن استعالمهای ثبتی و مفاصا
حسابهای شهرداری و در نهایت ثبت سند،
وکیل میکند.
در این شرایط به نکات زیر دقت کنید:
وکالت بالعزل ،به این معنی نیست که خریدار
هر زمان که بخواهد میتواند سند را به نام

باعث میشود که روانکاری قطعات گیربکس با
اشکال روبهرو شود و در نتیجه به مرور خراب
شدن گیربکس را بههمراه داشته باشد .انجام
این کار عالوه بر اینکه برای گیربکس مفید
نیست حتی ممکن است باعث بروز حادثه نیز
شود زیرا با خالص کردن دنده کنترل خودرو
سختتر میشود.
 اشتباه چهارم؛ تغییر حالت دنده موقعی کهخودرو در حال حرکت است

این کار بهشدت برای گیربکس مضر است و

خودش بزند .منظور این است که فروشنده
شخصا نمیتواند وکالتش را فسخ کند.
این قرارداد با مرگ طرفین ،جنون طرفین ،یا
استعفای وکیل باطل میشود .پس بهتر است
فقط برای انجام امور اداری این وکالت انجام
شود و اگر ملکی به صورت وکالتی خرید و
فروش میکنید ،خیلی سریع وکالت آن را به
سند قطعی تبدیل کنید.
در وکالت بالعزل ،موکل میتواند خودش تمام
کارهای مربوط به معامله را انجام دهد و این حق
از او گرفته نمیشود .پس اگر میخواهید تمام
کارها توسط وکیل انجام شود ،به طور صریح در
وکالتنامه قید کنید که موکل حق دخالت و

قوانين طالیی زندگی برای رشد عملکرد فردی
کنند .برداشتن گامهای الزم روزانه برای رشد
شانس خوبِ تغیی ِر درونی
محتاج نظم است.
ِ
را به خودتان بدهید .کارتان را با سادهترین
چالشها آغاز کنید و به پیش روید.
 .۶قانون محیط
ممکن است باانگیزه ،منظم و آماده تغییر
باشید ،اما شاید محیط شما را عقب نگه دارد .با
فرمول «رشد= تغییر» محیط اطرافتان را از نو
بیارایید .شرایط را بررسی کنید تا ببینید چطور
باعث عقبماندن شما میشود .محیط شما
شامل افرادی است که در زندگیتان هستند.
اگر آدمهای اطرافتان شما را محدود کنند،
نمیتوانید پیشرفت کنید.
 .۷قانون برنامهریزی
رشد فردی را مأموریتی بدانید که نیازمند
بیشترین جدیت برای رسیدن به هدف است.
در حوزههایی از زندگی که تصمیم به رشد
دارید ،عامل باشید.
زندگیتان را با دقت برنامهریزی کنید .روشهایی
سنجیده و قابل تکرار را طراحی کنید تا در

دستیابی به اهدافتان به شما کمک کند .زمان
کار و اوقات فراغت خود را سازماندهی کنید .در
ساختاربندی روزهایتان ثابتقدم باشید؛ از زمان
ارزشمندتان به بهترین نحو استفاده کنید.
 .۸قانون درد
رویدادهای دشوار زندگی اص ً
ال خوشایند نیستند،
اما میتوانید از تجربیات دردناک درس بیاموزید
و رشد کنید .آخرین کاری که در شرایط دشوار
باید انجام دهید ،این است که برای خودتان
احساس تأسف کنید.
هر کسی گاهی با شرایط منفی دست و پنجه نرم
میکند .آنها را به فرصتهایی برای یادگیری
تبدیل کنید .از رویدادهای بد زندگیتان چیزی
مثبت به دست آورید.
 .۹قانون کِ ش
آمادگی قدم گذاشتن به بیرون از حوزه آسایش
را داشته باشید و خود را مانند یک کش بکشید.
کشیدن خودتان نیازمند تغییر است ،که همواره
ذاتاً دردناک است .منبسط شدن همچنین به

قرار دادن دنده در حالت  Pسبب میشود که
یک پین قفلکننده ،داخل دنده متصل به شفت
خروجی گیربکس قرار گیرد .انجام این کار در
وضعیتی که خودرو در حال حرکت است خطر
شکستن این پین را باال میبرد .پس هرگز سعی
نکنید که این کار را انجام دهید ،اول کام ً
ال
توقف کنید و بعد دنده را در حالت پارک قرار
دهید.
• اشتباه ششم؛ شیوه توقف نادرست در سطوح
شیبدار

هنگام توقف در سطوح شیبدار بهتر است ابتدا
ترمزدستی را بکشید و بعد دنده را در حالت
پارک قرار دهید .با انجام اینکار از وارد آمدن
فشار اضافه بر گیربکس خودداری میکنید.
منبع :همشهری آنالین

اجرای امور را ندارد.
در شرایط وکالت بالعزل ،اگر موکل فوت کند،
و خریدار هنوز سند مالی که خریده است به
نام نزده باشد ،باید وراث متوفی برای انتقال و
امضای سند رسمی اقدام کنند .چون قرارداد با
فوت موکل فسخ شده است .پس حواستان باشد
سریع کارهای سند زدن را انجام دهید.
وکالتنامهای که تنظیم میشود ،محدودیت
زمانی داشته باشد.
بهتر است از انجام وکالت در مورد معاملههای
وراثتی و شراکتی که موکلین بیش از یک نفر
هستند ،بپرهیزید.
زمانی که شما از طریق وکالت بالعزل ملکی را
خریداری میکنید ،تا زمانی که سند نزنید ،شما
صاحب خانه نیستید .در این شرایط فروشنده
حق فروش ملک به دیگران را دارد .پس همزمان
با تنظیم وکالتنامه ،مبایعهنامه هم تنظیم کنید
و در وکالتنامه حق فروش ملک به شخص دیگر
را از فروشنده بگیرید .با تنظیم مبایعهنامه یعنی
شما مالک ملک هستید و هر مشکلی پیش بیاید،
میتوانید در دادگاه ثابت کنید.
با توجه به اینکه اعطای وکالت ،قانوناً موجب
سلب مالکیت نمیشود ،تا زمانی که سند نقل و
انتقال قطعی نشده است ،موکل یعنی فروشنده
به عنوان مالک شناخته می شود ،در این
وضعیت طلبکاران میتوانند مالی را که نسبت
به آن وکالت بالعزل دارید به راحتی توقیف و
نهایتاً منتقل نمایند.
ریسک نیاز دارد که اقدامی شجاعانه است؛
در غیر این صورت زندگی خستهکننده و غیر
رضایتبخش میشود.
 .۱0قانون جایگزینها
توسعه فردی همواره جایگزینهایی را در
بر دارد .برای استفاده از همه توانتان باید
خواهان قربانی کردن بخشی ارزشمند از
زندگیتان باشید .وقتی با انتخابهای دشوار
روبهرو میشوید ،همه نکات مثبت و منفی
مربوط را به دقت ارزیابی کنید .جایگزینهایی
که تعریف میکنید را مشکالت جدیدی
ندانید که باید تحملشان کنید و آرزو کنید
و امیدوار باشید همه چیز درست میشود.
از انتخابها و جایگزینهای دشوار استقبال
کنید .پذیرفتن مسئولیت اعمالتان نشانه بلوغ
و رشد است.
 .۱1قانون کنجکاوی
اگر یاد نگیرید ،نمیتوانید رشد کنید« .چرا»
را به کلمه محبوب خود تبدیل کنید .هرچه
کنجکاوتر باشید ،میتوانید بیشتر یاد بگیرید
و رشد کنید .برای افزایش کنجکاوی ،ذهنیتی

پسری مادرش را بعد از درگذشت پدرش ،به خانه
سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد.
یکبار از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که
مادرش در حال جان دادن است پس باشتاب رفت
تا قبل از اینکه مادرش از دنیا برود ،او را ببیند.
از مادرش پرسید:
مادر چه می خواهی برایت انجام دهم؟
مادر گفت:
از تو می خواهم که برای خانه سالمندان پنکه
بگذاری چون آنها پنکه ندارند و در یخچال
غذاهای خوب بگذاری ،چه شبها که بدون غذا
خوابیدم .فرزند با تعجب گفت :داری جان می
دهی و از من اینها را درخواست می کنی؟ و قبال
به من گالیه نکردی.
مادر پاسخ داد:
بله فرزندم من با این گرما و گرسنگی خو گرفتم
و عادت کردم ولی می ترسم تو -وقتی فرزندانت
در پیری تو را به اینجا می آورند -به گرما و
گرسنگی عادت نکنی.

خدا رو چه دیدی شاید شد...

دوم راهنمایی یه معلم ریاضی داشتیم تیکه
کالمش این بود «خدا رو چه دیدی شاید شد».
یادم میاد همون سال یکی از بچه ها تصادف
کرد و دیگه نتونست راه بره ...دیگه مدرسه هم
نیومد .فقط یه بار اومد واسه خداحافظی که
شبیه مراسم عزاداری بود .همه گریه می کردیم
و حالمون خراب بود .گریه مون وقتی شروع شد
که گفت به درک که نمی تونم راه برم ،فقط از
این ناراحتم که نمی تونم بازیگر بشم .آخه عشق
سینما بود .سینما پارادیزو رو صد بار دیده بود.
سی دی  ۹تایتانیک رو اون برای همه ی ما
آورده بود .معلم ریاضی مون وقتی حال ما رو
دید اون تیکه کالم معروفش رو به اون رفیقمون
گفت « ...خدا رو چه دیدی شاید شد ».
وقتی این رو گفت همه ی ما عصبی شدیم چون
بیشتر شبیه یه دلداری مزخرف بود برای کسی
که هیچ امیدی برای رسیدن به آرزوش نداره.
امشب تو پیج رفیقم دیدم که برای نقش اول یه
فیلم با موضوع معلولیت انتخاب شده و قرارداد
بسته ...مثل همون روز تو مدرسه گریه م گرفت.
فکر می کنی رسیدن به آرزوت محاله؟!
«خدا رو چه دیدی شاید شد»
مانند یک فرد تازهکار داشته باشید .یادگیری
یک مطلب جدید در روز را هدف خود قرار
ت فرصتی استثنایی برای
دهید .بدانید که شکس 
یادگیری در اختیارتان قرار میدهد .بپذیرید که
هر مشکلی چندین راهحل دارد.
 .۱2قانون الگوبرداری
وقتی شخصی دانا راهنمای شما در مسیر رشد
باشد ،رشد فردی سادهتر میشود .شخصی را
پیدا کنید که چند سطح باالتر از شما کار کرده
باشد و از او الگوبرداری کنید.
 .۱3قانون گسترش
هر کاری که انجام دادهاید ،هر موفقیتی که
کسب کردهاید ،قابل گسترش است .کارشناسان
ادعا میکنند که مردم فقط از  ۱۰درصد توانشان
استفاده میکنند .افراد میتوانند بسیار بیش از
آنچه در گذشته داشتهاند را به دست آورند.
 .۱4قانون همکاری

زندگیتان نباید حول محور رشد فردی بچرخد.
به نیازهای افرادی که برایتان مهم هستند،
توجه کنید .ببینید چطور میتوانید به بهبود
زندگیشان کمک کنید .این بهترین راه برای
ایجاد رضایت و شادی درونی است.

ص
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-70و َق َ
ال (علیه السالم)َ :ل [ ُي َرى
َ
ا ْل َجاهِ ُل] َت َرى ا ْل َجاهِ َل ِإ َّل ُم ْف ِرط ًا َأ ْو ُم َف ِّرط ًا.
[و فرمود عليهالسالم] :جاهل يا در حال
افراط است يا تفريط.
ابن ابيالحديد و شارح الهيجاني «اليُري الجاهل»
ضبط كردهاند اما ديگران «التري» آوردهاند.
مسأله افراط و تفريط در حيات بشري يكي
از معضالت ناهمواري است كه راه مستقيم را
مسدود و مسير عقل بشري را نابود مينمايد
امام علي(ع) در خطبه  16نهجالبالغه كه در
مدينه وقتي كه با آن حضرت بيعت كردند
الش ُ
مین َو ّ ِ
مال َمضَ لَّ ٌة
«الی ُ
ايراد نموده ميفرمايدَ :
َو َّ
الطریقُ ال ُوسطی ه َِی الجا َّدة؛» چپ روي و

راست روي گمراهي است راه ميانه را در پيش
گير كه رهايي در همان است.
مالحظه ميشود امام (ع) مسير مستقيم و راه
تعادل و امت وسط بودن بنا به فرموده قرآن كريم
به عنوان يك شاخص مشي زندگي در حاكميت
خويش براي تحقق فرمانهاي خدا و رسولش
تبيين نموده و به مردم مدينه سفارش ميفرمايد.
امام(ع) در فراز باال افراط و تفريط را نه تنها
جهالت قلمداد فرموده كه تصريح ميفرمايد
افراط و تفريط شاخصه جهالت است و نقص و
زياده ،خالف عقل و موجب جهل است.
جاهل كسي است كه به جاي قرار گرفتن در
صراط مستقيم به زياده و نقص ميپردازد و به

موعظه خوبان

چهل سال نماز خواندیم پس
چرا چیزی نشدیم؟!

(خداوند) عمل را از چه کسی قبول می کنه؟
« إِن َ َّما يَ َتق ََّب ُل ا ...م َِن ال ْ ُم َّتقِين « از کسی قبول
می کنه که با تقوا باشد؛ از خدا بترسد ،
چشمش را حفظ کند  ،گوشش را حفظ کند،
زبانش را حفظ کند  ...،در دلش غیر خدا را
راه ندهد.
ما چرا عبادتمان قبول نمی شود؟! برای اینکه
موش دزد داریم! یه شعری در معراج السعاده
ِ
( از مولوی) آمده که :
گرنه موش دزد در انبان ماست
گندم اعمال ِچل ساله کجاست ؟
دفع ش ِّر موش کن
اول ای جان ِ
وانگهی در جمع گندم جوش کن
یه نفر گندمها را تو انبار میریزه ،ا ّما انبار پر از
موش است ،گندمها را می خوره .شاعر به او
میگه اول موشها را از بین ببر بعد گندم توی
انبار بریز واال تو که گندم میریزی فایده اش
چیه؟ موشها می آیند اونا را از بین می برند.
گناه هم موشه ،وقتی آدم گناه بکند ،این گناه
اون عبادت آدم را از بین می برد!
یعنی ما که سی سال نماز خواندیم ولی
نورانی نشدیم و لذتی از عبادت نمی بریم
موش دزد داریم  .لذا شاعر می گه :
ِ
گرنه موش دزد در انبان ماست
گندم اعمال ِچل ساله کجاست ؟
چهل سال نماز خواندیم پس چرا چیزی
موش دزد داریم  ،موش دزد
نشدیم؟! چون
ِ
گناه است .بعد شاعر نصیحت می کنه:
دفع ش ِّر موش کن وانگهی در
اول ای جان ِ
جمع گندم جوش کن
یعنی اول گناه را کنار بگذار بعد عبادت کن
آن وقت نورانی می شوی.

از فرمایشات آیت ا ...مجتهدی تهرانی

چیست؟

ض أخِ ی ِه
پیامبر اکرم (ص)َ :من َر َّد َعن ع ِْر ِ
الج َّن ُة اَل ْ َب َّت َة.
الم ْسل ِِم َو َج َب ْت ل َ ُه َ
ُ

هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ
کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب
میشود.
ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص ۱۴

آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف
حجاب و پوشش ،در ابعاد مختلف ،دارای آثار و
فواید زیادی است که بعضی از مهمترین فواید
آن عبارتاند از:
الف) فایدهی حجاب در بُعد فردی

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی،
ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که
یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک
جنسی است .غریزهی جنسی ،غریزهای
نیرومند ،عمیق و دریا صفت است که هرچه
بیشتر اطاعت شود بیشتر سرکش میگردد؛
همچون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود
شعلهورتر میگردد.
ب) فایدهی حجاب در بُعد خانوادگی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد خانوادگی،
اختصاص یافتن التذاذهای جنسی ،به محیط
خانواده و در کادر ازدواج مشروع است.
اختصاص مذکور ،باعث پیوند و اتصال قویتر
زن و شوهر ،و در نتیجه استحکام بیشتر
کانون خانواده میگردد؛ و برعکس ،فقدان
حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است.

شهد شیرین عبادت و بندگی را میتوان در
روح لطیف امام سجاد(ع) احساس کرد که به
زبان دعا جاری شده است ،نیایشهای امام
سجاد(ع) ،چشمه حیات و شیرینی معنویت
است که روحها را به تکاپو میاندازد.
والدت امام سجاد (ع) به روایتی در
تاریخ پانزدهم جمادیاالولی سال ۳۸
هجری قمری و به روایت دیگر ،در پنجم
شعبانالمعظم همان سال در مدینه است.
مادر مکرمهی آن حضرت ،شهربانو و پدر
بزرگوارشان حضرت امام حسین(ع) است.
سجاد و زینالعابدین از القاب مشهور آن
امام همام به شمار میآید که این القاب به
دلیل کثرت عبادت به آن حضرت اطالق
شده است.
والدت و دوران زندگی امام سجاد

امام زین العابدین(ع) در کوران رویدادهای
سیاسی قرار گرفته بودند و در تکوین امت
اسالم و ترسیم خطوط و ویژگیهای تاریخی
آن نقش بسزایی داشتند.
ایشان در خانه امیرالمومنین امام علی(ع)
دیده به جهان گشودند .در آن هنگام امام
علی(ع) مبارزه ای تلخ با دشمنان اسالم در
جمل و صفین و نهروان را آغاز کرده بودند.
امام حسین(ع) ،پدر حضرت سجاد(ع) ،در
آن روزگار عالوه بر همکاری با پدرش در
اداره امور مسلمانان فرماندهی سپاه اسالم
را نیز بر عهده داشت.

درکتابهای تاریخ آمده است که مادر امام
سجاد(ع) «شهربانو» دختر آخرین پادشاه
ساسانی «یزدگرد سوم » بوده است .
و «شهربانو» در نیمه جمادی االول سال 33
هجری نخستین فرزند خویش را به دنیا آورد
و در همان روزهای اول پس از زایمان بدرود
حیات گفت .سپس یکی از کنیزان امام حسین
متکفل نگهداری کودک شد  .بدین ترتیب امام
زین العابدین در دامن آن کنیز بزرگ شد .مردم
می پنداشتند که آن زن مادر واقعی امام سجاد
است در حالی که او کنیز امام حسین(ع) بود.
امام سجاد هفت ساله بود که پدر بزرگش
امیرمومنان(ع) در محراب مسجد کوفه به
شهادت رسید .امام هفده ساله بود که عمویش
امام حسن مجتبی(ع) را با زهر به شهادت
رساندند.

د) فایدهی حجاب در بُعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش ،به ویژه در شکل
چادر مشکی ،به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی
در پوشش بانوان در بیرون منزل ،میتواند از بُعد
اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضاهای
مدپرستی بانوان داشته باشد.
عالوه بر فواید یاد شده ،به طور
فهرستوار فواید و آثار دیگری

ج) فایدهی حجاب در بُعد اجتماعی

 15جمادی االول سالروز والدت امام سجاد
مادر امام سجاد(ع)

خانواده به اجتماع ،و در نتیجه ،تضعیف
نیروی کار افراد جامعه میگردد .اسالم
میخواهد با رعایت حجاب و پوشش ،محیط
اجتماع از اینگونه لذتها پاک شده ،و
لذتهای جنسی ،فقط در کادر خانواده و با
ازدواج مشروع انجام شود.

نیز برای حجاب و پوشش میتوان نام برد ،که
مهمترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزشهای انسانی؛ مانند عفت ،حیا و
متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهرهمندی صحیح و مطلوب
از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سالمت و پاکی نسل افراد
جامعه.

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی،
حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه
است .در مقابل ،بیحجابی و بدحجابی باعث
کشاندن لذتهای جنسی از محیط و کادر

(ع)

( در برخی روایات)

و مصنفان قرار گرفته است.امام سجاد(ع) در سایه
پدر بزر گوارش امام حسین(ع) نقش رهبری را
در رویاروئی با ارتداد جاهلیتمآب اموی را تجربه
می کرد.درباره ویژگی این مبارزه و رویارویی آرام
و مخفیانه اطالعات اندکی در دست است .در واقع

از این دوره تنها سخنرانیهای امام حسین(ع)
علیه معاویه و نامههای آتشین آن حضرت به
او و قیامهایی که به رهبری اصحاب پیامبر که
هواخواه اهل بیت آن حضرت بودند برای ما باقی
مانده است.

زندگی سیاسی امام سجاد(ع)

آن امام عظیمالشأن در طول عمر پربرکتشان و
در حوزهی سیاسی و اجتماعی کارهای زیادی
برای آگاهی مردم و رشد اسالم انجام دادند.
آن امام بزرگوار برای آگاهی مردم ،شیوهی دعا را
ی که به گفتهی بسیاری
بهکار گرفتند ،بهگونها 
از عالمان علوم اسالمی ،دعاهای آن حضرت،
بازگوکنندهی رویدادهای عصر آن حضرت است.
صحیفهی سجادیه که به زبور آلمحمد(ص)
مشهور است ،اثر بیهمتایی میباشد که در
جهان اسالم ،پیوسته مورد توجه بزرگان و علما

فضیلت
تالوت سوره انبیاء
از پیامبر گرامى اسالم(صلى ا ...علیه وآله) در
فضیلت تالوت این سوره چنین نقل شده« :
َ
حاس َب ُه ا ...حِ ساباً یَسِ یرا ً
ور َة االْ َنْبِیا ِء َ
َم ْن َق َرأ ُس َ
ُّ
َّ
َ
ُ
ُ
اس ُم ُه فِی
َو صا َف َح ُه َو َسل َم َعل ْی ِه کل نَب ِّی ذک َِر ْ
آن»؛ هر کس سوره انبیاء را بخواند خداوند
الْق ُْر ِ
حساب او را آسان مى کند [و در محاسبه
اعمالش روز قیامت سخت گیرى نخواهد کرد]
و هر پیامبرى که نام او در قرآن ذکر شده با او
مصافحه کرده و بر او درود مى فرستد.
و از امام صادق(علیه السالم) مى خوانیمَ « :م ْن
َ
کان ِم َّم ْن را َفقَ
ور َة االْ نَْبِیا ِء ُح ّباً لَها َ
َق َرأ ُس َ
َ
کان َم ِهیباً
ِیم َو َ
ین أ ْج َمع َ
ال َّن ِب ِّی َ
ِین فِی َج ّناتِ ال َّنع ِ
اس فِی ال ْ َحیا ِة ال ُّدن ْیا»؛
فِی أَ ْع ُی ِن ال ّن ِ
هر کس سوره انبیاء را از روى عشق و عالقه
بخواند ،با همه پیامبران در باغ هاى پر نعمت
بهشت ،رفیق و همنشین مى گردد و در زندگى
دنیا نیز در چشم مردم پر ابهت خواهد بود.

برترین و بدترین مردم از نگاه اهل بیت (ع)
خدواند متعال قابلیتها و استعدادهایی در ذات انسان
قرار داده و او را بر دیگر مخلوقات برتری داده است؛
چنان که قرآن کریم میفرمایدَ « :ولَق َْد َک َّر ْم َنا بَنِی آ َد َم
َو َح َملْ َنا ُه ْم فِی ال ْ َب ّ ِر َو ال ْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم م َِن َّ
الط ّ ِی َباتِ َو
َف َّضلْ َنا ُه ْم َعلَى َکثِی ٍر م َِّم ْن خَ لَ ْق َنا تَفْضِ ً
یل؛ و به راستى ما
فرزندان آدم را گرامى داشتیم ،و آنان را در خشکى و دریا
[بر مرکبها] برنشاندیم ،و از امور پاکیزه به ایشان روزى
دادیم ،و آنها را بر بسیارى از آفریدههاى خود برترى
آشکار دادیم ».برتر بودن انسان بر سایر مخلوقات زمانی
برای او فایده خواهد داشت که از نعمتهای خدادادی
درست استفاده کند و در دو راهیهای زندگی راه حق و
حقیقت را انتخاب کند.
انتخاب راه؛ امری اختیاری

پاداش حفظ آبروی مومن

هر ترتيب خود را پرت كرده و سقوط ميدهد.
برخي از معلمين اخالق براساس اصول اربعه
اخالقي مسير تعادل و جادههاي افراط و تفريط
را تبيين نموده و سخن امام(ع) را با آن روش
تحليل نمودهاند.
اما آنچه در زندگي انسان حائز اهميت است
دوري از افراط و تفريط و قرار گرفتن در
مسير اعتدال و صراط مستقيم الهي است كه
اگر چنين رفتار نشود جهالت است و از جرگه
عقالنيت به دور افتاده است صاحب پيام امام
اميرالمومنين (ع) حديثي را از قول رسول
خدا(ص)آورده كه نشان ميدهد افراط و تفريط
عاقبت انسان را تباه ميسازد« :در روز قيامت
حاكمي (از حاكمان مسلمين) ميآورند كه
بيش از آنچه خداوند دستور داده عمل كرده،
خداوند به او ميگويد :بندة من چرا بيش از
آنچه بايد تازيانه بزني ،زدي؟ عرض ميكند:
من براي غضب تو غضبناك شدم به او گفته
ميشود :آيا سزاوار است غضب تو شديدتر از
غضب من باشد؟
سپس حاكم ديگري را ميآورند كه كوتاهي
كرده ،خداوند به او ميفرمايد :چرا در برابر
آنچه به تو امر كرده بودم كوتاهي كردي؟
عرض ميكند پروردگارا من به او رحم كردم
به او گفته ميشود؟ آيا رحمت تو از رحمت من
وسيعتر است سپس هر دو را به سوي دوزخ
ميبرند».

حه
ف
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زندگی مملو از دو راهی راست و دروغ ،عدل و ظلم،
سیاهی و سفیدی است .خداوند متعال راه درست و
مخیر است.
حقیقت را نشان داده و انسان در انتخاب راه ّ
قرآن کریم میفرمایدَ « :و ُق ِل ال ْ َح ُّق م ِْن َرب ّ ِ ُک ْم َف َم ْن شَ ا َء
َفلْ ُی ْؤم ِْن َو َم ْن شَ ا َء َفلْ َی ْکف ُْر؛ و بگو :این حقّ است از سوی
پروردگارتان! هر کس میخواهد ایمان بیاورد (و این
حقیقت را پذیرا شود) ،و هر کس میخواهد کافر شود!» و
اگر انسان بر اساس فطرت پاک خود عمل کند معموالً راه
درست و حقیقت را بر راه دروغ و اشتباه ترجیح میدهد.
خداوند از همه لحاظ انسان را در بهترین حالت خلق
کرده است اما اگر آدمی قدر این همه نعمات الهی را
نداند و در راه فساد و باطل استفاده کند طبیعی است
ن که خداوند
به پستترین جایگاه سقوط میکند؛ چنا 
فى أَ ْح َس ِن تَ ْق ِویم
نس َ
ان ِ
متعال میفرماید« :لَق َْد خَ لَ ْق َنا ْال َ

ِین؛ ما انسان را در بهترین صورت
ثُ َّم َر َد ْدن َا ُه أَ ْسف ََل َسافِل َ
و نظام آفریدیم ،سپس او را به پایینترین مرحله
بازگرداندیم ».پس انسان بر این اساس که خداوند او را
در بهترین حالت ممکن خلق کرده است ،باید با برگزیدن
بهترین راههای نزدیک شدن به رضایت الهی و دوری از
انتخاب فساد و باطل شکرگزار او باشد.
برترینها از نگاه امام حسن عسکری علیهالسالم

ائمۀ معصومین علیهمالسالم به عنوان برترین الگوهای
عالم ،راههای برترین شدن را برای ما ترسیم کردهاند که
با عمل به احادیث ارزشمند آنان میتوان راه سعادت و
خوشبختی و رضایت الهی را پیدا کرد .امام حسن عسکری
علیهالسالم در مورد برترین مردم در ابعاد مختلف زندگی
اس
اس َم ْن َو َق َف ِع ْن َد الشُّ ْب َهةِ ،ا َ ْع َب ُد ال َّن ِ
فرمودند« :ا َ ْو َر ُع ال َّن ِ
اس َم ْن ت ََر َ
ک ال ْ َح َرا َم ،اَشَ ُّد
ِض ،ا َ ْز َه ُد ال َّن ِ
َم ْن ا َ َقا َم َعلَى الْف ََرائ ِ
اج ِت َهادا ً َم ْن ت ََر َ
ُوب؛ با ورعترین مردم کسی
ال َّن ِ
اس ْ
ک ال ُّذن َ
است که در شبهات توقف کند ،عابدترین مردم کسی
است که واجبات را بهجا آورد ،زاهدترین مردم کسی
است که از حرام دوری کند و کوشاترین مردم کسی
است که گناهان را ترک کند ».پس چه خوب است تالش
همه ما انسانها در جهت ترک گناهان باشد و با ترک
حرام ،انجام واجبات و توقف و احتیاط در زمان شبهات،
برترین بنده زاهد خدا شویم.
بدترینها از نگاه امام حسن عسکری علیهالسالم

ائمه اطهار علیهمالسالم همانگونه که راه برترین شدن
را نشان دادند ،در مقابل ،بدترینها را نیز معرفی میکنند
تا هشداری برای ما باشد که جزء بدترینها نباشیم.
امام حسن عسکری علیهالسالم در مورد بدترین مردم

ون َذا َو ْج َه ْی ِن َو َذا ل َِسان َْی ِن
ْس اَل ْ َع ْب ُد َع ْب ٌد یَ ُک ُ
میفرماید« :بِئ َ
ُ
یُ ْط ِری أَخَ ا ُه شَ اهِدا ً َو یَ ْأ ُک ُل ُه َغائ ِباً إ ِ ْن أ ْعطِ َی َح َس َد ُه َو إ ِ ِن
اُب ْ ُتل َِی خَ َذل َ ُه؛ بدترین بندگان بندهای است که دو رو و دو
زبان باشد که برادر دینى خود را در حضورش بستاید و
در غیابش گوشت او را بخورد (یعنى از او غیبت کند).
اگر خیرى نصیب وى شود بر او حسد ورزد و اگر گرفتار
شود دست از یارى او بردارد»
شاید به این علت دو رویی و نفاق باعث تبدیل شدن
انسان به بدترین آدمیان میشود که فرد دو رو عالوه
بر اینکه خودش گمراه است ،باعث گمراهی دیگران هم
خواهد شد .امام علی علیهالسالم در این باره فرمودند:
« شما را از منافقان بر حذر مىدارم ،زیرا آنها گمراه و
گمراهکننده ،خطاکار و به خطا اندازند ،هر زمان به رنگى
در مىآیند و با قیافههاى دیگرى خودنمایى مىکنند،
از هر وسیلهاى براى فریفتن شما استفاده مىکنند و

در هر کمینگاهى به کمین شما مىنشینند ،دلهایشان
آلوده و بیمار ،و ظاهرشان را (براى فریب شما) پاک نگه
مىدارند».
بنابراین خداوند متعال انسان را در بهترین صورت
آفریده است ،انسان هم برای قدردانی و شکرگزاری باید
در جهت رضایت او تالش کند .یکی از راههای کسب
رضایت خداوند عمل به احادیث معصومین علیهمالسالم
است .بر اساس فرموده امام حسن عسکری علیهالسالم
انسان میتواند با توقف در شبهات ،انجام واجبات و ترک
محرمات ،به کوشاترین بنده زاهد خداوند تبدیلشده و با
فاصله گرفتن از نفاق و دورویی از تبدیل شدن به بدترین
آدمیان خودداری کند.
* حجتاالسالم سید احسان دهسار استاد حوزه علمیه قم
منبع :شیعه نیوز
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چارهای برای اندوه و بیحوصلگی در همهگیری کرونا

بهترین تغذیه ورزشی در هوای سرد

تشنگی بدن را کاهش می دهد و ورزشکار
باید از این موضوع آگاه باشد و به میزان کافی
مایعات مصرف کند .مهم است تا هم نیاز
ورزش و هم مایعات از دست رفته (به هنگام
گرم کردن بدن و مرطوب کردن هوای دمی)
تامین شود .در هنگام بازدم شدید ،مقدار
زیادی آب از طریق بازدم از دست می رود و
دهیدراتاسیون منجر به کاهش عملکرد بدن و
استقامت می شود.
نکات تغذیه ای برای ورزش های زمستانی

دو اشتباه رایج ورزشکاران در فصل سرما

ورزش کردن در هوای سرد نیاز افراد را به
کالری افزایش می دهد و در عین حال ممکن
است به دلیل اشتباهات تغذیه ای منجر به
کمتر نوشیدن مایعات شود ،دو مسئله ای که
حتما باید مورد توجه ورزشکاران قرار گیرد.
ورزش در هوای سرد نیازهای تغذیه ای
منحصر به فردی دارد و توجه به چند نکته
تغذیه ای ساده می تواند به افزایش عملکرد
ورزشی ،ارتقای سالمت ورزشکاران و در
نهایت دستیابی به هدف ورزشی کمک کند.
همچنین هنگام ورزش در هوای سرد ،دمای
مرکزی بدن کاهش می یابد و میزان هزینه

انرژی در آب و هوای گرم ،به دلیل تالش بدن
برای گرم کردن هوای دمی ،حدود  ۲۳درصد
بیشتر خواهد بود.
نیاز ورزشکاران به کالری در هوای سرد،
بیشتر از زمانی است که در هوای گرم تر و
با شرایطی مشابه ورزش می کنند .این اتفاق
به این دلیل است که غذا برای سوخت رسانی
بدن در پاسخ به افزایش متابولیسم و به صورت
جداگانه با ورزش است.
مصرف مایعات هنگام ورزش در هوای سرد

یکی از بزرگترین اشتباهات تغذیه ای شایع
در ورزشکاران ،نوشیدن کم مایعات در زمان
ورزش در هوای سرد است .سرما مکانیسم

تغذیه خوب با یک برنامه ریزی خوب آغاز می
شود .در شرایط ایده آل ،ورزشکاران باید ۲
ساعت قبل از ورزش ،کربوهیدرات پیچیده
مصرف کنند .غذاهای گرم انتخاب مناسبی
هستند ،زیرا به گرم ماندن بدن کمک می
کند .غذاهایی مانند سوپ ،سیب زمینی پخته،
نان و کره بادام زمینی ،ماکارونی و گوشت
های کم چرب ،منابع تامین انرژی خوبی برای
قبل از ورزش هستند.
همچنین جایگزینی ذخایر کربوهیدراتی که
در حین ورزش مصرف شده است نیز به
منظور جلوگیری از خستگی و همچنین کمک
به گرم ماندن بدن ،مهم است .به همراه داشتن
میان وعده های قابل حمل مانند انرژی بارها،
ژل های ورزشی ،ساندویچ و میوه توصیه می
شود.

دور کمر ایده آل چقدر است؟
همه ما با دیدن تبلیغات مختلف الغری مهمترین
چیزی که به ذهنمان میرسید این است که
دور کمر خود را کم کنیم ،اما دور کمر ایده آل
چقدر است؟ قبل از هر چیز باید بدانید که هیچ
دو بدنی یکسان نیستند و بنابراین نمیتوان گفت
یک عدد مشخص بهترین اندازه برای شماست
اما اینکه بدانید دور کمری که دارید زیاد است
و باید برای الغری دست به کار شوید بسیار مهم
است .زیرا تحقیقات نشان میدهد هرچقدر دور
کمرتان بزرگتر باشد شانس بروز بیماریهای قلبی
و عروقی و دیابت در شما افزایش خواهد یافت.

چرا سایز کمر مهم است؟

صرف نظر از اینکه قد و شاخص توده بدنی ()BMI
چقدر است اگر دور کمرتان از اعداد زیر بیشتر
است باید حتما وزن خود را کم کنید:
آقایان ۹۴ :سانتیمتر یا بیشتر
بانوان ۸۰ :سانتیمتر یا بیشتر
اما اگر دور کمرتان از اعداد زیر بیشتر است ،شما
در معرض خطرهای بسیار زیادی هستید و باید
سریعا به پزشک مراجعه کنید تا زیر نظر او وزن
خود را کم کنید.
آقایان :بیشتر از  ۱۰۲سانتیمتر
بانوان :بیشتر از  ۸۸سانتیمتر
چربی بیش از اندازه دور کمر باعث بروز
بیماریهایی مانند :دیابت نوع  ،۲بیماریهای قلبی
و عروقی ،سکته و بروز سرطان در افراد میشود.
سایز کمر ایده آل چقدر است؟
نسبت دور کمر به قد :کمتر از  ۴۲درصد
(کمبود وزن)
نسبت دور کمر به قد :بین  ۴۲تا  ۴۸درصد (وزن

سالم و ایده آل)
نسبت دور کمر به قد ۴۹ :تا  ۵۷درصد
(اضافه وزن)
نسبت دور کمر به قد :بیشتر از  ۵۸درصد
(دچار چاقی هستید)
مثال ساده
فرض کنید قد شما  ۱۷۰سانتیمتر است و دور
کمرتان  ۸۱سانتیمتر باشد ،بنابراین نسبت دور
کمر به قد شما میشود ۴۸ :درصد میشود .که
طبق جدول باال نشان میدهد دور کمر شما در
شرایط سالم و ایده آل قرار دارد.
دو روش برای اطالع از دور کمر ایده آل وجود
دارد ،یکی استفاده از نسبت دور کمر به قد است
و دیگری استفاده از شاخص توده بدنی ()BMI
و اندازه گیری وزن باهم .البته روش اول (نسبت
دور کمر به قد) به مراتب بهتر از روش دوم خواهد
بود .زیرا ممکن است عدد شاخص توده بدنی در
محدوده مناسبی باشد اما شما همچنان در اطراف
شکم و پهلو چربی داشته باشید که میتواند
نشانههای خطر دیابت و سکته قلبی را نشان ندهد!
نتیجه گیری

برای آب کردن چربی شکم و پهلو که یکی از
خطرناکترین انواع چربی در بدن است باید یک
برنامه ورزشی و رژیم غذایی سالم را دنبال کنید و
هرگز به سراغ خرید قرصهای الغری نروید .برای
الغر شدن یک راه بیشتر وجود ندارد ،میزان کالری
دریافتی شما باید کمتر از میزان کالری باشد که
در طی روز میسوزانید .پس هر چه بیشتر فعالیت
بدنی داشته باشید ،کالری بیشتر سوزانده و در
نتیجه چربی بیشتری از دست خواهید داد.

حه
ف

چهارشنبه - 1399/10/10پانزدهم جمادی االول  - 1442سال بیست و هشتم  -شماره 1634

با شیوع ویروس کرونا تجربه اضطراب و
نگرانی طبیعی بوده و از طرفی در قرنطینه
خانگی ماندن ممکن است باعث غمگینی،
بی حوصلگی و ترس شود در همین راستا با
انجام برخی امور به راحتی می توان از بروز این
عوارض جلوگیری کرد.
معاونت بهداشت توصیه کرده ،در دوران کرونا،
در مورد احساس و نگرانیهای خود با دوستان
و خانواده صحبت کنید و از طریق تماس
تلفنی و تصویری با عزیزانتان در ارتباط باشید.
در دوران شیوع این بیماری بهتر است انجام
فعالیتهای هرچند کوچک در منزل را فراموش
نکنید؛ خود را سرگرم کرده و به فعالیتهایی
مانند ورزش کردن ،کتاب خواندن ،فیلم دیدن
و بازی هایی که قبال برایتان لذت بخش بوده
بپردازید.
همچنین در ادامه این متن آموزشی ضمن
تاکید بر اینکه ورزش در منزل و یا قدم زدن
در مکانی خلوت را در این دوران هرگز پشت
گوش نیندازید ،عنوان شده نظم زندگی خود
را مثل ساعت خواب و وعده های غذایی در
ساعات مشخص ،حفظ کنید.
بهتر است برنامه ریزی برای داشتن فعالیت
بدنی روزانه را فراموش نکرده و برای یک روز یا
یک هفته ،هدفهای کوچک برای خود تعیین

کنید تا برای انجام آنها انگیزه داشته باشید.
بر اساس این توصیه ها هرگز به این موضوع که
در آینده چه اتقافی رخ خواهد داد ،فکر نکنید؛
روی «اکنون» و «اینجا» تمرکز کنید؛ روشهای
آرامسازی عضالنی را یاد بگیرید و به کار ببرید.
فراموش نکنید که همه گیری ویروس کرونا،
دوره ای کوتاه و گذرا است بنابراین هرگز از
الکل ،سیگار ،مواد مخدر و محرک برای مقابله با
احساس و افکار منفی استفاده نکنید.در صورت

داشتن نشانه های آزاردهنده نظیر افکار منفی
علیرغم ب ه کارگیری روش های خود مراقبتی،
با پزشک ،روانشناس یا روانپزشک مشورت
کنید و بدون تجویز پزشک برای مقابله با
احساس و افکار منفی از دارو استفاده نکنید.
یکی از رویکردهای اساسی ،توصیه ستاد ملی
مقابله با کرونا مبنی بر ماندن در خانه و پرهیز
از جمع است .اما حضور در منزل نیز چالش
های متفاوتی را برای خانواده ها رقم زده است.

ورزش از ديدگاه طب سنتي

ریاضت یا ورزش در طب سنتی ایران اهمیت
فراوانی دارد به طوریکه حکیم بوعلی سینا در
کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک ،مهمترین
تدبیر در تندرستی را در درجه نخست ،ورزش
کردن و سپس تدبیر غذا و تدبیر خواب میداند.
ورزش حرارت مالیم پدید میآورد و مواد
دفعی را روز به روز میگدازد و به طور منظم
و مرتب آنها را از جای خود میلغزاند و به
بیرون راندن آنها کمک میکند و نمیگذارد
هر روز قسمتی باقی بماند و جمع شود و تأثیر
بدی بگذارد.
چنانچه گفتیم ورزش تولید حرارت می کند و
بر اثر ورزش مفاصل ،وترها ،رباطها و عضالت
محکم می شوند .اندامها بر اثر ورزش برای
پذیرش غذا آمادگی بیشتری پیدا می کنند
زیرا مواد دفعی آنها دفع شده و جای غذا خالی
مانده است.
ورزش معتدل كه اعضا و حرارت غریزی را
تقویت میكند آن است كه پوست سرخ و
تنفس تند و باعث تعرق شود وهرگاه تندی
نفس و تعریق افزایش یابد ورزش را باید پایان
داد زیرا سبب ضعف حرارت غریزی می شود.
بهترین اوقات ورزش ،پس از خروج غذا از
معده و كامل شدن هضم معده است .در افراد
با مزاج گرم و خشك ورزشهای سنگین مضر
است و باعث بروز بیماری میشود.
بهترین زمان ورزش ،در فصل بهار نزدیك

ظهر ،در تابستان اول روز و در زمستان آخر
روز است.
شروع ورزش باید با حركات آهسته باشد و
بهتدریج حركات سختتر شوند و به حدی
تحمل
برسد كه ق ّوت فرد ورزشكار میتواند ّ
كند و سپس دوباره به تدریج آهستهتر شود تا
فرد از ورزش باز ایستد.
در طب سنتی نیز دوش گرفتن پس از انجام
فعالیت ورزشی توصیه شده است.
فعالیت ورزشی به دو نوع عام و خاص تقسیم
بندی می شود:

ورزش عام :شامل تمام بدن و اعضای آن است
و نفع آن به كل بدن میرسد مانند دویدن و
كشتیگرفتن
ورزش خاص :مخصوص به عضو خاص است
مانند وزنهبرداری برای دستها ،آواز خواندن
برای حنجره یا نگاه کردن به دورها یا چیزهای
ریز برای چشمها.

كاهش خطر ابتال به بیماریهای کشنده مانند
بیمارهای قلبی ،سكته مغزی و سرطان ،كنترل
یا پیشگیری از ایجاد بسیاری از بیماریها،
افزایش توانایی روانی ،بهبود وضعیت خواب و
افزایش انرژی ،از بین رفتن افسردگی و كنترل
اضطراب ،كنترل وزن ،افزایش خودباوری ،بهبود
ظاهر و سالمت ،از آثار ورزش است.
ورزش باعث كاهش فشار خون میشود،
همچنین از ایجاد پالكهای كلسترول را كه
باعث انسداد شریانها و افزایش خطر بروز سكته
قلبی و مغزی میشوند ،كاهش میدهد.

ورزش از چاقی كه عامل مهمی در ابتال به
برخی انواع سرطان است ،جلوگیری میكند
و باعث افزایش سطح ایمنی بدن می شود.
ورزش آنزیمهای آنتیاكسیدان را كه سلولها
را از آسیب رادیكالهای آزاد حفظ میكنند،
فعال میكند .انجام فعالیت ورزشی حساسیت
به انسولین را افزایش میدهد ،قند خون را
كنترل میكند و چربی بدن را كاهش میدهد.
ورزش میتواند در پیشگیری از افسردگی
كمك كند ،گاهی ورزش میتواند به اندازه
داروهای ضدافسردگی مؤثر باشد ،اگرچه اثرش
دیرتر ظاهر میشود.
از فواید كوتاهمدت ورزش می توان به افزایش
هوشیاری ،بهبود حافظه ،بهبود عملكرد
خالقیت اشاره کرد و فواید
هوشی ،افزایش
ّ
درازمدت آن شامل كاهش افت عملكرد روانی
و حافظه كوتاهمدت ناشی از افزایش سن یا
بازگشت آنها به حد طبیعی است.

ورزش پیالتس چیست و چه فوایدی برای بدن دارد؟
پیالتس ورزشی است که همزمان بر ذهن انسان تاثیر
گذاشته و قدرت اعضای بدن را باال می برد و در نتیجه
سالمت عمومی و تندرستی را ارتقا می بخشد .انجام
تمرین های پیالتس ذهن را توانمند و متعادل می
سازد و در عین حال تمام عضالت و مفاصل بدن را
مورد هدف قرار می دهد .ورزش پیالتس انتخابی
مطمئن برای کسانی است که می خواهند با ورزشی
ایمن همراه با رژیم غذایی مناسب شکل اندام های
بدن خود را به سطح ایدهآل برسانند.
ورزش پیالتس از بهترین ورزش ها برای تغییر شکل
بدن و تقویت سالمت عمومی است .این ورزش تمام
عضالت بدن را درگیر کرده و به تدریج بدن را صاف و
کشیده ،متوازن و منعطفتر می کند .تمرینات منظم
پیالتس با تقویت عضالت و تصحیح چگونگی نگه
داشتن تعادل بدن ،باعث می شود وضعیت بدن در
زمان ایستادن یا نشستن بهبود یابد .اگر این تمرینات
ادامه یابد و ماهیچهها شکل درستی به خود گرفته و
طرز صحیح نشستن و ایستادن تبدیل به عادت شوند،
فرد می تواند در زمان ایستادن ها یا نشستن های
طوالنی مدت ،احساس خستگی یا درد کمتری داشته
باشد.
تاریخچه ورزش پیالتس

ورزش پیالتس به وسیله یوزف پیالتس طراحی و
معرفی شد .او از همان نوجوانی در آلمان در رشتههای

مختلف ورزشی مانند ژیمناستیک ،شنا ،بوکس ،اسکی،
یوگا و ...به فعالیت مشغول شد و با مطالعه بسیار در
حرکات ورزشی فرهنگهای مختلف توانست مجموعه
تمرینات پیالتس را طراحی کند .یوزف پیالتس به
ارتباط بسیار نزدیک سالمت جسم و روان معتقد بود.
این ورزش در ابتدا توسط خود یوزف پیالتس ،علم
کنترل بدن نام گرفت اما پس از مرگش برای احترام
به وی ،با نام پیالتس رواج یافت.
فواید ورزش پیالتس برای سالمتی:

 سالمت ذهن را ارتقا می بخشد.ساختار کلی بدن را اصالح می کند.ماهیچهها را حجیم و تقویت می کند.دردهای پا ،کمر و ستون مهرهها را می کاهد.ظاهر اندام های بدن را صاف و کشیده می کند.هماهنگی اعضای بدن و تعادل را بهبود می بخشد.تراکم استخوانها را افزایش داده و یا حفظ می کند.دامنه حرکت مفاصل و انعطاف بدن را افزایشمی دهد.
دستگاه گردش خون و سیستم قلبی عروقی را تقویتمی کند.
تمرینی عالی برای سرعت بخشیدن به بهبود جراحاتب هاست.
و آسی 
فضای ریه ها را حجیم کرده ،کارایی تنفس را باالبرده و ریتم تنفس را تنظیم می کند.

پیالتس و سالمت روان
ارتقای سالمت ذهنافزایش هشیاری بدنخواب بهتر و راحت تراز بینبردن فشار و استرسافزایش تمرکز و حفظ تعادل اعصابتاثیر ورزش پیالتس بر تنفس:

تنفس از مهمترین کارهایی است که موجودات زنده
برای بقا آن را انجام می دهند .با انجام صحیح نفس
کشیدن می توان کیفیت زندگی را باالتر برد .ورزش
پیالتس با تاکید بر روشها و نکات مهم در شیوه تنفس
صحیح ،باعث افزایش ظرفیت ریه و باال بردن قابلیت
تنفس شده و درنتیجه سالمت بیشتر بدن به وسیله
خواب بهتر ،استرس کمتر و تمرکز بیشتر را در پی دارد.
تمرینات پیالتس

تمرینات ورزش پیالتس برای آمادگی و قدرت تمام
بدن طراحی شده است .این تمرینات اگر کامال درست
انجام شوند تمرینات سختی خواهند بود .البته برای
افراد مسن و افراد مبتدی تمرینات ساده تری نیز
وجود دارد .در نتیجه هرکس باید متناسب با وضعیت
خود تمرینات را انجام دهد .عده ای تصور می کنند
که پیالتس فقط برای افرادی مناسب است که دارای
انعطاف بدنی باالیی هستند ،در حالی که اینگونه
نیست .بلکه این ورزش به افزایش انعطاف پذیری بدن

به شدت کمک می کند .و این افزایش انعطاف پذیری
باعث بهبود کنترل اجزای بدن می شود.
شش اصل اساسی ورزش پیالتس عبارتند از تمرکز،
کنترل ،تحرک ،نیروی دفاعی ،دقت و تنفس .پیالتس
برخالف سایر ورزشهایی که حرکت ها در آنها مرتبا
تکرار می شوند ،بر کیفیت تمرینات اجرا شده تاکید
دارد ،و تعداد و کمیت حرکات اجرایی در آن مورد
تاکید نیست .برای آنکه بتوان با انجام تمرینات
پیالتس در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه دلخواه
دست پیدا کرد ،باید تمرینات بسیار با دقت انجام شده
و شش اصل اساسی اولیه پیالتس یعنی تمرکز روی
تمام اندام ها ،توجه به انجام صحیح تمرینات ،کنترل
بدن در هنگام انجام حرکات ظریفتر ،داشتن دقت و
خودآگاهی نسبت به حرکات ،انجام حرکات به صورت
جریانی ظریف و روان در سرتاسر بدن و استفاده از
تنفس های بسیار عمیق و صحیح در طول انجام
تمرینات رعایت شود .بدین ترتیب شما تغییر شکل
ظاهری و همچنین افزایش استقامت عضالنی را در
بدن خود احساس خواهید کرد.
پیالتس برای تمام سنین

ورزش پیالتس برای هرکس در هر رده سنی مفید
است .افراد مسن با انجام تمرینات پیالتس البته به
شکل کمی ساده تر میتوانند تعادل و هماهنگی بدن
خود را حفظ کنند ،قدرت بدنی خود را تا حدودی
بازگردانند و دردهای کمر و پای خود را کاهش دهند.
آیا ورزش پیالتس فقط مختص خانم هاست؟

تمرینات پیالتس فارغ از جنسیت ،برای هم مردان و

هم زنان مناسب است .آقایانی که در کنار سایر فعالی 
ت
های خود ،تمرینات پیالتس را نیز در برنامه زندگی
خود قرار می دهند ،می توانند صاحب اندامی فوق
العاده شوند .تمام ورزشکاران مرد و زن می توانند
از ورزش پیالتس به عنوان یک ورزش مکمل برای
تقویت ماهیچه ها و توسعه انعطافپذیری بدن خود
استفاده کنند.
پیالتس در مقایسه با یوگا

این باور که ورزش پیالتس و یوگا کامال مانند هم
هستند ،تصوری نادرست است .پیالتس و یوگا اگرچه
در ظاهر شباهت هایی با هم دارند ،اما در حقیقت
حرکات آن ها بسیار متفاوتند و هرکدام تکنیک های
مختلفی برای انجام درست حرکات و رسیدن به
اندام ایده آل را دارند .همچنین این دو ورزش روش
های بسیار متفاوتی برای تنفس دارند .یوگا ورزشی
قدیمی تر است که تکیه بیشتری بر روی تمرینات
ذهنی و ایجاد آرامش دارد و انتخاب بسیار مناسبی
برای حل مشکالت ذهنی مانند استرس و فشارهای
ناشی از مسائل زندگی و یا مشاغل است .اما پیالتس
ورزشی نوین است که در عین اینکه سالمت روان را
نیز به دنبال دارد ،برای تقویت عضالت و افزایش قدرت
بسیار مناسبتر است .البته از مزیت های هر دو ورزش
پیالتس و یوگا این است که برای انجام تمرینات آنها
نیاز به وسایل خیلی خاص نبوده و می توان حرکات
آنها را به سادگی در خانه انجام داد .همچنین برای
انجام این تمرینها در خانه می توان از سی دیهای
آموزشی مرتبط استفاده کرد.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

يازدهم

5:21

6:43

11:56

17:09

17:27

دوازدهم

5:22

6:43

11:56

17:09

17:28

سيزدهم

5:22

6:44

11:57

17:10

17:28

ِ
محدودیت تردد شبانه در شهر الر
از ساعت  ۲۲تا  ۴صبح

به گزارش میالد الرستان ،ستاد مقابله با
كرونا الرستان با صدور اطالعیه شماره
ِ
محدودیت تردد شبانه در
 ۵۶از اعمال
شهر الر از ساعت  ۲۲تا  ۴صبح خبر
داد .در این اطالعیه آمده است:
با سالم و سپاس و قدرداني از همت و
ياري همه آحاد مردم شريف و بزرگوار
الرستان بزرگ كه همواره در رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در سطح كشور
پيشتاز هستند به اطالع ميرساند،
بنا به تصميمات و مصوبات ستاد
ملي مقابله با كرونا كشور و در ادامه
اجراي طرح جامع مديريت هوشمند
محدوديتها ،منع تردد شبانه براي
شهرهاي مراكز شهرستانهاي در
وضعيت زرد تا اعمال كه در شهر الر
نيز از تاريخ  ٩دیماه تا اطالع ثانوی به
شرح زير اجرا خواهد شد:
تردد كليه خودروها و موتورسيكلتهاي
پالك شخصي در سطح شهر الر از
ساعت  ٢٢الي  ٤صبح ممنوع است
و در صورت عدم رعايت ،مبلغ دو
ميليون ريال جريمه خواهند شد .البته
خودروهاي امدادي و خدمات رسان

خارج از شمول اين طرح هستند.
كليه صنوف غير ضرور (مشاغل گروه ٢
و  )٣بستنی فروشیها و كافي شاپها
مجاز به فعاليت تا ساعت  ٢١ميباشند.
مضافا ساندويچیها ،فست فودها،
كبابیها و رستورانها بصورت «بيرون
بر» استثناء مجاز به فعاليت تا ساعت
٢٢ميباشند ،مشروط به اينكه با
برنامهريزي الزم ،خود و مشتريان
مواجهه با محدوديت تردد و اعمال
قانون نگردند.
صنوف ضروري (مشاغل گروه )١
شامل سوپرماركتها ،ميوه و تره
بار ،پروتئين ،لبنياتی و نانواييها
محدوديت زماني فعاليت نداشته ،ولي
در صورت نياز به تردد با خودرو و يا
موتورسيكلت تا قبل از ساعت  ٢٢و
اعمال محدوديت ،برنامه ريزي الزم و
مدون داشته باشند.
يادآور ميشود که داروخانه ها،
مطبها و كلينیك پزشكان نيز فاقد
محدوديت زماني هستند.
مشاغل گروه  ٤در وضعيت كنوني
(زرد) همچنان تعطيل هستند.

اهدای  ۶۰دستگاه تبلت
به دانش آموزان نیازمند الرستان

امام صادق(ع) فرمودند:
الجنَّهَ َمن فِی َقلبهِ م َ
ال َی ُ
ِثقال َذ َّر ٍه مِن کِ بر؛
دخ ُل َ
کسی که در قلبش به اندازه ذره ای کبر و خود بزرگ بینی
باشد به بهشت وارد نمی شود.
(جهاد النفس ح )569

کسی که در پیروی مکتب من یکی از صفات پسندیده را در وجود خود پایدار
و محکم سازد او را با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد سایر
صفات خوب است چشم می پوشم.ولی بی خردی و بی دینی برای من قابل
گذشت نیست و از آن چشم پوشی نخواهم کرد چه آنکه بی دینی مایه ی ناامنی
است و زندگی بدون امنیت  ،تلخ و ناگوار است و بی خردی از دست دادن
حیات انسانی است و انسان بی خرد ،جز با مردگان قابل مقایسه و سنجش نیست.

انعقاد تفاهم نامه مجتمع آموزش عالی الرستان با دانشگاه صنعتی شیراز
تفاهم نامه مشترک همکاری بین
مجتمع آموزش عالی الرستان و
دانشگاه صنعتی شیراز منعقد شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی مجتمع آموزش عالی
الرستان ،با حضور محمد مهدی
علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی
شیراز ،معاونین و سایر پرسنل این
دانشگاه ،طاهری ریاست مجتمع،
یزدان پناه معاون اداری و مالی و
آرزومند مدیر امور پژوهش مجتمع
آموزش عالی الرستان جلسه انعقاد
تفاهم نامه در تاریخ به صورت
مجازی در محل سالن کنفرانس
ساختمان مدیریت برگزار شد.
این تفاهم نامه به منظور همکاری
نظام یافته بین دانشگاه صنعتی
شیراز و مجتمع آموزش عالی

ابوالفتوح رازي

الرستان جهت ارتقاء فعالیت های
آموزشی و پژوهشی در تمام حوزه های
مرتبط و استفاده از پتانسیل موجود
منعقد شده است.
استفاده متقابل از امکانات تحقیقاتی،
آموزشی و کارگاهی دانشگاه ها،
همکاری طرفین در برگزاری همایش

ها ،سمینارهای علمی و ،...همکاری
و ارتباط متقابل بین اعضای هیات
علمی ،همکاری و حمایت موثر جهت
ایجاد شرکتهای دانش بنیان ،ترویج
برنامههای پژوهشی و تحقیقاتی
مشترک و ...از موضوعات مهم تاکید
شده در این تفاهم نامه است.

طرحهای ورزشی به دلیل بودجه نامناسب دولت بر زمین مانده است

نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش
در مجلس شورای اسالمی  ،گفت:
برای تامین فضاهای ورزشی بین
خیرین و وزارت ورزش و جوانان
منعقد میشود ،خیرین تا  ۶۰درصد
سرمایهگذاری میکنند ،اما اجرای
این طرحها به دلیل نداشتن رابطه
مالی خوب و بودجه مناسب دولت بر
زمین میماند.

به گزارش میالد الرستان ،حسین
حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،اظهار داشت:
هماکنون در تامین بودجه سرانه و
فضای ورزشی و بحث اقتصادی برای
تامین نیروهای ورزشی و حق و حقوق
آنها بهویژه بیمه ورزشکاران و حمایت از
پیشکسوتان ورزش در مضیقه هستیم.
وی تصریح کرد :نکتهای که پیرامون

بودجه ورزش میتوان بدان اشاره کرد
و درصدد اعمال تغییرات در آن هستیم،
این است که متاسفانه آورده دولت از
پروژه خیرساز محقق نمیشود ،کمااینکه
وقتی قراردادهای مشارکتی برای تامین
فضاهای ورزشی بین خیرین و وزارت
ورزش و جوانان منعقد میشود ،خیرین
تا  ۶۰درصد سرمایهگذاری میکنند،
اما اجرای این طرحها به دلیل نداشتن
رابطه مالی خوب و بودجه مناسب دولت
بر زمین میماند و پروژهها نیمهتمام
باقی میمانند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم،
یادآور شد :دهها مورد از این طرحها
در سطح کشور داریم که کلی هزینه
در برداشته و اگر بخواهیم آنها را احیا
کنیم ،الزم است مجدد دولت سهم خود
را پرداخت کند ،بنابراین هم مالیات و
هم سرانه ورزش را در بودجه  ۱۴۰۰با
نگاهی ویژه دنبال میکنیم.

جمالاليدن حسين بن علي بن محمد رازي
معروف به ابوالمفتوح رازي از عالمان
برجسته شيعه و همعصر زمخشري بوده است.
تفسير ابوالفتوح تفسيري است مفصل از قرآن مجيد
به ز بان ساده فارسي كه در نيمه اول قرن ششم
نوشته شده است.
وفات ابوالفتوح را در اواسط قرن ششم هجري ميدانند.
***

ِ
منزلت فضه

حج می شدم ،آن جا
مالک دینار گوید  :سالی از سالها به ّ
که وداعگاه بود ،زنی را دیدم پیر ضعیفه بر چهارپا یکی
ضعیف نشسته و مردم گرد او در آمده ،می گفتند  :برگرد
که خدای بر تو رحمت کناد .راهی صعب است و تو بس
ضعیفی ،و چهارپای نیک نیست .اومی گفت  :نه چنان
آمده ام که برگردم؛ من نیز بگفتم که برگرد که مصلحت
نیست تو را بی ساز در بادیه رفتن .مرا نیز همین جواب داد.
رفتیم ،چون به میان بادیه رسید آن چهارپایک او خرکی
ضعیف بود ،بماند .مردم همه بگذشتند و او را رها کردند.
من نیز خواستم تا بگذرم ،این خبرم یادآمد که رسول -
علیه السالم  -گفت  :المؤمن اَخُ و المؤمن
جاع ا َ ْط َع َم ُه َو اِن َعر َِی َکسا ُه َو ا ِ ْن خَ َ
اف
مِ ْن ا ُ ِّم ِه َو اَبیه ا ِ ْن َ
ِ
آ َمنَ ُه َو اِن َمر َ
مات َشیَّ َع َجنا َزتَه  ،بازایستادم
ِض عا َد ُه َو ا ْن َ
و او را گفتم  :نه تو را می گفتم که َمیای که راه صعب
است و چهارپای ضعیف! گوش با من نکرد و سر سوی
آسمان کرد و گفت  :الهی ال فِی بَیْتی ت ََر ْکتَنِی َو ال اِلی
ک َو َجالل ِ َ
ک َح َملْتَنی فَ َو ِع َّزت ِ َ
بَیْت ِ َ
ک ل َ ْو فَ َع َل بی هذا َغی ْ ُر َ
ک
َ
َ
ّ
ِ
ِ
َ
لَما شَک ْوت ُ ُه اال الیْک  :گفت  :بارخدایا! نه در خانه خودم
رها کنی ،نه به خانه خودم رسانی ،به ع ّز و جالل تو که اگر
این با من جز تو کردی شکایتش جز با تو نکردمی .هنوز
این سخن تمام نگفته بود که شخصی را دیدم که از گوشه
بیابان برآمد ،زمام ناقه ای تیزرو به دست گرفته و ناقه ،فرو
خوابانید و گفت  :برنشین ،و او را برنشاند و چون باد از
پیش من بجست .دگرش باز ندیدم تا به طوافگاه رسیدم،
او را دیدم ،گفتم  :به آن خدای که با تو آن کرامت کرد
که مرا بگوی تا تو کیستی؟ گفت  :نمی دانی ،اَن َا َش ْهدَ ُه
ِنت ف ِ َّض َه خا ِد َم ِه فا ِطم ِه؛ من دخترزاده فضّ ه ام،
ِنت مُ ْس َک َه ب ُ
ب ُ
خادمه فاطمه زهرا .این نه منزلت من است ،این منزلت آن
بارخدایان من است که خداوند لطیف با من ضعیف این
کند که دیدی...

علل واهمه دشمنان از سردار سلیمانی؛ از فراگیری مقاومت تا ضربه مهلک به قلب داعش

در مرحله چهارم کمک های مومنانه،
آیین اهدای  ۶۰دستگاه تبلت به
دانش آموزان نیازمند با حضور
روسای کمیته امداد امام خمینی و
آموزش و پرورش الرستان برگزار شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی آموزش و پرورش
الرستان ،ابوذر ایزدی معاون پرورشی
و تربیت بدنی این مدیریت در این
خصوص گفت:در این مرحله ۶۰
دستگاه تبلت جهت تداوم امر
آموزش به همیاران نیکوکار مدارس
تحویل داده شد و تا کنون ۱۷۰
دستگاه گوشی تلفن همراه جهت
دانش آموزان نیازمند با همکاری

خیرین و سایر نهادهای انقالبی و
زیر نظر *مرکز نیکوکاری حاج قاسم
سلیمانی آموزش و پرورش الرستان*
توزیع شده است.
خیرین بزرگوار و همکاران گرانقدر
می توانند از طریق راه های زیر
،کمک های نقدی خود را به حساب
مرکز نیکوکاری سردار سلیمانی واریز
کنند.راه های واریز وجه به مرکز
نیکوکاری سردار سلیمانی شماره
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۹۴۸۵
کارت
یا کد  USSDبا شماره گیری
* #۵۹۶۴*۸۸۷۷و شماره حساب
ملی۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱:
بانک
مشخص شده است.

افزایش  ۹۶درصدی کشفیات سرقت
در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از افزایش
 ۹۶درصدی کشف انواع سرقت و
افزایش  ۶۵درصدی دستگیری در
آذرماه نسبت به آبان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ
داود امجدی بیان کرد :طرح تشدید

فعالیتهای انتظامی و ارتقاء امنیت
اجتماعی با هدف مبارزه جدی با
خرده فروشان و سارقان سابقه دار
با جدیت در شهرستان الرستان در
حال اجرا است.
وی اظهار کرد :طی یک ماه گذشته،
ماموران پلیس آگاهی با تالش
خستگی ناپذیر موفق به کشف ۵۸
فقره انواع سرقت و دستگیری ۲۵
نفر سارق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان،
به افزایش  ۹۶درصدی کشف انواع
سرقت در آذرماه نسبت به آبان
اشاره کرد و گفت :این طرحها
همچنان ادامه دارد و برخورد با
هرگونه هنجارشکنی از اولویتهای
اصلی این فرماندهی است.

میتوان اذعان داشت شهادت سردار برای
دشمنان نه تنها دستاوردی نداشت و آنها
را بیش از پیش از هدفشان دور و دورتر
کرد بلکه حاج قاسم را تحت عنوان چهرهای
ماندگار به یک مکتب تبدیل نمود.
در آستانه سالگرد شهادت مظلومانه سردار
دلها شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم،
شهادتی که در پی عملی ناجوانمردانه وخالی
از تدبیر آمریکای جنایتکار رخ داد و ایامی به
شدت تلخ و حزان انگیز و فراموش نشدنی
برای ملت ایران و جهان اسالم رقم زد.
شهادت این فرمانده شجاع و الیق ،مدیر،
مدبر و شیفته اهل بیت علیه السالم داغی
سنگین بر دل نه تنها ملت ایران بلکه در تمام
آزادگان و مسلمانان جهان اسالم نهاد .داغی
که تسکین نمییابد مگر با گرفتن انتقامی
سخت و در خور شان این عزیز شهید.
فارغ از تمام اندوهها و تالمهای حاصل از
شهادت این سردار واال مقام ،میتوان اذعان
داشت که این رخداد تلخ برای دشمنان
نه تنها دستاوردی نداشت و آنها را بیش
از پیش از هدفشان دور و دورتر کرد بلکه
حاج قاسم را تحت عنوان چهرهای ماندگار
به یک مکتب اسالمی ،اعتقادی و انقالبی
تبدیل نمود و عشق به این شهید گرانمایه
را در قلوب مردم ایران و آزادگان جهان جای
داد که رسیدن به این درجه ،بی شک ثمرهی
اخالص عمل و خلوص نیت ایشان بود به
گونهای که مقام معظم رهبری این ویژگی
بارز را چه قبل از شهادت ایشان و چه بعد از
آن مهمترین ویژگی ایشان دانستهاند.
عالوه بر خلوص مثال زدنی ،یکی دیگر از
ویژگیهای سردار دلها که بیدار دالن و
حق طلبان دیگر کشورهای اسالمی و حتی
غیر اسالمی را نیز شیفته خود ساخته بود،
دفاع مطلق و بدون حد و مرز ایشان از تمامی
مسلمانان و مظلومان جهان در مقابل ظلم و
ستم و جنایات مستکبران و استعمارگران و
همچنین ریشه کنی و پاک سازی منطقه و
جهان از لوث وجود گروهک تروریستی داعش
بود ،داعشی که حتی نامش لرزه بر پیکره دنیا
انداخته میافکند ،ولی در زیر تیغ عدالت

اسالم و با دستهای توانمندحاج قاسم به زانو
درامد و این فقط یکی از خدمات شایسته حاج
قاسم به شمار میرود.
والیتمداری ،خستگیناپذیری ،تدبیر ،شجاعت و
مردم داری از دیگر ویژگیهای این بزرگوار است
که در طول سالیان خدمت خالصانهی خود و در راه
دفاع از میهن به حق آن را اثبات نمود و تا لحظه
شهادت ،هیچ کسی نشانهای از خستگی و یا حتی
یک قدم به عقب رفتن را در وجود ایشان ندید و
باالخره به دست شقیترین مردمان به شهادتی که
همواره آرزوی آن را داشت و به قول خود ایشان در
کوه و بیابانها در پی آن بود ،رسید .یادش همیشه
سر سبز و راهش پر از زائران حسین (ع).
نتایج شهادت سردار برای آمریکا
در همین رابطه قدرت اله نیا صادق ،استاد
دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو
با خبرگزاری بسیج گفت:اهدافی که آمریکا از
ترور این مقام ارشد جمهوری اسالمی داشت نه
تنها محقق نشد بلکه با نمایش چهرهای زشت از
حقانیت درونی دولت آمریکا ،سلیمانی و مکتبش
را روشنتر از همیشه در منطقه جلوه گر ساخت.
نیا صادق ،اظهارکرد :دولتمردانی که فکر
میکردند با حذف فیزیکی سردار همیشه بیدار
ایران میتوانند جای خود را در منطقه محکم

کنند و حمایتهای دولتها و ملتهای خاور
میانه را به دست آورند ،عالوه بر اینکه در اجرای
سناریوی خود ناکام مانند ،با عز ِم جزم دولتهای
اسالمی برای راندنشان از منطقه روبرو شدند و با
سیلی محکمی که از سوی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران متحمل شدند ،دریافتند که توان و
ادعاهای نظامیشان بسیار ترد و شکننده است و
تکیه به آنها حماقتی بیش نیست.
علل واهمهی دشمنان از سردار سلیمانی
تحلیلگر مسائل خاورمیانه ،افزود:برای پی بردن
به علل ترس و بیزاری آمریکا از سردار دلهای
ما میتوان گریزی به گذشته و دوران هشت سال
دفاع مقدس زد.
وی گفت :سردار سلیمانی در طول دوران جنگ
فرمانده عملیاتهای مهمی همچون والفجر
هشت ،کربالی چهار و کربالی پنج بود.
وی در ادامه بیان کرد :فرمانده شجاعی که با
درایت و کفایت همچون دیگران فرماندهان
دوران طاقت فرسای جنگ ،در برابر نابرابریهای
نظامی به خوبی ایستادگی کرده بود.
وی تصریح کرد :در زمان فرماندهی سپاه قدس
نیز نقش سازندهای در تقویت نیروهای نظامی
حزب اهلل و مقاومت لبنان ،تقویت شبه نظامیان
در عراق و سوریه و نیز مقابله با داعش و سرنگونی
آن داشت که این اعمال و توانمندیها اصال با

ذائقه دولت آمریکا سازگار نبود .پس چارهای
ندیدند جز آنکه او را از منطقه حذف کنند.
وی تشریح کرد :سردار سلیمانی از ابتدای پا
گرفتن جمهوری اسالمی ایران ،در عرصههای
مختلف نظامی حضوری پر رنگ داشته است.
اما سردار در تمام این خدمات و تالشها گمنام
بوده است :چرا؟ وی تا قبل از حضور آشکار در
مبارزه علیه داعش در منطقه ،با وجود تمام
خدمات ارزنده اش ،چندان شناخته نبود .پس
از آنکه نابودی داعش را در دستور کار خود قرار
داد و ضربههای مهلکی بر آنان و حامیانش وارد
ساخت ،مردم ایران با ابر مرد نظامیشان و دنیا با
ژنرالی مدیر ،مدبر ،هوشیار و محبوب آشنا شد.
وی ادامه داد :از سایه خارج شدن سردار رشید
اسالم مساوی شد با آشفته شدن خواب غاصبان.
از این رو دستهای ناپاک و فکرهای شیطانی
وارد عرصه شدند و پس از مدتها تالش و
تکاپو ،سرانجام توانستند این سردار پر صالبت
سپاه اسالم را برای همیشه خاموش کنند .اما
غافل بودند که از خون سلیمانی میلیونها
سردار خواهد رویید که هر کدام از آنها هم
کابوسی سهمگینتر و عمیق از حاج قاسم برای
استعمارگران و جنایتکاران خواهد بود .چرا که
خاک ایران زر خیز است و هر فرزندی که در
دامن این خاک میروید سر قامتی میآموزد و
ایستادگی و فرزند ایران قدر زر سرزمینش را به
خوبی میداند و در هر زمان و هر مکان و با هر
وسیلهای از آن دفاع خواهد کرد تا چشم و دست
نامحرمان از آن دور بماند.
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