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ثبت نام شوراي شهر و مسئوليت 
سنگين منتخبين در اين دوره

در خبرهــا آمــده بــود ثبت نــام انتخابــات شــوراهاي  
اســامي شــهر از 20 اســفندماه امســال و روســتا و 
عشــاير از 16 فرورديــن مــاه  ســال آينــده )1400( 

ــود. ــروع مي ش ش
ــز شــهرها و شهرســتان ها  ــردم عزي ــه م ــه اي ك نكت
دقــت  و  بــا هوشــياري  و  باشــند  بيــدار  بايــد 
انتخــاب اعضــاي شــورا  و فراســت كامــل بــه 
بپردازنــد، شناســايي كانديداهــا، نــوع فعاليــت 
ــوان  ــكات، ت ــه مش ــان ب ــل آن ــي كام ــا،  آگاه آنه
ــراي تأميــن فعاليت هــاي الزمــه  پاشــنه كشــيدن ب
ــه  ــزوم جامع ــورد ل ــته هاي م ــري خواس و مطالبه گ

ــت. ــئولين اس از مس
ــوان  ــه و ت ــه، حوصل ــص الزم ــه تخص ــن زمين در اي
رســاندن مشــكات بــه مســئوالن و پيگيــري و 
نتيجه گيــري آنهــا و داشــتن شــجاعت كافــي بــراي 

ــت. ــات اس ــق از ضروري ــان حقاي بي
ــتند« كار  ــد و برخاس ــا »نشســتند و گفتن ــروزه ب ام
بــه نتيجــه نمي رســد و شهرســتان رونــق نمي يابــد. 
ــق و  ــازي، رفي ــه ب ــد كوچــه و محل ــز باي ــردم عزي م
شــفيق بــازي، بچــه محلــه قديــم و يــار قديــم بــودن 
را رهــا كننــد و تــوان افــراد را در انجــام فعاليت هــا و 
پشــتكارها  بســنجند و اشــخاصي را گزينــش نماينــد 
كــه بــا فعاليــت و تــاش همــه جانبــه مناطــق را بــه 

رشــد واقعــي خــود برســانند.
ــوم  ــي عم ــكاري  و همراه ــه هم ــت ك ــي اس طبيع
مــردم پــس از انتخــاب نيــز ضــروري و بديهــي اســت.

عرضه گوجه گيالسی الرستان
در بازار تهران

همین صفحه

نماينده مردم الرستان، خنج، گراش 
رزمايش  گفت:  مجلس،  در  اوز  و 
را  اقتدار نظام   های اخير بدون شک 
افزايش داد و قدرت چانه زنی ما را باال 

خواهد برد.
حسين  الرستان،  مياد  گزارش  به 
الرستان،  مردم  نماينده  حسين زاده 
مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 
شورای اسامی در گفتگو با خبرنگار 
ضمن  تسنيم،  خبرگزاری  پارلمانی 
تقدير از نيروهای مسلح در برگزاری 
و  پهپادی  دريايی،  رزمايش های 
شرايطی  در  داشت:  اظهار  موشكی 
كه دشمنان با بيان تهديدات مختلف 
اسامی  جمهوری  نظام  دارند  تاش 
ايران را در موضع انفعال قرار بدهند، 
برگزاری رزمايش  توسط ارتش و سپاه 
موضع مقتدرانه نظام را به ُرخ قلدرها 

كشاند.

پيامبر  رزمايش  در  آنچه  افزود:  وی 
ارتقای  بوديم  شاهد   1۵ )ص(  اعظم 
جمهوری  نظام  موشكی  و  دفاعی  توان 
دشمن  قوت  نقاط  بر  غلبه  و  اسامی 
بود.  دريايی  و  زمينی  جنگ  عرصه  در 
صورت  حال  در  موشكی  توان  ارتقای 
تحريم ها  شديدترين  تحت  كه  گرفته 
متخصصان  و  جوانان  و  داشتيم  قرار 
داخلی  توان  به  اتكا  با  دفاعی  صنعت 
دست  توانمندی  چنين  به  توانستند 
پيدا كنند كه از كويرهای ايران، اهداف 
دريای  در  را  دشمن  دريايی  متحرک 

عمان هدف قرار بدهند.
بر  غلبه  كرد:  خاطرنشان  حسين زاده 
است  درسی  نيز  دشمنان  قوت  نقاط 
اين  در  ارتشی   و  پاسدار  برادران  كه 
و كارگزاران  ما مسئوالن  به  رزمايش ها 
سياسی،  مواضع  در  تا  دادند  نظام 
قوت  نقاط  بر  اجتماعی  و  اقتصادی 

دشمنان غلبه كنيم.
و  گراش  مردم الرستان، خنج،  نماينده 
امروز  آنچه  كرد:  عنوان  مجلس  در  اوز 
بايد در دستوركار مسئوالن دولت و ديگر 
ناكارآمدسازی  بگيرد،  قرار  مسئوالن 
است.  دشمنان  تهديدات  و  قوت  نقاط 
در بخش اقتصاد و معيشت با مشكات 
كه  هستيم  روبرو  بسياری  و  فراوان 
بسياری از آنان با اصاح ساز و كارهای 

مديريتی قابل رفع است.
با  ايران  اگرچه  كرد:  خاطرنشان  وی 
يكی  گاز  و  نفت  عظيم  ذخاير  داشتن 
انرژی  زمينه  در  ثروتمند  كشورهای  از 
است، اما بخش اعظمی از صادرات نفت 
كشور در سال های اخير به دليل تحريم 
بودجه  وابستگی  قطع شد و تاش شد 
به نفت كم شود. يكی از راه های كاهش 
وابستگی به نفت صيانت از مخازن نفت 

و گاز است.
گفت:  مجلس،  انرژی  كميسيون  عضو 
ميدان های  بتوانيم  بيشتر  هرچقدر 
مشترک با كشورهای همسايه را توسعه 
دهيم افزون بر افزايش توليد، ديپلماسی 
قدرت  و  می كنيم  تقويت  هم  را  انرژی 
باال  بين المللی  مجامع  در  چانه زنی مان 
می رود. اين امر امكان پذير نيست، مگر 
اسامی  نظام جمهوری  اقتدار  سايه  در 
شک  بدون  اخير  رزمايش های  ايران. 
قدرت  و  داد  افزايش  را  نظام  اقتدار 

چانه زنی ما را باال خواهد برد.

مسوول مركز جهاد كشاورزی درز و 
سايبان، از برداشت ۳۵0 تن گوجه 
گياسی از اراضی روستای چاه نهر 

خبر داد.
نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
از روابط عمومی معاونت سازمان و 
مديريت جهاد كشاورزی الرستان، 
اينكه  به  اشاره  با  پارياب  محسن 
كمترين  محصول  اين  توليد  در 
است،  شده  استفاده  سم  ميزان 
از  برداشت گوجه گياسی   : گفت 
نيمه دوم آذر ماه سال جاری آغاز 
ماه  اسفند  اواخر  تا  و  است  شده 

ادامه دارد .
آبياری  سيستم  اينكه  بيان  با  وی 
است  بوده  ای  قطره  مزرعه  اين 
اين  برداشت  متوسط   : افزود   ،
محصول ۳۵ تن در هكتار است كه 
پيش بينی می شود حدود ۳۵0 تن 

بازار  روانه  و  توليد  گوجه گياسی 
شود .

پايان خاطرنشان كرد  در  پارياب 
مزارع  توليدی  محصول  تمامی   :
خدمات  مركز  اين  پوشش  تحت 
ارسال  تهران  استان  مقصد  به 

می شود.

عرضه گوجه گيالسی الرستان
 در بازار تهران

حسين زاده: رزمايش  اخير موشکی، اقتدار نظام را افزايش داد

و  ها  فرودگاه  شركت  سوی  از 
دستگاه  يک  ايران  هوايی  ناوبری 
فرودگاه  به   LIGHTTING TOWER

الرستان اختصاص يافت .
نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
فرودگاه  كل  اداره  عمومی  روابط  از 
مديركل  صولتی  امين اهلل  الرستان، 
اين خصوص گفت:  اين فرودگاه در 
به منظور تامين برق و روشنايی در 
برای  سوانح  و  حوادث  بروز  مواقع 
مولد  دستگاه  يک  در شب،  هواپيما 
 2 ارزش  به  سيار  روشنايی  و  برق 
ميليارد و 600 ميليون ريال از طرف 
هدايت  و  نشانی  آتش  كل  اداره 
ها  فرودگاه  شركت  هواپيما  زمينی 

علوم  دانشكده  دارو  و  غذا  معاون 
مجوز  صدور  از  الرستان،  پزشكی 
برای   20 ماده  كميسيون  تشكيل 
الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 

خبر داد.
نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
علوم  دانشكده  عمومی  روابط  از 
محمد  دكتر  الرستان،  پزشكی 
خبر  اين  تشريح  در  اسعديان، 
 20 ماده  كميسيون  داشت:  اظهار 
امور  انجام  هدف  با  ها  دانشگاه  در 
جمله  از  ها  داروخانه  به  مربوط 
مجوز  صدور  محل،  جابجايی 
داروخانه  فنی  مسئول  و  تاسيس 
و  جمعيتی  سرانه  اساس  بر  ها، 
پوشش  تحت  های  داروخانه  تعداد 

دانشكده تشكيل می شود.

به اداره آتش نشانی فرودگاه تحويل 
شد.

راستای  در  اقدام  اين  افزود:  وی 
تجهيزات  بيشتر  چه  هر  تكميل 
فرودگاه  اين  نشانی  آتش  ايستگاه 
و  امداد  عمليات  بهتر  انجام  برای 

نجات صورت پذيرفته است.
اضافه  الرستان.  فرودگاه  مديركل 
يک  با   ، ديزلی  دستگاه  اين  كرد: 
و   ۸۸KW/۱۱ژنراتور وتوان  وزن  تن 
توان پروژكتور W ۴*۶۰۰ دارای دو 
خروجی برق تک فاز و يک خروجی 
برق سه فاز و ارتفاع برج روشنايی آن 
 ۳60 چرخش  و  متر   10 تا   ۳ بين 

درجه متغير است.

كميسيون  اين  از  پيش  افزود:  وی 
می  تشكيل  شيراز  در  مذكور 
با  پيگيری  سال   4 از  پس  كه  شد 
صدور مجوز تشكيل اين كميسيون 
نظر  زير  الذكر  فوق  موارد  بررسی 
و  الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 
بازه زمانی  اداری، در  انجام روال  با 

كوتاه تری انجام خواهد شد.

اختصاص یک دستگاه »ژنراتور سیار با 
پروژکتور تلسکوپی« به فرودگاه الرستان

صدور مجوز تشکیل کمیسیون ماده ۲۰ 
برای دانشکده علوم پزشکی الرستان

در  واقع  زراعتی  دکتر  دندانپزشکی  درمانگاه 
رادیولوژی  متخصص  پزشک  از  اوز  شهرستان 
فنی  مسئولیت  جهت  صورت  و  فک    ، دهان 
به  دعوت  صورت  و  فک  رادیولوژی  بخش 

همکاری می نماید.
شماره تماس :071-52516134/09174063747

دعوت به همکاری
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رييس كميته امداد امام الرستان، از راه اندازی 
بنارويه  بخش  در  جديد  نيكوكاری  مركز  پنج 

خبر داد.
به گزارش مياد الرستان به نقل از روابط عمومی 
هوشنگ  الرستان،  خمينی  امام  امداد  كميته 
دالور، در حاشيه بازديد از اين بخش و ديدار با 
بخشدار و معتمدين و خيرين، از ظرفيت خوب 
مردمی  های  مشاركت  بخش جهت جذب  اين 
خبر داد و اظهار داشت: بدين منظور يک مركز 
نيكوكاری در آموزش و پرورش و سه مركز در 
روستاهای دهفيش، الغران و شرفويه راه اندازی 

می شود.
مركز  اندازی  راه  خصوص  در  افزود:  وی 
نيكوكاری كارآفرين در شهر بنارويه نيز رايزنی 
های الزم صورت خواهد پذيرفت كه با اين كار، 

روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
محمدجواد  الرستان،  كشاورزی  جهاد  عمومی 
گفت:  الرستان،  كشاورزی  مديرجهاد  مظفری 
كاهش دما در بيست و يكم دی ماه، محصوالت 
الرستان  شهرستان  بخش های  تمام  كشاورزی 
را متحمل خسارت كرد. سرمازدگی بين 20 تا 
40 درصد از محصوالت مزارع كلزا، گندم، جو، 
گوجه فرنگی و ۹0 درصد به محصوالت سبزی 
و صيفی شهرستان الرستان خسارت وارد كرد.

طی  داد:  ادامه  الرستان،  كشاورزی  مديرجهاد 
هكتار   1100 كل  گرفته،  صورت  ارزيابی های 
درصد خسارت،  با 40  كلزای شهرستان  مزارع 
مجموع  و  ريال  ميليارد   ۷4 معادل  مبلغی 
گوجه  جو،  گندم،  مزارع  محصوالت  خسارت 
فرنگی با ميانگين 2۵ درصد خسارت، مبلغ 2۳ 

باشگاه  از   نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، معاون صنايع دستی و هنر های 
نامه  آيين  تصويب  از  پس  گفت:  فارس  سنتی 
هيأت  توسط  گردشگری  ملی  برند  از  حمايت 
سنتی  هنر های  و  دستی  صنايع  معاونت  دولت، 
صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  ميراث  وزارت 

توزيع و فروش صنايع دستی به فعاليت می پردازند، 
اطاعات برند خود را در فرمت جدول به نشانی 
الكترونيكیichtotarvij@gmail.comارسال كنند.

ايميل  موضوع  بخش  در  برند  معرفی  قيد  وی، 
و  اطاعات  كرد:  تصريح  و  دانست  ضروری  را 
مشخصات برند های فعال در حوزه صنايع دستی 
ايرانی در قالب يک جدول ارسال شود كه در اين 
جدول بايد نام و نام خانوادگی، رشته های فعاليتی، 
و صادرات(،  توزيع، فروش  )توليد،  فعاليت  حوزه 
و  ملی  منطقه ای،  )استانی،  فعاليت  گسترده 
بين المللی( تعداد شعبه نمايندگی )داخل، خارج(، 
محل فعاليت، آدرس وب سايت، پست الكترونكی و 

شماره های تماس به طور دقيق ثبت شود.
فارس در  و هنر های سنتی  معاون صنايع دستی 
اداره  توسط  زمينه  اين  در  كه  با خدماتی  رابطه 
ميراث فرهنگی صورت می گيرد، گفت: هنگامی 

به  حمايتی  جنبه  شوند  شناسايی  برند ها  كه 
خود می گيرند واطاعات آن ها، اساس كار ها قرار 
می گيرد به اين ترتيب، معرفی برند و كمک به بازار 
يابی و فروش محصوالت يكی از مهم ترين خدماتی 

است كه به آن ها ارايه می شود.
گردشگری  ملی  برند  داد:  ادامه  نژاد،  زاهديان 
فاخر ترين نشانی است كه به كاال ها و خدمات ويژه 
گردشگری و كسانی كه در مسير تعالی و توسعه 

گردشگری تاش می كنند، داده می شود.
معاون ميراث فرهنگی فارس، با اشاره به اهميت 
كاال ها  برای  گردشگری  ملی  برند  نشان  اهدای 
و  وظايف  سند  اين  تصويب  با  گفت:  خدمات  و 
تعهدات ساير دستگاه های عضو شورای راهبردی 
قبال ساخت، مديريت،  در  ملی گردشگری  برند 
بين  اجماع  و  می شود  مشخص  ترويج  و  عرضه 

دستگاهی برای حمايت از برند شكل می گيرد.

تعداد مراكز فعال اين بخش به ۷ مركز افزايش 
می يابد.

دالور، طی اين سفر يک روزه از منازل تنی چند 
اين  از  تفقد  ضمن  و  بازديد  نيز  مددجويان  از 
ساخت  مشكل  رفع  خصوص  در  ها،  خانواده 
بنياد مسكن راهنمايی  با مشاركت  آنها  مسكن 

های الزم را ارائه داد.
رييس كميته امداد امام الرستان، با بيان اينكه 
با حضور مدير  بنارويه  مركز خدمات مددكاری 
كل كميته امداد استان فارس راه اندازی و بدين 
اداره  از  بخش،  اين  با  مرتبط  امور  كليه  طريق 
اضافه  شد،  منتقل  الرستان  به  و  منتزع  جويم 
كرد: بخش بنارويه دارای ۹0۵ خانوار مددجوی 
خدمات  كليه  از  كه  باشد  می  پوشش  تحت 

حمايتی برخوردارند.

ميليارد ريال متحمل زيان شده است.
وی همچنين با اشاره به درخصوص خسارت به 
محصوالت سبزی و صيفی اين شهرستان، گفت: 
ميزان اين خسارت، مبلغ 4 ميليارد ريال برآورد 

شده است.
باغ های  دما  كاهش  با  كرد:  بيان  مظفری، 
مركبات شهرستان نيز از سرما در امان نمانده و 
در حدود ۵ درصد، شامل خسارتی به مبلغ 1۸ 

ميليارد ريال شده است.
نيز  اين  از  پيش  داد:  ادامه  مسئول  مقام  اين 
و  هفتم  در  شهرستان  كشاورزی  محصوالت 
پانزدهم دی ماه دچار خسارت سرمازدگی شده 
سرمازدگی  خسارت  ميزان  مجموع  در  كه  بود 
دی ماه در كل شهرستان به مبلغ هزار و 4۷۸ 

ميليارد ريال رسيد.

برند های  جذب  فراخوان  انتشار  به  اقدام  دستی 
فعال در صنايع دستی ايرانی كرده است.حيدر علی 
زاهديان نژاد، با بيان اينكه اين فراخوان به منظور 
شناسايی و طراحی بانک اطاعاتی برند های اين 
افرادی كه  تمام  افزود:  است،  منتشر شده  حوزه 
دارای برند هستند و در يک يا همه موارد توليد، 

خسارت بیش از 9۰ درصدیراه اندازی پنج مرکز نيکوکاری جديد در بخش بنارويه
به محصوالت کشاورزی در الرستان

صنايع دستی فارس، صاحب برند می شوند

عشاير  اسكان  طرح  خنج،  مسكن  بنياد  مدير 
با رضايت و  از طرح هايی دانست كه  را يكی 

همراهی عشاير در حال اجرا است.
به گزارش مياد الرستان به نقل از خبرگزاری 
بررسی  نشست  در  عبدالهی  احمد  فارس، 
بر  خنج  شهرستان  كرانی  عشاير  مشكات 
و  زمين  تامين  برای  مسكن  بنياد  مشاركت 
و  كرد  تاكيد  شهرستان  اين  عشاير  اسكان 
ظرفيت  همه  از  زمينه  اين  در  داشت:  اظهار 

های قانونی بهره گيری خواهد شد.
وی طرح اسكان عشاير را يكی از طرح هايی 
دانست كه با رضايت و همراهی عشاير در حال 

اجرا است.
اين  در  خنج،  شهرستان  مسكن  بنياد  مدير 
ارسال  به  نسبت  عشاير  امور  اداره  افزود:  باره 
تا  كند  اقدام  شرايط  واجد  عشاير  ليست 
مسكونی  زمين  واگذاری  با  نيز  مسكن  بنياد 
عمل  به  اقدام  شده  مصوب  اسكان  سايت  در 

اورد.وی گفت: با پرداخت تسهيات كم بهره 
بهسازی مسكن روستايی، عشاير غيور نسبت 
به ساخت و ساز واحد مسكونی و اسكان دائم 

خود اقدام می نمايند.
عبدالهی، خاطر نشان كرد: از طرفی با توجه 
بالغ  اعتباری  تامين  با  امور عشاير  به گزارش 
اين  به  آبرسانی  كار  تومان  ميليارد  سه  بر 
سايت با پيشرفت فيزيكی ۷0 درصد در حال 

انجام است.
يكجانشين  عشاير،  اسكان  داد:  ادامه  وی 
شدن عشايری است كه در حال كوچ فصلی، 
از محلی به محل ديگر برای امرار معاش، در 
عشايری  های  گروه  اسكان  هستند.  تكاپو 
مشكات  حل  برای  شده  پذيرفته  راهبرد 

عشاير است.
جمله  از  عشاير  اسكان  طرح  افزود:  عبدالهی 
طرح هايی است كه بعد از انقاب اسامی با 
به اجرا درآمده و در هر دوره  رضايت عشاير 
است   داشته  به همراه  زيادی  حساسيت های 
زندگی  بر  عشاير  اسكان  تاثير  بررسی  لذا 
از  عشاير  معيشت  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بنياد مسكن  و  برخوردار است  بااليی  اهميت 
در اين زمينه از ظرفيت های قانونی استفاده 
خنج،  شهرستان  مسكن  بنياد  كند.مدير  می 
عشاير  مناطق  جمله  از  را  شهرستان  اين 
فصول  در  كه  كرد  ذكر  فارس  استان  نشين 
قشاق پذيرای شمار زيادی از عشاير قشقايی 
و گفت: عشاير  است  ديگر  و طوايف  ايات  و 
رونق  در  بديل  بی  نقشی  خنج  شهرستان 

اقتصادی و اجتماعی اين شهرستان دارند.

برنامه ريزی برای اسکان عشاير در خنج

اوز  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  امروز 
علی  مستمر  پيگيری های  با  اوز،  شهرستان 
پور فرماندار شهرستان و حسين زاده نماينده 
خنج  الرستان،  های  شهرستان  شريف  مردم 
اسامی  شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش   ،
مسوولين  و  خيرين  پشتيبانی  و  همت  با  و 
در  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  محلی، 

شهرستان اوز مستقر شد.
مختاری  با  پذيرفته  صورت  توافقات  به  بنا 
استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مدير كل 
جديدالتاسيس  شهرستان   ۷ در سطح  فارس 
رياست  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  كار،  اداره 
حفظ  )با  مادر  های  شهرستان  ادارات  موقت 
سمت ( راه اندازی و مستقر و در زمينه های 
پاسخگوی مراجعين در  بخش های:  مختلف، 

كشتی  مجازی  رقابت های  دوره  اولين 
شهرستان الرستان، يادواره شهيدان سليمانی 
و فخری زاده، با مشخص شدن و معرفی نفرات 

برتر، به كار خود پايان داد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
عمومی اداره ورزش و جوانان الرستان، مسئول 
دوره  نخستين  گفت:  الرستان  كشتی  هيئت 
مسابقات مجازی كشتی در اين شهرستان به 
با مشاركت عاقه مندان  و  صورت تک حذفی 
ورزشكاران،  و  كشتی گيران  و  ورزش  اين  به 
برگزار شد.داود عسكرپور، گفت: در اين دوره 
از مسابقات، حسين عسكرپور از باشگاه شهيد 
ابراهيم هادی الر عنوان نخست را از آن خود 
كرد. فرزاد جليلی از هيئت كشتی شهرستان 
اوز دوم شد و اميرعباس امين پور ديگر كشتی 
گير باشگاه شهيد ابراهيم هادی الر مدال برنز 
را بر گردن آويخت. در اين رقابتها، پس از قرعه 
كشی، عكس دو كشتی گير به مدت 24 ساعت 
در استوری اينستاگرام هيئت كشتی الرستان 
به نمايش گذاشته شد و هر كشتی گيری كه 
به  كرد  را كسب  بيشتری  رای  نظرسنجی  در 

عنوان نفر برتر همان مسابقه معرفی شد.
ايجاد  آسيا،  آزاد  كشتی  پيشين  قهرمان  اين 
انگيزه دوباره و شور و هيجان پس از يک سال 
تعطيلی باشگاه های كشتی بين كشتی گيران 
و معرفی هر چه بيشتر ورزش ملی كشورمان 
مهم  را  فارس  جنوب  مردم  ميان  در  كشتی 
ترين هدف برگزاری اين رقابت ها بيان و اضافه 
كرد: هر رقابت مجازی هيئت كشتی الرستان 
نزديک به دو هزار بازديد كننده داشت و در هر 

مسابقه بيش از 1۳00 رای ثبت شد.
عسكرپور، با اشاره به اينكه 61 رقابت مجازی 

و  اشتغال  كارآفرينی،   تعاون،   كار،  روابط 
شهرستان  فرمانداری  محل  در  اجتماعی 
اخذ  از  پس  است  ذكر  به  بود.الزم  خواهند 
انسانی  نيروی   چارت  صدور  و  نهايی  مجوز 
رفاه  و  تعاون  كار،  وزارت  طريق  از  نفره   4
شهرستان  جديد  رئيس  متعاقبا  اجتماعی 

معرفی و منصوب خواهد شد.

در مدت يک ماه برگزار شد، خاطرنشان كرد: 
و  مربيان  قهرمانان،  از  تجليل  همايش  در 
ماه  بهمن  كه  الرستان  كشتی  هيئت  اعضای 
كشتی  هيئت  دبير  و  رئيس  حضور  با  امسال 
استان فارس و مسئوالن شهرستان برگزار می 
شود به نفرات اول تا سوم اين مسابقات مجازی 
به ترتيب سه، 2 و يک ميليون ريال همراه با 
مدال و تنديس يادبود از سوی هيئت كشتی 

الرستان اهدا خواهد شد.
مسابقات  سبک  اين  اينكه  بر  تاكيد  با  وی 
مجازی برای اولين بار در استان فارس توسط 
در  افزود:  شد،  برگزار  الرستان  كشتی  هيئت 
اين رقابت مجازی 61 كشتی گير از سه باشگاه 
شهيد ابراهيم هادی الر، امام حسين )ع( الر، 
جويم  بخش  همچنين  و  الر  آذرم  ياد  زنده 

الرستان و شهرستان اوز حضور داشتند.
الرستان،  شهرستان  كشتی  هيئت  مسئول 
دارد  نظر  در  الرستان  كشتی  هيئت  گفت: 
گير  ترين كشتی  آينده محبوب  روزهای  طی 
شهرستان را نيز براساس نظرسنجی در فضای 

مجازی اينستاگرام انتخاب كند.

استقرار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در شهرستان اوز

معرفی نفرات برتر مسابقات مجازی کشتی الرستان

را سخت كرده  و تاكنون واكسن و داروی ضد 
ويروسی شناخته شده ای برای آن پيدا نشده است.

حيدری ادامه داد: از مهم ترين خصوصيات پشه 
و  بال  پرواز  قدرت  بيماری(  اين  )ناقل  آئدس  
سرعت تكثير باالی آن است كه  كار كنترل اين 
بيماری را در صورت ورود به شهرستان و استان 

بوشهر  سخت و دشوار خواهد كرد.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان گناوه گفت:  اين 
پشه در صورت آلوده بودن مانند پشه ماالريا،  از 
طريق نيش پشه و خون خواری ويروس بيماری را 

به انسان انتقال می دهد.
پشه،  اين  مثل  توليد  راه  اظهاركرد:  وی 
تخم گذاری در آب های راكد است و قادر خواهد 
آب  مانند  آب های سطحی  كوچک ترين  در  بود 
گلدان، پشت كولرها و چاله ها ، تخم گذاشته و  

تكثير كند.

فعاليت  تداوم  درگاه های  از  يكی  عنوان  به  را 
مشاوران  از  بايد  دارند  مدنظر  درآمدزايی  و 
تامين  و  مناقصه ها  ارزيابی  برای  متخصص 
استفاده كنند. آنها  در  برای شركت  مستندات 

وی اظهار داشت: به روز بودن اسناد و معرفی 
خارجی  و  داخلی  مناقصه های  كه  پايگاه هايی 
اقدامات مهم  از  نيز  ارائه دهد  به متقاضيان  را 
قرار  توجه  مورد  بايد  كه  است  حوزه  اين  در 
بازرگانی  اتاق  نمايندگان  هيات  گيرد.عضو 
در  ما  اولويت های  از  يكی  كرد:  بيان  فارس 
محصوالت  صادرات  برای  شرايط  ايجاد  فارس 
شركت های دانش بنيان بزرگ استان است كه 
در اين بخش مشكات و ضعف هايی نيز وجود 

دارد.
فارس  بازرگانی  اتاق  در  ما  گفت:  ماهرانی، 
فعاالن  و  بنيان  دانش  شركت های  كنار  در 
از  می كوشيم  و  هستيم  حوزه  اين  اقتصادی 
جلوگيری  حوزه  اين  در  كاری  موازی  هرگونه 
دستگاه های  بين  بيشتری  هم افزايی  و  شود 
متولی و فعاالن اقتصادی در شركت های دانش 
فعاليت  برای  فضا  تا  شود  ايجاد  فارس  بنيان 

افزود:   گناوه   درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس   
آب های  بردن  بين  از  مانند  محيط  بهسازی 
سطحی راكد،  سم پاشی و مه پاشی در صورت 
و  توری  از  استفاده  ناقل،  پشه  نوع  شناسايی 
و  آوری  جمع  منازل،  در  حشرات  كننده  دور 
از  پسماند  و  ساختمانی  زباله های  مناسب  دفع 
مهم ترين راه های پيشگيری و كنترل شيوع اين 

بيماری و مبارزه با ناقل آن است.
و  بيمار  افراد  شناسايی  كرد:  بيان  حيدری 
ناقل،درمان و قرنطينه اين افراد از ديگر راه های 

پيشگيری و كنترل اين بيماری است.
اين  بهداشت ودرمان گناوه گفت:  رئيس شبكه 
شبكه در زمان حاضر برای شناسايی تخم، الرو 
نقاط  در  يا خود پشه  طی دوره های منظم   و 
مختلف مانند  اسكله  مرزی، گمرک و اداره بندر، 
دريابانی و پايانه مسافربری، تله گذاری انجام   و 

شركت ها در اين استان هموارتر شود.
با  فارس  استان  اينک  هم  كرد:  اضافه  وی 
شده  ثبت  شركت   200 حدود  از  برخورداری 
كشور  چهارم  جايگاه  در  بنيان،  دانش  فعال 
در  شركت ها  اين  فعاليت  عمده  كه  دارد  قرار 
فرآورده های  دارو،  غذايی،  صنايع  حوزه های 
موارد  و  فناوری  درمان،  و  تشخيص  پيشرفته، 
پيشرفته،  تجهيزات  و  ماشين آالت  پيشرفته، 

درصورت مشاهده، نمونه های پشه صيد شده و 
تخم و الرو  را به آزمايشگاه حشره شناسی برای 

تشخيص انتقال می دهد.
به  ورود  بدو  در  ملوانان  معاينه  اظهاركرد:  وی 
اسكله، گازوئيل پاشی در نقاط مختلف آب های 
از تخمگذاری و رشد الرو   راكد برای جلوگيری 
ديگر  از  نيز  پشه ها  رشد  وفور  فصل  در  بويژه 

راه های مبارزه با اين بيماری است.
حيدری گفت:  جابه جايی و از بين بردن الشه 
لنج های فرسوده  در خور به علت اينكه مكانی 
مناسب برای رشد پشه و تخم گذاری است،  جمع 
الستيک های  و  زباله ها   روزانه  و  سريع  آوری 
فرسوده در محوطه اداره بندر و گمرک، از بين 
آب های  و   نيزارها  ساختمانی،  نخاله های  بردن 
راكد در حاشيه خور و ساحل از اقدام های ضروری 
بيماری در منطقه  انتقال و شيوع  از  پيشگيری 
بيان  گناوه  ودرمان  بهداشت  شبكه  است.رئيس 
كرد: در صورت وجود عايم اين بيماری كه اشاره 
شد بويژه كسانی كه  سابقه مسافرت به كشورهای 
آلوده به اين بيماری را دارند، ضروری است برای 
تشخيص افتراقی در اسرع وقت به پزشک مراجعه 

كنند تا اقدام های كنترلی به عمل آيد.
شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر 
و كرانه خليج فارس واقع است و شغل ۸0 درصد 
مردم اين منطقه  به دريانوردی ازطريق تردد با 
فارس  خليج  حاشيه   عرب  همسايه  كشورهای 

وابسته است.

وسايل و تجهيزات پزشكی، برق و الكترونيک، 
مخابرات و خدمات تجاری سازی است.

كشورمان،  در  هم اينک  داد:  ادامه  ماهرانی 
دانش  شركت های  از  مختلفی  حمايت های 
اين  و  می شود  دارند  صادرات  توان  كه  بنيانی 
از اين حمايت ها به  بايد برای اطاع  شركت ها 
سايت شركت های دانش بنيان معاونت علمی و 

فناوری رياست جمهوری مراجعه كنند.

ايرنا، رئيس  از  به نقل  به گزارش ميادالرستان 
شبكه بهداشت و درمان گناوه گفت: با توجه به 
دانگ« در كشورهای عربی  بيماری »تب  اينكه 
خطر  شده است،  مشاهده  فارس  خليج  حاشيه 
شناورهای  ملوانان  طريق  از  كشور  به  آن  ورود 
تجاری وجود دارد كه بايد در اين زمينه مراقبت 
از  يكی  افزود:  حيدری،  گيرد.عصمت  صورت 
بيماری های واگيردار كه سامت جمعيت بويژه 
استان  بندرهای  و  ساحلی  مردم شهرستان های 
به  معروف  دانگ  تب  می كند،  تهديد  را  بوشهر 
نيش  طريق  از  كه  است  شكن(  استخوان  )تب 
پشه ای به نام »آئدس« مشهور به ببر آسيايی به 
انسان منتقل می شود.وی اظهاركرد:  اين بيماری 
عفونتی توسط ويروس »دنگی« منتقل می شود 
كه در مناطق استوايی جهان بويژه آسيای جنوب 
بتازگی   و  دارد  وجود  مالزی  جمله  از  شرقی 
هند،  پاكستان،  و  است  داشته  زيادی  گسترش 
فيليپين و يمن را درگير  و در كشورهای عربی 
شده است.وی  مشاهده  نيز  فارس  خليج  حاشيه 
گفت:  تب و سردرد شديد بويژه پشت كره چشم، 
و  ماهيچه ها  و  در پشت كمر  زياد عضات  درد 
مفاصل، تهوع و استفراغ و بزرگی غدد لنفاوی و 
بثورات مانند سرخک،  حساسيت های پوستی و 
از  بينی  و  دهان  مخاطی  غشای  از  خونريزی 

مهم ترين عايم بيماری تب دانگ است.
وی افزود: اين عايم  با ساير بيماری های عفونی 
بيماری  اين  افتراقی  تشخيص  و  هستند  شبيه 

كميسيون  رييس  و  نمايندگان  هيات  عضو 
كارآفرينی، كسب و كارهای نوين و دانش بنيان 
اتاق بازرگانی فارس گفت: يكی از اقدامات مهم 
عرصه  به  ورود  برای  دانش بنيان  شركت های 
و  آشنايی  بين الملل،  تجارت  بازار  و  صادرات 
جمله  از  بين المللی  مقررات  به  نسبت  آگاهی 

مناقصه هاست.
كميسيون  تخصصی  نشست  در  ماهرانی،  اميد 
دانش  و  نوين  كارهای  و  كسب  كارآفرينی، 
)آناين(  برخط  شكل  به  كه  اتاق  اين  بنيان 
بنيان  دانش  شركت های  افزود:  شد،  برگزار 
از  دارند  نياز  خود  محصوالت  صادرات  برای 
آگاهی  بين المللی  قراردادهای  و  بازار  الزامات 
ارائه  با  بتوانند  تا  باشند  داشته  جامع  و  كامل 
مدارک صحيح، مسائل قانونی صادرات را پيش 
مناقصه های  در  شركت  داد:  ادامه  ببرند.وی 
برای  قانونی  مهم  مباحث  از  يكی  بين المللی 
فعاالن  سوی  از  بين المللی  پروژه های  گرفتن 
اقتصادی و شركت های دانش بنيان است كه اين 
مشخصی  روال  بين المللی  سطح  در  مناقصه ها 
مناقصه ها  در  حضور  كه  شركت هايی  و  دارد 

هشدار اداره بهداشت گناوه نسبت به خطر ورود »تب دانگ« به کشور توسط ملوانان

آشنايی با مقررات بين المللی، الزمه ورود دانش بنيان ها به صادرات است
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ذخاير  گفت:  فارس  خون  انتقال  پايگاه  مدير 
خونی استان فارس در 2 گروه نياز به همكاری 

و ياری مردم دارد.
گذاری  فاصله  اصل  به  اشاره  با  ترابی،  مسعود 
از  بهداشتی  نامه های  شيوه  رعايت  و  اجتماعی 
روزانه  گفت:  كرونا،  شيوع  پی  در  مردم  سوی 
به دليل اعمال جراحی در بيمارستان ها حدود 
برای  خونی  فرآورده های  و  خون  واحد  هزار   2
۷۳ مركز درمانی در سطح استان نياز داريم كه 
اهدای خون ۷00 اهدا كننده خون بايد تأمين 
شود از اين رو الزم است در جهت جبران اين 
تعداد واحد خونی مردم در اهدای اين نياز مبرم 

و حياتی، مشاركت فعاالنه تری داشته باشند.
واجدين  از  فارس  خون  انتقال  پايگاه  مديركل 
شرايط دعوت كرد با ايثار و اهدای خون خود، 
را  بيمارستان ها  در  خون  به  نيازمند  بيماران 
در  اهدای خون  پايگاه  افزود:  رسانند.وی  ياری 
شيراز واقع در ميدان نمازی و ايستگاه آسياب 

استاندارفارس، گفت: تعداد روستا های گازرسانی 
از حدود 600 روستا در  شده در استان فارس 
هزار  دو  حدود  به  اميد  و  تدبير  دولت  ابتدای 
رحيمی  اهلل  است.عنايت  رسيده  روستا   ۵00 و 
نفت،  وزير  مشاور  آستانه  محمود  ديدار  در 
شهری،  بخش  در  گازرسانی  كه  اين  بيان  با 
اين استان بسيار  صنعتی و روستايی در سطح 
چشمگير و همراه با تحوالت عظيمی بوده است، 
اظهارداشت: اگر همين خدمت بسيار مهم دولت 
اطاع  خوبی  به  و  مستندسازی  اميد  و  تدبير 
رسانی می شد بسياری از تخريب هايی كه عليه 
می شد.نماينده  خنثی  می گيرد  صورت  دولت 
با  فارس،  استان  در  اميد  و  تدبير  دولت  عالی 
اشاره به اين كه در بخش صنعت، واحد هايی كه 
فاقد گاز بوده اند و واحد هايی كه پس از قطعی 
اند  پيدا كرده  نعمت دست  اين  به  گاز، مجددا 
می توانند توضيح دهند كه چه تحول مهمی در 
اين زمينه رخ داده است، افزود: توسعه گازرسانی 
در بخش صنعت، هم در زمينه خوراک و هم در 

مديركل تامين اجتماعی استان فارس، گفت: در 
ارائه  در  تسريع  و  رجوع  ارباب  تكريم  راستای 
خدمات به بيمه شدگان تامين اجتماعی، طرح 
الكترونيک  خدمات  در  تحولی  به عنوان   ۳0۷0
تمامی شعبه  های  به جای مراجعه حضوری در 
اين سازمان اجرا شده است.ابراهيم كشاورز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اجرای اين 
طرح بيش از ۳0 خدمت پر مراجعه به صورت 
غير حضوری  به مردم ارائه می شود.وی افزود: 
با اجرايی شدن اين طرح غيرحضوری با كاهش 
سازمان  شعبه های  به  مراجعه  ميليونی   ۷0
در  ميليونی   ۳.۵ و  كشور  در  اجتماعی  تامين 
با  بود.كشاورز  خواهيم  روبه برو  فارس  استان 
اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعی بيش از 
44 ميليون نفر در كشور و دو ميليون و ۳00 
اظهار  دارد،  پوشش  زير  فارس  در  را  نفر  هزار 
به  ساالنه  كنندگان   مراجعه  ميزان  داشت:  
 ۹0 كشور  در  اجتماعی  تامين  سازمان  شعب 
ميليون و در اين استان پنج ميليون نفر هستند.

از  جلوگيری  كرد:  تصريح  استانی  مسئول  اين 
اتاف وقت، شناسايی موقعيت شغلی و پرداخت 

استان  در  فراوان  هزينه های  و  تلفات  تحميل 
فرآورده ها  انتقال  كه  صورتی  در  و  می شود 
پااليشگاه  ساخت  و  لوله  خطوط  از  استفاده  با 
بيشتر،  ايمنی  برسد شاهد  نتيجه  به  استان  در 
كاهش هزينه ها و دسترسی آسان تر به سوخت 

در فارس خواهيم بود.

 1۹.۳0 تا  صبح   ۸ ساعت  از  قصردشت  قوامی 
با رعايت كامل اصول بهداشتی، آماده استقبال 
به  توجه  با  ترابی  است.  خون  اهداكنندگان  از 
نياز روزانه بخش های درمانی بيماران تاالسمی 
و هموفيلی به خون و فرآورده های خونی، اظهار 
كرد: بخش تاالسمی بيمارستان شهيد آيت اهلل 
دستغيب شيراز در 2 نوبت صبح و عصر دست 
كم به طور روزانه به ۳0 بيمار تاالسمی نيازمند 
اين  و  می كند  رسانی  خون  نوبت  هر  در  خون 
نياز بيماران  از فرآورده های خونی مورد  جدای 
هموفيلی است، بنابر اين به طور مستمر بخشی 
بيماران  به  تزريق  برای  مردم  اهدايی  خون  از 
از  دعوت  با  می شود.وی  استفاده  خون  نيازمند 
داد  را  خاطر  اطمينان  اين  خون  اهدا  به  مردم 
تمامی  فارس  استان  اهدای خون  مراكز  كه در 
مراحل بر اساس شيوه نامه های بهداشتی انجام 
می گيرد و جای هيچ نگرانی برای اهداكنندگان 

خون نيست.

زمينه سوخت موجب بهبود عملكرد واحد های 
صنعتی می شود.

او با بيان اين كه استان فارس در زمينه توزيع 
است،  روبرو  ساختاری  تنگنا های  با  فرآورده ها 
اين  نياز  فرآورده های مورد  از  گفت: 60 درصد 
استان از ساير استان ها وارد می شود كه موجب 

هزينه، شفاف سازی بيمه شدگان و كارفرمايان، 
و  بازنشستگی  حقوق   ميزان  و  زمان  پاداش، 
مزايای  و  اهداف  ازجمله  خدماتی  موارد  ديگر 
طرح خدمات الكترونيكی و غير حضوری است.

تامين  زيرپوشش  جمعيت  داشت:  بيان  وی 
كل  صد  در   4۷.2 فارس  استان  در  اجتماعی 
بگيران  مستمری  مجموع  نيز  و  است  كشوری 
2۳0 هزار نفر، پرداخت مستمری ماهيانه ۵00 
از  سازمان  مطالبات  هزينه  و  تومان  ميليارد 

كارفرمايان نيز 1200 ميليارد تومان است.
كشاورز اضافه كرد:  تعداد مقرری بگيران بيمه 
بيكاری  بيمه  پرداخت  نفر،  هزار   21 بيكاری 
درمان  هزينه   و  تومان  ميليارد   6۵ ماهيانه 

ماهيانه 200 ميليارد تومان درفارس است.
درخواست  شدگان  بيمه  از  داشت:  ابراز  وی 
هرگونه   مشاهده  كه  صورتی  در  شود  می 
مطالبات و يا مواردی در مورد بيمه دارند می 

توانند به آدرس سامانه
 es.tamin.ir  و يا eservices.tamin.ir  مراجعه 
و از نحوه ارائه خدمات  طرح سامانه الكترونيكی 

و يا غير حضوری بهره مند شوند.

پااليشگاه  اين كه مجوز  بيان  با  استاندارفارس، 
دوم شيراز اخذ شده و موانع ساخت آن برطرف 
بخش  گذاران  سرمايه  داد:  ادامه  است،  شده 
صنعتی  مجتمع  اين  ساخت  آماده  خصوصی 
تسريع  ضرورت  بر  تاكيد  با  هستند.رحيمی، 
در ساخت خط لوله انتقال فرآورده ها به استان 
فارس، تصريح كرد: استان فارس بيشترين ميزان 
گاز را توليد و در اختيار كشور قرار می دهد و بر 
اين اساس شايسته است كه امكانات و خدمات 

متناسب با اين موقعيت نيز داشته باشد.
استان  در  اميد  و  تدبير  دولت  عالی  نماينده 
فارس، با اشاره به اين كه بسياری از محور های 
مواصاتی اين استان به صورت عمده در اختيار 
و  دارد  قرار  نفت  وزارت  به  مربوط  تردد های 
آسيب های متعددی را متحمل می شود، گفت: 
راستای  در  نيز  نفت  وزارت  می رود  انتظار 
تامين  به  نسبت  اجتماعی خود،  مسئوليت های 
برخی امكانات و زيرساخت های مرتبط، اقدامات 

الزم را صورت دهد.

استان فارس در دو گروه خونی نياز به ياری مردم دارد

انقالب گازرسانی در استان فارس انجام شده است

خدمات سازمان تامین اجتماعی،
 غیر حضوری شد

مهر،  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
تا  برآمدند  بنيان در صدد  شركت های دانش 
استخرهای كوچک مقياس برای پرورش ماهی 
های سردآبی و گرمابی در راستای اشتغالزايی 

خانوار كم درآمد جنوب كشور بسازند.
ابراهيمی، مشاور معاون علمی و  دكتر نادرقلی 
در  اشتغالزايی  طرح  يک  خصوص  ،در  فناوری 
از طرح هايی  يكی  مناطق محروم كشور گفت: 
خشكسالی،  آب،  فناوری های  توسعه  ستاد  كه 
محروم  مناطق  در  زيست  محيط  و  فرسايش 
پيگيری می كند توسعه استخرهای پرورش ماهی 
در مقياس خانگی است كه در مناطق محروم 

برای اشتغالزايی مورد استفاده قرار می گيرد.
آب،  فناوری های  توسعه  كارگروه  رئيس 
ستاد  زيست  محيط  و  فرسايش  خشكسالی، 
آب و انرژی با بيان اينكه اين طرح با همكاری 
دانش  شركتهای  و  بركت  بنياد  امداد،  كميته 
شده،  اجرايی  علمی  معاونت  نظر  زير  بنيان 
افزود: در طراحی و ساخت اين استخرها تاش 
بهينه  برای  جديد  فناوری های  از  می شود 

سازی مصرف و بهره وری استفاده شود.
واقع شركتهای دانش  داد: در  ادامه  ابراهيمی 
بنيان ساخت استخرهای قابل استفاده كوچک 
را  گرمابی  و  ماهی های سردآبی  پرورش  برای 
معاونت  ديگر  سوی  از  و  اند  گرفته  پيش  در 

معاون وزير امور خارجه سوريه، كشورهای غربی 
را مانع توقف جنايات گروه های تروريستی در 

اين كشور دانست.
به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوريه )سانا(، 
معاون وزير امور خارجه و نماينده دائم سوريه 
گروه های  كرد:  تاكيد  متحد  ملل  سازمان  در 
جبهه  و  داعش  آن  رأس  در  و  تروريستی 
عليه  خود  جنايات  بر  غربی  پوشش  از  النصره 
مستلزم  كه  امری  می كنند،  استفاده  سوری ها 
تقويت همكاری جدی بين المللی تحت نظارت 
سازمان ملل برای مبارزه و ريشه كنی تروريسم 
اين  در  سوريه  دولت  تاش های  از  حمايت  و 

زمينه است.
بشار الجعفری، در جلسه شورای امنيت از طريق 
تماس ويديوئی گفت: قطعنامه 1۳۷۳ به تقويت 
تروريسم  با  مبارزه  برای  المللی  بين  همكاری 
تفكر  با  مبارزه  و  آن  مالی  منابع  و خشكاندن 

افراطی كمک نكرد.
وی افزود: دولت جديد آمريكا بايد به تجاوزات 
ثروت های  غارت  و  خود  اشغالگرانه  اقدامات  و 

علمی در اين راستا از شركتها حمايت داشته 
است.

به گفته مشاور معاون علمی و فناوری، با توجه 
به محدوده كاربری روستايی و مناطق محروم، 
در هر دو نيمه سال برای پرورش ماهی گرمابی 
اشتغال  برای  كه  می شوند  فعال  سردابی  يا 
امام  امداد  كميته  پوشش  تحت  خانواده های 

خمينی مناسب است.
برای  اكنون  طرح  اين  اينكه  بيان  با  ابراهيمی 
در  گفت:  شده،  اجرايی  خانواده   10 از  بيش 
زنجيره  تكميل  طرح،  اين  اجرای  در  حقيقت 
در  را  محصول  توليد  تا  نهاده  تأمين  ارزش 
كنار  در  خانوارها  تا  می دهيم  قرار  كار  دستور 
آموزش های الزم، دغدغه ای برای تأمين نهاده و 
يا عرضه محصول خود به بازار نيز نداشته باشند.

را  خود  اشغالگر  نيروهای  و  دهد  پايان  سوريه 
خارج و حمايت از شبه نظاميان جدايی طلب 
تهديد  برای  تاش  و  قانونی  غير  رژيم های  و 
را  سوريه  ارضی  تماميت  و  وحدت  حاكميت، 

متوقف كند.
تروريستی  گروه های  داشت:  ،اظهار  الجعفری 
به  همچنان  تركيه  حمايت  با  النصره  جبهه 
تسلط بر مناطقی از ادلب و اطراف آن و استفاده 
از ساكنان آنها به عنوان سپرهای انسانی ادامه 
همچنان  غربی  كشورهای  افزود:  می دهد.وی 
جنايات  توقف  برای  امنيت  شورای  اقدام  مانع 

گروه های تروريستی در سوريه می شوند.

ساخت استخرهای کوچک پرورش
 ماهی گرمابی و سردابی در مناطق محروم

کشورهای غربی، مانع توقف جنایات
گروه های تروریستی در سوریه می شوند

تنفسی استفاده كنند«.
لغو منع مهاجرتی مسلمانان توسط بايدن

اقليمی  توافق  به  را  آمريكا  »او  داد:  ادامه  وی 
منع  به  بايدن  رئيس جمهور  بازگرداند.  پاريس 
مهاجرتی مسلمانان و تبعيض دينی پايان داد. او 
اليحه تغيير قوانين مهاجرتی را به كنگره ارسال 

كرد «.
دستور  بايدن،  كه  گفت  سفيد  كاخ  سخنگوی 
آمريكا  پيشين  رئيس جمهور  ترامپ«  »دونالد 
مبنی بر »وضعيت اضطراری« در مرز با مكزيک 
ديوار  ساخت  برای  بودجه  تأمين  هدف  با  كه 

مرزی بود، لغو كرده است.
ساكی همچنين خبر داد كه اولين تماس بايدن 
با سران كشورهای خارجی، با »جاستين ترودو« 
نخست وزير كانادا خواهد بود و قرار است درباره 
لوله  لغو طرح ساخت خط  برای  بايدن  تصميم 

انتقال گاز »كی اِستون« صحبت كنند.
آيا  اينكه  درباره  خبرنگاران  به  پاسخ  در  وی 
ويروس  با  مقابله  برای  بايدن  دولت  اقدامات 
خواهد  هم  جمهوری خواه  ايالت های  در  كرونا 
بر  هم  همه گيری،  »اين  كرد:  تصريح  بود، 
جمهوری خواهان،  هم  گذاشته  اثر  دموكرات ها 
هم در ايالت های قرمز و هم در ايالت های آبی 
انتظار  جمهوری خواهان  از  است...  زده  آسيب 
داريم كه برای بسته كمكی درخصوص كرونا با 

ما همكاری كنند«.

به  ترامپ  هواداران  حمله  درخصوص  بايدن 
ساختمان كنگره در روز ششم ژانويه نيز اظهار 
داشت: »رئيس جمهور اين موضوع را به اعضای 
اتخاذ  را  تا تصميم مناسب  كنگره واگذار كرده 
آستين«  »لويد  كه  است  حالی  در  كنند«.اين 
برای  بايدن  بازنشسته آمريكايی و گزينه  ژنرال 
وزارت دفاع اين كشور، هرگونه بازگشت به توافق 
هسته ای ايران را نيازمند پيش قدم شدن تهران 
دانسته و گفته بود: »پيش شرط ما برای بررسی 
شروط  ايران  كه  است  اين  توافق،  به  بازگشت 
به  بازگشت  كند...  اجرا  را  آن  در  مشخص شده 

نقطه ای كه بايد اكنون در آن قرار داشتند«.
فارس

آمريكا،  جديد  دولت  در  سفيد  كاخ  سخنگوی 
طی اولين نشست خبری خود، درباره دستورات 
اجرايی كه رئيس جمهور اين كشور صادر كرد و 

برنامه های او برای روزهای آينده صحبت كرد.
»جنيفر ساكی« سخنگوی كاخ سفيد در دولت 
،اولين  بايدن«  »جو  رياست  به  آمريكا  جديد 

نشست خبری اين دولت را برگزار كرد.
بايدن  كه  اجرايی  دستورات  به  اشاره  با  ساكی 
دستور  »با  گفت:  كرد،  امضا  پيش  ساعتی 
رئيس جمهور، از امروز همه كسانی كه قصد ورود 
ساختمان های  عمومی،  حمل ونقل  وسايل  به 
فدرال و مكان های عمومی را دارند بايد ماسک 

ايران بايد به محدوديت های برجام بازگردد
ارائه  از  اجتناب  ضمن  سفيد  كاخ  سخنگوی 
پاسخ مستقيم به سوالی درباره اينكه آيا بايدن 
بازگردد،  ايران  با  توافق هسته ای  به  دارد  قصد 
تشديد  به  ابتدا  از  رئيس جمهور   « گفت: 
محدوديت ها بر برنامه هسته ای ايران و برطرف 
ديپلماسی  طريق  از  نگرانی ها،  ديگر  كردن 
بايدن  اينكه  بيان  با  است«.ساكی  بوده  معتقد 
قصد دارد درباره موضوع ايران با شركای آمريكا 
از  تبعيت  به  بايد  ايران   « افزود:  كند،  صحبت 
محدوديت های هسته ای قابل توجه ذيل توافق 
بازگردد تا بتوانيم در اين زمينه پيشرفتی داشته 
اقدام  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  باشيم«.وی 

سخنگوی کاخ سفيد: ایران باید محدودیت های برجام را اجرا کند

ابالغ نظريه کارشناسي
به: محكوم عليه مجهول المكان مراد حسن پور كهندلي فرزند حسن

مهلت حضور: ۳ روز- علت حضور: ماحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبي نفياً يا اثباتاً يک باب منزل 
مسكوني متعلق به شما موضوع دعوي شاجان مقتدري  به طرفيت شما  مبني بر مطالبه مهريه با توجه به 
علت حضور مندرج در اين اباغيه به شما اباغ مي گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غير اين صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان گراش - ذبيح اله خسروي

م/الف/۷2۵

با استناد بودجه مصوب 1399 و صورتجلسه شماره 4 مورخ 99/۰9/۰6  دهیاری روستای خلور 
شورای اسالمی روستای خلور  و در جلسه مورخ 99/۰9/14 کمیته انطباق مصوبات شوراهای 

اسالمی بخش صحرای باغ  در 
قالب  در  عملیاتی  دارد  نظر 
تقریبی  اعتبار  با  زیر  جدول 
سه  میلیارد و چهارصد میلیون 
عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال 
با شرایط مندرج دراسناد مناقصه 
شرایط  واجد  پیمانکاران  به 

واگذار نماید.
باغ -  روستای   به آدرس فارس-  الرستان  - بخش صحرای   : محل دریافت اسناد مناقصه 

خلور - دهیاری خلور 
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و غیر مشروط در وجه 

دهیاری خلور یا واریز نقدی به شماره حساب 1۰۰۰14861396۰ نزد پست بانک شعبه الرستان 
به مبلغ ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به نام دهیاری روستای خلور

۲- داشتن حداقل رتبه ۵ راه سازی از مراجع ذیصالح
3- نفرات اول و دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط و وصول 

خواهد شد
4- برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانکی به میزان 1۰ درصد کل مبلغ قرارداد می باشد

۵- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است .
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7-  دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/11/14

نوبت اول چاپ : 99/1۰/۲7                                   نوبت دوم چاپ : 99/11/۰4
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/11/14

زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکتها :  99/11/1۵
شماره تماس: ۰91778174۲3

آگهی تجديد مناقصه عمومی

عبدالرحمن کندوشی-دهيار روستای خلور                                          م الف : 10511     

واحد کارمقدارکارشرح پروژهرديف

1800متر طولکانال گاز1

1215متر مربعزیرسازی و قیرپاشی و آسفالت  معابر2

164متر طولتک لبه و کانیوا3

تاسيس شرکت سهامی خاص سرزمين انرژی ايرانيان
تاسیس شرکت سهامی خاص سرزمین انرژی ایرانیان درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 170 به شناسه 
ملی 14009662280 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :احداث نیروگاه های برق از انرژی های تجدیدپذیر و صادرات و فروش 
آن مطابق قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان گراش ، بخش مرکزی ، شهر 
گراش، محله بیدله ، امام خمینی ، کوچه ))راد مرد(( ، کوچه ))آهنی(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7441958363 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
269 مورخ 1399/09/23 نزد بانک ملی ایران شعبه گراش با کد 7637 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای حسین عالمی به شماره ملی 2500081737 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم ریحانه عظیمی به شماره ملی 6560014665 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی عظیمی به شماره ملی 6569833601 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد عظیمی به شماره ملی 
2500166023 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم راحله عظیمی به شماره ملی 6560006581 
به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گراش 

)شناسه آگهی : 1۰81867(

تاسيس شرکت سهامی خاص امير داروی سبز الرستان
تاسیس شرکت سهامی خاص امیر داروی سبز الرستان درتاریخ 1399/10/30 به شماره ثبت 1548 به 
شناسه ملی 14009738260 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توزیع فرآورده های سالمت محور با رعایت قوانین و مقررات جاری 
کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرجدید ، بلوار 
دانشجو ، خیابان دانشجو ، پالک 0 ، طبقه همکف ، واحد 3 کدپستی 7431739756 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 58/638 مورخ 1399/10/24  نزد 
بانک ایران زمین شعبه الرنو با کد 6906381 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای غالمحسین 
معمارزاده به شماره ملی 2510153651 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صدیقه 
خدادوست به شماره ملی 2510162561 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حبیب 
اله عباس پور به شماره ملی 2511290790 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
سفته بروات قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی 
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای عمران جمال 
زاده به شماره ملی 2511322315 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای اسماعیل قاسم زاده 
به شماره ملی 2570201243 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

 )شناسه آگهی : 1۰8187۵(
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رييس مركز روابط عمومی وزارت بهداشت در توييتی 
نوشت: عدم حمايت از خانواده ها برای انجام غربالگری 
به سمت  را  آنها  در چهارچوب دستورالعمل می تواند 
سقط غير قانونی، انجام هزينه های بی مورد ناشی از 
از  ترس  دليل  به  فرزندآوری  از  پرهيز  و  القايی  نياز 

هزينه ها يا نگرانی از تولد فرزند معلول سوق دهد.
كيانوش  ايرنا،  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
جهانپور در يک رشته توييت درباره فرآيند غربالگری 
نوشت: حدود يک  تولد  از  ژنتيكی پيش  بيماری های 
برآورد  كشور  در  ساالنه  تولد  هزار   200 و  ميليون 
می شود.  اگر در همه بارداری ها غربالگری انجام شود، 
۵ درصد يعنی 60 هزار نفر با خطر باال تعيين خواهند 

شد كه برای آزمايش های بيشتر معرفی می شوند.
نوع  دو  شامل  اوليه  غربالگری  تست  داد:  ادامه  وی 
تست بيوشيمی است كه به آن دابل ماركر گفته می 
شود و سونوگرافی NT با استفاده از نتايج اين تست 
ها خطر سندرم داون در نوزاد محاسبه می شود. خطر 
يک روی 2۵0 و باالتر پرخطر قلمداد داده شده و نياز 

به بررسی بيشتر خواهند داشت.
رييس مركز روابط عمومی وزارت بهداشت نوشت: از 
مجموع 60 هزار نفری كه ساالنه با ريسک باال ارزيابی 

از  خبری  كنار  و  گوشه  هر  از  كه  روزها  اين 
كم  مردم،  خريد  قدرت  كاهش  بازار،  كسادی 
شدن مشتريان كاالهای توليدی و آشفتگی در 
حق  می شود،  شنيده  مردم  معيشتی  وضعيت 
زيبايی  جراحی های  بازار  بودن  داغ  از  داريم 
تعجب كنيم، با توجه به گران بودن اغلب اين 
مراجعان  بيشتر  افتادن  سختی  به  و  عمل ها 
مطب های  شلوغی  آنها،  هزينه  تهيه  برای 
زيبايی در نوع خود جالب است، البته ايران در 
رديف 10 كشور اول دنيا در تعداد جراحی های 
زيبايی قرار دارد، وضعيتی كه باعث شده پای 
»لب شتری«،  مثل  غريب  و  عجيب  عمل های 
»چشم  و  االغی«  »گوش  خوكی«،  »دماغ 

گربه ای« هم به ايران باز شود.
لقمان صديقی كارشناس امور اجتماعی گفت: 
اواخـر  از  بينـی  زيبـايی  جراحـی  ايـران،  در 
افزونی گرفت كه عمدة  دهـۀ 60 شـتاب روز 
مشتريان آن را زنان تشكيل می دادند، البتـه 
در سـال هـاي اخيـر مردان نيز در زمره افراد 
گرفته  قرار  بينی  زيبايی  جراحی  خواستار 
از  يكی  ايران  شـده،  اعـام  آمـار  طبـق  اند، 
عمل  تعداد  فراوانترين  كه  است  كشورهايی 

جراحی بينی در جهان را دارد.
راينولوژی  تحقيقات  انجمن  را  آمار  اين 
گفتـه  كـرده،  اعـام  ايران  بينی(  )جراحان 
بينی  زيبايی  های  جراحی  ميـزان  اسـت: 
اساس  بر  امريكاست،  برابر  هفت  ايران،  در 
تحقيقات  آمـارانجمن  طبـق  گزارش،  اين 
راينولوژی )جراحان بينی( ايران، ساالنه بـيش 
در  بينی  زيبايی  جراحـی  مـورد  هـزار   ۸0 از 

كشور صورت می گيرد.
تبديل  هم  مد  به  زيبايی  جراحی  به  گرايش 
شده و به نوعی جايگاه اجتماعی به حساب می 
آيدسامان مهران كارشناس جامعه شناسی در 
اين باره می گويد:  بعضی ها متعلق به طبقات 
متوسط و پايين جامعه هستند و هزينه جراحی 
بتوانند  تا  كنند  می  فراهم  زحمت  هزار  با  را 
به مسئله نارضايتی از چهره و اختال بدشكل 
را  خودشان  نوعی  به  و  داده  خاتمه  پنداری 
در  كه  نبينند  جامعه  باالی  طبقات  از  كمتر 
اين ميان تاثير تبليغات رسانه ای را هم نبايد 
ترس  افراد  گاه  ديگر  سوی  گرفت.از  ناديده 
نگران كننده ای از ظاهر خود داشته و نسبت 
پيدا  شديدی  تمايل  خويش،  ظاهر  تغيير  به 
گرايش  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  كنند  می 
و  شده  تبديل  هم  مد  به  زيبايی  جراحی  به 
آيد  می  حساب  به  اجتماعی  جايگاه  نوعی  به 

پذيرفته اند  و  كرده  اعتراف  آمريكايی ها  درصد   ۸۵
كه  صورتی  به  خود  كار های  بندی  اولويت  نحوه  از  كه 
می خواهند هيچ گونه اطاعی ندارند. احساس و نظر شما 

در اين خصوص چيست؟
آيا تا به حال در كاری كه به شما محول شده است غرق 
قرار مهم و فوری كه  به حال شده كه  تا  آيا  ايد؟  شده 
يا  باشيد؟  داده  دست  از  را  رسيده  سر  آن  مقرر  مهلت 

فراموش كرده ايد كه كار مهمی را انجام دهيد؟
مشكلی نيست، چرا كه برای شما راه حلی دارم.

نخورده  دست  مهارت های  از  نشانه هايی  اين ها  ببينيد، 
مديريت زمان هستند و در اين ميان، تمام كاری كه شما 
بايد انجام دهيد اين است كه مهارت های اولويت بندی 
به  و  كنيد  شروع  را  آن ها  انجام  و  اصاح  را  خود  شده 
منظور ارزيابی صحيح و كارآمد وظايف خود نيز، فهرست 

كاری مناسب و كاملی را تهيه كنيد.
به نظر راحت می آيند، درسته؟ اّما بسياری از افراد تعجب 
كاری  فهرست  نوع  يک  از  بيش  من  كه  وقتی  می كنند 

روزانه را به آن ها ارائه می كنم.

ذهنی، احساسی و انرژی فيزيكی خود را به دست آوريد.
بنابراين، اگر قبا از آن ها استفاده نكرده ايد، پيشنهاد من 
اين است كه چند دقيقه زمان بگذاريد و اين مطلب كه 
 SMART در خصوص نحوه تنظيم و دستيابی به اهداف

است را مطالعه كنيد.
خبر خوب اين است كه با هر دقيقه ای كه صرف برنامه 
ريزی كردن می كنيد، می توانيد مدت زمان ده دقيقه ای 
يا دوازده  انجام كار خود ذخيره كنيد. فقط ده  برای  را 
فهرست  و  ريزی  برنامه  با  شما  تا  می كشد  طول  دقيقه 
بندی  اولويت  را  آن ها  خود،  روزانه  مهم  كار های  كردن 

كنيد.
دو  حداقل  می تواند  شده  جويی  صرفه  زمان  اندک  اين 
ساعت يعنی 100 تا 120 دقيقه از زمان شما را ذخيره و 
از اتاف آن جلوگيری كند و باعث شود كه تاش روزانه 

شما عملی شود.
كار های روزانه خود را فهرست كنيد

مهارت های سازمانی خود را به كار بگيريد و اولويت های 
در  شده  انجام  بندی  اولويت  و  اهميت  طبق  را  خود 

هردليل و انگيزه ای كه بيان می شود، قابل مقايسه 
ها  خانواده  از  حمايت  عدم  اما  داد:  ادامه  نيست.وی 
دستورالعمل  چهارچوب  در  غربالگری  انجام  برای 
می تواند آنها را به سمت موارد زير سوق دهد: سقط 
غير قانونی،  انجام هزينه های بی مورد ناشی از نياز 
القايی و پرهيز از فرزندآوری به دليل ترس از هزينه ها 

يا نگرانی از به تولد فرزند معلول.
مغاير  مسلم  قدر  موارد(   )اين  كرد:  بيان  جهانپور 
نظر  از  توجيه  فاقد  جمعيت،  توسعه  سياست های 
و  ماموريت  جهت  خاف  و  عمومی  بهداشت  موازين 
به  دسترسی  در  عدالت  توسعه  در  ها  دولت  وظيفه 

خدمات سامت است.
ژنتيک  اداره  رييس  سماوات  اشرف  ايرنا،  گزارش  به 
دفتر بيماری های غيرواگير وزارت بهداشت نيز امروز 
عنوان  هيچ  به  غربالگری  گفت:  رابطه  همين  در 
محدود  برای  ضرورتی  هيچ  و  است  نبوده  اجباری 
كردن غربالگری وجود ندارد.  همان طور كه بارها اعام 
بر  شده،  غربالگری در چهارچوب تعيين شده عاوه 
بر سامت  ندارد،  بر رشد جمعيت  منفی  تاثير  اينكه 
از نقطه نظر جمعيت  تاثير مثبت دارد، زيرا  كودكان 
شناسی وقتی يک كودک سالم به دنيا می آيد سبب 

 مجازات »شنود و استراق سمع« 

و  نيست  اينكار  به  مجاز  هيچكس  و  است  جرم  مكالمات  شنود 
مرتكب به حبس يا جزای نقدی محكوم خواهد شد.

شنود  كنترل  كيفری،  دادرسی  آيين  قانون   1۵0 ماده  مطابق 
كل  رييس  موافقت  با  مگر  است،  ممنوع  تلفنی  تماس های 
خارجی  و  داخلی  امنيت  به  كه  مواردی  در  و  استان  دادگستری 
مجرم  آن  در  كه  جرايمی  كشف  برای  يا  و  باشد  مربوط  كشور 
الزم  شود،  می  محكوم  ابد  حبس  يا  اعدام  مثل  مجازات هايی  به 
پسندی  دليل محكمه  و  است  نشانه  يک  كردن صدا  باشد. ضبط 
مستدل  داليل  كنار  در  اينكه  مگر  نمی شود،  محسوب  دادگاه  در 

ديگری به دادگاه ارائه شود.

ريسک  با  نفر(  هزار   6( درصد   10 حدود  شوند،  می 
يک روی 10 و باالتر هستند كه به دليل ريسک باال 
شوند.  می  معرفی  آمنيوسنتز  انجام  برای  مستقيم 
۹0 درصد ديگر )۵4 هزار نفر( برای انجام تست غير 

تهاجمی NIPT معرفی می شوند.
اين  كه  كسانی  درصد  يک  از  كمتر  افزود:  جهانپور 
تست را انجام می دهند مثبت می شوند كه برای تاييد 
يعنی  شوند.  كاريوتايپ  و  آمنيوسنتز  بايد  تشخيص 
۵40 نفر هم از اين طريق برای آمنيوسنتز معرفی می 
شوند. بنابراين در مجموع ساالنه 6۵40 نفر الزم است 
است  اين  آمنيوسنتز  دهند. مشكل  انجام  آمنيوسنتز 
القايی وجود دارد.  اندكی احتمال سقط  با درصد  كه 
اين درصد به ادعای متخصصان يک در هزار است. اگر 
 )۵00 روی  )يک  باشد  هم  نسبت  اين  برابر   2 حتی 
به اين معنی است كه ساالنه احتماال 1۳ مورد سقط 
ناخواسته در نتيجه انجام آمنيوسنتز رخ می دهد. از 
اين جمع البته حداقل 20 درصد موارد سندرم داون 
خواهند بود و تقريبا 10 مورد سقط جنين سالم اتفاق 
می افتد.  هر چند حتی يک مورد سقط جنين سالم 
هم موجب تاسف فراوان است، ولی اين تعداد به هيچ 
به  اطاع  يا كم  ناآگاه  افراد  آماری كه توسط  با  وجه 

بايد درک كرد  مشكل هويتی، مشكل بزرگی 
است و معموال افراد كم هويت تر به اين سمت 
كشيده می شوند، بی ترديد در گذار بودن اين 
جامعه هم به شكل گيری تمامی اين مولفه ها 

انجاميده است.
سال  و  سن  ديگر  زيبايی  جراحی  عمل های 
كشور  رسمی  منابع  گفته  به  و  نمی شناسد 
سن عمل های جراحی زيبايی در ايران به 1۵ 
سال هم رسيده است، تا چند سال پيش عاقه 
جوانان به زيبا بودن علت افزايش اين عمل های 
اما حاال گفته می شود  بود  اعام شده  پرخطر 
فشارهای اجتماعی گاهی اوقات افراد را به سوی 

تيغ جراحان زيبايی سوق می دهد. 
با  روانشناسی،  كارشناس  پور  محمد  محمد 
به قاعده  اين ماجرا  كه  به بخش ديگر  اشاره 
اين  گويد:   می  است  مربوط  تقاضا  و  عرضه 
روان،  و  روح  به  اينكه  جای  به  افراد  روزها 
داشته  توجه  دانش  و  جوانمردی  و  انديشه 
فرد  ،هرچه  هستند  معطوف  ظاهر  به  باشند 
در ظاهر بهتر باشد، خريدار بيشتری دارد و به 
است، دليل  تری  قيمت  متاعی گران  اصطاح 
ديگر آن هم به جراحان مربوط است،جراحان 
برای  و  زنند  می  دامن  مسئله  اين  به  زيبايی 
و  عيب  فرد،  چهره  روی  بيشتر  درآمد  كسب 
ايراد می گذراند و اينجاست كه فرد يا افراد در 

»لوپ معيوب« گرفتار می شوند.
شكی  است  زيبايی دوست  انسان  كه  اين  در 
هم  بزرگی  و  جال  می تواند  نيست،جمال، 
انسان ها  فطرت  در  زيبايی  به  تمايل  بياورد. 
می شود  آغاز  جايی  از  مشكل  اما  دارد؛  وجود 
 ، باشيم  مساله  اين  در  افراط  شاهد  كه 
تلقی  بهنجار  می تواند  مرزی  تا  زيبايی دوستی 
شود كه به شاكله و اصل هويت شخص لطمه  
وارد نكند، اگر خودآرايی تا حدی باشد كه به 
و  شود  ديده  افراد  در  نرمال  رفتار  يک  عنوان 
او را به سمت انجام رفتارهای افراطی و توجه 
بيش از حد به جسم و ظاهرش نكشاند ميتواند 
طبيعی تلقی شود، در حالی كه گاهی می بينيم 
اين  و  افتاده  خطر  به  شخص  روانی  بهداشت 
خودآرايی ها نشان  دهنده اختال در شخصيت 
به  حد  از  بيش  توجه  است.خودآرايی ها،  فرد 
اقسام  و  انواع  به  آوردن  رو  و  پوشش  و  ظاهر 
جراحی زيبايی كه در بعضی افراد ديده می شود، 
می تواند نشانگر اين باشد كه آن فرد از سامت 
به خاطر كسب عزت  و  نيست  برخوردار  روان 
نفس و اعتماد به نفس بيشتر چنين ظاهری را 

از خودش به نمايش می گذارد.
می شود  گفته  روزها  اين  اينكه  پايانی  نكته 
زيبايی  پياپی  افرادی كه خواهان جراحی های 
هستند از يک اختال شخصيتی رنج می برند 
دارند  مخالفی  نظر  كارشناسان  از  عده ای  اما 
به  جامعه  در  زيبايی  جراحی های  می گويند  و 
ضروری  آنچه  اما  است.  شده  تبديل  مد  يک 
به نظر می رسد كمک و همفكری متخصصان 
و  جامعه شناسان  رفتاری،  علوم  روان شناسی، 
رسيدگی  برای  درمانی  و  بهداشتی  مسئوالن 
به اوضاع جوانان و نوجوانانی است كه در تب 

همه گير جراحی های زيبايی قرار گرفته اند.

برای  كارآمدی  و  مهم  كليد  روزانه،  كار های  فهرست 
شماست، چرا كه در اين فهرست، شما تمامی كار هايی 
كه بايد به صورت روزانه انجام دهيد را به ترتيب اولويت 
و اهميت، از باال به پايين طبقه بندی می كنيد، به طوری 
كه  دسته  آن  و  باال  در  را  بااهميت  و  مهم  كار های  كه 
از اهميت كمتری برخوردار هستند را در قسمت پايين 

فهرست می كنيد.
مهارت های سازمانی خود را به صورت اهرمی درآوريد.

توانايی شما در بهبود مهارت های سازمانی و اولويت بندی 
كار ها معياری برای سنجش صاحيت كلی شماست.

تهيه  همانند  اگر  حتی  باشد،  بهتر  شما  برنامه  هرچه 
راحت تر  شما  برای  باشد،  ساده  هم  كارهايتان  فهرست 
شروع  و  غلبه  خود  كار های  افتادن  تعويق  بر  كه  است 
به كار كنيد و آن قورباغه را قورت  داده و كار خود را 

ادامه دهيد.
اولويت  بايد  كار  در محل  اصلی شما  از هدف های  يكی 
بندی كار های خود با استفاده از مهارت های سازمانی تان 
باشد تا بتوانيد باالترين بازه و نتيجه ممكن از سرمايه های 

فهرست اجرا كنيد تا وقتی كه اتفاق و چيز جديدی رخ 
می دهد قبل از انجام دادن, آن را به فهرست اضافه كنيد.

شما  شده،  بندی  اولويت  كار های  چگونگی  از  آگاهی  با 
فهرست  طريق  از  و  كاری  شروع  اول  روز  از  می توانيد 
برنامه ريزی، توليد و بهره وری خود را به طور مداوم، تا 

2۵ درصد يا بيشتر افزايش دهيد.
داشتن چنين سيستمی باعث می شود كه دستيابی به هر 
آن چه كه می خواهيد باالخص اهداف بلند مدت مانند 
كتاب نوشتن راحت تر شود، به همين منظور, مهارت های 
سازمانی خود را بهبود ببخشيد و از شب قبل و در پايان 

روز كاری، فهرست كار های روزانه خود را تهيه كنيد.
هر موردی كه به نتيجه نرسيده ايد را در فهرست كاری 
روز بعد خود قرار دهيد و سپس همه كار هايی را كه بايد 

در آن روز انجام دهيد، به آن اضافه كنيد.
روزانه  كار های  فهرست  قبل،  شب  يا  عصر  شما،  وقتی 
خود را تهيه می كنيد، ضمير ناخودآگاه شما، تمام شب و 

هنگام خواب هم روی اين فهرست تمركز می كند.
ابزار های مديريت زمان

اغلب شما با ايده و تفكرات جالب و عالی از خواب بيدار 
از  و  بندی  اولويت  را  كارهايتان  می توانيد  كه  می شويد 

آن ها استفاده كنيد تا بتوانيد كار خود را بهتر و سريع تر 
از آن چه كه در ابتدا فكر می كرديد, انجام دهيد.

كاری  فهرست  تنظيم  برای  را  بيشتری  زمان  چقدر  هر 
اين  كه  بود  مفيدتر خواهيد  و  موثرتر  كنيد  خود صرف 
تجزيه و تحليل مديريت زمان همان ابزاری است كه در 
طول ۳0 سال گذشته با هزاران نفر مشورت كردم و در 

حال حاضر، اين هديه من به شماست.
برگرفته از مقاله برايان تريسی 

را می  تولد  توسعه جمعيت می شود، زيرا خود عدد 
افزايد و به عاوه با سامت به دوران باروری می رسد 
و در حفظ مواليد و چرخه دايمی جمعيت به درستی 

مشاركت می كند.
راستای دستورات  بهداشت در  وزارت  سماوات گفت: 
و  سالم   جمعيت  توسعه  بر  كه  رهبری  معظم  مقام 
از  دليل  همين  به  و  كرده  اقدام  دارند،  تاكيد  بالنده 
غربالگری  های  برنامه  با  كودكان  و  جنين  سامت 
صيانت می كند.  بنابراين غربالگری چنانچه استاندارد 
و با نظارت انجام شود ابزار بسيار مهم اطمينان بخش 
به والدين برای سامت جنين و داشتن چندين فرزند 

سالم است.

عدم حمایت از خانواده ها برای انجام غربالگری چه پیامدی دارد؟

طبل بزرگباال گرفتن تب جراحی های زیبایی در جامعه قارچی سمی بندری
در 

چابهار 

 هواپيماهای
عجول

 بيابان
خشک

 درک های
مغزی

 شهری در
پاکستان

 پشت سر هم
الری

 برجستگی
تاير

 زندانی در
تهران

برابری

گلوله خمير

عضله قلب

 مارکی
 بر چرخ
خياطی

 خوراک

خرگوش

 پرنده
شکاری برقرار

 گارد
 جاويدان
هخامنشی

 پسر خشرو
پرويز

رنگ ناخن

جايزه تغار

 چوبی 

بزرگ

پول ژاپن

 روباه
انگليسی

کافی

گرانی  همچون
قمر

اسباب خانه  شريان
کوچک

نت دوم پسر دانا  تعجب
خانم ها

 شهری در
کردستان

قصر و کاخ  موسيقی
حزن آور

خدای سنگی تخته باز

 شهر
 خروس
جنگی

کلمه

 پرنده ای
سياه

 انتهای
 قدامی

حيوانات

 از
عنکبوتيان

حصار خانه پادشاهان

 شهری در
ترکيه

 اول شخص
جمع

 نام قديم

فلسطين

يار بيژن  هوس
بارداری

تشعشع  صفتی برای
ابرو

از

 وسايل 

 رفت

و روب

 کلمه
شگفتی

عضو رونده

 اجزای
 برقی

خودرو

خم کاغذ

از ما بهتران  می آيد
الری

خيس خاندان

خويشاوند  مادر
ترکی

خواری  سوسک
الری

 جنگ
 وحشت
انگيز

خاموش

 پشت
سر

ميدانی
در 

تهران 

 موی گردن
شير

 باز شدن
گل

 ترشح
 غددی
رشد مو

 دنباله
 رمز

جدول

ب  پادشاهی
اشکانی ح  دوست

داشتن م
 دنباله رمز

جدول
 واحدی

 برای

سطح

غ اندوه

ا
 کتابی از

 مهدی
آذری

تيغ  عضو

صورت
 ميل و

خواستن
هنر هفتم

و ل ا ب ل ا  ميوه ای
تابستانی ا م ن ی س

مايه حيات

د ا س  گراز
وحشی

ب ه ا ر ترسا ی ن
از سازها

 ويتامين
خونی

 سازمان
فضايی فصل پاييز

 آب شش
ماهی ش ت ک  افتادن

الری ا ب آش ن ا ز ن
جسم  مفعول بی

واسطه

ب  گاوی
 با شاخ های

بزرگ
ر ا ب ج ستمگر ر ا ز ن  الغر و

نحيف

 چغندر
پخته

وحشی

ر و ه خورشيد د ا ل ا س پيش غذا د د

 مداخله
صدا زدنکردن

ا ا يازده ج ن ر ب از غالت ا د گ
فقير

نصف تيره و مات بنيان و پی

ن ت ن ا  گيرنده
راديويی ه و ک ميخ

زمين 
هم 

گويند 

خ ی ب

شکلک

ش و ی ر ا د  شاه
هخامنشی د ر ا ب سرد

 ياری
خواستن

مته برقی

ی س م  رنگ مايل
به سرخ د ا م ر خاکستر ل ر د

 عضو
خويشاوندیگوارشی

 امام

دوازدهم

(ع)

ی  شاعر معروف

يونانی
ن ا د د درندگان م ت ا بمب مخرب

 آشيانه
مرغ

 خط کشی
مهندسی

م  از
 پرندگان
شکاری

ه س  عدد
خيطی ه د و ر لوله بدن ی ت
 داروی
گياهی

سر ناگفته

ه ب و ب ح م از گل ها ک ی ر چ پارتيزان

 پلمپ
شرکتی

نابودی

د ا م  از سلسله
 های

شاهی
ن ی ا ر  شهری

 تاريخی
 در

کرمان

ا ن ف

ی ز ر و ا ش ک  حرفه
پيشينيان د ز د اختالس گر

پاسخ جدول شماره  1643 طراح:هادی شاکرپور

با حل این جدول و رمزگشایي آن به اطالعات عمومي خود از 
دیدگاه پزشکي اضافه کنید.

از خصوصیات جالب نوع آدمي داشتن جمعي درک هاست که ربطي به 
بدن ندارد بلکه مغز آدمي آن را درک مي کند که شامل: حس کنجکاوي، 
حسن زیبایي، حس اخالقي و دیني با آموزش و تمرین تقویت مي شوند  و 
به آدمي نشاط مي بخشد که این حس کنجکاوي در حیوانات در حد عالي 
با  و قوي تر وجود دارد مثل پیدا کردن غذا و دوري از دشمن و انسان 
علوم و تکنولوژي و... همراه است و اما در حس زیبایي: انسان به هنر و 

نقاشي و مجسمه سازي و موسیقي و غیره همراه است.
از  انجام کارهاي خیر و پرهیز   : به خیر و شر  حس اخالقي  یعني توجه 

اعمال زشت  که به زیان خود و دیگران است.
بعدالطبیعه ي  ما  نیروي  وجود  متعارف،  افراد  همه  دیني:  حس  و 
دست اندرکار اداره گیتي را احساس مي کنند. تنها آدمي است که به وجود 
آفریدگار بزرگ جهان بي پرده و او را پرستش مي کند. داستا یوسکي از 
این  است  حیرت انگیز  و  عجیب  مي گوید: آنچه  مازوف  کارا  ایوان  زبان 
نیست که خداوند به راستي وجود دارد یا نه؟ آنچه شگفتي آفرین است 
این است که اندیشه ي وجود خداوند توانسته است به ذهن حیواني بدین 
توحش و شرارت )آدمي( راه یابد. این اندیشه آ نقدر مقدس، تکان دهنده 
دین  آید.  حساب  به  آدمي  نوع  افتخار  مي تواند  که  است  خردمندانه  و 

راستین چهارچوب ایمني رواني مطمئني براي آدمیان فراهم سازد.

کارهای خود را با يک فهرست کاری روزانه اولويت بندی کنيد
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صف
هوای  در  خودرو  سوخت  مصرف  روی  زيادی  عوامل 
به  نسبت  سرد  هوای  چگالی  است.  تاثيرگذار  سرد 
هوای گرم بسيار بيشتر است، به  همين  دليل كشش 
آيروديناميكی بر روی خودرو به خصوص در سرعت های 
باال بيشتر و درنتيجه موجب افزايش مصرف سوخت 
نيز  بر روی الستيک های خودرو  پديده  اين  می شود. 
می شود.  آن ها  باد  شدن  كم  باعث  و  می گذارد  تاثير 
كم شدن باد الستيک ها سبب می شود اصطكاک ميان 
الستيک و زمين بيشتر شده و مصرف سوخت افزايش 

پيدا كند.
ويسكوزيته  افزايش  باعث  همچنين  سرد  هوای 
بيشتر  را  موتور  قطعات  اصطكاک  و  روغن موتور شده 
دمای  به  هنوز  و  است  سرد  خودرو  وقتی  می كند. 
مناسب نرسيده، مصرف سوخت افزايش می يابد. اين 
را طی  كوتاهی  مسافت های  كه  زمانی  به ويژه  مسئله 
می كنيم و به موتور خودرو اجازه گرم شدن نمی دهيم 
شدت پيدا می كند. با اين حال شما می توانيد با رعايت 
هوای سرد  در  را  خود  خودرو  مصرف سوخت  نكاتی 
كاهش  ترفندهای  با  پس  دهيد،  كاهش  حدودی  تا 

مصرف سوخت خودرو آشنا شويد.
1- خودرو را در محيط های سرپوشيده يا بسته مانند 
پاركينگ پارک كنيد، زيرا در صورت استفاده مجدد از 
خودرو زمان كمتری صرف گرم شدن موتور خواهد شد.

كرد،  سفر  قصد  مردی  روزی 
به  را  پولش  خواست  پس 
پس  بدهد.  داری  امانت  شخص 
او  به  و  قاضی شهر رفت  نزد  به 
روم،می  می  مسافرت  گفت:به 
امانت  به  تو  نزد  را  پولم  خواهم 
تو  از  برگشت  از  پس  و  بگذارم 

بگيرم. پس 
پولت  ندارد  گفت:اشكالی  قاضی 
پس  بگذار  صندوق  آن  در  را 
مرد همين كار را كرد. وقتی از 
و  رفت  قاضی  برگشت،نزد  سفر 

امانت را از خواست.
را  تو  گفت:من  او  به  قاضی 

درست است كه هنوز اين موضوع به طور 
تقريبا  اما  است  نشده  ثابت  علمی  و  كامل 
پزشكی  و  محيط زيست  كارشناسان  تمام 
امواج  كه  هستند  موضوع  اين  موافق 
ذهن  و  بدن  روی  تاثيراتی  مايكروويو 

می گذارند. انسان 
صورت  زيادی  تحقيقات  ساله  هر 
می دهد  نشان  نتايج شان  كه  می گيرد 
امواج  معرض  در  كمتر  كه  افرادی 
نوت بوک  و  موبايل  حتی  راديويی 
جسمی  هستند؛سامت  تلويزيون  و 
موضوع  اين  دارند.  بهتر  روانی  و 
كودكان  و  نوزادان  برای  به خصوص 
و  بدنی  ساختار  چون  می شود؛  تشديد 
در  و  است  آسيب پذيرتر  آن ها  مغزی 

است.  تكامل  حال 

هم  موبايل  از  است  بهتر  پس  کنيد  سوال  شايد 
استفاده نکنيم؟ 

تلفن  بله؛گوشی های  كه  است  اين  جواب 
همراه را هم بهتر است در آخر شب و مواقعی 
كه نياز نداريد توی بغل خودتان نگذاريد و 
كمی دور نگه داريد. در اين مورد تحقيقات 
افرادی  شده  ثابت  و  گرفته  صورت  زيادی 
نسبتا طوالنی  زمان  آخر شب مدت  در  كه 
با گوشی های موبايل كار می كنند؛ مشكات 
توصيه  دارند.كارشناسان  بيشتری  بی خوابی 
كه  بخوابيد  اتاقی  در  است  بهتر  می كنند 
وای فای وجود  يا  هيچ گونه دستگاه بی سيم 
نداشته باشد. به معنی ديگر، بهتر است روتر 

يا مودم در اتاق خواب نباشد. 
خطرات امواج راديويی و وای فای در فاصله 
بيشتر  بسيار  متر   10 و  متر   ۵ زير  نزديک 
متر كم  از ۵0  باالتر  فاصله های  در  و  است 
با يک روتر روشن 100  می شود.بهتر است 

متر فاصله داشته باشيد. 
بسيار  كه  جديد  آپارتمانی  خانه های  در 
متری   100 فاصله  معموال  هستند؛  كوچک 
غيرممكن است؛ پس بهتر است كه روتر را 
خيال  با  داريد  دوست  اگر  كنيد.  خاموش 
روتر  يا  مودم  است  بهتر  بخوابيد،  آسوده 
ذهن  صورت  اين  به  تا  كنيد  خاموش  را 
رفتن  برای  كم كم  شودو  خاموش  هم  شما 

از  يكی  تافلر  آلوين  گويد:  می  چه  دقيقا  قانون  اين 
موج  كتاب  در  اخير  قرن  های  اقتصاددان  بزرگترين 
كشوري  يک  وارد  موجی  يک  وقتی  ميگويد  سوم 

ميشود مردم به سه دسته تبديل ميشوند:
موج  با  هستند  درصد  يک  همان  كه  اول  1-دسته 
سود  و  ميكنند  قبول  آنرا  و  ميشوند  همسو  و  همراه 
پذير  ريسک  افراد،  دسته  اين  ميبرند.  زيادی  بسيار 

هستند كه هميشه موفقيت های چشم گيری دارند.
زرنگ  اصطاح  به  افراد  درصد  نُه  آن  دوم  دسته   -2
يک  آن  آيا  ببيند  می كنند  صبر  كه  هستند  جامعه 
كمتری  سود  افراد  اين  نه؟؟  يا  ميكنند  سود  درصد 

خودرو تا حد امكان خودداری كنيد.
۵- از عايق كاپوت استفاده كنيد. اينكار باعث می شود 
گرمای موتور برای مدت بيشتری حفظ شود و موتور 

سريع تر به دمای مطلوب برسد.
توان  از  فراتر  و  غيرضروری  و  اضافه  بار  حمل  از   -6

خودرويتان خودداری كنيد.
۷- از تنظيم بودن موتور اطمينان حاصل كنيد.

در صورت  و  كنيد  را چک  باد الستيک ها  ميزان   -۸

صاحب امانت داخل شد و به آن 
قاضی  گفت:ای  و  كرد  سام  ها 
را  پولم  امانتی دارم.  تو  نزد  من 

نزد تو گذاشته ام.
صندوق  كليد  گفت:اين  قاضی 

است. پولت را بردار و برو. 
حاكم  نزد  قاضی  روز  دو  بعد 
با  تا درباره ی آن موضوع  رفت 

كنند. هم صحبت 
قاضی  ای  گفت:  حاكم  پس 
نگرفتيم  پس  را  مرد  آن  امانت 
با  حاال  كشور  دادن  با  مگر 
تو  از  را  كشور  چيزی  چه 

هشدار؛
 ته سیگار خود را در طبیعت رها نکنید

از  زيادی  تعداد  مخرب  عادت  طبيعت  در  سيگار  ته  كردن  رها 
ته  كه  كردند  تاكيد  را  موضوع  اين  كارشناسان  و  است  افراد 
وارد  زيست  محيط  به  را  شديدی  خسارت های  سيگار  مانده های 
می كند، همچنين ته مانده های سيگار شكل فراگيرتری از آلودگی 
پاستيكی روی زمين هستند و هرساله چندين ميليارد ته مانده 

سيگار دور انداخته می شود.
استات  فيبر سلولز  از  فيلتر های سيگار معموال  بدانيد  است  جالب 
چندين  آن ها  تجزيه  كه  می شوند  توليد  پاستيک  زيست  نوعی 
دهه طول می كشد، وجود ته مانده های سيگار در خاک، روند رشد 
جوانه و طول ساقه گياه شبدر را به ترتيب 2۷ و 2۸ درصد كاهش 
می دهد. همچنين به گفته محققان ته مانده های سيگار وزن ريشه 

گياه را حدود ۵۷ درصد كاهش می دهند.
ساالنه چهار و نيم ميليارد ته سيگار در طبيعت رها شده و به آن 
ماندگاری  سيگار ها  ته  در  موجود  مواد  اثر  گاهی  می زند،  آسيب 
غم  از  اين  و  می گذارند  جای  به  طبيعت  در  ساله   ۷00 تا   600
جای  به  خود  از  می تواند  انسانی  هر  كه  است  آثاری  انگيز ترين 

بگذارد.
می تواند  راحتی  به  طبيعت  در  شده  رها  سيگار  ته  هر  همچنين 
وارد آب شود و اگر ته سيگار هايی كه در جوی آب رها می شوند 
به مخازن آب شهری راه پيدا كنند، 12 ماه طول می كشد تا هر 
ته سيگار در آب تازه شكسته شود و در بين ممكن است اين ماده 

مخرب غذای بعضی از آبزيان شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

2- از روغن موتور با ويسكوزيته مناسب و از روغن های 
چهارفصل استفاده كنيد.

انجام  از  و  كنيد  گرم  در حين حركت  را  خودرو   -۳
زيرا خودرو  اين كار در حالت درجا خودداری كنيد، 
در حين حركت بسيار سريع تر گرم می شود. بهترين 
به  دقيقه شروع  از حدود 2  بعد  كه  است  اين  حالت 

حركت كنيد.
كردن  خاموش  و  كوتاه  مسيرهای  پيمودن  از   -4

شد  غمگين  شناسم.مرد  نمی 
و  رفت  شهر  حاكم  سوی  به  و 
قضيه را برای او شرح داد، پس 
من  نزد  قاضی  گفت:فردا  حاكم 
خواهد آمد و وقتی كه در حال 
و  شو  وارد  تو  هستيم  صحبت 
وقتی  بعد  بگير.روز  را  امانتت 
كه قاضی نزد حاكم آمد، حاكم 
ماه  همين  در  گفت:من  او  به 
می  و  كرد  خواهم  سفر  حج  به 
تو  به  را  سرزمين  امور  خواهم 
بدهم چون من از تو چيزی جز 
امانتداری نديده ام.در اين وقت 

ذهن  شويد.  آماده  ناخودآگاه  ضمير  به 
فرآيندها  خواب  هنگام  و  شب  در  انسان 
امواج  كه  دارد  بيولوژيكی  واكنش های  و 
روتر  و  مودم  هستند.  مزاحم اش  وای فای 
مودهايی برای كاهش مصرف انرژی دارند و 
در مواقعی كه هيچ دستگاهی بدان ها وصل 
را  انرژی  مصرف  محسوسی  طور  به  نباشد، 
 LED كاهش می دهند اما باز چندين چراغ
مصرف  برق  دارد  دستگاه  و  است  روشن 

می كند. چرا بايد اين طور باشد؟
هم هزينه های قبض برق شما افزايش پيدا 
محيط زيست  دشمن  يک  به  هم  می كندو 
بودن  روشن  می شويد.  تبديل  انرژی  و 
جز  شما  برای  فايده ای  هيچ  روتر  و  مودم 
افزايش هزينه ندارد. اين دستگاه ها طوری 
به  سال  سه  الی  دو  تا  كه  شده اند  ساخته 
اما  كنند  كار  و  باشند  روشن  هميشه  طور 
در  معموال  كه  استاندارد  مدت  اين  از  بعد 
از  دستگاه  مستندات  و  راهنما  دفترچه 
می شود،مادربورد،  اعام  كارخانه  طرف 
استهاک  به  شروع  و چيپ ست ها  خازن ها 
را  خود  مفيد  عمر  و  می كنند  فرسايش  و 
بيشتر  هرچه  بنابراين،  می دهند.  دست  از 
و  می شوند  خراب  باشند،زودتر  روشن 
باالتر  سوختگی  يا  افتاد گی  كار  از  احتمال 
می رود. همين طور ممكن است روی كيفيت 
وای فای  و  بگذارد  تاثير  دستگاه  كارايی  و 
يک  باشيد.اگر  داشته  پايين تری  سرعت  با 
بهتر  داريد،  باال  قدمت  با  روتر  دستگاه 
او  به  كمی  باال  سن  انسان های  مانند  است 

استراحت بدهيد تا بيشتر عمر دارد.

نسبت به آن يک درصد كسب ميكنند. اين افراد در 
كل افرادی هستند كه ريسک های بزرگی نمی كنند و 

البته كه سودهای كانی هم نمی توانند ببرند.
۳- دسته سوم نود درصد مابقی جامعه هستند كه موج 
می آيد و از رويشان عبور ميكند و لهشان ميكند، اين 
افراد اگر ضرر نكنند هيچ سودی نصيبشان نمی شود. 

عادی  افراد  و  نيستند  پذير  ريسک  اصا  افراد  اين 
جامعه را تشكيل ميدهند كه هميشه از زندگی ناراضی 
هستند و همه افراد دسته 1 رو مسخره ميكنند ولی 
هميشه غبطه كارهايی كه ميتوانستند انجام بدهند و 

اما نداده اند را مي خورند.

لزوم مقداری به آن اضافه كنيد. همچنين چرخ ها را 
به صورت دقيق باالنس كنيد.

۹- نحوه رانندگی خود را تغيير دهيد. مصرف سوخت 
به طرز شگفت آوری به نحوه رانندگی وابسته است.

می تواند  بزرگراه ها  در  كروزكنترل  از  استفاده   -10
مصرف سوخت را كاهش دهد.

به صورت  و  ندهيد  فشار  انتها  تا  را  گاز  پدال   -11
ناگهانی شتاب نگيريد. اگر پدال گاز را به آرامی فشار 

دهيد مصرف سوخت كمتر خواهد شد.
12- از سالم بودن سنسورهای خودرو به ويژه سنسور 

اكسيژن مطمئن شويد.
1۳- در صورت كثيف بودن فيلتر هوا، آن را تعويض 

كنيد.
و  كنيد  چک  را  شمع ها  و  جرقه زنی  سيستم   -14

شمع های معيوب را تعويض كنيد.
سوخت،  پايين  كيفيت  مانند  ديگری  موارد   -1۵
پاشش  سيستم  مشكات  رانندگی،  بد  عادت های 
در  می توانند  نيز  و...  انژكتور  بودن  كثيف  و  سوخت 

افزايش مصرف سوخت نقش پررنگی داشته باشند.
اگر همين موارد ساده را رعايت كنيد مصرف سوخت 
و  شد  خواهد  كم  توجهی  قابل   به طرز  خودرويتان 
ديگر كمتر نگران تمام شدن مصرف سوخت خودرو 

خواهيد بود.

به  دستور  .سپس  بگيريم  پس 
بركناری آن داد.

زيادی  به  فرمايد:  می  پيامبر 
نگاه  حجشان  و  نماز،روزه 
و  سخن  راستی  به  نكنيد 
كنيد.  نگاه  امانتشان  دادن 
ج2، ص۵1  الرضا  اخبار  )عيون 
ج۷2،  بحاراألنوار)ط-بيروت( 

ص114، ح۵(
در  كه  كسی  فرمودند:  نيز  و   
امانت خيانت ورزد  دنيا در يک 
و به صاحبانش رد نكند تا اينكه 
آئين  بر  او  برسد،  فرا  او  مرگ 

من )اسام( نمرده است!
ميهنبد منبع: 

چگونه در زمستان مصرف بنزین را کم کنیم؟

داستان قاضی و امانت

چرا شب باید مودم را خاموش کنیم؟

قانون 1-9-90 چيست؟

مسجد شاه فيصل ، اسالم آباد پاکستان
مسجد شاه فيصل ، با مساحتی حدود ۵ هزار متر مربع، يكی از 
بزرگترين مساجد در جهان است. معماری اين مسجد تلفيقی 
از سنت و مدرنيته است و معادل سيصدهزار نفر  ظرفيت دارد.

مسجد شاه فيصل برخاف طرح های رايج در معماری اسامی، 
بنايی گنبد مانند به شكل يک چادر در  اما  گنبد گرد ندارد 
از  يكی  در  آن كه  دليل  به  مسجد  اين  است.  شده  تعبيه  آن 
گرفته  قرار  آباد  اسام  شهر  در  ويژه  جغرافيايی  موقعيت های 
است نمادی از شهر نيز به شمار می رود. قرار گرفتن مسجدی 
به بزرگی مسجد شاه فيصل در يكی از نقاط مرتفع شهر اسام 
طول  در  مختلف  مكان های  از  افراد  تا  است  شده  باعث  آباد 

شبانه روز قادر به رويت مسجد باشند.

خريدهای اينترنتی چند سالی است كه مطرح 
شده اند و مورد استقبال هم قرار گرفته اند. اين 
استقبال بعد از شيوع بيماری كرونا بيشتر هم 
سامتی شان  حفظ  برای  خيلی ها  چون  شد 
در  كشيدن  سرک  جای  به  می دهند  ترجيح 
بازارهای مختلف و گشت زدن ميان قفسه ها و 
بين مغازه ها وارد سايتی شوند و محصول مورد 
هم  بعد  روز  چند  و  كنند  انتخاب  را  نظرشان 

برسد به دست شان.
است  داشته  خوب  اتفاقات  هم  ماجرا  اين  اما 
هم بد. كاهبرداری های اينترنتی و سواستفاده 
اتفاق  كم  كه  است  مسائلی  خريدها  اين  از 
باشيد.  شنيده  آنها  درباره  شايد  و  نمی افتد 
به  هم  می توانيد  راهكارهايی  با  كه  ماجراهايی 
خريد اينترنتی امن و سالم برسيد هم از كاه 

برداری در امان بمانيد.  
همه چيز بايد درست باشد 

هم  اينترنتی  خريدهای  انجام  برای  روزها  اين 
وجود  مختلف  اجناس  برای  زيادی  سايت های 
اينستاگرام  كانال های  و  صفحات  هم  دارد 
هيجان  تبليغات  با  هم  آنها  بيشتر  تلگرام.  و 
شما  آنها  كيفيت  و  كاالها  قيمت  درباره  انگيز 
اينترنتی  خريد  قصد  اگر  می كنند.  وسوسه  را 
مطمئن  اينكه  برای  داريد  را  خاصی  كاالی 
حتماً  است  واقعی  چقدر  تبليغات  اين  شويد 
و  كنترل  مختلف  سايت های  در  را  كاال  قيمت 
مقايسه كنيد چون خيلی وقت ها اين تبليغات 

فقط هيجان انگيز است نه واقعی.  
اينكه جزئيات كاال به طور كامل مشخص شده 
باشد هم به شما كمک می كند خريد درستی 
ترديد  دچار  آن  درباره  كمتر  و  دهيد  انجام 
اندازه  آن،  رنگ  و  شكل  كاال،  امكانات  شويد. 

آن، بايد به طور دقيق مشخص شده باشد.  
نكته ديگری كه بايد هنگام خريد به آن توجه 
به  خريدتان  زمانی  چه  كه  است  اين  كنيد 
دست تان می رسد. فروشگاه حتماً بايد مشخص 
كند كه چه زمانی و چطور می خواهد بسته را 

به شما برساند.  
شده  شناخته  و  آشنا  كه  فروشگاه هايی  از  اگر 
امكان  است  بهتر  می كنيد  خريد  نيستند 
كاال  هزينه  تسويه  برای  را  محل  در  پرداخت 
به  موقع  به  خريدتان  اگر  چون  كنيد.  انتخاب 

دست تان نرسد يا ايرادی داشته باشد می توانيد 
بدون پرداخت هزينه آن را تحويل نگيريد.  

كه  كااليی  دريافت  از  پس  است  ممكن 
سايز  يا  دارد  مشكلی  شويد  متوجه  خريده ايد 
آن  باشد  الزم  دليل  همين  به  و...  نيست  شما 
را تعويض و مرجوع كنيد. حتماً پيش از خريد 
از آن خريد  كاال مطمئن شويد كه سايتی كه 
حق  اين  چون  دارد  را  امكان  اين  می كنيد 
شماست كه اگر از خريدتان ناراضی بوديد كاال 

را پس بدهيد.  
يک خريد امن 

اينترنتی  خريد  يک  برای  كه  نكاتی  از  غير 
امنيت  خوانديد،  را  آنها  و  است  الزم  خوب 
آنها  از  كه  آناينی  فروشگاه های  و  سايت ها 
بايد  ابتدا  است.  مهم  بسيار  می كنيد  خريد 
از آن به صورت  مطمئن شويد فروشگاهی كه 
اعتماد  نماد  كنيد  خريد  می خواهيد  اينترنتی 
برای  ضمانتی  نماد  اين  دارد.  الكترونيک 
درگاه های  از  خريد  برای  كاربران  اطمينان 
الكترونيک  اعتماد  است.  نماد  معتبر  اينترنتی 
و می توانيد  دارد  قرار  پايين صفحه  معموالً در 
لوگو و نشان آن را ببينيد. البته تنها يک لوگو 
معتبر  نشان دهنده  معيار  نمی تواند  سايت  در 
واقعاً معتبر  اگر فروشگاه  باشد.  بودن فروشگاه 
كنيد،  كليک  اين نماد  لوگو  روی  وقتی  باشد 
با  جداگانه  پنجره  يک  در  را  آن   شناسنامه 
ببينيد.  يكی ديگر  می توانيد    enamad.ir  نشانی
از نشانه های معتبر بودن فروشگاه اينترنتی اين 
است كه معموال نحوه دريافت و پرداخت وجه 
مختلفی دارند مانند پرداخت آناين، از طريق 
می خواهيد  را  هركدام  می توانيد  كه  و...  پست 

انتخاب كنيد.  
صورت  به  كاال  مبلغ  پرداخت  مهم  بخش 
از  آناين  پرداخت های  در  و  است  اينترنتی 
تان  بايد حتماً حواس  بانكی  درگاه های  طريق 
به نكته های مختلف باشد و مطمئن شويد كه 
نمی شويد.  جعلی  صفحات  وارد  پرداخت  برای 
مدنظر  سايت  آدرس  به  اطمينان  كسب  برای 
درگاه پرداخت توجه كنيد. آدرس اصلی سايت 
  HTTPS  بايد از پروتكل امنيتی حاوی پروتكل
  HTTP  از تنها  كه  صورتی  در  كند.  استفاده 
استفاده كرده بود به آن مشكوک شويد. برای 

مانند  بانكی  كارت  مختلف  اطاعات  نوشتن 
اينترنتی، رمز دوم كارت يا  شماره كارت، رمز 
خود  مجازی  كيبورد  از  انقضا  تاريخ  و    cvv2 
كنيد  دقت  كنيد.  استفاده  رايانه  يا  سايت 
عكس  كنيد  وارد  است  قرار  كه  امنيتی  كد 
دهيد  فشار  مرتبه  يک  را  رفرش  كليد  نباشد. 
تا تغييرات حروف برای شما مشخص شود. اگر 

تغيير نكرد سايت مورد نظر
جعلی است. 

حتماً اطاعات پرداخت را ذخيره و نام صاحب 
كارت را چک كنيد و رسيد پرداخت را ذخيره 
كنيد. اين رسيد، موقعی به كار شما می آيد كه 
نرسيده  دستتان  به  ولی  شده  ارسال  كااليتان 
اين  با  كرده ايد.  پرداخت  را  پول  شما  و  است 
مشكل،  هر  بروز  صورت  در  می توانيد  رسيد 

خريد خود را پيگيری كنيد. 
با  را  فروشنده  نام  حتماً  پرداخت،  هر  از  قبل 
شماره كارتی كه به شما می دهد چک كنيد و 
شخص  به  متعلق  كارت  شماره  شويد  مطمئن 
فروشنده است. چون ممكن است كسی به عنوان 
فروشنده، شماره كارت شخص ديگری را به شما 
بدهد در حالی كه خود در حال خريد از آن فرد 
از  او  است و در حقيقت شما داريد پول خريد 
او پرداخت می كنيد.  شخص سومی را به جای 
از  كه  شده ايد  معامله ای  وارد  ناخواسته  شما 

محتوای آن خبر نداريد. 
چطور شکايت کنيم؟

شديد  متوجه  اينترنتی  خريد  از  پس  اگر 
كه ضرر كرده ايد، از شما كاهبرداری شده، 
در  فروشنده  يا  نرسيده  دست تان  به  كاال 

تعويض  را  آن  كاال  داشتن  مشكل  صورت 
از  می توانيد  نمی گيرد  پس  و  نمی كند 

كنيد.   شكايت  فروشگاه 
اگر از فروشگاهی خريد كرده ايد كه نماد اعتماد 
فتا  پليس  طريق  از  می توانيد  دارد  الكترونيک 
شكايت كنيد يا با مراجعه به سايت رسمی اين 
از  شكايت  بخش  روی  وكليک  مراجعه   نماد 

كسب و كار شكايت تان را ثبت كنيد.  
اتحاديه  از كسب وكاری كه عضو  برای شكايت 
كسب وكارهای مجازی باشد می توانيد از درگاه 
برای  كنيد.  ثبت  را  خود  شكايت  اتحاديه  اين 
شده  اتحاديه  رسمی  سايت  وارد  بايد  كار  اين 
و روی گزينه سامانه ثبت و پيگيری مشكات 
كليک  استارتاپ ها  و  مجازی  كسب وكارهای 
كنيد و پس از ثبت نام در اين سايت شكايت 
اينترنتی  خريد  در  شما  بنويسيد. اگر  را  خود 
طرف  سايت  و  شديد  مواجه  مشكل  با  خود 
حساب شما پاسخ درستی به پيگيری شما نداد 
تبادل  فضای  )پليس  فتا  پليس  به  می توانيد 
از  كار پس  اين  برای  كنيد.  اطاعات( شكايت 
ورود به سايت پليس فتا بايد وارد بخش ثبت 
از سايت  برای شكايت  و  مردمی شده  گزارش 
روی گزارش تخلف وبسايت كليک كرده و پس 

از آن اطاعات الزم را به سامانه ارائه دهيد. 
اما اگر از صفحه اينستاگرامی يا كانال تلگرامی 
راه  تنها  هستيد  شاكی  و  كرده ايد  خريده 
شكايت مراجعه به بخش گزارش تخلف شبكه 
اجتماعی پليس فتا است. در اين بخش با درج 
ثبت  را  خود  شكايت  می توانيد  الزم  اطاعات 

كنيد. 

مسجدهای معاصر جهان)3(

فوت و فن های خريد اينترنتی

حكايت پندآموز::::::::::::::::::
==================
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آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1۳۹۷60۳112۳۵000114 مورخه ۹۷/0۳/02 هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات 
در   6۵6۹۷۹۹2۹0 ملی  بشماره  محمد    فرزند  زادگان  قاسمی  غامعلی  آقای  متقاضي  بامعارض  مالكانه 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۳01 متر مربع تحت پاک 12۵00 فرعي از 10۸2۷ اصلي مفروز  و مجزا 
شده از پاک 10۸2۷/11۳۸ واقع در قطعه ۵ بخش 1۸ فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به 
اينكه تحديد حدود پاک 10۸2۷/12۵00 تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه ۹۹/11/26 تعيين و عمليات 
تحديد از ساعت ۸ صبح در محل شروع و  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 14 
قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد به مدت ۳0 روز 
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايند و پس از اخذ 
رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 

است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/11/04

هدايت اله رحيمی درازی - رئيس  اداره ثبت اسناد و اماک گراش               م/الف/۵۸۷

آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1۳۹۷60۳112۳۵000120 مورخه ۹۷/0۳/0۳ هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات 
در   6۵6۹۷۹۹2۹0 ملی  بشماره  محمد   فرزند  زادگان  قاسمی  غامعلی  آقای  متقاضي  بامعارض  مالكانه 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۳۵1/۹ متر مربع تحت پاک 12۵01 فرعي از 10۸2۷ اصلي مفروز و 
مجزا شده از پاک 10۸2۷/11۳۸ واقع در قطعه ۵ بخش 1۸ فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت 
به اينكه تحديد حدود  پاک 10۸2۷/12۵01 تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز يكشنبه ۹۹/11/26 تعيين و عمليات 
تحديد از ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 14 
قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد به مدت ۳0 روز 
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايد و پس از اخذ 
رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 

است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/11/04

هدايت اله رحيمی درازی - رئيس اداره ثبت اسناد و اماک گراش          م/الف/۵۸۸

دلیلی بر والیت فقیه
عصر  در  حاكميت  و  واليت  حق  چگونه 

غيبت برای فقيه اثبات می شود؟
ـ  السام(  معصوم)عليهم  امامان  می دانيم 
حكومت  السام(ـ  علی)عليه  حضرت  بجز 
و  الهی  حاكميت  يعنی  نداشتند،  ظاهری 

مشروع آنان تحقق عينی نيافت.
از سوی ديگر در زمانهايی كه امامان حاكميت 
ظاهری نداشتند، شيعيان در موارد متعددی 
نيازمند آن می شدند كه به كارگزاران حكومتی 
مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر 
ملكی اختاف داشتند و چاره ای جز مراجعه 

به قاضی نبود.
فرهنگ شيعی هر  از ديگر سو می دانيم در 
نصب  به  نحوی  به  حاكميتش  كه  حاكمی 
به  و  غيرشرعی  حاكم  نشود،  منتهی  الهی 
اصطاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور 
امام، خلفايی كه با كنار زدن امام معصوم، بر 
به  بودند، »طاغوت«  زده  تكيه  اريكه قدرت 

شمار می آمدند. 
مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون 
قرآن تصريح می كند: »يُريُدوَن اَْن يََتحاَكُمواْ 
بِه؛  يَْكُفُرواْ  اَْن  اُِمُرواْ  َقْد  َو  الّطاُغوِت  اِلَی 
می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حّكام 
به  شده اند  امر  كه  حالی  در  برودند؟!  باطل 

طاغوت كافر باشند.

وضع  آن  در  مؤمن  مردم  وظیفه  پس 
چه بود؟

السام(راهكار  معصومين)عليهم  خود 
بودند  گذاشته  شيعيان  اختيار  در  مناسبی 
و آن اينكه در مواردی كه محتاج به مراجعه 
جامعه  رسمی  حاكم  و  هستيد  حاكم  به 
به كسانی مراجعه  حاكمی غيرشرعی است، 
كنيد كه عارف به حال و حرام باشند. و در 
صورت مراجعه به چنين شخصی حق نداريد 
از حكم و داوری او سرپيچی كنيد اين كار 
در  معصوم  امام  رّد  و  است  معصوم  امام  رّد 

حّد شرک به خداست. 

در  كه  بنگريد  حنظله«  بن  »ُعَمر  مقبوله  به 
السام(نقل شده  امام جعفر صادق)عليه  از  آن 
نظر  و  حديثنا  روی  قد  منكم  كان  »من  است: 
فی حالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به 
فاذا حكم  حاكماً  عليكم  قد جعلته  فانی  حكماً 
ا...  بحكم  استخّف  فانّما  منه  يقبله  فلم  بحكمنا 
و علينا رّد والّراد علينا كالراد علی ا... و هو علی 

حد الشرک با... «
امروز همان شخصی است  »فقيه« در اصطاح 
كه در روايات با تعبير »عارف به حال و حرام« 

و امثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان بر واليت فقيه 
اگر  كه:  آورد  استدالل  چنين  غيبت  زمان  در 
دسترسی  صورت  در  معصوم،  حضور  زمان  در 
او  نداشتن  حاكميت  و  معصوم  به  نداشتن 
جامع الشرايط  فقيهان  به  مراجعه  مردم  وظيفه 
ندارد  حضور  معصوم  اصا  كه  زمانی  در  است، 
به طريق اولی وظيفه مردم مراجعه به فقيهان 

جامع الشرايط است.
با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل 
الزمان)عليه  صاحب  حضرت  مشهور  توقيع 
الحوادث  »اما  می خوانيم:  آن  در  السام(كه 
فانهم  حديثنا  رواة  الی  فيها  فارجعوا  الواقعۀ 

حجتی عليكم و انا حجۀ ا... عليهم؛ 
يعنی در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث 
ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند 

و من حجت خدا بر آنانم.
حق  غيبت  عصر  در  فقيه  كرديم  اثبات  وقتی 

كه  اوست  يعنی  دارد،  واليت  و  حاكميت 
امور  و  می كند  نهی  و  امر  می دهد،  فرمان 
هم  مردم  و  می كند  فتق  و  رتق  را  جامعه 
كنند.  تبعيت  فقيهی  چنين  از  موظفند 
معصوم،  حضور  عصر  در  كه  همان گونه 
بر  السام(  امام)عليه  سوی  از  كسی  اگر 
بودند  موظف  مردم  می شد،  گمارده  امری 
وقتی  كنند.  اطاعت  را  او  دستورهای 
به  را  اشتر  السام(مالک  علی)عليه  حضرت 
استانداری مصر مأمور كرد، دستورات مالک 

واجب االطاعۀ بود. 
زيرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت 
و  نماينده  را  ديگری  كسی،  وقتی  بود.  علی 
جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، 

در واقع برخورد با خود شخص است. 
معصوم  طرف  از  فقيه  كه  غيبت  زمان  در 
برای حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و 
عدم اطاعت از فقيه به معنای پذيرش يا رّد 

خود معصوم)عليه السام( است.
دارای  فقيه  اوال  گفت:  بايد  خاصه  طور  به 
مطلقه  واليت  ثانياً:  نيست؛  تكوينی  واليت 
فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم 
فقيه  واليت  اصل  ثالثاً:  نيست؛  دين  تغيير 
رابعاً:  است؛  نشده  منكر  فقيه شيعی  هيچ  را 
نظر  تفاوت  به  فقيه،  فقها در واليت  اختاف 
آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل واليت.

ا...   آیت   - ها  پاسخ  و  ها  پرسش  منبع: 
محمدتقی مصباح یزدی

نِّ إِثٌْم«  بَْعَض الظَّ
زنی  و  مرد  از  را  شما  ما  واقع  در  مردم!  »ای 
آفريديم و شما را نژادها و قبيله هايی قرار داديم 

تا يكديگر را بشناسيد. «
آری كسی كه به آيات الهی مومن است تاش 
می كند نسبت به ديگران بدگمانی نداشته باشد 
يا بد گمانی خود را كنترل كند؛ در آن حال از 

افسردگی و افسرده شدن نجات يافته است.
ايجاد  ديگر  عامل  با  رابطه  در  كريم  قرآن 

افسردگی يعنی احساس نوميدی، می فرمايد:
َُّه اَل ييَأُس ِمن َرْوِح ا...   ْوِح ا...  إِن »َواَل تَيَأُسوا ِمن رَّ

إاِلَّ الَْقْوُم الْكافُِروَن« 
نشويد؛  نااميد  خدا  رحمت  و[  ]گشايش  از  »و 
رحمت  از  )كسی(  كافران،  گروه  جز  كه  ]چرا[ 

خدا نااميد نمی شود. «
و در جای ديگر می فرمايد:

اَل  أَنُفِسِهْم  َعلَی  أَْسَرُفوا  َِّذيَن  ال ِعَباِدی  يا  »ُقْل 
نُوَب َجِميعاً  تَْقَنُطوا ِمن َرْحَمِه ا...  إِنَّ ا...  يْغِفُر الذُّ

ِحيُم« َُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ إِن
»بگو: »ای بندگان من كه در مورد خودتان زياده 

افسردگی از جمله بيماری های روانی است كه 
در جوامع مختلف شيوع دارد. اين اختال روانی 
نگران  و  مهم  مشكات  از  يكی  اخير  قرن  در 
كنندة  تهديد  عوامل  جمله،  از  و  كنندةجوامع 
و  رود  می  شمار  به  كشورها  اقتصادی  وضعيت 
از اين رو مورد توجه بسياری از صاحب نظران و 
امور بهداشتی كشورها و سازمان  سياستگزاران 

جهانی بهداشت قرار گرفته است. 
مورد  وحيانی  منبع  تنها  عنوان  به  كريم  قرآن 
او  انسان، و نيازهای  با نگاهی جامع به  اعتماد؛ 
و ظرفيت وجوديش، دستورالعمل هايی را برای 
و  افسردگی  از حمله های عصبی،  ماندن  سالم 

هر بيماری ديگر بيان كرده است.
قرآن كريم می فرمايد:

»مومنان كسانی هستند كه هر گاه مصيبتی به 
آنان برسد متوجه خداوند شده و می گويند: انا 
هلل و انا اليه راجعون. در حقيقت ما از خداييم و 

به سوی او باز می گرديم. «
انسان  دستورالعمل،  اين  بيان  با  كريم  قرآن 
ورطۀاضطراب  به  افتادن  از  را  زده  مصيبت 
بروز  صورت  در  و  دهد  می  نجات  افسردگی  و 
اضطراب با بيان »أاََل بِِذكِر ا...  تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«، 
از اضطراب دعوت  آرامش و دور شدن  به  را  او 
می كند. شخصی كه معتقد به نيرويی فراتر از 
ماده باشد هيچ گاه از دست دادن چيزی از امور 

دنيوی او را افسرده و غمگين نمی كند.
همان طور كه گذشت، طبق بيان ديدگاه های 
كه  دارد  وجود  منفی  نگرش  سه  نيز،  شناختی 
ولی  گردد.  می  انسان  در  افسردگی  بروز  باعث 

خداوند در مقابله با اين عوامل می فرمايد:
ُه َولَِرُسولِِه َولِلُْمْؤِمِنيَن«  ِ الِْعزَّ »َوهلِلَّ

به  و  بداند  عزيز  را  كه خود  رو شخصی  اين  از 
احساس  دچار  كند  توجه  بخش  نسخۀشفا  اين 

حقارت نمی گردد.
خداوند در جای ديگر از احساس بدبينی نهی و 

آن را گناهی بزرگ شمرده و می فرمايد:
نِّ إِنَّ  َِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كِثيراً ِمَن الظَّ »يا أَيَها ال

نشويد،  نااميد  خدا  رحمت  از  ايد،  كرده  روی 
]چرا[ كه خدا تمام آثار )گناهان( را می آمرزد؛ 

كه تنها او بسيار آمرزنده ]و[ مهرورز است. «
افسردگی، تجربۀ مستمر  از جمله عوامل ديگر 
ناراحتی بود، قرآن كريم راه نفوذ برخی ناراحتی 
نگاه  نوع  مانند:  عواملی  است  ممكن  كه  را  ها 
كرده  مسدود  را  باشد  اطراف  وقايع  به  شخص 

است و می فرمايد:
َوَعَسی  لَكْم  َخيٌر  َوُهَو  َشيئاً  تَكَرُهوا  أَن  »َعَسی 
َوأَنُْتْم  يْعلَُم  َوا...   لَكْم  َشرٌّ  َوُهَو  َشيئاً  تُِحبُّوا  أَن 

اَل تَْعلَُموَن«
برای  آن  و  ناخشنوديد،  چيزی  از  بسا  چه  »و 
شما خوب است؛ و چه بسا چيزی را دوست می 
داريد و آن برای شما بد است. و خدا می داند، و 

شما نمی دانيد. «
كه  افتد  می  اتفاق  حوادثی  روزمره،  زندگی  در 
ممكن است باعث ناراحتی انسان شود. خداوند 
به  ناراحتی  امور،  اين  با  رابطه  در  فرمايد:  می 
خود راه ندهيد. چه بسا همين امر كه به ظاهر 
شما  است،مصلحت  شده  شما  ناراحتی  موجب 

در آن باشد. 

از آن جا كه اين بيان عام می باشد، فرد مومن 
بايد نسبت به هر امر به ظاهر ناراحت كننده 
در  از گرفتار شدن  و  نگريسته  با ديدةمثبت 

كمند غمگينی شديد رهايی می يابد.
از  نيز،  شده  مطرح  شناختی  جامعه  عوامل 
شيوا،  بياناتی  با  و  نمانده  مخفی  قرآن  نگاه 
باز  محدوده  آن  به  شدن  وارد  از  را  انسان 

داشته است و می فرمايد:
َوالُْجوِع  الَْخْوِف  ِمَن  ٍء  بَِشی  »َولََنْبُلَونَّكْم 
ِر  َوبَشِّ َّثَمَراِت  َوال َواألْنُْفِس  األْْمَواِل  ِمَن  َونَْقٍص 

ابِِريَن« الصَّ
»و قطعاً ]همه [ شما را به چيزی از ترس و 
گرسنگی و كاهشی در ثروت ها و جان ها و 
محصوالت، آزمايش می كنيم؛ و به شكيبايان 

مژده ده. «
خداوند در اين آيه عوامل امتحان بشر را باز 
می شمارد. عواملی كه در صورت عدم ايمان 
شود  می  او  زندگی  در  تنش  باعث  شخص، 
اما  برد،  می  فرو  افسردگی  كام  به  را  فرد  و 
موارد  اين  كه  نكته  اين  به  تذكر  با  خداوند 
برای امتحان و آشكار شدن افراد صابر است 
و  اضطراب  به  ورود  از  را  اسامی  جامعۀ  و 

افسردگی نجات می دهد.
بروز  در  شناختی  جامعه  ديگر  عوامل  از 
هم  از  های  خانواده  و  تجرد  افسردگی، 
گسسته است. در اسام به موضوع ازدواج و 
تشويق به تشكيل خانواده اهتمام زيادی شده 
است و آن را عامل ثبات روانی و دور شدن از 

اضطراب می داند و می فرمايد:
»َوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَكم ِمْن أَنُفِسكْم أَْزَواجاً 
إِنَّ  َوَرْحَمًه  ًه  َمَودَّ بَيَنكم  َوَجَعَل  إِلَيَها  َِّتْسكُنوا  ل

فِی ذلِک َلياٍت لَِقْوٍم يَتَفكُروَن«
»و از نشانه های او اين است كه همسرانی از 
)جنس( خودتان برای شما آفريد، تا بدان ها 
آرامش يابيد، و در بين شما دوستی و رحمت 
است  هايی  نشانه  ]ها[  آن  در  قطعاً  قرارداد؛ 

برای گروهی كه تفكر می كنند. «

َمْعُدوٍد  ُکلُّ  السالم(:  )علیه  َقاَل  َو   -7۵
ُمْنَقٍض، َو ُکلُّ ُمَتَوقٍَّع آٍت.

]و فرمود علیه السالم[: هر شمرده شده اي تمام 
شدني و هر چشم به راهي رسیدني است.

عبارت باال در غرر تكميل تر و به صورت زير 
آمده است:

ُمَتَنَفٌص ُكلُّ  ُسرُوٍر  ُمْنَتَقٌص ُكلُّ  َمْعدُوٍد  »ُكلُّ 
َجْمٍع إلی َشتاٍت ُكلُّ ُمَتَوقٍِّع آٍت«.   

هر  و  پذيرنده  نقصان  شده اي  شمرده  هر 
شادماني تيره شونده و هر جمعيتي پراكنده 
هر  يعني  است.  آينده  راهي  به  چشم  هر  و 
نقصان  و  است  معدود  شمارش  قابل  چيز 
مي پذيرد و كاستي نشان  مي دهد و هر سرور 
و شادماني تير شونده و كدورت زاست يعني 
هر  و  است  توأم  اندوه  با  دماني ها   شا  همه 
جمعيتي به سوي تفرقه و پراكندگي حركت 
انسان  و  بوده  انتظار  قابل  هرچه  و  مي كند 
چشم  به راه آن باشد خواهد آمد )مانند مرگ 

يا قيامت( و از آن نبايد غفلت ورزيد.
شبيه  موضوع  جهت  از   ۷4 يا   ۷۵ حكمت 
هم هستند و هر دو در مورد مرگ و قيامت 

مي نمايد. بحث 

قاعده  يک  از   ۷۵ حكمت  آغازين  عبارت 
دليل   فلسفي سخن مي گويد كه محدوديت 
بر معدوديت است يعني هر چيزي كه قابل 
نامتناهي و بي نهايت نخواهد  شمارش است 
مي يابد  خاتمه  است  محدود  چون  و  بود 
گفته  وقتي  دارد  حالت  همين  انسان  عمر 
يا  هشتاد  يا  هفتاد  يا  سال  شصت  مي شود 
است  شمارش  قابل  چون  بيشتر  يا  كمتر 
است  شدني  تمام  عمر  پس  مي شود  تمام 
و بايد از آن براي قيامت كه رسيدني است 
برده  زيان  تنها  نه  نبريم  بهره  اگر  برد  بهره 
)عمر(  سرمايه  عين  و  كرده ايم  خسران  كه 

نابود ساخته ايم. را 
قطعي  اموري  از  )ع(  امام  دوم  عبارت  در 
به  »ُمتوقِّع«  واژه  مي فرمايد  بحث  حتمي  و 
و  قطع  به طور  كه  مي شود  گفته  كارهايي 

يقين واقع مي شود مانند مرگ و قيامت.
پس عمر رفتني و قيامت و آخرت يقيني و 
آمدني و قطعي است از اين عمر كوتاه براي 
برگيريم  توشه  گسترده  آخرت  و  عاقبت 
چاره اي  آن  خطرات  و  باقي  ديار  براي  و 

بينديشيم.

راهکارهای قرآن برای پيشگيری از افسردگی

سخن چيني

آداب معاشرت از ديدگاه معصومان عليهم 
الّسالم - شيخ حّر عاملی رحمه ا... عليه

امام صادق )ع( فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
به موسی )ع( وحی كرد كه يكی از يارانت 
عليه تو سخن چينی كرده، از او بپرهيز، عرض 
كرد خدايا من كه او را نمی شناسم مرا آگاه 
كن تا او را بشناسم، خطاب شد ای موسی من 
سخن چينی را بر او عيب می گيرم ولی تو مرا 
مكلّف به سخن چينی می كنی، موسی گفت 

خدايا پس چه كنم؟ 
خطاب آمده ای موسی يارانت را به گروههای 
ده نفری تقسيم كن و بين آنها قرعه بكش، 
البته قرعه به نام گروهی اصابت خواهد كرد 
كه سخن چين در بين آنهاست و به همين 
ترتيب قرعه كشی را ادامه بده تا قرعه به نام 
سخن چين اصابت كند، موسی )ع( گويد: 
وقتی كه سخن چين قرعه كشی را ديد از 
جا برخاست و گفت: ای پيغمبر خدا، سخن 
چين من بودم، و سوگند ياد می كنم كه هرگز 

آن را تكرار نكنم.

اماماکظمعلیهالسالم:
ِف َوالَیُبُت هِل السَّ ِف َیُبُت رَع الزَّ  ِإنَّ
َقلِب ف َتعُمُر کَمُة الحِ َفَکذِلَک فا الصَّ
،ّباِر الجَ ِ املَُتواِضِعَوالَتعُمُرفَقلِباملَُتَکبِّ
َوَجَعَل الَعقِل آَلَة واُضَع التَّ َجَعَل الّل  أِلنَّ

هِل. ِمنآَلِةالجَ َ َکبُّ التَّ
بر نه ،روید ىم مهوار زمنی در زراعت
،حکمتکه است چننی و سخت سنگ
در نه گرید ىمجاىمتواضع هاى دلدر
وتاضع،متعالخداوند.متکبهاىدل
جهل وسیله را تکب و عقل وسیله را

قراردادهاست.

حکمت در چه دل هايی 
به بار می نشيند

تحف العقول، ص 396

در جلسه ای كه راجع به عبادت صحبت می كردم گفتم: نگوئيد اسام تنها يک دين اجتماعی است، اسام 
تنها دين اخاق است. بلكه اسام دين همه اين هاست. اسام باالترين حرف را درباره تعليمات اجتماعی 

گفته است. می فرمايد:
»لََقْد اَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبيِّناِت و اَنَْزلْنا َمَعُهم الِْكتاَب و الْميزاَن لَِيُقوَم الّناُس بِالِقْسِط« تمام پيغمبران را فرستاديم برای 
اين كه در ميان مردم عدالت اجتماعی پيدا بشود . اسام برای اخاق خوب، باالترين حرفها را زده است. می فرمايد:

»ُهَو الّذی بََعَث فی ااُلّمّييَن َرُسوالً ِمْنُهم يَْتُلوا َعلَْيِهم آياته َو يَُزّكيِهم و يُعلُِّمُهُم الِْكتاَب و الِْحْكَمَه«. 
ولی آيا اسام كه ارزش تعليمات اجتماعی را اين قدر باال برده، از ارزش عبادت چيزی كاسته است؟ ابداً، 

ارزش عبادت را هم يک ذره نكاسته است بلكه مقام عبادت را در مافوق همه اين ها حفظ كرده است.
از نظر اسام سر لوحه تعليمات، عبادت است. اگر عبادت درست باشد آن دو تای ديگر درست می شود و 
اگر عبادت نباشد آن دو تا واقعيت پيدا نمی كند. باور نكنيد كه يک كسی در دنيا پيدا بشود كه در مسائل 

اخاقی و اجتماعی مسلمان خوبی باشد ولی در مسائل عبادی مسلمان خوبی نباشد. 
ما برای آدم نماز نخوان چيزی از مسلمانی قائل نيستيم. اميرالمؤمنين عليه السام فرمود: بعد از ايمان به خدا چيزی در حّد نماز نيست. 

پيغمبر اكرم صلی ا...  عليه و آله وسلم فرمود: نماز مثل چشمه آب گرمی است كه در خانه انسان باشد و انسان روزی پنج بار در آن آب گرم 
شستشو بكند.

لوهِ و حافُِظوا َعلَْيها« )كام امر است( يعنی رسيدگی به كار نماز بكنيد، محافظت بر نماز بكنيد. خداوند به پيغمبر می فرمايد: »تَعاَهُدوا اَْمَر الصَّ
لوهِ َو اْصَطِبْر َعلَْيها« به خاندانت دستور بده كه نماز بخوانند، خودت هم بر نماز صبر كن يعنی نماز، زياد بخوان و آن را تحمل كن. »و اُْمْر اَْهلََک بِالصَّ

ََّک تَُقوُم اَْدنی ِمْن ثُلَْثی اللّيِل و نِْصَفُه و ثُلَْثُه و طائَِفٌه ِمَن الّذيَن َمَعک«. »اِنَّ َربََّک يَْعلَُم اِن
خدا می داند كه تو و افرادی كه با تو هستند شبها بپا می خيزيد، عبادت می كنيد، خدا را پرستش می كنيد.

َُّک َمقاماً َمْحُموداً«، ای پيغمبر! قسمتی از شب را تهجد بكن )بر او واجب بود( شايد كه  د بِِه نافلًه لََک َعَسی اَْن يَْبَعَثَک َرب »و ِمَن اللّيل َفَتَهجَّ
خدا به اين حال تو را به مقام محمود برساند. 

منبع: طهارت روح - شهيد مطهري

عبادت سرلوحه تعلیمات اسالم

هر وقت شيطان سراغ شما آمد و به شما گفت كه » ريا كن«، به ياد اين حديث 
بيفتيد و ريا نكنيد.

خدای تبارک و تعالی به ريا كار می فرمايد: »ای رياكار! برای چه ريا می كنی؟ 
برای اين ريا می كنی تا در دل مردم جا باز كنی و مريد پيدا كنی و مردم مريد 
تو شوند؟ تو بيا خالص شو و همه كارها را برای من انجام بده، من بيشتر برای تو 

مريد درست می كنم و محبت تو را بيشتر در دل مردم می اندازم.«
اين تجربه عمر ماست و به چشم ديده ايم كسانی كه خالص بوده اند، مريدانشان 
بيشتر بوده است. اگر انسان اين حديث را هميشه يادش باشد، هيچ وقت برای 

كسی كار نمی كند و هيچ وقت ريا نمی كند.
آیت ا...  مجتهدی)ره(

ریا کن

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  غامشا   فرزند  آشفته  مرضيه  خانم 
اين  حقوقي  ح    ۹۹/۹۹ كاسه  به  كه  درخواستي 
شورا  ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر 
شادروان   كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
ملي  شماره  به  اكبر  فرزند  آشفته  غامشا  مرحوم 
تاريخ   در  الرستان   از   صادره   2۵10۹6۷1۹۳
شرفويه   خود  دائمی  اقامتگاه  در    1۳۹۹/0۹/۳0
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به

م  ش  غامشا   فرزند  آشفته  اكبر  1-علي 
  2۵11۸4۳66۸

2-ليا آشفته فرزند غامشا  ش م 2۵11۸2126۵

م  ش  غامشا   فرزند  آشفته  ۳-صديقه 
2۵10۹۷1۷1۹

م  ش  غامشا   فرزند  آشفته  4-معصومه 
2۵11۸6۷۵0۸

م  ش  غامشا   فرزند  آشفته  ۵-مرضيه 
2۵1210۸2۵2فرزندان متوفي والغير...

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

قاضي شوراي حل اختاف شعبه اول شهر بنارويه - 
علي سهيلي              م/الف/۷26
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صف

هم راه رفتن و هم دويدن می توانند به شما 
در كاهش وزن كمک كنند، اما دويدن ممكن 
است انتخاب بهتری باشد. محققان می گويند 
كه پياده روی صرف، مقادير متوسطی از وزن 
را كاهش می دهند. در حالی كه بخش قابل 
البته  شود.  می  كم  دويدن  با  وزن  از  توجهی 
راه  در طی  انرژی شما  ميزان  به  واقعاً  نتيجه 

رفتن و دويدن بستگی دارد. 
راه رفتن و دويدن می توانند سامت قلب را 
 201۳ سال  در  مطالعه  يک  بخشند.  بهبود 
نشان داد كه هم راه رفتن و هم دويدن خطر 
ابتا به فشار خون باال، كلسترول باال و ديابت 
را كاهش می دهند. در سال 201۷ هم يک 
تعداد  در  اندک  افزايش  كه  داد  نشان  مطالعه 
آنها  فعاليت  شدت  و  روز  در  مردم  های  قدم 
باعث كاهش خطر كارديومتابوليک آنها مانند 

ديابت و بيماری های قلبی می شود. همچنين 
افرادی كه روزانه قدم های بيشتری برمی دارند، 
و  دارند  كمتری  وزن  دارند،  كمتری  كمر  دور 

سطح انسولين آنها بهبود می يابد. 
اگرچه به طور كلی دويدن برای بهبود سامت 
تحقيقات  برخی  اما  است،  شده  شناخته  قلب 
حد  )در  حد  از  بيش  دويدن  دهد  می  نشان 
ماراتن( می تواند مضر باشد. از آنجا كه دويدن 
است،  روی  پياده  از  باالتر  تأثير  با  فعاليت  يک 
در  دارد.  بيشتری  ديدگی  آسيب  خطر  دويدن 
خطر  سوم  يک  از  كمتر  روی  پياده  حقيقت، 
ممكن  دويدن،  هنگام  دارد.  را  دويدن  آسيب 
اما  بپيچد،  پايتان  مچ  يا  بخوريد  زمين  است 
اين آسيب ها در راه رفتن احتمال كمتری دارد 
با سرعت نسبی كندتری نسبت به دويدن  زيرا 
راه می رويد. عاوه بر اين، در افراد چاق، پياده 

روی بيشتر از دويدن توصيه می شود، زيرا بار و 
استرس كمتری در زانو و مچ پا دارند. 

به طور كلی، هر دو راه رفتن و دويدن می توانند 
به شما در رسيدن به ميزان توصيه شده ورزش 

مرزهای خط كشی  تابع  آنكه  از  بيش  پيری 
ريشه  آدمی  انديشه  در  باشد،  طبيعت  شده 
تقويمی  با سن  آنكه  از  بيش  سالمند  و  دارد 
توانمندی  و  نشاط  نيرو،  با  شود،  مشخص 
ای  پديده  شود.سالمندی  می  شناخته  اش 
تغييرات  با  زمان  مرور  به  كه  است  طبيعی 
تغييرات  اين  روند  است.  همراه  فيزيولوژيک 
سرعت  ولی  است  يكسان  مختلف  افراد  در 
از  است  آنچه مسلم  است.  متفاوت  آن  ايجاد 
سالمندی نمی توان پيشگيری كرد، ولی می 
تمام  در  صحيح  تغذيه  اصول  رعايت  با  توان 
و روحی خود  زندگی سامت جسمی  دوران 

را برای سالمندی حفظ كرد. 
به  اشاره  با  سالمندی  طب  متخصص  يک 
در  نشينی  خانه  روحی  و  جسمی  عوارض 
سالمندان گفت:سوء تغذيه، مشكات مفصلی، 
از  برخی  افسردگی  و  خوابی  بی  نااميدی، 
سالمندان  سامت  كه  است  مهمی  مشكات 

را تهديد می كند.
به  نشين  خانه  گفت:سالمندان  رئوف  دكتر 
مفصل  و  عضله  قدرت  فعاليت،  كاهش  دليل 
خود را از دست می دهند و در صورتی كه اين 
دچار  اصطاح  به  مفصل  باشد،  طوالنی  روند 
درد  احساس  سالمند  و  شود  می  زدگی  يخ 

می كند.
معضل  دومين  عنوان  به  سوتغذيه  از  وی 
ادامه  و  برد  نام  نشين  خانه  سالمندان  مهم 
داد:وقتی سالمندی خانه نشين می شود، در 
تهيه، پخت و حتی ميل كردن غذا با مشكل 
مواجه می شود و چون تغذيه مناسبی ندارد، 
های  ويتامين  انواع  كمبود  و  سوتغذيه  دچار 

ضروری می شود.

عوارض روحی در سالمندان خانه نشين
كرد:يكی  اظهار  سالمندی  طب  متخصص  اين 
افسردگی   ، سالمندان  بزرگ  معضات  از  ديگر 

بسيار  دنيا  در  بلكه  ايران  در  تنها  نه  كه  است 
دليل  به  نيز  مشكل  اين  عمده  و  است  شايع 
تنهايی و انتظار داشتن از ديگران ايجاد می شود 
كه البته ابتا به افسردگی تنها خاص سالمندان 
نيست و انسان های سالم نيز در نتيجه دو عامل 

ياد شده دچار افسردگی می شوند.
رئوف با اشاره به تبعات درمان نشدن افسردگی 
زيادی  مدت  افسردگی  كرد:وقتی  خاطرنشان 
طول می كشد، مقاومت بدن كاهش پيدا كرده و 
سالمند در معرض ابتا به بيماری های جسمی 

و روحی قرار می گيرد .
روابط  بايد  سالمندان  كه  اين  بر  تاكيد  با  وی 
كنند،  حفظ  ديگران  با  را  خود  اجتماعی 
مددكار  همسايگان،  اطرافيان،  با  گفت:ديدار 
در  فيزيكی  های  فعاليت  انجام  و  اجتماعی 
وضعيت  بهبود  در  بسزايی  تاثير  امكان  صورت 

روحی و جسمی سالمندان خواهد داشت.

در  خاص  اختالالت  برخی  در  درمانی  تغذيه 
سالمندی

باال، چربی  فشارخون  وزن،  وزن، كاهش  اضافه 

در  مشكات  ترين  اصلی  وديابت  باال  خون 
راه كنترل آن ها  ترين  بوده و عمده  سالمندی 
تغذيه مناسب و پيروی از يک الگوی تغذيه ای 

صحيح می باشد.

عوارض روحی و جسمی را در سالمندان خانه 
نشين بشناسيد

چاقی
تحرک،  شدن  كم  به  توجه  با  سن  افزايش  با 
بدنی و كند شدن سير متابوليسم  توده  كاهش 
پايه نياز به انرژی كاهش می يابد. در صورتی كه 
رژيم غذايی كالری بااليی تامين باشد چاقی رخ 

خواهد داد. بنابر اين در اين سنين :
انتخاب غذاهای كم حجم و غنی از مواد مغذی

كاهش مصرف مواد شيرين و چربيها
توصيه می شود.

سوء تغذیه و کاهش وزن
در  غذايی  مواد  دريافت  كمبود  و  تغذيه  سوء 
گردد.  می  اشتهايی  بی  به  منجر  پيری،  دوران 
به  از سوءتغذيه مربوط  ناشی  مهمترين عوارض 
كمبود ويتامين ها، مواد پروتئينی و اماح است. 

مواد  كمبود  عامت  اولين  اشتها  شدن  كم 
معدنی و مواد ضروری در بدن است.

در سالمندان مبتا به سوءتغذيه رعايت نكات 
تغذيه ای زير پيشنهاد می شود:

- رژيم غذايی پركالری - پر پروتئين در وعده 
های غذايی بيشتر )پر انرژی مثل عسل، مربا 
طعم  انواع  از  استفاده   - درصبحانه(  كره  و 
آب  و  ها  چاشنی  ها،  ادويه  مثل  ها  دهنده 
برای خوش طعم كردن غذا و تحريک  ليمو 

اشتها
- رعايت تنوع غذايی، مانند استفاده از نان و 
غات ، سبزی ها و ميوه ها، شير و لبنيات ، 
گوشت، حبوبات و تخم مرغ در برنامه غذايی 

روزانه
- استفاده از بيسكويت، كيک، شيرينی، شير، 
سيب  خرما،  و  پنير  و  نان  كلوچه،  بستنی، 
زمينی پخته، ميوه های تازه و خشک و انواع 
ميان  در  فندق(  پسته،  گردو،  )بادام،  مغزها 

وعده ها
- استفاده بيشتر از نان و غات

نباتی مثل روغن  - مصرف روغن های مايع 
زيتون همراه با ساالد و سبزی ها

یبوست:
يبوست  به  ابتاء  احتمال  سالمند  افراد  در 
زياد است. اگر بيماری يا مشكل خاصی وجود 

نداشت برای رفع يبوست توصيه می شود:
و  ها  دار:ميوه  فيبر  مواد  مصرف  افزايش   -
سبزيهای تازه )پخته يا خام( و غات سبوس 
های خشک  ميوه  دار،  سبوس  نانهای  و  دار 

مانند برگه زردآلو، آلو و انجير
مايعات:ترجيحا“  زيادی  مقادير  مصرف   -
وجود  جزدر صورت  روز(  در  ليتر   1-2( آب 
كليــوی  مشكل  يا  عروقی  قلبی،  بيماری 
)مصرف مقادير زياد شير در برخی افراد ايجاد 

يبوست می كند.(

مهم ترين خاصيت های گاب
با آسيب  مبارزه  و  اكسيدانی  آنتی  اثرات  دارای 

راديكال های آزاد است
آنتی اكسيدان ،  از  غنی  منبع  يک  عنوان  به 
و  پوست  سلول های  تقويت  به  می تواند  گاب 
احيای بافت پوست كمک كند. حتی می تواند 
افرادی باشد كه پوست  انتخاب عالی برای  يک 

حساسی دارند.
عاوه بر اين ، مطالعات نشان می دهد كه آنتی 
ضد  خواص  آن  به  سرخ  گل  های  اكسيدان 
ديابتی ، كاهش دهنده درد ، ضد ويروسی ، ضد 

باكتری و احتماالً حتی ضد سرطان می دهند.
پيری  عائم  كاهش  به  تواند  می   گاب  چگونه 

كمک كند؟ 
با  كه  است  آنتی اكسيدان هايی  شامل  گاب 
و  پوست  آسيب  مسئول  كه  آزاد  راديكال های 
تيره،  لكه های  چين،  مانند  پوست  پيری  عائم 

خشكی و ... هستند، مبارزه می  كنند.
تسكين می  را  پوست  آكنه  و  التهاب   ، خشكی 

دهد
و  نرمی   ، طراوت  تواند  می  گاب  اين،  بر  عاوه 
درخشندگی را به پوست شما هديه كند و در كاهش 

لكه های تيره و زخم ها نيز موثر عمل می كند.
استفاده از گاب می  تواند به جلوگيری از چربی 
و يا خشكی بيش از حد پوست نيز كمک كند. به 
سادگی چند قطره گاب روی كمی پنبه بريزيد 
و سپس آن را بر روی ناحيه آسيب ديده پوست 
خود بماليد تا به آبرسانی پوست كمک كنيد و 

درمان را ارتقا دهيد.
اثرات  گاب  كه  رسد  می  نظر  به   ، نهايت  در 

عنوان ضد  به  زيرا   ، دارد  نيز  درد  طبيعی ضد 
درد بسيار مفيد عمل می كند.

با عفونت دهان و چشم ها مبارزه می كند
ميكروبی  ضد  اثرات  دارای  گاب  كه  آنجا  از 
است ، به برخی از دهانشويه ها و قطرات چشم 
اند  اضافه می شود. مطالعات خاص نشان داده 
كه گاب می تواند عفونت و زخم های دهان را 
كاهش دهد ، به عاوه برای درمان عفونت های 
چشم مانند چشم صورتی )التهاب ملتحمه( نيز 

مفيد است.
توانايی گاب در  درمان عفونت به پتانسيل ضد 
كه  بدانيد  است  گردد. خوب  برمی  آن  التهابی 
گاب در تسكين درد ناشی از عفونت نيز موثر 

است چرا كه يک داروی مسكن طبيعی است.
به مبارزه با شوره سر و تغذيه مو كمک می كند

خاصيت ضد التهابی و ضد عفونی كننده گاب 
و  سر  پوست  درماتيت  از  درمان  در  تواند  می 

رشد موها كمک كند.
عطر و طعم بی نظيری فراهم می كند

از گاب می توان به عنوان پايه عطر برای تهيه 
عطر يا اسپری استفاده كرد. روغن گل محمدی 
و آب رايحه ای بسيار غنی دارند كه هم شيرين 
اين  كه  شود  می  گفته  است.  تند  كمی  هم  و 
بخش  آرامش  های  توانايی  دارای  حتی  عطر 
براساس  و  است  و خوی  كننده خلق  تقويت  و 
برخی تحقيقات ، برای كسانی كه با اضطراب ، 
افسردگی يا سردرد سروكار دارند ، مفيد است.

از مصارف گاب هنگام پخت و پز می توان به 
افزودن آن به مربا، سس ساالد، شربت، كيک و 

نوشيدنی با طعم ميوه اشاره كرد.

هفتگی كمک كنند. اگر يک فعاليت با شدت 
متوسط انجام می دهيد بايد بين 1۵0 تا ۳00 
شدت  با  اگر  يا  كنيد  ورزش  هفته  در  دقيقه 

ورزش می كنيد ۷۵ تا 1۵0 دقيقه. 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1۳۹۹60۳11011000۳4۸ 
موضوع   - اول  هيأت   ۹۹/0۳/۳1 مورخه 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
سهراب  آقای  متقاضي  بامعارض  و  مالكانه 
بشماره شناسنامه  عبدالرحمن    فرزند  باقری 
يک  ششدانگ  در  بستک   از  صادره   4021
مربع  متر   664/66 مساحت  به  خانه  باب 
پاک ۷ فرعي از ۵14۵ اصلي مفروز  و مجزا 
شده از پاک ۵14۵/1  اصلي  قطعه 2 واقع 
در بخش 1۸ فارس شهر خور محرز گرديده 
با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک يک 
فرعی از ۵14۵ اصلی تاكنون به عمل نيامده 
درخواست  كه  نامبرده   تقاضای  حسب  
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده 
مورخه  يكشنبه  روز  حدود   تحديد  وقت 
حدود  تحديد  عمليات  و  تعيين   ۹۹/11/26
به عمل خواهد  در محل   ۸ صبح  از ساعت 
طبق  مجاورين  كليه  و  متقاضي  از  لذا  آمد 
در  كه  مي گردد  دعوت  ثبت  قانون   14 ماده 
بهم  حضور  ملک  وقوع  محل  در  مقرر  وقت 
حدود   به  نسبت  مجاورين  واخواهي  رسانند 
ارتفاقي باستناد ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت ۳0 روز 
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره 
پس  و  نمايد  دريافت  و  تسليم  محل  ثبت 
تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  رسيد،   اخذ  از 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار : ۹۹/11/04
شمسعلي اسكندري - رئيس  اداره ثبت اسناد 

و اماک الرستان
م/الف/۷2۷

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1۳۹۹60۳11011000۳4۷ 
موضوع   - اول  هيأت   ۹۹/0۳/۳1 مورخه 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
سهراب  آقای  متقاضي  بامعارض  مالكانه 
شناسنامه  بشماره  عبدالرحمن    فرزند  باقری 
4021 صادره از بستک  در ششدانگ سه باب 
متر   1۵4/24 مساحت  به  دهنه  هفت  مغازه 
مربع پاک ۸ فرعي از ۵14۵ اصلي مفروز  و 
از ۵14۵/1  اصلي  قطعه 2 واقع  مجزا شده 
در بخش 1۸ فارس شهر خور محرز گرديده 
با عنايت به اين كه تحديد حدود پاک يک 
فرعی از ۵14۵ اصلی تاكنون به عمل نيامده 
حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار 
وقت  نموده  اختصاصي  حدود   تحديد  آگهی 
تحديد حدود  روز يكشنبه مورخه ۹۹/11/26 
 ۸ ساعت  از  حدود  تحديد  عمليات  و  تعيين 
از  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  محل   در  صبح 
متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 14 قانون 
در  مقرر  وقت  در  كه  مي گردد  دعوت  ثبت 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي 
مجاورين نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه 
پذيرفته خواهد شد  روز  به مدت ۳0  تحديد 
به اداره ثبت محل تسليم و  كه بايستي كتباً 
دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت 
اعتراض، دادخواست  تاريخ تسليم  از  ماه  يک 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
و عدم  انقضاي مدت مذكور  در صورت  است 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادر خواهد شد.
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برای الغر شدن بدویم یا راه برویم؟

بسياری از افراد تا يک بالش نرم و بزرگ را بغل 
نكنند خواب شان نمی برد. اما حقيقت آن است 
كه خوابيدن با بالش شايد بهترين روش ممكن 
برای استراحت نباشد، چون می تواند روی جسم و 

خلق و خوی ما تأثير بگذارد.
بالش مورد عاقه ی خود می تواند  از  دل كندن 
كار دشواری باشد، اما خوابيدن بدون بالش هم 
فوايد زيادی برای سامت ما دارد كه در ادامه به 

آن ها خواهيم پرداخت.
1- جلوی پشت درد را می گیرد

باعث می شوند هنگام خواب  بالش ها  از  بسياری 
بدن در حالتی غير طبيعی قرار بگيرد و پس از 
مدتی ديگر تكيه گاه بدن نيستند. گرچه بالش ها 
اما  نمی شوند،  درد  پشت  باعث  خود  خودی  به 
می توانند بسياری از مشكات زمينه ای را تشديد 
كنند. وقتی بدون بالش می خوابيد، ستون فقرات 

حالت  در  بدن  و  كند  استراحت  می تواند  تان 
طبيعی خودش قرار بگيرد.

۲- جلوی گردن درد را می گیرد
شما  خوابيدن  درست  به  كمكی  بالش ها  بيشتر 
خوابيدن  حالت  می توانند  حتی  و  نمی كنند 
تان را بدتر كنند. خم شدن گردن به هر شكل 
و  كرد  خواهد  اذيت  را  شما  مدت  طوالنی  در 
بالش هايی كه بيش از حد سفت يا نرم هستند 

ممكن است باعث گردن درد شوند.
3- جلوی سردرد را می گیرد

خواب  از  سرگيجه  يا  سردرد  با  صبح ها  اگر 
باشد.  تان  بالش  تقصير  شايد  می شويد،  بيدار 
بالش هايی كه ارتفاع زيادی دارند سر و گردن را 
به جلو خم كرده و فشار بيشتری به ماهيچه های 
است  ممكن  مسأله  اين  می كنند.  وارد  گردن 
از  آمدن  بيرون  محض  به  صبح ها  شود  باعث 

تخت سردرد بگيريد.
4- ممکن است اضطراب را کم کند

اگر بالش تان شب ها راحت نباشد، ممكن است 
در خواب مدام غلت بزنيد و از اين پهلو به آن 
پهلو شويد. هر قدر خواب تان بيشتر مختل شود، 
بدن شما فرصت كمتری برای انجام بسياری از 
عملكرد های مهم خود خواهد داشت كه در طول 
شب رخ می دهند. كمبود خواب مداوم می تواند 

روی خلق و خو و مهارت های فكری شما تأثير 
هورمون  روز  طول  در  می شود  باعث  و  بگذارد 

اضطراب بيشتری در بدن تان توليد شود.
۵- جلوی جوش زدن را می گیرد

شما  از  تان  پوست  بخوابيد،  بالش  بدون  اگر 
صورت  عادی  حالت  در  شد.  خواهد  ممنون 
بالش فشرده می شود.  به  بيشتر زمان شب  تان 
نمی شوييد،  را  تان  روبالشی  روز  هر  احتماالً 
و  گرد  و  چربی ها  ها،  كثيفی  همه ی  بنابراين 
اين ها  همه  می شود.  جمع  آن  روی  خانه  غبار 
و  پوست  التهاب  جوش،  به  منجر  می توانند 

چروک شدن زودرس آن شوند.
6- ممکن است برای موهایتان مفید باشد

خورده  گره  و  خشک  مو هايی  با  صبح ها  اگر 
خاطر  به  است  بهتر  می شويد،  بيدار  خواب  از 
از بالش را كنار  موهايتان هم كه شده استفاده 
می زنيد  غلت  خواب  در  وقتی  شب ها  بگذاريد. 
موهايتان  می شويد،  پهلو  آن  به  پهلو  اين  از  و 
باعث  امر  اين  كه  می شود  ساييده  روبالشی  به 
شكستن مو ها می شود. روبالشی چربی مو ها را به 
خود جذب می كند، به همين دليل مو ها خشک 

و شكننده می شوند.
منبع: روزياتو

خوابیدن بدون بالش ضرر دارد؟

نيست،  لذيذ  و  خوشمزه  فقط  تنبل  كدو 
صيفی  اين  هست.  هم  خاصيت  از  پر 
محبوب هم كم كالری است و هم سرشار 
آنتی  و    A  ويتامين مانند  مغذی  مواد  از 

ها.  اكسيدان 

كدو  در  موجود  بتاكاروتن  بینایی:  تقویت 
بدن  توسط  كه  است  كاروتنوئيد  يک  تنبل، 
  A  ويتامين و  شود  می  تبديل    A  ويتامين به 
پوست  شفافيت  و  بينايی  حفظ  برای  كه  هم 
شما ضروری است. ويتامين  A  همچنين برای 

مهم  بسيار  تاريكی  و  نور  به  حساسيت چشم 
است. عاوه بر اين، ويتامين  A  از سامت قرنيه 

و شبكيه چشم پشتيبانی می كند. 
کاهش وزن: كدو تنبل منبع خوبی از فيبر 
است كه می تواند به شما كمک كند تا برای 
وعده  ميان  و  باشيد  سير  تری  طوالنی  مدت 
های كمتری استفاده كنيد. تخمه كدو هم يک 
كاهش  برای  مغذی  بسيار  غذايی  وعده  ميان 
وزن است؛ سرشار از فيبر، پروتئين، چربی های 
مفيد و ريز مغذی ها كه باعث می شوند معده 

شما مدت طوالنی تری احساس سيری كند. 
پتاسيم  از  سرشار  تنبل  كدو  قلب:  سالمت 
تواند به تنظيم  است، ماده ای مغذی كه می 
نتيجه خطر حمله  فشار خون كمک كند، در 
را كاهش می دهد. يک  قلبی و سكته مغزی 
گرم  ميلی   4۹0 حاوی  تنبل  كدو  فنجان 
توصيه  مقدار   %16 حدود  كه  است  پتاسيم 

شده روزانه است. 
در  موجود  بتاكاروتن  پوست:  از  محافظت 
كدو تنبل ممكن است از اثرات پيری جلوگيری 

كرده و باعث افزايش قدرت دفاعی پوست در 
برابر اشعه ماورا بنفش خورشيد شود. 

دانه  و  تنبل  كدو  سرطان:  خطر  کاهش 
هستند.  اكسيدان  آنتی  از  سرشار  آن  های 
آنتی اكسيدان ها می توانند از آسيب ناشی از 
راديكال های آزاد جلوگيری كنند و بد نيست 
آلودگی  اثر  آزاد در  راديكال های  بدانيد كه 
فعاليت های  استرس و حتی  های محيطی، 
عادی سلول ها ايجاد می شوند و می توانند 
برساند.  آسيب  سالم  های  سلول    DNA  به
خطر  بتاكاروتن  مانند  هايی  اكسيدان  آنتی 
و  معده  سرطان  لوزالمعده،  سرطان  به  ابتا 

سرطان سينه را كاهش می دهند. 
حاوی  تنبل  كدو  ايمنی:  سيستم  تقويت 
ويتامين  A، ويتامين های گروه  B، ويتامين 
از  حمايت  برای  كه  است    E  ويتامين  ،C 
هستند.  عالی  بسيار  بدن  ايمنی  سيستم 
همچنين آنتی اكسيدان های موجود در كدو 
ايمنی  سيستم  يک  به  توانند  می  هم  تنبل 

سالم كمک كنند. 

گرم و خشک
آويشن- گلپر - سياهدانه-  انيسون- 
باديان  كوهی-  اكليل  گلرنگ-  
رومی)رازيانه(- برگ بو- پونه كوهی- 
جوز هندی - دارچين - زردچوبه - 

زعفران - زنيان
***

خیلی گرم و خشک
 خردل - فلفل قرمز- زنجبيل - زيره 
سبز - زيره سياه- فلفل سياه- هل- 

ميخک
***

سرد و خشک : سماق
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رفتارکن هک مایلی ردباره ات آن چنان کنند.
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از  نقل  به  مياد الرستان  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
اميری  الرستان،  ويژه  فرمانداری  و 
اجتماعی  تامين  درمان  كل  مدير 
با جليل حسنی معاون  استان فارس 
استاندار و فرماندار ويژه الرستان در 
محل فرمانداری ديدار و گفتگو كرد.

رييس  شهردار،  كه  نشست  اين  در 
ادارات  روسای  از  جمعی  شورا، 
هيات  اعضاء  همچنين  و  الرستان 
اجتماعی  تامين  بيمارستان  امنای 
الرستان حضور داشتند، بر چگونگی 
ساخت  عمليات  شدن  اجرايی 
الرستان  اجتماعی  تامين  بيمارستان 
مشاركتی  صورت  به  است  قرار  كه 
ادامه  در  و  احداث  خيرين  توسط 
تامين  درمان  مديريت  توسط 
راه  و  تجهيز  فارس  استان  اجتماعی 

اندازی شود؛ تاكيد شد.
ويژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ارائه  ضمن  سخنانی  در  الرستان، 
گزارشی از وضعيت اين شهرستان، از 

از  نقل  به  مياد الرستان  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جليل  الرستان،  ويژه  فرمانداری  و 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
احسان  اتفاق  به  الرستان  ويژه 
طاهری معاون برنامه ريزی و توسعه 
روسای  و  الرستان  ويژه  فرمانداری 
آب،  امور  كشاورزی،  جهاد  ادارات 
محيط  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
توليد  از يک واحد  زيست شهرستان 
در  واقع  كمپوست  و  خوراكی  قارچ 

شهرک صنعتی الر بازديد كردند.
كارگاه  مسئول  ابتدا  بازديد  اين  در 
مورد  در  الرستان،  قارچ  مهر  توليد 
نگهداری  و  پرورش  تكثير،  چگونگی 
و  مسائل  همچنين  و  قارچ  انواع 
توضيحاتی  مجموعه  اين  مشكات 

ارائه كرد.
وی گفت: در اين واحد توليدی در هر 
دوره ای كه مدت آن 2 ماه است، از 

طی  الرستان  استخرهای  تعطيلی 
يكسال اخير به جهت شيوع ويروس 
زياد  زيان های  و  ضرر  موجب  كرونا، 
برای متوليان آن و فعاالن در رشته 
مجموعه های  مديران  و  شده  شنا 
عدم  از  الرستان  در  آبی  ورزشی 
مسووالن  سوی  از  مالی  حمايت 

گايه مند هستند.
شيوع  با  الرستان،  مياد  گزارش  به 
برای  بزرگ  بسيار  كرونا يک مشكل 
ايران  در  تنها  نه  آبی  رشته های 
وجود  به  دنيا  جای  همه  در  بلكه 
بازگشايی  خصوص  در  است.  آمده 
مجوز  هنوز  سرپوشيده  استخرهای 
پيش  نمی توان  و  ندارند  بازگشايی 
بينی هم كرد كه چه زمانی اين اتفاق 

رخ خواهد داد.
ماه ها  از  كه  استخرها  تعطيلی 
 1۹ كوويد  ويروس  سبب  به  پيش 
آغاز شده،  از شيوع آن  و پيشگيری 
اقتصادی  آسيب  موجب  متأسفانه 
نجات غريقان،  استخرها،  صاحبان 
انتظار  و  است  شده  غيره  و  مربيان 
حل  برای  مربوطه  مسئوالن  می رود 

مشكات آنان چاره ای بيانديشند.
در اين زمينه، محمود الدنی مسئول 
به  وابسته  عطائی،  ورزشی  مجموعه 
شهرداری الر، در گفت وگو با خبرنگار 
مياد الرستان با بيان اينكه مجموعه 
عطايی كه شامل چند رشته  ورزشی 
زمين  چمن،  زمين  بخش های  در 
سالن  منظوره،  چند  سالن  اسكيت، 
سونا  استخر  مجموعه  و  بدنسازی 
فعاليت های  كدام  هر  كه  جكوزی  و 
اظهار  برگزار می شود،  آن  در  متنوع 

شهرستان  مديران  و  مسئولين  آمادگی 
برای كمک به احداث بيمارستان تامين 

اجتماعی در الرستان خبر داد.
ساخت  تسريع  بر  حسنی،  جليل 
الرستان  اجتماعی  تامين  بيمارستان 
خدمات  های  دستگاه  از  و  كرد  تاكيد 
رسان بويژه شهرداری و نظام مهندسی 
با هيات  را  خواست كه كمال همكاری 

امنای اين بيمارستان داشته باشند.
درمان  مدير كل  اميری  اكبر  ادامه،  در 
گزارشی  نيز  الرستان  اجتماعی  تامين 

هر يک تن كمپوست مرغوب حدود ۳00 
كيلوگرم قارچ خوراكی توليد می شود.

فرماندار  و  استاندار  معاون  ادامه  در 
توليد  از  لزوم حمايت  بر  ويژه الرستان 
كشاورزی  بخش  توليدی  واحدهای  و 
اين  توسعه  برای  افزود:  و  كرد  تاكيد 
با  تخصصی  جلسه  بايست  می  كارگاه 

حضور ادارات ذيربط برگزار شود.

داشت: تا پيش از شيوع كرونا، در اين 
بخش  در  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
آقايان و بانوان، ۳0 نفر مشغول به كار 

بوده اند.
به منظور قطع  اينكه  به  اشاره  با  وی 
اغلب  كرونا،  بيماری  انتقال  زنجيره 
مجموعه  در  فعال  ورزشی  رشته های 
جمله  از  الر  شهر  عطائی  ورزشی 
تا   ۹۸ ماه  بهمن   2 تاريخ  از  استخر 
كرد:  تصريح  است،  تعطيل  امروز  به 
عموم  استفاده  بر  عاوه  استخر  اين 
در بخش آموزش شنا برای گروه های 
طور  به  بزرگساالن  و  كودكان  سنی 

مستمر فعاليت داشته است.
اين،  بر  عاوه  اينكه  بيان  با  الدنی، 
به  اعزام  جهت  شنا  تيم  تمرينات 
شهر  عطائی  استخر  در  مسابقات 
آن،  تعطيلی  با  كه  می شد  انجام  الر 
رشته  ورزشكاران  به  لطمه  بزرگترين 
شنا وارد كرد، ادامه داد: تمرينات تيم 
و  كودكان  برای  غريق  نجات  مدرسه 
نوجوانان نيز به جهت تعطيلی استخر 

به حالت تعليق در آمده است.
با اذعان به  دبير هيأت شنا الرستان، 
آب  به  نيازمند  افراد  و  بيماران  اينكه 
جهت  را  پيگيری  بيشترين  درمانی 
نشان  خاطر  دارند،  استخر  بازگشايی 
كرد: بخشی از مراحل درمان دردهای 
رده  افراد  آرامش  و  عضات  از  ناشی 
سنی ميانساالن و سالمندان به كمک 

تمرينات در آب درمان می شود.
اينكه  به  نسبت  تأسف  ابراز  با  وی 
شهر  عطائی  ورزشی  مجموعه  درآمد 
استخر  از  آن  اصلی  بخش  كه  الر 
به  تعطيلی  دليل  به  می شد،  تأميت 

تامين  درمانی  خدمات  وضعيت  از 
از  و  ارائه  شهروندان  به  اجتماعی 
بزرگ  الرستان  منطقه  خيرين  همت 
احداث  ادامه  در  و  زمين  واگذاری  در 
اجتماعی  تامين  بيمارستان  ساختمان 

الرستان تشكر كرد.
نامدار  الر،  شهردار  قنبرنژاد  همچنين 
ادارات  روسای  از  جمعی  شورا،  رييس 
تامين  بيمارستان  امناء  و اعضای هيات 
اجتماعی الرستان نيز مواردی را مطرح 

كردند.

گفتنی است در كارگاه توليد مهر قارچ، 
كار  به  مشغول  نفر   6 صنعتی  شهرک 
قارچ  انواع  تهيه  زمينه  در  كه  هستند 

خوراكی فعاليت می كند.
در ادامه اين بازديد مسئولين با حضور 
جلسه   ، الرستان  ويژه  فرمانداری  در 
مشكات  رفع  و  توسعه  برای  تخصصی 

اين كارگاه برگزار كردند.

تأسيسات  كرد:  عنوان  رسيده،  صفر 
فرسودگی  از  پيشگيری  جهت  استخر 
مثل  جاری  هزينه های  و  است  روشن 

هميشه برای ما محاسبه می شود.
مدير مجموعه ورزشی عطائی شهر الر، 
تسهياتی  هيچ  تاكنون  اينكه  بيان  با 
دريافت  مجموعه  اين  از  حمايت  برای 
اينكه  به  توجه  با  كرد:  تصريح  نشده، 
در  به صورت ساعتی  مربيان  و  ناجيان 
حال  در  و  اند  بوده  مجموعه  اختيار 
حاضر بخاطر تعطيلی استخر هيچگونه 

حق الزحمه ای دريافت نمی كنند.
ابراز  با  الرستان،  ورزشی  فعال  اين 
اينكه  بر  مبنی  مسووالن  از  گايه  اين 
كه  است  شغلی  تنها  استخر  بازگشايی 
افزود:  است،  نشده  داده  فعاليت  مجوز 
مطرح  مسوولين  از  سوال  يک  فقط 
بازگشايی  اعام  به  توجه  با  كه  است 
استخرهای روباز كل كشور از خردادماه 
۹۹، آيا صحيح است بگوييم آب استخر 
انتقال  باعث  كلر  داشتن  به  توجه  با 

ويروس می شود؟
با تأكيد بر اينكه اگر مشكل ما  الدنی، 
چرا  پس  است  استخر  محوطه  فضای 
فعاليت  مجوز  ورزشی  سالن های  همه  
فعاليت های  تمامی  همچنين  و  داشته 
بهداشتی  پروتكل  رعايت  با  اجتماعی 
می شود،  انجام  بسته  مكان های  در 
شدن  كمرنگ  به  توجه  با  كرد:  اضافه 
ويروس كرونا و اعام رئيس فدراسيون 
استخرهای  تمام  بازگشايی  جهت  شنا 
رعايت  با  خراسان  و  اصفهان  استان 
پروتكل های بهداشتی، همچنان منتظر 
بازگشايی استخرها هستيم تا اين رشته 
مادر دوباره فعاليت خود را از سر بگيرد.

صدری  پيگيری ها،  اين  ادامه  در 
محمدی  استخر  مدير  سدره نشين 
در  الرستان  هال احمر  به  وابسته 
با  الرستان  مياد  خبرنگار  با  گفت وگو 
اين  در  نفر   ۳0 حدود  اينكه  به  اشاره 
اظهار  بوده اند،  كار  به  مشغول  استخر 
و  مربيان  اينكه  به  عنايت  با  داشت: 
ناجيان و پرسنل ثابت استخر محمدی 
از  اند، فقط  بيمه تامين اجتماعی بوده 
مزايای بيمه كه به كارگران بيكار تعلق 
گرفته آن هم به صورت محدود و برای 

چند ماه استفاده كرده اند.
احمر  اينكه جمعيت هال  بيان  با  وی 
اجاره بها استخر در دوران بيماری كرونا 
شده  قرار  و  بخشيده  مستاجرش  به  را 
آنها  برای  تمهيداتی  قرارداد  تمديد  در 
منظور شود، افزود: هيچگونه تسهيات 
ورزش  امور  متوليان  از طرف  كمكی  و 
استخر  به  فارس  استان  و  الرستان 

محمدی نشده است.
به  توجه  با  كرد:  اضافه  سدره نشين، 
در  بدنسازی  های  باشگاه   زياد  تعداد 
اين  در  آنها  و  باشد  می  زياد  الرستان 

دوره زيان زيادی متحمل شده اند.
و  ورزش  اداره  رئيس  خصوص  اين  در 
جوانان الرستان در گفت وگو با خبرنگار 
استخر  اينكه 2  بيان  با  مياد الرستان 

هيچكدام  كه  دارد  وجود  الر  شهر  در 
اظهار  نيست،  ورزش  اداره  به  متعلق 
داشت: تعداد مربيان و نجات غريقان در 

اين مجموعه ها 20 نفر است.
محمدحسن طيبی، در خصوص حمايت 
استخرها  چون  افزود:  استخرها،  از 
و  احمر  هال  ارگان های  به  وابسته 
كه  می آيد  نظر  به  هستند،  شهرداری 

تاكنون حمايت نشده اند.
وی با اشاره به اينكه وام هايی كه سوی 
تا  شده،  اعام  جوانان  و  ورزش  وزارت 
الرستان  استخرهای  سوی  از  كنون 
تصريح كرد: علت  است،  نشده  دريافت 
بدليل  تسهيات،  اين  نشدن  پرداخت 
نداشتن شرايط  يا  پرونده  تشكيل  عدم 

تسهيات بوده است.
رئيس اداره ورزش و جوانان الرستان، با 
بيان اينكه مكاتبات زيادی با فرمانداری 
جهت  جوانان  و  ورزش  كل  اداره   و 
اماكن  ورزشی،  رشته های  از  حمايت 
ورزشی، مربيان و به ويژه استخرها اقدام 
به  توجه   با  كرد:  نشان  خاطر   ، شود 
بانكی،  بخشنامه ها و قوانين تسهيات 
ثبت  افراد  از  بسياری  می رسد  نظر  به 
شرايط  نداشتن  بدليل  اما  كرده اند  نام 
ويژه تسهيات يا قوانين سخت، تاكنون 

موفق به دريافت تسهيات نشده اند.

حضور  با  ميادالرستان،  گزارش  به 
مديرعامل و مديران واحدهای مختلف 
كارخانه سيمان الرستان، ضمن تقدير 
مهندس  های   تاش  و  خدمات  از 
به  عباسپور  اكبر  مهندس  زهری، 
الرستان  سيمان  كارخانه  مدير  عنوان 

معرفی شد.

عمر شبكه های سيمی فشار ضعيف در 
الرستان پايان می يابد و كليه شبكه های 
فشارضعيف سيمی كه متوسط عمر آنها 
بيشتر از 2۵ سال می باشد در الرستان 

به كابل خودنگهدار تبديل می گردد.
الرستان،  برق  نيروی  توزيع  مدير 
ای  مصاحبه  طی  و  خصوص  اين  در 
در  داشت:  اظهار  الرستان   مياد  با 
تبديل شبكه  برنامه سراسری  راستای 
های سيمی به كابل خودنگهدار كه به 
های  شبكه  تاب آوری  افزايش  منظور 
توزيع و ضرورت باز سازی شبكه های 
فرسوده در سطح كشور انجام می شود 
ابتدای  از  را  پروژه مزبور  اين مديريت 
های  شبكه  باقيمانده  جهت  آذرماه 
همگی  كه  شهرستان  فرسوده  سيمی 

از  صيانت  و  حفظ  راستای  در 
از  جلوگيری  و  المال  بيت  حقوق 
متصرفان  با  مقابله  و  زمين خواری 
اراضی ملی، ميزان 24 هزار مترمربع 
ملی  اراضی  قانونی  غير  تصرفات  از 
شهرستان الرستان رفع تصرف و به 

دولت بازگردانده شد.
نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
مسعود  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از 
منابع طبيعی  اداره  الدنی سرپرست 
و آبخيزداری الرستان با اعام اينكه 
اراضی تصرفی به استناد تبصره ذيل 
ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری 
به  و  يد  خلع  مراتع،  و  جنگل ها  از 
دولت برگشت داده شده است، افزود: 
بيت المال  حقوق  حفظ  راستای  در 
خلع  عمليات  طبيعی  عرصه های  در 
ميزان  قانونی  غير  تصرف  رفع  و  يد 
ملی  اراضی  از  مترمربع  هزار   24

شهرستان الرستان اجرا شد.
و  طبيعی  منابع  اداره  سرپرست 
به  اشاره  با  الرستان،  آبخيزداری 
منابع  حفاظت  نيرو های  جديت 
با زمين خواران و  طبيعی در برخورد 
متجاوزان به اراضی ملی اظهار داشت: 
در اين راستا نيرو های يگان حفاظت 
منابع طبيعی ضمن نظارت و گشت 
اجازه  ملی  دراراضی  مستمر  زنی 
و  تخريب  تصرف،  و  دخل  هيچ گونه 
افراد  به  را  مجاز  غير  ساز  و  ساخت 

سوادآموزی  معاون  نوروزی،  بهزاد 
است:  گفته  فارس،  پرورش  و  آموزش 
تبعه   400 »كميساريا«  طرح   در 
نواحی چهارگانه  خارجی در الرستان، 
منطقه  ممسنی،  مرودشت،  شيراز، 

خشت و كمارج باسواد می شوند.
سوادآموزی  يا  »كميساريا«  طرح 
جمهوری  در  ساكن  خارجی  اتباع 
مهم  طرح های  از  يكی  ايران  اسامی 
به  كه  است  فارس  استان  سوادآموزی 
استناد توافق نامه سه جانبه بين سازمان 
كميساريای  دفتر  سوادآموزی،  نهضت 

سابقه  سال   2۵ با  عباسپور،  مهندس 
سيمان  شركت های  در  صنعت،  در 
اروميه، تهران، گيان و باقران با سمت 
مديركارخانه  و  شيفت  مهندس  های 

فعاليت داشته است.
همچنين مهندس زهری نيز به عنوان 

معاون مديرعامل معرفی شد.

در سطح شهر الر می باشد آغاز نمود و 
تا اواخر امسال به پايان خواهد رساند.

افزود:   خبر  اين  اعام  با  كشان،  دامن 
مزايای متعددی در پروژه های سيم به 
كابل وجود دارد كه از مهمترين آنها می 
توان به مقاوم سازی و افزايش پايداری 
شبكه، حذف خطر برق گرفتگی، حفظ 
محيط زيست با كاهش يا حذف هرس 
و  شهری  مبلمان  زيباسازی  اشجار، 
مسی  های  شبكه  سرقت  خطر  حذف 

اشاره كرد.
اين  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
كابل  كيلومتر   ۳0 حدود  پروژه 
سيمی  شبكه  جايگزين  خودنگهدار 
پايه  اصله   1۸0 همزمان  و  گرديده 

فرسوده شبكه نيز تعويض گرديد.

با  و  نداده  فرصت طلب  و  سودجو 
متصرفان برخورد قاطع خواهند كرد.

به  آموزش  و  سازی  فرهنگ  به  او 
پاسداشت  در  مهم  عوامل  عنوان 
طبيعی  منابع  عرصه های  و  انفال 
به  توجه  با  افزود:  و  كرد  اشاره 
سياست های سازمان جنگل ها، مراتع 
توجه  بر  مبنی  كشور  آبخيزداری  و 
مردم  مشاركتی،  حفاظت  به  ويژه 
عرصه های  حفظ  در  مهمی  نقش 

منابع طبيعی دارند.
مراجع  از  تشكر  با  الدنی،  مسعود 
و  انتظامی  عوامل  قضايی، 
با  همراهی  در  ذيربط  دستگاه های 
با  برخورد  زمينه  در  مجموعه  اين 
ملی،  اراضی  در  غيرقانونی  تصرفات 
منابع  حفاظت  يگان  كرد:  بيان 
طبيعی و آبخيزداری الرستان اتكای 
عملياتی خود را بر مبنای پيشگيری 

بنا نهاده است.
به گشت زنی شبانه  اشاره  با  الدنی، 
در  مجموعه  اين  نيرو های  روزی 
مردم  از  طبيعی  منابع  عرصه های 
صورت  در  خواست  دوست  طبيعت 
مشاهده هر گونه تخريب و تصرف و 
اراضی ملی و حمل  آتش سوزی در 
غير مجاز محصوالت جنگلی مراتب 
 1۵04 تلفن  با  تماس  طريق  از  را 
يگان امداد جنگل و مرتع به اين اداره 

اطاع دهند.

متحد  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی 
اتباع و مهاجرين خارجی  اداره كل  و 

وزارت كشور اجرا می شود.
سوادآموزی  طرح  مخاطبان  نوروزی، 
اتباع خارجی ساكن در ايران را »گروه 
بيان  و  عنوان  تا 4۹ سال«  سنی 10 
مناطق  و  شهرستان ها  است:  كرده 
كه  كنند  برنامه ريزی  طوری  مجری 
اعم  دوره  اين  اجرای  مراحل  تمام 
آزمون  برگزاری  آموزش،  ثبت نام،  از 
بهمن  »پايان  تا  نتايج  اعام  و  پايانی 

ماه سال جاری« تمام شود.

معرفی مدیر جدید
 کارخانه سیمان الرستان

کابل های برق ۲۵ ساله در الرستان 
»نو« و »خودنگهدار« شدند

رفع تصرف از ۲4 هزار مترمربع
 اراضی ملی الرستان

اتباع خارجی ساکن الرستان،
 باسواد می شوند

تأکيد فرماندار ويژه الرستان بر تسريع در ساخت
 بيمارستان تامين اجتماعی الرستان

توليد انواع قارچ در کارگاه توليد »مهر قارچ« الرستان

دردسرهای کرونایی برای استخرها
ضررهای مالی تعطيلی يکساله  استخرهای الرستان


